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1 Περίληψη
Κατά το τελευταίο έτος όλο το πολιτικό σύστηµα της χώρας στράφηκε µαζικά προς
την πολιτική της «πράσινης ανάπτυξης», κεντρικό σκέλος της οποίας συνιστά η
πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας. Για τον λόγο αυτό και εν’ όψει µάλιστα της
θέσπισης του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και της
ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποίησης των κτιρίων, καθίσταται αναγκαία πλέον
αφ’ ενός µεν µία ποσοτική εκτίµηση των απαιτήσεων δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας για την στήριξη αυτής της πολιτικής και εφ’ εταίρου των απαιτούµενων
υποστηρικτικών µέτρων.
Στην παρούσα εργασία διαµορφώνεται µία µεθοδολογία ποσοτικής εκτίµησης των
απαιτούµενων θέσεων εργασίας µε βάση τις αρχές της οικονοµικής βιωσιµότητας. Η
µεθοδολογική εκτίµηση περιορίζεται κυρίως στον τοµέα της εξοικονόµησης
ενέργειας και δη στον κτιριακό τοµέα, χωρίς να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι
απαιτούµενες θέσεις εργασίας για την προώθηση των στόχων για της ΑΠΕ ή την
εξοικονόµηση ενέργειας στην βιοµηχανία. Οι προτεινόµενες θέσεις εργασίας
στηρίζονται στην αρχή της «οικονοµικής ανταποδοτικότητας» των διατιθέµενων
οικονοµικών πόρων.
Από την µεθοδολογική ανάλυση και µε στόχο εξοικονόµησης ενέργειας 20% +20%
έως τα έτη 2020-2030 προκύπτει ότι οι βιώσιµες θέσεις εργασίας του τεχνικού
κόσµου οι οποίες δύνανται ευθέως να δηµιουργηθούν, έχουν ως εξής:
 από την εξοικονόµηση ενέργειας στο υφιστάµενο κτιριακό απόθεµα
ανέρχονται περίπου στις 10500 – 12000 ετησίως.
 Από την ενεργειακή επιθεώρηση λεβητοστασίων και κλιµατιστικών
εγκαταστάσεων περίπου 12 000 ετησίως
 Από την πιστοποίηση των κτιρίων περίπου 7000 έως 10000.
Εποµένως το σύνολο των θέσεων εργασίας από την εξοικονόµηση ενέργειας στον
κτιριακό τοµέα εκτιµώνται σε 23000 ετησίως χωρίς στον αριθµό αυτό να
περιλαµβάνονται οι θέσεις εργασίας στην πιστοποίηση των κτιρίων.
Εάν ληφθούν υπ’ όψιν και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας από εξοικονόµηση
ενέργειας στην βιοµηχανία ή στις µεταφορές τότε ο αριθµός αυτός θα πρέπει να
υπερβαίνει τις 30000 θέσεις εργασίας ετησίως.
Για την δηµιουργία των θέσεων αυτών εντοπίζονται οι τεχνολογικές εφαρµογές
πρώτης προτεραιότητας οι οποίες δύνανται να συµβάλλου κατά τρόπο ανταποδοτικό
στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων εξοικονόµησης ενέργειας. Εντοπίζονται τα κύρια
εµπόδια για την επίτευξη των στόχων (έλλειψη εξειδικευµένων τεχνικών
προδιαγραφών, έλλειψη εξειδικευµένων τεχνικών στελεχών, αθέµιτος ανταγωνισµός)
και προτείνονται µέτρα πολιτικής για την υπέρβαση των εµποδίων.
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2 Εισαγωγή
Καθ’ όλο το έτος 2009, µεσούσης της οικονοµικής κρίσης αλλά ιδιαίτερα κατά την
διάρκεια των βουλευτικών εκλογών, γίναµε όλοι µάρτυρες µία έντονης πολιτικής
φιλολογίας στα θέµατα της «πράσινης ενέργειας» και της «πράσινης ανάπτυξης».
Ολα το πολιτικό σύστηµα της χώρας διακήρυξε σε όλους τους τόνους την
προσήλωσή τους στην «πράσινη ενέργεια» και στην «πράσινη απασχόληση», χωρίς
όµως να αποσαφηνίζονται στοιχειωδώς οι έννοιες αυτές. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές
είναι οι διακηρύξεις περί δηµιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας χωρίς να
διευκρινίζεται µέχρι σήµερα το κατά πόσον οι θέσεις αυτές θα είναι οικονοµικά
βιώσιµες.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να θέσει τις βασικές προτεραιότητες της «πράσινης
ανάπτυξης» και να τεκµηριώσει αναλυτικά τις δυνατότητες δηµιουργίας νέων θέσεων
εργασίας δίδοντας έµφαση στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας ή της Βελτίωσης
της Ενεργειακής Απόδοσης (ΒΕΑ) όπως λέγεται πλέον η εξοικονόµηση ενέργειας
σήµερα.
Επίσης σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να τεκµηριώσει την αναγκαιότητα
ανάπτυξης µίας εθνικής στρατηγικής στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας η
οποία συνιστά την µόνη δυνατή απάντηση στην επερχόµενη νέα ενεργειακή κρίση.
Στην µελέτη αυτή διαπιστώνεται ότι η εξοικονόµηση ενέργειας δύναται να φθάσει
στο 40% της σηµερινής έως το έτος 2030 µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα και την
σηµερινή τεχνολογία.
3

