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ΤΟ ΕΡΓΟ  ‘RES DISSEMINATION

Το παρόν υλικό έχει παραχθεί µε την συγχρηµατοδότηση της Γενικής 
∆ιεύθυνσης για την Ενέργεια και τις Μεταφορές (DG TREN) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στα πλαίσια του έργου RES Dissemination (Cluster project 
4.1030/C/00/029) του προγράµµατος ALTENER. 
Το “RES Dissemination” (∆ιάδοση ΑΠΕ) είναι ένα ενοποιηµένο έργο (cluster 
project), το οποίο προέκυψε µετά τη συγχώνευση δύο εγκεκριµένων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργων : 

1. το έργο WORES: Educating Women for the Promotion of RES in 
Communities και  

2. το έργο Clean Energy in Agriculture, Summer courses for engineers.   

Το “WORES” αφορά στην εκπαίδευση και ενηµέρωση γυναικών για τα θέµατα 
των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) , µέσω γυναικείων επαγγελµατικών 
και κοινωνικών οργανώσεων.  Στο έργο συµµετέχουν η Ένωση 
∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε∆ΕΜ), η Ένωση Γυναικών 
Ελλάδας (ΕΓΕ), το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και 
από την Ισπανία το Ινστιτούτο  Τεχνολογίας της Καταλονίας (ICT).  
Ειδικότερα αφορά δύο κατηγορίες δράσεων: i) την εκπαίδευση γυναικών 
µηχανικών σε θέµατα τεχνολογιών Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, µέσω δύο 
σεµιναρίων 200 ωρών που οργάνωσε η Ε∆ΕΜ στην Αθήνα και η ICT στη 
Βαρκελώνη, αυξάνοντας τις ευκαιρίες επαγγελµατικής τους αποκατάστασης και 
ii) την ενηµέρωση γυναικών µελών της ΕΓΕ µέσω ηµερίδων σε έξι πόλεις της 
Ελλάδας και γυναικών µέσω µιας ηµερίδας στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, 
στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας µέσω της 
δραστηριοποίησης των γυναικών αυτών.  Παράλληλα µε τις δράσεις αυτές, 
παράγεται και ενηµερωτικό υλικό σε µορφή εντύπων (όπως η παρούσα έκδοση) 
και σε µορφή CD.  Η διάδοση των αποτελεσµάτων του έργου θα γίνει µέσω των 
γυναικείων και επαγγελµατικών οργανώσεων στην Ελλάδα, την Ισπανία και την 
Ευρώπη. 

Παράλληλα, το “Clean Energy in Agriculture” αφορά στην εκπαίδευση 
µηχανικών του αγροτικού τοµέα σε θέµατα εφαρµογής Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ) στη γεωργία.  Στο έργο συµµετέχουν το Πανεπιστήµιο της 
Θεσσαλίας, η ελληνική εταιρεία Photovoltaic και η Γερµανική εταιρία WIP.  
Η βασική δράση του έργου είναι η οργάνωση σεµιναρίου διάρκειας 20 ηµερών 
στο Βόλο, µε συµµετοχή µηχανικών από διάφορες χώρες της Ευρώπης.  Στην 
εκπαιδευτική διαδικασία περιλαµβάνεται και η δηµιουργία και χρήση 
εκπαιδευτικού υλικού µέσω διαδικτύου.  Παράλληλα, οργανώνονται δύο 
ηµερίδες στη Γερµανία, µια για φοιτητές και µια για αγρότες, µε στόχο τη 
διάδοση των ΑΠΕ στην περιοχή του Μονάχου, σε συνεργασία µε το 
Πολυτεχνείο του Μονάχου.   

Στα πλαίσια του ενοποιηµένου έργου RES Dissemination υπάρχει ανταλλαγή 
πληροφοριών και ιδεών και κοινές δράσεις διάδοσης της πληροφορίας.  Το 
συντονισµό του συνολικού έργου RES Dissemination έχει αναλάβει το 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).  

 

 

  



ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ -  
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALTENER ΚΑΙ Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 
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Τοµείς ∆ράσεων 
  

To ALTENER1 είναι το µη τεχνολογικό πρόγραµµα 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρωπα
πρόγραµµα της Γενικής ∆ιεύθυνσης για τις Μεταφορ
TREN, πρώην DG XVII) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, π
για τη διάδοση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας, ιδ
πηγών της.  Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο τη
συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρ

Οι στόχοι του ALTNER, περιγράφονται στην Λευκή
Επιτροπής του 19972.  Η Λευκή Βίβλος για µια Κο
Πρόγραµµα ∆ράσης: «Ενέργεια για το Μέλλον
Ενέργειας» θεσπίζει ως στόχο 12% συνεισφορά των Α
ενέργεια µέχρι το έτος 2010 και περιγράφει τους τοµείς δ

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου οργανώθηκε η
(Campaign for Take-Off)3 µε σκοπό να αυξήσει το ενδ
της βιοµηχανίας, των επενδυτών και του κοινού για περι
σε όλους τους τοµείς (αγροτικό, βιοµηχανικό, κτιριακό, κ

Η Εκστρατεία Εκκίνησης για την ανάπτυξη των  τοµέ
ξεκίνησε το 1999 και επικεντρώνεται στην προώθηση
2003 των παρακάτω συστηµάτων ΑΠΕ: 

• 1.000.000 φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

• 15.000.000 τετρ. µέτρα ηλιακών συλλεκτών 

• ανεµογεννητριών ισχύος 10.000 MW 

• εγκαταστάσεων συµπαραγωγής θερµότητα
βιοµάζα, ισχύος 10.000 MW θερµικών  

• θέρµανσης από βιοµάζα σε 1.000.000 κατοικί

• εγκαταστάσεων βιοαερίου ισχύος 1.000 MW 

• 5.000.000 τόνων υγρών βιοκαυσίµων 

• ΑΠΕ ενσωµατωµένες σε 100 κοινότητες (οικισ

Το πρόγραµµα ALTENER συνέβαλε σηµαντικά στην 
την αποκλειστική χρηµατοδότηση δράσεων στους 
Εκστρατείας κατά την προκήρυξη του 1999.   

Το ALTENER, το οποίο χρηµατοδοτεί διακοινοτικά έργα
µέχρι σήµερα επικεντρώνεται σε θέµατα οργανωτι
δηµιουργία και βελτίωση της υποδοµής για την εφαρµο
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  Τα έργα αυτά επικεντρών
θέµατα, όσο σε δράσεις ενηµέρωσης, διάδοσης και ευρ
ιδιαίτερη έµφαση στην κοινωνική αποδοχή και στην οικ
τεχνολογιών µε απώτερο στόχο την βιώσιµη ανάπτυξ
περιβάλλοντος.   

Από το 2001 το πρόγραµµα ALTENER περιλαµβάν
πρόγραµµα SAVE, το οποίο προωθεί δράσεις για
ενέργειας (OXE) και την µείωση των αερίων που π
φαινόµενο του θερµοκηπίου και την κλιµατική αλλαγή,
ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τοµείς χρήσης τ
µεταφορές, εµπόριο, οικιστικός τοµέας, κ.λ.π.).   

 

Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος για την επίτευξη των σ
ανάπτυξη είναι η εφαρµογή των ΑΠΕ και της ΟΧΕ
συµµετοχή των οικονοµικών παραγόντων της τοπικής κ
εκπαιδευτικών, απλών πολιτών, φορέων της Τοπικής Α
και σε επίπεδο εθνικό (µε τη θέσπιση εθνικών στόχων,
και κινήτρων).  Καθοριστική είναι και η συµβολή των 
της κοινωνίας µέσω κλαδικών φορέων (βιοµηχανικώ
επιστηµονικών, εκπαιδευτικών, κ.λ.π.) τόσο σε τοπικό ό

 

ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
1. http://europa.eu.int/comm/energy/en/pfs_altener_en.html 
2. COM (97) 599 final 
3. http://www.agores.org/ 
4. http://www.cordis.lu 
5. http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 
6. http://www.caddet-re.org 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα

Στην Ε.Ε. ο κτιριακός τοµέας (τα νοικοκυριά και ο 
τριτογενής τοµέας) αντιπροσωπεύει το 
σηµαντικότερο τοµέα κατανάλωσης της τελικής 
ενέργειας σε απόλυτες τιµές (40%). Έχει 
καταγραφεί ότι η θέρµανση των κτιρίων κατέχει 
σηµαντικό µέρος των συνολικών ενεργειακών 
καταναλώσεών τους (69%) ακολουθούµενη από 
την παραγωγή ζεστού νερού (15%), τις ηλεκτρικές 
συσκευές και το φωτισµό (11%). Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι στις Ευρωπαϊκές Βόρειες χώρες 
όπως η Φινλανδία και η ∆ανία, όπου οι δριµείς 
χειµώνες είναι µεγάλης διάρκειας, η θέρµανση 
κατοικιών ανέρχεται στα 1,5 ΤΙΠ/κατοικία (1997), 
ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσό είναι 0,9 
ΤΙΠ/κατοικία.  

Η µέση κατανάλωση ενέργειας/κατοικία για 
θέρµανση έχει ελαφρά µειωθεί στην Ε.Ε. από το 
1990, ενώ η θεωρητική ειδική κατανάλωση των 
νέων κατοικιών στην Ε.Ε. είναι κατά 22% 
µικρότερη από το 1985.  Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τόσο οι κατοικίες, όσο και οι ηλεκτρικές 
συσκευές είναι πιο ενεργειακά αποδοτικές, αν και 
οι απαιτήσεις σε άνεση είνάι αυξηµένες.  Επί 
πλέον, υπάρχουν αυστηρότερα κριτήρια 
ενεργειακής απόδοσης που έχουν θεσπιστεί σε 
αρκετές χώρες την τελευταία 5ετία.  

Στην Ελλάδα, χώρα Μεσογειακή µε πολύ λιγότερες 
απαιτήσεις σε θέρµανση κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα, οι ανάγκες για θέρµανση των κατοικιών 
ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατανάλωση 
ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισµό και 
τον κλιµατισµό ανέρχεται στο 18% του συνολικού 
ενεργειακού ισοζυγίου (ΚΑΠΕ, 1997). Οι κατοικίες 
µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης, το οποίο 
χρησιµοποιεί ως καύσιµο αποκλειστικά το 
πετρέλαιο, αντιστοιχούν στο 35,5% του συνόλου. 
Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνοµα θερµαινόµενες 
κατοικίες που χρησιµοποιούν σε ποσοστό 25% 
πετρέλαιο, 12% ηλεκτρικό ρεύµα και 18% 
καυσόξυλα.  Σε αντίθεση µε το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ελλάδα η κατανάλωση 
ενέργειας στα κτίρια παρουσιάζει αυξητική τάση.   

 

Η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας είναι  ιδιαίτερα εµφανής στον κτιριακό 
τοµέα, ο οποίος καλύπτει το 36% περίπου της συνολικής τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης στην Ελλάδα, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 7%. Επιπλέον, τα 
κτίρια ευθύνονται για πάνω από το 45% των συνολικών εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2), βασικού αερίου του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 

Ενέργεια και περιβάλλον 

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι η ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων 
αποτελεί  πρωταρχική έννοια για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 
για την περιστολή της εκροής συναλλάγµατος για την εισαγωγή καυσίµων που 
απαιτούνται στις σύγχρονες ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Καταρρακτώδεις βροχές, παρατεταµένοι καύσωνες και πυρκαγιές είναι µερικά 
από τα φαινόµενα που προκύπτουν από τη µεγαλύτερη συγκέντρωση των 
φυσικών αερίων που συµβάλουν στο «φαινόµενο του θερµοκηπίου» (ΦΘ). Ο 
πολλαπλασιασµός και η αύξηση της συχνότητας των παραπάνω φαινοµένων 
συνάγει στην αποκαλούµενη αλλαγή των κλιµατικών συνθηκών του πλανήτη. 
Μολονότι δεν υπάρχει καµία βεβαιότητα για την έκταση των καιρικών 
ανακολουθιών στο µέλλον, οι εκτιµήσεις προβλέπουν ότι, αν δεν ληφθούν 
µέτρα, η µέση επίγεια θερµοκρασία µπορεί να αυξηθεί κατά 1 µε 3,5 οC µέχρι 
το 2100.  

Η Ευρώπη συµβάλει κατά 14% στο σύνολο των ετήσιων επίγειων εκποµπών 
CO2 ενώ η Ασία κατά 25% και η Βόρεια Αµερική 29%. Οι εκποµπές του CO2, 
του κατ’ εξοχήν υπεύθυνου αερίου για το φαινόµενο του θερµοκηπίου (80%), 
προέρχονται κατά 94% από τον ευρύτερο ενεργειακό τοµέα (πρωτογενή  
παραγωγή). Τα ορυκτά καύσιµα θεωρούνται ως οι κατεξοχήν υπόλογοι για τις 
εκποµπές, ενώ µόνο η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου συµβάλει κατά 
50% στις ετήσιες συνολικές εκποµπές του CO2 στην Ε.Ε. Η παραγωγή της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του ατµού ευθύνεται για το 30% των εκποµπών του 
CO2  ενώ ο οικιακός τοµέας συµµετέχει µε 14%. Η συµµετοχή του ενεργειακού 
τοµέα στις εκποµπές των άλλων  αερίων του ΦΘ, CH4, N2O είναι σχετικά 
µικρή, 17%  και 7% αντίστοιχα.  

Στην Ελλάδα το 1998 οι συνολικές ετήσιες εκποµπές CO2 ανέρχονταν σε 100,5 
Μton, από τους οποίους η παραγωγή ενέργειας και ο οικιακός-εµπορικός 
τοµέας συµµετείχαν µε 51% και 12% αντίστοιχα. Την περίοδο 1990-1998 τη 
µεγαλύτερη επίπτωση στις εκποµπές του CO2 είχε η καύση των ορυκτών 
καυσίµων µε µία αύξηση περίπου 19%. Όσον αφορά τις εκποµπές αερίων για  
όλους τους τοµείς της οικονοµίας τα προϊόντα πετρελαίου συµµετέχουν µε 
ποσοστό 48%, τα προϊόντα άνθρακα, περιλαµβανόµενου του λιγνίτη µε 51% 
και το φυσικό αέριο µε 1%.  

Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997) που όµως δεν έχει επικυρωθεί 
από όλες τις χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δεσµεύθηκε να µειώσει τις 
εκποµπές των αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου (CO2, 
CH4, N2O και αλογονούχες ενώσεις)  κατά την περίοδο 2008-2012 συνολικά 
κατά 8% συγκριτικά προς το επίπεδο του 1990. Η Ελλάδα µε βάση τη δίκαιη 
κατανοµή βαρών και της αναµενόµενης ανάπτυξης λόγω της κοινοτικής 
συνοχής, δεσµεύτηκε να συγκρατήσει τις εκποµπές των 6 αερίων του 
θερµοκηπίου στο +25% σε σχέση µε το επίπεδο του 1990. 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ελλάδας  

Ανάµεσα στις πολιτικές που η Ε.Ε. θεωρεί ως ικανές να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις της βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι η πλήρης 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια που θα 
επιτρέψει την παράλληλη µείωση της εξωτερικής ενεργειακής εξάρτησης και 
των εκποµπών του CO2. Συγκεκριµένα η εξοικονόµηση στα κτίρια µπορεί να 
επιτύχει µείωση κατά 40% της ενεργειακής κατανάλωσης ανεξαρτήτως ηλικίας 
ή χρήσης βάσει µέτρων όπως φορολογικών κινήτρων ή διατάξεων 
κανονιστικού χαρακτήρα που κάθε κράτος µέλος πρέπει να αναπτύξει και να 
εφαρµόσει.  

Η χώρα µας, προκειµένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έχει 
ξεκινήσει τη µελέτη και σχεδίαση πολιτικής και µέτρων µείωσης των εκποµπών 
CO2 για όλους τους τοµείς της. Σύµφωνα µε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
προβλέπεται µείωση 17% σε σχέση µε το Σενάριο Αναµενόµενης Εξέλιξης και 
αύξηση  23% σε σχέση µε το έτος βάσης 1990. Ειδικότερα για τον οικιακό και 
τριτογενή τοµέα προβλέπεται µείωση των εκποµπών CO2 κατά 30%. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µε άµεσες και χαµηλού κόστους επεµβάσεις στα 
κτίρια της δηµόσιας διοίκησης υπάρχει δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας 
της τάξης του 15% που αντιστοιχεί σε ένα ετήσιο οικονοµικό όφελος της τάξης 
των 7,5 εκ. Ευρώ.  Ήδη στην Ελλάδα έχουν εφαρµοστεί µεταξύ άλλων, 
επενδυτικά προγράµµατα για τις ΑΠΕ σε κτίρια, όπως το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ενέργεια και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα.  



 

 

 

 

 

Ο νέος κανονισµός για την εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια (Κ.ΟΧ.Ε.Ε.) 

Τα τελευταία χρόνια, η Πολιτεία µε την ουσιαστική υποστήριξη του Κέντρου 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και άλλων ενεργειακών φορέων και 
οµάδων εµπειρογνωµόνων δραστηριοποιήθηκε έντονα για την εδραίωση ενός 
σύγχρονου θεσµικού πλαισίου για την Εξοικονόµηση Ενέργειας και την 
αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα, 
αναγνωρίζοντας την υφιστάµενη ενεργειακή του κατάσταση και το προηγούµενο 
σχετικό νοµοθετικό και κανονιστικό κενό. Η ενεργοποίηση αυτή της Πολιτείας είναι 
συµβατή και µε τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την άµεση εφαρµογή 
των διατάξεων της Οδηγίας SAVE 93/76/EOK  για την ενεργειακή πιστοποίηση 
των κτιρίων και τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.  

Η πρώτη ολοκληρωµένη δραστηριότητα ήταν η εκπόνηση, από Επιτροπή 
Θεσµικού Πλαισίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., του Σχεδίου ∆ράσης ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2001 για 
την Εξοικονόµηση Ενέργειας στον Οικιστικό Τοµέα (1995). Στη συνέχεια, µε βάση 
ορισµένες από τις προτάσεις αυτού του Σχεδίου, προετοιµάστηκε και εκδόθηκε 
µία νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η Κ.Υ.Α. 21475/4707 (ΦΕΚ 880/Β/19-08-98) 
των ΥΠ.ΕΘ.Ο., ΥΠ.ΑΝ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., η οποία προβλέπει 
µέτρα και διαδικασίες για τον περιορισµό των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υφιστάµενων και 
νεοανεγειρόµενων κτιρίων όλων των χρήσεων.  

Με την Κ.Υ.Α. θεσπίστηκε ένας νέος Κανονισµός για την Ορθολογική Χρήση και 
Εξοικονόµηση Ενέργειας (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.), ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα 
Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων του 1979, διευρύνοντας παράλληλα το 
αντικείµενο εφαρµογής (κτιριακό κέλυφος, ενεργειακές Η/Μ εγκαταστάσεις, 
θερµική και οπτική άνεση, ποιότητα αέρα κλπ.).  

Ο Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. θα έχει εφαρµογή στη µελέτη και κατασκευή όλων των 
νεοανεγειρόµενων κτιρίων αλλά και στην ανακαίνιση υφισταµένων κτιρίων µε 
σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Μεταξύ άλλων θα επιβάλλει 
την εκπόνηση ειδικών µελετών, όπως η Ενεργειακή Μελέτη, και θα καθιερώνει ως 
υποχρεωτική την Ενεργειακή Επιθεώρηση, µία πρότυπη διαδικασία καταγραφής 
και ανάλυσης της πραγµατικής ενεργειακής συµπεριφοράς ενός υφισταµένου 
κτιρίου, των παραγόντων που την επηρεάζουν  καθώς και των δυνατοτήτων για 
εξοικονόµηση ενέργειας σε αυτό.  

Συζήτηση και Προτάσεις 

Οι µακροπρόθεσµα ευρύτεροι στόχοι που θεωρούνται απαραίτητοι και αναµένεται 
να συµβάλλουν στην επίτευξη της ενεργειακής ανάπτυξης της Ε.Ε. µέσα από ένα 
µοντέλο αειφόρου ανάπτυξης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 
εναπόκεινται  στην ανάπτυξη του πλήρους φάσµατος των τεχνολογιών 
εξοικονόµησης της ενέργειας και των ανανεώσιµων πηγών.  H φιλόδοξη αυτή 
πολιτική, δηλαδή της καταπολέµησης της «κλιµατικής αλλαγής» πρέπει να 
συνδυαστεί µε την προώθηση της καινοτοµίας (π.χ. κεντρικά ηλιακά συστήµατα) 
καθώς και των διαρθρωτικών αλλαγών (απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας) οι 
οποίες θα οδηγήσουν σε ένα σύστηµα αποδοτικότερης παραγωγής και βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας.  
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός 
Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική αφορά στο 
σχεδιασµό κτιρίων µε σκοπό την εξασφάλιση 
συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης, 
αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες 
περιβαλλοντικές πηγές, αλλά και τα φυσικά 
φαινόµενα του κλίµατος. Βασικά στοιχεία του 
βιοκλιµατικού σχεδιασµού αποτελούν τα 
παθητικά συστήµατα που ενσωµατώνονται στα 
κτίρια µε στόχο την αξιοποίηση των 
περιβαλλοντικών πηγών για θέρµανση, ψύξη 
και φωτισµό των χώρων, αλλά κυρίως οι 
τεχνικές δόµησης των κτιρίων που βελτιώνουν 
τη φυσική λειτουργία και την ενεργειακή 
συµπεριφορά του κελύφους διεποχιακά. 

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και των 
περιβαλλοντικών πηγών (γενικότερα) µέσω των 
παθητικών ηλιακών συστηµάτων (ΠΗΣ) 
επιτυγχάνεται στα πλαίσια της συνολικής 
θερµικής λειτουργίας του κτιρίου και της σχέσης 
κτιρίου - περιβάλλοντος. Η δε θερµική 
λειτουργία ενός κτιρίου αποτελεί µία δυναµική 
κατάσταση, η οποία:  

 εξαρτάται από τις τοπικές κλιµατικές και 
περιβαλλοντικές παραµέτρους (την 
ηλιοφάνεια, τη θερµοκρασία εξωτερικού 
αέρα, τη σχετική υγρασία, τον άνεµο, τη 
βλάστηση, το σκιασµό από άλλα κτίρια), 
αλλά και τις συνθήκες χρήσης του κτιρίου 
(κατοικία, γραφεία, νοσοκοµεία κλπ.) και  

 βασίζεται στην αντίστοιχη ενεργειακή 
συµπεριφορά των δοµικών του στοιχείων 
και (κατ’ επέκταση) των ενσωµατωµένων 
παθητικών ηλιακών συστηµάτων, αλλά και 
το ενεργειακό προφίλ που προκύπτει από 
την λειτουργία του κτιρίου.  

Ο ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός κτιρίων µε βάση και την βιοκλιαµτική 
αρχιτεκτονική συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη, όπως: ενεργειακά (εξοικονόµηση 
ενέργειας και θερµική/οπτική άνεση), οικονοµικά (µείωση καυσίµων και κόστους 
Η.Μ εγκαταστάσεων), περιβαλλοντικά (µείωση ρύπων, περιορισµός φαινοµένου 
του θερµοκηπίου), κοινωνικά (βελτίωση της ποιότητας ζωής), ενώ η εφαρµογή 
του βιοκλιµατικού σχεδιασµού σε νέα κτίρια δεν αυξάνει το κατασκευαστικό 
κόστος, εφ’ όσον εφαρµόζονται απλά συστήµατα και τεχνολογίες. 

Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Θέρµανσης 

Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για 
θέρµανση των χώρων το χειµώνα, καθώς και για παροχή φυσικού φωτισµού.  

 Το συνηθέστερο παθητικό ηλιακό σύστηµα είναι το σύστηµα άµεσου 
(ηλιακού) κέρδους, το οποίο αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια για θέρµανση, µε 
άµεσο τρόπο µέσω ανοιγµάτων κατάλληλου (νότιου) προσανατολισµού των 
χώρων. Εκτός από τα ανοίγµατα το σύστηµα αποτελείται από την 
απαιτούµενη θερµική µάζα (χρήση υλικών υψηλής θερµοχωρητικότητας), την 
κατάλληλη θερµική προστασία (θερµοµόνωση κελύφους, διπλοί 
υαλοπίνακες) και την απαιτούµενη ηλιοπροστασία κατά τους θερινούς µήνες.  

Τα υπόλοιπα παθητικά συστήµατα είναι συστήµατα έµµεσου κέρδους και 
ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Ηλιακοί τοίχοι: αποτελούνται από τοιχοποιίες συνδυαζόµενες µε 
υαλοστάσιο, τοποθετηµένο εξωτερικά, σε απόσταση 5-15cm.  Η τοιχοποιία 
είναι είτε αµόνωτος τοίχος µεγάλης θερµικής µάζας (τοίχος θερµικής 
αποθήκευσης), είτε θερµοµονωµένος (θερµοσιφωνικό πανέλο), ενώ, το 
υαλοστάσιο µπορεί να είναι σταθερό ή ανοιγόµενο και να φέρει µονούς ή 
διπλούς υαλοπίνακες.  Ο ηλιακός τοίχος λειτουργεί ως ηλιακός συλλέκτης και 
η θερµότητα που δηµιουργείται µεταφέρεται µέσω της µάζας του τοίχου ή 
µέσω θυρίδων στον προσκείµενο χώρο.  Μια ειδική κατηγορία τοίχων 
θερµικής αποθήκευσης είναι ο τοίχος Trombe-Michel (τοίχος µάζας µε 
θυρίδες), ο οποίος συνδυάζει και τις δύο λειτουργίες θερµικής απόδοσης.   

 Θερµοκήπια (ηλιακοί χώροι): είναι κλειστοί χώροι που προσαρτώνται ή 
ενσωµατώνονται σε νότια τµήµατα του κτιριακού κελύφους και περιβάλλονται 
από υαλοστάσια. Η ηλιακή ακτινοβολία, εισερχόµενη από τα νότια 
υαλοστάσια του θερµοκηπίου, µετατρέπεται σε θερµική και µέρος αυτής 
αποδίδεται άµεσα στο χώρο (αυξάνοντας τη θερµοκρασία αέρα), ενώ µέρος 
αυτής αποθηκεύεται στα δοµικά στοιχεία του χώρου (θερµική µάζα) και 
αποδίδεται µε χρονική υστέρηση.  Η µεταφορά της θερµικής ενέργειας από 
τον ηλιακό χώρο προς το εσωτερικό του κτιρίου επιτυγχάνεται µέσω θυρίδων 
ή ανοιγµάτων του διαχωριστικού δοµικού στοιχείου. 

 Ηλιακά αίθρια: είναι οι αιθριακοί χώροι του κτιρίου οι οποίοι επικαλύπτονται 
µε υαλοστάσια και η θερµική τους λειτουργία είναι παρόµοια µε αυτή των 
θερµοκηπίων. 

Όλα τα ΠΗΣ πρέπει  να συνδυάζονται µε κατάλληλη θερµική προστασία, ικανή 
θερµική µάζα (για να αποθηκεύεται µέρος της θερµικής ενέργειας και να 
αποδίδεται σταδιακά στους χώρους), αλλά και µε επαρκή συστήµατα 
ηλιοπροστασίας (σκιασµού) και φυσικού αερισµού για το καλοκαίρι για την 
αποφυγή ανεπιθύµητων συνθηκών.  

Τεχνικές Φυσικού ∆ροσισµού 

Οι πιο συνηθισµένες και απλές µέθοδοι φυσικού δροσισµού είναι: 
1. Η ηλιοπροστασία (σκίαση) του κτιρίου, η οποία επιτυγχάνεται µε διάφορους 

τρόπους και µέσα, όπως η φυσική βλάστηση, τα γεωµετρικά στοιχεία 
(προεξοχές) του κτιρίου, σκίαστρα µόνιµα ή κινητά, εξωτερικά ή εσωτερικά 
των ανοιγµάτων, υαλοπίνακες µε ειδικές επιστρώσεις ή ειδικής επεξεργασίας 
(ανακλαστικοί, επιλεκτικοί, ηλεκτροχρωµικοί, κ.λ.π.). 

2. Ο φυσικός εξαερισµός µε κατάλληλο σχεδιασµό και λειτουργία των 
ανοιγµάτων στο κέλυφος και θυρίδες στο άνω και κάτω τµήµα των 
διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα 
στους εσωτερικούς χώρους.  
• Ο νυχτερινός διαµπερής αερισµός είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός, 

ιδιαίτερα τις θερµές ηµέρες, κατά τις οποίες ο ηµερήσιος αερισµός δεν 
είναι δυνατός.  Ο νυχτερινός αερισµός συνεισφέρει στην αποθήκευση 
«δροσιάς» στη θερµική µάζα του κτιρίου, µε αποτέλεσµα την µειωµένη 
επιβάρυνση του κτιρίου κατά την επόµενη µέρα. 

