
Τ ο 1975 η χώρα µας ψήφισε το νόµο για
την εξοικονόµηση ενέργειας. Μετά από

τρεις δεκαετίες, είναι αναπόφευκτη η επανε-
ξέταση του θέµατος µε σκοπό τη λήψη δρα-
στικών µέτρων, που να βασίζονται σε σύγ-
χρονη αντίληψη και να αξιοποιούν σύγχρο-
νη τεχνολογία. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η ε-
ξοικονόµηση ενέργειας, ιδίως στον κτιριακό
τοµέα, αποτελεί µονόδροµο για τη χώρα. 
Σε βραχυπρόθεσµη αλλά και µεσοπρόθε-

σµη βάση, η πολιτική εξοικονόµησης ενέρ-
γειας µπορεί να συµβάλει στην ανακούφιση
του ενεργειακού προβλήµατος, στη συγκρά-
τηση των καταναλωτικών δαπανών και στην

αύξηση της ασφάλειας
τροφοδοσίας, µε τον πλέ-
ον, µάλιστα, αξιόπιστο και
οικονοµικό τρόπο. 
Σήµερα  είναι  πολύ  φθη-

νότερο  και  ασφαλέστερο
να  εξοικονοµήσουµε  µία
κιλοβατώρα  από  να  την
παράγουµε  και  να  τη  µε-
ταφέρουµε  στην  κατανά-
λωση.

Η  νέα  Οδηγία
Η νέα κοινοτική Οδηγία

2002/91/ΕΚ της 16ης ∆εκεµ-
βρίου 2002 για την ενερ-

γειακή απόδοση των κτιρίων, συνιστά ουσια-
στική απάντηση στην υψηλή εξάρτηση της Ευ-
ρώπης από το πετρέλαιο.  Βασικός σκοπός
της είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης, η ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας
στα κτίρια και η αντίστοιχη µείωση των περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων. 
Τα µέτρα τα οποία προβλέπονται, τόσο στα

νέα όσο και στα υφιστάµενα κτίρια, για τη
βελτίωση του ενεργειακού βαθµού απόδοσης,
είναι:

• Η θέσπιση απαιτήσεων για την ελάχιστη
ενεργειακή απόδοση τόσο των νέων κτιρίων,
όσο και των υφιστάµενων τα οποία υπόκει-
νται σε ανακαίνιση µικρής ή µεγάλης κλίµα-
κας (άρθρα 4, 5 και 6).

• Ενεργειακή πιστοποίηση νέων και υφι-
στάµενων κτιρίων (άρθρο 7). 

• Επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσε-
ων κεντρικής θέρµανσης (άρθρο 8).

• Εγκαταστάσεων ψύξης/κλιµατισµού (άρ-
θρο 9). 
Η Οδηγία ήρθε στην καταλληλότερη στιγ-

µή. Σε µια περίοδο που, επιτέλους, πρέπει να
δοθεί τέλος στην αλόγιστη χρήση κλιµατιστι-
κών µονάδων χαµηλού βαθµού απόδοσης,

Τα ελληνικά κτίρια αποδεικνύονται σπάταλα έως και… αδηφάγα, σε ό,τι αφο-
ρά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Έχοντας φθάσει να αποµυζούν

