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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Τι είναι η Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά
H «Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά» (Survey on Energy Consumption in Households-SECH) είναι
µία στατιστική έρευνα µε την οποία συγκεντρώνονται πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγµα νοικοκυριών, για
τη σύνθεσή τους, την απασχόληση των µελών τους και, κυρίως, για την κατανάλωση ενέργειας.
2. Νοµική βάση
Η έρευνα διενεργείται, σύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σε δείγµα νοικοκυριών όλων των
περιοχών της Χώρας.
3. Σκοπός της έρευνας
Με την έρευνα συγκεντρώνονται αναλυτικές πληροφορίες για το είδος της τελικής ενέργειας (θέρµανση / ψύξη,
κλιµατισµός, φωτισµός, µαγείρεµα, ζεστό νερό, ηλεκτρικές συσκευές) καθώς και τις πηγές ενέργειας (υγρά και
στερεά καύσιµα, ηλεκτρισµός, ανανεώσιµες πηγές) που χρησιµοποιούν τα νοικοκυριά, σε σχέση µε τα
δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά τους.
4. Σχεδιασµός της έρευνας
Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική και διενεργείται σε δείγµα περίπου 3.600 νοικοκυριών σε σύνολο Χώρας (κλάσµα
δειγµατοληψίας 0,08%). Κατά το σχεδιασµό της έρευνας εφαρµόζεται η δισταδιακή στρωµατοποιηµένη
δειγµατοληψία, µε πρωτογενή µονάδα δειγµατοληψίας την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόµενα οικοδοµικά
τετράγωνα) και τελική µονάδα το νοικοκυριό.
Για την επιλογή των πρωτογενών µονάδων δειγµατοληψίας (επιφανειών), σε κάθε Περιφέρεια (NUTS 2) οι
µονάδες επιφάνειας κατανέµονται σε τρία (3) στρώµατα βάσει της αστικότητας (αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές
περιοχές) των ∆ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Οι επιφάνειες της πρώην Περιφέρειας
Πρωτευούσης και του πρώην Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης κατανέµονται σε 31 και 9 οµοιογενή
στρώµατα, αντίστοιχα, βάσει κοινωνικών και οικονοµικών χαρακτηριστικών των ∆ήµων, που περιλαµβάνουν τις
επιφάνειες αυτές. Ο συνολικός αριθµός των στρωµάτων ανέρχεται σε 79.
Κατά το πρώτο στάδιο δειγµατοληψίας, σε κάθε στρώµα επιλέγεται δείγµα µονάδων επιφανείας µε πιθανότητα
ανάλογη του µεγέθους τους (αριθµός νοικοκυριών κατά την απογραφή Πληθυσµού 2001), από το πλαίσιο
δειγµατοληψίας που καταρτίστηκε από τα στοιχεία της Γενικής Απογραφής Πληθυσµού και Κατοικιών έτους 2001.Ο
συνολικός αριθµός των πρωτογενών µονάδων δειγµατοληψίας ανέρχεται σε 612 επιφάνειες.
Κατά το τελικό στάδιο δειγµατοληψίας, σε κάθε επιλεγείσα επιφάνεια, το δείγµα νοικοκυριών της έρευνας είναι
κοινό µε το δείγµα νοικοκυριών της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών, το οποίο επιλέγεται µε ίσες
πιθανότητες από κατάλογο-πλαίσιο, που έχει ενηµερωθεί µε τις κατοικίες της επιλεγείσας µονάδας επιφάνειας.
5. Κάλυψη
Η έρευνα καλύπτει τα ιδιωτικά νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή οποιαδήποτε
οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. Από την έρευνα εξαιρούνται:
• Οι κάθε είδους συλλογικές συµβιώσεις (οικοτροφεία, γηροκοµεία, νοσοκοµεία, φυλακές, αναµορφωτήρια,
στρατόπεδα κλπ.).
• Τα νοικοκυριά που έχουν περισσότερους από πέντε (5) οικότροφους.
• Τα νοικοκυριά µε µέλη ξένους υπηκόους που υπηρετούν σε ξένες διπλωµατικές αποστολές.
6. Χρόνος διενέργειας της έρευνας και όργανα αυτής
Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας θα πραγµατοποιηθεί κατά το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος 2011 –
Σεπτέµβριος 2012.
Στην έρευνα θα χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα όργανα :
•
Ερευνητές, οι οποίοι θα είναι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ιδιώτες συνεργάτες.
•
Ελεγκτές, οι οποίοι θα είναι έµπειροι υπάλληλοι της ∆/νσης Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας.
Τα ανωτέρω όργανα θα οριστούν µε αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ΙI. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙO, ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
1. Ερωτηµατολόγιο και έντυπα της έρευνας
Οι πληροφορίες θα συγκεντρωθούν µε το ερωτηµατολόγιο της έρευνας ενώ θα χρησιµοποιηθούν και τα
εξής βοηθητικά έντυπα:
1. Χαρτογραφικό σχεδιάγραµµα και κατάλογος - πλαίσιο κατοικιών
2. Επιστολή προς τα νοικοκυριά
Επίσης, θα χρησιµοποιηθούν για την έρευνα τα ίδια έντυπα που χρησιµοποιούνται και στην ΕΟΠ για την
καταγραφή των νοικοκυριών που ερευνήθηκαν, για τις αντικαταστάσεις, για την αποστολή υλικού κλπ. και τα
οποία θα συµπληρωθούν µία φορά και για τις δύο έρευνες.
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2. Τρόπος συµπλήρωσης του ερωτηµατολόγιου
Ο ερευνητής για τη συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων της έρευνας, θα πρέπει να ακολουθήσει την
παρακάτω διαδικασία:
Στην πρώτη επίσκεψη:
•
•

Θα εξασφαλίσει τη συνεργασία µε τα νοικοκυριά που έχουν επιλεγεί.
Θα ενηµερώσει το νοικοκυριό για τους λογαριασµούς και τα παραστατικά τα οποία θα χρειαστούν για τη
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου

∆εδοµένου ότι το νοικοκυριό έχει ενηµερωθεί µε επιστολή για τη διενέργεια της έρευνας αλλά και για τα
παραστατικά που θα χρειαστούν, εάν αυτά είναι άµεσα διαθέσιµα, συµπληρώνεται το ερωτηµατολόγιο από την
πρώτη επίσκεψη.
Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό θα οριστεί, ηµέρα και ώρα για την επόµενη επίσκεψη, οπότε και θα συµπληρωθεί το
ερωτηµατολόγιο.
3. Τρόπος καταγραφής των πληροφοριών
Ανάλογα µε τον τρόπο καταχώρισης των απαντήσεων, τα ερωτήµατα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
α) Ερωτήµατα που οι απαντήσεις καταγράφονται σε φατνία µε αριθµούς :
π.χ. Ηµεροµηνία Γέννησης |0|1|0|5|1|9|3|9|, Τετράµηνο λογαριασµού ∆ΕΗ – Από |29/01/2010| έως
|31/05/2010|
β) Ερωτήµατα στα οποία οι απαντήσεις καταχωρίζονται µε ένα Χ στο ανάλογο τετραγωνίδιο, όπως ερωτήµατα
µε απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ερωτήµατα µε δύο ή περισσότερες κλειστού τύπου απαντήσεις κλπ., π.χ. όταν η κατοικία
που διαµένει το νοικοκυριό είναι διαµέρισµα πολυκατοικίας, στο ερώτηµα 3 θα καταχωρισθεί η απάντηση ως εξής :
3. Η κατοικία που µένετε είναι:

• Μονοκατοικία πανταχόθεν ελεύθερη;……………………..…….….…

1

• Μονοκατοικία ηµιελεύθερη ή σε συγκρότηµα όµοιων κατοικιών κτισµένων σε σειρά; …………….

2

• ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία µε λιγότερες από 10 κατοικίες;…………………………………………….

3

• ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία µε 10 ή περισσότερες κατοικίες;………………………………………..…

4

• Άλλο είδος, δηλαδή:
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…………………………………………

4. Τεχνική της συνέντευξης
Η επιτυχία της έρευνας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του ερευνητή να δηµιουργήσει κλίµα
εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε τα µέλη του νοικοκυριού, έτσι ώστε να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που
απαιτούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Εποµένως, πριν αρχίσει την έρευνα στα νοικοκυριά, θα πρέπει να
έχει µελετήσει προσεκτικά τις οδηγίες και το ερωτηµατολόγιο της έρευνας και να γνωρίζει επακριβώς τι ζητά από το
νοικοκυριό και σε τι αποβλέπει η έρευνα.
Ο ερευνητής κατά την πρώτη επίσκεψη στα επιλεγµένα νοικοκυριά της µονάδας επιφανείας θα δηλώσει την
ιδιότητά του και θα επιδείξει την υπηρεσιακή του ταυτότητα, την οποία θα φέρει πάντα µαζί του και θα επιδιώξει να
συναντήσει τον υπεύθυνο του νοικοκυριού ή κάποιο άλλο ενήλικο µέλος. Επίσης, θα ενηµερώσει τα µέλη του
νοικοκυριού σχετικά µε την έρευνα και θα εξηγήσει ότι για τη σωστή και πλήρη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου
θα απαιτηθούν τα πιο κάτω παραστατικά:
1. Ένας πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασµός κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Ένας λογαριασµός φυσικού αερίου διµηνίας εντός της περιόδου 01/12/2010-28/02/2011.
3. Ένας πρόσφατος εκκαθαριστικός λογαριασµός για θερµότητα από δίκτυο τηλεθέρµανσης των
τελευταίων 12 µηνών.
4. Αποδείξεις αγοράς για καύσιµα κεντρικής ή ατοµικής θέρµανσης ή µαγειρέµατος (π.χ. καυσόξυλα,
υγραέριο κλπ.). Οι αποδείξεις µπορεί να είναι ατοµικές ή αποδείξεις κοινοχρήστων (χειµερινής περιόδου).
5. Τεχνικά Εγχειρίδια ηλεκτρικών συσκευών ή συστηµάτων θέρµανσης για τον προσδιορισµό της ΙΣΧΥΟΣ
ή/και παραστατικά αγοράς για τον προσδιορισµό της ηλικίας της συσκευής – συστήµατος.
Τέλος, θα ενηµερώσει το νοικοκυριό ότι η έρευνα πραγµατοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς και
επιστηµονικούς σκοπούς, και ότι τηρείται το απόρρητο των στοιχείων βάσει του Ν.3832/2010.
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5. Έλεγχος και παράδοση των ερωτηµατολογίων
Οι ερευνητές στο τέλος της έρευνας σε κάθε µονάδα επιφανείας, θα ελέγχουν όλα τα στοιχεία που θα έχουν
καταχωρήσει και καταγράψει στα ερωτηµατολόγια για τυχόν λάθη ή παραλείψεις και στη συνέχεια θα τα
καταχωρούν µέσω του Ο.Π.Σ. στα ηλεκτρονικά ερωτηµατολόγια ή θα τα αποστέλλουν στην Κεντρική Υπηρεσία το
ταχύτερο δυνατόν και σε διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση της
µονάδας.
Σηµειώνεται ότι οι ερευνητές είναι υποχρεωµένοι να επισκέπτονται τα νοικοκυριά, ηµέρες και ώρες που θα
οριστούν από εκείνα. Επίσης, είναι υποχρεωµένοι να τηρούν το χρονικό διάστηµα διενέργειας της έρευνας, το οποίο
έχει οριστεί από το αρµόδιο τµήµα της ∆/νσης Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας.

ΙΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Κατοικία
Κατοικία είναι ένας χώρος από την κατασκευή του χωριστός και ανεξάρτητος, που κτίστηκε ή µετατράπηκε για
να καλύψει στεγαστικές ανάγκες ή ακόµα και αν δεν κατασκευάστηκε για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιείται ως κύρια
κατοικία κατά τη διάρκεια της έρευνας.
Κατοικίες θεωρούνται:
•
Μία µονοκατοικία, ένα διαµέρισµα διπλοκατοικίας ή πολυκατοικίας,
•
Ένα κατοικούµενο δωµάτιο ή σειρά δωµατίων,
•
Μία αποθήκη, καλύβα, παράγκα ή οποιοσδήποτε άλλος στεγασµένος χώρος που κατά τη διάρκεια της
έρευνας χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία.
∆ε θεωρούνται κατοικίες:
•
Οι χώροι που κατασκευάστηκαν για κατοικία, αλλά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για άλλους σκοπούς
(επαγγελµατική στέγη), π.χ. διαµερίσµατα που χρησιµοποιούνται ως εργαστήρια, ιατρεία κλπ.
2. Κανονικό δωµάτιο
Κανονικό δωµάτιο είναι ένας ιδιαίτερος χώρος µέσα στην κατοικία που έχει επιφάνεια τουλάχιστον τέσσερα (4)
τετραγωνικά µέτρα, δύο (2) µέτρα ύψος, σχήµα κατάλληλο, ώστε να χωράει κρεβάτι και έχει παράθυρο ή πόρτα µε
τζάµι, ώστε να φωτίζεται από το ύπαιθρο.
Κανονικά δωµάτια θεωρούνται :
•
Τραπεζαρίες, σαλόνια, καθιστικά, υπνοδωµάτια, δωµάτια υπηρεσίας και σοφίτες
•
Κουζίνες, οικιακές αποθήκες, διάδροµοι και προθάλαµοι (χωλ), όταν πληρούν τις προϋποθέσεις του
κανονικού δωµατίου.
∆εν θεωρούνται κανονικά δωµάτια :
•
Λουτρά, αποχωρητήρια, πλυσταριά, βεράντες και γκαράζ, ανεξαρτήτως διαστάσεων
•
Κουζίνες, οικιακές αποθήκες, διάδροµοι και προθάλαµοι, όταν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του
κανονικού δωµατίου.
3. Νοικοκυριό
Νοικοκυριό είναι ένα άτοµο που ζει µόνο του σε µία κατοικία ή µία οµάδα ατόµων συγγενικών ή µη, τα οποία
διαµένουν στην ίδια κατοικία και εξασφαλίζουν από κοινό προϋπολογισµό τη διατροφή τους και άλλα είδη που είναι
απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.
Άτοµα που διαµένουν στην ίδια κατοικία, τα οποία όµως δεν προµηθεύονται από κοινού τα απαραίτητα για τη
συντήρησή τους, ούτε τρώνε µαζί, θεωρούνται ξεχωριστά νοικοκυριά, µε την προϋπόθεση της αποκλειστικής
χρήσης ενός, τουλάχιστον, δωµατίου. Σε αντίθετη περίπτωση αποτελούν ένα νοικοκυριό.
Πιο συγκεκριµένα:
Μονοπρόσωπα νοικοκυριά θεωρούνται:
•
Ένα άτοµο που ζει σε µία κατοικία ή σε ένα δωµάτιο κατοικίας και προµηθεύεται µόνο του τα απαραίτητα
είδη για τη συντήρησή του.
•
∆ύο ή περισσότερα άτοµα συγγενικά ή µη τα οποία διαµένουν σε µία κατοικία, αλλά δεν προµηθεύονται
από κοινού τα απαραίτητα για τη συντήρησή τους, το καθένα από αυτά έχει την αποκλειστική χρήση ενός,
τουλάχιστον, δωµατίου και δε χρησιµοποιούν κάποιον κύριο κοινό χώρο (καθιστικό, γραφείο - όχι όµως
χωλ - κλπ.).
Πολυπρόσωπα νοικοκυριά θεωρούνται:
•
Ένα ζευγάρι µόνο του ή γονείς µε τα παιδιά τους ή ένας από τους γονείς µε τα παιδιά του.
•
Ένα ζευγάρι µε ή χωρίς παιδιά, οι γονείς του ζευγαριού και η εσωτερική οικιακή βοηθός, αν υπάρχει και
προτίθεται να παραµείνει για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών.
•
∆ύο ή περισσότερα άτοµα, όχι απαραίτητα συγγενικά µεταξύ τους, τα οποία διαµένουν σε µία κατοικία και
προµηθεύονται από κοινού τα είδη που είναι απαραίτητα για τη διαβίωσή τους.
•
Μία οικογένεια µε έναν έως πέντε -το πολύ- οικότροφους.
4. Μέλη του νοικοκυριού
Τα άτοµα που αποτελούν το νοικοκυριό καλούνται µέλη του νοικοκυριού. Αυτά διαµένουν, συνήθως, στο
νοικοκυριό ή µπορεί να απουσιάζουν προσωρινά από αυτό.