• Η χρήση ανεµιστήρων, ιδιαίτερα ανεµιστήρων οροφής, ενισχύει το 
φαινόµενο του φυσικού αερισµού, µε ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας.  Επί πλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη θερµικής άνεσης σε 
θερµοκρασίες υψηλότερες από τις συνήθεις (περίπου 2-3οC), καθώς µε 
την κίνηση του αέρα που δηµιουργείται µεταφέρεται θερµότητα από το 
ανθρώπινο σώµα.  

3. Η χρήση της θερµικής µάζας για τη µείωση των θερµοκρασιακών 
διακυµάνσεων κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.  

Αλλες µέθοδοι παθητικού δροσισµού πιο σύνθετες και όχι τόσο ευρείας 
εφαρµογής, επιφέρουν επιπρόσθετα οφέλη ψύξης, και είναι:  



• Θερµική προστασία του κτιριακού περιβλήµατος µε τεχνικές όπως φυτεµένο 
δώµα, αεριζόµενο κέλυφος, ανακλαστικά επιχρίσµατα εξωτερικών επιφανειών, 
φράγµα ακτινοβολίας. 

• Ενίσχυση του φαινόµενου του φυσικού εξαερισµού µε πύργους αερισµού ή 
ηλιακές καµινάδες 

• ∆ροσισµός µε εξάτµιση νερού µε τεχνικές όπως: υδάτινες επιφάνειες, πύργος 
δροσισµού, ψυκτικές µονάδες εξάτµισης (άµεσης, έµµεσης ή συνδυασµένης 
εξάτµισης), ή και βλάστηση (µέσω της εξατµισοδιαπνοής των φυτών). 

• ∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας στην ατµόσφαιρα µε ακτινοβολία στο 
νυχτερινό ουρανό,  

• ∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας από το κτίριο στη γη µε αγωγή, 
(υπόσκαφα ή ηµιυπόσκαφα κτίρια, ή υπεδάφιο σύστηµα αγωγών και 
εναλλάκτες εδάφους-αέρα). 

Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού Φωτισµού 

Κατάλληλα σχεδιασµένα συστήµατα φυσικού φωτισµού αξιοποιούν το ηλιακό 
φως. Τα συστήµατα φυσικού φωτισµού διακρίνονται σε τέσσερις µεγάλες 
κατηγορίες:   
• Ανοίγµατα στην κατακόρυφη τοιχοποιία 
• Ανοίγµατα οροφής 
• Αίθρια 
• Φωταγωγοί 
Τα συστήµατα αυτά συνδυάζονται µε συγκεκριµένες τεχνικές που αφορούν στο 
σχεδιασµό των ανοιγµάτων, στις οπτικές ιδιότητες των υαλοπινάκων, στα 
φωτοµετρικά χαρακτηριστικά επιφανειών (υφή, χρώµα, φωτοδιαπερατότητα 
υλικών) και στη χρήση ανακλαστήρων, έτσι ώστε να υπάρχει επάρκεια και οµαλή 
κατανοµή φυσικού φωτός µέσα στους χώρους. Οι συνηθέστερες τεχνολογίες 
φυσικού φωτισµού αφορούν υαλοπίνακες µε συγκεκριµένες ιδιότητες, πρισµατικά 
φωτοδιαπερατά στοιχεία, διαφανή µονωτικά υλικά και ανακλαστήρες (ράφια 
φωτισµού ή ανακλαστικές περσίδες).  

Επιλογή Συστηµάτων Και Τεχνικών 

Η µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια προκύπτει από το σωστό και 
ορθολογικό σχεδιασµό, όσον αφορά στη χωροθέτηση και τον προσανατολισµό 
του κτιρίου, το µέγεθος, τον προσανατολισµό και τη θέση των ανοιγµάτων, την 
προστασία του κελύφους (θερµοµόνωση, ανεµοπροστασία, ηλιοπροστασία), αλλά 
και από τη σωστή λειτουργία των συστηµάτων.  Προτιµότερα είναι τα συστήµατα 
που είναι απλά στην κατασκευή και στη λειτουργία τους και που συνδυάζουν 
θερµικά οφέλη καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.  Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η 
εξασφάλιση επαρκούς ηλιοπροστασίας (σκίασης) και φυσικού αερισµού το 
καλοκαίρι. Η εξοικονόµηση ενέργειας µε το βιοκλιµατικό σχεδιασµό ποικίλει 
ανάλογα µε τον τύπο του κτιρίου, το κλίµα της περιοχής και από τις επί µέρους 
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται.  Σε κατοικίες της Ελλάδας έχει καταγραφεί  
εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 15-40% για θέρµανση και ολική 
κάλυψη των αναγκών ψύξης των κτιρίων.  

Ο ρόλος της σωστής χρήσης και κατασκευής 

Η απόδοση των βιοκλιµατικών κτιρίων και των παθητικών συστηµάτων αυτών 
επηρεάζεται σηµαντικά από τη σωστή κατασκευή, τη συντήρηση και τη χρήση 
τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων βιοκλιµατικών κτιρίων στην Ελλάδα, η 
απόκλιση της τελικής κατασκευής από την αρχική µελέτη του κτιρίου 
(κατασκευαστικά λάθη και παραλείψεις) αποτελεί τον βασικό παράγοντα στον 
οποίο οφείλεται η µειωµένη απόδοση των παθητικών συστηµάτων.  Για όλα τα 
ΠΗΣ και της τεχνικές κελύφους για εξοικονόµηση ενέργειας υπάρχει ως ένα 
βαθµό η αναγκαιότητα της συµβολής του χρήστη.  Ο παράγοντας αυτός πρέπει 
να αποτελεί για τους µελετητές βασικό κριτήριο κατά την επιλογή των 
συστηµάτων και τεχνικών, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις αναµένεται 
µειωµένη συµβολή από την απαιτούµενη κατά τη λειτουργία και χρήση του 
κτιρίου. Σε κτίρια του τριτογενή τοµέα, συχνά η αποδοτική λειτουργία των 
παθητικών συστηµάτων απαιτεί εγκατάσταση συστηµάτων ελέγχου και 
αυτοµατισµού, καθώς είναι δυσχερής η συµβολή του χρήστη στη λειτουργία των 
συστηµάτων. Η συντήρηση αποτελεί την τελευταία παράµετρο για εξασφάλιση της 
βέλτιστης απόδοσης των βιοκλιµατικών κτιρίων µε παθητικά συστήµατα και άλλες 
τεχνικές και την µείωση των προβληµάτων που συνήθως δηµιουργούνται µε το 
χρόνο και τη χρήση των συστηµάτων. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρµογές στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχουν τουλάχιστον 
180 εφαρµογές βιοκλιµατικού σχεδιασµού, εκ 
των οποίων οι δύο αφορούν οικιστικά σύνολα 
(το Ηλιακό Χωριό στην Αττική και ένας οικισµός 
στην Καλαµάτα). Περίπου το 75% των 
εφαρµογών αφορά κατοικίες, ενώ οι υπόλοιπες 
αφορούν κυρίως γραφεία και εµπορικά κτίρια, 
εκπαιδευτικά κτίρια, ξενοδοχειακές και 
νοσηλευτικές εγκαταστάσεις. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ  ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ 

Ο ενεργειακός σχεδιασµός οικιστικών συνόλων 
έχει ως στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας, την 
εξασφάλιση συνθηκών άνεσης και την 
αξιοποίηση των τοπικά διαθέσιµων 
Ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών σε επίπεδο κτιρίου, 
οικοδοµικού τετραγώνου και οικιστικού 
συνόλου. Περιλαµβάνει το βιοκλιµατικό 
σχεδιασµό των κτιρίων και του περιβάλλοντος 
χώρου, τη χωροθέτηση των κτιρίων και των 
λειτουργιών µε γνώµονα την εξοικονόµηση 
ενέργειας και την κάλυψη των θερµικών, 
ψυκτικών και ηλεκτρικών φορτίων του οικισµού 
από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.    
  

  

Πλεονεκτήµατα 
Η εφαρµογή προσεγγίσεων ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού µε 
ενσωµάτωση των ενεργειακά αποδοτικότερων τεχνολογιών στο δοµηµένο 
περιβάλλον είναι προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση του ενεργειακού 
δυναµικού για κάθε κτίριο σε κάθε τόπο.  Η µέγιστη αξιοποίηση αυτή του 
δυναµικού, µέσω ενός βέλτιστου συνδυασµού τεχνολογιών και συστηµάτων, 
επιφέρει σηµαντική µείωση στις ενεργειακές ανάγκες ενός κτιριακού συνόλου.  Η 
µείωση αυτή των αναγκών, εκτός από τον περιορισµό της ενεργειακής 
κατανάλωσης, επιφέρει και µείωση της απαιτούµενης εγκατεστηµένης ισχύος των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρµανσης, ψύξης, αερισµού και 
φωτισµού µε αποτέλεσµα την µικρότερη διαστασιολόγησή τους, το µειωµένο 
κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, το µειωµένο ηλεκτρικό φορτίο 
αιχµής το καλοκαίρι, συγχρόνως µε τη µείωση της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος από τους ρύπους σε επίπεδο κτιρίου και σε επίπεδο δικτύου.  

Επί πλέον η αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελεί 
σήµερα απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών ενός τόπου. Με σηµαντική συµβολή στην 
αντιµετώπιση του ενεργειακού προβλήµατος χωρίς επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές είναι πια σε θέση 
να συµβάλει και µε οικονοµο-τεχνικά οφέλη για µια αειφόρο ανάπτυξη σε επίπεδο 
οικιστικών συνόλων (τοπικό επίπεδο), όσο και σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο.  

Ο ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός ενός οικισµού  - που είναι βασισµένος 
στις τοπικές ανάγκες σχεδιασµού για τον ήδη υπάρχοντα και νέο πληθυσµό και 
στις ανάγκες ενσωµάτωσης των τοπικών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας - µπορεί 
να αποδώσει σε µια γενικότερη κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη.  Εκτός από τα 
προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα και αναλόγως του µεγέθους του οικισµού, 
προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης σε διάφορους τοµείς (δηµόσια κτίρια, 
ενεργειακές εγκαταστάσεις), όπως επίσης και στις δραστηριότητες σχετικές µε 
περιβαλλοντικές µετρήσεις, ενεργειακές µετρήσεις, περαιτέρω ενεργειακές 
µελέτες, ενεργειακό σχεδιασµό κλπ. - παράγοντας µε σηµαντικό δυναµικό 
συνεισφοράς στην περαιτέρω περιφερειακή και αειφόρο ανάπτυξη. 
 
Μεθοδολογια  
Με στόχο την ολική κάλυψη των θερµικών και ηλεκτρικών αναγκών ενός νέου 
οικιστικού συνόλου µε αξιοποίηση του τοπικού δυναµικού ΑΠΕ, ο ενεργειακός 
βασίζεται στην παρακάτω µεθοδολογία: 
i. ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του οικιστικού συνόλου µε 

κατάλληλο σχεδιασµό χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, 
ii. µέγιστη αξιοποίηση των τοπικά διαθέσιµων ΑΠΕ µε βελτιστοποίηση - σε 

επίπεδο σχεδιασµού και εγκατάστασης/λειτουργίας των ενεργειακών 
συστηµάτων, 

iii. ενεργειακή διαχείριση σε επίπεδο παραγωγής ενέργειας και τελικής χρήσης 
(demand and supply sides). 

Η ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του οικιστικού συνόλου 
επιτυγχάνεται µε το βιοκλιµατικό σχεδιασµό, ο οποίος εφαρµόζεται:   
• είτε σε πολεοδοµική κλίµακα για εξασφάλιση κατάλληλων µικροκλιµατικών 

συνθηκών (επαρκής ηλιασµός, αερισµός, κ.ο.κ.) 
• είτε σε κτιριακή κλίµατα, ενσωµατώνοντας τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας 

και κατάλληλα παθητικά ηλιακά συστήµατα, συστήµατα φυσικού φωτισµού και 
ηλιοπροστασίας, φυσικού αερισµού, και τεχνικές παθητικού δροσισµού  

Συστήµατα και τεχνικές εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας 
στα κτίρια (π.χ. εγκατάσταση και ορθολογική χρήση ηλεκτροµηχανολογικών 
συστηµάτων χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συστηµάτων ενεργειακής 
διαχείρισης), συµβάλλουν σηµαντικά στη µείωση των ενεργειακών αναγκών (για 
θέρµανση, ψύξη και φωτισµό), αλλά και στην αύξηση της απόδοσης των ΑΠΕ.   
Η εφαρµογή ΑΠΕ προβλέπεται αντίστοιχα  
• είτε κεντρικά σε επίπεδο οικισµού (π.χ. τηλεθέρµανση/τηλεψύξη µε βιοµάζα ή 

γεωθερµία, ηλεκτροδότηση µε φωτοβολταϊκά, αιολικά ή άλλα συστήµατα 
ΑΠΕ)  

• είτε µεµονωµένα σε επίπεδο κτιρίου (π.χ. παθητικά και ενεργητικά ηλιακά 
συστήµατα, γεωθερµικές αντλίες θερµότητας, φωτοβολταϊκά συστήµατα)  

Τέλος, προτείνεται η ενεργειακή διαχείριση που εξασφαλίζει την µέγιστη 
απόδοση του κελύφους και των ηλεκτροµηχανολογικών  εγκαταστάσεων των 
κτιρίων και σε επίπεδο οικισµού τη βέλτιστη και αποδοτική λειτουργία όλων των 
ενεργειακών συστηµάτων. 
Σε επίπεδο υποδοµών, ο ενεργειακός σχεδιασµός αφορά στη χωροθέτηση 
δραστηριοτήτων για µείωση της κατανάλωσης καυσίµων από µεταφορές, στην 
εναρµόνιση του αστικού χώρου µε το φυσικό περιβάλλον και εφαρµογή τεχνικών 
και στοιχείων από την τοπική παράδοση, αλλά και την αξιοποίηση των 
περιβαλλοντικών πόρων σε τοπικό επίπεδο. 



Βιοκλιµατικος σχεδιασµός σε επίπεδο οικισµού 
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός σε πολεοδοµικό επίπεδο, σε επίπεδο, δηλαδή, 
οικιστικών συνόλων, αφορά την βέλτιστη αξιοποίηση των περιβαλλοντικών-
ενεργειακών παραµέτρων σε ετήσια βάση, και, ειδικότερα: 
Α. Κατά τη χειµερινή περίοδο: 

 Ηλιασµός των κτιρίων και των υπαιθρίων χώρων χρησιµοποιώντας 
παραµέτρους όπως ο προσανατολισµός και κατεύθυνση οδικών και άλλων 
αξόνων, προσανατολισµός κτιρίων, ύψος κτιρίων, αποστάσεις κτιρίων, φύτευση 

 Ανεµοπροστασία των κτιρίων και των υπαιθρίων χώρων χρησιµοποιώντας 
παραµέτρους όπως: οργάνωση του χώρου σε σχέση µε τις κατευθύνσεις των 
επικρατέστερων ανέµων, πύκνωση του πολεοδοµικού ιστού και χωροθέτηση 
πολεοδοµικών στοιχείων, χρήση πυκνής δενδροφύτευσης ως ζώνες προστασίας, 
χρήση κατάλληλης βλάστησης µέσα στον οικισµό  
Β. Κατά τη θερινή περίοδο: 

 Ηλιοπροστασία των κτιρίων και των υπαιθρίων χώρων χρησιµοποιώντας 
παραµέτρους όπως: χρήση συστηµάτων σκίασης (πέργκολες, στέγαστρα κλπ.), 
χρήση κατάλληλης βλάστησης µέσα στον οικισµό και γύρω από τα κτίρια (δένδρα, 
αναρριχόµενα φυτά κλπ.), χρήση άλλων πολεοδοµικών στοιχείων 
(αλληλοσκιασµός επιφανειών) 

 Αερισµός των κτιρίων και των υπαιθρίων χώρων χρησιµοποιώντας 
παραµέτρους όπως: χωροθέτηση πράσινων χώρων (πάρκα κλπ) κατάλληλου 
σχήµατος και µεγέθους (ανακατεύθυνση και όδευση ανέµων), συσχέτιση 
κτιριακών εµποδίων και ανοικτών χώρων (εξασφάλιση επαρκούς µη τυρβώδους 
ροής αέρα, αποφυγή φαινοµένου Bernoulli), κατάλληλη χωροθέτηση κτιρίων 
(συσχέτιση ύψους και απόστασης) 

 Φυσικός δροσισµός και εξασφάλιση θερµικής άνεσης µε άλλες τεχνικές 
όπως: εξασφάλιση ανεµπόδιστης θέας (sky view factor) των εξωτερικών 
επιφανειών των κτιρίων προς τον ουρανό (δροσισµός µε ακτινοβολία προς τον 
ουρανό), χωροθέτηση υδάτινων στοιχείων κατάλληλου σχήµατος και µεγέθους 
(ψύξη µε εξάτµιση) 
 
Εφαρµογές στην Ελλάδα 
Στην Ελλάδα υπάρχουν λίγες εφαρµογές ενεργειακού σχεδιασµού σε επίπεδο 
οικισµών, όπως: 

1. Το Ηλιακό Χωριό στην Πεύκη Αττικής, όπου έχει εφαρµοστεί βιοκλιµατικός 
σχεδιασµός µε ενσωµάτωση πληθώρας παθητικών ηλιακών συστηµάτων, 
καθώς και κεντρικό ηλιακό σύστηµα για παροχή ζεστού νερού χρήσης. 

2. Ένας οικισµός 120 Βιοκλιµατικών κατοικιών στην Καλαµάτα 
(http://www.agores.org/Publications/CityRES/English/Kalmata-GR-english.pdf). 

3. Στην Κέρκυρα, η ∆ήµος Θινάλι, σε συνεργασία µε 5 άλλους γειτονικούς 
∆ήµους και στα πλαίσια του προγράµµατος ALTENER έχει προωθήσει ένα 
σχέδιο για ενσωµάτωση ΑΠΕ µε στόχο την 100% κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών της περιοχής ως το 2005.   Ήδη εφαρµόζονται τεχνικές 
εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε κτίρια του 
∆ήµου Θιναλίων, έχει ολοκληρωθεί η µελέτη αξιοποίησης της τοπικής 
βιοµάζας και γίνονται µετρήσεις για εξακρίβωση του αιολικού δυναµικού της 
περιοχής.   
(http://www.agores.org/CTO/Catalogue_Summaries/Corfu.pdf).   

Σε επίπεδο µελέτης, έχει πραγµατοποιηθεί ο 
ολοκληρωµένος ενεργειακός σχεδιασµός 
ενεργειακά αυτόνοµου οικισµού µε χρήση 
ανανεώσιµων πηγών  ενέργειας και ειδικότερα 
η µελέτη ενός νέου οικισµού στη Θράκη για το 
Ε.Ι.Υ.Α.Α.Π.Ο.Ε. (Ίδρυµα Παλιννοστούντων 
Ελλήνων). Ο οικισµός περιλαµβάνει συνολικά 
300 κατοικίες - µε δυνατότητα µελλοντικής 
επέκτασης άλλης µιας κατοικίας ανά οικόπεδο - 
καθώς και ένα σχολείο, έναν παιδικό σταθµό - 
νηπιαγωγείο, ένα ιατρικό κέντρο, µία εκκλησία, 
ένα εµπορικό κέντρο και έναν ξενώνα. Η 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οικισµού 
περιλαµβάνει και τα 83 αγροτικά θερµοκήπια 
που έχουν σχεδιαστεί µε σκοπό την 
επαγγελµατική αποκατάσταση των 
επαναπατρισθέντων Ποντίων Ελλήνων. Η 
πολεοδοµική και αρχιτεκτονική µελέτη του 
οικισµού εκπονήθηκε από τα µελετητικά 
γραφεία των Αικ. Σπυροπούλου-Βέη και 
Α.Ν.Τοµπάζη, ενώ η συνολική ενεργειακή 
µελέτη έγινε από το ΚΑΠΕ µε συµµετοχή των 
Energy Research Group (University College 
Dublin) και WIP - Renewable Energies Division. 
Έχουν επίσης εκπονηθεί από το ΚΑΠΕ µελέτες 
ένταξης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε 
υφιστάµενους οικισµούς, όπως και ειδικότερα 
του Ιστορικού Κέντρου της Κέρκυρας και της 
Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. 
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός αστικών χώρων 
περιλαµβάνει την κλίµακα του κτιρίου, του 
οικοδοµικού τετραγώνου ή και της ίδιας της 
πόλης. Στόχος είναι η δηµιουργία 
πολεοδοµικών συνόλων µε ευνοϊκό µικροκλίµα, 
άνετους εξωτερικούς χώρους, καθώς και η 
µείωση των ενεργειακών καταναλώσεων του 
κτιριακού τοµέα για θέρµανση και ψύξη.  
Σχεδιαστικές παρεµβάσεις και αναπλάσεις 
µπορούν να γίνουν στις διαφορετικές κλίµακες 
και στους υπαίθριους χώρους, κοινόχρηστους 
και ιδιωτικούς. 

Μικροκλίµα και δόµηση 

Το µικροκλίµα µιας περιοχής επηρεάζεται κατ’ αρχάς από τις επικρατούσες 
κλιµατικές συνθήκες: θερµοκρασία, ηλιοφάνεια, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου 
και υγρασία, οι οποίες παρουσιάζουν τόσο εποχιακές όσο και ηµερήσιες 
διαφοροποιήσεις.  Το δοµηµένο περιβάλλον, ο προσανατολισµός και η γεωµετρία 
των κτιρίων, η τοπογραφία, η κάλυψη του εδάφους µε βλάστηση διαφόρων ειδών, 
τα υλικά, ακόµα και τα χρώµατα προσδιορίζουν τα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά του χώρου και διαµορφώνουν το µικροκλίµα της περιοχής, 
καθορίζοντας τις συνθήκες άνεσης στο χώρο και την ενεργειακή κατανάλωση των 
γύρω κτιρίων.      

Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός σε πολεοδοµική κλίµακα απαιτεί καθορισµένο 
προσανατολισµό και χωροθέτηση των κτιριακών συνόλων, καθώς και διάταξη και 
πλάτος των δρόµων.  Παράλληλα, απαιτείται κατάλληλη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου και επιλογή βλάστησης για τον ανάλογα µε την εποχή 
ηλιασµό ή ηλιοπροστασία, και αντίστοιχα έκθεση στον άνεµο ή ανεµοπροστασία 
του πολεοδοµικού συνόλου, µε στόχο τη βελτίωση του µικροκλίµατος της 
περιοχής. 

Σηµαντική παράµετρος είναι και τα υλικά που χρησιµοποιούνται σε κτίρια, 
δρόµους και πεζοδρόµια, τα οποία επηρεάζουν το µικροκλίµα, τις συνθήκες 
άνεσης σε υπαίθριους χώρους και την ενεργειακή κατανάλωση των γύρω κτιρίων.  
Τεχνικά χαρακτηριστικά όπως, ο συντελεστής  ανακλαστικότητας και ο 
συντελεστής εκποµπής στη µεγάλου µήκους κύµατος ακτινοβολία,  καθορίζουν σε 
µεγάλο βαθµό τη θερµοκρασία των εξωτερικών επιφανειών.  Ανοιχτόχρωµες 
επιφάνειες απορροφούν µικρό ποσοστό της προσπίπτουσας ηλιακής 
ακτινοβολίας, καθώς αντανακλούν το µεγαλύτερο µέρος, και εποµένως οι 
θερµοκρασίες που αναπτύσσονται είναι µειωµένες, συµβάλλοντας στη µείωση της 
υπερθέρµανσης του γύρω χώρου και των κτιρίων, σηµαντικός παράγοντας κατά 
τη θερινή περίοδο.   

Βλάστηση 

Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και η βλάστηση επηρεάζει σηµαντικά 
το µικροκλίµα της περιοχής.  Ο πιο σηµαντικός ρόλος της βλάστησης στο 
δοµηµένο περιβάλλον είναι η συνεισφορά της στη µείωση της θερµοκρασίας του 
αέρα του περιβάλλοντος χώρου τη θερινή περίοδο, αποτέλεσµα του σκιασµού της 
περιοχής και της απώλειας θερµότητας µέσω των βασικών λειτουργιών των 
φυτών για φωτοσύνθεση, διαπνοή και εξάτµιση.  Καθώς το φυτό διαπνέει, 
εξατµίζεται νερό από τα φύλλα του και παγιδεύεται θερµική ενέργεια από το 
περιβάλλον, ώστε να δροσίζονται τα φύλλα και ο αέρας που τα περιβάλλει, µε 
αποτέλεσµα την πτώση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου.   Συνεπώς, 
ο αέρας κοντά στο έδαφος σε δεντροφυτεµένες περιοχές είναι πιο δροσερός από 
άλλες δοµηµένες περιοχές.   

∆ιαφορετικές µελέτες και πειράµατα µετρήσεων της θερµοκρασίας που έχουν γίνει 
µεταξύ δεντροφυτεµένων περιοχών και του δοµηµένου περιβάλλοντος, έχουν 
δείξει ότι η διαφορά θερµοκρασίας µπορεί να φτάσει µέχρι και 5 °C, επηρεάζοντας 
θετικά το µικροκλίµα της περιοχής.  Γενικά, ακόµα και στον ίδιο χώρο είναι 
αναµενόµενη διαφορά θερµοκρασίας της τάξεως των 2 °C στην περιοχή όπου 
επηρεάζεται από τη βλάστηση. Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι αποτέλεσµα 
της χαµηλότερης θερµοκρασίας των φυτών και του εδάφους, η ακτινοβολία 
µεγάλου κύµατος που εκπέµπεται από τα φύλλα και το έδαφος είναι µειωµένη σε 
σχέση µε την ακτινοβολία που εκπέµπεται από επιφάνειες οι οποίες είναι 
εκτεθειµένες στον ήλιο.  Εποµένως, το επακόλουθο θερµικό φορτίο στον 
άνθρωπο είναι πολύ µικρότερο, βελτιώνοντας σηµαντικά τις συνθήκες θερµικής 
άνεσης κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.   

Όταν η βλάστηση χρησιµοποιείται κοντά σε κτίρια για ηλιοπροστασία, µπορεί να 
µειωθεί το ψυκτικό φορτίο του κτιρίου, ενώ συστηµατικά αυξάνοντας τη βλάστηση 
στην πόλη, µπορεί να υπάρξει σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας για ψύξη στο 
αστικό περιβάλλον. 

Η βλάστηση επηρεάζει και το πεδίο ανεµοροής της περιοχής, µειώνοντας την 
ταχύτητα του ανέµου.  Οµαδοποιώντας συστάδες δέντρων, είναι δυνατή η 
δηµιουργία ανεµοφραχτών, παρέχοντας προστασία στα κοντινά κτίρια, 
ελαττώνοντας την ταχύτητα των ανέµων προς αυτήν την κατεύθυνση.  Ανάλογα 
µε τις ανάγκες, είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν δεντροφυτεύσεις και για την 
ανακατεύθυνση του ανέµου και δηµιουργία ρευµάτων γύρω από το κτίριο, µε 
στόχο το δροσισµό του κτιρίου.      

Άλλα οφέλη της βλάστησης αφορούν τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
στις πόλεις και τη µείωση του θορύβου.  Η µείωση του θορύβου γίνεται λόγω της 
απορρόφησης,  ανάκλασης, και διάθλασης του ήχου από το φύλλωµα.  Τα φυτά 
ανάλογα µε τη διάταξή τους δρουν και ως αποτελεσµατικό φράγµα ήχου, µε τη 
δηµιουργία ζώνης ανάσχεσης.  Το φράγµα ήχου µπορεί να µειώσει το θόρυβο 
µέχρι και 10 dBA, εάν είναι τοποθετηµένο πολύ κοντά στην πηγή του θορύβου, 
ενώ σηµαντικός είναι και ο ψυχολογικός παράγοντας µε τον οπτικό διαχωρισµό 
και πιθανή απόκρυψη της πηγής του θορύβου.   



Σχεδιαστικές εφαρµογές 

Η ένταξη της βλάστησης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό γίνεται τόσο στην κλίµακα 
µεµονωµένων κτιρίων όσο και σε επίπεδο πόλης.  Σε µεµονωµένα κτίρια 
περιλαµβάνει δέντρα σε µικρή απόσταση από το κτίριο, αναρριχώµενα φυτά και 
πέργκολες προσκείµενες σε τοίχους του κτιρίου, φυτεµένα δώµατα, κτλ.  Ανάλογα 
µε τον προσανατολισµό του κτιρίου, συστήνεται διαφορετικό είδος πρασίνου, µε 
σκοπό τη βελτίωση των µικροκλιµατικών συνθηκών και τη µείωση των 
ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου.  