το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα µας, απειλούν την
ευστάθεια του συστήµατος παραγωγής και διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργει-
ας, οσάκις οι καιρικές συνθήκες διαµορφώνονται σε ακραία όρια, ενώ σε µόνι-
µη βάση, αφαιρούν από τον οικογενειακό ή επιχειρηµατικό προϋπολογισµό,
σχεδόν κατά ανυποψίαστο από τους πολλούς τρόπο, σηµαντικά ποσά.  Η κατα-
νάλωση ενέργειας στα ελληνικά κτίρια, είναι κατά βάση η αιτία που ο µέσος
ρυθµός αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την τελευταία δεκα-
ετία στη χώρα µας, ανήλθε στο 4,6% (Σχήµα 1). Σύµφωνα µε όλες τις µελέτες,
µάλιστα, ο ρυθµός αύξησης θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και την επόµενη
δεκαετία, σε ποσοστό 2-3% ετησίως!
Κύριες αιτίες της εντυπωσιακής -κατά τους ειδικούς- αύξησης της κατανάλω-
σης, είναι η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση µε το πετρέλαιο, σε συνδυα-
σµό µε τη σηµαντική αύξηση του πληθυσµού, εξαιτίας της µαζικής εισόδου µε-
ταναστών την προηγούµενη δεκαετία.
Σωρευτικά και καταλυτικά στη διαµόρφωση ε-
πιπέδων ρεκόρ στην κατανάλωση ρεύµατος,
ωστόσο, συνέβαλε η ραγδαία εξάπλωση του
κλιµατισµού κατά την τελευταία δεκαετία! Εί-
ναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η  ετήσια ε-
γκατάσταση νέων κλιµατιστικών µηχανηµά-
των φθάνει τα 300 ΜW στον οικιακό και τα
250 ΜW στον εµπορικό τοµέα!!! 
Αν και οι αιχµές στην κατανάλωση εµφανίζο-
νται το καλοκαίρι, δεν πάει πίσω ο χειµώνας.
Τα διαρκώς και υψηλότερα επίπεδα κατανά-
λωσης κατά τους χειµερινούς µήνες, αποδί-
δονται στις συγκριτικά χαµηλότερες, έναντι
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τιµές
ηλεκτρικής ενέργειας. Συνέπεια είναι, συχνά,
να προτιµάται η χρήση ηλεκτρικών σωµάτων
ή αντλιών θερµότητας, αντί της λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης ή της
τοπικής θέρµανσης µε πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή υγραέριο.
Η ανάγκη για µια διαφορετική διαχείριση της ενέργειας, αλλά και η επιδείνωση
της κατάστασης του περιβάλλοντος πολλών αστικών κέντρων, καθιστούν
διαρκώς επίκαιρη τη συζήτηση για αλλαγές στην τεχνολογία δόµησης, στα υ-
λικά, στις λειτουργίες των κτιρίων κ.ά  µε στόχο, πλέον, την περιβαλλοντική
τους συµβατότητα. 
Οι νέες προσεγγίσεις δεν αντιµετωπίζουν πια την ενέργεια ως ένα παράγοντα
εξωτερικό, αλλά την κάνουν µέρος της ζωής και της δοµής του κτιρίου. Η «πα-
θητική» ηλιακή αρχιτεκτονική, για παράδειγµα, ξαναφέρνει στο προσκήνιο τη
λαϊκή παράδοση µε το χαγιάτι, το αίθριο, τα υπόσκαφα και τις πολλαπλές εκ-
δοχές του κελύφους. 
Σ’ αυτό το µήκος κύµατος κινείται και η νέα Οδηγία για την ενεργειακή απόδο-
ση των κτιρίων, η οποία έθετε προθεσµία για τη συµµόρφωση των νοµοθεσιών
των κρατών - µελών την 4η Ιανουαρίου 2006 (σ.σ. η χώρα µας δεν συµµορφώ-
θηκε, µε συνέπεια να δεχθεί πρν λίγες ηµέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
µια ακόµη αιτιολογηµένη Γνώµη, στην οποία, µεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι κοι-
νοποιήθηκαν στις αρµόδιες κοινοτικές υπηρεσίες µη ικανοποιητικές απαντή-
σεις, σχετικά µε τα εθνικά µέτρα που όφειλαν να λάβουν για την ενσωµάτωση
της Οδηγίας 200Ο/59/ΕΚ). 
Η πιο κρίσιµη παράµετρος για την εφαρµογή της Οδηγίας στη χώρα µας είναι
η δηµιουργία των προϋποθέσεων, που ξεκινούν από την ενηµέρωση και φθά-
νουν ως τους ελέγχους εφαρµογής της. Προϋποθέσεις στις οποίες µπορούν να
συµβάλουν, εκτός από το αρµόδιο υπουργείο, και άλλοι παράγοντες, όπως η
Αυτοδιοίκηση µέσα από τις αρµοδιότητες που έτσι κι αλλιώς έχει.

Σχήµα 1: Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
στη χώρα µας (πηγή ∆ΕΗ)  
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στην κατασκευή ενεργοβόρων κτιρίων, στην έλ-
λειψη σωστής συντήρησης και ελέγχου λεβή-
των, καυστήρων ή µονάδων κλιµατισµού. Ο σω-
στός σχεδιασµός των νέων κτιρίων θα πρέπει
να αποτελέσει αντικείµενο κατάρτισης και εκ-
παίδευσης του τεχνικού κόσµου της χώρας. 

