
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Π
λουραλισµός επικρατεί πλέον στις ε-
πιλογές του καταναλωτή αλλά και του 
επαγγελµατία για την ενέργεια και τη 
θέρµανση, καθώς, από τη µια πλευρά, 
στα καύσιµα υπάρχει ποικιλία, ενώ, 
όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, 
το παιχνίδι δεν ανήκει πια σε έναν 

και µόνο παίκτη και κάθε µέρα ο ανταγωνισµός ρίχνει νέες 
προσφορές στο τραπέζι.

Σχετικά µε τη θέρµανση, το πάλαι ποτέ µονοπώλιο του πε-
τρελαίου έχει παρέλθει και στη χώρα µας ανεπιστρεπτί, καθώς 
το φυσικό αέριο, όσο επεκτείνει το δίκτυό του, τόσο διευρύ-
νει το πελατολόγιό του. Η ∆ΕΠΑ και η ΕΠΑ έχουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο στις εξελίξεις και συνεχώς προσελκύουν νέους πε-
λάτες.

Στην ηλεκτρική ενέργεια, νέες εταιρείες φέρνουν καλύτε-
ρες τιµές και φρεσκάδα καινοτοµιών στην αγορά, προϊδεάζο-
ντάς µας για τις αλλαγές που είναι προ των πυλών. Σε λίγο, από 
τον πάροχο µέχρι τον τρόπο που καταναλώνουµε και πληρώ-
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νουµε την ηλεκτρική ενέργεια, τα πάντα θα είναι διαφορετικά, σε 
µια αγορά όπου κερδισµένος θα είναι ο καταναλωτής.

Στην αγορά ήδη κυκλοφορούν πολλά ανταγωνιστικά προ-
γράµµατα, ανάλογα µε την κατηγορία τιµολογίου. Οι εκπτώσεις 
είναι πλέον φανερές και οι επιπλέον προσφορές διαµορφώνουν 
τον ανταγωνισµό. Ενδεικτικά, στη χαµηλή τάση οι εκπτώσεις 
φτάνουν ακόµα και το 20%, ενώ στη µέση τάση οι προσφερόµε-
νες εκπτώσεις µπορεί να φτάσουν σε µεγαλύτερα επίπεδα, ανά-
λογα µε το προφίλ κατανάλωσης.

Επίσης, υπάρχουν και αναπτύσσονται συνέργειες µε εται-
ρείες µε αναπτυγµένα δίκτυα πωλήσεων, όπως τηλεπικοινωνιών 
και ηλεκτρονικών ειδών, φέρνοντας τις επιλογές κυριολεκτικά 
στην πόρτα του πελάτη.

Το κάδρο αναµένεται να ολοκληρωθεί µε την εγκατάσταση 
των «έξυπνων µετρητών», που θα δώσουν τη δυνατότητα real-
time πληροφόρησης για την κατανάλωση, ενώ µέσω της χρήσης 
αρκετών εφαρµογών θα υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των συ-
σκευών του σπιτιού ή της επιχείρησης µε ενεργή συµµετοχή του 
καταναλωτή στη µείωση των εξόδων ρεύµατος.



Πώς να χρηµατοδοτήσετε παρεµβάσεις  
εξοικονόµησης ενέργειας στο σπίτι σας

Μία από τις πιο δραµατικές επιπτώσεις της ύφεσης 
είναι η ραγδαία αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, 
που πλέον αγγίζει τα όρια ανθρωπιστικής κρίσης. 
Σύµφωνα µε τα τελευταία δηµοσιευµένα στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ένα τρίτο των νοικοκυριών 
δηλώνουν οικονοµική αδυναµία να έχουν ικανοποιητική θέρ-
µανση το χειµώνα ή δροσιά το καλοκαίρι. Επίσης, τα δύο τρίτα 
των φτωχών νοικοκυριών δηλώνουν δυσκολία στην έγκαιρη 
πληρωµή πάγιων λογαριασµών, όπως αυτών του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, του φυσικού αερίου, κ.λπ.
Την τελευταία πενταετία ξεκίνησε η εφαρµογή µέτρων εξοικονό-
µησης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. Από αυτά, σε επίπεδο εφαρ-
µογής, σηµαντικότερη είναι η δράση “Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον” 
που ξεκίνησε το 2011 και συνεχίζεται έως σήµερα. Σε θεσµικό επί-
πεδο, οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις ήταν η ψήφιση του Κανονι-
σµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) το 2010 και η υπο-
χρεωτική εγκατάσταση ηλιοθερµικών συστηµάτων σε νέα κτίρια.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ”
Το πρόγραµµα “Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον” συνίσταται στην πα-
ροχή οικονοµικών κινήτρων για παρεµβάσεις εξοικονόµησης 
ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τοµέα, µε στόχο τη µείωση των 
ενεργειακών αναγκών. Τα είδη των κατοικιών που µπορούν να 
επιδοτηθούν από το πρόγραµµα είναι:
• Μονοκατοικία
• Πολυκατοικία (για το σύνολο των διαµερισµάτων του κτιρίου)
• Μεµονωµένο διαµέρισµα
Επιπροσθέτως, οι επιλέξιµες κατηγορίες παρεµβάσεων ενερ-
γειακής αναβάθµισης είναι:
1. Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια-υαλοπίνακες) και το-
ποθέτηση συστηµάτων σκίασης
2. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος, συµπερι-
λαµβανοµένου του δώµατος/στέγης και της πιλοτής
3. Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης και συστήµατος παρο-
χής ζεστού νερού χρήσης.
Το “Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον” είχε µεγάλη αποδοχή, καθώς σε 
µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία έδωσε διέξοδο στα πιο αδύ-
ναµα οικονοµικά νοικοκυριά να βελτιώσουν τις συνθήκες δια-
βίωσής τους και να µειώσουν το ενεργειακό κόστος. Παράλ-
ληλα οι φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις που υποστηρίχθη-

