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To Πρόγραμμα SHAAMS 

 
Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει σε ένα τριετές Ευρωμεσογειακό έργο με το 
ακρωνύμιο SHAAMS, το οποίο  αφορά τη δημιουργία  Στρατηγικών 
Κόμβων για την Ανάλυση και τη Προώθηση της Ηλιακής Ενέργειας 
στη Mεσόγειο. Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος 
ENPI CBC MED που χρηματοδοτείται κατά 90% από την Ε.Ε. και κατά 
10% από την Ελλάδα. Συντονιστής του έργου αυτού είναι το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βαρκελώνης – Ισπανίας, ενώ οι 
υπόλοιποι εταίροι είναι φορείς από Ιταλία, Γαλλία, Ιορδανία, Λίβανο, 
Αίγυπτο & Ελλάδα (ΤΕΙ Κρήτης). 
 
Επιγραμματικά, οι κεντρικοί στόχοι του έργου είναι:  
Α) Όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι:  

  Συλλογή δεδομένων με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου  
  Σύνταξη μελετών & αναφορών πάνω σε θέματα ηλιακής 

τεχνολογίας, πολιτικών υποστήριξης ηλιακής ενέργειας, 
επιχειρηματικών αναγκών, έρευνας, κοινωνικής επίγνωσης κ.α. 

Β) Όσον αφορά το εφαρμοσμένο κομμάτι: 
  Ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των χωρών 
  Πολλές και διαφορετικού τύπου δράσεις ενημέρωσης του 

κοινού  
  Αξιοποίηση των ευρημάτων του μελετών προς την κατεύθυνση: 

- της αναβάθμισης των πολιτικών υποστήριξης 
-  τη σύζευξης επιχειρηματικών αναγκών με την έρευνα 
- της βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού 
-  της ενεργητικής συνειδητοποίησης του κοινού 

ώστε να οδηγηθούμε στην αύξηση των επενδύσεων στην ηλιακή 
ενέργεια και τη μετάβαση σε περιβαλλοντικά φιλικές μορφές 
ενέργειας. 
 

Το παρόν ηλεκτρονικό newsletter συντάσσεται και διανέμεται 
από το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ 
Κρήτης, στα πλαίσια του προγράμματος SHAAMS,  για την 
ενημέρωση φορέων και πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης για 
τις χρήσεις και τα πολλαπλά οφέλη από την αξιοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας.  

Τεύχος 2 
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 Ιωάννης Βουρδουμπάς,  
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θερμανθεί το νερό στις απαιτούμενες θερμοκρασίες. Με τη 

χρήση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να καλυφθεί μέρος 

μόνο των αναγκών θέρμανσης το χειμώνα μιας 

κολυμβητικής δεξαμενής και συνεπώς απαιτείται και κάποια 

συμπληρωματική μέθοδος θέρμανσής  της.  

 

Αρκετά ηλιακά συστήματα θέρμανσης του νερού των 

κολυμβητικών δεξαμενών είναι σήμερα εγκατεστημένα σε 

διάφορα μέρη συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας και 

ο χρόνος απόσβεσης των απαραίτητων επενδύσεων είναι 

αρκετά ελκυστικός κυμαινόμενος σε 4-7 έτη. Η κατασκευή 

των ηλιακών κατόπτρων θέρμανσης του νερού μπορεί να 

γίνει από Ελληνικές εταιρείες οπότε δημιουργούνται θέσεις 

εργασίας στο τομέα αυτό. 

 

Μια άλλη μέθοδος θέρμανσης των κολυμβητικών 

δεξαμενών περιλαμβάνει τη χρήση του ξύλου ή των 

προϊόντων του σαν καυσίμων και  αυτά χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα για τη θέρμανση κατοικιών, βιοτεχνιών  και 

γεωργικών καλλιεργειών.  

 

Καθώς το πετρέλαιο, το παραδοσιακό καύσιμο για τη 

θέρμανση του κολυμβητηρίου Χανίων, έχει γίνει πλέον 

αρκετά ακριβό, επιβάλλεται η διερεύνηση εναλλακτικών 

τρόπων θέρμανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών 

του Ναυτικού ομίλου Χανίων. Οι εναλλακτικοί τρόποι 

θέρμανσης περιλαμβάνουν τη χρήση των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη θέρμανση του νερού και συγκεκριμένα:  

α) Της ηλιακής ενέργειας  

β) Της στερεάς βιομάζας  

γ) Της αβαθούς γεωθερμίας  

οι οποίες μπορούν να καλύψουν μερικώς ή ολικώς τις 

ανάγκες θέρμανσης του.  

 

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού 

των κολυμβητικών δεξαμενών μπορεί να επιτευχθεί με απλά 

συστήματα δεδομένης της πλούσιας ηλιοφάνειας της 

περιοχής μας.  

