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Εξοικονόµηση στη θέρµανση 

 
Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι καταναλώνεται για τις ανάγκες 
της θέρµανσης τους κρύους µήνες του χειµώνα. Πέρα από τη ζεστασιά όµως, αυτό 
συνεπάγεται έξοδα, αλλά και µια σηµαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αφού η 
θέρµανση αυτή συνήθως παρέχεται από καυστήρες πετρελαίου ή ηλεκτρικό ρεύµα που 
παράχθηκε µε λιγνίτη. 
 
Τα περιθώρια εξοικονόµησης στον τοµέα της θέρµανσης είναι πραγµατικά εντυπωσιακά. 
Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι έρευνα που πραγµατοποιήθηκε την περίοδο 1997-2000 από τον 
Οργανισµό Θεσσαλονίκης για τις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης σε τέσσερις δήµους 
της ∆υτικής Θεσσαλονίκης, καταλήγει ότι µόνο το 35% των εγκαταστάσεων σε δηµοτικά 
κτίρια, σχολεία και κατοικίες λειτουργεί σωστά. Όσο για ‘φύλλο συντήρησης’, τέτοιο 
διαθέτει µόνο το 23%. Η κατάσταση αυτή αντιπροσωπεύει λίγο-πολύ όλη τη χώρα. 
 
Σύµφωνα µε στοιχεία της EUROSTAT (1999), σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας στα 
νοικοκυριά, η Ελλάδα είναι ουραγός σε θέµατα κτιριακής µόνωσης. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε 
ότι το 77% των κτιρίων στην Ελλάδα δεν διαθέτει θερµοµόνωση, ενώ µόνωση 
δαπέδου διαθέτει µόλις το 6% των κτιρίων και διπλά τζάµια το 8%. Την ίδια στιγµή, στις 
Σκανδιναβικές χώρες το 100% των κτιρίων διαθέτει θερµοµόνωση και διπλά τζάµια.  
 
Τι µπορείτε να κάνετε – Μερικές πρακτικές συµβουλές  
 
• Μια θερµοκρασία γύρω στους 18-19 βαθµούς είναι αρκετή για να νοιώθουµε άνετα στο χώρο 

µας. Χαµηλώνοντας το θερµοστάτη κατά ένα µόλις βαθµό, κερδίζουµε µέχρι και 10% από το 
λογαριασµό µας. 

• Ο λέβητας-καυστήρας πρέπει να συντηρείται δύο φορές το χρόνο. Αν η απόδοση του δεν 
ξεπερνά το 70% είναι καιρός να αλλαχθεί. Σε δύο-τρία χρόνια θα έχει γίνει απόσβεση των 
εξόδων αγοράς του από την οικονοµία στα καύσιµα. 

• Τα ηλεκτρικά θερµαντικά σώµατα και οι θερµοσυσσωρευτές δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται 
άσκοπα, καθώς καταναλώνουν διπλάσια ενέργεια.  

• Με κατάλληλους θερµοστατικούς διακόπτες σε κάθε σώµα η θερµοκρασία µπορεί να 
ρυθµιστεί ανάλογα µε τις ανάγκες κάθε δωµατίου.  

• Εξαερώνετε περιοδικά τα καλοριφέρ. Μην τα σκεπάζετε. 
• Το χειµώνα, κλείνετε τα πατζούρια και τις κουρτίνες το βράδυ για να κρατήσετε τη ζέστη στο 
χώρο σας. Κρατάτε κλειστές τις εσωτερικές πόρτες. 

• Με καλή θερµοµόνωση επιτυγχάνετε σηµαντική οικονοµία σε ενέργεια και χρήµατα. Μονώστε 
την σκεπή, την πυλωτή, το λέβητα και τις εξωτερικές σωληνώσεις της κεντρικής θέρµανσης.  

• Βάλτε διπλά τζάµια και κουφώµατα (ιδίως στα βόρεια ανοίγµατα). 
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∆ιαρροή ηλεκτρικής ενέργειας 
από συσκευές “σε αναµονή” 

 
Λείπετε από το σπίτι και δεν ξεχάσατε τίποτα αναµµένο. Σωστά; Όχι ακριβώς... Το ρολόι της 
∆ΕΗ συνεχίζει να γράφει κιλοβατώρες και ο επόµενος λογαριασµός σας θα έρθει κατά τι 
φουσκωµένος και µάλιστα εν αγνοία σας. Είναι απλό. Έχετε “διαρροή” ηλεκτρικού ρεύµατος 
από διάφορες συσκευές που βρίσκονται στο σπίτι σας. Για παράδειγµα, την τηλεόραση, το 
βίντεο, τον φορτιστή του κινητού σας, το στερεοφωνικό, τον υπολογιστή σας... Εσείς λείπετε, 
αυτά όµως εργάζονται αδιάκοπα, χωρίς µάλιστα να τα χρειάζεστε εκείνη τη στιγµή. Το 
ηλεκτρικό ρεύµα που απορροφάται από συσκευές “σε κατάσταση αναµονής” (stand-by), είτε δε 
χρησιµεύει σε τίποτα, είτε εξασφαλίζει ασήµαντες λειτουργίες, όπως την άµεση ανταπόκριση 
στις εντολές του τηλεχειριστηρίου ή τη λειτουργία ενός ρολογιού.  
 
Το 5-10% της ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα µέσο ευρωπαϊκό νοικοκυριό 
καταναλώνεται από ηλεκτρικές συσκευές “σε κατάσταση αναµονής”. Με άλλα λόγια, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συσκευές σε κατάσταση ύπνωσης καταναλώνουν όση ηλεκτρική 
ενέργεια καταναλώνει µια χώρα σαν την Ελλάδα για να καλύψει όλες της τις ανάγκες! Αυτό 
λέγεται σπατάλη. Και η σπατάλη αυτή δεν κοστίζει µόνο σε χρήµα. Έχει και σοβαρότατες 
επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής µας. 
 
Πρόσφατη έκθεση της ∆ιεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας εκτιµά ότι στην Ελλάδα, τουλάχιστον το 
1,5% της συνολικά καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας σπαταλάται σε συσκευές που 
βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής στα σπίτια µας. Αν προσθέσουµε και τις αντίστοιχες 
συσκευές σε γραφεία και εµπορικές επιχειρήσεις, η σπατάλη είναι ακόµη µεγαλύτερη. Στην 
Ελλάδα, µόνο στον οικιακό τοµέα, χάνουµε µ’ αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον 600 
εκατοµµύρια κιλοβατώρες κάθε χρόνο. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει περίπου 42 
εκατοµµύρια ευρώ σε φουσκωµένους λογαριασµούς, αλλά και ετήσια έκλυση 600.000 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 
 
Τι µπορείτε να κάνετε εσείς 
 
Πολύ απλά, κλείνετε τις συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη (π.χ. τηλεόραση) ή 
βγάλτε τις από την πρίζα όταν δεν τις χρησιµοποιείτε (π.χ. φορτιστής κινητού). Μ’ 
αυτόν τον τρόπο, δεν καταναλώνουν καθόλου ηλεκτρικό ρεύµα. Αν για παράδειγµα αντί να 
“κλείνουµε” την τηλεόραση µε το τηλεκοντρόλ, την κλείνουµε από τον κεντρικό διακόπτη της, 
και αυτό το κάνουν όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, τότε εξοικονοµούµε περίπου 200 
εκατοµµύρια κιλοβατώρες ετησίως και έχουµε ετήσιο κέρδος 4,5 ευρώ ανά νοικοκυριό. Χάρη σ’ 
αυτήν την απλή κι ανέξοδη συνήθεια, µπορεί να αποφευχθεί η ετήσια έκλυση 200.000 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Ένα µικρό βήµα για µας, µια µεγάλη συµβολή στην 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Τι πρέπει να κάνουν οι αρµόδιοι 
 
Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και άλλες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισµοί, έχουν 
αντιληφθεί πλέον τη σηµασία αυτών των ακούσιων διαρροών ενέργειας. Έτσι, προχωρούν σιγά 
σιγά σε µέτρα για τον περιορισµό της σπατάλης. Τα µέτρα αυτά είναι είτε περιοριστικοί 
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κανονισµοί (π.χ. µέγιστη κατανάλωση ενέργειας για κάθε τύπο συσκευής), είτε εθελοντικές 
συµφωνίες µε τη βιοµηχανία για παραγωγή αποδοτικότερων συσκευών, είτε σήµανση των 
συσκευών (π.χ. µε ειδικό σήµα ποιότητας), είτε µέτρα οικονοµικής φύσης (π.χ. χαµηλότερο 
Φ.Π.Α. για τις ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές). 
 

