Η ενεργειακή κατάσταση των σπιτιών µας
Η ενεργειακή κατάσταση των κατοικιών µας εξαρτάται από τον βαθµό θωράκισης. Τα σπίτια µας
είναι σπάταλα ενεργειακά, καθώς η απουσία, η ανεπάρκεια και η ελλιπής εφαρµογή ρυθµίσεων και
κανόνων συνετέλεσε στην κατασκευή µη-αποδοτικών κατοικιών.

Το 74% των ελληνικών κατοικιών δεν έχει καλή µόνωση. Για παράδειγµα, η µέση µόνωση στους
τοίχους των σπιτιών της Ελλάδας είναι 4 φορές µικρότερη από ότι στη Σουηδία.1
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να απαιτείται µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια µας. Η µέση
ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών της Αθήνας είναι 50-100% µεγαλύτερη σε σχέση µε τη
Γερµανία και τη Δανία.2
Το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» δίνει τη δυνατότητα ενεργειακής αναβάθµισης των
κατοικιών, επιδοτώντας αντικατάσταση κουφωµάτων, θερµοµόνωση, αναβάθµιση του συστήµατος
θέρµανσης και της παροχής ζεστού νερού. Είναι ένα θετικό µέτρο, που όµως στην παρούσα
συγκυρία δεν επαρκεί, καθώς πάρα την επιχορήγηση που δίδεται και µπορεί να φτάσει έως και
70%, πολλοί συµπολίτες δεν µπορούν να διαθέσουν ούτε το ελάχιστο ποσό για τη θωράκιση του
σπιτιού.

1 WWF Ελλάς, Όραµα βιωσιµότητας για την Ελλάδα του 2050, επιστηµονική έκθεση, Αθήνα, Οκτώβριος 2008
2 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Στατιστικής, Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα, 2012

Τι έγινε τον χειµώνα του
2012-2013
Τον Οκτώβριο του 2012 η κυβέρνηση
ανακοινώνει την εξίσωση του φόρου
κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης και
κίνησης. Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης
αυξάνεται κατά 30-40%. Οι πολίτες τα χάνουν.
Το κόστος είναι δυσβάσταχτο. Προσπαθούν µε
κάθε τρόπο να βρουν εναλλακτικές.
Σύµφωνα µε έρευνα κοινής γνώµης της Public
Issue για λογαριασµό του WWF Ελλάς, το
2011 το 70% περίπου των πολιτών
χρησιµοποιούσε πετρέλαιο ως βασική πηγή
θέρµανσης. Το 2012, το ποσοστό κατρακύλησε
στο 35%. Οι πολίτες κατέφυγαν σε τζάκια και
σόµπες (9%), κλιµατιστικά (16%), ηλεκτρικά
σώµατα (16%) και σε φυσικό αέριο (21%).
Πολλοί επέλεξαν να περιορίσουν την
κατανάλωση κάθε µέσου θέρµανσης.
Ολόκληρες πολυκατοικίες µε κεντρική
θέρµανση παρέµειναν παγωµένες, καθώς τα
νοικοκυριά δεν µπορούσαν να καταβάλουν τα
κοινόχρηστα.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου
Οικονοµικών, την περίοδο Οκτώβριος 2012 –
Φεβρουάριος 2013, η κατανάλωση πετρελαίου
θέρµανσης µειώθηκε κατά 68%. Από την άλλη,
σύµφωνα µε εκτιµήσεις της αγοράς, η αύξηση
στις πωλήσεις ξυλοσοµπών ξεπέρασε το 80%.
Η κυβέρνηση απέτυχε στη συλλογή εσόδων.
Για την ακρίβεια, παρά τον υπερδιπλασιασµό
του φόρου πετρελαίου θέρµανσης, τα έσοδα
ήταν λιγότερα σε σχέση µε το παρελθόν. Όµως
αυτό δεν έχει σταθεί έως σήµερα αρκετό για να
επιφέρει την αναθεώρηση του µέτρου, παρά
τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.
Το επίδοµα θέρµανσης που δόθηκε πέρσι
καταγράφεται ως ακόµη µια αποτυχία. Ενώ
στον κρατικό προϋπολογισµό είχε πιστωθεί
κονδύλι της τάξης των 270 εκ. ευρώ, τελικά
δόθηκαν µόλις 56,7 εκ. Οι περισσότεροι
πολίτες, είτε προτίµησαν να µην
χρησιµοποιήσουν πετρέλαιο, είτε δεν γνώριζαν
τις διαδικασίες για τη χορήγηση του
επιδόµατος.

