Εκτίµηση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των ελληνικών νοµών
από ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τοµέα το 2010

1. Εισαγωγή
Η παρούσα έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από οµάδα εργασίας της εταιρίας παροχής ενεργειακών
υπηρεσιών helesco Α.Ε. στο πλαίσιο του Πρωταθλήµατος Εξοικονόµησης Ενέργειας (Π.ΕΞ.Ε), επιχειρεί
να καταγράψει το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των Ελλήνων και να αναδείξει τους πλέον
σπάταλους αλλά και νοικοκύρηδες ως προς την κατανάλωση ενέργειας νοµούς της χώρας. Πιο
συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι δέκα νοµοί µε το µεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωµα για το σύνολο των
ενεργειακών χρήσεων σε επίπεδο νοικοκυριού, καθώς και οι δέκα νοµοί µε το µικρότερο αποτύπωµα.
Η έρευνα επικεντρώνεται στον οικιακό τοµέα και, πιο συγκεκριµένα, στις δραστηριότητες που αφορούν στη
χρήση θερµότητας µε συµβατικά καύσιµα (θέρµανση, µαγείρεµα, ζεστό νερό), στη χρήση ηλεκτρισµού
(φωτισµός, κλιµατισµός, ηλεκτρικές συσκευές), στις µεταφορές (το τµήµα που αφορά στη µετακίνηση των
πολιτών), αλλά και σε δευτερογενείς δραστηριότητες.

Η µελέτη βασίστηκε στην ανάλυση των παρακάτω παραµέτρων::
•

Πληθυσµιακά και γεωγραφικά δεδοµένα

•

Βιοτικό και µορφωτικό επίπεδο

•

∆εδοµένα διαµονής

•

Ενεργειακά δεδοµένα

•

∆ευτερογενείς δραστηριότητες

Σήµερα, οι διοργανωτές του Π.ΕΞ.Ε στην Ελλάδα (WWF Ελλάς και Helesco), χρησιµοποιούν την ίδια
µεθοδολογία για να καταγράψουν και να παρουσιάσουν τα πλέον επικαιροποιηµένα στοιχεία σε σχέση µε
τους Έλληνες που κατέχουν τα πρωτεία στην σπατάλη ενέργειας αλλά και αυτούς που αναδεικνύονται
πρωταθλητές εξοικονόµησης.

2. Το ενεργειακό αποτύπωµα των Ελλήνων – Η µεθοδολογία της έρευνας
Προκειµένου να προσδιοριστεί το ενεργειακό αποτύπωµα των κατοίκων της ελληνικής επικράτειας,
εξετάστηκαν τέσσερις συγκεκριµένες δραστηριότητες, υπό το πρίσµα συγκεκριµένων παραδοχών. Οι
δραστηριότητες / χρήσεις που εξετάστηκαν είναι οι εξής: θέρµανση (2.1), ηλεκτρικές χρήσεις (2.2),
µεταφορές (2.3) και δευτερογενείς δραστηριότητες (2.4 - διατροφή, καταναλωτικές συνήθειες, διασκέδαση
κλπ)

2.1 Αποτύπωµα θέρµανσης
Εξετάστηκαν οι δραστηριότητες του οικιακού τοµέα που απαιτούν χρήση θερµότητας, όπως η θέρµανση
των κατοικιών, το ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) και το µαγείρεµα, για τις οποίες χρησιµοποιούνται συµβατικά
καύσιµα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, LPG).
Προκειµένου να υπολογιστεί το αποτύπωµα του διοξειδίου του άνθρακα ανά νοµό της

χώρας,

χρησιµοποιήθηκε µια υπολογιστική µεθοδολογία για την κατανάλωση συµβατικών καυσίµων, η οποία
περιγράφεται συνοπτικά στο διάγραµµα που ακολουθεί:

∆ιάγραµµα 1. Μεθοδολογία υπολογισµού κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων

Τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα κατέχει η θέρµανση χώρων µε 93,91%
και ακολουθεί το ΖΝΧ µε 5% περίπου και το µαγείρεµα µε 1%. Για την κάλυψη των παραπάνω
δραστηριοτήτων χρησιµοποιείται κυρίως πετρέλαιο (92,13%) και λιγότερο φυσικό αέριο (6,44%) και LPG
(1,42%).