Πόσο καταναλώνουν οι συσκευές σε κατάσταση αναµονής; 
   

 
ΜΕΣΕΣ ΕΤΗΣΙEΣ ΤΙΜΕΣ 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 

ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ 
(stand by)  

Κατανάλωση  
(σε κιλοβατώρες) 

 
Κόστος ρεύµατος 

(σε ευρώ) 

Εκποµπές 
διοξειδίου 
του άνθρακα 

(σε κιλά) 
 

 Τηλεόραση 64 4,5 € 64 

 Βίντεο 87 6,1 € 87 

 Αποκωδικοποιητής 96 6,7 € 96 

 DVD 131 9,2 € 131 

 Στερεοφωνικό 63 4,4 € 63 

 CD player 27 1,9 € 27 

 Ασύρµατο τηλέφωνο 23 1,6 € 23 

 Φορτιστής κινητού 13 0,9 € 13 

 Υπολογιστής 60 4,2 € 60 

 Εκτυπωτής 35 2,5 € 35 

 Modem 38 2,7 € 38 

 Σαρωτής (scanner) 48 3,4 € 48 

 Φωτοτυπικό 88 6,2 € 88 

 Φούρνος µικροκυµάτων 31 2,2 € 31 

 
 
 
 

Ξέρετε ότι... 
 

... ένα βίντεο καταναλώνει κατά µέσο όρο 19 φορές περισσότερη ενέργεια ετησίως “σε 
κατάσταση αναµονής” απ’ αυτήν που καταναλώνει παίζοντας ή εγγράφοντας βιντεοκασέτες; 
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Ενεργειακή Σήµανση 

Το Αλφάβητο της Απόδοσης των Ηλεκτρικών Συσκευών 

 
Για πολλούς, το βασικό κριτήριο για την επιλογή µίας ηλεκτρικής συσκευής είναι η τιµή της. 
Μήπως όµως µία συσκευή που τώρα µας φαίνεται φτηνή τελικά µας κοστίζει πολύ περισσότερο 
λόγω υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος; Για να αποφασίσουµε αν µία συσκευή είναι 
οικονοµική ή όχι χρειάζεται να εξετάσουµε ένα σηµαντικό παράγοντα: πόσο θα µας κοστίσει η 
λειτουργία της συσκευής; Ή, πιο σωστά, ποιά είναι η ενεργειακή απόδοση της συσκευής;  
 
Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα βρίσκεται συχνά κωδικοποιηµένη πάνω στην ίδια τη συσκευή. 
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τα ψυγεία, οι λάµπες και τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων πρέπει να 
συνοδεύονται από µία ετικέτα ενεργειακής σήµανσης. Η ετικέτα αυτή κατατάσσει τη συσκευή σε 
µία κατηγορία από το Α (αποδοτικότερη) έως το G (µη-αποδοτική) και αναγράφει την ακριβή 
κατανάλωση ενέργειάς της. Σύντοµα, η σήµανση αυτή θα ισχύει για τις ηλεκτρικές κουζίνες και 
τα κλιµατιστικά. 
 
Στόχος της σήµανσης των ηλεκτρικών συσκευών είναι η ενηµέρωση των καταναλωτών για το 
ενεργειακό αλλά και για το περιβαλλοντικό κόστος που έχει η αγοραστική τους απόφαση, καθώς 
κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνεται στη χώρα µας επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε ένα κιλό 
διοξειδίου του άνθρακα. Η ενεργειακή σήµανση αποτελεί και µία µορφή πίεσης στους 
κατασκευαστές έτσι ώστε οι συσκευές να γίνονται ολοένα και αποδοτικότερες.  
 
Σε µία µέση κατοικία, το ψυγείο ευθύνεται για το 14% της κατανάλωσης ηλεκτρικού. 
Για τα ψυγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύουν δύο µέτρα µε στόχο την εξοικονόµηση 
ενέργειας: η ενεργειακή σήµανση, που τέθηκε σε ισχύ το 1995, και η επιβολή ορίου κατώτατης 
απόδοσης. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα µέτρα αυτά έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν. Αυτή τη 
στιγµή, πάνω από το 20% των συσκευών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά ανήκουν 
στην κατηγορία Α, ενώ γύρω στο 40% ανήκουν στην κατηγορία Β. Το 1992 ούτε το 2% των 
ψυγείων της ευρωπαϊκής αγοράς δεν ανήκαν στην κατηγορία Α, ενώ το 1999 το ποσοστό αυτό 
ξεπέρασε το 15%. Κατά µέσο όρο, ένα πλυντήριο ρούχων κατανάλωνε το 1999 µόλις τα τρία 
τέταρτα της ενέργειας που κατανάλωνε το 1993. Με την επιβολή παρόµοιων µέτρων σε 
ηλεκτρικές συσκευές η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να εξοικονοµήσει 155,7 
δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες µέχρι το 2010 ή τρεις φορές τον ηλεκτρισµό που 
παράγει η Ελλάδα σήµερα. 
 
Τι µπορούν να κάνουν οι αρµόδιοι 
 
Υπάρχει µία σειρά από επιπλέον µέτρα που µπορούν να εφαρµοστούν από τους αρµόδιους 
φορείς έτσι ώστε να µεγιστοποιηθεί η εξοικονόµηση ενέργειας από τις ηλεκτρικές συσκευές, 
όπως: 
 

- Η εξάπλωση της ενεργειακής σήµανσης σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. 
- Μία εκστρατεία ενηµέρωσης των καταναλωτών για την ενεργειακή σήµανση. 
- Οικονοµικά κίνητρα (π.χ. µείωση του Φ.Π.Α., φοροαπαλλαγές) που να ενθαρρύνουν 

τους καταναλωτές και τους εµπόρους να επιλέγουν τις αποδοτικότερες συσκευές. 
- Η αποκλειστική επιλογή των ενεργειακά αποδοτικότερων συσκευών για δηµόσιες 

προµήθειες. 
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Τι µπορείτε να κάνετε εσείς 
 
Αγοράστε ηλεκτρικές συσκευές που ανήκουν στις κατηγορίες Α και Β. ∆ιαβάστε µε 
προσοχή την ενεργειακή ετικέτα των συσκευών. Θα σας δώσει χρήσιµες πληροφορίες, όπως την 
κατανάλωση ενέργειας της συσκευής (ετησίως για ένα ψυγείο και ανά πρόγραµµα πλύσης για 
ένα πλυντήριο).  
 
Η διαφορά στην ενεργειακή κατανάλωση δύο συσκευών είναι µία διαφορά που 
µετριέται άµεσα σε ευρώ και σε κιλά διοξειδίου του άνθρακα. Ένα πλυντήριο ρούχων που 
καταναλώνει 1 κιλοβατώρα ανά πλύση συνεπάγεται τουλάχιστον έναν τόνο λιγότερο διοξειδίου 
του άνθρακα στη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου σε σχέση µε ένα που καταναλώνει 3 
κιλοβατώρες. 
 
 

Σύγκριση τριών πραγµατικών µοντέλων ψυγειοκαταψυκτών  
µε διαφορετικές ενεργειακές αποδόσεις 

 
Ενεργειακή Κατηγορία Α Β C 
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας 250 κιλοβατώρες 550 κιλοβατώρες 750 κιλοβατώρες 
Ετήσιο Κόστος Ενέργειας 18 € 39 € 53 € 
Εκποµπές ∆ιοξειδίου του Άνθρακα  
στη διάρκεια ζωής της συσκευής  

3.750 κιλά 8.250 κιλά 11.250 κιλά 

∆ιάρκεια ζωής συσκευής 15 χρόνια 
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Λάµπες Εξοικονόµησης 
Μία Λαµπρή Ιδέα  

 
 
 
 
 
 
 
Την επόµενη φορά που θα χρησιµοποιήσετε το διακόπτη του ηλεκτρικού για να ανάψετε το 
φως, σκεφτείτε το διπλά. Μήπως µε αυτή την απλή καθηµερινή κίνηση χάνετε χρήµατα και 
συµβάλλετε, παρά τη θέλησή σας, στην αλλαγή του κλίµατος; 
 
