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Το

Έργο

COMPETE4SECAP

διεξάγει

ετήσιο

διαγωνισμό

εξοικονόμησης ενέργειας για τις τοπικές αρχές και τους
υπαλλήλους της μεταξύ Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019. Γιατί;
Επειδή ο δημόσιος τομέας πρέπει να δίνει παραδείγματα καλών
πρακτικών στην ενεργειακή απόδοση, καθώς και στην προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
Οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα λαμβάνουν μέτρα για
τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και προωθούν μια πιο
φιλική, ενεργειακή συμπεριφορά στους γραφειακούς χώρους των
κτηρίων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αρχικά, να σας ευχαριστήσουμε για το ενδιαφέρον, το
θάρρος και την αποφασιστικότητα σας!

Για ποιο λόγο;

Η

κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των ορυκτών πόρων
και η ενεργειακή ασφάλεια είναι μόνο μερικές από
τις πολυάριθμες προκλήσεις που προκαλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε. Σας ευχαριστούμε για:

•

το ενδιαφέρον σας να μην απομακρυνθείτε από αυτά τα
σοβαρά ζητήματα και να το αντιμετωπίσετε.
• το θάρρος σας να αντιμετωπίσετε και να φροντίσετε για
τις μελλοντικές γενιές, και τέλος,
• την αποφασιστικότητά σας να εμπλακείτε ενεργά για
ένα αειφόρο περιβάλλον
Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση
στο χώρο εργασίας, στα γραφεία, δεν θα επιλύσει το
ενεργειακό πρόβλημα, αλλά με ποικίλες πρωτοβουλίες
και ενέργειες μπορούν να συμβάλουν σε μια αλλαγή
νοοτροπίας και αντιλήψεων. Γι’ αυτό το λόγο, η Ευρωπαϊκή
Ένωση, μεταξύ άλλων, έχει θέσει στόχους για τη μείωση των
αέριων εκπομπών κατά 40%, την αύξηση του μεριδίου των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 27% και τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης κατά 27% έως το 2030.
Το έργο COMPETE4SECAP έλαβε δράση σε τριάντα δυο
Δήμους 8 χωρών σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι, έχουν ενώσει
τις δυνάμεις τους για να αναλάβουν δράση για την υλοποίηση
των Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια καθώς και για
τη συμμετοχή των δημόσιων υπαλλήλων σε περίπου 100
κτίρια σε έναν ετήσιο διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας
μεταξύ Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019 (Δείτε περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με το έργο COMPETE4SECAP στο
Κεφάλαιο 3).
Μπορεί να διερωτηθείτε «γιατί εγώ και ο δημόσιος τομέας,
συνεισφέρουμε ήδη το μερίδιό μας εξυπηρετώντας το
κοινό». Και έχετε δίκιο, όλοι πρέπει να συμμετάσχουν σε
αυτή τη μεγάλη δράση και έτσι κάθε τομέας (βιομηχανία,
νοικοκυριά, υπηρεσίες κ.λπ.) έχει επίσης στοχεύσει σε
διάφορες εκστρατείες σε όλη την Ευρώπη. Όμως εσείς, ο
δημόσιος τομέας, έχετε έναν σημαντικό υποδειγματικό ρόλο
στην ενεργειακή απόδοση καθώς και στην προσαρμογή στην

αλλαγή του κλίματος. Στο COMPETE4SECAP θα θέλαμε να
σας βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια παρέχοντάς σας
υποστήριξη, γνώσεις και εργαλεία (συμπεριλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών εργαλείων, των εγχειριδίων, των
προσωπικών
εκπαιδεύσεων,
των
δυνατοτήτων
διαβούλευσης, των αφισών, των φυλλαδίων κ.λπ.). Μη
διστάσετε να ζητήσετε καθοδήγηση και βοήθεια από τον
εθνικό σας αντιπρόσωπο στο COMPETE4SECAP οποιαδήποτε
στιγμή!
Η συμμετοχή στην εκστρατεία του Έργου COMPETE4SECAP
γίνεται λόγω έντονου ενδιαφέροντος, θάρρους και
αποφασιστικότητας, αλλά για να παρακινήσετε συναδέλφους.
Πληθώρα βραβείων αναμενεται να επωφεληθούν οι
συμμετέχοντες από τα κτίρια με τις καλύτερες επιδόσεις στις
συμμετέχουσες χώρες.
Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει παραδείγματα βέλτιστων
πρακτικών κτιρίων, μελέτες περιπτώσεων και συμβουλές για
τις Ενεργειακές Ομάδες στα συμμετέχοντα κτίρια για το πώς
θα αλληλοβοηθηθείτε, να οργανώσετε και να παρακινήσετε
συναδέλφους για πιο ενεργειακά αποδοτική συμπεριφορά
στο χώρο εργασίας. Αλλά δεν προορίζεται να διαβαστεί ως
βιβλίο, από την αρχή μέχρι το τέλος! Διαβάστε μόνο εκείνα
τα μέρη που σας ενδιαφέρουν ή που θα σας διευκολύνουν
στις δραστηριότητές σας. Χρησιμοποιήστε τον ως οδηγό,
μετροφυλλείστε το όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις ή
ερωτήσεις, ελπίζοντας ότι θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες
και συμβουλές. Επίσης, επικοινωνήστε μαζί μας όποτε
χρειάζεστε βοήθεια και μην ξεχνάτε ότι η αντιμετώπιση/
περιορισμός της κλιματικής αλλαγής μπορεί να γίνει
απδοτικότερα ομαδικά και συλλογικά.
Ευχόμαστε ευχάριστο και ενεργειακά αποδοτικό
διαγωνισμό!
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κλιματική αλλαγή είναι μια από τις υφιστάμενες
παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις - όπως η
απώλεια της βιοποικιλότητας, η απερήμωση, η εξάντληση
του στρώματος του όζοντος, η ρύπανση των ωκεανών,
η διάβρωση του εδάφους κλπ. - που αντιμετωπίζουμε.
Η αλλαγή του κλίματος συμβαίνει, ωστόσο, «το 97% ή
περισσότερο των επιστημόνων συμφωνούν ότι οι τάσεις
της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη τον περασμένο
αιώνα είναι πολύ πιθανόν να οφείλεται στις ανθρώπινες

Η

Επιπρόσθετα, κυριαρχεί η αντίληψη στην κοινωνία ότι εάν
δεν περιορίσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι
παγκόσμιες και τοπικές αλλαγές θα είναι μη αναστρέψιμες.
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν ότι είναι
ευθύνη όλων και όλοι οι τομείς πρέπει να συμβάλλουν
στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στόχος αυτού
του εγχειριδίου είναι να βοηθήσει τα δημόσια γραφεία να
αναλάβουν αυτή την ευθύνη και να μειώσουν τη χρήση
ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

δραστηριότητες»1. Η κλιματική αλλαγή οφείλεται στις
ανθρώπινες δραστηριότητες και τις αέριες εκπομπές2. Οι δύο
κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες που συμβάλλουν στη
διαδικασία αυτή και συνεπώς στην κλιματική αλλαγή είναι
η καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας
και η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και η αποψίλωση των
δασών (βλέπε εικόνα).

μεταβάλλοντας
υπαλλήλων.

N20
7.9%

CH4
14.3%

καθημερινή

συμπεριφορά

των

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής στο
http://ec.europa.eu/clima/
change/consequences/index_en.htm or consider
watching the movie ‘An Inconvenient Truth’
(βλ. Λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 11).

F-gases
1.1%
CO2 fossil
fuel use
56.6%

την

Γραφειακοί χώροι και
κλιματική αλλαγή

Οι
CO2
(deforestation,
decay of
biomass,
etc)
CO2 (other)
17.3%
2,8%

Το μερίδιο των διαφορετικών ανθρωπογενών αερίων του
θερμοκηπίου στις συνολικές εκπομπές το 2004 σε διοξείδιο
του άνθρακα (παγκοσμίως)3.
1

Πηγή: http://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

2

Δείτε περισσότερα για τα GHGs στο: https:// en.wikipedia.org/
wiki/Greenhouse_gas

3

Πηγή: IPCC (2007) Climate Change 2007: Synthesis Report.

Available from: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/
publications_and_data_reports.shtml

άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι οι γραφειακοί
χώροι δεν είναι προβληματικοί από περιβαλλοντικής
άποψης - σε σύγκριση με τη βιομηχανία, τις μεταφορές
καθώς και τα νοικοκυριά και θεωρούν ότι δεν συμβάλλουν
τόσο στη ρύπανση και, στην περίπτωση της κλιματικής
αλλαγής, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Ωστόσο, σε αντίθεση με αυτή την άποψη, τα κτήρια στην
ΕΕ ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και
το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα4. Τα γραφεία
συμβάλλουν σημαντικά στην κλιματική αλλαγή μεσω:

4

Πηγή: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energyefficiency/buildings
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κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό
κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία του εξοπλισμού
κατανάλωση ενέργειας για μετακινήσεις που σχετίζονται
με την εργασία
ενσωματωμένη ενέργεια σε προϊόντα και υπηρεσίες
(π.χ. ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κατασκευή
εξοπλισμού γραφείου και χαρτιού, ενέργεια που
χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τους στο γραφείο
κ.λπ.), και
τέλος, δεδομένου ότι το ευρύ κοινό επισκέπτεται
δημόσια κτίρια, έχει επίσης έμμεσο αντίκτυπο στη
χρήση ενέργειας. Οι πρακτικές ορθής χρήσης ενέργειας
σε δημόσια κτίρια ενδέχεται να επηρεάσουν την χρήση
ενέργειας, σε άλλα γραφεία καθώς και σε νοικοκυριά,
ειδικά εάν αυτές οι πρακτικές επιφέρουν ορατές
αλλαγές στους λογαριασμούς και γνωστοποιούνται τα
θετικά οφέλη και αποτελέσματα.

Το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού
δραστηριοποιούνται σε γραφειακούς χώρους, είναι πολύ
σημαντικό να δοθεί προσοχή στην κατανάλωση ενέργειας
που χρησιμοποιούν. Η έρευνα και η εμπειρία δείχνουν ότι
μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20%
μέσω δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην αλλαγή
συμπεριφοράς5 -και αυτή είναι μία από τις δράσεις του
Έργου COMPETE4SECAP.

Attitude
Evaluation of
outcomes

Norms

Social factors

Ε

στιάζοντας στην αλλαγή συμπεριφοράς, στοχεύουμε
στις καθημερινές συνήθειες, όπως η ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση του φωτισμού, ο καθορισμός της
θερμοκρασίας για το σύστημα θέρμανσης και ψύξης, η
χρήση εξοπλισμού γραφείου, η διαχείριση των διαφόρων
συστημάτων (θέρμανση, φωτισμός κ.λπ.) κλπ. Οι άνθρωποι
τείνουν να πιστεύουν ότι η συμπεριφορά τους είναι ήδη
ενεργειακά φιλική και αποδοτική και δεν θα μπορούσαν να
εξοικονομήσουν περισσότερο αλλάζοντας τις συνήθειες και τις
πρακτικές τους. Ωστόσο, μέσα από την έρευνα και τις εμπειρίες
διαπιστώθηκε ότι με τη βοήθεια ειδικών, την κατάρτιση, τα
πρακτικά εργαλεία και, προφανώς, με ενεργή συμμετοχή μέσω
της αλλαγής των συνηθειών μας, μπορούμε να επιφέρουμε
εξοικονόμηση, έως και 20%!

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες και μοντέλα για το πώς λειτουργεί
η αλλαγή συμπεριφοράς. Εδώ παρουσιάζουμε τη θεωρία του
Triandi 6 για να δείξουμε ότι για να αλλάξουμε τη συμπεριφορά
πρέπει να επικεντρωθούμε σε διαφορετικές πτυχές (βλ.
Εικόνα). Ο Triandis αναγνώρισε τη σημασία των κοινωνικών
παραγόντων και συναισθημάτων, καθώς και της συμπεριφοράς
του παρελθόντος ή των υφιστάμενων συνηθειών.
Αυτό μπορεί να φαίνεται αποθαρρυντικό στην αρχή, ωστόσο,
ο διαγωνισμός του COMPETE4SECAP έχει δημιουργηθεί με
τρόπο που θα σας βοηθήσει σε όλους τους τομείς. Έτσι, εάν
σε οποιοδήποτε σημείο αισθάνεστε χαμένοι ή χρειάζεστε
συμβουλές και ιδέες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον
τοπικό συνεργάτη σας (βλ.σελ.39).

Beliefs about
outcomes

Roles

Τι εννοούμε αλλαγή συμπεριφοράς
στο COMPETE4SECAP;
Και πώς λειτουργεί;

Intention
Faciliting
Conditions

Self-concept

Emotions

Affect

Frequency of
past behaviour

5

Behaviour

Habits

Πηγή: European Environment Agency (EEA) (2013) Achieving
energy efficiency through behaviour change: what does it take?
Copenhagen, Denmark. 52 p. Available from: http://www.eea.
europa.eu/publications/achieving-energy-efficiency-throughbehaviour

Triandis’ theory of interpersonal
behaviour (Jackson, 2005)

6

Πηγή: Jackson, T. (2005). Motivating sustainable consumptionA review of models of consumer behaviour and behavioural
change. A Report to the Sustainable Development Research
Network. London, UK. Available from: http://www.
sustainablelifestyles.ac.uk/sites/default/files/motivating_sc_
final.pdf
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Υ

πάρχουν κοινοτικές, εθνικές και τοπικές πολιτικές που
θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον για τις
μελλοντικές γενεές.