καν, θεωρείται ότι συµβάλουν στη µείωση της επιβάρυνσης του 
τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντος. ∆εδοµένης της µεγάλης 
απήχησης του εν λόγω προγράµµατος και του κοινωνικού και 
περιβαλλοντικού οφέλους που επιτυγχάνεται, αποφασίστηκε η 
αξιοποίηση πόρων από την επιστροφή δανείων του προγράµ-
µατος και ανακοινώθηκε η ένταξη περισσότερων δικαιούχων 
των οποίων οι αιτήσεις είχαν ήδη αποσταλεί ως επιλέξιµες στο 
παλιό πρόγραµµα. 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ”: 
•  Επιχορήγηση µέρους του κόστους παρεµβάσεων για την ε-

νεργειακή αναβάθµιση 
•  Άτοκο ∆άνειο 
•  Πληρωµή εξόδων διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων 
•  Πληρωµή συµβούλου έργου (εφόσον έχει επιλεγεί από τον ω-

φελούµενο)
Η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος σε θέµατα που σχετίζονται µε 
την πράσινη επιχειρηµατικότητα, υποστήριξε τους ιδιώτες πελά-
τες της σε όλα τα βήµατα για την ένταξή τους στο πρόγραµµα ”Ε-
ξοικονόµηση Κατ’ Οίκον”, παρέχοντας εξειδικευµένα και ελκυ-
στικά τραπεζικά προϊόντα. Παράλληλα, έκανε ακόµη ένα βήµα, 
παρέχοντας χρηµατοδότηση και για παρεµβάσεις εξοικονόµη-
σης εκτός του πλαισίου του “Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον” για πα-
ρεµβάσεις/επισκευές στο κέλυφος και τον µηχανολογικό εξο-
πλισµό του κτηρίου και για εγκατάσταση συστηµάτων ανανεώ-
σιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) σε κατοικίες και εµπορικά κτήρια 

(όπως είναι π.χ. το πρόγραµµα αυτοπαραγωγής µε συµψηφισµό 
παραγόµενης-καταναλισκόµενης ενέργειας).

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
Το πρόγραµµα αυτοπαραγωγής µε συµψηφισµό παραγόµενης-
καταναλισκόµενης ενέργειας (γνωστό µε τον όρο net-metering), 
επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω φωτοβολ-
ταϊκού συστήµατος εγκατεστηµένου στην κατοικία ή στην επι-
χείρησή σας. Η παραγωγή αυτή συµψηφίζεται σε ετήσια βάση 
µε την κατανάλωση, µειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος ηλε-
κτρικής ενέργειας που πληρώνετε στη ∆ΕΗ ή άλλο εναλλακτικό 
πάροχο, ενώ βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 
η ενέργεια που παράγεται προέρχεται από τον ήλιο και είναι κα-
θαρή και ανεξάντλητη.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ;
Ιδιώτες, επιχειρήσεις και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιω-
τικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο 
στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστηµα, είτε 
έχουν τη νόµιµη χρήση αυτού (π.χ. µέσω µίσθωσης, δωρεάν 
παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναί-
νεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
Για την περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήµατος σε κοινόχρηστο 
ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή 
περισσοτέρων φωτοβολταϊκών συστηµάτων, εκ των οποίων το 
καθένα θα αντιστοιχισθεί σε ένα µόνο µετρητή κατανάλωσης. 
∆ικαίωµα εγκατάστασης στην περίπτωση αυτή έχουν οι κύ-
ριοι των οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόµιµη χρήση 
αυτών, µετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή 
κοινόκτητου χώρου ή µέρους αυτού από τους υπόλοιπους συνι-
διοκτήτες. Για σύνδεση στην  παροχή των κοινοχρήστων, οι κύ-
ριοι των οριζοντίων ιδιοκτησιών εκπροσωπούνται από τον δι-
αχειριστή. Αναγκαία προϋπόθεση είναι να υπάρχει η σύµφωνη 
γνώµη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, η οποία θα πρέ-
πει να αποδεικνύεται είτε µε πρακτικό οµόφωνης απόφασης της 
γενικής συνέλευσης ή µε έγγραφη συµφωνία του συνόλου των 
συνιδιοκτητών του κτιρίου.
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Τι πρέπει να 
γνωρίζετε προτού 
επιλέξετε σύστηµα 
θέρµανσης. Ποια 
τα πλεονεκτήµατα 
και τα µειονεκτήµατα 
των διαφόρων 
µορφών θέρµανσης; 
Ποιες είναι πιο 
οικονοµικές; Τι 
επιπτώσεις έχουν 
σε υγεία και 
περιβάλλον;

Σ
ήµερα, περισσότερο από ποτέ, το 
κριτήριο επιλογής του τρόπου που 
θα ζεστάνουµε τον χώρο µας είναι 
οικονοµικό. Ωστόσο, κατά τη δι-
άρκεια της επιλογής όλοι θα πρέ-
πει να γνωρίζουν κάποια βασικά 

συγκριτικά στοιχεία.
Ειδικότερα, συστήµατα που θερµαίνουν µε τη 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας παράγουν περισσό-
τερα τεχνητά ηλεκτροµαγνητικά πεδία, και τοπικά 
αλλά και µέσω των καλωδιώσεων της ∆ΕΗ, και ρυ-
παίνουν το περιβάλλον, αφού η παραγωγή ρεύ-
µατος στη χώρα µας γίνεται ακόµη κυρίως µε την 
καύση λιγνίτη.