Μόνο το 10% της ενέργειας που καταναλώνουν οι κοινές λάµπες πυρακτώσεως χρησιµοποιείται 
για φωτισµό. Το υπόλοιπο 90% της ενέργειας γίνεται θερµότητα και χάνεται. Στην αγορά 
κυκλοφορούν λαµπτήρες νέας τεχνολογίας, οι συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού χαµηλής 
κατανάλωσης, που καταναλώνουν 4 έως 5 φορές λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8-15 φορές 
περισσότερο. Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι τόσο µεγάλη ώστε µέσα σε λίγους µόνο µήνες 
γίνεται απόσβεση της αγοράς του οικονοµικού λαµπτήρα. Έτσι στη συνέχεια, οι µειωµένοι 
λογαριασµοί ρεύµατος µεταφράζονται σε καθαρό κέρδος, τόσο χρηµατικό όσο και 
περιβαλλοντικό, καθώς κάθε κιλοβατώρα που εξοικονοµείται στη χώρα µας ισοδυναµεί µε ένα 
κιλό λιγότερο διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 
 
Αν για παράδειγµα µία κοινή λάµπα πυρακτώσεως των 100 W (βατ) αντικατασταθεί από 
µια αντίστοιχης απόδοσης και χαµηλής κατανάλωσης (20 W) τότε στη διάρκεια ζωής του 
οικονοµικού λαµπτήρα ο καταναλωτής εξοικονοµεί µέχρι 56 ευρώ (περίπου 19.000 δρχ)! 
Παράλληλα, κατά µέσο όρο αποσοβείται η έκλυση 800 κιλών διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατµόσφαιρα.  
 
Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές (Αστεροσκοπείο, Μάρτιος 2002), 
η αντικατάσταση συµβατικών λαµπτήρων από λάµπες εξοικονόµησης στον οικιακό και τριτογενή 
τοµέα (δηµόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες), µπορεί να οδηγήσει το 2010 σε µείωση των 
εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 1,4 εκατ. τόνους.  
 
Για την ευρεία χρήση των λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης απαιτείται η ενηµέρωση των 
πολιτών για τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά τους οφέλη, αλλά και η παροχή κινήτρων έτσι 
ώστε το αρχικό τους κόστος να µην αποτελεί εµπόδιο. Την περίοδο 1996-8, ως αποτέλεσµα 
πιέσεων της Greenpeace, η κυβέρνηση εφήρµοσε ένα πιλοτικό πρόγραµµα για την 
αντικατάσταση λαµπτήρων στην Κρήτη, την Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Ο καταναλωτής 
µπορούσε να αγοράσει λαµπτήρες εξοικονόµησης σε σχετικά χαµηλή τιµή και να τους πληρώσει 
σε έξι δόσεις που χρεώνονταν στο λογαριασµό του ηλεκτρικού του. Παρά τον ατελή σχεδιασµό 
του προγράµµατος αυτού, αντικαταστάθηκαν τελικά 121.000 συµβατικές λάµπες.  
 
Η Greenpeace εκτιµά ότι µε το σωστό σχεδιασµό ενός προγράµµατος που περιλαµβάνει κίνητρα, 
ενηµέρωση των καταναλωτών και σαφείς στόχους, σε λίγους µόνο µήνες στον τοµέα της 
κατοικίας µπορούν να αντικατασταθούν ένα εκατοµµύριο συµβατικοί λαµπτήρες από λάµπες 
εξοικονόµησης. Με ένα τέτοιο αποτέλεσµα αποφεύγεται η έκλυση 800.000 τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, ενώ γίνεται οικονοµία ύψους 56 εκατοµµυρίων ευρώ 
σε ηλεκτρικό ρεύµα! 
 

Ξέρετε ότι... 
 

... παγκοσµίως χρειάζονται 1.000 σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής  
για να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνεται για φωτισµό; 
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Ηλιακοί Θερµοσίφωνες 
Ζεστό νερό από τον ήλιο  

 
Γιατί οι κάτοικοι της πιο ηλιόλουστης χώρας της Ευρώπης να ξοδεύουν χρήµατα και να 
επιβαρύνουν το περιβάλλον κάθε φορά που χρειάζονται ζεστό νερό;  
 
Η τοποθέτηση ενός ηλιακού θερµοσίφωνα µπορεί να περικόψει το λογαριασµό του 
ηλεκτρικού µέχρι και 40%. Ένας ηλιακός θερµοσίφωνας κοστίζει λιγότερο από 1.000 ευρώ 
και στη διάρκεια ζωής του το ηλιακό αυτό σύστηµα θα έχει εξοικονοµήσει περίπου 2.000 ευρώ 
από λογαριασµούς ρεύµατος, ενώ συγχρόνως θα έχει αποφευχθεί η έκλυση 28 τόνων 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, ένας µέσος ηλιακός 
θερµοσίφωνας µειώνει το λογαριασµό του ηλεκτρικού κατά 100 ευρώ περίπου, ενώ 
συγχρόνως αποσοβείται η έκλυση 1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.  
 
Πάνω από ένα εκατοµµύριο καταναλωτές στην Ελλάδα χρησιµοποιούν τον ήλιο για ζεστό νερό. 
Με κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από τον ήλιο αποφεύγεται η έκλυση ενός τουλάχιστον 
κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, καθώς η ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα 
βασίζεται στο λιγνίτη και το πετρέλαιο. Πέρα από την εξοικονόµηση ενέργειας, τα ηλιακά 
συστήµατα παρέχουν µια σειρά από επιπλέον πλεονεκτήµατα, όπως: αθόρυβη λειτουργία, 
αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής, απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για τις 
αποµακρυσµένες περιοχές, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες, ελάχιστη 
συντήρηση. 
 
Τι µπορείτε να κάνετε εσείς 
 
Αξιοποιήστε τον ήλιο για παραγωγή ζεστού νερού. Βάλτε έναν ηλιακό θερµοσίφωνα στο 
σπίτι σας. Συνδέστε τον µε τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων για ακόµα µεγαλύτερο οικονοµικό 
και περιβαλλοντικό όφελος. 
 
Τι µπορούν να κάνουν οι αρµόδιοι 
 
Αυτή τη στιγµή, το µόνο οικονοµικό κίνητρο που ισχύει για τους ηλιακούς 
θερµοσίφωνες σε κατοικίες είναι οι µειώσεις του φορολογητέου εισοδήµατος. Συγκεκριµένα, η 
δαπάνη για την αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα εκπίπτει κατά το 75% του 
συνόλου της από το φορολογητέο εισόδηµα. Αυτό µεταφράζεται σε µία µέση έκπτωση της τάξης 
του 18,5%, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να φτάσει έως και 30%, επί του 
συνολικού κόστους του συστήµατος. ∆υστυχώς όµως, σύµφωνα µε την επίσηµη έκθεση του 
Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος (Μάρτιος 2002), 
προτείνεται η κατάργηση αυτής της φοροαπαλλαγής. Τυχόν κατάργηση αυτού του 
κινήτρου θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη διείσδυση των ηλιακών θερµοσιφώνων στον οικιακό 
τοµέα. Αντίστοιχη εµπειρία υπήρξε στη δεκαετία του ‘80 όταν και πάλι καταργήθηκε για ένα 
διάστηµα το καθεστώς φοροελαφρύνσεων για τα ηλιακά συστήµατα. 
 
Η Greenpeace ζητά όχι µόνο να διατηρηθεί η φοροαπαλλαγή για τους ηλιακούς θερµοσίφωνες 
και τα άλλα οικιακά συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αλλά επιπλέον:  
 

1. Η έκπτωση να µην είναι πλέον ποσοστό του εισοδήµατος αλλά ένα συγκεκριµένο 
ποσό για όλους (π.χ. 300 ευρώ).  



 
Greenpeace: Ζωοδόχου Πηγής 52γ, Αθήνα 106 81, τηλ. 210 38.40.774-5, fax. 210 3804008 

2. Να µειωθεί ο ΦΠΑ των τιµών των ηλιακών θερµοσιφώνων από 18% σε 8%. Με 
το ισχύον καθεστώς, η ενέργεια που καταναλώνουµε από το ηλεκτρικό δίκτυο 
φορολογείται κατά 8% ενώ τα συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
κατά 18%. Συνεπώς, η κατανάλωση (και συχνά η σπατάλη) ενέργειας φορολογείται 
λιγότερο από την εξοικονόµηση ενέργειας. Η µείωση του ΦΠΑ των συστηµάτων ΑΠΕ θα 
καταργήσει αυτή την στρέβλωση της αγοράς.  

