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Κεφάλαιο 1. Συνοπτική παρουσίαση Σχεδίου Δράσης ΠΔΜ για την
βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων
Με το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στοχεύει :
•

Τους «μεγάλους (heavy)» καταναλωτές (σχολεία, υποδομές υγείας και
πρόνοιας)

Επιδιώκεται, το Σχέδιο Δράσης (που ονομάζεται και «περιφερειακός χάρτης
Ενεργοβόρων Κτιρίων») να καταλήγει σε λύσεις :
•

Τεχνικές

•

Χρηματοοικονομικές

•

Θεσμικές

έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται, στο μέτρο του δυνατού, σε επίπεδο περιφέρειας, οι
προκλήσεις της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 αλλά και οι
προκλήσεις της κοινωνικό-οικονομικής κρίσης που εξακολουθεί να επηρεάζει την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αλλά και την χώρα μας.
Τι καταγράφεται, ενδεικτικά, στον «περιφερειακό χάρτη» :

Ανά Περιφερειακή Ενότητα :
•

Ο αριθμός των σχολικών μονάδων (ανά βαθμίδα εκπαίδευσης)
Για κάθε σχολική μονάδα (που λειτουργεί) :
Έτος κατασκευής
Οικοδομική Άδεια (εάν υπάρχει) και αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης του κτιρίου. Επίσης εάν είναι εντός ή εκτός οικισμού.
Δυναμικότητα σχολικής μονάδας (π.χ. εξαθέσιο) και αριθμό παιδιών
που εξυπηρετεί
Τρόπος θέρμανσης (πετρέλαιο, τηλεθέρμανση κλπ)
Στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας (θερμικής αλλά και ηλεκτρικής)
Πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης (εάν υπάρχει)
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•

Για μονάδες υγείας – πρόνοιας (που λειτουργούν) :
Έτος κατασκευής
Οικοδομική Άδεια (εάν υπάρχει) και αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης του κτιρίου. Επίσης εάν είναι εντός ή εκτός οικισμού.
Τρόπος θέρμανσης (πετρέλαιο, τηλεθέρμανση κλπ)
Στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας (θερμικής αλλά και ηλεκτρικής)
Πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης (εάν υπάρχει)
Ενδεχόμενες παρεμβάσεις που έχουν γίνει (και πότε) (εάν μπορεί να
αποτυπωθεί και το κόστος) και εάν απαιτούνται και άλλου τύπου
παρεμβάσεις.

Ο περιφερειακός «χάρτης» καταλήγει σε:
Προσδιορισμό τύπου παρεμβάσεων (αιτιολογημένα),
Εκτίμηση συνολικού κόστους παρεμβάσεων,
Προσδιορισμό χρηματοδοτικού μέσου (ή μέσων)
Αποτύπωση

και

(ασφαλές)

χρονοδιάγραμμα

ενεργειών

έως

της

ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων,
Προτάσεις (υπό την μορφή Οδηγού) επί των αντίστοιχων θεσμικών
παρεμβάσεων.

Και προαιρετικά :
Επιχειρηματικές και ερευνητικές ευκαιρίες (στο πλαίσιο της Έξυπνης
Εξειδίκευσης) ,
Μέτρα υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
Εργαλεία Χρηματοδοτικής Τεχνικής (που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά),

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου αποτελεί η
δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής παρακολούθησης της ενεργειακής
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κατανάλωσης, (θερμικής και ηλεκτρικής) και συνολικά του βαθμού απόδοσης όλων
των κτιρίων με απώτερο στόχο η σε πραγματικό χρόνο εκτίμηση της ενεργειακής
κατάστασης του κάθε δημόσιου κτιρίου ξεχωριστά αλλά και όλων μαζί συνολικά με
σκοπό την παρακολούθηση των Περιφερειακών & Εθνικών Στρατηγικών όπως αυτές
συνάδουν με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και η προστασία της κάθε δημόσιας
επένδυσης.
Επίσης ορίζονται οι βασικές αρχές της Περιφέρειας οι οποίες καθορίζουν την
στρατηγική της Περιφέρειας στην κατά βάση βελτίωση της ενεργειακής απαίτησης
των κτιρίων (μέσω της θερμομονωτικής θωράκισης τους) για τον εξορθολογισμό
της συμπεριφοράς των κτιρίων απέναντι στην παραγόμενη ενέργεια από οιοδήποτε
μέθοδο αυτή παράγεται.
Σημαντικό μερίδιο του σχεδίου αποτελεί και ο ορισμός μέτρων που θα σχεδιαστούν
αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος των δημοσίων κτιρίων.
Οι μετέπειτα χρηματοδοτικές παρεμβάσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 (αλλά και άλλων χρηματοδοτικών
εργαλείων που μπορεί να προκύψουν)θα έχουν προτεραιότητες που θα βασίζονται:
•

Στην Ενεργειακή Επιθεώρηση (energy audit) των κτιρίων

•

Σε συγκεκριμένα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης (energy performance
criteria)

Η κύρια μορφή χρηματοδότησης των παρεμβάσεων θα είναι μορφή επιχορήγησης
(grands) χωρίς να αποκλείεται και η χρήση άλλων συγκεκριμένων χρηματοδοτικών
εργαλείων (Financial Instruments – Fis).
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1.1. Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την
βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων

Εισαγωγή
Ο σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η καταγραφή των ενεργοβόρων
δημόσιων κτιρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (στους τομείς της παιδείας
και υγείας κατά προτεραιότητα), η αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασής τους
σήμερα και η παρουσίαση ενός Σχεδίου Δράσης για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας προσαρμοσμένου στις ανάγκες και απαιτήσεις των συγκεκριμένων
υποδομών.
Απώτερος κυρίαρχος στόχος είναι, επίσης, η εναρμόνιση της Περιφερειακής
Πολιτικής για την ενέργεια με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και Οδηγίες, που
επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών για τα κτίρια και την
ενέργεια όπως επίσης, έμμεσα, η στήριξη των ΜΜΕ της περιφέρειας που
δραστηριοποιούνται στην παροχή λύσεων για την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων.
Στο πλαίσιο υιοθέτησης της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στόχος θα είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας
στις παρεχόμενες λύσεις για την αποκατάσταση των υφιστάμενων κτιρίων.

Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο – κλιματική αλλαγή
Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης το Νοέμβριο του 2009 για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έθεσαν
στόχο τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας κατά 2oC σε σχέση με την
προβιομηχανική εποχή. Ο στόχος αυτός είναι δυνατόν να επιτευχθεί εφόσον η
συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σταθεροποιηθεί στα 450
ppm. Αυτό σημαίνει ότι, παγκοσμίως, το επίπεδο των εκπομπών πρέπει να μειωθεί
δραστικά, ώστε μέχρι το 2050 να περιοριστεί στο 50% περίπου του αντίστοιχου
επιπέδου του 1990.
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Ο επιμερισμός του παγκόσμιου αυτού στόχου κατά περιοχή δεν είναι δυνατόν να
είναι ισομερής. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τάση για σημαντική αύξηση των
εκπομπών από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες (Κίνα, Ινδία, κ.λπ.), η ανάλυση με
παγκόσμια ενεργειακά πρότυπα (Prometheus του ΕΜΠ-E3MLab, POLES του IPTS και
WEO του IEA) δείχνει ότι η υποχρέωση μείωσης των εκπομπών από τις χώρες του
ΟΟΣΑ πρέπει να διαμορφωθεί στο 80% το 2050 συγκριτικά με το 1990. Η ανάλυση
δείχνει επίσης ότι για την επίτευξη του στόχου οι αναπτυσσόμενες οικονομίες
πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές κατά 25% το 2050 από το επίπεδο εκπομπών του
1990, στόχος που αντιστοιχεί σε μείωση κατά περίπου 80% από τις εκπομπές τους
το 2050 στο πλαίσιο των τρεχουσών τάσεων ανάπτυξης.
Επομένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται ως στόχος η μείωση κατά 80% των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου το 2050 σε σύγκριση με το επίπεδο του 1990.
Προκύπτει επίσης ενδιάμεσος στόχος μείωσης των εκπομπών κατά 40% το 2030
έναντι του 1990. Η μείωση αυτή πρέπει να επιτευχθεί εντός της Ευρώπης. Με τη
χρήση του ενεργειακού προτύπου PRIMES (ΕΜΠ-E3MLab), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προσδιόρισε το 2010 μια οικονομικά βέλτιστη κατανομή της προσπάθειας μείωσης
των εκπομπών κατά χώρα-μέλος. Έτσι, προέκυψε για την Ελλάδα στόχος μείωσης
των εκπομπών κατά 70-75% το 2050 έναντι του 1990. Δεδομένου ότι ο ενεργειακός
τομέας ευθύνεται περίπου για το 80% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
καθώς και ότι η δραστική μείωση των εκπομπών μεθανίου σε ορισμένους τομείς
όπως ο αγροτικός είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ο στόχος που τίθεται για τη μείωση των
εκπομπών από τον τομέα της ενέργειας είναι τουλάχιστον ίσος με το γενικό στόχο,
δηλαδή -80% μέχρι το 2050 και -40% μέχρι το 2030.
Επομένως, η μεγάλη πρόκληση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου απευθύνεται στον ενεργειακό τομέα και επιβάλλει μεγάλες αλλαγές
τόσο στην κατανάλωση όσο και στην παραγωγή ενέργειας.
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Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός- οδικός χάρτης 2050
Οι βασικοί άξονες του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού είναι:
•

Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια,

•

η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ,

•

η επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
μέχρι το 2050,

•

η προστασία του τελικού καταναλωτή

Για το διάστημα έως το 2020 οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ήδη υιοθετηθεί,
με το 1ο Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ. Λαμβάνοντας υπόψη το Σχέδιο αυτό, τις
κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2020-2050,
καθώς

και

την

εξέλιξη

μιας

σειράς

βασικών

παραμέτρων

(οικονομική

δραστηριότητα ανά κλάδο, διεθνείς τιμές καυσίμων, τιμές CO2, επίπεδο χρήσης
λιγνίτη, κ.α.) μελετήθηκαν τρία σενάρια ώστε να προσδιορισθούν και να
αξιολογηθούν εναλλακτικά μέτρα και πολιτικές για την εκπλήρωση των Εθνικών και
των Ευρωπαϊκών στόχων.
Το Σενάριο «Υφιστάμενων πολιτικών» (ΥΦ) υποθέτει συντηρητική υλοποίηση
των πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον, προβλέποντας αφενός μέτριο
επίπεδο περιορισμού των εκπομπών CO2 μέχρι το 2050 (40% σε σχέση με το 2005),
αφετέρου μέτρια διείσδυση ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Το Σενάριο «Μέτρων
Μεγιστοποίησης ΑΠΕ» (ΜΕΑΠ) υποθέτει τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ
(στο επίπεδο του 100% στην ηλεκτροπαραγωγή), με στόχο τη μείωση των εκπομπών
CO2 κατά 60%-70% και ταυτόχρονη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
και τις μεταφορές. Το Σενάριο «Περιβαλλοντικών Μέτρων Ελαχίστου Κόστους»
(ΠΕΚ) έχει τις ίδιες παραδοχές με το Σενάριο ΜΕΑΠ όσον αφορά τις εκπομπές CO2
αλλά υπολογίζει το ποσοστό των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ώστε να
εξασφαλιστεί το ελάχιστο επενδυτικό κόστος.
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Η μελλοντική εικόνα του ενεργειακού συστήματος όπως προκύπτει από τα δύο
βασικά σενάρια ενεργειακής πολιτικής μπορεί να συνοψισθεί στα παρακάτω 10
σημεία:
1. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 60%-70% έως το 2050
ως προς το 2005
2. Ποσοστό 85-100 % ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, με την αξιοποίηση όλων
των εμπορικά ώριμων τεχνολογιών
3. Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60%-70% στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2050
4. Σταθεροποίηση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης λόγω των μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας
5. Σχετική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω εξηλεκτρισμού
των μεταφορών και μεγαλύτερης χρήσης αντλιών θερμότητας στον οικιακό
και τριτογενή τομέα
6. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών
7. Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο των μεταφορών στο επίπεδο
του 31% - 34% μέχρι το 2050
8. Κυρίαρχο το μερίδιο του ηλεκτρισμού στις επιβατικές μεταφορές μικρής
απόστασης (45%) και σημαντική αύξηση του μεριδίου των μέσων σταθερής
τροχιάς
9. Σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση για το σύνολο του κτιριακού
αποθέματος και μεγάλη διείσδυση των εφαρμογών ΑΠΕ στον κτιριακό
τομέα
10. Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων
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Το πρώτο κρίσιμο συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι η προοπτική των
υφιστάμενων πολιτικών (Σενάριο ΥΦ) οδηγεί σε περιορισμένη μείωση των
εκπομπών CO2 έως το 2050, που δεν συνάδει με τους ευρωπαϊκούς στόχους για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ούτε αποτελεί την οικονομικότερη εξέλιξη
του ενεργειακού τομέα.
Τα σενάρια νέας ενεργειακής πολιτικής (Σενάρια ΜΕΑΠ και ΠΕΚ), στα οποία
κυριαρχεί η υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας, επιτυγχάνουν μεγάλη μείωση των εκπομπών CO2 (60% με 70% σε σχέση
με το 2005) με ταυτόχρονη μείωση της εισαγόμενης ενέργειας καθώς και της
ενεργειακής εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.
Είναι αξιοσημείωτο ότι μακροπρόθεσμα το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας δεν
παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση για τα διάφορα σενάρια, εμφανίζοντας
ελαφρά μικρότερες τιμές για τα σενάρια μειωμένων εκπομπών. Συγκεκριμένα,
ακολουθεί πτωτική τάση μετά το 2030 ενώ η αυξημένη χρήση των ΑΠΕ και ο
περιορισμός της καύσης ορυκτών καυσίμων εξασφαλίζει την περαιτέρω μείωση του
κόστους μέχρι το 2050.
Η προσέλκυση και μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων, για την υλοποίηση
των προβλεπόμενων από τον ενεργειακό σχεδιασμό τεχνολογικών αλλαγών στο
ελληνικό ενεργειακό σύστημα, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία εγχώριας
οικονομικής ανάπτυξης σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ.
ενεργειακός, κατασκευαστικός, εμπορικός κλάδος κλπ).
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι ορατό είναι ότι το εθνικό ενεργειακό
σύστημα έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια,
εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και
παράλληλα παρέχοντας ασφάλεια στον τελικό καταναλωτή, καθώς τον προστατεύει
από την αστάθμητη διακύμανση του κόστους των εισαγόμενων καυσίμων,
προσφέροντάς του επιπλέον τις βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις και επιλογές ώστε να
επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας και τελικά μείωση των συνολικών του
ενεργειακών δαπανών.
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Ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι δυναμικός
Εξωγενείς παράγοντες όπως η αύξηση στις τιμές καυσίμων και η οικονομική
κρίση

επηρεάζουν

άμεσα

και

δραστικά

την

ενεργειακή

κατανάλωση,

διαμορφώνοντας ένα δυναμικό πεδίο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο
σχεδιασμό του ενεργειακού συστήματος. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στην Εικόνα 1,
όπου η τελική κατανάλωση αρχίζει να μειώνεται ήδη από το 2007 και μετά
καταλήγοντας σε συνολική μείωση 12% για την περίοδο 2007-2010, πλησιάζοντας
έτσι τα επίπεδα των αρχών της προηγούμενης δεκαετίας.
Παρά τη μείωση που έχει σημειωθεί στη ζήτηση ενέργειας λόγω των
εξωγενών

αυτών

παραγόντων,

υπάρχει

μεγάλο

δυναμικό

ενεργειακής

αποδοτικότητας. Κι αυτό διότι η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα βασίζεται κατά
συντριπτικό ποσοστό σε συμβατικά καύσιμα και μάλιστα ρυπογόνα, ενώ οι
συνήθεις τεχνολογίες που εφαρμόζονται στους περισσότερους τομείς επιτυγχάνουν
σχετικά χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Επισημαίνεται ότι οι ΑΠΕ, παρά τη δυναμική
τους παρουσία, συνεχίζουν να καταλαμβάνουν μικρό μερίδιο, ενώ η διείσδυση του
φυσικού αερίου, του πιο περιβαλλοντικά φιλικού συμβατικού καυσίμου, παραμένει
περιορισμένη και επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση του για παραγωγή
ηλεκτρισμού.

Πηγή: Οδικός Χάρτης 2050 (2012)

Εικόνα 1: Εξέλιξη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας συνολικά και κατά τομέα για

την περίοδο 1990-2010
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Έμφαση στους Εγχώριους Πόρους
Η διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των
εγχώριων ενεργειακών πόρων και η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού
αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες παραμέτρους του ενεργειακού σχεδιασμού.
Οι δράσεις, οι πολιτικές και οι παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την επιτυχή
αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το
σύνολο των μακροοικονομικών παραμέτρων ώστε το αποτέλεσμα της εφαρμογής
τους να είναι προς όφελος της εθνικής οικονομίας και του δημόσιου συμφέροντος.
Ταυτόχρονα ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός οφείλει όχι μόνο να ανταποκρίνεται
αλλά και να μην αποκλίνει από τις δεσμεύσεις και τους στόχους σχετικά με την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση των εκπομπών CO2.
Η σταδιακή, απεξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου θεωρείται επιβεβλημένη
εξαιτίας των εξωγενών παραγόντων όπως οι έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του
και η αβεβαιότητα ως προς τη διασφάλιση προμήθειας. Επιπλέον, η χρήση
πετρελαίου συνεπάγεται υψηλές εκπομπές αέριων ρύπων οδηγώντας σε σημαντική
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Για τους παραπάνω λόγους, είναι σημαντικό να
καθοριστεί ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη σταδιακή μείωση της χρήσης και όπου
είναι τεχνικό-οικονομικά εφικτό την πλήρη αντικατάσταση του πετρελαίου κύρια
από εγχώριους ενεργειακούς πόρους σε όλους τους τομείς κατανάλωσης αλλά με
την παράλληλη διασφάλιση της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας.
Η μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο είναι σημαντικό να συνοδευτεί και από
την ενίσχυση του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, το οποίο αναμένεται να εισχωρήσει
σημαντικά σε όλους σχεδόν τους τομείς της τελικής κατανάλωσης αλλά και στον
τομέα του ηλεκτρισμού τα επόμενα χρόνια, μέσω των επεκτάσεων στα δίκτυα
μεταφοράς και διανομής. Αυτό απαιτεί την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές
και τη συμμετοχή σε διασυνοριακά έργα ενίσχυσης και κατασκευής αγωγών
φυσικού αερίου, οι οποίοι θα διέρχονται από την Ελλάδα μετατρέποντας την σε
ενεργειακό κόμβο.
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Εξοικονόμηση ενέργειας, ένας εν δυνάμει ενεργειακός πόρος
Βασική πρόκληση και στόχο αποτελεί για την εθνική ενεργειακή πολιτική η
υλοποίηση μέτρων και δράσεων, που η εφαρμογή τους θα οδηγήσει σε ουσιαστική
εξοικονόμηση ενέργειας. Η ενεργειακή εξοικονόμηση θα πρέπει να προέλθει
ουσιαστικά από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αλλαγή της
ενεργειακής συμπεριφοράς των καταναλωτών, ανεξάρτητα από τις δυσχερείς
οικονομικές συνθήκες, που εξ ορισμού τους οδηγούν σε μείωση των δαπανών και,
κατ’ επέκταση, της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

O μέχρι πρόσφατα ισχύων κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων, που είχε
τεθεί σε ισχύ στη χώρα μας από το 1979 και που κατ' ουσία ήταν αυτός που
καθόριζε τις απαιτήσεις για τη θερμική προστασία των κατασκευών και επέβαλλε τη
σύνταξη σχετικής μελέτης θερμομόνωσης για κάθε νέο κτίριο ή προσθήκη σε
υφιστάμενη

κατασκευή

αποτελούσε

τμήμα

ενός

ανολοκλήρωτου

μάλλον

νομοθετικού πλαισίου σε θέματα φυσικής των κτιρίων, που όμως λειτούργησε
ικανοποιητικά για περίπου 30 χρόνια.
Ωστόσο, στον κανονισμό δεν γινόταν καμία μνεία για τα υφιστάμενα κτίρια
και τους τρόπους θερμικής προστασίας του κελύφους τους. Γι’ αυτά ούτε
υποχρέωση υπήρχε από τους ιδιοκτήτες τους ούτε υπόδειξη ή έστω παρότρυνση με
την ανάπτυξη κάποιας πολιτικής κινήτρων για την ενεργειακή τους ανάπλαση. Οι
υφιστάμενες κατασκευές αφέθηκαν να λειτουργούν ενεργοβόρα και χωρίς
προοπτικές βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης μέχρι εξαντλήσεως του
κύκλου της ζωής τους.
H χώρα μας, αν και καθυστερημένα, συμμορφώθηκε πρόσφατα με το
κοινοτικό δίκαιο που την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον έχει θέσει σε ισχύ ένα
πυκνό πλέγμα οδηγιών και κανονισμών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων, τόσο των νεόδμητων όσο και των υφισταμένων.
Βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης
των κτιρίων αποτελεί η Oδηγία 2002/91/EK για την ενεργειακή απόδοση των
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κτιρίων, η οποία εφαρμόζεται ήδη στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω
των αναγκαίων νομοθετημάτων και κανονιστικών πράξεων. Κύριος στόχος αυτής
της οδηγίας είναι η προώθηση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων εξασφαλίζοντας –κατά το δυνατόν– ότι τα λαμβανόμενα μέτρα θα είναι τα
περισσότερο αποδοτικά από την άποψη του κόστους της υλοποίησης και της
αποτελεσματικότητάς τους.
H ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή οδηγία με το νέο
νόμο 3661/08 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων»,
που τέθηκε σε ισχύ στις 9 Μαΐου 2008. O νόμος αυτός ενσωμάτωσε όλες τις
διατάξεις της Οδηγίας 2002/91/EK και αφενός με την έκδοση του Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (K.Eν.A.K.) και αφετέρου με τον καθορισμό της
διαδικασίας εκπόνησης των ενεργειακών μελετών συμπληρώθηκε ο κορμός και το
θεσμικό πλαίσιο για μια ορθολογική χρήση της ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Για
την επιτυχία του εγχειρήματος όμως είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του
δημόσιου τομέα, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ετοιμότητα της αγοράς, η
θέσπιση κινήτρων και, βεβαίως, η πολιτική βούληση από μέρους της πολιτείας για
την ορθή εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου.
Ο νέος Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017. Από την έναρξη ισχύος της νέας
απόφασης καταργείται η Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 απόφαση των υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Η Δ6/Β/οικ. 5825/30.3.2010 απόφαση των υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διατηρείται σε ισχύ έως και την
ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
περί εγκρίσεως των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΤΟΤΕΕ). Η ισχύς της νέας απόφασης αρχίζει την επομένη της δημοσίευσης της
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των ΤΟΤΕΕ
της νέας απόφασης.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων αφορούν τόσο στο
σύνολο του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας όσο και στα επί μέρους δομικά
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στοιχεία του κελύφους και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου ή της κτιριακής
μονάδας, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση, με στόχο την
επίτευξη βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων.
Κάθε υφιστάμενο κτίριο ή υφιστάμενη κτιριακή μονάδα που ανακαινίζεται
ριζικά ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον
πίνακα 1 στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό.
Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακές μονάδες – κατοικίας και τριτογενούς
τομέα - που ανακαινίζονται ριζικά, οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
ικανοποιούνται όταν το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα: α) πληροί όλες τις ελάχιστες
προδιαγραφές για υφιστάμενα κτίρια και β) η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι μικρότερη ή ίση της συνολικής
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και το κτίριο ή η
κτιριακή μονάδα κατατάσσεται τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β.

