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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ …
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ …



η ενέργεια είναι ένα αγαθό υψίστης αξίας
προερχόμενο από τη φύση και μέσω
ποικίλων μεθόδων και τεχνικών
συστημάτων, που ανέπτυξε ο άνθρωπος
στη μακρά πορεία της εξέλιξής του,
μετατρέπεται από την αρχική μορφή της
σε άλλες μορφές, κατάλληλες για άμεση
χρήση.



Επειδή η ενέργεια πρέπει να
χρησιμοποιείται με πολύ φειδώ, τα ποσά
των ενεργειακών απωλειών οφείλουν να
ελαχιστοποιούνται.
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ……


ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ … :
ΜΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ
- ΠΑΝΙΚΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ …
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ: ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ …
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ) ΣΕ …
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ …. ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ……


ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ:

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
 ΣΥΝΕΠΕΙΑ
 ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΩΝ
 ΥΠΑΡΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΝΑ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ
 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ







ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ:
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ;;;
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΥΤΩΝ;;;
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ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ ΑΠΌ ΚΑΠΟΙΟΝ
ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ …. ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ



ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΝΑΙ
ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΠΟΙΟΥ
ΛΑΘΟΥΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ ….
ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗ …
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FO10
 Υπάρχει μια νέα συστημική
προσέγγιση των ενεργειακών
πολιτικών που βασίζεται σε τρεις
πυλώνες:


- ενεργειακή ευφυΐα



- κατάλληλη ενεργειακή πυκνότητα.



- όσο το δυνατόν πιο τοπική παραγωγή
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FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010







Η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ορίσει
βασικές προτεραιότητες και δεσμευτικές πολιτικές
σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την
εφαρμογή τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας.
Γενικός στόχος των προαναφερομένων:
η ασφάλεια και διαφοροποίηση των
ενεργειακών πόρων,
η διασφάλιση της προστασίας του
περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης
και
η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
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FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010
 ΤΙ ΑΠΟ ΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ
ΙΣΧΥΕΙ;;;
 ΤΙΠΟΤΑ …
ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΜΕΛΛΟΥΜΕΝΗ
ΣΤΟΧΕΥΣΗ ;;;
 ΚΑΜΜΙΑ …
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Ισχυρά πλεονεκτήματα ΕΞΕ
Δεσμευτικοί στόχοι από την ΕΕ
Ικανοποιητικές κλιματολογικές
συνθήκες και
Επενδύσεις χαμηλού σχετικά
κόστους και ικανοποιητικής
απόδοσης
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ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΑ
ΕΠΙΘΥΜΟΥΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ ΝΑ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΓΙΑ:
 ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ …
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΙΤΕ
ΑΜΕΣΑ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΑ ΕΙΤΕ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ
ΕΙΤΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ …
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ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Ο
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΛΥΣΗΣ» ΑΛΛΑ Η
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ:
9 ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
9Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ
ΧΩΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
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ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΑ ΘΑ
ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ …
ΠΟΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
€/kWh ;;;
¾ΚΟΣΤΟΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
¾ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
¾ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
¾ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
¾ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
¾ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (επιπλέον
κόστος)
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ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, …) (π.χ. για πελλετ
ΕN 14961-2, κυρίως, και DIN 51731, DIN plus, ÖNORM M1735 ή, αναλόγως
την αγορά, και άλλα).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΑΕΡΙΣΜΟΣ)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: …
…. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ
… ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ
… ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ,
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ …
… Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ….
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΧΩΡΙΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ …
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ …
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΗΣ
ΥΛΗΣ…
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ …
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EUROPE’s BULDINGS UNDER THE MICROSCOPE
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΠΟΙΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΩΣ ΒΑΣΗ
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
Α. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ (Ε.Μ.Π. – ΙΧΔΕΠ) (1)
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΠ. ΜΥΛΩΝΑΣ (Διπλ.
Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής
Περιφέρειας Πελ/σου – Ηπείρου ΔΕΔΔΗΕ )
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (1):
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:

23

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (2):
Στην περιοχή μας συνηθισμένα συστήματα
θέρμανσης είναι:
Κεντρικές εγκαταστάσεις πετρελαίου.
Ηλεκτρική θέρμανση. (Σώματα λαδιού,
αερόθερμα, κλιματιστικά κλπ).
Κεντρικές εγκαταστάσεις ξύλου – Πέλετ.
Σόμπες, τζάκια κλπ.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

Κεντρική
εγκατάσταση με
πετρέλαιο

 Η καλύτερη λύση για
κατοικίες με πολλά
δωμάτια και ορόφους

 Ακριβή λύση για
ολιγομελείς
οικογένειες

Κεντρική
εγκατάσταση με
ξύλο πέλετ

 Η οικονομικότερη
λύση.
 Αντικαθιστά τους
υπάρχοντες λέβητες
πετρελαίου με ξύλου –
πέλετ και η υπόλοιπη
εγκατάσταση
παραμένει η ίδια.

