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Ενεργειακή πολιτική του Α.Π.Θ.: µια επιτυχηµένη ιστορία στην πράξη 

Θωµάς ∆. Ξένος 

ΤΗΜΜΥ- ΠΣ-ΑΠΘ 

 

Περίληψη 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ, του µεγαλύτερου Πανεπιστηµίου της Ελλάδας, εκτείνονται 
σε πέντε µεγάλες εκτάσεις στην περιοχή µείζονος Θεσσαλονίκης (κεντρική πανεπιστηµιούπολη 
334.000 m2, παράρτηµα Θέρµης 213.000 m2, πανεπιστηµιακό αγρόκτηµα 1.885.706 m2, συ-
γκρότηµα ∆ασολογίας, κλινικές Κτηνιατρικής), σε αρκετά µεµονωµένα κτήρια σε Θεσσαλονίκη και 
Σέρρες και σε αρκετές θέσεις εκτός Θεσσαλονίκης, όπως ανασκαφές σε Βεργίνα και ∆ίον, πανεπι-
στηµιακά δάση κ.α. Λόγω της διασποράς των κτηρίων του, της παλαιότητας των περισσοτέρων 
από αυτά, και των ανεπαρκών ή ανύπαρκτων ενεργειακών προδιαγραφών κατά τη φάση του σχε-
διασµού τους, η ενεργειακή κατανάλωση και το αντίστοιχο κόστος λειτουργίας είναι πολύ υψηλά 
ακόµη και για τα νέα του κτήρια. Τα τελευταία έξι περίπου χρόνια γίνεται στο ΑΠΘ σηµαντική 
προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας µε ανακαίνιση εγκαταστάσεων, υιοθέτηση πολιτικών εξοικο-
νόµησης ενέργειας, εγκαταστάσεις συστηµάτων ελέγχου κλπ. µε ήδη σηµαντικά οικονοµικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση αυτών των δράσεων. 
 

 

Energy Policy in the Aristotle University of Thessaloniki: a success story 

Thomas D. Xenos 

The buildings of the Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th) are located in five sites in the 

wider area of Thessaloniki (central campus 334.000 m2, campus in Thermi 213.000 m2, university 

farm 1.885.706 m2, facilities of the Forestry and Natural Environment, clinics of the School of 
Veterinary Medicine), several buildings in Thessaloniki and Serres and several buildings outside 
Thessaloniki e.g. Archaeological excavations in Vergina, Dion, Pella etc, university forests etc. 
Due to the dispersion of the buildings and to their age, the old or even nonexistent energy 
specifications, at the time they were designed, the energy consumption and the corresponding 
costs, even for new constructions, are very high. During the last six years, the energy policy at 
the A.U.Th was revised and considerable effort has been made towards saving energy by 
renovating installations and buildings, adopting energy saving policies, radically modernizing the 
energy control systems etc. Most of these action are state of the art. In this work some of these 
actions together with their economic and environmental impacts are presented, proving that the 
energy policy of the A.U.Th. is a success story.  
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Επεµβάσεις σε Υφιστάµενα ∆ίκτυα Θέρµανσης του ΑΠΘ 

Η θέρµανση των κτηρίων του ΑΠΘ στην κεντρική πανεπιστηµιούπολη επιτυγχάνεται µέσω δικτύ-

ου τηλεθέρµανσης ή από τοπικά λεβητοστάσια και στα παραρτήµατά του µέσω τοπικών λεβητο-

στασίων (πίνακας 1). Το δίκτυο τηλεθέρµανσης τροφοδοτεί µε νερό θερµοκρασίας 90ο C τους 

εναλλάκτες κάθε κτηρίου. Οµοίως, το κεντρικό λεβητοστάσιο της Πολυτεχνικής τροφοδοτεί µέσω 

δικτύου ατµού τους αντίστοιχους εναλλάκτες κάθε πτέρυγας. 