Πίνακας 1: Ελάχιστες απαιτήσεις θερμομονωτικής επάρκειας δομικών υλικών σύμφωνα με τον νέο
ΚΕΝΑΚ για τα υφιστάμενα κτίρια

Δομικό στοιχείο

Σύμβολο

Μέγιστος επιτρεπόμενος
συντελεστής θερμοπερατότητας
[W/(m2·Κ)]
Ζώνη
Α

Ζώνη
Β

Ζώνη
Γ

Ζώνη
Δ

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε
επαφή με τον εξωτερικό αέρα (οροφές)

UR

0,50

0,45

0,40

0,35

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα

UT

0,60

0,50

0,45

0,40

Δάπεδα σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα (πιλοτές)

UFA

0,50

0,45

0,40

0,35

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με μη θερμαινόμενους
χώρους

UTU

1,50

1,00

0,80

0,70

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με το έδαφος

UTB

1,50

1,00

0,80

0,70

Δάπεδα σε επαφή με κλειστούς μη θερμαινόμενους
χώρους

UFU

1,20

0,90

0,75

0,70

Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος

UFB

1,20

0,90

0,75

0,70

Κουφώματα ανοιγμάτων

UW

3,20

3,00

2,80

2,60

Γυάλινες προσόψεις κτιρίων μη ανοιγόμενες ή
μερικώς ανοιγόμενες

UGF

2,20

2,00

1,80

1,80

25/122

Πίνακας 2: Συντελεστής μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια πηγών ενέργειας
Πηγή ενέργειας

Συντελεστής μετατροπής
σε πρωτογενή ενέργεια

Ελκυόμενοι ρύποι ανά μονάδα
ενέργειας (kgCO2/kWh)

Φυσικό αέριο

1,05

0,196

Πετρέλαιο θέρμανσης

1,10

0,264

Ηλεκτρική ενέργεια

2,90

0,989

Υγραέριο

1,05

0,238

Βιομάζα

1,00

---

Τηλεθέρμανση από Δ.Ε.Η.

0,70

0,347

Τηλεθέρμανση από ΑΠΕ

0,50

---

Στα υφιστάμενα κτίρια ή υφιστάμενες κτιριακές μονάδες, κάθε δομικό
στοιχείο που αποτελεί τμήμα του κελύφους, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή
αντικαθίστανται, και κάθε τεχνικό σύστημα, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων,
αναβαθμίζεται ή αντικαθίσταται, ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης της παρούσας, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και
οικονομικά εφικτό. Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ικανοποιούνται
όταν το δομικό στοιχείο του κελύφους ή το τεχνικό σύστημα πληροί τις ελάχιστες
προδιαγραφές για υφιστάμενα κτίρια.
Οι ελάχιστες μηχανολογικές απαιτήσεις του κτιρίου κατηγορίας Β όπως ορίζεται
από τον ΚΕΝΑΚ θα πρέπει να είναι:
Συστήματα παραγωγής, διανομής και εκπομπής θέρμανσης / ψύξης
-

μεμονωμένος αυτόματος έλεγχος (σε επίπεδο θερμικής ζώνης) της
λειτουργίας των τερματικών μονάδων
κεντρικός έλεγχος δικτύου διανομής (αντιστάθμιση)
σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής
θέρμανσης η προτεραιότητα βασίζεται στα φορτία και στην
αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής.

Για να οριστεί ένα κτίριο ως κατηγορίας Β θα πρέπει να πληρούνται οι
προδιαγραφές τόσο του πίνακα 1 όσο και οι ελάχιστες μηχανολογικές απαιτήσεις
που αναφέρθηκαν ανωτέρω
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Κεφάλαιο 2.Διεθνές και Εθνικό Πλαίσιο για την Βελτίωση της
Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ευρώπη το 2020 θέτει στο επίκεντρο
της στρατηγικής την ενεργειακή απόδοση για μία ανάπτυξη έξυπνη, διατηρήσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς και τη μετάβαση προς μία οικονομία με επάρκεια πόρων.
Σε ένα κόσμο που βασίζει την κατανάλωση ενέργειας για την ανάπτυξη της
οικονομικής δραστηριότητας σε συμβατικές μορφές καυσίμων και την οποία
χρησιμοποιεί με τρόπο μη ορθολογικό, πρέπει να βρεθεί το κατάλληλο μείγμα για
την ενεργειακή μας απεξάρτηση.
Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει 3 κύριους στόχους:
•

Ασφάλεια του εφοδιασμού

•

Ανταγωνιστικότητα

•

Βιωσιμότητα.

Ενεργειακή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σχέδια για μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση.
Μ' αυτόν τον τρόπο, θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει ασφαλή, οικονομικά
προσιτή και φιλοπεριβαλλοντική ενέργεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της
ΕΕ.
Η ενέργεια θα ρέει ελεύθερα διαμέσου των εθνικών συνόρων στην ΕΕ. Με τη
βοήθεια νέων τεχνολογικών μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και
ανακαινισμένων υποδομών θα μειωθούν οι λογαριασμοί των νοικοκυριών, θα
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και δεξιότητες, και θα τονωθούν η ανάπτυξη
και οι εξαγωγές.
Η Ευρώπη θα μετατραπεί σε μια βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική οικονομία με
χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Θα είναι πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
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Η Ενεργειακή Ένωση θα έχει ως βάση την υφιστάμενη ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, η
οποία περιλαμβάνει ένα Πλαίσιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα με
ορίζοντα το 2030 και τη Στρατηγική για την Ενεργειακή Ασφάλεια .

Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας
Η ΕΕ έχει θέσει ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους για το 2020, το 2030 και το
2050.
Στόχοι για το 2020:
• μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε

σύγκριση με τα επίπεδα του 1990
• άντληση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
• βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20%.

Στόχοι για το 2030:
• μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%
• άντληση τουλάχιστον του 27% της ενέργειας στην ΕΕ από ανανεώσιμες πηγές
• αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27-30%
• διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15% (δηλαδή το 15% της

ενέργειας που παράγεται στην ΕΕ πρέπει να μπορεί να μεταφέρεται και προς
άλλες χώρες της ΕΕ).
Στόχος για το 2050:
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% σε σύγκριση με τα
επίπεδα του 1990. Ο Ενεργειακός Χάρτης Πορείας 2050 δείχνει πώς μπορεί να
επιτευχθεί ο στόχος αυτός.
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Ποιες είναι οι επιδόσεις μας μέχρι σήμερα;
Η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του 2020:
• οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 18% την περίοδο 1990–

2012
• το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές έφθασε στο

14,1% το 2012, σημείωσε δηλαδή άνοδο σε σχέση με το 8,5% που ήταν το 2005
• η ενεργειακή απόδοση αναμένεται να βελτιωθεί κατά 18–19% έως το 2020.

Βρισκόμαστε δηλαδή πολύ κοντά στον στόχο του 20%. Μπορούμε λοιπόν να
πετύχουμε πλήρως τον στόχο που έχουμε θέσει, εάν τα κράτη μέλη
εφαρμόσουν όλες τις απαραίτητες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ.

Η περίπτωση της Ελλάδας
Ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα καταναλώνοντας το 40% της συνολικά
προσφερόμενης προς τελική χρήση ενέργειας, αποτελεί έναν από τους πιο
ενεργοβόρους τομείς της οικονομίας. Οι κατοικίες διαθέτοντας ένα τεράστιο
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας υποστηρίζονται μέσα από προγράμματα
ενεργειακής κτιριακής αναβάθμισης, έχοντας ως κοινό στόχο τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα
του 1990. Πολλές φιλόδοξες πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση οδήγησαν το 2008 σε
μείωση κατά 11,3% των εκπομπών αποδεικνύοντας τη δυνατότητα συνέχισης της
πορείας προς ένα καθαρότερο περιβάλλον. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη βάσει του
Εθνικού Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης (Δεκέμβριος 2007), να μειώσει έως το 2016
κατά 5,5 TWh (5,5 εκατομμύρια kWh) την κατανάλωση στον οικιακό τομέα. Η
μείωση θα έχει άμεσα αποτελέσματα στις δαπάνες των νοικοκυριών και ισοδυναμεί
με το 30% της συνολικής εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2016.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση,
κάθε Κράτος-Μέλος καλείται να καθορίσει ενδεικτικό εθνικό στόχο ενεργειακής

απόδοσης για το έτος 2020, βασιζόμενο είτε στην πρωτογενή ή στην τελική
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κατανάλωση ενέργειας, είτε στην εξοικονόμηση πρωτογενούς ή τελικής ενέργειας,
είτε στην ενεργειακή ένταση.
Στον ελληνικό σχεδιασμό για τον καθορισμό του εθνικού ενδεικτικού στόχου
ενεργειακής απόδοσης για το 2020, λαμβάνονται επίσης υπόψη και συνεκτιμώνται
οι ακόλουθοι παράμετροι:
Ότι η κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ των 28 Κρατών-Μελών το 2020 δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα 1.483 εκατομμύρια toe πρωτογενούς ενέργειας ή τα
1.086 εκατομμύρια toe τελικής ενέργειας,
Τα μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ,
Τα μέτρα που ελήφθησαν και λαμβάνονται για την επίτευξη των εθνικών
στόχων εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφονται στο Ν.3855/2010 «Μέτρα
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές
υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α, 95, 23-06-2010), στο πλαίσιο
εφαρμογής της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την
τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες.
Βασικό στοιχείο της διαδικασίας για τον καθορισμό του εθνικού στόχου υπήρξε η
αναγνώριση των κρίσιμων παραμέτρων και μέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη,
ώστε να εκτιμηθεί η εξέλιξη του εθνικού ενεργειακού συστήματος.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία για τον υπολογισμό του εθνικού ενδεικτικού στόχου
έλαβε υπόψη τις συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς και
τελικής ενέργειας, καθώς και τις εκτιμήσεις εξέλιξης των βασικών μεγεθών της
ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2020 και του ενεργειακού μείγματος, όπως έχουν
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Προκειμένου να υπολογιστεί ο στόχος εκτιμήθηκε η
εξέλιξη της οικονομικής αποτελεσματικότητας τεχνολογιών βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης έως το 2020, καθώς και η εφαρμογή συγκεκριμένων
πολιτικών και δράσεων στο σύνολο των ενεργειακών τομέων.
Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό, ελήφθησαν υπόψη τα μέτρα και οι δράσεις που
περιγράφονται τόσο στο 1ο και 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή
Απόδοση, καθώς και οι αντίστοιχοι στόχοι και δράσεις που περιγράφονται στο
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Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ. Επίσης, ενσωματώθηκαν και τα μέτρα πολιτικής
που περιγράφηκαν στην έκθεση που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
Δεκέμβριο του 2013 στο πλαίσιο του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
Η ποσοτική ανάλυση του σεναρίου για τον καθορισμό του εθνικού στόχου
ενεργειακής απόδοσης πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια των μαθηματικών
μοντέλων TIMES, WASP IV και COST.
Το μοντέλο TIMES είναι ένα «από κάτω προς τα πάνω, οδηγούμενο από τη ζήτηση»
ενεργειακό μοντέλο βελτιστοποίησης. Περιγράφει το σύνολο του ενεργειακού
τομέα

της

χώρας

και

με

δεδομένες

υποθέσεις

για την εξέλιξη

των

μακροοικονομικών στοιχείων της χώρας, των διεθνών τιμών της ενέργειας των
διαθέσιμων ενεργειακών τεχνολογιών και της εξέλιξης του κόστους αυτών αλλά και
την πορεία εφαρμογής μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, προσδιορίζει
τον συνδυασμό ελαχίστου κόστους τεχνολογιών και μορφών ενέργειας που
εξυπηρετεί τη ζήτηση ωφέλιμης ενέργειας υπό περιορισμούς, όπως είναι για
παράδειγμα το επίπεδο διείσδυσης των ΑΠΕ και οι εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από τον ενεργειακό τομέα. Έτσι, είναι τελικά δυνατή η ταυτόχρονη
αξιολόγηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών στους τομείς
προσφοράς και ζήτησης ενέργειας.
Για

τη

λεπτομερέστερη

ανάλυση

του

συστήματος

ηλεκτροπαραγωγής,

χρησιμοποιείται το μοντέλο WASP. Με το μοντέλο WASP προσδιορίζεται το
σύστημα ηλεκτροπαραγωγής ελαχίστου κόστους που εξυπηρετεί την αναμενόμενη
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος και που ταυτόχρονα εξασφαλίζει την
οικονομική βιωσιμότητα των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος, χρησιμοποιείται το μοντέλο COST για την χρονολογική προσομοίωση της
λειτουργίας

του

συστήματος

ηλεκτροπαραγωγής.

