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ςξιυεία Δμςαγμέμηπ Ποάνηπ 

• Καςαρκεσή Ποϊςσπξσ Βιξκλιμαςικξϋ υξλικξϋ 
σγκοξςήμαςξπ Δημξςικξϋ - Νηπιαγχγείξσ με 
εταομξγή ςευμξλξγιόμ Αμαμεόριμχμ Πηγόμ 
Δμέογειαπ ρςξ Ο.Σ.15 ςηπ ΕΔΠ Κξζάμηπ 

Σίςλξπ Ποάνηπ 

• Τπξσογείξ Πεοιβάλλξμςξπ & Κλιμαςικήπ Αλλαγήπ 

• Δ.Π. Πεοιβάλλξμ και Αειτϊοξπ Αμάπςσνηπ (ΔΠΠΔΡΑΑ)  

• Ποϊρκληρη 1.6 «Δπιδεικςικά Βιξκλιμαςικά υξλεία» 

Δπιυειοηριακϊ 
Ποϊγοαμμα 

• 9.123.000€ 

 
Ποξωπξλξγιρμϊπ 

Ποάνηπ 



ςξιυεία Δμςαγμέμηπ Ποάνηπ  
(πξρά με ΥΠΑ) 

• ΤΠΟΔΡΓΟ 1 
– Μελέςη Δπιδεικςικξϋ 

σρςήμαςξπ ΑΠΔ 

– Ολξκληοόθηκε 9.900€ 

• ΤΠΟΔΡΓΟ 2 
– Καςαρκεσή 

– ϋμβαρη 5.118.715€ 

• ΤΠΟΔΡΓΟ 3 
– Σευμικϊπ - Δμεογειακϊπ 

ϋμβξσλξπ, Δμεογειακέπ 
Δπιθεχοήρειπ καςά ΚΔΝΑΚ 

– ϋμβαρη 100.000€ 

 

• ΤΠΟΔΡΓΟ 4 
– Ποξμήθεια και 

εγκαςάρςαρη 
Δκπαιδεσςικξϋ 
σρςήμαςξπ ΑΠΔ  

– ϋμβαρη 45.000€ 

• ΤΠΟΔΡΓΟ 5 
– Δοάρειπ δημξριϊςηςαπ και 

εσαιρθηςξπξίηρηπ κξιμξϋ  

– ϋμβαρη 26.399€ 
 



Φχοξθέςηρη – Ο.Σ.15 ΕΔΠ Κξζάμηπ 



Βαρικά Φαοακςηοιρςικά 

• 12-θέριξ Δημξςικϊ 

• 2-θέριξ Νηπιαγχγείξ 

• 4.199,7 m² 

• Δσμαςϊςηςα υοήρηπ 
υόοχμ απϊ ςξσπ 
καςξίκξσπ ςηπ 
πεοιξυήπ ρε όοεπ 
εκςϊπ λειςξσογίαπ, 
(βιβλιξθήκη, ειδικέπ 
αίθξσρεπ) 

• Ασνημέμξι υόοξι 
διαλειμμάςχμ 

• Δκςεςαμέμη υοήρη 
ρσρςημάςχμ ΑΠΔ  

 



Βαρικά Φαοακςηοιρςικά 
Εκςεςαμέμη και ρσμδσαρμέμη χοήρη 
ρσρςημάςωμ ΑΠΕ 

• Γεχθεομία  

• Υχςξβξλςαψκά 

• Ζλιακϊ θεομικϊ ρϋρςημα 

• Σηλεθέομαμρη 

• Δμεογειακά ςζάμια 

• Δμιρυσμέμεπ μξμόρειπ  
 

 

 

 

 

 

45% ενξικξμόμηρη ποωςξγεμξύπ εμέογειαπ 

75% μείωρη λειςξσογικώμ δαπαμώμ 

 



