
Οι σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία ανθρώπων και περιβάλλο-
ντος από την αθρόα καύση ξύλου και ακατάλληλων παράγωγων 
υλικών είναι πλέον γνωστές (εκπομπή αέριων ρύπων, όπως τα 
μικροσωματίδια, οι διοξίνες και ο υδράργυρος) και σίγουρα δεν 
περιορίζονται στην οπτική ρύπανση και τη βαριά οσμή που είναι 
ιδιαίτερα εμφανής στα αστικά κέντρα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

• η οικονομική δυσπραγία οδηγεί πολλά νοικοκυριά σε απελπισμένες επιλογές για 
θέρμανση και περιορίζει τις δυνατότητες για επένδυση σε παρεμβάσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης, 

• η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και η καύση ορυκτών υλών εντείνουν το εξαι-
ρετικά σοβαρό φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και ενισχύουν την ατμοσφαιρική 
ρύπανση στις λιγνιτοφόρες περιοχές, 

• η καύση ξύλου και άλλων υλικών σε τζάκια και σόμπες επιδεινώνει επικίνδυνα την 
ήδη επιβαρυμένη και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία ρύπανση της ατμόσφαιρας, 
ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα,

η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς προτείνει εκείνες τις επιλογές θέρμανσης 
που συνεπάγονται τις μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Καλές πρακτικές 
• Εάν το σπίτι διαθέτει κυρίως κεντρική θέρμανση, φροντίστε για τη συντήρηση και 

τον καθαρισμό του λέβητα και του καυστήρα από εξειδικευμένο τεχνικό, ελέγξτε τη 
μόνωση των σωληνώσεων που βρίσκονται σε μη θερμαινόμενους χώρους και εξαε-
ρώστε τα θερμαντικά σώματα.

• Εάν το σπίτι διαθέτει κυρίως αυτόνομη θέρμανση, κάντε συνετή χρήση του θερ-
μοστάτη (όχι πάνω από 20°C) και μειώστε τις απώλειες θερμότητας από οπές και 
ανοίγματα στο κέλυφος της κατοικίας.

• Εάν το σπίτι διαθέτει κυρίως κλιματιστικό, απενεργοποιείτε πάντοτε τις συσκευές 
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όταν δεν βρίσκεστε στον χώρο, μη βάζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικά υψηλές 
θερμοκρασίες (δεν επιτυγχάνετε έτσι ταχύτερη θέρμανση του χώρου) και φροντίστε 
για την τακτική συντήρηση των μονάδων.

• Εάν το τζάκι ή η ξυλόσομπα αποτελούν την πιο προσιτή λύση/επιλογή, προτιμήστε τα 
ενεργειακά τζάκια που πρέπει να τοποθετούνται αποκλειστικά από αδειοδοτημένα συ-
νεργεία. Προσέξτε την αποθήκευση των ξύλων, ώστε να μην έχουν υγρασία (μπορείτε 
να στεγνώνετε τα ξύλα κοντά στο τζάκι). Επιλέγετε σκληρή ξυλεία, για μεγαλύτερη διάρ-
κεια και απόδοση, και όχι πεύκα ή έλατα που δίνουν μεν μεγάλη φλόγα αλλά καίγονται 
πολύ γρηγορότερα. Ποτέ μην καίτε επεξεργασμένη ξυλεία, λιγνίτη, λιθάνθρακα, ή ακα-
τάλληλα υλικά (πλαστικά, γυαλιστερό χαρτί εφημερίδων ή περιοδικών, πλαστικό περι-
τυλίγματος, οικιακά απορρίμματα, συνθετικά υφάσματα, κλπ), καθώς η επίπτωση στην 
υγεία είναι πολύ πιο σημαντική από την παραγόμενη θερμότητα. 

Εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης
• Αποφύγετε τη χρήση συμβατικού τζακιού, ειδικά εκείνων που έχουν κατασκευαστεί 

ως διακοσμητικά στοιχεία σε νεόδμητες κατοικίες. 
• Επιλέξτε σώματα με υψηλές προδιαγραφές απόδοσης, ενεργειακής εξοικονόμησης 

και βέβαια ασφάλειας. Χρήσιμες για όλους είναι οδηγίες της Πυροσβεστικής για 
ασφαλή χρήση των θερμαντικών σωμάτων.

• Εξετάστε εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης με σύντομο χρόνο απόσβεσης της αρ-
χικής επένδυσης (σύγχρονος λέβητας συμπύκνωσης, αντλίες θερμότητας, φυσικό αέ-
ριο, πιστοποιημένες μονάδες καύσης βιομάζας υψηλής απόδοσης).

Δομικές αλλαγές 
• Επενδύστε στην ενεργειακή θωράκιση της κατοικίας σας, θέτοντας ως προτεραιότη-

τα τα μέτρα θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους.
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Σχετικές πληροφορίες:

Στους ακόλουθους συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τις θέσεις που έχει πάρει κατά καιρούς το WWF Ελλάς 
πάνω σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα:
• Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας, Μάρτιος 2012: http://www.wwf.gr/images/pdfs/wwf_odigos%20

ex_energeias.pdf 
• Aναλυτικές συμβουλές εξοικονόμησης, Μάρτιος 2012: http://www.wwf.gr/images/pdfs/economy-tips.pdf 
• Σχόλια στο Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον «Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», 

Ιανουάριος 2010: http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF_comments%20kenak_January2010.pdf 
• Πρόταση εθνικού πλαισίου δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας, Νοέμβριος 2009: http://www.

wwf.gr/images/pdfs/WWF-TEE-proposal-national-energy-efficiency-plan-Nov2009.pdf 
• Θέση του WWF Ελλάς για την αντιμετώπιση του εκτεταμένου φαινομένου της παράνομης υλοτομίας 

(Νοέμβριος 2012): http://www.wwf.gr/images/pdfs/Ltr_YPEKA_221112.pdf
• Ενημέρωση του WWF Ελλάς προς τους υποστηρικτές της οργάνωσης για την παράνομη υλοτομία (Ια-

νουάριος 2013): http://www.wwf.gr/enimerotika/paranomi-ylotomia/index.html 

Το σύνολο των θέσεων της οργάνωσης σε θέματα ενέργειας μπορείτε να βρείτε μέσω του συνδέσμου http://
climate.wwf.gr