να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση και τη χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην επικράτειά τους
(http://www.covenantofmayors.eu).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2014 ενέκρινε φιλόδοξους
στόχους για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή για το
2030 - τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά
40%, την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο 27% και τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης κατά 27%.

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες
πολιτών, που στοχεύουν ή ενσωματώνουν την ενεργειακή
απόδοση στους στόχους τους, από τους οποίους μπορείτε
επίσης να πάρετε ιδέες και να επικοινωνήσετε μαζί τους.

Οδεύουμε σε καλό δρόμο για το στόχο του 27% για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απέχουμε όμως από
τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση. Επίσης, ο
δημόσιος τομέας έχει αναλάβει έναν υποδειγματικό
ρόλο που θα δώσει το καλό παράδειγμα στον τομέα
της ενεργειακής απόδοσης. Καθώς ο δημόσιος τομέας
δαπανά €1.500 δισεκατομμύρια-16% του
ΑΕΠ της ΕΕ κάθε χρόνο, υπάρχει
δυνατότητα εξοικονόμησης. Η
ενεργειακή απόδοση πρέπει
να ενσωματωθεί στους
συναφείς τομείς πολιτικής,
συμπερι λαμβανομένης
της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, για να αλλάξει
τα
σημερινά
πρότυπα
συμπεριφοράς. Μπορείτε να
διαβάσετε περισσότερα σχετικά
με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ
εδώ (στα αγγλικά)7.
Υπήρξαν ήδη ποικίλες πρωτοβουλίες από τις τοπικές και
δημόσιες αρχές κατά την τελευταία δεκαετία για να γίνουν
πιο ενεργειακά αποδοτικές όπως:
•

Σύμφωνο των Δημάρχων – είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν τοπικές και
περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται οικειοθελώς

7

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/145397.pdf

•

Πόλεις σε μετάβαση – είναι ένα βασικό κοινοτικό σχέδιο
που στοχεύει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και
συνεκτικότητας ως απάντηση στις τιμές του πετρελαίου,
στην κλιματική αλλαγή και στην οικονομική αστάθεια,
δημιουργώντας τοπικές ομάδες που υποστηρίζουν
τις αξίες του μεταβατικού δικτύου (http://www.
transitionnetwork. org).

Και τέλος, δημόσιοι οργανισμοί, ιδρύματα - ίσως και
οι Τοπικές Αρχές- έχουν πολιτικές και πρότυπα που
μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην καμπάνια του Έργου
COMPETE4SECAP, όπως:
•
•
•

ISO 50001 – Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης
ISO 14001 – Συστήμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Πολιτικές για την ενέργεια, το περιβάλλον, τον αειφόρο
σχεδιασμό και την κλιματική αλλαγή ή/και Σχέδια Δράσης

Ρωτήστε τις αρμόδιες υπηρεσίες εάν η Τοπική Αρχή
συμμετέχει σε μία από τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες,
ή έχει τις δικές της πολιτικές ή εάν το κτίριό έχει ένα από
τα πρότυπα και ζητήστε να ρίξετε μια ματιά. Μπορεί να
σας δώσουν κάποιες καλές ιδέες, ποια κατεύθυνση να
ακολουθήσετε.
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ο έργο COMPETE4SECAP στοχεύει να βοηθήσει τις
τοπικές αρχές να θέσουν σε εφαρμογή τα υφιστάμενα
σχέδια δράσης για την αειφόρο ενέργεια. Το έργο προωθεί
την υιοθέτηση τυποποιημένων συστημάτων διαχείρισης
της ενέργειας στους Δήμους μέσω του συντονισμού των
εθνικών διαγωνισμών εξοικονόμησης ενέργειας και των
ανταλλαγών μεταξύ των ομάδων, οι οποίες συμμετέχουν
από 8 ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο συμβάλλει επίσης, στη
διευκόλυνση της αναβάθμισης των Σχεδίων Δράση για
την Αειφόρο Ενέργεια σε Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο

T

Εισάγοντας πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση
ενέργειας του κτιρίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Έργου COMPETE4SECAP, θα μπορείτε να παρακολουθείτε
πόση ενέργεια έχει εξοικονομήσει μέχρι τώρα το κτίριό. Η
εξοικονόμηση ενέργειας και διοξειδίου του άνθρακα στο
κτίριό θα εμφανίζεται συνεχώς στην ιστοσελίδα του έργου
για να παρακινήσει τους συναδέλφους και την διοίκηση,
αλλά και για να προωθήσετε το έργο στο ευρύ κοινό
παρουσιάζοντας τα αριθμητικά αποτελέσματα.

Ενέργεια και το Κλίμα, σύμφωνα με τις νέες προσεγγίσεις
σχεδιασμού που προωθεί το Σύμφωνο των Δημάρχων.

Η Ενεργειακή Ομάδα θα έχει ως συνεργάτη τον εθνικό
συνεργάτη του Έργου COMPETE4SECAP (βλ. Πληροφορίες
επικοινωνίας στη σελ. 39), που θα σας παρέχει τις
απαραίτητες γνώσεις, εργαλεία και υποστήριξη για τον
έλεγχο και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στους
γραφειακούς χώρους. Θα λαμβάνετε συνεχή επαγγελματική
βοήθεια, εκπαίδευση, ποικίλα είδη έντυπου και
ηλεκτρονικού υλικού, τακτικές συμβουλές εξοικονόμησης
ενέργειας για να βοηθηθείτε εσείς και οι συναδέλφους σας
για να παραμείνετε αφοσιωμένοι στο στόχο σας. Η ομάδα
του Έργου COMPETE4SECAP θα:

Ο διαγωνισμός εξοικονόμησης ενέργειας είναι ένας ετήσιος
διαγωνισμός για τις δημόσιες αρχές. Διεξάγεται από την 1η
Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 με πολλά
βραβεία που απονέμονται στους καλύτερους δημόσιους
χώρους εργασίας. Όπως τονίζεται στο κεφάλαιο Εισαγωγή,
περίπου 100 κτίρια, από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Κροατία, Κύπρο,
Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία και Ισπανία)
διαγωνίζονται στους ακόλουθους τομείς:
1. Υψηλότερη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της αλλαγής
της ενεργειακής συμπεριφοράς,
2. Οργάνωση της πιο δημοφιλούς καμπάνιας εξοικονόμησης
ενέργειας (ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ).

•

•
•

Εκτός από το θετικό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα της
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, πολλά βραβεία
θα δοθούν στους καλύτερους δημόσιους υπαλλήλους:

•

•

•

•

Το κύριο βραβείο είναι για τις καλύτερες εθνικές ομάδες
στην 1η κατηγορία εξοικονόμησης ενέργειας - τρία μέλη
της ομάδας και ο δήμαρχος μπορούν να συμμετάσχουν
στη συνάντηση στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2020, μαζί
με τους άλλους εθνικούς νικητές, όπου και εκεί ολόκληρη
η ομάδα μπορεί να λάβει και άλλα βραβεία
Πολλά διαφορετικά βραβεία θα διανεμηθούν μεταξύ των
άλλων καλύτερων ομάδων (ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ).

•
•

βοηθήσει στην οργάνωση της Ενεργειακής Ομάδας του
κτηρίου, η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή της
εκστρατείας ενημέρωσης και του ετήσιου διαγωνισμού,
διεξάγει μεμονωμένους ενεργειακούς ελέγχους,
παρέχει εκπαίδευση για την Ενεργειακή Ομάδα (και
άλλους υπαλλήλους στο κτίριό σας, εάν χρειάζεται),
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας στο κτίριό σας, κυρίως μέσω της
αλλαγής συμπεριφοράς και συνηθειών.
παρέχει υλικό που θα βοηθήσει στη διαφήμιση του
προγράμματος στους γραφειακούς χώρους,
δημιουργήσει ηλεκτρονικό εργαλείο για την
παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου,
δίνει συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας για να
βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να μειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας στις καθημερινές δραστηριότητες,

• παρέχει εναρκτήριο πακέτο έτσι ώστε να έχετε ένα
σύνολο εργαλείων για τη μείωση της κατανάλωσης.
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ΧΡΟΝΟΣ

ΔΡΑΣΗ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟ /
ΚΤΙΡΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΕΤΑΙΡΟ

Σεπ – Οκτ 2018

Αναγνώριση 20
κτιρίων γραφείων υπογραφή συμφωνιών
συνεργασίας

Τοπική Αρχή

-

Νοε – Δεκ 2018

Συλλογή βασικών
δεδομένων αναφοράς
για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων

Ενεργειακοί
Διαχειριστές

-

Νοε – Δεκ 2018

Ταυτοποίηση της
Ενεργειακής Ομάδας
σε κάθε κτίριο

Ηγεσία/διοίκηση
πόλης, Ενεργειακοί
διαχειριστές,
ενθουσιώδεις
συνάδελφοι

Δημιουργία Ενεργειακής
Ομάδας

Βοήθεια στη σύσταση
της Ενεργειακής
Ομάδας και παροχή
ενημερωτικών
φυλλαδίων και αφισών

Ιαν – Δεκ 2019

Αρχικά εργαστήρια (σε
κάθε κτίριο)

Ενεργειακή Ομάδα και
άλλοι ενδιαφερόμενοι
συνάδελφοι

Συμμετοχή στην
εκπαίδευση,

Οργάνωση
προγραμμάτων
κατάρτισης,

Προσκαλέστε συναδέλφους
σε εκπαιδεύσεις

Έκδοση εγχειριδίου

Δημιουργία σχεδίου δράσης
για το κτίριο

Ιαν – Δεκ 2019

Διαγωνισμός
Εξοικονόμησης
Ενέργειας (12 μήνες)

Όλοι οι εργαζόμενοι
των κτιρίων (με
συντονιστή την
Ενεργειακή Ομάδα)

Διαχείριση της ομάδας,
Εισαγωγή των δεδομένων
ενέργειας στο ηλεκτρονικό
εργαλείο,

Ηλεκτρονικό εργαλείο
για την εισαγωγή
δεδομένων,

Εκτύπωση φυλλαδίων και
αφισών,

Εβδομαδιαίες
συμβουλές
εξοικονόμησης
ενέργειας,

Αποστολή συμβουλών
εξοικονόμησης ενέργειας

Συνεχής υποστήριξη
Ενεργειακής Ομάδας

Ενθάρρυνση συναδέλφων

Μάη – Ιουν 2020

Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων
διαγωνισμού

Εθνική Ομάδα
Διαχείρισης Ενέργειας
(εκπρόσωποι και
εμπειρογνώμονες των
συμμετεχόντων Δήμων)

Συνέχιση της εξοικονόμησης
ενέργειας (λεπτομέρειες
στο Κεφάλαιο 10)

Ηλεκτρονικό εργαλείο
για την εισαγωγή
ενεργειακών
δεδομένων

Μάη – Ιουν 2020

Τελετή απονομής
Εθνικών Βραβείων

Ηγεσία του Δήμου,
Ενεργειακή Ομάδα,
ΜΜΕ

Συμμετοχή στην εκδήλωση,

Διοργάνωση τελετής

Πρόσκληση συναδέλφων
στην εκδήλωση
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Οι

ενεργειακές ομάδες είναι πολύ σημαντικές στο
έργο COMPETE4SECAP και στο διαγωνισμό, είναι
οι πρεσβευτές του διαγωνισμού, η καρδιά και η ψυχή των
προσπαθειών εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε συμμετέχον
κτίριο. Παρόλο που σε ορισμένα κτίρια η διοίκηση επιλέγει ένα
ή περισσότερα μέλη της ενεργειακής ομάδας, σχηματίζονται
κυρίως σε εθελοντική βάση: είναι μια ομάδα υπαλλήλων
γραφείου που αισθάνονται ενθουσιασμένοι, υπεύθυνοι
και ετοιμοι για την αλλαγή προς μια πιο βιώσιμη χρήση
ενέργειας στο κτίριο τους. Οι πληροφορίες διαδίδονται και οι
εργαζόμενοι αρχίζουν να χρησιμοποιούν την ενέργεια με πιο
φιλικό και περιβαλλοντικό τρόπο.

Τι κάνετε, ως μέλος μιας
Ενεργειακής Ομάδας;
•

•
•
•

•

Είστε υπεύθυνοι για την εκτέλεση του διαγωνισμού στο
κτίριό, χρησιμοποιώντας τις οδηγίες και τα εργαλεία που
θα δοθούν,
Συμβάλλετε στην ανάπτυξη και εφαρμογή της καμπάνιας,
Ενημερώνετε και παρακινείτε τους συναδέλφους,
Μετράτε την κατανάλωση ενέργειας (δηλ. συλλέγετε τις
μετρήσεις του μετρητή) στο κτίριό σας σε τακτά χρονικά
διαστήματα (διμηνιαία ή μηνιαία),
Μπορείτε να συμμετάσχετε στο εκπαιδευτικό εργαστήριο
(ειδικά οργανωμένο για την Ομάδα Ενέργειας), την
εναρκτήρια συνάντηση και στο τέλος του διαγωνισμού,
στην τελετή απονομής του βραβείου.

