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Πρόλογος  

Η δική μας ομάδα  , στα πλαίσια της προώθησης του …στόχου της φετινής 

σχολικής  χρονιάς για την Αειφόρο Ανάπτυξη, αποφάσισε να ασχοληθεί με τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος και ειδικότερα με το ενεργειακό αποτύπωμα . 

Σκοπός μας η ενημέρωση σας  πώς επιβαρύνεται το περιβάλλον, μέσα από 

τις καθημερινές μας συνήθειες και χρήσεις και να σας βοηθήσουμε να 

αναπτύξετε  οικολογική συνείδηση . 

Τι είναι το ενεργειακό αποτύπωμα;  

 

Ζούμε σε έναν γενναιόδωρο πλανήτη, αλλά όχι απεριόριστο. Η παγκόσμια 

οικονομία και ο ανθρώπινος πληθυσμός συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά ο 

πλανήτης παραμένει στο ίδιο μέγεθος.  

 

Με τον όρο ενεργειακό αποτύπωμα αναφερόμαστε στην ποσότητα 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκλύεται έμμεσα ή άμεσα στην 

ατμόσφαιρα εξαιτίας των καθημερινών μας δραστηριοτήτων,  οι οποίες 

σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας.   

Είναι ένα εργαλείο που μετρά την επίπτωση που έχει ο καθένας μας στον 

πλανήτη με τον τρόπο που χρησιμοποιεί τους πόρους της γης στην 

καθημερινή του ζωή  

( π.χ. όταν τρώμε, όταν ταξιδεύουμε, όταν κάνουμε μπάνιο, όταν βλέπουμε 

τηλεόραση). 
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Πως μετρείται το ενεργειακό αποτύπωμα;  

Μετριέται σε εκτάρια (1 εκτάριο = 10στρέμματα) 

Μετράει τις εκτάσεις παραγωγικής  χερσαίας και θαλάσσιας επιφάνειας που 

απαιτούνται για να παραχθεί η τροφή μας, η ενέργεια, το νερό και τα 

υπόλοιπα αγαθά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή και να 

απορροφηθούν τα απορρίμματα που παράγουμε.     Σε  κάθε  άνθρωπο  

αντιστοιχούν 2,1 εκτάρια. Μετράει τα αέρια θερμοκηπίου και ειδικότερα το 

CO2  που παράγονται από τις καθημερινές μας συνήθειες  (διατροφή, κατοικία, 

απορρίμματα, μεταφορές, υπηρεσίες). 

 

Από το 1980 παίρνουμε από τη γη περισσότερα από όσα μπορεί να μας 

δώσει. Το οικολογικό αποτύπωμα της ανθρωπότητας έχει φτάσει τους 1,3 

πλανήτες. Αυτό σημαίνει ότι ο πλανήτης χρειάζεται ένα χρόνο κα ι 4 μήνες για 

να παράγει τους πόρους που καταναλώνουμε και να απορροφήσει τα 

απορρίμματα που παράγουμε σε έναν χρόνο. 

Εάν ζούσαμε όπως ο μέσος Αμερικανός θα χρειαζόμασταν 5 πλανήτες για να 

ζήσουμε. Εάν ζούσαμε όπως ο μέσος Ευρωπαίος θα χρειαζόμασταν 3 

πλανήτες. Στην πραγματικότητα όμως έχουμε μόνο έναν. 

 

Χώρες με τα μεγαλύτερα αποτυπώματα  

 9,5 εκτάρια (5 πλανήτες): Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι), 

Κουβέιτ, Κατάρ, Μπαχρέιν, ΗΠΑ 

 7,5 εκτάρια (4 πλανήτες):  Αυστραλία, Καναδάς 

 6 εκτάρια (3 πλανήτες): Ελλάδα,  Ισπανία 

 

Χώρες με τα μικρότερα αποτυπώματα  

 0,5 εκτάρια (1/4 του πλανήτη): Μαλάουι, Αφγανιστάν, Μπαγκλαντές  

Το μέσο αποτύπωμα άνθρακα του κάθε κατοίκου στο Μπουρούντι είναι 

περίπου ίδιο με αυτό της τηλεόρασης ενός δυτικού νοικοκυριού που αφήνεται 

σε κατάσταση αναμονής. 
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Η κλιματική αλλαγή όμως προβλέπεται θα μειώσει τη σοδειά στο Μπουρούντι 

κατά 30%. 

Μπορεί στη δύση και στην Ελλάδα να καταναλώνουμε και να μολύνουμε 

αλόγιστα αλλά 1δις άνθρωποι πηγαίνουν για ύπνο πεινασμένοι.  