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Μπορεί να
λειτουργεί
λιγότερες ώρες εάν
συνδυαστεί με
κάποιο άλλο
σύστημα
 Δεν είναι ευρέως  Απαιτείται ικανός
αποθηκευτικός
γνωστή ως λύση.
 Βρίσκεται στα
χώρος για το
πρώτα χρόνια
καύσιμο.
εφαρμογής της.
 πρόσθετος
καθαρισμός
συντήρησης.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ηλεκτρική σόμπα
με αντίσταση

Αερόθερμο

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 Μπορεί να
 Ακριβή λύση για
χρησιμοποιηθεί για
μεγάλες
τοπική θέρμανση μόνο.
κατοικίες.

 Χαμηλό κόστος
αγοράς, λύση
ανάγκης για
θέρμανση ενός
δωματίου
 Μπορεί να
 Μόνο για μικρούς  Χαμηλό κόστος
χρησιμοποιηθεί για
χώρους
αγοράς, λύση
τοπική θέρμανση μόνο.  Ακριβή λύση για
ανάγκης για
μεγάλες
θέρμανση ενός
κατοικίες.
δωματίου
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ΣΥΣΤΗΜ Α
ΘΕΡΜ ΑΝΣΗΣ

Πλεονεκτήματα

Μ ειονεκτήματα

ΠΑΡ ΑΤΗΡ ΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρικό
καλοριφέρ λαδιού

 Μ πορεί να
χρησιμοποιηθεί
συμπληρω ματικά μαζί
με άλλο σύστημα
θέρμανσης

 Ακριβή λύση για
 Η ασφαλέστερη και
πρακτικότερη λύση
μεγάλες κατοικίες
θέρμανσης μέσω
ή για μεγάλους
ηλεκτρικής
ενιαίους χώρους.
αντίστασης.
 Ακριβότερο στη
χρήση αλλά
φθηνότερο στην
αγορά σε σύγκριση
με κλιματιστικό.

Κλιματιστικό
inverter

 Πολύ καλός βαθμός
απόδοσης και
οικονομία ρεύματος.
 Γρήγορη θέρμανση
ενιαίων χώρων.

 Εάν υπάρχει ήδη
 Ακατάλληλο για
για χρήση ψύξης,
μεγάλες κατοικίες
με πολλά μικρά
είναι η καλύτερη
δωμάτια.
λύση για θέρμανση
ενιαίων χώρων.
 Μ ειωμένη
απόδοση σε πολύ  Υψηλό κόστος
χαμηλές
αγοράς και
θερμοκρασίες
εγκατάστασης.
περιβάλλοντος.
(κάτω από 5β c)
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
Σύστημα θέρμανσης
Κεντρικές εγκαταστάσεις
πέλετ
Σόμπα πέλετ
Κλιματιστικά
Κεντρικές εγκαταστάσεις με
πετρέλαιο
Ηλεκτρικά Σώματα

Κόστος λειτουργίας
700 ‐ 800 €
1.400 €
1200 – 1500 €
1.700 – 1900 €
2.200 – 2.600 €