Γιατί χρειάζεται η ομάδα;

ευκαιρίες για ανταλλαγή, αλληλοβοήθεια και υποστήριξη
και ενθάρρυνση. Ωστόσο, για μια καλή και επιτυχημένη
ομάδα, πρέπει να δώσετε προσοχή στην οικοδόμηση και τη
διατήρηση της ομάδας σας - δείτε περισσότερα ιδέες και
συμβουλές γι' αυτό, στο Κεφάλαιο 8.
″Ποτέ μην αμφιβάλλετε ότι μια μικρή ομάδα
προσεγμένων και δεσμευμένων πολιτών μπορεί να
αλλάξει τον κόσμο″ (Margaret Mead)

Ποιο είναι το ποιο
ικανοποιητικό μέγεθος της
Ενεργειακής Ομάδας;
Οι Ενεργειακές Ομάδες συνήθως αποτελούνται από 3-10
άτομα, ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου και τον αριθμό
των εργαζομένων, καθώς και τον αριθμό των εργαζομένων
που επιθυμούν και είναι έτοιμοι να εργαστούν πιο ενεργά
για την εξοικονόμηση ενέργειας και σε ένα πιο βιώσιμο
γραφειακό χωρο.

Ποια είναι τα οφέλη
του να είσαι μέλος μιας
Ενεργειακής Ομάδας;
Στην πραγματικότητα, υπάρχουν ποικίλα οφέλη, αλλά εδώ
παρουσιάζονται μόνο μερικά:
•

Η έρευνα και η εμπειρία
δείχνει ότι η συλλογική
προσπάθεια
έχει

•

αποτέλεσμα.
Οι
άνθρωποι έχουν
διαφορετικές
δεξιότητες,
γνώσεις, εμπειρία
και ιδέες, και έτσι
υπάρχουν
πολλές

•

Μπορείτε να εργαστείτε για κάτι νέο (όχι τα συνηθισμένα
καθήκοντα εργασίας) και θετικό με τους συναδέλφους,
Συμμετέχετε σε μια ομάδα και πιθανόν να έχετε πολλή
διασκέδαση εκτός από την προσπάθεια εξοικονόμησης
ενέργειας.

Μπορείτε να γνωρίσετε συναδέλφους από άλλα τμήματα
που μπορεί να μην γνωρίζετε καλά και να γίνετε φίλοι.
• Μπορείτε να δοκιμάσετε τον εαυτό σας και τις ικανότητές
σας σε έναν νέο τομέα και επίσης να μάθετε νέες
δεξιότητες.
• Μπορείτε να μάθετε μαζί με τους συναδέλφους σας για
την εξοικονόμηση ενέργειας και την κλιματική αλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
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•
•

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που μαθαίνετε για
να εξοικονομήσετε ενέργεια (και χρηματικό ποσό) στο
νοικοκυριό σας.
Μπορείτε να γνωρίσετε και να έρθετε σε επαφή με παρόμοιες
ομάδες στη χώρα σας καθώς και σε άλλες 7 χώρες.
Μπορείτε να βοηθήσετε στην εξοικονόμηση ενέργειας και
χρημάτων για το γραφείο και
Εάν διοργανώσετε μια επιτυχημένη και δημιουργική
εκστρατεία ή / και εξοικονομήσετε περισσότερη ενέργεια
στη χώρα σας, μπορείτε να κερδίσετε ενδιαφέροντα βραβεία.
Εάν το γραφείο σας εξοικονομήσει την περισσότερη
ενέργεια στη χώρα σας, μπορείτε να ταξιδέψετε στην τελική
εκδήλωση του2020 για να συναντήσετε άλλες παρόμοιες
ομάδες από 8 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

•
•

•

ενεργειών, υπενθύμιση στόχων εργαζομένων,
κίνητρα για τους εργαζόμενους, κ.λπ.,
Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνομιλιών κ.λπ. για
συναδέλφους,
Τοποθέτηση πινακίδων και αφισών για την
καθοδήγηση και ενημέρωση.

Επικοινωνία:
• Αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και υπενθυμίσεων σε συναδέλφους,
• Συγγραφή και δημοσίευση ειδήσεων σχετικά με
το διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας στην
ιστοσελίδα σας ή στο internet,
• Αρθρογράφηση σε τοπικές εφημερίδες,
• Μεταφορά αποτελεσμάτων διαγωνισμού και
προσπαθειών σε συναδέλφους, στη διοίκηση, στις
τοπικές εκδηλώσεις, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης
κ.λπ.,
• Προετοιμασία εκθέσεων σχετικά με το διαγωνισμό
και τα αποτελέσματά του.

•

Μέτρηση και παρακολούθηση των δεδομένων
κατανάλωσης ενέργειας:
• Βεβαιωθείτε ότι οι μετρητές καταγράφονται και ότι
τα δεδομένα κατανάλωσης εισάγονται τακτικά στο
ηλεκτρονικό εργαλείο (κάθε 2 εβδομάδες ή κάθε
μήνα),
• Παροχή βοήθειας στον τρόπο χρήσης των μετρητών
ενέργειας από συναδέλφους, καταγράφοντας ποιος
εξοπλισμός που χρησιμοποιείτε έχει την υψηλότερη
κατανάλωση ενέργειας, τον τρόπο εξοικονόμησης
ενέργειας κλπ.

•

Σχεδιασμός ενημερωτικών υλικών, δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων, και
Διασφάλιση ότι η Ενεργειακή Ομάδα και οι συνάδελφοί
θα έχουν ένα εποικοδομητικό και διασκεδαστικό χρόνο
κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Ποιος μπορεί να γίνει μέλος
της Ενεργειακής Ομάδας;
Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στην Ομάδα
Ενέργειας, δεν υπάρχει ανάγκη για προηγούμενη γνώση ή
εμπειρία, θα πρέπει απλά να είστε έτοιμοι να αξιοποιήσετε
λίγες ώρες του χρόνου εργασίας σας για την εξοικονόμηση
ενέργειας και να εμπλέξετε τους συναδέλφους στην
προσπάθεια αυτή.
Στην ιδανική περίπτωση, οι ενεργειακές ομάδες πρέπει να
έχουν μέλη από διαφορετικά τμήματα και με διαφορετικές
δεξιότητες και γνώσεις, καθώς υπάρχουν διαφορετικά
καθήκοντα που πρέπει να γίνουν:

• Διαχείριση και Οργάνωση:
•
•

Συνολική διαχείριση του διαγωνισμού εξοικονόμησης
ενέργειας στον χώρο εργασίας σας,
Διαχείριση της Ενεργειακής Ομάδας: διοργάνωση
συναντήσεων, κατανομή καθηκόντων, διασφάλιση

•
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Πως διαμορφώνεται η
Ενεργειακή Ομάδα;
Είναι απαραίτητος ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη
διαμόρφωση της ενεργειακής ομάδας και την πρόσληψη
προσωπικού. Είναι σημαντικό να υπάρχουν διαφορετικοί
άνθρωποι στην ομάδα, οι οποίοι:
•

•
•

•
•

Να μπορούν να δουλέψουν στον οργανισμό είτε επειδή
είναι σε θέση να το πράξουν ή αν όχι, να έχουν τις σωστές
συνδέσεις,
Να έχουν ή να μπορούν να δώσουν πρόσβαση σε
δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας και μετρητές
Να είναι ενθουσιώδεις να επενδύσουν χρόνο και
προσπάθεια για να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση
ενέργειας στα γραφεία,
Να είναι επικοινωνιακοί και κοινωνικοί, να επηρεάζουν
και να πείθουν συναδέλφους, και
Να είναι συνεργάσιμοι και ομαδικοί.
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Ακολούθως ή παράλληλα με αυτούς τους τρόπους
συμπερίληψης στην Ομάδα, είναι επίσης σημαντικό:
•

Εάν ο δήμος ή το κτίριό έχει στρατηγική και σχέδιο
δράσης για την αειφορία, το περιβάλλον, την
κλιματική αλλαγή ή την ενέργεια, φροντίστε να
προσκαλέσετε το υπεύθυνο άτομο στην Ενεργειακή
Ομάδα. Θα διαπιστώσετε ότι η σύνδεση της δουλειάς
και των προσπαθειών θα βοηθήσει και εσάς, και μαζί
θα μπορέσετε να επιτύχετε περισσότερα.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προσελκύσετε τους
ανθρώπους για να γίνουν μέλη της Ενεργειακής Ομάδας.
Καθώς οι άνθρωποι προτιμούν και είναι ανοιχτοί σε
διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας (δείτε περισσότερα
σχετικά με αυτό στο Κεφάλαιο 6), είναι σημαντικό να
χρησιμοποιήσετε διάφορα κανάλια επικοινωνίας:
•

Να ξεκινήσετε και να ενημερώσετε τους ανθρώπους
για αυτή την ευκαιρία, είναι καλή ιδέα η τοποθέτηση
αφισών και η διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.
• Εάν έχετε μια εσωτερική ιστοσελίδα ή ένα εσωτερικό
ενημερωτικό δελτίο, εξετάστε το ενδεχόμενο να
τοποθετήσετε μια νέα στήλη ειδήσεων και στοιχεία
επικοινωνίας σχετικά με το διαγωνισμό.
• Μπορεί να αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε συναδέλφους που να εξηγεί το έργο
COMPETE4SECAP, το διαγωνισμό και το πως μπορούν
να συμμετάσχουν σε τοπική Ομάδα Ενέργειας.

να προσεγγίσετε τους ανθρώπους μεμονωμένα που
σας αρέσει να εργάζεστε μαζί τους και τους ανθρώπους
που νομίζετε ότι θα έχουν χρήσιμες και σημαντικές
δεξιότητες για να προσφέρουν στην Ενεργειακή Ομάδα
και στο διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας. Μπορείτε
είτε να μιλήσετε μαζί τους είτε να τους στείλετε ένα
προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Αν υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται ήδη και
δεσμεύονται να συμμετάσχουν στην Ενεργειακή Ομάδα αλλά
επιθυμείτε να προσελκύσετε περισσότερα μέλη, μπορείτε
να οργανώσετε μια άτυπη συνάντηση σε μεσημεριανό
διάλειμμα ή λίγο πριν τελειώσει η εργάσιμη ημέρα όπου
μπορείτε να τους ενημερώνετε για το διαγωνισμό και τη
δυνατότητα συμμετοχής στην Ενεργειακή Ομάδα. Μπορείτε
να διαφημίσετε τη συνάντηση με τους ίδιους τρόπους
που προτείναμε για τη διαφήμιση του διαγωνισμού (π.χ.
αφίσες, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπική
πρόσκληση κ.λπ.).

Είναι πάντα καλή ιδέα να προσφέρετε βουτήματα
με καφέ ή τσάι για να αυξήσετε την ελκυστικότητα
της ένταξης στην Ενεργειακή Ομάδα-η προσφορά
σπιτικών, χειροποίητων εδεσμάτων είναι ένας πολύ
καλός τρόπος να βοηθήσετε τους ανθρώπους να
χαλαρώσουν και να οικοδομηθεί ομαδικό πνεύμα.
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ΤΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ;
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Η

επιτυχία μιας εκστρατείας εξαρτάται πολύ από την
οργάνωση και το στόχο της, γι' αυτό είναι σημαντικό να
αφιερώσετε χρόνο και προσπάθεια στον προγραμματισμό
και την προετοιμασία και να διασφαλίσετε ότι όλοι οι
συμμετέχοντες έχουν κοινή κατανόηση των στόχων,
γνωρίζουν τους ρόλους και τις ευθύνες τους. Οι παρακάτω
ιδέες και συμβουλές θα σας βοηθήσουν να το επιτύχετε.

Διασφάλιση της δέσμευσης
και της εμπλοκής της
ηγεσίας στην καμπάνια
Αν συμμετέχετε στο διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας
του Έργου COMPETE4SECAP, είστε τυχεροί: η ηγεσία της
πόλης έχει πεισθεί ήδη ότι η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω
της αλλαγής συμπεριφοράς και συνεπώς η συμμετοχή σε
αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντική.
Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να επικοινωνείτε τακτικά
μαζί τους. Είναι πιθανό να έχουν ήδη καθορίσει για την
ενεργειακή ομάδα πώς και πόσο συχνά επιθυμούν να
επικοινωνούν μαζί σας και τι είδους αναφορές θα ήθελαν
να λάβουν για το έργο και τις προσπάθειές σας. Αν όχι,
λαμβάνοντας υπόψη τις «παραδόσεις» για την αναφορά
που υπάρχει ήδη στον χώρο εργασίας σας, εξετάστε το
ενδεχόμενο να κάνετε κάποια από τα παρακάτω:

Αποσαφήνιση καθηκόντων
Εκτός από τη συμφωνία σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με
την ηγεσία της πόλης και την αναφορά των δραστηριοτήτων
και της προόδου, είναι επίσης πολύ σημαντικό να είστε
σαφείς σχετικά με την καμπάνια:
•
•

•
•

πόσο ποσοστό του χρόνου εργασίας σας μπορείτε να
δαπανήσετε για την καμπάνια και πότε,
τι είδους πόρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (π.χ.
αίθουσες συνεδριάσεων, προμήθειες υλικών καμπάνιας,
χρόνος εργασίας άλλων υπαλλήλων κ.λπ.),
ποιες πτυχές του διαγωνισμού μπορείτε να μεταβιβάσετε
στο ευρύτερο κοινό,
ποιος μπορεί να επιτρέψει τη χρήση πόρων και την
εξωτερική επικοινωνία, κλπ.