Βιξκλιμαςικά Φαοακςηοιρςικά 

 Βέλςιρςξπ ποξραμαςξλιρμϊπ 

 Δρχςεοική λειςξσογική δξμή  

 Ζλιαρμϊπ – Ζλιξποξρςαρία 

 Υσρικϊπ τχςιρμϊπ 

 Διαμπεοήπ τσρικϊπ αεοιρμϊπ 

 Μξμόρειπ ςξσ κελϋτξσπ με 
σπεοδιαρςαριξλϊγηρη 

 Φχοξθέςηρη κξιμξυοήρςχμ 
υόοχμ με βιξκλιμαςικά 
κοιςήοια 

 Διδικά θεομξμξμχςικά 
ενχςεοικά σαλξρςάρια 
σαλξπίμακεπ  

 



Δμεογειακϊπ υεδιαρμϊπ 
Ο εμεογειακϊπ ρυεδιαρμϊπ ςξσ κςηοίξσ εμςάρρεςαι ρςημ επιθσμία ςξσ Δήμξσ 

Κξζάμηπ μα σλξπξιήρει έμα ποϊςσπξ ρυξλείξ ςϊρξ ρε ϊοξσπ εκπαιδεσςικξϋπ 

και παιδαγχγικξϋπ ϊρξ και ρε ϊοξσπ πξλεξδξμικξϋ ρυεδιαρμξϋ ςξσ κςηοίξσ 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ εμεογειακόμ καςαμαλόρεχμ ςξσ  



Άνξμεπ Δμεογειακξϋ υεδιαρμξϋ 

• ΑΞΟΝΕ 

• ςηπ επίςεσνηπ εμεογειακόμ ρςϊυχμ, δηλαδή υαμηλήπ εμεογειακήπ 
καςαμάλχρηπ (ηλεκςοικήπ και θεομξφσκςικήπ εμέογειαπ),  

• ςηπ επιλξγήπ ςευμικόμ λϋρεχμ με απξδεκςή ξικξμξμικϊςηςα, 
ρυεςικά με ςξ ρκξπϊ ασςϊ,  

• ςηπ ποξόθηρηπ ρςημ ςξπική κξιμχμία ςχμ ΑΠΔ ραμ μέρξ ςηπ 
ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, ρε μια πεοιβαλλξμςικά 
επιβαοσμέμη πεοιξυή, καθόπ επίρηπ και ςημ επίδεινη ςχμ εμ λϊγχ 
ςευμξλξγιόμ χπ εκπαιδεσςικϊ εογαλείξ ρςξσπ μαθηςέπ.  

• ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

• η εμεογειακή κλάρη ςξσ κςηοίξσ, πξσ θα επιθσμξϋραμε μα είμαι 
ςξσλάυιρςξμ Β+ 

• η ξικξμξμικϊςηςα 

• η επιλξγή ποξπ επίδεινη πξλλαπλόμ λϋρεχμ ΑΠΔ δευϊμεμξι για ςξ 
ρκξπϊ ασςϊ κάπξια πξλσπλξκϊςηςα ρςξ ρϋρςημα 

 



Σηλεθέομαμρη 

• ϋμδερη με ςξ Δίκςσξ ςξσ ξικιρμξϋ ςηπ ΕΔΠ  

• σμξλική ιρυϋπ ςηλεθέομαμρηπ 84kW   



ϋρςημα Αβαθξϋπ Γεχθεομίαπ 
 52 γεχθεομικξί εμαλλάκςεπ 

ρε ιράοιθμεπ γεχςοήρειπ 
μέρξσ βάθξσπ 100m εκάρςη 
θα ςοξτξδξςήρξσμ δϋξ 
βοϊγυξσπ γεχθεομίαπ εμςϊπ 
ςξσ μηυαμξρςαρίξσ 
γεχθεομίαπ-
ςηλεθέομαμρηπ:  

 8 διαςοήρειπ για ςη ρςήοινη 
ςηπ γεχθεομικήπ 
φϋνηπ/θέομαμρηπ ςξσ 
μηπιαγχγείξσ 

 44 διαςοήρειπ για ςη 
ρςήοινη ςηπ γεχθεομικήπ 
φϋνηπ/θέομαμρηπ ςξσ 
δημξςικξϋ.  