6

Άτοµα, που συνήθως διαµένουν στο νοικοκυριό, θεωρούνται τα άτοµα που κατά το χρονικό διάστηµα των
τελευταίων 6 µηνών πέρασαν τις περισσότερες ώρες της ηµέρας και της νύκτας στο συγκεκριµένο νοικοκυριό.
Άτοµα που προσωρινά απουσιάζουν από το νοικοκυριό, είτε βρίσκονται σε άλλο ιδιωτικό νοικοκυριό είτε σε
συλλογική κατοικία (π.χ. νοσοκοµείο, γηροκοµείο κλπ.), θα θεωρηθούν και θα καταγραφούν ως µέλη του
νοικοκυριού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Ως µέλη του νοικοκυριού θεωρούνται και καταγράφονται οι παρακάτω κατηγορίες ατόµων:
•
Συγγενικά άτοµα που, συνήθως, διαµένουν µαζί (άγαµα και έγγαµα παιδιά, γονείς υπευθύνου, εγγόνια,
άλλοι συγγενείς κλπ.) και συνεισφέρουν στις δαπάνες της κατοικίας ή επωφελούνται αυτών λόγω µη
ύπαρξης εισοδηµάτων (ανήλικα παιδιά, άτοµα που δεν έχουν εισόδηµα κ.ά.).
•
Μη συγγενικά άτοµα που, συνήθως, διαµένουν µαζί (σύντροφοι κλπ.) και συνεισφέρουν στις δαπάνες της
κατοικίας ή επωφελούνται αυτών λόγω µη ύπαρξης εισοδηµάτων (ανήλικα παιδιά, άτοµα που δεν έχουν
εισόδηµα κ.ά.).
•
Άτοµα, µέχρι πέντε (5), που συγκατοικούν σε µία κατοικία ως ενοικιαστές και συνεισφέρουν στις δαπάνες
της κατοικίας ή επωφελούνται αυτών λόγω µη ύπαρξης εισοδηµάτων και είτε κατά τη διάρκεια της έρευνας
δεν έχουν αλλού µία µόνιµη και κύρια κατοικία είτε προτίθενται να διαµείνουν στο νοικοκυριό για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών.
•
Φιλοξενούµενοι του νοικοκυριού, συγγενείς ή µη, που συνεισφέρουν στις δαπάνες της κατοικίας ή
επωφελούνται αυτών λόγω µη ύπαρξης εισοδηµάτων και είτε κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν έχουν
αλλού µία µόνιµη και κύρια κατοικία είτε προτίθενται να διαµείνουν στο νοικοκυριό για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών. Φιλοξενούµενοι, που δε θα παραµείνουν στο νοικοκυριό για περισσότερο
από έξι µήνες από την ηµέρα που ήρθαν και έχουν αλλού µία µόνιµη και κύρια κατοικία, δε θεωρούνται
µέλη του νοικοκυριού και δεν ερευνώνται.
•
Βοηθητικό προσωπικό, που διαµένει στην κατοικία και συνεισφέρει στις δαπάνες της κατοικίας ή
επωφελείται αυτών λόγω µη ύπαρξης εισοδηµάτων και είτε κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν έχει αλλού µία
µόνιµη και κύρια κατοικία είτε προτίθεται να διαµείνει στο νοικοκυριό για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
έξι (6) µηνών. Η εξωτερική βοηθός (παραδουλεύτρα) δε θεωρείται µέλος του νοικοκυριού και δεν ερευνάται.
•
Άτοµα που απουσιάζουν για µικρό χρονικό διάστηµα (σε διακοπές, για εργασία κλπ.) και συνεισφέρουν
στις δαπάνες της κατοικίας ή επωφελούνται αυτών λόγω µη ύπαρξης εισοδηµάτων και κατά τη διάρκεια
της έρευνας δεν έχουν αλλού µία µόνιµη και κύρια κατοικία και αναµένεται να επιστρέψουν στην κατοικία
τους σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των έξι (6) µηνών.
•
Μαθητές/σπουδαστές/φοιτητές που σπουδάζουν µακριά από το σπίτι τους και διαµένουν σε φοιτητική
εστία και οι στρατιώτες, που συνεισφέρουν στις δαπάνες της κατοικίας ή επωφελούνται αυτών λόγω µη
ύπαρξης εισοδηµάτων, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που προτίθενται να απουσιάσουν και κατά
τη διάρκεια της έρευνας δεν έχουν αλλού µία µόνιµη και κύρια κατοικία, είναι σύντροφοι ή παιδιά µέλους
του νοικοκυριού, συνεχίζουν να διατηρούν στενούς δεσµούς µε το νοικοκυριό και θεωρούν ότι αυτή η
κατοικία είναι η κύρια κατοικία τους. ∆ε θα περιληφθούν οι µαθητές/σπουδαστές/φοιτητές που
σπουδάζουν µακριά από το σπίτι τους και διαµένουν σε ιδιωτική κατοικία ή αποτελούν µέλος ιδιωτικού
τύπου νοικοκυριού, ανεξάρτητα αν συνεχίζουν να διατηρούν στενούς δεσµούς µε το νοικοκυριό και
θεωρούν ότι αυτή η κατοικία είναι η κύρια κατοικία τους. Επίσης, δε θα περιληφθούν οι στρατιώτες που
διαµένουν σε ιδιωτική κατοικία ή αποτελούν µέλος, άλλου ιδιωτικού τύπου νοικοκυριού, ανεξάρτητα αν
συνεχίζουν να διατηρούν στενούς δεσµούς µε το νοικοκυριό και θεωρούν ότι αυτή η κατοικία είναι η κύρια
κατοικία τους.
•
Συγγενικά άτοµα που απουσιάζουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα (π.χ. ναυτικοί, υπάλληλοι
σιδηροδρόµων, υπεραστικών λεωφορείων, δηµόσιοι υπάλληλοι εκτός έδρας κλπ.) που συνεισφέρουν στις
δαπάνες της κατοικίας ή επωφελούνται αυτών λόγω µη ύπαρξης εισοδηµάτων, θεωρούνται µέλη του
νοικοκυριού, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστηµα που απουσιάζουν, δεν έχουν αλλού µία µόνιµη και
κύρια κατοικία, είναι σύντροφοι ή παιδιά µέλους του νοικοκυριού, συνεχίζουν να διατηρούν στενούς
δεσµούς µε το νοικοκυριό και θεωρούν ότι αυτή η κατοικία είναι η κύρια κατοικία τους.
•
Άτοµα µε οικογενειακούς δεσµούς που απουσιάζουν προσωρινά και βρίσκονται προσωρινά στο
νοσοκοµείο, γηροκοµείο κλπ., που συνεισφέρουν στις δαπάνες της κατοικίας ή επωφελούνται αυτών λόγω
µη ύπαρξης εισοδηµάτων, έχουν οικονοµικούς δεσµούς µε το νοικοκυριό και αναµένεται να επιστρέψουν
στο νοικοκυριό σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 6 µηνών.
5. Οικονοµικά ενεργά µέλη
Ως οικονοµικά ενεργά µέλη θεωρούνται τα µέλη ηλικίας 14 ετών και άνω, τα οποία, κατά την προηγούµενη από
την έναρξη της έρευνας εβδοµάδα, είχαν µία εργασία ή, αν δεν είχαν, ζητούσαν εργασία, δηλαδή οι εργαζόµενοι και
οι άνεργοι.
6. Υπεύθυνος του νοικοκυριού
Υπεύθυνος νοικοκυριού είναι το µέλος του νοικοκυριού που αναγνωρίζεται ως υπεύθυνος από τα µέλη και το
οποίο φέρει την κύρια ευθύνη στη λήψη σηµαντικών αποφάσεων που αφορούν στο νοικοκυριό.
Ως υπεύθυνος του νοικοκυριού θεωρείται:
•
Στις περισσότερες περιπτώσεις νοικοκυριών, που αποτελούνται από γονείς µε παιδιά (άγαµα ή έγγαµα), ο
πατέρας.
•
Σε νοικοκυριά που αποτελούνται από συγγενικά ή µη άτοµα, το µεγαλύτερο σε ηλικία εργαζόµενο µέλος
(άνδρας ή γυναίκα) ή, αν κανένας δεν εργάζεται, το µεγαλύτερο σε ηλικία µέλος.
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7. Εισόδηµα
Ως εισόδηµα θεωρείται το σύνολο των απολαβών σε χρήµα ή και σε είδος του µέλους του νοικοκυριού που
προέρχονται από εργασία ή και άλλες πηγές.
Εισοδήµατα θεωρούνται οι µισθοί, οι συντάξεις, τα κέρδη από γεωργικές, κτηνοτροφικές, εµπορικές κλπ.
επιχειρήσεις, τα έσοδα από ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, τόκους και µερίσµατα, κοινωνικά επιδόµατα, οι τακτικές
µεταβιβάσεις µεταξύ των νοικοκυριών κλπ.
IV. ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
1. Τρόπος επιλογής κατοικιών και τελικών µονάδων έρευνας (νοικοκυριών)
Η τελική µονάδα έρευνας είναι το νοικοκυριό. Στις περιπτώσεις κατοικιών µε δύο ή περισσότερα νοικοκυριά θα
ερευνηθούν όλα τα νοικοκυριά των κατοικιών αυτών. Η επιλογή των κατοικιών έγινε από το αρµόδιο τµήµα της
∆/νσης Στατιστικών Πληθυσµού και Αγοράς Εργασίας, µε βάση το διάστηµα δειγµατοληψίας της µονάδας
επιφανείας που υπάρχει στο χαρτογραφικό σχεδιάγραµµα, τον τυχαίο αριθµό και τον ειδικό πίνακα επιλογής, ο
οποίος για κάθε διάστηµα δειγµατοληψίας αναγράφει τους αύξοντες αριθµούς κατοικιών των οποίων τα
νοικοκυριά θα ερευνηθούν (π.χ. αν το διάστηµα δειγµατοληψίας είναι δ=14,9 και ο τυχαίος αριθµός είναι 8,7,
επιλέγονται οι κατοικίες µε αύξοντες αριθµούς 9, 24, 39, 54, 69, 84). Τα νοικοκυριά που επιλέγηκαν σε κάθε µονάδα
επιφανείας ανέρχονται σε 6 ή 7 νοικοκυριά.
2. Κατοικίες που θα αντικατασταθούν
Οι κύριες κατοικούµενες κατοικίες θα αντικατασταθούν αν η συνεργασία µε το νοικοκυριό είναι αδύνατη για
τους εξής λόγους :
α) Αδυναµία επικοινωνίας
β) Άρνηση συνεργασίας
γ) Προσωρινή απουσία
δ) Άλλος λόγος:
∆ιευκρινίζεται ότι, αν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία επικοινωνίας µε το νοικοκυριό (κωφάλαλοι, ασθενείς,
υπερήλικες κλπ.), η κατοικία θα αντικατασταθεί αµέσως. Στην περίπτωση, όµως, άρνησης του νοικοκυριού θα
πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να καταστεί δυνατή η συνεργασία. Αν, παρά τις
προσπάθειες, το νοικοκυριό δεν πείθεται, θα αντικατασταθεί. Τέλος, στην περίπτωση απουσίας ο ερευνητής θα
επισκεφθεί τουλάχιστον τρεις (3) φορές το νοικοκυριό πριν το αντικαταστήσει.
3. Κατοικίες που δεν θα αντικατασταθούν
Οι κατοικίες που έχουν επιλεγεί και δεν θα αντικατασταθούν, είναι :
α) Κενές κατοικίες
β) ∆ευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, κατοικούµενες ή κενές
γ) Κατοικίες όπου διαµένουν νοικοκυριά που ανήκουν σε ξένες αποστολές (π.χ. πρεσβείες, προξενεία,
ένοπλες δυνάµεις άλλων χωρών κλπ.).
4. Τρόπος αντικατάστασης
Η αντικατάσταση των µη ανταποκρινόµενων νοικοκυριών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο
αυθαίρετη. Οι ερευνητές θα πρέπει να αντικαταστήσουν τα µη ανταποκρινόµενα νοικοκυριά µε νοικοκυριά των
οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά, όπως η σύνθεση νοικοκυριού, η µορφή ιδιοκτησίας και το επάγγελµα του
υπευθύνου, να σχετίζονται µε τα βασικά χαρακτηριστικά των αντικατασταθέντων νοικοκυριών. Έτσι, κάθε µη
ανταποκρινόµενο νοικοκυριό θα αντικαθίσταται από το αµέσως επόµενο στον κατάλογο, που θα έχει όµοια όσο το
δυνατόν περισσότερα από τα βασικά χαρακτηριστικά του, εκτός αν πρόκειται για το τελευταίο στον κατάλογο
νοικοκυριό οπότε αντικαθίσταται µε .

V. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Οι πληροφορίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου θα πρέπει να δίνονται από συγκεκριµένα µέλη του
νοικοκυριού µε τη σειρά που ακολουθεί:
-

Από τον υπεύθυνο, τη σύζυγο ή τη σύντροφό του
Από οποιοδήποτε µέλος ηλικίας 16 ετών και άνω, το οποίο θα είναι το πλέον κατάλληλο για να
παράσχει τις πληροφορίες του νοικοκυριού.

∆εδοµένου ότι βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας µε το νοικοκυριό είναι να έχει παραµείνει
αυτό, στην κατοικία στην οποία πραγµατοποιείται η έρευνα, τουλάχιστον, τρεις χειµερινούς και τρεις θερινούς
µήνες, το ερωτηµατολόγιο ξεκινάει µε το ερώτηµα :
Ερώτηµα 0: Έχετε διαµείνει στην κατοικία αυτή, τουλάχιστον, τρεις χειµερινούς και τρεις θερινούς µήνες;
Ως χειµερινοί µήνες θεωρούνται οι µήνες Οκτώβριος µέχρι και Απρίλιος και ως θερινοί οι µήνες Μάιος µέχρι και
Σεπτέµβριος. Εάν η απάντηση είναι αρνητική τότε το νοικοκυριό δεν ερευνάται και η συνέντευξη για τη συγκεκριµένη
έρευνα διακόπτεται. Το νοικοκυριό αυτό, δεδοµένου ότι έχει ανταποκριθεί στην ΕΟΠ δεν αντικαθίσταται.
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Ώρα έναρξης έρευνας: Εάν υπάρχει θετική απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα, τότε ο ερευνητής πρέπει να
καταχωρίσει στα χτένια την ώρα έναρξης συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου και να συνεχίσει τη συµπλήρωση
του ερωτηµατολογίου µε την ενότητα των χαρακτηριστικών του νοικοκυριού.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

