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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά τον προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα εφοδιαστικής 

αλυσίδας ηλεκτρολογικού υλικού. Για να εκτιμηθεί το αποτύπωμα αξιολογήθηκε η κυριότερη 

κατανάλωση που είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες έχουν σημαντικές 

πολυπλοκότητες λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσίασε η ανάπτυξη της εταιρίας το 

τελευταίο διάστημα δύο ετών καθώς και η αντίστοιχη έλλειψη στοιχείων. Αφού 

συγκεντρώθηκαν τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος όλων των καταστημάτων, έγινε 

επεξεργασία και προέκυψαν οι ετήσιες καταναλώσεις τους. Από αυτές προέκυψε ένα μέρος 

του συνολικού αποτυπώματος καθώς δεν έχει συμπεριληφθεί στην έρευνα η κατανάλωση 

καυσίμου των εταιρικών αυτοκινήτων και οι ρύποι τους. Επίσης δεν έχουν συμπεριληφθεί τα 

κιλά λαμπτήρων, αλκαλικών μπαταριών, υλικών συσκευασίας και μπαταριών μολύβδου που 

ανακυκλώνονται ετησίως και έχουν αρνητικό αποτύπωμα. 
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Executive Summary 

 

This paper is about the determination of the carbon footprint of a supply chain of electrical 

equipment. In order to estimate the footprint, the main consumption of electricity was 

evaluated. The other activities are of considerable complexity because of the peculiarities 

presented by the development of the company over the last two years and the corresponding 

lack of data. A part of the total footprint resulted, as the fuel consumption of corporate cars 

and their pollutants were not included in the survey. Also, we have not included the pounds of 

lamps, alkaline batteries, packing materials and lead batteries that are recycled annually and 

have a negative footprint. 
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Πρόλογος 

Στην κοινωνία της γνώσης, της τεχνολογίας, του πλουραλισμού, της πληροφόρησης 

και της υπερεθνικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, πολλά είναι τα γεγονότα που 

έκαναν το θέμα της Κοινωνικής Ευθύνης επίκαιρο. Η διεργασία της 

παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης των αγορών, με τα αμφισβητούμενα 

αποτελέσματα τους, η ανάγκη ύπαρξης ελάχιστων κανόνων λειτουργίας και ελέγχου, 

οι επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν όλο και 

μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και κρατών, η αύξηση της ευαισθησίας σε θέματα 

προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κ.α. έφτιαξαν ένα πλαίσιο 

μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις καλούνται σήμερα να εντάξουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

στον πυρήνα της επιχειρηματικής τους σκέψης. Οι προσδοκίες όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών απέναντι στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και 

συμπεριφέρονται οι επιχειρήσεις διαρκώς αυξάνονται. Οι επιχειρήσεις επομένως 

αντιμετωπίζουν ένα νέο κόσμο που απαιτεί νέο τρόπο σκέψης, ένα κόσμο που θα 

πρέπει να καλύψει τις ανάγκες αυτής της γενιάς αλλά και των μελλοντικών. Στο 

πλαίσιο αυτό και με βάση τις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών η εταιρική ευθύνη 

προς το περιβάλλον είναι σημαντική. Η εκτίμηση του αποτυπώματος άνθρακα μιας 

εταιρίας, είναι μεγάλης σημασίας για την προσπάθεια μείωσης των επιπτώσεων στο 

περιβάλλον και τη βιόσφαιρα από τη λειτουργία της. Αυτή η εργασία αποτελεί την 

πρώτη προσπάθεια για την εταιρία Μεϊδάνης στους στόχους μείωσης αυτών των 

επιπτώσεων. 
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Κεφάλαιο 1 

1.1. Φαινόμενο του θερμοκηπίου  
 

Οι κλιματικές συνθήκες στη Γη καθορίζονται από μία συνεχή ροή ενέργειας από τον 

ήλιο. Τα λεγόμενα «αέρια του θερμοκηπίου» διατηρούν τη θερμοκρασία στους 15
ο
C 

περίπου (το CO2 είναι το πιο σημαντικό από τα αέρια). Αυτά τα επίπεδα 

θερμοκρασίας είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής για ανθρώπους, φυτά και 

ζώα. Δίχως αυτά τα αέρια, η θερμοκρασία της Γης θα έφτανε στους -18
ο
C, 

παγώνοντας τις περισσότερες μορφές ζωής. [1] 

Το  Αποτύπωμα Άνθρακα υπολογίζει το σύνολο των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου οι οποίες προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από ένα άτομο, οργανισμό, 

εκδήλωση ή προϊόν. [1] 

Το αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη και τα έξι αέρια του θερμοκηπίου του Πρωτοκόλλου 

του Κυότο: Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Μεθάνιο (CH4), Μονοξείδιο του Αζώτου 

(N2O), Υδροφθοράνθρακες (HFCs), Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και Εξαφθοριούχο 

θείο (SF6). [1] 

Ένα ανθρακικό αποτύπωμα μετριέται σε τόνους ισοδυνάμου του διοξειδίου του 

άνθρακα (tCO2e). Το ισοδύναμο του διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) επιτρέπει τα 

διαφορετικά αέρια του θερμοκηπίου να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους σε μια βάση 

υπολογισμού η οποία ως μονάδα μέτρησης έχει τη μια μονάδα διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2). Το CO2e (ισοδύναμο) υπολογίζεται αν πολλαπλασιάσουμε τις 

εκπομπές καθενός από τα έξι αέρια του θερμοκηπίου με το Δυναμικό Θέρμανσης του 

Πλανήτη εντός περιόδου 100 ετών (ΔΘΠ). [1] 

Για την απλοποίηση των εκθέσεων υπολογισμού, εκφράζεται σε όρους συνολικού 

βάρους διοξειδίου του άνθρακα ή του ισοδυνάμου του και των υπολοίπων αερίων του 

θερμοκηπίου, τα οποία απελευθερώνονται στο περιβάλλον. [1] 

Ο όρος φαινόμενο του θερμοκηπίου μπορεί να αναφέρεται όμως είτε στο φυσικό 

φαινόμενο του θερμοκηπίου που συμβαίνει φυσικά από τα αέρια του θερμοκηπίου, 

και εξασφαλίζει μια σταθερή θερμοκρασία στη Γη με την οποία είναι δυνατή η 
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ανάπτυξη ζωής σε αυτήν, είτε στο ενισχυμένο ανθρωπογενές φαινόμενο που 

προκύπτει από τα αέρια που εκπέμπονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. [1] 

 

Εικόνα 1. Φαινόμενο του θερμοκηπίου. [2] 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου ονομάζεται η διαδικασία με την οποία η θερμική 

ακτινοβολία από μία πλανητική επιφάνεια απορροφάται από κάποια αέρια της 

ατμόσφαιρας, τα αέρια του θερμοκηπίου, και στη συνέχεια επανεκπέμπεται  εκ νέου 

προς όλες τις κατευθύνσεις. Ένα μέρος από την ακτινοβολία αυτή επιστρέφει στην 

επιφάνεια και στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

την ανύψωση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας, πάνω από αυτήν που θα ήταν 

με την απουσία των αερίων αυτών της ατμόσφαιρας.  Αποτέλεσμα του φαινομένου 

αυτού είναι η αύξηση της μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας, γεγονός που καθιστά τη 

Γη κατοικήσιμη. Πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία χωρίς την παρουσία της 

ατμόσφαιρας θα ήταν περίπου -18 °C, δηλαδή 33 °C χαμηλότερη από αυτήν στην 

επιφάνεια της Γης [1].  
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1.1.1. Μηχανισμός φυσικού φαινομένου θερμοκηπίου  

Ο ήλιος εκπέμπει ακτινοβολία η οποία περιλαμβάνει και το ορατό φως προς την Γη. 

Ένα μέρος της ακτινοβολίας αυτής απορροφάται από την ατμόσφαιρα και τα 

σύννεφα, και το υπόλοιπο ανακλάται από την ατμόσφαιρα, τα σύννεφα και την 

επιφάνεια της Γης και επιστρέφει στο διάστημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της 

ακτινοβολίας περνά μέσα από την ατμόσφαιρα και απορροφάται από την επιφάνεια 

της Γης και τους ωκεανούς θερμαίνοντας τους. [1] 

Λόγω της θερμότητας αυτής στην επιφάνεια της Γης, η Γη εκπέμπει θερμική 

ακτινοβολία σε μεγαλύτερα μήκη κύματος (υπέρυθρη ακτινοβολία) από την ηλιακή 

ακτινοβολία που απορροφήθηκε. Η ατμόσφαιρα, η οποία διαθέτει μεγάλη αδιαφάνεια 

στην ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος, απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της 

ακτινοβολίας αυτής, σε ποσοστό περίπου 70%. Στη συνέχεια η ατμόσφαιρα 

επανεκπέμπει την θερμική ακτινοβολία αυτή, η οποία απορροφάται από την 

επιφάνεια της Γης θερμαίνοντας την ακόμη περισσότερο. Η παγίδευση του μεγάλου 

μήκους κύματος ακτινοβολίας οδηγεί σε υψηλότερη θερμοκρασία από ότι αν δεν 

υπήρχε η ατμόσφαιρα. Η παρουσία της ατμόσφαιρας λειτουργεί σαν μια δεύτερη 

πηγή θερμότητας. [1] 

Μετά την βιομηχανική επανάσταση οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αυξηθεί με 

άμεση συνέπεια και την αύξηση της ποσότητας των αερίων του θερμοκηπίου στην 

ατμόσφαιρα, οδηγώντας έτσι στην αυξημένη κατακράτηση ακτινοβολίας από τα 

αέρια αυτά. Παρατηρείται λοιπόν μια έξαρση του φαινομένου του θερμοκηπίου λόγω 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η έξαρση αυτή του φαινομένου συνδέεται άμεσα με 

την υπερθέρμανση του πλανήτη και οδηγεί σύμφωνα με τους επιστήμονες και σε μια 

έντονη αλλαγή του κλίματος. [1]  
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1.2. Κλιματική αλλαγή  

Ιστορικά οι επιστημονικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι το κλιματικό σύστημα διαφέρει 

φυσικά μέσα σε ένα ευρύ χρονικό φάσμα. Οι κλιματικές αλλαγές πριν την 

Βιομηχανική Επανάσταση οφείλονταν κυρίως σε φυσικά αίτια, όπως από αλλαγές 

στην ηλιακή ενέργεια, ηφαιστειακές εκρήξεις και σε αλλαγές των συγκεντρώσεων 

των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οι πρόσφατες όμως κλιματικές 

αλλαγές δεν οφείλονται μόνο σε φυσικά αίτια, καθώς οι έρευνες δείχνουν ότι μια 

τέτοια μεγάλη αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας από τα μέσα του 20ου αιώνα 

δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με αυτό τον τρόπο. [3]   

 

Εικόνα 2. Κλιματική αλλαγή. [4] 

Η κλιματική αλλαγή αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλλαγή του κλίματος που συμβαίνει 

με την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω της φυσικής μεταβλητότητας είτε ως 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η χρήση αυτή διαφέρει από εκείνη που 

δόθηκε από την Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 

(United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC), όπου 

κλιματική αλλαγή ορίζεται ως «μια αλλαγή του κλίματος που αποδίδεται άμεσα ή 

έμμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα που μεταβάλλει τη σύνθεση της 

ατμόσφαιρας του πλανήτη και η οποία είναι επιπρόσθετη στην φυσική κλιματική 
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μεταβλητότητα που παρατηρείται κατά τη διάρκεια συγκρίσιμων χρονικών 

περιόδων». [1] 

Η τέταρτη έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος 

είναι η τελευταία αξιολόγηση της επιτροπής για την κλιματική αλλαγή που 

ολοκληρώθηκε το 2007 και επισημαίνει αρκετές παρατηρούμενες αλλαγές στις 

κλιματικές συνθήκες της Γης, μεταξύ των οποίων αλλαγές στη σύνθεση της 

ατμόσφαιρας, στη μέση παγκόσμια θερμοκρασία και στις συνθήκες των ωκεανών. Τα 

τελευταία χρόνια η παγκόσμια μέση θερμοκρασία αυξήθηκε κατά περίπου 0,74
0
C και 

αναμένεται περαιτέρω αύξηση κατά 1,1-6,4
0
C μέσα στον 21ο αιώνα [1].   