3. Να προωθηθεί η χρήση των ηλιακών θερµοσιφώνων σε όλες τις Ολυµπιακές 
Εγκαταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι στιγµής δεν προβλέπεται η χρήση 
ηλιακών συστηµάτων στα κτίρια του Ολυµπιακού Χωριού! 

4. Να γίνει υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλιακού θερµοσίφωνα στις νέες κατοικίες. 
 

 
 

Ξέρετε ότι... 
 

... Κάθε φορά που κάνει κάποιος ένα ντους µε ζεστό νερό από τον ήλιο, 
  

αποφεύγεται η έκλυση τριών κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα; 
 

 
 

 
 
 

Παραδείγµατα κινήτρων για την προώθηση ηλιακών θερµοσιφώνων σε διάφορες χώρες 
 

Υποχρεωτική χρήση ηλιακών θερµοσιφώνων σε 
νεοανεγειρόµενα κτίρια 

Ισραήλ 

Επιδότηση αγοράς ηλιακού θερµοσίφωνα 
Αυστρία, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, ΗΠΑ, 
Ισπανία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, 

Φινλανδία 
Έκπτωση ή επιστροφή φόρου Αυστραλία, Ελλάδα 
Ενίσχυση µέσω εµπορεύσιµων πράσινων 
πιστοποιητικών 

Αυστραλία 
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Ανεµιστήρες Οροφής 
Όχι Άλλα Κλιµατιστικά! 

 
Καλοκαίρι. Όλοι αναζητούν τη δροσιά. Για το σπίτι τους πολλοί καταφεύγουν στη λύση του 
κλιµατιστικού. Εσείς τί θα λέγατε για µία αποτελεσµατική λύση που είναι φιλική προς το 
περιβάλλον, ενώ συγχρόνως είναι κατά πολύ οικονοµικότερη; 
 
Οι ανεµιστήρες οροφής µπορούν να δροσίσουν ένα µέσο δωµάτιο κατά τρεις βαθµούς Κελσίου. 
Ένας ανεµιστήρας οροφής έχει χαµηλό αρχικό κόστος (20–150 ευρώ), ενώ µόλις που 
καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός λαµπτήρας. Αντιθέτως, τα 
ενεργοβόρα κλιµατιστικά µπορούν να αυξήσουν το λογαριασµό ηλεκτρικού έως και κατά 50% 
τους θερινούς µήνες. Το όφελος της χαµηλότερης κατανάλωσης των ανεµιστήρων δεν είναι 
µόνο οικονοµικό αλλά και περιβαλλοντικό, καθώς όσο λιγότερο ηλεκτρισµό καταναλώνουµε, 
τόσο λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνουν στην ατµόσφαιρα οι σταθµοί που 
παράγουν ενέργεια από πετρέλαιο και λιγνίτη. 
 
Συγκεκριµένα, αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ένας ανεµιστήρας λειτουργήσει συνολικά 
για τριάντα εικοσιτετράωρα, τότε το οικονοµικό όφελος σε σύγκριση µε ένα µικρό κλιµατιστικό 
(ισχύος 1.000 Watt) για το ίδιο διάστηµα θα είναι 48 ευρώ, ενώ θα αποφευχθεί η έκλυση 
684 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα!  
 

 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 

ΓΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Κόστος  
Λειτουργίας 

Εκποµπές 
∆ιοξειδίου του 
Άνθρακα 

 
Ανεµιστήρας Οροφής 
 

0,08 ευρώ 1,2 κιλά 

 
Κλιµατιστικό  
(9.000 Btu, 1.000 Watt) 
 

1,68 ευρώ 24 κιλά 

     *Στην αγορά κυκλοφορούν κλιµατιστικά (τύπου τοίχου) µε κατανάλωση που ξεπερνά τα 5.000 Watt 
 
Σε µία χώρα όπως η Ελλάδα όπου ο δροσισµός είναι απαραίτητος το καλοκαίρι, οι καταναλωτές 
βοµβαρδίζονται µε το µήνυµα ότι ένα κλιµατιστικό θα φέρει το πολικό ψύχος στο σπίτι τους. Η 
Πολιτεία οφείλει να προβάλλει την εναλλακτική λύση. Οι ανεµιστήρες οροφής είναι 
αποτελεσµατικοί και οικονοµικοί. Επιπλέον, σε αντίθεση µε τα κλιµατιστικά, η προώθηση των 
ανεµιστήρων δε θα αυξήσει τις ανάγκες αιχµής για ηλεκτρισµό το καλοκαίρι και 
συνεπώς θα µειωθεί ο κίνδυνος των θερινών µπλακ άουτ. Παράλληλα, ο καταναλωτής 
που θα επιλέξει έναν ανεµιστήρα οροφής προφυλάσσει και την τσέπη του και το παγκόσµιο 
κλίµα. 
 
Τι µπορείτε να κάνετε εσείς 
 
Εγκαταστήστε ανεµιστήρες οροφής στο σπίτι σας. ∆ροσιστείτε χωρίς να επιβαρύνετε το 
περιβάλλον.  
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Εάν έχετε ήδη κλιµατιστικό, ρυθµίστε το σε µία λογική θερµοκρασία που να µην είναι 
χαµηλότερη από 26 βαθµούς Κελσίου και µην επενδύσετε σε καινούργιο. Συνδυάστε το µε 
ανεµιστήρες. 
 
Τι πρέπει να κάνουν οι αρµόδιοι 
 
Τα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη από την προώθηση των ανεµιστήρων οροφής είναι 
τεράστια. Η Greenpeace θεωρεί ότι πρέπει να ξεκινήσει άµεσα µία εκστρατεία ενηµέρωσης των 
καταναλωτών. Παράλληλα, µέσω οικονοµικών κινήτρων οι ανεµιστήρες πρέπει να προωθηθούν 
ενεργά σε ιδιωτικά και δηµόσια κτίρια. Ξενοδοχεία και υπηρεσίες µπορούν να πρωτοστατήσουν 
στην αξιοποίηση τους. Είναι χαρακτηριστική η παράλογη πρακτική που παρατηρείται σε κτίρια 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της ∆ΕΗ: τα ενεργοβόρα κλιµατιστικά να λειτουργούν χωρίς 
διακοπή καθώς χρησιµοποιούνται όχι µόνο για ψύξη, αλλά και για θέρµανση τους κρύους 
µήνες!   
   
 
 

Ο Φαύλος Κύκλος της Υπερθέρµανσης 
 

Η συσσώρευση αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα (κυρίως διοξείδιο του άνθρακα) 
από ηλεκτροπαραγωγή µε πετρέλαιο, λιγνίτη και φυσικό αέριο  

αυξάνει τη µέση θερµοκρασία του πλανήτη  
οδηγώντας σε µεγαλύτερες ανάγκες για δροσισµό.  

Αν αυτές οι ανάγκες καλυφθούν µε τη χρήση περισσότερων ορυκτών καυσίµων  
το κλίµα θα συνεχίσει να θερµαίνεται. 
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Φυσικός ∆ροσισµός 
Άνεση χωρίς κόστος 

 
Πώς µπορεί να αντιµετωπίσει κανείς την αφόρητη ζέστη; Πως µπορεί να δροσίσει το σπίτι του το 
καλοκαίρι χωρίς να καταφύγει σε ακριβές και ενεργοβόρες λύσεις; Μήπως υπάρχουν κάποια 
έξυπνα µέτρα που µπορούµε να εφαρµόσουµε; Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά και φιλικά 
προς το περιβάλλον βήµατα για να ρίξετε τη θερµοκρασία στην κατοικία σας.   
 

- Τοποθετήστε εξωτερικά σκίαστρα. Προσαρµόστε τα ανάλογα µε τον προσανατολισµό, 
δηλαδή οριζόντια σκίαστρα για τα νότια ανοίγµατα και κατακόρυφα για τα ανατολικά και 
τα δυτικά. 

- Αερίστε τα δωµάτια τη νύχτα. Ο διαµπερής νυχτερινός δροσισµός µπορεί να µειώσει 
το ψυκτικό φορτίο ενός κτιρίου µέχρι 80%! Αυτό πρακτικά καθιστά την εγκατάσταση 
κλιµατιστικού άχρηστη. 

- Η χρήση των ανεµιστήρων οροφής ενισχύει τον αερισµό µε ελάχιστη κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Φυτέψτε φυλλοβόλα δέντρα σε αυλές, κήπους, πεζοδρόµια, ακάλυπτους χώρους. 
Αφήστε αναρριχώµενα φυτά να αγκαλιάσουν πέργκολες και τοίχους. Θα έχετε 
περισσότερη δροσιά το καλοκαίρι. 