Αιθαλοµίχλη
Μαζί µε τα τζάκια και τις σόµπες ήρθε στα
µεγάλα αστικά κέντρα και η αιθαλοµίχλη, το
φαινόµενο δηλαδή της υπερσυγκέντρωσης
ρύπων και αιωρούµενων σωµατιδίων και του
εγκλωβισµού τους σε αέριες µάζες κοντά στην
επιφάνεια της γης, ιδιαίτερα υπό συνθήκες
άπνοιας. Για παράδειγµα, στη Λυκόβρυση της
Αττικής, παρουσιάστηκαν πολύ υψηλές
συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων.
Μόνο τον Δεκέµβριο του 2013, το όριο
συγκεντρώσεων που έχει τεθεί ξεπεράστηκε
για 17 ηµέρες.3
Βάσει έρευνας του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, ένα τζάκι εκπέµπει τόσα αιωρούµενα
σωµατίδια όσα 1000 νέα αυτοκίνητα ανά
ηµέρα. Ένας καυστήρας φυσικού αερίου
εκπέµπει 2 γραµµάρια αιωρούµενων σε
διάστηµα 4 ωρών, ενώ για την ίδια χρήση ένα
τζάκι εκπέµπει 150 γραµµάρια. 4 Εκτός από
αιωρούµενα σωµατίδια µικρής (PM10) ή πολύ
µικρής διαµέτρου (PM2,5), η καύση ξύλου σε
µη αποδοτικές εγκαταστάσεις προκαλεί επίσης
σηµαντικές εκποµπές επικίνδυνων χηµικών
ουσιών, όπως πτητικοί υδρογονάνθρακες
(NMVOC) και πολυκυκλικοί αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες (PAH). Ενδέχεται επίσης να
προκαλέσει την έκλυση ιδιαίτερα τοξικών
διοξινών και φουρανίων (PCDD/F), ειδικά
µάλιστα αν καίγονται ξύλα που έχουν βαφεί ή
ξύλα που έχουν υποστεί χηµική επεξεργασία.
Σύµφωνα µε την Ένωση Ελλήνων Χηµικών:
«Τα αιωρούµενα σωµατίδια που παράγονται
από αυτές τις καύσεις ανήκουν στην κατηγορία
των αναπνεύσιµων σωµατιδίων που µέσω της
αναπνοής φθάνουν στους επιθηλιακούς ιστούς
των πνευµόνων και µπορούν να
συγκρατηθούν, µεταφέροντας τις επικίνδυνες
ενώσεις.
Πέρα από τις µακροχρόνιες επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία που περιλαµβάνουν την
τοξική βιοσυσσώρευση, τη µεταλλαξογένεση
και την καρκινογένεση, οι αυξηµένες
συγκεντρώσεις αιωρουµένων σωµατιδίων µε
ρυπογόνο οργανικό υλικό δυσχεραίνουν την
αναπνευστική λειτουργία και δηµιουργούν
µεγάλη επιβάρυνση σε ευαίσθητες
πληθυσµιακές οµάδες, όπως τα άτοµα µε
άσθµα, οι ασθενείς µε αναπνευστικά

3 Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία η µέση ηµερήσια τιµή συγκεντρώσεων αιωρούµενων σωµατιδίων δεν πρέπει να
ξεπερνά το όριο των 50 µικρογραµµαρίων ανά κυβικό µέτρο, περισσότερες από 35 ηµέρες το χρόνο
4 Ε.Γερασόπουλος, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης, Εθνικό
Αστεροσκοπείο, Οικονοµική κρίση και ρύπανση στην Ελλάδα: δυο όψεις του ίδιου νοµίσµατος, Εισήγηση σε ηµερίδα του
ΤΕΕ, Αθήνα, Μάρτιος 2013

προβλήµατα, τα παιδιά και οι ηλικιωµένοι.
Πέρα από την ενόχληση, την οσµή, τη
δυσκολία οικιακών εργασιών όπως π.χ. το
άπλωµα των ρούχων, η επιβάρυνση του
αναπνευστικού συστήµατος των ευαίσθητων
οµάδων του πληθυσµού είναι η σηµαντικότερη
και πιο επικίνδυνη επίδραση του φαινοµένου».