Για το λόγο αυτό, η επιστημονική κοινότητα επικεντρώθηκε στον άμεσο περιορισμό 

του φαινόμενου του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την IPCC η πρόκληση της 

Υπερθέρμανσης του Πλανήτη οφείλεται στις ανθρώπινες δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την συνεχώς αυξανόμενη καύση ορυκτών καυσίμων, την αποψίλωση 

των δασών και τις αλλαγές των χρήσεων γης. Για τον περιορισμό της Υπερθέρμανσής 

του Πλανήτη προτάθηκε από τους επιστήμονες να περιοριστεί η αύξηση της 

παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2
0
C [1].   

1.2.1. Αέρια και πηγές ανθρωπογενών εκπομπών  

1.2.1.1. Αέρια του θερμοκηπίου από ανθρωπογενείς πηγές εκπομπών  

Τα αέρια των οποίων οι συγκεντρώσεις έχουν αυξηθεί λόγω των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων επηρεάζοντας σε παγκόσμιο επίπεδο τις κλιματικές συνθήκες, 

περιγράφονται παρακάτω και είναι: [3] 

 Διοξείδιο του άνθρακα  
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Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί ένα από τα κυριότερα αέρια του 

θερμοκηπίου, το οποίο διαπερνάται από το ορατό φως αλλά απορροφά την υπέρυθρη 

ακτινοβολία και με αυτό τον τρόπο συμβάλει σημαντικά στο φαινόμενο του 

θερμοκήπιο. Το διοξείδιο του άνθρακα εκπέμπεται φυσικά από τα ηφαίστεια και τις 

θερμές πηγές, την καύση οργανικής ύλης, τις διαδικασίες αναπνοής των αερόβιων 

οργανισμών, και από την ζύμωση και την κυτταρική αναπνοή διαφόρων 

μικροοργανισμών. Βρίσκεται φυσικά στην ατμόσφαιρα ως μέρος του κύκλου του 

άνθρακα. Ο κύκλος του άνθρακα εκφράζει την κίνηση του άνθρακα μεταξύ της 

ατμόσφαιρας, της επίγειας βιόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και των ωκεανών. [1],[5] 

 

Εικόνα 3. Διοξείδιο του άνθρακα. [3] 

Υπάρχουν διεργασίες που απομακρύνουν τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα, όπως 

όταν το CO2 απορροφάται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης, και διεργασίες 

απελευθέρωσης άνθρακα, όπου εκπέμπεται κατά την διαπνοή και αποσύνθεσή. 

Ανταλλαγές άνθρακα συμβαίνουν επίσης και μεταξύ των ωκεανών και της 

ατμόσφαιρας. [1] 

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες όμως διαταράσσουν τον κύκλο του άνθρακα, 

προσθέτοντας μεγάλες ποσότητες στην ατμόσφαιρα και επηρεάζοντας έτσι την 

φυσική  του απορρόφηση. Η κύρια τεχνητή πηγή εκπομπών CO2 είναι η καύση 



 11 

ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και για τις μεταφορές, κάποιες βιομηχανικές διεργασίες, όπως η 

παραγωγή τσιμέντου και αλλαγές χρήσεων γης. Η αύξηση των συγκεντρώσεων του 

CO2 στην ατμόσφαιρα οφείλεται από τις ανθρωπογενείς εκπομπές CO2. 

Χαρακτηριστικά, τα τρία τέταρτα της παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες οφείλονται στην καύση ορυκτών καυσίμων, ενώ το 

υπόλοιπο οφείλεται στις αλλαγές χρήσεων γης, και κυρίως λόγω της αποψίλωσης των 

δασών. Η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του CO2 έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 40% από 

την προ-βιομηχανική εποχή, από 280 ppm  σε 390 ppm για το 2010 [4].  

 Μεθάνιο  

Το μεθάνιο (CH4) αποτελεί βασικό συστατικό του φυσικού αερίου. Φυσικές πηγές 

εκπομπών μεθανίου είναι οι υγρότοποι, όπου βακτήρια εκπέμπουν μεθάνιο κατά την 

αποσύνθεση οργανικών υλικών στην απουσία οξυγόνου, ενώ μικρότερες εκπομπές 

προέρχονται από τους τερμίτες κατά την διαδικασία της πέψης, τους ωκεανούς, τα 

ιζήματα και τα ηφαίστεια [4]. Με φυσικό τρόπο οι ποσότητες του μεθανίου 

απορροφούνται σε χημικές αντιδράσεις κατά την οξείδωση των ριζών ΟΗ- και από 

τους ωκεανούς και τα εδάφη. [1] 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν όμως σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στις 

εκπομπές CH4 και ενισχύουν σημαντικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Βασικές 

πηγές εκπομπών προέρχονται από τον βιομηχανικό τομέα, την γεωργία, τα 

ανθρακωρυχεία, από διαρροές κατά την μεταφορά άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, και κατά την αποσύνθεση των οργανικών στους χώρους υγειονομικής ταφής 

αστικών στερεών αποβλήτων. Στον βιομηχανικό τομέα οι εκπομπές αναφέρονται από 

την παραγωγή, την αποθήκευση, την μεταφορά και την κατανάλωση του  φυσικού 
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αερίου. Σημαντική ανθρωπογενής πηγή αποτελεί και η συνεχώς αυξανόμενη εκτροφή 

οικόσιτων ζώων,  τα οποία εκπέμπουν μεθάνιο με την εντερική ζύμωση κατά την 

διαδικασία της πέψης. Επίσης εκπομπές προέρχονται και από τη διαχείριση των 

ζωικών λιπασμάτων και κατά την κατά την επεξεργασία των λυμάτων. [1] 

 Υποξείδιο του αζώτου   

Το υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) είναι μια χημική ένωση οπού εκπέμπεται φυσικά 

μέσω του κύκλου του αζώτου μεταξύ της ατμόσφαιρας, των φυτών, των ζώων, 

μικροοργανισμών του εδάφους και του νερού. Φυσικές εκπομπές αποτελούν τα 

βακτήρια του εδάφους, τα δάση και οι ωκεανοί. Επίσης το Ν2Ο απορροφάται από την 

ατμόσφαιρα από ορισμένους τύπους βακτηρίων ή καταστρέφεται από την υπεριώδη 

ακτινοβολία ή χημικές αντιδράσεις. [4]  

Οι ανθρωπογενείς εκπομπές συμβαίνουν κατά τις γεωργικές και βιομηχανικές 

δραστηριότητες, από την καύση ορυκτών καυσίμων. Το μεγαλύτερο ποσοστό 

εκπομπών Ν2Ο προέρχεται από την χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων, καθώς και 

από την χρήση φιαλών αεροζόλ και σπρέι, οπού χρησιμοποιείται ως προωθητικό. 

Επίσης σημαντικές εκπομπές προέρχονται από την χρήση καυσίμων στα μέσα 

μεταφοράς, από την παραγωγή νάιλον και άλλων συνθετικών προϊόντων και ως 

παραπροϊόν κατά την παραγωγή νιτρικού οξέος.  [1] 

 Φθοριούχα αέρια  

Πρόκειται για ανθρωπογενείς χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικούς 

τομείς και αποτελούνται από τρεις κατηγορίες: υδροφθοράνθρακες (HFC), 

υπερφθοράνθρακες (PFC), εξαφθοριούχο θείο (SF6). Οι υδροφθοράνθρακες (HFC), η 

συνηθέστερη ομάδα, χρησιμοποιούνται ως ψυκτικά μέσα σε εξοπλισμό ψύξης, 



 13 

κλιματισμού και αντλιών θερμότητας, ως διογκωτικοί παράγοντες για αφρούς, ως 

μέσα πυρόσβεσης, προωθητικά αερολυμάτων και διαλύτες. Οι υπερφθοράνθρακες 

(PFC) χρησιμοποιούνται συνήθως στον τομέα των ηλεκτρονικών, καθώς και των 

καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Το εξαφθοριούχο θείο (SF6) 

χρησιμοποιείται κυρίως ως μονωτικό αέριο στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τις 

εγκαταστάσεις υψηλών τάσεων. [14] 

Υδροφθοράνθρακες  

Οι υδροφθοράνθρακες (HFCs) είναι χημικές ενώσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια 

χρησιμοποιήθηκαν ευρέως προκειμένου να αντικαταστήσουν τους 

χλωροφθοράνθρακες (CFCs) και τους υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs), καθώς δεν 

καταστρέφουν την στιβάδα του όζοντος. Οι τρεις βασικοί τύποι HFCs είναι οι 

HFC23, HFC-134a και HFC-152a. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε συστήματα ψύξης 

και κλιματισμού, καθώς και ως διογκωτικοί παράγοντες για αφρούς, μέσα 

πυρόσβεσης, προωθητικά αερολυμάτων και διαλύτες. Οι εκπομπές τους οφείλονται 

στις διαρροές κατά την χρήση, την συντήρηση και την απόρριψη των συσκευών στις 

οποίες χρησιμοποιούνται. [1] 

Υπερφοράνθρακες  

Οι υπερφθοράνθρακες (PFCs) είναι χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως 

στον τομέα των ηλεκτρονικών, καθώς και στον τομέα των καλλυντικών και 

φαρμακευτικών προϊόντων. Σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιούνται και σε 

εξοπλισμούς ψύξης ως υποκατάστατα των CFCs, ενώ κυρίως εκπέμπονται ως 

παραπροϊόν διαφόρων βιομηχανικών διεργασιών που σχετίζονται με την παραγωγή 

αλουμινίου και την κατασκευή ημιαγωγών. [6] 
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Εξαφθοριούχο θείο  

Το εξαφθοριούχο θείο (SF6) χρησιμοποιείται κυρίως εκεί που υπάρχουν υψηλές 

ηλεκτρικές τάσεις, στους υποσταθμούς υποβιβασμού τάσης και διανομής ηλεκτρικού 

ρεύματος, στους διακόπτες υψηλής τάσης, στα καλώδια υψηλής τάσης, στη 

επεξεργασία μαγνησίου και αλουμινίου και στη βιομηχανία ημιαγωγών. Ως αέριο 

εκπέμπεται από διαρροές στις παραπάνω εγκαταστάσεις. [1] 

1.2.1.2. Τομείς ανθρωπογενών πηγών εκπομπών   

Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες οι οποίες προκαλούν εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες διαφορετικών τομέων 

σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος: [1] 

 Τομέας Ενέργειας (Energy)    

Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται οι εκπομπές από πηγές σταθερών 

εγκαταστάσεων και κινητές πηγές για την παραγωγή ενέργειας, καθώς και 

ανεξέλεγκτες εκπομπές από την παραγωγή και την μεταφορά των ορυκτών 

καυσίμων.  