- Προτιµάτε ανοιχτά χρώµατα για το βάψιµο των εξωτερικών σας τοίχων. Αποµακρύνουν 
τη ζέστη. 

- Για πιο τεχνικές αλλά και πιο αποδοτικές λύσεις εκµεταλλευτείτε τη διαφορά 
θερµοκρασίας αέρα-εδάφους. Τοποθετήστε ένα υπεδάφιο σύστηµα αγωγών που 
αποτελείται από πλαστικούς ή µεταλλικούς σωλήνες 1 µε 3 µέτρα κάτω από την 
επιφάνεια του εδάφους. Ο αέρας κυκλοφορεί στο δίκτυο των αγωγών και καθώς η 
θερµοκρασία του εδάφους είναι χαµηλότερη ψύχεται και εισέρχεται στο κτίριο. Το 
σύστηµα αυτό δροσίζει κατά 5 µε 10 βαθµούς Κελσίου. Επίσης, το χειµώνα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για θέρµανση. Αν εγκαταστήσετε ένα τέτοια σύστηµα δικαιούστε µία 
φοροαπαλλαγή που φτάνει ως και το 30% της αξίας του συστήµατος. 

 
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές 
(ΥΠΕΧΩ∆Ε, Μάρτιος 2002), η εφαρµογή µέτρων φυσικού δροσισµού (σκιασµός και 
νυχτερινός αερισµός) σε συνδυασµό µε ανεµιστήρες οροφής µπορεί να οδηγήσει σε 
µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα µέχρι 57  χιλιάδες τόνους ετησίως. 
Κι αυτό γιατί όσο λιγότερο ηλεκτρισµό καταναλώνουµε για ψύξη, τόσο λιγότερο διοξείδιο του 
άνθρακα απελευθερώνουν στην ατµόσφαιρα οι σταθµοί που παράγουν ενέργεια από πετρέλαιο 
και λιγνίτη. Έτσι, κερδίζουµε όχι µόνο οικονοµικά αλλά και περιβαλλοντικά. 
 
Ο φυσικός δροσισµός δεν είναι παρά µία σειρά από κινήσεις που βασίζονται στην κοινή λογική. 
∆εν απαιτεί χρήµατα, µόνο φαιά ουσία.  
 
Τι πρέπει να κάνουν οι αρµόδιοι 
 
Για την προώθηση των τεχνικών φυσικού δροσισµού στα κτίρια, η Greenpeace ζητά από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και τη ∆ΕΗ την έναρξη µίας εκστρατείας ενηµέρωσης των 
πολιτών για τα προσιτά αυτά µέτρα και την άµεση εφαρµογή τους στα κτίρια του ∆ηµοσίου.  
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Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 
Ηλιακός ηλεκτρισµός στο σπίτι σας 

 
Η ηλιακή ενέργεια είναι µια καθαρή, ανεξάντλητη, ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή και 
αποτελεί έναν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο. 
 
Πως µπορείτε εσείς να παράγετε ηλιακό ηλεκτρισµό; Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 
µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισµό και έχουν µία σειρά από πλεονεκτήµατα: 
αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής, απεξάρτηση από την τροφοδοσία 
καυσίµων για τις αποµακρυσµένες περιοχές, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες, 
ελάχιστη συντήρηση. Παράλληλα, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα προστατεύουν το περιβάλλον 
καθώς αντικαθιστούν κιλοβατώρες που προµηθευόµαστε από το δίκτυο της ∆ΕΗ και που 
παράγονται από λιγνίτη ή από πετρέλαιο. Στη χώρα µας κάθε συµβατική κιλοβατώρα επιβαρύνει 
την ατµόσφαιρα µε ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του άνθρακα που είναι το σηµαντικότερο 
αέριο που συµβάλλει στις επικίνδυνες κλιµατικές αλλαγές. 
  
Τα φωτοβολταϊκά προσφέρουν δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόµενης ενέργειας (στο 
δίκτυο ή σε συσσωρευτές). Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση µπορεί να αποτελεί ένα ανεξάρτητο 
σύστηµα και να καλύπτει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών ενός σπιτιού. Εναλλακτικά, ένα 
φωτοβολταϊκό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Στην περίπτωση 
αυτή, καταναλώνετε ρεύµα από το δίκτυο όταν το φωτοβολταϊκό σύστηµα δεν επαρκεί (π.χ. 
όταν έχει συννεφιά ή κατά τη διάρκεια της νύχτας) και δίνετε ενέργεια στο δίκτυο όταν η 
παραγωγή υπερκαλύπτει τις ανάγκες σας. Αυτή την επιπλέον ενέργεια µπορείτε µάλιστα να την 
πουλήσετε στη ∆ΕΗ έναντι 6 λεπτών την κιλοβατώρα. 
 
∆υστυχώς, στη χώρα µας η εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών στα τέλη του 2001 ήταν 
µόλις 1,4 MW (µεγαβάτ), σε αντίθεση µε τα 6.900 MW λιγνιτικών και πετρελαϊκών σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η Γερµανία, που έχει τη µισή ηλιοφάνεια από την 
Ελλάδα, έχει ήδη εγκαταστήσει πάνω από 110 MW φωτοβολταϊκών. Τα καλά νέα πάντως 
έρχονται από το Κιλκίς όπου έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του πρώτου εργοστασίου 
κατασκευής φωτοβολταϊκών συστηµάτων στη χώρα µας. 
 
Η παραγωγή καθαρού ηλεκτρισµού στο σπίτι µας είναι εφικτή αλλά και αναγκαία. Όµως, τα 
φωτοβολταϊκά συστήµατα στην πιο ηλιόλουστη χώρα της Ευρώπης χρειάζονται µία πολιτική και 
οικονοµική στήριξη για να γίνουν προσιτά στο ευρύ κοινό.  
 
Τι µπορείτε να κάνετε εσείς 
 
Επενδύστε σε ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα. Κάθε καθαρή κιλοβατώρα που παράγεται από 
τον ήλιο υποκαθιστά µία βρώµικη κιλοβατώρα που παράγεται µε τη χρήση ορυκτών καυσίµων. 
 
Τι πρέπει να κάνουν οι αρµόδιοι 
 
Ο βασικός λόγος για τη µη αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι η σχετικά υψηλή 
τιµή τους (9-11 € ανά watt) και η απουσία ουσιαστικών κινήτρων. Η κατάσταση στην 
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Ελλάδα δεν αντικατοπτρίζει τα όσα συµβαίνουν διεθνώς όπου παρατηρείται ένας ταχύτατος 
ρυθµός ανάπτυξης αυτών των συστηµάτων. Αυτή τη στιγµή, το µόνο οικονοµικό κίνητρο 
που ισχύει στη χώρα µας για τα οικιακά συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
είναι µία φοροελάφρυνση. Συγκεκριµένα, η δαπάνη για την αγορά και εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού εκπίπτει κατά το 75% του συνόλου της από το φορολογητέο εισόδηµα. Αυτό 
µεταφράζεται σε µία µέγιστη έκπτωση της τάξης του 30%. ∆υστυχώς όµως, σύµφωνα µε την 
επίσηµη έκθεση του Υπουργείου Οικονοµικών για την αναµόρφωση του φορολογικού 
συστήµατος (Μάρτιος 2002), προτείνεται η κατάργηση αυτής της φοροαπαλλαγής.  
 
Η Greenpeace ζητά, όχι µόνο να διατηρηθεί η φοροαπαλλαγή για όλες τις οικιακές εφαρµογές 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αλλά συγκεκριµένα για τα φωτοβολταϊκά να εφαρµοστούν 
τα παρακάτω: 
 

5. Να δοθούν κίνητρα για να υλοποιηθεί, κατ’ ελάχιστον, ο στόχος που έχει θέσει για τα 
φωτοβολταϊκά το Εθνικό Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές (15 MW φωτοβολταϊκών 
ως το 2010). Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να αφορούν τόσο σε επιδότηση της αγοράς 
και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κατοικίες (π.χ. κατά 50%), όσο και στη 
γενναία επιδότηση της ηλιακής κιλοβατώρας, όπως ήδη ισχύει σε πολλές χώρες. 

 
6. Να µειωθεί ο ΦΠΑ για αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και άλλων τεχνολογιών 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο 8% (από 18% που είναι σήµερα). Η µείωση αυτή θα 
διόρθωνε µία στρέβλωση του φορολογικού συστήµατος, αφού τόσο η ηλεκτρική 
ενέργεια όσο και το φυσικό αέριο φορολογούνται µε 8% και συνεπώς ευνοούνται έναντι 
των καθαρών πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης. 