θέρμανση διαμερίσματος 100 – 110 m2 στην Πάτρα.
Για τη θέρμανση τους τέσσερις χειμερινούς μήνες απαιτούνται
περίπου 1.300 lit πετρελαίου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
Η ποιοτικότερη θέρμανση προέρχεται από τη χρήση
κεντρικών συστημάτων με καύσιμο το πετρέλαιο ή
άλλα καύσιμα όπως ξύλο, πέλετ, βιομάζα κλπ.
Η θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια μέσω αντιστάσεων
(Σώματα λαδιού, αερόθερμα, σόμπες με αντιστάσεις
κλπ) είναι για τοπικές μόνο χρήσεις και ακριβότερες
από τη θέρμανση με πετρέλαιο. Γενικότερα είναι
λύσεις που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια
σπαταλώντας φυσικούς πόρους (λιγνίτη, πετρέλαιο,
φυσικό αέριο) με χαμηλό βαθμό απόδοσης και μεγάλη
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι λύσεις αυτές θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πολύ περιορισμένες
περιπτώσεις και καλό είναι να αποφεύγονται.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
Η θέρμανση με τα κλιματιστικά μηχανήματα και
ειδικότερα τα νέας γενιάς, μπορούν γενικά να
ενταχθούν στην προηγούμενη κατηγορία (2) αλλά
είναι οικονομικότερο ως μέσο θέρμανσης από την
ηλεκτρική θέρμανση με αντίσταση και από το
πετρέλαιο. Επειδή συνδυάζονται και με την ψύξη είναι
μακράν η οικονομικότερη περίπτωση ηλεκτρικής
θέρμανσης.
Η θέρμανση μέσω συστημάτων καύσης ξύλου, πέλετ,
βιομάζας κλπ αποτελούν τις οικονομικότερες λύσεις
αφού παρέχουν την ποιότητα θέρμανσης των
συστημάτων με πετρέλαιο και με κόστος μειωμένο
κατά 2,5 φορές του κόστους του πετρελαίου.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
Τα άλλα συστήματα, τζάκια, θερμάστρες κλπ έχουν ένα
υποβοηθητικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από μόνα τους για πλήρη θέρμανση.
Ολοκληρώνοντας θεωρούμε ότι η κεντρική θέρμανση
με καύσιμο τις ανανεώσιμες πηγές (πέλετ, ξύλο,
βιομάζα κλπ) αποτελεί την καλύτερη σήμερα λύση. Η
μετατροπή των εγκαταστάσεων πετρελαίου σε
εγκαταστάσεις των καυσίμων αυτών γίνεται εύκολα με
ένα μέσο κόστος 3.000 – 4.000 € για εγκατάσταση
30.000 – 60.000 kcal/kg αντικαθιστώντας τον
υφιστάμενο λέβητα και τον καυστήρα. Η επένδυση
αυτή αποσβένεται σε δύο περίπου χειμερινές
περιόδους.
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ΣΑΦΑΚΑΣ – ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ - ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ :
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010
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Η Ενεργειακή Φτώχεια σε αριθμούς
Ορισμός: Η ενεργειακή φτώχεια (πενία) ορίζεται όταν ένα
νοικοκυριό δαπανά παραπάνω από το 10% από το εισόδημα του
για να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης της οικίας διαμονής
(Στοιχεία 2009, SILC).
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Ποσοστό
κόστους
Κατανάλωση
θέρμανσης
Πετρελαίου
συγκρινόμενη με
Μέση ετήσια
το εισόδημα
(Συνολικός
Κόστος
Βαθμός
ειδική κατανάλωση
4μελούς
Θέρμανσης 2013
Απόδοσης
θερµικής ενέργειας
οικογένειας που
(Τιμή Πετρελαίου
βρίσκεται στο
(kWh/m2) (Στοιχεία Εγκατάστασης
1.3€/lit)
ΕΛΣΤΑΤ)
η=80%, ΚΘΔ
κατώφλι της
Πετρελαίου=10.3
φτώχειας
kWh/lit)
(ΕΛΣΤΑΤ 2012,
Ετήσιο Εισόδημα
2011: 13842 €)
Μονοκατ ∆ιαµερίσ Μονοκ ∆ιαµερί Μονοκα ∆ιαµερ Μονοκα ∆ιαµερ
οικίες
ατοικίες σµατα
τοικίες ίσµατα τοικίες ίσµατα
µατα
Κλιµατική
ζώνη

1980
(Προ
ΚΘΚ)

1980
(Προ
ΚΘΚ)

lit

lit

€

€

Ελλάδα
σύνολο

140

96

1699

1165

2209

1515

16%

11%

Ζώνη Α

94

65

1141

789

1483

1025

11%

7%

Ζώνη Β

134

94

1626

1141

2114

1483

15%

11%

Ζώνη Γ

159

111

1930

1347

2508

1751

18%

13%

Ζώνη ∆

187

130

2269

1578

2950

2051

21%

15%
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Ποσοστό κόστους
θέρμανσης
συγκρινόμενη με
Κατανάλωση
το εισόδημα
Πετρελαίου
Μέση ετήσια
Κόστος
4μελούς
(Συνολικός Βαθμός
ειδική κατανάλωση
οικογένειας που
Απόδοσης
Θέρμανσης 2013
θερµικής ενέργειας
βρίσκεται στο
Εγκατάστασης
(Τιμή Πετρελαίου
(kWh/m2) (Στοιχεία
κατώφλι της
η=80%, ΚΘΔ
1.3€/lit)
ΕΛΣΤΑΤ)
φτώχειας (ΕΛΣΤΑΤ
Πετρελαίου=10.3k
Wh/lit)
2012, Ετήσιο
Εισόδημα 2011:
13842 €)