 Τομέας Βιομηχανικών Διαδικασιών και Χρήσης Προϊόντων   

Στον Τομέα Βιομηχανικών Διαδικασιών και Χρήσης Προϊόντων (Industrial 

Processes and Product Use, IPPU) περιλαμβάνονται οι εκπομπές από τις 

βιομηχανικές διαδικασίες, τη χρήση προϊόντων και τη χρήση των ορυκτών 

καυσίμων εκτός της παραγωγής ενέργειας. Στις βιομηχανικές διαδικασίες από 

τις μετατροπές υλικών κατά τις οποίες γίνονται χημικές αντιδράσεις (π.χ. κατά 

την παραγωγή τσιμέντου, αλουμινίου κ.ά.) και στην χρήση προϊόντων όπως 
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συστήματα ψύξης, αφροί και προϊόντων με αεροζόλ, όπου εκπέμπονται 

σημαντικές ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου.  

 Τομέας Δασοπονίας και υπόλοιπων Χρήσεων Γης   

Ο Τομέας Δασοπονίας και υπόλοιπων Χρήσεων Γης (Agriculture, Forestry and 

Other Land Use, AFOLU) αναφέρεται σε εκπομπές που προκύπτουν από την 

αποψίλωση των δασών, καθώς και σε εκπομπές από την εντερική ζύμωση 

(διαδικασία πέψης των μηρυκαστικών ζώων) και από την διαχείριση των 

γεωργικών εδαφών.  

 Τομέας Αποβλήτων (Waste)  

Στον Τομέα Αποβλήτων (Waste) συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από την 

αποσύνθεση των στερεών αποβλήτων στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής 

(ΧΥΤΑ), από την καύση των αποβλήτων και την επεξεργασία λυμάτων.  

Όλοι αυτοί οι τομείς συνεισφέρουν στις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα με διαφορετικά ποσοστά.[1] 

1.2.2. Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη  

Η επιρροή και συμβολή κάθε αερίου στο φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι 

διαφορετική και δεν εξαρτάται μόνο από την εκπεμπόμενη ποσότητα. Πέρα από την 

συγκέντρωση των αερίων αυτών στην ατμόσφαιρα, βασικοί παράμετροι αποτελούν 

το Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη (Global Warming Potential – GWP) που 

εκφράζει τον χρόνο παραμονής ενός αερίου στην ατμόσφαιρα και την κατά μέσο όρο 

δυνατότητα απορρόφησης ενέργειας. [1] 
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Πιο συγκεκριμένα το Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη GWP είναι ένας 

δείκτης που δείχνει πόση θερμότητα παγιδεύεται στην ατμόσφαιρα από ένα αέριο του 

θερμοκηπίου και περιγράφει το χρόνο στον οποίο ένα αέριο θα παραμείνει στην 

ατμόσφαιρα [http://www.ipcc.ch]. Υπολογίζεται για ένα συγκεκριμένο χρονικό 

ορίζοντα (20, 100 ή 500 χρόνια) και αποτελεί ένα είδος συντελεστή του CO2, του 

οποίου το GWP είναι ίσο με 1.  Με αυτό τον τρόπο για παράδειγμα το GWP του 

μεθανίου (CH4) για 100 χρόνια είναι 21, δηλαδή θα παγιδεύσει 21 φορές περισσότερη 

θερμότητα από το CO2 στα επόμενα 100 χρόνια. Συνεπώς όσο πιο μεγάλο δείκτη 

GWP έχει ένα αέριο, τόσο υψηλότερη απορροφητικότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας ή 

τόσο μεγαλύτερο χρόνο ζωής στην ατμόσφαιρά έχει. Για το μεθάνιο το GWP για 

χρονικό ορίζοντα 100 χρόνια είναι 21, ενώ για τον χρονικό ορίζοντα των 20 χρόνων 

είναι 56. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το μεθάνιο  έχει μεγάλη επιρροή στο φαινόμενο 

του θερμοκηπίου για βραχυπρόθεσμη περίοδο. Το υποξείδιο του αζώτου με GWP 310 

για 100 χρόνια χρονικό ορίζοντα αποτελεί σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου. Τα 

φθοριούχα αέρια αποτελούν τα πιο ισχυρά αέρια, καθώς έχουν πολύ υψηλό GWP, και 

το μεγαλύτερο χρόνο ζωής, ενώ καταστρέφονται μόνο από την ηλιακή ακτινοβολία 

στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Με αυτό τον τρόπο πάρα τις μικρές τους 

συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα μπορούν να επιφέρουν μεγάλες επιπτώσεις στην 

μελλοντική αύξηση της θερμοκρασίας. [1] 

Με βάση τον δείκτη GWP προκύπτει μια μονάδα μέτρησης, το ισοδύναμο διοξείδιο 

του άνθρακα (CO2-e), με το οποίο γίνεται δυνατή η σύγκριση των διαφορετικών 

αερίων του θερμοκηπίου με μία μονάδα διοξειδίου του άνθρακα. Η μετατροπή των 

συνολικών εκπομπών ενός αερίου σε μονάδες ισοδύναμου CO2, υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας τις εκπομπές κάθε αερίου με τον αντίστοιχο δείκτη του GWP. [1] 
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1.3. Πρωτόκολλο του Κιότο  

Η πρώτη συντονισμένη αντιμετώπιση σε παγκόσμιο επίπεδο για τις μελλοντικές 

επιπτώσεις της ανθρωπογενούς παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου στο παγκόσμιο 

κλίμα, έγινε στις 9 Μαΐου 1992 στη Νέα Υόρκη, με την έγκριση της Σύμβασης-

Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (United Nations 

Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Η Σύμβαση-Πλαίσιο όριζε 

την θέσπιση βασικών αρχών για την  αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος σε 

παγκόσμιο επίπεδο και στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού για τα 

προβλήματα που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος, χωρίς όμως να προσδιόριζε 

ποσοτικά και με λεπτομέρεια για τις αναγκαίες δεσμεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για 

την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Τον Μάρτιο του 1995 στο 

Βερολίνο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη της Σύμβασης αποφάσισαν στην σύνταξη ενός 

Πρωτοκόλλου, το όποιο να περιλαμβάνει μέτρα μείωσης των εκπομπών από τις 

βιομηχανικές χώρες για την χρονική περίοδο μετά το 2000. Με την κίνηση αυτή, στις 

11 Δεκεμβρίου 1997 στο Κιότο της Ιαπωνίας θεσπίστηκε το Πρωτόκολλο του Κιότο, 

το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τον Φεβρουάριο του 2005. [1]  

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς νομοθετικές 

πράξεις καταπολέμησης των κλιματικών αλλαγών. Περιλαμβάνει τα απαραίτητα 

βήματα για τη μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που 

προκαλείται λόγω της συνεχούς αύξησης των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου (UNFCC website). Το Πρωτόκολλο θέτει δεσμευτικούς στόχους 

μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για βιομηχανικές χώρες. Ο στόχος 

μείωσης των εκπομπών που τέθηκε ήταν 5,2% κατά μέσο όρο, με έτος αναφοράς τα 

επίπεδα του 1990 και πρώτη περίοδο δέσμευσης από το 2008 έως το 2012. [1] 
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Αποτελείται από 28 άρθρα και δύο παραρτήματα (Kyoto Protocol, 1998). Στο 

Παράρτημα Α του Πρωτοκόλλου ορίζονται τα αέρια, τα οποία θεωρούνται ότι 

συμβάλλουν με μεγαλύτερο ποσοστό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα αέρια του 

Πρωτόκολλου του Κιότο, γνωστά και ως αέρια του θερμοκηπίου (Greenhouse Gases 

– GHGs), είναι τα εξής:   

 Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)  

 Μεθάνιο (CH4)  

  Υποξείδιο του αζώτου (N2O)  

  Υδροφθοράνθρακες (HFCs)  

  Υπερφθοράνθρακες (PFCs)  

  Εξαφθοριούχο θείο (SF6)  

Το Παράρτημα Β του Πρωτόκολλου περιλαμβάνει τα Συμβαλλόμενα Μέρη και 

αναφέρει ποσοτικά τις δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν. Σύμφωνα με αυτό, τα 

Συμβαλλόμενα Μέρη δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου την πρώτη περίοδο δέσμευσης με στόχο ένα συγκεκριμένο ποσοστό 

μείωσης σε σχέση με τις εκπομπές του 1990 (ή του 1995 για ορισμένα αέρια).  [1] 

ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΧΟΣ  

Ευρωπαϊκή Ένωση (15 κράτη μέλη), Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Λετονία, 

Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Ελβετία -8%, 

Η.Π.Α. -7%, Καναδάς, Ιαπωνία, Ουγγαρία, Πολωνία -6%, Κροατία -5%, Νέα 

Ζηλανδία, Ουκρανία, Ρωσία 0%, Νορβηγία +1%, Αυστραλία +8%, Ισλανδία +10%. 