Από την άλλη, συστήµατα που λειτουργούν µε 
καύση ορυκτών ή «ανανεώσιµων» καυσίµων παρά-
γουν διοξείδιο του άνθρακα, µικροσωµατίδια κ.ά. 
που ρυπαίνουν την ατµόσφαιρα και το εσωτερικό 
των κατοικιών, ειδικά όταν δεν υπάρχει στεγανό-
τητα και επαρκής εξαερισµός.

Τα συστήµατα θερµού αέρα θερµαίνουν ανοµοι-
όµορφα και χρειάζονται τακτική συντήρηση/καθα-
ρισµό από µικρόβια και µικροσωµατίδια.

Σε κάθε περίπτωση, στην επιλογή, εκτός από 
το κόστος καύσης αυτό καθαυτό, θα πρέπει κανείς 
να λάβει υπόψη του το αρχικό κόστος κτήσης και 
τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Επίσης, κά-
ποια συστήµατα µπορεί να χρησιµοποιηθούν και 
για ψύξη, οπότε σας ανακουφίζουν από ενδεχό-
µενα έξοδα αγοράς ξεχωριστού εξοπλισµού ψύξης.

Οι τιµές των διαφόρων καυσίµων, που καθο-
ρίζουν το κόστος λειτουργίας του συστήµατος, µε-
ταβάλλονται συνεχώς, ανάλογα µε τις υπάρχουσες 
συνθήκες και τη διαθεσιµότητα. Αναλογιστείτε τις 
προοπτικές που έχει το είδος του κάθε καυσίµου 
στη χώρα µας µακροπρόθεσµα.

Απάντηση στο ερώτηµα «τι είναι πιο οικονο-
µικό;» δεν υπάρχει, ωστόσο το πόσο θα µας κοστί-
σει η θέρµανσή µας –όσον αφορά την κατανάλωση 
καυσίµου και όχι την αρχική εγκατάσταση– έχει να 
κάνει µε τρεις βασικούς παράγοντες:

1. Τις ανάγκες θέρµανσής µας σε kWh.
2. Την ποσότητα του καυσίµου που θα χρεια-

στεί να καταναλώσουµε για να καλύψουµε τις πα-
ραπάνω ανάγκες.

3. Την τιµή κάθε καυσίµου, η οποία, σε συν-
δυασµό µε την απόδοση του συστήµατός µας (π.χ. 
του καυστήρα πετρελαίου), θα µας δώσει το συνο-
λικό κόστος που απαιτείται για τη θέρµανσή µας.

Κυριότεροι τύποι ηλεκτρικής θέρµανσης είναι 
τα ηλεκτρικά καλοριφέρ, οι θερµάστρες, οι θερµο-
ποµποί, τα θερµαντικά πάνελ, οι θερµοσυσσωρευ-
τές, οι ηλεκτρικοί λέβητες, τα αερόθερµα και τα 
κλιµατιστικά. Το κυριότερο πλεονέκτηµά της είναι 
ότι δεν υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης καυσίµου, 
ενώ έχει µικρές ανάγκες συντήρησης εξοπλισµού.

Από την άλλη, τα αερόθερµα και τα κλιµατι-
στικά, που είναι ευρέως διαδεδοµένα, παράγουν 
θερµό και ξηρό αέρα, σε κάποιες περιπτώσεις πα-
λιάς τεχνολογίας είναι θορυβώδη, θερµαίνουν α-
νοµοιόµορφα τον χώρο και αυτός κρυώνει γρήγορα 
µετά τη διακοπή της λειτουργίας τους.

Η ενδοδαπέδια θέρµανση, που χρησιµοποιεί 
ηλεκτρικές αντιστάσεις αντί για σωληνώσεις νερού, 
είναι πιθανό να δηµιουργεί υψηλά ηλεκτροµαγνη-
τικά πεδία µε τα οποία ερχόµαστε σε άµεση επαφή. 
Εξαίρεση αποτελεί η ενδοδαπέδια θέρµανση µε 
θωρακισµένους ηλεκτροφόρους αγωγούς (µηδε-
νίζουν τα ηλεκτρικά πεδία εναλλασσόµενου ρεύ-
µατος) και διπλού πυρήνα (twin-core – µειώνουν 
τα µαγνητικά πεδία εναλλασσόµενου ρεύµατος).

Οι θερµοσυσσωρευτές διαθέτουν αντιστάσεις 
που φορτίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας θερ-
µαίνοντας τα υλικά µεγάλης θερµικής µάζας που 
περιέχουν τα πυρότουβλα, τα οποία µετά αποδί-
δουν τη θερµότητα στον χώρο µε τη µορφή υπέ-
ρυθρης ακτινοβολίας, που θεωρείται η πιο υγιεινή 
µορφή θερµότητας.

Όπως και οι θερµοσυσσωρευτές, τα πάνελ παρά-
γουν υπέρυθρη ακτινοβολία µακρού κύµατος, ενώ, 
σε αντίθεση µε τους θερµοσυσσωρευτές, αποδίδουν 
άµεσα τη θερµότητα όποτε ακριβώς τη χρειάζεστε.