Η χρήση της ενέργειας στην χώρα µας και οι συνέπειες

3.1 Τα ιστορικά δεδοµένα
Ηλεκτρική ενέργεια και εξόρυξη λιγνίτη
Η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα µας κατά την
τελευταία 35-ετία θεωρήθηκε ως απολύτως φυσική και αυτονόητη. Η χρήση νέων
οικιακών συσκευών συνδέθηκε ευθέως µε την άνοδο του επιπέδου ζωής. Ειδικότερα
η ευρύτατη διάδοση του κλιµατισµού τόσο στον εµπορικό όσο και οικιστικό τοµέα
έγινε του συρµού ως βασικό στοιχείο «ποιότητας» του νέου τρόπου ζωής. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα να αυξάνει ραγδαία η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας στον κτιριακό
τοµέα της χώρας (Σχήµα 1). H µέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικής
ενέργειας από το 1990 έως το 2006 ήταν 3,75%, µε βάση τα στοιχεία της Eurostat.
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο έφθασε από τις 3300 kWh το έτος
1994 στις 4970 το έτος 2007.
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Σχήµα 1 :Εξέλιξη πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (πηγή :www.dei.gr)
Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
(εκατ. kWh)
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Στην βάση αυτής της «µετάλλαξης» του παραδοσιακού τρόπου ζωής στη χώρα µας
ήταν οι χαµηλές τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα µας οι οποίες οφείλονταν
στη χρήση του εθνικού µας καυσίµου, του λιγνίτη κατά 65 έως 70% στην
ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Ο λιγνίτης σε συνδυασµό µε τα µεγάλα υδροηλεκτρικά
της χώρα µας κάλυψαν επαρκώς µέχρι σήµερα της αυξηµένες απαιτήσεις της
ζήτησης, χωρίς σηµαντικές αυξήσεις τιµών ρεύµατος. Ένεκα αυτού διαµορφώθηκε
στην χώρα µας η κοινωνική άποψη ότι η ενεργειακή κρίση του 1974 αφορούσε µόνο
το εισαγόµενο πετρέλαιο και όχι τον λιγνίτη και την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας.
Σχήµα 2 : Εξέλιξη της εξόρυξης λιγνίτη στην χώρα µας (πηγή : www.dei.gr)
Παραγωγή λιγνίτη (εκατ. τόνοι)
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Πετρέλαιο
Παράλληλα η τελική κατανάλωση πετρελαίου από το 1990 έως το 2006 αυξήθηκε
κατά 2,5% βάσει των στοιχείων της Eurostat. Η δαπάνη για το πετρέλαιο αποτέλεσε
πάντα ένα µεγάλο βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά τα οποία για λόγους οικονοµίας,
εφήρµοσαν το µέτρο της διακοπτόµενης λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης . Αυτό
ήταν πρακτικά το µόνο µέτρο εξοικονόµησης ενέργειας το οποίο έλαβε η χώρα µας
στην οικιακή κατανάλωση µέχρι το 1979 όπου θεσπίστηκε ο κανονισµός
θερµοµόνωσης. Παρά όµως την σηµασία του κανονισµού αυτού για την
εξοικονόµηση ενέργειας, παρήλθε τουλάχιστον µία 15ετία µέχρι να πειστεί ο
κατασκευαστικός κλάδος και η αγορά ακινήτων για την πλήρη εφαρµογή του. Όµως
οι βασικότερες τεχνικές για εξοικονόµηση θερµικής ενέργειας όπως η βιοκλιµατική
αρχιτεκτονική ή η αυτοµατοποίηση και η µόνωση των εγκαταστάσεων κεντρικής
θέρµανσης αγνοήθηκαν παντελώς από τον τεχνικό κόσµο και την αγορά ακινήτων.
Αποτυχία των εθνικών προσπαθειών για εξοικονόµησης ενέργειας
Έτσι φθάσαµε αισίως στο έτος 2004 και ιδιαίτερα το 2008 όπου σηµειώθηκε
κατακόρυφη αύξηση των διεθνών τιµών πετρελαίου. Τότε πάλι άρχισε η συζήτηση
περί εξοικονόµησης ενέργειας. Όλα αυτά τα χρόνια και κατά καιρούς διάφοροι
φορείς ανέλαβαν επιµέρους πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση όπως
•

η θέσπιση του Εθνικού Συµβούλιου Ενέργειας το 1975 από την τότε
κυβέρνηση το οποίο ανάπτυξε σηµαντική δραστηριότητα κατά την δεκαετία
του 70 και του 80

•

η σύνταξη ενός «εθνικού προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας» από το
ΤΕΕ το 1994,

•

τα προγράµµατα κατάρτισης µηχανικών από το ΕΛΚΕΠΑ και στη συνέχεια
από το ΤΕΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων,.

•

η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε για την θέσπιση του ΚΟΧΕΕ
(Κανονισµού Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας) το 1979,
ελάχιστα προγράµµατα εφαρµόστηκαν στην πράξη.

Βασικό στοιχείο της αποτυχίας όλων αυτών των πρωτοβουλιών ήταν ότι αυτές
αποτέλεσαν περισσότερο πρωτοβουλίες κάποιων φωτισµένων στελεχών της
ελληνικής κοινωνίας και λιγότερο θεσµικές πρωτοβουλίες οι οποίες να προέρχονται
από τα υψηλότερα κλιµάκια της εκάστοτε κυβέρνησης. Εξ’ άλλου όταν ο εκάστοτε
Υπουργός Οικονοµικών συνέτασσε τον προϋπολογισµό του κράτους, στηριζόταν
σηµαντικά στην φορολογία των πετρελαιοειδών για την αύξηση των τακτικών
εσόδων. Π.χ. στον τελευταίο προϋπολογισµό του κράτους για το έτος 2009
προβλέπονται συνολικά τακτικά έσοδα 64,2 δις. ευρώ εκ των οποίων τα 2,92 δις.
ευρώ από το ΦΠΑ των πετρελαιοειδών και τα 4,45 δις. ευρώ από τον ειδικό φόρο
κατανάλωση (ΕΦΚ) καυσίµων. Εποµένως το ποσοστό των προσδοκώµενων
φορολογικών τακτικών εσόδων από τα πετρελαιοειδή ανήλθε στα 11,5%. Συνεπώς
και τουλάχιστον από πλευράς εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού, σε περίοδο
µάλιστα οικονοµικής κρίσης, η εκάστοτε κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει ισχυρό
κίνητρο για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον τοµέα των καυσίµων.
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Συνολικά όλες οι επιµέρους προσπάθειες εξοικονόµησης ενέργειας στην χώρα µας
απέτυχαν όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία της ενεργειακής έντασης. Οπως
φαίνεται στο σχήµα 3, η ενεργειακή ένταση (κατανάλωση ενέργειας ανά κάτοικο)
µειώθηκε σε όλες τις περιοχές του κόσµου, όταν στην χώρα µας ο αντίστοιχος
δείκτης για το έτος 2006 ήταν 1,285 δηλαδή αντί µείωση παρατηρήθηκε αύξηση του
δείκτη (στοιχεία Eurostat) κατά την περίοδο 1900-2006

Σχήµα 3 : Εξέλιξη ενεργειακής έντασης (τελική ενέργεια ανά κάτοικο) ανά γεωγραφική
περιοχή της γης (πηγή : Eurostat)

3.2 Τα νέα διεθνή δεδοµένα για το πετρέλαιο
Από το έτος 2005 και µετά οι διεθνείς τιµές αργού πετρελαίου εκτινάχθηκαν
κυριολεκτικά στα ύψη όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. Τον Ιούλιο του 2008
οι τιµές υπερέβησαν τα 140 δολάρια το βαρέλι. Μετά την οικονοµική κρίση που
ακολούθησε οι τιµές αυτές µειώθηκαν και σήµερα είναι περίπου σταθεροποιηµένες
στα 80 δολάρια το βαρέλι.
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$ ανά βαρέλι

Σχήµα 4 : Τιµές αγοράς spot αργού Brent Ευρώπης (πηγή : US Energy Information
Administration)

