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Οι κλιματικές αλλαγές οι οποίες 

προκαλούνται από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα, είναι πλέον 

αναγνωρισμένες από την παγκόσμια 

κοινότητα ως η κύρια περιβαλλοντική 

απειλή του εικοστού πρώτου αιώνα. 





Παγκόσμια υπερθέρμανση

Υπολογίστηκε ότι η θερμοκρασία του 
αέρα στην επιφάνεια της γης και της 

θάλασσας παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 
0,3 με 0,6 °C από το 1900 έως το 

1997.

Christy et al. (2001) “Observed Variability and Climate
Change”, Climate Change 2001: The Scientific Basis, 99-

181.





Για το λόγο αυτό κράτη, κοινωνίες αλλά και 

μεμονωμένα άτομα αρχίζουν να 

αναλαμβάνουν την ευθύνη της μείωσης 

των εκπομπών, με σκοπό την 

σταθεροποίηση των αερίων της 

ατμόσφαιρας, στα οποία οφείλεται η 

παγκόσμια υπερθέρμανση.



IPCC
το 1988 δημιουργήθηκε το IPCC (Intergovernmental Panel 

on Climate Change – Διακυβερνητική Επιτροπή για την 

Κλιματική Αλλαγή), το οποίο είναι ένα επιστημονικό πλάνο 

που αξιολογεί τον κίνδυνο κλιματικής αλλαγής από 

ανθρώπινες δραστηριότητες.

Το IPCC δημιουργήθηκε από δύο φορείς των Ηνωμένων 

Εθνών τον WMO (World Meteorological Organization-

Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας) και το UNEP (United 

Nations Environment Programme- Πρόγραμμα 

Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών),  και επιφορτίστηκε 

με το έργο του καθορισμού των μεθόδων προσδιορισμού 



Τι είναι το ενεργειακό αποτύπωμα:

Ως ενεργειακό αποτύπωμα ή ανθρακικό 

αποτύπωμα, ορίζεται το σύνολο των 

αερίων «του φαινόμενου θερμοκηπίου» 

που εκλύονται από ένα οργανισμό, ένα 

συμβάν, ένα προϊόν ή ακόμη και ένα 

άτομο. 



Αέρια Θερμοκηπίου

Αέρια θερμοκηπίου ονομάζονται τα αέρια τα 

οποία έχουν την ικανότητα να παγιδεύουν 

θερμότητα στην ατμόσφαιρα. 



 Διοξείδιο του άνθρακα CO2

 μεθάνιο (CH4), 

 υποξείδιο του αζώτου (N2O), 

 υδροφθοράνθρακές (HFCs), 

 υπερφθοράνθρακες (PFCs)

 εξαφθοριούχο θείο (SF6), 

 χλωροφθοράνθρακες (CFCs)

 υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) 

 τα αλόνια 

Αέρια Θερμοκηπίου



Για λόγους απλοποίησης πολλές φορές το 

ενεργειακό αποτύπωμα εκφράζεται ως  η 

ποσότητα CO2, ή των ποσοτικών αναλόγων των 

αέριων θερμοκηπίου που εκλύονται.

Έχει δηλαδή οριστεί για κάθε αέριο μία τιμή GWP

(Global Warming Potential), 

με το CO2,  να έχει την τιμή GWP=1, 

το CH4 GWP=25, 

το N2O GWP=298



Το ενεργειακό αποτύπωμα ενός 

ατόμου, ενός οργανισμού ή ακόμη 

και ενός ολόκληρου έθνους είναι 

δυνατό να μετρηθεί, εάν 

προσδιοριστούν οι εκπομπές των 

GHGs. 



Από τη στιγμή που αυτό θα υπολογιστεί 

είναι δυνατό να χαραχτεί μία 

στρατηγική μείωσης του, η οποία θα 

περιλαμβάνει τεχνολογικές 

βελτιώσεις, καλύτερη επεξεργασία και 

διαχείριση προϊόντων, στρατηγική 

ορθής κατανάλωσης.