Μονοκα ∆ιαµερίσ Μονοκα ∆ιαµερίσ Μονοκα ∆ιαµερίσ Μονοκα ∆ιαµερίσ
τοικίες
τοικίες
τοικίες
τοικίες
µατα
µατα
µατα
µατα
Κλιµατικ
ή ζώνη

2010
2010
(Προ
(Προ
ΚΕΝΑΚ) ΚΕΝΑΚ)

lit

lit

€

€

Ελλάδα
σύνολο
Ζώνη Α
Ζώνη Β
Ζώνη Γ
Ζώνη ∆

92

75

1117

910

1451

1183

10%

9%

67
88
108
129

52
71
90
115

813
1068
1311
1566

631
862
1092
1396

1057
1388
1704
2035

820
1120
1420
1814

8%
10%
12%
15%

6%
8%
10%
13%
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Ενεργειακή Φτώχεια
Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιβάρυνση του κόστους θέρμανσης
στα φτωχά νοικοκυριά θα επιφέρει μια πραγματική βύθιση στο
επίπεδο διαβίωσης τους, χωρίς να υπολογίζεται η επιπλέον
επιβάρυνση σε επίπεδο μισθολογικό, φορολογικό, κόστους
πρόσβασης σε αγαθά όπως η ηλεκτρική ενέργεια κλπ που επιφέρει
η ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική.
Στην παραπάνω εικόνα οφείλουμε να προσθέσουμε ότι με τα
πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011, το 14 % του μη
φτωχού πληθυσμού (εισόδημα τετραμελούς οικογένειας άνω των
13842 €) δηλώνει οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική
θέρμανση.
Συμπερασματικά, προκύπτει ότι η συνολική πολιτική που
ακολουθείται θα καταστήσει την ενεργειακή φτώχεια ως
χαρακτηριστικό του ευρύτερου πληθυσμού με σαφή αντίκτυπο
στην αξιοπρεπή διαβίωση του.
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FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010
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FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010
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FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2010

41

42

43

44

Επίσης στον πίνακα που ακολουθεί (και ο οποίος προέρχεται από
έρευνα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, το 2011 προκύπτουν τα κάτωθι:
(επισημαίνεται ότι αντίστοιχα στοιχεία για τον κλάδο στη χώρα μας
από την ΕΛΣΤΑΤ δεν υπάρχουν).
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Σχετικά με την πιστοποίηση του ξύλου ως καύσιμη ύλη, στη Γερμανία ισχύουν
τα εξής, χωρίς να έχουν όμως θεσμοθετηθεί επισήμως:










Υγρασία ξύλου < 2224%.
Το ξύλο πρέπει να έχει πιστοποίηση τύπου PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification Schemes), ή FSC (Forest Stewardship
Council) δηλαδή πρέπει να προέρχεται από δάση όπου τηρείται η αρχή της
αειφόρου διαχείρισηςκαλλιέργειας του δάσους.
Θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς τόσο η πρόελευση του ξύλου όσο και το
είδος του ξύλου (π.χ. ελιά, οξυά, δρυς κτλ.), δίοτι άλλη θερμογόνο δύναμη
έχουν π.χ. τα κωνοφόρα κι άλλη τα "σκληρά" ξύλα όπως η δρυς και η οξυά.
Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία της ποσότητας του ξύλου με την
παρεχόμενη θερμογόνο δύναμη.
Το ξύλο θα πρέπει να είναι υγιές, δηλαδή να μην έχει υποστεί
μεταχρωματισμούς, κυάνωση (μελάνιασμα που προκύπτει εξαιτίας της
αυξημένης υγρασίας), να μην έχει σαπίσει και να μην έχει προσβληθεί από
μύκητες. Όλα τα παραπάνω μειώνουν την θερμική απόδοση των ξύλων.
Ορθή στοίβαξη και δεματοποίηση των ξύλων ώστε να μπορεί να μετρηθεί ο
όγκος των ξύλων με μια απόκλιση της τάξης του 5%.
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Προδιαγραφές Ξυλείας ως καύσιμη ύλη