[1] 
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Τα Συμβαλλόμενα Μέρη του Πρωτόκολλου είναι 190, από τα 195 που συμμετέχουν 

στον ΟΗΕ εκτός από τις ΗΠΑ, το Αφγανιστάν, την Ανδόρα, το Νότιο Σουδάν και τον 

Καναδά. Από τα μέρη αυτά του Πρωτόκολλου μόνο τα 38 έχουν συγκεκριμένους 

στόχους μείωσης των εκπομπών. Οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν 

συγκεκριμένους στόχους μείωσης, άλλα έχουν δεσμευτεί για την προσπάθεια μείωσης 

των εκπομπών τους, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα σε μερικές 

αναπτυσσόμενες χώρες την αύξηση των εκπομπών τους στα πλαίσια της ανάγκης για 

οικονομική ανάπτυξη τους. Οι ΗΠΑ έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο χωρίς να το 

εφαρμόζουν, ενώ ο Καναδάς βγήκε από αυτό το 2011.  Το Πρωτόκολλο του Κιότο 

τροποποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012, συμπεριλαμβάνοντας μία νέα δεύτερη 

περίοδο δέσμευσης για μείωση των εκπομπών, από το 2013 μέχρι 2020. Στην δεύτερη 

αυτή περίοδο τα Συμβαλλόμενα Μέρη που συμμετέχουν στην δέσμευση για μείωση 

των εκπομπών είναι η Αυστραλία, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 

Λευκορωσία, η Κροατία, η Ισλανδία, το Καζακστάν, η Νορβηγία, η Ελβετία και η 

Ουκρανία. Ενώ η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Ρωσία δεν συμμετέχουν στους 

νέους στόχους μείωσης της δεύτερης περιόδου. [1] 

Το Πρωτόκολλο για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος με τον πιο 

οικονομικά αποδοτικό τρόπο, ώστε να μην επιβαρυνθεί η παγκόσμια οικονομία, 

περιλαμβάνει τρεις ευέλικτους μηχανισμούς (Kyoto Protocol, 1998). Η ευελιξία είναι 

απαραίτητη για την πραγματοποίηση των δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών και 

η χρήση των μηχανισμών αυτών αποτελεί ένα συμπληρωματικό μέτρο στις εγχώριες 

πολιτικές μείωσης σε εθνικό επίπεδο. Οι μηχανισμοί αυτοί βασίζονται στην ιδέα ότι 

οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα και ότι ο 

τόπος στον οποίο επιτυγχάνεται ο περιορισμός τους έχει δευτερεύουσα σημασία. [1] 
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Οι μηχανισμοί αυτοί είναι:  

 Μηχανισμός Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation – JI)  

  Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism – CDM)  

  Μηχανισμός Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emission Trading – ET)  

1.3.1. Μηχανισμός Κοινής Εφαρμογής  

O Μηχανισμός Κοινής Εφαρμογής (JI) δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης κοινών 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών του 

Πρωτοκόλλου. Η χώρα που χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες αυτές επωφελείται από 

τη μείωση των εκπομπών που θα προκύψει από την υλοποίηση του προγράμματος 

στην άλλη συμβαλλόμενη χώρα. Βασική προϋπόθεση είναι οι δραστηριότητες αυτές 

να επιφέρουν μείωση εκπομπών στην χώρα στην οποία εφαρμόζονται (Article 6, 

Kyoto Protocol, 1998). Με τον μηχανισμό αυτό δημιουργούνται δικαιώματα 

εκπομπών τα οποία ονομάζονται Μονάδες Μείωσης Εκπομπών (Emission Reduction 

Unit – ERU). [1] 

1.3.2. Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης  

Ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) προβλέπει ότι οι χώρες του 

Παραρτήματος Α μπορούν να υλοποιήσουν δραστηριότητες που μειώνουν τις 

εκπομπές σε χώρες οι οποίες δεν υπάγονται στο Παράρτημα Α. Η υλοποίηση τέτοιων 

δραστηριοτήτων έχει ως αντάλλαγμα Επικυρωμένες Μονάδες Μείωσης  Εκπομπών 

(Certified Emission Reduction – CERs). Τα CERs είναι είτε μακροπρόθεσμα (ICER) 

είτε βραχυπρόθεσμα (ΤCER) ανάλογα με την μορφή χρήσης, χρηματοδότησης και 

προοπτικής της εγκατάστασης που τα παράγει (Article 12, Kyoto Protocol, 1998).  [1] 
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Με αυτό τον τρόπο, μέσω του CDM οι ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να 

χρηματοδοτούν προγράμματα και να υλοποιούν έργα, τα οποία σχετίζονται με την 

πράσινη ανάπτυξη, σε αναπτυσσόμενες ή υποανάπτυκτες χώρες. Μειώνοντας τις 

εκπομπές στις χώρες αυτές, οι ανεπτυγμένες χώρες δεν έχουν περιορισμό στις 

μειώσεις των δικών τους εκπομπών. Με προϋπόθεση την εθελοντική συμμετοχή, οι 

ανεπτυγμένες χώρες επωφελούνται από τις μειώσεις των εκπομπών που προκύπτουν 

εκπληρώνοντας μέρος των υποχρεώσεών τους, ενώ οι αναπτυσσόμενες από την 

υλοποίηση των προγραμμάτων. [1] 

Η διαφορά των δύο Μηχανισμών, του CDM και του JI, έγκειται στο ότι ο JI 

απευθύνεται στην προώθηση διαδικασιών μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών του 

Πρωτοκόλλου, ενώ ο Μηχανισμός του CDM μεταξύ μιας χώρας μέρους του 

Πρωτοκόλλου και μίας αναπτυσσόμενης χώρας. Με αυτό τον τρόπο ο Μηχανισμός JI 

ενεργοποιεί τις βιομηχανικές χώρες να αναλάβουν την εφαρμογή κοινών 

προγραμμάτων με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, των οποίων η οικονομία είναι σε 

εξέλιξη, και ο Μηχανισμός CDM περιλαμβάνει επενδύσεις σε προγράμματα 

αειφόρους ανάπτυξης, τα οποία θα μειώσουν τις εκπομπές των χωρών υπό ανάπτυξη. 

[1] 

1.3.3. Μηχανισμός Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών  

Ο Μηχανισμός Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών έγκειται στην αγορά και στην 

πώληση δικαιωμάτων ρύπων που απορρέουν από ένα σύνολο πιστοποιημένων και 

μετρήσιμων παραγώγων των αερίων του θερμοκηπίου (Article 17, Kyoto Protocol, 

1998). Αναφέρεται επομένως στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπών από μέρη του 

Πρωτοκόλλου, τα οποία μπορεί να έχουν περίσσεια δικαιωμάτων εκπομπών. Τα 

συμβαλλόμενα κράτη του Πρωτοκόλλου συμμετέχοντας σε ένα σύστημα εμπορίας 
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εκπομπών μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους μείωσης τους και να 

συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους, αλλά μόνο σαν συμπληρωματικό μέτρο μαζί 

με τις εθνικές τους πολιτικές. [1] 

1.4. Ευρωπαϊκή Ένωση  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί κινητήρια δύναμη στις διεθνείς 

διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 

(UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε το 

Πρωτόκολλο στις 29 Απριλίου 1998 και το επικύρωσε τον Μάιο του 2002. Η 

συνολική προβλεπόμενη μείωση των εκπομπών για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

πρώτη περίοδο του Πρωτοκόλλου ήταν κατά 8% (Kyoto Protocol 1998). Κάθε 

κράτος μέλος όμως της ΕΕ είχε διαφορετικές επιμέρους υποχρεώσεις και διαφορετική 

κατανομή φορτίου μείωσης εκπομπών. [1] 

Για το 2020 η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές της κατά 20% σε σχέση με 

τα επίπεδα του 1990. Αυτή η δέσμευση της αποτελεί στόχο της στρατηγικής της 

ανάπτυξης για το 2020 και υλοποιείται βάσει νομοθετικών δεσμεύσεων.  

Οι πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

περιλαμβάνουν (http://europa.eu.int/comm/environment/climat/emission.htm):  

 Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Αλλαγή του Κλίματος (European Climate 

Change Programme – ECCP), που περιλαμβάνει πλήθος μέτρων και πολιτικών  

 Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU Emissions 

Trading System/Scheme – EU ETS), για την μείωση των εκπομπών από τον 

ενεργειακό και βιομηχανικό τομέα  
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 Την θέσπιση νομοθεσίας για την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας που 

προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020  

 Την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην Ευρώπη, καθώς και 

άλλων εξοπλισμών και συσκευών  

 Την μείωση των εκπομπών από τα καινούρια οχήματα  

 Την ανάπτυξη των διαδικασιών δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα 

(Carbon Capture and Storage – CCS) από τους σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. [1] 

1.5. Ανθρακικό Αποτύπωμα ενός Προϊόντος. 

Το Ανθρακικό Αποτύπωμα ενός Προϊόντος είναι το συνολικό διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) και τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου τα οποία εκπέμπονται κατά τη 

διάρκεια ζωής (κύκλο ζωής) του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 

του, της χρήσης του και της τελικής απόρριψής του. Για παράδειγμα, το Ανθρακικό 

Αποτύπωμα μιας σοκολάτας γάλακτος περιλαμβάνει τις εκπομπές της εκτροφής των 

αγελάδων για την παραγωγή του γάλακτος, της καλλιέργειας των σπόρων του κακάο 

και της ζάχαρης, τη μεταποίηση του προϊόντος, την παρασκευαστική διαδικασία και 

την συσκευασία. Περιλαμβάνει επίσης τις εκπομπές που προκαλούνται από τη 

μεταφορά του προϊόντος κατά τη διανομή του στα σημεία πώλησης καθώς και της 

απόρριψης της συσκευασίας από τον τελικό καταναλωτή. [3] 
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Εικόνα 4. Αποτύπωμα άνθρακα. [15] 

1.6. Υπολογισμός του Ανθρακικού Αποτυπώματος των Προϊόντων 

και των Υπηρεσιών. 

Με την απαίτηση για ταχεία και σημαντική δράση για τη μείωση των Παγκόσμιων 

εκπομπών άνθρακα, η ανάγκη για ένα αξιόπιστο και ακριβή υπολογισμό αυτών των 

εκπομπών με βάση ένα Διεθνές Πρότυπο, ποτέ δεν ήταν μεγαλύτερη. Το καλό είναι 

ότι για μια επιχείρηση η οποία υπολογίζει και στη συνέχεια μειώνει το Ανθρακικό 

Αποτύπωμα των προϊόντων της, πέραν την θετικής επίδρασης στο περιβάλλον, από 

τη δράση αυτή προκύπτουν σημαντικότατα εμπορικά και οικονομικά οφέλη. [1] 

Η κατανόηση της επίδρασης της αλυσίδας εφοδιασμού μιας επιχείρησης στις 

εκπομπές άνθρακα, βοηθά να αναγνωριστεί ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για τη 

μείωση τους. Αναδεικνύει ευκαιρίες για καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, 

περιορισμό των αποβλήτων, καλύτερη διαχείριση των logistics και άλλες βελτιώσεις 

στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ο υπολογισμός του Ανθρακικού 

Αποτυπώματος των προϊόντων είναι μια σημαντική διεργασία η οποία επιτρέπει σε 
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μια επιχείρηση να μειώσει κόστη, να διαχειριστεί κλιματικούς κινδύνους και να 

ενισχύσει τη φήμη των εμπορικών της σημάτων. Σε κάθε τομέα, από τα τρόφιμα 

μέχρι τον τραπεζικό κλάδο, οι καταναλωτές θέλουν πλέον να επιλέγουν μεταξύ των 

προϊόντων τα οποία δεσμεύονται να μειώσουν την επίδραση τους στο περιβάλλον. [1] 
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Κεφάλαιο 2 

Οι επιδράσεις των εμπορικών καταστημάτων στο Περιβάλλον. 
 