Πρότυπα Υπολογισμού και 
Πιστοποίησης ενεργειακού 

αποτυπώματος
 PAS 2050: 2011

 Greenhouse Gas Protocol WRI/WBCSD

 ISO 14067: 2013



PAS 2050:2011

Πρόκειται για ένα πρότυπο το οποίο είναι 

διαθέσιμο στο κοινό και το οποίο 

προετοιμάστηκε από την BSI (British 

Standards Institution) και 

συγχρηματοδοτήθηκε από την  Carbon 

Trust και την Defra (Department for 

Environment, Food and Rural Affairs) 



Το πρότυπο PAS 2050:2011 χτίστηκε πάνω σε ήδη 

υπάρχουσες μεθόδους προσδιορισμού κύκλου 

ζωής, οι οποίες καθιερώθηκαν μέσα από τα 

πρότυπα BS EN ISO 14040 και BS EN ISO 14044, 

εξειδικεύοντας τις απαιτήσεις τους με στόχο τον 

προσδιορισμό των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. 



Ο κύκλος ζωής των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, είναι στην ουσία οι εκπομπές οι 

οποίες απελευθερώνονται ως μέρος των 

διαδικασιών της δημιουργίας, της μεταποίησης, 

της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της χρήσης, 

της παροχής, της ανακύκλωσης και τέλος της 

απόρριψης προϊόντων. 



Μετά τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος,

πραγματοποιείται χάραξη στρατηγικής μείωσης του ανθρακικού

αποτυπώματος.

Πραγματοποιείται τήρηση αρχείων που έχουν σχέση με τις εκπομπές

αερίων θερμοκηπίου.

Μετά από 1 ή 2 χρόνια γίνεται αντιστάθμιση του ανθρακικού

αποτυπώματος, δηλαδή εκ νέου υπολογισμός με βάση τα στοιχεία που

προκύπτουν από τα αρχεία, και διερεύνηση της επίτευξης των στόχων

που έχουν τεθεί κατά την χάραξη της στρατηγικής.



Ετικέτα ανθρακικού αποτυπώματος, 
η οποία αναγράφει την ποσότητα 
CO2 που εκλύεται για όλο τον κύκλο 
ζωής του προϊόντος ανά μονάδα 
βάρους, μερίδα κ.τ.λ

Περιλαμβάνει την δέσμευση για 
αντιστάθμιση και μείωση, ενώ
αφαιρείται σε περίπτωση 
αποτυχίας μείωσης του 
ανθρακικού αποτυπώματος.



Greenhouse Gas Protocol 
WRI/WBCSD

Υπάρχουν 3 τύποι που απευθύνονται:
1. Σε εταιρείες, φορείς
2. Σε δράσεις
3. Σε προϊόντα
Και σε αυτή την 
περίπτωση ερευνάται
ο κύκλος ζωής 
και συγκρίνονται 
οι εκπομπές με αυτές 
προηγούμενων ετών.

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
World Resources Institute (WRI). 



ISO/TS 14067: 2013
Το ISO/TS 14067:2013 προσδιορίζει τις αρχές, τις 

απαιτήσεις και τις οδηγίες για την ποσοτικοποίηση αλλά 

και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του 

ανθρακικού αποτυπώματος ενός προϊόντος.

Βασίζεται στα ISO 14040 και ISO 14044 για τον Κύκλο 

Ζωής του Προϊόντος όσον αφορά στο κομμάτι της 

ποσοτικοποίησης.

Και στα ISO 14020, ISO 14024 και ISO 14025 για τις 

περιβαλλοντικές ετικέτες και δηλώσεις, όσον αφορά στο 

κομμάτι της επικοινωνίας.