Τι κάνουµε;
Η δαιδαλώδης πολιτική του Υπουργείου
Περιβάλλοντος δεν αφήνει πολλές ελπίδες για
τη λήψη άµεσων και αποτελεσµατικών µέτρων.
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πολίτες καλούνται
να αναλάβουν οι ίδιοι πρωτοβουλίες.
Το WWF Ελλάς δεν πρόκειται να «υψώσει το
δάχτυλο» στους πολίτες. Τονίζουµε και πάλι ότι
οι πολίτες πρέπει - προτού αποφασίσουν για
το µέσο θέρµανσης - να ενηµερωθούν
αποτελεσµατικά και αµερόληπτα για τα οφέλη
και τα µειονεκτήµατα κάθε τεχνολογίας και για
το κόστος σε χρήµατα, υγεία και περιβάλλον.
Πιο κάτω θα δείτε µια βασική ενηµέρωση.
Εµείς οφείλουµε να δώσουµε τα δεδοµένα και
αφήνουµε τους πολίτες να σταθµίσουν τα συν
και πλην και κατόπιν να λάβουν την τελική
τους απόφαση.

Κόστος και όφελος πηγών
θέρµανσης
Το Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβητών
της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του
ΕΜΠ εκπόνησε µια πολύ σηµαντική έρευνα,
όπου καταγράφονται το κόστος και η
περιβαλλοντική επιβάρυνση κάθε πηγής
θέρµανσης.5 Οι πίνακες 1 και 2 αποτυπώνουν
τα αποτελέσµατα της έρευνας.
Το WWF Ελλάς δεν επιθυµεί να κάνει
συστάσεις για το είδος που πρέπει να επιλέξει
κάθε νοικοκυριό. Εξάλλου η τελική επιλογή
αποτελεί µια απόφαση που οφείλει να λάβει
υπόψη της πλήθος παραµέτρων –είδος
κατοικίας, ώρες και ένταση χρήσης, οικονοµική
δυνατότητα, επιβάρυνση υγείας και
περιβάλλοντος κτλ. Η προσεκτική ανάγνωση
των παραπάνω πινάκων, µπορεί να οδηγήσει
σε ασφαλή συµπεράσµατα για κάθε είδος
θέρµανσης.

5 http://www.lsbtp.mech.ntua.gr/el/node/1051

Κάποιοι πολίτες θεωρούν πως η
ατµοσφαιρική ρύπανση από τη
χρήση ξύλου για θέρµανση είναι
αµελητέα ποσότητα. Κάποιοι άλλοι
θεωρούν πως όσο περισσότερα ξύλα
καίνε, τόσο «τιµωρούν το σύστηµα».
Δεν είναι έτσι. Οι δυνητικές
επιπτώσεις είναι πολλές και
σηµαντικές και αφορούν πρώτα και
κύρια τα παιδιά κι εµάς τους ίδιους.

Εξοικονόµηση
Το πρώτο ζητούµενο είναι η µείωση των
αναγκών σε θέρµανση και η καλύτερη
απόδοση των ειδών θέρµανσης που
χρησιµοποιούµε. Στον Οδηγό εξοικονόµησης
του WWF Ελλάς µπορείτε να δείτε µικρές
δράσεις που µπορείτε να αναλάβετε, όπως να
αερίζετε το σπίτι τις κατάλληλες ώρες, να
κλείνετε τις κουρτίνες, να χρησιµοποιείτε
µονωτικές ταινίες σε πόρτες και χωρίσµατα
κτλ.
Πέραν αυτού, σας συνιστούµε ανεπιφύλακτα
να εξετάσετε τη συµµετοχή σας στο
πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον». Αν
κάνετε τις κατάλληλες επιλογές, η απόσβεση
των χρηµάτων θα γίνει σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα.