Η ενεργειακή απεξάρτηση από τρίτες χώρες και η αναγκαιότητα αναβάθμισης του 

υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος οδήγησαν την Ευρώπη στην έκδοση της 

Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ περί ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων. Η χώρα 

μας, ως όφειλε απέναντι στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως 

απέναντι στους πολίτες της, εναρμόνισε την εθνική μας νομοθεσία με την Κοινοτική 

Οδηγία, σύμφωνα με τον Νόμο 3661/2008. [16] 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του Νόμου 3661/2008 υπήρξε η έκδοση του 

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) και το Προεδρικό Διάταγμα 

που θα καθόριζε τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες εφαρμογής του συστήματος 

των Ενεργειακών Επιθεωρητών των Κτηρίων. [16] 

Από το τέλος του 2020 τα νέα κτήρια θα πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης, ενώ τα δημόσια κτήρια θα πρέπει να δώσουν το 

παράδειγμα ήδη από το 2019. [8] 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα προώθησης και 

χρηματοδότησης για την προώθηση των κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης (από το 2011). [8] 

Τα κτήρια παίζουν πρωταρχικό ρόλο στο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στα εμπορικά 

κτήρια παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο. Ανομοιομορφία ως προς τη δομή και τη 

δόμηση μεταξύ των καταστημάτων της ίδιας εμπορικής αλυσίδας. Τα περισσότερα 

κτήρια των εμπορικών αλυσίδων δεν είναι ιδιόκτητα αλλά μισθώνονται. Αυτό έχει ως 
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αποτέλεσμα να διαφέρουν ως προς τα τετραγωνικά, το έτος κατασκευής, τη μόνωση, 

τα μέσα ψύξης-θέρμανσης και τον φωτισμό. 

Εκτός από τα κτήρια σημαντικό ρόλο παίζουν και τα εταιρικά αυτοκίνητα (είτε είναι 

φορτηγά, είτε μικρά επιβατηγά). Παρατηρείται ποικιλία αυτοκινήτων, διαφορετικού 

μεγέθους, με διαφορετικές χρονολογίες κατασκευής και διαφορετικούς τύπους 

κινητήρων. 

Τέλος δεν θα έπρεπε να παραλείπονται και τα απόβλητα. Σε μία εφοδιαστική αλυσίδα 

ηλεκτρολογικού υλικού σαν αυτή που εξετάζουμε, τα απόβλητα είναι περιορισμένα 

αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Αυτά τα απόβλητα αφορούν κατά κύριο 

λόγο απόβλητα συσκευασίας. 

 

2.1 Καταναλώσεις στις εμπορικές αλυσίδες και καταστήματα εμπορίας 

ηλεκτρολογικού υλικού. 

 

Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει 

υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και 

οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων με αντίστοιχα 

περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. [3] 

Ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου έχει η χρήση 

τεχνικών βιοκλιματικού σχεδιασμού. Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο σχεδιασμός, ο 

οποίος, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό κλίμα, επιδιώκει την επίτευξη των βέλτιστων 

συνθηκών εσωτερικής άνεσης, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών πηγών 
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και την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Βασικές τεχνικές του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού αποτελούν : 

η θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους 

Η θερμική προστασία του κελύφους εξασφαλίζεται, κυρίως, με τη χρήση 

κατάλληλων δομικών και μονωτικών υλικών για την επαρκή θερμομόνωση του 

κτιρίου, την αποφυγή θερμογεφυρών, τη χρήση επιχρισμάτων και χρωματισμών 

ψυχρών βαφών μεγάλης ανακλαστικότητας για τις προσήλιες τους θερινούς μήνες 

εξωτερικές επιφάνειες τοίχων και ταρατσών, τη χρήση διπλών υαλοπινάκων και 

αεροστεγών κουφωμάτων για τον περιορισμό των σημαντικότατων απωλειών των 

ανοιγμάτων και τέλος την φύτευση των δωμάτων όπου αυτό είναι εφικτό. [13] 

τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού (συστημάτων 

ηλιοπροστασίας και φυσικού και υβριδικού αερισμού αναλόγως των συνθηκών και 

της εποχής) 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για 

την κάλυψη των θερμικών αναγκών των χώρων ενός κτιρίου. Για το σκοπό αυτό, το 

πλέον σημαντικό στοιχείο είναι ο προσανατολισμός των ανοιγμάτων. Για 

παράδειγμα, τα ανοίγματα με νότιο προσανατολισμό είναι αυτά που δέχονται την 

περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα και συνιστώνται για χώρους με 

μεγαλύτερη ανάγκη για θέρμανση. Εκτός, όμως, από αυτό το σύστημα άμεσου 

κέρδους, υπάρχουν και συστήματα έμμεσου κέρδους, όπως οι ηλιακοί τοίχοι, οι 

ηλιακοί χώροι (θερμοκήπια) και τα ηλιακά αίθρια. [13] 
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τα παθητικά συστήματα δροσισμού  

Με τα παθητικά συστήματα δροσισμού επιδιώκεται η μείωση των θερμικών 

φορτίων του κτιρίου κατά τους θερινούς μήνες και επιτυγχάνεται με κατάλληλη 

σκίαση των ανοιγμάτων, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους. Μεγάλη συμβολή 

στο δροσισμό του κτιρίου έχει και ο φυσικός αερισμός του, που, εξαρτάται επίσης 

από τη θέση των ανοιγμάτων και ο οποίος μπορεί να ενισχύεται με τη χρήση 

μηχανικών μέσων όπως οι ανεμιστήρες οροφής (υβριδικά συστήματα) και να 

επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας. Η 

ελεύθερη ψύξη (free cooling) ή αλλιώς ο νυκτερινός δροσισμός, συνίσταται στην 

ανανέωση του αέρα με φυσικό ή τεχνητό τρόπο τις νυχτερινές ή πρωινές ώρες, κατά 

τις οποίες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία 

του χώρου, είναι ευρύτατα χρησιμοποιούμενη τεχνική εξοικονόμησης. [13] 

 τα συστήματα φυσικού φωτισμού 

Η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να εξυπηρετήσει με φυσικό τρόπο και τις ανάγκες για 

φωτισμό. Η επάρκεια του φυσικού φωτισμού και η κατανομή του εξαρτώνται από τη 

γεωμετρία των ανοιγμάτων και του φωτιζόμενου χώρου, αλλά και από τα 

φωτομετρικά χαρακτηριστικά των αδιαφανών επιφανειών, όπως το χρώμα τους και 

των υαλοπινάκων (ανακλαστικότητα, φωτεινή διαπερατότητα). [13] 

Εκτός από την εφαρμογή αυτών των τεχνικών, δυνατότητες εξοικονόμησης υπάρχουν 

και στα συστήματα που καταναλώνουν ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες για 

θέρμανση και ψύξη. [13] 

Για τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή 

διαστασιολόγησή τους, η τακτική συντήρησή τους καθώς και η κατάλληλη μόνωση 
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των μερών τους. Επίσης, η χρήση αυτοματισμών, όπως οι θερμοστατικοί διακόπτες 

και οι χρονοδιακόπτες, εξασφαλίζουν, με χαμηλό κόστος αγοράς, σημαντική μείωση 

στην κατανάλωση καυσίμου. [13] 

Αντίστοιχα, τα συστήματα ψύξης πρέπει να διαστασιολογούνται και να 

συντηρούνται σωστά. Εξάλλου οι κλιματιστικές συσκευές, όπως και όλες σχεδόν οι 

οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, φέρουν ειδική ενεργειακή σήμανση, που βοηθά στην 

επιλογή της πλέον κατάλληλης και ενεργειακά αποδοτικής. [13] 

Οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών είναι 

ευρύτατα διαδεδομένες. Στον οικιακό τομέα, τέτοιες εφαρμογές για θέρμανση ή 

προθέρμανση νερού είναι: οι ηλιακοί συλλέκτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται την 

ηλιακή ακτινοβολία και οι γεωθερμικές αντλίες οι οποίες εκμεταλλεύονται την 

σταθερά υψηλή θερμοκρασία εδαφών με γεωθερμικό δυναμικό. Οι τελευταίες 

μάλιστα, αρχίζουν και βρίσκουν όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή στο τομέα της ψύξης, 

εκμεταλλευόμενες τη σταθερή θερμοκρασία κοινών εδαφών (ή υδάτων) στα οποία 

απορρίπτουν ποσά θερμότητας. [13] 

Τέλος, σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης δίνουν εξειδικευμένες διατάξεις 

ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας. Τέτοιες διατάξεις χρησιμοποιούνται στα 

σπίτια συχνότατα σε περιπτώσεις τζακιών και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με 

αυξημένη ενεργειακή απόδοση που ανακτούν σημαντικά ποσά θερμότητας από τα 

απορριπτόμενα καυσαέρια και τα αποδίδουν για τη θέρμανση νερού ή αέρα. Σε άλλες 

πάλι περιπτώσεις κεντρικών κλιματιστικών μονάδων όπου προστίθεται διάταξη 

διασταυρούμενης ροής ανακτούνται ή αποδίδονται από τις απορριπτόμενες 

ποσότητες αέρα, ποσά θερμότητας για προκλιματισμό, και σπανιότερα δε 

ανακτούνται από συμπυκνωτές ψυκτικών διατάξεων για προθέρμανση αέρα. [10] 



 31 

Η κύρια κατανάλωση στα εμπορικά καταστήματα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα και στην 

περίπτωση των εμπορικών αλυσίδων και τα καύσιμα των αυτοκινήτων (φορτηγών και 

Ι.Χ.). Η παρούσα εργασία έχει επικεντρωθεί στις ηλεκτρικές καταναλώσεις 11 

καταστημάτων της ίδιας εμπορικής αλυσίδας. 

Η μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει από τις ανάγκες σε 

φωτισμό και θέρμανση. Σε όλα τα καταστήματα που εξετάσαμε η θέρμανση 

αποτελείται από κλιματιστικές μονάδες οι περισσότερες από της οποίες είναι 

χαμηλού ενεργειακού δείκτη. Επίσης σε σχεδόν όλα τα καταστήματα υπάρχει χώρος 

έκθεσης φωτιστικών τα οποία παραμένουν αναμμένα και κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Τέλος οι υπόγειοι χώροι της αποθήκης φωτίζονται καθ’ όλο το ωράριο 

λειτουργίας του καταστήματος. 
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Κεφάλαιο 3 

3.1 Η εμπορική αλυσίδα Μεϊδάνης Α.Ε. . 
 

