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ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΚΡΙΗ



Source: https://climate.copernicus.eu/c3s-climate-bulletin-shows-summer-2022-was-europes-warmest-record



Source: https://climate.copernicus.eu/copernicus-data-optimise-europes-wind-energy-output



• National rainfall in August was 243% above average.

• The resulting floods have caused a humanitarian 

catastrophe, with over 33 million people affected.

Source: https://climate.copernicus.eu/pakistan-devastated-august-floods



Source: https://www.bbc.com/news/world-europe-57846200



αουδικι Αραβία
11 Νοεμβρίου, 2018



Χανιά
13-14 Φεβρουαρίου, 2019



Διμοσ Πλατανιά
24-25 Φεβρουαρίου, 2019



Μάνδρα Αττικισ
15 Νοεμβρίου, 2017



Χανιά – 26 Οκτωβρίου, 2017 



Χανιά – 1 Ιανουαρίου, 2015



Source: 

www.washingtonpost.com

/climate-

environment/2022/09/29/

ian-hurricane-rapid-

intensification-climate



Source: https://climate.nasa.gov/news/3213/2022-arctic-summer-sea-ice-tied-for-10th-lowest-on-record/



Source: https://www.ecowatch.com/antarctica-arctic-temperatures-heat.html



Source: https://www.euronews.com/green/2022/01/23/snow-falls-in-the-sahara-desert-for-the-

fifth-time-in-40-years



Χανιά – 13 Φεβρουαρίου 2004



Ομότιμοσ Κακθγθτισ Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ, ΑΠΘ
Επόπτθσ, Κζντρο Ζρευνασ Φυςικισ τθσ Ατμοςφαίρασ 
και Κλιματολογίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν



Κριτθ – 22 Μαρτίου, 2018



Φωτιζσ: 2003 – 2022Πθγι: https://svs.gsfc.nasa.gov/5012



Source: http://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/04/Nitrogen_dioxide_concentrations_over_Europe



Source: https://www.nature.com/articles/s41586-022-04788-w

Source: 

https://www.cnbc.com/2022/04/28/

climate-change-will-drive-new-

transmission-of-4000-viruses-by-

2070.html





Source: https://time.com/6158383/ukraine-environmental-health-risks-russia/



Nord Stream

Source: https://news.sky.com/story/kremlin-says-it-cant-rule-out-sabotage-after-mysterious-damage-to-russia-germany-gas-pipelines-prompts-warnings-12706208

“Natural” gas: 85% to 90% methane

Methane: Methane (CH4) is estimated to 

have a Global Warming Potential of 27-30 

over 100 years, compared to CO2
(Source: www.epa.gov/ghgemissions/understanding-global-

warming-potentials)



Source: https://climate.nasa.gov/



When global warming has happened at various times in the past two million years, it has taken the 

planet about 5,000 years to warm 5 degrees. The predicted rate of warming for the next century is at 

least 20 times faster. This rate of change is extremely unusual.
Source: https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page3.php



Source: https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/



Source: https://theintercept.com/2018/10/09/un-report-climate-change-fossil-fuels



Stephen Hawking:
“Θα πλήρωμα για μα έστελμα όσους αρμούμται ότι υφίσταται το φαιμόμεμο 
της κλιματικής αλλαγής στημ Αφροδίτη”.

“Η κλιματική αλλαγή είμαι έμας από τους μεγαλύτερους κιμδύμους της 
αμθρωπότητας, αλλά μπορούμε μα λάβουμε μέτρα αμτιμετώπισής της”.