Το τµήµα αυτό αποτελείται από 7 στήλες, στις οποίες καταγράφονται οι πληροφορίες για τη σύνθεση του
νοικοκυριού και τα κύρια κοινωνικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά των µελών του.
Στήλη 1: Α/α µέλους
Η καταγραφή των µελών του νοικοκυριού, µε συνεχή αύξουσα αρίθµηση, θα ακολουθεί την εξής σειρά:
Υπεύθυνος του νοικοκυριού, σύζυγος/σύντροφος, παιδιά του υπευθύνου ή συζύγου (κατά ηλικία), γονείς του
υπευθύνου ή συζύγου, άλλοι συγγενείς, οικιακοί βοηθοί, οικότροφοι και λοιπά µη συγγενικά πρόσωπα.
Στήλη 2: Όνοµα
Καταγράφεται το µικρό όνοµα του µέλους του νοικοκυριού.
Στήλη 3: Σχέση προς τον υπεύθυνο του νοικοκυριού
Καταρχήν ο ερευνητής θα πρέπει να διαπιστώσει πόσα και ποια άτοµα αποτελούν το νοικοκυριό, σύµφωνα µε
τους ορισµούς του νοικοκυριού και των µελών του, που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Για το σκοπό αυτό ο
ερευνητής θα πρέπει να υποβάλει ορισµένες ερωτήσεις, οι οποίες µπορούν να διατυπωθούν ως εξής:
α) «Θα ήθελα να µου πείτε όλα τα µέλη της οικογένείας σας που µένουν σε αυτή την κατοικία»
β) «Μήπως µένει σε αυτή την κατοικία και κάποιο άλλο άτοµο, έστω και προσωρινά, π.χ. συγγενής σας,
υπηρέτρια, οικότροφος κλπ.»;
γ) «Εκτός από τα άτοµα που αναφέρατε, µήπως υπάρχουν και άλλα που µένουν, συνήθως, µαζί σας σε αυτή
την κατοικία, αλλά τώρα απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο»;
Η απάντηση στη στήλη αυτή καταγράφεται µε έναν από τους κωδικούς 1 - 8, σύµφωνα µε τους κωδικούς που
δίνονται στο κάτω µέρος αυτής της σελίδας, π.χ. για τα παιδιά του υπευθύνου καταγράφεται ο κωδικός 3, για το
γονέα καταγράφεται ο κωδικός 4 κλπ.
Στήλη 4: Κατάσταση διαµονής
Το ερώτηµα αυτό αναφέρεται στην κατάσταση διαµονής των µελών που έχουν καταγραφεί στη στήλη 3. Η
απάντηση καταγράφεται µε έναν από τους κωδικούς 1 – 2. Ένα µέλος του νοικοκυριού θεωρείται ότι απουσιάζει
προσωρινά, όταν π.χ. είναι ασθενής σε νοσοκοµείο, υπηρετεί την θητεία του στο στρατό, είναι κρατούµενος ή
υπόδικος, είναι σε άλλη πόλη για εργασία ή εκπαιδευτικό σεµινάριο, είναι σε ταξίδι εργασίας (π.χ. ναυτικός) ή
αναψυχής, φοιτητής που διαµένει σε φοιτητική εστία κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύει το χρονικό
περιθώριο των 6 µηνών µέσα στο οποίο θα πρέπει να επιστρέψει. Κατ’ εξαίρεση άτοµα µε πολύ στενούς
οικογενειακούς δεσµούς καταγράφονται ως µέλη που απουσιάζουν, ανεξαρτήτως χρονικού διαστήµατος, αρκεί να
µην έχουν αλλού µία µόνιµη και κύρια κατοικία.
Στήλη 6: Ηµεροµηνία γέννησης
Καταγράφεται, για κάθε µέλος του νοικοκυριού, η ηµεροµηνία γέννησης, π.χ. |0|5|0|7|1|9|6|2|
Στήλη 7: Κύρια οικονοµική δραστηριότητα
Για κάθε µέλος πρέπει να δίνεται µία µόνο απάντηση, που θα αναφέρεται στην κύρια ασχολία του. Η ασχολία
ορίζεται από το µέλος που δίνει τις πληροφορίες. Στην περίπτωση που το ερωτώµενο άτοµο έχει περισσότερες από
µία ασχολίες, π.χ. φοιτήτρια που εργάζεται, καταγράφεται η ασχολία που το ίδιο το µέλος θεωρεί κύρια. Η
απάντηση καταγράφεται, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τους κωδικούς 1 - 4.
•
Κωδικός 1 – Εργαζόµενος: Για όσους έχουν κάποια εργασία από την οποία αποκοµίζουν, άµεσα ή έµµεσα,
οικονοµικό όφελος. Ως εργαζόµενοι θεωρούνται οι µισθωτοί, ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρωµής τους
(µε µισθό, ηµεροµίσθιο, σε είδος, µε ποσοστά κλπ.), οι µαθητευόµενοι µε ή χωρίς αµοιβή, οι επιχειρηµατίες,
οι γεωργοί που εργάζονται οι ίδιοι, οι βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση χωρίς αµοιβή. Επίσης, τα άτοµα
που έχουν διακόψει προσωρινά την εργασία τους, γιατί βρίσκονται σε κανονική ή αναρρωτική άδεια,
κύηση ή τοκετό, απεργία κλπ.
•
Κωδικός 2 – Άνεργος: Για όσους δεν εργάζονται και ζητούν σήµερα µία εργασία, π.χ. επειδή απολύθηκαν,
τελείωσε η εργασία που είχαν αναλάβει, έκλεισε η επιχείρηση ή ζητούν εργασία για πρώτη φορά, άτοµα
που εργάζονται εποχικά, όπως ξενοδοχοϋπάλληλοι, εργάτες γεωργίας, ηθοποιοί κλπ. κατά την περίοδο
που δεν εργάζονται (εκτός σεζόν).
•
Κωδικός 3 – Συνταξιούχος: Για όσους λαµβάνουν σύνταξη από την εργασία τους, λόγω ορίου ηλικίας,
σύνταξη αναπηρίας από ατύχηµα, λόγω ασθενείας κλπ. Σηµειώνεται ότι δε θα θεωρηθούν συνταξιούχοι τα
άτοµα που λαµβάνουν τη σύνταξη του αποθανόντος συζύγου ή πατέρα, ενώ συνταξιούχοι θεωρούνται
και όσοι λαµβάνουν πρόωρη σύνταξη.
•
Κωδικός 4 – Μη οικονοµικά ενεργός: Για άλλα µη οικονοµικά ενεργά άτοµα, όπως εισοδηµατίες, σε
αναµονή συνταξιοδότησης, υποψήφιοι για πανεπιστήµιο/τεχνολογικά ιδρύµατα κλπ., σε αναµονή
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στράτευσης ή που µόλις απολύθηκαν από το στρατό, άτοµα που περιµένουν να αναλάβουν εργασία που
έχουν ήδη βρει, άτοµα σε διαθεσιµότητα, άτοµα που θα µεταναστεύσουν, άεργοι (δεν θέλουν να
εργαστούν).
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το τµήµα αυτό περιλαµβάνει 11 ερωτήµατα και υποερωτήµατα τα οποία αφορούν κτιριολογικά στοιχεία της
κατοικίας στην οποία διαµένει και ερευνάται το νοικοκυριό. Η συµπλήρωσή τους είναι σχετικά απλή. Τα ερωτήµατα
είναι διατυπωµένα έτσι ώστε να καλύπτουν όλες τις δυνατές απαντήσεις και ο ερευνητής θα καταχωρίσει την
κατάλληλη απάντηση µε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο ή έναν αριθµό στα φατνία.
Ερώτηµα 1: Η κατοικία αυτή αποτελεί τη µόνιµη κατοικία σας;
Μόνιµη θεωρείται η κατοικία η οποία χρησιµοποιείται για τουλάχιστον έξι µήνες το χρόνο από το νοικοκυριό.
Ερώτηµα 2: Στην κατοικία αυτή µένετε:
Θα σηµειωθεί εάν το νοικοκυριό διαµένει στην κατοικία όπου ερευνάται όλο το έτος ή ορισµένους µόνον µήνες
και θα σηµειωθούν αυτοί συνολικά και αναλυτικά στα διθέσια χτένια. Συνηθισµένο παράδειγµα είναι η παραµονή
στην κύρια κατοικία 11 µήνες το χρόνο και 1 µήνα στην δευτερεύουσα ή εξοχική, για όσους διαθέτουν.
Ερώτηµα 3: Η κατοικία που µένετε είναι:
Η απάντηση καταχωρίζεται από τον ερευνητή µετά από προσωπική διαπίστωση.
• Μονοκατοικία πανταχόθεν ελεύθερη: Ένα µονώροφο, διώροφο κλπ. κτίριο που περιλαµβάνει µία κατοικία
και όλες οι πλευρές του κτιρίου είναι ελεύθερες.
• Μονοκατοικία ηµιελεύθερη ή συγκρότηµα όµοιων κατοικιών κτισµένων σε σειρά: Μονοκατοικία της οποίας
τουλάχιστον η µία πλευρά είναι µεσοτοιχία µε διπλανό κτίριο. ∆ιευκρινίζεται ότι τα κτίρια που περιλαµβάνουν
περισσότερες από µία κατοικίες χαρακτηρίζονται στην έρευνα ως πολυκατοικίες. Ως συγκρότηµα όµοιων
κατοικιών κτισµένων σε σειρά ορίζονται οι κατοικίες, οι οποίες έχουν ξεχωριστή είσοδο από το δρόµο και
ορισµένες φορές υπάρχει κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο έχουν πρόσβαση όλες οι κατοικίες (σκάλα,
διάδροµος, εξώστης κλπ.). Προσοχή να δοθεί στις πολυκατοικίες µε δύο εισόδους, οι οποίες θα θεωρηθούν
ως δύο διαφορετικά κτίρια, αν κάθε είσοδος οδηγεί σε ορισµένα µόνο και όχι σε όλα τα διαµερίσµατα.
• ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία µε λιγότερες από 10 κατοικίες: Ένα κτίριο χαρακτηρίζεται πολυκατοικία από
τον αριθµό των κατοικιών που έχει και όχι από τον αριθµό των ορόφων. Εδώ θα καταχωρηθούν τα
διαµερίσµατα σε πολυκατοικία µε λιγότερες από 10 κατοικίες.
• ∆ιαµέρισµα σε πολυκατοικία µε 10 ή περισσότερες κατοικίες: Ένα κτίριο χαρακτηρίζεται πολυκατοικία από
τον αριθµό των κατοικιών που έχει και όχι από τον αριθµό των ορόφων. Εδώ θα καταχωρισθούν τα
διαµερίσµατα σε πολυκατοικία µε 10 ή περισσότερες κατοικίες.
• Άλλο είδος κατοικίας: Περιλαµβάνονται οι παράγκες, οι καλύβες, τα καταστήµατα που χρησιµοποιούνται ως
κύριες κατοικίες κάποιου νοικοκυριού κατά τη διενέργεια της έρευνας. Επίσης, στην περίπτωση αυτή
κατατάσσεται κάποιο ξεχωριστό διαµέρισµα ή άλλος ανεξάρτητος χώρος που βρίσκεται µέσα σε συλλογική
κατοικία, π.χ. σε οικοτροφείο, ίδρυµα, εργοστάσιο κλπ. και στο οποίο διαµένει µόνιµα το νοικοκυριό
(κανονική κατοικία µέσα σε συλλογική κατοικία).
Ερώτηµα 4: Η κατοικία σας είναι:
Αναφέρεται στη µορφή ιδιοκτησίας και απόκτησης της κατοικίας. Για την καταχώριση της απάντησης
διευκρινίζονται τα παρακάτω :
• Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη, κλπ.): Ως ιδιόκτητη θεωρείται η κατοικία που
αποκτήθηκε µε αγορά. Ιδιόκτητη θα θεωρηθεί και η κατοικία, η οποία έχει παραχωρηθεί από τους γονείς στο
παιδί µε γονική παροχή σε πλήρη κυριότητα. Για να καταχωριστεί θετική απάντηση θα πρέπει ο/οι
ιδιοκτήτης/ες της να µην έχουν οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο, γραµµάτια, υποθήκη κ.ά.).
• Ιδιόκτητη µε οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη, κλπ.): Για να καταχωριστεί θετική απάντηση θα
πρέπει ο/οι ιδιοκτήτης/ες της να έχουν οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο, γραµµάτια, υποθήκη κ.ά.) οι οποίες
δεν έχουν εξοφληθεί.
• Παραχωρηµένη από τον εργοδότη δωρεάν: Για τις κατοικίες οι οποίες έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από τον
εργοδότη µέλους του νοικοκυριού.
• Παραχωρηµένη από την οικογένεια ή από αλλού δωρεάν: Για τις κατοικίες οι οποίες έχουν παραχωρηθεί
δωρεάν από συγγενείς ή φίλους του νοικοκυριού.
• Ενοικιασµένη: Ως ενοικιασµένη θεωρείται η κατοικία για τη χρήση της οποίας καταβάλλεται µίσθωµα, ακόµα
και αν αυτό καλύπτεται µερικώς ή εξ ολοκλήρου από κάποιο στεγαστικό επίδοµα, π.χ. επιδότηση ενοικίου.
• Ενοικιασµένη από τον εργοδότη µε ενοίκιο χαµηλότερο από την τιµή της αγοράς: Ως ενοικιασµένη µε ενοίκιο
χαµηλότερο από την τιµή της αγοράς / περιοχής θεωρείται η κατοικία για τη χρήση της οποίας καταβάλλεται
ενοίκιο χαµηλότερο από την επικρατούσα τιµή της περιοχής. Ο ενοικιαστής στην περίπτωση αυτή είναι ο
εργοδότης.
• Ενοικιασµένη από την οικογένεια ή από αλλού µε ενοίκιο χαµηλότερο από την τιµή της αγοράς: Η κατοικία
µε µειωµένο ενοίκιο µπορεί να παρέχεται από την οικογένεια ή φίλους ή ακόµα το Κράτος, την εκκλησία, από
φιλανθρωπικά ιδρύµατα ή άλλους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς.
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Ερώτηµα 5: Πόσα κανονικά δωµάτια διαθέτει η κατοικία σας, εκτός της κουζίνας, του λουτρού, της τουαλέτας,
των αποθηκών και του χωλ;
Κανονικό δωµάτιο: είναι ο χώρος µέσα στην κατοικία που έχει τουλάχιστον 2 µέτρα ύψος και τέσσερα
τετραγωνικά µέτρα επιφάνεια και τέτοιο σχήµα ώστε να χωράει κανονικό κρεβάτι. Εποµένως, υπνοδωµάτια,
τραπεζαρίες, σαλόνια, κατοικήσιµα υπόγεια και σοφίτες, δωµάτια υπηρεσίας, κουζίνες και άλλοι χωριστοί χώροι,
που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται για στέγαση, θεωρούνται κανονικά δωµάτια. ∆ιάδροµοι, , βεράντες,
προθάλαµοι / χωλ, δεν θεωρούνται δωµάτια. Χώροι που προορίζονται για πλυσταριά, λουτρά, οικιακές αποθήκες
και αποχωρητήρια, δεν θεωρούνται ως δωµάτια, έστω και αν η επιφάνεια είναι µεγαλύτερη από τέσσερα
τετραγωνικά µέτρα. Κατ’ εξαίρεση οι προθάλαµοι που επικοινωνούν (φωτίζονται και αερίζονται απ’ ευθείας από το
ύπαιθρο) και πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονικού δωµατίου, θα θεωρηθούν δωµάτια.
Ο αριθµός των κανονικών δωµατίων (υποερώτηµα α)που έχει η κατοικία υπολογίζονται µε βάση το συνολικό
αριθµό δωµατίων που διαθέτει, ανεξάρτητα αν κάποια από αυτά χρησιµοποιούνται ή όχι από τα µέλη του
νοικοκυριού. Στη συνέχεια, στο υποερώτηµα (β) θα καταγράφεται ο αριθµός των δωµατίων που χρησιµοποιεί το
νοικοκυριό.
Στο υποερώτηµα (γ) θα καταγραφεί το εµβαδόν της κατοικίας που αφορά στους χώρους µόνον που
χρησιµοποιεί το ερευνώµενο νοικοκυριό και καταγράφεται µε ακέραιο αριθµό. Αν στην ίδια κατοικία διαµένουν 2 ή
περισσότερα νοικοκυριά, ο ερευνητής θα κατανείµει το εµβαδόν στα νοικοκυριά, σύµφωνα πάντα µε τη δήλωσή
τους. Στην περίπτωση που το νοικοκυριό ή τα νοικοκυριά που διαµένουν στην κατοικία δεν γνωρίζουν το εµβαδόν
της, ο υπολογισµός θα γίνει από τον ερευνητή κατά προσέγγιση.
Σηµείο προσοχής:
Το ερώτηµα αναφέρεται στο συνολικό εµβαδόν της κατοικίας, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των πρόσθετων
µη δηλωµένων/τακτοποιηµένων χώρων οι οποίοι όµως χρησιµοποιούνται, όπως είναι για παράδειγµα οι ηµιυπαίθριοι χώροι. Σε περίπτωση κατά την οποία εµφανιστούν οι ερωτώµενοι διστακτικοί στο να αναφέρουν την
ακριβή έκταση των µη δηλωµένων χώρων πρέπει να τους διευκρινιστεί ότι η συγκεκριµένη καταγραφή είναι
σηµαντική ώστε να προσδιοριστούν ακριβέστερα οι ενεργειακές και ψυκτικές απαιτήσεις/καταναλώσεις της
συγκεκριµένης κατοικίας ακόµη περισσότερο δε στην περίπτωση όπου οι συγκεκριµένοι χώροι θερµαίνονται,
ψύχονται και φωτίζονται.