Η Μεϊδάνης ιδρύθηκε το 1983 στη Νέα Σμύρνη ως Electroinvest Α.Ε., νομική 

επωνυμία που διατηρεί μέχρι σήμερα. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας εμπορικής 

εταιρείας που θα προμήθευε τους επαγγελματίες με επώνυμα ηλεκτρολογικά 

προϊόντα καλύπτοντας το κενό που άφηναν στη διανομή οι μεγάλες βιομηχανίες. [17] 

  Προσηλωμένη αποκλειστικά στην χονδρική πώληση, η εταιρεία ανέπτυξε γοργά 

σχέσεις συνεργασίας με πάνω από 600 πελάτες στους οποίους προσέφερε 

ανταγωνιστικές τιμές, αξιόπιστα προϊόντα, άμεση παράδοση και after-sales service 

χωρίς να τους ανταγωνίζεται και παρέχοντας τους την σιγουριά που προσφέρει ένας 

αξιόπιστος συνεργάτης με διαθέσιμο προϊόν ανά πάσα στιγμή. [17] 

  Το 1990 η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα με έδρα την 

Θεσσαλονίκη υιοθετώντας την ίδια φιλοσοφία. Η επιτυχημένη συνταγή και οι 

αυξημένες ανάγκες οδηγούν στην ίδρυση της Electroinvest Θεσσαλίας το 1995 με 

έδρα την Λάρισα, καλύπτοντας τον κεντρικό κορμό της χώρας με την ίδια πάντα 

πολιτική. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αποχωρεί από την έδρα της στην Νέα Σμύρνη και 

μεταφέρεται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2000 τ.μ. στο Μοσχάτο για να 

καλύψει τις ανάγκες σε αποθηκευτικούς χώρους και γραφεία. [17] 

  Από το 2000 κι έπειτα, οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού 

οδηγούν την εταιρεία στην στρατηγική απόφαση για ανάπτυξη δικτύου σημείων 

πώλησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου της. Η Electroinvest 

δείχνει υψηλό επίπεδο προσαρμοστικότητας στις νέες απαιτήσεις προς όφελος των 

εργαζομένων της και των συνεργατών της και αναπτύσσει σταδιακά ένα δίκτυο 

καταστημάτων με στόχο την κάλυψη των αναγκών της αγοράς πανελλαδικά και την 

εδραίωσή της στους ισχυρούς παίκτες του χώρου, χωρίς ταυτόχρονα να θίγει τα 

συμφέροντα των μακροχρόνιων συνεργατών της. [17] 

  Σήμερα, η Μεϊδάνης αριθμεί δίκτυο 23 καταστημάτων – Δεκατέσσερα (14) στην 

Αττική (Μοσχάτο, Χαλάνδρι, Βάρη, Νέα Ιωνία, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Άγιος 

Δημήτριος, Γλυκά Νερά, 'Ίλιον, Λυκόβρυση, Πειραιά, Νέα Ερυθραία, Αιγάλεω και 

Αγ. Παρασκευή), στη Θεσσαλονίκη δύο (2), στη Θεσσαλία (Λάρισα, Βόλος), στη 

Πελοπόννησο (Κόρινθος, Πάτρα), στην Κρήτη (Ηράκλειο), στην Δυτική Ελλάδα στο 
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Αγρίνιο και στη Ρόδο και δημιουργεί νέα, ενιαία εταιρική ταυτότητα με στόχο την 

προώθηση και καθιέρωση του ονόματος της στους επαγγελματίες του χώρου και στο 

ευρύ καταναλωτικό κοινό. [17] 

 Η Μεϊδάνης είναι μια εμπορική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διανομή 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού για την οικοδομή και την βιομηχανία. 

Από την ίδρυσή της το 1983, η εταιρεία γνωρίζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης 

και έχει εξελιχθεί σήμερα σε έναν από τους πιο δυναμικούς ομίλους στην ελληνική 

αγορά. Η εταιρεία σήμερα απασχολεί πάνω από 170 άτομα προσωπικό και 

καθημερινά διαχειρίζεται τις ανάγκες των 1000 και πλέον πελατών της. [17] 

 

Εικόνα 5. Χάρτης καταστημάτων. 

Τα καταστήματά της διαφέρουν μεταξύ τους στη δομή, τα τετραγωνικά, το έτος 

κατασκευής καθώς και στον αριθμό των ατόμων που τα στελεχώνουν. Έχουν όμως 

όλα μία κοινή φιλοσοφία. Απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους όσο 

και σε ιδιώτες καταναλωτές. Για το λόγο αυτό διαθέτουν όλα μεγάλες βιτρίνες στην 

μπροστινή πλευρά και συχνά και στα πλαϊνά του κτηρίου, έναν ανοιχτό χώρο στο 

εσωτερικό επισκέψιμο από τους πελάτες, ο οποίος διαθέτει όλες τις συνθήκες άνεσης 

που πρέπει να έχει ένα κατάστημα (επαρκή φωτισμό, θέρμανση-ψύξη και μουσική), 

και φυσικά μεγάλες υπόγειες (και όχι μόνο) αποθήκες. Ο κυρίως χώρος συνήθως 
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αποτελείται από δύο μέρη. Την έκθεση των φωτιστικών και «τον πάγκο» όπως 

ονομάζεται.  

 Η έκθεση των φωτιστικών είναι ένα σημείο στο κατάστημα όπου στην οροφή αλλά 

και τριγύρω μπορεί κανείς να δει κάθε είδους φωτιστικό εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου και απευθύνεται κυρίως στον πελάτη λιανικής αλλά και στον επαγγελματία 

διακοσμητή. Τα φωτιστικά αυτά παραμένουν αναμμένα καθ’ όλη τη λειτουργία του 

καταστήματος. 

 

Εικόνα 6. Έκθεση φωτιστικών. 

Ο πάγκος είναι το δεύτερο σημείο του καταστήματος το οποίο απευθύνεται τόσο στον 

επαγγελματία ηλεκτρολόγο όσο και στον πελάτη λιανικής. Πρόκειται για έναν πάγκο 

μεγάλο σε μήκος από τη μέσα μεριά του οποίου βρίσκεται ο πωλητής και από την 

έξω ο πελάτης. Πίσω από τον πάγκο θα συναντήσει κανείς μεγάλα ράφια με 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 
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Εικόνα 7. Πάγκος. 

Οι αποθήκες του καταστήματος που σε πολλές περιπτώσεις αποτελούνται από 

περισσότερους από έναν ορόφους και πολλά σε έκταση τετραγωνικά, φιλοξενούν το 

μεγαλύτερο μέρος του εμπορεύματος. Αποτελούνται από στοιχισμένες ραφιέρες με 

κενό ανάμεσα τους αρκετό ώστε να κινείται το χειροκίνητο παλετοφόρο ή το κλάρκ. 

Φωτίζονται από άκρη σε άκρη με λάμπες φθορίου, οι οποίες παραμένουν αναμμένες 

καθ’ όλη τη λειτουργία του καταστήματος. 

 

Εικόνα 8. Αποθήκες.  
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Κεφάλαιο 4 
 

4.1 Συλλογή των στοιχείων – μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων. 
 

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις, με ερωτηματολόγια 

που στάλθηκαν στα καταστήματα αλλά κυρίως από τα τιμολόγια του ηλεκτρικού 

ρεύματος των ετών 2013-2014-2015. Κάποια καταστήματα έπρεπε να εξαιρεθούν από 

την συγκεκριμένη μελέτη λόγω έλλειψης στοιχείων ή απλά γιατί δεν είχαν προστεθεί 

στη εμπορική αλυσίδα τα συγκεκριμένα έτη που εξετάστηκαν.  

Με τη χρήση ερωτηματολογίων συλλέχθηκαν τα ακόλουθα στοιχεία. Τα τετραγωνικά 

του καταστήματος, τα φωτιστικά σώματα που διαθέτει στους χώρους της αποθήκης 

και στην περιοχή του «πάγκου», τα μέσα ψύξης-θέρμανσης. Οι ερωτήσεις που 

καλέστηκαν να απαντήσουν τα καταστήματα ήταν οι παρακάτω: 

1. Από πόσα τετραγωνικά αποτελείται το κατάστημα. 

2. Πόσα τετραγωνικά από αυτά είναι έκθεση (επισκέψιμα από τους πελάτες και 

πόσα αποθήκη. 

3. Τι μέσα θέρμανσης – ψύξης διαθέτει το κατάστημα. (πχ καλοριφέρ, κεντρική 

μονάδα θέρμανσης-ψύξης, air-condition) 

4. Οι περισσότερες μονάδες διαθέτουν ετικέτες με τα χαρακτηριστικά τους. 

Παρακαλώ (όπου είναι δυνατό) να φωτογραφίσετε τις ετικέτες με ένα έξυπνο 

κινητό και να τις επισυνάψετε στο e-mail. 

5. Όπου υπάρχουν air-condition παρακαλώ να αναφέρετε το πλήθος τους. 
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6. Το κατάστημα διαθέτει φορτηγό; Αν ναι, παρακαλώ αναφέρετε το μοντέλο 

του και την εταιρία που το κατασκευάζει. 

7. Εκτός από την έκθεση των φωτιστικών, το υπόλοιπο κατάστημα τι μέσα 

φωτισμού διαθέτει; (παρακαλώ αναφέρετε το πλήθος των φωτιστικών και την 

ισχύ των λαμπτήρων στους βοηθητικούς χώρους και τις αποθήκες.) 

8. Πόσους υπολογιστές διαθέτει το κατάστημα; 

9. Παρακαλώ αναφέρετε τυχόν άλλες καταναλώσεις που τυχόν διαθέτει το 

κατάστημα (πχ αντλίες, κινητήρες). 

*Τα εταιρικά αυτοκίνητα εξαιρέθηκαν αφού η εργασία αφορούσε τις ηλεκτρικές 

καταναλώσεις και η εταιρία δεν διαθέτει ηλεκτροκίνητα οχήματα. Θα αποτελέσουν 

μελλοντική συμπληρωματική έρευνα. Επιπλέον, τα στοιχεία που αφορούν χιλιόμετρα 

και καταναλώσεις δεν ήταν διαθέσιμα για να μπορέσει να γίνει στατιστική 

επεξεργασία. 

Αφού λοιπόν σαρώθηκαν, αποθηκεύτηκαν σε σκληρό δίσκο, (δε χρησιμοποιήθηκαν 

καθόλου φωτοαντίγραφα για αυτή την εργασία), και καταγράφηκαν όλοι οι 

εκκαθαριστικοί λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος των ετών 2013-2014-2015 για 

κάθε κατάστημα ξεχωριστά παρουσιάστηκε μία σειρά από δυσκολίες που έπρεπε να 

ξεπεραστούν. Σε κάποια καταστήματα οι λογαριασμοί ήταν μηνιαίοι αλλά δεν 

ξεκινούσαν από την πρώτη ημέρα του μήνα, σε κάποια τριμηνιαίοι και σε κάποια 

τετραμηνιαίοι. Έπρεπε λοιπόν να υπολογιστούν οι μηνιαίες καταναλώσεις ανά 

κατάστημα ώστε να μπορούν να μπουν σε κοινά γραφήματα με στόχο τη μεταξύ τους 

σύγκριση και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Αφού λοιπόν διαιρέθηκαν οι 
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κιλοβατώρες κάθε τιμολογίου με τις ημέρες της κατανάλωσης, η ημερήσια 

κατανάλωση πολλαπλασιάστηκε με τις αντίστοιχες ημερολογιακές ημέρες κάθε μήνα.  

 

 

 

Εικόνα 9. Τυπικό τιμολόγιο ηλεκτρικών καταναλώσεων. 

Παραδείγματος χάριν γίνεται υπολογισμός τις ηλεκτρικής κατανάλωσης για το 

κατάστημα του Βόλου. 

Τα στοιχεία που προέκυψαν από το τιμολόγιο έχουν ως εξής: 
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Περίοδος κατανάλωσης 29/04/2013-28/08/2013 

Ημέρες 121 

Σύνολο κατανάλωσης περιόδου 7,877 kWh 

Το διάστημα κατανάλωσης ήταν από 29/04/13-28/08/13 ή 121 ημέρες. Επομένως η 

εκτιμώμενη μέση ημερήσια κατανάλωση προκύπτει: 

7,877 kWh / 121 ημέρες = 65 kWh ανά ημέρα* 

Με βάση αυτήν την τιμή προκύπτει η κατανάλωση του Μαΐου ως εξής: 65kWh/ημέρα 

επί τις ημέρες του Μαΐου που είναι 31 = 2018 kWh. 