Πθγι: www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5253705/Stephen-Hawking-Earth-burn-thanks-climate-change.html

Πθγι: https://www.bbc.com/news/science-environment-40461726





Ζκκεςθ Ευρωπαϊκοφ Οργανιςμοφ 
Περιβάλλοντοσ (ΕΕΑ)

• Οι ςταθμοί παραγωγήσ ενζργειασ και κυρίωσ αυτοί με καφςη άνθρακα 
είναι υπεφθυνοι για τη μεγαλφτερη ρφπανςη ςτην Ευρώπη (βάςει 
δεδομζνων εκπομπών από 35.000 βιομηχανικζσ μονάδεσ)

www.eea.europa.eu/highlights/coal-fired-power-plants-remain

Πρόςτιμα ςε ρυπογόνεσ 
μονάδεσ από την ΕΕ



Η Ενζργεια ςτθν Κριτθ

Ξυλοκαμάρα



Η Ενζργεια ςτθν Κριτθ

Λινοπεράματα



Η Ενζργεια ςτθν Κριτθ

Ακερινόλακκοσ



Επιπτϊςεισ καφςθσ ορυκτϊν καυςίμων
Κοινοτική Οδηγία 2010/75/EE (άρθρο 34):

• Από 1/1/2020 ουδεμία από τισ μονάδεσ τθσ ΔΕΗ ςτθν Κριτθ εμπίπτει ςτα όρια ρφπων
Κοινοτική Οδηγία 2015/2193/ΕΕ:

• Θζτει το ςφνολο των μονάδων ςε κακεςτϊσ περιοριςμζνθσ λειτουργίασ από το ζτοσ 2030



Ήπιεσ μορφζσ Ενζργειασ





Ακαδθμία του Πλάτωνα
«ςυμφιλοςοφείν»

ΔΙΑΛΟΓΟ





Ενεργειακές 
Κοινόηηηες ζηην 

Εσρώπη

Source: www.rescoop.eu/network/map

REScoop.eu
Ευρωπαϊκι ομοςπονδία 

ενεργειακϊν 
ςυνεταιριςμϊν

1.900 Ευρωπαϊκζσ 
Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ

1.250.000 Πολίτεσ 
ςυμμετζχουν ενεργά 
ςτθν Ενεργειακι 
Μετάβαςθ



Ενεργειακζσ Κοινότθτεσ ςτθν Ευρϊπθ
ECOPOWER

- Βζλγιο 
- 70.000 ςυμμετζχοντεσ
- Xαρτοφυλάκιο από: 322 φωτοβολταϊκζσ

εγκαταςτάςεισ, 3 μικρζσ υδροθλεκτρικζσ μονάδεσ, 
17 ανεμογεννιτριεσ, μία μονάδα ςυμπαραγωγισ και 
ζνα εργοςτάςιο παραγωγισ πζλετ

SOMENERGIA

- Ιςπανία
- 34.000 μζλθ 
- 51.000 πελάτεσ



Source: www.rescoop.eu/policy

Ενεργειακι Δθμοκρατία 
για τθν Αντιμετϊπιςθ τθσ Ενεργειακισ Φτϊχειασ



• Μετά τθν αποχϊρθςθ των Γερμανϊν από τθν Κίςαμο 
αποφαςίςτθκε θ αγορά γεννιτριασ από τουσ Γερμανοφσ. 

• Η γεννιτρια τοποκετικθκε ςε χϊρο τθσ Ενϊςεωσ Γεωργικϊν 
υνεταιριςμϊν και δόκθκε ρεφμα ςτθν τότε πόλθ τθσ Κιςάμου.    

• Σα επίςθμα εγκαίνια τθσ ζγιναν τον Οκτϊβριο του 1945 και θ 
γεννιτρια δοφλευε ωσ τισ αρχζσ του 1960 οπότε και τθν 
εξαγόραςε θ τότε ΔΕΗ. 