 σμξλικήπ ιρυϋπ 150Kw 



ϋρςημα Αβαθξϋπ Γεχθεομίαπ 



Δμεογειακά Ζλιακά σρςήμαςα  
 Σξπξθέςηρη δϋξ 

εγκαςαρςάρεχμ θεομικόμ 16 

ηλιακόμ ρσλλεκςόμ 

(41m2)πξσ θα καλϋπςξσμ ρςξ 

μεμ δημξςικϊ ρυξλείξ έμα 

ικαμξπξιηςικϊ μέοξπ ςχμ 

αμαγκόμ για ζερςϊ μεοϊ 

υοήρηπ ή και για θέομαμρη 

υόοξσ, εμό η δεϋςεοη ρςξ 

μηπιαγχγείξ θα καλϋπςει μϊμξ 

ςιπ αμάγκεπ για ζερςϊ μεοϊ 

υοήρηπ.  

 Δγκαςάρςαρη διαρσμδεδεμέμξσ 

τχςξβξλςαψκξϋ ρσρςήμαςξπ 10 

kWp 
 

 



ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΦΤ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ 

ΔΡΑΕΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δπάσειρ Εγκατεστ. ισσύρ Παπατηπήσειρ 
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Γεωζεξκηθό ζύζηεκα 150 kW 

Φωηνβνιηαϊθό δηαζπλδεδεκέλν ζύζηεκα  9,9 kW 

Τειεζέξκαλζε 84 kW 

Ιζρύο αλάγθεο από ηειεζέξκαλζε 246 kW 

Ηιηαθό ζεξκηθό ζύζηεκα (41m2) 26 kW 
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Μνλάδεο αεξηζκνύ κε αλάθηεζε (VAM) Αλάθηεζε Ιζρύνο 87 kW 

Free cooling ΚΚΜ  
Σπλνιηθήο παξνρήο 

5500m3/h 

Free cooling 6 κνλάδωλ VAM  
Σπλνιηθήο παξνρήο 

2800m3/h 

Αληιίεο ζεξκόηεηαο W.W. (λεξνύ-λεξνύ) 92 kW thermal 

Αληιίεο ζεξκόηεηαο VRF 
80 kW thermal 

115 kW cool 

Ελεξγεηαθό ηδάκη  393 (m2) 

U value 1.8W/m2 έλαληη 

2.6 W/m2 (ΚΕΝΑΚ) 



ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΦΤ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ 

ΔΡΑΕΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δπάσειρ Εγκατεστημένη ισσύρ Παπατηπήσειρ 
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Αλεκηζηήξαο ΚΚΜ Αεξηζκνύ  2 kW υχοίπ πεοίβλημα (SCROLL) 

Κηλεηήξεο αληιηώλ –

θπθινθνξεηώλ (STRATOS) 

κε αληηζηάζκηζε 

2,5 kW 

Δηόξζωζε ζπλ θ  250 kVAr ζπλθ=0.97 έλαληη ΚΕΝΑΚ 0.95 

Ελεξγεηαθνί ιακπηήξεο  50 kW 
85lumen/Watt έλαληη ΚΕΝΑΚ 

55lumen/Watt(ειάρηζηε ηηκή) 

Εληζρπκέλεο κνλώζεηο 

ΚΤΙΡΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ: 

Εμωηεξηθή ηνηρνπνηία 

0,27W/m2*K 

Δάπεδν 0,585 W/m2*K 

Οξνθή 0,292 W/m2*K 

Εληζρπκέλεο κνλώζεηο έλαληη 

ΚΕΝΑΚ 

Εμωηεξηθή ηνηρνπνηία 0,4W/m2*K 

Δάπεδν 0,7 W/m2*K 

Οξνθή 0,35 W/m2*K 

Θεξκνζηάηεο  
Έιεγρνο 256 kWthermal 

θαη 115 kWcool 

Απηνκαηηζκνί 25 ειεγθηώλ 

CO2  

Έιεγρνο  11 kW ζπλνιηθήο 

απνξξνθνύκελεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρύο 50 

θηλεηήξωλ VAM 



ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΦΤ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ 

ΔΡΑΕΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Δπάσειρ Εγκατεστημένη ισσύρ Παπατηπήσειρ 
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Σπζθεπέο θνπδηλώλ θαη 

