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Ππωτάθλημα εξοικονόμησηρ ενέπγειαρ Π.ΕΞ.Ε: 

Βπάβεςση των τπιών Ελλήνων ππωταθλητών 
 
Η εθνική ομάδα ηηρ σώπαρ μαρ, με 2.845 ζςμμεηοσέρ και μέζη εξοικονόμηζη ανά 
νοικοκςπιό 270kwh ζηον ηλεκηπιζμό και 2900kwh ζηη θέπμανζη, αναδείσθηκε 
Ππωηαθλήηπια Εςπώπηρ. 

 

 
 
Με κηα εθδήιωζε απνινγηζκνύ θαη βξάβεπζεο ηωλ Ειιήλωλ ληθεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ειιεληθό 
γξαθείν ηνπ Επξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ, νινθιεξώζεθε ζήκεξα ν θύθινο εθδειώζεωλ γηα ην Πξωηάζιεκα 
Εμνηθνλόκεζεο Ελέξγεηαο (ΠΕΞΕ), ην νπνίν μεθίλεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 θαη θηλεηνπνίεζε 8.393 
λνηθνθπξηά από 11 ρώξεο ηεο Επξώπεο.  
  
Η εζληθή νκάδα ηεο ρώξαο καο, κε 2.845 ζπκκεηνρέο θαη κέζε εμνηθνλόκεζε αλά λνηθνθπξηό 270kwh ζηνλ 
ειεθηξηζκό θαη 2900kwh ζηε ζέξκαλζε, αλαδείρζεθε Πξωηαζιήηξηα Επξώπεο. Τε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή 
είραλ ηα δπν κεγάια αζηηθά θέληξα, ε Αζήλα (35,7%) θαη ε Θεζζαινλίθε (14,2%), ελώ δήιωζαλ παξώλ  
πνιίηεο από ζπλνιηθά 29 λνκνύο ηεο ρώξαο.. 
 
Σε επξωπαϊθό επίπεδν, ε κέζε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ηελ νπνία πέηπραλ ηα λνηθνθπξηά θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ δηαγωληζκνύ ήηαλ 5% ζηνλ ειεθηξηζκό θαη 4,7% ζηε ζέξκαλζε, πεξίπνπ 433kwh θαη 3.662kwh 
αληίζηνηρα. Με όξνπο κείωζεο απνηππώκαηνο, θάζε λνηθνθπξηό ζπλέβαιε θαηά κέζν όξν ζηελ απνθπγή 
έθιπζεο 421kg CO2. 
 
Σην πιαίζην ηεο εθδήιωζεο δόζεθαλ επίζεο ηα βξαβεία ζηηο 3 ειιεληθέο νηθνγέλεηεο πνπ πέηπραλ ηηο 
θαιύηεξεο επηδόζεηο. Ο πξώηνο ληθεηήο, Σηαύξνο Λέθθνο, από ην Κάηω Δηκεληό Κνξηλζίαο, εθαξκόδνληαο 
κηα νινθιεξωκέλε ζηξαηεγηθή αλαβάζκηζεο ηεο θαηνηθίαο ηνπ κείωζε ηελ θαηαλάιωζε ξεύκαηνο θαηά 27% 
ελώ ε ζέξκαλζε ζην ζπίηη ηνπ παξέρεηαη από αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Σην πιαίζην ηεο δηάθξηζήο ηνπ, 
ν Εζληθόο Πξωηαζιεηήο ζα ιάβεη έλα ρξεκαηηθό έπαζιν ηωλ 1.000 επξώ θαη κηα δωξεάλ ελεξγεηαθή 
επηζεώξεζε ηνπ ζπηηηνύ ηνπ. 
 
«Η κεγάιε ζπκκεηνρή ηωλ Ειιήλωλ πνιηηώλ απνηειεί κηα πνιύ επράξηζηε έθπιεμε γηα εκάο. Τελ αλάγθε 
γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, έλαλ από ηνπο ππιώλεο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο, πιένλ αγθαιηάδεη έλα κεγάιν 
ηκήκα ηεο θνηλωλίαο, ην νπνίν ζπλεηδεηνπνηεί πωο ε κείωζε ηνπ απνηππώκαηνο ζηα λνηθνθπξηά, όρη κόλν 
ζπκβάιιεη ζηε κάρε ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, αιιά κπνξεί επηπιένλ λα απνθέξεη,  ζεκαληηθά 
νηθνλνκηθά νθέιε», δήιωζε ν Δεκήηξεο Καξαβέιιαο, Γεληθόο Δηεπζπληήο ηνπ WWF Ειιάο.  
 
Από ηελ πιεπξά ηεο Eurobank, Εζληθνύ Φνξεγνύ ηνπ ΠΕΞΕ, ε εθπξόζωπόο ηεο θα Λύδα Μνδηάλν αλέθεξε: 
«Η Eurobank αηζζάλεηαη ηδηαίηεξε ραξά γηα ηε ζπκβνιή ηεο ζην ΠΕΞΕ, ην νπνίν έηπρε ηόζν κεγάιεο 
αληαπόθξηζεο από άθξε ζε άθξε ζηελ Ειιάδα. Ο ηξαπεδηθόο καο όκηινο  ππνζηεξίδεη κε ζπλέπεηα θαη 
ζπλέρεηα αλάινγεο δξάζεηο θαη πξωηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ινγηθή ηξηώλ 
αμόλωλ: α) ηε  βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ καο απνηππώκαηνο β) ηελ αλάπηπμε πξωηνπνξηαθώλ 
«πξάζηλωλ» πξνϊόληωλ γ) ηελ αλάπηπμε θνηλωληθνύ έξγνπ κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηωλ πνιηηώλ ζε 
ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο».  
 
Τν ΠΕΞΕ απνηέιεζε βαζηθό ππιώλα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εθζηξαηείαο ηνπ WWF Ειιάο WWF ECO2nomy, 
ε νπνία ζπλερίδεη λα παξέρεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζπκβνπιέο θαη ηα εξγαιεία γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 
θαη ρξεκάηωλ ζην ζπίηη θαη ηελ εξγαζία.  
 



 

 

 
 
Σημειώσειρ ππορ σςντάκτερ: 
Δηνξγαλωηέο ηνπ δηαγωληζκνύ ζηελ Ειιάδα: WWF Ειιάο θαη ε εηαηξεία ελεξγεηαθώλ ππεξεζηώλ Helesco. 
Υπν ηελ αηγίδα ηνπ Intelligent Energy Europe.Εζληθόο Φνξεγόο ΠΕΞΕ: όκηινο Eurobank  
Οη ηξεηο πξώηνη Έιιελεο ληθεηέο ηνπ ΠΕΞΕ είλαη: 

 1
νο

 ληθεηήο: Σηαύξνο Λέθθνο 

 2
νο

 ληθεηήο: Αζαλάζηνο Ζειεζηάδεο 

 3
νο

 ληθεηήο: Νηθόιανο Ζωγαλάο 
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Μηράιεο Πξνδξόκνπ, Σπλεξγάηεο ζε ζέκαηα θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ελέξγεηαο, WWF Ειιάο, 210-3314893, 
m.prodromou@wwf.gr,  
Θάζωλαο Κάληαο ππεύζπλνο γξαθείνπ ηύπνπ  WWF Ειιάο, ηει: 2103314893, i.kantas@wwf.gr 
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