• Η πόλθ τθσ Κιςάμου ιταν από τισ λίγεσ                                      
πόλεισ που είχαν ρεφμα μετά τθν Κατοχι                                         
 Μζςω υνεταιριςμοφ

Σο πρϊτο θλεκτρικό ρεφμα ςτθν πόλθ 
τθσ Κιςάμου από υνεταιριςμό Πολιτϊν 

Πηγή: https://sadentrepese.blogspot.gr/2017/02/blog-post_1.html



Σο πρϊτο θλεκτρικό ρεφμα ςτθν πόλθ 
τθσ Κιςάμου από υνεταιριςμό Πολιτϊν 

Πηγή: https://sadentrepese.blogspot.gr/2017/02/blog-post_1.html



Σο πρϊτο θλεκτρικό ρεφμα ςτθν πόλθ 
τθσ Κιςάμου από υνεταιριςμό Πολιτϊν 

Πηγή: https://sadentrepese.blogspot.gr/2017/02/blog-post_1.html



Source: https://eusew-2022.prezly.com/energy-community-in-crete-wins-european-sustainable-energy-award-for-paving-the-way-for-free-electricity-for-all

Πθγι: https://eusew-2022.prezly.com/energeiake-koinoteta-sten-krete-kerdizei-to-europaiko-brabeio-biosimes-energeias-os-protoporos-ston-

tomea-tes-dorean-energeias-gia-olous



Source: https://minoanenergy.com/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-

%ce%bd%ce%ad%ce%b1/



Ενεργειακά αυτόνομοσ 
Ιερόσ Ναόσ Οςίου Νικηφόρου 

του Λεπροφ
ιρικάρι Κιςάμου

2 Οκτωβρίου, 2018

Ιερόσ Ναόσ Αγίου Γεωργίου, 
Πφργοσ, Καςτζλλι

1 επτεμβρίου, 2019





Σοποκζτθςθ ςτθν ΟΑΚ
Φωτοβολταϊκϊν υςτθμάτων (Νet-metering)

42kW 8kW





14.8.2017 – φνδεςθ Φωτοβολταϊκου 50kW

με τθ ΔΕΗ μζςω Νet-metering
Η ΟΑΚ είναι η Πρώτη Περίπτωςη ςτην Κρήτη ςτη Μζςη Τάςη



Επιςκζψεισ χολείων και υηθτιςεισ για 
Ήπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ



50 kWp Φωτοβολταϊκό φςτθμα τθσ ΟΑΚ



50 kWp Φωτοβολταϊκό φςτθμα τθσ ΟΑΚ

 Εηήζηα παξαγσγή πξάζηλεο ελέξγεηαο 
από ηελ ΟΑΚ: 75 MWh.

 Εηήζηα Μείσζε εθπνκπώλ CO2 θαηά:    
40,5 ηόνοσς.

 Έσο 80% ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηεο 
ΟΑΚ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 
θαιύπηεηαη από Ήπηεο Μνξθέο Ελέξγεηαο.







Οικολογική Θεολογία και Περιβαλλονηική Ηθική





Παγκόζμιο Σσμβούλιο Εκκληζιών 
Ομάδα Εργαζίας για ηην Κλιμαηική Αλλαγή









υνζδρια για Ήπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ



υνζδρια για Ήπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ



υνζδρια για Ήπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ



υνζδρια για Ήπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ



υνζδρια για Ήπιεσ Μορφζσ Ενζργειασ



 Επιςτθμονικό υνζδριο τθσ ΟΑΚ: 
«Αυτόνομα Νθςιά & Κοινότθτεσ 
με χριςθ ωσ και 100% ιπιεσ 
μορφζσ ενζργειασ», 14-15 

Νοεμβρίου 2015

 Κεντρικόσ Ομιλθτισ: 
Javier Morales

– Μζλοσ Κοινοβουλίου 
Καναρίων Νιςων

– Μζλοσ Δ Μονάδασ 
Παραγωγισ Ηλεκτρικοφ 
Ρεφματοσ με αξιοποίθςθ 
Ανζμου & Υδατοσ ςτο El Hierro

El Hierro
(Κανάρια Νθςιά, Ιςπανία) 



El Hierro Island (Canary Islands, Spain) El Hierro
(Κανάρια Νθςιά, Ιςπανία) 

• Σο El Hierro ζχει πλθκυςμό ςχεδόν 
11.000 κατοίκουσ και αποτελεί 
δθμοφιλι τουριςτικό προοριςμό.