Η καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου, ξύλου, 
pellets κ.λπ. για την παραγωγή θερµικής ενέργειας 
γίνεται µε τη δέσµευση οξυγόνου και την παρα-
γωγή διοξειδίου του άνθρακα, µικροσωµατιδίων 
και άλλων ρύπων.

Αν επιλέξετε καυστήρα και λέβητα πετρελαίου, θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι έχει υψηλό κόστος 
αγοράς εξοπλισµού (καυστήρας, λέβητας, σωληνώ-

σεις, καλοριφέρ κ.λπ.), καταλαµβάνει µεγάλο ωφέ-
λιµο χώρο, έχει υψηλό κόστος λειτουργίας, ασταθές 
κόστος καυσίµου και τακτική ανάγκη συντήρησης.

Το φυσικό αέριο σε σχέση µε το πετρέλαιο είναι 
προς το παρόν φτηνότερο περίπου έως και 30%, 
είναι συνεχώς διαθέσιµο, οπότε δεν χρειάζεται να 
το προαγοράσετε και να το αποθηκεύσετε, ενώ έχει 
γρηγορότερη απόκριση στη ρύθµιση θερµοκρασίας. 
Ωστόσο, ακόµη το δίκτυο διανοµής είναι περιορι-
σµένο, έχει µηνιαίο πάγιο ακόµη και τους καλο-
καιρινούς µήνες και το κόστος του καυσίµου είναι 
µεταβαλλόµενο.

Υπάρχουν και οι καυστήρες και λέβητες βιοµά-
ζας, που καίνε ξύλο, pellets κ.ά. Η βιοµάζα θεωρεί-
ται ανανεώσιµη πηγή ενέργειας γιατί ό,τι κόβεται 
µπορεί να ξαναφυτευτεί, έχει χαµηλότερο κόστος 
κατανάλωσης από πετρέλαιο και φυσικό αέριο και 
σχετικά µικρό κόστος λειτουργίας (ανάλογα µε το 
είδος). Τα µειονεκτήµατα αυτής της λύσης είναι η 
ανάγκη ύπαρξης σηµαντικού χώρου για τον καυ-
στήρα και τον λέβητα, ενώ απαιτεί και αποθηκευ-
τικό χώρο. Επιπρόσθετα, αν στην καύση χρησιµο-
ποιούνται pellets ή ξύλα χαµηλής ποιότητας, υ-
πάρχει µεγάλο κόστος συντήρησης και απαιτείται 
τακτικό καθάρισµα.

Τέλος, προσφιλής λύση είναι η µετατροπή του 
συµβατικού τζακιού σε ενεργειακό. Τι είναι το ε-
νεργειακό τζάκι; Ένα τζάκι µε πολύ υψηλότερη α-
πόδοση από το συµβατικό, επειδή εκµεταλλεύεται 
τη ροή του ζεστού αέρα που δηµιουργείται από την 
καύση του ξύλου µέσα στον θερµοθάλαµο που πε-
ριβάλλει την εστία του. Έχει µικρότερη και ελεγχό-
µενη κατανάλωση ξύλου από το συµβατικό, ενώ η 
ροή του αέρα µπορεί να είναι είτε φυσική (απλό ε-
νεργειακό τζάκι) είτε µηχανική (αερόθερµο τζάκι). 
Η συνήθης λειτουργία του είναι µε την πόρτα κλει-
στή, µε αποτέλεσµα αύξηση της θερµοκρασίας και 
καλύτερη καύση. Μπορεί να συνδεθεί µε το υπάρ-
χον σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού, δηλαδή µε τον 
λέβητα και µε το σύστηµα διανοµής ζεστού νερού. 
Πριν από οποιαδήποτε εργασία απαιτείται µελέτη 
του χώρου από ειδικό. Στα πλεονεκτήµατά του συ-
γκαταλέγεται το ότι ζεσταίνει τους τοίχους του σπι-
τιού και, µόλις σβήσει, ο χώρος παραµένει ζεστός, 
αντίθετα απ’ ό,τι ισχύει µε ένα συµβατικό τζάκι.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ -
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Όλα για 
τη θέρµανση



Φυσικό Αέριο:  
Ζεσταθείτε χωρίς να «το πληρώσετε ακριβά»

ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Η χρήση του φυσικού αερίου στην κεντρική θέρµανση αποτελεί 
σήµερα µια σηµαντική λύση για κάθε νοικοκυριό αφού µπορεί να 
υπάρχει η ταυτόχρονη παροχή θέρµανσης και ζεστού νερού (µε 
απαραίτητη την παρουσία boiler).
Η µετατροπή της εγκατάστασης θέρµανσης για χρήση φυσικού 
αερίου είναι εύκολη οικονοµική και συµφέρουσα. Με την τήρηση 
των προβλεπόµενων κανονισµών, αρκεί µόνο η αντικατάσταση 
του καυστήρα, εργασία εύκολη και απλή που µπορεί να πραγ-
µατοποιηθεί ακόµα και κατά την διάρκεια του χειµώνα χωρίς να 
δηµιουργούνται προβλήµατα στα διαµερίσµατα που εξυπηρε-
τούνται.
Οι περιοδικοί ανεφοδιασµοί, οι δυσάρεστες οσµές και η εξοικο-
νόµηση χώρου για την εγκατάσταση δεξαµενών αποθήκευσης 
αποτελούν πλέον παρελθόν καθώς η παροχή φυσικού αερίου 
είναι συνεχής ενώ δεν απαιτείται αποθήκευση του καυσίµου. 
Παράλληλα, απλοποιείται η χρήση και η διαχείριση αφού ο κα-
ταναλωτής έχει άµεση πληροφόρηση για την ποσότητά καυσίµου 
που έχει καταναλώσει.
Όσον αφορά στο κόστος µετατροπής των συσκευών είναι χαµη-
λότερο από αυτό των υπόλοιπων εναλλακτικών καυσίµων κα-
θώς απαιτείται µόνο η αντικατάσταση του καυστήρα.
Κίνητρα προς τους καταναλωτές όπως τα  δωρεάν τέλη σύνδε-
σης και η χρηµατοδότηση εσωτερικής εγκατάστασης καθιστούν 
ακόµη πιο οικονοµικό το φυσικό αέριο.