2.2 Αποτύπωµα ηλεκτρικών χρήσεων
Οι ηλεκτρικές χρήσεις στον οικιακό τοµέα περιλαµβάνουν τον φωτισµό, τις ηλεκτρικές συσκευές, την
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και µέρος της θέρµανσης. Το αποτύπωµα του διοξειδίου του άνθρακα για
τις ηλεκτρικές χρήσεις υπολογίζεται από τη συµµετοχή των συµβατικών καυσίµων (λιγνίτης, πετρέλαιο,
φυσικό αέριο) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τον υπολογισµό του αποτυπώµατος των Ελλήνων από ηλεκτρικές χρήσεις χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που ελήφθησαν από τη ∆ΕΗ. Επίσης, για την εκτίµηση της κατανοµής
των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τοµέα χρησιµοποιήθηκαν εκτιµήσεις που
περιλαµβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (ΕΣ∆ΕΑ) του Υπουργείου
Ανάπτυξης, το οποίο δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2008.

∆ιάγραµµα 2. Κατανοµή καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού τοµέα (ΥΠΑΝ - 2008)

Χρησιµοποιήθηκε, επίσης, η εκτίµηση (βάσει στοιχείων του ΕΣ∆ΕΑ) πως το 1,86% της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας στην ηπειρωτική χώρα αφορά σε ανάγκες θέρµανσης, ενώ για τη νησιωτική χώρα,
αυτό το ποσοστό ισούται µε 2,69%. Το ποσοστό αυτό για το σύνολο της επικράτειας είναι 1,9%.
Εξίσου βασική παράµετρος για τον υπολογισµό του αποτυπώµατος ηλεκτρικών χρήσεων είναι η παροχή
στοιχείων για την ενεργειακή κλάση και απόδοση των ηλεκτρικών συσκευών που διαθέτουν τα νοικοκυριά,
όπως αυτά εξήχθησαν από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα REMODECE1.

2.3 Αποτύπωµα µεταφορών
Από τον τοµέα των µεταφορών εξετάστηκε το τµήµα που αφορά στις µετακινήσεις των κατοίκων της
ελληνικής επικράτειας. Το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα υπολογίστηκε από τις µετακινήσεις µε τους
εξής τρόπους: Α) επιβατικά οχήµατα Ι.Χ., επιβατικά ∆.Χ. και δίτροχα, Β) µέσα µαζικής µεταφοράς (αστικά
και υπεραστικά λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ, ΗΛΠΑΠ, ΟΣΕ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ) και Γ) από την
αεροπλοΐα και τη ναυσιπλοΐα (µόνο για τα εσωτερικά δροµολόγια).
Αποφασίστηκε να µη συµπεριληφθούν στις κύριες δραστηριότητες τα εµπορικά µεταφορικά µέσα, καθώς
δεν σχετίζονται άµεσα µε τις καθηµερινές δραστηριότητες ενός τυπικού νοικοκυριού.
1. Για τους σκοπούς της µελέτης, έγινε η παραδοχή ότι ο µέσος όρος ετήσιων διανυόµενων χιλιοµέτρων,
ανά Ι.Χ. όχηµα, στην ηπειρωτική χώρα, είναι περίπου 12.900 χλµ. ενώ στη νησιώτικη χώρα (εκτός της
Κρήτης) είναι περίπου 5.000 χλµ.
2. Για να εκτιµηθεί το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα των επιβατικών αυτοκινήτων δηµοσίας χρήσης
(ΤΑΞΙ), χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της ΕΣΥΕ για τον στόλο στο σύνολο της χώρας και έγιναν οι εξής
παραδοχές:
Α. Στην Περιφέρεια Αττικής, ο µέσος όρος των διανυόµενων χιλιοµέτρων ανά έτος ισούται µε
83.950 χλµ.
Β. Στους Νοµούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, ο µέσος όρος των διανυόµενων χιλιοµέτρων ανά έτος
είναι 67.160 χλµ και στη νησιωτική χώρα είναι 50.370 χλµ.
3. Για να εκτιµηθεί το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα των δίτροχων χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία της
ΕΣΥΕ για τον στόλο της ελληνικής επικράτειας, βάσει της παραδοχής ότι στην Περιφέρεια Αττικής ο µέσος
όρος των διανυµένων χιλιοµέτρων/έτος είναι 7.500 χλµ/έτος, στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Λαρίσης και
Αχαΐας είναι 5.000 χλµ/έτος και στους υπόλοιπους νοµούς είναι 3.000 χλµ/έτος.