• Σο 2000, ο El Hierro ορίςτθκε από τθν 
UNESCO ωσ προςτατευόμενο, με το 60% 
τθσ επικράτειάσ του να προςτατεφεται 
για τθ διατιρθςθ τθσ φυςικισ και 
πολιτιςτικισ πολυμορφίασ του.

• Ο El Hierro αντιμετϊπιςε ενεργειακά 
προβλιματα, όςον αφορά τθν πλιρθ 
εξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα, το 
υψθλό ενεργειακό κόςτοσ και ςυχνά τον 
αναξιόπιςτο ενεργειακό εφοδιαςμό.



Ανεμογεννιτριεσ 11.5MW
(5 x Enercon E-70)

Δεξαμενι Αϋ 380,000m3

Δεξαμενι Βϋ 150,000m3

Αντλιοςτάςιο 6MW
(2 αντλίεσ x 1.5MW και 

6 αντλίεσ x 0.5MW)
Τδροθλεκτρικι Εγκατάςταςθ 

11.32MW
(4 Pelton τουρμπίνεσ x 2.83MW)

Σουλάχιςτον το 80% 

τησ ενζργειασ που 
παρζχεται ετηςίωσ 
ςτο δίκτυο είναι 
ανανεώςιμη 
(πράςινη ενζργεια).

El Hierro
(Κανάρια Νθςιά, Ιςπανία) 



Σο νθςί τθσ Σιλου είναι θ πρϊτθ 
ευρωπαϊκι χρθματοδοτοφμενθ 
προςπάκεια για τθν ανάπτυξθ λφςθσ 
με βάςθ τισ ΑΠΕ και αποκικευςθσ για 
ςκοποφσ ενεργειακισ αυτονομίασ.

Σιλοσ



Ο κφριοσ ςτόχοσ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ πρωτοποριακοφ ςυςτιματοσ μπαταριϊν που
κα υποςτθρίξουν τθ λειτουργία ενόσ ζξυπνου δικτφου, ςυνδυάηοντασ αιολικι και
θλιακι ενζργεια, επιτυγχάνοντασ μεγιςτοποίθςθ τθσ διείςδυςθσ των ΑΠΕ και
ςτακερότθτα του δικτφου.

Σιλοσ







Πιλοηικό Πρόγραμμα 
ΟΑΚ – Δήμος Πλαηανιά

«Αξιοποίηζη 
υπολειμμάηων 
κλαδεμάηων»

27 Απριλίοσ, 2021





Μουςείο Κρθτικϊν Βοτάνων ΟΑΚ



The OAC’s Museum of Cretan Herbs 
Herbarium  Jacques Zaffran

















Carbon Neutrality of Conferences



Source: 
www.faa.gov/sustainability



CO2 of flights  Photovoltaics of the OAC

The Orthodox Academy of Crete, 
covers ~1/3 of its energy needs 
through rooftop solar panels.

The expansion of this 
project will neutralize the 
CO2 emissions of the flights 
of the Conference 
participants!

www.miipl.org/greenoac





https://augeproject.com/
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Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ζηελ ΟΑΚ



Παγθόζκηα Ηκέξα Πεξηβάιινληνο ζηελ ΟΑΚ



ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ
τθν Ορκόδοξο Ακαδθμία Κριτθσ υλοποιοφνται προγράμματα
ανακφκλωςθσ: μπαταριϊν, λαμπτιρων, καπακιϊν, χαρτιοφ,
γυαλιοφ, μετάλλου, πλαςτικοφ, χρθςιμοποιθμζνων μαγειρικϊν
ελαίων, μικρϊν θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν.

RECYCLYING
At the Orthodox Academy of Crete, we run recycling projects:
batteries, lamps, lids, paper, glass, metal, plastic, used cooking
oils, small electric and electronic devices.

RECYCLAGE
À l‘Académie Orthodoxe de Crète, nous réalisons des projets de recyclage:
batteries, lampes, couvercles, papier, verre, métal, plastique, huiles de
friture utilisés, petits appareils électriques et électroniques.

