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Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ν
θόζκνο έρεη ζαζηίζεη. Αθνύεη όηη ε ιύζε είλαη ηα ηδάθηα, ην πέιιεη, νη ζόκπεο, νη
ειεθηξηθνί ιέβεηεο, νη ιέβεηεο ηόλησλ θιπ .
Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε εμ αξρήο όηη ε θάζε πεξίπησζε, ε θάζε θαηνηθία
απαηηεί ηε δηθή ηεο ιύζε. Τν ζύζηεκα ζέξκαλζεο πνπ ηνπνζέηεζε ν γείηνλαο δελ
ζεκαίλεη όηη θάλεη θαη γηα κέλα. Σηελ Ειιάδα θαηαλαιώλνπκε 2,5- 3 θνξέο
πεξηζζόηεξε ελέξγεηα γηα λα δεζηάλνπκε ηα ζπίηηα καο απ΄ όηη ζηε Γεξκαλία θαη ηε
Σνπεδία, ζε απόιπηε ζύγθξηζε, όηαλ κάιηζηα εθεί ε κέζε ρεηκεξηλή ζεξκνθξαζία
είλαη -15νC.
Τη θηαίεη γη΄ απηό;
Φηαίλε νη θαθέο θαηαζθεπέο ησλ θηηξίσλ (κόλσζε θιπ), ηα κεραλήκαηα
θαθήο πνηόηεηαο θαη ρακεινύ βαζκνύ απόδνζεο, θαζώο θαη ε θαθή ρξήζε ηνπο από
εκάο ηνπο ρξήζηεο. Όια απηά ηα ρξόληα δελ δίλακε θακία ζεκαζία ζ΄ απηά πνπ ήηαλ
κε νξαηά, αιιά κόλν ζ’ απηά πνπ θαίλνληαλ. Ωξαία ηδάθηα θαη θνπδίλεο, σξαία
παηώκαηα θαη είδε πγηεηλήο, αιιά γηα ηα κεραλήκαηα πνπ βάδακε ζην ιεβεηνζηάζηό
καο θακία έγλνηα. Αλ πξνζζέζνπκε ζ’ απηά θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαινξηθέξ
έρνπκε ην πξόβιεκα ζε όιεο ηνπ ηηο δηαζηάζεηο. Σπκπεξαζκαηηθά ινηπόλ
θαηαιήγνπκε όηη πξέπεη λα αιιάμνπκε ηηο ζπλήζεηέο καο, ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο,
ηελ θνπιηνύξα καο σο ρξήζηε θαη θαηαλαισηή.
Όπσο είλαη γλσζηό απηή ηελ πεξίνδν πξνβάιιεηαη κε ηδηαίηεξε δεκνζηόηεηα
ην πξόγξακκα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον» πνπ ρξεκαηνδνηεί ηηο ελεξγεηαθέο
βειηηώζεηο ζηηο θαηνηθίεο θαη θαιύπηεη

κνλώζεηο, δηπιά ηδάκηα, ειηαθά θαη

ζέξκαλζε.
Να ηνλίζνπκε εμαξρήο όηη ε ζέξκαλζε είλαη ε κηθξόηεξνπ θόζηνπο επέκβαζε
ζηηο θαηνηθίεο θαη ε ηαρύηεξε απνζβελόκελε, ζπγθξηλόκελε κε ηηο άιιεο
επηδνηνύκελεο επεκβάζεηο.

1.

ΠΡΩΣΔ ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΜΙΚΡΟΤ ΚΟΣΟΤ

1.1.

Γηα κνλνθαηνηθίεο

Αλεμάξηεηα από νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην ιεβεηνζηάζην, θαιό είλαη λα
πξνβνύκε ζε ηξεηο παξεκβάζεηο:
α. Να ηνπνζεηήζνπκε ζεξκνζηαηηθέο θεθαιέο ζε θάζε ζώκα ζέξκαλζεο θαη
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θαινξηθέξ. Έηζη θάζε ζώκα γίλεηαη αλεμάξηεην, ξπζκίδεηαη θαη ειέγρεηαη αλάινγα
κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ,γηαηί θάζε ρώξνο αλάινγα κε ηε ρξήζε, ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό ή ηηο πξόζζεηεο πεγέο ελέξγεηεο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο
ζέξκαλζεο.
Η ηνπνζέηεζε απηή δελ ρξεηάδεηαη νύηε ζπλδέζεηο, νύηε θαιώδηα.
β.