 Δίνει την δυνατότητα επιλογής για το πως θα επικοινωνήσεις 

το αποτέλεσμα της μελέτης που έχεις κάνει για το ανθρακικό 

αποτύπωμα. 

 Στην περίπτωση που υπάρξει δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων παρέχονται διαδικασίες για την διαφάνεια 

και την εγκυρότητα τους.

 Δίνει την δυνατότητα δημιουργίας κανόνων 

κατηγοριοποίησης του προϊόντος ως προς το ανθρακικό 

αποτύπωμα.(Παρόμοια με τα product category rules (PCR) 

που αναπτύσσονται με το ISO 14025)

 Αφορά μόνο στην περιβαλλοντική επίπτωση της κλιματικής 

αλλαγής.

ISO/TS 14067: 2013





Ενεργειακό αποτύπωμα σε 
καλλιέργειες και κτηνοτροφία



Ενεργειακό αποτύπωμα σε 
καλλιέργειες

Το ενεργειακό αποτύπωμα μίας καλλιέργειας είναι δυνατό να προσδιοριστεί

άμεσα, είτε από τα συστατικά της καλλιέργειας (χώμα, φυτά και ζώα) της

συνολικής έκτασης, που καλλιεργείται, είτε δίνοντας μία τιμή ανά μονάδα γης.

Αυτό παρόλα αυτά δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμο. Για το λόγο αυτό στις

αρχές της δεκαετίας του ενενήντα, αναπτύχθηκαν έμμεσες τεχνικές

προσδιορισμού του ενεργειακού αποτυπώματος αγροτικών δραστηριοτήτων, οι

οποίες συνίστανται στη χρήση απλών διαθέσιμων πληροφοριών (όπως για

παράδειγμα είναι τα καύσιμα που καταναλώθηκαν, η χρήση λιπασμάτων), 



Ενεργειακό αποτύπωμα σε 
κτηνοτροφία

1. Ορθολογική χρήση λιπασμάτων για αποφυγή περίσσειας αζώτου
2. Αλλαγή της σύνθεσης της τροφής για μείωση παραγόμενου μεθανίου
3. Παγίδευση μεθανίου που παράγεται από την κοπριά και χρήση ως βιοαερίου

200 αγελάδες, παράγουν 

ποσότητα  μεθανίου που 

αντιστοιχεί σε  ανθρακικό 

αποτύπωμα,  ισοδύναμο

με την καύση από 

αυτοκίνητο

21.400 λίτρων βενζίνης. 



Ενεργειακό αποτύπωμα 
γαλακτοκομικών προϊόντων

 Περισσότερο από 90% προέρχεται από την 
πρωτογενή παραγωγή του γάλακτος στην 
φάρμα

Στην παραγωγή τυριού παράγοντες που 
επηρεάζουν είναι:

 Το είδος του τυριού
 Ο χρόνος και ο τρόπος ωρίμανσης
 Η παραγωγή και αξιοποίηση υποπροϊόντων



Ενεργειακό αποτύπωμα 
γαλακτοκομικών προϊόντων



Research on the Carbonfootprint of wine. 
Beverage Industry Environmental Roundtable, June 2012

Ενεργειακό αποτύπωμα οίνου 



Ενεργειακό αποτύπωμα μελιού

Το μέλι έχει το χαμηλότερο ενεργειακό

αποτύπωμα, από οποιοδήποτε άλλο

γλυκαντικό (ζάχαρη, σιρόπι φρουκτόζης)

0.67 με 0.92 kg CO2, ανά κιλό επεξεργασμένου 

μελιού





Πλεονεκτήματα υπολογισμού 
ανθρακικού αποτυπώματος σε 

τοπικά προϊόντα

 Αύξηση αγοραστικού κοινού.
 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
 Επίτευξη κανονιστικών και άλλων 

απαιτήσεων (π.χ. απαιτήσεις πελάτη).
 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

εταιρίας μέσω των νέων επενδύσεων 
και της καινοτομίας