RECYCLING
In der Orthodoxen Akademie von Kreta, werden folgende Recycling Projekte
realisiert: Batterien, Lampen, Deckel, Papier, Glas, Metall, Plastik, benutzte
Speiseöle, elektrische und elektronische Kleingeräte.



Κομποςτοποίθςθ ςτθν ΟΑΚ



Εκελοντικι Δενδροφφτευςθ ςτθν ΟΑΚ









«Κρθτικι τράτα» ςτθ Φφςθ



Περίπατοι ςτα Καλντερίμια τθσ ΟΑΚ







OAK ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΗ ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ





Green Hydrogen

https://news.bloomberglaw.com/environment-and-energy/green-hydrogen-backers-see-big-chance-for-sector-development



Green Hydrogen
21 September 2022

• The Commission has approved “IPCEI Hy2Use”, the 
second Important Project of Common European 
Interest in the hydrogen value chain.

• The project involves 29 companies and 35 projects 
from 13 Member States: Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, France, Greece, Italy, the 
Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Spain and 
Sweden.

• The Member States will provide up to €5.2 billion in 
public funding, which is expected to unlock 
additional €7 billion in private investments.

Source: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_5677



Green Hydrogen
• IPCEI “Hy2Use” follows and complements another 

project in the hydrogen value chain, IPCEI 
“Hy2Tech”, that the Commission approved in July. 

• 15 Member States, Austria, Belgium, Czechia, 
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 
Greece, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, 
Slovakia and Spain, have agreed to spend €5.4 
billion. 

• 35 companies, SMEs and start-ups will receive such 
state aid, and the EU Commission expects the public 
funding to unlock an additional €8.8 billion in 
private investments.

Source: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_5677





Πθγι: https://gr.boell.org/el/2020/11/27/eyropaiki-prasini-symfonia-kai-ellada-estiazontas-sto-shedio-tis-eyropaikis-epitropis









φγχρονεσ Πρακτικζσ Λφςεισ

Δθμοτικό χολείο, Carmarthen (Wales, UK)
https://www.1visionsolar.co.uk/case-study/tycroes-primary-school-carmarthen



φγχρονεσ Πρακτικζσ Λφςεισ



φγχρονεσ Πρακτικζσ Λφςεισ

Solar Street Lighting – Prebold (Slovenia)
http://www.bisol.com/uk/products/solar-street-lighting.html





St Mark Church – Ottawa (Canada)
www.stmarksottawa.ca/solar.html



Source: https://sonomotors.com/

φγχρονεσ Πρακτικζσ Λφςεισ







Ελλθνικό Ηλεκτρικό Αυτοκίνθτο (φροσ)



Ήπιεσ μορφζσ Ενζργειασ
Πθγι: 
https://greenagenda.gr/%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-

%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C/

Πθγι: https://eletaen.gr/wp-content/uploads/2021/02/2021-2-19-anemourgos-elmepa.pdf



Για πρϊτθ φορά ςτθν 
ιςτορία του ελλθνικοφ 
θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ: 

 Η ηιτθςθ καλφφκθκε 
κατά 100% από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ! 

Πθγι: 
https://www.facebook.com/admieipto/posts/pfbid0MwSwfniqvorWKjX6FrZnpbWiMaCAWroogWc7wgcxre8piwY5qjRiS3hPVJnCaDq4l

?__cft__[0]=AZUAFMZv2KhK7aZhuVsgdY4nsg8XyDW9L4ICzp6HJjnWMUr5rw4Zod4dg0KpDRvxtM7c0mXQUq4tkVylM20bF3EvOODsOZ

SzIEMA8-DjjWFS0mpP2W05XqUCCdY-IVYAVsZXHgIgfWup0m4Ahp-

MPTUeBF6V8r8AePmlNOZ6B5oPKwv8BnCsr6QASEOwrteLC4CUuF4sn7yzFrx3cU0IRBa6&__tn__=%2CO%2CP-R