Στην αστική κλίµακα, η βλάστηση εντάσσεται σε δρόµους, πάρκα, άλση, κήπους, 
παιδικές χαρές και άλλους χώρους αναψυχής, βελτιώνοντας το µικροκλίµα της 
περιοχής και το δυναµικό αερισµού της πόλης.  Σε δηµόσιους χώρους, ο 
σκιασµός ολόκληρων δρόµων είναι εφικτός, παρέχοντας θερµική και οπτική 
ανακούφιση.  Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε τον κατάλληλο 
σχεδιασµό της βλάστησης, περαιτέρω βοηθάει στην ανακατεύθυνση του ανέµου 
και ανεµοπροστασία, ανάλογα µε το ύψος και την πυκνότητα των δέντρων. 

Εφαρµογές στην Ελλάδα

Εφαρµογές βιοκλιµατικού σχεδιασµού σε πολεοδοµικό επίπεδο δεν υπάρχουν 
ακόµα.  Είναι όµως δυνατή η αναβάθµιση του δοµηµένου χώρου µε κατάλληλες 
αναπλάσεις µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης στο δοµηµένο περιβάλλον, 
βελτιώνοντας ακόµα και την ποιότητα ζωής στα πυκνοδοµηµένα αστικά κέντρα.   
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα θερµικά ηλιακά συστήµατα µετατρέπουν την 
ηλιακή ακτινοβολία σε θερµότητα. Τα 
ενεργητικά ηλιακά συστήµατα χρησιµοποιούν 
τους συλλέκτες και τη δεξαµενή αποθήκευσης 
ως χωριστές συνιστώσες και η µεταφορά της 
ενέργειας γίνεται µε την βοήθεια κάποιας 
αντλίας  συστήµατος. 

Ένα θερµικό ηλιακό σύστηµα, συλλέγει, 
αποθηκεύει και διανέµει την ηλιακή ενέργεια 
χρησιµοποιώντας είτε κάποιο υγρό είτε αέρα  
ως ρευστό µεταφοράς της θερµότητας των 
συλλεκτών. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για θέρµανση 
νερού οικιακής χρήσης, για τη θέρµανση και 
ψύξη χώρων, για βιοµηχανικές διεργασίες, για 
αφαλάτωση, για διάφορες αγροτικές 
εφαρµογές, για θέρµανση πισίνων κ.λ.π. 

Κατηγορίες θερµικών ηλιακών συστηµάτων   

Τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες 
κατηγορίες, ανάλογα µε την εφαρµογή για την οποία προορίζονται, την τεχνολογία 
που χρησιµοποιείται, το µέγεθος τους, τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής, 
κ.λ.π. Η ποικιλία που παρουσιάζουν οι διατάξεις των συστηµάτων αυτών 
οφείλεται κυρίως στους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους τα συστήµατα 
προστατεύονται από τον παγετό. 

Οι τύποι των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων είναι δύο: Τα συστήµατα φυσικής 
κυκλοφορίας και τα συστήµατα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας. Τα πρώτα 
χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: 

1. Τους συµπαγείς θερµαντήρες ή, όπως ονοµάζονται αλλιώς, τα ολοκληρωµένα 
συστήµατα συλλέκτη-αποθήκευσης, που αποτελούνται από µια ή περισσότερες 
δεξαµενές αποθήκευσης και τοποθετούνται σε ένα µονωµένο περίβληµα µε την 
διαφανή πλευρά να βλέπει προς τον ήλιο. 

2. Τα θερµοσιφωνικά συστήµατα, τα οποία στηρίζονται στη φυσική µεταφορά για 
την κυκλοφορία του νερού στους συλλέκτες και τη δεξαµενή, η οποία βρίσκεται 
επάνω από το συλλέκτη. Καθώς το νερό θερµαίνεται στον ηλιακό συλλέκτη γίνεται 
ελαφρύτερο και ανέρχεται µε φυσικό τρόπο προς την δεξαµενή αποθήκευσης ενώ 
το ψυχρότερο νερό της δεξαµενής ρέει µέσω των σωληνώσεων προς το κατώτερο 
σηµείο του συλλέκτη δηµιουργώντας κυκλοφορία σε όλο το σύστηµα. 

Τα συστήµατα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας συστήµατα χρησιµοποιούν 
ηλεκτρικές αντλίες, βαλβίδες και συστήµατα ελέγχου για να κυκλοφορήσουν το 
νερό ή τα άλλα ρευστά µεταφοράς της θερµότητας µέσα στους συλλέκτες. 
Υπάρχουν δυο τύποι τέτοιων συστηµάτων: 

1. Τα συστήµατα ανοικτού βρόχου, τα οποία χρησιµοποιούν αντλίες 
(κυκλοφορητές), για να κυκλοφορήσουν το νερό χρήσης στους συλλέκτες. 

2. Τα συστήµατα κλειστού βρόχου, που αντλούν το ρευστό µεταφοράς 
θερµότητας, όπως είναι π.χ. ένα αντιπηκτικό µίγµα γλυκόλης και νερού, µέσα 
στους συλλέκτες. Η θερµότητα µεταφέρεται µέσω εναλλακτών θερµότητας από το 
ρευστό στο νερό που αποθηκεύεται στις δεξαµενές. 

Τα συστήµατα φυσικής κυκλοφορίας είναι γενικά πιο αξιόπιστα, ευκολότερα στη 
συντήρηση και ενδεχοµένως µεγαλύτερης διάρκειας ζωής από τα συστήµατα 
εξαναγκασµένης κυκλοφορίας. 

Εφαρµογές 

1. Παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση 

Οι ηλιακοί θερµαντήρες ζεστού νερού κάθε τύπου µπορούν να καλύψουν ένα 
µεγάλο ποσοστό των αναγκών των νοικοκυριών σε ζεστό νερό χρήσης, 
µειώνοντας ταυτόχρονα τις οικιακές δαπάνες σε ενέργεια. Η ποσότητα του ζεστού 
νερού που αποδίδει η ηλιακή ενέργεια εξαρτάται από τον τύπο και το µέγεθος του 
συστήµατος, το κλίµα και την ποιότητα της περιοχής όσον αφορά την ηλιοφάνεια. 

Ιδιαίτερα αποδοτικά είναι τα κεντρικά ηλιακά συστήµατα, τα οποία εφαρµόζονται 
σε σύνολα κατοικιών.  Αυτά τα συστήµατα αποτελούνται από ένα κεντρικό 
σύστηµα συλλεκτών και µια κεντρική δεξαµενή, η οποία παρέχει ζεστό νερό στις 
µεµονωµένες κατοικίες (π.χ. διαµερίσµατα), µέσω δικτύου αγωγών.  Με το 
σύστηµα αυτό η ζήτηση θερµού νερού είναι οµαλότερα κατανεµηµένη κατά τη 
διάρκεια του εικοσιτετραώρου και έτσι µειώνονται οι θερµικές απώλειες του 
αποθηκευµένου νερού για την κάλυψη των απαιτήσεων του συνόλου των 
κατοικιών.  Ένα τέτοιο σύστηµα έχει εφαρµοστεί το Ηλιακό Χωριό, στην Πεύκη 
Αττικής. 

2. Θέρµανση και δροσισµός χώρων 

Η ηλιακή θέρµανση χώρων αντιπροσωπεύει µια εν δυνάµει πολύ µεγάλη αγορά, 
αν και οι δυνατότητες για την διάδοση αυτής της τεχνολογίας σε υφιστάµενα 
κτήρια πυκνοκατοικηµένων αστικών περιοχών, ειδικότερα στα πολυώροφα, είναι 
µάλλον περιορισµένες. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης χώρων 
βασίζονται σε εξαρτήµατα όπως οι συλλέκτες στέγης για τη συλλογή και τη 
διανοµή της θερµότητας. Χρησιµοποιούν αέρα η ένα υγρό που θερµαίνεται στους 
ηλιακούς συλλέκτες και, στη συνέχεια, µεταφέρεται από ανεµιστήρες ή αντλίες µε 
µικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ηλιακά συστήµατα αέρος 
αποτελούνται από συλλέκτες, ανεµιστήρες, αεραγωγούς και συστήµατα ελέγχου, 
και µπορούν να θερµάνουν τον αέρα ενός σπιτιού χωρίς εναλλάκτες θερµότητας ή 
θερµική αποθήκευση. Στα µεγάλα συστήµατα αέρος χρησιµοποιείται συνήθως 
θερµική αποθήκευση, για παράδειγµα κάποιο δοχείο µε χαλίκια ή µικρές πέτρες. 
Τα ηλιακά συστήµατα θέρµανσης υγρών περιλαµβάνουν τους ηλιακούς 
συλλέκτες, τις δεξαµενές αποθήκευσης, τις αντλίες, τις σωληνώσεις, τους 
εναλλάκτες θερµότητας (στα συστήµατα κλειστού βρόχου) και τα συστήµατα 
ελέγχου. 



Εξαιτίας της σύµπτωσης στη ζήτηση του δροσισµού ή της ψύξης µε την µέγιστη 
διαθέσιµη ηλιακή ακτινοβολία, ο ηλιακός δροσισµός εµφανίζεται ως µια πολλά 
υποσχόµενη τεχνολογία που ίσως ανοίξει µια ραγδαίας ανάπτυξης αγορά. Η ψύξη 
κύκλου απορρόφησης είναι η πρώτη και παλιότερη από τις τεχνολογίες 
κλιµατισµού. Ένα κλιµατιστικό κύκλου απορρόφησης δεν χρησιµοποιεί ηλεκτρικό 
συµπιεστή για να διατηρήσει µηχανικά υπό πίεση το ψυκτικό µέσο. Αντί γι’ αυτό 
χρησιµοποιείται µια πηγή θερµότητας όπως ένας µεγάλος ηλιακός συλλέκτης για 
να εξατµιστεί το ήδη βρισκόµενο υπό πίεση ψυκτικό ρευστό από ένα µίγµα 
απορροφητή/ψυκτικού µέσου. 

3. Αφαλάτωση 

Η ηλιακή ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αφαλάτωση θαλασσινού 
νερού µε κόστος που επιτρέπει τη χρήση του νερού σε αγροτικές εφαρµογές. 
∆εδοµένου ότι οι πολλές άνυδρες περιοχές είναι κοντά στη θάλασσα, το 
αφαλατωµένο νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αναµόρφωση τους. 

4. Θέρµανση πισίνας 

Σε µια πισίνα απαιτείται θερµότητα χαµηλής θερµοκρασίας για να διατηρηθεί το 
νερό γύρω στους 27οC. Η µικρή διαφορά µεταξύ της µέσης ηµερήσιας 
θερµοκρασίας µιας µη θερµαινόµενης πισίνας και της θερµοκρασίας που είναι 
επιθυµητή κατά της κολύµβηση επιτρέπει την χρήση πολύ απλών, αλλά 
ταυτόχρονα και αποδοτικών συλλεκτών. Στα συστήµατα αυτού του είδους δεν 
απαιτείται η ύπαρξη ξεχωριστής δεξαµενής αποθήκευσης, δεδοµένου ότι η ίδια η 
πισίνα χρησιµεύει ως αποθήκη θερµότητας. 

∆υνατότητες της αγοράς – Προώθηση ηλιακών συστηµάτων 

Μεταξύ των συστηµάτων εκµετάλλευσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, τα 
ενεργητικά ηλιακά συστήµατα είναι εκείνα µε την µεγαλύτερη διείσδυση στην 
αγορά. Η σχετική κατασκευαστική δραστηριότητα άρχισε κατά την δεκαετία του 
’70 και από τότε έχει προχωρήσει σηµαντικά, ενώ στα αποτελέσµατα της 
περιλαµβάνονται προϊόντα µε υψηλή αξιοπιστία και ανταγωνιστικές τιµές των 
οποίων η αρτιότητα εξελίσσεται συνεχώς. 

Όσον αφορά τις διάφορες εφαρµογές, µε εξαίρεση τους ακάλυπτους συλλέκτες 
που χρησιµοποιούνται για την θέρµανση νερού σε πισίνες, η µεγάλη πλειοψηφία 
των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων που παράγονται και που πωλούνται στην 
Ευρώπη χρησιµοποιούνται για την παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Τα 
µεγάλα συλλεκτικά ηλιακά συστήµατα που προορίζονται για την θέρµανση ή την 
προθέρµανση του νερού στις εφαρµογές µεγάλης κλίµακας, αντιπροσωπεύουν 
ένα πολύ µικρό ποσοστό της συνολικής εγκατεστηµένης επιφάνειας συλλεκτών 
και αφορούν κυρίως εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, νοσοκοµείων κ.λ.π. 

Εφαρµογές στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ µεγάλο αριθµό εφαρµογών ενεργητικών ηλιακών 
συστηµάτων.  Περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά καλύπτουν µεγάλο µέρος 
των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης από ηλιακούς θερµοσίφωνες.  Οι δε 
πωλήσεις ηλιακών θερµοσιφώνων στην Ελλάδα ανέρχονται σε 50.000 ετησίως.  
Επί πλέον υπάρχει σηµαντικός αριθµός εφαρµογών κεντρικών ηλιακών 
συστηµάτων εγκαταστηµένα σε ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κ.ά.  Στο Ηλιακό Χωριό 
στην Πεύκη Αττικής είναι εγκατεστηµένο κεντρικό ηλιακό σύστηµα για τη 
θέρµανση νερού χρήσης των κατοικιών, ενώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει 
γίνει εγκατάσταση 300 τετρ. µέτρων επίπεδων ηλιακών συλλεκτών, που 
καλύπτουν τις ανάγκες του κόσµου που χρησιµοποιεί ζεστό νερό χρήσης.  Η 
αποδοτική λειτουργία των ηλιακών συστηµάτων του ΣΕΦ έχει επιβεβαιωθεί από 
µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν από το ΚΑΠΕ µε τη µέθοδο της τηλεµέτρησης 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ  

Η χρήση Φ/Β για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον ήλιο θεωρείται σηµαντική 
από περιβαλλοντική πλευρά αλλά όχι πάντα 
οικονοµική. Η Ελλάδα παρουσιάζει 
αξιοσηµείωτες προϋποθέσεις, για ανάπτυξη και 
εφαρµογή των  Φ/Β συστηµάτων λόγω του 
ιδιαίτερα υψηλού δυναµικού ηλιακής ενέργειας. 
Η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
τόσο σε αποµακρυσµένες όσο και σε 
κατοικηµένες περιοχές, χωρίς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, κάνει ελκυστική τη χρήση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην Ελλάδα. 

Σήµερα υπάρχουν αρκετοί χρήστες, ιδιαίτερα σε 
αποµακρυσµένες περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη ηλεκτρικού 
δικτύου, για τους οποίους τα φωτοβολταϊκά 
συστήµατα θεωρούνται η πλέον ενδεδειγµένη 
και οικονοµική λύση για την κάλυψη των 
ηλεκτρικών τους αναγκών. 
 

Με την φωτοβολταϊκή τεχνολογία γίνεται 
εκµετάλλευση της ενέργειας της ηλιακής 
ακτινοβολίας.  Η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας 
που προσπίπτει σε µία επιφάνεια 1 m2 µια 
ηλιόλουστη µέρα µπορεί να φθάσει το 1 kW. 

Η ενέργεια η οποία προσπίπτει συνολικά σε ένα 
έτος σε µια επιφάνεια εξαρτάται από τη 
γεωγραφική θέση και το προσανατολισµό της 
επιφάνειας. Για τη περιοχή της Αθήνας, η τιµή 
της ετήσιας ενέργειας που προσπίπτει σε µια 
οριζόντια επιφάνεια 1 m2 κυµαίνεται περίπου 
στις 1.500 kWh. Με δεδοµένο ότι τα Φ/Β 
πλαίσια που κυκλοφορούν στην αγορά 
µετατρέπουν περίπου το 11% της ηλιακής 
ενέργειας σε ηλεκτρική, ένα πλαίσιο επιφάνειας 
1 m2 παράγει περίπου 110 Wp. 
 

Πλεονεκτήµατα- µειονεκτήµατα  

Βασικό πλεονέκτηµα της τεχνολογίας των Φ/Β είναι η δυνατότητα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στο σηµείο χρήσης. Άλλα πλεονεκτήµατα είναι τα 
παρακάτω: 
• µηδενική ρύπανση της ατµόσφαιρας,  
• µεγάλη διάρκεια ζωής των ηλιακών στοιχείων (πάνω από 25 χρόνια) 
• αθόρυβη λειτουργία,  
• µηδαµινό κόστος συντήρησης και λειτουργίας, 
• δυνατότητα ενσωµάτωσης τους σε οροφές, προσόψεις κτιρίων ως κύρια 

δοµικά στοιχεία, 
• δυνατότητα επέκτασης του συστήµατος ανάλογα µε τις ενεργειακές 

απαιτήσεις. 

Τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον για εφαρµογές Φ/Β 
συστηµάτων ενσωµατωµένων σε κτίρια. Στις εφαρµογές αυτές τα Φ/Β συστήµατα 
εγκαθίστανται σε κτίρια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ συγχρόνως τα 
Φ/Β πλαίσια χρησιµοποιούνται και σαν δοµικά στοιχεία για τη κάλυψη εξωτερικών 
επιφανειών του κτιρίου, όπως π.χ. σε οροφές, προσόψεις, σκίαστρα κλπ. Επίσης 
µπορούν να εγκατασταθούν οµοίως και σε κατασκευές του ευρύτερου οικιστικού 
περιβάλλοντος, όπως σε υπαίθρια πάρκινγκ, στέγαστρα, ηχοπετάσµατα κλπ. Τα 
οφέλη από τη µεγάλης κλίµακας εφαρµογή των Φ/Β σε κτίρια είναι πολλαπλά. Η 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β είναι η µόνη τεχνολογία που µπορεί να 
εφαρµοσθεί σε αστικό περιβάλλον µε µηδενική ρύπανση. Η παραγωγή των Φ/Β 
προκύπτει κατά τις ώρες αιχµής της ζήτησης, υποστηρίζοντας το σύστηµα 
παραγωγής ενέργειας σε περιόδους υψηλού κόστους παραγωγής. Λόγω δε της 
κατανεµηµένης παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας στα σηµεία ζήτησης 
µειώνονται οι απώλειες στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Το κόστος των Φ/Β πλαισίων αποτελεί το µεγαλύτερο µειονέκτηµα για την ευρεία 
εξάπλωση της Φ/Β τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις, όπως σε 
αποµακρυσµένες περιοχές ή σε περιοχές όπου το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας είναι υψηλό, τα Φ/Β αποτελούν τη πλέον ενδεδειγµένη, τεχνικά 
αξιόπιστη και οικονοµικά αποδεκτή λύση.  
 
Σηµαντικότερα θέµατα  

Το κύριο όφελος για τον εγκαταστάτη Φ/Β σε κτίρια είναι η χρήση των Φ/Β και σαν 
δοµικά στοιχεία τα οποία αντικαθιστούν άλλα υλικά της εξωτερικής επιφάνειας 
των κτιρίων και τα οποία πολλές φορές έχουν σηµαντικό κόστος, όπως αυτά που 
χρησιµοποιούνται για τη κάλυψη προσόψεων των κτιρίων. Η εξοικονόµηση που 
προκύπτει από την αποφυγή αυτού του κόστους καθιστά οικονοµικότερη τη 
χρήση των Φ/Β. 

Οι κυριότερες εφαρµογές ενσωµάτωσης Φ/Β σε κτίρια είναι: 

• η κάλυψη ολόκληρης η µέρους της οροφής του κτιρίου 

• η χρήση τους σε υάλινες προσόψεις του κτιρίου 

• η χρήση τους σε  επιφάνειες προστασίας από καιρικές συνθήκες όπως 
στέγαστρα, σκίαστρα. 

Στις εφαρµογές πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον αρχιτεκτονικό 
σχεδιασµό ώστε τα Φ/Β πλαίσια να δένουν αισθητικά µε την αρχιτεκτονική του 
κτιρίου. Κατά τη φάση της σχεδίασης του Φ/Β συστήµατος απαιτείται πλέον και η 
ενεργός συµµετοχή των αρχιτεκτόνων, ώστε να συνδυασθεί η τεχνική λύση µε 
αποτελέσµατα που πληρούν τους όρους της αισθητικής. 



Ενσωµάτωση σε κτίρια. 

Για εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων σε υπάρχουσες κατασκευές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν τα κοινά πλαίσια µε το πλαίσιο αλουµινίου που διαθέτουν. Σε 
αυτήν τη περίπτωση απαιτείται µια πρόσθετη ενδιάµεση κατασκευή πάνω στην 
οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν τα Φ/Β πλαίσια. 

Για εφαρµογές Φ/Β συστηµάτων σε νέα κτίρια είναι προτιµότερα τα πλαίσια χωρίς 
το πλαίσιο αλουµινίου (τύπου ‘laminate’) τα οποία επιτρέπουν την ενσωµάτωσή 
τους σαν δοµικές επιφάνειες του κτιρίου. Η στήριξη των πλαισίων µπορεί να γίνει 
µε ειδικά σχεδιασµένα υλικά η µε τυποποιηµένα υλικά που χρησιµοποιούνται στην 
αγορά για τη στήριξη υαλοπινάκων. 

Επίσης πολλές κατασκευάστριες εταιρείες µπορούν να παράγουν Φ/Β κατά 
παραγγελία σε συγκεκριµένες διαστάσεις η ακόµα και σε διαφορετικά γεωµετρικά 
σχήµατα. Για εφαρµογές ενσωµάτωσης Φ/Β πλαισίων σε κτίρια διατίθενται και 
πλαίσια διαφόρων χρωµάτων και βαθµού διαφάνειας, σε βάρος όµως της 
απόδοσης. Επίσης οι κατασκευαστές διαθέτουν και ειδικά προϊόντα όπως Φ/Β 
πλαίσια που µπορούν να αντικαταστήσουν απευθείας κεραµίδια, η άλλα 
συµβατικά υλικά που χρησιµοποιούνται για τη κάλυψη οροφών. 

Προσανατολισµός 

Στα Φ/Β συστήµατα που εγκαθίστανται στο έδαφος πάντοτε δίνεται ο 
προσανατολισµός και η κλίση που θα επιτρέπει την βέλτιστη εκµετάλλευση της 
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτό είναι επιθυµητό και στις εφαρµογές 
των Φ/Β σε κτίρια, παρόλα’ αυτά αυτό δεν είναι συνήθως δυνατό καθόσον 
υπάρχουν περιορισµοί από τις δεδοµένες επιφάνειες του κτιρίου. Έτσι δεν γίνεται 
πάντα η βέλτιστη εκµετάλλευση ηλιακής ακτινοβολίας, όµως οι απώλειες από το 
µη σωστό προσανατολισµό µπορούν να µην είναι τόσο σηµαντικές, σε σχέση µε 
τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των πλαισίων σε αντικατάσταση 
άλλων  δοµικών στοιχείων του κτιρίου. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι να µη 
δηµιουργούνται σκιασµοί στην επιφάνεια των Φ/Β πλαισίων από παρακείµενα 
κτίρια η αντικείµενα, κυρίως τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας, διότι έστω και µικρός 
σκιασµός των Φ/Β πλαισίων προκαλεί σηµαντική µείωση της παραγόµενης 
ισχύος. Σε περιπτώσεις δε που η ακτινοβολία δεν προσπίπτει οµοιόµορφα σε όλα 
τα Φ/Β πλαίσια, συνιστάται η σύνδεση των Φ/Β πλαισίων σε µικρές συστοιχίες µε 
οµοιόµορφη πρόσπτωση ακτινοβολίας. Σε µια συστοιχία µε µη οµοιόµορφη 
πρόσπτωση ακτινοβολίας η σε περίπτωση µερικού σκιασµού αυτής, η απόδοση 
ολόκληρης της συστοιχίας καθορίζεται από την απόδοση του πλαισίου µε τη 
µικρότερη απόδοση. 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Η έξοδος της Φ/Β συστοιχίας συνδέεται µέσω κατάλληλων µετατροπέων στο 
ηλεκτρικό δίκτυο. Η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από το Φ/Β σύστηµα 
χρησιµοποιείται για τη κάλυψη µέρους των αναγκών του κτιρίου ενώ οι υπόλοιπες 
καλύπτονται από το ηλεκτρικό δίκτυο. Έτσι ο ιδιοκτήτης ωφελείται από τη 
µειωµένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. Αν υπάρχουν 
περίοδοι που η παραγωγή από τα Φ/Β είναι µεγαλύτερη από το φορτίο του 
κτιρίου, το πλεόνασµα της ενέργειας µπορεί να πωλείται στο δίκτυο µε τη 
προβλεπόµενη τιµή. Για τη σύνδεση των Φ/Β συστοιχιών µε το ηλεκτρικό δίκτυο 
χρησιµοποιούνται µετατροπείς οι οποίοι µετατρέπουν το συνεχές ρεύµα που 
παράγουν τα Φ/Β σε εναλλασσόµενο 

Η υψηλή τεχνολογία των µετατροπέων επιτρέπει τη παροχή ηλεκτρικής ισχύος 
εξόδου υψηλής ποιότητας, ενώ για λόγους ασφαλείας του δικτύου διακόπτουν τη 
λειτουργία τους σε περίπτωση που διακόπτεται η παροχή του δικτύου.  
 
Εφαρµογές στην Ελλάδα 
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον µικρό αριθµό εγκατεστηµένων Φ/Β 
συστηµάτων, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος τάξεως µεγέθους 1400 kWp. Οι 
δε εφαρµογές των Φ/Β σε κτίρια είναι ελάχιστες και συνήθως τα Φ/Β δεν είναι 
ενταγµένα σαν δοµικά στοιχεία αλλά τοποθετούνται στην οροφή.  Τα τελευταία 
χρόνια υπάρχουν ορισµένες εταιρίες που προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν 
στον χώρο αυτό. Τέτοιες εταιρίες ασχολούνται συνήθως µε την παραγωγή και 
εµπορία προφίλ αλουµινίου, ενώ µια µεγάλη κατασκευαστική εταιρία κατασκευάζει 
εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β, όπου µεταξύ άλλων θα παράγει και ολοκληρωµένες 
οροφές κατοικιών µε Φ/Β. 
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ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ 

Τηλεθέρµανση είναι η παροχή θέρµανσης 
χώρων καθώς και θερµού νερού χρήσης σε ένα 
σύνολο κτιρίων, έναν οικισµό, ένα χωριό ή µια 
πόλη, από έναν κεντρικό σταθµό παραγωγής 
θερµότητας. H θερµότητα µεταφέρεται µε δίκτυο 
µονωµένων αγωγών από το σταθµό προς τα 
θερµαινόµενα κτίρια. 
Ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης αποτελείται από: 
α) Tο σταθµό παραγωγής θερµότητας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο κεντρικός εξοπλισµός 
(λέβητες, σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου, 
καπνοδόχος, αντλίες κλπ). 
β) Tο δίκτυο διανοµής  του θερµαίνοντος 
µέσου, το οποίο είναι θερµό ή υπέρθερµο νερό, 
από το σταθµό παραγωγής θερµότητας προς 
τα θερµαινόµενα κτίρια. 
γ) Tους υποσταθµούς σύνδεσης, µέσω των 
οποίων επιτυγχάνεται η σύνδεση των 
εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρµανσης των 
κτιρίων µε το δίκτυο διανοµής τηλεθέρµανσης. 
δ) Tις εσωτερικές εγκαταστάσεις θέρµανσης 
των κτιρίων  (δίκτυα σωληνώσεων, θερµαντικά 
σώµατα κλπ). 

Πλεονεκτήµατα 

• Eξοικονόµηση ενέργειας µε την αξιοποίηση 
ενός εγχώριου ενεργειακού πόρου. 

• Eπίτευξη µεγαλύτερου βαθµού απόδοσης. 
H συνήθως πληµµελής συντήρηση των 
καυστήρων και των λεβήτων των κεντρικών 
θερµάνσεων των κατοικιών µειώνει 
σηµαντικά το βαθµό απόδοσης του 
συστήµατος, ενώ σε κεντρικά συστήµατα ο 
βαθµός απόδοσης έχει υψηλές τιµές λόγω 
της συνεπούς συντήρησης, µε άµεσο 
αποτέλεσµα την εξοικονόµηση ενέργειας. 

• Bελτίωση του βιοτικού επιπέδου, καθώς 
επιτυγχάνεται καλύτερη ποιότητα   
θέρµανσης, ειδικά σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν τοπικές θερµάνσεις (τζάκια, 
ξυλόσοµπες κλπ.), ενώ ο καταναλωτής 
εξασφαλίζει τη θέρµανσή του χωρίς 
πρόσθετες δικές του φροντίδες (προµήθεια 
πετρελαίου ή καυσόξυλων, συντήρηση 
καυστήρα κλπ). 