Τι θα γίνει στο εγγύς µέλλον; Πως θα εξελιχθούν οι διεθνείς τιµές ; Ποιά είναι η αιτία
η οποία προκαλεί αυτές τις τιµές ; Είναι δυνατόν αυτή η αύξηση να αποδοθεί
αποκλειστικά και µόνο στην σπέκουλα των πετρελαιοαγορών;
Στις ανωτέρω ερωτήσεις ουδείς µπορεί να δώσει ακριβείς απαντήσεις. Οµως σήµερα
η θεωρία για το «κορυφέλαιο» έρχεται να κλονίσει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου.
Πρόκειται για την θεωρία της κορύφωσης της παραγωγής πετρελαίου την στιγµή
όπου αυξάνει διαρκώς η παγκόσµια ζήτηση, µε καταναλωτικούς ηγέτες την Κίνα και
την Ινδία. Το πετρέλαιο το οποίο αντιστοιχεί στην κορύφωση της παραγωγής είναι
γνωστό µε τον όρο ως «Peak Oil” . Τα βασικά στοιχεία της θεωρίας αυτής έχουν ως
εξής: Οι έρευνες για την ανακάλυψη νέων κοιτασµάτων πετρελαίου έχουν φθάσει
στην κορυφή περί τα τέλη της δεκαετίας του 60 όπως δίδεται από το κόκκινο
ραβδόγραµµα του σχήµατος που ακολουθεί. Στο εγγύς µέλλον ο εκτιµώµενος ρυθµός
ανακάλυψης νέων κοιτασµάτων δίδεται µε το πράσινο ραβδόγραµµα. Από την άλλη
πλευρά η εξόρυξη και η παραγωγή πετρελαίου ακολουθεί την έρευνα µε µία
υστέρηση 30 έως 40 ετών. Εποµένως σύµφωνα µε την θεωρία αυτή η κορύφωση της
διενθούς παραγωγής πετρελαίου αναµένεται να συντελεστεί το έτος 2010 ενώ στη
συνέχεια αναµένεται να ακολουθήσει πτώση της παγκόσµιας παραγωγικής
ικανότητας κατά 2% ετησίως. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την υψηλή ζήτηση
πετρελαίου θα σηµάνει δραµατικές αυξήσεις των τιµών καθιστώντας έτσι το φθηνό
πετρέλαιο πρακτικά ανέφικτο.
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Σχήµα 5 : Εξέλιξη έρευνας αποθεµάτων και παραγωγής πετρελαίου (Colin Campbell, Oil
Ετήσια ανακάλυψη και παραγωγή G(βαρέλια)

Crisis, 2005. Multi-Science Publishing)

Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα και εν µέσω οικονοµικής κρίσης, δεν είναι δυνατόν
σήµερα να αγνοηθεί αυτή η δραµατική θεωρία του «Κορυφελαίου» (peak oil).
Σύµφωνα µε αυτή την θεωρία όλες οι χώρες θα πρέπει να λάβουν άµεσα µέτρα
εξοικονόµησης και υποκατάστασης πετρελαίου προκειµένου να µην βρεθούν εν µέσω
δραµατικής επιδείνωσης του εµπορικού τους ισοζυγίου ή ακόµα περισσότερο πριν
αντιµετωπίσουν µερική ή ολική αδυναµία πληρωµών. ∆ιότι η κορύφωση των τιµών
του πετρελαίου αναµένεται να συµβεί πολύ ενωρίτερα από την φυσική εξάντληση
των διαθέσιµων πετρελαϊκών αποθεµάτων. Και το γεγονός αυτό είναι ανεξάρτητο
από τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας για την µείωση των εκποµπών του
θερµοκηπίου.
Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό πως η κυβέρνηση πρότεινε
τρεις υποθέσεις εξέλιξης των τιµών αργού πετρελαίου που δίδονται στο Σχήµα 3 που
ακολουθεί:

8

Ενέργεια: σημερινή εικόνα – Σχεδιασμός – Προοπτικές, ΤΕΕ, 8-10/03/2010: Αθήνα

Σχήµα 6 : Τρεις υποθέσεις εξέλιξης τιµών αργού πετρελαίου οι οποίες περιλαµβάνονται
στην «Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης στα πλαίσια της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ»
των ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ, Ιούνιος 2008»

Mε τέτοιες προβλέψεις για τις τιµές πετρελαίου, είναι φανερό ότι µεταξύ των πλέον
αρµόδιων φορέων χάραξης της ενεργειακής πολιτικής δεν υπήρχε το 2008 ανησυχία
για τα θέµατα του «κορυφελαίου». Πάντως οι προβλέψεις του Σχήµατος 6 είναι
εξόχως αισιόδοξες και δεν δικαιολογούνται µε βάση τα δεδοµένα τιµών του πρώτου
εξαµήνου του έτους 2008.
Οι προβλέψεις του Συµβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής οι οποίες δόθηκαν
το 2009 (σχήµα 7) ήταν σαφώς πιο συντηρητικές αλλά και αυτές πόρω απέχουν από
το εκδηλώνουν µεγάλη ανησυχία δι’ αυτές.
Με τις ανωτέρω προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να διαµορφωθεί ένα εθνικό
πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας το οποίο να προβλέπει εξοικονόµηση ενέργειας
πάνω από 50% το έτος 2030.
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Σχήµα 7 : Προβλέψεις ΣΕΕΣ για τιµές αργού πετρελαίου στην ετήσια έκθεση 2009 για
τον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό

3.3 Η αναγκαιότητα διαµόρφωσης πολιτικής εξοικονόµησης ενέργειας
Τον Ιανουάριο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε λεπτοµερή δέσµη µέτρων
για το κλίµα και την ενέργεια2 η οποία περιλάµβανε στόχους µείωσης κατά 20-2020% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, καθώς και
αυξηµένο µερίδιο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για το 2020. Η δέσµη µέτρων
εγκρίθηκε από το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του 2007.
Τον Ιούνιο 2008 το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ διαµόρφωσαν
το «Σχέδιο ∆ράσης Ενεργειακής Απόδοσης» στα πλαίσια της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ.
Με βάση το σχέδιο αυτό προβλέπεται ότι η τελική χρήση ενέργειας στην χώρα µας θα
µειωθεί κατά 9% το έτος 2016, ως προς την µέση κατανάλωση της πενταετίας 20012005. Ο στόχος αυτός επιβάλλεται από την οδηγία 2006/32/ΕΚ και είναι αρκετά
συντηρητικός ως προς τις πραγµατικές δυνατότητες της χώρας. Βάσει του σχεδίου
αυτού το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αναµένεται να αναπτυχθεί κατά 37,7% το έτος
2016 έναντι του µέσου ΑΕΠ του 2005 ενώ η κατανάλωση ενέργειας χωρίς την λήψη
µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 35% το έτος 2016
έναντι του µέσου όρου της πενταετίας 2001-2005. ∆ηλαδή το επίσηµο κράτος
προβλέπει ότι µετά τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας η πραγµατική κατανάλωση θα
αυξηθεί κατά 27,4% το έτος 2016 έναντι του µέσου όρου της πενταετία 2001-2005
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η επίσηµη πολιτική της χώρας (2008) δεν
περιλαµβάνει προγράµµα εξοικονόµησης ενέργειας τα οποία να ανταποκρίνονται
στους επίσηµους και διακηρυγµένους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενωσης (20-20-20).
Για τον λόγο αυτό απαιτείται σήµερα µία πλήρης αναπροσαρµογή της ενεργειακής
πολιτικής, έχοντας ως κεντρικό άξονα την εξοικονόµηση ενέργειας.
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Η ανάγκη για ένα εθνικό πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας γίνεται επιτακτική αν
ληφθούν υπ’ όψιν οι πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα της εξόρυξης και παραγωγής
λιγνιτών. Με την µέση θερµογόνο δύναµη του εξορυσσόµενου λιγνίτη να εµφανίζει
πτωτικές τάσεις (βλ. Σχήµα 8). Το γεγονός αυτός έχει αρνητικές επιπτώσεις στον
βαθµό απόδοσης και την περιβαλλοντική συµπεριφορά των λιγνιτικών σταθµών της
χώρας. Επίσης πτωτικές τάσεις εµφανίζει και η ίδια η λιγνιτοπαραγωγή η οποία
οφείλεται τόσο σε λόγους εξάντλησης των υφιστάµενων ορυχείων όσο και σε λόγους
έλλειψης προγραµµατισµού εκµετάλλευσης νέων περιοχών. Ετσι σήµερα εκ των
πραγµάτων ο προγραµµατισµός της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας στρέφεται στο
φυσικό αέριο.
Σήµερα η τιµή του φυσικού αερίου είναι στενά συνδεδεµένη µε τις διεθνείς τιµές
πετρελαίου. Εάν δε ληφθεί υπ’ όψιν η προγραµµατιζόµενη ένταξη εκατοντάδων
µεγαβάτ σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ τότε η µέση αξία παραγωγής µίας
κιλοβατώρας στην χώρα µας αναµένεται να αυξηθεί δραµατικά εντός της επόµενης
πενταετίας. Η εποχή της φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας έχει πλέον παρέλθει
ανεπιστρεπτί

Κατωτέρα θερµογόνος δύναµη (Kcal/kg)

Σχήµα 8 : ∆ιαχρονική µεταβολή της κατωτέρας θερµογόνου δύναµης του λιγνίτη έναντι
της ονοµαστικής τιµής σχεδιασµού (Πηγή : Στοιχεία ΥΠΕΧΩ∆Ε από την επίσηµη
έκθεση 2008 απογραφής των εκποµπών)
1400
1350

Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη σχεδιασμού : 1320 kcal/kg

1300
1250
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4

Εξοικονόµηση ενέργειας και δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας

4.1 Εξοικονόµηση πετρελαίου
Η Κατανάλωση καυσίµων στην χώρα µας για το έτος 2006
•

Οικιακός τοµέας :

2958 χιλ. ΤΙΠ (19,5%)

•

Τριτογενής/εµπορικός τοµέας:

451 χιλ. ΤΙΠ (3,0%)

ΣΥΝΟΛΟ

3409 χιλ. ΤΙΠ (22,5%)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:

8425 χιλ. ΤΙΠ (55,4%)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :

1938 χιλ. ΤΙΠ (12,8%)

Γενικώς καθ’ όλη την τελευταία δεκαετία η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης και
κίνησης στον οικιακό και εµπορικό τοµέα ανήλθε περί τα 3,5 εκατ. τόνοι. Οι
µεταφορές καταναλώνουν την µεγαλύτερη ποσότητα καυσίµων (βενζίνες και
πετρέλαια) φθάνοντας σε ετήσια βάση τα 8,4 εκατ. τόνους. Λαµβάνοντας µία
πυκνότητα πετρελαίου 0,85 t/m3 τότε η συνολική κατανάλωση πετρελαιοειδών στον
οικιακό/εµπορικό τοµέα ανέρχεται στα 3,5/0,85 = 4,12 εκατ. κυβικά µέτρα. Με µία
µέση τιµή πετρελαίου των 0,58 €/λίτρο έπεται ότι η αξία αγοράς της εν λόγω
ποσότητας αντιστοιχεί στα 2,4 δις. ευρώ ετησίως.
Για εξοικονόµηση πετρελαίου έως 20% έως το έτος 2020, αυτό σηµαίνει ότι η ετήσια
οικονοµία από κατανάλωση πετρελαίου στον οικιακό και εµπορικό τοµέα θα ανέλθει
στα 20%x2,4 = 0,480 δισ. ευρώ.
Λαµβάνοντας ότι η µέση απόσβεση των επενδύσεων εξοικονόµησης ενέργειας για
την επίτευξη αυτού του πρώτου 20% της εξοικονόµησης είναι της τάξεως των 5 ετών.
Αυτό θα επεξηγηθεί στο επόµενο κεφάλαιο. Εποµένως η εξοικονόµηση αυτή
αντιστοιχεί σε παραγωγικές και βιώσιµες επενδύσεις ίσες µε 5 έτη x 0,480 ευρώ =
2,42 δις. ευρώ.
Για την εκτίµηση των απαραίτητων θέσεων εργασίας για την επίτευξη αυτής της
εξοικονόµησης γίνεται ότι η υπόθεση ότι η προστιθέµενη αξία της εργασίας των
τεχνικών (µηχανικοί και τεχνίτες) ανέρχεται στο 50% των επενδύσεων αυτών. Αυτό
σηµαίνει ότι οι αµοιβές των τεχνικών θα ανέλθουν στα 4,2x50%=1,2 δις. ευρώ.
Τέλος θεωρώντας ότι µία µέση µεικτή αµοιβή εξειδικευµένου τεχνίτη ή µηχανικού
ανέρχεται στα 35.000 ευρώ ετησίως, τότε το σύνολο των ανθρωπο-ετών
απασχόλησης ανέρχεται στα 1.200.000.000 / 35.000 = 35.000 ανθρωποέτη. Εάν
εποµένως διαιρεθούν τα 35.000 ανθρωποέτη µε δέκα έτη της δεκαετίας 2010-2020
τότε προκύπτει ο αριθµός των θέσεων εργασίας ίσος µε 3.500.
Συνεπώς µία εξοικονόµηση πετρελαίου στον οικιακό και εµπορικό τοµέα ίση µε 20%
έως το 2020 θα απαιτήσει την δηµιουργία 3.500 νέων θέσεων εργασίας
εξειδικευµένου τεχνικού προσωπικού.
Κατ’ αντιστοιχία µία πρόσθετη εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% την δεκαετία
2020-2030 µε µέση απόσβεση επενδύσεων τα 7 έτη θα απαιτήσει επενδύσεις ίσες µε
0,840 x 7 = 5,9 δις. ευρώ και µε µία προστιθέµενη αξία εργασίας 40% θα
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δηµιουργήσει αµοιβές εργασίας ίσες µε 5,9x 40% = 2,36 δισ. ευρώ. Εποµένως οι
θέσεις εργασίας που αναλογούν σε αυτήν την αµοιβή προκύπτουν ίσες µε
2.360.000.000/(35.000x10) = 6700.
Από την ανάλυση αυτή προκύπτει ευθέως ότι µε µία εξοικονόµηση 20%+20% για τα
επόµενα 20 έτη, αυτή θα αντιστοιχεί στην δηµιουργία έξι µε επτά χιλιάδων σταθερών
και µόνιµων θέσεων εργασίας.
4.2 Τεχνολογίες εξοικονόµησης πετρελαίου
Υποψήφιες τεχνολογίες και επενδύσεις στον τοµέα εξοικονόµησης πετρελαίου στα
υφιστάµενα κτίρια του οικιακού και εµπορικού/δηµοσίου τοµέα µεταξύ άλλων
περιλαµβάνουν :
Ενδεικτική περίοδος
αποπληρωµής (έτη)