Ερώτηµα 6: Έτος κατασκευής / αποπεράτωσης της κατοικίας:
Τα έτη έχουν ταξινοµηθεί σε 9 χρονικά διαστήµατα. Ως έτος κατασκευής θεωρείται το έτος αποπεράτωσης της
κατοικίας, συγκεκριµένα δε το έτος οριστικής ηλεκτροδότησης του κτιρίου.
Αν στην κατοικία έγινε ριζική ανακατασκευή ή η κατοικία προέρχεται από αλλαγή της χρήσης του κτιρίου (π.χ.
κτίριο που είχε κτιστεί για γραφεία, βιοτεχνία κλπ. διαµορφώθηκε σε πολυκατοικία), ως έτος κατασκευής θεωρείται το
έτος ανακατασκευής ή αλλαγής χρήσης του κτιρίου.
Ερώτηµα 7: Πόσους ορόφους έχει το κτίριο που βρίσκεται η κατοικία σας;
Καταγράφεται στα χτένια ο αριθµός των ορόφων που διαθέτει το κτίριο, µη συµπεριλαµβανοµένων του
υπογείου, του ηµιυπογείου, του ισογείου και του δώµατος. Εάν πρόκειται για ισόγειο κτίριο καταχωρίζεται 00.
Ερώτηµα 8: Όροφος ή όροφοι που βρίσκεται η κατοικία:
Η θέση της κατοικίας στο κτίριο και συγκεκριµένα ο όροφος ή οι όροφοι όπου αυτή βρίσκεται, επηρεάζει
σηµαντικά την ενεργειακή κατανάλωση αυτής.
Pilotis στο ισόγειο ενός κτιρίου ή µιας πολυκατοικίας θεωρείται ο χώρος που δεν περιβάλλεται από τοίχους και
υπάρχουν µόνο οι κολόνες της οικοδοµής. Σε περίπτωση όπου η κατοικία βρίσκεται σε τµήµα της πυλωτής τότε θα
καταχωρείται ως «Ισόγειο».
Ειδικότερα, κατοικία που βρίσκεται σε χώρο στην ταράτσα (δώµα) θα καταχωρίζεται ως «Στον τελευταίο όροφο»
και στη συνέχεια στο ερώτηµα 8.1 θα καταγράφεται αυτή ως ρετιρέ και ποιο συγκεκριµένα.
Σε περίπτωση όπου η κατοικία είναι µεζονέτα σε πολυκατοικία, τότε καταχωρίζεται η απάντηση 7 «Σε δύο ή
περισσότερους ορόφους» και καταγράφονται οι όροφοι που η κατοικία καταλαµβάνει.
Ερώτηµα 8.1: Η κατοικία / το διαµέρισµά σας είναι ρετιρέ;
Ρετιρέ ονοµάζεται ο όροφος ή οι όροφοι των οποίων ο εξωτερικός τοίχος βρίσκεται σε υποχρεωτική εσοχή σε
σχέση µε τους υποκείµενους της οικοδοµής. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στα ρετιρέ να διαθέτουν µεγαλύτερες
βεράντες σε σχέση µε αυτές των υπόλοιπων ορόφων. Τα ρετιρέ είναι συχνά στις πολυκατοικίες και βρίσκονται
στους τελευταίους ορόφους.
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Ερώτηµα 9: Από το εµβαδόν της κατοικίας σας που αναφέρατε στο ερώτηµα 5.1, µήπως για κάποιους χώρους
/ δωµάτια δεν χρησιµοποιήθηκε θέρµανση κατά τη χειµερινή περίοδο;
Καταγράφεται το συνολικό εµβαδόν όλων των δωµατίων/χώρων στα οποία δεν χρησιµοποιήθηκε θέρµανση.
∆ιευκρινίζεται ότι για ενιαίους χώρους (π.χ. σαλόνι-κουζίνα) όπου το σύστηµα θέρµανσης είναι τοποθετηµένο σε
έναν από τους δύο χώρους (π.χ. σαλόνι), θα θεωρείται ότι θερµαίνεται όλος ο ενιαίος χώρος.
Ερώτηµα 10: Από το εµβαδόν της κατοικίας σας που αναφέρατε στο ερώτηµα 5.1, µήπως για κάποιους
χώρους / δωµάτια δεν χρησιµοποιήθηκε ψύξη κατά τη θερινή περίοδο;
Καταγράφεται το συνολικό εµβαδόν όλων των δωµατίων/χώρων στα οποία δεν χρησιµοποιήθηκε ψύξη. Όπως
προαναφέρθηκε, και εδώ σε περίπτωση ενιαίων χώρων (π.χ. σαλόνι-κουζίνα) όπου το σύστηµα ψύξης είναι
τοποθετηµένο σε έναν από τους δύο χώρους (π.χ. σαλόνι), θα θεωρείται ότι ψύχεται όλος ο ενιαίος χώρος.
Με εξαίρεση ίσως τις κατοικίες που διαθέτουν κεντρικό σύστηµα ψύξης, χώροι όπως αποθήκες, WC, κ.ά.
βοηθητικοί χώροι, συνήθως δεν διαθέτουν ψύξη και ως εκ τούτου το εµβαδόν τους, συνολικά, θα καταχωρίζεται
στα χτένια του ερωτήµατος.
Στο ερώτηµα αυτό όσο και στο προηγούµενο υπάρχει πρόβλεψη για όσους δεν µπορούν να εκτιµήσουν, έστω
και κατά προσέγγιση το εµβαδόν των χώρων αυτών, ωστόσο, η απάντηση καλό θα είναι να αποφεύγεται.
ΜΟΝΩΣΗ (θερµοµόνωση)
Ως θερµοµόνωση νοείται κάθε τεχνική η οποία επιβραδύνει την ταχύτητα ανταλλαγής θερµότητας µέσα από τις
επιφάνειες (τοίχους, στέγες, πατώµατα, κουφώµατα) που χωρίζουν περιοχές ή χώρους διαφορετικής
θερµοκρασίας. ∆ηλαδή, τη χειµερινή περίοδο, επιβραδύνει τη µεταφορά θερµότητας από έναν κλειστό χώρο προς
το περιβάλλον, ενώ τη θερινή επιβραδύνει τη µεταφορά θερµότητας από το περιβάλλον προς έναν κλειστό χώρο.
Η θερµοµόνωση γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία, γιατί µας προφυλάσσει από τις έντονες κλιµατικές αλλαγές.
Εφαρµόζεται σε ολόκληρη την κατοικία ή µόνο σε τµήµατά της, δηλαδή, στις κατακόρυφες επιφάνειες, στις
οριζόντιες, στις πόρτες και στα παράθυρα, στις στέγες από κεραµίδια, αλλά και στα δώµατα.
Όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα µετά το 1980 είναι µονωµένα βάσει του Κανονισµού
θερµοµόνωσης, όµως σχεδόν όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 ( σχεδόν το 82% των κτιρίων
στην Ελλάδα) δεν έχουν µόνωση ή µονώθηκαν τµηµατικά.
Η αναλογία κατανάλωσης ενέργειας (και του κόστους της φυσικά) για τις ανάγκες θέρµανσης-ψύξης µεταξύ
κτιρίων µε και χωρίς µόνωση είναι 1 προς 3.
Ερωτήµατα 11 και 11.1: Υπάρχει µόνωση στην κατοικία σας; Αν ναι, σηµειώστε ποιο από τα παρακάτω είδη
µόνωσης διαθέτει η κατοικία σας;
Καταγράφεται αρχικά η ύπαρξη ή µη µόνωσης στην κατοικία και στη συνέχεια σηµειώνεται το είδος αυτής.
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η µόνωση µπορεί να εφαρµοστεί σε ολόκληρη την κατοικία αλλά και σε τµήµατα
µόνο αυτής, στο ερώτηµα 11.1 µπορούν να δοθούν περισσότερες της µίας απαντήσεις. Η απάντηση 7 θα πρέπει
να αποφεύγεται, ωστόσο, µπορεί να καταχωρίζεται στις περιπτώσεις για τις οποίες κάποιος γνωρίζει ότι υπάρχει
µόνωση στην κατοικία που διαµένει, ίσως και να το διαισθάνεται εκ του αποτελέσµατος, αλλά δεν γνωρίζει το είδος
αυτής.
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί ώστε να µην γίνει σύγχυση της θερµοµόνωσης µε την υγροµόνωση.
Ευρέως διαδεδοµένα είδη θερµοµόνωσης είναι τα κάτωθι:
o ∆ιογκωµένη πολυστερίνη (γνωστή και ως φελιζόλ)
o Εξηλασµένη πολυστερίνη (γνωστή και ως µπλε µόνωση)
o Υαλοβάµβακας
o Πετροβάµβακας
o Θερµοανακλαστικά χρώµατα
o Πολυουρεθάνη
Ερώτηµα 12: Υπάρχουν στην κατοικία σας:
Η αντικατάσταση των µονών υαλοστασίων µε διπλά ή και τριπλά µπορεί να περιορίσει τις θερµικές απώλειες
σχεδόν στο µισό.
Ασθενέστερα σηµεία του κελύφους ενός κτιρίου αποτελούν οι πόρτες και τα παράθυρα. Τα κουφώµατα έχουν
σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρµανση και ψύξη των χώρων γιατί από αυτά µεταφέρεται
µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το χειµώνα χάνεται θερµότητα από µέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται
θερµότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε τη χρήση
κατάλληλα κατασκευασµένων, ενεργειακά αποδοτικών κουφωµάτων (σε µπαλκονόπορτες, παράθυρα, κλπ.).
Με τους κωδικούς 3-6 θα σηµειωθεί το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένα τα κουφώµατα της κατοικίας.
Τα πλαίσια κουφωµάτων PVC είναι ευρέως γνωστά και σαν συνθετικά κουφώµατα (ή και πλαστικά σε κάποιες
περιπτώσεις). Στο ερώτηµα µπορούν να καταχωριστούν περισσότερες της µίας απαντήσεις, εάν στην κατοικία
υπάρχουν διαφορετικών υλικών κουφώµατα.
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Ερώτηµα 13: Χρησιµοποιείτε κάποιο σύστηµα / εξοπλισµό για να θερµαίνετε την κατοικία σας;
Καταχωρίζεται θετική απάντηση εάν υπάρχει στην κατοικία οποιοδήποτε σύστηµα ή εξοπλισµός που µπορεί να
παράγει θερµότητα και να θερµαίνει την κατοικία µερικώς ή εξ ολοκλήρου.
Ερώτηµα 14: Ποιο το κύριο σύστηµα θέρµανσης της κατοικίας σας;
Καταγράφεται το κύριο σύστηµα θέρµανσης της κατοικίας, ειδικότερα δε εάν πρόκειται για κεντρικό σύστηµα
θέρµανσης ή για ανεξάρτητο (αυτόνοµο) ή ακόµη για τηλεθέρµανση.
Τα ερωτήµατα 14 – 18 αναφέρονται στο υφιστάµενο σύστηµα θέρµανσης, είτε αυτό είναι νέο είτε έχει
αντικατασταθεί πρόσφατα και δεν έχει λειτουργήσει την τελευταία περίοδο θέρµανσης.
Συγκεκριµένα:
 Κεντρικό σύστηµα θέρµανσης: Η κεντρική θέρµανση είναι ένα είδος εγκατάστασης θέρµανσης κτιρίων.
Εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης είναι το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, διατάξεων, µηχανισµών κλπ. που
παραλαµβάνει θερµική ενέργεια από µία πηγή και την κατανέµει σε διάφορους χώρους προκειµένου να καλύψει
απώλειες θερµότητας προς το περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερµοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυµητά
επίπεδα. Περιλαµβάνει συνήθως το λέβητα (όπου διατίθεται ενέργεια από την καύση πετρελαίου ή αερίου), το
σύστηµα διανοµής ((αντλίες και σωληνώσεις µεταφοράς του ζεστού νερού - φορέα της θερµότητας), τα
θερµαντικά σώµατα, το σύστηµα προσαγωγής και αποθήκευσης του καυσίµου, τον καυστήρα, το δίκτυο
απαγωγής των καυσαερίων, το χώρο του λεβητοστασίου, τα συστήµατα ρύθµισης και της εγκατάστασης και τα
συστήµατα ασφαλούς λειτουργίας.
Στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης παρέχεται, συνήθως, και η δυνατότητα ύπαρξης διακόπτη αυτονοµίας, δηλαδή,
ο κάθε ένοικος µπορεί να ενεργοποιεί τη θέρµανση του διαµερίσµατός του, όποτε επιθυµεί µε ταυτόχρονη µέτρηση
του χρόνου λειτουργίας.
 Ανεξάρτητο σύστηµα θέρµανσης: Πρόκειται για το σύστηµα στο οποίο η παραγωγή θερµότητας καλύπτει τις
ανάγκες µόνο µιας κατοικίας (π.χ. επιτοίχιο σύστηµα λέβητα / καυστήρα, ενεργειακό τζάκι, θερµοσυσσωρευτές).
 Τηλεθέρµανση: Ως τηλεθέρµανση (Τ/Θ) ορίζεται η παροχή θέρµανσης µε ειδικό δίκτυο µονωµένων αγωγών που
µεταφέρουν ζεστό νερό, το οποίο θερµαίνεται σε λέβητες, συνήθως σε θερµοηλεκτρικά εργοστάσια, αρκετά µακριά
από το χώρο κατανάλωσης. Η Τ/Θ καλύπτει τις ανάγκες θέρµανσης ή/και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης των
κτιρίων µιας πόλης ή ενός τµήµατος της πόλης. ∆ίκτυο τηλεθέρµανσης υπάρχει σήµερα σε συγκεκριµένες περιοχές
της ∆υτικής και Κεντρικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Πτολεµαϊδα, Αµύνταιο, Φιλώτα, Λακκιά), της Ανατολικής
Μακεδονίας (Σέρρες) και της Πελοποννήσου (Μεγαλόπολη).








Ερώτηµα 15: Το κύριο σύστηµα θέρµανσης της κατοικίας σας λειτουργεί µε / είναι:
Λέβητα / καυστήρα: Ο λέβητας είναι το κυριότερο τµήµα του συστήµατος θέρµανσης, στο οποίο παράγεται
θερµότητα από την καύση του καυσίµου, που µπορεί να είναι αέριο, υγρό ή στερεό. Yπάρχουν για παράδειγµα
λέβητες φυσικού αερίου, λέβητες ακάθαρτου πετρελαίου (µαζούτ) ή ντίζελ και λέβητες ανθράκων ή βιοµάζας. H
παραγόµενη θερµότητα χρησιµεύει για την παραγωγή θερµού νερού, θερµού λαδιού ή ατµού.
Ο καυστήρας είναι η συσκευή η οποία, προσαρµοσµένη πάνω στο λέβητα, επιτυγχάνει την ανάµειξη του
καύσιµου υλικού (στερεού ,υγρού ή αερίου) µε τον αέρα έτσι ώστε να πραγµατοποιείται αλλά και να συντηρείται
η καύση.
Αντλία θερµότητας: Αντλία θερµότητας είναι το σύστηµα το οποίο µεταφέρει θερµότητα από ένα ψυχρότερο
µέρος σε ένα θερµότερο έχοντας και τη δυνατότητα αντίστροφης µεταφοράς. Πιο συγκεκριµένα, η αντλία
θερµότητας απορροφά θερµική ενέργεια από το περιβάλλον, η οποία µεταδίδεται σε ένα ψυκτικό µέσο. Η αντλία
θερµότητας µέσα από µία πολύπλοκη διαδικασία καθιστά εφικτή τη θέρµανση της κατοικίας αλλά και την
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ταυτόχρονα.
 Η ηλεκτρική αντλία θερµότητας. Η κοινή ονοµασία είναι «αντλία θερµότητας», ο όρος ηλεκτρική έχει
προστεθεί για διευκόλυνση του ερευνητή ώστε να µη συγχέεται µε τον όρο της Γεωθερµικής Αντλίας
Θερµότητας. Οι αντλίες θερµότητας χαρακτηρίζονται σε αέρα-νερού, αέρα – αέρα και νερού – νερού
ανάλογα µε το µέσο το οποίο χρησιµοποιείται για την απορρόφηση της θερµότητας. Όταν η λειτουργία
τους είναι αναστρέψιµη τότε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θέρµανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού
νερού.
 Η γεωθερµική αντλία θερµότητας [ΓΑΘ] αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο αξιοποιεί τη θερµότητα
πετρωµάτων µικρού βάθους και επιφανειακών/υπόγειων υδάτων θερµοκρασίας < 25ºC. Τα συστήµατα
αυτά διατίθενται για θέρµανση/ψύξη και ζεστό νερό χρήσης (αναστρέψιµη αντλία θερµότητας) και µε χρήση
του υπεδάφους ως πηγή/αποδέκτη θερµότητας. Η εγκατάσταση µιας ΓΑΘ απαιτεί είτε την ανάπτυξη δικτύου
σωληνώσεων στο υπέδαφος σε µικρός βάθος (οριζόντια ή κάθετα) ή την διάνοιξη γεωτρήσεων.
Σόµπα: Καταχωρούνται εδώ οι σόµπες πετρελαίου, κηροζίνης, οι ξυλόσοµπες, κλπ. ενώ εξαιρούνται οι φορητές
ηλεκτρικές σόµπες καθώς και οι σόµπες αλογόνου, οι οποίες καταχωρούνται στο 5,
Τζάκι: ∆ιευκρινίζεται εάν πρόκειται για ενεργειακό τζάκι το οποίο εκµεταλλεύεται την ενέργεια από την καύση των
καυσόξυλων σε ποσοστό 65-75%, σε αντίθεση µε ένα παραδοσιακό τζάκι το οποίο εκµεταλλεύεται µόλις το 15%,
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αποδίδοντας την ενέργεια αυτή σαν θερµότητα στον χώρο που βρίσκεται. Τα ενεργειακά τζάκια αέρος
διοχετεύουν την παραγόµενη θερµότητα στον εσωτερικό χώρο µέσω κατάλληλου δικτύου αεροθαλάµου και
αεραγωγών, ενώ τα αντίστοιχα ενεργειακά τζάκια νερού αξιοποιούνται και για την παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης.
Φορητές ηλεκτρικές συσκευές (ηλεκτρική σόµπα, αερόθερµο, καλοριφέρ, σόµπα αλογόνου): καταγράφεται
θετική απάντηση για την ύπαρξη οποιασδήποτε από τις αναφερόµενες ηλεκτρικές συσκευές.
Θερµοσυσσωρευτής: Ο θερµοσυσσωρευτής είναι συσκευή η οποία συσσωρεύει θερµότητα κυρίως τις
βραδινές ώρες, όπου τίθεται σε ισχύ το νυκτερινό τιµολόγιο, και την αποδίδει κάποια άλλη χρονική στιγµή.
Συνοδεύεται από θερµοστάτες οι οποίοι είναι αυτοί που τον θέτουν σε λειτουργία και ρυθµίζουν την
θερµοκρασία.
Ανεξάρτητες µονάδες κλιµατισµού (διαιρούµενες): πρόκειται για τις γνωστές κλιµατιστικές συσκευές που
λειτουργούν ανεξάρτητα η µία από την άλλη, ενώ διευκρινίζεται εάν αυτές περιλαµβάνουν inverter, δηλαδή
τεχνολογία που επιτρέπει στα µηχανήµατα να αυξοµειώνουν την ένταση λειτουργίας τους ανάλογα µε τις
απαιτήσεις του χρήστη µε αποτέλεσµα την µειωµένη κατανάλωση ενέργειας.
Πριν το ερώτηµα 15 και προκειµένου να αποφευχθούν λανθασµένες απαντήσεις, σε σχέση µε την απάντηση
που έχει δοθεί στο ερώτηµα 14, υπάρχει σηµείωση για τον ερευνητή µε τις επιτρεπτές και συµβατές απαντήσεις
των δύο ερωτηµάτων.
Ανάλογη σηµείωση για τον ερευνητή υπάρχει και πριν το ερώτηµα 16 µε τις επιτρεπτές και συµβατές απαντήσεις
των ερωτηµάτων 15 και 16.

Ερώτηµα 16: Το καύσιµο που χρησιµοποιείται στο κύριο σύστηµα θέρµανσης της κατοικίας σας είναι:
Καταγράφεται το καύσιµο του κυρίου συστήµατος θέρµανσης της κατοικίας, είτε πρόκειται για πετρέλαιο
θέρµανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρισµό, καθαρό πετρέλαιο, στερεά καύσιµα όπως κάρβουνο, υγραέριο (γκάζι),
βιοµάζα ή άλλο.
Ειδικότερα για τη βιοµάζα, αυτή µπορεί να είναι καυσόξυλα, γεωργικά και δασικά υπολείµµατα ή πελλέτες και
µπριγκέτες, υλικά για τα οποία ακολουθούν φωτογραφίες και διευκρινίσεις.
Οι πελλέτες (συσσωµατώµατα-συµπυκνώµατα ξύλου) είναι µικρά κυλινδρικά τεµάχια
συµπιεσµένης στερεής βιοµάζας διαφορών µεγεθών. Μπορεί να προέρχεται από
διάφορες πηγές υπολειµµάτων όπως για παράδειγµα από υπολείµµατα βιοµηχανίας
κατεργασίας ξύλου, καλλιεργειών, δασών κτλ.
Οι µπριγκέτες έχουν την µορφή παραλληλόγραµµου τούβλου και κατασκευάζονται από
στερεή βιοµάζα η οποία συµπιέζεται σε πρέσες βαρέως τύπου µε αποτέλεσµα να µην
περιέχουν βλαβερές ουσίες. Μπορούν να κατασκευαστούν από τα περισσότερα οργανικά
υλικά.

Ερώτηµα 17: Το κύριο σύστηµα θέρµανσης διαθέτει θερµοστάτη/ες (εντός της κατοικίας);
Θετική απάντηση µπορεί να καταχωριστεί µόνο για συστήµατα θέρµανσης για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα
ύπαρξης θερµοστάτη, δηλαδή για συστήµατα που λειτουργούν µε λέβητα/καυστήρα, µε αντλία θερµότητας, µε
φορητές ηλεκτρικές συσκευές, µε θερµοσυσσωρευτές ή µε ανεξάρτητες µονάδες κλιµατισµού.
Θερµοστάτες χώρου ονοµάζονται οι συσκευές η οποίες θέτουν ή παύουν την λειτουργία του συστήµατος
θέρµανσης ή/ και ψύξης όταν η θερµοκρασία του χώρου είναι µικρότερη ή µεγαλύτερη από την επιθυµητή. Στην
περίπτωση των κατοικιών µε κεντρική θέρµανση, οι συσκευές αυτές είναι συνυφασµένες µε την αυτονοµία του
συστήµατος θέρµανσης. Η τοποθέτησή τους είναι συνήθως επιτοίχια (εικ. 1&2), ενώ σε συστήµατα κεντρικής
θέρµανσης χωρίς αυτονοµία ενδέχεται να βρίσκονται τοποθετηµένες πάνω σε κάθε σώµα καλοριφέρ (εικ.3).

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Ερώτηµα 18: Η ηλικία του κύριου συστήµατος θέρµανσης είναι:
Καταγράφεται η ηλικία του συστήµατος παραγωγής ενέργειας, το οποίο έχει σηµειωθεί στο ερώτηµα 15, για
παράδειγµα του λέβητα / καυστήρα και όχι των σωληνώσεων ή των θερµαντικών σωµάτων ή αεραγωγών.
Τα ερωτήµατα 14 – 18 αναφέρονται στο υφιστάµενο σύστηµα θέρµανσης, είτε αυτό είναι
αντικατασταθεί πρόσφατα και δεν έχει λειτουργήσει την τελευταία περίοδο θέρµανσης.
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νέο είτε έχει

Ερώτηµα 19: Κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, πόσους µήνες λειτούργησε το κύριο σύστηµα
θέρµανσης της κατοικίας σας;
Επειδή, ενδέχεται ,όπως προαναφέρθηκε, το σύστηµα θέρµανσης να είναι νέο ή να έχει αντικατασταθεί
πρόσφατα:
•
Αν το υφιστάµενο σύστηµα δεν έχει λειτουργήσει , οι απαντήσεις των ερωτηµάτων 19 και 20 θα αφορούν
στο παλαιό /προηγούµενο σύστηµα. Στην περίπτωση αυτή και τα επόµενα ερωτήµατα 33 και 34 που
αφορούν στο καύσιµο θέρµανσης θα πρέπει να συµπληρώνονται για το προηγούµενο σύστηµα και
παράλληλα να καταγράφεται σχετική διευκρίνιση στις παρατηρήσεις, στην τελευταία σελίδα του
ερωτηµατολογίου.
•
Αν το υφιστάµενο σύστηµα έχει λειτουργήσει και υπάρχουν στοιχεία λειτουργίας και κατανάλωσης τότε τα
ερωτήµατα 19 και 20 συµπληρώνονται γι’ αυτό.
Ερώτηµα 20: Κατά µέσο όρο, πόσες ώρες την ηµέρα λειτουργούσε το σύστηµα θέρµανσης τους
προαναφερθέντες µήνες;
Για τη συµπλήρωση του ερωτήµατος ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν στο προηγούµενο ερώτηµα.
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση όπου ένα νοικοκυριό έχει µόνιµα ρυθµισµένο το σύστηµα θέρµανσης µέσω του
θερµοστάτη π.χ. στους 20οC και δεν το θέτει σε λειτουργία συγκεκριµένες ώρες, τότε επιλέγεται η απάντηση
«Συνεχής Λειτουργία».
Ερώτηµα

21:

Πέραν του κύριου συστήµατος θέρµανσης, χρησιµοποιείτε και κάποιους άλλους
συµπληρωµατικούς τύπους θέρµανσης;
Καταγράφεται εάν πέραν του κύριου συστήµατος θέρµανσης, χρησιµοποιεί το νοικοκυριό και
συµπληρωµατικούς τύπους θέρµανσης για να θερµαίνει την κατοικία του.
Ερωτήµατα 22 και 23: Τα ερωτήµατα αφορούν τη συµπληρωµατική θέρµανση και είναι απολύτως όµοια µε τα
προαναφερθέντα ερωτήµατα 15 και 16.