Απλές Συμβουλές:
1) Ελέγχουμε επί τόπου τα ξύλα που πρόκειται να
αγοράσουμε για να βεβαιωθούμε για την ποιότητά
του, την ποσότητά του και για το χώρο που
φυλάσσονται (εάν είναι εκτεθειμένα στη βροχή,
ιδιαίτερα το χειμώνα θα έχουν αυξημένο ποσοστό
υγρασίας).
2) Αγοράζουμε ξυλεία κατά προτίμηση στο τέλος
του καλοκαιριού - αρχή φθινοπώρου, γιατί το
καλοκαίρι το ποσοστό υγρασίας είναι μειωμένο.
3) Εφοδιαζόμαστε με ένα υγρασιόμετρο (ξεκινάνε
από περίπου 20 Ευρώ), προκειμένου να μπορούμε
να μετρήσουμε την υγρασία των ξύλων.
48








Τι έλεγαν στην Ε.Ε. το 2003 …
Θέρμανση και ψύξη: μία μεγάλη αγορά για
ανανεώσιμες ενέργειες χαμηλής
θερμοκρασίας
χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον
ενεργειακό σχεδιασμό των νέων κτιρίων, στα
οποία η ενσωμάτωση ηλιακής αρχιτεκτονικής,
μόνωσης και ανανεώσιμων ενεργειών οδηγούν σε
κατοικίες χαμηλής ενέργειας, παθητικής
ενέργειας, ακόμα και πλεονάζουσας ενέργειας –
τα οποία παράγουν σε έναν χρόνο περισσότερη
ενέργεια από ό,τι καταναλώνουν·
υπογραμμίζει τα τεράστια κέρδη παραγωγικότητας
που θα μπορούσαν να προκύψουν από μία
αυξημένη ενσωμάτωση της εξοικονόμησης
ενέργειας και των ανανεώσιμων ενεργειών σε
προκατασκευασμένα κατασκευαστικά υλικά, όπως
οροφές και όψεις
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υπογραμμίζει το δυναμικό της αγοράς για ανανεώσιμες
ενέργειες όπως η βιομάζα και η γεωθερμία για τον
αναπτυσσόμενο κλάδο κεντρικής τηλεθέρμανσης και
τηλεψύξης, με παραγωγή πράσινου ηλεκτρισμού και χρήση
της ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας που παράγεται από
απόβλητα για τη θέρμανση ή ψύξη των κτιρίων·
ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει την υπάρχουσα οδηγία
για τα κτίρια σε όλα τα εμπορικά κτίρια εμβαδού άνω των
250 m² και να παρουσιάσει μία οδηγία για τις ανανεώσιμες
ενέργειες στη θέρμανση και την ψύξη·
ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη
για να εισαγάγει το αργότερο έως το 2012, ελάχιστες
κατασκευαστικές προδιαγραφές για όλες τις ιδιωτικές
κατοικίες που θα βασίζονται στις προδιαγραφές παθητικής
ενέργειας (κάτω από 10 kW ανά m²)·
ζητεί από την Επιτροπή και από το Συμβούλιο των
υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) να λάβουν άμεσα
και αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη των επιζήμιων
για το περιβάλλον επιδοτήσεων στον κλάδο της θέρμανσης
και της ψύξης
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Πράσινα κτίρια: μία βάση για ένα βιώσιμο
ενεργειακό σύστημα



Οι ενεργειακές χρήσεις χαμηλής θερμοκρασίας
αντιπροσωπεύουν στην ΕΕ ποσοστό τουλάχιστον
40% της συνολικής χρήσης ενέργειας.