Νέα  και  ανακαινιζόµενα  κτίρια
Με τη νέα Οδηγία, οι ελάχιστες ενεργεια-

κές απαιτήσεις δεν περιορίζονται µόνο στη
θερµοµόνωση
των κτιρίων ό-
πως ισχύει σήµε-
ρα µε τον Κανονι-
σµό Θερµοµόνω-
σης, αλλά επε-
κτείνονται και σε
θέµατα ηλιοπρο-
στασίας, καθώς
και σε θέµατα
των εγκαταστά-
σεων θέρµαν-
σης/ψύξης /κλι-
µατισµού/αερι-
σµού και φωτι-
σµού. Τα νέα ή τα
ανακαινιζόµενα
κτίρια θα πρέπει
πλέον να διαθέ-
τουν επαρκή
σκίαση των α-
νοιγµάτων τους,
αυξηµένο πάχος
θερµοµόνωσης
του κελύφους,
µόνωση των ε-
γκαταστάσεων
και σωληνώσεων
ψύξης/θέρµαν-
σης, να προβλέ-
πονται σ’ αυτά
λαµπτήρες νέας
τεχνολογίας και
να εγκαθίστανται
λέβητες και κλι-
µατιστικά υψηλής
ενεργειακής α-
πόδοσης. Θα
πρέπει, επίσης,
να λαµβάνουν ε-
νεργειακό πιστοποιητικό ή, αλλιώς, ενεργεια-
κή ταυτότητα, που θα αντιστοιχεί στην πραγ-
µατική κατασκευή και όχι στην αρχική µελέτη.
Κανένα κτίριο δεν θα λαµβάνει άδεια εάν έχει
βαθµό κάτω του Γ µε άριστα το Α.  
Ο βαθµός Β θα απονέµεται σε κτίρια τα ο-

ποία ικανοποιούν αυξηµένες ενεργειακές α-
παιτήσεις πέραν των ελαχίστων προβλεποµέ-
νων όπως αυξηµένη θερµοµόνωση ή καλύτε-

ρο βαθµό απόδοσης του λέβητα ή ψύκτη. Ο
βαθµός Α θα δίδεται µόνο σε κτίρια µε ελάχι-
στη η µηδενική χρήση συµβατικής ενέργειας,
δηλαδή κτίρια τα οποία στηρίζονται στην ηλια-
κή ή τις άλλες µορφές ανανεώσιµων πηγών ε-
νέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών
τους αναγκών (χρήση βιοµάζας, χρήση γεω-
θερµικής ενέργειας, χρήση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων ή αιολικών µηχανών).  
Για κτίρια χωρίς επαρκή σκίαση ή µόνωση

όπως συµβαίνει µε τα
γνωστά γυάλινα κτί-
ρια, θα πρέπει να προ-
βλέπονται εγκαταστά-
σεις µε ιδιαιτέρως υ-
ψηλό βαθµό απόδο-
σης, προκειµένου να
«συµψηφίζουν» τη

µειωµένη ενεργειακή απόδοση του κελύφους. 

Μεταβιβάσεις  µε  πιστοποιητικό

Η χρήση αυτού του πιστοποιητικού θα είναι
απαραίτητη σε κάθε περίπτωση σύναψης συµ-
βολαίων αγοραπωλησίας ή ενοικίασης ή πα-
ραχώρησης χρήσεως. Στα µεγάλα κτίρια η α-
νάρτηση του πιστοποιητικού σε δηµόσιο χώρο

θα είναι δεσµευτική.  
Η υποχρεωτική έκδοση του «ενεργειακού

δελτίου ταυτότητας» αναµένεται να επηρεά-
σει τις τιµές στην αγορά ακινήτων και να συµ-
βάλει στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδη-
σης. 
Σε κάθε περίπτωση η ενεργειακή πιστοποί-

ηση αναµένεται να συµβάλει σε σηµαντική
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτι-
ρίων σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο.