1

∆είτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του προγράµµατος http://remodece.isr.uc.pt/

2.4 Αποτύπωµα CO2 από δευτερογενείς δραστηριότητες
Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν στις διατροφικές, καταναλωτικές και βιοτικές συνήθειες των κατοίκων,
αλλά και στον τρόπο διασκέδασης. Για να εκτιµηθεί το αποτύπωµα του διοξειδίου του άνθρακα,
αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν µόνο τα στοιχεία που παρέχει η εταιρεία Carbon Footprint Ltd. για
λόγους αξιοπιστίας των δεδοµένων, αλλά και λόγω έλλειψης στοιχείων για την ελληνική πραγµατικότητα.
Επίσης, για τους σκοπούς της µελέτης, προκειµένου να εκτιµηθεί το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα
των Ελλήνων από δευτερογενείς δραστηριότητες, εστάλη ένα ερωτηµατολόγιο σε ένα δείγµα 50 ατόµων,
τα αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάζονται στην πλήρη µελέτη. Βάσει των συγκεκριµένων εκτιµήσεων
διαµορφώθηκε το τυπικό προφίλ του κατοίκου της ελληνικής επικράτειας, το οποίο παρουσιάζεται στον
πίνακα 1.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

kg CO2/κάτοικο

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

560

Κυρίως άσπρο και κόκκινο κρέας

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

20

Μερικές φορές

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΟΧΗΣ

30

Μερικές φορές

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

70

Καταναλώνω κυρίως ντόπια προϊόντα

ΑΓΟΡΑ ΡΟΥΧΩΝ

10

Αγοράζω καινούργια όταν τα χρειάζομαι

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

60

Αγοράζω προϊόντα με λίγη συσκευασία

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

20

Αγοράζω πάντα καινούργια ανά πενταετία

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

60

Μερικά

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

1.000

Σποραδικά εστιατόριο κλπ.

ΣΥΝΟΛΟ

1.830

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα ερωτηµατολογίου και αποτύπωµα CO2 ενός µέσου κατοίκου της ελληνικής επικράτειας από
δευτερογενείς δραστηριότητες

Ενδεικτικά,

αναφέρεται

ότι

το

αποτύπωµα

διοξειδίου

του

άνθρακα

ενός

περιβαλλοντικά

ευαισθητοποιηµένου πολίτη, λόγω δευτερογενών δραστηριοτήτων, ισούται µε 560 kg CO2 (-70%), ενώ
ένας εντελώς αδιάφορος πολίτης θα είχε αποτύπωµα ίσο µε 2.640 kg CO2 (+44%). Κατά µέσο όρο,
θεωρείται ότι οι Έλληνες διαθέτουν αποτύπωµα άνθρακα από δευτερογενείς δραστηριότητες ίσο µε 1.830
Kg CO2.