Ένας συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
χαμηλής πυκνότητας, βέλτιστων πρακτικών για την
εξοικονόμηση ενέργειας και η ανάπτυξη δικτύων
συμπαραγωγής ή τριπλής παραγωγής θέρμανσης και
ψύξης που βασίζεται στη βιομάζα ή στη γεωθερμία υψηλής
θερμοκρασίας θα μπορούσε να αποφέρει υψηλά μερίδια
ανανεώσιμων ενεργειών στις ενεργειακές ανάγκες των
οικοδομικών κλάδων, να μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από
το πετρέλαιο, την περιττή κατανάλωση ηλεκτρισμού και τη
χρήση αερίου στα κτίρια, αποδεσμεύοντας με αυτόν τον
τρόπο αέριο για την αγορά ηλεκτρισμού.
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i) Κάθε νέο κτίριο μία πιθανή γεννήτρια παραγωγής
ανανεώσιμης ενέργειας
Κοντά στο Freiburg στη Γερμανία έχουν ανεγερθεί
κατοικίες που παράγουν περισσότερη ενέργεια σε
χρονικό διάστημα ενός έτους από όση καταναλώνουν.
καταναλώνουν
Οι προδιαγραφές για τα νέα κτίρια έχουν μειωθεί τα
τελευταία 20 χρόνια από άνω των 150 W/m2 σε 10W/m2
(προδιαγραφές παθητικής ενέργειας). Διατίθεται ατομική
θέρμανση από ανανεώσιμη ενέργεια που βασίζεται στη
βιομάζα. Η ανάπτυξη λύσεων βιομηχανικής κλίμακας,
κλίμακας
όπως τα προκατασκευασμένα στοιχεία οροφής ή όψης που
συνδυάζουν υψηλές προδιαγραφές μόνωσης με
ενσωματωμένα ηλιακά στοιχεία για θέρμανση ή ΦΒ , θα
μπορούσαν να επιταχύνουν την πρακτική, αυξάνοντας
παράλληλα την παραγωγικότητα της κατασκευαστικής
βιομηχανίας και να μειώσουν το κόστος.
κόστος
Η Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις της
ΕΕ με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση των κατασκευαστικών
προδιαγραφών και τη δημιουργία μίας τεχνολογικής
πλατφόρμας για την ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών και
άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κατασκευαστικά
συστατικά στοιχεία.
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ii) Καθιστώντας πράσινο το υπάρχον κτιριακό
δυναμικό της ΕΕ: μείωση του CO2 και χρυσωρυχείο
θέσεων απασχόλησης
Η ανακαίνιση της γερμανικής Βουλής (Bundestag) – ένας
συνδυασμός από τον Norman Forster της εξοικονόμησης
ενέργειας με συμπαραγωγή από κραμβέλαιο ως καύσιμο
καταδεικνύει ότι η σύγχρονη αρχιτεκτονική και η
ανανεώσιμη ενέργεια συμβαδίζουν.
Μία μεγάλη ευκαιρία για την κλιματική πολιτική της ΕΕ
βρίσκεται στο υπάρχον κτιριακό δυναμικό. Νέες
μελέτες των κατασκευαστικών βιομηχανιών της ΕΕ
δείχνουν ότι είναι δυνατή η μείωση των εκπομπών
από αυτόν τον κλάδο σε ποσοστό 20%, με
ταυτόχρονη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
απασχόλησης
Παράλληλα με τη μείωση της ζήτησης, η νέα τριπλή
παραγωγή που βασίζεται στη βιομάζα –συνδυάζοντας την
ηλεκτροπαραγωγή με τη χρήση της άχρηστης
θερμότητας από αυτή την παραγωγή για θέρμανση ή
ψύξη–
ψύξη παρουσιάζει μεγάλο εμπορικό δυναμικό. Στην
ανατολική Ευρώπη οι περισσότερες μεγάλες πόλεις
διαθέτουν ήδη συστήματα τηλεθέρμανσης μεγάλης
κλίμακας, πολλά ωστόσο χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν και
να υποστούν μετατροπή από τη χρήση άνθρακα στη χρήση
54
βιομάζας.

Επιπρόσθετα, η συνεχιζόμενη σμίκρυνση των
μηχανών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
λογισμικού για ευφυή συστήματα δικτύου θα
αυξήσει επίσης τις ευκαιρίες για σχέδια ΣΗΘ για
τα μικρότερα κτίρια και θα αποτελέσει την πρώτη
πιθανή αγορά για τις πράσινες κυψέλες
καυσίμων που βασίζονται στο υδρογόνο
Επειδή οι μειωμένοι λογαριασμοί ενέργειας πρέπει
να χρηματοδοτηθούν εκ των προτέρων με νέες
επενδύσεις, οι λύσεις είναι ένα συνολικό δάνειο
από την Ευρωπαϊκή τράπεζα Επενδύσεων που θα
δίνει τη δυνατότητα στους τοπικούς και
περιφερειακούς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς να προσφέρουν χαμηλότερες
πιστώσεις και η ανάπτυξη μία ευρωπαϊκής αγοράς
για τις Εταιρείες Εξοικονόμησης Ενέργειας
(Εsco’s).
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iii) Ηλιακή θέρμανση ... και ψύξη: η πρόκληση για το
μέλλον
Η Ελλάδα και η Αυστρία αποδεικνύουν το τεράστιο
εμπορικό δυναμικό της ηλιακής ενέργειας για
θέρμανση. Οι πιο αποδοτικοί ηλιακοί συλλέκτες
για θέρμανση έχουν σήμερα τη δυνατότητα να
παραγάγουν αρκετή θερμότητα για να
μετατραπεί σε ψυκτική ενέργεια .
Η αντικατάσταση της ηλεκτροτροφοδοτούμενης
ψύξης από έναν συνδυασμό αρχιτεκτονικής
προσαρμοσμένης στις κλιματικές ζώνες και ηλιακής
ψύξης είναι μία από τις μεγάλες ενεργειακές
προκλήσεις της ΕΕ.
Τα πρόσθετα μέτρα πολιτικής που χρειάζεται να
ληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για τον κατασκευαστικό
κλάδο πρέπει να επικεντρωθούν σε μία νέα οδηγία
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύοντας και
διευρύνοντας την υπάρχουσα ευρωπαϊκή οδηγία για
τα κτίρια.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:


ΑΔΥΝΑΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟΥ

ΤΩΝ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ



ΑΔΥΝΑΜΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΑΠΌ

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΕ)
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«η επένδυση στην έρευνα δεν είναι πολυτέλεια
αλλά ειδικά σε περιόδους κρίσης
αναγκαιότητα».
•για τη βιομηχανία ζητούμενο είναι η ανάπτυξη
.
υλικών και μεθόδων
παραγωγής που θα επιτρέπουν
την εξοικονόμηση ενέργειας κατά την ίδια τη βιομηχανική
διαδικασία, με μικρότερη χρήση πρώτων υλών και τη
μείωση της παραγωγής αποβλήτων αλλά και την
δραστηριοποίηση στην κατασκευή νέων ενεργειακών
τεχνικών.
•Στις κατασκευές στόχος είναι η βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων,
κτιρίων μέσω καλύτερων
μονωτικών υλικών αλλά και μεθόδων κατασκευής, τόσο
για νέα όσο και για υφιστάμενα κτίρια
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 ΜΕΡΙΚΕΣ
-

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΈΝΑ
ΣΑΦΕΣ, ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕ
ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

- 40% ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ
ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ
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Η συμμετοχή των ελληνικών κτιρίων στην
κατανάλωση ενέργειας έφθασε το 2005 στο
34% της συνολικής ενέργειας και στο 65%
της παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας, με
αποτέλεσμα το ποσοστό των εκπομπών του
CO2 που αντιστοιχεί στα κτίρια να υπερβαίνει
το 43%.
Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της
κατανάλωσης ενέργειας στα Ελληνικά κτίρια
την 20ετία (1985-2005) ανέρχεται στο 4,5%,
ενώ ο αντίστοιχος για το σύνολο της
καταναλισκόμενης ενέργειας είναι περίπου
3%. Πιο συγκεκριμένα το 2005 τα ελληνικά
κτίρια κατανάλωσαν 85.923 GWh. Οι
63.407GWh καταναλώθηκαν στα κτίρια
κατοικιών και οι 22.516 GWh στα κτίρια του
τριτογενή τομέα, που είναι και τα πλέον
ενεργοβόρα.
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Δεδομένα Ενεργειακής Κατανάλωσης σε Εθνικό
Επίπεδο
9Το 89% των κτηρίων κατασκευάστηκαν πριν
από το 1980, ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού
Θερμομόνωσης
9Δηλαδή 3.700.000 κτίρια είναι θερμικά
απροστάτευτα, άρα ενεργοβόρα (κτίρια υψηλής
κατανάλωσης ενέργειας)
9Υπάρχει τεράστιο
ενέργειας.

δυναμικό

εξοικονόμησης

9Μόνο με τη θερμομόνωση των παλαιών
κτηρίων εξοικονομείται ενέργεια κατά 42%

Δεδομένα Ενεργειακής
Κατανάλωσης σε Εθνικό Επίπεδο

Στόχοι Μείωσης Ενεργειακής
Κατανάλωσης (ΥΠΕΚΑ)
Εξοικονόμηση για την επίτευξη του στόχου (GWh)
2010

2016

Μεταβολή

Οικιακός Τομέας

1679

5533

330%

Τριτογενής Τομέας

1529

5715

374%

Βιομηχανία (εκτός ETS)