Προτάςεισ

- Εξοικονομοφμε ενζργεια

- Αποφεφγουμε τα ορυκτά καφςιμα

- Αποφεφγουμε τα πλαςτικά 

- Δεν ψωνίηουμε είδθ μιασ χριςθσ 



Προτάςεισ

- Προτιμοφμε τοπικά προϊόντα

- Ψωνίηουμε φροφτα/λαχανικά εποχισ

- Μειϊνουμε τθν κατανάλωςθ κρζατοσ 

- Δεν καταναλϊνουμε γόνο καλαςςινϊν





 

Καιέο πξαθηηθέο γηα ην κτιπιακό κέλςυορ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
θεπμομόνωση: 

 Κιείζεηε ηπρόλ ραξακάδεο ζε πόξηεο θαη παξάζπξα κε 
κνλσηηθό πιηθό, απηνθόιιεηεο ηαηλίεο ηνπ εκπνξίνπ ή ζηιηθόλε. 

 Μελ αεξίδεηε ππεξβνιηθά. 
 Κιείλεηε ηα εμώθπιια (παληδνύξηα) θαη ηηο θνπξηίλεο ηηο θξύεο 

λύρηεο ηνπ ρεηκώλα, γηα λα πεξηνξίδνληαη νη απώιεηεο 
ζεξκόηεηαο. 

 Εηδηθά γηα ηα θηίξηα παιαηάο θαηαζθεπήο (πξηλ ην 1980) ε 
ελεξγεηαθή απόδνζε βειηηώλεηαη ζεκαληηθά κε: 
o Αληηθαηάζηαζε ησλ παξαζύξσλ κε κνλά ηδάκηα κε λέα 

ζεξκνκνλσηηθά κε δηπιά/ηξηπιά ηδάκηα. 
o Πξνζζήθε ζεξκνκόλσζεο: ηελ νξνθή θαη/ή ζηνπο ηνίρνπο 

(ε εμσηεξηθή κόλσζε απνδίδεη θαιύηεξα). 



Καιέο πξαθηηθέο γηα σςστήματα θέπμανσηρ και ψύξηρ: 

 Φξνληίζηε γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη 
ςύμεο από εηδηθό ηερλίηε, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξόλν. 

 Εηδηθά γηα ηα θιηκαηηζηηθά, θξνληίζηε γηα ηνλ ηαθηηθό θαζαξηζκό 
ησλ θίιηξσλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 Σηο ειηόινπζηεο ρεηκσληάηηθεο κέξεο θξνληίζηε λα αθήλεηε ηνλ 
ήιην λα κπαίλεη από ηα αλνίγκαηα (εηδηθά απηά πνπ έρνπλ 
αλαηνιηθό θαη λόηην πξνζαλαηνιηζκό) ζην ζρνιείν ζαο. 

 Μελ θαιύπηεηε ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα κε θαιύκκαηα, γηαηί 
κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε απόδνζή ηνπο. 

 Απνθύγεηε ηε ρξήζε ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ ζέξκαλζεο 
(ζεξκάζηξεο,  αεξόζεξκα  ή  θαινξηθέξ ιαδηνύ)  ην  ρεηκώλα.  

 Χξεζηκνπνηώληαο αλεκηζηήξεο νξνθήο δξνζίδεηε ην ρώξν 
(αθόκα θαη ζε ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο), θαηαλαιώλνληαο 
παξάιιεια ειάρηζηε ελέξγεηα (αληίζηνηρε κε έλαλ θνηλό 
ιακπηήξα θσηηζκνύ). 

 σζηή ξύζκηζε ζεξκνζηάηε: Σν ρεηκώλα ε κείσζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο θαηά 1°C ζην ρώξν κπνξεί λα κεηώζεη ηελ 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε έσο θαη 8%. 

 Ρπζκίζηε ην ζεξκνζηάηε ζηνπο 19-20°C ηνλ ρεηκώλα θαη ζηνπο 
26-27°C ην θαινθαίξη. 