3. Συνολικό αποτύπωµα και βασικά συµπεράσµατα
Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:
1. Το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα για το 2010 προσδιορίστηκε, µε τα στοιχεία που ανακοίνωσαν
αρµόδιοι φορείς όπως ΕΛΠΕ, ∆ΕΗ, ΕΠΑ κλπ., διότι δεν έχει ακόµη δηµοσιευτεί το ενεργειακό ισοζύγιο του
2010..
2. Ο µέσος όρος του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα για το 2010 είναι 4.578 kg CO2/κάτοικο. Σε
σχέση µε το 2007 (5.219 kg CO2/κάτοικο) παρατηρείται µείωση κατά 12.30%. Η µείωση θα πρέπει να
αποδοθεί, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, στην οικονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα
τελευταία χρόνια έχουν γίνει ελάχιστα ως προς την εκπαίδευση και παροχή κινήτρων εξοικονόµησης στους
πολίτες.
3. Το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα κυµαίνεται, στη συντριπτική πλειοψηφία των νοµών, µεταξύ
3.000 - 5.000 kg CO2/κάτοικο, εκτός από την Αττική (5.326 kg CO2/κάτοικο), η οποία έχει και το
µεγαλύτερο αποτύπωµα. Ακολουθούν οι νοµοί Θεσσαλονίκης (4.725 kg CO2/κάτοικο), Χαλκιδικής (4.685
kg CO2/κάτοικο), Καβάλας (4.574 kg CO2/κάτοικο) και Καστοριάς (4.542 kg CO2/κάτοικο). Το µικρότερο
αποτύπωµα παρουσιάζουν οι νοµοί ∆ωδεκανήσου (3.488 kg CO2/κάτοικο), Ηλείας (3.476 kg CO2/κάτοικο)
και Ροδόπης (3.271 kg CO2/κάτοικο).

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, θεωρούµε ότι παραµένει ίδιο το ποσοστό µε το οποίο οι κύριες
δραστηριότητες συµµετέχουν στο συνολικό αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα κάθε Έλληνα: οι θερµικές
χρήσεις µε 13,35%, οι ηλεκτρικές χρήσεις µε 26,37%, οι µεταφορές µε 25,21% και οι δευτερογενείς
δραστηριότητες κατά σχεδόν 35% (δείτε διάγραµµα 3).

∆ιάγραµµα 3. Συµβολή δραστηριοτήτων του οικιακού τοµέα στο αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρατίθενται οι νοµοί µε το µεγαλύτερο και το µικρότερο ενεργειακό
αποτύπωµα στον οικιακό τοµέα βάσει της κατανάλωσης ενέργειας από αντίστοιχες δραστηριότητες, για το
έτος 2010 (διαγράµµατα 4 και 5, αντίστοιχα). Επιπλέον, στο διάγραµµα 6 παρουσιάζονται και οι συνολικές
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα για κάθε περιφέρεια της χώρας.

∆ιάγραµµα 4. Οι δέκα νοµοί µε το µεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωµα (2010)

∆ιάγραµµα 5. Οι δέκα νοµοί µε το µικρότερο ενεργειακό αποτύπωµα (2010)

∆ιάγραµµα 6. Κατανοµή εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από το σύνολο των δραστηριοτήτων του οικιακού τοµέα ανά
περιφέρεια (2010)

Στον πίνακα 2 παρατίθεται το συνολικό αποτύπωµα του διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους νοµούς,
όπως αυτό προκύπτει από τις θερµικές και ηλεκτρικές χρήσεις, τις µεταφορές και τις δευτερογενείς
δραστηριότητες.

ΝΟΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

kt CO2

kg CO2/κάτοικο

Περιφέρεια Αττικής
Νομός Θεσσαλονίκης
Νομός Χαλκιδικής
Νομός Καβάλας
Νομός Καστοριάς
Νομός Μαγνησίας
Νομός Κορινθίας
Νομός Ευβοίας
Νομός Τρικάλων
Νομός Ημαθίας

4.532.587
1.212.689
107.225
145.118
55.924
215.987
161.996
226.748
138.739
154.445