 
7. Να υπάρξουν επιδεικτικές εφαρµογές φωτοβολταϊκών σε κτίρια του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα.  
 
 

Παραδείγµατα κινήτρων για την προώθηση φωτοβολταϊκών σε διάφορες χώρες 

Επιδότηση αγοράς και εγκατάστασης 

 
Αυστραλία, Βρετανία, Γερµανία, Ιαπωνία, Ινδία, Ιταλία, 
Ισπανία, Καλιφόρνια, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Ταϊλάνδη 

 

Γενναία επιδότηση ηλιακής 
κιλοβατώρας 

 
Γαλλία, Γερµανία, Ελβετία, Ισπανία, Λουξεµβούργο 

 

Έκπτωση ή επιστροφή φόρου 
 

Ελλάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία 
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Τοπική Αυτοδιοίκηση 

∆εσµεύσεις για καθαρή ενέργεια πριν τις εκλογές! 

 
Η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην εξοικονόµηση 
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Κι αυτό γιατί το 36% της συνολικής ενέργειας 
στη χώρα µας καταναλώνεται τελικά στον κτιριακό τοµέα, ο οποίος ευθύνεται για το 40% των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 
 
Πώς όµως θα µάθει ο πολίτης τους τρόπους µε τους οποίους θα εξοικονοµήσει ενέργεια στην 
κατοικία ή την επιχείρησή του; Πώς θα ενηµερωθεί για τις νέες τεχνολογίες; Πού θα βρει 
ευκαιρίες χρηµατοδότησης για προϊόντα και υπηρεσίες που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση 
ενέργειας; Πώς και πού θα βρει τους κατάλληλους τεχνικούς; Μόνο µέσω της ουσιαστικής 
πληροφόρησης και παροχής τεχνικής υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο είναι η απάντηση.  
 
Τι µπορείτε να κάνετε εσείς 
 
Ζητήστε από τους υποψηφίους στο δήµο σας να δεσµευτούν ότι αν εκλεγούν θα προωθήσουν 
µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας. 
 
Τι µπορεί να κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση 
 
Η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να συµβάλλει στη γενικότερη προσπάθεια εξοικονόµησης 
ενέργειας και στροφής στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι πρωτοβουλίες που µπορεί να 
αναλάβει περιλαµβάνουν: 
 

• Επιδεικτικές εφαρµογές τεχνολογιών και µέτρων εξοικονόµησης σε κτίρια της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 
• Προώθηση µονάδων συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού σε τοπικό 

επίπεδο (π.χ. από βιοµάζα, αέριο ή ηλιακή ενέργεια) και παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών µέσω συστηµάτων τηλεθέρµανσης ή/και τηλεψύξης. 

 
• Συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε επενδύσεις ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας (ΑΠΕ) και κάλυψη µέρους των αναγκών των ∆ήµων µε “πράσινη” 
ενέργεια (η δυνατότητα αυτή παρέχεται στη χώρα µας ήδη από το 1985, αλλά η 
εµπειρία από την εµπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις απογοητευτική, αν και δε λείπουν και τα θετικά παραδείγµατα). 

 
• ∆ηµιουργία δηµοτικών ηλεκτρικών εταιριών που παρέχουν “πράσινη” ενέργεια 

στους δηµότες τους. 
 

• Χρήση οχηµάτων χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης για τις ανάγκες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και τις αστικές συγκοινωνίες. 
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• Πολιτική προµηθειών που ευνοεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες εκείνες που 
συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας. 

 
Ένας άλλος τρόπος µε τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να συµβάλλει δυναµικά στην 
εξοικονόµηση ενέργειας είναι µέσω των ενεργειακών γραφείων εξυπηρέτησης των 
πολιτών. Αρκεί βέβαια να έχουν την υποδοµή και τους πόρους για να κάνουν σωστά τη 
δουλειά τους, κάτι που δε συµβαίνει πάντα στην Ελλάδα µέχρι στιγµής, ενώ αντιθέτως έχει 
λειτουργήσει µε εξαιρετική επιτυχία σε πολλές άλλες χώρες. 
 
Τα περιφερειακά και δηµοτικά ενεργειακά γραφεία εξυπηρέτησης των πολιτών µπορούν να 
συµβάλουν τόσο στην οικονοµική περιφερειακή ανάπτυξη όσο και στην προστασία του 
περιβάλλοντος µέσα από την εξοικονόµηση ενέργειας, την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και την εφαρµογή νέων ενεργειακών τεχνολογιών. Μπορούν να βοηθήσουν τους 
πολίτες µε: 
 
• Τεχνικές εξοικονόµησης ενέργειας για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του “κελύφους” 
των υφιστάµενων κτιρίων, όπως προσθήκη θερµοµόνωσης, υγροµόνωσης, ηχοµόνωσης, 
παθητικών και ενεργειακών ηλιακών συστηµάτων, καθώς και συστηµάτων ηλιοπροστασίας 
και φυσικού δροσισµού, αντικατάσταση παλαιών κουφωµάτων και απλών υαλοστασίων, 
κ.λ.π. 

• Βελτίωση της απόδοσης των υφιστάµενων κεντρικών εγκαταστάσεων θέρµανσης, ψύξης, 
φωτισµού και ζεστού νερού µε χρήση, µεταξύ άλλων, συστηµάτων αυτοµατισµού. 

• Πληροφόρηση για πιθανές επιδοτήσεις και δυνατότητες χρηµατοδότησης µέτρων 
εξοικονόµησης ενέργειας. 

• Πληροφόρηση για τις δυνατότητες της τοπικής αγοράς για την παροχή τεχνολογιών και 
υπηρεσιών εξοικονόµησης ενέργειας. 
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               ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
                   ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
            ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
Ανακυκλώστε... 

Προστατεύετε και το Κλίµα 
 
Ξέρετε ότι αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναµε τα αλουµινένια κουτάκια που 
αγοράζουµε (κουτάκια αναψυκτικών, µπύρας κλπ.) οι ελληνικές εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα θα µειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; Ή ότι αν ανακυκλώναµε όλα τα 
υλικά συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατοµµυρίων τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατµόσφαιρα;  
 
Κάθε προϊόν που αγοράζουµε παράγεται µε τη χρήση ενέργειας, κάθε µονάδα της οποίας στη 
χώρα µας επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή 
προϊόντων από ανακυκλωµένο υλικό απαιτεί λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή τους από 
πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονοµεί 
ενέργεια. 
 
Τι µπορείτε να κάνετε εσείς    
 
• Προτιµήστε τις επιστρεφόµενες φιάλες και συσκευασίες. Επαναχρησιµοποιείστε υλικά αντί να 

τα πετάτε στα σκουπίδια. Μήπως τα παλιά προϊόντα ή συσκευές σας µπορούν να φανούν 
χρήσιµα σε κάποιον άλλο συµπολίτη σας;  

• Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε. Οι γυάλινες συσκευασίες είναι 
φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές και τις αλουµινένιες συσκευασίες. 

• Χρειάζεστε πάντα πλαστικές σακούλες; Προτιµήστε µία πάνινη τσάντα ή µία χάρτινη 
σακούλα. 

• Ανακυκλώστε! Πιέστε τους δήµους σας να ξεκινήσουν προγράµµατα ανακύκλωσης. 
 
Τι πρέπει να κάνουν οι αρµόδιοι 
 
∆υστυχώς, η ανακύκλωση στη χώρα µας βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο. Τα δεδοµένα πρέπει να 
επειγόντως να αλλάξουν. Η γρήγορη εφαρµογή του νόµου Ν. 2939 σχετικά µε την ανακύκλωση 
των υλικών συσκευασίας και των άλλων προϊόντων µπορεί να αποτελέσει την αρχή.  
 
“Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και παρήγαγε σκουπίδια όπως ο άνθρωπος, δε θα υπήρχε 
σήµερα ζωή στον πλανήτη. Όλα ξεκινούν από το µυαλό µας. Εάν καταλάβουµε ότι τα σκουπίδια 
δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά χρήσιµες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιοµηχανίες, τότε θα 
συνειδητοποιήσουµε πόσο λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις χωµατερές, µε 
τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά και οικονοµικό κόστος. Σήµερα, είµαστε πανέτοιµοι για την 
ανάκτηση - ανακύκλωση όλων των υλικών, µε µακροπρόθεσµο στόχο τις ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ 
ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ και ταυτόχρονα συµβάλλοντας αποφασιστικά και στην προστασία του παγκόσµιου 
κλίµατος”, δήλωσε ο Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. 
 
Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και η Greenpeace ζητούν: 
 

• Η πολιτεία και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλάβουν συστηµατικές 
πρωτοβουλίες και δράσεις σε κάθε επίπεδο (θεσµικό, κανονιστικό και οικονοµικό) µε 
στόχο την πρόληψη και την αποφυγή παραγωγής απορριµµάτων.   

• Να ξεκινήσουν ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάκτησης – ανακύκλωσης σε όλες τις 
πόλεις της χώρας µας για όλα τα υλικά και τα προϊόντα που καταλήγουν σήµερα στις 
χωµατερές. 
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• Να γίνουν εκστρατείες ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και κυρίως των 
µαθητών ενθαρρύνοντας την ενεργό συµµετοχή τους. 

• Να δοθούν, οικονοµικά και άλλα, κίνητρα και αντικίνητρα για την προώθηση της 
επαναχρησιµοποίησης, της ανάκτησης – ανακύκλωσης, της ανάπτυξης της αγοράς 
ανακυκλωµένων προϊόντων και των καινοτόµων προτάσεων για την εναλλακτική 
διαχείριση υλικών και προϊόντων που καταλήγουν στις χωµατερές. 

 
 

Πραγµατική και δυνητική µείωση αεριών θερµοκηπίου λόγω ανακύκλωσης  
των υλικών συσκευασίας και των προϊόντων χάρτου το 1998 

 
Υλικά Μείωση αερίων 

θερµοκηπίου* από 
ανακύκλωση που 

πραγµατοποιήθηκε το 1998  
(σε τόνους  

ισοδύναµου CO2**) 

∆υνατότητα µείωσης 
αερίων θερµοκηπίου µε 
πλήρη ανακύκλωση  

το 1998  
(σε τόνους  

ισοδύναµου CO2) 

∆υνατότητα συνολικής 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

µε πλήρη ανακύκλωση το 
1998 σε εκατοµµύρια 
κιλοβατώρες (KWh) 

Λευκοσίδηρος 4.693 131.415 131,4 
Αλουµίνιο 75.504 248.534 248,5 
Χαρτί / χαρτόνι*** 958.016 2.993.800 2.993,8 
Πλαστικά 14.798 413.060 413,1 
Γυαλί 12.468 53.805 53,8 
Σύνολο 1.065.479 3.840.614 3.840,6 

* Χρησιµοποιήθηκαν οι πρόσφατοι συντελεστές της EPA (Μάιος 2002) 
** ∆ιοξείδιο του Άνθρακα 
*** Στο χαρτί / χαρτόνι συµπεριλαµβάνονται και τα προϊόντα χάρτου 
 
 

 Η ενέργεια που µπορεί να εξοικονοµηθεί µε την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας 
και χάρτου αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η πόλη των Αθηνών σε τέσσερις 
µήνες.  

 
 Οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα που θα αποφεύγονταν λόγω της πλήρους 
ανακύκλωσης αντιστοιχούν στο 3% των ελληνικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 
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Το ενεργειακά σπάταλο ∆ηµόσιο 

 
Αν αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί η Ελλάδα παραµένει επί µακρόν πρωταθλητής σε θέµατα 
ενεργειακής σπατάλης µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει µια απλή και 
πειστική εξήγηση. Γιατί “έχουµε βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα”. Τα όποια µέτρα 
(θεσµικά, διοικητικά, οικονοµικά) για την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, 
εκπορεύονται από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες όµως δεν φροντίζουν καν να τα 
εφαρµόσουν πρώτα οι ίδιες. 
 
Όλες οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί µέχρι σήµερα έχουν καταδείξει τον σπάταλο χαρακτήρα 
των κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ∆ηµοσίου. Οι λόγοι που δεν γίνεται ορθολογική 
ενεργειακή διαχείριση στα κτίρια αυτά είναι πολλοί. Επιγραµµατικά, θα µπορούσαµε να τους 
συνοψίσουµε στα εξής: 
 

• Έλλειψη γνώσης των ενεργειακών παραµέτρων του κτιρίου, τόσο από τη διοίκηση όσο 
και από το προσωπικό. 

• Έλλειψη συντονισµού και υπευθύνων για την ορθολογική ενεργειακή διαχείριση. 
• Έλλειψη ενδιαφέροντος και αδράνεια της διοίκησης. 
• Έλλειψη στόχων για την ενεργειακή συµπεριφορά και τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κάθε δηµόσιου κτιρίου. 
• Έλλειψη ενεργειακής µελέτης των περισσότερων δηµοσίων κτιρίων ώστε να καθοριστούν 

οι κατά προτεραιότητα παρεµβάσεις. 
• Έλλειψη επαρκών πόρων για τη χρηµατοδότηση των απαραίτητων παρεµβάσεων. 
• Έλλειψη κινήτρων προς τη διοίκηση και τους εργαζόµενους για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στα οποία εργάζονται. 
• Έλλειψη επαρκούς ενηµέρωσης προκειµένου να υπάρχει συµµετοχή του προσωπικού. 
• Έλλειψη σαφούς πολιτικής προµηθειών που θα αποτρέπει την αγορά ενεργοβόρων 

συσκευών και θα προωθεί τις ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον 
τεχνολογίες. 

 
Τα κτίρια του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι περίπου 200.000 και 
αντιπροσωπεύουν το 5% του τριτογενή τοµέα. Τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία ως 
προς τα µορφολογικά χαρακτηριστικά και τις εγκαταστάσεις τους, δεδοµένου ότι έχουν 
κατασκευαστεί σε διάφορες χρονικές περιόδους και συχνά για κάλυψη εντελώς διαφορετικών 
αναγκών απ’ αυτές που τελικά εξυπηρετούν. Ένα µεγάλο µέρος τους (περίπου 60%) είναι 
ενοικιαζόµενα µε σηµαντική διαφοροποίηση σε επίπεδο εξοπλισµού, θερµικής και οπτικής 
άνεσης, κ.λπ. Εκτιµάται ότι το 2002, µόνο στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων οι 
ενεργειακές δαπάνες θα ξεπεράσουν τα 65 εκατ. €. 
 
Το ∆ηµόσιο όµως δεν χρησιµοποιεί µόνο παλιά κτίρια. Χτίζει και καινούργια. Τα ενεργειακά, 
περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη στη χώρα µας από την υλοποίηση µέτρων 
ολοκληρωµένου ενεργειακού σχεδιασµού στο σύνολο των νέων και υπό ανακατασκευή 
δηµοσίων κτίριων, αναµένεται να είναι σηµαντικά. Πρόσφατη µελέτη του ΚΑΠΕ έδειξε τα εξής: 

 
• Η µέση ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε οικονοµικά 

αποδοτικό κόστος (µε εφαρµογή προδιαγραφών εξοικονόµησης ενέργειας), είναι της 
τάξης του 22% της προβλεπόµενης συµβατικής κατανάλωσης στα νέα ή 
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ανακατασκευαζόµενα δηµόσια κτίρια, δηλαδή ίση µε 140.000 τόνους ισοδύναµου 
πετρελαίου (ΤΙΠ)/έτος. 

• Η εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης στα κτίρια αυτά θα µειώσει τις µέσες ετήσιες 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 425.000 χιλιάδες τόνους 
CO2/έτος, ενώ θα επιφέρει οικονοµικά οφέλη της τάξης των 110 εκατ. €/έτος. 

 
Τι πρέπει να κάνουν οι αρµόδιοι 

• Να εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας στο ∆ηµόσιο, µε 
συγκεκριµένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και σαφή χρονοδιαγράµµατα. 

 

• Να εφαρµόσουν την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για ενεργειακά αποδοτικά 
κατασκευές σε όλα τα νέα ή υπό ανακατασκευή κτίρια του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 

 
• Να εφαρµόσουν µία πολιτική προµηθειών του ∆ηµοσίου, η οποία θα προωθεί ενεργειακά 

αποδοτικές συσκευές, υπηρεσίες και προϊόντα στους φορείς του δηµοσίου (φροντίζοντας 
π.χ. για την αγορά συσκευών και προϊόντων που διαθέτουν το “Οικολογικό Σήµα” ή την 
ένδειξη χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης “Energy Star”). 