Εξάλλου, για
να γίνει η ενερ-
γειακή πιστοποί-
ηση των κτιρίων,
αλλά και οι τα-
κτικές ενεργεια-
κές επιθεωρή-
σεις, απαιτείται,
κατά την κοινοτι-
κή Οδηγία, η συ-
γκρότηση σώµα-
τος εξειδικευµέ-
νων  ενεργεια-
κών επιθεωρη-
τών, ο καθορι-
σµός των προσό-
ντων και κριτη-
ρίων επιλογής
τους, η τήρηση
και λειτουργία
του σχετικού
τους µητρώου
στο υπουργείο
Ανάπτυξης, κα-
θώς και η ειδική
εκπαίδευσή τους
επί των κανονι-
σµών υπολογι-
σµού της ενερ-
γειακής από-
δοσης των κτι-
ρίων και των ε-
νεργειακών ε-
πιθεωρήσεων
και πιστοποιή-
σεων και των
σχετικών διαδι-
κασιών.

Και  επιθεωρήσεις
Με την Οδηγία θεσπίζεται, επίσης, η περιοδική

επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης και
λεβητοστασίων, καθώς και των εγκαταστάσεων
ψύξεως και κλιµατισµού. Στόχος ο εντοπισµός
των βασικών δυνατοτήτων αναβάθµισης των υφι-
στάµενων εγκαταστάσεων και η καλλιέργεια της
ενεργειακής συνείδησης µεταξύ των διαχειρι-
στών κτιρίων. 
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Ο κύκλος της χαµένης 
ενέργειας
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Ο τοµέας της εξοικονόµησης ενέργειας στα
κτίρια αποτελεί χρόνια και πάγια επιδίωξη

του ΤΕΕ. Από το 1993 έχει συντάξει ένα εθνικό
πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας, στο οποίο
κεντρική θέση κατέχει ο κτιριακός τοµέας. ∆υ-
στυχώς η πολιτεία δεν συνεργάστηκε µε το ΤΕΕ
για την επίτευξη των στόχων αυτού του εθνικού
προγράµµατος, µικρό µέρους του οποίου έχει ως
σήµερα εφαρµοστεί.
Ο κανονισµός θερµοµόνωσης που εισήχθη

στη χώρα µας πριν 28 χρόνια συνέβαλε σηµαντι-
κά στη συγκράτηση της κατανάλωσης πετρελαί-
ου. Ο κανονισµός εφαρµόζεται σήµερα σε ένα
µεγάλο ποσοστό των νέων κτιρίων. Όµως σήµε-
ρα ο κανονισµός θερµοµόνωσης δεν επαρκεί για
να αντιµετωπίσει τη ραγδαία αύξηση της κατανά-
λωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης συχνά στέ-
κεται εµπόδιο στη χρήση της ηλιακής ενέργειας
και ιδιαίτερα στην εφαρµογή µεθόδων βιοκλιµα-
τικής αρχιτεκτονικής. Συχνά οι αρµόδιες πολεο-
δοµίες αρνούνται την έγκριση της αρχιτεκτονι-
κής µελέτης επειδή αυτή έρχεται σε αντίθεση µε
τον κανονισµό θερµοµόνωσης. Για το λόγο αυτό
το ΤΕΕ έχει ζητήσει από το 1993 τη δραστική ανα-
βάθµιση του κανονισµού αυτού ώστε να περιλά-
βει:

1. Συνυπολογισµό των ηλιακών απολαβών στο
ενεργειακό ισοζύγιο ενός κτιρίου.

2. Βελτιωµένα µέτρα θερµοπροστασίας ιδιαίτε-
ρα για τις βορειότερες κλιµατικές ζώνες της χώ-

ρας µας.
3. ∆ιαφοροποίηση των απαιτήσεων θερµοµό-

νωσης µεταξύ του εµπορικού και οικιακού τοµέα. 
4. Εισαγωγή µέτρων ηλιοπροστασίας των κτι-

ρίων, ιδιαίτερα των κτιρίων του εµπορικού τοµέα. 
5. Εισαγωγή απαιτήσεων βελτιωµένης απόδο-

σης των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων στους
τοµείς της θέρµανσης/ψύξης/αερισµού/φωτισµού
και παραγωγής ζεστού νερού.