Επομένως, προτείνουμε τουλάχιστον μία συνάντηση με την
ηγεσία της πόλης για να συζητήσετε αυτές τις συνθήκεςπλαίσια για τις δράσεις της καμπάνιας σας.

Δημιουργία Ενεργειακής
Ομάδας και καθορισμός του
τρόπου εργασίας
Στο Κεφάλαιο 4 συζητήσαμε πώς να προσελκύσουμε
ανθρώπους να ενταχθούν στην Ενεργειακή Ομάδα,
τώρα δίνετε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα
αρχίσει να εργάζεται η ομάδα. Όπως και με την
καμπάνια, η πρώτη συνάντηση είναι σημαντική καθώς
θα έχει μεγάλη επιρροή στη συνεργασία σας σε όλη την
διάρκεια της καμπάνιας. Σε αυτή τη συνάντηση, είναι
σημαντικό να εφαρμόσετε και να συζητήσετε τα εξής:

•

Να προσκαλέσετε εκπροσώπους της ηγεσίας της
πόλης σας σε βασικές εκδηλώσεις της καμπάνιας.
Για παράδειγμα, αν έχετε μια εναρκτήρια
συνάντηση της καμπάνιας, ζητήστε από αυτούς να
αναλάβουν έναν «ειδικό» ρόλο, π.χ. για να ανοίξουν
την εκδήλωση,

•

Να οργανώσετε τακτικές σύντομες συναντήσεις για
να συζητήσετε την πρόοδο και τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζετε, και

•

γνωρίστε όλα τα άτομα και την απόφαση συμμετοχής
στην ομάδα,

• Να στέλνετε τακτικές, αλλά σύντομες αναφορές στον

•

συζητήστε και διασαφηνίστε τους σκοπούς και τους
στόχους της καμπάνιας έτσι ώστε να έχετε μια κοινή
κατανόηση. Είναι χρήσιμο να υπάρχουν γενικοί στόχοι
καθώς και πολύ συγκεκριμένοι σκοποί και στόχοι.

υπεύθυνο ενέργειας (π.χ. μηνιαίες ή διμηνιαίες
αναφορές σχετικά με την πρόοδο της καμπάνιας).
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Σκεφθείτε να προσκαλέσετε κάποιον από την ηγεσία
της πόλης σας στην πρώτη σας συνάντηση για την
Ενεργειακή Ομάδα για να ανοίξει τη συνάντηση
και να δείξετε σε όλους ότι υπάρχει δέσμευση
υψηλού επιπέδου για συμμετοχή στον διαγωνισμό
εξοικονόμησης ενέργειας.
καταγράψτε και συζητήστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες
όλων των ατόμων οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες
κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Όταν το κάνετε αυτό,
φροντίστε να σκεφτείτε όλα τα είδη των δραστηριοτήτων
και που θα μπορούσε ο καθένας να βοηθήσει αναλόγως
των αναγκών και δεξιοτήτων,
• συμφωνείστε για τη συχνότητα συναντήσεων και
καθορίστε την ημερομηνία της επόμενης συνεδρίασης,
• συζητήστε τρόπους επικοινωνίας μεταξύ σας και με
τους συναδέλφους σας, π.χ. αν θέλετε να έχετε τις δικές
σας λίστες αλληλογραφίας, μια ομάδα σε ένα μέσο
κοινωνικής δικτύωσης, έναν καθορισμένο χώρο στον

εργαστήριο κατάρτισης που θα σας διεξαχθεί για εσάς
και όπου θα συζητήσετε ένα σχέδιο δράσης για το έτος
καθώς και την κατανομή ευθυνών (βλ. χρονοδιάγραμμα
στο Κεφάλαιο 3).

Κατά την έναρξη της καμπάνιας θα χρειαστεί να
επενδύσετε χρόνο για να προχωρήσετε και να
δημιουργήσετε τη δομή εργασίας, που θα συμβάλει
στη μελλοντική επιτυχία.

•

•

•
•
•

•

εσωτερικό ιστότοπο κ.λπ.,
αποφασίστε το σχέδιο εργασίας για την Ενεργειακή
Ομάδα. Για παράδειγμα, σε ένα flipchart, κάντε ένα απλό
σχέδιο για όλο το έτος της καμπάνιας όπως το βλέπετε
κατά την πρώτη συνάντηση: τι θα γίνει και τι θα θέλατε
να γίνει και πότε. Πολύ πιθανό να αλλάξει αργότερα,
αλλά είναι πολύ χρήσιμο να καταρτίσετε ένα σχέδιο για
να εξασφαλίσετε ότι όλοι θα έχουν το ίδιο όραμα και στη
συνέχεια να ανατρέχετε στο σχέδιό σας κάθε φορά που
συναντιέστε,
καταγράψτε και συζητήστε τις εργασίες που θα πρέπει
να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της καμπάνιας,
κατανέμετε τις αρμοδιότητες μεταξύ των μελών της
ομάδας,
τέλος, φροντίστε να είναι διασκεδαστικά και ευχάριστα
☺. Για παράδειγμα, ετοιμάστε κάτι καλό για φαγητό
και ποτό στη συνάντηση, π.χ. μερικά σπιτικά μπισκότα,
χυμούς. Κάντε μαζί ένα ερωτηματολόγιο για την
κλιματική αλλαγή ή / και την ενεργειακή απόδοση,
παρακολουθήστε ένα σύντομο, σχετικό βίντεο ή ακούστε
τραγούδι, όπως το Τραγούδι της Γης από τον Michael
Jackson (δείτε περισσότερες προτάσεις για ταινίες και
τραγούδια στο Κεφάλαιο 11).
Είναι πιθανό να αισθανθείτε ότι αυτά είναι πάρα
πολλά για την πρώτη συνάντηση ή ότι δεν έχετε ακόμα
τα πλήρη αποτελέσματα της βασικής αξιολόγησης
(δείτε παρακάτω) και διαπιστώνετε ότι χωρίς αυτά
είναι δύσκολο να κάνετε σωστό σχεδιασμό. Εάν ναι,
σας προτείνουμε να αφήσετε το σχέδιο και τα σχετικά
καθήκοντα για την επόμενη συνάντηση, καθώς και το

Αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης για τη χρήση
ενέργειας - τόσο για το
κτίριό όσο και σε προσωπικό
επίπεδο
•

Πριν την έναρξη, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί
μια βασική αξιολόγηση και καταγραφή των
υφιστάμενων δεδομένων με τη συμμετοχή του
εμπειρογνώμονα στον τομέα της ενέργειας του Δήμου.
Στο Έργο COMPETE4SECAP παρέχονται διάφορα
εργαλεία που βοηθούν στην αξιολόγηση των δεδομένων,
ένα εργαλείο Ενεργειακού Ελέγχου και ενεργειακής
ανάλυσης (λίστες ελέγχου) για την αξιολόγηση της
χρήσης ενέργειας στο γραφείο. Και τα δύο αυτά εργαλεία
θα αναλυθούν στο εργαστήριο κατάρτισης.

Όταν κάνετε την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης,
είναι χρήσιμο να εξετάσετε και να συλλέξετε δεδομένα
σχετικά με τα ακόλουθα:
•
•

•
•

την τρέχουσα και την προηγούμενη κατανάλωση
ενέργειας.
τις δυνάμεις και τις αδυναμίες όσον αφορά την
κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση ενέργειας. Στο
Έργο COMPETE4SECAP παρέχονται ορισμένα εργαλεία
για αυτό το σκοπό (δείτε περισσότερα στο Κεφάλαιο
3), αλλά υπάρχουν και άλλα εργαλεία που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε επίσης. Στο Κεφάλαιο 11 παραθέτουμε
ορισμένες επιπλέον επιλογές (λίστες ελέγχου για το
γραφείο, εργαλείο οικολογικής χαρτογράφησης).
τις γενικές συνήθειες κατανάλωσης ενέργειας των
εργαζομένων.
τις γενικές, ήδη υπάρχουσες γνώσεις της Ενεργειακής
Ομάδας και των συναδέλφων σας σχετικά με την
κλιματική αλλαγή, τη χρήση ενέργειας και τι θα μπορούσε
να γίνει στο χώρο εργασίας (δείτε το Παράρτημα για
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•

Ρωτώντας τους συναδέλφους σας σχετικά με τις
υπάρχουσες πρακτικές χρήσης ενέργειας και τους
τρόπους βελτίωσής τους για εξοικονόμηση ενέργειας
μπορεί να φαίνεται περίεργο στην αρχή (άλλωστε,
δεν είναι οι ειδικοί). Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει
ότι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν ένα κτίριο,
τα συστήματά του (θέρμανση, φωτισμός) και τον
εξοπλισμό του γνωρίζουν πολλά για το πού και πώς
θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά
και τις συνήθειες τους για να εξοικονομήσουν, ακόμα
και αν δεν είναι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας. Έτσι,
αξίζει να τους ρωτήσετε! Επίσης, εάν αισθάνονται ότι
η γνώμη και η εμπειρία τους είναι σημαντικές, να
συμμετάσχουν ενεργά στην καμπάνια

Μια σύντομη ανάλυση
CHECK
της κατάστασης της
χρήσης ενέργειας και
της εξοικονόμησης στο
γραφείο με δυνατά σημεία, αδυναμίες και τι πρέπει να αλλάξει,
• Στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας (ποσοστά, kWh, συγκεκριμένος
δείκτης) που υποδεικνύονται για ορισμένο χρονικό διάστημα
• Λίστα μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που σκοπεύετε
να εφαρμόσετε για να φτάσετε στο στόχο με μια σύντομη
περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και τον υπεύθυνο για την
υλοποίηση,
• Διάφορες εκδηλώσεις που σχεδιάζετε για συναδέλφους, π.χ.
παρουσιάσεις, διαγωνισμούς, ομάδες συζήτησης, κοινωνικές
•

•

Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν αρκετή δουλειά, αλλά μην
ανησυχείτε, θα λάβετε μεγάλη υποστήριξη, εργαλεία
και βοήθεια (βλ. επίσης Κεφάλαιο 3 για λεπτομέρειες).
Για παράδειγμα, θα προσκληθείτε να συμμετάσχετε σε
εναρκτήρια εκδήλωση και σε εκπαιδευτικό εργαστήριο
όπου μπορείτε να πάρετε περισσότερες ενημερωτικές
πληροφορίες και να αξιολογήσετε την υφιστάμενη
κατάσταση. Στο εργαστήριο κατάρτισης θα λάβετε επίσης
μεγάλη βοήθεια και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο
σύνταξης ενός σχεδίου δράσης για το έτος της καμπάνιας
(και για τα επόμενα χρόνια) που θα βασίζεται εν μέρει στην
εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Δημιουργία Σχεδίου Δράσης
για το έτος της καμπάνιας
Θυμηθείτε ότι μια επιτυχημένη εφαρμογή ξεκινάει με ένα
καλό σχέδιο. Ως εκ τούτου, πριν ξεκινήσετε τον διαγωνισμό
και εμπλέξετε και άλλους συναδέλφους, είναι σημαντικό
να καταρτίσετε ένα σχέδιο δράσης σχετικά με το τρόπο με
τον οποίο η εκστρατεία θα εφαρμοστεί στο κτίριο και το
γραφείο.

PLAN

ACT

Ακολουθούν μερικές
εισηγήσεις θέματα
που μπορούν να
συμπεριληφθούν στο
Σχέδιο Δράσης:

DO
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ένα παράδειγμα ερωτηματολογίου που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να το τροποποιήσετε για να
ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας περιστάσεις), και
• τις ιδιαίτερες συνήθειες κατανάλωσης ενέργειας των
εργαζομένων, ξεκινώντας από τα μέλη της Ενεργειακής
Ομάδας, και εν συνεχεία στους υπόλοιπους συναδέλφους.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

•

•

•

εκδηλώσεις κλπ.,
Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού όπως ενημερωτικά δελτία,
υπενθυμίσεις, νέα για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αφίσες
κλπ.
Σχεδιάστε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να
παρακολουθήσετε τις δραστηριότητές σας για να βεβαιωθείτε
ότι συμβαίνουν αλλαγές στη συμπεριφορά και κατ’ επέκταση
εξοικονόμηση ενέργειας.
Σχέδιο επικοινωνίας: πληροφορίες σχετικά με το πώς σχεδιάζετε
να διαδίδετε τις προσπάθειές σας έξω από το κτίριο / το γραφείο.
Εξετάστε επίσης την αλληλεπίδραση με άλλους υπαλλήλους, π.χ.
σε δήμους που δεν συμμετέχουν στο διαγωνισμό εξοικονόμησης
ενέργειας και πώς θα μπορούσατε να ενημερώσετε και ίσως να
τους εμπλέξετε ή πώς θα μπορούσατε να τους εμπλέξετε στην
εξοικονόμηση ενέργειας μετά από τη λήξη του διαγωνισμού,
Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, εξετάστε το ενδεχόμενο
να συμπεριλάβετε θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, οι βιώσιμες μεταφορές, η κινητικότητα, η διαχείριση
αποβλήτων κλπ., στο περιεχόμενο της καμπάνιας,
Είναι χρήσιμο να συμπεριλάβετε τα αποτελέσματα και τα
συμπεράσματα της πρώτης συνάντησης (πρόγραμμα εργασίας
Ενεργειακής Ομάδας).