 

Απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλου χώρου για την εγκατάσταση 

των ηλιακών κατόπτρων μέσω των οποίων μπορεί να 

Για τη θέρμανση του κολυμβητηρίου Χανίων απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ξύλου, που έχουν τριπλάσιο περίπου 

βάρος από το βάρος του χρησιμοποιούμενου πετρελαίου. Το καύσιμο αυτό είναι σήμερα αρκετά φθηνό σε σχέση 

με το πετρέλαιο, είναι όμως  δύσχρηστο και η χρήση του  μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όχλησης στους 

περιοίκους. Με τη χρήση του ξύλου σαν καυσίμου μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες θέρμανσης μιας 

κολυμβητικής δεξαμενής, όμως δεν έχουν αναφερθεί μέχρι σήμερα τέτοιες εφαρμογές  για τη θέρμανση 

κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα. 

 

 Το μεγάλο πλεονέκτημα του  καυσίμου αυτού είναι η φθηνή τιμή του με αποτέλεσμα το κόστος θέρμανσης να 

είναι περίπου το 1/3 του αντίστοιχου κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο και η απόσβεση του κόστους των 

εγκαταστάσεων  θέρμανσης με ξύλο γίνεται σήμερα σε 3-4 περίπου έτη. Με τη χρήση της στερεάς βιομάζας  

μπορούν  να καλυφθούν όλες οι ανάγκες θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών όπως γίνεται και με το  

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΜΕΘΟΔΟΙ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ  ΧΑΝΙΩΝ 

του Γιάννη Βουρδουμπά 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

3 πετρέλαιο ενώ κατά τη καύση παράγονται αρκετά περισσότερα αέρια 

σωματίδια σε σχέση με τη καύση του πετρελαίου, κάτι το οποίο μπορεί να έχει 

σαν συνέπεια τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της γύρο περιοχής ( δεδομένης της 

γειτνίασης του κολυμβητηρίου Χανίων με μία πυκνοκατοικημένη περιοχή της 

πόλης ) .  

 

Εκτός από την ηλιακή ενέργεια και τη στερεά βιομάζα, η θέρμανση του 

κολυμβητηρίου Χανίων μπορεί να επιτευχθεί με την αβαθή γεωθερμία και τη 

χρήση αντλιών θερμότητας ( Α.Θ.)  νερού – νερού , καθώς δεν υπάρχει στο 

κολυμβητήριο διαθέσιμη έκταση για την εγκατάσταση θερμικού εναλλάκτη 

εδάφους. Σε μια τέτοια εγκατάσταση η αντλία θερμότητας θα αντλεί θερμότητα 

από το νερό της παρακείμενης θαλάσσιας περιοχής η οποία θα χρησιμοποιείται 

για τη θέρμανση του νερού των δεξαμενών κολύμβησης. Η αντλία θερμότητας 

χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν παράγει ρύπους ενώ μια τέτοια 

εγκατάσταση μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες θέρμανσης του 

κολυμβητηρίου των Χανίων.  

  

Σαν μειονέκτημα της θέρμανσης με γεωθερμική Α.Θ.  θεωρείται το υψηλό αρχικό 

κόστος εγκατάστασης της, ενώ το κόστος λειτουργίας της είναι αισθητά 

χαμηλότερο συγκρινόμενο με   σύστημα θέρμανσης με καύσιμο πετρέλαιο 

καθώς ο βαθμός απόδοσης της Α.Θ.  είναι πολύ υψηλός δεδομένων και των 

χαμηλών θερμοκρασιών του νερού κολύμβησης που απαιτούνται. Ενδεικτικά για 

κάθε μία ηλεκτρική κιλοβατώρα που καταναλώνει η Α.Θ. , παράγονται  4-5 

χρήσιμες θερμικές κιλοβατώρες. Εκτός από τις προαναφερθείσες εναλλακτικές 

μεθόδους θέρμανσης των κολυμβητικών δεξαμενών υπάρχει η δυνατότητα 

χρησιμοποίησης υβριδικών συστημάτων που χρησιμοποιούν δύο ταυτόχρονα 

από τις προαναφερθείσες μεθόδους θέρμανσης όπως ενδεικτικά:  

 

α) ηλιακή ενέργεια και στερεά βιομάζα και  

β) ηλιακή ενέργεια και γεωθερμία.  

 

Τα τελευταία κυρίως χρόνια έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται εναλλακτικά 

συστήματα θέρμανσης ανοικτών και κλειστών κολυμβητικών δεξαμενών στην 

Ελλάδα, χωρίς τη χρήση πετρελαίου σαν βασικού καυσίμου όπως π.χ. στην 

Αμαλιάδα, τη Βέροια, τον Άγιο Νικόλαο, τη Καβάλα κ.α.  