24.139
5.730
502
664
254
939
702
981
600
662

5.326
4.725
4.685
4.574
4.542
4.348
4.333
4.327
4.325
4.289

41.206
153.764
137.141
45.099
137.384
160.621
359.276
301.919
52.404
123.560

177
653
581
190
578
669
1.493
1.254
218
513

4.287
4.247
4.239
4.218
4.209
4.163
4.155
4.154
4.153
4.153

Νομός Φωκίδος
Νομός Έβρου
Νομός Βοιωτίας
Νομός Ζακύνθου
Νομός Πιερίας
Νομός Κοζάνης
Νομός Αχαΐας
Νομός Λαρίσης
Νομός Χίου
Νομός Καρδίτσης

ΝΟΜΟΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

kt CO2

kg CO2/κάτοικο

Νομός Αργολίδος
Νομός Κιλκίς
Νομός Γρεβενών
Νομός Σερρών
Νομός Φθιώτιδος
Νομός Πέλλης
Νομός Ξάνθης
Νομός Ιωαννίνων
Νομός Πρεβέζης
Νομός Κεφαλληνίας
Νομός Θεσπρωτίας
Νομός Αρκαδίας
Νομός Αιτωλίας και
Ακαρνανίας
Νομός Δράμας
Νομός Άρτης
Νομός Χανίων
Νομός Λακωνίας
Νομός Σάμου
Νομός Λέσβου
Νομός Ηρακλείου
Νομός Ευρυτανίας
Νομός Μεσσηνίας
Νομός Λασιθίου
Νομός Λευκάδος
Νομός Φλωρίνης
Νομός Κερκύρας
Νομός Ρεθύμνης
Νομός Κυκλάδων
Νομός Δωδεκανήσου
Νομός Ηλείας
Νομός Ροδόπης

113.679
92.411
32.840
203.292
183.027
155.708
109.627
187.323
61.115
42.639
45.422
98.378

468
379
135
833
748
634
446
756
245
170
181
391

4.113
4.106
4.106
4.096
4.087
4.075
4.068
4.035
4.012
3.988
3.978
3.973

232.765
104.104
75.858
163.494
103.262
44.191
113.272
316.375
21.330
182.461
82.532
25.074
56.462
139.356
87.677
124.762
218.190
192.335
115.053

921
409
296
639
400
170
431
1.200
81
689
311
93
206
507
312
441
761
669
376

3.957
3.926
3.907
3.907
3.874
3.837
3.803
3.793
3.790
3.774
3.767
3.693
3.655
3.640
3.559
3.538
3.488
3.476
3.271

12.187.846

55.797

4.578

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 2. Αποτύπωµα του διοξειδίου του άνθρακα ανά νοµό για το σύνολο των δραστηριοτήτων (2010)

Εν κατακλείδι, αυτή είναι η κατάταξη των νοµών αναφορικά µε το ενεργειακό τους αποτύπωµα από
δραστηριότητες του οικιακού τοµέα και γενικότερα των πολιτών. Κάποιοι νοµοί διαθέτουν µεγαλύτερο
αποτύπωµα γιατί οι ανάγκες τους είναι µεγαλύτερες (π.χ. θέρµανση στη βόρεια Ελλάδα), άλλοι
καταναλώνουν περισσότερο γιατί ο τρόπος ζωής επιβάλλει ή ωθεί σε µεγαλύτερες δαπάνες ενέργειας (π.χ.
Αττική). Αντιστρόφως, υπάρχουν ορισµένοι νοµοί που καταναλώνουν λιγότερο για λόγους που σχετίζονται
µε τις ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν λόγω καιρικών συνθηκών και γεωγραφικών περιορισµών, ή µε
τον τρόπο ζωής.
Μεταξύ µας, σε επίπεδο πολιτών, µπορούµε να διακρίνουµε και στον περίγυρό µας πρωταθλητές, τόσο
στην κατανάλωση όσο και στην εξοικονόµηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, και ανεξάρτητα από τα
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, όλοι µπορούµε να βελτιώσουµε το ενεργειακό µας αποτύπωµα και

να συνεισφέρουµε µε αυτόν τον τρόπο πρώτα και πάνω από όλα στη βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών
των νοικοκυριών µας. Παράλληλα, µε αυτόν τον τρόπο, συνεισφέρουµε σηµαντικά στη βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών και την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.
Με τη νέα πρωτοβουλία "Πρωτάθληµα Εξοικονόµησης Ενέργειας – Π.ΕΞ.Ε" καλούµε όλους τους Έλληνες
να συµµετάσχουν σε έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισµό για την εξοικονόµηση ενέργειας. Έναν διαγωνισµό
που θα έχει µόνο νικητές!
∆είτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού και λάβετε µέρος http://gr.theclimatecup.eu!