Με

το

μοντέλο

αυτό,

προσδιορίζεται η φόρτιση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ομαλή συνεργασία των σταθμών ΑΠΕ με τους θερμικούς σταθμούς.
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Τρέχουσα κατανάλωση ενέργειας στη χώρα και στον κτιριακό τομέα
Σύµφωνα µε την έκθεση «Πολιτικές και Μέτρα για την Ενεργειακή
Αποδοτικότητα στην Ελλάδα το 2012», στην οποία αντικατοπτρίζεται η
περιπτωσιολογική µελέτη της Ελλάδας από το 1990 η τελική κατανάλωση
ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 30%, από τους 14,7 Mtoe το 1990 σε 19,4
Mtoe το 2010, σύµφωνα τόσο µε τα νούµερα περί οικονοµικής ανάπτυξης όσο και
περί των νέων καταναλωτικών συνηθειών που έχουν υιοθετηθεί από τους τελικούς
καταναλωτές. Αυτή η αυξανόµενη τάση προέρχεται κυρίως από την αύξηση στην
κατανάλωση πετρελαίου κατά 22,1% καθώς και µία σηµαντική αύξηση στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 86,3%. Από το 1998, µε την εισαγωγή του
φυσικού αερίου στο ενεργειακό µίγµα της χώρας, η τελική κατανάλωση έχει 6πλασιαστεί, και αυτή η αυξανόµενη τάση αναµένεται να διατηρηθεί στο εγγύς
µέλλον. Η τελική κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ έχει αυξηθεί επίσης κατά 29%
κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας, κυρίως λόγω των µέτρων για την
προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε όλους τους τοµείς. Εντούτοις,
τόσο η ύφεση όσο και η εφαρµογή των µέτρων για την βελτίωση της
αποδοτικότητας της τελικής χρήσης της ενέργειας οδήγησαν σε µία αξιοσηµείωτη
µείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για την περίοδο 2008-2010. Η συνολική
τελική κατανάλωση ενέργειας κατά την χρονική περίοδο 1990-2007 σηµειώνει µία
αυξητική τάση της τάξης του 2,41% ανά έτος, κυρίως λόγω της αυξηµένης κατά
2,16% κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων σε ετήσια βάση, το οποίο
αντιπροσωπεύει την µερίδα του λέοντος στο ενεργειακό µείγµα της Ελλάδας, αλλά
και της µέσης αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 4% σε ετήσια
βάση.
Τα νοικοκυριά το 2010 κατανάλωσαν 4,6 Mtoe έναντι 3,1 Mtoe το 1990, που
αντιστοιχεί σε µία αύξηση κατά 48,6% στην κατανάλωση ενέργειας. Πάντως, ο πιο
γρήγορα αναπτυσσόµενος τοµέας όσον αφορά στην κατανάλωση ενέργειας είναι ο
τριτογενής, καθώς η κατανάλωση ενέργειάς του έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το
1990, ακολουθώντας µία µέση αυξητική τάση της τάξης του 6,7% ανά έτος. Η
κατανάλωση ενέργειας στη βιοµηχανία και στον γεωργικό τοµέα παραµένει σχεδόν
σταθερή και κοντά στα επίπεδα του 1990. Η τελική κατανάλωση ενέργειας από
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ΑΠΕ στον τοµέα των νοικοκυριών έχει αυξηθεί κατά 19,2% κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 17 ετών. Εντούτοις, το ποσοστό αυτό κυµαίνεται ανάλογα µε τα χρόνια,
λόγω της διακύµανσης στην ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από µεγάλα
υδροηλεκτρικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής.
Τα ελάχιστα επίπεδα για τη χρήση των ΑΠΕ στα κτίρια θεσπίστηκαν µε τον
«Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», βάση του οποίου είναι υποχρεωτικό
για όλα τα νέα αλλά και τα ανακαινισµένα κτίρια σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% των αναγκών τους σε ζεστό νερό µέσω θερµικών
ηλιακών συστηµάτων. Η Ελληνική αγορά των θερµικών ηλιακών συστηµάτων έχει
φανεί ελαστική/προσαρµόσιµη υπό δύσκολες οικονοµικές συνθήκες. Οι 161.000
kWth ως συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των καινούργιων συστηµάτων το 2011
αντιστοιχεί σε µία ανάπτυξη της τάξης του 7,5% σε σύγκριση µε το 2010. Κατά τη
διάρκεια των πρόσφατων ετών σηµειώθηκε µία εντυπωσιακή αύξηση της
εγκατεστηµένης ισχύος από τοποθετηµένα στις στέγες συστήµατα Φ/Β. Πιο
συγκεκριµένα, το 2012, παρά την βαθιά οικονοµική κρίση, τα Φ/Β συστήµατα σε
στέγες ισχύος <10 KWp άγγιξαν τα 300 MWp. Παρόµοια κατάσταση αναµένεται να
δηµιουργηθεί στο εγγύς µέλλον µε τις γεωθερµικές αντλίες θερµότητας.
Ενεργειακοί στόχοι του 2020 για την χώρα και αναµενόµενη συµβολή του
κτιριακού τοµέα
Το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ), ανακοίνωσε στις 21 Ιουνίου 2010 το σχέδιο/πλάνο του για την επίτευξη
των στόχων 20-20-20 για το κλίµα και την ενέργεια όπως έχουν τεθεί από την Ε.Ε. Το
πλάνο περιγράφει µε ένα θετικό τρόπο µία σηµαντική αύξηση στο µερίδιο των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό µίγµα της χώρας. Η ανακοίνωση του
Υπουργείου θέτει ένα δεσµευτικό εθνικό στόχο για την επίτευξη ενός ποσοστού
20% ως προς την συµβολή των ΑΠΕ για την ηλεκτροπαραγωγή (40% µερίδιο στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) µέχρι το 2020, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό
µεγαλύτερο από τον αρχικά θεσπισµένο στόχο του 18% από την Ε.Ε. µέσω της
οδηγίας για την Ελλάδα. Ένα ποσοστό 10% του καυσίµου που χρησιµοποιείται στις
µεταφορές προβλέπεται να προέλθει από τα βιοκαύσιµα µέχρι το 2020.
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Σηµαντικές επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αποβλέπουν στην
επίτευξη του στόχου της µείωσης κατά 4% της παραγωγής αερίων του θερµοκηπίου
µέχρι το 2020, σε σύγκριση µε το 2005.
Όσον αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα, µία µεθοδολογία που βασίζεται
στα σενάρια που µελετήθηκαν κατά την προετοιµασία του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης
για τις ΑΠΕ (ΕΣ∆ΑΠΕ) εφαρµόσθηκε κατά το 2ο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την
Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΣ∆ΕΑ), που υποβλήθηκε στην Ε.Κ. το Σεπτέµβριο του
2011, για τον υπολογισµό της εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας. Η συνολικά
εξοικονοµούµενη πρωτογενής ενέργεια που προκύπτει βάσει των συγκεκριµένων
σεναρίων ισοδυναµεί µε 33,1 TWh µέχρι το 2020. Το µεγαλύτερο µέρος της
εξοικονόµησης οφείλεται στην εφαρµογή των µέτρων σχετικά µε την τελική
κατανάλωση µέχρι το 2016, κυρίως λόγω των προτεινόµενων µέτρων στο 1ο Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα.
Επιπλέον, ποσοτικοποιήθηκε η εξοικονόµηση που προκύπτει από την
υλοποίηση των έργων για την διασύνδεση των νησιών µε το ηπειρωτικό σύστηµα,
καθώς και των εργασιών για την αναβάθµιση και τον εξορθολογισµό των
υφιστάµενων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και την λειτουργία των δικτύων
τηλεθέρµανσης. Αυτό που στην πραγµατικότητα δεν ποσοτικοποιήθηκε είναι η
συµβολή των διαφόρων τοµέων της Ελληνικής οικονοµίας (νοικοκυριά, τριτογενής
τοµέας, βιοµηχανία, µεταφορές, κλπ.) προς αυτό τον «στόχο». Από την άλλη
πλευρά, και όσον αφορά στην προβλεπόµενη αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ σε κτίρια
µέχρι το 2020, σύµφωνα µε το 1ο ΕΣ∆ΑΠΕ, το µερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ στον
κτιριακό τοµέα είναι προγραµµατισµένο να φθάσει στο 30% το 2020 (27% στα
κτίρια οικιακής χρήσης και 39% στα εµπορικά κτίρια).
Πλήθος των εργαζοµένων στον κτιριακό τοµέα που θα καταρτισθούν σε κάθε
υποτοµέα/επάγγελµα και για κάθε επίπεδο δεξιοτήτων για την επίτευξη των
ενεργειακών στόχων του 2020.
Επί του παρόντος, οι τεχνίτες που απασχολούνται στον κτιριακό/οικοδοµικό
τομέα στην Ελλάδα αριθµούν περίπου 109.000 και θα πρέπει να ενισχυθούν κατά
ακόµη 10.000 έως 90.000, σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ανάλυσης που έγινε
στα πλαίσια της υφιστάµενης κατάστασης. Ταυτόχρονα, είναι κοινώς αποδεκτό το
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γεγονός ότι υφίσταται ένα κενό στις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού που
ασχολείται µε την εγκατάσταση των συστηµάτων ΑΠΕ και την εφαρµογή
δραστηριοτήτων σχετικών µε τα µέτρα Ενεργειακής Αναβάθμισης στα κτίρια και την
έλλειψη πιστοποίησης. Αυτό το καταγεγραµµένο κενό, σε αντιστοιχία µε τους
αυστηρούς στόχους της Ελλάδας για την εξοικονόµηση ενέργειας και τις ΑΠΕ µέχρι
το 2020, θέτει ως µία πρωταρχική (και επείγουσα) απαίτηση την κατάρτιση του
100% του εργατικού δυναµικού στην βιοµηχανία του κατασκευαστικού κλάδου των
κτιρίων. Η απαίτηση αυτή εκφράζεται σε 119.000 έως 199.000 τεχνίτες, τεχνικούς
και εγκαταστάτες που πρέπει να καταρτισθούν µέχρι το 2020.
Πιο συγκεκριµένα, το πλήθος των εργατών που απασχολούνται στον κτιριακό
τοµέα και πρέπει να καταρτισθούν σε κάθε υποτοµέα/επάγγελµα σε κάθε επίπεδο
δεξιοτήτων προκειµένου να επιτευχθούν οι ενεργειακοί στόχοι του 2020,
υπολογίστηκαν ως εξής (σύµφωνα µε την κατηγοριοποίηση κατά ISCO-08):
- Κτίστες και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα: από 36.000 (απαισιόδοξο
σενάριο) έως 86.000 (αισιόδοξο σενάριο)
- Τεχνίτες αποπεράτωσης κτιρίων και ασκούντες συναφή επαγγέλµατα
(περιλαµβάνονται οι τεχνίτες σκεπών, σοβατζήδες, υαλοθέτες, υδραυλικοί,
τεχνικοί κλιµατισµού και ψυκτικοί): από 73.500 (απαισιόδοξο σενάριο) έως
98.500 (αισιόδοξο σενάριο)
- Εγκαταστάτες και επισκευαστές ηλεκτρολογικού εξοπλισµού: από 9.500
(απαισιόδοξο σενάριο) έως 14.500 (αισιόδοξο σενάριο).
Χαρακτηρισµός του κτιριακού τοµέα
Οι κατασκευές και ειδικότερα τα κτίρια αποτελούν ένα εξαιρετικά σηµαντικό
κλάδο για την ελληνική οικονοµία. Ο τοµέας των κατασκευών, ο οποίος
περιλαµβάνει την ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, τα δηµόσια έργα και τα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους τοµείς της
ελληνικής οικονοµίας, µε συµµετοχή γύρω στο 8% στο ΑΕΠ, ενώ οι άµεσοι και
έµµεσοι απασχολούµενοι στην οικοδοµή και στους εξαρτώµενους από αυτήν
κλάδους ανέρχονταν το 2007 σε 400.000.
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Το 2011, µόνο το 51% των προαναφερθέντων 400.000 απασχολούµενων στον
κατασκευαστικό κλάδο έχουν κρατήσει τις δουλειές τους (φτάνοντας σε ένα
νούµερο συνολικής απσχόλησης της τάξης των 205.000). Και όλα αυτά εάν σκεφτεί
κανείς ότι ο κατασκευαστικός τοµέας απασχολούσε µέχρι το 2003 πάνω από το 8%
του συνολικού εργατικού δυναµικού στην Ελλάδα, φτάνοντας το 9% το τρίτο
τρίµηνο του 2007. Από τότε, παρατηρείται συνεχής µείωση των εργαζοµένων στον
κλάδο. Το δε 3ο τρίµηνο του 2012 κατεγράφη το χαµηλότερο σηµείο (5,6%) για
τουλάχιστον τα 15 τελευταία έτη.
Κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που εν µέρει αιτιολογούν όλα τα παραπάνω
είναι το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης (πάνω από 80%), η χαµηλή κινητικότητα
στην αγορά γης, καθώς επίσης τα υψηλά κόστη συναλλαγής και ο χαµηλός όγκος
συναλλαγών επί του κτιριακού αποθέµατος. Από την άλλη, ο κτιριακός τοµέας στην
Ελλάδα ευθύνεται για το ένα τρίτο περίπου των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) και για το 36% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.
Στην χώρα µας, οι εκποµπές CO2 από τον κτιριακό τοµέα παρουσίαζαν - πριν την
περίοδο της κρίσης - ετήσιο ρυθµό αύξησης περί το 4%, ενώ παράλληλα
διογκωνόταν συνεχώς η σε απόλυτη τιµή ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων.
Εξάλλου, ο ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης των κτιρίων είναι εξαιρετικά
µεγάλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο 2000–2005, αυξήθηκε η
ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 24%, φθάνοντας τα 8,54 MToe, µια από τις
µεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη. Σύµφωνα εξάλλου µε το Ενεργειακό Ισοζύγιο
το 2009, η ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται µε τα κτίρια (οικιακός εµπορικός κλάδος κλπ.) στην Ελλάδα ανέρχεται σε 7.877 kToe, ποσό που
αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ η κατανάλωση
του οικιακού τομέα αντιστοιχεί στο 22%. Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν αφενός
την εξαιρετική σημασία του κτιριακού τομέα στο όλο ενεργειακό ισοζύγιο της
Ελλάδος.
Τα ελληνικά κτίρια παρουσιάζουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Συµφώνα
µε την Εurostat, τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσιάζουν, µε κλιµατική ανάγωγη, την
µεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση στην Ευρώπη, περίπου 30% µεγαλύτερη από
αυτή της Ισπανίας και περίπου διπλάσια από την κατανάλωση της Πορτογαλίας,
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ενώ είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από χώρες µε ψυχρότερο κλίµα όπως το Βέλγιο
και οι Σκανδιναβικές χώρες.

Πηγή: European Environmental Service, 2005

Εικόνα 2 : Κλιµατικά ανοιγµένη κατανάλωση ενέργειας νοικοκυριών για

θέρµανση στην Ελλάδα και στις λοιπές χώρες της Ε.Ε.

Η κατανάλωση ενέργειας των εµπορικών κτιρίων είναι επίσης εξαιρετικά
υψηλή, και σχετικές στατιστικές έχουν διαπιστώσει ότι, για παράδειγµα, η
ενεργειακή κατανάλωση των γραφείων στην χώρα µας είναι συγκριτικά η
µεγαλύτερη ανάµεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η ελλιπής προστασία των
υπαρχόντων κτιρίων από το εξωτερικό περιβάλλον, ο ανορθόδοξος σχεδιασµός των
νέων κτιρίων ως συνέπεια µιας περιβαλλοντικά αποκοµµένης αρχιτεκτονικής
αντίληψης που αγνοεί τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες, η αστική κλιµατική
µεταβολή, η παλαιότητα των κτιρίων, και η παντελής έλλειψη σύγχρονης
νοµοθεσίας για περίπου 40 χρόνια, όσον αφορά στην ενεργειακή και
περιβαλλοντική προστασία των κτιρίων, είχαν ως αποτέλεσµα:
37/122

•

την ασφυκτική διόγκωση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας,

•

τη συµπίεση οικονοµικά και κοινωνικά των χαµηλών εισοδηµατικών
τάξεων,

•

την αύξηση της ενεργειακής ένδειας της χώρας,

•

και την για µεγάλο χρονικό διάστηµα αθέτηση των διεθνών δεσµεύσεων
της χώρας για το περιβάλλον, όπως η συµφωνία του Κιότο, η Οδηγία
2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ενεργειακές Επιδόσεις των Κτιρίων ("Energy
Performance of Buildings Directive", EPBD).

Ποια είναι, όμως, τα αίτια αυτής της εξέλιξης:
Η µεγάλη πλειοψηφία (σχεδόν το 65%) των κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν το 1980
και δεν είναι θερµοµονωµένα, συνεπώς απαιτούν πολύ µεγάλα ποσά ενέργειας για
να εξασφαλίσουν τις, µε τα σηµερινά επίπεδα, αποδεκτές συνθήκες άνεσης το
χειµώνα.
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Κεφάλαιο 3 . Υφιστάμενη Κατάσταση της Ενεργειακής Απόδοσης των
Δημοσίων Κτιρίων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί τη μόνη περιοχή της Ελλάδας όπου η
απαίτηση θέρμανσης βάσει βαθμοημερών (άνω τω 18°C) ξεπερνά τις 2,000 και
ανέρχεται σε 2,430, με 33% μεγαλύτερη απαίτηση από τη 2η της Κεντρικής
Μακεδονίας και 85% από αυτή της Ελλάδος (Τιμές από 62 Σταθμούς). Κύριες πόλεις
όπως η Κοζάνη, η Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο διαθέτουν συστήματα
τηλεθέρμανσης που τροφοδοτούνται από σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ. Στην Κοζάνη
παρέχεται από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου θερμικής ισχύος 140 MWth και από τους
λέβητες αιχμής εφεδρείας 74 MWth, ενώ η εγκατάσταση διαθέτει και
θερμοδεξαμενή. Η τηλεθέρμανση της Πτολεμαΐδας παρέχεται από τον ΑΗΣ Καρδιάς
θερμικής ισχύος 100 MWth, ενώ είναι εγκατεστημένος και λέβητας αιχμής –
εφεδρείας θερμικής ισχύος 25 MWth ενώ η λειτουργία του συστήματος
υποστηρίζεται και από θερμοδεξαμενές. Η τηλεθέρμανση των οικισμών Αμυνταίου,
Φιλώτα και Λεβαίας παρέχεται από τον ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα και είναι θερμικής
ισχύος 25 MWth. Ο ΑΗΣ Αμυνταίου - Φιλώτα καλύπτει το 100 % της θερμικής ισχύος
της τηλεθέρμανσης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και το έργο της τηλεθέρμανσης για την πόλη της Φλώρινας,
που θα υποστηρίζεται από τον ατμοηλεκτρικό σταθμό Μελίτης με εγκατεστημένη
ισχύ 70 MWth.
Υψηλό δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας εμφανίζεται κύρια στον κτιριακό
τομέα και αφορά τόσο τα νέα κτίρια όσο και τα παλιά μέσω της ενεργειακής τους
αναβάθμισης. Στον παρακάτω Πίνακα 3 παρουσιάζεται η συμμετοχή της
κατανάλωσης ενέργειας για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
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Πίνακας 3: Κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, Πηγή ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 2014

Τομέας

Κατανάλωση Ενέργειας (MWh/έτος)

Οικιακή χρήση

410.438 (42,1%)

Εμπορική χρήση

270.744 (27,8%)

Βιομηχανική χρήση

112.759 (11,6%)

Γεωργική χρήση

79.196 (8,1%)

Δημόσιες και Δημοτικές αρχές

75.733 (7,8%)

Φωτισμός οδών

26.334 (2,7%)

Σύνολο

975.203 (100%)

Ο ορισμός κτιρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας εντάχθηκε στην
εθνική νομοθεσία τον Ιούνιο 2010. Ο νόμος ορίζει ότι μετά την 1η Ιανουαρίου
2015, κάθε καινούριο δημόσιο κτίριο θα πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας ενώ μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 κάθε καινούριο κτίριο
γενικότερα. Ωστόσο, δεν έχει οριστεί ακόμη ο τρόπος εφαρμογής της νέας
νομοθεσίας.
Βασικές ανάγκες στον τομέα της ενέργειας είναι:
• Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις
• Μείωση της απαίτησης πρωτογενούς ενέργειας και της εξάρτησης από τα
στερεά καύσιμα
• Ανάληψη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ορθολογική
χρήση των ενεργειακών πόρων και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
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Κατηγορίες Δημοσίων Κτιρίων – Ενεργειακή Κατανάλωση και Απόδοση
Σχολικά κτίρια
Στην παρούσα μελέτη αναλύθηκαν 532 σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας.
Τα σχολεία ταξινομήθηκαν βάσει των ορόφων στους οποίους εκτείνονται. Στο
παρακάτω διάγραμμα 1 φαίνεται ότι στο σύνολο τους τα κτίρια εκτείνονται στο
ισόγειο καθώς και στον Α’ όροφο ενώ σημαντικός αριθμός κτιρίων κυρίως στα
μεγάλα αστικά κέντρα διαθέτουν αίθουσες διδασκαλίας και στον Β’ όροφο. Ο
συνολικός αριθμός των τετραγωνικών των κτιρίων ανέρχεται σε 362.607,12 m2, ενώ
ο συνολικός αριθμός των αιθουσών είναι 3597. Ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται
σε 44.500, οπότε αντιστοιχούν 8,15 m2 ανά μαθητή.

Κτίρια υγείας
Τα κτίρια υγείας που ελέγχθηκαν από την παρούσα μελέτη είναι :
Νοσοκομεία
ΓΝ Γρεβενών
ΓΝ Κοζάνης
ΓΝ Πτολεμαΐδας
ΓΝ Φλώρινας
ΓΝ Καστοριάς

Κέντρα Υγείας
Δεσκάτης
Άργους Ορεστικού
Αμυνταίου
Σερβίων - Βελβεντού
Νεαπόλεως
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Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 1 : Τετραγωνικά ανά όροφο στα Σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας
Σύνολο τετραγωνικών: 362.607,12 m2

Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 2 : Αριθμός αιθουσών διδασκαλίας στα Σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας
Σύνολο αιθουσών 3597
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Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 3: Σύνολο μαθητών σε όλα τα πεδία της εκπαίδευσης –πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας, Σύνολο μαθητών: 44.550
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Δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης ενεργειακής κατάταξης δημοσίων
κτιρίων

Στο πλαίσιο της μελέτης και με δεδομένο ότι δεν υπήρχαν δεδομένα εξωτερικών
όψεων από τις 532 σχολικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας, η ομάδα έργου
δημιούργησε μοντέλο προσομοίωσης εξωτερικών όψεων στηριζόμενη σε ένα
ικανοποιητικά σημαντικό δείγμα σχολικών κτιρίων που μελετήθηκαν ενεργειακά,
βάσει ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία αναφέρονται παρακάτω.
1.
2.
3.

PEEBPE* (25 κτίρια στο Δήμο Πρεσπών)
Biofoss* (20 κτίρια στο Δήμο Αμυνταίου)
«Προετοιμασία Δράσεων και Έργων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην
περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στα πλαίσια του 4ου ΚΠΣ»* (10 κτίρια στην
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης)

Επιπλέον, η ομάδα έργου:
Α. αξιοποίησε στοιχεία από την πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας “MySchool”
στην οποία είναι καταχωρημένα επικαιροποιημένα στοιχεία του συνόλου των
σχολικών μονάδων της Χώρας (αριθμός μαθητών, τετραγωνικά χώρων κα)
Β. δημιούργησε ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Διαχείριση Ενέργειας
Δημοσίων Κτιρίων» (Παράρτημα Γ) στην οποία, οι χρήστες καθηγητές,
κλήθηκαν να συμπληρώσουν κατασκευαστικά στοιχεία των σχολικών μονάδων
της Δυτικής Μακεδονίας.

* PEEBPE: “Promotion of Energy Efficient in Building and Protection of the Environment” του
διασυνοριακού προγράμματος ΙΡΑ “Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 20072013”,
* BioFoss: “Protection of the environment through the promotion of biomass for substitution of fossil
fuels in heating and power generation” του IPA Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
“Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007- 2013”,
* "Προετοιμασία δράσεων και έργων περιβαλλοντικής διαχείρισης στην Περιφερειακή Ενότητα
Κοζάνης", - Υποέργο 1 "Αποτίμηση ενεργειακού αποτυπώματος των δημοσίων κτιρίων Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας - Προτάσεις βελτίωσης αυτών και ενεργειακή αυτονομία αντιπροσωπευτικών
κτιρίων". Το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων

Με βάση την εμπειρία και την πλατφόρμα συλλογής δεδομένων η ομάδα κατέληξε
στις παρακάτω κατασκευαστικές παραδοχές έτσι ώστε να προσομοιώσει ενεργειακά
το σύνολο των Σχολικών Μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας:
Τα σχολικά κτίρια στις εξωτερικές τους όψεις έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
•
•
•
•

Βορεινούς τοίχους με ποσοστό κάλυψης 80% δομικά στοιχεία και
κουφώματα
Νότιους τοίχους με ποσοστό κάλυψης 25% δομικά στοιχεία και
κουφώματα
Ανατολικούς τοίχους με ποσοστό κάλυψης 50% δομικά στοιχεία και
κουφώματα
Δυτικούς τοίχους με ποσοστό κάλυψης 50% δομικά στοιχεία και
κουφώματα

20%
75%
50%
50%

Τα επιπλέον στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν, από την ηλεκτρονική πλατφόρμα που
δημιουργήθηκε (ktiria.ape.teiwm.gr) και είναι ακόμη διαθέσιμη, είναι οι
καταναλώσεις σε πετρέλαιο των σχολικών μονάδων, οι καταναλώσεις της
τηλεθέρμανσης (σε περιοχές τηλεθέρμανσης), το έτος κατασκευής και το είδος τόσο
των κουφωμάτων όσο και των δομικών υλικών (τοίχοι – δοκάρια – στέγη), καθώς ο
αριθμός των αιθουσών διδασκαλίας σε κάθε όροφο.
Να σημειωθεί εδώ ότι τα στοιχεία δόθηκαν από τους υπεύθυνους των σχολείων
(κυρίως καθηγητές) και σε ελάχιστες περιπτώσεις από μηχανικούς (κυρίως στα Τεχνικά
Λύκεια).
Το μοντέλο ελέγχθηκε για την ορθότητα εξαγωγής δεδομένων ενεργειακής
κατάστασης και κατάταξης και επιβεβαιώθηκε από την ομάδα σε 25 κτίρια στην
Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών , σε 30 κτίρια στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης
και σε 12 κτίρια στην Περιφερειακή ενότητα Φλώρινας.
Η ακρίβεια του μοντέλου άγγιξε το ποσοστό του 85% (84,73%) σε σχέση με την
πραγματική δομική κατάσταση και ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου. Με δεδομένη την
στατιστική ακρίβεια της μεθόδου, αποφασίστηκε ότι το ενεργειακό κτιριακό μοντέλο
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και συνεχίστηκε η μελέτη για την αξιολόγηση
του συνόλου των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
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Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων

Χαρακτηριστικά στοιχεία και Ανάγκες ανά Κατηγορία και Επίπεδο
Κατανάλωσης Ενέργειας
Στο παρακάτω διάγραμμα 4 έγινε ανάλυση των στοιχείων εξωτερικής
επιφάνειας των σχολικών κτιρίων βάσει ΚΕΝΑΚ και προέκυψαν οι παρακάτω
ενεργειακές καταναλώσεις. Το σύνολο των κτιρίων καταναλώνουν περί τις 102 kWh/
m2. Εάν τα κτίρια αυτά κατασκευάζονταν σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό
θερμομόνωσης τότε σύμφωνα αυτά θα κατανάλωναν περί της 52,55 kWh/ m2. Τα
τελευταία χρόνια έγινε μια προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής κλάσης των
κτιρίων κυρίως με την τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικότερων κουφωμάτων με
διπλό υαλοπίνακα. Στο σύνολο τους τα κτίρια καταναλώνουν περίπου 30GWh/έτος και
καταλαμβάνουν ένα μερίδιο περίπου 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που
εκτιμάται σε 75GWh/έτος, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 7,8% της συνολικής
καταναλισκόμενης ενέργειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Πίνακας 3 σελ.
38). Μια μείωση της τάξης του 30% - 40% θα προσδώσει μία συγκεντρωτική μείωση
της ενέργειας που η περιφέρεια καταναλώνει κατά 10GWh, που σε ποσοστό
Περιφερειακής ενότητας μεταφράζεται σε 1%.

Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 4: Κατανάλωση κτιρίων σε kWh/ m2 ανά δεδομένο κτιρίου βάσει KENAK και
βάσει των δεδομένων εξωτερικής επιφάνειας των κτιρίων
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Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων

Στα διαγράμματα 5 και 6 φαίνονται τα στοιχεία από την αντικατάσταση των
κουφωμάτων σε παλαιά κτίρια με κουφώματα με διπλό υαλοπίνακα ανά περιφέρεια,
παράλληλα με την παρουσίαση των πέτρινων κτιρίων. Παρά τις προσπάθειες
ενεργειακής βελτίωσης αυτά δεν έφτασαν σε ικανοποιητικό βαθμό ενεργειακής
κλάσης όπως φάνηκε από την συνολική μελέτη και χρήζουν σημαντικής ενεργειακής
βελτίωσης, κυρίως με την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων. Τα
κτίρια είναι κυρίως πριν την εφαρμογή του κανόνα θερμομόνωσης (προ 1979) με
αποτέλεσμα να εκλείπει η χρήση θερμομονωτικών στοιχείων (όπως διογκωμένης ή
εξιλασμένης πολυστερίνης). Τα κτίρια έχουν θετικό προσανατολισμό μιας και αυτά
προσανατολίζονται στο βόρειο τμήμα τους κυρίως με δομικά αδιαφανή υλικά, ενώ
στο νότιο τμήμα τους διαθέτουν κυρίως κουφώματα, τα οποία μπορούν να
προσδώσουν ενεργειακά κέρδη.

Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 5: Στοιχεία κτιρίων ανά ΠΕ για την χρήση κουφωμάτων διπλού υαλοπίνακα
και μονού υαλοπίνακα
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Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 6: Στοιχεία πέτρινων κτιρίων ανά ΠΕ

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της έρευνας αποτελεί το γεγονός της παλαιότητας των κτιρίων.
Σε μεγάλο ποσοστό τα κτίρια είναι κατασκευής προ του 1980 με αποτέλεσμα να
εκλείπει η χρήση θερμομονωτικών υλικών sστα κτίρια, οπότε και είχε εισαχθεί ο
«Κανονισμός Θερμομόνωσης των κτιρίων». Τα λιγότερα μη θερμομονωμένα κτίρια
συναντώνται στα Γρεβενά. Στο διάγραμμα 7 φαίνεται ότι, παρότι το πλήθος των
κτιρίων που δεν διαθέτουν κανονισμό θερμομόνωσης είναι στην πλειοψηφία τους τα
περισσότερα σε όλους τους νομούς, τα τετραγωνικά των όψεων που δεν διαθέτουν
θερμομόνωση είναι σε ποσοστό χαμηλότερα από αυτό που αρχικά διαφαίνεται με
αποτέλεσμα να συμπεραίνουμε ότι ένα ποσοστό της τάξης του 37% στην ΠΕ Κοζάνης
διαθέτουν θερμομόνωση με το ποσοστό στα Γρεβενά να ανέρχεται στο 17%, ενώ
στους νομούς Καστοριάς και Φλώρινας να ανέρχονται στο 35% και 10% αντίστοιχα.
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Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 7: Πλήθος κτιρίων με Κατασκευαστικά στοιχεία – κατασκευή με χρήση
θερμομονωτικών υλικών

Η δομημένη επιφάνεια που μελετήθηκε αναλύθηκε ανά μαθητή και προέκυψε το
παρακάτω διάγραμμα όπου φαίνεται η κατανάλωση που απαιτείται ανά κτίριο για την
θέρμανση των μαθητών που φοιτούν. Εκτός σημαντικού αριθμού κτιρίων στο σύνολο
τους στα κτίρια όπου φιλοξενούνται οι μαθητές απαιτούνται 250kWh ενέργειας για να
θερμανθεί κάθε μαθητής.

Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 8: Κατανάλωση κτιρίων σε kWh/μαθητή ανά κτίριο
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Ισόγεια Κτίρια: Ανάλυση ενεργειακών απαιτήσεων
Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται τα στοιχεία των κτιρίων που
καταλαμβάνουν μόλις έναν όροφο. Διακρίνεται ότι στο σύνολο τους τα κτίρια δεν
διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση, διαθέτουν όμως κατά ποσοστό 50% νέους
υαλοπίνακες. Τα κτίρια αυτά συναντώνται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα
κτίρια τα οποία χρήζουν μεγάλων παρεμβάσεων είναι κυρίως αυτά των
απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας στα οποία συναντώνται και οι
λιγότεροι μαθητές. Η συνολική ενεργειακή απαίτησή τους σε θερμική ενέργεια
ανέρχεται σε περίπου 6,3 GWh / έτος
Πίνακας 4: Στοιχεία ισόγειων σχολικών μονάδων
Αριθμός ισογείων κτιρίων
Συνολική επιφάνεια (τ.μ.)
Αριθμός κτιρίων χωρίς μόνωση
Αριθμός κτιρίων με μόνωση
Αριθμός κτιρίων με δίδυμους υαλοπίνακες
Αριθμός κτιρίων με μονούς υαλοπίνακες
Συνολική ενεργειακή απαίτηση (kWh)

177
54475
157
20
80
97
6,329,005

Η ομάδα εργασίας εκτελώντας τις προσομοιώσεις του μοντέλου κατέληξε
στον παρακάτω πίνακα που εκφράζει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στα ισόγεια
κτίρια.

Πίνακας 5: Προτεινόμενες παρεμβάσεις και ποσά εξοικονόμησης ενέργειας
ισόγειων κτιρίων
Συνολική εξοικονόμηση μόνωσης κελύφους (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης κελύφους (€)
Συνολική εξοικονόμηση μόνωσης οροφής (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης οροφής (€)
Συνολική εξοικονόμηση αλλαγής κουφωμάτων (kWh)
Συνολικό κόστος αλλαγής κουφωμάτων (€)
Συνολική εξοικονόμηση τοποθέτησης αυτοματισμών (kWh)
Συνολικό κόστος τοποθέτησης αυτοματισμών (€)

347,852
894,577
889,111
1,525,325
760,449
2,236,804
1,898,701
1,408,500

Αναλυτικά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων σε διαγραμματική
μορφή παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.
Η προσομοίωση έδωσε αποτελέσματα για την τοποθέτηση μόνωσης σε όσα κτίρια
δεν διαθέτουν τέτοια οπότε εξοικονομήθηκαν περί τις 1,2 GWh/έτος, ενώ με την
τοποθέτηση κουφωμάτων νέας γενιάς θα; Εξοικονομηθούν άλλες 0.8 GWh/έτος.
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Σημαντικό αποτέλεσμα δίνει η παρέμβαση της τοποθέτησης αυτοματισμών
(2GWh/έτος) σε όλους τους χώρους των μονάδων. Σημειωτέων ότι σήμερα καμία
σχολική μονάδα δεν διαθέτει αυτοματισμούς τόσο για τα συστήματα της
θέρμανσης όσο και για αυτά του φωτισμού. Το σύνολο του κόστους όλων των
παρεμβάσεων ανέρχεται σε 6 εκ. €, ενώ η εξοικονόμηση οριοθετείτε σε 4
GWh/έτος.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η απόδοση κάθε παρέμβασης ως προς το
οικονομικό όφελος που προκύπτει σε βάθος 40 ετών.

Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 9: Οικονομικό όφελος παρεμβάσεων σε €/ m2 σε σχέση με την επιφάνεια
του κτιρίου σε m2.
όπου Σ1: τοποθέτηση μόνωσης κελύφους, Σ2: τοποθέτηση μόνωσης οροφής,
Σ3: τοποθέτηση κουφωμάτων, Σ4: τοποθέτηση αυτοματισμών θέρμανσης και
φωτισμού

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος έχει η παρέμβαση των
αυτοματισμών (με μειωμένο χρόνο ζωής -20 ετών- σε σχέση με τις υπόλοιπες
παρεμβάσεις-χρόνο ζωής 40 ετών) ακολουθεί η παρέμβαση της θερμομόνωσης
τόσο του κελύφους όσο και της οροφής και έπεται η τοποθέτηση νέων
υαλοπινάκων όπου το οικονομικό όφελος συναντάται σε κτίρια με περισσότερα από
300μ2
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Διώροφα κτίρια: Ανάλυση ενεργειακών απαιτήσεων
Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται τα στοιχεία των κτιρίων που
καταλαμβάνουν δύο ορόφους. Διακρίνεται ότι στο σύνολο τους τα κτίρια δεν
διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση, διαθέτουν όμως κατά ποσοστό 70% νέους
υαλοπίνακες. Τα κτίρια αυτά συναντώνται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα
κτίρια τα οποία χρήζουν μεγάλων παρεμβάσεων είναι κυρίως αυτά των
απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας στα οποία συναντώνται και οι
λιγότεροι μαθητές. Η συνολική ενεργειακή απαίτησή τους σε θερμική ενέργεια
ανέρχεται σε περίπου 15 GWh / έτος
Πίνακας 6: Στοιχεία διώροφων σχολικών μονάδων
Αριθμός κτιρίων
Συνολική επιφάνεια (τ.μ.)
Αριθμός κτιρίων χωρίς μόνωση
Αριθμός κτιρίων με μόνωση
Αριθμός κτιρίων με δίδυμους υαλοπίνακες
Αριθμός κτιρίων με μονούς υαλοπίνακες
Συνολική ενεργειακή απαίτηση (kWh)

179
191,537
134
45
119
60
15,015,558

Η ομάδα εργασίας εκτελώντας τις προσομοιώσεις του μοντέλου κατέληξε
στον παρακάτω πίνακα που εκφράζει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στα ισόγεια
κτίρια.

Πίνακας 7: Προτεινόμενες παρεμβάσεις και ποσά εξοικονόμησης ενέργειας
διώροφων κτιρίων
Συνολική εξοικονόμηση μόνωσης κελύφους (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης κελύφους (€)
Συνολική εξοικονόμηση μόνωσης οροφής (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης οροφής (€)
Συνολική εξοικονόμηση αλλαγής κουφωμάτων (kWh)
Συνολικό κόστος αλλαγής κουφωμάτων (€)
Συνολική εξοικονόμηση τοποθέτησης αυτοματισμών (kWh)
Συνολικό κόστος τοποθέτησης αυτοματισμών (€)

860,588
2,369,179
1,452,485
2,681,511
1,374,018
3,478,406
4,504,667
3,937,500

Αναλυτικά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων σε διαγραμματική
μορφή παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.
Η προσομοίωση έδωσε αποτελέσματα για την τοποθέτηση μόνωσης σε όσα κτίρια
δεν διαθέτουν τέτοια οπότε εξοικονομήθηκαν περί τις 2,2 GWh/έτος, ενώ με την
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τοποθέτηση κουφωμάτων νέας γενιάς θα εξοικονομηθούν άλλες 1,3 GWh/έτος.
Σημαντικό αποτέλεσμα δίνει η παρέμβαση της τοποθέτησης αυτοματισμών
(4,5GWh/έτος) σε όλους τους χώρους των μονάδων. Σημειωτέων ότι σήμερα καμία
σχολική μονάδα δεν διαθέτει αυτοματισμούς τόσο για τα συστήματα της
θέρμανσης όσο και για αυτά του φωτισμού. Το σύνολο του κόστους όλων των
παρεμβάσεων ανέρχεται σε 9,5 εκ. €, ενώ η εξοικονόμηση οριοθετείτε σε
9GWh/έτος.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η απόδοση κάθε παρέμβασης ως προς το
οικονομικό όφελος που προκύπτει σε βάθος 40 ετών.

Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 10: Οικονομικό όφελος παρεμβάσεων σε €/ m2σε σχέση με την
επιφάνεια του κτιρίου σε m2 .
όπου Σ1: τοποθέτηση μόνωσης κελύφους, Σ2: τοποθέτηση μόνωσης οροφής,
Σ3: τοποθέτηση κουφωμάτων, Σ4: τοποθέτηση αυτοματισμών θέρμανσης και
φωτισμού

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος όπως και στα ισόγεια
κτίρια έχει η παρέμβαση των αυτοματισμών (με μειωμένο χρόνο ζωής -20
ετών- σε σχέση με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις-χρόνο ζωής 40 ετών) ακολουθεί
η παρέμβαση της θερμομόνωσης τόσο του κελύφους όσο και της οροφής και
έπεται η τοποθέτηση νέων υαλοπινάκων όπου το οικονομικό όφελος
συναντάται σε κτίρια με περισσότερα από 500 μ2
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Τριώροφα κτίρια: Ανάλυση ενεργειακών απαιτήσεων
Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται τα στοιχεία των κτιρίων που
καταλαμβάνουν τρεις ορόφους. Διακρίνεται ότι στο σύνολο τους τα κτίρια δεν
διαθέτουν επαρκή θερμομόνωση, διαθέτουν όμως κατά ποσοστό 75% νέους
υαλοπίνακες. Τα κτίρια αυτά συναντώνται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα
κτίρια τα οποία χρήζουν μεγάλων παρεμβάσεων είναι κυρίως αυτά των
απομακρυσμένων περιοχών της Περιφέρειας στα οποία συναντώνται και οι
λιγότεροι μαθητές. Η συνολική ενεργειακή απαίτησή τους σε θερμική ενέργεια
ανέρχεται σε περίπου 7,6 GWh / έτος
Πίνακας 8: Στοιχεία τριώροφων σχολικών μονάδων
Αριθμός κτιρίων
Συνολική επιφάνεια (τ.μ.)
Αριθμός κτιρίων χωρίς μόνωση
Αριθμός κτιρίων με μόνωση
Αριθμός κτιρίων με δίδυμους υαλοπίνακες
Αριθμός κτιρίων με μονούς υαλοπίνακες
Συνολική ενεργειακή απαίτηση (kWh)

60
110,160
39
21
45
15
7,610,393

Η ομάδα εργασίας εκτελώντας τις προσομοιώσεις του μοντέλου κατέληξε
στον παρακάτω πίνακα που εκφράζει τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στα ισόγεια
κτίρια.

Πίνακας 9: Προτεινόμενες παρεμβάσεις και ποσά εξοικονόμησης ενέργειας
τριώροφων κτιρίων
Συνολική εξοικονόμηση μόνωσης κελύφους (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης κελύφους (€)
Συνολική εξοικονόμηση μόνωσης οροφής (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης οροφής (€)
Συνολική εξοικονόμηση αλλαγής κουφωμάτων (kWh)
Συνολικό κόστος αλλαγής κουφωμάτων (€)
Συνολική εξοικονόμηση τοποθέτησης αυτοματισμών (kWh)
Συνολικό κόστος τοποθέτησης αυτοματισμών (€)

453,013
1,306,745
533,071
1,028,157
811,024
2,010,024
2,283,118
2,034,000

Αναλυτικά τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων σε διαγραμματική
μορφή παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.
Η προσομοίωση έδωσε αποτελέσματα για την τοποθέτηση μόνωσης σε όσα κτίρια
δεν διαθέτουν τέτοια οπότε εξοικονομήθηκαν περί τις 1 GWh/έτος, ενώ με την
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τοποθέτηση κουφωμάτων νέας γενιάς θα εξοικονομηθούν άλλες 0.8 GWh/έτος.
Σημαντικό αποτέλεσμα δίνει η παρέμβαση της τοποθέτησης αυτοματισμών
(2,2GWh/έτος) σε όλους τους χώρους των μονάδων. Σημειωτέων ότι σήμερα καμία
σχολική μονάδα δεν διαθέτει αυτοματισμούς τόσο για τα συστήματα της
θέρμανσης όσο και για αυτά του φωτισμού. Το σύνολο του κόστους όλων των
παρεμβάσεων ανέρχεται σε 6,3 εκ. €, ενώ η εξοικονόμηση οριοθετείτε σε 4
GWh/έτος.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται η απόδοση κάθε παρέμβασης ως προς το
οικονομικό όφελος που προκύπτει σε βάθος 40 ετών.

Πηγή: Ομάδα εργασίας, 2016

Διάγραμμα 11: Οικονομικό όφελος παρεμβάσεων σε €/ m2 σε σχέση με την
επιφάνεια του κτιρίου σε m2
όπου Σ1: τοποθέτηση μόνωσης κελύφους, Σ2: τοποθέτηση μόνωσης οροφής,
Σ3: τοποθέτηση κουφωμάτων, Σ4: τοποθέτηση αυτοματισμών θέρμανσης και
φωτισμού

Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος όπως και στα ισόγεια
κτίρια έχει η παρέμβαση των αυτοματισμών (με μειωμένο χρόνο ζωής -20
ετών- σε σχέση με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις-χρόνο ζωής 40 ετών) ακολουθεί
η παρέμβαση της θερμομόνωσης τόσο του κελύφους όσο και της οροφής και
έπεται η τοποθέτηση νέων υαλοπινάκων όπου συναντάται οικονομικό όφελος
σε κτίρια με περισσότερα από 1000 μ2
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Κτίρια υγείας

Μετά από τον ενεργειακό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα κτίρια υγείας της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παρατηρήθηκαν τα κάτωθι:
α) αυξημένη κατανάλωση στην κατηγορία της θέρμανσης κατά 250% (εξαιρούνται
το ΓΝ Κοζάνης και το ΓΝ Πτολεμαΐδας λόγω ύπαρξης τηλεθέρμανσης), κατά μέσο
όρο κυρίως λόγω :
i.

της έλλειψης αυτοματισμών στη θέρμανση

ii.

της έλλειψης ικανοποιητικής θερμομόνωσης

iii.

της παλαιότητας των κτιρίων (ΓΝ Καστοριάς)

β) παρατηρήθηκε καλή ενεργειακή κατάταξη στον τομέα του φωτισμού κυρίως
λόγω:
i.

ελλιπούς ποιότητας φωτισμού

ii.

πολλών φθαρμένων λαμπτήρων

γ) ικανοποιητική ενεργειακή κατάταξη στον τομέα της ψύξης
δ) αυξημένη κατανάλωση στην κατηγορία του ζεστού νερού χρήσης – ΖΝΧ
(εξαιρούνται το ΓΝ Κοζάνης και το ΓΝ Πτολεμαΐδας λόγω ύπαρξης τηλεθέρμανσης),
κατά μέσο όρο κυρίως λόγω :
i.

της έλλειψης αυτοματισμών στη διάθεση ΖΝΧ

ii.

σπατάλης από τους χρήστες

Το σύνολο των κτιρίων κατατάχθηκε στην ενεργειακή κατηγορία Β και Γ. Το
σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίστηκε στα νοσοκομεία Γρεβενών, Φλώρινας και
Καστοριάς, το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των οποίων ανέρχεται σε
περισσότερο από 1.000.000€ το χρόνο.

56/122

Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων

Παρακάτω παρατίθεται το αποτέλεσμα του ενεργειακού ελέγχου του ΓΝ
Πτολεμαΐδας στο οποίο τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενεργειακών καταναλώσεων
αντικατοπτρίζουν τα αποτελέσματα που παρατέθηκαν παραπάνω..

Στα κτίρια υγείας και κυρίως στα Γενικά Νοσοκομεία προτείνεται η
βελτίωση των μηχανολογικών συστημάτων των κτιρίων κατά κύριο λόγο, μιας και
η παλαιότητα τους είναι αυτή που ευθύνεται για την υπερβάλλουσα ενέργεια
που τα κτίρια καταναλώνουν. Όσον αφορά τα κέντρα υγείας οι βελτιώσεις
δύναται να πραγματοποιηθούν και στο κέλυφος των κτιρίων λόγω της μικρής
έκτασης τους.
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Κεφάλαιο 4 .Συνοπτική Παρουσίαση Συμπερασμάτων - SWOTΑνάλυση

Πλεονεκτήματα / Ισχυρά Σημεία
Εγκατεστημένη τεχνογνωσία από την ΔΕΗ ΑΕ και
μελετητικές – κατασκευαστικές επιχειρήσεις
Εγκατεστημένη γνώση στα ανώτατα εκπαιδευτικά και
ερευνητικά – αναπτυξιακά ιδρύματα της περιοχής καθώς
και στα επιστημονικά επιμελητήρια σε ζητήματα
εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του
περιβάλλοντος. Η ύπαρξη εξειδικευμένων τμημάτων στο
Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ και η ενεργή παρουσία του
ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ και του Κέντρου Περιβάλλοντος.
Υφιστάμενα δίκτυα τηλεθέρμανσης σε κύριες πόλεις που
γειτνιάζουν με ΑΗΣ
Αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση (Όλοι οι ΑΗΣ της ΔΕΗ
ΑΕ διαθέτουν ISO14001 περιβαλλοντικής διαχείρισης,
δίκτυα περιβαλλοντικής πληροφορίας, συμμετοχή πόλεων
στο Σύμφωνο των Δημάρχων).
Θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση των
κτιρίων

Σημεία για Βελτίωση
Η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων γύρω από την
ενέργεια με έμφαση στις ΑΠΕ και με τη συνεργασία
ερευνητικών και ακαδημαϊκών δομών.
Η προώθηση της καθαρής παραγωγής ενέργειας και
ιδιαίτερα της αξιοποίησης των ΑΠΕ, της έλευσης του
φυσικού αερίου
Η προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στις δημόσιες υποδομές, στις κατοικίες και στις
επιχειρήσεις
Η έρευνα και προώθηση τεχνολογιών αντιρρύπανσης και
εξοικονόμησης ενέργειας
Η Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων
εξοικονόμησης ενέργειας (ΧΑΤ) με τη συμμετοχή ιδιωτικών
κεφαλαίων
Βελτίωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων παιδείας
από 102 kWh/m2 σε 52 kWh/m2
με παράλληλη βελτίωση της κατανάλωσης σε θερμική
ενέργεια ανά μαθητή από 250 kWh/μαθητή σε 125
kWh/μαθητή

Ευκαιρίες
Ύπαρξη σημαντικών αποθεμάτων εγχώριων στερεών
καυσίμων (βιομάζα).