Επιπλέον το φυσικό αέριο κοστίζει λιγότερο σε σχέση µε τις 
ανταγωνιστικές µορφές ενέργειας και διακρίνεται για την υψηλή 
ενεργειακή του απόδοση και για τις περιορισµένες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον, αφού η καύση του δεν αφήνει ίχνη και υπολείµ-
µατα, ούτε παράγει ενώσεις θείου που συνιστούν µία από τις ση-
µαντικότερες αιτίες ρύπανσης. 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Με την αυτόνοµη θέρµανση εξασφαλίζεται οικονοµία και ελευ-

θερία, πλεονεκτήµατα που γίνονται πιο εµφανή µε τη χρήση του 
φυσικού αερίου.
Η επιλογή µιας αυτόνοµης εγκατάστασης µε τη χρήση φυσικού 
αερίου επιτρέπει την εγκατάσταση λεβήτων που συνδυάζουν τη 
θέρµανση µε την παραγωγή ζεστού νερού στις αναγκαίες ποσό-
τητες διαθέτοντας ελάχιστο χώρο.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΤΕΛΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Από τα µέσα Σεπτεµβρίου, οι ΕΠΑ προσφέρουν χρηµατοδότηση 
για τη µετατροπή της εσωτερικής τους εγκατάστασης για κεντρι-
κή ή αυτόνοµη σύνδεση, ανεξαρτήτως ισχύος. Το ποσό χρηµατο-
δότησης µπορεί να ανέλθει ακόµη και στο ποσό των €12.300 για 
κεντρικές θερµάνσεις, ενώ ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι η περίοδος 
που προβλέπει το πρόγραµµα για την αποπληρωµή του χρη-
µατοδοτούµενου ποσού, που είναι 2 ή 3 έτη ανάλογα την περί-
πτωση. Η προσφορά ισχύει για υπογραφή σύµβασης σύνδεσης 
και παροχής φυσικού αερίου µέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2016. 
Παράλληλα, νοικοκυριά κι επαγγελµατίες κερδίζουν στο κόστος 
σύνδεσης µε το δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς η εταιρεία προ-
χωρά σε εκπτώσεις που ξεκινούν από το 50% και µπορεί να φτά-
σουν ως την πλήρη απαλλαγή του πελάτη από το συγκεκριµένο 
κόστος. ∆ικαίωµα χρήσης αυτής της προσφοράς έχουν όσοι κα-
ταναλωτές υπογράψουν σύµβαση σύνδεσης και παροχής φυσι-
κού αερίου µέχρι και τις 18 Νοεµβρίου 2016.

Αντίθετα στο ρεύµα πάει το φυσικό αέριο, το οποίο αναδεικνύεται στο φθηνότερο καύσιµο για τη φετινή περίοδο καθώς όχι µόνο «πιάνει» φέτος τη 
χαµηλότερη τιµή των τελευταίων έξι ετών  αλλά µια σειρά από προσφορές, επιδοτήσεις και επενδύσεις για την επέκταση δικτύου το καθιστούν ως το 

πλέον «κοινωνικό» καύσιµο. Η τιµή του ξεκινά από τα 4,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και τα νοικοκυριά κερδίζουν 44% εξοικονόµηση για θέρµανση, ζεστό 
νερό και µαγείρεµα σε σύγκριση µε το πετρέλαιο θέρµανσης το οποίο αναµένεται να αυξηθεί πάνω από 10% εξαιτίας του ΕΦΚ και του ΦΠΑ.
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Τι είπε ο πρόεδρος 
των ΕΛ.ΠΕ. 
Ευστάθιος Τσοτσορός 
για την αγορά και 
τις επενδύσεις στο 
συνέδριο του ΙΕΝΕ.

Τ
ην υλοποίηση επενδυτικού προ-
γράµµατος συνολικού ύψους 750 
εκατ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ από 
τον Όµιλο Ελληνικά Πετρέλαια 
(ΕΛ.ΠΕ.) για την επόµενη πεντα-
ετία ανακοίνωσε ο πρόεδρος των 

ΕΛ.ΠΕ. Ευστάθιος Τσοτσορός κατά την οµιλία του 
στο 21ο Εθνικό Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέρ-
γειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), µε θέµα 
«Επενδύοντας στην ενέργεια, σε ένα ασταθές οικο-
νοµικό και γεωπολιτικό περιβάλλον».

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Τσοτσορός, 
η σηµαντική κερδοφορία του οµίλου µε EBITDA 
758 εκατ. ευρώ το 2015 θα συνεχιστεί και το 2016, 
µε πρόβλεψη για κέρδη έως 700 εκατ. ευρώ, παρά 
τα χαµηλά διεθνή περιθώρια και τις δυσµενείς συν-
θήκες στην εγχώρια αγορά.