Οι επεµβάσεις στο λεβητοστάσιο τηλεθέρµανσης και στα λεβητοστάσια της Πολυτεχνικής Σχολής, 

δεδοµένου ότι αυτά αντιπροσωπεύουν περί το 90% της συνολικής ισχύος των λεβητοστασίων της 

κεντρικής πανεπιστηµιούπολης και πάνω από το 70% του ΑΠΘ, αποτέλεσαν το βασικό στόχο για 

την περιστολή κατανάλωσης καυσίµων. Αξίζει να επισηµανθεί, ότι αµέσως µετά την αλλαγή καυσί-

µου, που έγινε το Σεπτέµβριο του 2004 επί πρυτανείας του αείµνηστου καθηγητή Ι. Αντωνόπου-

λου αντιπρυτανεύοντος του καθηγητή κ. Χ. Καλτσίκη, προέκυψε µια σηµαντική και µη δικαιολογη-

µένη περιστολή κατανάλωσης στο λεβητοστάσιο τηλεθέρµανσης κατά 50% περίπου. 

Πίνακας 1. Λεβητοστάσια που λειτουργούν στην κεντρική πανεπιστηµιούπολη του ΑΠΘ 

Θέση Εξυπηρετούµενα Κτήρια Ισχύς (kW) Συν. Ισχύς 
(kW) 

Τηλεθέρµανση ∆ιοίκησης, Τελετών, Βιβλιοθήκη 
Αστεροσκοπείο, Ιατρική,  
Οδοντιατρική, Κτηνιατρική: πα-
λαιά και νέα, Γεωπονία, Βιολογικό, 
Θετικών Επ., Χηµείο, Μετεωρολο-
γία, Φιλοσοφική: Επέκταση, Νέα, 
Παλαιά, Θεολογία, Νοµική 

4x7.000+1x9.300 37.300 

Πολυτεχνική: Κεντρικό Αµφιθέατρα Εδρών, πτέρυγες Πο-
λιτικών, Τοπογράφων 

2x2.564 5.128 

Πολυτεχνική: Κτήριο ∆’ Γ΄, ∆΄ 2x800 1.600 
Πολυτεχνική: Κτήριο Ε’  2x500 1.000 
Πολυτεχνική: Κτ. Υδραυλικής   1x580 580 
Παιδαγωγικό  1x550+1x582 1.132 
Γυµναστήριο  2x872 1.745 
Σύνολο   47.485 
 

      

Σχήµα 1. Το σύστηµα SCADA του ΑΠΘ (µε πράσινο οι θερµικοί σταθµοί, µε κίτρινο οι ΥΣΜΤ)  
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Σχήµα 2. Αναφορά λειτουργίας λεβητοστασίων ΑΠΘ 
σε πραγµατικό χρόνο 

Σχήµα 3 Απεικόνιση λειτουργίας λεβητο-
στασίου σε πραγµατικό χρόνο 

 

Το Νοέµβριο του 2008, αντιπρυτανεύοντος του κ. Α. Γιαννακουδάκη, αντικαταστάθηκαν οι πα-

λαιοί λέβητες του λεβητοστασίου τηλεθέρµανσης από νέους και λίγο αργότερα, στις αρχές του 

2009, µε εισήγησή µου, άρχισε η εγκατάσταση του συστήµατος επιτήρησης και ελέγχου SCADA, 

κατ’ αρχήν στο δίκτυο της τηλεθέρµανσης µε κόστος περί τις 70.000€ και ύστερα σε ολόκληρο το 

δίκτυο θέρµανσης του ΑΠΘ (Σχ. 1, 2, 3), πλην του παραρτήµατος της Θέρµης, µε επιπλέον 

κόστος περί τις 60.000€.  

Ήδη από το πρώτο έτος της λειτουργίας του συστήµατος προέκυψαν σηµαντικότατα οφέλη (Σχ. 