 

 

 

 

Παράγοντες που συμβάλουν στο ενεργειακό αποτύπωμα 

Τέσσερεις  παράγοντες που συμβάλουν περισσότερο στο οικολογικό 

αποτύπωμα είναι: 

 Η  Διατροφή 

Καταναλώνουμε τρόφιμα της εποχής και ντόπια. 

Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος γιατί για την παραγωγή του απαιτούνται 

μεγάλες ποσότητες νερού, τροφής για τα ζώα, γη για τις καλλιέργειες και τα 

ζώα, ενέργεια για την παραγωγή και τη διανομή τους. 

 

 Η  Κατοικία 

Ενέργεια, γη και πολλοί ακόμα πόροι έχουν χρησιμοποιηθεί για να χτιστεί, να 

συντηρηθεί και να λειτουργήσει ένα κτίριο. 

Μπορούμε να μονώσουμε το σπίτι μας, να χρησιμοποιούμε ανεμιστήρες αντί 

για κλιματιστικό, να αερίζουμε το σπίτι νωρίς το πρωί ή το βράδυ. Την ημέρα 

κατεβάζουμε τις τέντες και κλείνουμε τις κουρτίνες. 

 Τα Απορρίμματα  
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Απορρίμματα παράγονται κατά την παραγωγή, συσκευασία και κατανάλωση 

των προϊόντων. 

Καταναλώνουμε λιγότερο και κάνουμε ανακύκλωση περισσότερο.  

 Τα Μεταφορικά μέσα 

Τα μεταφορικά μέσα (λιγότερο ή περισσότερο) παράγουν CO2 καθώς και άλλα 

αέρια του θερμοκηπίου. 

 

Το πιο ρυπογόνο μεταφορικό μέσο είναι το αεροπλάνο.  

Χρησιμοποιούμε λιγότερο το αμάξι και το αεροπλάνο και περισσότερο τις 

συγκοινωνίες, το ποδήλατο. Επίσης περπατάμε περισσότερο. 

 

Τα περισσότερα σενάρια του ΟΗΕ δείχνουν ότι το 2030 θα χρειαζόμαστε 2 

πλανήτες για να συντηρηθούμε. Αυτό οφείλεται στο ότι ο παγκόσμιος 

πληθυσμός αυξάνεται ραγδαία (9δις το 2050) αλλά η γη και φυσικοί πόροι 

είναι δεδομένοι. Τις περισσότερες από αυτές τις επιπτώσεις θα τις υποστούν 

οι φτωχοί του πλανήτη καθώς είναι οι πιο ευάλωτοι, για αυτό οι κυβερνήσεις 

καλούνται να πάρουν άμεσα δραστικά μέτρα. 

 

Στην Ελλάδα προκειμένου να προσδιοριστεί το ενεργειακό αποτύπωμα των 

κατοίκων της μέσα από έρευνα  που έγινε , εξετάστηκαν τέσσερις 

συγκεκριμένες δραστηριότητες .  

               Αποτύπωμα Θέρμανσης 

           Αποτύπωμα Ηλεκτρικών χρήσεων 

Αποτύπωμα μεταφορικών μέσων: 

Αποτύπωμα CO₂ από δευτερογενής δραστηριότητες  

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν τις διατροφικές, καταναλωτικές και βιοτικές 

συνήθειες των κατοίκων, αλλά και τον τρόπο διασκέδασης.   

Στην Κύπρο δεν έγιναν ακόμα οι απαραίτητες καταμετρήσεις  ώστε να 

προσδιοριστεί το ενεργειακό αποτύπωμα των κατοίκων της.  
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Έρευνα ανάμεσα σε καθηγητές και γονείς των μαθητών του 

Λυκείου Αγίου Αντωνίου  

Δείγμα και Δειγματοληψία  
Η έρευνα διεξάγει από τις 23 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι 20 Ιανουαρίου του 2015. 

Τα ερωτηματολόγια 
μοιράστηκαν από τους 

μαθητές σε γονείς 
μαθητών επιλεγμένους 
τυχαία και σε καθηγητές 

του Λυκείου Αγίου 
Αντωνίου. Εξηγήθηκε 

επίσης ότι θέλαμε 
ειλικρινείς απαντήσεις 
και ότι τα 

ερωτηματολόγια ήταν 
ανώνυμα. Συνολικά 

δόθηκαν 95 
ερωτηματολόγια.  
 