• Mείωση της εξάρτησης της χώρας από 
ξένες ενεργειακές πηγές. 

• Eξοικονόµηση σηµαντικού ποσού 
συναλλάγµατος, λόγω της µείωσης των 
εισαγόµενων συµβατικών καυσίµων. 

• Ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, αφενός εξαιτίας της 
χρησιµοποίησης ενός κεντρικού σταθµού 
παραγωγής θερµότητας σωστά 
συντηρούµενου, αντί πολλών λεβήτων 
διασκορπισµένων στα κτίρια, και αφετέρου 
εξαιτίας της χρήσης βιοµάζας σαν καύσιµο, 
αντί του πετρελαίου. Oι εκποµπές SOx είναι 
ελάχιστες, οι εκποµπές NOx πολύ 
µικρότερες από αυτές των συµβατικών 
καυσίµων, ενώ επιτυγχάνεται σηµαντική 
εξοικονόµηση CO2. 

Σηµαντικότερες τεχνολογίες  
Στο σταθµό παραγωγής θερµότητας είναι εγκατεστηµένοι ειδικοί λέβητες στους 
οποίους καίγεται βιοµάζα και παράγεται θερµό νερό. Συνήθως χρησιµοποιούνται 
λέβητες µε εστίες κινούµενων εσχαρών.  
Η βιοµάζα τροφοδοτείται προς τους λέβητες µε πλήρως αυτοµατοποιηµένα 
συστήµατα τροφοδοσίας. 
Τα καυσαέρια καθαρίζονται µε ειδικές διατάξεις όπως πολυκυκλώνες, 
σακκόφιλτρα ή ηλεκτροστατικά φίλτρα και στη συνέχεια οδηγούνται στην 
καµινάδα και από εκεί στην ατµόσφαιρα. 
Οι αγωγοί του δικτύου διανοµής είναι προµονωµένοι και αποτελούνται από 
εσωτερικό χαλύβδινο αγωγό, µόνωση πολυουρεθάνης και εξωτερικό 
προστατευτικό περίβληµα πολυαιθυλενίου. Οι προµονωµένοι αγωγοί 
τοποθετούνται απευθείας στο έδαφος. Στη µόνωση πολυουρεθάνης είναι 
τοποθετηµένα σύρµατα (συνήθως χάλκινα) προκειµένου να εντοπίζονται τα 
σηµεία εµφάνισης υγρασίας κατά µήκος του δικτύου, µέσω ειδικού ηλεκτρονικού 
συστήµατος ελέγχου. Η εµφάνιση υγρασίας µπορεί να οφείλεται είτε σε διαρροή 
του χαλύβδινου αγωγού, είτε σε είσοδο της υγρασίας του εδάφους στη µόνωση. 
Το θερµό νερό ανακυκλοφορεί στο δίκτυο διανοµής µε τη βοήθεια αντλιών. 

Σηµαντικότερα θέµατα  

ΤΕΧΝΙΚΑ 
Η τεχνολογία είναι ώριµη τόσο σε ότι αφορά την παραγωγή θερµού νερού από 
καύση βιοµάζας σε λέβητες, όσο και σε ότι αφορά τη διανοµή του θερµού νερού 
από το σταθµό παραγωγής θερµότητας προς τα συνδεδεµένα κτίρια µέσω 
δικτύου προµονοµένων αγωγών. Εφαρµογές τηλεθέρµανσης µε βιοµάζα 
υπάρχουν εν λειτουργία διεθνώς για πάνω από 25 χρόνια (∆ανία, Φινλανδία, 
Αυστρία κλπ). 

ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ 
Οι εφαρµογές τηλεθέρµανσης µε βιοµάζα είναι επενδύσεις έντασης κεφαλαίου 
λόγω του υψηλού απαιτούµενου αρχικού κεφαλαίου.  
Το κόστος του καυσίµου αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη διαµόρφωση των 
εξόδων των συστηµάτων τηλεθέρµανσης, µε συνέπεια η οικονοµικότητα τέτοιων 
επενδύσεων να είναι ευαίσθητη στις µεταβολές του. 
Σηµαντικό πρόβληµα που θα πρέπει να έχει επιλυθεί πριν από την έναρξη 
υλοποίησης ενός έργου τηλεθέρµανσης, είναι η εξασφάλιση προµήθειας των 
απαιτούµενων ποσοτήτων βιοµάζας και σε συµφωνηµένες τιµές. Αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µε µακροχρόνια συµβόλαια και συµφωνίες µε τους αγρότες, τους 
δασικούς συνεταιρισµούς, τα ∆ασαρχεία κλπ. Επίσης, σηµαντική είναι η 
δυνατότητα χρησιµοποίησης εναλλακτικού καυσίµου, έστω και για µικρό χρονικό 
διάστηµα, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισµένη η τροφοδοσία του συστήµατος µε 
καύσιµο σε κάθε περίπτωση. 
Σηµαντικός παράγοντας για τη βιωσιµότητα µιας επένδυσης τηλεθέρµανσης είναι 
ο αριθµός των κτιρίων που συνδέονται µε το σύστηµα, προκειµένου να 
προµηθεύονται από αυτό θερµότητα. Έτσι, προκειµένου να επιτευχθεί η άµεση 
σύνδεση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού κτιρίων στο σύστηµα όταν το έργο 
κατασκευασθεί, απαιτείται πλήρης και σφαιρική ενηµέρωση των κατοίκων του 
οικισµού, δηλ. των δυνητικών καταναλωτών, πριν ακόµα αποφασισθεί η 
υλοποίηση του έργου, για τα οφέλη που θα αποκοµίσουν αυτοί από την 
εγκατάσταση του συστήµατος τηλεθέρµανσης (οικονοµικά, περιβαλλοντικά, 
ποιότητας ζωής κλπ), αλλά και για τις πιθανές επιβαρύνσεις (π.χ. από την 
ανέγερση του λεβητοστασίου). Αυτή η δράση µπορεί να υλοποιηθεί µε ηµερίδες, 
ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ. 
Η επιχείρηση διαχείρισης του συστήµατος τηλεθέρµανσης πρέπει να καθορίσει µε 
ιδιαίτερη προσοχή την τιµολογιακή της πολιτική. Προκειµένου να είναι 
ανταγωνιστική η τιµή της θερµικής ενέργειας που θα πωλείται από την επιχείρηση 
του συστήµατος προς τους καταναλωτές, θα πρέπει αυτή να είναι σηµαντικά 
χαµηλότερη από την εναλλακτική περίπτωση της χρησιµοποίησης τοπικού λέβητα 
πετρελαίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο για τους καταναλωτές να 
συνδεθούν µε το δίκτυο. 

Εφαρµογές στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα σήµερα δεν υπάρχει σε λειτουργία σύστηµα τηλεθέρµανσης µε 
βιοµάζα. 

Έχουν εκπονηθεί ορισµένες µελέτες για οικισµούς, µε αξιοποίηση της διαθέσιµης 
δασικής και γεωργικής βιοµάζας στην περιοχή. 

Αυτή τη στιγµή είναι υπό κατασκευή σύστηµα τηλεθέρµανσης µε βιοµάζα στο 
∆ήµο Μεγαλόπολης Ν. Αρκαδίας. 

ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
1. News from Danish Board of District Heating (περιοδικό) 
2. http://www.dbdh.dk  
 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) 

1. Παραγωγή ενέργειας 

Η αξιοποίηση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) µε τελικό σκοπό την παραγωγή ενέργειας 
γίνεται µέσω της καύσης και της αναερόβιας 
επεξεργασίας του οργανικού κλάσµατος, κυρίως 
σε επίπεδο µεγάλων οικιστικών συγκροτηµάτων 
(δηλαδή πόλεων). Η ενεργειακή αξιοποίηση των 
ΑΣΑ αποτελεί µία από  τους σηµαντικότερους  
τρόπους της ολοκληρωµένης διαχείρισης των ΑΣΑ 
όσον αφορά την αειφορική λειτουργία των πόλεων 
σύµφωνα µε την Local Agenda 21. 

Η αξιοποίηση των ΑΣΑ µε σκοπό την παραγωγή 
ενέργειας έχει πολλαπλά οφέλη όπως: 
1. την ανάδειξη της ολοκληρωµένης διαχείρισης 

των ΑΣΑ σε τοπικό αστικό επίπεδο 
λαµβάνοντας υπόψη την Οδηγία 99/31/EC 
αλλά και τις κατευθύνσεις της Local Agenda 21 
για την αειφορικότητα 

2. την απεξάρτηση από τη χρήση συµβατικών 
καυσίµων και τον ασφαλή ενεργειακό 
εφοδιασµό µέσω της αξιοποίησης ενός 
‘πόρου’ όπως θεωρούνται πλέον στις µέρες 
µας τα ΑΣΑ 

3. την µείωση της ανεξέλεγκτης εκποµπής 
αερίων όπως  CH4, ΝΗ3 και CO2 µε δυσµενείς 
συνέπειες στο περιβάλλον (φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, όξινη βροχή, κ.ά.) 

4. την αποτροπή επιβάρυνσης των υπόγειων 
νερών από τα παραγόµενα στραγγίδια των 
ανεξέλεγκτων χωµατερών 

5. την αποφυγή πυρκαγιών από τις διάσπαρτες 
αποθέσεις των ΑΣΑ κυρίως απόκρηµνων 
τοποθεσιών (ραµπλέδες). 

Τα εµπόδια στην εφαρµογή των τεχνολογιών ΑΣΑ 
είναι περισσότερο µη-τεχνολογικά.  Αυτά είναι: 
1. διοικητικές ανεπάρκειες και έλλειψη 

προγραµµατισµού των Φορέων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης καθώς και της Πολιτείας.  

2. οργανωτική υστέρηση και ασαφής στρατηγική, 
έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού σε 
κοµβικά σηµεία αποφάσεων και τέλος έλλειψη 
συντονισµού και αξιόπιστων στοιχείων καθώς 
και µελετών. 

3. ανεπάρκεια περιβαλλοντικής συνείδησης των 
πολιτών στην Ελλάδα σε βαθµό που να 
περιορίζει την επιτυχία προγραµµάτων 
διαχωρισµού στη πηγή καθώς και της 
αποδοχής µονάδων διαχείρισης  ΑΣΑ 
(σύνδροµο ΝIΜΒΥ). 

2. Σηµαντικότερες τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΣΑ

Η αξιοποίηση των ΑΣΑ περιλαµβάνει τις παρακάτω µεθόδους ανάκτησης 
υλικών ή ενέργειας: 
Ανακύκλωση: ∆ιαλογή των χρήσιµων υλικών (χαρτί, γυαλί, κ.α.) στην πηγή 
(δηλαδή σπίτια, γραφεία) σε ξεχωριστούς κάδους ή συγκέντρωση και µηχανική 
διαλογή στους χώρους απόθεσης των ΑΣΑ (ΧΥΤΑ). 
Καύση:  Η αποτέφρωση του συνόλου των οικιακών απορριµµάτων σε 
βιοµηχανικές µονάδες για την παραγωγή ενέργειας και ατµού ή η µετά από 
µηχανική επεξεργασία των ΑΣΑ µε την παραγωγή στερεών καυσίµων (RDF – 
Refuse Derived Fuel) τα οποία επίσης χρησιµοποιούνται ενεργειακά.  
Κοµποστοποίηση: ∆ιαχωρισµός των ΑΣΑ για την απολαβή του οργανικού 
κλάσµατος (υπολείµµατα τροφών, φρούτα, οργανικά) στην πηγή (γειτονιά) ή 
στους χώρους συγκέντρωσης για την παραγωγή κοµπόστας ως 
εδαφοβελτιωτικού. 
Αναερόβια χώνευση: Απόληψη του οργανικού κλάσµατος όπως στην 
κοµποστοποίηση όπου, µέσω αναερόβιας χώνευσης, είτε στη µεσόφιλη (30O – 
37 OC) είτε στη θερµόφιλη περιοχή (50O – 60O C), παράγεται βιοαέριο για την 
παραγωγή ενέργειας µέσω µηχανών εσωτερικής καύσης. 
Υγειονοµική Ταφή: Κατά την ταφή των ΑΣΑ σε οργανωµένους Χώρους 
Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων  (ΧΥΤΑ) δηµιουργούνται αναερόβιες 
συνθήκες µε αποτέλεσµα να παράγεται βιοαέριο το οποίο αποµαστεύεται και 
καίγεται σε µηχανές για την παραγωγή ενέργειας.  
Πυρόλυση: To οργανικό κλάσµα των ΑΣΑ εξαερώνεται µε θερµική κατεργασία 
παρουσία µικρής ποσότητας οξυγόνου. Η πυρόλυση αρχίζει στους 150-200 OC 
και ολοκληρώνεται στους 900-1000 OC. Τα παραγόµενα προϊόντα είναι αέρια 
(CH4, H2, CO2, CO),  υγρά (µε πλήθος οργανικών ενώσεων) και στερεά 
(ανθρακούχο στερεό υπόλειµµα υψηλής θερµογόνου αξίας).  

Μερικοί από τους δόκιµους συνδυασµούς των παραπάνω µεθόδων για την 
ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ µπορεί να είναι: 
1. Ανακύκλωση υλικών – Υγειονοµική ταφή – Αποµάστευση βιοαερίου – 

Παραγωγή ενέργειας  
2. Ανακύκλωση υλικών – Αναερόβια χώνευση του οργανικού κλάσµατος – 

Παραγωγή βιοαερίου - Παραγωγή ενέργειας + Κοµπόστας  
3. ∆ιαχωρισµός  υλικών – Παραγωγή RDF -  Παραγωγή Ενέργειας + 

Υγειονοµική Ταφή  
4. ∆ιαχωρισµός υλικών – Κοµποστοποίηση των οργανικών – Πυρόλυση των 

RDF -  Υγειονοµική ταφή των υπολοίπων 
Τα κριτήρια επιλογής του πλέον δυνατού συνδυασµού  των µεθόδων 
διαχείρισης των ΑΣΑ πρέπει να λάβει υπόψη τα ακόλουθα σηµεία: 
1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που αφορούν CH4, ΝΗ3, ιπταµένη τέφρα  και 

VOC’s καθώς τοξικών ρυπαντών όπως διοξινών.   
2. Κόστος επεξεργασίας ή του συνδυασµού των τεχνολογιών που θα δώσουν 

το µικρότερο δυνατό κόστος επένδυσης 
3. Κόστος επένδυσης, αφορά τις  µεταβαλλόµενες τοπικές συνθήκες αλλά και 

των εναλλακτικών µορφών αξιοποίησης 
4. ∆ιάρκεια εφαρµογής της τεχνολογίας, λαµβάνοντας υπόψη τις 

τεχνολογικές εξελίξεις και το επενδυτικό ρίσκο της συγκεκριµένης 
εφαρµογής 

5. Απαραίτητη έκταση γης, καθορίζει το είδος της τεχνολογίας αλλά και του 
συνδυασµού των µεθόδων (αστικές περιοχές – σύνδροµο ΝΙΜΒΥ) 

6. Ποσοστό αξιοποίησης όσο αφορά την περιεχόµενη σύνθεση των ΑΣΑ 
(υγρασία, οργανικό κλάσµα και αδρανή υλικά) 

Εφαρµογές στην Ελλάδα 

Σήµερα στην Ελλάδα απορρίπτεται ανεξέλεγκτα ένα µεγάλο µέρος των ΑΣΑ σε 
χωµατερές ενώ µόνο ένα µικρό µέρος αυτών που έχουν άµεση εµπορική αξία 
(εφηµερίδες, αλουµινένια κουτιά, κ.ά.) ανακυκλώνονται συστηµατικά (Ενώσεις 
∆ήµων).  

Εφαρµογές ενεργειακής αξιοποίησης από τη διαχείριση των ΑΣΑ σήµερα στην 
Ελλάδα δεν υπάρχουν. Λειτουργεί όµως η Μονάδα Λιπασµατοποίησης του 
∆ήµου Καλαµάτας (φωτογραφία) ενώ ολοκληρώνεται η Μονάδα Μηχανικής 
∆ιαλογής στη χωµατερή των Λιοσίων.  
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 
 

Η γεωθερµική ενέργεια είναι µια ήπια και 
ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή, που µε τα 
σηµερινά τεχνολογικά δεδοµένα µπορεί να 
καλύψει ποικιλία ενεργειακών αναγκών. 

Η γεωθερµική ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία 
υπάρχει στο εσωτερικό της γης και η οποία 
αξιοποιείται µέσω των γεωθερµικών ρευστών.  
Ο σηµαντικότερος παράγοντας για την 
αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας µιας 
περιοχής είναι η θερµοκρασία των 
γεωθερµικών ρευστών που καθορίζει και το 
είδος της εφαρµογής της. 

Στην Ελλάδα η συνηθέστερη εφαρµογή 
γεωθερµίας αφορά στη θέρµανση 
θερµοκηπίων.  Άλλες εφαρµογές είναι η 
τηλεθέρµανση στα κτίρια, ο συνδυασµός µε 
αντλίες θερµότητας στα κτίρια, οι 
ιχθυοκαλλιέργειες, η ξήρανση αγροτικών 
προϊόντων, η αφαλάτωση νερού (θαλασσινού ή 
ακόµα και γεωθερµικού νερού) και άλλες. 

 

Πλεονεκτήµατα της γεωθερµίας 

Η γεωθερµική ενέργεια αποτελεί καθαρή µορφή ενέργειας, εφόσον η τελική 
διάθεση των γεωθερµικών αποβλήτων πραγµατοποιείται κατάλληλα. Ήδη έχει 
αναπτυχθεί και είναι διαθέσιµη η σχετική τεχνολογία για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Το όφελος είναι προφανές αν συνυπολογισθεί, µαζί µε την ενεργειακή 
εξοικονόµηση η µείωση των εκποµπών του CO2, SO2, ΝΟχ και των λοιπών 
ρύπων. Ειδικότερα, σε περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά των γεωθερµικών 
ρευστών το επιβάλλουν, επιλέγεται η λύση της επιστροφής των ρευστών µετά τη 
χρήση τους στον υδροφόρο ορίζοντα, µέσα από µια δεύτερη γεώτρηση 
(γεώτρηση επανεισαγωγής). Η λύση αυτή παρουσιάζει επιπλέον το πλεονέκτηµα 
της ανανέωσης των γεωθερµικών ρευστών, αυξάνει το χρόνο ζωής και τη 
δυναµικότητα του γεωθερµικού πεδίου. 

Οι γεωτρήσεις και τα αντλιοστάσια επεµβαίνουν ελάχιστα στην αισθητική του 
τοπίου δεδοµένου ότι αποτελούν κατασκευές µικρού όγκου. 

Σηµαντικότερες τεχνολογίας 

Η γεωθερµική ενέργεια, ανάλογα µε τη θερµοκρασία των ρευστών, διακρίνεται σε 
τρεις κατηγορίες: 

• χαµηλής ενθαλπίας (25-100° C) 

• µέσης ενθαλπίας (100-150° C) 

• υψηλής ενθαλπίας (> 150° C) 

Η γεωθερµική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας χρησιµοποιείται κυρίως για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατεστηµένη ισχύς των γεωθερµικών 
µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσµο ανέρχεται σε 8.250 MWe 
περίπου (1999). Η τεχνολογία που απαιτείται για την εκµετάλλευση των 
γεωθερµικών ρευστών αυτής της κατηγορίας έχει αναπτυχθεί σε σηµαντικό βαθµό 
και είναι ευρύτατα γνωστή. Συνίσταται κυρίως στη χρήση εναλλακτών θερµότητας 
ή σε µερικές περιπτώσεις, στην απευθείας χρήση των γεωθερµικών ρευστών. 

Εφαρµογές γεωθερµίας στον κτιριακό τοµέα 

Οι εφαρµογές της γεωθερµικής ενέργειας στα κτίρια ποικίλουν ανάλογα µε τη 
θερµοκρασία του διαθέσιµου ρευστού. Για θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 90ºC 
οι εφαρµογές είναι: 

1. η ηλεκτροπαραγωγή,  

2. η ψύξη και ο κλιµατισµός µε αντλίες θερµότητας ρόφησης,  

3. η θέρµανση χώρων µε σώµατα καλοριφέρ, 

4.  η παραγωγή ζεστού νερού σε µπόιλερ και  

5. η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού για χρήση σε ξενοδοχεία κλπ.  

Για µικρότερες θερµοκρασίες υπάρχουν εφαρµογές όπως η θέρµανση χώρων µε 
αερόθερµα νερού ή ενδοδαπέδιο σύστηµα, η παραγωγή ή προθέρµανση ζεστού 
νερού µε εναλλάκτη θερµότητας και τα θερµά λουτρά. Για θερµοκρασίες νερού 
κάτω από 40ºC χρησιµοποιούνται αντλίες θερµότητας για θέρµανση και 
κλιµατισµό. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο υπόγειο νερό, οι αντλίες θερµότητας 
µπορούν να συνδυαστούν µε γήινους εναλλάκτες θερµότητας. 

Εφαρµογές στην Ελλάδα 

Όπως φαίνεται στο χάρτη, περιοχές µε σηµαντικό γεωθερµικό δυναµικό είναι η 
λεκάνη των Θερµοπυλών, η περιοχή του Λαγκαδά, τα νησιά του τόξου 
Νίσυρου/Μήλου, η Λέσβος, η ευρεία περιοχή Καβάλας κ.α., όπου βρίσκονται 
συνήθως ιαµατικά λουτρά. 

Σήµερα στην Ελλάδα, εκτός από τα ιαµατικά λουτρά, οι γεωθερµικές εφαρµογές 
περιλαµβάνουν (α) θέρµανση θερµοκηπίων (για παραγωγή κυρίως κηπευτικών 
και τριαντάφυλλου) στη Νιγρίτα, στο Σιδηρόκαστρο, στο Λαγκαδά, στη 
Νυµφόπετρα, στη Νέα Απολλωνία, στη Νέα Τρίγλια, στη Λέσβο (Πολύχνιτος), και 
στη Μήλο, (β) θέρµανση εδαφών για πρωίµιση σπαραγγιών στο Νέο Εράσµιο και 
στη Νιγρίτα, (γ) παραγωγή πόσιµου νερού µε αφαλάτωση θαλασσινού νερού 
στην Κίµωλο. 

 



Ειδικότερα για τα κτίρια στην Ελλάδα υπάρχου οι παρακάτω εφαρµογές: 

(1) θέρµανση µε ενδοδαπέδιο σύστηµα των γραφείων παραγωγού σπαραγγιών 
στο Νέο Εράσµιο, (2) θέρµανση µε ενδοδαπέδιο σύστηµα του ξενοδοχείου των 
Λουτρών Τραιανούπολης (Αλεξανδρούπολη), (3) Θέρµανση και κλιµατισµός µε 
αντλίες θερµότητας τροφοδοτούµενες από υδρογεώτρηση ή/και γήινο εναλλάκτη 
θερµότητας πέντε κτιρίων: (3ι) το κτίριο των Μεταλλειολόγων στο Εθνικό 
Μετσόβειο Πολυτεχνείο (3ii) το κτιριακό συγκρότηµα του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
∆ηµοσίου ∆ικαίου στα Λεγραινά, (3iii) το νέο κτίριο του ΚΑΠΕ στο Πικέρµι, (3iv) 
κτίριο ∆ήµου Πεταλούδων (Ρόδος), (3v) οικία Παπαγεωργάκη στο Λαγονήσι 
Αττικής. 

Επιπλέον, υπό κατασκευή βρίσκονται (3vi) το έργο τηλεθέρµανσης & τηλεψύξης 
των σχολείων, του κέντρου υγείας, του επαρχείου, και του Ξενοδοχείου Μέγας 
Αλέξανδρος στο δήµο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης µε µεταφορά νερού 20-40ºC σε 
απόσταση 2 χλµ περίπου από τα Λουτρά Λαγκαδά στη πόλη του Λαγκαδά και µε 
υδρόψυκτες αντλίες θερµότητας, το οποίο σχεδιάστηκε κυρίως από το ΚΑΠΕ, και 
(3vii) το έργο θέρµανσης-κλιµατισµού του νέου κτηρίου του δηµαρχείου Πυλαίας 
στη Θεσσαλονίκη, το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΚΑΠΕ. 

Γεωθερµική εφαρµογή σε κτίριο γραφείων του Κ.Α.Π.Ε.   

Στο νέο κτίριο γραφείων του ΚΑΠΕ, του οποίου η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 
2001, εφαρµόζεται γεωθερµική µονάδα αντλίας θερµότητας νερού-νερού.  Το 
κτίριο είναι διώροφο και έχει εµβαδόν 220 m2. 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήµα, το νερό της γεώτρησης το χειµώνα 
διέρχεται από τον εξατµιστή της γεωθερµικής αντλίας θερµότητας νερού-νερού και 
προσφέρει τη θερµότητά του στον ψυκτικό κύκλο (οι θερµοκρασίες σχεδιασµού 
για το φρεατικό νερό είναι 18/12 oC). Ταυτόχρονα ο συµπυκνωτής της αντλίας 
θερµότητας θερµαίνει το χωριστό κύκλωµα νερού του δικτύου των fan coils 
ισογείου και προσφέρει σε αυτό τη θερµότητά του, ανεβάζοντας έτσι την 
θερµοκρασία που υπέστη πτώση από το φορτίο απωλειών του κτιρίου (οι 
θερµοκρασίες σχεδιασµού για το νερό είναι 40/45 oC). Η αντλία θερµότητας έχει 
ψυκτική ισχύ 16 kW και θερµική 17,5 kW. 

Η µονάδα χρησιµοποιεί το φρεατικό νερό υπάρχουσας γεώτρησης σε απόσταση 
10m από το κτίριο του ΚΑΠΕ. Η µέση θερµοκρασία νερού της γεώτρησης 
εκτιµάται γύρω στους 18 οC, ενώ η παροχή του µετρήθηκε ίση µε 1,2 m3/h. 

Επειδή  η παροχή της γεώτρησης δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου του 
φορτίου του κτιρίου, παρά µόνον του ισογείου, τοποθετήθηκε δεύτερη µονάδα 
Α/Θ µε σύστηµα αέρα-νερού, ηλιοβοηθούµενη στο µέρος του εξατµιστή, ισχύος 
18 kW, που καλύπτει το φορτίο του ορόφου. 
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χηµατική παράσταση λειτουργίας του γεωθερµικού συστήµατος ψύξης/θέρµανσης του νέου 
τιρίου στο ΚΑΠΕ µε εφαρµογή αντλίας θερµότητας (ισόγειο) και της ηλιοβοηθούµενης αντλίας 
ερµότητας (στον όροφο). 

Βιοκλιµατικός πόρος 

Α/Θ Ν-ΝΓεώτρηση 

Κτίριο
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ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 
Συµπαραγωγή είναι η διαδοχική (ταυτόχρονη) 
παραγωγή και εκµετάλλευση δύο µορφών 
ενέργειας, ηλεκτρικής (ή µηχανικής) και 
θερµικής, από ένα σύστηµα µηχανών µε τη 
χρήση του ίδιου καύσιµου.  

Με την συµπαραγωγή γίνεται ορθολογικότερη 
χρήση της ενέργειας του καυσίµου και ανάλογη 
µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων. Είναι 
εφαρµόσιµη σε βιοµηχανίες και κτίρια µε 
ταυτόχρονη ζήτηση σε ηλεκτρισµό και 
θερµότητα και, συνήθως, όταν οι ετήσιες ώρες 
λειτουργίας ξεπερνούν τις 4000.  

Σε έναν συµβατικό σταθµό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (θερµικό, υδροηλεκτρικό, 
πυρηνικό κλπ) η µέση αποδοτικότητα είναι 
37%. Οι απώλειες µεταφοράς του ηλεκτρισµού 
στους καταναλωτές (περίπου 8%). Η 
αποδοτικότητα µειώνεται στο 34%. Στην 
Ελλάδα η αποδοτικότητα είναι αρκετά 
χαµηλότερη κυρίως λόγω του λιγνίτη. Συνεπώς, 
το 66% της ενέργειας του καυσίµου χάνεται υπό 
µορφή θερµότητας στο περιβάλλον. 

Η συνολική αποδοτικότητα των σταθµών ΣΗΘ 
είναι της τάξης του 85%.  

  

Πλεονεκτήµατα συµπαραγωγής 

Η επιτυχής εγκατάσταση ΣΗΘ οδηγεί σε µείωση κατανάλωσης καυσίµου – της τάξεως 
του 25%. Η µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι ανάλογη. Με την χρήση επίσης 
του φυσικού αερίου µηδενίζονται οι εκποµπές SO2,  και αιθάλης. 