4α, 4β). Με τη δυνατότητα που παρέσχε το SCADA για επιτήρηση της λειτουργίας των λεβήτων 

σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη καταγραφή των θερµοκρασιών των εσωτερικών χώρων των 

κτηρίων και των λεβήτων και τη στάθµη που λειτουργούσαν αυτοί, τις θερµοκρασίες του νερού 

προσαγωγής και επιστροφής στο λεβητοστάσιο τηλεθέρµανσης και τις θερµοκρασίες προσαγωγής 

και επιστροφής στον/στους εναλλάκτη/-ες κάθε κτηρίου, κατέστη δυνατή η εµπειρική βελτιστο-

ποίηση της λειτουργίας του λεβητοστασίου, που συνίστατο σε µείωση του αριθµού των λεβήτων 

που έπρεπε να λειτουργούν και των ωρών λειτουργίας καθενός. Αρκούσαν µερικές φορές µόνον 

ένας, συνήθως δύο και σπάνια τρεις λέβητες, από τους εγκατεστηµένους πέντε, για να θερµαν-

θούν τα κτήρια που εξυπηρετούσε το δίκτυο τηλεθέρµανσης. Έτσι, από τη συνολική εγκατεστη-

µένη ισχύ λεβήτων 37,3 MW αποδείχθηκε ότι αρκούσε συνήθως να λειτουργούν δύο λέβητες συ-

νολικής ισχύος 14 MW ή 16,3 MW. Ταυτόχρονα, αποδείχθηκε, ότι δεν χρειαζόταν να παράγουν 

νερό θερµοκρασίας 110οC. Αρκούσε νερό 90οC, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό 

των απωλειών θερµότητας στο δίκτυο διανοµής κατά περίπου 30 kW, ενώ κατέστη δυνατόν να 

εκτιµηθεί και η θερµική αδράνεια του δικτύου και των κτηρίων. Ήδη από το πρώτο έτος λειτουρ-

γίας του SCADA, η κατανάλωση στο λεβητοστάσιο τηλεθέρµανσης περιορίσθηκε στο 64,4% της 

προηγούµενης περιόδου, γεγονός που µεταφράσθηκε σε άµεσο κέρδος 282.000€ για το ΑΠΘ.  Το 

σηµαντικότερο όµως είναι ότι η χαµηλή αυτή κατανάλωση διατηρήθηκε και τα επόµενα χρόνια και 

µε τις σηµερινές τιµές φυσικού αερίου υπερβαίνει τις 500.000€ κατ’ έτος. Ακόµη και κατά τον 

ιδιαίτερα ψυχρό και παρατεταµένο χειµώνα της περιόδου 2011-2012, η συνολική κατανάλωση αυ-

ξήθηκε µόλις κατά 8% και µάλιστα παρά το γεγονός ότι λόγω παρατάσεως των ωρών λειτουργίας 
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της βιβλιοθήκης, η λειτουργία ενός λέβητα τηλεθέρµανσης ισχύος 7 MW παρατάθηκε και αυτή 

κατά 5 περίπου ώρες. 

 
Σχήµα 4α. Μεταβολή κατανάλωσης καυσίµου 
στο λεβητοστάσιο τηλεθέρµανσης του ΑΠΘ για 
την περίοδο 1999-2012 (1999-2004 µε καύση 
πετρελαίου, 2004-2012 µε καύση φυσικού αερί-
ου). 

 
Σχήµα 4β. Μεταβολή κατανάλωσης καυσίµου 
στο λεβητοστάσιο τηλεθέρµανσης του ΑΠΘ για 
την περίοδο 2004-2012. Από το 2008 λειτουρ-
γούν οι νέοι λέβητες και από το 2009 το 
SCADA (περίοδος 2008-2009).  

 
Στην Πολυτεχνική Σχολή, την περίοδο 2009-2010, µε εντολή του τότε Κοσµήτορα Καθηγητή κ. Ν. 

Μουσιόπουλου, σχηµατίσθηκε τριµελής επιτροπή µε επικεφαλής εµένα, µε σκοπό την επί πλέον 

περιστολή ενέργειας θερµάνσεως. Επιλέχθηκε εγκατάσταση θερµοστατικών διακοπτών σωµάτων, 

ως η φθηνότερη λύση. Οι διακόπτες εγκαταστάθηκαν σταδιακά το 2009-2010 στο κτήριο ∆' και 

2010-2011 στα υπόλοιπα. Από τα στοιχεία του πίνακα 2, προκύπτει ότι το οικονοµικό όφελος από 

αυτές τις επεµβάσεις για το ΑΠΘ ανήλθε στο ποσόν των 150.000€ περίπου. ∆εδοµένου ότι το 

κόστος εγκατάστασης των θερµοστατικών διακοπτών ήταν µόλις 36.000€ και το συνολικό κόστος 

επέκτασης του SCADA σε ολόκληρο το ΑΠΘ (πλην του παρατήµατος της Θέρµης) σε 60.000€ πε-

ρίπου, από το οποίο 25.000 αντιστοιχούσαν στην Πολυτεχνική Σχολή, αποδεικνύεται εύκολα ότι οι 

επεµβάσεις ήταν ιδιαιτέρως συµφέρουσες, αφού η απόσβεση προέκυψε σε λιγότερο από 3 µήνες. 