4. Προτάσεις / µέτρα µείωσης διοξειδίου του άνθρακα
Στη συνέχεια παρουσιάζονται προτάσεις για τη µείωση του αποτυπώµατος. Οι προτάσεις αυτές στοχεύουν
κυρίως στη µείωση του αποτυπώµατος από τις κύριες δραστηριότητες (θερµικές, ηλεκτρικές χρήσεις και
µεταφορές).
Προτάσεις / µέτρα για τις θερµικές χρήσεις:
•

Αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους

Η αναβάθµιση του κελύφους (προσθήκη εξωτερικής θερµοµόνωσης, αντικατάσταση κουφωµάτων)
κτιρίων, που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, εκτιµάται ότι µπορεί να επιφέρει τουλάχιστον 25%
εξοικονόµηση ενέργειας. Για τον υπολογισµό του οφέλους γίνεται η παραδοχή ότι το µέτρο εφαρµόζεται
στο 10% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν πριν το 1980.
•

Αντικατάσταση λεβήτων

Εκτιµάται ότι η εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να επιτευχθεί από την αντικατάσταση του λέβητα των
κεντρικών συστηµάτων θέρµανσης των κατοικιών µε ένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης είναι της τάξης
του 15%. Για τον υπολογισµό του οφέλους γίνεται η παραδοχή ότι το µέτρο εφαρµόζεται στο 15% των
λεβήτων.
•

∆ιείσδυση φυσικού αερίου

Η χρήση φυσικού αερίου αντί για πετρέλαιο χρήσεις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης έχει αρκετά
υψηλότερη απόδοση (10%). Το όφελος υπολογίζεται για την περίπτωση διπλασιασµού των συνδέσεων
στις πόλεις µε υφιστάµενο δίκτυο.
•

Εγκατάσταση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας για θέρµανση των κατοικιών

Γίνεται η παραδοχή ότι το 0,5% των υφιστάµενων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης (β.α.=0,85), που
χρησιµοποιούν πετρέλαιο για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης, αντικαθίστανται µε γεωθερµικές
αντλίες θερµότητας (β.α.=4,5).
•

Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ΖΝΧ

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή ΖΝΧ στις κατοικίες µπορεί να αντικατασταθεί από την
εγκατάσταση ηλιακών θερµικών συστηµάτων για αυτό το σκοπό. Για τον υπολογισµό του οφέλους
θεωρήθηκε αύξηση των ηλιακών θερµικών συστηµάτων κατά 10% µε παράλληλη αντικατάσταση των
εγκαταστάσεων παραγωγής ΖΝΧ που χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια. Στον πίνακα που ακολουθεί
δίνεται συγκεντρωτικά το όφελος που µπορεί να επιτευχθεί από την εφαρµογή των παραπάνω µέτρων

Όφελος / Μείωση
Θερµικές χρήσεις - Προτεινόµενα µέτρα

kg CO2

kg CO2
/κάτοικο

Αναβάθµιση κελύφους

123.885.765

10,16

Αντικατάσταση λεβήτων

144.082.869

11,82

∆ιείσδυση Φ.Α.

