∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: «Νέα Μελέτη του Ε.Μ.Π. αποδεικνύει τη συγκριτική υπεροχή επενδύσεων
σε συστήµατα ψύξης – θέρµανσης»

Η Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) µε τίτλο «Μελέτη
σύγκρισης τεχνο οικονοµικών αποτελεσµάτων ενεργειακών παρεµβάσεων σε κτήρια του
ελληνικού δυναµικού» έρχεται σε ένα κοµβικό χρονικά σηµείο, µε την ενεργοποίηση
του νέου προγράµµατος «Εξοικονοµώ», και δίνει απαντήσεις στον τελικό
καταναλωτή που προσβλέπει σε µία επένδυση ενεργειακής αναβάθµισης στο κτήριό
του, σχετικά µε τις επιλογές του και την απόδοση των παρεµβάσεων, τόσο
ενεργειακά, όσο και οικονοµικά.

Από τη Μελέτη εξάγεται το γενικό συµπέρασµα ότι η ενεργειακή αναβάθµιση
ενός κτηρίου περνάει πρωτίστως µέσα από την αντικατάσταση του υφιστάµενου
συστήµατος ψύξης – θέρµανσης από νέα προηγµένα συστήµατα µε υψηλότερο
ενεργειακό βαθµό απόδοσης, αλλά και σε συνδυασµό µε τη χρήση σύγχρονων
εφαρµογών αυτοµατισµού.

Αν και η θερµοµόνωση (κέλυφος, κουφώµατα κλπ.) είναι ένας ακόµα
σηµαντικός παράγοντας, είναι τεχνικά και κατασκευαστικά αυτονόητο ότι από µόνη
της δεν προσφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, τόσο σε επίπεδο εξοικονόµησης
ενέργειας, όσο και στη συνολική απόδοση της επένδυσης. Στην προαναφερόµενη
Μελέτη του Ε.Μ.Π. αποδεικνύεται, κατ’ αρχήν, ότι η αντικατάσταση µιας παλαιάς
τυπικής υφιστάµενης εγκατάστασης θέρµανσης µε συµβατικό λέβητα πετρελαίου,
από έναν νέο λέβητα µε τεχνολογία συµπύκνωσης, φυσικού αερίου ή πετρελαίου,
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αποσβένεται ακόµα και σε λιγότερο από τέσσερα έτη, λόγω της σηµαντικής µείωσης
της ενεργειακής κατανάλωσης. Πρόσθετα, και ιδιαίτερα σηµαντική, καθίσταται η
διαπίστωση ότι η αντλία θερµότητας (αν και έχει σηµαντικά αυξηµένο κόστος
κτήσης) επιφέρει πολύ χαµηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Πέρα από τη σύγκριση των τεχνοοικονοµικών µεγεθών στη Μελέτη, γίνεται
ακόµα σαφές ότι η αντικατάσταση του συστήµατος θέρµανσης πρέπει να προηγείται
χρονικά των λοιπών παρεµβάσεων. Σε περιπτώσεις περιορισµένων οικονοµικών
πόρων, που επιβάλλουν ιεράρχηση προτεραιοτήτων και χρονικό προγραµµατισµό των
δράσεων, η αναβάθµιση του συστήµατος θέρµανσης σε πρώτο χρόνο, αφενός
µεγιστοποιεί το οικονοµικό όφελος και την απόδοση ανά επενδεδυµένο ευρώ, και
αφετέρου δεν ακυρώνει οποιαδήποτε µελλοντικά σχέδια αναβάθµισης.
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