Από τα υπάρχοντα µέχρι σήµερα δεδοµένα προκύπτει ότι και αυτές οι επιδόσεις παραµένουν. 

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα επεµβάσεων στην Πολυτεχνικη Σχολή 

Λεβητοστάσιο Περίοδος κατανάλωσης Αποµείωση 
m3 

Αποµείωση 
% 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Κεντρικό ΠΣ 349.624 311.198 205.264 144.360 41,29 
Κτ. ∆’ ΠΣ 198.090 91.426 77.248 120.842 61,00 
Κτ. Επέκτ. ΠΣ 69.941 61.301 34.255 35.686 51,02 
Σύνολο 617.655 463.925 316.767 300.888 48.71 
    

Κτήριο ∆ιάδοσης Αποτελεσµάτων Έρευνας ΑΠΘ 

Το κτήριο ανασχεδιάσθηκε στη φάση κατασκευής, µε πρωτοβουλία του τότε Αντιπρύτανη κ. 

Πανά, προκειµένου να επιτευχθεί χαµηλή κατανάλωση ενέργειας θέρµανσης, ψύξης, θερµού νε-

ρού χρήσης και φωτισµού. Βασική φιλοσοφία του γράφοντα για το σχεδιασµό αυτού ήταν η κατά 

το δυνατόν ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων χειµερινού/θερινού κλιµατισµού και 

φωτισµού. Έτσι: 
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i. Επιλέχθηκε η επιπρόσθετη εξωτερική θερµοµόνωση των διαφανών και αδιαφανών στοιχείων 

του κελύφους, η αύξηση της θερµικής αδράνειάς του, η εγκατάσταση ΒΜS και η εγκατάσταση 

ηλεκτρικά ρυθµιζόµενου συστήµατος σκίασης των ανοιγµάτων και αισθητήρων για τη 

βελτιστοποίηση της στάθµης φυσικού-τεχνητού φωτισµού και της απαιτούµενης ενέργειας ψύξης. 

ii. Η εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων υψηλής αποδοτικότητας και χαµηλής κατανάλωσης, τα 

οποία σε συνδυασµό µε τους αισθητήρες στάθµης φωτός περιορίζουν την καταναλισκόµενη ενέρ-

γεια στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα, χωρίς να υποβαθµίζουν την οπτική άνεση. 

Οι συνολικές απαιτήσεις του κτηρίου προέκυψαν ίσες προς 285 kW για ψύξη και 249 kW για θέρ-

µανση. Αναλυτικότερα: 

1. Για το θερινό κλιµατισµό:  

α) µε χρησιµοποίηση δύο ηλεκτροκίνητων αντλιών θερµότητας αέρα-νερού ισχύος 150 kW και 70 

kW (C.O.P.=3) για την ψύξη του ισογείου, και του πρώτου υπογείου, προέκυψε ότι η µέγιστη 

απαιτούµενη ειδική ηλεκτρική κατανάλωση ισούται µε 14,19W/m2  

β) για τις ανάγκες ψύξης του υπόλοιπου κτηρίου χρησιµοποιήθηκαν αντλίες θερµότητας τύπου 

VRV (6 Χ 21.5 kW και 3 Χ 13,5 kW) προκειµένου αυτές να λειτουργούν υπό µερικό φορτίο 

(C.O.P.= 3,2) προέκυψε ότι η µέγιστη ειδική ηλεκτρική κατανάλωση ισούται µε 12,14W/m2.   

Συνολικά, για τις ανάγκες ψύξης του κτηρίου η απαιτούµενη ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος 

προέκυψε ίση µε 13,27 W/m2, που αντιστοιχεί σε 38,48 W/m2 πρωτογενούς ισχύος. 