 Όηαλ ιεηηνπξγεί ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο θαη ςύμεο, θξνληίζηε 
ηα παξάζπξα λα είλαη θιεηζηά.  



Καιέο πξαθηηθέο γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε υωτισμό: 

 Όηαλ  απνρσξείηε  από  νπνηνλδήπνηε  ρώξν (αίζνπζεο, 
γξαθεία ή θνηλόρξεζην), βεβαησζείηε όηη έρεηε ζβήζεη ηα θώηα. 

 Σηο ειηόινπζηεο κέξεο αμηνπνηείζηε ην θπζηθό θσηηζκό. Γηα λα 
απνθύγεηε ηελ ππεξζέξκαλζε  ησλ  εζσηεξηθώλ  ρώξσλ  ηνπο 
θαινθαηξηλνύο κήλεο, ρξεζηκνπνηείζηε πεξζίδεο (θαηά 
πξνηίκεζε) ή θνπξηίλεο πνπ  πεξηνξίδνπλ  ηελ  εηζεξρόκελε 
ειηαθή  αθηηλνβνιία. 

 Πξνηηκάηε ηα αλνηθηά ρξώκαηα ζηνπο ηνίρνπο, θαζώο θάλνπλ 
ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ θσηεηλόηεξν. 

 Χξεζηκνπνηείζηε ιακπηήξεο ρακειήο ελεξγεηαθήο 
θαηαλάισζεο: Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνύ επηηπγράλνπλ 75% 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη έρνπλ 10 θνξέο κεγαιύηεξε 
δηάξθεηα δσήο ζε ζρέζε κε ηνπο ιακπηήξεο ππξάθησζεο. Οη 
ιακπηήξεο LED επηηπγράλνπλ 80% εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

θαη έρνπλ 25 θνξέο κεγαιύηεξε δηάξθεηα δσήο ζε ζρέζε κε 
ηνπο ιακπηήξεο ππξάθησζεο. 



Καιέο πξαθηηθέο γηα ρξήζε ηλεκτπονικών σςσκεςών: 

 Πξνηηκάηε ηε ρξήζε ζπζθεπώλ πςειόηεξεο ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο. 

 βήζηε ηηο ζπζθεπέο αληί λα ηηο δηαηεξείηε ζε θαηάζηαζε 
αλακνλήο (stand-by mode) όηαλ  δελ  ηηο  ρξεζηκνπνηείηε  
ζπρλά (π.ρ., θσηνηππηθά). 

 Όπνπ είλαη εθηθηό, πξνηηκήζηε ηε ρξήζε κηθξώλ ζπζθεπώλ αληί 
γηα κεγάιεο. 

 Πξνηηκάηε  λα απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ηελ πξίδα. 
 ε δηεζλέο επίπεδν, ζηε θάζε αλακνλήο ησλ ειεθηξηθώλ 

ζπζθεπώλ ζπαηαιάηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα ίζε κε 5%-15% ηεο 
ειεθηξηθήο νηθηαθήο θαηαλάισζεο. 



Άιιεο ζπκβνπιέο: 

 Πξνζαξκόζηε ηελ ελδπκαζία ζαο αλάινγα κε ηελ επνρή: 
Ειαθξύο ξνπρηζκόο ην  θαινθαίξη δηεπθνιύλεη  ηελ  απνβνιή  
ζεξκόηεηαο  θαη δεζηόο  ξνπρηζκόο  ηνλ  ρεηκώλα  βνεζά  ζηε 
ζεξκνκόλσζε ηνπ ζώκαηνο. 

 Ελεκεξώλεηε ζπρλά ηνπο καζεηέο/ζπλαδέιθνπο γηα ηα 
πιενλεθηήκαηα ηεο  εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

 Όπνπ είλαη εθηθηό ρξεζηκνπνηείζηε γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ζαο 
πνδήιαην, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ή πξνηηκήζηε 
ζπλδπαζκέλεο κεηαθηλήζεηο κε ζπκκαζεηέο/ζπλαδέιθνπο πνπ 
κέλνπλ θνληά. 