Σε τελική ανάλυση
Η θέρµανση δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη.
Θα συνεχίσουµε να πιέζουµε την Πολιτεία για
την παροχή κινήτρων ενεργειακής θωράκισης
των κατοικιών, τον εξορθολογισµό του κόστους
ενέργειας, την παροχή βοήθειας στους
ασθενέστερους. Μέχρι τότε δεν πρέπει να
κάτσουµε µε σταυρωµένα χέρια.
Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά γνώση.
Τις επόµενες εβδοµάδες θα συνεχίσουµε µε
απλό και κατανοητό τρόπο την ενασχόλησή
µας µε τη«θέρµανση». Η ενεργή παρουσία
σας θα είναι καταλυτική.

Πίνακας 1. Εκποµπές ανά τύπο καυσίµου και είδος θέρµανσης (Πηγή: ΕΜΠ)
Διοξείδιο
του
Βαθµός
άνθρακα
απόδοσης (gr/KWh)
Συνήθης
λέβητας
πετρελαίου

Μονοξείδιο
του
Οξείδια του Οξείδια του
άνθρακα αζώτου
θείου (mg/ PM10 (mg/ PCDD/F
(gr/kWh) (mg/kWh) kWh)
kWh)
(ng/kWh)

NMVOC PAH (mg/
(mg/kWh) kWh)

0,87

296

0,17

300

48

13,10

-

-

-

0,87

216

0,13

90

-

2,10

-

-

-

0,98

191

0,11

80

-

1,80

-

-

-

Αντλία
θερµότητας
(ζώνη Β)

3,00

283

-

313

943

74,30

-

-

-

Αντλία
θερµότητας
(ζώνη Γ)

2,75

308

-

341

1.029

81,10

-

-

-

Ηλεκτρικός
λέβητας

1,00

848

-

939

2.829

223,00

-

-

-

Τζάκι
ανοιχτού
θαλάµου

0,25

-

58,00

1.152

144

2.160,00

1,00

2.880,00

2,90

Ενεργειακό
τζάκι

0,50

-

29,00

576

72

1.080,00

0,50

1.440,00

1,40

Λέβητας
pellet

0,75

-

1,40

312

48

144,00

0,30

28,80

0,00

Συνήθης
λέβητας
φυσικού
αερίου
Λέβητας
φυσικού
αερίου
συµπύκνω
σης

* Με πράσινο οι καλύτερες αποδόσεις αναφορικά µε τις εκποµπές, µε κόκκινο οι χειρότερες. Οι
διαφορετικοί χρωµατισµοί δεν προέρχονται από την έρευνα του ΕΜΠ, αλλά αποτελούν προσθήκη
του WWF Ελλάς για διευκόλυνση των αναγνωστών

Πίνακας 2. Υπολογισµός κόστους θερµικής ενέργειας (Πηγή: ΕΜΠ)

Κόστος αγοράς καυσίµουηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος θερµικής ενέργειας
Κόστος θερµικής ενέργειας €/ (%) σε σχέση µε κοινό λέβητα
kWh
πετρελαίου

Συνήθης λέβητας πετρελαίου 1,285 €/λίτρο

0,148

100%

Συνήθης λέβητας φυσικού
αερίου

0,0923 €/kWh

0,106

71,52%

Λέβητας φυσικού αερίου
συµπύκνωσης

0,0923 €/kWh

0,094

63,70%

σύµφωνα µε το οικιακό
Αντλία θερµότητας (ζώνη Β) τιµολόγιο Γ1

0,063

42,51%

Αντλία θερµότητας (ζώνη Γ)

σύµφωνα µε το οικιακό
τιµολόγιο Γ1

0,068

45,74%

Ηλεκτρικός λέβητας

σύµφωνα µε το οικιακό
τιµολόγιο Γ1

0,214

144,80%

Τζάκι ανοιχτού θαλάµου

200 €/τόνο

0,206

139,12%

Ενεργειακό τζάκι

200 €/τόνο

0,103

69,56%

Λέβητας pellet

320 €/τόνο

0,086

57,84%

*Με πράσινο οι φθηνότερες πηγές σε σχέση µε το πετρέλαιο. Με κόκκινο οι ακριβότερες.

Μη ξεχάσεις…
Μέσα από το θέµα «Θέρµανση» θα έχεις τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις online σε video
ειδικούς που θα δώσουν απαντήσεις σε θέµατα που σε αφορούν. Μείνε συντονισµένος!

www.kalyterizoi.gr
Αποκλειστικός δωρητής του προγράµµατος