 
Οι άντρες που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μας ήταν το 37,23% του συνολικού 
δείγματοςσε σχέσημετις γυναίκες που ήταν το 62,77%. Φυσικά αυτό δεν 
δείχνει να μας επηρεάζει σε οτιδήποτε 

επειδή οι απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο ήταν για οικογένειες 

οπόταν δεν παίζει ρόλο αν το 
απαντούσε άντρας ή γυναίκα.  
 

Από το διάγραμμα των ηλικιών 
μπορούμε να δούμε ότι οι 

περισσότεροι που απάντησαν το 
ερωτηματολόγιο ήταν άτομα άνω των 
35 ετών, άτομα δηλαδή που συνήθως 

διαχειρίζονται το δικό τους σπιτικό, σε 
ένα ποσοστό κοντά στο 70%. 

 
Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε 
ερωτήσεις που επιβαρύνουν κατά 

κάποιο τρόπο το ενεργειακό 
αποτύπωμα και στη συνέχεια θα 

προβούμε σε συζήτηση αυτών. Οι 
ερωτήσειςόλες βασίστηκαν στο ερωτηματολόγιο 
(http://www.championenergyservices.com/customer-service/energy-

efficiency/CarbonFootPrint.pdf) της εταιρείας ChampionEnergyServices. Η 
ανάλυση βασίζετε επίσης στην ανάλυση που δίδεται μέσα από το 

ερωτηματολόγιο που είναι άτυπης μορφής εκπαίδευσης.    
 

http://www.championenergyservices.com/customer-service/energy-efficiency/CarbonFootPrint.pdf
http://www.championenergyservices.com/customer-service/energy-efficiency/CarbonFootPrint.pdf
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Ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων 
Για να μπορέσουμε να έχουμε μια αξιόπιστη ανάλυση θα βασιστούμε στις 
απαντήσεις των ερωτηθέντων για να υπολογίσουμε ένα μέσο ενεργειακό 
αποτύπωμα, το οποίο θα μπορούμε στην συνέχεια να το γενικεύσουμε με 

ελάχιστες αποκλίσεις στα νοικοκυριά της Κύπρου. Το ενεργειακό αποτύπωμα 
θα το υπολογίσουμε από την ιστοσελίδα 

http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx κρατώντας τις μέσες τιμές που 
μας έχουν απαντήσει οι ερωτηθέντες. Συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να 
υπολογίσουμε ένα ενεργειακό αποτύπωμα για τους ερωτηθέντες 

συγκρίνοντας το στο τέλος με το ενεργειακό αποτύπωμα της Κύπρου και με το 
παγκόσμιο ενεργειακό αποτύπωμα αλλά και τους στόχους της Ευρώπης. Θα 

το υπολογίσουμε για την χρονιά από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2014 και θα το 
υπολογίσουμε για μια τετραμελή οικογένεια.  
Δηλώνουμε στη ιστοσελίδα ότι είμαστε στη Κύπρο για τη περσινή χρονιά  

 

 
Για το σπίτι θεωρούμε ότι έχουμε μια τετραμελή οικογένεια. Από τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων στα πιο κάτω ερωτήματα:  
 

 
 
 

 
 

http://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
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Στην ερώτηση πόσες 
ηλεκτρικές συσκευές 

έχουν στο σπίτι, οι 
περισσότεροι απάντησαν 

3 με 4 ηλεκτρικές 
συσκευές και αρκετοί 5 
με 6 ηλεκτρικές συσκευές 

που χρησιμοποιούνται 
συχνά.  

Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι στην 
Κύπρο της σημερινής 

κοινωνίας και της 
Τεχνολογίας κάθε σπίτι 

διαθέτει αρκετές 
ηλεκτρικές συσκευές και 
το ηλεκτρικό ρεύμα είναι 

απαραίτητο πλέον για 
ένα Κυπριακό σπίτι.  

Η ερώτηση πόσο συχνά βάζετε πλυντήριο που είναι αρκετά αιμοβόρο 
ενεργειακά μας δείχνει ότι όλα τα νοικοκυριά της Κύπρου βάζουν πολλές 
φορές την βδομάδα πλυντήριο. ¨ένα ποσοστό πέραν του 80% βάζει 

πλυντήριο πέραν από δύο φορές εβδομαδιαίως.  
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Οι επόμενες δύο ερωτήσεις μας δείχνει ότι οι 
Κύπριοι πλέον ερωτηθέντες σε μεγάλο 

ποσοστό σβήνουν τα φώτα και τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές όταν δεν είναι σε 