Στο επίπεδο του χρήστη τα οφέλη είναι καθαρά οικονοµικά, διότι το κόστος ενέργειας 
µειώνεται σε σχέση µε τις "συµβατικές" µονάδες. Σε επιτυχηµένες εγκαταστάσεις ΣΗΘ 
η µείωση των τιµών είναι 20-30%. 

Αυξάνεται η αξιοπιστία ενεργοδότησης. Ο σταθµός ΣΗΘ ενωµένος µε το ηλεκτρικό 
δίκτυο, όπου δίνει ή παίρνει ηλεκτρισµό εγγυάται απρόσκοπτη λειτουργία σε επίπεδο 
µονάδας, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του σταθµού ή ηλεκτροδότησης από το 
δίκτυο. Σε επίπεδο χώρας, µειώνει την ανάγκη εγκατάστασης µεγάλων σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής και αυξάνει την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήµατος της χώρας. 
Η συµπαραγωγή µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (π.χ. 
βιοµάζα) υποκαθιστώντας συµβατικά καύσιµα. 
 
Τεχνολογίες Συµπαραγωγής 
Το βασικότερο µέρος µιας εγκατάστασης ΣΗΘ είναι η µηχανή, η οποία παράγει 
θερµότητα και ηλεκτρισµό. 
Οι βασικές γνωστές τεχνολογίες είναι: 
1) Αεριοστρόβιλος  (κύκλος  Brayton). Γνωστός από τη χρήση του στα αεροπλάνα. 
Ο αέρας συµπιέζεται µέχρι τον θάλαµο καύσης και ακολούθως εκτονώνεται 
2) Ατµοστρόβιλος (κύκλος Rankine). Εκτονώνει ατµό υψηλής ενθαλπίας,  και 
παράγει µηχανικό έργο καθώς και ατµό χαµηλότερης ενθαλπίας 
3) Συνδυασµένος κύκλος. Συνδυασµός των παραπάνω, µε λέβητα ανάκτησης 
ανάµεσα τους. 
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4) Παλινδροµική µηχανή εσωτερικής καύσης ( κύκλος Diesel ή Otto).  Γνωστές 
από τις χρήσεις στα οχήµατα. Πετρελαιοµηχανές των βαρέων οχηµάτων ή 
βενζινοκινητήρες (αεριοκινητήρες) µικρότερων αυτοκινήτων. 
5) Στοιχεία καυσίµου (Fuel Cells). Αρχή των µηχανών αυτών είναι η παραγωγή 
θερµότητας και ηλεκτρισµού χωρίς καύση. Με ηλεκτροχηµικές διεργασίες στο καύσιµο 
(κυρίως φυσικό αέριο) διασπάται και από τις χηµικές αντιδράσεις παράγεται 
θερµότητα και ηλεκτρισµός (υπό µορφή ιόντων). 
Οι µηχανές 1-4 παράγουν ηλεκτρισµό µε σύνδεση γεννήτριας στον άξονα τους. Η 
θερµότητα παράγεται από λέβητες ανάκτησης µε ή χωρίς συµπληρωµατική καύση. Η 
ψύξη, παράγεται µε τον κύκλο απορρόφησης ή προσρόφησης. 
 
Εκλογή Συστήµατος 
Το πρώτο στάδιο στην απόφαση εγκατάστασης συστήµατος ΣΗΘ είναι η καταγραφή 
των ενεργειακών απαιτήσεων της µονάδας.  Η επιλογή του συστήµατος θα γίνει αφού 
έχουν ληφθεί όλα τα άλλα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας.  
Καταγράφονται αναλυτικά τα καύσιµα που καταναλώθηκαν κατά τα προηγούµενα έτη, 
ζεστό νερό ή ατµός που χρησιµοποιείται. Ηµερήσιες καµπύλες δίνουν την δυνατότητα 
αξιοποίησης της µονάδας. Γίνονται προβλέψεις για µελλοντικές καταναλώσεις και 
χρήσεις. 
Από τα παραπάνω υπολογίζεται ο λόγος θερµότητας/ηλεκτρισµού που αποτελεί ένα 
από τα βασικά κριτήρια επιλογής µηχανής. 
 
Οικονοµική ανάλυση 
Η οικονοµική ανάλυση είναι αυτή που θα δώσει ένδειξη για το αν η συµπαραγωγή 
είναι αποδεκτή και ποια τεχνολογία θα εφαρµοστεί.  
Το σύστηµα ΣΗΘ θα είναι συνδεδεµένο µε το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Στο δίκτυο 
αυτό ο σταθµός ΣΗΘ θα: 
1) Παρέχει (πουλάει) περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας 
2) Απορροφά (αγοράζει) αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια. 
Το κόστος µιας εγκατάστασης αποτελείται από: 
Κόστος επένδυσης. Είναι το άθροισµα του κόστους των βασικών µηχανηµάτων 
παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης 
καυσίµου, των πιθανών φίλτρων καθαρισµού απαερίων καύσης, των εργατικών, των 
κτιριακών εγκαταστάσεων, σωληνώσεων, καλωδιώσεων, των συστηµάτων ελέγχου 
και τέλος των µηχανολογικών µελετών και επιβλέψεων. 
Κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Το κόστος καυσίµου της κύριας µηχανής 
ΣΗΘ αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος. Προστίθενται έσοδα από την 
πώληση ηλεκτρισµού στο δίκτυο και αφαιρούνται έξοδα αγοράς ηλεκτρισµού από το 
δίκτυο. Εκτιµάται το κόστος εργατικό και των ανταλλακτικών για την περιοδική 
συντήρηση του συστήµατος ΣΗΘ και προστίθενται τα λειτουργικά έξοδα.  



 
 
 
 
Με βάση όλα τα παραπάνω υπολογίζονται οι οικονοµικοί δείκτες από τους οποίους 
προκύπτει αν η συµπαραγωγή είναι οικονοµικά συµφέρουσα λύση ή όχι. Ακολουθεί 
ανάλυση ευαισθησίας. 
 
Νοµικό πλαίσιο - Χρηµατοδότηση 
Ο βασικός νόµος ο οποίος ορίζει τις εφαρµογές της ΣΗΘ είναι ο 2244/94. Η αρχική 
εξέταση γίνεται από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και ακολουθεί το ΥΠΑΝ µε 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Η εγκατάσταση µιας µονάδας ΣΗΘ απαιτεί µεγάλες επενδύσεις κεφαλαίων κατά την 
αρχική περίοδο. Τα κεφάλαια αυτά µπορούν να αντληθούν από τραπεζικά δάνεια ή 
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς µε την µέθοδο της "χρηµατοδότησης από τρίτους". 
 
Υπάρχουσα κατάσταση 
Στην Ελλάδα υπάρχουν σήµερα περίπου 20 µονάδες σε βιοµηχανικές κυρίως 
εγκαταστάσεις, µε συµµετοχή 2% στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Η εγκατάσταση 
νέων µονάδων προχωρά µε αργούς ρυθµούς. 
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Συµβατικό ενεργειακό σύστηµα σε σύγκριση µε 
σύστηµα συµπαραγωγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χηµατικό διάγραµµα της συµπαραγωγής µε παλινδροµική µηχανή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχηµατική αναπαράσταση ενός µίνι-στροβίλου 
µε ανάκτηση θερµότητας 
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ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας τόσο στον τοµέα 
των συστηµάτων αξιοποίησης των 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όσο και 
στον τοµέα των στατικών µετατροπέων ισχύος 
γίνεται δυνατή η πραγµατοποίηση αξιόπιστων 
λύσεων ηλεκτροδότησης οικισµών αποκλειστικά 
µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Για την 
εφαρµογή τέτοιων τεχνικών αναγκαία 
προϋπόθεση είναι να υπάρχει πρόσβαση σε 
µία ή περισσότερες πηγές ΑΠΕ. Βασικές πηγές 
µπορούν να θεωρηθούν η ηλιακή και η αιολική 
ενέργεια αλλά και η υδραυλική (µικρά 
υδροηλεκτρικά) καθώς επίσης η βιοµάζα και η 
γεωθερµία. Συνδυάζοντας διάφορες πηγές µε 
µετατροπείς ισχύος και µε κατάλληλο έλεγχο 
εξασφαλίζεται  η ποιότητα στην παρεχόµενη 
ηλεκτρική ισχύ. 

Τα συστήµατα ΑΠΕ, εκτός από την αυτόνοµη 
ηλεκτροδότηση οικισµών, συνιστάται να 
χρησιµοποιούνται και σε συνεργασία µε 
υπάρχοντα συµβατικά συστήµατα 
ηλεκτροδότησης οικισµών είτε αυτά είναι τοπικά 
δίκτυα, είτε υπάρχει πρόσβαση στο εθνικό 
δίκτυο και να παρέχουν µέρος ή όλη την 
απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια. 

Σηµαντικό θέµα επίσης αποτελεί και η 
δυνατότητα εφαρµογής µέτρων εξοικονόµησης 
ενέργειας και η συνολική ενεργειακή διαχείριση 
σε επίπεδο οικισµών, έτσι ώστε να υπάρχει όσο 
το δυνατόν µεγαλύτερη, ορθολογικότερη και 
οικονοµικότερη κάλυψη των ενεργειακών 
απαιτήσεων από ΑΠΕ.  

Πλεονεκτήµατα  

Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των 
συστηµάτων αξιοποίησης των ΑΠΕ για 
ηλεκτροδότηση οικισµών είναι η ενεργειακή 
αυτονοµία και η δυνατότητα παραγωγής κοντά 
στο σηµείο χρήσης. Επίσης ρυπαίνουν λίγο έως 
µηδενικά την ατµόσφαιρα, έχουν σχετικά 
αθόρυβη λειτουργία, µικρό κόστος συντήρησης 
και δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις 
ενεργειακές απαιτήσεις. Αποτελεί την καλύτερη, 
και από οικονοµικής πλευράς λύση, για 
οικισµούς αποµακρυσµένους που δεν είναι 
συνδεδεµένοι στο εθνικό δίκτυο. 

Η χρήση ΑΠΕ για την ηλεκτροπαραγωγή γίνεται 
δε ιδιαίτερα ελκυστική όταν συνδυάζεται και µε 
την παραγωγή και θερµικής ενέργειας 
(συστήµατα συµπαραγωγής). 

Τεχνολογίες 

Τα συστήµατα ηλεκτροδότησης οικισµών 
αξιοποιούν την ενέργεια των ΑΠΕ, τη 
µετατρέπουν σε χρήσιµη ηλεκτρική και στη 
συνέχεια τροφοδοτούν το δίκτυο του οικισµού.  

Τα συστήµατα ΑΠΕ χρησιµοποιούν συµβατικές 
µονάδες µετατροπής της ενέργειας όπως 
φωτοβολταϊκές γεννήτριες, ανεµογεννήτριες 
κτλ. Στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες 
χώρες η ηλιακή και η αιολική ενέργεια είναι οι 
πηγές που αξιοποιούνται από συστήµατα 
αξιοποίησης ΑΠΕ. Η  αιολική ενέργεια είναι 
ευµετάβλητη στο χώρο και ότι η εφαρµογή της 
υπόκειται σε πολεοδοµικούς και 
περιβαλλοντικούς περιορισµούς.  Αντίθετα, η 
ηλιακή ενέργεια είναι σχεδόν σταθερή και µε 
ελάχιστους περιορισµούς. Συνεπώς η ηλιακή 
ενέργεια αποτελεί τη βασική ενεργειακή 
συνιστώσα στα συστήµατα ΑΠΕ για 
ηλεκτροδότηση των περισσότερων οικισµών. 

Επειδή τόσο η ηλιακή ακτινοβολία, όσο και η ταχύτητα του ανέµου, µεταβάλλονται 
σε ηµερήσια, αλλά και σε εποχιακή βάση, είναι αναγκαία η αποθήκευση της 
ενέργειας. Η αποθήκευση γίνεται συνήθως υπό µορφή ηλεκτρικής ενέργειας  σε 
συσσωρευτές.  

Για τη µετατροπή των παραµέτρων της ηλεκτρικής ισχύος σε παραµέτρους που 
είναι συµβατοί µε τις συσκευές των χρηστών καθώς και για τον έλεγχο των 
συσσωρευτών χρησιµοποιούνται ειδικοί  µετατροπείς ισχύος. Ο έλεγχος συνολικά 
της ροής της ενέργειας του συστήµατος γίνεται από ειδική µονάδα. Για λόγους 
αυξηµένης αξιοπιστίας το σύστηµα πιθανόν να συµπληρώνεται µε ηλεκτρο-
παραγωγό ζεύγος (Πετρελαιογεννήτρια).  

∆ιακρίνουµε δύο τοπολογίες συστηµάτων:  

Στην πρώτη τοπολογία (σχήµα 1), όλες οι πηγές συνδέονται µε τους 
συσσωρευτές µέσω ελεγκτών φόρτισης και, στη συνέχεια, ένας ή περισσότεροι 
µετατροπείς ισχύος µετατρέπουν τη συνεχή τάση σε εναλλασσόµενη µε 
κατάλληλες παραµέτρους (230/400 V , 50 Hz) και παρέχουν ισχύ στο δίκτυο του 
οικισµού.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1:  Τοπολογία µε γραµµή συνεχούς τάσης. 

Στη δεύτερη τοπολογία (σχήµα 2), κάθε µονάδα συνδέεται και παρέχει την 
παραγόµενη ισχύ, µέσου κατάλληλου µετατροπέα, στο δίκτυο του οικισµού του 
οποίου οι παράµετροι της ισχύος εξασφαλίζονται από µετατροπέα που 
συγχρόνως ελέγχει και το φορτίο των συσσωρευτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 2:  Τοπολογία µε γραµµή εναλλασσόµενης τάσης. 

Η διαχείριση της ενέργειας πραγµατοποιείται από τη µονάδα ελέγχου του 
συστήµατος, η οποία προγραµµατίζεται κατάλληλα µε στόχο την καλύτερη 
εκµετάλλευση της ενέργειας των πηγών ΑΠΕ, την ποιότητα της ισχύος και την 
αξιοπιστία του συστήµατος. 



 

Επιλογή Τεχνολογίας  

Η επιλογή του συστήµατος και της τεχνολογίας βασίζεται στις συνθήκες του τόπου 
της εφαρµογής και τις απαιτήσεις σε ποιότητα ισχύος και αξιοπιστίας. Στην 
Ελλάδα οι πιο πιθανές ανανεώσιµες πηγές που µπορούν να αξιοποιηθούν είναι η 
ηλιακή και η αιολική, λόγω της µεγάλης ηλιοφάνειας και των δυνατών ανέµων  
που επικρατούν στη χώρα, χωρίς αυτό να αποκλείει την αξιοποίηση ενέργειας 
από άλλες πηγές όπως από γεωθερµία, βιοµάζα και µικρά υδροηλεκτρικά όπου 
αυτό είναι δυνατό. Σε περίπτωση που αξιοποιείται βιοµάζα ή γεωθερµία για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η εκµετάλλευση της παραγόµενης θερµικής 
ενέργειας κατά την µετατροπή αποτελεί σοβαρό οικονοµικό πλεονέκτηµα. 

Όσον αφορά στην επιλογή της τοπολογίας η δεύτερη τοπολογία έχει 
πλεονεκτήµατα σε  σύγκριση µε την πρώτη, όµως βρίσκεται ακόµη στο στάδιο της 
ανάπτυξης. Σύντοµα θα τελειοποιηθεί και θα υπάρχουν στην αγορά µονάδες που 
θα µπορούν να ενσωµατωθούν στο σύστηµα µε µικρές παρεµβάσεις. Η πρώτη 
τοπολογία είναι αυτή που εφαρµόζεται ευρέως, αποτελεί όµως µια ακριβή λύση 
λόγω των υψηλών τιµών των εξαρτηµάτων συνεχούς τάσης και ρεύµατος. 

Η αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συσσωρευτές είναι το πιο αδύνατο 
σηµείο του συστήµατος, (κακό βαθµό απόδοσης, συντήρηση και αντικατάσταση). 
Εναλλακτική λύση αποτελεί η κατασκευή αντλητικού υδροηλεκτρικού σταθµού, η 
λειτουργία του οποίου βασίζεται στην άντληση νερού, στις περιπτώσεις χαµηλών 
φορτίων,  από µία δεξαµενή σε δεύτερη που βρίσκεται  σε υψοµετρική διαφορά 
και στην απόδοση της ενέργειας όταν αυτό ενδείκνυται. 

Σηµαντικό στοιχείο στον σχεδιασµό του συστήµατος αποτελεί η µονάδα ελέγχου. 
Ο βέλτιστος τρόπος διαχείρισης της ενέργειας συντελεί, µεταξύ άλλων, στην 
καλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, στην ποιότητα της παρεχόµενης ισχύος και στην 
αύξηση της ζωής του συστήµατος. 

 

Εφαρµογές στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσηµείωτες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
συστηµάτων ηλεκτροδότησης για τους εξής λόγους: 

• υψηλά επίπεδα ηλιοφάνειας και µεγάλο αιολικό δυναµικό σε πολλές περιοχές 

• ύπαρξη πολλών νησιωτικών ή άλλων αποµακρυσµένων περιοχών που 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη ηλεκτρικού δικτύου ή ως περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές (αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.) 

• χρήση συµβατικών µεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
(πετρελαιογεννήτριες) σε νησιωτικές περιοχές µε υψηλό κόστος συντήρησης 
και ρύπανση του περιβάλλοντος 

• αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ΑΠΕ (ιδιαίτερα µε 
φωτοβολταϊκά συστήµατα) την περίοδο µε τη µεγαλύτερη ζήτηση (καλοκαίρι) 

Στην Ελλάδα σήµερα υπάρχουν εφαρµογές που τροφοδοτούν µε ηλεκτρική 
ενέργεια οικισµούς µε ΑΠΕ, όπως αυτή της νήσου Γαύδου. Υπάρχει επίσης 
σηµαντικός αριθµός αυτόνοµων συστηµάτων για ηλεκτροδότηση µεµονωµένων 
κατοικιών η άλλων κτιρίων που χρησιµοποιούν παρόµοια τεχνολογία. 

Για τα µικρά νησιά του ελλαδικού χώρου, που στην πλειοψηφία τους δεν είναι 
συνδεδεµένα στο εθνικό δίκτυο, η αξιοποίηση των ΑΠΕ αποτελεί  βιώσιµη 
εναλλακτική λύση για την ηλεκτροδότησή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το φωτοβολταϊκό πάρκο της ∆ΕΗ στην Κύθνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3. Το δίκτυο του υβριδικού συστήµατος 
ηλεκτροπαραγωγής της Κύθνου [Πηγή: ISET] 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Η χρήση της ενέργειας αποτελεί ένα σηµαντικό 
τµήµα του λειτουργικού κόστους ενός κτιρίου ή 
µιας βιοµηχανίας και διαδραµατίζει πρωταρχικό 
ρόλο στην επίτευξη του επιπέδου άνεσης των 
ενοίκων (όσον αφορά τα κτίρια).  

Η Ενεργειακή ∆ιαχείριση του κτιρίου, είναι µια 
συστηµατική, οργανωµένη και συνεχής 
δραστηριότητα που αποτελείται από ένα 
προγραµµατισµένο σύνολο διοικητικών, 
τεχνικών και οικονοµικών δράσεων. 

Η ενεργειακή διαχείριση στοχεύει στην 
εξασφάλιση συνθηκών και υπηρεσιών τέτοιων 
που να κάνουν την παραµονή των ενοίκων στα 
κτίρια ευχάριστη µε την ελάχιστη δυνατή 
ενεργειακή κατανάλωση, και βασίζεται στην 
συνετή χρήση του ενεργειακού εξοπλισµού.  

Η διαδικασία της ενεργειακής διαχείρισης 
αποτελείται από τέσσερα αλληλοεξαρτώµενα 
στάδια, συγκεκριµένα τη σκέψη, το σχεδιασµό, 
την υλοποίηση και την καταµέτρηση, (βλ. το 
παρακάτω σχήµα). Βασικά εργαλεία στη 
διαχείριση της ενέργειας αποτελούν η 
ενεργειακή επιθεώρηση, η ενεργειακή 
παρακολούθηση, η σωστή συντήρηση του 
εξοπλισµού, καθώς και η λήψη µέτρων για 
εξοικονόµηση της ενέργειας που 
καταναλώνεται. 

 

 

 

Η ενεργειακή διαχείριση µπορεί να επιτευχθεί 
µέσω: 
• της βελτιστοποίησης των εκκινήσεων και 
των διακοπών λειτουργίας του εξοπλισµού, 

• της διακοπής λειτουργίας του εξοπλισµού 
στις χρονικές περιόδους χαµηλής ζήτησης 
και, κατά συνέπεια, χαµηλής απόδοσης, 

• της κλιµακωτής εκκίνησης του εξοπλισµού, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αιχµές, 

• του καθορισµού του σηµείου λειτουργίας 
σύµφωνα µε άλλα στοιχεία 
(χρονοδιάγραµµα, απασχόληση, εξωτερική 
θερµοκρασία), 

• της µείωσης των αιχµών κατανάλωσης µε 
την επιλεκτική διακοπή της λειτουργίας των 
συστηµάτων σε περιόδους που 
υπερβαίνεται το µέγιστο επίπεδο. 

Ενεργειακή επιθεώρηση  

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι µία µελέτη που σκοπό έχει τον ακριβή 
καθορισµό των ενεργειακών ροών µιας εγκατάστασης και απάντά στα ακόλουθα 
τέσσερα ερωτήµατα: 
• Πόση ενέργεια από κάθε διαθέσιµο είδος χρησιµοποιείται και πόσο κοστίζει; 
• Για ποιο σκοπό χρησιµοποιείται η ενέργεια αυτή; 
• Τι επιλογές υπάρχουν (και πόσο κοστίζουν) αυτές, για να µειωθεί η χρήση της 
ενέργειας; 

• Ποια είναι τα οικονοµικώς αποδοτικότερα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας; 
∆ιακρίνονται δύο είδη επιθεωρήσεων, η συνοπτική και η εκτενής. Η συνοπτική 
επιθεώρηση βασίζεται σε παρελθόντα στοιχεία και δεδοµένα, όπως είναι οι 
λογαριασµοί κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και προµήθειας καυσίµων, το 
µέγεθος και το είδος του κτιρίου  / βιοµηχανικής µονάδας, τα στοιχεία 
διαθεσιµότητα των ενεργειακών συστηµάτων κλπ. Αυτού του είδους η 
επιθεώρηση βασίζεται σε υπολογισµούς και δεν περιλαµβάνει κανενός είδους 
επιτόπιο έλεγχο. Από την άλλη, η εκτενής επιθεώρηση βασίζεται σε επιτόπιους  
ελέγχους και ακριβείς καταγραφές των συνθηκών και των ενεργειακών 
καταναλώσεων.  

Ενεργειακή παρακολούθηση 

Η παρακολούθηση της λειτουργίας των ενεργειακών συστηµάτων των κτιρίων 
αποτελεί ουσιαστική διαδικασία για την αποδοτική χρήση της ενέργειας. Με την 
ενεργειακή παρακολούθηση οργανώνεται, καταγράφεται και εξετάζεται η χρήση 
της ενέργειας σε ολόκληρο το κτίριο, χωρίζοντας τα ενεργειακά δεδοµένα ανάλογα 
µε την χρήση και την πηγή της ενέργειας. Επίσης επιτρέπει το διαρκή έλεγχο του 
πόση ενέργεια καταναλώνεται πού και για ποιο σκοπό, και βοηθά τον ενεργειακό 
διαχειριστή να γνωρίζει διαρκώς την κατάσταση των ενεργειακών συστηµάτων 
του κτιρίου / της µονάδας. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται διάφοροι δείκτες, 
π.χ. ο λόγος της ενέργειας που καταναλώνεται σε ένα κτίριο προς τον όγκο ή την 
επιφάνειά του ο οποίος πέρα από την ενεργειακή παρακολούθηση του κτιρίου 
χρησιµοποιείται και για την ενεργειακή του κατάταξη. 

Συντήρηση 

Τα ενεργειακά συστήµατα που δεν συντηρούνται σωστά καταναλώνουν 
µεγαλύτερα ποσά ενέργειας για να επιτύχουν τα ίδια επίπεδα άνεσης. Η 
προληπτική συντήρηση διατηρεί χαµηλά το κόστος λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα 
βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς τα συστήµατα αποδίδουν 
καλύτερα και µειώνονται οι ώρες µη λειτουργίας τους λόγω βλαβών. Για 
παράδειγµα, η κακή συντήρηση ενός λέβητα µπορεί να µειώσει την 
αποδοτικότητά του περισσότερο από 10%. Η περιοδική συντήρηση του 
εξοπλισµού πρέπει να εκτελείται σύµφωνα µε κάποιο προκαθορισµένο 
πρόγραµµα. Έτσι µπορεί να προλαµβάνεται η µη αποδοτική λειτουργία, αντί να 
χρειαστεί να επιδιορθωθεί. Πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά οι οδηγίες του 
κατασκευαστή, καθώς είναι πολύ πιθανό οι ανάγκες σε συντήρηση να αλλάζουν 
σηµαντικά µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων. 

Εξοικονόµηση ενέργειας 

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα στα ενεργειακά οφέλη που µπορούν να επιτευχθούν 
ανάλογα µε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και το ύψος των διαθέσιµων 
επενδύσεων. Μπορούν να εξεταστούν τόσο χαµηλού ή και µηδενικού κόστους 
µέτρα, για τα οποία απαιτείται η πληρέστερη οικονοµική ανάλυσή τους πριν 
εφαρµοσθούν 

Μέτρα χαµηλού ή µηδενικού αρχικού κόστους 
• ∆ιακοπή των πηγών ενέργειας (θέρµανση, φωτισµός) όταν δεν είναι 
αναγκαίες. 

• Κινητοποίηση των ενοίκων για αποδοτική χρήση της ενέργειας (αυτό µπορεί 
να απαιτεί εκπαίδευση για τη βελτίωση του επιπέδου ενηµέρωσης τους). 

Μέτρα που περιλαµβάνουν κάποιο επίπεδο αρχικής επένδυσης 
• Εισαγωγή συστηµάτων ελέγχου – κεντρικά συστήµατα θέρµανσης, σύστηµα 
κεντρικής ενεργειακής διαχείρισης.  

• Βελτιώσεις στο κτίριο ή σε θέµατα σχεδιασµού κάποιου νέου κτιρίου. 
• Βελτιώσεις στο φωτισµό. 
• Χρήση συστηµάτων Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και θερµότητας. 
• Βελτίωση στον κλιµατισµό  / εξαερισµό 
• Εισαγωγή συστηµάτων εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 

Όταν εξετάζονται µέτρα αυτού του είδους, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθοι παράγοντες: 
• Τα οφέλη που θα επιτευχθούν. 
• Η επένδυση κεφαλαίου που απαιτείται και ο χρόνος για να αποσβεσθεί. 
• Το επίπεδο ενόχλησης που θα προσκληθεί αρχικά και τα θέµατα συντήρησης. 
• Το απαιτούµενο επίπεδο των τεχνικών γνώσεων. 



Ενεργειακή διαχείριση σε κτίρια του τριτογενούς τοµέα 

Ένα δοµηµένο πρόγραµµα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (Ε.∆.) ενός κτιρίου ή 
συγκροτήµατος κτιρίων του τριτογενούς δηµόσιου και εµπορικού τοµέα, πρέπει να 
περιλαµβάνει : 

• Εκτεταµένους ελέγχους, καταγραφές και µετρήσεις στο κέλυφος και τις 
ενεργειακές κτιριακές εγκαταστάσεις. που αποσκοπούν στη γνώση του 
ποσού, των περιοχών και της διαχρονικής εξέλιξης της ενεργειακής 
κατανάλωσης και καταλήγουν στον προσδιορισµό δόκιµων δυνατοτήτων 
εξοικονόµησης ενέργειας. 

• Προσδιορισµό κατάλληλων στόχων ενεργειακής κατανάλωσης 

• Μελέτες τεχνοοικονοµικής σκοπιµότητας για την εφαρµογή συγκεκριµένων 
δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας, όπου θα διερευνάται η επιλογή νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών (π.χ. συµπαραγωγή µε χρήση φυσικού αερίου, 
κεντρικά συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης, νέες 
τεχνολογίες αξιοποίησης δυναµικού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας κ.α.) 

• ∆ηµιουργία αρχείου ενεργειακών καταναλώσεων και συνεχής ενηµέρωσή του. 

• Σύνταξη ενεργειακών εκθέσεων-αναφορών, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 
προς τον φορέα διοίκησης-διαχείρισης 

• Έλεγχο της εφαρµογής ενός προγράµµατος ορθολογικής λειτουργίας και 
συντήρησης των κτιριακών ενεργειακών εγκαταστάσεων (θέρµανσης, 
κλιµατισµού, φωτισµού, ζεστού νερού χρήσης) και συσκευών. 