Να

αληηθαηαζηήζνπκε

ηνλ

απιό

ζεξκνζηάηε

κε

ειεθηξνληθό

ρξνλνζεξκνζηάηε, πνπ ζεκαίλεη ιεηηνπξγία κε αθξίβεηα θαη ζπγρξόλσο ιεηηνπξγία
βάζεη πξνγξάκκαηνο.
Να ζεκεηώζνπκε όηη θάζε βαζκόο πάλσ από ηνπο 20νC, ζεκαίλεη
θαηαλάισζε θαπζίκνπ 6-7%.
γ.

Να εγθαηαζηήζνπκε απηνκαηηζκό αληηζηάζκηζεο, πνπ ξπζκίδεη ηε

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ πνπ πεγαίλεη πξνο ηα ζώκαηα, ώζηε λα είλαη αληηζηξόθσο
αλάινγε πξνο ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία.
Απηέο νη επεκβάζεηο είλαη κηθξνύ θόζηνπο θαη κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ
νηθνλνκία κέρξη θαη 20 %, απνζβέλνληαη δε ζπλήζσο ζε ιηγόηεξν από έλα ρξόλν
θαη ρξήζηκν είλαη λα γίλνπλ πξηλ από νπνηαδήπνηε άιιε επέκβαζε πςειόηεξνπ
θόζηνπο.
1.2. Γηα πνιπθαηνηθίεο
Θεξκηδνκέηξεζε: Ο ζεξκηδνκεηξεηήο θαηαγξάθεη ηηο ζεξκίδεο πνπ
θαηαλαιώλεη θάζε ζεξκαληηθό ζώκα ρσξηζηά θαη έηζη ππάξρεη ην θίλεηξν ζηνλ θάζε
ρξήζηε λα θάλεη εμνηθνλόκεζε, θάηη πνπ δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ σξνκέηξεζε. Τν
ζύζηεκα απηό ζπλίζηαηαη από: έλα ζεξκνζηαηηθό δηαθόπηε κε ζεξκνζηαηηθή θεθαιή,
πνπ αληηθαζηζηά ηνλ πάλσ παιηό δηαθόπηε, έλαλ ζεξκηδνκεηξεηή πνπ θνιιάεη ζηελ
κπξνζηηλή πιεπξά ηνπ ζώκαηνο θαη κεηαθέξεη αζύξκαηα ηηο κεηξήζεηο θαη έλα δέθηε
ηνπνζεηεκέλν ζην θιηκαθνζηάζην πνπ ιακβάλεη ηηο κεηξήζεηο. Όηαλ ην ζύζηεκα
είλαη κνλνζσιήλην αληί γηα ζεξκηδνκεηξεηήο ζε θάζε ζώκα, ηνπνζεηείηαη
ζεξκηδνκεηξεηήο

γξακκήο.