χρήση. Σύμφωνα με τις πιο πάνω απαντήσεις 
υπολογίζουμε σε ένα μέσο σπίτι της Κύπρου 
μιας τετραμελής οικογένειας να καταναλώνει περίπου ηλεκτρικό ρεύμα κατά μέσο όρο 

300 ευρώ το δίμηνο ή 150 ευρώ τον μήνα. Λογαριάζοντας ότι η τιμή της κιλοβατώρας 
είναι περίπου 20 σεντ την μία σημαίνει ότι κάθε σπίτι καταναλώνει περίπου 750 

κιλοβατώρες τον μήνα ή 9000 κιλοβατώρες τον χρόνο.  
Σειρά είχε η θέρμανση αλλά και το γκάζι που έχουμε σε όλα τα σπίτια. Από τις 
απαντήσεις μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ένα ποσοστό γύρω στο 50% έχει σαν 

καύσιμη ύλη για την θέρμανση το πετρέλαιο. Αρκετοί έχουν σαν καύσιμη ύλη την 
ηλεκτρική ενέργεια και πολύ λίγοι το φυσικό αέριο. Άρα θα θεωρήσουμε ότι το μέσο σπίτι 

στη Κύπρο έχει σαν καύσιμη ύλη το πετρέλαιο οπόταν μια μέση οικογένεια θεωρούμε ότι 
θέλει περίπου 1000 ευρώ τον χρόνο για θέρμανση και θεωρώντας περίπου 80 σεντ το 
λίτρο την τιμή του πετρελαίου μπορούμε να πούμε ότι ένα σπίτι χρειάζεται περίπου 1250 
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λίτρα τον χρόνο για πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης θεωρούμε ότι κάθε σπιτικό χρειάζεται 
περίπου 2 φιάλες υγραερίου τον μήνα. Η κάθε φιάλη των 10 κιλών παίρνει 23,8 λίτρα 

υγραερίου δηλαδή σύνολο το κάθε νοικοκυριό χρειάζεται γύρω στα 600 λίτρα υγραερίου 
τον χρόνο. Υπολογίζουμε έτσι τους μετρικούς τόνους διοξειδίου του άνθρακα που 

χρειαζόμαστε για το σπίτι όπως φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία.  

 
Σειρά έχουν τα αεροπορικά ταξίδια. Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων βλέπουμε ότι 
περίπου ένα 10^ ταξιδεύει συχνά ενώ οι υπόλοιποι όχι τόσο συχνά. Αρά αν βάλουμε 

κατά μέσο όρο ένα ταξίδι τον χρόνο στην Αθήνα θα καλύψουμε όλους τους ερωτηθέντες.  

 

Υπολογίσαμε έτσι και την εκπομπή από τα αεροπορικά ταξίδια όπως φαίνεται 

στο επόμενο διάγραμμα.  
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Σειρά έχουν οι καθημερινές μετακινήσεις των ερωτηθέντων. Από τις 

απαντήσεις τους σύμφωνα με τα λεγόμενα τους και σύμφωνα με τις γνώσεις 

που κατέχουμε βλέπουμε ότι όλοι στην Κύπρο ή τουλάχιστον στους 

ερωτηθέντες κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο. Δεν είναι λάθος να θεωρήσουμε 

ότι η κάθε οικογένεια από τους ερωτηθέντες έχει δύο αυτοκίνητα και σχεδόν 

όλες οι μετακινήσεις τους γίνονται με αυτά τα αυτοκίνητα.  
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Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% δηλώνουν ότι κάνουν τις μετακινήσεις τους 

με αυτοκίνητο και ποσοστό 95% δηλώνει ότι διαθέτει αυτοκίνητο άρα 

θεωρούμε ότι έχουμε δύο αυτοκίνητα σε μια τετραμελή οικογένεια ένα μικρό 

12άρι και ένα μεγαλύτερο 18αρι. Θεωρήσαμε περίπου ότι διανύουν 20000 

χιλιόμετρα τον χρόνο και υπολογίσαμε και για αυτήν την περίπτωση την 

επιβάρυνση που έχουν στο περιβάλλον. Δεν βάλαμε άλλη επιβάρυνση για 

μοτοσυκλέτες ή άλλα οχήματα επειδή κρατήσαμε μόνο αυτή του μεγαλύτερου 

ποσοστού.   
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Πάμε τώρα στις επιλογές για το φαγητό περισσότεροι από το 50% τρώνε 

