
Σπάταλα σε ενέργεια τα ελληνικά κτίρια
Η «ενεργειακή ταυτότητα» θα μείωνε την κατανάλωση

Σπατάλα και ενεργοβόρα
είναι τα περισσότερα
ελληνικά κτίρια.
Καταναλώνουν τεράστιες
ποσότητες ενέργειας για
θέρμανση, ψύξη, φωτισμό
και εξαερισμό, ενώ η
υπόθεση της «ενεργειακής
ταυτότητας» καρκινοβατεί,
παρά τις κοινοτικές
οδηγίες.

Πρόκειται για μέτρο που ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και κατατάσσει, ύστερα απο
έλεγχο, όλα τα κτίρια σε τρεις διαφορετικές βαθμίδες.
Στην υψηλότερη μπαίνουν τα κτίρια που εξοικονομούν ενέργεια, εκμεταλλεύονται στο
μέγιστο βαθμό τον ήλιο, τον αέρα, τα οικιακά απορρίμματα και διαθέτουν τη σωστή
μόνωση. Κάθε τρία χρόνια επαναλαμβάνεται ο έλεγχος. Σε χώρες όπως η Σουηδία, τα
σπίτια με τους... καλύτερους βαθμούς έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία, μπορεί να
ενοικιαστούν σε πολύ υψηλότερες τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα, ενώ οι ιδιοκτήτες τους
απαλλάσσονται από δημοτικά τέλη και φόρους.

Επιστημονική φαντασία
«Για την Ελλάδα, όπου τα κτίρια “καταναλώνουν” 31% της ενέργειας που χρειάζεται κάθε
χρόνο η χώρα, όλα τα προαναφερόμενα αποτελούν ακόμα επιστημονική φαντασία. Η
χώρα μας μοιάζει να είναι.. έτη φωτός μακριά από αυτή την υπόθεση» αναφέρει ο
καθηγητής, ειδικός σε θέματα ενέργειας, στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Μάνθος Σανταμούρης. Η κοινοτική οδηγία που επιβάλλει σε κάθε οίκημα να αποκτήσει
«ενεργειακή ταυτότητα», έπρεπε να ισχύει στην Ελλάδα από τις 4 Ιανουαρίου 2006.
Ωστόσο, η κυβέρνηση ζήτησε παράταση τριών ετών για την εφαρμογή της. «Ήδη
κοντεύει να περάσει ο πρώτος χρόνος και ακόμα δεν έχει γίνει το παραμι-κρό», λέει ο
καθηγητής.

Κίνητρο η βαθμολογία
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόκειται για μέτρο
που θα μπορούσε να περιορίσει τη σπατάλη ενέργειας κάθε σπιτιού έως και κατά 15%(!).
«Η... βαθμολογία θα μπορούσε να λειτουργεί ως κίνητρο, ακόμα και οικονομικό, ώστε οι
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ιδιοκτήτες να φροντίζουν να περιορίσουν την ενεργειακή σπατάλη του σπιτιού τους. Στην
κατηγορία Α θα εντάσσονταν όσα σπίτια διαθέτουν ηλιακό θερμοσίφωνα, μόνωση και
φωτοβολταϊκά συστήματα, εφαρμόζουν μεθόδους κομποστοποίησης, διαθέτουν
ανεμιστήρες οροφής και όχι αιρκοντίσιον», τονίζει ο καθηγητής. Η κοινοτική οδηγία δίνει
έμφαση και στον βιοκλιματικό οικιστικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με αυτή, οι νέες οικοδομές
πρέπει να έχουν τον σωστό προσανατολισμό, που διαμορφώνεται ανάλογα με τα
ιδιαίτερα κλιματικά χαρακτηριστικά που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Επίσης, προωθείται
η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον δομικών υλικών.
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