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Ερώτηµα 24: Χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε σύστηµα / εξοπλισµό για να θερµαίνετε ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ)
στην κατοικία σας;
Ως ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) ορίζεται η ποσότητα του ζεστού νερού που προορίζεται για τις καθηµερινές
δραστηριότητες καθαριότητας (πλύσιµο ρούχων κλπ.) και προσωπικής υγιεινής (µπάνιο κλπ.) κάθε νοικοκυριού.
Ερώτηµα 25: Το σύστηµα θέρµανσης ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) είναι:
Σύστηµα συνδεδεµένο µε την κεντρική θέρµανση. Το σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού µπορεί να είναι
συνδεδεµένο µε την κεντρική θέρµανση ώστε να εκµεταλλεύεται την παραγωγή θερµότητας για να ζεστάνει το νερό
χρήσης και να το αποθηκεύει σε κατάλληλο δοχείο ώστε να είναι διαθέσιµο όταν αυτό ζητηθεί.
Το σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης [ΖΝΧ] το οποίο είναι συνδεδεµένο µε το κεντρικό σύστηµα
θέρµανσης (συχνά αποκαλείται και µπόϊλερ) έχει δύο δυνατότητες λειτουργίας:
• Να λειτουργεί µόνο όταν λειτουργεί η κεντρική θέρµανση (θέρµανση και ΖΝΧ) δηλαδή, το σύστηµα παραγωγής
ΖΝΧ δεν έχει λειτουργία ανεξάρτητη από το σύστηµα θέρµανσης. Στην περίπτωση αυτή στο τετράγωνο 1
υπάρχει απάντηση (θετική) και οι ώρες χρήσης / ηµέρα τη χειµερινή περίοδο (στήλη στ) θα πρέπει να
συµφωνούν µε τις ώρες χρήσης του συστήµατος θέρµανσης του ερωτήµατος 20. Αν στην ερώτηση 26 η
απάντηση είναι «Συνεχής λειτουργία-8» τότε στο (στ) σηµειώνεται 24 (ώρες /µέρα).
• Να λειτουργεί ανεξάρτητα της λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης (µε τη χρήση ειδικού διακόπτη). Στην
περίπτωση αυτή στο τετράγωνο 1 υπάρχει απάντηση (θετική) και οι ώρες χρήσης / ηµέρα τη χειµερινή περίοδο
(στήλη στ) δεν είναι αναγκαίο να συµφωνούν µε τις ώρες χρήσης του κεντρικού συστήµατος θέρµανσης.
Ηλιακός θερµοσίφωνας. Ο θερµοσίφωνας είναι µια συσκευή η οποία χρησιµοποιείται για την παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης. Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες εκµεταλλεύονται την ηλιακή ενέργεια επιτυγχάνοντας τη φυσική ροή λόγω
διαφοράς θερµοκρασίας του θερµαινόµενου µέσου από το θερµότερο σηµείο (ηλιακοί συλλέκτες) προς το
ψυχρότερο σηµείο (δεξαµενή νερού) έως τα δύο σηµεία να αποκτήσουν ίδιες θερµοκρασίες.
Το σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης [ΖΝΧ] το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τον ηλιακό θερµοσίφωνα έχει
τρεις δυνατότητες λειτουργίας:
o Να λειτουργεί µόνο του, δηλαδή, το ΖΝΧ να παράγεται µόνο από τον ηλιακό θερµοσίφωνα. Στην περίπτωση
αυτή στο τετράγωνο 2 καταχωρίζεται απάντηση (θετική) και τα µόνα στοιχεία που καταγράφονται είναι η ηλικία
του θερµοσίφωνα καθώς και η χωρητικότητα σε λίτρα του δοχείου αποθήκευσης.
o Να είναι και διπλής ενέργειας: στην περίπτωση αυτή ο ηλιακός θερµοσίφωνας συνεργάζεται µε ένα ακόµη
σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Για να θεωρείται το σύστηµα διπλής ενέργειας θα πρέπει να
υπάρχει ένα κοινό δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ.
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Εάν, για παράδειγµα, το δεύτερο σύστηµα είναι αυτό της κεντρικής θέρµανσης, συµπληρώνονται :
όλες οι στήλες στην επιλογή «Σύστηµα συνδεδεµένο µε την κεντρική θέρµανση» εκτός από τις στήλες (γ) και
(δ) δεδοµένου ότι η κεντρική θέρµανση δεν λειτουργεί τους θερινούς µήνες.
Ναι στο «είναι και διπλής ενέργειας»
οι στήλες (β) και (ζ) στην επιλογή «Ηλιακός θερµοσίφωνας»
Ναι στο «είναι και διπλής ενέργειας».
o είναι και τριπλής ενέργειας. στην περίπτωση αυτή ο ηλιακός θερµοσίφωνας συνεργάζεται µε δύο ακόµη
συστήµατα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Για να θεωρείται το σύστηµα τριπλής ενέργειας θα πρέπει να
υπάρχει ένα κοινό δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ και για τα τρία συστήµατα.Εάν, για παράδειγµα, το δεύτερο
σύστηµα είναι αυτό της κεντρικής θέρµανσης και το τρίτο ο ηλεκτρικός θερµοσίφωνας, συµπληρώνονται :
όλες οι στήλες στην επιλογή «Σύστηµα συνδεδεµένο µε την κεντρική θέρµανση» εκτός από τις στήλες (γ) και
(δ) δεδοµένου ότι η κεντρική θέρµανση δεν λειτουργεί τους θερινούς µήνες.
Όχι στο «είναι και διπλής ενέργειας»
οι στήλες (β) και (ζ) στην επιλογή «Ηλιακός θερµοσίφωνας»
Όχι στο «είναι και διπλής ενέργειας»
Ναι στο «είναι και τριπλής ενέργειας»
 όλες οι στήλες στην επιλογή «Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας». Οι στήλες (ε) και (στ) συµπληρώνονται εφόσον το
ζεστό νερό που παράγεται από την κεντρική θέρµανση τους χειµερινούς µήνες δεν επαρκεί και χρησιµοποιείται
ο ηλεκτρικός θερµοσίφωνας.
Ηλεκτρικός θερµοσίφωνας. Ο ηλεκτρικός θερµοσίφωνας διαθέτει µια ηλεκτρική αντίσταση η οποία θερµαίνει το
νερό καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια.
Μικρός ηλεκτρικός θερµοσίφωνας. Πρόκειται για ηλεκτρικό θερµοσίφωνα, όπως και στην προηγούµενη
περίπτωση, µε τη διαφορά ότι το δοχείο αποθήκευσης του παραγόµενου νερού έχει µικρή χωρητικότητα,
συνηθέστερα 10-20 λίτρα. Μικροί ηλεκτρικοί θερµοσίφωνες τοποθετούνται στις κουζίνες.
Θερµοσίφωνας φυσικού αερίου. Πρόκειται για θερµοσίφωνα που µπορεί να λειτουργήσει µε λέβητα φυσικού
αερίου ώστε η θερµότητα που παράγεται από την καύση του φυσικού αερίου να ζεστάνει το απαιτούµενο νερό
χρήσης.
Ηλεκτρικός ταχυθερµαντήρας νερού. Ο ηλεκτρικός ταχυθερµαντήρας νερού είναι ένας τύπος θερµοσίφωνας ο
οποίος έχει τη δυνατότητα να ζεσταίνει το νερό την στιγµή που το χρειαζόµαστε σε αντίθεση µε τους ηλεκτρικούς
θερµοσίφωνες που ζεσταίνουν το νερό νωρίτερα και το διατηρούν αποθηκευµένο µέχρι την χρήση του.
Ταχυθερµαντήρας νερού µε φυσικό αέριο. Όπως και στον θερµοσίφωνα φυσικού αερίου πρόκειται για
ταχυθερµαντήρα που λειτουργεί µε λέβητα φυσικού αερίου.
Με τηλεθέρµανση. Όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για ειδικό δίκτυο µονωµένων αγωγών που µεταφέρουν ζεστό
νερό, το οποίο θερµαίνεται σε λέβητες, συνήθως σε θερµοηλεκτρικά εργοστάσια, αρκετά µακριά από το χώρο
κατανάλωσης. Η Τ/Θ καλύπτει τις ανάγκες θέρµανσης ή/και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης των κτιρίων µιας
πόλης ή ενός τµήµατος της πόλης.
Αναφορικά µε τα λεπτά και τις ώρες χρήσης του κάθε συστήµατος ανά ηµέρα, διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να
γίνεται αναγωγή των λεπτών ή των φορών ανά εβδοµάδα σε ώρες ανά ηµέρα. Έτσι, απαντήσεις όπως 3 φορές την
εβδοµάδα για µία ώρα τη φορά θα αναχθούν και θα καταχωριστούν ως εξής:
3 φορές/εβδοµάδα για 1 ώρα τη φορά = 60’*3/7 = 26’/ηµέρα
Ενεργειακά, σηµασία έχουν ακόµη και τα δύο λεπτά χρήσης ανά ηµέρα τα οποία ισοδυναµούν µε µία ώρα το
µήνα.

ΨΥΞΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Η είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας στους εσωτερικούς χώρους µέσω των διαφανών επιφανειών ή µε τη
µετάδοση θερµότητας µέσω αδιαφανών επιφανειών, συµβάλλει κατά ένα µεγάλο ποσοστό στη θερµική
δυσαρέσκεια κατά τους θερινούς µήνες και την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη.
Ερώτηµα 26: Χρησιµοποιείτε οποιοδήποτε σύστηµα / µονάδες για να ψύχετε κάποιους χώρους της κατοικίας
κατά τους ζεστούς µήνες του έτους;
Καταγράφεται η χρήση οποιουδήποτε συστήµατος από το νοικοκυριό, για να ψύχει όλους ή ορισµένους µόνον
χώρους της κατοικίας του κατά τους ζεστούς µήνες του έτους.
Ερώτηµα 27. Πρόκειται για:
27.1 Ανεξάρτητες µονάδες κλιµατισµού (διαιρούµενες – air conditions). Οι ανεξάρτητες µονάδες κλιµατισµού
είναι κλιµατιστικές µονάδες µικρής ισχύος που εξυπηρετούν τις ανάγκες µόνο ενός συγκεκριµένου χώρου, πρόκειται
για τα air conditions τα οποία συχνά ονοµάζονται και split.
Η τεχνολογία Ιnverter συµβάλλει στην διατήρηση της ακριβούς θερµοκρασίας αποφεύγοντας διαρκείς µεταβολές
στη ψυκτική και θερµική ισχύ του κλιµατιστικού. Ως αποτέλεσµα η συγκεκριµένη τεχνολογία επιτρέπει στο συµπιεστή
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να αλλάζει το βαθµό συµπίεσης του ψυκτικού υγρού οδηγώντας µε αυτόν τον τρόπο τόσο σε οµαλότερη
λειτουργία της συσκευής όσο και σε µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας.
Για µέχρι και έξι µονάδες συµπληρώνεται ο πίνακας που ακολουθεί, συγκεκριµένα δε, καταχωρείται η ηλικία της
µονάδας σε έτη, η ύπαρξη ή µη inverter, η ισχύς, και η ενεργειακή της κλάση. Εάν η ενεργειακή κλάση, η οποία
συνήθως αναγράφεται και πάνω στη συσκευή µαζί µε κάποια άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως είναι για
παράδειγµα η ισχύς της, δεν είναι γνωστή τότε και µόνον τότε συµπληρώνεται η µάρκα και µοντέλο της συσκευής.
Σε περίπτωση όπου η κατοικία διαθέτει περισσότερες µονάδες, τότε συµπληρώνονται τα στοιχεία για τις έξι (6)
µονάδες µε τη συχνότερη χρήση.
Η καταγραφή των απαιτούµενων δεδοµένων συνιστάται να γίνει από το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται
από τον κατασκευαστή ή ίσως και από τα παραστατικά αγοράς.

27.2. Κεντρικό σύστηµα ψύξης. Σε ένα κεντρικό σύστηµα ψύξης παράγεται ψυχρός αέρας στην κεντρική µονάδα
κλιµατισµού και στη συνέχεια διατίθεται µέσω του ανεµιστήρα και του δικτύου αεραγωγών στους κλιµατιζόµενους
χώρους.
Σε κεντρικά συστήµατα η ψύξη µπορεί να παραχθεί κεντρικά µέσω αντλίας θερµότητας (27.2.1), ηλεκτρικής ή
γεωθερµικής (βλέπε ερώτηµα 15), ή σπανιότερα µέσω άλλων συστηµάτων όπως τα VRV (Variable Refrigerant
Volume) τα οποία κυρίως χρησιµοποιούνται σε επαγγελµατικούς χώρους.[E.K.2]
27.2.2. Το κεντρικό σύστηµα ψύξης της κατοικίας σας διαθέτει σύστηµα διανοµής ψύξης;
Εάν για την ψύξη της κατοικίας υπάρχει κεντρικό σύστηµα ψύξης, τότε το σύστηµα διανοµής της ψύξης µπορεί
να είναι:
Αεραγωγοί: Σε ένα κεντρικό σύστηµα ψύξης παράγεται ψυχρός αέρας στην
κεντρική µονάδα κλιµατισµού και στη συνέχεια διατίθεται µέσω
του ανεµιστήρα και του δικτύου αεραγωγών στους
κλιµατιζόµενους χώρους
Fan Coil Units: ψύξη µπορεί να παραχθεί και µέσω τερµατικών µονάδων Fan Coil
Units στις οποίες οδηγείται το ψυχρό νερό, το οποίο
παρασκευάζεται σε ψυκτικές µονάδες, όπου µε τη βοήθεια ενός
ανεµιστήρα ο ψυχρός αέρας κυκλοφορεί στο χώρο που είναι
εγκατεστηµένη η µονάδα.
Άλλο, όπως για παράδειγµα ενδοδαπέδιο δίκτυο.

