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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Να γίνει καθημερινή πρακτική η εξοικονόμηση ενέργειας
Αυξανόμενο βαίνει την τελευταία 30ετία το ποσοστό ενέργειας, που
καταναλώνει ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα, καθώς απορροφά πλέον το 35% της
συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας στη χώρα μας, έναντι 22% το 1980 και 31% το
1995, όπως επεσήμανε ο γενικός γραμματέας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας,
μιλώντας σε ημερίδα, που διοργάνωσαν σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τo TΕΕ/ΤΚΜ, σε
συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας της
Γερμανίας.
Στα δε νέα κτίρια, το 89% της ενέργειας αναλώνεται για θέρμανση-κλιματισμό,
το 7% για φωτισμό και το υπόλοιπο 4% για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες, γεγονός που
καταδεικνύει τόσο το μέγεθος της σπατάλης, όσο και τα περιθώρια βελτίωσης.
Κατά τον κ. Μπίλλια, ενεργοβόρα συστήματα κλιματισμού αναλαμβάνουν
σήμερα να καλύψουν τις κατασκευαστικές αστοχίες στα ελληνικά κτίρια, σε μια
περίοδο που η Ελλάδα χρειάζεται μηχανισμούς, ώστε η εξοικονόμηση ενέργειας
να αποτελεί καθημερινή πρακτική.
Ο κ. Μπίλλιας επεσήμανε ακόμη ότι η οικονομική κρίση δίνει ευκαιρίες για
αλλαγή πολιτικής και στον τομέα της δόμησης. Αναφερόμενος δε, στη συνεργασία
του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Ελληνογερμανικού επιμελητηρίου για τη διοργάνωση της
εκδήλωσης, ο κ. Μπίλλιας σημείωσε ότι η ανάγκη για τέτοιες συνεργασίες, σε
επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο, είναι αδήριτη.
Ο ίδιος υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω των αρμόδιων ομάδων εργασίας και συνολικά
της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας. Σημείωσε ότι χρειάζεται περιφρούρηση των
θεσμών και προσπάθεια για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου στον ενεργειακό
μηχανισμό, ενώ υπενθύμισε την πάγια πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ότι τα μέλη του
Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών να είναι αποκλειστικά και μόνο
Διπλωματούχοι Μηχανικοί.
Η ημερίδα στη διάρκεια της οποίας έγινε και παρουσίαση οκτώ
γερμανικών εταιριών- πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Nikopolis» στην Πυλαία,
στο πλαίσιο συμποσίου, που θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Μαΐου και συνοδεύεται από
επιχειρηματικές συναντήσεις.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο απηύθυναν ακόμη ο πρόεδρος της Επιτροπής Β.
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