φαγητό στο σπίτι μαγειρευτό με φτηνά προϊόντα ανεξάρτητα από το αν είναι 

βιολογικά ή όχι τα προϊόντα και οι περισσότεροι τρώνε σε εστιατόρια από μια 

φορά την βδομάδα μέχρι μία φορά τον μήνα. Ένας μέσος όρος δύο φορές τον 

μήνα είναι η καλύτερη επιλογή για το δικό μας ενεργειακό αποτύπωμα.   
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Με βάση τις πιο πάνω επιλογές κάναμε τις πιο κάτω επιλογές στο δικό μας 

ενεργειακό αποτύπωμα.  
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Σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω μπορούμε να δούμε το ενεργειακό αποτύπωμα 

του μέσου όρου των Κυπρίων που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας με 

κάποιες δικές παρεμβάσεις που θεωρούμε ότι είναι απολύτως φυσιολογικές. 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το ενεργειακό αποτύπωμα που εξάγεται 

μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από 

το μέσο όρο της Κύπρου αλλά ακόμα και εκεί είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από 

το παγκόσμιο μέσο όρο που έχουν θέσει σαν στόχο το 2020. Μπορούμε να 

κάνουμε πολλά για να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα, πολλές 

καθημερινές συνήθειες μπορούν να αλλάξουν ώστε να μπορούμε να 

εξοικονομήσουμε ενέργεια και ταυτόχρονα να μειώσουμε και το ενεργειακό 

μας αποτύπωμα  
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Επίλογος – Προτάσεις  
Τελειώνοντας  θα θέλαμε να σας προτείνουμε τρόπους εξο ικονόμησης 

ενέργειας και κατ’ επέκταση  μείωση του ενεργειακού σας αποτυπώματος :  

Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια μέσα από τις πιο κάτω προτάσεις : 

 Να καταργήσετε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως Μπορείτε να 
αντικαταστήσετε τους παλιούς σας λαμπτήρες βολφραμίου, με τους 

νέους λαμπτήρες φθορισμού για εξοικονόμηση ενέργειας. Μη σας 
αποτρέπει το κόστος γιατί έχουν 8 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
καταναλώνουν 80% λιγότερο ρεύμα. 
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 Να  κλείνετε τις ηλεκτρικές συσκευές από το 

κεντρικό κουμπί και όχι από το τηλεκοντρόλ ή 
να τις βγάζουμε από την πρίζα. Δεν τις αφήνετε 
σε κατάσταση Stand by. 

 Να χρησιμοποιείτε  τον ηλιακό θερμοσίφωνα 
αντί για ηλεκτρικό, αφού ο ηλιακός 

θερμοσίφωνας λειτουργεί με ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας. 

 

 Όταν φεύγετε από ένα δωμάτιο, να μην  αφήνετε τις ηλεκτρικές 
συσκευές και τα φώτα ανοιχτά. 

 Να μην ανοίγετε άσκοπα την πόρτα του ψυγείου, διότι θα χρειαστεί να 
καταναλώσει επιπλέον ενέργεια για να φέρει ξανά την επιθυμητή 
θερμοκρασία. 

 Να χρησιμοποιείτε το ποδήλατό σας ή τη συγκοινωνία  αντί για το 
αυτοκίνητό σας, για τις μετακινήσεις σας. 

 Να μην  προγραμματίζετε το πλυντήριο να δουλεύει σε υψηλές 
θερμοκρασίες ,για να μη σπαταλάμε άσκοπα ενέργεια.  

 Να χρησιμοποιείτε συσκευές ενεργειακής κλάσης Α ή Α+. 

 
 Να χρησιμοποιείτε για θέρμανση φυσικό αέριο  και όχι πετρέλαιο. 

 Να προτιμάτε συσκευές που λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. 
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 Να μην  ανοίγετε άσκοπα τα παράθυρα όταν έχετε ανοιχτή τη 
θέρμανση 

 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω φιλόδοξοι στόχοι , είναι πλέον 

κοινή πεποίθηση ότι τα όποια θεσμικά και οικονομικά κίνητρα τελικά 

αναπτυχθούν, δεν θα είναι αρκετά από μόνα τους αν δεν συνοδεύονται από 

δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού . Ο παράγοντας ανθρώπινη 

συμπεριφορά έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ενεργειακών 

καταναλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η συνεχής υιοθέτηση και 

εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με την ενημέρωση και εκπαίδευση των 

καταναλωτών προκειμένου να επιλέγουν προϊόντα (κτίρια, οικοσκευές, 

ηλεκτρικές συσκευές κτλ) με υψηλή ενεργειακή απόδοση, αλλά και να 

υιοθετούν αλλαγές στην συμπεριφορά τους αναφορικά με τη χρήση και την 

κατανάλωση ενέργειας. 

 