Ερώτηµα 28 : Το σύστηµα ψύξης της κατοικίας σας διαθέτει θερµοστάτη /ες;
Ο ορισµός του θερµοστάτη έχει ήδη δοθεί στο ερώτηµα 17. Επιπρόσθετα εδώ καταγράφεται η θερµοκρασία
στην οποία ρυθµίζεται ο θερµοστάτης, καθώς και το εάν χρησιµοποιείται συνήθως ή ως κύρια επιλογή η
κατάσταση αυτόµατης διατήρησης της θερµοκρασίας (auto mode). Επιλέγοντας αυτήν τη ρύθµιση το σύστηµα
ψύξης λειτουργεί σύµφωνα µε τις ενδείξεις των αισθητήρων.
Ερώτηµα 29 : Κάθε πότε κάνετε συντήρηση του συστήµατος ψύξης;
Καταγράφεται η συχνότητα µε την οποία συντηρείται το σύστηµα ψύξης του νοικοκυριού.
Ερώτηµα 30 : Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, πόσους µήνες λειτούργησε το σύστηµα ψύξης της
κατοικίας σας;
Αν και εξ’ ορισµού η θερινή περίοδος διαρκεί πέντε µόνο µήνες το χρόνο, ενδέχεται να υπάρχουν απαντήσεις για
6 ή και περισσότερους µήνες λειτουργίας του συστήµατος ψύξης για περιοχές που οι ανάγκες σε ψύξη διαρκούν
µεγαλύτερη περίοδο, όπως για παράδειγµα, η νότια ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.
Ερώτηµα 31 : Κατά τους προαναφερθέντες µήνες:
31.1. Κατά µέσο όρο, πόσες ώρες την ηµέρα λειτουργούσε το σύστηµα ψύξης;
31.2. Συνήθως ποιες περιόδους του εικοσιτετραώρου λειτουργούσε το σύστηµα ψύξης;
Στο υποερώτηµα 31.1. σηµειώνεται κατά µέσο όρο, πόσες ώρες την ηµέρα λειτουργούσε το προαναφερθέν
σύστηµα ψύξης.
Στο υποερώτηµα 31.2. σηµειώνονται τα χρονικά διαστήµατα του εικοσιτετραώρου κατά τα οποία λειτουργεί το
σύστηµα ψύξης.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση των ενεργειακών επιδόσεων και τη µείωση της κατανάλωσης είναι
η ύπαρξη αξιόπιστων στοιχείων σχετικά µε το είδος της ενέργειας που καταναλώνεται. Η συλλογή και καταγραφή
αυτών των πληροφοριών είναι αναγκαία για τον ορισµό των τιµών βάσης και τη διαχείριση της χρήσης ενέργειας.
Ερώτηµα 32: Ποιος είναι ο πάροχος ηλεκτρισµού στην κατοικία σας;
Η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να ξεκίνησε το 2003, αλλά µόλις
πρόσφατα ο Έλληνας οικιακός καταναλωτής απέκτησε τη δυνατότητα να αναζητά εναλλακτικό πάροχο ηλεκτρικής
ενέργειας. Το Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας ανήκει αποκλειστικά στη ∆.Ε.Η. η οποία υποχρεούται στην ανάπτυξη, τη
συντήρηση και τη διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής του αρτιότητας. Υπάρχουν, ωστόσο, ιδιωτικές εταιρείες
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα και ενδεικτικά αναφέρονται η [E.K.3] Energa, η [E.K.4]Hellas
Power κλπ.
Ερώτηµα 32.1: Στον πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό λογαριασµό που έχετε:
Τα αναλυτικά δεδοµένα τα οποία σχετίζονται µε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία περιέχονται
στον αντίστοιχο εκκαθαριστικό λογαριασµό που αποστέλλει ο κάθε πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήνεται η
συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τον πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό
λογαριασµό. Γενικά διευκρινίζεται ότι ενδεχοµένως η περίοδος χρέωσης να διαφοροποιείται µεταξύ των παρόχων
ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ., µηνιαία, τριµηνιαία, τετραµηνιαία κ.ο.κ.)
Επισηµαίνεται ότι εφόσον ο πάροχος ηλεκτρισµού της κατοικίας είναι η ∆ΕΗ, σηµειώνεται και η ένταξη ή µη του
νοικοκυριού στο «κοινωνικό τιµολόγιο». Το κοινωνικό τιµολόγιο προβλέπει χαµηλότερη χρέωση της ηλεκτρικής
ενέργειας σε περιπτώσεις ευπαθών οµάδων καταναλωτών όπως είναι για παράδειγµα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα,
οι τρίτεκνοι, άτοµα µε αναπηρία και οι µακροχρόνιοι άνεργοι.
Όπως προαναφέρθηκε, µε επιστολή τα νοικοκυριά έχουν ενηµερωθεί για τη διενέργεια της έρευνας καθώς και
για τους λογαριασµούς που θα πρέπει να έχουν στη διάθεση του ερευνητή.
Παράδειγµα ∆.Ε.Η.:
Η ορθή συµπλήρωση του πίνακα βάσει του εκκαθαριστικού λογαριασµού περιγράφεται στη συνέχεια για
κατοικίες που έχουν ως πάροχο ηλεκτρισµού τη ∆.Ε.Η.
Το νυκτερινό τιµολόγιο αφορά χαµηλότερη χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας για 8 ώρες το 24ωρο, µε δύο βασικά
ωράρια:
α) το συνεχές ωράριο (23:00 - 07:00) που ισχύει για όλο το χρόνο και αφορά πελάτες που κάνουν χρήση νυχτερινού
ηλεκτρικού ρεύµατος πριν από το 1988, αλλά και νεότερους πελάτες ειδικών περιοχών και,
β) το µεικτό ωράριο το οποίο περιλαµβάνει το συνεχές ωράριο (23:00 - 07:00) που ισχύει από το Μάιο έως τον
Οκτώβριο και το τµηµατικό ωράριο (15:30 - 17:30 και 02:00 - 08:00) που ισχύει από το Νοέµβριο ως τον Απρίλιο για
τους πελάτες που κάνουν χρήση νυχτερινού ηλεκτρικού ρεύµατος µετά το 1988.
Βεβαίως, στην έναρξη των ωραρίων µπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε την περιοχή.
Η αναφερόµενη περίοδος αναγράφεται στο πεδίο «ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» (σηµειωµένο µε κόκκινο βέλος).
Στο παράδειγµα είναι: 09/04/2010-02/12/2010
Η ηµερήσια χρέωση αναγράφεται στο λογαριασµό, στο πεδίο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» κάτω
από την ένδειξη «ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ» (αριθµός kWh –κιλοβατωρών επί κόστος κιλοβατώρας). Στο παράδειγµα είναι τα
γινόµενα 1580x 0,08761=138,42 και 904x10,11165=100,93 (σηµειωµένα µε κόκκινη ένδειξη). Στο ερωτηµατολόγιο
σηµειώνεται το άθροισµα της κατανάλωσης µε ηµερήσια χρέωση.
Η νυκτερινή χρέωση στο λογαριασµό, αναγράφεται στο πεδίο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» κάτω
από την ένδειξη «ΠΑΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΝΥΚΤΑΣ» (αριθµός kWh –κιλοβατωρών επί κόστος κιλοβατώρας). Στο παράδειγµα
είναι το γινόµενο 824 x 0,05279=43,50 (σηµειωµένο µε κόκκινη ένδειξη)
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Το πεδίο «ποσότητα σε kWh» του ερωτηµατολογίου
συµπληρώνεται σύµφωνα µε τα στοιχεία που
αναγράφονται στο λογαριασµό στο πεδίο «Ενδείξεις Μετρητή» (σηµειωµένα µε κόκκινα βέλη).
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται τα κόστη που αφορούν σε :
o Ειδικό τέλος ΑΠΕ
o ∆ΕΤΕ
o ΕΦΚ
o Χρήση ∆ικτύου Μεταφοράς
Λοιπές επιβαρύνσεις
o Χρήση δικτύου διανοµής
o Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ)
o ∆ηµοτικά τέλη-∆ηµοτικό Φόρο, ΤΑΠ
o ΕΡΤ
o ποσά «έναντι» στρογγυλοποιήσεων καθώς και
o ο ΦΠΑ
Για το παράδειγµα ο πίνακας συµπληρώνεται ως ακολούθως:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

α1. Ποια ήταν η ποσότητα και πόση η αξία της
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώσατε µε
χρήση του ηµερήσιου τιµολογίου;
α2. Ποια ήταν η ποσότητα και πόση η αξία της
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώσατε µε
χρήση του νυκτερινού τιµολογίου;

Περίοδος

Ποσότητα σε
kWh

∆απάνη σε €

Από 09/04/2010
έως 02/12/2010

2484

239,35

Από 09/04/2010
έως 02/12/2010

824

43,50

Σας παρείχε
ο εργοδότης
σας µε
µειωµένη
τιµή;

ΝΑΙ
11

ΟΧΙ
2

Υπενθυµίζεται ότι, για τις περιπτώσεις όπου το νοικοκυριό διαθέσει στον ερευνητή περισσότερους του ενός
συνεχόµενους (χρονικά) εκκαθαριστικούς λογαριασµούς καλύπτοντας έτσι την χρονική περίοδο µέχρι και ενός
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έτους τότε θα καταγραφεί η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τόσο σε ποσότητα καταναλισκόµενης
ενέργειας (σε kWh) όσο και σε χρηµατική δαπάνη (σε €) ως άθροισµα των αντίστοιχων ενδείξεων που αναφέρονται
στους λογαριασµούς.
Παράδειγµα άλλου παρόχου ( πρώην Aegean Power):
Η ορθή συµπλήρωση του πίνακα βάσει του εκκαθαριστικού λογαριασµού άλλου παρόχου, περιγράφεται στη
συνέχεια για κατοικίες που έχουν ως πάροχο ηλεκτρισµού την πρώην Aegean Power, νυν Hellas Power και το
πρόγραµµα HOME (π.χ. 1000), χωρίς διαθέσιµη Νυκτερινή χρέωση. (Ν*).

Για το παράδειγµα ο πίνακας συµπληρώνεται ως ακολούθως:
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

α1. Ποια ήταν η ποσότητα και πόση η αξία της
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώσατε µε
χρήση του ηµερήσιου τιµολογίου;
α2. Ποια ήταν η ποσότητα και πόση η αξία της
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώσατε µε
χρήση του νυκτερινού τιµολογίου;

Περίοδος

Ποσότητα σε
kWh

∆απάνη σε €

Από 28/02/2011
έως 15/07/2011

545

103.01

-

-

Σας παρείχε
ο εργοδότης
σας µε
µειωµένη
τιµή;

ΝΑΙ
11

ΟΧΙ
2

-

Ερώτηµα 32.2: Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασµό ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιµείστε τη µέση δαπάνη
για ηλεκτρικό ρεύµα τετραµηνίας (συµπεριλαµβανοµένων φόρων και τελών).
Με το υποερώτηµα 32.2 παρέχεται η δυνατότητα σε ερευνώµενα νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέτουν πρόσφατο
εκκαθαριστικό λογαριασµό να εκτιµήσουν, κατά προσέγγιση, τη µέση δαπάνη που καταβάλουν για ηλεκτρικό
ρεύµα για ένα τετράµηνο.
Ερώτηµα 33: Κατά τη χειµερινή περίοδο πληρώσατε κάποιο ποσό για πετρέλαιο θέρµανσης; Και
Ερώτηµα 34: Κατά τη χειµερινή περίοδο πληρώσατε κάποιο ποσό για φυσικό αέριο µε σκοπό τη θέρµανση
χώρων;
Τα ερωτήµατα, ως αφορούντα και τα δύο δαπάνη για αγορά ή κατανάλωση καυσίµου (πετρελαίου θέρµανσης
ή φυσικού αερίου) αντιµετωπίζονται ακριβώς το ίδιο.
Το Φυσικό Αέριο σήµερα είναι το πλέον περιζήτητο καύσιµο εξαιτίας της υψηλής θερµογόνου δύναµης, της
µειωµένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της αποδοτικής του καύσης. Θεωρείται η καθαρότερη πηγή ενέργειας
µετά τις Ανανεώσιµες, λόγω της ποιότητας της καύσης του και της χαµηλής περιεκτικότητας των καυσαερίων του
σε ρυπογόνες ουσίες. Έχει πλέον επικρατήσει ως το κατεξοχήν καύσιµο των πόλεων που θέλουν να σέβονται το
περιβάλλον και τους πολίτες τους. Βρίσκει ευρύτατη εφαρµογή στο σπίτι για το µαγείρεµα και τη θέρµανση νερού
και χώρων, στον κτιριακό τοµέα για την κεντρική θέρµανση, στις µεταφορές και στις συγκοινωνίες, στη βιοτεχνία,
στη βιοµηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικά στην ηλεκτροπαραγωγή τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται
µεγάλη διείσδυση του Φυσικού Αερίου. Με δεδοµένο το δίκτυο µεταφοράς και διανοµής εγκαθίστανται πολλές νέες
µονάδες παγκόσµια, παράλληλα δε προγραµµατίζεται η αντικατάσταση παλαιότερων ρυπογόνων µονάδων
άλλων τεχνολογιών µε Φ/Α.
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Και τα δύο ερωτήµατα απαντώνται µε βάση τις αποδείξεις που διαθέτει το νοικοκυριό. Έτσι, οι πίνακες µπορούν
να συµπληρωθούν µε στοιχεία µίας απόδειξης χειµερινής περιόδου (πετρελαίου θέρµανσης ή φυσικού αερίου,
αντίστοιχα), αλλά µπορεί –και είναι προτιµότερο- να καταγραφεί η συνολική δαπάνη για την αγορά ή κατανάλωση
καυσίµου, σε ολόκληρη τη χειµερινή περίοδο.
Επισηµαίνεται ότι, τα διαθέσιµα στοιχεία για τη δαπάνη του πετρελαίου θέρµανσης µπορεί να διαφέρουν
ανάλογα µε τον τύπο της κατοικίας, δηλαδή, άλλα στοιχεία διαθέτουν όσοι διαµένουν σε µονοκατοικία και άλλα
όσοι διαµένουν σε πολυκατοικία, ενίοτε δε, διαφορές υπάρχουν και στον τρόπο υπολογισµού (και εκτύπωσης) των
ειδοποιητηρίων πολυκατοικιών.
Προτεινόµενος τρόπος συλλογής δεδοµένων ανά τύπο κατοικίας:
Εάν ο ερωτώµενος διαµένει σε µονοκατοικία :
Αρχικά, θα πρέπει να συµπληρωθεί και η στήλη (α) που αφορά στην περίοδο κατανάλωσης της συγκεκριµένης
ποσότητας καυσίµου. Η καταγραφή της συνολικής ποσότητας πετρελαίου θέρµανσης σε lt, στήλη (β), και της
συνολικής δαπάνης που απαιτήθηκε για την αγορά της συγκεκριµένης ποσότητας σε €, στήλη (ε1), πρέπει να
πραγµατοποιηθεί από τα αντίστοιχα παραστατικά αγοράς (π.χ. τιµολόγια ή αποδείξεις λιανικής πώλησης, εάν
πρόκειται για πετρέλαιο θέρµανσης και ο λογαριασµός που έχει αποστείλει η αρµόδια Εταιρία Παροχής Αερίου και
τα οποία αντιπροσωπεύουν την πραγµατική ποσότητα που καταναλώθηκε για θέρµανση).
Επισηµαίνεται µία σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ πετρελαίου θέρµανσης και φυσικού αερίου η οποία
οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο χρέωσής τους. Στην περίπτωση του πετρελαίου θέρµανσης η ποσότητα
προπληρώνεται, ενώ στο φυσικό αέριο η δαπάνη χρεώνεται αφού πρώτα καταναλωθεί η συγκεκριµένη ποσότητα
καυσίµου. Εποµένως, στην περίπτωση του πετρελαίου θέρµανσης είναι σηµαντικό να ξεκαθαριστεί ότι η ποσότητα
που καταγράφεται στη στήλη (β) είναι η ποσότητα αυτή που καταναλώθηκε πραγµατικά την εξεταζόµενη περίοδο.
Ωστόσο, επειδή για το πετρέλαιο θέρµανσης δεν είναι πάντα εφικτό να γνωρίζει κάποιος τα λίτρα που έχουν
περισσέψει στη δεξαµενή ώστε να τα αφαιρέσει, αλλά και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά ώστε να κάνει την
ανάλογη αφαίρεση από το συνολικό ποσό της δαπάνης προτείνεται εάν ο πίνακας του ερωτήµατος 33
συµπληρωθεί µε βάση διαθέσιµες αποδείξεις, να καταχωρηθούν στις στήλες οι πληροφορίες των αποδείξεων
χωρίς να γίνουν αφαιρέσεις λίτρων και ποσού.
Εάν ο ερωτώµενος διαµένει σε πολυκατοικία µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης :
Η συλλογή των δεδοµένων θα γίνει από τα ειδοποιητήρια-εξοφλητήρια κοινοχρήστων στα οποία υφίστανται
χρεώσεις σχετικά µε την αγορά ή την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης ή φυσικού αερίου και για
συγκεκριµένους µήνες της χειµερινής περιόδου.
Ειδικότερα, στις πολυκατοικίες µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης είναι δυνατόν να υπάρχει:
o Σύστηµα µε αυτονοµία. Σε περίπτωση που το διαµέρισµα διαθέτει αυτονοµία τότε συµπληρώνεται το
συνολικό ποσό που δαπανήθηκε µόνο για αυτόνοµη θέρµανση (µη συµπεριλαµβανοµένων παγίων και
ειδικών εξόδων θέρµανσης) από το συγκεκριµένο διαµέρισµα.
o Σύστηµα χωρίς αυτονοµία. Στην περίπτωση που το διαµέρισµα δε διαθέτει αυτονοµία συµπληρώνεται το
συνολικό ποσό που δαπανήθηκε από το νοικοκυριό για θέρµανση.
Το πεδίο που θα πρέπει να συµπληρωθεί υποχρεωτικά είναι η συνολική δαπάνη που χρεώθηκε και αναλογεί στο
συγκεκριµένο διαµέρισµα (στήλη ε1).
Επιπρόσθετα, πρέπει στην περίπτωση διαµερίσµατος µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης και αυτονοµία να
καταγραφούν τα παρακάτω:
Οι ώρες λειτουργίας του συστήµατος αυτόνοµης θέρµανσης του νοικοκυριού / διαµερίσµατος (στήλη γ)
Η συνολική δαπάνη για αυτόνοµη θέρµανση για το σύνολο της πολυκατοικίας (στήλη ε2)
Τέλος, για πολυκατοικία µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι συστήµατος
αυτονοµίας πρέπει να συµπληρωθεί το στήλη δ µε τη συνολική επιφάνεια του διαµερίσµατος που θερµαίνεται, η
οποία δηλώνεται ως χιλιοστά διαµερίσµατος.
∆ιευκρίνιση
Το πάγιο θέρµανσης χρεώνεται σε όλα τα διαµερίσµατα, ανεξάρτητα από το εάν γίνει χρήση του συστήµατος
θέρµανσης και υπολογίζεται αποκλειστικά µε βάσει τα χιλιοστά θέρµανσης. Αυτό γίνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι
όταν ένα διαµέρισµα είναι κενό και δεν θερµαίνεται, αυτόµατα επηρεάζει και τα γειτονικά διαµερίσµατα διότι αυτά
έχουν απώλειες θέρµανσης λόγω ύπαρξης µη θερµαινόµενων γειτνιαζόντων χώρων, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται
η κατανάλωση καυσίµου (δηλαδή το µη θερµαινόµενο διαµέρισµα λειτουργεί ως ψυχρή µάζα απορροφώντας
θερµότητα από τα γειτονικά διαµερίσµατα). Επίσης, κατά τη µελέτη θέρµανσης της οικοδοµής το κεντρικό σύστηµα
θέρµανση (π.χ. λέβητας/καυστήρας) που έχει εγκατασταθεί έχει διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες
συγκεκριµένου αριθµού διαµερισµάτων. Όταν λιγότερα διαµερίσµατα χρησιµοποιούν το σύστηµα κεντρική
θέρµανσης, τότε αυτό για να λειτουργήσει καταναλώνει περισσότερο καύσιµο από ότι θα κατανάλωνε σε
περίπτωση που όλα τα διαµερίσµατα θερµαίνονταν.
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Ερώτηµα 35: Πληρώσατε κάποιο ποσό για φυσικό αέριο για άλλη χρήση (π.χ. µαγείρεµα, ζεστό νερό κλπ.),
εκτός θέρµανσης;
Η χρήση του φυσικού αερίου δεν είναι αποκλειστικά για θέρµανση. Έτσι, το ερώτηµα καταγράφει την
κατανάλωση φυσικού αερίου που προορίζεται για ή και για άλλες χρήσης όπως το µαγείρεµα, το ζέσταµα νερού,
κλπ. Τα αναλυτικά δεδοµένα τα οποία αφορούν την κατανάλωση φυσικού αερίου στην κατοικία για άλλη χρήση
εκτός της θέρµανσης περιέχονται στον αντίστοιχο εκκαθαριστικό λογαριασµό που αποστέλλει ο πάροχος φυσικού
αερίου σε µηνιαία βάση ή ανά δίµηνο.
Για παράδειγµα είναι δυνατόν διαµέρισµα σε πολυκατοικία µε κεντρική θέρµανση (κεντρικός µετρητής φυσικού
αερίου, πληρωµή µέσω κοινοχρήστων) να διαθέτει µετρητή (άρα και λογαριασµό κατανάλωσης φυσικού αερίου)
για καταναλώσεις όπως µαγείρεµα (κουζίνα φυσικού αερίου) και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (επίτοιχο
ανεξάρτητο λέβητα).
Η ερώτηση απαντάται µόνο από νοικοκυριά που διαθέτουν ξεχωριστούς µετρητές για το φυσικό αέριο που
καταναλώνεται για θέρµανση και για άλλες χρήσεις. Στους διαθέσιµους λογαριασµούς κατανάλωσης φυσικού
αερίου θα πρέπει να είναι ξεχωριστά καταγεγραµµένα τα δεδοµένα για τις λοιπές χρήσεις.
Ερώτηµα 36: Κατά τη χειµερινή περίοδο, πληρώσατε κάποιο ποσό για θερµική ενέργεια (τηλεθέρµανση);
Ως τηλεθέρµανση ορίζεται η παροχή θερµικής ενέργειας, η οποία παράγεται κατά τη λειτουργία
θερµοηλεκτρικών µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υπό µορφή ζεστού νερού µέσω ενός δικτύου
αγωγών σε κτήρια πόλεων που βρίσκονται κοντά στις µονάδες.
Προσοχή: Το ερώτηµα ισχύει µόνο για περιοχές µε υφιστάµενο δίκτυο τηλεθέρµανσης και οι οποίες µέχρι και τον
Μάιο 2011 ήταν οι: Κοζάνη, Πτολεµαΐδα, Αµύνταιο, Φιλώτα Λακκιά (∆υτική & Κεντρική Μακεδονία), Σέρρες (Αν.
Μακεδονία), Μεγαλόπολη (Πελοπόννησος).
Τα αναλυτικά δεδοµένα τα οποία αφορούν στην κατανάλωση θερµικής ενέργειας από σύστηµα
τηλεθέρµανσης, ποσότητα σε MWh & δαπάνη σε €, περιέχονται στον εκκαθαριστικό λογαριασµό που αποστέλλει ο
πάροχος θερµικής ενέργειας για την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Προσοχή: Θα πρέπει να καταγράφονται οι δαπάνες για την κατανάλωση θερµικής ενέργειας µη
συµπεριλαµβανοµένων παγίων, τελών, ΦΠΑ και λοιπών χρεώσεων-επιβαρύνσεων.
Ερώτηµα 37: Κατά τη χειµερινή περίοδο, πληρώσατε κάποιο άλλο ποσό για καύσιµα κεντρικής ή ατοµικής
θέρµανσης ή µαγειρέµατος (π.χ. κηροζίνη, υγραέριο, καυσόξυλα, πυρήνα, λιγνίτη κλπ), ή µήπως
πήρατε δωρεάν καύσιµα (χωρίς πληρωµή από δικό σας κατάστηµα, από τον εργοδότη σας, από
δική σας παραγωγή);
Τα αναλυτικά δεδοµένα τα οποία αφορούν την κατανάλωση καυσίµων (ποσότητα & δαπάνη σε €) αναφέρονται
στα αντίστοιχα παραστατικά κατά την αγορά τους. Η καταγραφή των συγκεκριµένων καυσίµων πρέπει να
αναφέρονται στη χειµερινή περίοδο.
Οποιαδήποτε ποσότητα καυσίµου αγοράστηκε θα καταχωρείται στο πεδίο (γ) και η αντίστοιχη δαπάνη θα
καταχωρείται στο πεδίο (ε). Σε περίπτωση όπου υπάρχει ποσότητα καυσίµου η οποία δεν αγοράστηκε (π.χ.
καυσόξυλα από δικό του κτήµα) τότε η ποσότητα αυτή θα συµπληρωθεί στο πεδίο (δ).
Ειδικότερα ως προς τα είδη καυσίµων του ερωτήµατος διευκρινίζεται ότι:
o