∆ιαχείριση  της  ζήτησης

Ο τοµέας αυτός θα πρέπει να πάψει να αποτε-
λεί τον «φτωχό συγγενή» και θα πρέπει να τεθεί
πλέον στο κέντρο της προσοχής της ενεργεια-
κής πολιτικής στη χώρα µας. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να σχε-

διαστεί και να εφαρµοστεί στη χώρα µας ένα ε-
θνικό πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας σύµ-
φωνα µε τις προτάσεις του ΤΕΕ, που δεν θα πρέ-
πει να στηρίζεται, κυρίως, σε επιδοτήσεις, όπως
γινόταν ως σήµερα, αλλά να αναφέρεται σε άλ-
λου είδους κίνητρα, τα οποία να αντιστοιχούν στα
πραγµατικά οφέλη που δηµιουργούνται σε φο-
ρείς, όπως ο ∆ΕΣΜΗΕ, η ∆ΕΗ ή το ελληνικό δηµό-
σιο, από την εξοικονόµηση ενέργειας. Βασικοί ά-
ξονες ενός τέτοιου προγράµµατος µπορεί να εί-
ναι:

- Ταχεία και πλήρης εναρµόνιση και προώθηση
της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ.

- Φορολογικά κίνητρα για τη χρήση τεχνολο-
γιών εξοικονόµησης ενέργειας, ηλιακής ενέργει-
ας ή φυσικού αερίου στον οικιακό και εµπορικό
τοµέα. Επέκταση κινήτρων και για τις τεχνολο-
γίες λεβήτων, κλιµατιστικών και λαµπτήρων υψη-
λής ενεργειακής απόδοσης προς αντικατάσταση
παλαιοτέρων (απόσυρση).

- Αναδιάρθρωση τιµολογίων ενέργειας µε σκο-
πό την αποθάρρυνση της αλόγιστης χρήσης της
ηλεκτρικής ενέργειας και τη στήριξη της χρήσης
του φυσικού αερίου. ∆ραστική επιβάρυνση της υ-

Τ ο φαινόµενο της αστικής θερµικής νησί-δας (heat island) είναι γνωστό εδώ και 100
χρόνια και αποτελεί ίσως την πιο τεκµηριωµέ-
νη έκφανση της κλιµατικής µεταβολής. Παρα-
τηρείται σε όλες τις πόλεις και συνίσταται
στην αύξηση της θερµοκρασίας του ατµο-
σφαιρικού αέρα στο κέντρο των πόλεων σε
σχέση µε τις περιαστικές περιοχές.
Η ένταση της θερµικής νησίδας δηλαδή, η

διαφορά της θερµοκρασίας µπορεί να φθάσει
και τους 15ο C! Για µια πόλη των  4-5 εκατοµ-
µυρίων κατοίκων, η διαφορά φθάνει ως και
τους 8-10

ο
C. 

Στην Αθήνα, το φαινόµενο, αρχίζει περίπου
στις 10.00 το πρωί, αποκτά τη µέγιστη τιµή της
περί τις 14.00-15.00 και παύει  γύρω στις 19.00.
Εµφανίζεται αρχικά στο κέντρο της πόλης  και
επεκτείνεται προς τα δυτικά, όπου η δόµηση
είναι πυκνότερη και η έλλειψη πρασίνου εντο-
νότερη.  
Είναι αυτό που οδηγεί σε µία τοπική κίνηση

των αερίων µαζών, που µεταφέρει στις παρυ-

φές της όλους τους ρύπους του κέντρου.
Αλλά και ένα φαινόµενο µε σηµαντικές ε-

νεργειακές συνέπειες, που γεννά τον φαύλο
κύκλο. Οδηγεί σε αύξηση της ζήτησης κλιµατι-
στικών συσκευών στα κτίρια, που απαιτεί αύ-
ξηση των ηλεκτρικών φορτίων αιχµής και αυ-
τό µε τη σειρά του οδηγεί  σε αυξηµένες α-
παιτήσεις ισχύος, άρα και στην παραγωγή