Μην ξεχνάτε ότι ένα από τα βραβεία στο διαγωνισμό
εξοικονόμησης ενέργειας είναι το αποδοτικότερο σχέδιο
δράσης! Έτσι, κάνοντας ένα καλό σχέδιο δράσης δεν
είναι μόνο χρήσιμο για τη δουλειά σας, θα σας βοηθήσει
επίσης να κερδίσετε ένα από τα βραβεία!

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Για να συνεχίσετε με την εξοικονόμηση ενέργειας και
συναφείς δραστηριότητες μετά το πέρας του διαγωνισμού,
εξετάστε την αναθεώρηση και την ενημέρωση του Σχεδίου
Δράσης που αναπτύξατε στα πλαίσια του διαγωνισμού
με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συνέχισης της
καμπάνιας μετά το τέλος του έργου COMPETE4SECAP.

Συμμετοχή συναδέλφων
Προκειμένου η καμπάνια σας να είναι επιτυχημένη, να
εξοικονομήσετε όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια,
πρέπει να εμπλέξετε τους συναδέλφους. Πρέπει να
αναλάβουν δράση και να συμμετάσχουν
στο διαγωνισμό. Παρακάτω,
μοιραζόμαστε ιδέες και
0
συμβουλές σχετικά με τον
-1
τρόπο συμμετοχής, αλλά
Baseline
Saving
-2
διαβάστε επίσης το
-3

-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10

Κεφάλαιο 7.
Πρώτα απ' όλα, οι
συνάδελφοί πρέπει
-9%
να γνωρίζουν για το
διαγωνισμό και να
μάθουν για τα οφέλη
2018
2019
του.
Είναι
σημαντικό
να
τονίσουμε
γιατί
η
εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί
να είναι ωφέλιμη για κάθε εργαζόμενο. Ακολουθούν
μερικά παραδείγματα (δείτε περισσότερες λεπτομέρειες
στο Κεφάλαιο 7 για τα κίνητρα) - αλλά είναι χρήσιμο να
αφιερώσετε λίγο χρόνο με την Ενεργειακή Ομάδα σας για να
καταγράψετε τυχόν πρόσθετα οφέλη ειδικά για την ομάδα,
το κτίριο και την πόλη.

• Εάν χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια, μειώνετε το
•
•

•
•

κόστος.
Η συμμετοχή σε διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας
βελτιώνει το ομαδικό πνεύμα
Στο διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας μπορούμε
να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις, να αποκτήσουμε
νέες δεξιότητες και να χρησιμοποιήσουμε δεξιότητες
που έχουμε αλλά συνήθως δεν τις χρησιμοποιούμε
καθημερινά.
Η εξέταση του εργασιακού χώρου θα οδηγήσει επίσης σε
καλύτερες συνθήκες εργασίας
Μπορούμε επίσης να εφαρμόσουμε τις ιδέες

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι
εξοικονομήσουμε χρήματα και ενέργεια.

και

να

Έτσι, φροντίστε να διαφημίσετε το διαγωνισμό και τη
χρησιμότητα του με αφίσες, με εσωτερικά ενημερωτικά
δελτία, στην ιστοσελίδα του δήμου κ.ο.κ. Μπορείτε επίσης
να οργανώσετε ένα διασκεδαστικό πάρτι για την έναρξη του
διαγωνισμού.
Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι να ενημερώσετε τους
συναδέλφους για το πώς μπορούν να συμμετάσχουν στην
καμπάνια καθώς και για το πώς μπορούν να εξοικονομήσουν
ενέργεια στο χώρο εργασία. Ακολουθούν μερικές ιδέες:
•

Να έχετε ένα τακτικό, ενημερωτικό και διασκεδαστικό
ενημερωτικό δελτίο για τους συναδέλφους (π.χ. μηνιαία).
• Να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν τα εργαλεία που παρέχει
το Έργο COMPETE4SECAP
• Να
χρησιμοποιείτε
τις
συνήθεις
συμβουλές
εξοικονόμησης ενέργειας που λαμβάνετε από τον τοπικό

•
•

•

•

συνεργάτη σας για να βοηθήσετε στην προσπάθεια
εξοικονόμησης.
Να καλέσετε τους ενδιαφερόμενους σε συναντήσεις της
Ενεργειακής Ομάδας
Να τοποθετήσετε στο κτίριο σήματα και υπενθυμίσεις
για να υπενθυμίζετε στους χρήστες συγκεκριμένα μέτρα
εξοικονόμησης τα οποία να τα αλλάζετε περιοδικά.
Να δημιουργήστε έναν εσωτερικό ιστότοπο ή μια ομάδα
σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης για το διαγωνισμό
όπου θα δημοσιεύετε όλες τις σχετικές πληροφορίες και
βεβαιωθείτε ότι οι συνάδελφοί γνωρίζουν για αυτό, και
Να προσεγγίσετε τους άμεσα εμπλεκόμενους όταν
χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια για κάποιες εκστρατείες ή
εκδηλώσεις της καμπάνιας.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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A

κόμα ένα σημαντικό κλειδί για την επιτυχία
οποιουδήποτε
διαγωνισμού
εξοικονόμησης
ενέργειας (εκτός από το πώς ξεκινάμε την καμπάνια
μας) είναι τι, πότε και πως επικοινωνούμε με τις
διαφορετικές ομάδες στόχων μας.

Στα Κεφάλαια 4, 5 και 7 μπορείτε να βρείτε ιδέες και
βοήθεια σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής, εξασφάλισης της
δέσμευσης και υποκίνησης διαφορετικών συμμετεχόντων και
εργαζομένων. Σε αυτό το κεφάλαιο, επικεντρωνόμαστε στο
τι και πώς πρέπει να επικοινωνήσουμε για τη σημαντικότητα
της εξοικονόμησης ενέργειας και της συνάφεια της με την
κλιματική αλλαγή και πώς μπορούμε να πείσουμε τους
"αρνητικούς" και τους απρόθυμους.

Αντιμετώπιση δικαιολογιών
μέσω αποτελεσματικών
μηνυμάτων
Οι άνθρωποι είναι πραγματικά καλοί με τις δικαιολογίες
όταν πρόκειται να αλλάξουν τις καθημερινές συνήθειες και
τον τρόπο ζωής τους. Ειδικότερα, αν δεν είναι στην πράσινη
πλευρά, μπορούν εύκολα να εξηγήσουν γιατί δεν μπορούν
να καταβάλουν υπερβολική προσπάθεια για να λάβουν
μέρος σε οποιεσδήποτε δραστηριότητες εξοικονόμησης.
Εάν σκοπεύουμε να εμπλέξουμε όχι μόνο τους
ήδη συνειδητοποιημένους, αλλά και τους λιγότερο
ενδιαφερόμενους και σκεπτικούς συναδέλφους στην
εκστρατεία, μπορεί να είναι χρήσιμο να προετοιμαστούμε
για τις πιθανές δικαιολογίες τους και να έχουμε πειστικές
απαντήσεις

Μια τυπική στάση για την κλιματική αλλαγή ...
Πηγή:
https://teamchiptkd.files.wordpress.
com/2013/02/accountability.jpg

Μερικές συνήθεις δικαιολογίες:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Η αλλαγή του κλίματος είναι μακριά, γιατί να την
αντιμετωπίσω;
Οι επιστήμονες αντιμετωπίζουν το μέλλον καχύποπτα,
τίποτα επικίνδυνο δεν υφίσταται σύντομα,
Είναι ήδη πολύ αργά για να αντιμετωπιστεί η κλιματική
αλλαγή
Δεν πρόκειται να εγκαταλείψω την άνεσή μου, ούτε στο
σπίτι, ούτε στο χώρο εργασίας μου
Γιατί πρέπει εξοικονομήσω ενέργεια και να αλλάξω
συνήθειες ενώ οι άλλοι δεν κάνουν τίποτα! Αυτοί θα
πρέπει να ξεκινήσουν πρώτοι!
Η επιστήμη και η τεχνολογία θα βοηθήσει με την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της χρήσης
ενέργειας.
Είναι αδύνατο να συνεργαστούν όλοι στο γραφείο.
Ποιος νοιάζεται για την εξοικονόμηση ενέργειας ενώ
υπάρχουν σημαντικότερα προβλήματα;
Είμαστε πιεσμένοι για να πάρουμε μέρος σε αυτή την
εκστρατεία.
Μια ανακαίνιση του κτηρίου θα βοηθούσε πρωτίστως
στην εξοικονόμηση ενέργειας και εν συνεχεία η αλλαγή
συμπεριφοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Χρήσιμα και αποτελεσματικά μηνύματα
για αντιμετώπιση δικαιολογιών:
Αν προκύψουν τα παραπάνω επιχειρήματα τύπου "αφήστε
με εκτός", μπορείτε να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε
τα ακόλουθα επιχειρήματα για να πείσετε τους συναδέλφους:
1. Η αλλαγή του κλίματος δεν είναι θεατρική παράσταση
που παρακολουθούμε από μακριά ως θεατές (συμβαίνει
και αναπόφευκτα όλοι είμαστε πρωταγωνιστές! Αλλά
(αν και μπορεί να ακούγεται περίεργο) είμαστε και οι
σκηνοθέτες! Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν
το κλίμα και όλοι είμαστε υπεύθυνοι.
2. Αν δεν αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα άμεσα,
μπορεί στη συνέχεια να είναι αργά! Η κλιματική αλλαγή
επηρεάζει ήδη εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο
τον κόσμο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που
βιώνουμε δεν είναι τυχαία. Είναι μία από τις μεγαλύτερες
περιβαλλοντικές προκλήσεις και όχι ένα μικρό πρόβλημα
"που μπορεί να επιλυθεί αύριο".
3. Είναι καλύτερο για όλη την ανθρωπότητα αν εξετάσουμε
την κλιματική αλλαγή να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής
και να αλλάξουμε τη ζωή μας με χαμηλότερο αποτύπωμα
άνθρακα.
4. Ο φιλικός προς το περιβάλλον και το κλίμα τρόπος
ζωής δεν ισοδυναμεί με ταλαιπωρία, κακουχίες και
αυταπάρνηση. Μπορεί να είναι διασκεδαστικός και
ευχάριστος.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος ζωή ισούται με:
• λιγότερα ορυκτά καύσιμα, καθαρότερη εναλλακτική
ενέργεια ...
• λιγότερα αυτοκίνητα, λιγότερη κίνηση, λιγότερη
πίεση....
• περισσότερος καθαρός αέρας και περισσότερες
πράσινο ...
• ήπια ζωή, λιγότερα περιττά πράγματα...
• ενεργές τοπικές κοινότητες ...
• βιολογικά τρόφιμα, βιολογικά καλλυντικά και προϊόντα
καθαρισμού ...
• μικρότερο ωράριο εργασίας, περισσότερος ελεύθερος
χρόνος ...
• πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας (περιβαλλοντικά και
κοινωνικά) ...
• μεγαλύτερη ανεξαρτησία ...
5. Η κλιματική αλλαγή συνδέεται άμεσα με την χρήση ενέργειας.
Σκοπός είναι η μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο την
κατανάλωσης.
6. Η επιστήμη και η τεχνολογία δεν μπορούν από μόνες τους
να επιλύσουν το πρόβλημα. Όπως αναφέραμε παραπάνω, το
πρόβλημα είναι παγκόσμιο και όλοι πρέπει να είμαστε μέρος
της λύσης. Δεν είναι ποτέ αργά, και ακόμη και οι πιο απλές
δράσεις,όπως η απενεργοποίηση των φώτων, μετράνε!
Η απενεργοποίηση 5 φωτιστικών σωμάτων στους
διαδρόμους και τα δωμάτια, όταν δεν τις χρειαζόμαστε,
μπορεί να εξοικονομήσουν €60 και να περιορίσουν τις αέριες
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 400kg ετησίως8.
7. Τα δημόσια γραφεία που πρωτοπορούν στην εξοικονόμηση
ενέργειας όχι μόνο μειώνουν το ενεργειακό κόστος αλλά και
βελτιώνουν την κοινωνική ευθύνη. Συμμετέχοντας στην καμπάνια
του Έργου COMPETE4SECAP και σε παρόμοιες εκστρατείες, ο
χώρος εργασίας μπορεί επίσης να αποτελέσει παράδειγμα για
άλλα γραφεία.
8. Υπάρχουν ήδη ιδέες για αποτελεσματική χρήση ενέργειας που
εφαρμόζονται, δεν υπάρχει ανάγκη για επινόηνη νέων τρόπων
και μεθόδων από το μηδέν. Αλλά η ατομική δημιουργικότητα
είναι φυσικά πάντα ευπρόσδεκτη ☺. Κατά τη διάρκεια των
εκστρατειών εξοικονόμησης ενέργειας, οι συμμετέχοντες μπορούν
να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν ιδέες μεταξύ τους.
9. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επιτυχημένες ευρωπαϊκές
εκστρατείες εξοικονόμησης ενέργειας για εταιρείες και γραφεία
Για να ενθαρρυνθείτε και να εμπνευστείτε, ελέγξετε τα
αποτελέσματά και τα παραδείγματα των βέλτιστων πρακτικών
στο Κεφάλαιο 9.
8

Πηγή: : http://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/index_en.htm
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Πώς να ενημερώσετε για
την κλιματική αλλαγή και τη
σημασία της εξοικονόμησης
ενέργειας στο χώρο εργασίας;
20

Η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλλει στη μείωση της
κλιματικής αλλαγής - και όσο περισσότερο εξοικονομούμε,
τόσο περισσότερο βοηθάμε! Η συμμετοχή των πολιτών στην
καμπάνια, είτε στην Ενεργειακή Ομάδα είτε στην ομάδα των
υποστηρικτικών συναδέλφων, μπορεί να είναι ευκολότερη αν
όλοι βλέπουν τη μεγαλύτερη εικόνα: ότι οι προσπάθειές τους
δεν αφορούν μόνο τη δημόσια εικόνα και τους μειωμένους
λογαριασμούς ενέργειας, αλλά μια παγκόσμια δράση για να
σωθεί ο πλανήτης για τις μελλοντικές γενιές.