Στην οµιλία του ο πρόεδρος του Οµίλου ΕΛ.ΠΕ. 
αναφέρθηκε στο αρνητικό οικονοµικό περιβάλλον 
και στις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται διε-
θνώς, στη γεωπολιτική αστάθεια, ιδιαίτερα στην πε-

ριοχή της ΝΑ Ευρώπης, αλλά και στον ενεργειακό 
µετασχηµατισµό και στη µετα-πετρελαϊκή εποχή.

«Ο όµιλος υλοποίησε ένα ευρύ επενδυτικό πρό-
γραµµα εκσυγχρονισµού των διυλιστηρίων Ελευσί-
νας και Θεσσαλονίκης και βελτίωσης της απόδοσης 
του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, που ανέρχεται στο 
ύψος των 2,5 δισ. ευρώ περίπου, το οποίο του εξα-
σφάλισε την ανταγωνιστική παρουσία την περίοδο 
που διανύουµε» δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας.

Αναλύοντας τη στρατηγική του οµίλου για την 
περίοδο 2016-2021, ο κ. Τσοτσορός έθεσε ως βα-
σικούς στόχους:

• Την παραµονή των διυλιστηρίων στο 25% των 
πρώτων µονάδων του ανταγωνισµού, µε συνεχείς 
παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
και ενσωµάτωσης νέων τεχνολογιών και τεχνογνω-
σίας, για τις οποίες θα δαπανηθούν 400 εκατ. ευρώ.

• Την αναµόρφωση της εµπορικής πολιτικής 
µε στόχο τη διεύρυνση της παρουσίας του οµίλου 
και στην εσωτερική, αλλά κύρια στην εξαγωγική 
αγορά πετρελαιοειδών, όπου εκτιµάται ότι θα κα-

τευθύνεται περίπου το 70% της παραγωγής. Ταυ-
τόχρονα, διερευνάται συστηµατικά και η είσοδος 
σε νέες αγορές.

• Την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προ-
γράµµατος διεύρυνσης της παρουσίας, αλλά και 
µετασχηµατισµού των µορφών και της επιχειρησι-
ακής δράσης των µονάδων πώλησης, καθώς µέχρι 
το 2030 τα κέρδη εκτός προϊόντων πετρελαιοειδών 
(NFR) θα αποτελούν το 50% των συνολικών κερδών 
των πρατηρίων καυσίµων, σύµφωνα µε εκτιµήσεις.

• Τον σχεδιασµό των επενδυτικών δράσεων και 
του προσδιορισµού των µεσοπρόθεσµων στόχων 
για αυξηµένη συµµετοχή στις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ), στην ηλεκτρική ενέργεια και στο 
φυσικό αέριο, όπου ήδη τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν σηµα-
ντική παρουσία.

• Την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασµού 
αναφορικά µε την έρευνα και παραγωγή υδρογοναν-
θράκων, για τη συµµετοχή και την εκµετάλλευση 
επιχειρηµατικών ευκαιριών σε συνεργασία µε κο-
ρυφαίους διεθνείς εξειδικευµένους οµίλους.

Καταλήγοντας στην οµιλία του στο ΙΕΝΕ, ο κ. 
Τσοτσορός εµφανίστηκε αισιόδοξος για την µελλο-
ντική πορεία του Οµίλου ΕΛ.ΠΕ., υπό την προϋπό-
θεση ότι θα συνεχιστεί απαρέγκλιτα η επιχειρηµα-
τική δράση στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας, της 
διαρκούς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της 
τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας και της έγκαι-
ρης και αποτελεσµατικής προσαρµογής στον συ-
ντελούµενο ενεργειακό µετασχηµατισµό της Ε.Ε., 
στο πλαίσιο της βιώσιµης οικονοµικής και κοινω-
νικής ανάπτυξης µε επίκεντρο τον άνθρωπο και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Επενδύσεις 
1 δισ. ευρώ 
από τα ΕΛ.ΠΕ. 
στην πενταετία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ -
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Ο νοµός 4342 (ΦΕΚ 143Α 19/11/15) ενσωµατώνει στο Ελληνικό δίκαιο 
την οδηγία 2012/27/ΕΕ που άφορα την ενεργειακή απόδοση των 

κτιρίων .
Μέσα στο πλαίσιο µέτρων για την προώθηση της εξοικονόµησης ενέρ-
γειας προβλέπεται υποχρεωτικά και η µέτρηση 
της πραγµατικής κατανάλωσης ενέργειας θέρ-
µανσης ή ψύξης (άρθρο 11 παρ. 4,5).
Συγκεκριµένα ο νοµός επιβάλει σε όλα τα κτίρια 
που η θέρµανση παρέχεται από κεντρικό λέβητα, 
να τοποθετηθούν συσκευές µέτρησης (θερµιδο-
µετρητές) για τη µέτρηση της πραγµατικής κατα-
νάλωσης ενέργειας θέρµανσης και την κατανοµή 
της δαπάνης ανάµεσα στα διαµερίσµατα. 
Οι θερµιδοµετρητές, ανάλογα µε τη διάταξη των 
σωληνώσεων θέρµανσης του κτιρίου,  µπορεί 
να είναι ατοµικοί ανά διαµέρισµα (για κτίρια µε 
αυτόνοµη θέρµανση) ή ανά σώµα καλοριφέρ (για 
κτίρια χωρίς αυτόνοµη θέρµανση).      
Για τις πολυκατοικίες που δεν έχουν αυτονοµία οι 
θερµιδοµετρητές  µπορούν να συνδυαστούν µε 
θερµοστατικούς διακόπτες  σε κάθε σώµα καλοριφέρ και να αναβαθµι-
στεί η κεντρική θέρµανση σε αυτόνοµη θέρµανση.

