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Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Τα κτίρια παρουσιάζουν ένα υψηλότερο ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με άλλους 

τομείς ανά επιφάνεια. Παρόλο που τα ποσοστά διαφέρουν από χώρα σε χώρα, τα κτίρια ευθύνονται 

για περίπου 30-45% της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης1. Τα εμπορικά κτίρια και τα κτίρια 

γραφείων και πανεπιστημίων, κατατάσσονται στα κτίρια με την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. 

Η χρήση ενέργειας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι πολύπλοκη καθώς συνήθως 

περιλαμβάνουν μια σειρά από χώρους με διαφορετικές λειτουργίες, όπως γραφεία, αίθουσες 

διδασκαλίας, εργαστήρια και αίθουσες συνεδριάσεων2.  

Στην παρούσα εργασία μελετάται πώς η πανδημία επεδρασε στην κατανάλωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας στα κτίρια του Πανεπιστήμιου Πατρών αλλά και στρατηγικές με τις οποίες θα υπάρξει 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η έκταση της πανεπιστημιούπολης στην περιοχή του Ρίου του 

Πανεπιστημίου Πατρών έχει εμβαδόν 4,5 km2 και τα κτίρια του καλύπτουν περίπου 256.000 m2. Η 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειάς του έχει καταμετρηθεί για διάφορα έτη3. Σε ετήσιες 

καταγραφές οι τιμές είναι άνω των 12 GWh το χρόνο (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πριν τον 

κορονοϊό) ενώ κατά το έτος 2020 (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του 1ου έτους 

καραντίνας λόγω κορονοϊού) η τιμή μειώνεται αγγίζοντας τις 7,5 GWh.  

Οι μετρήσεις έχουν καταγραφεί από 24 κτίρια της πανεπιστημιούπολης από μετρητές του 

Πανεπιστημίου Πατρών3. Παρατηρείται ότι κατά την διάρκεια του 2020 επετεύχθη εξοικονόμηση 

ενέργειας λόγω της πανδημίας COVID-19. Ως εξαίρεση παρατηρήθηκε αύξηση της κατανάλωσης 

της ηλεκτρικής ενέργειας στα κλινικά κτίρια της Ιατρικής αφού αυτά εξακολουθούσαν να 

λειτουργούν και κατα τη διάρκεια της πανδημίας. Η εφαρμογή λαμπτήρων LED, κλιματιστικών 

συστημάτων υψηλής ενεργειακής κλάσης, η εγκατάσταση συστημάτων Building Energy 

Management Systems, οι παρεμβάσεις και η εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ στα υφιστάμενα κτίρια, μπορούν 

να συνεισφέρουν στην περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης3. 
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