244.266.146

20,04

Εγκατάσταση γεωθερµικών αντλιών

13.319.247

1,09

Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών

161.242.679

13,23

ΣΥΝΟΛΟ

686.796.706

56,34

Πίνακας 3. Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στις θερµικές χρήσεις (2010)

Προτάσεις / µέτρα για τις ηλεκτρικές χρήσεις:
•

Αντικατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών µε νέες υψηλότερης

ενεργειακής

απόδοσης

(υψηλότερης ενεργειακής κλάσης)
Για τον υπολογισµό του οφέλους γίνεται η παραδοχή ότι το µέτρο εφαρµόζεται στο 1% του συνόλου των
νοικοκυριών.
•

Μείωση του χρόνου αναµονής (stand-by) των ηλεκτρικών συσκευών

Σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα REMODECE η εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να επιτευχθεί
από τη µείωση του χρόνου αναµονής ανέρχεται σε 5,9%. Για τον υπολογισµό του οφέλους γίνεται η
παραδοχή ότι το µέτρο εφαρµόζεται στο 1% του συνόλου των νοικοκυριών.
•

Βελτίωση του τρόπου χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών

Η εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να επιτευχθεί από την ορθολογικότερη χρήση των ηλεκτρικών
συσκευών µπορεί να φτάσει το 22%. Για τον υπολογισµό του οφέλους γίνεται η παραδοχή ότι το µέτρο
εφαρµόζεται στο 1% του συνόλου των νοικοκυριών.
•

Αντικατάσταση λαµπτήρων

Η αντικατάσταση των συµβατικών λαµπτήρων πυράκτωσης µε αντίστοιχης φωτεινότητας νέας τεχνολογίας
λαµπτήρες LED µπορεί να εξοικονοµήσει έως και 60% στην κατανάλωση ενέργειας στον φωτισµό.
Προτείνεται η αντικατάσταση των λαµπτήρων να καλύψει το 15% των νοικοκυριών.
•

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων στις κατοικίες

Η εγκατάσταση Φ/Β στοιχείων στις κατοικίες µπορεί να καλύψει το σύνολο ή ένα µέρος των αναγκών τους
σε ηλεκτρική ενέργεια. Για τον υπολογισµό του οφέλους θεωρείται ότι η εγκατάσταση Φ/Β στοιχείων θα
καλύψει το 2% των αναγκών των νοικοκυριών σε ηλεκτρική ενέργεια.

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται συγκεντρωτικά το όφελος που µπορεί να επιτευχθεί από την εφαρµογή
των παραπάνω µέτρων.
Όφελος / Μείωση
Ηλεκτρικές χρήσεις - Προτεινόµενα µέτρα

kg CO2

kg CO2 /
κάτοικο

Αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών

72.578.776

5,96

Μείωση του χρόνου αναµονής

10.037.055

0,82

Βελτίωση του τρόπου χρήσης

37.426.306

3,07

Αντικατάσταση λαµπτήρων

209.757.434

17,21

Εγκατάσταση Φ/Β στοιχείων

340.234.499

27,92

ΣΥΝΟΛΟ

670.034.070

54,98

Πίνακας 4. Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στις ηλεκτρικές χρήσεις (2010)

Προτάσεις / µέτρα για τις µεταφορές:
•

Επέκταση της Αττικής οδού

Εκτιµάται ότι η κίνηση ενός οχήµατος στην Αττική οδό συµβάλλει στη µείωση των εκποµπών CO2 από
αυτό κατά 20% σε σχέση µε ένα όχηµα που κινείται στους υπόλοιπους δρόµους της πόλης. Για τον
υπολογισµό του οφέλους θεωρείται ότι 200.000 οχήµατα χρησιµοποιούν ηµερησίως ένα µέρος της
επέκτασης της Αττικής οδού.
•

Επέκταση ΜΕΤΡΟ

Η χρήση των νέων γραµµών του ΜΕΤΡΟ θα συµβάλλει στη µείωση του αποτυπώµατος από τα επιβατικά
Ι.Χ., που χρησιµοποιούνται µέχρι τώρα για τις αντίστοιχες µετακινήσεις. Για τον προσδιορισµό του οφέλους
υπολογίζεται η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τη χρήση του ΜΕΤΡΟ, από την οποία
αφαιρείται η συνεισφορά της κατανάλωσης ενέργειας για τη λειτουργία του στις εκποµπές CO2.
•

Αντικατάσταση επιβατικών ∆.Χ.