Τεχνολογία/επένδυση
Αντικατάσταση λεβήτων/καυστήρων µε νέους υψηλής απόδοσης

5–7

Εισαγωγή τεχνολογίας αντιστάθµισης της θερµοκρασίας του νερού
θέρµανσης µε τρίοδες/τετράοδες βάνες ή µε ηλεκτρονική
αντιστάθµιση θερµοστάτη καυστήρα

1–2

Χρήση υδραυλικής τεχνολογίας για την υδραυλική εξισορρόπηση
των δικτύων διανοµής θερµού νερού

1–3

Χρήση τεχνολογία τοπικής ρύθµισης της θερµοκρασίας χώρων
(θερµοστάτες χώρου σε συνδυασµό µε ηλεκτροβαλβίδες
αποµόνωσης σωµάτων ή βρόγχων)

1–3

Εισαγωγή φυσικού αερίου στην κεντρική θέρµανση και στη
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Η χρήση φυσικού αερίου θα
πρέπει να συνοδεύεται όπου είναι δυνατόν µε :

1

Καυστήρες αναλογικής ρύθµισης για αντιστάθµιση
θερµοκρασίας νερού θέρµανσης

3-5
5–7

2
3

Λέβητες συµπυκνώσεως για µεγιστοποίηση βαθµού
απόδοσης στις χαµηλές θερµοκρασίες

7-9

Ηλιοθερµικές εγκαταστάσεις για την προθέρµανση του
ζεστού νερού χρήσης

Αντικατάσταση κουφωµάτων µε νέα αεροστεγανά κουφώµατα
χαµηλής εκποµπής θερµότητας

7–9

Θερµοµόνωση στεγών

10 – 15

Επιλεκτική θερµοµόνωση παράπλευρης τοιχοποιΐας

15 – 20

Εισαγωγή ηλιοθερµικών εγκαταστάσεων στην κεντρική θέρµανση

8 – 12

Χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας στην κεντρική θέρµανση

8- 12

Χρήση καυστήρων βιοµάζας στην κεντρική θέρµανση

5 – 10
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Σε ότι αφορά τα νέα κτίρια, κύρια τεχνική εξοικονόµησης θα πρέπει να είναι η
βιοκλιµατική αρχιτεκτονική του κτιρίου και ο ενεργειακός σχεδιασµός των
εγκαταστάσεων. Στην περίπτωση των νέων κτιρίων η εξοικονόµηση ενέργειας θα
πρέπει να κυµαίνεται τυπικά άνω του 60% έναντι των σηµερινών επιπέδων
κατανάλωσης.
4.3 Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα κατά το έτος 2006 είχε ως εξής:
•

Οικιακός τοµέας :

17,7 δισ. kWh (33,7%)

•

Εµπορικός/δηµόσιος τοµέας :

17,8 δισ. kWh (33,8%)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ:

35,4 δισ. kWh (67,5%)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ :

14,2 δισ. kWh (26,9%)

Σύµφωνα µε το ισοζύγιο ενέργειας της χώρας για το έτος 2006 (πηγή : ΥΠΑΝ) η
συνολική διατιθέµενη ηλεκτρική ενέργεια για κατανάλωση το έτος 2006 ανήλθε σε
52,6 εκατ. kWh. Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία αυτά προκύπτει η µεγάλη σηµασία
για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (ΒΕΑ) στον τοµέα της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό/εµπορικό/δηµόσιο τοµέα.
Εάν θεωρηθεί ότι η µέση τιµή πώλησης µίας kWh στον οικιακό/εµπορικό τοµέα είναι
0,09 €/kWh τότε η αγορά των 35,4 δις. kWh αντιστοιχεί σε µία ετήσια αξία 3,2 δις.
ευρώ.
Με τα σηµερινά δεδοµένα είναι εφικτό να τεθεί ένας στόχος εξοικονόµησης
ηλεκτρικής ενέργειας της σηµερινής κατανάλωσης έως 20% µέχρι το έτος 2020.
Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µε επενδύσεις µέσης απόσβεσης 6 έως 10 ετών.
Εποµένως η εξοικονόµηση αυτή αντιστοιχεί σε µία αγορά εξοικονόµησης ενέργειας
3,2 x 8 x 20%= 5,12 δισ. ευρώ. Θεωρώντας ότι :
4
5
6

Μέση προστιθέµενη αξία τεχνικών στις επενδύσεις εξοικονόµησης ηλεκτρικής
ενέργειας :
40%
Μέση ετήσια αµοιβή απασχόλησης τεχνικών/µηχανικών
35000 €
∆ιάρκεια υλοποίησης επενδύσεων :
10 χρόνια

Προκύπτει ότι η ανωτέρω εξοικονόµηση ενέργειας αντιστοιχεί σε :
5.120.000.000 € x 40% / (35000 €. 10) = 5880 νέες θέσεις εργασίας
4.4 Τεχνολογίες εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας
Υποψήφιες τεχνολογίες και επενδύσεις στον τοµέα εξοικονόµησης ηλεκτρικής
ενέργειας µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν :
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Ενδεικτική περίοδος
αποπληρωµής (έτη)

Τεχνολογία/επένδυση
Αντικατάσταση ηλεκτρικών θερµοσιφώνων µε ηλιακούς
θερµοσίφωνες ή κεντρικές ηλιοθερµικές εγκαταστάσεις