Οι θερµιδοµετρητές που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να έχουν όλα τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά και να πληρούν όλες τις απαιτούµενες προ-
διαγραφές της ΕΕ. και θα πρέπει να τοποθετηθούν έως 31/12/2016 σε 
όλα τα κτίρια µε κεντρική θέρµανση.
Η µέτρηση της πραγµατικής κατανάλωσης και η κατανοµή των δα-

πανών θέρµανσης ανάµεσα στα διαµερίσµατα είναι µια εργασία που 
απαιτεί γνώση, εµπειρία, εξειδίκευση, επιµέλεια και τεχνογνωσία από 
την εταιρεία που θα την αναλάβει. Η εταιρεία που θα αναλάβει τη τοπο-
θέτηση, τη µέτρηση και την κατανοµή δαπανών θέρµανσης πρέπει να 

εξασφαλίζει και να εγγυάται για:
•  Την ορθή τοποθέτηση των θερµιδοµετρητών 

σύµφωνα µε τις απαιτούµενες προδιαγραφές 
και οδηγίες του κατασκευαστή και  της ΕΕ

•  Τον έλεγχο καλής λειτουργιάς των θερµι-
δοµετρητών, την άµεση διαπίστωση τυχόν 
βλαβών και την άµεση ενηµέρωση του δια-
µερίσµατος και του διαχειριστή του κτιρίου 
για τυχόν βλάβες και την ταχυτάτη αποκατά-
σταση της βλάβης.

•  Την αδιάβλητη και ταυτόχρονη συλλογή µετρή-
σεων από όλους τους θερµιδοµετρητές του κτι-
ρίου σε οποιοδήποτε χρόνο απαιτηθεί.

• Τον επιµερισµό των δαπανών µε ατοµικό λο-
γαριασµό για κάθε διαµέρισµα που θα περιλαµ-
βάνει ανάλυση για την ενέργεια που κατανάλωσε 

το διαµέρισµα αλλά και πληροφορίες για τη συνολική κατανάλωση του 
κτηρίου.
Η ENERGY CYCLE πρωτοπόρος εταιρεία στο τοµέα της µέτρησης 
και κατανοµής δαπανών θέρµανσης και ψύξης έχει εφαρµόσει 
από το 2002 σε περισσότερα από 1.500 κτίρια και παραπάνω από 
16.000 διαµερίσµατα τη θερµιδοµέτρηση σύµφωνα µε τις οδηγί-
ες και προδιαγραφές της ΕΕ που ισχύουν και στη χώρα µας από 
19/11/2015.  

  
 

Υποχρεωτικοί οι θερµιδοµετρητές σε πολυκατοικίες  
µε κεντρική θέρµανση 

ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

Η ENERGY CYCLE έχει 
εφαρµόσει από το 2002 σε 

περισσότερα από 1.500 κτίρια 
και παραπάνω από 16.000 δια-
µερίσµατα τη θερµιδοµέτρηση 

σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
προδιαγραφές της ΕΕ που 
ισχύουν και στη χώρα µας 

από 19/11/2015.  

«Η µέτρηση της πραγµατική κατανάλωσης και η 
κατανοµή των δαπανών θέρµανσης είναι µια ερ-
γασία που απαιτεί γνώση, εµπειρία, εξειδίκευση, 
επιµέλεια και τεχνογνωσία από την εταιρεία που 
θα την αναλάβει».
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Αλλάζουν οι 
ισορροπίες στην αγορά 
µετά τη δυναµική 
είσοδο ανεξάρτητων 
προµηθευτών στη 
λιανική. Τα µερίδια 
ανά προµηθευτή τον 
προηγούµενο µήνα, οι 
κατηγορίες «παικτών», 
οι εξελίξεις στη ζήτηση 
και τα µερίδια στην 
παραγωγή.

Η «ηλεκτρική» 
καρέκλα της ενέργειας

• Aυτονοµ ία, 
άνεση
και οικονοµ ία
(έως και 40%)
• ∆ίκαιη και 
αξιόπιστη 
κατανοµ ή δαπανών
θέρµ ανσης
• Συµ βατό µ ε όλα
τα καύσιµ α
(φυσικό αέριο, πετρέλαιο)
• Ασύρµ ατη συλλογή  
µ ετρήσεων

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 40%

τηλεφωνήστε

για ενηµέρωση

210 5053041

210 5057017

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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• Μέτρηση ενέργειας (KWh)
και όχι ωρών
• ∆ίκαιη
και αξιόπιστη
κατανοµ ή
δαπανών
• Εξοικονόµ ηση 
ενέργειας
• Γρήγορη και εύκολη 
τοποθέτηση

ANTIKATAΣΤΗΣΤΕ
ΤΗΝ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΜΕ ΘΕΡΜΙ∆ΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΚΤIΡΙΑ ME
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Eξουσιοδοτηµένος συνεργάτης
της SIEMENS για το Siemens SET

Ο 
ανταγωνισµός ξαναµοιράζει 
την τράπουλα στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, ει-
δικά στη συγκεκριµένη συ-
γκυρία, που όλοι ψάχνουν 
το φθηνότερο και προσπα-

θούν να εξοικονοµήσουν χρήµατα κόβοντας µε 
κάθε τρόπο από τα µεγάλα κονδύλια του προ-
ϋπολογισµού τους.