Διασυνοριακός κόμβος ενεργειακών δικτύων.
Μερική διαθεσιμότητα φυσικού αερίου

Πυκνοδομημένα αστικά κέντρα καθιστώντας τις
τηλεθερμάνσεις οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες.

Χρηματοδοτικά μέσα (ΣΕΣ, ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΒΑΑ)

Απειλές
Σημαντική επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από αέριους
ρύπους εξαιτίας της δραστηριότητας της εξόρυξης
λιγνίτη και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
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Κεφάλαιο 5 . Η Στρατηγική της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για
την Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων κτιρίων

Οι Βασικές Αρχές της Περιφέρειας για την Βελτίωση της Ενεργειακής
Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων
Η μετάβαση προς μια πράσινη, «καθαρή» οικονομία αποτελεί έναν εκ των δυο
πυλώνων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προς την επίτευξη της Διατηρήσιμης
Ανάπτυξης και προωθείται με την εμβληματική πρωτοβουλία της ΕΕ «Μια Ευρώπη
που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους» με στόχο να αποσυνδεθεί η
οικονομική ανάπτυξη από τη χρήση των πόρων, να περιοριστεί η έκλυση διοξειδίου
του άνθρακα, να αυξηθεί η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και να
προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση σε μεταφορές και κτίρια. Οι ποσοτικοποιημένοι
στόχοι που έχουν τεθεί, για το έτος 2020, αφορούν στην ενεργειακή απόδοση μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας (κατά 368Mtoe και 2,85 Mtoe σε επίπεδο
‘Ένωσης και Ελλάδας αντίστοιχα), στη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου (κατά 20% ή 30% αν οι συνθήκες το επιτρέψουν για την ΕΕ και κατά
4% σε σχέση με το έτος 2005 για την Ελλάδα), και στην αύξηση του ποσοστού των
ΑΠΕ (σε 20% επί της μικτής τελικής κατανάλωσης σε ΕΕ και Ελλάδα).
Στόχος είναι η διατήρηση της ταυτότητας της Περιφέρειας ως ενεργειακού Κέντρου
με

παράλληλη

όμως

έμφαση

στην

περιβαλλοντική

διάσταση

και

την

αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων της. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας (ανάπτυξη
- επέκταση δικτύων τηλεθέρμανσης, κλπ) σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και
κοινωνικής δραστηριότητας (Δημόσια Διοίκηση, επιχειρήσεις, πολίτες).
Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης
των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) μέχρι το 2050, καθώς και η προστασία του τελικού καταναλωτή αποτελούν
τους βασικούς άξονες του περιφερειακού ενεργειακού σχεδιασμού.
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Οι βασικές αρχές του ενεργειακού συστήματος της Περιφέρειας μπορεί να
συνοψισθεί στα παρακάτω 5 σημεία:
1. Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων κατά 60%-70% έως το 2050
ως προς το 2005
2. Συνολική διείσδυση ΑΠΕ σε ποσοστό 60%-70% στην ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια μέχρι το 2050
3. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών
4. Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίμων στο σύνολο της καταναλισκούμενης ενέργειας
των δημοσίων κτιρίων στο επίπεδο του 30% - 40% μέχρι το 2050
5. Ανάπτυξη μονάδων αποκεντρωμένης παραγωγής και έξυπνων δικτύων
Η προσέλκυση και μόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων, για την υλοποίηση των
προβλεπόμενων από τον ενεργειακό σχεδιασμό τεχνολογικών αλλαγών στο
ελληνικό ενεργειακό σύστημα, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία εγχώριας
οικονομικής ανάπτυξης σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ.
ενεργειακός, κατασκευαστικός, εμπορικός κλάδος κλπ).
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι ορατό είναι ότι το περιφερειακό ενεργειακό
σύστημα έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια,
εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και
παράλληλα παρέχοντας ασφάλεια στον τελικό καταναλωτή, καθώς τον προστατεύει
από την αστάθμητη διακύμανση του κόστους των εισαγόμενων καυσίμων,
προσφέροντάς του επιπλέον τις βέλτιστες τεχνολογικές λύσεις και επιλογές ώστε να
επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας και τελικά μείωση των συνολικών του
ενεργειακών δαπανών.
Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014 - 2020
αναμένεται να συνεισφέρουν στην επίτευξη της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και
της στρατηγικής Ε2020 μέσω της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, της μείωση
των εκπομπών CO2 καθώς και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Επιπλέον θα τεθούν κριτήρια που αφορούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα
ενεργειακής απόδοσης, στην ενεργειακή κατανάλωση και τα χαρακτηριστικά των
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κτιρίων (π.χ. χρήση κτιρίου, προφίλ λειτουργίας, παλαιότητα συστημάτων, συνολική
επιφάνεια, κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κ.α.) προκειμένου να δοθεί
προτεραιότητα σε κτίρια που έχουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση και μέσω της
αναβάθμισης των οποίων επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και
χρημάτων(βάσει των δεικτών του προγράμματος). Η υλοποίηση δράσεων
ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων βασίζεται στα αποτελέσματα της Ενεργειακής
Επιθεώρησης (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).
Στους τομείς αυτούς υπάρχουν πολλές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, αν
ληφθεί υπόψη η μεγάλη ηλικία των κτιρίων, ο μέχρι σήμερα χαμηλός βαθμός
διείσδυσης των ΑΠΕ, καθώς και η παρατηρούμενη μη ορθολογική ενεργειακή
συμπεριφορά. Η πολιτική μείωσης της ενεργειακής και οικονομικής κατανάλωσης
εστιάζεται κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης των καταναλώσεων του τομέα.
Οι βασικές αρχές της Περιφέρειας συνοψίζονται ιεραρχικά στα παρακάτω:
Βελτίωση της απαίτησης σε ενέργεια των κτιρίων μέσω της θωράκισης
τους από τις επιρροές που αυτά δέχονται από τις κλιματολογικές συνθήκες
που επικρατούν στην νευραλγική περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας,
Βελτίωση της απόδοσης της παρεχόμενης θερμικής ενέργειας και λήψη
μέτρων αποφυγής απωλειών της διάθεσης της εντός των κτιρίων, για τον
εξορθολογισμό της συμπεριφοράς των κτιρίων απέναντι στην παραγόμενη
ενέργεια από οιοδήποτε μέθοδο αυτή παράγεται,
Μείωση του κόστους παραγωγής της παραγόμενης θερμικής ενέργειας
των κτιρίων μέσω της προώθηση των ΑΠΕ.
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Οι στόχοι για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων
Κτιρίων
Οι βασικοί στόχοι της στρατηγικής (Στρατηγικοί Στόχοι-ΣΣ) είναι:
ΣΣ1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων
Βελτιωτικά μέτρα για το κέλυφος των υφιστάμενων κτιρίων, μέτρα που αφορούν τον
ενεργειακό εξοπλισμό θέρμανσης. Προώθηση της διαδικασίας για την εγκατάσταση
συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και

τέλος εγκατάσταση συστημάτων

αυτοματισμού στη θέρμανσης χώρων για την μείωση της σπατάλης που συντελείται στα
δημόσια κτίρια κυρίως από τους χρήστες.

ΣΣ2 Ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης της κοινωνίας
Στόχος των μέτρων που θα σχεδιαστούν είναι η διαδραστικότητα χρήστη - κτιρίου
αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πρώτων για τη μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος του κτιρίου τους. Προτείνεται να δημιουργηθούν διαδραστικά σεμινάρια έτσι
ώστε οι μόνιμοι χρήστες των δημοσίων κτιρίων να εκτιμήσουν το μέγεθος του κόστους που
«πληρώνει» η κοινωνία από τη σπατάλη ενέργειας που συντελείται τόσο σε περιβαλλοντικό
όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Επίσης προτείνεται η δημιουργία ενός ή περισσότερων
έξυπνων ενημερωτικών σποτ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις καλές
πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τα πολύπλευρα οικονομικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που δύναται να προκύψουν από αυτές.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι αναλύονται σε Ειδικούς Στόχους (ΕΣ), που είναι οι εξής:
ΣΣ1: «Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων»
ΕΣ1: Βελτίωση ενεργειακής απαίτησης υφισταμένων κτιρίων
ΕΣ2: Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή θερμικής ενέργειας
ΣΣ2: «Ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης της κοινωνίας»
ΕΣ1: Δημιουργία δράσεων Περιβαλλοντικής συνείδησης από τα ΚΠΕ στον
τομέα της εκπαίδευσης
ΕΣ2: Διαδραστικότητα των χρηστών των κτιρίων στην ενεργειακή λειτουργία
αυτών
ΕΣ3: Διαφημιστικά σποτ σε τηλεόραση και εφημερίδες
ΕΣ4: Ημερίδες ενημέρωσης από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
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Κεφάλαιο 6. Προσδιορισμός δράσεων ανά Άξονα και Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα
Συνοπτικά στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι κύριοι άξονες που
αποτελούν και τους στρατηγικούς στόχους του προγράμματος και στην συνέχεια
αναλύονται ως προς τους ειδικούς στόχους και τις δράσεις τους.

Άξονες Προτεραιοτήτων

Ειδικοί Στόχοι

Άξονες

Βελτίωση Ενεργειακής
απόδοσης Δημοσίων
κτιρίων

Ενίσχυση της ενεργειακής
συνείδησης της
κοινωνίας

ΕΣ1.1

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
υφισταμένων κτιρίων

ΕΣ1.2

Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή
θερμικής ενέργειας

ΕΣ2.1

Δημιουργία δράσεων
Περιβαλλοντικής συνείδησης από τα
ΚΠΕ

ΕΣ2.2

Διαδραστικότητα των χρηστών των
κτιρίων στην ενεργειακή λειτουργία
αυτών

Διάγραμμα 12: Άξονες Προτεραιοτήτων για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης
των κτιρίων Παιδείας και Υγείας
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Άξονας 1: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων
Βελτιωτικά μέτρα για το κέλυφος των υφιστάμενων κτιρίων, μέτρα που αφορούν τον
ενεργειακό εξοπλισμό θέρμανσης. Προώθηση της διαδικασίας για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων και τέλος εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού στη
θέρμανσης χώρων για την μείωση της σπατάλης που συντελείται στα δημόσια κτίρια κυρίως
από τους χρήστες.

Οι ειδικοί στόχοι που προτείνονται ιεραρχικά να τηρηθούν είναι:
1.1

Βελτίωση ενεργειακής απαίτησης υφισταμένων κτιρίων

1.2

Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή θερμικής ενέργειας

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1.1 «Βελτίωση ενεργειακής απαίτησης
υφισταμένων κτιρίων» προβλέπονται δράσεις όπως:
Δ 1.1.1 Δράση βελτίωσης της ενεργειακής απαίτησης υφισταμένων κτιρίων
Βελτιωτικά μέτρα για το κέλυφος των υφιστάμενων κτιρίων, όπως μόνωση της
οροφής,

τοποθέτηση

εξωτερικής

θερμομόνωσης

και

προσθήκη

διπλών

υαλοστασίων προς αποφυγή μεγάλων θερμικών απωλειών.
Δ 1.1.2 Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής θέρμανσης –
ψύξης. Τοποθέτηση αυτοματισμών ελέγχου παραγωγής και διάθεσης
θερμού μέσου και φωτισμού χώρων
Βελτιωτικά μέτρα που αφορούν τον ενεργειακό εξοπλισμό θέρμανσης, όπως
συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης ή αντικατάστασή τους (όπου κρίνεται ότι
τυχόν βελτιωτικές παρεμβάσεις δεν θα έχουν αποτέλεσμα), με σκοπό να αυξηθεί η
απόδοση της θέρμανσης. Χρήση κατάλληλων τεχνικών ηλιοπροστασίας (σκιασμός,
ανεμιστήρες οροφής, νυκτερινός αερισμός), ώστε να μειωθεί το ψυκτικό φορτίο του
κτιρίου, χρήση αποδοτικότερων συσκευών κλιματισμού, κ.ά.. Εγκατάσταση
συστημάτων αυτοματισμού στο φωτισμό (συστήματα ανίχνευσης παρουσίας,
μέτρησης φωτεινής έντασης ώστε, σε συνδυασμό με το φυσικό φωτισμό, να
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παρέχουν τις βέλτιστες φωτεινές συνθήκες, κ.ά.). Στην δράση αυτή θα
συμπεριλαμβάνεται η αξιοποίηση της (δωρεάν παρεχόμενης) ηλιακής ενέργειας για
φωτισμό, ώστε να αποφεύγεται η χρήση τεχνητού φωτισμού. Επίσης στα πλαίσια
της δράσης σημαντικό ρόλο θα λάβει και η εγκατάσταση συστημάτων
αυτοματισμού στη θέρμανσης χώρων (συστήματα ανίχνευσης παρουσίας, μέτρησης
θέρμανσης χώρων ανά ζώνη). Χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης (οι οποίοι
καταναλώνουν μέχρι και 25% της ενέργειας ενός συμβατικού λαμπτήρα).

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 1.2 «Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή θερμικής
ενέργειας» προβλέπονται δράσεις όπως:
Δ 1.2.1 Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση χώρων και Ζεστού Νερού Χρήσης.
Επέκταση της χρήσης αντλιών θερμότητας
Με εξαίρεση τη χρήση ηλιακών συλλεκτών, ο βαθμός αξιοποίησης των ΑΠΕ μέχρι
σήμερα είναι χαμηλός, παρά το υψηλό δυναμικό ΑΠΕ που διαθέτει το φυσικό
περιβάλλον της χώρας μας. Στο πλαίσιο της μείωσης των εκπομπών, πρέπει να
αυξηθεί η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης νερού από ηλιακούς συλλέκτες, ο ρόλος
των ηλιακών συλλεκτών να επεκταθεί και στη θέρμανση χώρων ως βοηθητικών
συστημάτων στο συμβατικό σύστημα θέρμανσης. Επέκταση της χρήσης αντλιών
θερμότητας, οι οποίες έχουν μεγάλη αποδοτικότητα και επιπλέον αξιοποιούν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ανάκτηση θερμότητας, η γεωθερμία χαμηλής
ενθαλπίας, κ.λπ., παράλληλα θα προωθηθούν ενέργειες για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μονάδες παραγωγής θερμού μέσου με κύρια πηγή
ενέργειας το ρεύμα.
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται συνοπτικά οι δράσεις του πρώτου άξονα
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Άξονες Προτεραιοτήτων

Άξονες

Δράσεις ανά άξονα

Δ1.1.1

Δράση βελτίωσης της ενεργειακής
απαίτησης υφισταμένων κτιρίων

Δ1.1.2

Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων
συστημάτων παραγωγής θέρμανσηςψύξης. Τοποθέτηση αυτοματισμών
ελέγχου παραγωγής και διάθεσης
θερμού μέσου και φωτισμού χώρων

Δ1.2.1

Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση
χώρων και ΖΝΧ - Επέκταση της χρήσης
αντλιών θερμότητας

Ειδικοί Στόχοι
Βελτίωση Ενεργειακής
απόδοσης Δημοσίων
κτιρίων

ΕΣ1.1

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
υφισταμένων κτιρίων

ΕΣ1.2

Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή
θερμικής ενέργειας

Ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης
της κοινωνίας

ΕΣ2.2

Δημιουργία δράσεων
Περιβαλλοντικής συνείδησης από τα
ΚΠΕ

ΕΣ2.3

Διαδραστικότητα των χρηστών των
κτιρίων στην ενεργειακή λειτουργία
αυτών

Διάγραμμα 13: Δράσεις κατά τον άξονα προτεραιότητας 1 «Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης δημοσίων κτιρίων»
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Άξονας 2: Ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης της κοινωνίας
Στόχος των μέτρων που θα σχεδιαστούν είναι η διαδραστικότητα χρήστη - κτιρίου
αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των πρώτων για τη μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος του κτιρίου τους. Προτείνεται να δημιουργηθούν διαδραστικά σεμινάρια έτσι
ώστε οι μόνιμοι χρήστες των δημοσίων κτιρίων να εκτιμήσουν το μέγεθος του κόστους που
«πληρώνει» η κοινωνία από τη σπατάλη ενέργειας που συντελείται τόσο σε περιβαλλοντικό
όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Επίσης προτείνεται η δημιουργία ενός ή περισσότερων
έξυπνων ενημερωτικών σποτ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις καλές
πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τα πολύπλευρα οικονομικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που δύναται να προκύψουν από αυτές.

Οι ειδικοί στόχοι που προτείνονται ιεραρχικά να τηρηθούν είναι:
2.1

Δημιουργία δράσεων Περιβαλλοντικής συνείδησης από τα ΚΠΕ

2.2

Διαδραστικότητα των χρηστών των κτιρίων στην ενεργειακή λειτουργία
αυτών

2.3

Ενημερωτικές ημερίδες από το επιστημονικό προσωπικό των Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

2.4

Δημιουργία και προβολή ενημερωτικού σποτ

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.1 «Δημιουργία δράσεων Περιβαλλοντικής
συνείδησης από τα ΚΠΕ» προβλέπονται δράσεις όπως:
Δ 2.1.1 Δημιουργία μαθημάτων ενεργειακής συνείδησης από τα ΚΠΕ στον τομέα της
εκπαίδευσης
Δημιουργία κατάλληλων μαθημάτων σε συνεργασία σε συνεργασία με τις
Διευθύνσεις Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε να βελτιωθεί η
ενεργειακή συνείδηση των μαθητών.
Δ 2.1.2 Δημιουργία σεμιναρίων ενεργειακής κατανάλωσης προς τους χρήστες των
δημοσίων κτιρίων
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Σε συνεργασία με τα ΚΠΕ προτείνεται να δημιουργηθούν διαδραστικά σεμινάρια
έτσι ώστε οι μόνιμοι χρήστες των δημοσίων κτιρίων να εκτιμήσουν το μέγεθος του
κόστους που «πληρώνει» η κοινωνία από τη σπατάλη ενέργειας που συντελείται
τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.
Δ 2.1.3 Ενημερωτικές ημερίδες από το επιστημονικό προσωπικό των Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της περιφέρειας προτείνεται να συνεργαστούν με
κοινωνικές δομές, (οργανώσεις πολιτών, επαγγελματικούς συλλόγους κλπ.) που θα
αποσκοπούν μέσα από ημερίδες, εκδηλώσεις, σεμινάρια κλπ στην
ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στα δημόσια
κτίρια.
Δ 2.1.4 Δημιουργία και προβολή ενημερωτικού σποτ
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης προτείνεται η δημιουργία ενός ή
περισσότερων έξυπνων ενημερωτικών σποτ για προβολή στα τοπικά τηλεοπτικά
κανάλια με στόχο την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις καλές πρακτικές
εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια και τα πολύπλευρα οικονομικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη που δύναται να προκύψουν από αυτές.

Στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 2.2 «Διαδραστικότητα των χρηστών των κτιρίων
στην ενεργειακή λειτουργία αυτών» προβλέπονται δράσεις όπως:
Δ 2.2.1 Οπτικοποίηση της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων
εκπαίδευσης
Στόχος της δράσης αυτής είναι η διαδραστικότητα χρήστη - κτιρίου αποσκοπώντας
στην ευαισθητοποίηση των πρώτων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος
του κτιρίου τους, με την συνεχή και οπτικοποιημένη παρακολούθηση της τρέχουσας
κατανάλωσης του κτιρίου.
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Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται συνοπτικά οι δράσεις του δευτέρου
άξονα

Άξονες Προτεραιοτήτων

Βελτίωση Ενεργειακής
απόδοσης Δημοσίων
κτιρίων

ΕΣ1.1

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
υφισταμένων κτιρίων

ΕΣ1.2

Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή
θερμικής ενέργειας

Άξονες

Ειδικοί Στόχοι

Ενίσχυση της ενεργειακής
συνείδησης της κοινωνίας

ΕΣ2.1

ΕΣ2.2

Δημιουργία δράσεων
Περιβαλλοντικής συνείδησης από τα
ΚΠΕ

Διαδραστικότητα των χρηστών των
κτιρίων στην ενεργειακή λειτουργία
αυτών

Δράσεις ανά άξονα

Δ2.1.1

Δημιουργία μαθημάτων ενεργειακής
συνείδησης από τα ΚΠΕ στην
Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση

Δ2.1.2

Δημιουργία σεμιναρίων ενεργειακής
κατανάλωσης προς τους χρήστες των
δημοσίων κτιρίων

Δ2.1.3

Ενημερωτικές ημερίδες από το
επιστημονικό προσωπικό των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δ2.1.4

Δημιουργία και προβολή
ενημερωτικού υλικού

Δ2.2.1

Οπτικοποίηση της τρέχουσας
κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων
εκπαίδευσης

Διάγραμμα 14: Δράσεις κατά τον άξονα προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της
ενεργειακής συνείδησης των χρηστών»
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Συνολικά οι άξονες και οι δράσεις του προγράμματος συνοψίζονται στο παρακάτω
διάγραμμα:

Άξονες Προτεραιοτήτων
Ειδικοί Στόχοι

Άξονες

ΕΣ1.1

Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης
υφισταμένων κτιρίων

ΕΣ1.2

Διείσδυση των ΑΠΕ
στην παραγωγή
θερμικής ενέργειας

Βελτίωση
Ενεργειακής
απόδοσης
Δημοσίων κτιρίων

ΕΣ2.1

Δημιουργία δράσεων
Περιβαλλοντικής
συνείδησης από τα
ΚΠΕ

Ενίσχυση της
ενεργειακής
συνείδησης της
κοινωνίας
ΕΣ2.2

Διαδραστικότητα των
χρηστών των κτιρίων
στην ενεργειακή
λειτουργία αυτών

Δράσεις ανά άξονα
Δ1.1.1

Δράση βελτίωσης της ενεργειακής
απαίτησης υφισταμένων κτιρίων

Δ1.1.2

Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων
συστημάτων παραγωγής θέρμανσηςψύξης. Τοποθέτηση αυτοματισμών
ελέγχου παραγωγής και διάθεσης
θερμού μέσου και φωτισμού χώρων

Δ1.2.1

Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση
χώρων και ΖΝΧ - Επέκταση της χρήσης
αντλιών θερμότητας

Δ2.1.1

Δημιουργία μαθημάτων ενεργειακής
συνείδησης από τα ΚΠΕ στην
Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση

Δ2.1.2

Δημιουργία σεμιναρίων ενεργειακής
κατανάλωσης προς τους χρήστες των
δημοσίων κτιρίων

Δ2.1.3

Ενημερωτικές ημερίδες από το
επιστημονικό προσωπικό των
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δ2.1.4

Δημιουργία και προβολή
ενημερωτικού υλικού

Δ2.2.1

Οπτικοποίηση της τρέχουσας
κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων
εκπαίδευσης

Διάγραμμα 15: Συνοπτικό διάγραμμα αξόνων και δράσεων της στρατηγικής της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
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Κεφάλαιο 7. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων- Κατηγοριοποίηση Δράσεων
Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν τα σχολικά κτίρια απαιτούν περί
τα 2,8 εκ. € ανά έτος λειτουργίας, ενώ τα κτίρια υγείας περί τα 1 εκ. €.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη θερμομονωτικής επάρκειας στα
κτίρια και στην έλλειψη στοιχείων αυτοματισμού διαχείρισης ενέργειας σε αυτά.
Για την επίτευξη των στόχων η ομάδα ιεραρχεί τις δράσεις ως εξής:

ΕΠΠΔΜ 2014-2020
Άξονας προτεραιότητας 1.:
«Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης
Δημοσίων Κτιρίων»
Ειδικός Στόχος 1.1.:
«Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
υφισταμένων κτιρίων»

Προτεραιότητα Β

Προτεραιότητα Α
Δράση 1.1.1.
«Δράσεις Βελτίωσης της
Ενεργειακής Απαίτησης
υφισταμένων κτιρίων»

Δράση 1.1.2.
«Βελτίωση απόδοσης υφισταμένων
συστημάτων παραγωγής και διανομής
θέρμου μέσου»

Δράσεις:
1. Τοποθέτηση μόνωσης οροφής
2. Τοποθέτηση μόνωσης κελύφους
3. Αντικατάσταση κουφωμάτων ή υαλοπινάκων

Δράσεις:
Διαχωρισμός συστημάτων θέρμανση και
φωτισμού αιθουσών με χρήση Συστημάτων
Αυτομάτου Ελέγχου

Ειδικός Στόχος 1.2.:
«Διείσδυση των ΑΠΕ στην
παραγωγή θερμικής ενέργειας»

Προτεραιότητα Γ
Δράση 1.2.1.
«Διείσδυση των ΑΠΕ στην θέρμανση
χώρων»

Δράσεις:
1. Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας
2. Προώθηση της χρήσης μικρών μονάδων τηλεθέρμανσης

Διάγραμμα 16: Ιεράρχηση προτεραιοτήτων

Οι δράσεις του άξονα προτεραιότητας 2: «Ενίσχυση της ενεργειακής συνείδησης της
κοινωνίας» προτείνονται να υλοποιούνται ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησης των
δράσεων του άξονα προτεραιότητας 1, έτσι ώστε η ενημέρωση τόσο των πολιτών όσο και
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των χρηστών να περιλαμβάνει και την επίδειξη των πρακτικών και απτών περιβαλλοντικών
αποτελεσμάτων που θα προκύψει από την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των
κτιρίων.

Η κοστολόγηση ανα ΠΕ καθώς και οι τεχνικές περιγραφές των ανωτέρω δράσεων
αναλύονται στο Παράρτημα Β.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση που παρατίθεται
στο Παράρτημα Β συνοψίζονται στο παρακάτω διάγραμμα όπου φαίνεται η
διαφορά που προκύπτει από τις παρεμβάσεις των δράσεων, των ειδικών στόχων 1.1
και 1.2 του άξονα προτεραιότητας 1, όσον αφορά τα κτίρια που δεν διαθέτουν
τηλεθέρμανση σε σχέση με τα κτίρια που διαθέτουν τηλεθέρμανση και εφαρμόζεται
πιλοτικά οι δράσεις του ειδικού στόχου 1.1. Παρατηρούμε μία σημαντική διαφορά
στην αναλογία κόστους παρεμβάσεων ανά εξοικονομούμενη kWh (€/kWh) ανάμεσα
στα κτίρια με τηλεθέρμανση και σε αυτά χωρίς τηλεθέρμανση. Η αναλογία αυτή
ανέρχεται σε 1.5€/kWh για τα κτίρια χωρίς τηλεθέρμανση και σε 2,6€/kWh για τα
κτίρια που διαθέτουν τηλεθέρμανση. Σύμφωνα με τα παραπάνω η ομάδα
εργασίας κατέληξε στον αλγόριθμο υπολογισμού της βαθμονόμησης των
παρεμβάσεων των κτιρίων που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α. Σύμφωνα με τον
αλγόριθμο οι παρεμβάσεις σε κάθε κτίριο βαθμολογούνται ανάλογα με την
ποιότητα της παρέμβασης και ανάλογα με τον βαθμό απόδοσης οικονομικού και
κοινωνικού οφέλους που προσδίδει. Το σύνολο των παρεμβάσεων βαθμονομεί την
οικονομική και περιβαλλοντική ποιότητα των παρεμβάσεων που εν δυνάμει θα
λάβουν χώρα στο κτίριο.

Διάγραμμα 17: Κόστος αναβαθμίσεων σε € ανά εξοικονομούμενη kWh
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Ενδεικτικός προϋπολογισμός
Ένας ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:
Πίνακας 10: Προϋπολογισμός ανά άξονα και δράση

Άξονας προτεραιότητας 2:
«Ενίσχυση της ενεργειακής
συνείδησης της κοινωνίας»

Άξονας προτεραιότητας 1:
«Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης υφισταμένων
κτιρίων»

Ενδεικτικός Π/Υ

ΕΣ1.1 Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης
υφισταμένων κτιρίων

ΕΣ1.2 Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή
θερμικής ενέργειας

Δ 1.1.1 - Ενίσχυση κελύφους σε υφιστάμενα κτίρια

21.434.241,00 €

Δ1.1.2 - Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής
θέρμανσης – Τοποθέτηση αυτοματισμών

10.507.002,00 €

Δ 1.2.1 - Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση χώρων και ΖΝΧ

7.302.642,00 €

Δ 2.1.1 – Δημιουργία μαθημάτων ενεργειακής συνείδησης από τα ΚΠΕ
ΕΣ2.1
Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης
υφισταμένων κτιρίων

ΕΣ2.2 Διαδραστικότητα των χρηστών των
κτιρίων στην ενεργειακή λειτουργία αυτών

Δ 2.1.2 – Δημιουργία σεμιναρίων ενεργειακής κατανάλωσης προς τους
χρήστες των δημοσίων κτιρίων
Δ 2.1.3 – Ενημερωτικές ημερίδες από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ΠΔΜ
Δ 2.1.4 – Δημιουργία και προβολή ενημερωτικών σποτ

Δ 2.2.1 – Οπτικοποίηση της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας των
κτιρίων εκπαίδευσης

75.000,00 €
125.000,00 €
25.000,00 €
75.000,00 €

200.000,00 €
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Ενώ η χρηματοδότηση του κόστους των δράσεων του άξονα προτεραιότητας 1 μπορεί να προέλθει από:

Πίνακας 11: Πηγές χρηματοδότησης δράσεων άξονα προτεραιότητας 1.
ΕΠΠΔΜ 20142020

ΕΠΑΝΕΚ

YMEΠEPAA

5.151.000,00€

X
X

X
X

X
X

X
X

5.515.258,00€

X

X

X

X

6.420.556,00€

X
X

X
X

X
X

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ
Χ

Χ

Χ

Χ

Άξονας προτεραιότητας 1: « Βελτίωση ενεργειακής
απόδοσης υφισταμένων κτιρίων»

Σύνολο Π/Υ

ΤΠΑ

Άλλοι
πόροι

Συμβατικά κτίρια
ΕΣ1.1 Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης υφισταμένων κτιρίων
Δ 1.1.1 – Δράση βελτίωσης της ενεργειακής απαίτησης υφισταμένων κτιρίων
Δ 1.1.2 - Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής
θέρμανσης – Τοποθέτηση αυτοματισμών

11.756.027,00€

ΕΣ1.2 Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή θερμικής ενέργειας
Δ 1.2.1 - Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση χώρων και ΖΝΧ

Κτίρια με τηλεθέρμανση
ΕΣ1.1 Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης υφισταμένων κτιρίων
Δ 1.1.1 - Ενίσχυση κελύφους σε υφιστάμενα κτίρια
Δ 1.1.2 - Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής
θέρμανσης – Τοποθέτηση αυτοματισμών

2.569.500,00€

X
X

X
X

Κτίρια Υγείας
ΕΣ1.1 Βελτίωση ενεργειακής κατανάλωσης υφισταμένων κτιρίων
Δ 1.1.1 - Ενίσχυση κελύφους σε υφιστάμενα κτίρια

3.257.658,00€

Δ 1.2.1 - Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής
θέρμανσης – Τοποθέτηση αυτοματισμών

2.786.502,00€

Χ
Χ

Δ 1.2.1 - Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση χώρων και ΖΝΧ

1.787.384,00€

Χ

Σύνολο Π/Υ άξονα προτεραιότητας 1:

38.743.886 €

10.000.000,00
€

ΕΣ1.2 Διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή θερμικής ενέργειας
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Η χρηματοδότηση του κόστους των δράσεων του άξονα προτεραιότητας 2 μπορεί να προέλθει από:

Πίνακας 12: Πηγές χρηματοδότησης δράσεων άξονα προτεραιότητας 2

Σύνολο Π/Υ

ΕΠΠΔΜ 2014-2020

ΕΠΑΝΕΚ

YMEΠEPAA

ΤΠΑ

Άλλοι
πόροι

Άξονας προτεραιότητας 2:
«Ενίσχυση της ενεργειακής
συνείδησης της κοινωνίας»

ΕΣ2.1 Δημιουργία Δράσεων Περιβαλλοντικής συνείδησης από τα ΚΠΕ
Δ 2.1.1 – Δημιουργία μαθημάτων ενεργειακής συνείδησης από τα
ΚΠΕ
Δ 2.1.2 – Δημιουργία σεμιναρίων ενεργειακής κατανάλωσης προς
τους χρήστες των δημοσίων κτιρίων
Δ 2.1.3 – Ενημερωτικές ημερίδες από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
ΠΔΜ
Δ 2.1.4 – Δημιουργία και προβολή ενημερωτικών σποτ

75.000,00 €

X

125.000,00 €

X

X

25.000,00 €

X

X

75.000,00 €

X

X
X

200.000,00 €

X

X

ΕΣ2.2 Διαδραστικότητα των χρηστών των κτιρίων στην
ενεργειακή λειτουργία αυτών
Δ 2.2.1 – Οπτικοποίηση της τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας των
κτιρίων εκπαίδευσης

Σύνολο Π/Υ άξονα προτεραιότητας 2:

500.000,00 €

10.000.000,00 €
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Σύμφωνα με την περιγραφή που προηγήθηκε ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε
31.500.000,00€ όσον αφορά το σύνολο των παρεμβάσεων των ειδικών στόχων ΕΣ1.1 και
ΕΣ1.2 του άξονα 1 στα κτίρια παιδείας, οπότε και η εξοικονόμηση αγγίζει τις 18,5GWh/έτος.
Ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός έτσι ώστε η εξοικονόμηση να αγγίξει τον στόχο των 8
GWh/έτος είναι τα 13.600.000,00€.

Τα αποτελέσματα που αναμένονται από την υπάρχουσα προγραμματική περίοδο
και από τις δράσεις 04.1.1.02 και 04.1.1.03, ο προϋπολογισμός των οποίων
ανέρχεται σε 10.000.000€ για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
Δημοσίων κτιρίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Πίνακας 13: Ενδεικτικός προϋπολογισμός και χρονοδιάγραμμα απορρόφησης
πόρων από τον προϋπολογισμό του χρηματοδοτικού εργαλείου ΕΠΠΔΜ 2014-2020

Αξονας 1

ειδικός στόχος 1.1
ειδικός στόχος 1.2

ενδεικτικός Π/Υ
8.000.000,00 €
1.500.000,00 €

Αξονας 2

ειδικός στόχος 2.1
ειδικός στόχος 2.2

300.000,00 €
200.000,00 €

2017
0%
0%
0%
0%

απορρόφηση πόρων
2018
2019
50%
40%
20%
40%
0%
0%

20%
50%

2020
20%
40%
80%
50%
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι δείκτες αποτελεσμάτων που αναμένονται από την εκτέλεση του προγράμματος ΕΠΠΔΜ 2014-2020
Πίνακας 14: Δείκτες αποτελέσματος
Τομέας
Κτίρια υγείας
Σχολικές μονάδες
Α. Σύνολο
Μείωση ετήσιας κατανάλωσης στον τομέα της
εκπαίδευσης και υγείας στην Περιφέρεια
Ποσοστό μείωσης ετήσιας κατανάλωσης στον τομέα της
εκπαίδευσης και υγείας στην Περιφέρεια
Β. Κατανάλωση δημοσίων κτιρίων στην ΠΔΜ (πίνακας 3)
ποσοστό μείωσης ετήσιας κατανάλωσης στον τομέα των
δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας
συμμετοχή κτιρίων υγείας και παιδείας στην
κατανάλωση των δημοσίων κτιρίων στην ΠΔΜ (Β/Α %)
Γ. Κατανάλωση κτιρίων στην ΠΔΜ (πίνακας 3)
ποσοστό μείωσης ετήσιας κατανάλωσης στον τομέα των
κτιρίων της Περιφέρειας
συμμετοχή δημοσίων κτιρίων στην κατανάλωση των
κτιρίων στην ΠΔΜ (Γ/Β %)

Κτίρια υγείας
Σχολικές μονάδες

κατανάλωση ενέργειας σε ΜWh/έτος
2017
12000
30000
42000

κατανάλωση ενέργειας σε ΜWh/έτος
2020
11000
24700
35700

0

6300

0.00%

15.00%

75733

69433

0.00%

8.30%

55.00%

51.40%

975203

968903

0.00%

0.16%

7.80%

7.16%

στόχος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (kW)
2017
2020
740
1800
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Ενώ ο παρακάτω πίνακας δείχνει τους δείκτες εκροών που αναμένει η περιφέρεια από το υπάρχον πρόγραμμα
Πίνακας 15: Δείκτες εκροών
Ετήσια μέση κατανάλωση από μελέτη για Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας σε kWh/m2

Σχολεία
102

Κτίρια Υγείας
690

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας
Ενεργειακή εξοιοκονόμηση ανα m2 (kWh/m2)

50%
51

20%
138

Προτεινόμενος προυπολογισμός
Κόστος επένδυσης €/kWh
m2 που αναβαθμίζονται ενεργειακά
Μέση επένδυση ανά κτίριο
Αριθμός κτιρίων που ανακαινίζονται
Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς
ενέργειας των Δημοσίων κτιρίων (kWh/έτος)
Εκτιμόμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου (tCO2/έτος)

10,000,000 €
8,000,000.00 €
1.5
195000
130,000.00 €
61

1,500,000.00 €
0.15
12000
1,000,000.00 €
2

Σύνολο

5.300.000

1.000.000

6.300.000

1.399

264

1.663
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Κεφάλαιο 8. Συγκεντρωτικός οικονομικός και χρονικός προγραμματισμός ανά έτος
Πίνακας 16: Οικονομικός και Χρονικός προγραμματισμός ανά έτος
2017
Δ' τρίμηνο
Προκύρηξη σχεδίου Αξονα 1/ΕΣ1.1

2018
Α' τρίμηνο

Β' τρίμηνο

2019
Γ' τρίμηνο

Δ' Τρίμηνο

Α' τρίμηνο

Β' τρίμηνο

2020
Γ' τρίμηνο

Α' τρίμηνο

Β' τρίμηνο

Γ' τρίμηνο

Δ' Τρίμηνο

Δ1.1.1 κ Δ1.1.2

Δ1.1.1
3,500,000 €

Υλοποίηση δράσεων Αξονα 1/ΕΣ1.1/Δ1.1.1 κ Δ1.1.2

Δ' Τρίμηνο

3,800,000 €

Προκύρηξη σχεδίου Αξονα 1/ΕΣ1.2

Δ1.2.1
2,200,000 €

Υλοποίηση δράσεων Αξονα 1/ΕΣ1.2/Δ1.2.1
Προκύρηξη σχεδίου Αξονα 2/ΕΣ2.1

Δ2.1.1 κ Δ 2.1.2

Δ2.1.3 κ Δ2.1.4
60,000 €

Υλοποίηση δράσεων Αξονα 2/ΕΣ2.1/Δ2.1.1 κ Δ2.1.2 κ Δ2.1.3 κ Δ2.1.4
Προκύρηξη σχεδίου Αξονα 2/ΕΣ2.2

240,000 €

Δ2.2.1

Δ2.2.1
100,000 €

Υλοποίηση δράσεων Αξονα 2/ΕΣ2.1/Δ2.2.1

100,000 €

Παρακολούθηση υλοποίησης και δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων
Διορθωτικές ενέργειες επίτευξης στόχων μέσω της ειδικής υπηρεσίας (ΕΥ)

Δημιουργία ΕΥ

Διορθώσεις ΕΠΠ

Διορθώσεις ΕΠΠ
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Κεφάλαιο 9. Συστήμα Σχεδιασμού, Υλοποίησης Παρακολούθησης και
Αξιολόγησης των Παρεμβάσεων
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου αποτελεί η
δημιουργία ενός συστήματος διοικητικής παρακολούθησης της ενεργειακής
κατανάλωσης, (θερμικής και ηλεκτρικής), της κατανάλωσης καυσίμου, της
τροφοδοσίας καυσίμου, της οικονομικής κατανάλωσης και συνολικά του βαθμού
απόδοσης όλων των κτιρίων, το οποίο, προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από
εξειδικευμένη δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Σκοπός του διοικητικού συστήματος είναι η συστηματική και αξιόπιστη
παρακολούθηση της πορείας της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων που θα
βελτιωθούν με την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης αλλά και η δυνατότητα
ένταξης στο σύστημα κάθε δημόσιου κτιρίου που θα αναβαθμίζεται ενεργειακά
στο μέλλον. Μια ενδεικτική διοικητική διάρθρωση εμφανίζεται στην παρακάτω
εικόνα όπου πρέπει να συσταθούν ειδικές υπηρεσίες τόσο στην Έδρα της
Περιφέρειας για τον έλεγχο της πορείας του έργου και τις τυχόν παρεμβάσεις
βελτιστοποίησης που θα απαιτηθούν στην πορεία όσο και στην συνολική
παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημοσίων κτιρίων. Η συνδρομή
υπηρεσιών από τους κατά τόπους δήμους και από τις δημόσιες υπηρεσίες (κτίρια
υγείας, κτίρια περιφερειακών ενοτήτων) θεωρούνται απαραίτητα. Σκοπός είναι να
δημιουργηθεί ένα μητρώο ενεργειακής ταυτότητας του συνόλου των δημοσίων
κτιρίων ανά Δήμο και Περιφερειακή Ενότητα.
Απώτερος στόχος θα είναι η σε πραγματικό χρόνο εκτίμηση της ενεργειακής
κατάστασης του κάθε δημόσιου κτιρίου ξεχωριστά αλλά και όλων μαζί συνολικά με
σκοπό την παρακολούθηση των Περιφερειακών & Εθνικών Στρατηγικών όπως αυτές
συνάδουν με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες αλλά και η προστασία της κάθε δημόσιας
επένδυσης.
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Σύμβαση με
Εξωτερική Υπηρεσία Επιστημονικής
Υποστήριξης με εξειδίκευση στα
έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης
Δημοσίων Κτιρίων