127

680

535%

Μεταφορές

1787

6731

377%

Σύνολο

5122

18659

364%

Τομέας

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
1.ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
2.ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
3.ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
4.ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ή ΜΗ) ΤΩΝ
ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
5. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
1.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ
2. Η ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ
ΧΑΜΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ
3. ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΙΘΑΝΑ
ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
4. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Μια μικρή υπενθύμιση στους φορείς:
Πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου
― ενεργειακά
― περιβαλλοντικά
― οικονομικά
Οικονομικά πλεονεκτήματα
Μικρή κατανάλωση λόγω υψηλού βαθμού
απόδοσης
Χαμηλότερη διεθνής τιμή
Χαμηλότερος φόρος στην Ελλάδα
Δυνατότητα θέρμανσης νερού χρήσης σε
θερμοσίφωνες αερίου αντί για ρεύματος
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Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Χρήστος Ζερεφός, πρότεινε ότι το πρόβλημα της αιθαλομίχλης
πρέπει να αντιμετωπιστεί βήμα-βήμα και με παρεμβάσεις στην
πηγή του (ξύλα-πέλετ-εγκαταστάσεις καύσης χαμηλής ή
άγνωστης ποιότητας και προέλευσης).

Ανέφερε ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου
θέρμανσης υπήρξε «μέγα σφάλμα» και πρόσθεσε ότι
η εν συνεχεία κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο
θέρμανσης δεν αποτελεί λύση.

Οι συνέπειες για την ατμόσφαιρα, αν και αρνητικές, φαίνεται να
είναι παροδικές, καθώς τα τζάκια δεν καίνε συνέχεια.
Ανέφερε ότι κατά τα τελευταία χρόνια είχε παρουσιαστεί μία
διαρκής τάση μείωσης των αέριων ρύπων πάνω από την Αθήνα,
τόσο πριν όσο και μετά την οικονομική κρίση (π.χ. επειδή οι
πολίτες χρησιμοποιούν πια λιγότερο τα αυτοκίνητά τους λόγω του
αυξημένου κόστους της βενζίνης).
Όμως αυτή τη θετική από περιβαλλοντικής πλευράς εξέλιξη,
όπως τόνισε, ήρθε να διακόψει φέτος το χειμώνα το πρόβλημα
της υπερβολικής καύσης ξύλων
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Ο Αν. καθηγητής Φυσικής Περιβάλλοντος της Σχολής Χ.Μ. του ΕΜΠ
Αλέξανδρος Παπαγιάννης πρότεινε να μειωθεί ή και να απαγορευθεί η
καύση ξύλων, να υπάρξουν οι αναγκαίες πιστοποιήσεις, να βελτιωθούν
οι θερμομονώσεις στα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια και να ενθαρρυνθεί η
χρήση του φυσικού αερίου, ώστε να καθαρίσει η ατμόσφαιρα της
πρωτεύουσας.
Είπε ακόμα ότι έχει παραγνωριστεί το γεγονός πως τα ξύλα («ακόμα και
τα καθαρά του χωριού») περιέχουν μεγάλες ποσότητες τοξικού
υδραργύρου και, μάλιστα, όσο πιο γέρικο είναι το δέντρο που καίγεται
τόσο περισσότερος υδράργυρος εκλύεται στην ατμόσφαιρα.
Για τις επίσημες μετρήσεις των αρμόδιων Αρχών σχετικά με τα επίπεδα
των σωματιδίων στην Αθήνα, άσκησε κριτική ότι δεν ανακοινώνονται σε
πραγματικό χρόνο, αλλά με χρονική υστέρηση, ότι δεν γίνονται τα
Σαββατοκύριακα και ότι οι σταθμοί μέτρησης είναι λίγοι.
Συμφώνησε ότι υπήρχε διαχρονική τάση μείωσης των αιωρούμενων
σωματιδίων, αλλά τους τελευταίους δύο μήνες έχουν υπάρξει μεγάλες
υπερβάσεις, μερικές μέρες μάλιστα πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια,
τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, γεγονός που χαρακτήρισε ανησυχητικό.
Οι μετρήσεις του στο ΕΜΠ δείχνουν ότι οι ρύποι στην Αθήνα, λόγω της
καύσης των ξύλων, εγκλωβίζονται κυρίως σε ύψος έως 300 μέτρων, ενώ
μπορεί να ξεπεράσουν και τα 1.000 μέτρα.
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Η ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
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ΤΟ ΜΗ ΟΡΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝ …

70

