ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εφαρμογές ενεργειακής
αναβάθμισης σε κτίρια &
καλές πρακτικές

Επισκεφθείτε μας στο

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους
των συμμετεχουσών χωρών

www.enpolee.eu

Προγράμματα Interreg
& ενεργειακή αποδοτικότητα
Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ)
Ευρύτερα γνωστή ως INTERREG, αποτελεί στόχο της πολιτικής συνοχής και παρέχει ένα πλαίσιο για
την εκτέλεση κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικών μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και
τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.
Το περιεχόμενο των προγραμμάτων INTERREG στοχεύει στην προώθηση της ευφυούς, βιώσιμης και
ολοκληρωμένης ανάπτυξης (στρατηγική της ΕΕ για το 2020). Κάποιοι από τους στόχους είναι:
• Η υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε
όλους τους τομείς
• Η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης
κινδύνων
• Η προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.
Τα προγράμματα INTERREG μπορούν να χρηματοδοτήσουν δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας για
δημόσιους φορείς για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής.
Μάθε περισσότερα στο
www.interreg.gr
Το πρόγραμμα
Έχει ως γενικό στόχο την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού
επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση
των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.
Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 με συνολικό προϋπολογισμό
45.470.066 ευρώ.
Ένας από τους άξονες προτεραιότητας του προγράμματος είναι η Προστασία του περιβάλλοντος –
Μεταφορές.
Μάθε περισσότερα στο
www.ipa-cbc-programme.eu/

Το έργο “Energy Efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy” ή
ENPOL-EE
Στοχεύει στην προώθηση της σημασίας της ενεργειακής απόδοσης τόσο στον δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό χώρο ως ενδεικτικού παράγοντα περιβαλλοντικής πολιτικής για τις τοπικές αρχές της
διασυνοριακής περιοχής.
Η έννοια της τοπικής παρέμβασης (act locally) στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας μετατοπίζει
τον χαρακτήρα του ενεργειακού προβλήματος από την παγκόσμια κλίμακα στην τοπική κλίμακα της
γειτονιάς μας.
«Το σχολείο μας, η πλατεία μας, το κατάστημά μας, το σπίτι μας» αποτελεί το κέντρο της προσοχής
του συνόλου του έργου, προωθώντας την ενεργειακή απόδοση στο σύνολό της, σε δημόσιους και
ιδιωτικούς χώρους.
Εταίροι:
• ∆ήμος Πελλας
• ∆ήμος Νεγκότινο
• ∆ΗΚΕΠΑ Πέλλας
• Σχολείο Β/θμιας Εκπαίδευσης “St.Kiril and Metodij" - Νεγκότινο.
∆ράσεις του έργου:
• Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων κτιρίων, όπως το Γυμνάσιο Καρυώτισσας και το Γυμνάσιο
Νέου Μυλοτόπου
• Μια διασυνοριακή στρογγυλή τράπεζα για την περιβαλλοντική πολιτική στην Πέλλα
• ∆ράσεις ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού για τη μείωση ενεργειακης κατανάλωση σε ιδιωτικά
κτίρια
• Σχολικοί διαγωνισμοί για την ενεργειακή απόδοση σε ιδιωτικά κτίρια και η σχέση τους με την
προστασία του περιβάλλοντος
• ∆ιαγωνισμός ενεργειακής απόδοσης στις τοπικές επιχειρήσεις (ιδιωτικός τομέας) στο ∆ήμο
Πέλλας.
Μάθε περισσότερα στο
www.enpolee.eu

Η εξοικονόμηση ενέργειας
στην καθημερινή ζωή
Επεμβαίνω στα κτίρια - Κατοικίες & Εργασιακοί χώροι
Εγκατάσταση κεντρικών
θερμικών ηλιακών συστημάτων
σε κτήρια κατοικιών

Εγκατάσταση ψυχρών οροφών
Μόνωση οροφών
Αντικατάσταση Συμβατικών
Συστημάτων θέρμανσης με
συστήματα υψηλής απόδοσης