 
• Να παρέχουν κίνητρα µε τη µορφή επιβράβευσης στα δηµόσια κτίρια που πετυχαίνουν 

τους στόχους τους για εξοικονόµηση ενέργειας και να προωθήσουν επιδεικτικά 
προγράµµατα αειφορικών κτιρίων του ∆ηµοσίου. 

 

• Να εφαρµόσουν τη Χρηµατοδότηση Από Τρίτους (ΧΑΤ) στα κτίρια του ∆ηµοσίου, 
προωθώντας άµεσα το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, το οποίο σηµειωτέον καθυστερεί 
αδικαιολόγητα. 
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Εσείς τι κάνατε φέτος για να σώσετε το κλίµα; 

 
Πόση άχρηστη ενέργεια καταναλώσατε το 2002; Πόσα ευρώ δωρίσατε στη ∆ΕΗ σε 
φουσκωµένους λογαριασµούς ρεύµατος; Πόσα κιλά διοξειδίου του άνθρακα επιβάρυναν την 
ατµόσφαιρα, απειλώντας το παγκόσµιο κλίµα, εν αγνοία σας;  
 
Στην Ελλάδα η παραγωγή ενέργειας βασίζεται στο ρυπογόνο λιγνίτη και το πετρέλαιο. Περίπου 
40 εκατοµµύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην ατµόσφαιρα 
από την ενέργεια που καταναλώνουµε κυρίως για φωτισµό, ψύξη, θέρµανση, παραγωγή ζεστού 
νερού κλπ, στα ιδιωτικά, εµπορικά και δηµόσια κτίρια. Πολλές από τις παραπάνω εκποµπές 
µπορούν να µειωθούν δραστικά αν σταµατήσουµε να είµαστε σπάταλοι ενεργειακά.  
 
Για αυτόν ακριβώς το λόγο η Greenpeace ανακήρυξε το 2002 έτος εξοικονόµησης ενέργειας. 
Κάθε µήνα εστίασε σε έναν τοµέα κατανάλωσης ενέργειας, δίνοντας συµβουλές στους πολίτες 
και ζητώντας από τους αρµόδιους φορείς να δώσουν κίνητρα στην κατεύθυνση της 
εξοικονόµησης ενέργειας. 
 

ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
- Ζεσταθείτε. Ρυθµίστε το θερµοστάτη σε µία λογική θερµοκρασία καθώς µία διαφορά ενός 

µόλις βαθµού µπορεί να µειώσει το λογαριασµό σας µέχρι και 10%. Συντηρείστε 
συστηµατικά τον καυστήρα-λέβητα σας. Μη χρησιµοποιείτε άσκοπα τα ηλεκτρικά θερµαντικά 
σώµατα που είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. Εξαερώνετε και µην σκεπάζετε τα καλοριφέρ. 
Κλείνετε τα πατζούρια και τις κουρτίνες το βράδυ. Μονώστε! 

- Σταµατήστε τις διαρροές ενέργειας. Οι συσκευές σε αναµονή εξακολουθούν να 
καταναλώνουν ενέργεια. Κλείστε τις από τον κεντρικό διακόπτη ή βγάλτε τις από την πρίζα. 
Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα η διαρροή ενέργειας από την κατάσταση αναµονής είναι 
υπεύθυνη για περίπου 42 εκατοµµύρια ευρώ σε φουσκωµένους λογαριασµούς και για την 
ετήσια έκλυση 600.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 

- Προσέξτε τι συσκευές αγοράζετε. Πολλές ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια 
ρούχων και πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες) οφείλουν να αναγράφουν την ενεργειακή τους 
απόδοση. Προτιµήστε συσκευές που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β. Ενηµερωθείτε σχετικά 
µε την κατανάλωση µίας συσκευής που σκεφτόσαστε να αγοράσετε. Μήπως τελικά σας 
κοστίσει µία περιουσία σε λογαριασµούς ηλεκτρικού; 

- Αλλάξτε τα φώτα σας. Αντικαταστήστε τους συµβατικούς λαµπτήρες µε λάµπες 
εξοικονόµησης. Μόνο το 10% της ενέργειας που καταναλώνουν οι κοινές λάµπες 
πυρακτώσεως χρησιµοποιείται για φωτισµό. Το υπόλοιπο 90% της ενέργειας γίνεται 
θερµότητα και χάνεται. Οι συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού χαµηλής κατανάλωσης 
χρειάζονται 4 έως 5 φορές λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8-15 φορές περισσότερο. 

- Αφήστε τον ήλιο να σας κεράσει ένα ντους. Η τοποθέτηση ενός ηλιακού θερµοσίφωνα 
µπορεί να περικόψει το λογαριασµό του ηλεκτρικού µέχρι και 40%. 

- ∆ροσιστείτε ανέξοδα. Ένας ανεµιστήρας οροφής έχει χαµηλό αρχικό κόστος ενώ µόλις 
που καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός λαµπτήρας. Τοποθετήστε 
εξωτερικά σκίαστρα. Αερίστε τα δωµάτια τη νύχτα. Φυτέψτε φυλλοβόλα δέντρα.  
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- Επενδύστε στον ηλιακό ηλεκτρισµό. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µετατρέπουν την 
ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρισµό, αντικαθιστώντας τις κιλοβατώρες που προµηθευόµαστε από 
το δίκτυο της ∆ΕΗ και που παράγονται κυρίως από λιγνίτη ή από πετρέλαιο. 

- Ανακυκλώστε. Προστατεύετε και το κλίµα. Κάθε προϊόν που αγοράζουµε παράγεται µε 
τη χρήση ενέργειας, κάθε µονάδα της οποίας στη χώρα µας επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε 
ένα κιλό διοξειδίου του άνθρακα. Η παραγωγή προϊόντων από ανακυκλωµένο υλικό απαιτεί 
λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή τους από πρώτες ύλες. Συνεπώς, ένα από τα 
πολλαπλά οφέλη της ανακύκλωσης είναι ότι εξοικονοµεί ενέργεια. 

 
 

Ξέρετε ότι... 
 

...αν εφαρµοστούν µέτρα εξοικονόµησης σε παλιές κατοικίες, η κατανάλωση ενέργειας µπορεί 
να µειωθεί µέχρι και 60%, ενώ σε νέες κατοικίες η κατανάλωση µπορεί να µειωθεί ακόµα και σε 

ποσοστό 90% µε σωστό σχεδιασµό; 
 

...αν αντικατασταθεί µία κοινή λάµπα πυρακτώσεως των 100 W (βατ) από µια αντίστοιχης 
απόδοσης και χαµηλής κατανάλωσης (20 W) τότε στη διάρκεια ζωής του οικονοµικού λαµπτήρα 
ο καταναλωτής εξοικονοµεί µέχρι 56 ευρώ ενώ κατά µέσο όρο αποσοβείται η έκλυση 800 κιλών 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα; 
 

...αν αντί να “κλείνουµε” την τηλεόραση µε το τηλεχειριστήριο, την κλείνουµε από τον κεντρικό 
διακόπτη και αν αυτό το κάνουν όλα τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, τότε έχουµε ετήσιο κέρδος 

4,5 ευρώ ανά νοικοκυριό; Χάρη σ’ αυτήν την απλή κι ανέξοδη συνήθεια, µπορεί να αποφευχθεί 
η ετήσια έκλυση 200.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. 

 
...ένας µέσος ηλιακός θερµοσίφωνας µειώνει το λογαριασµό του ηλεκτρικού κατά 100 ευρώ 

περίπου, ενώ συγχρόνως αποσοβείται η έκλυση 1,4 τόνων διοξειδίου του άνθρακα; 
 

...αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ένας ανεµιστήρας λειτουργήσει συνολικά για τριάντα 
εικοσιτετράωρα, τότε το οικονοµικό όφελος σε σύγκριση µε ένα µικρό κλιµατιστικό (ισχύος 
1.000 Watt) για το ίδιο διάστηµα θα είναι 48 ευρώ, ενώ θα αποφευχθεί η έκλυση 684 κιλών 

διοξειδίου του άνθρακα; 
 
...αν εφαρµόσετε µέτρα φυσικού δροσισµού (σκιασµός και νυχτερινός αερισµός) σε συνδυασµό 

µε ανεµιστήρες οροφής η Ελλάδα µπορεί να έχει µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του 
άνθρακα µέχρι 57 χιλιάδες τόνους ετησίως; 

 
...αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναµε τα αλουµινένια κουτάκια που αγοράζουµε 

(κουτάκια αναψυκτικών, µπύρας κλπ.) οι ελληνικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα θα 
µειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους ετησίως; 

 
 