Αποτελεσματικό μήνυμα εάν. . .

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

…θεωρήσετε ότι είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο
γεγονός ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν
επίσης στην αλλαγή του κλίματος και δεν σπαταλάτε
χρόνο προσπαθώντας να αποδείξετε ότι η κλιματική
αλλαγή υπάρχει πραγματικά.
... είστε θετικοί και μην ξεχνάτε να αναφέρετε πόσο
επωφελής είναι για μια κοινωνία, αν παίρνει σοβαρά την
κλιματική αλλαγή και ενεργεί με δυναμικό τρόπο.
... τονίζετε ότι διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα μέσα για
να δράσουμε: τη γνώση, τις δεξιότητες, την τεχνογνωσία,
την τεχνολογία και τη θέληση να δράσουμε. Αυτά
μπορούν να βοηθήσουν να παμε ένα βήμα μπροστά.
... παρουσιάζετε όλες τις πτυχές από τις οποίες φαίνεται
λογικό ότι προσπαθείτε να επιβραδύνετε την κλιματική
αλλαγή, π.χ. την κοινωνική, περιβαλλοντική, ηθική,
πολιτιστική, οικονομική, πνευματική και ηθική πλευρά
... υπογραμμίζετε πόσο καλύτερος είναι ο φιλικός
τρόπος ζωής προς το κλίμα σε σύγκριση με την
τρέχουσα ποιότητα ζωής, στην καταναλωτική κοινωνία:
υγιεινό τρόπο ζωής, περισσότερο ελεύθερο χρόνο για
οικογενειακό και προσωπικό όφελος, κοινωνική ζωή,
καθαρότερο περιβάλλον κλπ. Αποτελούν μέρος του
βιώσιμου μέλλοντος: ποιος δεν θα ήθελε μια τέτοια ζωή;
... αποφεύγετε να παρουσιάζετε την εικόνα ενός
απειλητικού μέλλοντος που θα μπορούσε να δώσει την
εντύπωση στο κοινό ότι «ο κόσμος είναι καταδικασμένος
ούτως ή άλλως». Εναπόκειται σ’ εμάς, εάν βλέπουμε
την κλιματική αλλαγή ως μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε
μια νέα, βιώσιμη ζωή, ή τη θεωρούμε μια τεράστια
απειλή. Πρέπει να εμπνευστούν οι άνθρωποι, όχι να
απογοητευθούν. Ωστόσο, πρέπει να είστε σαφείς σχετικά
με τους κινδύνους που μπορεί να επιφέρει η κλιματική

αλλαγή για την ανθρωπότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα
του πλανήτη - αλλά και τη ζωή.
… προσπαθείτε να δώσετε μια σαφή εικόνα για το
μέλλον, εισάγοντας διαφορετικές εκδοχές βασισμένες
σε διαφορετικά επίπεδα δράσης για αντιμετώπιση των
κλιματικών αλλαγών
... μιλάτε για καθημερινές συνήθειες εξοικονόμησης
ενέργειας, όπως προφανείς επιλογές, δηλ. την
εξοικονόμηση ενέργειας με καθημερινές συνήθειες.
... επαναλαμβάνετε τα κύρια μηνύματα αρκετές φορές
και με διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας.
... δεν χρησιμοποιείτε «επιστημονικές ορολογίες»,
θα πρέπει να χρησιμοποιείτε απλούς και κατανοητούς
όρους.
... χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά οπτικά εργαλεία
(αφίσες, ταινίες κ.λπ.).
... πρέπει να παρουσιάσουμε αριθμητικά δεδομένα, π.χ.
πόση ενέργεια μπορούμε να εξοικονομήσουμε με απλές
αλλαγές συμπεριφοράς και τι αυτό μπορεί να σημαίνει

σε εταιρικό επίπεδο.
• ... σιγουρευτείτε ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν: με
τη βοήθειά τους και με τη συμμετοχή όλων μπορεί να
αλλάξει!
• ... βασιστείτε στις αξίες, την ηθική και τις προσδοκίες
του κοινού όταν προσπαθείτε να αλλάξετε συνήθειες
όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας.
• ... απευθύνετε με διαφορετικά μηνύματα σε
διαφορετικούς τύπους ανθρώπων *.

Απλά και έξυπνα μηνύματα είναι αυτά που περνούν με
ευκολία.
Πηγή: http://airforcelive.dodlive.mil/2009/12/air-forceisfull-of-energy-about-saving-energy
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You can read about different global pathways and future
scenarios in: IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis
Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)].
IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp., available from: http://ar5syr.ipcc.ch/ipcc/ipcc/resources/pdf/IPCC_SynthesisReport.pdf
and
The Living Planet Report 2014 available from http://cdn1.
footprintnetwork.org/Living_Planet_Report_2014.pdf
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* Μπορείτε να λάβετε λεπτομερή καθοδήγηση για το πώς να αντιμετωπίσετε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων
στις ακόλουθες δημοσιεύσεις:
George Marshall (2007) Carbon Detox: Your stepby-step guide to getting real about climate change or Psychology
of Climate Change Communication http://www.cred.columbia.edu/guide
Επίσης, πάρτε ιδέες από το Κεφάλαιο 7

ΧΡ Η Σ Ι Μ Α Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Κ Α Τ Α Τ Η Ν Κ Α Μ Π Α Ν Ι Α
ΜΕ ΠΟΙΟ Υ Σ ;
Μέλη της
Ενεργειακής
Ομάδας

ΠΩΣ;
Συνεδριάσεις
emails
Λίστα αλληλογραφίας
"Εργαλεία "διασκέδασης", όπως
βίντεο κλπ, ταινίες, κόμικς κ.λπ..

ΓΙΑ ΠOΙΟ ΣΚΟΠΟ;
•
•
•
•
•
•
•

Ασφαλή δέσμευση
Διατηρηση της «σπίθας»
Κινητοποίηση
Συλλογή ιδεών
Κοινή χρήση ενημερώσεων
Ενημέρωση για τα γεγονότα
Αποστολή υπενθυμίσεων

Μια ομάδα σε ένα μέσο δικτύωσης,
ή έναν καθορισμένο χώρο στην
ιστοσελίδα του δήμου

Συνάδελφοι

Έκθεση αναφοράς

• Μοιραστείτε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της εκστρατείας

emails / λίστα αλληλογραφίας

•
•
•
•
•
•
•

ενημερωτικό δελτίο
συνεδριάσεις
αφίσες

Άτομα/πελάτες
που επισκέπτονται
το γραφείο

υποστήριξη του έργου
ενημέρωση για τα γεγονότα
ενημέρωση για τα επιτεύγματα
συλλογή και ανταλλαγή ιδεών
παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με την καμπάνια
συζήτηση ιδεών
κινητοποίηση

αυτοκόλλητα, αφίσες και άλλες
πινακίδες γύρω από το γραφείο

• υπενθύμιση των πρακτικών εξοικονόμησης
• βοήθεια ώστε η εξοικονόμηση να γίνει συνήθεια

άτυπη εκπαίδευση

• ανταλλαγή γνώσεων κα πληροφοριών
• επεξήγηση γιατί συμβαίνει η καμπάνια και τι μπορεί να επιτευχθεί

γεγονότα

• αύξηση της συμμετοχής
• σύνδεση με άλλα άτομά και ενίσχυση της κοινότητας

σελίδα ή ομάδα σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης

• ανταλλαγή ιδεών
• διασκεδαστικοί τρόποι εξοικονόμησης
• σύνδεση με άλλα άτομά και ενίσχυση της κοινότητας

έκθεση αναφοράς

• αξιολόγηση
• σύνοψη της προόδου και των αποτελεσμάτων

αφίσες

• αύξηση της δημοσιότητας και της ευαισθητοποίησης
• ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα
• ένταξη των συμμετεχόντων οργανισμών, των εταίρων του
έργου και των χορηγών που συνέβαλαν στο έργο

ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
οργανισμού
περίπτερο, κλπ.. Σε εκδήλωση
τοπικής κοινότητας

Εξωτερική
επικοινωνία

δελτίο τύπου
άρθρο στα τοπικά μέσα ενημέρωσης
συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ
παρουσίαση σε τοπικές εκδηλώσεις
αρχική σελίδα του έργου

•
•
•
•

αύξηση της δημοσιότητας και της ευαισθητοποίησης
εισαγωγή στο έργο
ενημέρωση για τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα
ένταξη των συμμετεχόντων οργανισμών, των εταίρων του
έργου και των χορηγών που συνέβαλαν στο έργο έργου
• μετάδοση ιδεών σε άλλους οργανισμούς
• "διαφήμιση" τον υποδειγματικό ρόλο της τοπικής αρχής στην
ενεργειακή απόδοση
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Η

καμπάνια του έργου COMPETE4SECAP και ο διαγωνισμός
είναι ευχάριστο τρόποι για να επιτύχουμε αλλαγή
συμπεριφοράς στην περίοδο που εκτείνεται 12 μήνες.
Παρόλο που αυτό είναι σπουδαίο, δημιουργεί προκλήσεις,
καθώς πρέπει να κρατήσουμε το ενδιαφέρον όλων των
ενδιαφερόμενων και να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα
εξοικονομήσουν ενέργεια και, κατά συνέπεια, πιο αειφόρο
χρήση ενέργειας.

Στα Κεφάλαια 5 και 6 δώσαμε ήδη ορισμένες συμβουλές
για την παροχή κινήτρων για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
Εστιάζουμε στο πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τα κίνητρα
και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε
ποικίλα εργαλεία για τη συμμετοχή διαφορετικών
ανθρώπων.

ΓΙΑΤΙ Ν Α Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ε Χ Ο Υ Ν Κ Α Ι Γ Ι Α Τ Ι Ν Α
ΕΡΓΑΖ Ο Ν Τ Α Ι Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Η Σ Η
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Γ Ι Α Π Ο Ι Ο Ν , Γ Ι Α ΠΟΙΟ
ΤΜΗΜΑ;

Για να υπάρξουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις
(ως αποτέλεσμα των μειωμένων εκπομπών και της χρήσης ορυκτών
καυσίμων)

Διαχείρισης, Περιβάλλοντος

Για να υπάρξουν καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις
(ως αποτέλεσμα των μειωμένων εκπομπών και της χρήσης ορυκτών
καυσίμων)

Οικονομικό

Για την αύξηση της παραγωγικότητας
(ως αποτέλεσμα της αύξησης της συνειδητοποιημένης χρήσης των
συστημάτων θέρμανσης, φωτισμού κ.λπ. καθώς και του εξοπλισμού
Για να έχετε καλύτερη δημόσια εικόνα

Διαχείρισης, Οικονομικό, Συντήρησης

(ως αποτέλεσμα μεγαλύτερης περιβαλλοντικής συνείδησης)

Επικοινωνίας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο
Δημάρχου

Για να έχετε έναν πιο άνετο και υγιεινότερο χώρο εργασίας (ως
αποτέλεσμα του καλύτερου ελέγχου της θέρμανσης, φωτισμού κλπ. και πιο
ευαισθητοποιημένη χρήση)

Όλοι οι υπάλληλοι

Για να βελτιώσετε το ρόλο του δημόσιου τομέα και δώσετε το καλό
παράδειγμα(ως αποτέλεσμα της επικοινωνίας των περιβαλλοντικών
προσπαθειών)

Διαχείρισης, Επικοινωνίας

Για να κάνετε κάτι για την κοινωνία, τις μελλοντικές γενιές
(ο καθένας είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την μείωση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής)
Για να μάθετε κάτι νέο, να αναπτύξετε νέες δεξιότητες, να επιτύχετε
προσωπική ανάπτυξη (κατά τη διάρκεια της εκστρατείας θα υπάρξουν πολλές
ευκαιρίες για μάθηση)

Όλοι οι υπάλληλοι

Όλοι οι υπάλληλοι
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Προκειμένου να διατηρηθεί το ενδιαφέρον και τα κίνητρα,
πρέπει να:
• έχετε τακτική επαφή με την Ενεργειακή Ομάδα και τους
συναδέλφους,
• παρέχετε ανατροφοδότηση και ενημερώσεις σχετικά με
την πορεία της εκστρατείας, ποια αποτελέσματα έχουν οι
προσπάθειες εξοικονόμησης που έχουν πραγματοποιηθεί
και πόση πρόοδος σημειώνεται όσον αφορά τους σκοπούς
και τους αρχικούς στόχους που καθορίστηκαν,
• ενισχύσετε την επιθυμητή συμπεριφορά με διάφορα
μέσα, π.χ. τακτικές ενημερώσεις και ανατροφοδότηση,
καθώς και επιβράβευση,
• παρέχετε πληροφορίες μέσω εκπαιδευτικού υλικού και
συμβουλών καθ' όλη τη διάρκεια της εκστρατείας ώστε να
επιτρέπει τη συνεχή ανάπτυξή,
• χρησιμοποιείτε διάφορους τρόπους και κανάλια
επικοινωνίας για να καλύπτετε διαφορετικές προτιμήσεις
και τύπους προσωπικότητας, και
• να κάνετε τον διαγωνισμό ενδιαφέρον και ευχάριστο φροντίστε να διασκεδάσετε ενώ εξοικονομείτε ενέργεια!