Μόνωση σε πρόσοψη και τοίχους
Αντικατάσταση κουφωμάτων με
αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών
Αντικατάσταση μονών
υαλοπινάκων με διπλά
χαμηλής εκπομπής (low - e)

Αντικατάσταση των συστημάτων
τεχνητού φωτισμού με νέα
συστήματα χαμηλής ενεργειακής

Αντικατάσταση ή
εγκατάσταση προηγμένων
συστημάτων ενεργειακού
ελέγχου στα κτήρια

Εγκατάσταση συστημάτων ψύξης,
θέρμανσης, αερισμού με συστήματα
υψηλής απόδοσης
Αντικατάσταση
προσόψεων, με
ολοκληρωμένα
συστήματα
κουφωμάτων και
υαλοπινάκων,
υψηλών
προδιαγραφών

Εγκατάσταση μόνωσης
στο κέλυφος των
κτηρίων

Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους
Το μεγαλύτερο μέρος κατανάλωσης ενέργειας σε μια τυπική ελληνική κατοικία αφορά σε ανάγκες
θέρμανσης και ψύξης. Με δεδομένο ότι οι πολλές οικοδομές δεν έχουν επαρκή θερμομόνωση, η
σημασία της σχετικής ενίσχυσης γίνεται προφανής.
Η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος βελτιώνει δραστικά την
ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου, προσφέροντας μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για
θέρμανση και ψύξη, έως και 55%!
Προσθήκη μόνωσης στην οροφή
Το δώμα και η στέγη είναι τα πιο ευπαθή δομικά στοιχεία του κτιριακού κελύφους, γιατί
καταπονούνται από τον ήλιο, τον άνεμο, τη βροχή και το χιόνι. Η θερμομονωτική ενίσχυσή τους
συμβάλλει καθοριστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, ανακουφίζοντας τους κατοίκους
από την υπερθέρμανση του καλοκαιριού και από τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.
Αρκεί κανείς να συνυπολογίσει ότι για τη θέρμανση ενός κτιρίου ξοδεύουμε κατά μέσο όρο 5-6 €/m2
το χρόνο και ότι η αναμενόμενη εξοικονόμηση από τη μόνωση της οροφής μπορεί να μειώσει τις
απαιτήσεις για θέρμανση έως και κατά 30%!
Αντικατάσταση κουφωμάτων
Μια καίρια παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας οικοδομής είναι η αντικατάσταση των
υφιστάμενων παλαιάς τεχνολογίας κουφωμάτων, με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με
πιστοποιημένες ιδιότητες.
Η τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων με θερμομονωτικό πλαίσιο στα ανοίγματα του κτιρίου
επιτυγχάνει εξοικονόμηση ενέργειας που ανέρχεται σε ποσοστό από 20 έως 25%, ενώ η βελτίωση
της θερμικής άνεσης βελτιώνεται εντυπωσιακά, εξαφανίζοντας το φαινόμενο της συμπύκνωσης
υδρατμών στα παράθυρα κατά του χειμερινούς μήνες και μειώνοντας την υπερθέρμανση του χώρου
το καλοκαίρι.

Εφαρμογή ψυχρών υλικών
Συνίσταται στην κάλυψη της οροφής με σύγχρονα και πιστοποιημένα υλικά (όπως επικαλύψεις). Η
εφαρμογή ψυχρών υλικών σε δώματα είναι μια φιλική για το περιβάλλον, οικονομικά προσιτή και
εύκολη στην εφαρμογή παρέμβαση που προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας για ανάγκες ψύξης,
καθώς και καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης.

Αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης
Τα συστήματα αυτά είναι ενεργοβόρα και αξίζει να αντικαθίστανται με καλύτερα νέας γενιάς που δεν
καταναλώνουν ενέργεια άσκοπα.
Παρεμβάσεις που προτείνονται:
• Μονώσεις σωληνώσεων και σωμάτων σε συνδυασμό με αντιστάθμιση λειτουργίας εγκατάστασης
• Αντικατάσταση λέβητα και καυστήρα με νέο υψηλής απόδοσης και λειτουργία υπό αντιστάθμιση
θερμοκρασίας
• Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων με συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών (FC)
• Τοποθέτηση ηλιοθερμικού συστήματος σε εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και αντιστάθμιση
λειτουργίας
• Εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων χαμηλών θερμοκρασιών
• Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας τον αέρα
• Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού με πηγή θερμότητας το νερό ή και τη γη (γεωθερμικά).
Πηγή: www.ktizontastomellon.gr

Προσαρμόζω τη συμπεριφορά μου

Η ενεργειακή συμπεριφορά του χρήστη ενός κτιρίου είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας
οποιουδήποτε προγράμματος ενεργειακής διαχείρισης αφού καθορίζει πλήρως την ενεργειακή
απόδοση του κτιρίου.
Σωστές και λάθος πρακτικές
Αν ένα νότιο παράθυρο καλυφθεί από εξωτερικό σκίαστρο ή κουρτίνα, τότε δεν θα προσδώσει τα
αναμενόμενα ηλιακά κέρδη.
Όταν τα παράθυρα σκιάζονται ανάλογα με την εποχικότητα, αποφεύγουμε την υπερθέρμανση στο
κτίριο κατά το καλοκαίρι και πετυχαίνουμε την διευκόλυνση της εισόδου φυσικού φωτός όταν η
μέρα είναι μικρότερη. Έτσι εξοικονομούμε άσκοπη ενέργεια για κλιματισμό και για φωτισμό.
Η τοποθέτηση φορητών επίπλων εργασίας (π.χ. γραφείο μελέτης) δίπλα σε παράθυρο, βελτιώνει την
οπτική άνεση και περιορίζει τα έξοδα για φωτισμό.

Προσαρμόζω τη συμπεριφορά μου
Προτείνεται ο καλοκαιρινός αερισμός του χώρου να γίνεται κατά τη νύχτα και το χειμώνα να
αποφεύγεται κατά το ωράριο λειτουργίας των καλοριφέρ.
Τα παράθυρα και οι πόρτες ενδείκνυται να στεγανοποιούνται με χρήση φορητών ή μόνιμων μέσων
για μείωση των απωλειών κατά το χειμώνα.
Η χρήση ηλεκτρικών συσκευών που παράγουν μεγάλη θερμότητα (π.χ. φούρνος) κατά τις
μεσημεριανές ώρες του καλοκαιριού, ενισχύουν την ανάγκη για περισσότερη χρήση κλιματιστικών
μέσων.
Αν αντικαταστήσουμε τη λειτουργία κλιματιστικών με ανεμιστήρες οροφής, κερδίζουμε ενέργεια
και προστατεύουμε το περιβάλλον.

Εξοικονομώ
ενέργεια στο σπίτι
Μικρές συμβουλές

Αντικαταθιστώ τις παλιές λάμπες, με λάμπες CFL και LED. Οι λαμπτήρες LED και CFL
χρησιμοποιούν μόνο 20-25% της ενέργειας σε σχέση με τις παραδοσιακές λάμπες. Οι λάμπες
ενεργειακής κλάσης Α, μειώνουν την κατανάλωση ρεύματος κατά 80% σε σχέση με τις λάμπες
πυρακτώσεως. ∆εν ξεχνώ ποτέ τα φώτα αναμμένα, όταν δεν είναι απαραίτητα (Συνολική μείωση
CO2 κατά 1,4 εκατ. τόνους ετησίως. Εξοικονόμηση 12 ευρώ ετησίως από τους λογαριασμούς
ρεύματος ανά λαμπτήρα).
Συνδέω τις ηλεκτρικές συσκευές του σπιτιού σε πολύπριζα για να σβήνω εύκολα τις λωρίδες
τροφοδοσίας όταν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται.
Οι παλαιότερες συσκευές είναι συχνά λιγότερο ενεργειακά αποδοτικές. Προσπαθώ να τις
αντικαταστήσω με νέα, καινοτόμα προϊόντα. Εάν πρόκειται να αγοράσω ηλεκτρικές συσκευές,
προτιμώ την ενεργειακή κλάση A++. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν διακόπτη που «κλείνει» τελείως
την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη συσκευή, ή εναλλακτικά να καταναλώνουν λιγότερο από 0,5W
σε κατάσταση αναμονής (Συνολική μείωση CO2 κατά περίπου 300.000 τόνους ετησίως).
Κατεβάζω το θερμοστάτη στο θερμοσίφωνα στους 49°C.
∆εν μπλοκάρω τα θερμαντικά σώματα για να αποδίδουν τα μέγιστα κατά τη λειτουργία τους.