7 – 10

Εισαγωγή αυτοµατισµών παρουσίας ή συστηµάτων διαχείρισης
κτιρίων (BMS)

1-3

Εισαγωγή νέας τεχνολογίας φθορισµού στον φωτισµό

3–5

Εισαγωγή φυσικού αερίου για µαγείρεµα και θερµό νερό χρήσης

7- 8

Χρήση ανεµιστήρων οροφής για περιορισµό της χρήσης των
κλιµατιστικών

1-2

Βέλτιστη συντήρηση κλιµατιστικών/ψυχροστασίων

1

Εκσυγχρονισµός κλιµατιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
(ρυθµιστές στροφών, βελτιστοποίηση λειτουργίας,

1–3

Βαφή στεγών και παράπλευρης τοιχοποιΐας µε λευκές ή
ανοιχτόχρωµες βαφές (ψυχρά υλικά)

5- 8

Εισαγωγή συστηµάτων σκίασης σε παράπλευρες ασκίαστες
επιφάνειες ανοιγµάτων κτιρίων

8 – 10

Εισαγωγή εγκαταστάσεων συµπαραγωγής µικρής κλίµακας

7-9

4.5 Άλλες βιώσιµες θέσεις εργασίας
Στις ανωτέρω θέσεις εργασίας δεν περιλαµβάνονται οι αυξηµένες απαιτήσεις για
πρόσθετο προσωπικό συντήρησης των εγκαταστάσεων θέρµανσης/ψύξης/
κλιµατισµού.
Σήµερα οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν πολύ πέραν του βελτίστου για λόγους οι
οποίοι µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν :
o Ελλιπής αντίληψη των διαχειριστών των ακινήτων ως προς τα οφέλη της
συντήρησης
o Πληµµελής κατάρτιση του τεχνικού κόσµου επί θεµάτων νέων τεχνολογιών
και ιδίως των αυτοµατισµών
Μετά την θέσπιση του ΚΕΝΑΚ και την πλήρη ενσωµάτωση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ
(για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων) θα απαιτηθεί η τακτική ενεργειακή
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης και κλιµατισµού.
Εκτιµάται ότι οι πρόσθετες εργασίες συντήρησης οι οποίες θα απαιτηθούν προς
υποστήριξη του εθνικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και των
ενεργειακών επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων είναι :
•

Εγκαταστάτες και συντηρητές λεβήτων και καυστήρων

•

Εγκαταστάτες και συντηρητές κλιµατιστικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων
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•

Εγκαταστάτες και συντηρητές υδραυλικών

•

Εγκαταστάτες και συντηρητές αυτοµατισµών κεντρικής θέρµανσης

Στην χώρα µας υπάρχουν άνω των 3,0 εκατοµµυρίων εγκαταστάσεων κεντρικής
θέρµανσης. Εάν υποτεθεί ότι
 βάσει της 2002/91/ΕΚ επιτελούνται ετησίως 1 εκατ. επιθεωρήσεις στις
εγκαταστάσεις αυτές,
 για κάθε επιθεώρηση απαιτείται µία ανθρωποηµέρα εργασίας (συντηρητική
υπόθεση),
 και κάθε τεχνικός διαθέτει 200 ηµέρες εργασίας ετησίως
τότε µόνο η επιθεώρηση κεντρικών θερµάνσεων θα απαιτήσει 1000000/200 = 5000
πρόσθετων θέσεων εργασίας οι οποίες θα κατανεµηθούν µεταξύ µηχανικών,
υδραυλικών και τεχνικών καυστήρων. Οι θέσεις εργασίας αυτές είναι βιώσιµες διότι
η αποζηµίωση των εργασιών επιθεώρησης κατά κανόνα αναµένεται να αποσβένεται
για τους ιδιοκτήτες εντός του ιδίου έτους λόγω οικονοµίας καυσίµου.
Αντίστοιχες είναι οι θέσεις εργασίας και για την ενεργειακή επιθεώρηση
εγκαταστάσεων ψύξεως και κλιµατισµού.
Εποµένως το σύνολο των αναµενόµενων θέσεων εργασίας για τις ενεργειακές
επιθεωρήσεις κεντρικών θερµάνσεων και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων ανέρχεται
τουλάχιστον στις 10.000 θέσεις ετησίως.
Τέλος, κατ’ αναλογία µε τα προηγούµενα, η ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων
όπως αυτή προωθείται µε την θέσπιση του ΚΕΝΑΚ στην χώρα µα, αναµένεται να
δηµιουργήσει περί τις 7.000 έως 10.000 νέες θέσεις εργασίας στον τοµέα της
επιθεώρησης. Ο ακριβής αριθµός των θέσεων θα εξαρτηθεί από τον ρυθµό
διείσδυσης στην ελληνική κοινωνία της τεχνικής της πιστοποίησης µε την κύρια
ευθύνη να βαραίνει τον τεχνικό κόσµο ο οποίος θα πρέπει να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της πιστοποίησης κατά τρόπο αποτελεσµατικό και οικονοµικό.
4.6 Συµπεράσµατα
Από την ανωτέρω ανάλυση προκύπτει ότι οι βιώσιµες θέσεις εργασίας του τεχνικού
κόσµου οι οποίες δύνανται ευθέως να δηµιουργηθούν
 από την εξοικονόµηση ενέργειας στο υφιστάµενο κτιριακό απόθεµα
ανέρχονται περίπου στις 10500 – 12000 ετησίως.
 Από την ενεργειακή επιθεώρηση λεβητοστασίων και κλιµατιστικών
εγκαταστάσεων περίπου 12 000
 Από την πιστοποίηση των κτιρίων περίπου 7000 έως 10000.
Εποµένως το σύνολο των θέσεων εργασίας από την εξοικονόµηση ενέργειας στον
κτιριακό τοµέα εκτιµώνται σε 23000 ετησίως χωρίς στον αριθµό αυτό να
περιλαµβάνονται οι θέσεις εργασίας στην πιστοποίηση των κτιρίων.
Εάν ληφθούν υπ’ όψιν και οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας από εξοικονόµηση
ενέργειας στην βιοµηχανία ή στις µεταφορές τότε ο αριθµός αυτός θα πρέπει να
υπερβαίνει τις 30000 θέσεις εργασίας ετησίως.
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5

Προτάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα

5.1 Γενικά
Σήµερα ουδείς µπορεί να προβλέψει το µέλλον. Αλλά για την επιβίωση της
οικονοµίας µας, δεν είναι δυνατόν να αποµακρυνθούµε από την εξής απλή εξελικτική
υπόθεση
(1)

Οδηγούµεθα ταχέως σε ενεργειακό έλλειµµα

(2)

Ετσι στο µέλλον να πρέπει να στηριχθούµε σε ανανεώσιµες και όχι σε
συµβατικές πηγές ενέργειας.