Επηπιένλ

ζην

ιεβεηνζηάζην

εγθαζίζηαηαη

έλαο

απηνκαηηζκόο αληηζηάζκηζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ιύζεο πξέπεη λα
ζπκθσλήζνπλ όινη νη ηδηνθηήηεο.
Τν ζύζηεκα είλαη αζύξκαην θαη δελ απαηηείηαη θακία θαισδίσζε κέζα ζην
ζπίηη θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη νηθνλνκία κέρξη θαη 40 %, ππό ηελ έλλνηα ηεο
νξζνινγηθνπνίεζεο ηεο ρξήζεο.
2. ΔΠΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΛΔΒΗΣΟΣΑΙΟ
Πξηλ πξνβνύκε ζε νπνηαδήπνηε επέκβαζε ζην ιεβεηνζηάζην, πξέπεη λα
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ειέγμνπκε αλ ν ππάξρσλ ιέβεηαο είλαη θαιά ξπζκηζκέλνο, νη ζσιελώζεηο ηνπ
ιεβεηνζηαζίνπ είλαη κνλσκέλεο θαη θπξίσο όηη ην κέγεζνο ηνπ ιέβεηα είλαη ην
ζσζηό, γηαηί ην ζύλεζεο είλαη ν ιέβεηαο λα είλαη ππεξδηαζηαζηνινγεκέλνο.
α. Η ειεθηξηθή ζέξκαλζε, είηε πξόθεηηαη γηα πάλει ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο
είηε γηα ειεθηξηθνύο ιέβεηεο, είηε γηα ιέβεηεο ηόλησλ – νη νπνίνη είλαη επίζεο
ειεθηξηθνί ιέβεηεο, κπνξεί λα έρεη ρακειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο, αιιά είλαη ε πιένλ
αληηνηθνλνκηθή κέζνδνο ζέξκαλζεο. Δελ πξνζθέξεηαη γηα ηελ πιήξε θάιπςε
κνλίκνπ θαηνηθίαο.
β. Σδάθηα: Τν θιαζηθό ηδάθη όηαλ ιεηηνπξγεί όπσο ην μέξνπκε, καο απνδίδεη
ιηγόηεξν από ην 20% ηεο ηζρύνο ηνπ ζην ρώξν. Αλ είλαη πδξαπιηθό (δει. ζπλδέεηαη
κε ζεξκαληηθά ζώκαηα) ή κε δεζηνύ αέξα (δει. έρεη ζύζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ αέξα
ηνπ ρώξνπ) ηόηε ε απόδνζή ηνπ απμάλεηαη. Γίλεηαη όκσο αληηιεπηό όηη απαηηείηαη ε
ζπλερήο πξνκήζεηα μύισλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηδαθηνύ, θαη θαζεκεξηλά δηαξθήο
θαζαξηζκόο απηνύ από ηε ζηάρηε, γηα θαιύηεξε απόδνζε.
γ. Λέβεηεο μύινπ: Η ηνπνζέηεζε ηνπ ιέβεηα απαηηεί μερσξηζηό ρώξν
(ιεβεηνζηάζην) θαη ρώξν απνζήθεπζεο γηα ηα μύια. Έρεη κεγάιε απαζρόιεζε γηα ηε
ζπρλή ηξνθνδνζία ηνπ ιέβεηα κε μύια θαη γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θαη αθνξά
βεβαίσο θαηνηθίεο εθηόο αζηηθώλ πεξηνρώλ.
δ. Λέβεηεο ππξελόμπινπ – θνπθνπηζηώλ θιπ: Οη ιέβεηεο απηνί
ρξεζηκνπνηνύλ σο θαύζηκν ηα θαηάινηπα από ηελ επεμεξγαζία ησλ ππξήλσλ ηεο
ειηάο θαη θνπθνύηζηα δηάθνξσλ θαξπώλ. Τν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη όηη ε
ηξνθνδνζία ηεο εζηίαο γίλεηαη απηόκαηα.
ε. Λέβεηεο πέιιεηο: Τν πέιιεη είλαη ζπζζσκαηώκαηα μύινπ (πξηνληδηνύ), ε
ηξνθνδνζία γίλεηαη απηόκαηα, αιιά δελ παύεη λα έρεη απαζρόιεζε γηα ηε κεηαθνξά,
ηελ ηξνθνδνζία θαη ηνλ θαζαξηζκό. Απαηηείηαη ρώξνο απνζήθεπζεο θαη απαηηείηαη
ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπ πέιιεη, θαζόηη δελ είλαη ζηαζεξή.
Δηαηίζεληαη ιέβεηεο γηα ιεβεηνζηάζην, αιιά θαη γηα κέζα ζην ζπίηη, πνπ
ζπλδένληαη κε ηα ζώκαηα ζέξκαλζεο.
ζη. Λέβεηεο πεηξειαίνπ: Παξά ηελ πςειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, απηό
ζπλερίδεη λα είλαη ε κνλαδηθή επηινγή γηα νξηζκέλεο πεξηνρέο, αξθεί ηα θξηηήξηα
αγνξάο λα κελ είλαη κόλν νηθνλνκηθά.
Λόγσ ηεο κεησκέλεο δήηεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο δηεζλώο, ε βηνκεραλία
πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο επελδύεη ζε θαηλνηόκα πξντόληα-ηερλνινγίεο. Καηλνύξγηεο
θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ όπσο θαη ν ζπλδπαζκόο κε ΑΠΕ θαη
δε πβξηδηθώλ ζπζηεκάησλ πξνζδνθνύλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ην ελδηαθέξνλ γηα
ρξήζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Ο ζπλδπαζκόο θαπζηήξα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο
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θαηλνύξηαο ηερλνινγίαο κε ζπλερή δηαβάζκηζε κε ιέβεηεο ζπκπύθλσζεο (από ην
2015

κε

επξσπατθή

νδεγία

),

κε

ζύζηεκα

αληηζηάζκηζεο

θαη

ρσξίο

ππεξδηαζηαζηνιόγεζε, ζα πξνζθέξεη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε ζε ζρέζε κε ηα
ζεκεξηλά ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, πνπ θηάλεη ην 50%. Σήκεξα, πνπ ην θόζηνο ηνπ
πεηξειαίνπ έρεη πςειή ηηκή, απηό πνπ πξνέρεη θαη πξέπεη λα ηύρεη ηδηαίηεξεο
πξνζνρήο είλαη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη όρη ην θόζηνο αγνξάο. Γεληθά, παξά ηηο
ελεξγεηαθέο εμειίμεηο, ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζα ζπλερίζεη λα είλαη επίθαηξν.
δ. Αεξόςπθηεο θαη Τδξόςπθηεο Αληιίεο Θεξκόηεηαο :Αληινύλ ελέξγεηα
από ην πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο, πνπ ζεκαίλεη όηη θαηαλαιώλνπλ
έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (πεξίπνπ ην 30 % ηεο νλνκαζηηθήο
ηνπο ηζρύνο) ελώ ην ππόινηπν ην αληινύλ από ην πεξηβάιινλ. Όηαλ αληινύλ ηε
ζεξκόηεηα από ηνλ αέξα είλαη αεξόςπθηεο θαη όηαλ αληινύλ ηε ζεξκόηεηα από ηε γε,
είλαη πδξόςπθηεο ή γεσζεξκηθέο. Λόγσ ηεο ζπλαιιαγήο ηνπο κε ην πεξηβάιινλ, ν
βαζκόο