Μικρές συμβουλές

Μικρές συμβουλές

Ρυθμίζω τον υπολογιστή μου σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης αντί για
κάποιο screensaver, ώστε να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια περιόδων
αδράνειας. Εκτιμάται ότι η χρήση αυτών των λειτουργιών μπορεί να μειώσει το λογαριασμό
του ηλεκτρικού ρεύματος έως και 25€ ετησίως.
Επιλέγω επίπεδη οθόνη ή φορητό υπολογιστή άν πρόκειται να προμηθευτώ νέο υπολογιστή,
με πρόβλεψη για χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Βάζοντας τον υπολογιστή στο sleep
εξοικονομούμε: €10 – 30 για οθόνες και €15 – 45 για υπολογιστές σε ετήσια βάση.
∆εν ξεχνώ τον φορτιστή στην πρίζα. Συνεχίζει να καταναλώνει ρεύμα ακόμα και όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Φροντιζω για τη μόνωση των αγωγών ζεστού νερού. Έτσι μειώνεται την απώλεια
θερμότητας αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού.
Εγκαθιστώ χρονοδιακόπτη στο θερμοσίφωνα, για να τον προσαρμόζει στις ανάγκες του
καθημερινού οικογενειακού προγράμματος.
Επιδιώκω να πλένω τα ρούχα με κρύο νερό. Τα σύγχρονα απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων
λειτουργούν εξίσου καλά με κρύο νερό και η πτώση της θερμοκρασίας υπολογίζεται ότι
εξοικονομει περίπου 54 € ετησίως.

Τοποθετώ το ψυγείο µακριά από πηγές θερμότητας, γιατί όταν βρίσκεται δίπλα σε µια πηγή
θερμότητας καταναλώνει πολύ περισσότερη ενέργεια. Κάνω συχνά απόψυξη ενώ σε
περίπτωση αγοράς νέου, προτιμώ να διαθέτουν αυτόματη λειτουργία απόψυξης.
Ρυθμίζω τη θερμοκρασία του ψυγείου μεταξύ 1 - 4 °C. Ο καταψύκτης πρέπει να ρυθμίζεται
σε θερμοκρασία -18 °C. Η μείωση της θερμοκρασίας κατά έναν βαθμό, αυξάνει την
κατανάλωση ενέργειας κατά 5% περίπου, χωρίς διαφορά ως προς τη διατήρηση των
τροφίμων.
Καθαρίζω ή αντικαθιστώ τα φίλτρα στο φούρνο. Η αλλαγή του φίλτρου πρέπει να γίνεται
κάθε 3 μήνες. Ένα βρώμικο φίλτρο επιβραδύνει τη ροή του αέρα και καθιστά το σύστημα
λιγότερα αποδοτικό.
Προτιμώ το φούρνο μικροκυμάτων για το μαγείρεμα ή το ζέσματα του φαγητού αφού
καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από το συμβατικό φούρνο.
Αποφεύγω τον κύκλο στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων. Απλά ανοίγω την πόρτα για
φυσικό στέγνωμα. Κάνοντας αυτό πετυχαίνω μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στο
πλυντήριο πιάτων μέχρι 15-50%.
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Με απλές αλλαγές στις συνήθειες
Προστατεύω το περιβάλλον και εξοικονομώ ενέργεια και χρήματα

Ο ∆ήμος μας, φίλος του πλανήτη μας!

Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα δημοσίευση δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