Η συνεχιζόµενη µείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας και η άνοδος των µερι-
δίων των ανεξάρτητων προµηθευτών, µε αντί-
στοιχη µείωση των µεριδίων της ∆ΕΗ, αποτε-
λούν τα κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς που 
σταδιακά διαµορφώνουν το νέο τοπίο.

Ειδικότερα, µε βάση τα στοιχεία του Λει-
τουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΛΑΓΗΕ) για τον Σεπτέµβριο, η ζήτηση ηλε-
κτρικού στο ηπειρωτικό –διασυνδεδεµένο– σύ-
στηµα µειώθηκε κατά 4,48% έναντι του ίδιου 
µήνα του 2015, ενώ το εννεάµηνο η πτώση δι-
αµορφώθηκε σε 2,34%.

Τον ίδιο µήνα, το µερίδιο της ∆ΕH ανήλθε 
σε 88,07%, µειωµένο κατά περίπου 2% έναντι 
του Αυγούστου, και των ανεξάρτητων παραγω-
γών σε 11,73%, µε την Ήρων (ΤΕΡΝΑ) να έχει 
την πρώτη θέση µεταξύ τους µε 3,14% και την 
Protergia (Μυτιληναίος) να µειώνει συνεχώς 
τη διαφορά από την πρώτη, µε 2,98%.

Στην αγορά λιανικής, από την ανάλυση των 
µεριδίων και των χαρακτηριστικών των εται-
ρειών που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, πέραν 
της ∆ΕH, διαµορφώνονται τρεις βασικές κα-
τηγορίες παικτών.

Η πρώτη περιλαµβάνει εταιρείες που εκτός 
από προµηθευτές είναι και παραγωγοί ηλε-
κτρικής ενέργειας, µε έλεγχο ή συµµετοχή σε 
εργοστάσια φυσικού αερίου, δηλαδή Ήρων 
(ΤΕΡΝΑ), Protergia (Μυτιληναίος), Elpedison 
(ΕΛ.ΠΕ. - Edison - ΕΛΛΑΚΤΩΡ). Οι τρεις αυτές 
εταιρείες, µε τα πλεονεκτήµατα που τους προ-
σφέρει η συµµετοχή στην ηµερήσια αγορά ως 
παραγωγών, µπορούν να ασκούν επιθετική ε-
µπορική πολιτική, µε αποτέλεσµα το µερίδιό 

τους τον περασµένο µήνα να διαµορφωθεί σε 
8,64%.

Το κυριότερο πλεονέκτηµα των προµηθευ-
τών που είναι και παραγωγοί, σύµφωνα µε πρό-
σφατες δηλώσεις του Ευάγγελου Μυτιληναίου, 
είναι ότι η ίδια η αγορά τούς διασφαλίζει από 
τις διακυµάνσεις στις τιµές του φυσικού αερίου. 
Με τυχόν άνοδο της τιµής του, µπορεί να έχουν 
µειωµένα κέρδη από την εµπορία, αλλά µέσω 
της ηµερήσιας αγοράς στην οποία πωλούν την 
παραγωγή αυξάνουν τα έσοδα.

Στη δεύτερη κατηγορία είναι οι αµιγώς εται-
ρείες προµήθειας, που δεν παράγουν ηλεκτρική 
ενέργεια, αν και ορισµένες από αυτές προβαί-
νουν σε εισαγωγές ή ελέγχουν αµέσως ή εµµέ-
σως µονάδες ΑΠΕ. Στην κατηγορία αυτή ανή-
κουν πέντε εταιρείες (NRG, Voltera, Watt&Volt, 
Green, Novaera), µε συνολικό µερίδιο 2,85%.

Τέλος, στην τρίτη κατηγορία ανήκουν θυ-
γατρικές ∆ΕΚΟ ή µεγάλων καταναλωτών, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως στην τρο-
φοδοσία των δικών τους σηµείων κατανάλωσης 
(καταστηµάτων, παραγωγικών µονάδων). Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν οι εταιρείες προµή-
θειας του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ και οι δύο θυγατρι-
κές της ΤΙΤΑΝ, ΤΙΤΑΝ και Ιντερµπετόν, µε 
συνολικό µερίδιο 0,24%.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, όπως προαναφέρθηκε, τον Σεπτέµβριο 
συνεχίστηκε η πτώση µε -4,48% έναντι του 
Σεπτεµβρίου του 2015, ενώ εννεάµηνο µε εν-
νεάµηνο η πτώση είναι 2,34%. Η υψηλότερη 
µείωση καταγράφεται στη χαµηλή τάση (νοι-
κοκυριά, µικρές επιχειρήσεις), µε 11,59% τον 
Σεπτέµβριο και 7,32% το εννεάµηνο. Αντίθετα, 
άνοδος καταγράφεται στη µέση και υψηλή τάση, 
σε ποσοστά 7,95% και 14,61% τον Σεπτέµβριο 
και 6,52% και 9,64% το εννεάµηνο.

Από τα σχήµατα που συµµετέχουν στην 
αγορά παραγωγής, η ∆ΕH τον Σεπτέµβριο είχε 
ποσοστό 60,18%, οι µονάδες του Οµίλου Μυτι-
ληναίου το 10,49% (Κόρινθος Power 2,94%, Α-
λουµίνιο 2,95%, Protergia 4,6%), η Elpedison το 
5,26%, η Ήρων το 3,41% και οι ΑΠΕ το 20,67%.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ -
ΘΕΡΜΑΝΣΗ