πρόσθετης ρύπανσης
στους σταθµούς ηλεκτρο-
παραγωγής. 
Εκτιµάται ότι απαιτείται

σχεδόν διπλάσια κατανά-
λωση ενέργειας για τον

Στις 16 Μαρτίου 2006 συνεδρίασε η Ειδική
Μόνιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής
και µε πρωτοβουλία του Προέδρου της Αθα-
νάσιου  Κατσιγιάννη  συζήτησε το θέµα της ε-
ξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό το-
µέα. Βάση της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συ-
ζήτησης που έγινε στάθηκαν οι εισηγήσεις
των δύο εκπροσώπων του ΤΕΕ: της  Επιµελή-
τριας της Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος
του ΤΕΕ, Περιβαλλοντολόγου  Πολιτικού Μη-
χανικού, ∆ρ. Χριστίνας Θεοχάρη και του συµ-
βούλου του Προέδρου του ΤΕΕ ∆ρ. Απόστο-
λου Ευθυµιάδη,  Μηχ., ∆ιπλ. Μηχ/γου-Ηλ/γου
Μηχ.
Όσα αναφέρονται σ’ αυτές τις σελίδες έ-

χουν πηγή αυτές ακριβώς τις εισηγήσεις.

Οι θέσεις      

Ο φαύλος κύκλος και…
…ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΝΗΣΙ∆ΑΣ
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µα

∆ ύο υπουργοί (Ανάπτυξης ∆ηµήτρης
Σιούφας  και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Προκόπης
Παυλόπουλος)  και µια κοινή εγκύκλιος,
προσδιόρισαν τα µέτρα και την έκταση
της εξοικονόµησης ενέργειας που µπο-
ρεί να επιτευχθεί τους θερµούς µήνες Ι-
ούλιο και Αύγουστο, στο δηµόσιο τοµέα.
Τα µέτρα που συστήνονται είναι: 

- Η µείωση της λειτουργίας των κλι-
µατιστικών µηχανηµάτων, µε ελάχιστη
ρύθµιση στους 25 βαθµούς Κελσίου και
µόνο από την έναρξη έως τη λήξη του

ωραρίου. 
- Ο περιορισµός του φωτισµού των

κτιρίων στο αναγκαίο λειτουργικό επί-
πεδο µε αποφυγή φωτισµού χώρων µη
απαραίτητων για τη λειτουργία των υ-
πηρεσιών. 

- Η εντατικοποίηση της παρακολού-
θησης, συντήρησης και ελέγχου των συ-
στηµάτων αυτόµατης διακοπής της ηλε-
κτρικής τροφοδοσίας των γραµµών δη-
µοτικού φωτισµού και φωτισµού γενικά
των οδών, ώστε να εξασφαλιστεί η απο-
κλειστική λειτουργία από τις 20:00 έως
τις 6:00 π.µ. 

«Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί
µία από τις σηµαντικότερες παραµέ-
τρους της ενεργειακής πολιτικής που ε-
φαρµόζουµε τους τελευταίους 27 µήνες.
Άλλωστε κάθε χρόνο στη χώρα µας η
αιχµή του φορτίου αυξάνεται κατά 5%-
6% όταν η συνολική κατανάλωση αυξά-
νεται κατά µέσο όρο 4%» δήλωσε ο κ.
Σιούφας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 2 και 3

Αυγούστου του 2005, οπότε καταµετρή-
θηκε η µεγαλύτερη κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας στη χώρα µας, µε την
αιχµή του φορτίου να φτάνει τα 9.665
ΜW, η ζήτηση υπερέβη τα 9.000 ΜW για
6 ώρες και συνολικά κατά το 2005 µόνο
για 30 ώρες. 
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, οι ώρες

αιχµής, παρότι είναι ελάχιστες ετησίως,
απαιτούν τη λειτουργία µιας νέας κάθε
χρόνο µονάδας 400 ΜW µε κόστος πε-
ρίπου 230-250 εκατοµµύρια ευρώ! 

κλιµατισµό ενός τυπικού κτιρίου στο κέντρο
της Αθήνας, σε σχέση µε τις Β/Α ή τις νότιες
συνοικίες της πόλης. Το ίδιο ισχύει για τη ∆υ-
τική Αθήνα. Που σηµαίνει ότι οι οικογενειακοί
προϋπολογισµοί των περιοχών µε τις αυξηµέ-
νες ενεργειακές ανάγκες, επιβαρύνονται πε-

ρισσότερο! 
Το ακριβώς αντίθετο συµβαίνει κατά τη

διάρκεια του χειµώνα για  τις ανάγκες θέρ-
µανσης των κτιρίων του κέντρου σε σχέση µε
αυτά των προαστίων, αλλά αυτή η επιβάρυνση
προσδιορίζεται στο 30% µόνο. 