2. Για τον χειµερινό κλιµατισµό: 

α) για τις ανάγκες θέρµανσης του ισογείου, του αµφιθεάτρου που βρίσκεται σε αυτό και του συ-

νόλου του πρώτου υπογείου εγκαταστάθηκαν δύο λέβητες, µε καυστήρες αερίου ονοµαστικής 

ισχύος 150 kW ο καθένας, µε µέγιστη ειδική κατανάλωση ίση προς 34,51W/m2, που αντιστοιχούν 

σε 36,23 W/m2 πρωτογενούς ισχύος. 

β) για τις ανάγκες θέρµανσης του υπόλοιπου κτηρίου χρησιµοποιήθηκαν οι προαναφερθείσες  

αντλίες θερµότητας (C.O.P.=4), οπότε η ειδική απαιτούµενη ηλεκτρική ισχύς ανέρχεται σε 

9,14W/m2, που αντιστοιχούν σε 26,51 W/m2 πρωτογενούς ισχύος. Συνολικά λοιπόν η ειδική κατα-

νάλωση πρωτογενούς ισχύος ανέρχεται σε 32,85 W/m2. 

Προκειµένου να βελτιστοποιείται σε πραγµατικό χρόνο η κατανάλωση ενέργειας σε ολόκληρο το 

κτήριο και σε κάθε χώρο του, τοποθετήθηκαν αισθητήρες θερµοκρασίας και στάθµης φωτισµού, 

που συνδέθηκαν στο σύστηµα BMS. Σήµερα, είναι το πιο αποδοτικό ενεργειακά κτήριο του ΑΠΘ.  

Υποσταθµοί Μέσης Τάσεως ΑΠΘ - Βρόχος Μέσης Τάσεως 

Τα κτήρια του ΑΠΘ εξυπηρετούνται από ένα αριθµό υποσταθµών Μέσης Τάσεως (ΥΣΜΤ) (Πίνακας 

3). Η συνολική ισχύς τους στην κεντρική πανεπιστηµιούπολη είναι 23 MVA περίπου. Η παρακο-

λούθηση της λειτουργίας τους επιτυγχάνεται µέσω του υφιστάµενου συστήµατος SCADA. Προ-

έκυψε ότι η ισχύς που µπορούν να εξυπηρετήσουν είναι δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση µε τα 
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πραγµατικά εµφανιζόµενα φορτία: η µέγιστη τιµή συνολικής ζήτησης ήταν περίπου 9,5 MVA ενώ 

οι συνήθεις ζητήσεις ισχύος δεν υπερβαίνουν τα 5 MVA. Γίνεται πλέον προσπάθεια περιορισµού 

του αριθµού των υποσταθµών. 

Παράλληλα, µε εργολαβίες που ξεκίνησαν προ 5ετίας περίπου και περατώθηκαν πέρσι, το ΑΠΘ 

αντικατέστησε το δίκτυο Μέσης Τάσεως επί το λειτουργικότερο. Αποτέλεσµα αυτού είναι η δη-

µιουργία ενός βρόχου µέσης τάσης, µε δύο, σχεδόν αντιδιαµετρικά, σηµεία τροφοδοσίας, τα 

οποία εξασφαλίζουν αδιάλειπτη τροφοδοσία του ΑΠΘ, αφού το ένα τροφοδοτείται από τον Υπο-

σταθµό Υ.Τ. ∆ΕΗ της Αγίου ∆ηµητρίου το δε άλλο από αυτόν της ∆όξας. Οι πιθανότητες ταυ-

τόχρονης διακοπής λειτουργίας και των δύο είναι πολύ µικρές.  