Αντίστοιχα προκύπτουν όλοι οι μήνες. 

Στη συνέχεια αφού υπολογίστηκαν όλοι οι μήνες ανά έτος, ανά κατάστημα, τα 

στοιχεία αυτά συγκεντρώθηκαν σε πίνακες και με βάση αυτούς δημιουργήθηκαν 

γραφήματα όπως το παρακάτω: 

 

Γράφημα 1. Οι καταναλώσεις του κεντρικού καταστήματος της εταιρίας στο 

Μοσχάτο, απεικονισμένες ανά μήνα για τα έτη 2013-2014-2015 έτσι όπως 

προέκυψαν από την ανωτέρω διαδικασία επεξεργασίας των τιμολογίων του 

ηλεκτρικού ρεύματος. 
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  Ένα ακόμα εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί ήταν το γεγονός ότι σε κάποια 

καταστήματα υπήρχαν δύο μετρητές όποτε και δύο λογαριασμοί ρεύματος. Σε αυτή 

την περίπτωση προστέθηκαν οι καταναλώσεις που προέκυψαν για τα αντίστοιχα 

διαστήματα και μετά έγινε η διαδικασία υπολογισμού που προαναφέρθηκε. 

 Σημειώνεται εδώ ότι λόγω έλλειψης μετρητικών συστημάτων γίνεται εκ των 

προτέρων η παραδοχή ότι όλες οι ημέρες έχουν ίδια κατανάλωση. Αυτή η 

παραδοχή αποτελεί σημαντικό σφάλμα καθώς δεν έχουν όλα τα καταστήματα 

ενιαίο ωράριο λειτουργίας καθώς και το εκάστοτε κατάστημα δεν λειτουργεί 

τις ίδιες ώρες καθημερινά σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης τα καταστήματα δεν 

λειτουργούν την ημέρα Κυριακή και στις επίσημες αργίες. 

 Μπορείτε να δείτε τα γραφήματα ανά κατάστημα στο Παράρτημα 1. 
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Κεφάλαιο 5 

5.1 Ισοδύναμο Άνθρακα. 
 

Η τιμή του συντελεστή μετατροπής της κιλοβατώρας σε εκπομπές CO2 που 

χρησιμοποιήθηκε ισούται με 0,989 κιλά CO2/kWh για το Ελληνικό σύστημα 

παραγωγής.[8] 

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 2013 2014 2015 

Κατάστημα kWh/έτος CO2/έτος kWh/έτος CO2/έτος kWh/έτος CO2/έτος 

Μοσχάτο 102.819 

102.819 

 

101.687 108.408 

 

107.215 

 

121.701 

 

120.362 

 
Γλυκά Νερά 25.756 

 

25.472 

 

27.019 

 

26.721 

 

24.589 

 

24.318 

 
Μενεμένη 26.805 

 

26.510 

 

25.202 

 

24.924 

 

25.106 

 

24.829 

 
Καλλιθέα  59.596 

 

58.940 

 

57.374 

 

56.742 

 

52.566 

 

51.987 

 
Κόρινθος 45.027 

 

44.531 

 

46.866 

 

46.350 

 

44.447 

 

43.958 

 
Κρήτη - - 31.029 

 

30.687 

 

33.999 

 

33.625 

 
Λάρισα 63.577 

 

62.877 

 

63.114 

 

62.419 

 

63.138 

 

62.443 

 
Ν. Σμύρνη 33.339 

 

32.972 

 

33.006 

 

32.642 

 

33.338 

 

32.971 

 
Χαλάνδρι 48.987 

 

48.448 

 

46.427 

 

45.916 

 

50.614 

 

50.057 

 
Νέα Ιωνία 55.822 

 

55.207 

 

49.949 

 

49.399 

 

53.368 

 

52.780 

 
Αγ. Δημήτριος 111.698 

 

110.469 

 

97.243 

 

96.173 

 

95.853 

 

94.798 

 
 

Πίνακας 1. Οι ετήσιες καταναλώσεις ανά κατάστημα. 

Παρατηρούμε ότι σε κάποια καταστήματα οι ετήσιες καταναλώσεις αυξάνονται ενώ 

σε άλλα μειώνονται. Μία λογικά εξήγηση για την αύξηση της κατανάλωσης στο 

Μοσχάτο θα ήταν ότι καθώς η εταιρία αυξάνεται, και αφού το Μοσχάτο αποτελεί το 

κεντρικό κατάστημα, όσοι περισσότεροι άνθρωποι προστίθενται στο δυναμικό του, 

τόσο περισσότερο αυξάνεται και η καταναλισκόμενη ενέργεια. Για τα 

υποκαταστήματα παρατηρούμε ότι κατά μέσω όρο η ετήσια κατανάλωση σε 

ηλεκτρικό ρεύμα μειώνεται και αυτό θα μπορούσαμε να το αποδώσουμε στη μερική 

αντικατάσταση λαμπτήρων αλογόνου με λαμπτήρες LED στα φωτιστικά που είναι 

προς πώληση στην έκθεση του εκάστοτε καταστήματος. 



 42 

5.2 Προτάσεις μείωσης αποτυπώματος άνθρακα. 
 

Οι καταναλώσεις που είδαμε παραπάνω μπορούν να μειωθούν με μικρές αρχικά 

παρεμβάσεις αλλά και ριζικές αλλαγές στην πορεία.  

Αρχικά θα πρέπει να τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους των καταστημάτων κουρτίνα 

αέρα ώστε να μειωθούν οι θερμικές και ψυκτικές απώλειες του χώρου. 

 

Εικόνα 10. Λειτουργία κουρτίνας αέρα. 
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2) Πρέπει σταδιακά κάθε λαμπτήρας που καίγεται από την έκθεση των φωτιστικών να 

αντικαθίσταται αποκλειστικά και μόνο με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης (LED). 

 

Εικόνα 11. Λαμπτήρες LED. 

Η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με LED στα υπάρχοντα φωτιστικά θα 

οδηγήσει στη μείωση των καταναλώσεων και του αντίστοιχου αποτυπώματος 

άνθρακα όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί: 

Κατάστημα Καταναλώσεις των φωτιστικών 

ανά κατάστημα σε W/h. 

Καταναλώσεις ανά κατάστημα με 

λαμπτήρες Led σε W/h. 

Μοσχάτο        9.750 

Γλυκά Νερά       1.931 

Μενεμένη       1.050 

Καλλιθέα        1.150 

Κόρινθος       1.120 

Κρήτη       2.028 

Λάρισα       3.320 

Ν. Σμύρνη       760 

Χαλάνδρι     196 

Νέα Ιωνία       2.257 

Αγ. Δημήτριος        8.005 

Αποτύπωμα 

άνθρακα 

62,9162 kg CO2/h 31,2198 kg CO2/h 

Μείωση 

αποτυπώματος 

31,6964 kg CO2/h 

 

Πίνακας 2. Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την αντικατάσταση των 

συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες Led. 
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3) Στους χώρους της αποθήκης θα πρέπει να τοποθετηθούν αισθητήρες παρουσίας 

ώστε να μη παραμένουν αναμμένα τα φώτα όταν δεν βρίσκεται κανείς στο χώρο. Το 

ίδιο ισχύει και για τις τουαλέτες. 

 

Εικόνα 12. Ανιχνευτής παρουσίας. [18] 

4) Κατά τους θερινούς μήνες θα πρέπει να κατεβαίνουν τα στόρια στις βιτρίνες ώστε 

να μειώνεται η χρήση των κλιματιστικών. 

 

Εικόνα 13. Λήψη με θερμοκάμερα σε βιτρίνα καταστήματος. 
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5) Σταδιακά θα πρέπει να αντικατασταθούν τα φωτιστικά του καταστήματος και της 

αποθήκης με φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης (LED) είτε είναι PL είτε είναι 

λαμπτήρες φθορισμού. 

6) Κάθε κλιματιστικό που χαλάει να αντικαθίσταται με καινούριο μεγάλης 

ενεργειακής απόδοσης (κλάση Α+ ). 

7) Τοποθέτηση μετρητών σε κάθε κατάστημα σε επιλεγμένες καταναλώσεις με σκοπό 

την παρακολούθηση, μελέτη και πιθανή μείωσή τους. 

8) Η εταιρία ανακυκλώνει ήδη μπαταρίες αλκαλικές, μολύβδου, λαμπτήρες και 

φωτιστικά. Ένα ακόμα είδος που έχει αρχίσει να ανακυκλώνεται είναι το χαρτί, το 

οποίο χρησιμοποιείται εκτενώς, από τις προσφορές, τα δελτία της ενδοδιακίνησης 

που εκτυπώνονται καθημερινά (ΠΕΝ), μέχρι τα φυλλάδια των προσφορών που 

περισσεύουν με τη λήξη της προωθητικής ενέργειας. Επίσης ανακυκλώνονται και τα 

χαρτόκουτα. 

Το να μπει μία εταιρία στη διαδικασία της ανακύκλωσης δεν είναι εύκολο. Πέρα από 

τον σχεδιασμό της διαδικασίας (εύρεση συνεργάτη που θα ανακυκλώνει τα υλικά, 

σχεδιασμό και παραγγελία των κάδων που θα τοποθετείται το κάθε υλικό 

διαχωρισμένο και εύρεση του σωστού μέσου για την ενημέρωση του προσωπικού της 

εταιρίας), η μεγαλύτερη δυσκολία έγκειται στη στάση των ίδιων των ανθρώπων. 

Κάποιοι είναι περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένοι και επικροτούν αυτή την 

προσπάθεια. Οι περισσότεροι δυστυχώς αρνούνται να προσαρμοστούν στην αλλαγή. 

Τα στοιχεία βέβαια μπορούν να πείσουν και τον πιο δύσπιστο : 
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1. Η παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από παλιό χρησιμοποιημένο χαρτί σε σχέση 

με την παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από παρθένες πρώτες ύλες 

(χαρτοπολτός): 

 Εξοικονομεί 17 δέντρα 

 Εξοικονομεί το 50% της ενέργειας και της κατανάλωσης νερού 

 Έχει ως αποτέλεσμα 35% λιγότερη ρύπανση του αέρα. 

2. Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε όλα τα υλικά συσκευασίας 

και χαρτιού θα αποφεύγονταν η έκλυση 3,84 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου 

του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. [19] 

3. Για την Ε.Ε., έρευνα της Ökopol (Γερμανικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής 

Στρατηγικής) υπολογίζει την εξοικονόμηση αερίων του θερμοκηπίου από την 

τρέχουσα ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων σε 160εκ. τόνους 

διοξειδίου του άνθρακα, που αντιστοιχεί στην συνολική ποσότητα που 

παράγουν ολόκληρη η Ελλάδα και η Φιλανδία μαζί. Μια άλλη μελέτη που 

έκανε το προαναφερόμενο Ινστιτούτο το 2008, υπολόγισε ότι εάν το ποσοστό 

της ανακύκλωσης των οικιακών αποβλήτων φτάσει το 50% έως το 2020, το 

CO2 θα μειωθεί περισσότερο από 89 εκατομμύρια τόνους ποσό που 

αντιστοιχεί στην απόσυρση από τους δρόμους 31 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. 