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του χρήστη του κτιρίου σχετικά µε τους 
στόχους του προγράµµατος Ε.∆. και σχετικά µε την συµµετοχή του σε αυτό. 

• Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού και συνεργατών που εµπλέκονται στη 
λειτουργία και τη συντήρηση του κτιρίου και των εγκαταστάσεών του. 

• ∆ιαδικασίες εξεύρεσης τρόπων χρηµατοδότησης ενεργειακών έργων. 

Επίβλεψη κατασκευής ενεργειακών εφαρµογών και συνεχής παρακολούθηση της 
απόδοσής τους µετά την κατασκευή µε σκοπό την αξιολόγηση της ωφελιµότητάς 
τους 

Πρόγραµµα δράσης 

Όταν εντοπισθούν πιθανές δυνατότητες εξοικονόµηση ενέργειας, θα πρέπει να 
καταστρωθεί και να δροµολογηθεί ένα κατάλληλο σχέδιο δράσης. Αυτό επιτρέπει 
την καλύτερη οργάνωση των δράσεων και διασφαλίζει ότι δεν θα ξεχαστούν 
κάποιες από αυτές στην πορεία, ενώ διευκολύνει και την εκ των υστέρων 
εκτίµηση των ενεργειακών οφελών που επιτεύχθηκαν χάρη στην κάθε δράση 
ξεχωριστά. Ένα τυπικό πρόγραµµα δράσης ενεργειακής διαχείρισης περιλαµβάνει 
τα εξής: 
• Απαιτείται µία ενεργειακή επιθεώρηση για την εκτίµηση της τρέχουσας 
κατάστασης του κτιρίου. 

• Πρέπει να εκτελούνται πρωτίστως τα απλά µέτρα εξοικονόµησης και η σωστή 
συντήρηση. Με αυτά είναι ενδεχόµενο να εξαλειφθεί ένα µεγάλο ποσοστό από 
τις πιο δαπανηρές δράσεις. 

• Τα µέτρα αυξηµένου κόστους πρέπει να αποδεικνύουν ότι είναι οικονοµικώς 
βιώσιµα, πριν από την εφαρµογή τους. Ειδάλλως, τα χρήµατα µπορούν να 
διοχετευθούν σε κάποια άλλη κατεύθυνση, όπου θα είναι πιο χρήσιµα. 

• Η αντικατάσταση ολόκληρων συστηµάτων είναι η πιο δαπανηρή δράση και θα 
πρέπει να αποφεύγεται (εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητη), καθώς πέρα 
από το κόστος που συνεπάγεται, µπορούν να ανακύψουν και άλλα 
προβλήµατα. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η κατανάλωση ενέργειας στον τοµέα των 
µεταφορών αντιστοιχεί στο 39% της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας, ή αλλιώς στο 59% της 
κατανάλωσης υγρών καυσίµων. Ο ρυθµός 
αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας στον 
τοµέα των µεταφορών πραγµατοποιείται µε 
ταχύτερους ρυθµούς σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους τοµείς της εθνικής οικονοµίας, 
όπως η βιοµηχανία, ο εµπορικός και ο οικιακός 
τοµέας.  

Αντίστοιχες είναι και οι επιπτώσεις στις 
εκποµπές CO2. Γίνεται λοιπόν εύκολα 
αντιληπτό ότι ο τοµέας των µεταφορών 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην προσπάθεια 
λήψης µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας και 
συγκράτησης των εκποµπών CO2 
(σταθεροποίηση ή µείωση). Την µεγαλύτερη 
συµµετοχή στις εκποµπές CO2 έχουν οι οδικές 
µεταφορές (88%), ενώ όσον αφορά τις 
κατηγορίες δικτύου, το αστικό µεταφορικό έργο 
συµµετέχει κατά 42%, το επαρχιακό έργο µε 
26% και το υπεραστικό µε 32% στις συνολικές 
εκποµπές των οδικών µεταφορών.  

 
Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται προκειµένου να ιεραρχηθούν οι περιοχές παρέµβασης 
ώστε να µεγιστοποιηθούν και τα αναµενόµενα οφέλη. Σε κάθε περίπτωση όµως τα 
προτεινόµενα µέτρα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την συνεργασία και τις 
συντονισµένες ενέργειες πολλών φορέων. Φορείς όπως οι κατασκευαστές, το 
αγοραστικό κοινό, οι χρήστες µέσων µεταφοράς, οι οργανισµοί µε στόλο οχηµάτων, 
τα αρµόδια υπουργεία και η τοπική αυτοδιοίκηση.  

Μέτρα Εξοικονόµησης Ενέργειας στις Μεταφορές  

Οι προσπάθειες (τα µέτρα), που έχουν γίνει µέχρι σήµερα µε σκοπό την εξοικονόµηση 
ενέργειας στις µεταφορές, επικεντρώνονται σε: 

 Περιορισµό της χρήσης των ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων στα αστικά κέντρα 
• Αποκλεισµό της κυκλοφορίας από το κέντρο. 
• Μονά-Ζυγά 
• ∆ιέλευση αυτοκινήτων στο κέντρο µε 2 τουλάχιστον επιβάτες 
• Επιλεκτική διέλευση αυτοκινήτων χαµηλών ή µηδενικών εκποµπών (Ηλεκτρικά 
Αυτοκίνητα – ΗΑ) 
 Αύξηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 

• Εκσυγχρονισµό του στόλου (αποδοτικά οχήµατα, εναλλακτικά καύσιµα) 
• Εισαγωγή συστηµάτων διαχείρισης κυκλοφοριακών ροών (συστήµατα τηλεµατικής) 
• Βελτίωση υποδοµής συγκοινωνιών και κυκλοφορίας (δρόµοι, φωτεινή 
σηµατοδότηση, ηλεκτρονική πληροφόρηση) 
 Παραγωγή οχηµάτων µε χαµηλές καταναλώσεις και περιορισµένες εκποµπές. 

 Χρήση εναλλακτικών καυσίµων (φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτροκίνηση, 
βιοκαύσιµο) 

Στα πλαίσια ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στον ενεργειακό 
σχεδιασµό των µεταφορών µε στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, αναζητούνται τρόποι για 
τον περιορισµό της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων και για την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεών της στην ποιότητα ζωής και στο περιβάλλον. Η υλοποίηση 
οποιουδήποτε σχεδιασµού πρέπει να θέτει τις προϋποθέσεις για την διαµόρφωση 
νοµοθετικού, θεσµικού και χρηµατοδοτικού πλαισίου. 

∆υνατές Περιοχές ∆ράσης 

Οι δράσεις που αναφέρονται παρακάτω, έχουν σαν στόχο τη µείωση των εκποµπών 
CO2  και την εξοικονόµηση ενέργειας ως συνάρτηση της βελτίωσης της απόδοσης 
οχηµάτων, οδικής συµπεριφοράς και εναλλακτικών τύπων καυσίµου. 
1. Εφαρµογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 1999/94 για την εφαρµογή του Σήµατος 
Οικονοµίας Καυσίµου σε Επιβατικά Οχήµατα. 
Αντικείµενο: Η ύπαρξη ετικέτας οικονοµίας καυσίµου σε όλα τα νέα επιβατικά 
αυτοκίνητα που επιδεικνύονται στα σηµεία πώλησης, µε πληροφορίες για την 
κατανάλωση καυσίµου και τις εκποµπές CO2 . 
Στόχος – Όφελος : Η παράµετρος ενέργεια–περιβάλλον στα κριτήρια επιλογής για την 
αγορά νέου αυτοκινήτου. Παρότρυνση κατασκευαστών να παράγουν ενεργειακά 
αποδοτικότερα αυτοκίνητα µε χαµηλές εκποµπές CO2.  
Για την εναρµόνιση της παραπάνω οδηγίας υπεύθυνος φορέας είναι η ∆ιεύθυνση 
ΕΑΡΘ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. Ήδη έχει διαµορφωθεί το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, 
και βρίσκεται στο στάδιο των υπογραφών από τα συναρµόδια Υπουργεία. 
2. Εισαγωγή της χρήσης εναλλακτικών καυσίµων σε στόλους οχηµάτων.  
Αντικείµενο: ∆ροµολόγηση µαζικών µέσων µεταφοράς εναλλακτικών καυσίµων σε 
µεγάλα αστικά κέντρα µε περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ήδη στο στόλο λεωφορείων 
του ΟΑΣΑ έχουν προστεθεί 295 λεωφορεία φυσικού αερίου. Όσον αφορά τα 
βιοκαύσιµα, η έρευνα συνεχίζεται προκειµένου να επιλυθούν διάφορα τεχνολογικά, 
οικονοµικά και νοµοθετικά εµπόδια πριν την ευρεία χρήση τους. Επιπλέον, η 
ηλεκτροκίνηση οχηµάτων καλύπτει πολύ συγκεκριµένες ανάγκες µεταφορικής 
ζήτησης, κυρίως αυτές που αφορούν µετακινήσεις µέσα στη πόλη. Η έλλειψη όµως 
υποδοµής, η υψηλή τιµή αγοράς ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και η περιορισµένη 
αυτονοµία τους δυσχεραίνει ακόµη την είσοδό τους στην αγορά και την καθιστά 
ευνοϊκή µόνο για πολύ ειδικές χρήσεις, όπως διαµόρφωση ειδικού στόλου µε mini  
ηλεκτρικά λεωφορεία για την εξυπηρέτηση επιλεγµένων ηλεκτρικών γραµµών στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας.  
Στόχος – Όφελος : Βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης των 
µέσων µεταφοράς. Η βελτίωση της κυκλοφορίας και της ποιότητας ζωής σε 
επιβαρηµένες περιοχές. 



 

3. Βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης των µαζικών µέσων µεταφοράς 
Αντικείµενο: Ανάπτυξη µεθοδολογίας βασισµένης στην φιλοσοφία του έγγραφου 
συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης για την εφαρµογή της σε εταιρείες παροχής 
µεταφορικού έργου.  
Τα διάφορα συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMAS, ISO 14001, BS 7750) 
µπορούν να εφαρµοστούν µε εξαιρετικά ικανοποιητικά αποτελέσµατα για τον έλεγχο 
της απόδοσης διαδικασιών σε εταιρείες ή οργανισµούς µεταφορών, µε στόχο την 
συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. Στη Φιλανδία έχει ήδη 
αναπτυχθεί οδηγός για την εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης 
ISO 14001, στις διοικητικές διαδικασίες του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και των εποπτευόµενων οργανισµών και εταιρειών. Στον οδηγό 
περιλαµβάνονται τα µέτρα που πρέπει να αναληφθούν µέχρι το 2020 στο τοµέα των 
µεταφορών µε κατεύθυνση την αειφόρο ανάπτυξη (ανάπτυξη µε διατήρηση του 
φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 
Στόχος – Όφελος : Η βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης σε 
εταιρίες µεταφορών.  

4. Εισαγωγή τεχνικών οικονοµικής οδήγησης σε οδηγούς οχηµάτων. 
Στόχος – Όφελος : Η µείωση της κατανάλωσης καυσίµου, η µείωση εκποµπών, η 
µείωση ατυχηµάτων, η µείωση εξόδων συντήρησης, η αύξηση της οδικής ασφάλειας 
και η βελτίωση των συνθηκών µετακίνησης για οδηγούς και επιβάτες. 
Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως Γερµανία, Ελβετία, Ολλανδία, Γαλλία, οι αρχές 
της οικονοµικής οδήγησης εφαρµόζονται πιλοτικά µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Ήδη 
στις χώρες αυτές υπάρχουν οργανισµοί  µε εξειδικευµένους εκπαιδευτές για την 
υλοποίηση σεµιναρίων οικονοµικής οδήγησης σε επαγγελµατίες οδηγούς  και Ι.Χ 
οδηγούς. 
Το ΚΑΠΕ, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος SAVE θα υλοποιήσει µια 
τέτοια πιλοτική δράση σε οδηγούς λεωφορείων του Οργανισµού Αστικών 
Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξοικονόµηση ενέργειας µε νέα µεταφορικά 
µέσα: ∆ήµος Cardiff: CD: “The Future 
(Improved Future Transport)”, Cardiff 
Interactive, Cardiff Research Centre, Cardiff 
County Council, 2001, στα πλαίσια του έργου 
του 5ου Προγράµµατος Πλαισίου της ΕΕ: 
“Evaluation and Demonstration of Innovative 
City Transport”, EVKA-2001-00084, 5th, 
Programme, City of Tomorrow.  
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ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
Βιώσιµη Ανάπτυξη και Agenda 21 
Toν Ιούνιο του 1992, έλαβε χώρα στο Ρίο ντε 
Τζανέϊρο της Βραζιλίας, η Σύνοδος Κορυφής των 
Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και τη 
Βιώσιµη Ανάπτυξη. Οι ηγέτες των χωρών του 
πλανήτη πήραν την απόφαση να δράσουν 
συλλογικά στον 21ο αιώνα µε στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος και την βελτίωση 
των όρων διαβίωσης των ανθρώπων. Ο 
προβληµατισµός και οι αποφάσεις στις οποίες 
κατέληξαν καταγράφηκαν σε ένα κείµενο – 
πρόγραµµα δράσης που ονοµάστηκε “Agenda 21”.  
H Agenda 21 στοχεύει στην βιώσιµη ανάπτυξη, 
δηλαδή: 
«...την ανάπτυξη εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες 
του σήµερα χωρίς να υπονοµεύει τη δυνατότητα 
των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές 
τους ανάγκες...» (Brundtland Commision, 1987). 
Σύµφωνα µε την Agenda 21, η ανθρωπότητα 
οφείλει: 
• Να µειώσει τη χρήση των ορυκτών καυσίµων 

και φυσικών πόρων και να περιορίσει την 
παραγωγή αποβλήτων και ρύπων.  

• Να προστατεύσει τα ευαίσθητα 
οικοσυστήµατα, και να συνδράµει στην 
διατήρηση της ποικιλότητας των τοπίων. 

• Να κατανείµει δικαιότερα τον πλούτο, τις 
ευκαιρίες και τις ευθύνες για το µέλλον, 
ανάµεσα σε χώρες και ανάµεσα στις 
κοινωνικές οµάδες κάθε χώρας µε ιδιαίτερη 
έµφαση στις ανάγκες και τα δικαιώµατα των 
φτωχών και µειονεκτικών οµάδων. 

Οι στόχοι αυτοί µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε 
συνειδητή δουλειά σε όλα τα επίπεδα, από το 
τοπικό µέχρι το διεθνές. Επίσης όλοι οι πολίτες 
πρέπει να συµµετάσχουν στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων και να συνεργαστούν όλες οι 
κοινωνικές οµάδες µε κοινό στόχο την βιώσιµη 
ανάπτυξη (ή «αειφορία»). 

Local Agenda 21 και η Ευρωπαϊκή Εκστρατεία 
για τις Βιώσιµες Πόλεις 

Στο 28o Κεφάλαιο της Agenda 21, αναγνωρίζεται η 
σηµασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κάθε χώρα 
και της αποδίδονται ταυτόχρονα συγκεκριµένοι 
ρόλοι και ευθύνες: 
«... Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως το επίπεδο 
διοίκησης που είναι πιο κοντά στους πολίτες 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην εκπαίδευση, 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών 
για την επίτευξη της αειφορίας. Για τον λόγο αυτόν 
καλούµε κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση να 
προχωρήσει άµεσα στην υιοθέτηση της Agenda 21 
και µέχρι το 1996 να συγκροτήσει τη δική της 
Τοπική Agenda 21- Local Agenda 21- για το 
σχεδιασµό και υλοποίηση των κατάλληλων 
δράσεων που θα οδηγούν προς την αειφορία µε τη 
συµµετοχή όλων των κοινωνικών φορέων». 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αγκάλιασε την ιδέα της 
Local Agenda 21 µε ενθουσιασµό και στις 24-27 
Μαΐου του 1994, στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για 
τις Βιώσιµες Πόλεις που έλαβε χώρα στο 
Άαλµποργκ της ∆ανίας, ξεκίνησε επίσηµα η 
Ευρωπαϊκή Εκστρατεία των Βιώσιµων Πόλεων. 
Εκεί υπογράφηκε η Χάρτα του Άαλµποργκ, από 80 
αρχικά Ευρωπαϊκές Τοπικές Αυτοδιοικήσεις και 
µέχρι σήµερα έχει υπογραφτεί από περισσότερους 
από 1300 φορείς από 38 χώρες. Υπογράφοντας 
τη Χάρτα δεσµεύονται να εµπλακούνε στις 
διαδικασίες ανάπτυξης και επίτευξης της 
κοινωνικής συναίνεσης των τοπικών κοινωνιών 
τους σε ένα µακροπρόθεσµο σχέδιο δράσης για 
την αειφορία. 

Η δεύτερη φάση της Εκστρατείας ξεκίνησε µε το Συνέδριο της Λισσαβόνας τον 
Οκτώβριο του 1996 και επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην υλοποίηση των 
αρχών της Χάρτας, στη διαδικασία έναρξης και διεξαγωγής ενός 
προγράµµατος Τοπικής Agenda 21, και στην πραγµατοποίηση του τοπικού 
σχεδίου για τη βιωσιµότητα. Έτσι δηµιουργήθηκε και το Σχέδιο ∆ράσης της 
Λισσαβόνας. 

Το 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Βιώσιµες Πόλεις, έλαβε χώρα στο Ανόβερο 
της Γερµανίας τον Φεβρουάριο του 2000. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, 62 
Ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές υπέγραψαν τη Χάρτα του 
Άαλµποργκ. Επίσης παρουσιάστηκε και η στρατηγική για την επόµενη φάση 
της εκστρατείας καθώς και µια πρόταση για µια Απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για ένα Κοινοτικό Πλαίσιο για µια Συνεργασία ώστε να 
προωθηθεί η αστική βιώσιµη ανάπτυξη COM (99)557. 

Ενσωµάτωση της Local Agenda 21 στην Πόλη του Σήµερα  
Η υλοποίηση της Local Agenda 21, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους 
περιβαλλοντικούς τοµείς µπορεί να συµπεριλάβει τα παρακάτω µέτρα και 
προτάσεις: 
• ∆ιαχείριση ενέργειας: Χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για 

παραγωγή ενέργειας (φωτοβολταϊκά) και θερµότητας και ζεστού νερού 
(ηλιακούς συλλέκτες, γεωθερµικές αντλίες). Ανάπτυξη εφαρµογών 
εξοικονόµησης ενέργειας όπως συσκευές χαµηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης και κεντρικά συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης. ∆ηµιουργία 
κατάλληλα στελεχωµένων Υπηρεσιών Ενεργειακής ∆ιαχείρισης σε επίπεδο 
∆ήµου.   

• ∆ιαχείριση αποβλήτων: Ανακύκλωση, Επαναχρησιµοποίηση-ανάκτηση 
υλικών 

• Αστικό περιβάλλον και ∆όµηση: ∆όµηση χωρίς αλλοίωση χαρακτηριστικών 
του χώρου (παραδοσιακοί οικισµοί) και υποβάθµιση του φυσικού τοπίου. 

• Μεταφορές: Ηλεκτρικά/υβριδικά οχήµατα, χρήση βιο-καυσίµων, 
κυκλοφοριακά µέτρα, προώθηση τοπικών συγκοινωνιών 

• Πράσινο-πάρκα-κήποι: Αύξηση χώρων πρασίνου 
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων για την 

συµµετοχή του πολίτη, ένταξη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία. 
• Τοπική αγορά: Προώθηση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον 

Παραδείγµατα εφαρµογής της Local Agenda 21 στην Ελλάδα  
Στην Ελλάδα, η Local Agenda 21, εφαρµόζεται από ορισµένους ∆ήµους. Το 
1996 οι ∆ήµοι Αµαρουσίου και Χαλανδρίου ξεκίνησαν το πρώτο πρόγραµµα, 
οπού στις δραστηριότητές του συµπεριλήφθησαν δίκτυα φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικά δηµοτικά αυτοκίνητα. Επίσης στο Λαύριο, έγινε για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα η διατύπωση της Περιβαλλοντικής Χάρτας και εξασφαλίστηκε η 
χρηµατοδότηση για την εξυγίανση εδαφών και την ίδρυση ενός Τεχνολογικού 
και Πολιτιστικού Πάρκου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Η Πλάκα είναι άλλη µια 
περιοχή που αναβαθµίστηκε και αποκαταστάθηκε ο ιστορικός, παραδοσιακός 
και οικιστικός της χαρακτήρας. Άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου εφαρµόζεται 
η Local Agenda 21 είναι η Ξάνθη και ο ∆ήµος Καλλιθέας στη Ρόδο. 

Αειφορία, Ενέργεια και Κτιριακός Τοµέας  
Ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας στην πορεία για την βιώσιµη ανάπτυξη 
είναι ο λειτουργικός και φιλικός προς το περιβάλλον, ενεργειακός σχεδιασµός 
των κτιρίων. Ο σχεδιασµός κτιρίων µειωµένης ενεργειακής κατανάλωσης 
µπορεί να επιτευχθεί µέσω της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής καθώς και τη 
χρήση χαµηλού κόστους (π.χ. διπλά παράθυρα) και υψηλής τεχνολογικής 
στάθµης επιλογών (π.χ. ηλιακή τηλεθέρµανση, παθητικά ηλιακά συστήµατα, 
κεντρικά ηλιακά συστήµατα). Η χρήση ανακυκλωµένων υλικών, πιστοποιηµένα 
για την φιλικότητα τους (Eco-label) και αναγνωρισµένα για την µειωµένη 
επίπτωση τους µετά τη χρήση τους, συντελεί στην αειφορία. Επίσης είναι πολύ 
σηµαντική η αρµονική ένταξη των κτιρίων στο χώρο και στο φυσικό 
περιβάλλον. Τέλος, ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι ο ρόλος των 
κατοίκων, όπου µε την ενεργή τους συµµετοχή και πληροφόρηση, µπορούν να 
συµβάλουν στην αποτελεσµατική λειτουργία και απόδοση των κτιρίων (π.χ. 
υιοθέτηση τεχνικών και συµπεριφορών εξοικονόµησης ενέργειας). 
 
 
 
 

 

 

ΠΗΓΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
1. Carley M. and Ian Christie, 2000. Managing Sustainable Development. Earthscan – New York  
2. http://www.sustainable-cities.org 
3. http://www.maroussi2004.gr 
4. Ecological Recycling Company, 1998. Waste and Recycling Magazine, Sustainable Cities-Local Agenda 21 Issue, No.27, July-

September 1998, Athens. 



Η ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

Της ∆ρ. Εύης Μπάτρα  
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ,  
Α’ Ιδρυτικού Μέλους και Μέλους του ∆.Σ. 
της Ε∆ΕΜ 

1. To σύγχρονο ενεργειακό τοπίο 
1.1. Εισαγωγή 
Η ενέργεια είναι σηµαντική παράµετρος της οικονοµικής ανάπτυξης και η σχέση της 
µε αυτήν είναι αµφίδροµη και αλληλεπιδραστική. Συµβάλλει άµεσα στην κάλυψη 
σχεδόν όλων των ανθρώπινων αναγκών και είναι απαραίτητη για την παροχή 
διαφόρων υπηρεσιών, όπως οι µεταφορές, η βιοµηχανία, η εκπαίδευση, η υγεία, το 
νερό, οι επικοινωνίες, το νοικοκυριό κλπ. Η χρήση της ενέργειας µε πολυποίκιλες 
µορφές και εφαρµογές απελευθερώνει τους ανθρώπους από κοπιαστικές και 
χρονοβόρες  εργασίες και τους επιτρέπει να στρέφονται σε πιο παραγωγικές 
δραστηριότητες, αλλά και να διασκεδάζουν, [15].  
Οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ισοµερώς κατανεµηµένες στον πλανήτη ούτε 
χωροταξικά, ούτε ποιοτικά. Ιστορικά, οι άνθρωποι έµαθαν να προσαρµόζουν όλες τις 
πτυχές της ζωής τους ανάλογα µε τις πηγές ενέργειας που είχαν στην διάθεσή τους. 
Κάθε λαός, µάλιστα, διαθέτει τις δικές του εγχώριες – τοπικές γνώσεις και τεχνολογίες. 
Η βιοµηχανική επανάσταση υποκατέστησε την µυϊκή δύναµη των ανθρώπων και των 
ζώων µε τη δύναµη των µηχανών και δηµιούργησε ένα νέο αναπτυξιακό-παραγωγικό 
πρότυπο, που βασίζεται στην εκτενή χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων και 
από το οποίο πλέον δεν µπορούµε να ξεφύγουµε, [5]. Η αποικιοκρατία παλαιότερα 
και η παγκοσµιοποίηση σήµερα, παράλληλα µε την επιστηµονική και τεχνολογική 
πρόοδο, παρέχουν την δυνατότητα στους «έχοντες» αφ’ ενός µεν να κατευθύνουν την 
έρευνα σε συγκεκριµένες επιλογές (π.χ. πυρηνική ενέργεια), αφ’ ετέρου δε να 
µεταφέρουν πηγές ενέργειας χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά από τον τόπο παραγωγής 
τους (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο). Τα φαινόµενα αυτά εντείνουν ακόµη περισσότερο 
την διαφορά του επιπέδου ανάπτυξης µεταξύ ανεπτυγµένων και αναπτυσσοµένων 
χωρών. Επί πλέον, έχουν παγιώσει στον δυτικό κόσµο την αντίληψη ότι µπορεί όχι 
απλώς να καταναλώνει, αλλά να σπαταλά αφειδώς άφθονη και φτηνή ενέργεια και 
µάλιστα µε το πάτηµα ενός κουµπιού.   
 
1.2. Στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας 
Ο Μαχάτµα Γκάντι έλεγε ότι οι φυσικοί πόροι του πλανήτη επαρκούν για να καλύψουν 
τις ανάγκες ολονών, αλά την πλεονεξία κανενός. Τίποτα δεν µπορεί να περιγράψει 
ακριβέστερα την σηµερινή κατάσταση στον τοµέα της ενέργειας σε παγκόσµιο 
επίπεδο από τη φράση αυτή, [21].  
Ας δούµε κάποια  στατιστικά στοιχεία, [14, 15, 19,22, 23, 24]. 
• Το 1/3 του παγκόσµιου πληθυσµού δεν έχει πρόσβαση σε σύγχρονες παροχές 

και υπηρεσίες ενέργειας για να αντεπεξέλθει στις καθηµερινές του ανάγκες.  
• Ο ηλεκτρισµός είναι άγνωστος στην καθηµερινή ζωή 2 δισεκατοµµυρίων 

ανθρώπων. 
• Πάνω από 2 δισεκατοµµύρια άνθρωποι χρησιµοποιούν υπολείµµατα ξύλου, 

κοπριάς και βιοµάζας για θέρµανση και µαγείρεµα.  
• Η Νότια Αφρική παράγει το 60% της συνολικά παραγόµενης ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Αφρική, αλλά το 60% των Νοτιοαφρικανών, 80% των οποίων 
είναι µαύροι, δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν.  

• Η βιοµάζα αποτελεί το 73% της συνολικής ενέργειας στις χώρες της Υπό-
Σαχαρικής Αφρικής.  

• Το καύσιµο ξύλο αποτελεί το 90% της οικιακής κατανάλωσης ενέργειας στην 
Ονδούρα και την Νικαράγουα και το 60% της συνολικής ενέργειας, καθώς τα 
περισσότερα από τα µισά νοικοκυριά το χρησιµοποιούν ως βασικό καύσιµο για 
το µαγείρεµα.  

• Οι αναπτυσσόµενες χώρες, αν και τα τελευταία 30 χρόνια έχουν τετραπλασιάσει 
την κατανάλωση ενέργειας, δεν έχουν επιτύχει αντίστοιχη βελτίωση της 
οικονοµικής τους θέσης. 

• Η απέραντη πλειοψηφία του πληθυσµού µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά 
κατοικεί στις αγροτικές περιοχές των αναπτυσσοµένων χωρών. 

Ιδού και µερικά στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα, [1, 2, 7, 8]. 
• Το 1950 η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε 70 kwh 

ανά κάτοικο και το 1998 σε 4.399 kwh ανά κάτοικο (αύξηση 6.185 % !!! ).  
• Η αύξηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας το 1988 ήταν 33,41% 

σε σχέση µε το 1988, ενώ στην ίδια δεκαετία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 20,7% 
και ο πληθυσµός µόλις κατά 1,1%.  