Διατηρείτε τακτική επαφή
Σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας θα χρειαστεί να
υπενθυμίσετε στους συναδέλφους ότι το γραφείο
συμμετέχει στο διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το κάνετε αυτό:
• να τοποθετήσετε πινακίδες - όπως αφίσες, αυτοκόλλητα
κλπ. – στα γραφεία,
• να παρέχετε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την
εκστρατεία,
• να έχετε τακτικές συναντήσεις,
• να έχετε εκδηλώσεις για να επισημάνετε τους στόχους
και σκοπούς της καμπάνιας, και
• να παρέχετε την ευκαιρία στους ανθρώπους να σας
δώσουν ιδέες και σχόλια, ακόμη και ανώνυμα. Έχοντας
ένα πλαίσιο προτάσεων είναι ένας καλός τρόπος για να
το κάνετε αυτό.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Ο τοπικός συνεργάτης θα σας παρέχει διάφορα εργαλεία
που θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την επαφή, για
παράδειγμα φυλλάδια, αυτοκόλλητα κλπ. Επίσης, θα σας
δώσει τα πρότυπα για να δημιουργήσετε τις δικές σας
σημάνσεις, καθώς γνωρίζετε καλύτερα το γραφείο και τους
συναδέλφους, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε καλύτερα
μηνύματα. Είναι καλύτερα να αλλάζετε τακτικά (π.χ. κάθε
2-3 μήνες) τις σημάνσεις που έχετε τοποθετήσει, ώστε οι
συνάδελφοί σας να μην τις συνηθίσουν.
Εσείς γνωρίζετε καλύτερα το γραφείο και τους
συναδέλφους! Χρησιμοποιήστε αυτή τη γνώση για να
αποφασίσετε στην Ενεργειακή Ομάδα σας πόσο συχνά,
με ποιους τρόπους και με ποια μηνύματα είναι καλύτερο
να επικοινωνήσετε κατά τη διάρκεια της καμπάνιας.

Παροχή συνεχής ενημέρωσης
Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την πρόοδο της
καμπάνιας είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί το
ενδιαφέρον και τα κίνητρα, καθώς οι συνάδελφοί πρέπει
να γνωρίζουν εάν οι προσπάθειες τους για εξοικονόμηση
αποφέρουν αποτελέσματα. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία
στο COMPETE4SECAP που θα σας βοηθήσουν σε αυτό,
μεταξύ άλλων:
• το εργαλείο παρακολούθησης που βοηθά κάθε κτίριο
γραφείων να παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας
του. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου θα μπορείτε
να δείτε πόσο επιτυχημένες είναι οι προσπάθειές με
αριθμητικά αποτελέσματα.
Ωστόσο, θα χρειαστεί να υπενθυμίσετε στους χρήστες να
χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία όπως και η Ενεργειακή
Ομάδα για να συντάξει σύντομες ενημερωτικές αναφορές.
Είναι χρήσιμο να στέλνετε αυτές τις αναφορές στους
χρήστες τακτικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να τις
δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα.
Αν αποφασίσετε να έχετε ένα κουτί εισηγήσεων, θυμηθείτε
να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενό του και να απαντάτε σε
σχόλια ή ερωτήσεις!
Οι αναφορές προόδου σε τοίχο χώρου συνάθροισης
για καφέ ή γεύμα συμβάλλουν στην ενθάρρυνση
συζητήσεων σχετικά με το διαγωνισμό. Έχει διαφανεί ότι τα
γραφήματα αναφορικά με μικρή ή καθόλου πρόοδο έχουν
προβληματίσει τους ανθρώπους να συζητούν τους λόγους
για την κατάσταση και στη συνέχεια τους παρακίνησε να
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες.
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Ενίσχυση της επιθυμητής
συμπεριφοράς

Παροχή υλικού για συνεχή
ενημέρωση

Αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες και στην συμπεριφορά
δεν είναι εύκολο να γίνουν: ο τύπος συμπεριφοράς είναι
συχνά υποσυνείδητος, συχνά δεν σκεφτόμαστε συνειδητά να
αλλάξουμε τις συνήθειες και να σβήνουμε και να ανάβουμε,
να κλείνουμε τις βρύσες, να ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία κλπ.
Έτσι, στο Έργο COMPETE4SECAP όλοι πρέπει να προσπαθήσουν
να τροποποιήσουν τις συνήθειες και τη συμπεριφορά τους.
Γι’ αυτό το λόγο, είναι σημαντικό να ενισχυθεί η επιθυμητή
συμπεριφορά. Μπορεί να γίνει ευχαριστώντας τους
ανθρώπους όταν τους βλέπετε «σε δράση», τοποθετώντας
αυτοκόλλητα και σήματα, σημειώνοντας το κατά τη σύνταξη
των εκθέσεων, αλλά και έχοντας ανταμοιβή. Για παράδειγμα:

Οι άνθρωποι χρειάζονται να κατανοήσουν το λόγο για
τον οποίο τους ζητείτε να εξοικονομήσουν ενέργεια, πως
θα επιτευχθεί αυτό και πως θα επιτευχθεί ο στόχος.
Στην καμπάνια του COMPETE4SECAP παρέχεται ποικίλο
πληροφοριακό υλικό που ενημερώνει και βοηθά:
• Συμβουλές εξοικονόμησης για διαφορετικό θέμα κάθε
δύο εβδομάδες - με συμβουλές για αρχάριους καθώς και
πιο έμπειρους.
• Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για ενημέρωση για θέματα
που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας.
• Ιστότοπος με ποικίλες πληροφορίες.
• Πρότυπα για δημιουργία πρωτότυπων υλικών

•

Βραβείο "ο άνθρωπος εξοικονόμησης ενέργειας του μήνα"
με βάση τα κριτήρια που καταρτίζετε στην Ομάδα Ενέργειας
σας.
• Ανακοίνωση μηνιαίων προκλήσεων εξοικονόμησης και να
ανταμείβονται όλοι όσοι τις ολοκληρώνουν με επιτυχία.
• Διοργάνωση διαγωνισμού για να υποβληθούν
δημιουργικές / ασυνήθιστες / χρήσιμες συμβουλές
εξοικονόμησης για το γραφείο.

Τα εθνικά διεθνή βραβεία COMPETE4SECAP είναι
σημαντικές πηγές κινήτρων.
Μην ξεχνάτε να υπενθυμίζετε τους συναδέλφους για
την καμπάνια με κάθε ευκαιρία !

Υπενθύμιση ότι το βραβείο πρέπει να είναι
συμβολικό και μεγάλο κίνητρο είναι να δεις το
όνομα σου ως ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη
εξοικονόμηση του μήνα ή ως το άτομο με τις πιο
δημιουργικές συμβουλές εξοικονόμησης.

Όταν δημιουργείς το Σχέδιο Δράσης για την καμπάνια,
θα πρέπει να σχεδιάσεις και ένα Πλάνο Εξοικονόμησης
Ενέργειας με διαδοχικά ποικίλα θέματα ανά
μηνιαία βάση της καμπάνιας (φωτισμός, θέρμανση,
ψύξη, γραφειακός εξοπλισμός, κλπ.) εκτός, από τη
γενική προσπάθεια εξοικονόμησης, θα πρέπει να
επικεντρωθείς στην πληροφόρηση και ενημέρωση για
κάθε μηνιαία θεματική. Η εκμάθηση/πληροφόρηση
και τα κουΐζ θα διοργανώνονται για κάθε θεματική
από διαφορετικό άτομο της Ενεργειακής Ομάδας.
Στο τέλος του κάθε μήνα, θα πραγματοποιείται ένα
σύντομο κουΐζ για να αποφασιστεί ποιο τμήμα έχει
ενημερωθεί εκτενώς.

Πιθανό μερικοί από τους συναδέλφους να είναι πιο
ενημερωμένοι σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας
και την κλιματική αλλαγή, από άλλους και λόγω αυτού
ζητήστε τη συμβολή τους στο σχεδιασμό του ενημερωτικού
υλικού (π.χ. φυλλάδια, αφίσες πληροφοριών κ.λπ.) και των
δραστηριοτήτων (π.χ. συζητήσεις, κουίζ, διαγωνισμούς).
Είναι σημαντικό κίνητρο η συμμετοχή στο σχεδιασμό του
πληροφοριακού υλικού καθώς και των δραστηριοτήτων.
Στο κεφάλαιο 11 μπορείτε να βρείτε ποικιλία χρήσιμου
υλικού που θα βοηθήσουν να παρέχετε ενδιαφέρων υλικό
εκμάθησης και δραστηριοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Χρήση ποικίλων τρόπων
επικοινωνίας
Οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και ως εκ τούτου έχουν διαφορετικά
κίνητρα και προτιμούν να λαμβάνουν πληροφορίες με διαφορετικούς
τρόπους. Έτσι, θυμηθείτε να επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας ποικίλους

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
τρόπους (δείτε πίνακα στο κεφάλαιο 6) και επίσης να διαφέρουν
τα μηνύματα κινήτρων. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια σύντομη
επισκόπηση των τεσσάρων διαφορετικών τύπων προσωπικότητας και τον
τρόπο επικοινωνίας με κάθε ένα από αυτούς. Μπορείτε πιθανόν να βρείτε
ποιος τύπος μοιάζει περισσότερο με την προσωπικότητά σας, αλλά θα
διαπιστώσετε επίσης ότι έχετε και τα χαρακτηριστικά από τα άλλα τρία !

ΤΥΠΟΣ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ
A: ΜΑΧ Η Τ Η Σ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γ: ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι μαχητές αισθάνονται πίεση από πολλές κατευθύνσεις, αλλά
με τις αποδόσεις που καταφέρνουν να διαχειρίζονται τα πάντα.
Ελπίζουν ότι τα πράγματα θα χαλαρώσουν σε κάποιο σημείο
στο μέλλον. Ο χρόνος και το χρήμα είναι πολύτιμοι στη ζωή
τους και όταν έχουν κάποια επιπλέον χρήματα, θέλουννα τα
ξοδέψουν. Έτσι, το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται είναι ένα
άλλο πρόβλημα - όπως η κλιματική αλλαγή και η εξοικονόμηση
ενέργειας - για να αντιμετωπίσουν. Σίγουρα, κάποιος άλλος
θα πρέπει να τους ευαισθητοποιήσει; Ευαισθητοποιούνται
από τα μηνύματα όταν οι άνθρωποι προτείνουν ότι πρέπει,
για παράδειγμα, να οδηγούν λιγότερο για την προστασία του
περιβάλλοντος.

Οι νικητές απολαμβάνουν τη ζωή και είναι ενθουσιασμένοι με
τη νέα τεχνολογία. Βλέπουν τη ζωή ως παιχνίδι που προτίθενται
να κερδίσουν και αναζητούν διάσημους ως πρότυπα τους. Αυτοί
απολαυανουν τα ταξίδια και τα ψώνια και ζουν για τη στιγμή.

Έτσι, για τους μαχητές είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε
ότι η κλιματική αλλαγή δεν θα αλλάξει τη ζωή τους αν είναι
προετοιμασμένοι. Επίσης, επικεντρωθείτε σε δράσεις που είναι
απλές και κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, πιο άνετη, ενώ ταυτόχρονα
εξοικονομούνται χρήματα. Πρέπει επίσης να βεβαιωθούν ότι
δεν είναι μόνοι τους, αλλά και άλλοι έχουν ευαισθητοποιηθεί
και λαμβάνουν τα ίδια μέτρα.

Οι νικητές πιστεύουν ότι η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής
είναι υπερβολική. Δεν φοβούνται να αλλάξουν, ειδικά για την
καλή ζωή, αλλά είναι ύποπτοι για όλους όσους τους λένε να
αλλάξουν συνήθειες, ειδικά όταν κανείς άλλοι δεν φαίνεται να
το κάνουν.
Για τους νικητές, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η
κλιματική αλλαγή απειλεί την επιτυχία τους. Αλλά, όπως τους
αρέσει να είναι μοντέρνοι και μοδάτοι, δίνουν έμφαση στον
τρόπο ζωής με υψηλό αποτύπωμα άνθρακα. Ωστόσο, υπάρχουν
έξυπνες και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις και διαθέσιμα
προϊόντα που μπορούν να αγοράσουν. Και αν αγκαλιάσουν την
πρόκληση που θέτουν οι κλιματικές αλλαγές, είναι δυνατή η
επίτευξη μιας καλής ζωής.