(3)

Όµως οι εναλλακτικές πηγές µπορούν να καλύψουν µικρό µόνο µέρος της
σηµερινής χρήσης

(4)

Συνεπώς πρέπει να µεγιστοποιήσουµε την ενεργειακή απόδοση και την
εξοικονόµηση ενέργειας.

Εποµένως η χώρα µας χρειάζεται άµεσα ένα εθνικό πρόγραµµα εξοικονόµησης
ενέργειας το οποίο να επιτρέψει στην Ελλάδα να ευδοκιµήσει σε ένα κόσµο ακριβής
και περιορισµένης ενέργειας µε βάση την ενεργειακή αποδοτικότητα
Τα καλά νέα είναι ότι :
Ένα µεγάλο µέρος της σηµερινής χρήσης ενέργειας είναι σπάταλο και µπορεί να
εξαλειφθεί χωρίς επίπτωση στην ποιότητα ζωής.
Τα κακά νέα είναι ότι :
Τα περιθώρια χρόνου για την εφαρµογή ενός τέτοιου προγράµµατος έχουν στενέψει
δραµατικά διότι :
(1)

Απαιτείται ενέργεια για την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών.

(2)

Απαιτείται ενέργεια για την επίτευξη της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Έτσι πρέπει να προχωρήσουµε στην µετάβαση όσο υπάρχει ακόµα φθηνή ή
διαθέσιµη ενέργεια.
Σύµφωνα µε όλες τις διεθνείς εκτιµήσεις, η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί την
κύρια µέθοδο για την µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το έτος
2050. Σύµφωνα µε την παρουσίαση του Marco Baroni από τον ∆ιεθνή Οργανισµό
Ενέργειας στο συνέδριο του ΙΕΝΕ (http://www.iene.gr/energyweek09/page03.php), η
εξοικονόµηση ενέργειας αναµένεται να συµβάλει κατά 65% στην µείωση των
εκποµπών του θερµοκηπίου κατά το έτος 2020. Αλλά και για την επίτευξη του
επίσηµου στόχου εξοικονόµησης κατά 20% έως το έτος 2020 πρέπει να γίνουν άµεσα
και πολλά. Ο κτιριακός τοµέας έχει το µεγαλύτερο µερίδιο στην κατανάλωση
ενέργειας και εποµένως επωµίζεται την µεγαλύτερη ευθύνη για την επίτευξη του
εθνικού στόχου.
Τα κτίρια τόσο του κτιριακού όσο και του εµπορικού/τοµέα καταναλώνουν πολύ
περισσότερη ενέργεια από ότι απαιτείται. Εποµένως θα πρέπει να τεθεί άµεσα στόχος
ότι κάθε νέο ανεγειρόµενο ή ανακαινιζόµενο κτίριο θα πρέπει να καταναλώνει
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τουλάχιστον 60% λιγότερη ενέργεια από ότι σήµερα. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να
φθάσει στο 80% το 2015 και το 100% για το 2020 (κτίρια µηδενικών εκµποµπών).
Τα νέα κτίρια παρέχουν µεγάλες ευκαιρίες για την µείωση της χρήσης ενέργειας ενώ
το ύψος των πρόσθετων δαπανών για την επίτευξη της υψηλής απόδοσης είναι µικρό.
Αντίθετα τα υφιστάµενα κτίρια παρέχουν πιο περιορισµένες ευκαιρίες διότι η
αλλαγές στο κτιριακός τους περίβληµα είναι ακριβές.
5.2 Μέτρα για τα νέα ή ανακαινιζόµενα κτίρια του οικιακού τοµέα
Για την επίτευξη των υψηλών στόχων εξοικονόµησης ενέργειας στα νέα ή
ανακαινιζόµενα κτίρια του οικιακού τοµέα απαιτείται :
1

Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική
1.1
1.2
1.3
1.4

2

Αυξηµένη µόνωση στα τοιχώµατα
2.1
2.2
2.3

3

Αποφυγή εκτενούς χρήσεως παραθύρων
Τοποθέτηση παραθύρων για αποδοτική παθητική θέρµανση,
Χρήση εξωτερικής σκίασης για την αποφυγή έκθεσης στην απ ευθείας
ηλιακή ακτινοβολία

Στοχευµένη χρήση της ενέργειας µέσω αυτοµατισµών
4.1
4.2
4.3

5

∆ραστική αύξηση της µόνωσης µε επιλογή κατάλληλων υλικών
Έξυπνη κατανοµή της µόνωσης εντός της κατοικίας και αποφυγή
φαινοµένων διείσδυσης υγρασίας
Χρήση των υλικών παράλληλα µε ορθές τεχνικές αντισεισµικής θωράκισης

Σωστή σχεδίαση παραθύρων
3.1
3.2
3.3

4

Ορθός προσανατολισµός στα υφιστάµενα οικόπεδα
Ενσωµάτωση τεχνικών παθητικής ηλιακής θέρµανσης
Εξασφάλιση φυσικού αερισµού
Χρήση οικολογικών υλικών και εξασφάλιση συνθηκών υγιεινού
περιβάλλοντος

Αυτοµατοποίηση θέρµανσης και ψύξης ανά δωµάτιο
∆ιαρρύθµιση και αποµόνωση δωµατίων µε σκοπό την άνεση αλλά και την
ενεργειακή απόδοση
Επιλογή εξοπλισµού θέρµανσης και ψύξης µε σκοπό την ικανότητα
αποµόνωσης χώρων και χρήσης φθηνών καυσίµων

Οικιακές συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης

5.3 Μέτρα για τα νέα ή ανακαινιζόµενα κτίρια του εµπορικού τοµέα
Για την επίτευξη των υψηλών στόχων εξοικονόµησης ενέργειας στα νέα ή
ανακαινιζόµενα κτίρια του εµπορικού/δηµόσιου τοµέα απαιτείται :
1

Εξωτερικό κέλυφος
1.1

Υπεύθυνη αρχιτεκτονική σχεδίαση
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1.2
1.3
2

Εγκαταστάσεις θέρµανσης, ψύξης και κλιµατισµού
2.1
2.2
2.3

3

∆ιαµόρφωση ορθολογικού δόγµατος περί αποδοτικής αρχιτεκτονικής
σχεδίασης
Ενεργειακά αποδοτική σχεδίαση µε συνδυασµό µόνωσης, υαλοστασίων και
εξωτερικής σκίασης

Υπεύθυνη µηχανολογική σχεδίαση
Ακόµα αγωνιζόµαστε να σχεδιάσουµε ένα αποδοτικό σύστηµα (ζώνες,
τεχνολογίες, αυτοµατισµοί, στοχευµένη χρήση)
Ορθολογική σχεδίαση για εξασφάλιση συνθηκών άνεσης, υγιεινής και
ασφάλειας

Φωτισµός
3.1
3.2
3.3
3.4

Οριοθέτηση επαγγελµατικών αρµοδιοτήτων για ενεργειακή σχεδίαση
φωτισµού
∆ιευρυµένη χρήση φθορισµού
Χρήση τοπικού φωτισµού έναντι του γενικού φωτισµού
Στοχευµένη χρήση φωτισµού µε εκτενή χρήση αυτοµατισµών

Σε γενικές γραµµές στα εµπορικά/δηµόσια κτίρια του µέλλοντος :
•

οι κατηγορίες χρήσεις και η εσωτερική διαµόρφωση παραµένουν οι ίδιες

•

αλλά η εξωτερική εµφάνιση αλλάζει αλλά τα προβλήµατα άνεσης και υγιεινής
ελαχιστοποιούνται.

