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Η ζηοχευμένη προζέγγιζη ζηην Ελλάδα μπορεί να προζθέρει ζημανηικό πεδίο για ενεργειακή 

αποδοηικόηηηα  

Η ιεηηνπξγία ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ θηηξίσλ είλαη έλαο γεληθόο ζηόρνο γηα ηνλ δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα κε 

ζθνπό λα επηηεπρζνύλ νη γεληθνί ζηόρνη ηεο Ε.Ε. ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Επηπιένλ, ε γεληθή νηθνλνκηθή ύθεζε 

πξόζζεζε κηα λέα πηεζηηθή δηάζηαζε, απηή ηεο κείσζεο ησλ εμόδσλ ηόζν ζηελ αηνκηθή όζν θαη ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία. Οη Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ ζηελ Ειιάδα πξνζθέξνπλ κηα ζεκαληηθή εξγαζηαθή βάζε πξνο 

ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, θαζώο έλαο κεγάινο αξηζκόο εμ απηώλ θαηαζθεπάζηεθε πξηλ ην 1980 (όηαλ 

εηζήρζε ν Ειιεληθόο Καλνληζκόο Θεξκνκόλσζεο) θαη δελ ππάξρεη ζεκαληηθό επίπεδν ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα. Ωζηόζν, ζεκαληηθά εκπόδην αληηκεησπίζηεθαλ ζην 

έξγν SAVE AGE, θαζώο δελ είραλ πινπνηεζεί παξόκνηεο ελέξγεηεο ηνπηθά, δελ ππάξρνπλ ειιεληθά κέιε ζηελ 

Επξσπατθή Έλσζε Δηεπζπληώλ Μνλάδσλ Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (Δίθηπν E.D.E.) θαη δελ ππάξρεη ππνρξέσζε 

ζπκκεηνρήο ζε εζληθή έλσζε, θαη, σο απόξξνηα, νη κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα.  

 

Ο ηνκέαο ησλ θηεξίσλ θαη ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ απνηεινύλ ηνπο κεγαιύηεξνπο θαηαλαισηέο ελέξγεηαο ζηε 

ρώξα. Τα θηήξηα ζηελ Ειιάδα επζύλνληαη γηα ην 36 % ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελώ, θαηά ηελ 

πεξίνδν 2000–2005, αύμεζαλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε θαηά 24% θζάλνληαο ηα 8,54 Mtoe, πνπ 

απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο απμήζεηο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηεξίσλ ζηελ Επξώπε (Μειέηε 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Τκήκα Φπζηθήο γηα ην η. Υπ. Αλάπηπμεο, Σρέδην Δξάζεο ζρεηηθά κε ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο ζηνλ θηεξηαθό ηνκέα, Δεθέκβξηνο 2008). 

 

Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ ηα Ειιεληθά θηήξηα ραξαθηεξίδνληαη από πςειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

είλαη ην θησρά κνλσκέλν πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ, ηα αλεπαξθή ζπζηήκαηα θαη ην γεγνλόο όηη θακία ζύγρξνλε 

ηερλνινγία δελ ελζσκαηώζεθε ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, θπξίσο ιόγσ ηεο έιιεηςεο ζρεηηθνύ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ 

ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. Η θαηάζηαζε απηή αληηκεησπίζηεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο πνπ 

δηελεξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ AGE SAVE, νη Μνλάδεο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (Μ.Φ.Η.) εζηίαδαλ ζε 

ζέκαηα θξνληίδαο (όπσο θπζηθά είλαη πνιύ ινγηθό), αθήλνληαο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο σο παξάγνληα πνπ 

δελ είρε αληηκεησπηζζεί. 

 

Μηα ζπλνιηθή κειέηε γηα ην λνκό Πηεξίαο ζηελ Ειιάδα έδεημε κηα δπλεηηθή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο  61,6% ζε 

δηακεξίζκαηα ηνπ νηθηαθνύ ηνκέα, θαηαζθεπαζκέλα πξηλ ην 1980 (ε νπνία είλαη ε θαηεγνξία όπνπ νη ηνπηθέο 

Μ.Φ.Η. ζπκπεξηιήθζεθαλ). Πην αλαιπηηθά, ε κειέηε απηή (Πηεξηθή Αλαπηπμηαθή, 2010) απνδεηθλύεη όηη ππάξρεη 

δπλαηόηεηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ησλ 134,40 kWh/m2 θαη' έηνο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. 
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Παξ' όια απηά, ε πξνεγνύκελε εκπεηξία ζε 

παξόκνηαο πξνζέγγηζεο θαηαζηάζεηο, έδεημε 

όηη κηα θαιή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

απνηειεί βαζηθό παξάγνληα γηα ηελ 

επηηπρία. Απηή ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη 

πνιύ ζεκαληηθά, αιιά ζπρλά ππνηηκεκέλα 

ζηνηρεία, όπσο ν ζαθήο νξηζκόο ηεο 

νκάδαο-ζηόρνπ (πξνζέγγηζε από πόξηα ζε 

πόξηα) θαη κηα θαιή εηαηξηθή εηθόλα (κε 

βάζε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο). 

 

Πηγή: Δομή μιας τοπικής στρατηγικής Δημοσίων Στέσεων: Έργο RURASU (IEE) 
- Δημοσιεσμένη οριστική έκθεση (2007) 

 
Ωο απνηέιεζκα ην SAVE AGE ζα κπνξνύζε λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο, δηαζθαιίδνληαο όηη πηζαλέο επελδύζεηο ζα κπνξνύζαλ λα θζάζνπλ ην πςειό 

δπλακηθό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. Απηό πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά θαη κέζα από 

ζηνρεπκέλν ζρεδηαζκό, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε κεγαιύηεξε δπλαηή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ θαη 

κεηαθνξά γλώζεο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθό ηξόπν. 

 

Τν παδι ηεο επίηεπμεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθόηεηαο ζε ηνπηθό επίπεδν έρεη 

πνιιά θνκκάηηα. Μεξηθέο θνξέο, όια 

απηά δελ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ, 

σζηόζν, έλα πιήξεο παδι ζα κπνξνύζε 

λα κεγηζηνπνηήζεη ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Σεκαληηθόο παξάγνληαο 

είλαη λα πξνζαξκόζεη, σο βαζηθή αξρή, 

κηα θηιηθή πεξηβαιινληηθά θαη 

ελεξγεηαθά πνιηηηθή, πνπ δηέπεη 

νξηδόληηα όια ηα έξγα θαη ηηο δξάζεηο 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο. Απηή είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο Πηεξηθήο Αλαπηπμηαθήο. 
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Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο νξηδόληηαο εηδηθήο εθαξκνγήο αεηθόξνπ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο εθαξκόζζεθε ζε 

επελδύζεηο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο LEADER + ζην Ννκό Πηεξίαο. Γηα θάζε επέλδπζε κηα Ελεξγεηαθή 

Κηηξηαθή Ταπηόηεηα (σο παξάξηεκα ηεο ζύκβαζεο) ζπληάρζεθε, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ελεξγεηαθνί θαη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο παξαθνινπζήζεθαλ. 

 

 

Φ / Β  εγκαηάζηαζη ζε ηοσριζηικές καηοικίες ζε παραδοζιακό οικιζμό, 

μη ζσνδεδεμένο με δίκησο ηλεκηρικής ενέργειας, ποσ τρημαηοδοηήθηκε από ηην  Κ.Π. Leader + 

 

 