απόδνζήο

ηνπο

δελ

είλαη

ζηαζεξόο,

αιιά

επεξεάδεηαη

από

ηηο

ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γεληθά, κηα αληιία ζεξκόηεηαο κπνξεί
λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ππάξρνληα ιέβεηα πεηξειαίνπ επηηπγράλνληαο νηθνλνκία
κέρξη θαη 80%.
ε. Φπζηθό αέξην: Αλ έρνπκε λα θάλνπκε κε θεληξηθό ιεβεηνζηάζην, ηόηε
απηό πνπ απαηηείηαη είλαη λα αληηθαηαζηήζνπκε ηνλ θαπζηήξα πεηξειαίνπ κε
θαπζηήξα θπζηθνύ αεξίνπ.
Έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα: Είλαη θζελόηεξν θαηά 30-35% ζε ζρέζε κε ην
πεηξέιαην (όπσο έρεη εμαγγειζεί), είλαη θαζαξό, πξώηα ην θαηαλαιώλεηο θαη κεηά ην
πιεξώλεηο θαη είζαη ζίγνπξνο γηα ηελ θαηαλαιηζθόκελε πνζόηεηα.
Αλ πξόθεηηαη γηα κνλνθαηνηθίεο ή δηακεξίζκαηα πνιπθαηνηθηώλ, πνπ έρνπλ
απνθνπεί από ηελ πνιπθαηνηθία, θαηόπηλ ζπλαίλεζεο ησλ ζπγθαηνίθσλ, κπνξνύλ λα
ηνπνζεηεζνύλ επηηνίρηνη ιέβεηεο αεξίνπ, πνπ δελ έρνπλ απώιεηεο από ηηο
ζσιελώζεηο, θάζε δηακέξηζκα έρεη πιήξε απηνλνκία θαη ηέινο έρνπλ θαη δπλαηόηεηα
παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ, πνπ ηνπο θάλνπλ αθόκα νηθνλνκηθόηεξνπο ζηελ
θαηαλάισζε. Οη ιέβεηεο ζπκπύθλσζεο αεξίνπ επηηπγράλνπλ πεξαηηέξσ – πεξίπνπ
15%- νηθνλνκία θαπζίκνπ.
ζ. Ηιηνζεξκία: Η ειηαθή ελέξγεηα, ζηελ πεξίπησζε απηή, ρξεζηκνπνηείηαη
όρη κόλν γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεσο, αιιά θαη γηα ζέξκαλζε κε ηε ρξήζε
ζεξκνδνρείσλ κεγάινπ όγθνπ, ιόγσ απόθιηζεο κεηαμύ πξνζθνξάο ειηαθήο
ελέξγεηαο θαη δήηεζεο ζεξκόηεηαο. Γηα ηελ αθξίβεηα ην ζύζηεκα είλαη ζύζηεκα
ππνβνήζεζεο ηεο ζέξκαλζεο θαη ζπλδπάδεηαη πάληα κε ιέβεηα, αληιία ζεξκόηεηαο
θιπ.
4/5

πλνςίδνληαο: Κάζε πεξίπησζε είλαη μερσξηζηή θαη έρεη ηε δηθή ηεο ιύζε,
θάζε βαζκόο άλσ ησλ 20νC απμάλεη ηελ θαηαλάισζε θαηά 6-7% θαη αλ δελ
αιιάμνπκε ηηο ζπλήζεηέο καο δελ ζα κπνξέζνπκε λα έρνπκε απνηειέζκαηα ζηελ
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.
Απ’ όιεο ηηο επεκβάζεηο ζηηο θαηνηθίεο (ζέξκαλζε, κόλσζε, δηπιά ηδάκηα,
ειηαθά θιπ), ε ζέξκαλζε είλαη ε κηθξόηεξε ζε θόζηνο επέκβαζε θαη κε ην
κηθξόηεξν ρξόλν απόζβεζεο από όιεο ηηο άιιεο επεκβάζεηο.

ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
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