[20] 

4. Στις ΗΠΑ, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (EPA) έχει υπολογίσει 

ότι η απόρριψη 100 τόνων χαρτιού γραφείου παράγει 62 τόνους CO2   ενώ η 

ανακύκλωση 50 τόνων από το ίδιο χαρτί έχει το αντίστροφο αποτέλεσμα και 

απορροφά 3 τόνους CO2. [20] 
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Τέλος μπορούν να ανακυκλωθούν και αλλά ηλεκτρολογικά υλικά όπως οι διακόπτες. 

Καθημερινά η εταιρία εμπορεύεται εκατοντάδες διακόπτες σε πελάτες που κάνουν 

ανακαίνιση σε κάποιο κτήριο. Που καταλήγουν όμως οι προηγούμενοι διακόπτες που 

θα αντικατασταθούν; Και ας μη ξεχνάμε πως οι διακόπτες αποτελούνται κυρίως από 

μέταλλο και πλαστικό. Το ίδιο ισχύει και με το παλιό ραγοϋλικό (ασφάλειες, ρελλέ 

κτλ).  
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Παράρτημα 1 
 

1.1 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στο Μοσχάτο. 

ΟΡΟΦΟΣ -2 -1 ΙΣΟΓΕΙΟ 1 2 ΣΚΑΛΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΕ WATT/HR 

ΕΙΔΟΣ                 

ΦΘΟΡΙΟΥ 18W 0 0 20 0 0 0 20 360 

ΦΘΟΡΙΟΥ 36W 102 142 0 0 0 0 244 8.784 

ΦΘΟΡΙΟΥ 58W 6 0 0 0 0 0 6 348 

ΑΛΟΓΟΝΟΥ 60W 0 1 0 0 4 20 25 1.500 

ΣΠΟΤ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 50W 0 0 11 20 5 0 36 1.800 

PL 18W 0 0 140 186 10 0 336 6.048 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 24.000BTU 0 0 0 1 2 0 3 21.102 

HQI 150W 0 0 0 12 0 0 12 1.800 

PC(ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

250W) 0 1 13 18 1 0 33 8.250 

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ(ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 

500W) 0 1 5 4 1 0 11 5.500 

 *1BTU= 0,293WATT 

       

55.492 

 

Πίνακας 1.1. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στο Μοσχάτο. 
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Γράφημα 1. Οι καταναλώσεις του κεντρικού καταστήματος της εταιρίας στο 

Μοσχάτο, απεικονισμένες ανά μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 

 

 

Γράφημα 2. Οι καταναλώσεις του κεντρικού καταστήματος της εταιρίας στο 

Μοσχάτο, απεικονισμένες ανά μήνα για το έτος 2013. 
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Γράφημα 3. Οι καταναλώσεις του κεντρικού καταστήματος της εταιρίας στο 

Μοσχάτο, απεικονισμένες ανά μήνα για το έτος 2014. 

 

 

Γράφημα 4. Οι καταναλώσεις του κεντρικού καταστήματος της εταιρίας στο 

Μοσχάτο, απεικονισμένες ανά μήνα για το έτος 2015. 
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1.2 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στα Γλυκά Νερά. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 

WATT/HR 

ΦΘΟΡΙΟΥ 2x58 W 10 1160 

PL 2x26 W 23 1196 

HQI 150 W 10 1500 

ΣΠΟΤ LED 5W 12 60 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 45,000 BTU 2 13185 

  *1BTU= 0,293WATT   17101 

 

Πίνακας 1.2. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στα Γλυκά Νερά. 

 

 

Γράφημα 5. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στα Γλυκά Νερά, απεικονισμένες 

ανά μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 
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Γράφημα 6. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στα Γλυκά Νερά, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2013. 

 

 

Γράφημα 7. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στα Γλυκά Νερά, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2014.  
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Γράφημα 8. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στα Γλυκά Νερά, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2015.  
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1.3 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στη Μενεμένη. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 

WATT/HR 

ΦΘΟΡΙΟΥ 18 W 32 576 

ΦΘΟΡΙΟΥ 36 W 23 828 

ΦΘΟΡΙΟΥ 58 W 10 580 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 48,000 BTU ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 2 14064 

 *1BTU= 0,293WATT   16048 

 

Πίνακας 1.3. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στη Μενεμένη. 

 

Γράφημα 9. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Μενεμένη, απεικονισμένες ανά 

μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 
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Γράφημα 10. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Μενεμένη, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2013. 

 

 

Γράφημα 11. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Μενεμένη, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2014. 
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Γράφημα 12. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Μενεμένη, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2015. 
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1.4 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Καλλιθέα. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ WATT/HR 

ΑΛΟΓΟΝΟΥ GU10 50W 10 500 

ΦΘΟΡΙΟΥ PL 2x26W 40 2080 

ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 36W 20 720 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 48,000 BTU  2 42192 

 *1BTU= 0,293WATT 

 

45492 

 

Πίνακας 1.4. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Καλλιθέα. 

 

 

Γράφημα 13. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Καλλιθέα, απεικονισμένες 

ανά μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 
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Γράφημα 14. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Καλλιθέα, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2013. 

 

Γράφημα 15. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Καλλιθέα, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2014. 
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Γράφημα 16. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Καλλιθέα, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2015. 
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1.5 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Κόρινθο. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ WATT/HR 

ΦΘΟΡΙΟΥ PL 2x26W 40 2080 

ΦΘΟΡΙΟΥ Τ8 36W 22 792 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 48,000 BTU  6 84384 

 *1BTU= 0,293WATT 

 

87256 

 

Πίνακας 1.5. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Κόρινθο. 

 

 

Γράφημα 17. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Κόρινθο, απεικονισμένες ανά 

μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 
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Γράφημα 18. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Κόρινθο, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2013. 

 

 

Γράφημα 19. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Κόρινθο, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2014. 
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Γράφημα 20. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Κόρινθο, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2015. 
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1.6 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Κρήτη. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ WATT/HR 

ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 35W 10 350 

ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 49W 12 588 

ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 80W 15 1200 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 48,000 BTU  3 42192 

 *1BTU= 0,293WATT 

 

44330 

 

Πίνακας 1.6. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Κρήτη. 

 

 

Γράφημα 21. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Κρήτη, απεικονισμένες ανά 

μήνα για τα έτη 2014-2015. 
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Γράφημα 22. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Κρήτη, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2014. 

 

 

Γράφημα 23. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στην Κρήτη, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2015. 
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1.7 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Λάρισα. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ WATT/HR 

ΦΘΟΡΙΟΥ 2x 36W 83 5976 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 48,000 BTU  3 42192 

 *1BTU= 0,293WATT 

 

48168 

 

Πίνακας 1.7. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Λάρισα. 

 

 

Γράφημα 24. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Λάρισα, απεικονισμένες ανά 

μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 
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Γράφημα 25. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Λάρισα, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2013. 

 

 

Γράφημα 26. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Λάρισα, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2014. 
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Γράφημα 27. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Λάρισα, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2015. 
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1.8 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Νέα Σμύρνη. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 

WATT/HR 

ΦΘΟΡΙΟΥ 18 W 14 252 

ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 28 W 2 56 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 35,800 BTU  2 10490 

 *1BTU= 0,293WATT   10798 

 

Πίνακας 1.8. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στην Νέα Σμύρνη. 

 

 

Γράφημα 28. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, απεικονισμένες 

ανά μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 
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Γράφημα 30. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2013. 

 

 

Γράφημα 31. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2014. 
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Γράφημα 32. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Νέα Σμύρνη, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2015. 
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1.9 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στο Χαλάνδρι. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ WATT/HR 

ΦΘΟΡΙΟΥ 2x 36W 19 1368 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 48,000 BTU  4 56256 

 *1BTU= 0,293WATT 

 

57624 

 

Πίνακας 1.9. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στο Χαλάνδρι. 

 

 

Γράφημα 33. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στο Χαλάνδρι, απεικονισμένες ανά 

μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 
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Γράφημα 34. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στο Χαλάνδρι, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2013. 

 

 

Γράφημα 35. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στο Χαλάνδρι, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2014. 
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Γράφημα 36. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στο Χαλάνδρι, απεικονισμένες ανά 

μήνα για το έτος 2015. 
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1.10 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στη Νέα Ιωνία. 

ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ WATT/HR 

ΦΘΟΡΙΟΥ 18W 5 90 

ΦΘΟΡΙΟΥ 2Χ18W 10 360 

ΦΘΟΡΙΟΥ 36W 7 252 

ΦΘΟΡΙΟΥ 2Χ36W 11 792 

ΦΘΟΡΙΟΥ 58W 2 116 

ΦΘΟΡΙΟΥ 2Χ58W 7 812 

ΦΘΟΡΙΟΥ 30W 1 30 

ΦΘΟΡΙΟΥ 4Χ18W 1 72 

ΑΠΛΙΚΕΣ Ε27 2Χ40W 2 160 

PL 2X26W 53 2756 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 44,300 BTU  4 51919 

 *1BTU= 0,293WATT 

 

57359 

 

Πίνακας 1.10. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στη Νέα Ιωνία. 
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Γράφημα 37. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Νέα Ιωνία, απεικονισμένες 

ανά μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 

 

 

Γράφημα 38. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Νέα Ιωνία, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2013. 
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Γράφημα 39. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Νέα Ιωνία, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2014. 

 

 

Γράφημα 40. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στη Νέα Ιωνία, απεικονισμένες 

ανά μήνα για το έτος 2015. 
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1.11 Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στον Άγιο Δημήτριο. 

ΟΡΟΦΟΣ -1 ΙΣΟΓΕΙΟ 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΟΣΟΤΙΚΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΣΕ WATT/HR 

ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ             

ΦΘΟΡΙΟΥ 36W 84 30 68 100 282 10.152 

ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 28 W 0 0 0 24 24 672 

ΑΛΟΓΟΝΟΥ 80W 13 0 0 0 13 1.040 

ΣΠΟΤ LED 5W 0 46 0 0 46 230 

PL 26W 0 142 0 0 142 3.692 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ 

60.000BTU 0 6 0 0 6 105.480 

*1BTU= 0,293WATT           123.266 

 

Πίνακας 1.11. Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις στον Άγιο Δημήτριο. 

 

Γράφημα 41. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο, 

απεικονισμένες ανά μήνα για τα έτη 2013-2014-2015. 
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Γράφημα 42. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο, 

απεικονισμένες ανά μήνα για το έτος 2013. 

 

 

Γράφημα 43. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο, 

απεικονισμένες ανά μήνα για το έτος 2014. 
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Γράφημα 44. Οι καταναλώσεις του καταστήματος στον Άγιο Δημήτριο, 

απεικονισμένες ανά μήνα για το έτος 2015. 
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