 

Το κολυμβητήριο της Αμαλιάδας θερμαίνεται με υβριδικό σύστημα που 

χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια και αβαθή γεωθερμία με Α.Θ. για τη κάλυψη όλων 

των αναγκών θέρμανσής του.   

 

Το κόστος λειτουργίας των Α.Θ. που αφορά τη κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι αρκετά χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος του πετρελαίου. 

Τα κολυμβητήρια της Βέροιας , του Αγίου Νικολάου , της Καβάλας όπως και 

άλλα χρησιμοποιούν επίσης γεωθερμικές αντλίες θερμότητας για τη κάλυψη των 

αναγκών θέρμανσής τους.  

 

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως οι προαναφερθείσες για τη 

θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών δεν δημιουργούν εκπομπές θερμοκηπιακών 

αερίων στην ατμόσφαιρα όπως συμβαίνει με τη χρήση του πετρελαίου. 

 

Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας ίσως είναι δύσκολο να 

βρεθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για τη πραγματοποίηση των αναγκαίων 

επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Μία δυνατότητα χρηματοδότησης 

ενός τέτοιου έργου είναι μέσω των διαρθρωτικών Ευρωπαϊκών κονδυλίων της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 . Μία άλλη δυνατότητα είναι 

μέσω της  σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ( ΣΔΙΤ ) με τη 

χρηματοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων από τρίτους  και συγκεκριμένα  

 

 

 

Άποψη του κολυμβητηρίου  

Αμαλιάδας,  ίσως του 

μοναδικού  σήμερα  στην 

Ευρώπη κολυμβητηρίου 

ολυμπιακών διαστάσεων που 

θερμαίνεται με υβριδικό 

σύστημα ηλιακής ενέργειας 

και γεωθερμίας  

 
Κολυμβητήριο  στη  Βέροια 

θερμαινόμενο  με  

γεωθερμικές  αντλίες 

θερμότητας 

 

Άποψη του κολυμβητηρίου της 

Καβάλας που θερμαίνεται με 

Α.Θ. 

 

 



 

 

 

 

4 
από εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών όπως προβλέπεται από το 

Νόμο 3855/2010. 

 

Συνεπώς  υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες αειφορικές ενεργειακές τεχνολογίες 

για τη θέρμανση του κολυμβητηρίου Χανίων σε υποκατάσταση του 

πετρελαίου ενός εξαντλήσιμου φυσικού πόρου  που συμβάλλει στην εκπομπή 

θερμοκηπιακών αερίων και στην επίταση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

  

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 

ΗΛΙΑΚΗ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑ  ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΒΑΘΗΣ  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΒΑΘΟΥΣ  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ 

1) Αρχικό κόστος 

εγκατάστασης  

Μεσαίο  Κόστος Χαμηλό  Κόστος Υψηλό  Κόστος Σχετικά υψηλό κόστος 

2) Κόστος λειτουργίας  Μηδενικό Χαμηλό – περίπου 

το 1/3 του 

πετρελαίου 

Χαμηλότερο από ότι με 

τη θέρμανση με 

πετρέλαιο 

Χαμηλότερο από ότι με τη 

θέρμανση με  πετρέλαιο 

3) Απαιτήσεις χώρου 

για την εγκατάσταση 

του συστήματος 

θέρμανσης 

Απαιτούνται 

μεγάλες επιφάνειες 

για το ηλιακό πεδίο 

Απαιτείται μικρός 

χώρος 

Απαιτείται μικρός χώρος Απαιτούνται κάποιες 

επιφάνειες για το ηλιακό 

πεδίο 

4) Περιβαλλοντική 

όχληση από το 

σύστημα θέρμανσης  

Καμία Αέρια απόβλητα 

από τη καύση του 

ξύλου 

Καμία Καμία 

5) Κάλυψη των 

αναγκών θέρμανσης  

Μερική Πλήρης Πλήρης Πλήρης 

6) Χρησιμοποιούμενο 

καύσιμο 

Ηλιακή  ενέργεια Ξύλο η προιόντα 

του. 

Ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα από το 

περιβάλλον 

Ηλιακή  ενέργεια ,  

Ηλεκτρική ενέργεια και 

θερμότητα από το 

περιβάλλον 

7) Χρησιμοποιούνται 

εισαγόμενα καύσιμα; 

Οχι Οχι Ναι , το πετρέλαιο για τη 

παραγωγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Ναι , το πετρέλαιο για τη 

παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας 

8) Το σύστημα 

θέρμανσης μπορεί να 

κατασκευασθεί στην 

Ελλάδα ; 

Ναι Ναι Όχι , η  Α.Θ. είναι 

εισαγόμενη 

Μόνο το ηλιακό πεδίο , η 

Α.Θ. είναι εισαγόμενη 

9)  Υπάρχουν 

εφαρμογές στην 

Ελλάδα ; 

Ναι Οχι Ναι Ναι 
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Πραγματοποίηση 

εκδήλωσης για την 

προώθηση της ηλιακής 

ενέργειας στο 1ο Λύκειο 

Χανίων 

Πραγματοποιήθηκε στις 

04/12/2013 στις εγκαταστάσεις 

του 1ου Λυκείου Χανίων στην 

περιοχή της Νέας Χώρας 

εκδήλωση για την προώθηση της 

ηλιακής ενέργειας στην Κρήτη και 

την υλοποίηση του έργου 

SHAAMS. Στην εκδήλωση αυτή 

παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από 

της κ. Μαρία Περακάκη, την κ. 

Μαριάννα Τσίτουρα και τον κ. 

Γιάννη Βουρδουμπά. 

 

 

Η πρόοδος του προγράμματος SHAAMS 
 

Ολοκλήρωση μελέτης για την ηλιακή ενέργεια στην Περ. Κρήτης 

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Κρήτη 

και την ανάγκη λήψης διαφόρων μέτρων για την προώθησή της σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο πακέτο εργασίας 4. Για την ολοκλήρωσή της  λήφθηκαν υπ’ 

όψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια των εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν 

στην υλοποίηση του έργου αυτού. 

 
 

Συνάντηση εργασίας των εταίρων του SHAAMS στο Λίβανο 

Πραγματοποιήθηκε στις 12 & 13 Νοεμβρίου 2013 η συνάντηση των εταίρων του 

προγράμματος SHAAMS  στη Βηρυττό του Λιβάνου. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης αυτής παρουσιάσθηκε η πορεία του προγράμματος σε διάφορους 

ενδιαφερόμενους της τοπικής κοινωνίας και επισημάνθηκαν οι επιπτώσεις της 

υλοποίησης του έργου αυτού στην προώθηση των εφαρμογών της ηλιακής 

ενέργειας στο Λίβανο. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε εκ μέρους του ΤΕΙ Κρήτης 

ο κ. Γιάννης Βουρδουμπάς.  

 
 

Δημιουργία ενός video για τις εφαρμογές της φωτοβολταϊκής 

ενέργειας στην Κρήτη 

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος SHAAMS στην Κρήτη 

δημιουργήθηκε ένα ολιγόλεπτο video, το οποίο αφορούσε τις εφαρμογές της 

φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο νησί. Το video  αυτό έχει παρουσιασθεί μέχρι 

σήμερα σε διάφορες ενημερωτικές εκδηλώσεις του προγράμματος SHAAMS. 

 
 

Πραγματοποίηση εσπερίδας για τις εφαρμογές της ηλιακής 

ενέργειας στα κτίρια στο ΤΕΙ Κρήτης 

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2013 εκδήλωση στο παράρτημα Χανίων 

του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια». Στα 

πλαίσια της εσπερίδας αυτής πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από τους  κ. 

Μαρία Περακάκη, κ. Μαριάννα Τσίτουρα και κ. Γιάννη Βουρδουμπά, οι οποίες 

βρίσκονται αναρτημένες στο site του ΤΕΙ και μπορείτε να τις δείτε εδώ . 

  

 
 

Πραγματοποίηση εσπερίδας στο ΤΕΙ Κρήτης για τις εφαρμογές 

της βιομάζας στα κτίρια. 

Πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2013 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης στα 

Χανιά εκδήλωση για τις εφαρμογές της βιομάζας στα κτίρια, την οποία 

παρακολούθησαν πολλοί ενδιαφερόμενοι. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

αυτής παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους της βιομηχανίας, των 

επιχειρήσεων  και του ΤΕΙ Κρήτης και συγκεκριμένα των κ. Κλέαρχου 

Μαρκαντωνάκη, κ. Ανδρέα Γεωργουσάκη, κ. Μιχάλη Νεοφύτου, κ. Μανώλη 

Λαβούτα και κ. Γιάννη Βουρδουμπά.  

Οι παρουσιάσεις των ομιλητών βρίσκονται αναρτημένες στο site  του 

παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης και μπορείτε να τις δείτε εδώ .  

 

Επόμενη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SHAAMS 

Η τέταρτη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SHAAMS θα 

πραγματοποιηθεί στη Νάπολι της Ιταλίας στις 27 & 28 Μαρτίου 2014. 

 

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – Τμήμα 

Φυσικών Πόρων & 

Περιβάλλοντος 

Ρωμανού 3, Χανιά 

+30 28210 23070 

www.chania.teicrete.gr  

vourdoubas@chania.teicrete.gr 
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