θπιηθείνπ 
Κιάζε Α 

Αληρλεπηέο παξνπζίαο 

Έιεγρνο 5 kW 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρύο 

θωηηζκνύ 
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Αλεκηζηήξεο νξνθήο 4,8 kW 

Δρςιαςϊοιξ:       4 ςεμ 

Διξίκηρη:          6 ςεμ 

Διαδοϊμξσπ:  20 ςεμ 

Δ ρςάθμη:         8 ςεμ 

Νηπιαγχγείξ: 10 ςεμ 



ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
Οι παοακάςχ πίμακεπ παοξσριάζξσμ ςημ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ καθόπ και ςημ ποχςξγεμή 

καςαμάλχρη εμέογειαπ και ςιπ εκπξμπέπ CO2 για 2 ρεμάοια. 

Κςίοιξ χπ έυει ρε ρϋγκοιρη με ςξ κςίοιξ αματξοάπ (ΚΑΣΑ ΚΔΝΑΚ) 

Κςίοιξ χπ έυει ρε ρϋγκοιρη με ςξ κςίοιξ αματξοάπ (με λέβηςα πεςοελαίξσ απϊδξρηπ *** 

αρςέοχμ) 

 

Κτίπιο 

Ππωτογενήρ Καταν. 

Ενέπγ.  

(kWh/year m2) 

Εκπομπέρ CO2 

(Kg/year/m2) 

Εξοικονόμηση 

ενέπγειαρ (%) 

μείωση εκπομπών 

αεπίων τος 

θεπμοκηπίος (%) 

  Κηίξην ωο έρεη  168,43 54,0 

34,96 38,30 Κηίξην αλαθνξάο 

(ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ) 
258,98 87,5 

Κτίπιο 

Ππωτογενήρ Καταν. 

Ενέπγ.  

(kWh/year m2) 

Εκπομπέρ CO2 

(Kg/year/m2) 

Εξοικονόμηση 

ενέπγειαρ (%) 

μείωση εκπομπών 

αεπίων τος 

θεπμοκηπίος (%) 

  Κηίξην ωο έρεη  168,43 54,0 

45,60 42,30 Κηίξην αλαθνξάο 

(ΚΑΤΑ ΚΕΝΑΚ) 
310,10 93,6 



Δπιδεικςικϊ - Δκπαιδεσςικϊ ϋρςημα 

ΑΠΔ  
Σξ ρϋρςημα θα παοέυει ρςξσπ 
υοήρςεπ ασςξϋ ςημ δσμαςϊςηςα 
μα «μαθαίμξσμ» με φσυαγχγικϊ 
ςοϊπξ ϊςι έυει μα κάμει με ςιπ 
αμαμεόριμεπ πηγέπ εμέογειαπ, 
σπϊ ςη μξοτή εικξμικόμ 
ςοιρδιάρςαςχμ υόοχμ και 
καςάλληλξσ ρσμξδεσςικξϋ 
πξλσμερικξϋ σλικξϋ ρυεςικά με 
ςξ πεοιευϊμεμξ. Ο καςάλληλξπ 
ρσμδσαρμϊπ διατϊοχμ ςϋπχμ 
φητιακήπ πληοξτξοίαπ μπξοεί 
μα ρσμβάλλει ρημαμςικά ρςημ 
εκπαιδεσςική διαδικαρία καθόπ 
διεσκξλϋμει ςημ διαδικαρία ςηπ 
μάθηρηπ παοέυξμςαπ έμαμ πιξ 
εϋληπςξ ςοϊπξ παοξσρίαρηπ ςηπ 
πληοξτξοίαπ. 

 



Δπιδεικςικϊ - Δκπαιδεσςικϊ ϋρςημα 

ΑΠΔ  





 



 



 



 



 



Δοάρειπ δημξριϊςηςαπ και 

εσαιρθηςξπξίηρηπ κξιμξϋ 



Δοάρειπ δημξριϊςηςαπ και 

εσαιρθηςξπξίηρηπ κξιμξϋ 



Δσυαοιρςξϋμε 