•

η πυραντίσταση βελτιώνεται

•

η ποιότητα και η διάρκεια ζωής των κτιρίων βελτιώνεται

•

η σχεδίαση επιδέχεται τυποποίηση σε µεγάλο βαθµό

5.4 Εµπόδια στην ενεργειακή αποδοτικότητα
Τα κυριότερα εµπόδια στους εθνικούς στόχους εξοικονόµησης ενέργειας είναι :
•

Οι προσδοκίες του τεχνικού κόσµου και του κόσµου που ασχολείται µε τις
κατασκευές είναι πολύ χαµηλές όταν σήµερα ο εφικτός στόχος µείωσης
κατανάλωσης για νέα κτίρια είναι τουλάχιστον 60%

•

Αντιδεοντολογική πρακτική µεταξύ κατασκευαστών ή/και µηχανικών οι οποίοι
επιµένουν να αγνοούν τον ενεργειακό σχεδιασµό για λόγους επαγγελµατικού ή
αθέµιτου ανταγωνισµού

•

Συστηµατική και ουσιαστική έλλειψη επαγγελµατικής κατάρτισης µεταξύ των
αρχιτεκτόνων, των µηχανολόγων καθώς και των άλλων ειδικοτήτων των
µηχανικών

•

Αργή διάδοση της οργανωµένης γνώσης από τους αρµόδιους φορείς οι οποίοι
κατά κανόνα δεν διαθέτουν επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία
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•

Αναποτελεσµατική υποστήριξη της ενεργειακής αποδοτικότητας από τους
αρµόδιους φορείς και οργανισµούς λόγω σηµαντικής έλλειψης

5.5 Πρώτο βασικό µέτρο: θέσπιση αυστηρών κτιριοδοµικών κανονισµών
Για την υπέρβαση των εµποδίων απαιτείται σήµερα η θέσπιση αυστηρών κανονισµών
ενεργειακής απόδοσης στον κτιριοδοµικό κανονισµό. Μόνο έτσι είναι δυνατόν:
•

Να ελεγχθούν οι κατασκευαστές και οι µηχανικοί για τον κακό ενεργειακό
σχεδιασµό και

•

Να ενδιαφερθεί πραγµατικά ο τεχνικός κόσµος να εκπαιδευτεί στις
ενεργειακές τεχνικές και τις ενεργειακές τεχνολογίες.

•

Να ληφθούν µέτρα εναντίον όλων αυτών που αγνοούν τους κανονισµούς και
τις προδιαγραφές.

Σήµερα ο νέος ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να οδηγεί σε ενεργειακά αποδοτικότερα κτίρια
κατά 60% έναντι του παλαιού κανονισµού θερµοµόνωσης. Αλλως ο στόχος 20-20-20
για το 2020 δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Όµως η πρόταση του ΤΕΕ για τον
ΚΕΝΑΚ εξασφαλίζει ότι τα νέα κτίρια θα είναι τουλάχιστον κατά 30% πιο
ενεργειακά αποδοτικά έναντι του κανονισµού θερµοµόνωσης.
Επίσης είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.
Αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσω της βαθµονόµησης των κτιρίων και της θέσπισης της
ενεργειακής ταυτότητας. Αυτή η απαίτηση συζητείται πάνω από µία 10ετία στην
χώρα µας µε τον ΚΟΧΕΕ και τελευταία µε τον ΚΕΝΑΚ όπως αυτός ανακοινώθηκε
από το ΥΠΑΝ τον ∆εκέµβριο του 2008. Και στις δύο όµως περιπτώσεις οι
προβλέψεις του ΚΟΧΕΕ και του ΚΕΝΑΚ όπως αυτά ετοιµάστηκαν από τους
επίσηµους κρατικούς φορείς αντί να ενισχύουν τις απαιτήσεις ενεργειακού
σχεδιασµού για τα νεοανεγειρόµενα κτίρια, έδιναν µεγαλύτερη έµφαση στα θέµατα
βαθµονόµησης και όχι αυστηροποίησης των κανονισµών.
Μετά την παρέµβαση του ΤΕΕ τον Φεβρουάριο του 2009, και µετά από ένα περίπου
χρόνο, το ΥΠΕΚΑ πρότεινε ένα σχέδιο ΚΕΝΑΚ µε βάση την µεθοδολογία του
κτιρίου αναφοράς, όπως πρότεινε το ΤΕΕ. Το σχέδιο αυτό.
5.6 ∆εύτερο βασικό µέτρο : εκπαίδευση του τεχνικού κόσµου
Πέραν της θέσπισης αυστηρών ενεργειακών κανονισµών, απαιτείται η κατάρτιση του
τεχνικού κόσµου επάνω στις νέες απαιτήσεις. Η κατάρτιση θα πρέπει να περιλάβει
όλες τις βαθµίδες των τεχνικών και θα πρέπει να γίνει πρωτίστως επί των νέων
απαιτήσεων των κανονισµών. Κατόπιν της εκπαίδευσης αυτής, ουδείς θα µπορεί να
ισχυριστεί «άγνοια κανονισµών».
5.7 Τρίτο βασικό µέτρο : ο έλεγχος των νέων κτιριακών κατασκευών
Η πολιτεία θα πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες αυστηρού ελέγχου ώστε να
αποφευχθούν στο µέλλον παράνοµες συµπεριφορές από µη συµµορφούµενους
επαγγελµατίες. Ουδείς κανονισµός ενεργειακής απόδοσης δύναται να αποδώσει εφ’
όσον συνεχιστεί το καθεστώς της αυθαιρεσίας στις οικοδοµές. Μόνο µε αυστηρές
διαδικασίες ελέγχου και επιβολής των σχετικών κυρώσεων είναι δυνατόν να
περιοριστεί το σηµερινό καθεστώς της αυθαιρεσίας στην οικοδοµή.
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