Τα  αίτια  του  φαινοµένου
Κατ’ αρχήν εξαρτάται από τις γενικότερες

κλιµατικές συνθήκες, την τοπογραφία, καθώς
και το ανάγλυφο µιας περιοχής και για το λό-
γο αυτό παρουσιάζει συνεχείς µεταβολές στο
χώρο και το χρόνο. Η αύξηση της θερµοκρα-
σίας είναι απόρροια ενός θερµικού πλεονά-
σµατος που προκαλεί διαταραχή στο θερµικό
ισοζύγιο των πόλεων. Κύριοι παράγοντες που
συνεισφέρουν στην εµφάνιση του φαινοµένου
είναι: 

• Η γεωµετρία των κτιρίων και των αστικών
δρόµων

• Οι θεσµικές και οπτικές ιδιότητες των υ-
λικών

• Η ανθρωπογενής θερµότητα
• Το φαινόµενο του θερµοκηπίου
• Η µειωµένη εξατµισοδιαπνοή και εξάτµιση
• Η µείωση της ροής του αέρα στους δρό-

µους

ψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
- Τιµολογιακά κίνητρα για τη µείωση της κα-

τανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ζώνες
αιχµής - πολυζωνικοί µετρητές και τιµολόγια.

- Τιµολογιακά πρόστιµα (παγίων) για την ε-
πιβάρυνση και την αποθάρρυνση ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων µεγάλης ισχύος στον οικιακό
τοµέα.

- Αυξηµένα τιµολογιακά κίνητρα προς τη
βιοµηχανία και τον εµπορικό τοµέα για τη µεί-
ωση των αέργων φορτίων. Πρόσθετα τιµολο-
γιακά κίνητρα για την «παραγωγή» αέργων
φορτίων και την τοπική έγχυσή τους στο δί-
κτυο.

- Οικονοµικά κίνητρα για την εισαγωγή νέας
τεχνολογίας στον εµπορικό και βιοµηχανικό
τοµέα (τεχνολογίες συµπαραγωγής, ψύξης µε
κύκλο απορρόφησης, χρήση φυσικού αερίου
σε ειδικές ηλεκτροβόρες βιοµηχανικές εφαρ-
µογές). 

- Οικονοµικά κίνητρα για τη διεξαγωγή ε-

νεργειακών επιθεωρήσεων σε όλους τους το-
µείς της κατανάλωσης.

- ∆ιαφηµιστικές εκστρατείες ενηµέρωσης
του κοινού για τα νέα κίνητρα.
Εξάλλου, µε δεδοµένη την ασάφεια που επι-

κρατεί ως προς την τύχη σηµαντικών εν δυνά-
µει  πνευµόνων πρασίνου για την Αθήνα, το
ΤΕΕ ζητά την άµεση λήψη αποφάσεων στην
κατεύθυνση της περιβαλλοντικής αναβάθµισης
της πόλης σε σχέση µε το πράσινο. Σ’ αυτό το
πλαίσιο θεωρούµε ότι είναι αναγκαίος: Ο  σχε-
διασµός  και η  χάραξη ενιαίας πολιτικής για
το αστικό πράσινο. Η ενεργοποίηση των Υπη-
ρεσιών Πρασίνου των ∆ήµων, ώστε να συµβά-
λουν στην αναβάθµιση και αύξηση των χώρων
πρασίνου. Η θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας για
την προστασία του αστικού πρασίνου. Η ένταξη
του πρασίνου στο χώρο και σύνδεσή του µε
τις καθηµερινές λειτουργικές ανάγκες της πό-
λης. 
Με βάση τα µέτρα αυτά είναι εφικτό να µει-

ωθεί η σηµερινή κατανάλωση ενέργειας στον
οικιακό και εµπορικό τοµέα τουλάχιστον κατά
25%! 

       του ΤΕΕ                      

Εγκύκλιος…
οικονοµίας