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Ειδική Υπηρεσία
Παρακολούθησης Προγράμματος
(δεικτών και αποτελεσμάτων)

Πλατφόρμα
διαχείρισης και
καταγραφής
δεδομένων
κατανάλωσης των
κτιρίων

Καταγραφή
ενεργειακών
δεδομένων από
το σύνολο των
δημόσιων κτιρίων
για ανάλυση και
λήψη αποφάσεων

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης /
Δημόσιες Τεχνικές
Υπηρεσίες

Εξωτερική
εμπειρογνωμοσύνη

Συντήρηση
συστημάτων και
αισθητήρων
καταγραφής
δεδομένων

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης /
Δημόσιες Τεχνικές
Υπηρεσίες

Εξωτερικές
υπηρεσίες

Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης /
Δημόσιες Τεχνικές
Υπηρεσίες

Εξωτερική
εμπειρογνωμοσύνη

Εικόνα 3: Ενδεικτική διοικητική διάρθρωση συστήματος αξιολόγησης και
παρακολούθησης
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Το οργανόγραμμα των υπηρεσιών που θα παρακολουθούν και θα συντηρούν τα
συστήματα παρουσιάζεται παρακάτω:

Ειδικοί επιστήμονες Περιφέρειας
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Οικονομολόγος
Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Υπάλληλος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Αρχιτέκτων / Πολιτικός Μηχανικός

Συντήρηση συστημάτων
καταγραφής δεδομένων

Διαχείριση πλατφόρμας
συλλογής δεδομένων σε
συνεργασία

Δημοτικοί υπάλληλοι τεχνικών
υπηρεσιών (ηλεκτρολόγοι
μηχανικοί)

Δημοτικοί υπάλληλοι
(ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΤΕ)

Λήψη αποφάσεων και
έγκριση παρεμβάσεων

Δημοτικοί υπάλληλοι (ηλεκτρολόγοι μηχανικοί)
Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες - ενεργειακοί μηχανικοί

Εικόνα 4: Οργανόγραμμα Διοικητικού Περιφερειακού συστήματος παρακολούθησης
παρεμβάσεων και βελτίωσης λειτουργίας Δημοσίων κτιρίων
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Αρωγός στην προσπάθεια των υπηρεσιών θα είναι η τοποθέτηση μηχανολογικών
και ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης διαχείρισης και ελέγχου της
ενέργειας τόσο της παραγόμενης όσο και της καταναλισκόμενης των κτιρίων που θα
ενταχθούν αρχικά στο πρόγραμμα.
Περιγραφή προτεινόμενου συστήματος
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1. Μετρητές φωτεινότητας σε κάθε χώρο έτσι ώστε να ελέγχεται η χρήση η μη
των φωτιστικών σωμάτων.
2. Αισθητήρας παρουσίας προσώπου σε χώρους έτσι ώστε να ελέγχεται τόσο η
ρύθμιση του κλιματισμού όσο και η χρήση των φωτιστικών σωμάτων.
3. Μετεωρολογικός σταθμός εγκατεστημένος στην οροφή του κτιρίου
(συμπεριλαμβάνει αισθητήρα υγρασίας – ηλιακής ακτινοβολίας –
θερμοκρασίας περιβάλλοντος κτλ) για την ρύθμιση του συστήματος
αντιστάθμισης των μονάδων ψύξης-θέρμανσης αλλά και του ηλιοθερμικού
συστήματος.
4. Μετρητές θερμοκρασίας στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων καθώς και
των δομικών στοιχείων στην επιφάνεια τους για την ρύθμιση του
συστήματος αντιστάθμισης των μονάδων κλιματισμού.
5. Θερμιδομετρητές κατανάλωσης θερμικής ενέργειας ανά χώρο και ανά
σύστημα ψύξης θέρμανσης.
6. Μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρο και ανά σύστημα
ψύξης θέρμανσης.
7. Μετρητές στάθμης δεξαμενής καυσίμου
8. Μετρητές ροής καυσίμου
Οι μετρητές θα μεταδίδουν τα δεδομένα στο σύστημα διαχείρισης ενέργειας το
οποίο θα αποφασίζει για το εάν ένα φωτιστικό θα πρέπει να είναι σε λειτουργία,
για την θερμοκρασία και την υγρασία ενός χώρου καθώς και για την θέση της
τεχνητής σκίασης, ανάλογα πάντα και από τις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη. Το
σύστημα αυτό προτείνεται να υλοποιηθεί με συσκευές τεχνολογίας ΚΝΧ και να
λειτουργεί ως ένα BMS (Building Management System) σύστημα.
Επίσης προτείνεται ως 2ο υποσύστημα, η ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τόσο
για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, όσο και την οπτικοποίηση της
ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων και των δικτύων που θα δημιουργηθούν. Το
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συγκεκριμένο σύστημα θα αντλεί δεδομένα από τους αισθητήρες και τους μετρητές
και θα υποδεικνύει εάν το κτίριο είναι ενεργειακά π.χ.:
•

•

•

πράσινο – λειτουργία με κατανάλωση μικρότερη από το 125% που ορίζονται
από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν την δεδομένη στιγμή και
τις απαιτητές από τα σχεδιαστικά μεγέθη του κτιρίου.
πορτοκαλί – λειτουργία με κατανάλωση μικρότερη από το 200% και
μεγαλύτερη από το 125% που ορίζονται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες
που επικρατούν την δεδομένη στιγμή και τις απαιτητές από τα σχεδιαστικά
μεγέθη του κτιρίου.
κόκκινο – λειτουργία με κατανάλωση μεγαλύτερη από το 200% που
ορίζονται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν την δεδομένη
στιγμή και τις απαιτητές από τα σχεδιαστικά μεγέθη του κτιρίου.

Το υποσύστημα θα ενημερώνει τον υπεύθυνο διαχειριστή (ενεργειακό μηχανικό,
υπεύθυνο ενεργειακής κατανάλωσης) του κτιρίου για τυχόν υπερβάσεις της
κατανάλωσης ενέργειας. Ο διαχειριστής με την σειρά του θα επεμβαίνει σε
περίπτωση που το σύστημα τον ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη υπέρβαση δεν είναι
σημειακή, αλλά μη διαχειρίσιμη από τα εγκατεστημένα συστήματα παροχής
ενέργειας στον χώρο, πιθανόν από λάθος ή υπερβολή του χρήστη.
Το επίπεδο ενημέρωσης μπορεί και είναι απαραίτητο να ποικίλει. Πρόσβαση στα
ενεργειακά δεδομένα θα μπορούν να έχουν, με τη χρήση ανάλογων κωδικών
πρόσβασης, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ανά κτίριο ή ομάδα κτιρίων (σχολικές
επιτροπές, Δήμοι, Περιφερειακές Ενότητες) με την Περιφερειακή Αρχή να έχει τη
δυνατότητα πρόσβασης στο σύνολο των ενεργειακών δεδομένων των δημόσιων
κτιρίων της Περιφέρειας.
Το σύστημα στο σύνολο του θα εξάγει στατιστικά δεδομένα μηνιαία – ετήσια αλλά
και εβδομαδιαία για την ενεργειακή χρήση για κάθε χώρο, αν κρίνεται απαραίτητο,
για το σύνολο του κτιρίου αλλά και για ομάδα κτιρίων, οπότε:
•
•

•

ο ενεργειακός μηχανικός κάθε κτιρίου θα οπτικοποιεί τις αποφάσεις του και
θα παρεμβαίνει στην λειτουργία του κτιρίου
ο ενδιαφερόμενος φορέας θα παρακολουθεί την ενεργειακή κατάσταση του
συνόλου των κτιρίων ενδιαφέροντός του, τόσο στο τεχνικό επίπεδο, όσο και
στο επίπεδο κακόβουλης διαχείρισης καυσίμων και
η Περιφερειακή Αρχή θα παρακολουθεί την πορεία των περιφερειακών
ενεργειακών στόχων, τη συμβολή της στους εθνικούς ενεργειακούς στόχους
και την πορεία της οικονομικής επένδυσης στη εξοικονόμηση ενέργειας στα
δημόσια κτίρια.
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Σημαντική κρίνεται η έννοια του ενεργειακού μηχανικού (ενεργειακού υπεύθυνου)
και ο ρόλος του εντός του κτιρίου τόσο κατά την λειτουργία του όσο και κατά την
φάση της κατασκευής των παρεμβάσεων όπου πρέπει να ελέγχει την ορθότητα των
εργασιών και την τήρηση των εγγυήσεων των νέων τεχνολογιών που τυχόν θα
τοποθετηθούν εντός του κτιρίου.
Η υλοποίηση του συστήματος ελέγχου προτείνεται να γίνει παράλληλα με την
ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων. Η προμήθεια και η τοποθέτηση
του τεχνικού εξοπλισμού που θα υποστηρίζει το παραπάνω σύστημα (αισθητήρες
θερμοκρασίας, αισθητήρες παρουσίας, αισθητήρες υγρασίας, μετρητές στάθμης
καυσίμου, θερμιδομετρητές ροόμετρα κλπ) για κάθε κτίριο, να πραγματοποιηθεί
από τον ίδιο ανάδοχο που θα αναλάβει την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.
Η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και η δημιουργία του απαραίτητου
λογισμικού, μπορεί να αποτελέσει ένα ξεχωριστό έργο στο οποίο θα
συγκεντρώνονται θα επεξεργάζονται και θα οπτικοποιούνται όλα τα δεδομένα,
προς το παρόν, από κάθε σχολική μονάδα και στη συνέχεια από κάθε δημόσιο
κτίριο.
Μεγάλη σημασία πρέπει να δοθεί στην χρονική διάρκεια, τόσο της συλλογής και
επεξεργασίας των δεδομένων, όσο και της τεχνικής υποστήριξης του τεχνικού
εξοπλισμού.
Σημαντικό ρόλο στο σημείο αυτό μπορεί να διαδραματίσει το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. ΔΜ), το οποίο διαθέτοντας την
τεχνογνωσία και την εμπειρία, δύναται να συνδράμει στον προσδιορισμό και την
συγγραφή ειδικού τεύχους τεχνικών προδιαγραφών ελάχιστου εξοπλισμού και να
αναλάβει τόσο την ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού, όσο και την τεχνική
υποστήριξη του συγκεκριμένου εξοπλισμού.
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Παράρτημα Α: Μέθοδος επιλογής και βαθμολόγησης προτάσεων
ενεργειακών αναβαθμίσεων σχολικών μονάδων

Χαρακτηριστικά κτιρίου
(Α) Υπάρχουσα κατανάλωση ενέργειας κτιρίου
(Β) Τετραγωνικά κτιρίου (κύριοι χώροι χρήσης- αίθουσες)
(Γ) Αριθμός αιθουσών
(Δ) Όροφοι κτίσματος (όροφοι θερμαινόμενων αιθουσών)
(Ε) Αριθμός μαθητών κατά το έτος 2017
(ΣΤ) Χρονολογία κατασκευής κτιρίου
(Ζ) Κατασκευή κτιρίου με χρήση μελέτης θερμομονωτικής επάρκειας
(Η) Βαθμός Απόδοσης Λέβητα
(Θ) Χρήση τηλεθέρμανσης

……………..(kWh)
…………………m2
………………………
…………..………..
………………………
………………………
ΝΑΙ/ΟΧΙ
………………….%
ΝΑΙ/ΟΧΙ

Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης (προτεινόμενη κατηγορία Β)

Παρεμβάσεις πρωτογενούς ενεργειακής απαίτησης κτιρίου ειδικού στόχου 1.1:
1. Τοποθέτηση
εξωτερικής
θερμομόνωσης

Εξοικονόμηση ενέργειας (Α11) σε σχέση με το στοιχείο (Α), δεν έχει εφαρμοστεί καμία
προηγούμενη παρέμβαση

……………………..(kWh)

Τετραγωνικά κελύφους (Α12) …..…………………….. m2
Πάχος θερμομόνωσης (Α13) …………………………..cm
Κόστος σε € (ΑΥ11)
……..…………………………
ΑΥ11 = A12* ( 50€ / m2 ) * (1 − 0.02*(10 − A13) )
Εξοικονόμηση ενέργειας σε € (ΑΥ12)
ΑΥ12 = Χ * Α11* Η * 40
Απόδοση παρέμβασης (Π1)

Π1 =

ΑΥ12
ΑΥ11

…..….……………………….
…..……………………………
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2. Τοποθέτηση
μόνωσης
οροφής

Εξοικονόμηση ενέργειας (Α21) σε σχέση με το στοιχείο (Α), δεν έχει εφαρμοστεί καμία
προηγούμενη παρέμβαση

……….……………..(kWh)

Τετραγωνικά μόνωσης οροφής (Α22)
Πάχος θερμομόνωσης (Α23)
Κόστος σε € (ΑΥ21)
ΑΥ 21 = A22* ( 35€ / m2 ) * (1 − 0.02*(10 − A23) )

…..…………………….. m2
…………………………..cm
……..…………………………

Εξοικονόμηση ενέργειας σε € (ΑΥ22)
ΑΥ 22 = Χ * Α 21* Η * 40
Απόδοση παρέμβασης (Π2)

Π2 =

3. Τοποθέτηση
κουφωμάτων

…….………………………….

ΑΥ22
ΑΥ21

……..…………………………

Εξοικονόμηση ενέργειας (Α31) σε σχέση με το στοιχείο (Α), δεν έχει εφαρμοστεί καμία
προηγούμενη παρέμβαση

……..………………..(kWh)

Τετραγωνικά κουφωμάτων (Α32) ………………………….. m2
Πάχος υαλοπίνακα (Α33) …………………………..mm
Κόστος σε € (ΑΥ31)
…….…..………………………
ΑΥ 31 = A32* ( 250€ / m2 ) * (1 − 0.05*(16 − A33) )
Εξοικονόμηση ενέργειας σε € (ΑΥ32)
ΑΥ 32 = Χ * Α31* Η * 40
Απόδοση παρέμβασης (Π3)

Π3 =

4.

Εγκατάσταση
συστημάτων
αυτομάτου
ελέγχου
θέρμανσης ή
και φωτισμού

ΑΥ32
ΑΥ31

…….….……………………….
……...…………………………

Εξοικονόμηση ενέργειας (Α41) σε σχέση με το στοιχείο (Α), δεν έχει εφαρμοστεί καμία
προηγούμενη παρέμβαση

……..………………..(kWh)

Χρήση αυτοματισμών στην θέρμανση και
στον φωτισμό (Α42)
Κόστος σε € (ΑΥ41)

ΑΥ 41 = B * ( 20 − 2 * ∆ )
Εξοικονόμηση ενέργειας σε € (ΑΥ42)
ΑΥ 42 = Χ * Α 41* Η * 20
Απόδοση παρέμβασης (Π4)
 ΑΥ 42 
Π4 = 1+1 / 

 ΑΥ 41 

Όπου Χ = ΧΠ =

……..…………………………

………..………………………
……….……………………….
……..…………………………

0.93€ / lt
= 0.09€ / kWhth στην περίπτωση κτιρίων που
10.3kWh / lt

καταναλώνουν πετρέλαιο για θέρμανση των χώρων
Και Χ = Χ Τ = 0.045€ / kWhth για κτίρια που διαθέτουν τηλεθέρμανση
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Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης (προτεινόμενη κατηγορία Β και Β+)
Παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απαίτησης κτιρίου ειδικού στόχου 1.2:
(ως προς κάθε είδους καταναλισκόμενης ενέργειας)
1. Εγκατάσταση
Αντλίας
Θερμότητας

Εξοικονόμηση ενέργειας (Β11) σε σχέση με το στοιχείο [(Α)-(Α41)], το στοιχείο (Α41) θεωρείται
προαπαιτούμενο για την επιλογή της παρέμβασης

Μέθοδος χρήσης Α/Θ και ισχύς Α/Θ (Β12)
0: νερού-αέρα 1:νερού-νερού
Κόστος σε € (BΥ11)
0
Β12*500€ / kW

ΒΥ11 = 
1 Β12 *1500€ / kW
Εξοικονόμηση ενέργειας σε € (BΥ12)

 0.93€ / lt

BΥ12 = 
*(A − A 41) * Η * 20
10.3kWh / lt


……………………..(kWh)
………………………………
………………………………

…………..………………….

− ( A − A 41 − B11) *0.12€ / kWhel
Απόδοση παρέμβασης (Π5)

Π5 =

2. Εγκατάσταση
Ηλιοθερμικού
συστήματος
παραγωγής
ενέργειας για
χρήση στην
θέρμανση
χώρων

BΥ12
BΥ11

………………………………

Εξοικονόμηση ενέργειας (Β21) σε σχέση με το στοιχείο [(Α)-(Α41)], το στοιχείο (Α41)
θεωρείται προαπαιτούμενο για την επιλογή της παρέμβασης

…………..…………..(kWh)

Τετραγωνικά συστήματος (Β22)

…………………………….m2

Κόστος σε € (BΥ21)
ΒΥ11 = B 22 * 300€ / m 2

Εξοικονόμηση ενέργειας σε € (BΥ22)
 0.93€ / lt

B Υ 22 = 
* B 21* Η * 20 
 10.3kWh / lt

Απόδοση παρέμβασης (Π6)

Π6 =

BΥ22
BΥ21

………..………………………

…………...………………….

…….…………………………
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Για να είναι επιλέξιμο ένα κτίριο θα πρέπει οι παρακάτω τρεις συντελεστές να είναι:

Π1*AY11 + Π 2* AY 21 + Π3* AY 31
>1
AY11 + AY 21 + AY 31
Π5* ΒΥ11 + Π 6* ΒΥ 21
Μ2 =
>1
ΒΥ11 + ΒΥ 21
Π1* AY11 + Π 2*AY 21 + Π3*AY 31 + Π 4* AY 41
Μ=
>1
AY11 + AY 21 + AY 31 + AY 41
Μ1 =
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Παράρτημα Β: Προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης

1. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης – μόνωση οροφής - κουφώματα.
Αρχικά η ομάδα εργασίας εργάστηκε στην τοποθέτηση εξωτερικής
θερμομόνωσης, μόνωση οροφής και στην αντικατάσταση των κουφωμάτων
στα κτίρια όλων των κατηγοριών (νέα και παλαιά). Όσον αφορά την
εξωτερική

θερμομόνωση

αυτή

μελετήθηκε

να

είναι

πάχους

10cmδιογκωμένης πολυστερίνης. Για την μόνωση οροφής επιλέχθηκε είτε
αφρός πολυουρεθάνης πάχους 7cm, είτε διογκωμένη πολυστερίνη πάχους
10cm. Τέλος τα κουφώματα επιλέχθηκαν να είναι διπλού υαλοπίνακα με
διάκενο 12mm και με χρήση argon ως μονωτικό υλικό. Να σημειωθεί εδώ
ότι σε σχολεία με κουφώματα με διάκενο τουλάχιστον 6mmδεν
πραγματοποιείται καμία αντικατάσταση. Σύμφωνα με το παρακάτω
διάγραμμα φαίνεται η βελτίωση που επέρχεται από την παρέμβαση σε όλα
τα κτίρια. Η ενεργειακή απαίτηση των κτιρίων πλέον ανέρχεται σε
66,61kWh/ m2. Η παρέμβαση κοστολογείται περί τα 14.686.044,00 € και
αναμένεται να εξοικονομήσει περί τις 6.934.403 kWhth μεταφρασμένα σε
ισοδύναμα πετρελαίου, οι οποίες μεταφράζονται με σημερινά δεδομένα σε
648.000,00 € (χρήση τιμής πετρελαίου θέρμανσης 0,93 €/lt) με τελικό χρόνο
αποπληρωμής 22 έτη.
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2. Τοποθέτηση αυτοματισμών θέρμανσης.
Στην παρούσα πρόταση πραγματοποιήθηκε μελέτη έτσι ώστε να
αυτονομηθεί κάθε χώρος του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο οι διάδρομοι
του σχολείου ανήκουν σε ζώνη ξεχωριστή από την ζώνη θέρμανσης των
χώρων διδασκαλίας. Η θέρμανση στις αίθουσες διδασκαλίας ελέγχεται από
ανεξάρτητο θερμοστάτη χώρου και απενεργοποιείται κατά την παρουσία
ατόμων στην αίθουσα, οπότε και ρυθμίζει την θερμοκρασία στους 21oC, ενώ
κατά την απουσία ατόμων αλλά και την ανάγνωση ανοιγμένων διαφανών
στοιχείων απενεργοποιεί την θέρμανση και ρυθμίζει πλέον την θερμοκρασία
στους 18oC. Στην ζώνη των διαδρόμων η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους
19oCκαθόλη την διάρκεια της ημέρας. Τέλος τοποθετείται σύστημα
αντιστάθμισης σε όλα το δίκτυο θέρμανσης. Το παρόν σύστημα λειτουργεί
και για την ρύθμιση των φωτιστικών. Η ενεργειακή απαίτηση των κτιρίων
πλέον ανέρχεται σε 46,63kWh/ m2. Η παρέμβαση κοστολογείται περί τα
7.098.692,00 € και αναμένεται να εξοικονομήσει περί τις 8.462.182 kWhth
μεταφρασμένα σε ισοδύναμα πετρελαίου, οι οποίες μεταφράζονται με
σημερινά δεδομένα σε 790.817,00 € (χρήση τιμής πετρελαίου θέρμανσης
0,93 €/lt) με τελικό χρόνο αποπληρωμής 8.9 έτη.
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3. Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας.
Στην παρούσα πρόταση πραγματοποιήθηκε μελέτη έτσι ώστε να
τοποθετηθούν αντλίες θερμότητας οι οποίες θα καλύπτουν το 50% της
ισχύος των σχολικών μονάδων μετά τις παρεμβάσεις 1 και 2. Με αυτόν τον
τρόπο οι αντλίες μπορούν να καλύψουν το 60% της θερμικής ενέργειας που
απαιτείται σε ένα σχολείο όταν η υπόλοιπη απαιτούμενη θερμική ενέργεια
θα παράγεται από πετρέλαιο. Η ενεργειακή απαίτηση των κτιρίων πλέον
ανέρχεται σε 33,55kWh/ m2. Η παρέμβαση κοστολογείται περί τα
6.915.884,00 € και αναμένεται να εξοικονομήσει περί τις 4.810.890 kWhth
μεταφρασμένα σε ισοδύναμα πετρελαίου, οι οποίες μεταφράζονται με
σημερινά δεδομένα σε 449.592,50 € (χρήση τιμής πετρελαίου θέρμανσης
0,93 €/lt) με τελικό χρόνο αποπληρωμής 15.4 έτη.
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Μετά και την παρέμβαση 3 πλέον το σύνολο των κτιρίων κατατάσσονται στην
κατηγορία κοντά στην B+ με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στο παρακάτω διάγραμμα
φαίνεται η κόκκινη γραμμή η οποία ορίζει το ορόσημο της κατηγορίας Β+, η οποία
καταναλώνει 25% λιγότερη ενέργεια από την κατηγορία Β.
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Αντιμετωπίζοντας τις παρεμβάσεις στο σύνολο τους βλέπουμε ότι συνολικά
κοστολογούνται στα τα 28.700.620,00 € και εξοικονομούν περί τις 20.207.475
kWhth μεταφρασμένα σε ισοδύναμα πετρελαίου, οι οποίες μεταφράζονται με
σημερινά δεδομένα σε 1.888.450,00 € με τελικό χρόνο αποπληρωμής 15 έτη.
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Ανα ΠΕ παρατίθενται πίνακες κοστολόγησης των κυριότερων δράσεων όπως αυτές
ιεραρχήθηκαν στο κεφάλαιο 7 του παρόντος.
Πίνακας 17: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος ισογείων κτιρίων για τη
δράση Δ1.1.1
ΙΣΟΓΕΙΑ
ΠΕ Γρεβενών
Αριθμός κτιρίων

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

ΠΕ Κοζάνης

18

34

33

38

54

Συνολική επιφάνεια (τ.μ.)