• Η ενέργεια που κατανάλωσαν οι Έλληνες το 2000 αντιστοιχούσε σε 2,7 
τόνους πετρελαίου ανά άτοµο, δηλαδή για κάθε Έλληνα λειτουργούσε 
αδιάκοπα µια πηγή ενέργειας ισχύος 3,5 KW. Εάν σκεφτούµε ότι η δύναµη 
ενός ενήλικα άνδρα είναι περίπου 100W, προκύπτει ότι το σηµερινό επίπεδο 
ευζωίας των Ελλήνων στηρίζεται σε 35 ρωµαλέους «ενεργειακούς 
σκλάβους», που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον καθένα µας σε 
εικοσιτετράωρη βάση. Συνήθως δεν συνειδητοποιούµε ότι, για να 
ζεσταίνουµε το νερό στο µπάνιο µας πρέπει να εξορυχτούν 10 κιλά λιγνίτη 
στην Πτολεµαίδα ή να µεταφερθεί 1 κυβικό µέτρο φυσικού αερίου από τη 
µακρινή Σιβηρία.  

 



 
 
1.3. Ανάγκη για αλλαγή πολιτικών και 
προτύπων 
Επειδή η ιδεολογία και η φιλοσοφία δεν είναι 
αρκετές για να αλλάξουν τον τρόπο ζωής των 
ανθρώπων, αλλά οι ίδιες οι ανάγκες (άλλωστε 
αυτές γεννούν και την ιδεολογία και την 
φιλοσοφία),  δύο παγκόσµια γεγονότα άλλαξαν 
τις αντιλήψεις για την ενέργεια: 
1. H πετρελαϊκή κρίση στη δεκαετία του ’70, 

που είχε σαν αποτέλεσµα την κατακόρυφη 
άνοδο των τιµών του πετρελαίου. Άρα, δεν 
µπορούµε πια να µιλάµε για φτηνή 
ενέργεια. Η παράλληλη δε διαπίστωση ότι 
τα παγκόσµια αποθέµατα πετρελαίου δεν 
είναι ανεξάντλητα,  µας στερεί και τον 
«µύθο» της άφθονης ενέργειας. 

2. Η εµφάνιση του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου στη δεκαετία του ’80, 
αποτέλεσµα της έκλυσης επικίνδυνων 
αερίων ρύπων στην ατµόσφαιρα λόγω των 
ανθρωπίνων ενεργειακών 
δραστηριοτήτων, έκρουσε τον κώδωνα του 
κινδύνου για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της ενέργειας. Τώρα είναι 
ανάγκη να έχουµε και «καθαρή» ενέργεια. 

 
 
Είναι σαφές ότι το ενεργειακό πρόβληµα είναι οξύτατα πολιτικό, ενώ ταυτόχρονα 
παραµένει τεχνολογικό. Ποιές είναι οι τεχνολογικές του λύσεις; Αφ’ ενός µεν η 
ορθολογική χρήση της ενέργειας (ΟΧΕ), αφ’ ετέρου δε η εξάπλωση της χρήσης των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Το πώς θα επιτευχθούν αυτές, είναι πολιτικό 
θέµα. Τα κινήµατα ανεξαρτησίας των φτωχών χωρών, οι «απειλές» των 
πετρελαιοπαραγών χωρών και το παγκόσµιο περιβαλλοντικό κίνηµα σε συνδυασµό 
µε την επιστηµονική έρευνα έφεραν αργά, αλλά σταθερά, άλλες απόψεις στο 
προσκήνιο, καθιερώνοντας µάλιστα και νέα ορολογία  (ήπια ανάπτυξη, αειφόρος 
ανάπτυξη, βιώσιµη ανάπτυξη, φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, καθαρή 
ενέργεια, ήπιες µορφές ενέργειας, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ορθολογική χρήση 
της ενέργειας, εξοικονόµηση ενέργειας, φαινόµενο του θερµοκηπίου, εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου, συγκέντρωση ατµοσφαιρικών ρύπων, αύξηση CO2, όξινη 
βροχή, τρύπα του όζοντος, αποψίλωση των δασών, ερήµωση των καλλιεργουµένων 
εκτάσεων, αύξηση της θερµοκρασίας της γης, άνοδος της στάθµης των θαλασσών, 
πτώση της στάθµης των γλυκών νερών, µόλυνση των υπογείων υδάτων κλπ). 
Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας (ΟΧΕ) σηµαίνει: 

- λήψη µέτρων για την µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας  
- περιορισµός της σπατάλης της ενέργειας,  
- χρήση της ενέργειας µε βάση την αρχή «ενέργεια όπου, όσο και όταν 

χρειάζεται». 
- διαχείριση της ενέργειας µε τρόπους και µεθόδους που σέβονται και 

προστατεύουν το Περιβάλλον. 
και όλα αυτά χωρίς την υποβάθµιση των συνθηκών εργασίας, του επιπέδου ζωής και 
του επιπέδου ανάπτυξης, [1, 2, 5].  
Οι ΑΠΕ προσφέρουν µια ανεξάντλητη πηγή τροφοδότησης, αφού η προέλευση των 
περισσοτέρων είναι ο ήλιος. Παρόλο που πολλές από αυτές προσφέρονται άφθονα 
και είναι οικονοµικά εκµεταλλεύσιµες, εν τούτοις οι ΑΠΕ έχουν µια απογοητευτικά 
µικρή συνεισφορά στην παγκόσµια παραγωγή ενέργειας. Αυτή, στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λιγότερο από 6%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως 
στόχο τον διπλασιασµό αυτού του ποσοστού έως το 2010. H κατάσταση στις 
αναπτυσσόµενες χώρες δεν είναι καλύτερη. Παρά την αναγνώριση ότι οι ΑΠΕ 
αποτελούν σηµαντική πηγή ενέργειας για τις χώρες αυτές, δεν έχουν προσελκύσει το 
απαιτούµενο επίπεδο επενδύσεων, ούτε έχουν αποκτήσει τον επιθυµητό βαθµό 
διάχυσης – διάδοσης, [3, 5, 6].  
Η ΟΧΕ και οι ΑΠΕ αποτελούν σήµερα την µόνη εφικτή και αποτελεσµατική µέθοδο για 
τη συγκράτηση της αυξανόµενης κατανάλωσης ενέργειας σε διεθνές επίπεδο και 
εποµένως για τη σταθεροποίηση και τη µείωση των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου. Στις βιοµηχανικά αναπτυγµένες χώρες, µε τις πολιτικές που 
εφαρµόστηκαν, µειώθηκε ο ρυθµός αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας αναλογικά µε 
το επίπεδο ανάπτυξης. Όµως, παρά τα µέτρα, η κατανάλωση µε γοργούς ρυθµούς 
συνεχίζεται, λόγω της αύξησης της παραγωγής στον αναπτυσσόµενο κόσµο και της 
διατήρησης της υψηλής κατανάλωση ενέργειας στις βιοµηχανικές χώρες, [5]. Η 
κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται πλέον ως ανεπίτρεπτη και επικίνδυνη, γι’ αυτό  και οι 
ειδικοί επιστήµονες και αναλυτές του ΟΗΕ έθεσαν ως στόχο στη διάσκεψη της Χάγης 
τη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου των βιοµηχανικών χωρών 
κατά 5 έως 10% στο άµεσο µέλλον, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό από τους 
αµερικανούς, [9]. 
Τα στοιχεία που παρατέθηκαν επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι οι σύνδεσµοι ανάµεσα 
στην ενέργεια, το περιβάλλον και την κοινωνική ευηµερία είναι άρρηκτοι. 
Αποδεικνύουν, επίσης, ότι είναι λανθασµένη η άποψη ότι η αύξηση της παραγόµενης 
και καταναλισκόµενης ενέργειας επιφέρει από µόνη της οικονοµική ανάπτυξη, χωρίς 
την υιοθέτηση και εφαρµογή και άλλων πολιτικών ταυτόχρονα και παράλληλα, [15]. 
 
2. Η οπτική του φύλου στον ενεργειακό τοµέα 
Αν οι πολιτικές ισότητας δεν περιλαµβάνουν τον τοµέα της ενέργειας, µήπως 
τουλάχιστον συµβαίνει το αντίθετο; ∆υστυχώς, τα ενεργειακά θέµατα είναι σπάνια 
βασικό θέµα συζήτησης στα γυναικεία και φεµινιστικά forum.  
Οι ενεργειακές πολιτικές έχουν επιπτώσεις στην διαθεσιµότητα της ενέργειας, στην 
ποιότητα του περιβάλλοντος και στην ευηµερία των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, 
ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αν και η ενέργεια αποτελεί ουσιαστικό µοχλό 
ανάπτυξης, η αύξηση της κατανάλωσής της δεν εγγυάται από µόνη της την αύξηση 
της κοινωνικής ευηµερίας. Η επίλυση των καθηµερινών προβληµάτων µέσα από τις 
ενεργειακές τεχνολογίες είναι αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων. Γι’ 
αυτό και η εστίαση στις ανθρώπινες ανάγκες κάνει το θέµα της ενέργειας πιο δεκτικό 
στην οπτική του φύλου, [15].  
Η οπτική του φύλου θεωρεί ότι πολλά κοινωνικο-οικονοµικά προβλήµατα προέρχονται 
από το γεγονός ότι οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν διαφορετικούς ρόλους και ανάγκες 
και αντιµετωπίζουν διαφορετικούς περιορισµούς σε διαφορετικά επίπεδα. Η ανάλυση 
φύλου είναι µια µεθοδολογία η οποία προσπαθεί να κατανοήσει τους ξεχωριστούς 
πολιτιστικά και κοινωνικά καθορισµένους ρόλους που αναλαµβάνουν οι γυναίκες και 
οι άνδρες στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία ευρύτερα, [13].   
Γιατί, λοιπόν, η οπτική του φύλου δεν έχει εφαρµοστεί πιο εκτεταµένα στον ενεργειακό 
τοµέα; Ας δούµε κάποιους από τους λόγους αυτούς, [11, 13, 14, 15]: 
1. Όχι µόνο οι γυναίκες, αλλά οι άνθρωποι γενικότερα και οι κοινωνικοοικονοµικές 
προοπτικές, οι εγχώριες γνώσεις και η συµµετοχή των ανθρώπων έχουν κατά µεγάλο 
µέρος αγνοηθεί στον ενεργειακό σχεδιασµό και την ενεργειακή πολιτική µέχρι 
πρόσφατα.  
2. Ο ενεργειακός τοµέας, επειδή απαιτεί ένταση κεφαλαίου, εκτεταµένη εµπορική 
δραστηριότητα και υψηλή τεχνολογία, θεωρείται ότι απαιτεί µόνον επαγγελµατική 
εµπειρογνωµοσύνη και άψυχα καύσιµα, όχι ανθρώπινη ενέργεια.  



 3. Είναι γνωστό ότι οι διακεκριµένες θέσεις στην κοινωνία, η επιστήµη και η 
τεχνολογία είναι κατ’ εξοχήν στη δικαιοδοσία των ανδρών. Αυτό επηρεάζει την 
κατεύθυνση της επιστηµονικής έρευνας και των εφαρµογών της σε όλους τους τοµείς, 
και στον ενεργειακό τοµέα: ποιά ενεργειακά προβλήµατα αναδεικνύονται και 
δηµοσιοποιούνται, ποιά πειράµατα εκτελούνται και ποιά ενεργειακή έρευνα 
υποστηρίζεται. Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στη λήψη 
ενεργειακών προγραµµατικών αποφάσεων, κάνοντας σαφή χρήση των 
επιστηµονικών γνώσεων, είναι ελάχιστες.  
4. Η λήψη των αποφάσεων στον τοµέα της ενέργειας έχει δώσει το προβάδισµα στην 
ενέργεια µεγάλης κλίµακας και υψηλής τεχνολογίας, για να παρέχει ηλεκτρισµό και 
φωταέριο στους λίγους και εκλεκτούς που έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν. 
Συχνά, τα διεθνή αναπτυξιακά προγράµµατα δεν έχουν αξιολογήσει επαρκώς τις 
ενεργειακές ανάγκες δισεκατοµµυρίων ανθρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών.  
5. Το καθεστώς είναι προκατειληµµένο υπέρ των κοινωνικοοικονοµικών οµάδων οι 
οποίες έχουν πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές «υψηλής τεχνολογίας» και κάνει 
διακρίσεις ενάντια στην απέραντη πλειοψηφία του παγκόσµιου πληθυσµού που δεν 
έχει πρόσβαση στις τεχνολογίες αυτές. Αυτή η κατάσταση είναι ιδιαίτερα έντονη στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, όπου ένα µεγάλο µέρος των «φτωχότερων από τους 
φτωχούς» είναι τα αγροτικά και αστικά νοικοκυριά που διευθύνονται από γυναίκες. Για 
τις γυναίκες αυτές ενέργεια δεν σηµαίνει ηλεκτρισµός, φωτισµός, θέρµανση κλπ, αλλά 
ανθρώπινη κινητική ενέργεια (µεταβολική) και στην καλύτερη περίπτωση πρόσβαση 
σε µικρής κλίµακας ενεργειακές τεχνολογίες, βασισµένες ως επί το πλείστον στην 
βιοµάζα, οι οποίες θεωρούνται περιφερειακές. Οι µαύρες γυναίκες είναι σε πιο 
µειονεκτική θέση από τους άνδρες οµοφύλους τους, γιατί αντιµετωπίζουν τριπλή 
καταπίεση λόγω της κοινωνικής τους τάξης, της φυλής και του φύλου τους. 
6. Πολύ συχνά οι γυναίκες θεωρούνται ότι δεν έχουν την ικανότητα να εφαρµόσουν τις 
γνώσεις τους για την επίλυση ενεργειακών προβληµάτων και ότι τις λείπουν οι 
διαπραγµατευτικές ικανότητες που είναι απαραίτητες για το σχεδιασµό και την 
εφαρµογή ενεργειακών αρχών και µεταρρυθµίσεων. Υπάρχει, επίσης, το επιχείρηµα 
ότι οι γυναίκες δεν είναι τεχνολόγοι και ότι δεν είναι ικανές (ακόµα κι όταν τις παρέχετε 
η κατάλληλη υποστήριξη) στην κατασκευή, την λειτουργία και την διατήρηση 
επιτηδευµένων τεχνολογιών.  
Για τους λόγους αυτούς, οι σχεδιαστές των ενεργειακών πολιτικών αγνοούν παντελώς 
(ή στην καλύτερη περίπτωση δίνουν πολύ µικρή σηµασία) τους ρόλους των δύο 
φύλων στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων. Όµως, ένας αποτελεσµατικός 
ενεργειακός σχεδιασµός χρειάζεται να αναγνωρίσει αυτή τη δυναµική και να λάβει υπ’ 
όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των γυναικών, [15]. 
Σήµερα, η κοινωνική κατάσταση των γυναικών στον µεν δυτικό κόσµο έχει αλλάξει 
εντελώς, στον δε αναπτυσσόµενο αλλάζει µε αρκετά γοργούς ρυθµούς. Οι γυναίκες 
παίζουν όλο και σε µεγαλύτερα ποσοστά «µη παραδοσιακούς» εργασιακούς ρόλους, 
εξ αιτίας του αυξανόµενου αριθµού των νοικοκυριών που διευθύνονται από γυναίκες 
και της αυξανόµενης πρόσβασης στην εργασία και την επιστηµονική και τεχνολογική 
εκπαίδευση. Οι νέες τάσεις στην ενεργειακή πολιτική (προσοχή στην κάλυψη των 
ανθρωπίνων αναγκών, διασύνδεση µε το περιβάλλον και την οικονοµική ανάπτυξη) 
διευκολύνουν την αυξηµένη προσοχή στην οπτική του φύλου στον ενεργειακό τοµέα 
(ενεργός συµµετοχή των γυναικών, περισσότερες γυναίκες στα ενεργειακά 
επαγγέλµατα, εκπαίδευση των γυναικών στον ενεργειακό τοµέα και αύξηση των 
διεθνών και εθνικών γυναικείων δικτύων για την ενέργεια). Ένα µάθηµα για τα 
ενεργειακά προγράµµατα είναι ότι οι «αντρικοί» ρόλοι δεν είναι αµετάβλητοι και όλο 
και περισσότερο αναλαµβάνονται από τους «αρχηγούς» των νοικοκυριών που είναι 
γυναίκες. Γι’ αυτό οι µη παραδοσιακοί ρόλοι για τις γυναίκες πρέπει να ληφθούν υπ’ 
όψιν στα ενεργειακά προγράµµατα. Ενώ οι γυναίκες βιώνουν ένα σύνολο 
περιορισµών στην ανάµιξή τους µε την τεχνολογία, η πραγµατικότητα είναι ότι ο 
ρόλος τους σε αυτήν έχει παραβλεφθεί. Υπάρχει η τάση οι τεχνολογικές καινοτοµίες 
των γυναικών να µην θεωρούνται ως αληθινή «επιστήµη». Όµως, υπάρχουν στοιχεία, 
που δείχνουν ότι η υποστήριξη των καινοτοµικών ικανοτήτων των γυναικών θα 
µπορούσε να είναι µια πλούσια πηγή βελτίωσης ενεργειακών τεχνολογιών, [13].  
Η πραγµατική εµπειρία στην ανάµειξη των γυναικών σε δραστηριότητες ΑΠΕ είναι 
σχετικά περιορισµένη χρονικά. Η τεκµηρίωση είναι σποραδική και χρειάζονται 
περισσότερες πληροφορίες. Παρόλα αυτά, οι γυναίκες σε πολλές περιπτώσεις έδειξαν 
ενδιαφέρον και είχαν ενεργό ρόλο σε προγράµµατα ΑΠΕ, τα οποία εκτίµησαν ότι 
είχαν πραγµατικά οφέλη για αυτές, [13]. 
Σε µια κοινωνία ΑΠΕ η οπτική του φύλου είναι σηµαντική. Το θέµα γυναίκα και 
ενέργεια απαιτεί τεχνολογικές και στρατηγικές πολιτικές λύσεις συγχρόνως. Η ύπαρξη 
ισχυρής σύνδεσης ανάµεσα στις γυναίκες, την ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη 
γίνεται όλο και πιο κατανοητή από τους διεθνείς οργανισµούς. Η ηµερήσια διάταξη 21, 
στο Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που έγινε το 
1992 στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, καλούσε τις κυβερνήσεις να υλοποιήσουν 
προγράµµατα για τις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, παίρνοντας συµβουλές 
από τις γυναίκες για καθαρό νερό, αποδοτικά καύσιµα και επαρκή υγιεινή. Στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο Ανανεώσιµης Ενέργειας, που έγινε στη Φλωρεντία της Ιταλίας, τον 
Σεπτέµβριο του 1998, προτάθηκε να ξεκινήσει µια παγκόσµια αξιολόγηση για την 
οπτική του φύλου στον ενεργειακό τοµέα, για να υπολογιστεί το επίπεδο των 
γνώσεων στο θέµα αυτό, [11].  
Χρειάζεται καλύτερη αντίληψη σχετικά µε το πώς οι λύσεις των ΑΠΕ επηρεάζουν 
διαφορετικά τους άντρες και τις γυναίκες, ώστε να γίνεται καλύτερη κατανοµή των 
διαθέσιµων ενεργειακών πόρων. Η κοινωνία της αειφόρου ενέργειας θα πρέπει να 
αναπτύσσει και να προσφέρει τεχνολογίες που θα καλύπτουν τις κρίσιµες ανάγκες 
των γυναικών, όπως τις προσδιορίζουν οι ίδιες οι γυναίκες, [11]. 
 



3. Οι ρόλοι των δύο φύλων στον ενεργειακό 
τοµέα 
Οι ενεργειακές ανάγκες των γυναικών ποικίλουν 
ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας τους (αγροτικές 
ή αστικές περιοχές), το στάδιο της οικονοµικής 
τους ανάπτυξης και από την οικονοµική τους 
ανεξαρτησία. Ο ρόλος των γυναικών στον 
ενεργειακό τοµέα κρίνεται σχεδόν αποκλειστικά 
σε σχέση µε την οικιακή χρήση της ενέργειας. 
Υπάρχουν µελέτες που τονίζουν την ανάγκη για 
βαθύτερη κατανόηση των γυναικείων αναγκών 
σε διαφορετικούς τοµείς (γεωργία, µεταφορές, 
βιοµηχανία, νοικοκυριό) και στον ίδιο τον 
ενεργειακό τοµέα (παραγωγή καυσοξύλων, 
πώληση αερίου, συµµετοχή στην έρευνα). 
Χρειάζεται βαθύτερη ανάλυση των γυναικείων 
αναγκών µέσα από µελέτες, πιλοτικές 
εφαρµογές και µοντελοποίηση των 
µακροπρόθεσµων πολιτικών, [20]. 
 

3.1. Ο ρόλος των γυναικών των αναπτυσσοµένων χωρών 
Οι αναλυτές των θεµάτων της διεθνούς ανάπτυξης έχουν από καιρό υποψιαστεί ότι 
«οι γυναίκες είναι η οµάδα που επηρεάζεται περισσότερο από την έλλειψη ενέργειας 
και την σχετιζόµενη µε αυτήν υποβάθµιση του περιβάλλοντος», ιδίως στις χώρες του 
τρίτου κόσµου. Στις χώρες αυτές οι γυναίκες παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στον 
τοµέα της ενέργειας, και µάλιστα διπλό: αφ’ ενός είναι οι ίδιες οι κύριοι παραγωγοί 
ενέργειας και αφ’ ετέρου οι κατ’ εξοχήν καταναλωτές της, γιατί το µεγαλύτερο µέρος 
της ενέργειας καταναλώνεται στον οικιακό τοµέα και οι γυναίκες ως γνωστόν είναι οι 
διαχειρίστριες των νοικοκυριών, [11, 19].  
Η παραδοσιακή παραγωγή βιοµάζας, δηλαδή η συλλογή και µεταφορά ξύλων, η 
παραγωγή καυσόξυλων και κάρβουνων και η πώλησή τους, είναι βασική εργασία και 
πηγή εισοδήµατος για τις γυναίκες, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου χρησιµοποιείται 
συνήθως για την αγορά τροφής, [19]. Παράλληλα η βιοµάζα χρησιµοποιείται για 
οικιακή χρήση, κυρίως για θέρµανση και µαγείρεµα και οι γυναίκες απαιτούν αυτή να 
είναι χωρίς µεγάλο κόπο, βολική και  ασφαλής. Για την κατανόηση των προβληµάτων 
και των αναγκών που πηγάζουν από την δραστηριότητα αυτή των γυναικών της 
υπαίθρου, χρειάζεται να έχουµε µια ευρύτερη άποψη όλου του ενεργειακού κύκλου 
του νοικοκυριού, που συµπεριλαµβάνει βελτιωµένες θερµάστρες και µαγειρεία, σχέδια 
κουζίνας και σπιτιού, µεθόδους προετοιµασίας και επεξεργασίας του φαγητού και 
βελτιωµένη τεχνολογία για την εργονοµική συλλογή και µεταφορά των καυσόξυλων, 
[13].   
Οι γυναίκες χρειάζονται πρόσβαση σε πηγές ενέργειας για να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες τους για τροφή, κατάλυµα, πόσιµο νερό, υπηρεσίες υγείας και εργασία και για 
να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειάς τους, [16]. Ένα σηµαντικό 
µερίδιο της οικονοµικής και «ενεργειακής» συνεισφοράς των γυναικών είναι αόρατο, 
απλήρωτο, µη αναγνωρισµένο και του αποδίδεται µικρότερη αξία, γεγονός που έχει 
ως αποτέλεσµα να δίδεται λιγότερη προσοχή στην τεχνολογική ανάπτυξη και 
επένδυση για την βελτίωση της εργασίας των γυναικών. Στις αγροτικές περιοχές, οι 
γυναίκες ξοδεύουν δυσανάλογα περισσότερο χρόνο από τους άνδρες στις 
δραστηριότητες επιβίωσης, όπως είναι η συλλογή και µεταφορά καυσόξυλων, η 
άντληση και µεταφορά πόσιµου νερού, η επεξεργασία τροφών, η κονιορτοποίηση των 
δηµητριακών και η µαγειρική. Στη Λατινική Αµερική, το 40% των αγροτισσών 
επηρεάζεται από την έλλειψη καυσόξυλων και το 45% από την έλλειψη νερού. 
Παγκοσµίως, ο µέσος χρόνος για τη συλλογή νερού παραµένει στις 1,6 ώρες την 
ηµέρα στην περίοδο της ξηρασίας. Οι γυναίκες χρειάζονται την ανανεώσιµη ενέργεια 
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για λιγότερη εργασία και ανθρώπινη ενέργεια, 
για όλες αυτές τις κοπιαστικές και χρονοβόρες εργασίες, [13]. Ενώ όλη αυτή η 
ανθρώπινη ενέργεια δεν προσµετράται συνήθως στις διεθνείς ενεργειακές στατιστικές, 
είναι πανταχού παρούσα, όταν εξετάζονται η υγεία, οι οικονοµικοί δείκτες και οι 
δείκτες ποιότητας ζωής στο µικρο- επίπεδο, [19]. 
Επειδή οι γυναίκες είναι οι βασικοί προµηθευτές των παραδοσιακών ενεργειακών 
πόρων, έχουν σηµαντική εµπειρία στη χρήση και τη διαθεσιµότητα των καυσίµων. 
Εδώ και αιώνες οι γυναίκες διαχειρίζονται τα δάση και χρησιµοποιούν τα δασικά 
προϊόντα για καύσιµα και ζωοτροφές και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αναπτύξει 
αειφόρους µεθόδους διαχείρισης των οικοσυστηµάτων που τώρα απειλούνται. Αυτό 
το είδος γνώσης αποτελεί σηµαντική συνεισφορά των γυναικών στον ενεργειακό 
σχεδιασµό, γι’ αυτό θα έπρεπε οι γυναίκες να συµµετέχουν ενεργά στον σχεδιασµό 
καινοτόµων ενεργειακών λύσεων και να µην θεωρούνται παθητικοί καταναλωτές 
µόνον, [24].  
Οι γυναίκες του τρίτου κόσµου παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε πολλές οικιακές µικρού και 
µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ), των οποίων έχουν την ιδιοκτησία ή/και την 
διεύθυνση και χρειάζονται την ανανεώσιµη ενέργεια για να βελτιώσουν την απόδοσή 
τους, [15]. Βελτιωµένες θερµάστρες που καίνε βιοµάζα, ηλιακές κουζίνες εµπορικού 
µεγέθους, ηλιακοί φούρνοι, ηλιακοί ξηραντήρες φρούτων και λαχανικών, αλεστές 
δηµητριακών και µύλοι ανανεώσιµης ενέργειας, είναι µερικές από τις εφαρµογές που 
έχουν γίνει στις δραστηριότητες της επεξεργασίας τροφίµων. Οι θερµοσίφωνες 
ηλιακής ενέργειας, τα συστήµατα ψύξης και ο φωτοβολταϊκός φωτισµός για τις 
αγορές, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τους χώρους διασκέδασης είναι επίσης 
πιθανές χρήσεις. Ο φωτισµός µπορεί να είναι εξίσου σηµαντικός για να επιτρέπει στις 
γυναίκες να δουλεύουν τα βράδια πιο παραγωγικά στις εγχώριες βιοµηχανίες, [13].  
 
3.2. Ο ρόλος των γυναικών των σύγχρονων αστικών κέντρων στον ενεργειακό  
Αλλά και στις σύγχρονες και εκσυγχρονισµένες κοινωνίες οι γυναίκες των αστικών 
κέντρων παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της ενέργειας. Επειδή αυτές 
εξακολουθούν ακόµη να κάνουν το µεγαλύτερο µέρος του νοικοκυριού (µαγείρεµα, 
πλύσιµο ρούχων και πιάτων, σιδέρωµα, µπάνιο παιδιών, καθαριότητα κλπ), είναι 
βασικοί  συντελεστές στην πολιτική εξοικονόµησης ενέργειας. Επίσης, καθορίζουν σε 
µεγάλο βαθµό την αιχµή φορτίου, ανάλογα µε τις ώρες και τις ποσότητες της 
καταναλισκόµενης ενέργειας, [15].Καθώς οι σύγχρονοι τρόποι ζωής προχωρούν πιο 
γρήγορα, οι γυναίκες χρειάζονται πιο πολλές επιλογές ενέργειας για να υποστηρίξουν 
τις οικιακές τους εργασίες. Έχουν συγκεκριµένες προτιµήσεις για τα σχέδια των 
ηλεκτρικών συσκευών (ανάλογα µε την χρηστικότητα και την ευκολία που αυτές 
παρέχουν) και για τα καύσιµα, επηρεάζοντας έτσι την αγορά των ηλεκτρικών 
συσκευών και την προµήθεια των καυσίµων, [13].  
Οι γυναίκες έχουν µικρότερο εισόδηµα από τους άνδρες, άρα η τιµή της ενέργειας και 
των σχετικών τεχνολογιών τις αφορούν άµεσα, γιατί καθορίζουν την πρόσβασή τους 
στις τεχνολογίες αυτές και εποµένως ένα σηµαντικό µέρους του χρόνου και του 
εισοδήµατός τους. Τα ενεργειακά έξοδα επηρεάζουν σηµαντικά τον οικογενειακό 
προϋπολογισµό (υπολογίζονται στο 20% στις Αφρικανικές πόλεις) και µπορούν να 
µειώσουν το ποσόν των χρηµάτων που διατίθενται για άλλες ανάγκες, όπως τροφή 
και εκπαίδευση, [15].  