Η κηροζίνη παράγεται κατά τη διύλιση του αργού πετρελαίου και χρησιµοποιείται τόσο ως καύσιµο κινητήρων
όσο και ως καύσιµο θέρµανσης. Ως ορολογία χρησιµοποιείται ευρύτερα και ο όρος φωτιστικό πετρέλαιο.

o

Το υγραέριο είναι µίγµα υδρογονανθράκων το οποίο παράγεται κατά τη διύλιση του αργού πετρελαίου.
Χρησιµοποιείται τόσο ως καύσιµο κινητήρων όσο και ως καύσιµο θέρµανσης, ενώ είναι γνωστό και µε τον όρο
γκάζι.

o

Το πυρηνόξυλο είναι το ξηρό υπόλειµµα της πυρήνας, παράγεται ως παραπροϊόν κατά την επεξεργασία της
ελιάς και χρησιµοποιείται σαν καύσιµο θέρµανσης.

o

Ο λιγνίτης, χρησιµοποιείται συνήθως σε λέβητες στερεών καυσίµων
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ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Ερώτηµα 38: Τι είδους συσκευές διαθέτει η κατοικία σας για µαγείρεµα;
Το νοικοκυριό ερωτάται για κάθε είδους συσκευή την οποία διαθέτει και χρησιµοποιεί για µαγείρεµα. Θετική
απάντηση καταχωρίζεται στην πρώτη στήλη, ενώ στη συνέχεια καταχωρίζεται η ηλικία της συσκευής σε τάξεις
µεγέθους, η συχνότητα χρήσης της και η ενεργειακή κλάση (για ορισµένες µόνο συσκευές του πίνακα). Ειδικότερα
για συσκευές που χρησιµοποιεί καθηµερινά το νοικοκυριό (κωδικός 1 στη «Συχνότητα χρήσης») θα πρέπει, κατά
προσέγγιση να καταγραφούν και οι ώρες χρήσης ανά ηµέρα, ενώ καταγράφεται η µάρκα ή και το µοντέλο των
συσκευών για τις οποίες δεν είναι γνωστή η ενεργειακή κλάση.
∆ιευκρινίζεται ότι ενεργειακή κλάση µιας συσκευής είναι η κατάταξη µιας συσκευής σε
µια κλίµακα από A έως G, η οποία απεικονίζει την ενεργειακής της αποδοτικότητα.
Αναφορικά µε την κλίµακα, το A αντιπροσωπεύει την ενεργειακά αποδοτικότερη κλάση,
ενώ το G την ενεργειακά λιγότερο αποδοτική.
Η καταγραφή της ενεργειακής κλάσης της κάθε συσκευής µπορεί να γίνει από το
αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή, εάν αυτό είναι
διαθέσιµο (σχετικό υπόδειγµα παρατίθεται παραπλεύρως).

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί η ενεργειακή κλάση πρέπει να συµπληρωθεί η µάρκα και το
µοντέλο, η οποία συνήθως αναγράφεται πάνω στη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να αναζητηθεί είτε το
εγχειρίδιο χρήσης ή τα παραστατικά αγοράς καθώς και τα έγγραφα εγγυήσεων της συσκευής. Σε περίπτωση που
δεν είναι δυνατή η καταγραφή του µοντέλου της συσκευής, θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να συµπληρώνεται η µάρκα
αυτής. ∆υσκολία καταγραφής, ωστόσο, εµφανίζεται στην περίπτωση των εντοιχισµένων συσκευών, οπότε εάν δεν
είναι γνωστή η µάρκα αφήνεται το πεδίο κενό.
Ερώτηµα 39: Ηλεκτρικές συσκευές: Πλήθος και εβδοµαδιαίος χρόνος χρήσης αυτών (σε ώρες)
Το νοικοκυριό ερωτάται για συγκεκριµένες ηλεκτρικές συσκευές –πλην αυτών που χρησιµοποιούνται για
µαγείρεµα και έχουν καταγραφεί στο προηγούµενο ερώτηµα- που διαθέτει και χρησιµοποιεί. Θετική απάντηση
καταχωρίζεται στην πρώτη στήλη, ενώ στη συνέχεια καταχωρίζεται το πλήθος των συσκευών που διαθέτει, η ηλικία
της συσκευής (ή των συσκευών εάν πρόκειται για τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές
συσκευές και συσκευές internet) σε τάξεις µεγέθους, η ενεργειακή κλάση (για ορισµένες µόνο συσκευές του
πίνακα) καθώς και πληροφορίες για τη χρήση ορισµένων από αυτές. Η χρήση καταγράφεται σε φορές την
εβδοµάδα ή ώρες την εβδοµάδα. Ειδικότερα για συσκευές που δεν είναι γνωστή η ενεργειακή κλάση στην
προτελευταία στήλη καταγράφεται η µάρκα ή και το µοντέλο.
Η καταγραφή της ενεργειακής κλάσης της κάθε συσκευής µπορεί να γίνει από το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης
που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί η ενεργειακή κλάση
πρέπει να συµπληρωθεί η µάρκα/µοντέλο, η οποία συνήθως αναγράφεται πάνω στη συσκευή. Σε αντίθετη
περίπτωση µπορεί να αναζητηθεί είτε το εγχειρίδιο χρήσης ή τα παραστατικά αγοράς της.
∆ιευκρίνιση:
Το Αστέρι Ενέργειας “Energy Star” είναι σήµα ποιότητας που φέρουν οι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες
πληρούν ορισµένες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. (συσκευές χαµηλής κατανάλωσης). Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει καθιερώσει το σήµα “ENERGY STAR” για συσκευές εξοπλισµού γραφείων στα πλαίσια συµφωνίας µε τις
ΗΠΑ. Το εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή αναφέρει εάν µια συσκευή φέρει το συγκεκριµένο
σήµα ποιότητας.
Για τις ανάγκες του ερωτηµατολογίου: Σε περίπτωση όπου ηλεκτρονική συσκευή φέρει το σήµα Αστέρι
Ενέργειας “Energy Star”, τότε στη στήλη «Ενεργειακή κλάση» σηµειώνεται ως «Α».
Ερώτηµα 40: Συνηθίζετε να διατηρείτε τις ηλεκτρονικές σας συσκευές, σε κατάσταση αναµονής (standby
mode) όταν δεν τις χρησιµοποιείτε;
Σε κατάσταση αναµονής, όταν δεν λειτουργούν, βρίσκονται οι συσκευές όταν δεν τις κλείσουµε από τον κεντρικό
διακόπτη ή δεν τις βγάλουµε από την πρίζα.
Οι εικόνες παραπλεύρως παραστατικά δείχνουν πότε µία συσκευή
βρίσκεται σε standby mode.
Απάντηση «πάντα» θα δοθεί για όσους πάντα διατηρούν τις
ηλεκτρονικές τους συσκευές σε standby mode, «ποτέ» για όσους
πάντα τις κλείνουν από τον κεντρικό διακόπτη ή τις βγάζουν από την
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πρίζα όταν δεν τις χρησιµοποιούν, ενώ «όταν είστε σπίτι» θα απαντήσουν όσοι όταν είναι σπίτι τους διατηρούν τις
συσκευές σε standby mode ενώ όταν απουσιάσουν για λίγο (στην εργασία τους, για ψώνια, κλπ.) ή για
περισσότερο (π.χ. για ταξίδι) τις κλείνουν.
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Οι ανάγκες φωτισµού στην καθηµερινή µας ζωή απαιτούν σηµαντικά ποσά ενέργειας. Ο σωστός σχεδιασµός
του τεχνητού φωτισµού, η αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού, η χρήση λαµπτήρων υψηλής απόδοσης και
χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, η επιλογή κατάλληλων φωτιστικών σωµάτων και η σωστή συντήρησή τους
αποτελούν µόνο µερικά µέτρα για εξοικονόµηση ενέργειας στο φωτισµό.
Ερώτηµα 41: Ποιους από τους ακόλουθους τύπους λαµπτήρων χρησιµοποιείτε στην κατοικία σας;
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισµό εξαρτάται από την ισχύ των λαµπτήρων (watt) και το χρόνο
λειτουργίας τους. Για το λόγο αυτό το ερώτηµα καταγράφει ανά δωµάτιο / χώρο της κατοικίας το σύνολο των
λαµπτήρων που υπάρχουν καθώς και συνολικά την ισχύ τους.
Για κάθε τύπο λαµπτήρα εκτός από εικόνα, που διευκολύνει την καταγραφή, σηµειώνονται και τα κάτωθι:
1. Λαµπτήρες πυρακτώσεως: Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως λειτουργούν όταν θερµαίνεται
το µεταλλικό νήµα από βολφράµιο µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος απουσία οξυγόνου.
Το νήµα αναπτύσσει υψηλή θερµοκρασία και ακτινοβολεί φως, ενώ παράλληλα εκπέµπεται
και θερµότητα. Υπάρχουν οι διαφανείς και οι γάλακτος.
2. Λαµπτήρες αλογόνου χαµηλής ισχύος: Οι λαµπτήρες αλογόνου ότι περιέχουν µικρή
ποσότητα ιωδίου (ή βρωµίου), το γυαλί τους είναι από χαλαζία και αναπτύσσουν πολύ
υψηλότερη θερµοκρασία νήµατος.
3.
Λαµπτήρες αλογόνου υψηλής ισχύος: Λαµπτήρες όπως και στην προηγούµενη
περίπτωση υψηλής όµως ισχύος, µεγαλύτερης από 70W.
4. Λαµπτήρες φθορισµού: Οι λαµπτήρες φθορισµού είναι λαµπτήρες
ηλεκτρικής εκκένωσης σε ατµούς υδραργύρου χαµηλής πιέσεως.
Αποτελούνται από γυάλινο σωλήνα ο οποίος είναι εσωτερικά επικαλυµµένος
µε φθορίζουσα ουσία, περιέχει µία µικρή ποσότητα υδραργύρου και στα άκρα
του έχει από ένα ζεύγος ηλεκτροδίων που καταλήγει εσωτερικά σε ένα χοντρό
νήµα από βολφράµιο.
5. Λαµπτήρες οικονοµικοί (συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού): Οι συµπαγείς
λαµπτήρες φθορισµού είναι λαµπτήρες φθορισµού οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί
έτσι ώστε να καταλαµβάνουν τον ελάχιστο δυνατό χώρο και να έχουν τη
µεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια ακτινοβολίας στο χώρο. Συχνά αναφέρονται και
ως «οικονοµικοί» ή λαµπτήρες «εξοικονόµησης ενέργειας».
6. Λαµπτήρες LED: Οι λαµπτήρες LED παράγουν φως όταν
ρεύµα κατάλληλης έντασης εισέλθει από µια κρυσταλλοδίοδο
(ηµιαγωγός). Μπορεί να έχουν διάφορα σχήµατα.

Αναφέρεται ότι στην αγορά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες λαµπτήρων οι οποίοι όµως δε χρησιµοποιούνται
ευρύτερα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι λαµπτήρες ατµών νατρίου χαµηλής πίεσης, οι λαµπτήρες ατµών νατρίου
υψηλής πίεσης, οι λαµπτήρες ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης, οι λαµπτήρες ατµών υδραργύρου µε µεταλλικά
αλογονίδια κα.
Όπως προαναφέρθηκε, στόχος είναι να καταγραφούν οι λαµπτήρες και η ισχύς τους ανά δωµάτιο / χώρο,
ωστόσο όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα καταχωρείται στις τελευταίες στήλες, έστω και κατά προσέγγιση, ο
συνολικός αριθµός λαµπτήρων όλων των δωµατίων / χώρων ανά τύπο καθώς και η συνολική τους ισχύ.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ερωτώµενος δεν γνωρίζει σε ποια από τις υφιστάµενες κατηγορίες να κατατάξει
κάποιους λαµπτήρες, τότε προτείνεται να καταγραφούν στην κατηγορία «Άλλος τύπος, δηλαδή:» τόσο ο τύπος
(όπως τον δηλώσει ο ερωτώµενος) όσο και ο αριθµός τους. Τέτοιο παράδειγµα αποτελούν οι λαµπτήρες G9 οι
οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των λαµπτήρων αλογόνου και ανάλογα µε την ισχύ τους (µικρότερη ή µεγαλύτερη
των 70 W) κατατάσσονται αντίστοιχα στις κατηγορίες αλογόνου χαµηλής ισχύος ή αλογόνου υψηλής ισχύος. Εάν
δεν είµαστε σίγουροι σε ποια κατηγορία ανήκουν τότε θα έπρεπε να δηλωθούν στην κατηγορία «Άλλο» ως
λαµπτήρες G9.
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Τέλος, σε περίπτωση κατά την οποία ο ερωτώµενος δεν γνωρίζει τον ακριβή τύπο των λαµπτήρων που
χρησιµοποιούνται τότε συστήνεται να καταγραφεί ανά διαµέρισµα / χώρο, στο οποίο βρίσκονται, ο συνολικός
αριθµός τους στην κατηγορία «Άλλος τύπος, δηλαδή:» µε µικρή περιγραφή.

∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Η ενεργειακή αποδοτικότητα ενός κτιρίου δεν προκύπτει µόνο από τις θερµοµονωτικές ιδιότητες των τοίχων, της
στέγης και των παραθύρων και τον τύπο µόνωσης της κατοικίας. Η σύγχρονη και έξυπνη τεχνολογία ελέγχου
παρέχει σηµαντικές δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας.
Τα ερωτήµατα που ακολουθούν αναφέρονται σε συστήµατα ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών που έχουν
εφαρµογή στην κατοικία.
Ερώτηµα 42: Υπάρχουν στην κατοικία σας:
Ερώτηµα 42.1. : Συστήµατα σκίασης;
Η αποτελεσµατική σκίαση είναι προϋπόθεση στο χώρο που ζούµε και εργαζόµαστε. Τα συστήµατα σκίασης
παρέχουν ασφάλεια σε δυνατούς ανέµους, βελτιστοποίηση κλιµατικών παραµέτρων στο εσωτερικό του κτιρίου,
διαχείριση ενέργειας µε περιορισµό χρήσης τεχνητού φωτισµού, κλιµατισµού και θέρµανσης, διαχείριση αντηλιάς
κ.ά.
Καταγράφεται η ύπαρξη τέντας, πέργκολας, πατζουριών (κάθε τύπου) ή άλλων συστηµάτων σκίασης όπως
για παράδειγµα οι περσίδες.
Ερώτηµα 42.2. : Ανεµιστήρας οροφής / δαπέδου;
Καταγράφεται η ύπαρξη και χρήση ανεµιστήρων τους θερινούς µήνες, είτε
πρόκειται για τους συνηθισµένους ανεµιστήρες δαπέδου είτε για
ανεµιστήρες οροφής.
Οι ανεµιστήρες οροφής είναι µια σαφώς φιλικότερη προς το περιβάλλον και
οικονοµικότερη -έναντι του κλιµατιστικού- λύση δροσισµού, που κερδίζει
έδαφος τα τελευταία χρόνια.
Έναντι των ανεµιστήρων δαπέδου, θεωρούνται ως πιο αποτελεσµατικοί γιατί έχουν την ικανότητα να αναδεύουν
κατακόρυφα τα ψυχρά και θερµά ρεύµατα αέρα µέσα στο δωµάτιο.
Θα καταγραφεί ο αριθµός συνολικά των ανεµιστήρων όλων των τύπων, κατά προσέγγιση, η συνολική ισχύς
τους σε kW καθώς και τα τετραγωνικά των επιφανειών που συνολικά δροσίζουν.
Τα υποερωτήµατα «πόσους µήνες λειτούργησε ο ανεµιστήρας οροφής/ δαπέδου» και «κατά µέσο όρο, πόσες
ώρες το µήνα λειτουργούσε ο ανεµιστήρας τους προαναφερθέντες µήνες» θα συµπληρωθούν για έναν µόνο
ανεµιστήρα, ο οποίος θα πρέπει να είναι αυτός που χρησιµοποιήθηκε περισσότερο / συχνότερα.
Ερώτηµα 42.3. : Εσωτερικό αίθριο;
Στον τόπο µας, οι άνθρωποι µπορούν εύκολα να ζήσουν στο ύπαιθρο, αφού οι
θερµοκρασιακές µεταβολές δεν είναι µεγάλες και το εύκρατο κλίµα επιτρέπει για µεγάλο
χρονικό διάστηµα του έτους πολλές από τις εργασίες να γίνονται έξω από το σπίτι.
Σήµερα, οι συνθήκες έχουν αλλάξει - ο τρόπος ζωής στις πόλεις είναι διαφορετικός, η
ατµοσφαιρική ρύπανση, η ηχητική όχληση, αλλά και τα υλικά δόµησης δεν µας
επιτρέπουν να χαιρόµαστε άµεσα τον «υπαίθριο βίο». Η ανάγκη αυτή του σύγχρονου
ανθρώπου ικανοποιείται έµµεσα µε τη διαφάνεια µεταξύ κελύφους και περιβάλλοντος, µε
την κατασκευή εσωτερικών αίθριων, είτε αυτά είναι µε σταθερή γυάλινη οροφή είτε µε
ανοιγόµενη.
Ερώτηµα 42.4. : Ηλιακός χώρος (βιοκλιµατικό θερµοκήπιο);
Ηλιακός χώρος είναι ένας κλειστός χώρος που ενσωµατώνεται σε νότια τµήµατα του
κτιριακού κελύφους και περιβάλλεται από υαλοστάσια µε αποτέλεσµα η ηλιακή θερµότητα
από το θερµοκήπιο να µεταφέρεται στους κυρίως χώρους του κτιρίου µέσω ανοιγµάτων ή
και να διαπερνά τον τοίχο. Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός του εν λόγω χώρου έχει γίνει
λαµβάνοντας υπόψη το κλίµα της περιοχής και στοχεύει στην εξασφάλιση των
απαραίτητων εσωκλιµατικών συνθηκών (θερµική και οπτική άνεση, ποιότητα αέρα) µε την
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Ερώτηµα 42.5. : Φυτεµένο δώµα;
Φυτεµένο δώµα είναι ένας χώρος πρασίνου επάνω στην οροφή ενός κτιρίου.
Πρόκειται για µία εξαιρετικά οικονοµική και άκρως φιλική προς το περιβάλλον επιλογή.
Οι φυτεµένες οροφές αποτελούνται από ένα στρώµα βλάστησης, το οποίο
αναπτύσσεται σε ειδικά διαµορφωµένο επίπεδο, συνήθως επάνω σε µια επίπεδη
οροφή (δώµα).
Το καλοκαίρι το φυτεµένο δώµα εµποδίζει την ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στο
κτιριακό κέλυφος, µέσω της σκιάς που δηµιουργούν τα φυτά στην επιφάνειά του. Εν
γένει το φυτεµένο δώµα συνεισφέρει στη δηµιουργία ήπιων συνθηκών στους χώρους
πάνω από τους οποίους τοποθετείται.

Ερώτηµα 42.6. : Αυτόµατα συστήµατα ελέγχου για εξοικονόµηση ενέργειας;
Η εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση βελτιστοποιηµένων συστηµάτων ελέγχουν
σχετικά περιορισµένου κόστους. Ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης κτιρίου έχει
σηµαντική συµβολή στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων. Παρέχει δοκιµασµένες και εκτενώς
ελεγµένες λειτουργίες ελέγχου, οι οποίες πληρούν τις αυστηρότερες απαιτήσεις όσον αφορά στην ενεργειακή
απόδοση.
•

•

Ολοκληρωµένο σύστηµα ενεργειακού ελέγχου κτιρίου: Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ενεργειακού ελέγχου
κτιρίου προορίζεται για τον έλεγχο και επιτήρηση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων κλιµατισµού,
θέρµανσης, φωτισµού, µέσω της ακριβούς καταγραφής της καταναλισκόµενης ενέργειας και των
παραµέτρων διαβίωσης, µε στόχο τη µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Ανιχνευτές κίνησης (για ενεργοποίηση εσωτερικού τεχνητού φωτισµού: Οι ανιχνευτές κίνησης στοχεύουν
στην αυτόµατη ενεργοποίηση συστηµάτων φωτισµού µόνο κατά τη διέλευση ατόµων µέσω κατάλληλων
αισθητήρων.

•

Αντιστάθµιση στο σύστηµα καυστήρα / λέβητα:

•

Θερµοστατικές βαλβίδες

Οι συσκευές αντιστάθµισης στο σύστηµα
λέβητα/καυστήρα ρυθµίζουν την αποτελεσµατική
και οικονοµική λειτουργία του βάσει µιας
συγκεκριµένης θερµοκρασίας (εξωτερικού ή
εσωτερικού χώρου).

Οι θερµοστατικές βαλβίδες χρησιµοποιούνται κυρίως σε λέβητες στερεών
καυσίµων έτσι ώστε να διασφαλίσουν την ασφαλή του λειτουργία και την
αποφυγή ατµοποίησης σε περίπτωση όπου η θερµοκρασία του νερού
υπερβεί τους 100 oC. Όταν η θερµοκρασία πλησιάσει τους 100 oC οι
βαλβίδες µεταφέρουν µια ποσότητα θερµού νερού εκτός της εγκατάστασης
και την αντικαθιστούν µε αντίστοιχη ποσότητα ψυχρού νερού από το
ανοικτό δοχείο διαστολής µειώνοντας έτσι τη θερµοκρασία.

Ερώτηµα 43 : Έχετε διενεργήσει Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
στην κατοικία σας;
Ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίµησης των
πραγµατικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις
επηρεάζουν καθώς και των µεθόδων βελτίωσης για την εξοικονόµηση
ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. Η όλη διαδικασία έχει φτιαχτεί έτσι ώστε η
ενεργειακή επιθεώρηση να είναι µια ουσιαστική επιθεώρηση
αναβάθµισης του κτιριακού αποθέµατος της χώρας και να µην είναι µια
τυπική και γραφειοκρατική διαδικασία.
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους ενεργειακούς
επιθεωρητές οι οποίοι έχουν σχετική άδεια από το ΥΠΕΚΑ και είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών σύµφωνα µε το
Π∆ 100/2010(ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010). Η έκδοση πιστοποιητικού
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου θα είναι υποχρεωτική από 9 Ιανουαρίου
2011 για κάθε πώληση ή µίσθωση κτιρίου ή µέρους αυτού.
Η ενεργειακή κατάταξη της κατοικίας, προκύπτει από το πιστοποιητικό
ενεργειακής απόδοσης και συµβολίζεται µε τα γράµµατα Α – Η, ενώ
υπάρχει και η κατηγορία Α+.
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Ερώτηµα 44 : Έχετε ενταχθεί στο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον»;
Πρόκειται για ένα Πρόγραµµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),
συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν
κατασκευαστεί πριν το 1980 (δηλαδή πριν την εφαρµογή του Κανονισµού θερµοµόνωσης και άρα είναι θερµικά
απροστάτευτων) και οι οποίες είναι χαµηλής ενεργειακής κατηγορίας. Παρέχει κίνητρα στους ωφελούµενους να
πραγµατοποιήσουν τις πιο σηµαντικές παρεµβάσεις µε στόχο να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού
τους.
Στο πρόγραµµα µπορεί να ενταχθεί κάθε κτίριο κατοικίας που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

•
•
•
•

Χρησιµοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
Βρίσκεται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 1.750 €/τ.µ.
Έχει οικοδοµική άδεια, που έχει εκδοθεί πριν την 31.12.1979 ή µεταγενέστερα, αλλά νοµίµως δεν έχει γίνει µελέτη
θερµοµόνωσης λόγω υπαγωγής του σχετικού αιτήµατος στις µεταβατικές διατάξεις του κανονισµού
θερµοµόνωσης.
Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της
∆.

Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει τρείς κατηγορίες κινήτρων, η ένταξη στις οποίες γίνεται µε βάση το εισόδηµα των
ενδιαφεροµένων.
Ερώτηµα 45 : Παράµετροι ενεργειακής συµπεριφοράς
Το ερώτηµα περιλαµβάνει 7 υποερωτήµατα ενεργειακής συµπεριφοράς µε δυνατές απαντήσεις, ναι, όχι και δεν
µε αφορά / δεν γνωρίζω. Για παράδειγµα, ∆ΜΑ/∆Γ απαντάται στο υποερώτηµα 2 για κατοικίες που δεν διαθέτουν
σύστηµα ψύξης.
Επισηµαίνεται ότι οι απαντήσεις στα υποερωτήµατα 1 και 2 θα πρέπει να συµφωνούν µε τις απαντήσεις που
έχουν δοθεί στα ερωτήµατα 17 και 28, αντίστοιχα, αναφορικά µε τη θερµοκρασία ρύθµισης του θερµοστάτη
θέρµανσης / ψύξης.
∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι πηγές τα αποθέµατα των οποίων ανανεώνονται φυσικά, και οι
οποίες συνεπώς θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται ο ήλιος (ηλιακή
ενέργεια), ο άνεµος (αιολική ενέργεια), τα ποτάµια και η θάλασσα (υδραυλική / θαλάσσια ενέργεια), οι οργανικές
ύλες (ενέργεια από βιοµάζα) όπως το ξύλο και τα απορρίµµατα οικιακής και γεωργικής προέλευσης και οι θερµές
πηγές (γεωθερµική ενέργεια).
Ερώτηµα 46: Υπάρχει στην κατοικία σας:
Ερώτηµα 46.1. : Φωτοβολταϊκό σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας;
Τα φωτοβολταϊκά (ή Φ/Β) συστήµατα αποτελούν µια από τις εφαρµογές των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, µε τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκµεταλλευόµενο το
φωτοβολταϊκό φαινόµενο, το φωτοβολταϊκό σύστηµα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την
ηλιακή ενέργεια.

Καταγράφονται τα στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Συγκεκριµένα:
•

•
•
•

Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό σύστηµα είναι αυτό το φωτοβολταϊκό σύστηµα το οποίο δεν είναι συνδεδεµένο µε το
ηλεκτρικό δίκτυο, οπότε δεν πωλείται η παραγόµενη ενέργεια του στο δίκτυο, αλλά διοχετεύεται αποκλειστικά για
την κάλυψη των αναγκών του χώρου στον οποίο λειτουργεί.
Η ισχύς τους σε kWpeak.
Η επιφάνειά των φωτοβολταϊκών πάνελ σε τετραγωνικά µέτρα (m2) και
Ο τύπος τους. Αναφορικά µε τον τύπο των φωτοβολταϊκών πάνελ αυτά κυρίως κατηγοριοποιούνται ως
µονοκρυσταλλικά ή πολυκρυσταλλικά εάν παράγονται από µονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό πυρίτιο,
αντίστοιχα. Ένας άλλος τύπος είναι εκείνα που παράγονται από φωτοβολταϊκα υλικά λεπτών επιστρώσεων και
πιο συγκεκριµένα από δισεληνοϊνδιούχο χαλκό (CuInSe2 ή CIS, µε προσθήκη γάλλιου CIGS).
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Ερώτηµα 46.2. : Κεντρικό θερµικό ηλιακό σύστηµα θέρµανσης χώρων;
Το κεντρικό θερµικό ηλιακό σύστηµα θέρµανσης χώρων στοχεύει τόσο στην παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης όσο και στη θέρµανση χώρων. Η αρχή λειτουργίας ενός τέτοιου
συστήµατος στηρίζεται στη µεταφορά της ενέργειας που συλλέγεται από τους ηλιακούς
συλλέκτες σε ένα καλά µονωµένο θερµοδοχείο το οποίο θερµαίνει αρχικά το νερό της
κεντρικής θέρµανσης και στη συνέχεια το ζεστό νερό χρήσης. Καταγράφεται και η
επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών σε τετραγωνικά µέτρα (m2).
Ερώτηµα 46.3. :Μικρή ανεµογεννήτρια;
Η ενέργεια που υπάρχει στην κίνηση του ανέµου (αιολική ενέργεια) µετατρέπεται σε
ηλεκτρική ενέργεια από τις ανεµογεννήτριες. Ο άνεµος περιστρέφει τα πτερύγια της
ανεµογεννήτριας, τα οποία µε τη σειρά τους περιστρέφουν ένα µοτέρ το οποίο παράγει
ρεύµα. Το ρεύµα αυτό µπορεί να διοχετεύεται κατ΄ ευθείαν στο κεντρικό δίκτυο ρεύµατος ή
να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές ή ακόµη και να θερµαίνει νερό.
Καταγράφεται η αυτονοµία ή µη της ανεµογεννήτριας καθώς και η ισχύς της.
Αυτόνοµο σύστηµα µε µικρή ανεµογεννήτρια είναι αυτό το σύστηµα το οποίο δεν είναι συνδεδεµένο µε το
ηλεκτρικό δίκτυο, οπότε η παραγόµενη ενέργεια δεν πωλείται στο δίκτυο αλλά χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την
κάλυψη των αναγκών του χώρου στο οποίο λειτουργεί.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Έχει υπολογιστεί ότι µερίδιο 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας αντιστοιχεί στον τοµέα των µεταφορών, ενώ
την πρωτιά κατέχουν οι οδικές µεταφορές που αντιστοιχούν στο 34,8% (Πηγή: Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο 2009) της
τελικής ενεργειακής κατανάλωσης. Για εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές απαιτείται:
1.

ορθολογική, επιλεκτική και βέλτιστη χρήση των διαθέσιµων µέσων µεταφοράς (περπάτηµα, ποδήλατο,
χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς, εκµετάλλευση της βέλτιστης µεταφορικής ικανότητας ενός οχήµατος
µεταφοράς)

2.

χρήση οχηµάτων τα οποία ενσωµατώνουν τεχνολογίες υψηλής απόδοσης (υψηλή απόδοση σηµαίνει
καλύτερη εκµετάλλευση της καταναλισκόµενης ενέργειας, παραλαβή περισσότερης ωφέλιµης ενέργειας
από την ούτως ή άλλως καταναλισκόµενη)

προκειµένου να επιτευχθούν οφέλη από την εξοικονόµηση καυσίµων όπως:
• Μείωση του κόστους µεταφοράς, µε άµεση συνέπεια στην αύξηση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων
• Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τους εξωγενείς ενεργειακούς πόρους και βελτίωση του
εµπορικού ισοζυγίου
• Μείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα και του ρυθµού της κλιµατικής αλλαγής
• Μείωση των επικίνδυνων υποπροϊόντων καύσης και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
• Αύξηση της βιωσιµότητας των ενεργειακών πόρων
Ερώτηµα 47 : Χρησιµοποιούν τα µέλη του νοικοκυριού σας, οποιοδήποτε όχηµα, για τις µετακινήσεις τους;
Καταγράφεται η ύπαρξη ή µη επιβατικών µηχανοκίνητων οχηµάτων τα οποία χρησιµοποιούν τα µέλη του
νοικοκυριού, ανεξάρτητα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, εάν, δηλαδή, αυτά είναι ιδιόκτητα ή έχει παραχωρηθεί η
χρήση τους.
Ερώτηµα 47.1. :Αν ναι, να συµπληρωθεί πίνακας για τα οχήµατα µε τη συχνότερη χρήση.
Στον πίνακα, εκτός από τον τύπο του οχήµατος (αυτοκίνητο, µηχανή, µοτοποδήλατο) καταγράφεται το έτος της
πρώτης άδειας κυκλοφορίας, ο κυβισµός σε κυβικά εκατοστά και κατά προσέγγιση τα χιλιόµετρα που διανύθηκαν
τους τελευταίους 12 µήνες.
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ

Ερώτηµα 48: Ποιο είναι το συνολικό καθαρό µηνιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού σας;
Ερώτηµα 48.1.: Αν δεν γνωρίζετε, παρακαλώ να προσδιορίσετε σε ποια από τις παρακάτω τάξεις µεγέθους
κατατάσσεται, κατά προσέγγιση, το καθαρό µηνιαίο εισόδηµα του νοικοκυριού σας.
Η ενεργειακή ζήτηση είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τα οικονοµικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας, µε το βιοτικό
επίπεδο των κατοίκων της και άρα µε τα οικονοµικά χαρακτηριστικά / εισόδηµα κάθε νοικοκυριού. Το ερώτηµα
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καταγράφει το συνολικό καθαρό µηνιαίο εισόδηµα όλων των µελών του νοικοκυριού µετά την αφαίρεση του
φόρου και των ασφαλιστικών εισφορών.
Εάν το ακριβές ποσό του συνολικού καθαρού µηνιαίου εισοδήµατος του νοικοκυριού δεν είναι γνωστό, τότε
απαντάται σε ποια εισοδηµατική τάξη, κατά προσέγγιση, αυτό κατατάσσεται.

Ώρα λήξης έρευνας: Στην αρχή του ερωτηµατολογίου έχει συµπληρωθεί η ώρα έναρξης συµπλήρωσης του
ερωτηµατολογίου και είναι πολύ σηµαντικό να καταχωρηθεί στο τέλος η ώρα λήξης, προκειµένου να µπορέσουµε
να εκτιµήσουµε τη µέση διάρκεια της συνέντευξης.
Στην τελευταία σελίδα του ερωτηµατολογίου υπάρχουν οι ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ όπου ο ερευνητής θα πρέπει να
καταγράψει οτιδήποτε θεωρήσει ότι µπορεί να σχετίζεται µε τις απαντήσεις που έχουν δοθεί στα ερωτήµατα και που
ενδέχεται να τις επηρεάσει / διαφοροποιήσει.
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