Με την αντικατάσταση των συµβατικών πετρελαιοκίνητων οχηµάτων µε νέα χαµηλών εκποµπών ρύπων
(π.χ. οχήµατα υβριδικής τεχνολογίας ή οχήµατα που χρησιµοποιούν φυσικό αέριο) εκτιµάται ότι µπορεί να
επιτευχθεί περίπου 30% µείωση των εκποµπών CO2. Για τον υπολογισµό του οφέλους θεωρείται ότι
αντικαθίσταται το 30% του στόλου των οχηµάτων δηµόσιας χρήσης.

•

Απόσυρση επιβατικών Ι.Χ.

Προτείνεται η απόσυρση του 20% του συνόλου των οχηµάτων συµβατικής τεχνολογίας έως 2000 κ.ε.
κατασκευής πριν το 1990 και η αντικατάστασής τους µε καινούρια, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές
(Euro V) και έχουν περίπου 10% χαµηλότερες εκποµπές CO2.
•

Οικολογική οδήγηση

Η οικολογική οδήγηση (Ecodriving) είναι ένας τρόπος οδήγησης, ο οποίος µπορεί να εφαρµοστεί σχετικά
εύκολα και να συµβάλλει στη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου και στη µείωση των εκποµπών ρύπων
κατά 10 έως 15%. Για τον υπολογισµό του οφέλους θεωρείται ότι για το 25% των συνολικών
οχηµατοχιλιοµέτρων, που διανύουν τα οχήµατα ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης επιτυγχάνεται 10% µείωση
των εκποµπών CO2.
•

Πετρελαιοκίνηση

Με την απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης στα αστικά κέντρα της Αθήνας και Θεσσαλονίκης υπάρχει η
δυνατότητα αντικατάστασης σηµαντικού µέρους από τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στις
δύο πόλεις. Για τον υπολογισµό του οφέλους θεωρείται ότι για το 15% του στόλου των αυτοκινήτων που
κυκλοφορούν στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη µειώνονται οι εκποµπές CO2 από 150 kgCO2/km σε 110
kgCO2/km
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται συγκεντρωτικά το όφελος που µπορεί να επιτευχθεί από την εφαρµογή
των παραπάνω µέτρων.
Όφελος / Μείωση
Μεταφορές - Προτεινόµενα µέτρα

kg CO2

kg CO2 /
κάτοικο

Επέκταση Α.Ο.

15.465.000

1,27

Επέκταση ΜΕΤΡΟ

80.979.000

6,64

Αντικατάσταση ∆.Χ.

21.062.166

1,73

Πετρελαιοκίνηση

687.548.284

56,41

Απόσυρση Ι.Χ.

157.316.464

12,91

Ecodriving

251.589.910

20,64

1.213.960.824

99,60

ΣΥΝΟΛΟ
Πίνακας 5. Μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στις µεταφορές (2010)

Το όφελος από το σύνολο των προτεινόµενων µέτρων για θερµικές, ηλεκτρικές χρήσεις και µεταφορές
δίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Όφελος / Μείωση
Τοµέας δραστηριότητας

kg CO2

kg CO2 /
κάτοικο

Θερµικές χρήσεις

686.796.706

56,34

Ηλεκτρικές χρήσεις

670.034.070

54,98

Μεταφορές

1.213.960.824

99,60

ΣΥΝΟΛΟ

2.570.791.600

210,93

Πίνακας 6. Συνολική µείωση του διοξειδίου του άνθρακα (2010)

Είναι προφανές ότι οι παραδοχές, που έγιναν για τον προσδιορισµό του οφέλους από την εφαρµογή των
προαναφερθέντων µέτρων, είναι συντηρητικές και µε έναν στοχευµένο σχεδιασµό τα αποτελέσµατα
µπορεί να είναι σηµαντικά µεγαλύτερα.