Πίνακας 3. Ισχείς ΥΣΜΤ στην κεντρική πανεπιστηµιούπολη του ΑΠΘ 

Θέση Ισχύς (kVA) Συν. Ισχύς (kVA) Νέα συµφωνηµένη 
Ισχύς (KVA) 

Βιβλιοθήκη 2x1.000   2.000 819 
Οδοντιατρική 2x1.800 3.600 1.800 
ΦΜΣ1 2x1.250 2.500 700 
ΦΜΣ2 1x630+1x250 880 800 
Χηµείο 2x800 1.600 700 
∆ιοίκηση 1x1.000 2.000 800 
Πολυτεχνικη Κτήριο ∆ 2x1.000 2.000 500 
Πολυτεχνική Κτήριο Γ 1x400 400 250 
Πολυτεχνικη Τοπογράφοι 1x630 630 250 
Πολυτεχνικη Αµφιθέατρο 1x630 630 250 
Πολυτεχνική Υδραυλική 2x250 500 250 
Πολυτεχνική Κτήριο Ε 2x800 1.600 1.000 
Πολυτεχνική Κεντρικό 2x250 500 1.000 
Γυµναστήριο 1x630 630 176 
Παιδαγωγικό 1x250 250 600 
Ιατρική 2x400 800 600 
Κτηνιατρική 2x630 1.260 900 
Νοµική 2x630 1.260 1.200 
Σύνολο  23.040 12.045 
 

Ενεργειακή αναβάθµιση του παραρτήµατος του ΑΠΘ στη Θέρµη 

Παρά το γεγονός ότι έχει επεκταθεί το δίκτυο φυσικού αερίου στη Θέρµη, τα κτήρια θερµαίνονται 

ακόµη µε καυστήρες πετρελαίου (οι ισχείς και οι καταναλώσεις τους φαίνονται στον πίνακα 4). 

Κεντρικά συστήµατα θερινού κλιµατισµού δεν έχουν εγκατασταθεί, τα περισσότερα δε κτήρια, 

εξυπηρετούνται από µονάδες διαιρούµενου τύπου. Ο νυν αντιπρύτανης του ΑΠΘ κ. Ι. Παντής συ-

νεστησε οµαδα έργου, η οποία υπό την καθοδήγησή µου προχώρησε στη µελέτη ενεργειακής 

αναβάθµισης των κτηρίων του παραρτήµατος και στη διεκδίκηση και επίτευξη χρηµατοδότησης 

των επεµβάσεων.  

Τα µέτρα που εγκρίθηκαν για την περιστολή της καταναλισκόµενης ενέργειας συνίστανται σε: ενί-

σχυση της θερµοµόνωσης του κελύφους των κτηρίων και αντικατάσταση των υφισταµένων κου-
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φωµάτων, τοποθέτηση σκιάστρων αλουµινίου, κατασκευή φυτεµένων δωµάτων, αντικατάσταση 

των µεµονωµένων λεβητοστασίων µε σύστηµα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης µε γεωθερµικές 

αντλίες νερού – νερού (α.θ.) για ψύξη και θέρµανση που θα χρησιµοποιούν τα θερµά νερά του 

υπεδάφους, επέκταση του υφιστάµενου συστήµατος SCADA του Α.Π.Θ. στις εγκαταστάσεις της 

Θέρµης και αντικατάσταση των συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού µε κεντρικά παραβολικά 

ηλιοθερµικά συστήµατα. 

Οι καταναλώσεις πριν και µετά την προτεινόµενη επέµβαση φαίνονται στους πίνακες 4, 5, 6. Η 

αναµενόµενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα ανέρχεται πλέον στο 17% της υφιστα-

µένης. 

Πίνακας 4. Ενεργειακή κατανάλωση κτηρίων πριν την επέµβαση 

Επιφάνεια θερµικής 
ζώνης (m2)

Ισχύς λεβήτων 
(kW) για 
θέρµανση

Κατανάλωση 
ηλεκτρισµού 

(kWh/(έτος*m2))

Κατανάλωσ

η 
πετρελαίου 
(kWh/(έτος
*m2))

kg CO2 / 

(έτος*m2)
kg CO2/έτος

Πρωτογενής 
ενέργεια (kWh/ 

(έτος*m2))

Πρωτογενής ενέργεια 
(kWh/ έτος)

Μουσικών σπουδών 2.865,00 2x350 73,70 152,45 113,10 324.031,50 381,43 1.092.797,00 