4.091

11.064

10.271

12.268

16.782

Συνολική κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας
(kWh)

610.038

1.506.596

1.379.758

1.635.503

1.376.826

Σύνολο
περιφέρειας

Δ1.1.1 Βελτίωση της ενεργειακής απαίτησης υφιστάμενων κτιρίων
Συνολική εξοικονόμηση
Δ1.1.1.α πρωτογενούς ενέργειας
μόνωσης οροφής (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης
οροφής (€)
Συνολική εξοικονόμηση
Δ1.1.1.1.β πρωτογενούς ενέργειας
μόνωσης κελύφους (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης
κελύφους (€)
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
Δ1.1.1.γ
αλλαγής κουφωμάτων
(kWh)
Συνολικό κόστος αλλαγής
κουφωμάτων (€)
Συνολικό κόστος
παρεμβάσεων Δ1.1.1
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1 (kWh)

84.567

197.654

197.454

244.567

191.454

114.545,00 €

309.801,00 €

287.578,00 €

343.518,00 €

469.883,00 €

38.636

77.683

77.94

91.847

73.263

79.433,00 €

177.853,00 €

169.064,00 €

195.914,00 €

272.313,00 €

80.511

239.703

119.299

121.659

198.417

220.213

564.769

303.5

314.8

833.52

414.191,00 €

1.052.423,00 €

760.142,00 €

854.232,00 €

1.575.716,00 €

4.656.704,00 €

203.714

515.04

394.693

458.073

463.134

2.034.654

Πίνακας 18: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος ισογείων κτιρίων για τη
δράση Δ1.1.2
ΙΣΟΓΕΙΑ
Δ1.1.2 Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής θέρμανσης-ψύξης. Τοποθέτηση αυτοματισμών ελέγχου
παραγωγής και διάθεσης θερμού μέσου και φωτισμού χώρων

Δ1.1.2.α

Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
τοποθέτησης
αυτοματισμών (kWh)
Συνολικό κόστος
τοποθέτησης
αυτοματισμών (€)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο
περιφέρειας

183.011

451.979

413.927

490.651

413.048

1.952.616

117.000,00 €

282.000,00 €

273.000,00 €

291.000,00 €

445.500,00 €

1.408.500,00 €

100/122

Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων

Πίνακας 19: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος ισογείων κτιρίων
αθροιστικά για τον ΕΣ1.1
ΙΣΟΓΕΙΑ
ΕΣ1.1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων

Συνολικό κόστος δράσεων
Δ1.1.1 και Δ1.1.2
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1 και Δ1.1.2
(kWh)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο
περιφέρειας

531.192,00 €

1.334.423,00 €

1.033.141,00 €

1.145.232,00 €

2.021.216,00 €

6.065.204,00 €

325.611

812.507

690.212

811.302

876.182

3.515.814

Πίνακας 20: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος ισογείων κτιρίων για τη
δράση Δ1.2.1
ΙΣΟΓΕΙΑ
Δ1.2.1 Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση χώρων και ΖΝΧ - Επέκταση της χρήσης αντλιών θερμότητας

Δ1.2.1.α

Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
αντλίας θερμότητας (kWh)
Συνολικό κόστος αντλίας
θερμότητας (€)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο
περιφέρειας

80.304

203.726

194.992

239.763

-

718.785

-

1.098.881,00 €

126.478,00 €

303.838,00 €

306.436,00 €

362.129,00 €

Πίνακας 21: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος ισογείων κτιρίων
αθροιστικά για τους ΕΣ1.1 και ΕΣ1.2
ΙΣΟΓΕΙΑ
ΕΣ1.1 & ΕΣ1.2
ΠΕ Γρεβενών
Συνολικό κόστος δράσεων
Δ1.1.1, Δ1.1.2 και Δ1.2.1
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1, Δ1.1.2
και Δ1.2.1 (kWh)

65.767,00 €

405.916

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο
περιφέρειας

1.638.262,00 €

1.339.577,00 €

1.507.362,00 €

2.021.216,00 €

7.164.087 €

1.016.233

885.204

1.051.065

876.182

4.234.600

Στα παρακάτω διαγράμματα συνοψίζονται τα παραπάνω αποτελέσματα
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Διάγραμμα 18: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ισογείων κτιρίων σε kWh/ m2

Διάγραμμα 19: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίων με τηλεθέρμανση σε
kWh/m2
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Διάγραμμα 20: Κόστος αναβάθμισης και εξοικονόμηση ενέργειας
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Πίνακας 22: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος διώροφων κτιρίων για
τη δράση Δ1.1.1
ΔΙΩΡΟΦΑ
Κτίρια με
Σύνολο π εριφέρειας
τηλεθέρμανση

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλωρίνης

ΠΕ Κοζάνης

16

39

27

51

46

Συνολική επιφάνεια (τ.μ.)

24.219

40.843

22.673

49.832

53.971

Συνολική κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας
(kWh)

2.017.306

3.830.959

2.333.367

4.551.377

2.934.750

Αριθμός κτιρίων

Δ1.1.1 Βελτίωση της ενεργειακής απαίτησης υφιστάμενων κτιρίων
Συνολική εξοικονόμηση
Δ1.1.1.α πρωτογενούς ενέργειας
μόνωσης οροφής (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης
οροφής (€)
Συνολική εξοικονόμηση
Δ1.1.1.1.β πρωτογενούς ενέργειας
μόνωσης κελύφους (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης
κελύφους (€)
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
Δ1.1.1.γ
αλλαγής κουφωμάτων
(kWh)
Συνολικό κόστος αλλαγής
κουφωμάτων (€)
Συνολικό κόστος
παρεμβάσεων Δ1.1.1
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1 (kWh)

218.225
339.060,00 €

112.385
250.887,00 €

0

369.306
571.797,00 €

219.876
514.514,00 €

407.100

589.947,00 €

330.610

234.344
317.417,00 €

154.941
318.547,00 €

341.302

416.779
697.645,00 €

262.827
648.922,00 €

282.364

279.740
755.593,00 €

156.144
636.310,00 €

348.507

906.584,00 €

748.301,00 €

642.161,00 €

1.181.361,00 €

1.992.895,00 €

1.384.265,00 €

1.988.728,00 €

2.573.264,00 €

996.282

730.587

961.970

8.529.099,00 €
3.803.840

784.391

Πίνακας 23: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος διώροφων κτιρίων για
τη δράση Δ1.1.2
ΔΙΩΡΟΦΑ
Δ1.1.2 Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής θέρμανσης-ψύξης. Τοποθέτηση αυτοματισμών ελέγχου
παραγωγής και διάθεσης θερμού μέσου και φωτισμού χώρων

Δ1.1.2.α

Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
τοποθέτησης
αυτοματισμών (kWh)
Συνολικό κόστος
τοποθέτησης
αυτοματισμών (€)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο περιφέρειας

605.192

1.149.288

700.010

1.365.413

880.425

4.700.328

426.000,00 €

856.500,00 €

651.000,00 €

937.500,00 €

1.066.500,00 €

3.937.500,00 €
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Πίνακας 24: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος διώροφων κτιρίων
αθροιστικά για τον ΕΣ1.1
ΔΙΩΡΟΦΑ
ΕΣ1.1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων

Συνολικό κόστος δράσεων
Δ1.1.1 και Δ1.1.2
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1 και Δ1.1.2
(kWh)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

1.015.947,00 €

2.849.395,00 €

2.035.265,00 €

2.926.228,00 €

836.619

1.846.685

1.211.421

2.038.792

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο περιφέρειας

12.466.599,00 €

3.639.764,00 €

7.598.333

1.664.816

Πίνακας 25: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος διώροφων κτιρίων για
τη δράση Δ1.2.1
ΔΙΩΡΟΦΑ
Δ1.2.1 Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση χώρων και ΖΝΧ - Επέκταση της χρήσης αντλιών θερμότητας

Δ1.2.1.α

Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
αντλίας θερμότητας (kWh)
Συνολικό κόστος αντλίας
θερμότητας (€)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο περιφέρειας

345.838

563.204

330.982

754.464

-

1.994.488

1.089.367,00 €

-

517.289,00 €

880.524,00 €

490.097,00 €

2.977.277,00 €

Πίνακας 26: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος διώροφων κτιρίων
αθροιστικά για τους ΕΣ1.1 και ΕΣ1.2
ΔΙΩΡΟΦΑ
ΕΣ1.1 & ΕΣ1.2

Συνολικό κόστος δράσεων
Δ1.1.1, Δ1.1.2 και Δ1.2.1
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1, Δ1.1.2
και Δ1.2.1 (kWh)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

1.533.236,00 €

3.729.919,00 €

2.525.362,00 €

4.015.594,00 €

1.182.457

2.409.888

1.542.403

2.793.256

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο περιφέρειας

3.639.764,00 €

1.664.816

15.443.875,00 €

9.592.820

Στα παρακάτω διαγράμματα συνοψίζονται τα παραπάνω αποτελέσματα
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Διάγραμμα 21: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας διώροφων κτιρίων σε kWh/ m2

Διάγραμμα 22: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίων με τηλεθέρμανση σε
kWh/ m2
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Διάγραμμα 23: Κόστος αναβάθμισης και εξοικονόμηση ενέργειας
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Πίνακας 27: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος τριώροφων κτιρίων για
τη δράση Δ1.1.1
ΤΡΙΩΡΟΦΑ
ΠΕ Γρεβενών
Αριθμός κτιρίων

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλωρίνης

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

4

12

12

7

26

Συνολική επιφάνεια (τ.μ.)

6.398

16.509

14.773

33.467

57.727

Συνολική κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας
(kWh)

527.015

1.437.120

1.285.135

2.803.672

2.683.230

Σύνολο
π εριφέρειας

Δ1.1.1 Βελτίωση της ενεργειακής απαίτησης υφιστάμενων κτιρίων
Συνολική εξοικονόμηση
Δ1.1.1.α πρωτογενούς ενέργειας
μόνωσης οροφής (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης
οροφής (€)
Συνολική εξοικονόμηση
Δ1.1.1.1.β πρωτογενούς ενέργειας
μόνωσης κελύφους (kWh)
Συνολικό κόστος μόνωσης
κελύφους (€)
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
Δ1.1.1.γ
αλλαγής κουφωμάτων
(kWh)
Συνολικό κόστος αλλαγής
κουφωμάτων (€)
Συνολικό κόστος
παρεμβάσεων Δ1.1.1
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1 (kWh)

41.012
59.715,00 €
34.919
79.055,00 €

32.255

106.533
154.083,00 €
104.804
231.212,00 €

94.744

88.010
137.879,00 €
90.369
211.443,00 €

95.210

93.163
312.356,00 €
75.872
422.044,00 €

190.178

186.602
538.787,00 €
142.202
618.880,00 €

322.346

84.121,00 €

215.303,00 €

211.276,00 €

600.717,00 €

1.113.909,00 €

222.891,00 €

600.598,00 €

560.598,00 €

1.335.117,00 €

2.271.576,00 €

108.186

306.081

273.589

359.213

4.990.780,00 €
1.698.219

651.150

Πίνακας 28: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος τριώροφων κτιρίων για
τη δράση Δ1.1.2
ΤΡΙΩΡΟΦΑ
Δ1.1.2 Βελτίωση απόδοσης υφιστάμενων συστημάτων παραγωγής θέρμανσης-ψύξης. Τοποθέτηση αυτοματισμών ελέγχου
παραγωγής και διάθεσης θερμού μέσου και φωτισμού χώρων

Δ1.1.2.α

Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
τοποθέτησης
αυτοματισμών (kWh)
Συνολικό κόστος
τοποθέτησης
αυτοματισμών (€)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο
περιφέρειας

158.105

431.136

385.541

409.966

804.969

2.189.717

105.000,00 €

307.500,00 €

322.500,00 €

582.000,00 €

1.057.500,00 €

2.374.500,00 €
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Πίνακας 29: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος τριώροφων κτιρίων
αθροιστικά για τον ΕΣ1.1
ΤΡΙΩΡΟΦΑ
ΕΣ1.1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων κτιρίων
ΠΕ Γρεβενών
Συνολικό κόστος δράσεων
Δ1.1.1 και Δ1.1.2
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1 και Δ1.1.2
(kWh)

ΠΕ Καστοριάς

327.891,00 €

ΠΕ Φλώριινας

908.097,00 €

233.835

883.099,00 €

645.393

ΠΕ Κοζάνης
1.917.117,00 €

577.053

661.415

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο
περιφέρειας

3.329.076,00 €

7.365.280,00 €

3.573.815

1.456.119

Πίνακας 30: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος τριώροφων κτιρίων για
τη δράση Δ1.2.1
ΤΡΙΩΡΟΦΑ
Δ1.2.1 Διείσδυση των ΑΠΕ στη θέρμανση χώρων και ΖΝΧ - Επέκταση της χρήσης αντλιών θερμότητας

Δ1.2.1.α

Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
αντλίας θερμότητας (kWh)
Συνολικό κόστος αντλίας
θερμότητας (€)

ΠΕ Γρεβενών

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

Κτίρια με
τηλεθέρμανση

Σύνολο
περιφέρειας

86.150

233.156

208.222

852.010

-

1.379.538

-

1.439.100,00 €

128.280,00 €

346.102,00 €

309.723,00 €

654.995,00 €

Πίνακας 31: ποσότητες εξοικονόμησης ενέργειας και κόστος τριώροφων κτιρίων
αθροιστικά για τους ΕΣ1.1 και ΕΣ1.2
ΤΡΙΩΡΟΦΑ
ΕΣ1.1 & ΕΣ1.2
ΠΕ Γρεβενών
Συνολικό κόστος δράσεων
Δ1.1.1, Δ1.1.2 και Δ1.2.1
Συνολική εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας
δράσεων Δ1.1.1, Δ1.1.2
και Δ1.2.1 (kWh)

456.171,00 €

319.986

ΠΕ Καστοριάς

ΠΕ Φλώριινας

ΠΕ Κοζάνης

1.254.199,00 €

1.192.822,00 €

2.572.112,00 €

878.549

785.275

1.513.424

Κτίρια με
τηλεθέρμανση
3.329.076,00 €

1.456.119

Σύνολο
περιφέρειας

8.804.380,00 €

4.953.353

Στα παρακάτω διαγράμματα συνοψίζονται τα παραπάνω αποτελέσματα
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Διάγραμμα 24: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας τριώροφων κτιρίων σε kWh/

m2

Διάγραμμα 25: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κτιρίων με τηλεθέρμανση σε
kWh/ m2
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Διάγραμμα 26: Κόστος αναβάθμισης και εξοικονόμηση ενέργειας

Συνοπτικά στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
μεθόδου της ερευνητικής ομάδας ως προς τις δράσεις που προτείνονται και
οπτικοποιούνται οικονομικά συγκεντρωτικά στοιχεία.

Διάγραμμα 27: kWh που καταναλώνονται σε ένα έτος των κτιρίων χωρίς
τηλεθέρμανση
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Διάγραμμα 28: kWh που καταναλώνονται σε ένα έτος των κτιρίων με τηλεθέρμανση
Αναλογικά τα κτίρια χωρίς τηλεθέρμανση σε πρωτογενή ενέργεια καταναλώνουν περί της
25 GWh/έτος ενώ αυτά που διαθέτουν τηλεθέρμανση και βρίσκονται στις περιοχές
Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Αμυνταίου καταναλώνουν περί της 7 GWh/έτος.

Στα παρακάτω διαγράμματα παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη εξοικονόμηση
(αναφερόμενοι στα κτίρια που δεν διαθέτουν τηλεθέρμανση) πραγματοποιείται στα
ισόγεια κτίρια με ποσοστό 52% ενώ τα τριώροφα κτίρια προσδίδουν εξοικονόμηση
της τάξης του 35% σύμφωνα πάντα με τις παρεμβάσεις του άξονα 1.1. Τέλος το
συνολικό κόστος των παρεμβάσεων αγγίζει τα 16.000.000,00 € ενώ η εξοικονόμηση
φτάνει τις 10 GWh/έτος
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Διάγραμμα 29: κόστος παρεμβάσεων και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας των
κτιρίων χωρίς τηλεθέρμανση σύμφωνα με τις παρεμβάσεις του άξονα
προτεραιότητας 1.1

Διάγραμμα 30: ποσοστό εξοικονόμησης των κτιρίων του διαγράμματος 27

Στα παρακάτω διαγράμματα παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη εξοικονόμηση
(αναφερόμενοι στα κτίρια που διαθέτουν τηλεθέρμανση) πραγματοποιείται στα
ισόγεια κτίρια με ποσοστό 53% ενώ τα τριώροφα κτίρια προσδίδουν εξοικονόμηση
της τάξης του 47% σύμφωνα πάντα με τις παρεμβάσεις του άξονα 1.1. Τέλος το
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συνολικό κόστος των παρεμβάσεων αγγίζει τα 9.000.000,00 € ενώ η εξοικονόμηση
φτάνει μόλις τις 3,5 GWh/έτος

Διάγραμμα 31: κόστος παρεμβάσεων και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας των
κτιρίων με τηλεθέρμανση σύμφωνα με τις παρεμβάσεις του άξονα
προτεραιότητας 1.1

Διάγραμμα 32: ποσοστό εξοικονόμησης των κτιρίων του διαγράμματος 29
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Στα παρακάτω διαγράμματα παρατηρούμε ότι η μεγαλύτερη εξοικονόμηση
(αναφερόμενοι στα κτίρια που δεν διαθέτουν τηλεθέρμανση) πραγματοποιείται στα
ισόγεια κτίρια με ποσοστό 65% ενώ τα τριώροφα κτίρια προσδίδουν εξοικονόμηση
της τάξης του 58% σύμφωνα πάντα με τις παρεμβάσεις του άξονα 1.1 και 1.2. Τέλος
το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων αγγίζει τα 22.000.000,00 € ενώ η
εξοικονόμηση φτάνει τις 15 GWh/έτος

Διάγραμμα 33: κόστος παρεμβάσεων και εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας των
κτιρίων χωρίς τηλεθέρμανση σύμφωνα με τις παρεμβάσεις του άξονα
προτεραιότητας 1.1 και 1.2
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Διάγραμμα 34: ποσοστό εξοικονόμησης των κτιρίων του διαγράμματος 31
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Παράρτημα Γ: Μέθοδος ομάδας για την συλλογή δεδομένων του
κτιριακού εκπαιδευτικού τομέα

Παρουσίαση του site “ktiria.ape.teiwm.gr”

Για την δημιουργία του site ασχολήθηκαν ενεργά τρεις ηλεκτρολόγοι μηχανικοί
(ένας ενεργειακός μηχανικός – ένας ηλεκτρονικός μηχανικός και ένας ηλεκτρολόγος
μηχανικός) επί περιόδου ενός μήνα.
Το siteσυνδέθηκε και άντλησε δεδομένα από το site της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης “MySchool”, από το οποίο άντλησε πολλά και σημαντικά δεδομένα.

Αρχική Σελίδα:
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Σελίδα στοιχεία κτιρίων:
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Παράρτημα Δ: Χαρακτηριστικά στοιχεία ανά κτίριο