Οι γυναίκες µπορούν να παρέχουν πολύτιµες πληροφορίες για την πολιτική της 
κοστολόγησης της ενέργειας, αναφέροντας τις προτιµήσεις τους, τα πραγµατικά 
ενεργειακά κόστη που περιλαµβάνουν την εργασία τους για εξεύρεση καυσίµων, τη 
στενότητα της ζήτησης, τις συσκευές και τις πραγµατικές ωφέλειες που έχουν οι ίδιες  
ως χρήστες ενέργειας και αποδέκτες αλλαγών και καινοτοµιών, [15].  
Οι γυναίκες παίζουν και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς αυτές βασικά διαµορφώνουν τις 
µελλοντικές καταναλωτικές συνήθειες των παιδιών τους και την απόκτηση 
περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης από αυτά, [13, 15].  
Το ρόλο του εκπαιδευτή µπορούν να τον παίξουν και στη διαχείριση και χρήση των 
καυσίµων. Μετά από εκπαίδευση, µπορούν να συµµετάσχουν σε κινήµατα 
(ακτιβίστριες) για την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών ενέργειας και την 
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής υποβάθµισης που προκαλείται από µη αειφόρες 
ενεργειακές πρακτικές, [24].   
Η σχεδιασµός των µέσων µαζικής µεταφοράς στα αστικά κέντρα χρειάζεται, επίσης, 
να λάβει υπ’ όψιν τις µεταφορικές ανάγκες των γυναικών, οι οποίες συνήθως κάνουν  
συχνότερες και µικρότερες διαδροµές σε σχέση µε τους άνδρες, στις οποίες πολλάκις 
µεταφέρουν και τα παιδιά τους, για τα οποία απαιτούν µεγαλύτερη ασφάλεια. Με αυτό 
το «µεταφορικό µοντέλο» οι γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν την εργασία και 
την οικογένεια, [13]. Επίσης, οι γυναίκες των µεγαλουπόλεων είναι συχνά θύµατα 
επιθέσεων και βίας, γι’ αυτό απαιτούν καλύτερο ηλεκτροφωτισµό των δρόµων και των 
κοινόχρηστων χώρων. 
 
3.3. Ένας µοναδικός ρόλος των γυναικών 
Τελευταίος, αλλά όχι έσχατος σε σηµαντικότητα, και µοναδικός ρόλος όλων των 
γυναικών του κόσµου, που επηρεάζει σηµαντικά την παγκόσµια κατανάλωση 
ενέργειας είναι ότι οι γυναίκες γεννούν παιδιά, δηλαδή νέους καταναλωτές ενέργειας. 
Ο ρυθµός των γεννήσεων σε όλες τις χώρες του κόσµου σε µια συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή έχει πτωτική τάση, ενώ ταυτόχρονα  η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 
ενέργειας είναι αυξανόµενη. Μια ανάλυση στοιχείων του ΟΗΕ τα τελευταία 30 χρόνια 
δείχνει ότι ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του πληθυσµού έχει µια παρόµοια και δυναµική 
εξάρτηση από τον ετήσιο ρυθµό της κατά κεφαλήν εµπορικής κατανάλωσης ενέργειας 
στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες. Κατά συνέπεια, ότι η κατά κεφαλήν 
κατανάλωση ενέργειας είναι µια χρήσιµη αντιπροσωπευτική µονάδα µέτρησης των 
πολλών παραγόντων που επηρεάζουν την αύξηση του πληθυσµού (χειραφέτηση των 
γυναικών, πρότυπα ζωής, µόρφωση κλπ.), [18]. 
Οι διαφορετικοί ρόλοι των δύο φύλων στον ενεργειακό συνοψίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα, [12, 17]. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΤΡΕΣ 
Είναι παραγωγοί ενέργειας σε ποσοστό 
90% 

Είναι παραγωγοί ενέργειας σε 
ποσοστό 10% 

∆απανούν αόρατο χρόνο για τις 
εργασίες επιβίωσης σε ποσοστό 90% 

∆απανούν αόρατο χρόνο για τις 
εργασίες επιβίωσης σε ποσοστό 10% 

Χρησιµοποιούν την ενέργεια που 
παράγουν οι ίδιες και την δική τους 
ενέργεια  

Χρησιµοποιούν µηχανική, ζωική και 
την  
δική τους ενέργεια 

Αποφασίζουν για οµαδικά και 
µεµονωµένα θέµατα ενέργειας 

Αποφασίζουν για συλλογικά θέµατα 
ενέργειας 

Επωφελούνται από παράταση, 
πίστωση, εκπαίδευση σε ποσοστό 10% 

Επωφελούνται από παράταση, 
πίστωση, εκπαίδευση σε ποσοστό 
90% 

Είναι ιδιοκτήτριες µικρών επιχειρήσεων Είναι ιδιοκτήτες µεγάλων 
επιχειρήσεων 

Έχουν µικρό εισόδηµα Έχουν µεγάλο εισόδηµα 
Έχουν µικρή αγροτική ιδιοκτησία Έχουν µεγάλη αγροτική ιδιοκτησία 

Κάνουν πολλές και µικρές διαδροµές 
στις αστικές µετακινήσεις 

Κάνουν λίγες και µεγάλες διαδροµές 
στις αστικές µετακινήσεις 

Είναι υπεύθυνες για το νοικοκυριό  
Είναι θύµατα βίας  

Εκπαιδεύουν τις µελλοντικές γενιές  

Γεννούν παιδιά (νέους καταναλωτές 
ενέργειας) 

 

Είναι πιο υπεύθυνες  

Ενδιαφέρονται και επηρεάζονται 
περισσότερο 

 

Επειδή οι ρόλοι των φύλων και οι παραδόσεις στον τοµέα της ενέργειας έχουν εν 
πολλοίς αγνοηθεί, το παγκόσµιο δυναµικό των ΑΠΕ έχει επηρεαστεί αρνητικά. Γι’ 
αυτό τα προγράµµατα ΑΠΕ και ΟΧΕ πρέπει να συµπεριλάβουν τις γυναίκες στις 
οµάδες - στόχους, διαφορετικά είναι καταδικασµένα να αποτύχουν, [13]. 
 



4. Επιπτώσεις 
Η µη αναγνώριση του διαφορετικού ρόλου των 
γυναικών και η λανθασµένη εκτίµηση των 
αναγκών τους ή η πλήρης άγνοια αυτών έχει 
επιπτώσεις στην ενέργεια, το περιβάλλον και τη 
ζωή των ίδιων των γυναικών. 
Η έλλειψη προσοχής στην εγχώρια γνώση των 
γυναικών για τη διαχείριση των ενεργειακών 
πόρων έχει συχνά ως αποτέλεσµα την 
εισαγωγή και επιβολή «βελτιωµένων» 
τεχνολογιών οι οποίες είναι κατώτερες από τις 
παραδοσιακές µεθόδους. Η επιτυχία των 
ενεργειακών προγραµµάτων σε χώρες του 
τρίτου κόσµου στηρίζεται όχι µόνον στην 
τεχνική εφαρµογή, αλλά και σε παράγοντες 
εκτός της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η 
πρόσβαση στις πρώτες ύλες, η µικρή κτηµατική 
περιουσία, ο έλεγχος της συγκοµιδής, η 
πρόσβαση στο πιστωτικό (τραπεζικό) σύστηµα, 
το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο, η διοίκηση 
και οργάνωση, οι ηγετικές ικανότητες και η 
προώθηση των προϊόντων. Η παράταση της 
πίστωσης και η βοήθεια στις γυναικείες οµάδες 
µε µη παραδοσιακούς τρόπους είναι από τις 
πιο αποτελεσµατικές στρατηγικές που θα 
διευκολύνουν τις γυναίκες να αποκτήσουν 
πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές «υψηλής 
τεχνολογίας», [15]. 
Η Παγκόσµια Τράπεζα και άλλοι διεθνείς 
οργανισµοί κάνουν εκτιµήσεις της ενεργειακής 
ζήτησης που απαιτείται για την σταθεροποίηση 
του παγκόσµιου πληθυσµού στα  10 - 20 
δισεκατοµµύρια  στην χρονική περίοδο 2100 
έως 2150, µε ταυτόχρονη αύξηση του επιπέδου 
ζωής των αναπτυσσοµένων χωρών. Εκτιµούν 
ότι θα χρειαστεί µία ουσιώδης αύξηση της κατά 
κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας (νερό, υλικά, 
κλπ.) και εκπονούν σενάρια  για την κάλυψή της 
µέσω της κεφαλαιοποίησης των εγχώριων 
πηγών ενέργειας. Σπουδαιότητα δίνεται και 
στην ανάγκη περιορισµού των εκποµπών 
άνθρακα, εξ αιτίας της ανησυχίας για την 
αύξηση της θερµοκρασίας της γης. Η βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και η ανάγκη 
εκµετάλλευσης όλων των πηγών ενέργειας είναι 
κρίσιµες, για να αποκτήσουν και οι 
αναπτυσσόµενες χώρες ένα βιώσιµο µέλλον µε 
βελτιωµένα πρότυπα διαβίωσης, [18].

 
Ενώ τα καυσόξυλα είναι βασική πηγή ενέργειας των φτωχότερων πολιτών των 
τριτοκοσµικών χωρών και χρησιµοποιούνται κυρίως από αµόρφωτες γυναίκες, δεν 
υπάρχουν από τις κυβερνήσεις πολιτικές προστασίας των καταναλωτών, σε αντίθεση 
µε τα παράγωγα του πετρελαίου και τον ηλεκτρισµό που έχουν την πλήρη πολιτική 
προσοχή, µε τεράστιους κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισµούς που αφιερώνουν 
τις ανθρώπινες και οικονοµικές πηγές τους για να βελτιώσουν την διαθεσιµότητα, την 
ποιότητα και την τιµή προς όφελος των καταναλωτών, [22].  
Οι πολιτικές των δασών και της ενέργειας δεν έχουν έννοιες για την περιβαλλοντική 
επίδραση, την αποδοτική χρήση, την διαθεσιµότητα και την προµήθεια προς όφελος 
των φτωχών γυναικών. Η γενική πολιτική προσέγγιση σε αυτό είναι η εξής: «Είναι µια 
ενεργειακή πηγή του παρελθόντος που µε την πρόοδο τελικά θα εξαφανιστεί». 
Ωστόσο, πολλές δεκαετίες έχουν περάσει και η κοινωνικοοικονοµική κατάσταση 
αυτών των χωρών δεν έχει βελτιωθεί αρκετά, για να δικαιολογήσει µια εντυπωσιακή, 
πλήρη και απότοµη µεταστροφή από τα παραδοσιακά στα µοντέρνα καύσιµα. 
Είµαστε ήδη στον 21ο αιώνα, αλλά η πλειοψηφία των γυναικών στις χώρες της 
Λατινικής Αµερικής συνεχίζουν να µαγειρεύουν µε ξύλα και χρησιµοποιούν ακόµη για 
το κάψιµο του ξύλου την τεχνολογία του 15ου αιώνα, [22].  
Λόγω της αύξησης του πληθυσµού και της οικονοµικής ανάπτυξης, η ζήτηση για 
βιοµάζα στις χαµηλού εισοδήµατος αγροτικές περιοχές των αναπτυσσόµενων χωρών, 
βρίσκεται πολύ µακράν της προσφοράς και οι γυναίκες των περιοχών υπερ-
εκµεταλλεύονται τις όλο και πιο σπανίζουσες αυτές πηγές απλώς για να επιβιώσουν. 
Οι βελτιώσεις στην αποδοτικότητα της ενέργειας και η αυξανόµενη χρήση των ΑΠΕ 
µπορούν να βοηθήσουν τις γυναίκες να ισορροπήσουν τις άµεσες βιοτικές τους 
ανάγκες και τα µακροπρόθεσµα οικολογικά προβλήµατα, [16]. Επί πλέον, η χρήση 
αυτών των καυσίµων συνεισφέρει σε περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η αλλαγή 
του κλίµατος, η υποβάθµιση του εδάφους, η αποψίλωση των δασών, η  ερήµωση των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων και η µόλυνση της ατµόσφαιρας, [24]. Η µόλυνση της 
ατµόσφαιρας, εκτός των άλλων, επηρεάζει άµεσα την υγεία των γυναικών και των 
παιδιών, ιδίως αυτών που βρίσκονται σε νηπιακή ηλικία, τα οποία παρουσιάζουν  
έντονες αναπνευστικές µολύνσεις, [22]. 
Η χρήση ξύλου και κοπριάς για τις ενεργειακές ανάγκες του νοικοκυριού δηµιουργεί 
εσωτερική ατµοσφαιρική ρύπανση που οδηγεί σε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Οι 
γυναίκες και τα παιδιά που βρίσκονται στο σπίτι για µεγάλες χρονικές περιόδους 
γύρω από το τζάκι εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις σωµατιδίων, µονοξειδίου του 
άνθρακα και άλλων στοιχείων που µολύνουν τον εισπνεόµενο αέρα και προκαλούν 
αναπνευστικά νοσήµατα, [24]. Η έκθεση των γυναικών η τελευταία είναι πολύ καλά 
τεκµηριωµένη ερευνητικά και βιβλιογραφικά. 
Αλλά και οι εγχώριες βιοµηχανίες εξαρτώνται συχνά από την βιοµάζα ως πηγή 
ενέργειας. Οι βιοµηχανίες αυτές πληρώνουν χαµηλά ηµεροµίσθια και απαιτούν 
ένταση εργασίας. Η εργασία είναι εξουθενωτική (π.χ. χρειάζονται 106 ώρες την 
επεξεργασία 30 κιλών καρυδότσουφλων) και επικίνδυνη για την υγεία των γυναικών, 
καθώς είναι εκτεθειµένες σε εγκαύµατα και καπνό, σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό 
συγκριτικά µε τη χρήση της βιοµάζας ως οικιακού καυσίµου, [15]. 
Στις ανεπτυγµένες χώρες υπάρχει µια ανδρική προκατάληψη (πιθανόν και άγνοια) 
όσον αφορά τη διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνεται στον οικιακό τοµέα, η 
οποία καταλήγει: 
• Στο σχεδιασµό φούρνων που είναι ασύµβατοι µε τις ανάγκες των χρηστών 

(κυρίως γυναικών),  
• Σε παράβλεψη της γνώσης των γυναικών σχετικά µε τις ιδιότητες των διαφόρων 

καυσίµων, 
• Στο συµπέρασµα ότι η εξοικονόµηση ενέργειας είναι η σπουδαιότερη µέριµνα 

της νοικοκυράς (λες και δεν έχει τίποτα άλλο να σκεφτεί), [15]. 
Η σηµαντικότερη, όµως, επίπτωση της ενέργειας στη ζωή των γυναικών, και µάλιστα 
καθοριστική, είναι η απελευθέρωση του χρόνου τους και η ανάπαυσή τους. Ο χρόνος 
και η σωµατική ενέργεια που δαπανάται από τις γυναίκες του τρίτου κόσµου για την 
εκτέλεση των εργασιών επιβίωσης είναι ένας από τους βασικούς φραγµούς που 
εµποδίζουν την πρόοδό τους, καθώς δεν αφήνει καθόλου χρόνο (ούτε ψυχική 
διάθεση, αλλά και σωµατικές δυνάµεις) για παραγωγική εργασία, εκπαίδευση, 
συµµετοχή στα κοινά  ή άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτές που είναι απαραίτητες 
για την επιβίωση. Προφανώς δεν γίνεται λόγος για ανάπαυση, πολλώ δε µάλλον για 
διασκέδαση. Τα κορίτσια είναι πιθανότερο να µένουν στο σπίτι για να βοηθούν µε τις 
δύσκολες και χρονοβόρες δουλειές του νοικοκυριού, παρά να πηγαίνουν σχολείο, ενώ 
οι ενήλικες γυναίκες είναι ήδη παραφορτωµένες. Έτσι διαιωνίζεται η γυναικεία 
φτώχεια και η έλλειψη δύναµης των γυναικών, [24].  
Η απελευθέρωση των γυναικών των αναπτυγµένων γυναικών βασίζεται κατά ένα 
µεγάλο µέρος στην εξάπλωση του ηλεκτρισµού και στην ύπαρξη τόσων «ηλεκτρικών 
σκλάβων» που κάνουν τις άχαρες, δύσκολες και χρονοβόρες δουλειές του 
νοικοκυριού. Στους πολλούς από εµάς δεν είναι άγνωστη η εικόνα της νοικοκυράς 
(µητέρας ή γιαγιάς µας) που κουβαλούσε νερό από τη βρύση του χωριού, έπλενε στη 
σκάφη, ζύµωνε, φούρνιζε, σιδέρωνε µε κάρβουνα, πήγαινε στο χωράφι µε τα πόδια 
και γενικά έκανε ένα σωρό δουλειές χρησιµοποιώντας την σωµατική της δύναµη. 
Κάθε φορά που βάζω πλυντήριο και συγχρόνως µαγειρεύω και κάνω και µια έρευνα 
στο internet, ευχαριστώ σιωπηρά τους εφευρέτες όλων αυτών των συσκευών για την 
ελευθερία που µου προσέφεραν (εντάξει, τελικά καίω το φαγητό, γιατί ξεχνιέµαι στο 
internet). 
 



5. Γιατί αποτυγχάνουν τα προγράµµατα 
ΑΠΕ; 
H περιορισµένη επιτυχία των προγραµµάτων 
διάδοσης των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας 
αποδίδεται σε έναν συνδυασµό παραγόντων, 
που περιλαµβάνουν: 
• Έλλειψη γνώσεων µεταξύ των 

αρχιτεκτόνων και των µηχανικών 
γενικότερα. 

• Έλλειψη ενηµέρωσης του κοινού. 
• Έλλειψη βιοµηχανοποιηµένων προϊόντων 

απαραίτητων για την κατασκευή και ορθή 
λειτουργία των παθητικών συστηµάτων 
καθώς και τυποποίησης των δοµικών 
στοιχείων. 

• Γενική τάση των ιδιωτών αλλά και του 
∆ηµοσίου στην τοποθέτηση όσο το 
δυνατόν µικρότερου αρχικού κεφαλαίου µε 
συνέπεια το αυξηµένο κόστος λειτουργίας 
των κτιρίων. 

• Yψηλό κόστος της αρχικής επένδυσης σε 
συνδυασµό µε την απουσία µηχανισµών 
οικονοµικής υποστήριξης. 

 
 
Οι παράγοντες αυτοί, και πολλοί άλλοι, πρέπει να ερευνηθούν διεξοδικά. Η ανάλυση 
αυτή θα επιτρέψει στους δράστες – κλειδιά (πολιτικούς, επιχειρηµατίες, ΜΚΟ, 
παροχείς βοήθειας κλπ) να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στην πιεστική ανάγκη για 
αποτελεσµατική εξάπλωση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, [4, 23].  
Ένας άλλος λόγος είναι ότι αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και 
τα προβλήµατα των γυναικών.  Η αποτελεσµατική ανάµειξη των γυναικών είναι 
κρίσιµη για την αποδοχή ή όχι προγραµµάτων  αειφόρου ενέργειας στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Παρά ταύτα, οι γυναίκες σπανίως συµπεριλαµβάνονται στον 
σχεδιασµό τέτοιων προγραµµάτων ή αποτελούν κεντρικό στόχο αυτών. Η αυξηµένη 
συµµετοχή των γυναικών στον σχεδιασµό και την υλοποίηση των ενεργειακών 
προγραµµάτων µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την αποτελεσµατικότητά τους και 
ταυτόχρονα να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών και των οικογενειών 
τους, [16, 24]. 
Οι γυναίκες είναι οι βασικοί χρήστες της ενέργειας του νοικοκυριού στις 
αναπτυσσόµενες και βιοµηχανικές χώρες, επηρεάζουν και κάνουν πολλές 
οικογενειακές αγορές που σχετίζονται µε την ενέργεια, είναι έµπειρες επιχειρηµατίες 
στις επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την ενέργεια και οι γυναικείοι οργανισµοί είναι 
αποτελεσµατικοί υποστηρικτές των νέων τεχνολογιών και ενεργοί µεσάζοντες για τους 
περιβαλλοντικά ευµενείς ενεργειακούς πόρους, [13]. 
Οι κατασκευαστές της ανανεώσιµης ενέργειας που δεν δίνουν σηµασία στις ανάγκες 
των γυναικών θα χάσουν µια τεράστια αγορά. Οι κατασκευαστές της ενεργειακής 
πολιτικής που αγνοούν τις ανάγκες των γυναικών θα αποτύχουν να χρησιµοποιήσουν 
µια ισχυρή δύναµη για την ανάπτυξη της ανανεώσιµης ενέργειας. Οι ενεργειακοί 
ερευνητές που αφήνουν εκτός της έρευνας και ανάλυσης τις γυναίκες θα αποτύχουν 
να καταλάβουν ένα µεγάλο µέρος της ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγής, [13]. 
 
6. Τι πρέπει να γίνει; 
Από τα προηγούµενα, έγινε φανερό ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί η «οπτική του 
φύλου» στον ενεργειακό τοµέα, διότι : 
• Oι ενεργειακές ανάγκες των γυναικών παραβλέπονται. 
• Yπάρχει έλλειψη ευαισθησίας για τις ανάγκες των γυναικών στον σχεδιασµό 

ενεργειακών διαδικασιών, πολιτικών και προγραµµάτων. 
• ενεργειακός τοµέας είναι ανδροκρατούµενος, µε λίγες µόνο γυναίκες σε θέσεις 

κλειδιά που µπορούν να παίρνουν αποφάσεις. 
 
Γι’ αυτό πρέπει οι γυναίκες να:  
• ∆ηµιουργήσουµε µία στρατηγική µας παρουσία που να αντιπροσωπεύει τα 

ενδιαφέροντά µας. 
• Αυξήσουµε την ευαισθησία των ανδρών όσον αφορά τις ενεργειακές µας 

ανάγκες. 
• Αναπτύξουµε τις ικανότητές µας για να διαµορφώσουµε τις δικές µας επιλογές. 
• Επιµορφωθούµε και εκπαιδευτούµε στη διαχείριση των  ενεργειακών πόρων. 
• Ενηµερωθούµε για τις σύγχρονες ενεργειακές τεχνολογίες.  
• Συγκροτήσουµε οµάδες πίεσης και κινήµατα για την προώθηση των ήπιων 

µορφών ενέργειας. 
• Συσφίξουµε τους δεσµούς µας µε άλλα κινήµατα (π.χ. περιβαλλοντικό, 

αντιπυρηνικό). 
• Επεκτείνουµε τα δίκτυα των γυναικείων οργανώσεων. 
• Υιοθετήσουµε άλλο αναπτυξιακό και ενεργειακό πρότυπο. 
 
Η Ε∆ΕΜ, στην προσπάθειά της να βελτιώσει τις τεχνικές γνώσεις των γυναικών 
µηχανικών, αλλά και να τις ευαισθητοποιήσει σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήµατα 
που επιδέχονται τεχνικές λύσεις, υλοποιεί, σε συνεργασία µε το ΚΑΠΕ, την ΕΓΕ, το 
Γεωπονικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και διακρατικούς εταίρους ένα 
πρόγραµµα για τη διάδοση των τεχνολογιών ΑΠΕ. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται 
από την Γ∆ Ενέργεια-Μεταφορές (πρώην Γ∆ 17) της ΕΕ, στα πλαίσια του Κοινοτικού 
προγράµµατος ALTENER II.  
Οι στόχοι του προγράµµατος είναι: 
♦ Η κατάρτιση 30 γυναικών µηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων στις εφαρµογές ΑΠΕ 

στον κτιριακό τοµέα. 
♦ Η ενηµέρωση µη επιστηµόνων γυναικών για τις εφαρµογές των ΑΠΕ. 
♦ Η διοργάνωση ενός θερινού σχολείου για τις εφαρµογές των ΑΠΕ στον γεωργικό 

τοµέα. 
♦ Η παραγωγή ενηµερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική 

µορφή. 
♦ Η διοργάνωση ενός µικρού συνεδρίου για την ευρύτερη διάδοση των 

αποτελεσµάτων του προγράµµατος. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πρόταση αυτή ήταν η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ από τις 400 και πλέον 
που υποβλήθηκαν στην ΕΕ µε αίτηµα την χρηµατοδότησή τους και αφορούσε 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Αυτό τα λέει όλα. 

 



7. Συµπεράσµατα 
Η ύπαρξη ενεργειακών πόρων είναι µια κρίσιµη ανάγκη σε κάθε κοινωνία. Οι 
σηµερινές γενιές θωρούν τη ροή της ενέργειας, µε το απλό γύρισµα ενός διακόπτη, 
σαν κάτι το αυτονόητο και εντελώς φυσιολογικό, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι πίσω 
από τον διακόπτη βρίσκεται ο αγώνας των ισχυρών και ανεπτυγµένων χωρών της 
Γης για τον έλεγχο των ενεργειακών πόρων και ο λυσσαλέος ανταγωνισµός των 
µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών. Η διατήρηση του σηµερινού ενεργειακού και 
αναπτυξιακού µοντέλου και η επέκτασή του και στις αναπτυσσόµενες χώρες οδηγεί 
σε ανεξέλεγκτη κατανάλωση της ενέργειας, σε ένταση των ανταγωνισµών, στην ταχεία 
εξάντληση των ορυκτών καυσίµων και στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος.  
Χρειάζεται εποµένως ένα νέο µοντέλο στη διαχείριση της ενέργειας. Η ΟΧΕ και οι 
ΑΠΕ αναγνωρίζονται ως η µόνη λύση στο πρόβληµα της αειφόρου ανάπτυξης. Η 
διάδοση και εξάπλωση των ΑΠΕ και η συνεισφορά τους στο σύνολο της παραγόµενης 
ενέργειας είναι µηδαµινή προς το παρόν, όµως η ανανεώσιµη ενέργεια θα παίζει όλο 
και σηµαντικότερο ρόλο στις ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες χώρες στο µέλλον. 
Οι διαφορετικές συνέπειες της πιο γενικής χρήσης των ΑΠΕ στις γυναίκες και τους 
άνδρες µόλις και µετά βίας έχουν εξεταστεί, παρόλο που οι ρόλοι των γυναικών και τα 
ενδιαφέροντά τους στην παραγωγή και χρήση της ενέργειας έχουν πλήρως 
τεκµηριωθεί. Η εµπειρία σε άλλους τοµείς δείχνει ότι οι γυναίκες παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη της ενέργειας. 
Η πρόσβαση της γυναίκας σε πιο αποτελεσµατικές και φιλικές προς το περιβάλλον 
πηγές ενέργειας θα της εξοικονοµήσει περισσότερο χρόνο, θα της αποφέρει εισόδηµα 
και θα βελτιώσει την υγείας της και τις συνθήκες διαβίωσης της ίδιας και της 
οικογένειάς της γενικότερα. Η εστίαση αυτή στην κατάσταση των γυναικών προωθεί 
γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η βελτίωση του 
εισοδήµατος και η ευηµερία των γυναικών έχουν ευεργετικό αποτέλεσµα σε όλες τις 
κοινωνίες. 
Επειδή η αύξηση της καταναλισκοµένης ενέργειας επηρεάζει άµεσα την 
καταπολέµηση της φτώχειας, υπάρχει µεγάλη κινητικότητα εθνικών, περιφερειακών 
και τοπικών γυναικείων οργανώσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση αλλαγών 
στην ενεργειακή πολιτική. Όταν οι γυναίκες πείθονται για την ωφελιµότητα και την 
εξυπηρετικότητα µιας νέας ενεργειακής τεχνολογίας, συγκροτούν µια δυναµική οµάδα 
πίεσης για να πείσουν όλο το νοικοκυριό ή την κοινωνία να επενδύσουν τους 
αναγκαίους πόρους για να κάνουν το πρόγραµµα να δουλέψει. Αντίθετα, όταν 
πειστούν για τα αρνητικά αποτελέσµατα και τις απειλές τις τεχνολογίας στην επιβίωσή 
τους, τότε είναι εξ ίσου ισχυρές στην παρεµπόδιση των υποτιθεµένων «βελτιώσεων». 
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