Αντισφαίρισης 584,70 250 555,60 124,50 582,40 340.529,28 1.748,19 1.022.167,00 

Εικαστικών τεχνών Α 745,60 84,90 38,46 94,10 70.160,96 288,52 215.121,00 

Εικαστικών τεχνών Β 745,60 84,80 104,90 111,60 83.208,96 361,31 269.393,00 

Εικαστικών τεχνών Γ 747,40 84,10 104,64 110,80 82.811,92 359,00 268.317,00 

Εικαστικών τεχνών ∆ 747,40 83,20 104,64 109,90 82.139,26 356,39 266.366,00 

Ποδόσφαιρο 660,60 250 554,70 131,40 583,30 385.327,98 1.753,17 1.158.144,00 

ΣΥΝΟΛΟ 7.096,30 2250 1.521,00 761,00 1.705,20 1.368.209,86 5.248,01 4.292.305,00 

2x350

 
 

Πίνακας 5. Ενεργειακή κατανάλωση κτηρίων µετά την επέµβαση 

Επιφάνεια θερµικής 
ζώνης (m2)

Κατανάλωση 
ηλεκτρισµού 

(kWh/(έτος*m2))

kg CO2 / 

(έτος*m2)
kg CO2/έτος

Πρωτογενής 

ενέργεια 
(kWh/ 

(έτος*m2))

Πρωτογενής 
ενέργεια (kWh/ 

έτος)

Μουσικών σπουδών 2865 24,4 24,13 69132,45 70,76 202727

Αντισφαίρισης 584,7 76,8 75,96 44413,812 222,72 130224

Εικαστικών τεχνών Α 745,6 26,5 26,21 19542,176 76,85 57299

Εικαστικών τεχνών Β 745,6 29 28,68 21383,808 84,1 62705

Εικαστικών τεχνών Γ 747,4 27,4 27,1 20254,54 79,46 59388

Εικαστικών τεχνών ∆ 747,4 28,6 28,29 21143,946 82,94 61989

Ποδόσφαιρο 660,6 77,9 77 50866,2 225,91 149236

ΣΥΝΟΛΟ 7.096,30 290,60 287,37 246.736,93 842,74 723.568,00  
 

Πίνακας 6. Σύγκριση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας πριν και µετά την επέµβαση 

Πρίν Μετά ∆ιαφορά

Πρωτογενής 

ενέργεια 

(kWh/έτος)

Πρωτογενής 

ενέργεια 

(kWh/έτος)

Ποσοστό µείωσης

Μουσικών σπουδών 1.092.797,00 202.727,00 81%

Αντισφαίρισης 1.022.167,00 130.224,00 87%

Εικαστικών τεχνών Α 215.121,00 57.299,00 73%

Εικαστικών τεχνών Β 269.393,00 62.705,00 77%

Εικαστικών τεχνών Γ 268.317,00 59.388,00 78%

Εικαστικών τεχνών ∆ 266.366,00 61.989,00 77%

Ποδόσφαιρο 1.158.144,00 149.236,00 87%

ΣΥΝΟΛΟ 4.292.305,00 723.568,00 83%  

Η πρόταση που αφορά τα ως άνω µέτρα έχει αξιολογηθεί θετικά. Με προϋπολογισµό 4.500.000 €, 

έχει ενταχθεί για χρηµατοδότηση στην κατηγορία πράξεων "Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίη-
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σης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε ∆ηµόσια Κτή-

ρια". Σηµειωθήτω, ότι αυτή η αναβάθµιση, την οποία οραµατίσθηκε ο Αντιπρύτανης κ. Ι. Παντής, 

θα είναι η µεγαλύτερη και αποδοτικότερη ενεργειακή αναβάθµιση που έγινε ποτέ στο ΑΠΘ. 

 

Συµπεράσµατα 

Την τελευταία εξαετία περίπου, το ΑΠΘ εφαρµόζει µια συνεπή πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής έχει προχωρήσει και υλοποιήσει µια σειρά δράσεων, που είτε 

έχουν ήδη αποδώσει ή αναµένεται στα επόµενα χρόνια να αποδώσουν σηµαντικά περιβαλλοντικά 

και οικονοµικά οφέλη. Αυτή η ενεργειακή πολιτική του ΑΠΘ είναι µια επιτυχηµένη ιστορία στην 

πράξη. 


