
  

 

 
 
 
Ευφυείς κλιματικές λύσεις έξυπνες ιδέες για καλύτερη 

ποιότητα ζωής 
 
 

 
Καινοτόμες κλιματικές λύσεις που μειώνουν τη ρύπανση λόγω CO2, εξοικονομώντας 
χρήματα ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, αναζητούνται 
στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με 
περισσότερους από 70 οργανισμούς από ολόκληρη την Ευρώπη. 
Με το σύνθημα «Ο κόσμος όπως σας αρέσει. Με το κλίμα που σας αρέσει», η 
Επίτροπος Connie Hedegaard, αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, εγκαινίασε 
πρόσφατα την εκστρατεία που επιδιώκει να θέσει πρακτικές λύσεις στο επίκεντρο της 
δημόσιας συζήτησης για την αλλαγή του κλίματος και να καταδείξει τον τρόπο με τον 
οποίο η δράση για το κλίμα μπορεί να αυξήσει την ευημερία και να αποφέρει 
οικονομικά οφέλη στους Ευρωπαίους πολίτες. Σε όλη την Ευρώπη καταγράφονται 
άφθονα παραδείγματα ευφυών και καινοτόμων κλιματικών λύσεων που μειώνουν τη 
ρύπανση λόγω CO2, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. 
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Για παράδειγμα, στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Στοκχόλμης, η θερμότητα 
του σώματος των διακινούμενων επιβατών μετατρέπεται σε θερμότητα η οποία 
διοχετεύεται σε παρακείμενο κτίριο γραφείων, μειώνοντας όχι μόνο τις εκπομπές αλλά 
και τον ενεργειακό λογαριασμό του κτιρίου κατά 20%-25%. Στη Δανία, το σχολείο 
Gedved του Horsens μειώνει ετησίως κατά 30.000 ευρώ το κόστος ενέργειας χάρη 
στην ηλιακή ενέργεια. Τα χρήματα που εξοικονομούνται δαπανώνται για τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης. Τέτοιες λύσεις όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι -έχουμε δηλαδή 
ταυτόχρονα εξοικονόμηση χρημάτων, κέρδος χρόνου και μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου- βρίσκονται στο επίκεντρο της επικοινωνιακής εκστρατείας. 
Διαδραστική συμμετοχή 
Η εκστρατεία, με άξονα έναν ιστότοπο που θα είναι σύντομα διαθέσιμη στις 23 
γλώσσες της Ε.Ε., σχεδιάστηκε ως μια συμμετοχική πλατφόρμα, όπου τα άτομα, οι 
επιχειρήσεις και οι τοπικές ομάδες θα είναι σε θέση να τηλεφορτώσουν, να 
προωθήσουν και να συζητήσουν τις λύσεις που προτείνουν για χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα και να λάβουν μέρος στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για την 
εξεύρεση της καλύτερης και πλέον πρωτότυπης λύσης. Οι συμπράξεις με οργανώσεις 
που κινούνται στο ίδιο πνεύμα αποτελούν κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας. 
Περισσότεροι από 70 οργανισμοί έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους ως 
εταίροι της εκστρατείας, μεταξύ των οποίων επιχειρηματικές ενώσεις, πανεπιστήμια, 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυβερνητικοί φορείς. Στην εναρκτήρια εκδήλωση με 
τίτλο «Οράματα για έναν κόσμο όπως σας αρέσει», οι εταίροι της εκστρατείας και 
απλοί πολίτες πλαισίωσαν την Επίτροπο κα Hedegaard, τον κ. Ed Davey, υπουργό 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου, τον κ. Federico Ramos 
de Armas, υφυπουργό Περιβάλλοντος της Ισπανίας, και άλλους ομιλητές για την 
έναρξη του διαλόγου. 
Μείωση εκπομπών έως το 2050 
Η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2013 και αποσκοπεί να αναδείξει τις 
υφιστάμενες οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% έως το 2050. Η ενέργεια 
αποτελεί συνέχεια του «Χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2050», ο οποίος 
δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2011 και προτείνει τρόπους σημαντικής αλλά και 
οικονομικά αποδοτικής μείωσης των εκπομπών σε κύριους οικονομικούς τομείς. Ο 
χάρτης πορείας καταδεικνύει ότι η οικοδόμηση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
θα αυξήσει τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες και υποδομές, όπως τα έξυπνα 
δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, και θα μειώσει δραστικά το κόστος των εισαγωγών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 Κατά 20%-25% μειώνεται ο ενεργειακός λογαριασμός του κεντρικού 
σιδηροδρομικού σταθμού της Στοκχόλμης, απ' όπου η θερμότητα του σώματος 
των διακινούμενων επιβατών μετατρέπεται σε θερμότητα, η οποία διοχετεύεται 
σε παρακείμενο κτίριο γραφείων. 

 30 χιλ. ευρώ μειώνεται ετησίως το κόστος ενέργειας στο σχολείο Gedved του 
Horsens, στη Δανία, χάρη στην ηλιακή ενέργεια. Τα χρήματα που 
εξοικονομούνται δαπανώνται για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. 

 Στις 23 γλώσσες της Ε.Ε. θα είναι διαθέσιμη η εκστρατεία, με κεντρικό άξονα 
έναν ιστότοπο συμμετοχικής πλατφόρμας, όπου τα άτομα, οι επιχειρήσεις και 
οι τοπικές ομάδες θα είναι σε θέση να τηλεφορτώσουν και να συζητήσουν 
λύσεις. 

 Περισσότεροι από 70 Οργανισμοί έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους 
ως εταίροι της εκστρατείας, μεταξύ των οποίων επιχειρηματικές ενώσεις, 
πανεπιστήμια, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυβερνητικοί φορείς. 

 Μέχρι τα τέλη του 2013 θα διαρκέσει η εκστρατεία και αποσκοπεί να 
αναδείξει τις υφιστάμενες οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την επίτευξη του 
στόχου της Ε.Ε. για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80%-
95% έως το 2050. 
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