ΤΥΠΟΣ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ
Β: ΠΑΡ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ο Σ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δ: ΗΘΙΚΟΣ

Οι παραδοσιακοί παίρνουν τα πράγματα όπως είναι. Αγαπούν
τις παραδόσεις, την ιστορία και την πόλη / χώρα τους. Είναι
περήφανοι για το τι έχουν επιτύχει και επίσης για το γεγονός ότι
πάντοτε καταφέρνουν να ζουν με τα δικά τους μέσα. Θαυμάζουν
τους ανθρώπους που κατάφεραν να επιτύχουν μέσα από τους
κανόνες.
Οι παραδοσιακοί τύποι παρατήρησαν ότι το κλίμα αλλάζει, αλλά
δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά
έχει προκαλέσει την κλιματική αλλαγή. Όταν τους ζητείται
να αλλάξουν ή να εγκαταλείψουν τις συνήθειες τους για να
μετριάσουν την κλιματική αλλαγή και να εξοικονομήσουν
ενέργεια, αυτομάτως ανησυχούν και θέλουν να υπερασπιστούν
αυτά που έχουν ήδη. Είναι ύποπτοι ότι η κλιματική αλλαγή
χρησιμοποιείται απλά ως δικαιολογία για να κάνουν τους
ανθρώπους να κάνουν περισσότερα και να δέχονται λιγότερες
ανταμοιβές.
Έτσι, με τους παραδοσιακούς, είναι σημαντικό να επισημάνουμε
ότι η κλιματική αλλαγή και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το
θέμα τους, καθώς θα επηρεάσει όλες τις πτυχές της ζωής τους.
Επίσης, υπογραμμίζετε ότι ορισμένες συνήθειες που έχουν
είναι σημαντικές και πρέπει να αλλάξουν, όπως η προτίμηση
για μετακίνηση καθώς και η ενίσχυση της τοπικής κοινότητας,
η εξοικονόμηση χρημάτων (και η ενέργεια) και η εστίαση στην
αποταμίευση κλπ.

Το σύνθημά είναι ότι "θέλω να είμαι καλύτερος και θέλω τον
κόσμο να είναι καλύτερο μέρος." Οι αρχές είναι πολύ σημαντικές
για αυτούς.
Δεν ενδιαφέρονται για το χρήμα ή τα υλικά αγαθά και επιλέγουν
μια δουλειά και έναν τρόπο ζωής που ταιριάζει καλύτερα με τις
ηθικές τους αξίες. Για τους ηθικούς τύπους που βρίσκουν μια
πνευματική διάσταση στη ζωή τους είναι σημαντική.
Έχουν έντονη επίγνωση των προβλημάτων και μερικές φορές
αισθάνονται απαισιόδοξοι για το μέλλον. Τους αρέσει να ζουν
απλά, αλλά και να απολαμβάνουν την αλλαγή εάν προσφέρει μια
πλούσια εμπειρία. Τους αρέσουν τα ταξίδια και η ποικιλομορφία,
και να θεωρούνται παγκόσμιοι πολίτες.
Οι ηθικοί είναι πιο πιθανό να δεχτούν ότι η κλιματική αλλαγή
συμβαίνει και πρέπει να ληφθούν μέτρα για περιορισμό των
επιπτώσεών και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Πιστεύουν επίσης ότι έχουν ηθική ευθύνη να κάνουν κάτι.
Για τους ηθικούς υπογραμμίστε ότι η κλιματική αλλαγή έχει
αντίκτυπο σε όλα τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Επίσης, οι
πιθανές λύσεις συμβάλλουν στην επίλυση άλλων θεμάτων (π.χ.,
τα θερμομονωτικά σπίτια δημιουργούν θέσεις εργασίας και
μειώνουν επίσης την ενεργειακή φτώχεια) και μια ζωή χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μπορεί να είναι μια πιο
ολοκληρωμένη ζωή.

10 Source and further reading: Marshall, G. (2007) Carbon detox: Your step-by-step guide to getting real about climate change. Octopus
Publishing Group Ltd. UK.
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Δημιουργώντας διαγωνισμούς
εξοικονόμησης ενέργειας στα
πλαίσια του COMPETE4SECAP
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Η δημιουργία πιο ευφάνταστων και δημιουργικών
δραστηριοτήτων όπως διαγωνισμούς εξοικονόμησής ενέργειας
δίνει μια διαφορετική νότα στην καμπάνια του Έργου. Δεν
χρειάζονται περίπλοκες δραστηριότητες αλλά ευχάριστες και
δημιουργικές, πιο κάτω αναγράφονται μερικές:
•
•

Προσεγμένα βουτήματα και ροφήματα στις συναντήσεις
Παρακολούθηση ενδιαφερουσών ταινιών σχετικά με τα
περιβαλλοντικά θέματα, την κλιματική αλλαγή και την
εξοικονόμηση ενέργειας (βλ. Κεφάλαιο 11 για ιδέες).
• Πρόσκληση έμπειρων ατόμων με τεχνογνωσία και
εμπειρογνωμοσύνη
• Διοργάνωση
δραστηριοτήτων
διασκέδασης
και
προκλήσεων που σχετίζονται με την εκστρατεία:
• Παροχή αναμνηστικών σε συναδέλφους,
•
•
•
•

Διοργάνωση κοινού πρωινού / μεσημεριανού με την
Ομάδα Ενέργειας και τους υποστηρικτές της,
Φύτευση λουλουδιών στο γραφείο
Σχεδιασμός
πράσινου
και
αποδοτικού
Χριστουγεννιάτικου πάρτι,
Συμμετοχή με ένα περίπτερο σε τοπική εκδήλωση για
ενημέρωση και πληροφόρηση

Για περισσότερη διασκέδαση επιλέξτε μια
διδυμοποιημένη ομάδα από μια άλλη χώρα για
ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών, κλπ.
Ζητήστε βοήθεια για αυτό.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο
σημαντικό: οι ομάδες είναι
σημαντικές
Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε την ομάδα σας και να
εργαστείτε ως ομάδα! Είναι πολύ πιο δύσκολο να ξεκινήσετε
και να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε ομάδα, γι 'αυτό
συνεργαστείτε στενά με την Ομάδα σας. Δημιουργήστε
ένα αναγνωριστικό σήμα/έμβλημα της Ομάδας σας, για
παράδειγμα ένα σήμα που μπορείτε να φοράτε ή να
τοποθετήσετε στο γραφείο σας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Γιατί είναι σημαντικές
οι ομάδες; Η έρευνα
και η ανάλυση των
προγραμμάτων
αλλαγής
συμπεριφοράς
αποδεικνύουν ότι:

1. Η αλλαγή
συμπεριφοράς γίνεται με
την αξιολόγηση της υφιστάμενης συμπεριφοράς και των
υφιστάμενων κοινωνικών συνθηκών και αυτό είναι πιο
αποδοτικό να γίνεται σε επίπεδο ομάδας.
Για παράδειγμα: Πρέπει να σκεφτούμε τι εννοούμε με τον
όρο άνεση γραφείου (π.χ. σημαίνει ότι έχει 26οC ή 23οC;),
Πως πρέπει να είναι ένα επίσημο γράμμα (π.χ.μπορεί
να εκτυπωθεί σε ανακυκλωμένο χαρτί; μπορεί να
χρησιμοποιήσουμε και τις δύο πλευρές του χαρτιού;),
Πώς είναι αποδεκτό να ταξιδεύουμε σε επαγγελματικά
ταξίδια, τι είδους νερό πίνουμε (π.χ. το νερό της βρύσης
είναι αποδεκτό;), κλπ. Για αλλαγή συμπεριφοράς: πρέπει
να προσδιοριστούν οι υφιστάμενες πρακτικές μας, (2) να
συζητήσουν εάν είναι ενεργειακά αποδοτικές ή όχι, και
(3) να καθιερωθούν πρακτικές ενεργειακής απόδοσης.
Έτσι, είναι πιθανό να τροποποιηθούν οι συνθήκες, αλλά
η συμφωνία της ομάδας είναι απαραίτητη.
2. Οι άνθρωποι συχνά αισθάνονται ότι η κλιματική
αλλαγή είναι μια πρόκληση σε σύγκριση με τις ατομικές
δράσεις, όπως τη μείωση της θερμοκρασίας ή την χρήση
ποδηλάτου για την εργασία, μπορεί να είναι μικρή αλλά
όχι άσκοπη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να
δούμε συλλογικές δράσεις και όχι ατομικές.
3. Τα άτομα συχνά αισθάνονται αβοήθητα και απομονωμένα
όταν αντιμετωπίζουν ένα παγκόσμιο πρόβλημα όπως την
κλιματική αλλαγή. Δεν είναι σίγουροι για το τι πρέπει
να κάνουν σε ατομικό επίπεδο. Εντούτοις, συλλογικά
μπορούν να εξευρεθούν νέοι τρόποι, νέες λύσεις να
μοιραστούν εμπειρίες καθώς και να προταθούν πιο
ενεργειακά αποδοτικών λύσεις.
Μια επιτυχημένη καμπάνια για την ενεργειακή απόδοση
είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί σε συλλογικό επίπεδοομάδας και να βασιστεί σε δραστηριότητες που βασίζονται
στην ομάδα όχι μόνο στην Ενεργειακή Ομάδα αλλά και με
τους συναδέλφους. Στο Κεφάλαιο 11, μπορείτε να βρείτε
επιπρόσθετες ιδέες για μεθόδους σε επίπεδο ομάδας.
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ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΟΜΆΔΩΝ
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Οι

ομάδες είναι αποδεδειγμένο ότι δεν δένουν από την
αρχή της δημιουργίας τους, για αυτό το λόγο είναι
σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι ιδέες και οι συμβουλές
που παρουσιάζονται παρακάτω για να είναι η ομάδα
λειτουργική.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: Σε αυτό το στάδιο, τα μέλη της ομάδας είναι
ενθουσιασμένα και επιθυμούν να ενημερωθούν για τους
στόχους και τους σκοπούς της ομάδας και να γνωριστούν
μεταξύ τους. Τα μέλη ανησυχούν για την οργάνωση της
ομάδας και τον καθορισμό των συναντήσεων.

Η δυναμική και η εργασιακή κουλτούρα των ομάδων
χρειάζεται να αναπτυχθεί και να εργαστεί έτσι ώστε η επιλογή
των ατόμων να δημιουργήσει μια καλή και δημιουργική
ομάδα. Με αυτή τη διαδικασία, οι ομάδες αναπτύσσονται

Επομένως, αυτό δεν είναι ένα παραγωγικό στάδιο ακόμα
όσον αφορά την επίτευξη στόχων και του σκοπού της
ομάδας - είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και να μην
αποθαρρυνόμαστε, θα χρειαστεί χρόνος για το δέσιμο της
ομάδας.

σε συγκεκριμένα στάδια που ονομάζονται ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ,
ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Το
κάθε στάδιο χαρακτηρίζεται από διαφορετική συμπεριφορά
ανά ομάδα μελών.

FORMING

STORMING

PERFORMING

ADJOURNING

NORMING

Stages of group development
Source: http://garthholloway.com/2014/01/12/saving-the-team/

11 The group development process used in this publication was first described by psychologist Bruce Tuckman. His original articles are
available at http://www.freewebs.com/group-management/BruceTuckman%281%29.pdf and http://web.mit.edu/curhan/www/docs/
Articles/15341_Readings/Group_Dynamics/Tuckman_1965_Developmental_sequence_in_small_groups.pdf

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Χρήσιμες δραστηριότητες για υποστήριξη αυτού του σταδίου
(δες Κεφάλαιο 5 για περισσότερες ιδέες):
•
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•
•

•
•

Γνωριστείτε μεταξύ σας: μοιραστείτε πληροφορίες
σχετικά με την εργασία, το υπόβαθρο σπουδών, τα
χόμπι και τις δεξιότητες.
Συζητείστε τους σκοπούς και στόχους της ομάδας.
Αποσαφηνίστε και μοιραστείτε τις προσδοκίες όλων για
την εκστρατεία και συζητήστε εάν είναι εφικτές ή πρέπει
να τροποποιηθούν.
Συζητήστε και καθορίστε τους κανόνες εργασίας της
ομάδας:
π.χ. πόσο συχνά θα συναντιέστε, πώς θα επικοινωνείτε,
πώς θα γίνει ο διαμερισμός καθηκόντων και ευθυνών
κ.λπ.

Για να διευκολυνθεί η δημιουργία μιας φιλικής
ατμόσφαιρας στην ομάδα και να γνωριστούν όλοι
μεταξύ τους, μπορείτε να γίνει το εξής:
• φροντίστε να κάθεστε με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι να
μπορούν να δουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας π.χ.
σε κύκλο
• οι άνθρωποι να κάθονται στην ίδια θέση όταν
συναντιούνται στην ίδια ομάδα, γεγονός που μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο ευέλικτες δομές και
σχέσεις.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
•

Ως άσκηση, διαλέξτε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα
(π.χ. μοιραστείτε συμβουλές εξοικονόμησης με όλους
τους συναδέλφους) και συζητήστε τους διαφορετικούς
τρόπους προσέγγισής, τα οφέλη και τα μειονεκτήματα με
διαφορετικούς τρόπους. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει
να κατανοήσετε τους τρόπους εργασίας καθώς και να
δημιουργηθεί ένας χρήσιμος τρόπος εκμάθησης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Αυτό είναι το στάδιο όπου η ομάδα
καταφέρνει να διακρίνει τους στόχους της και να
επικεντρωθεί σε αυτούς. Μια δραστηριότητα και ένα
σχέδιο δράσης που έχουν γίνει αποδεκτά από όλα τα μέλη.
Τα καθήκοντα και οι ευθύνες κατανέμονται. Για να είναι
επιτυχής η ομάδα, ορισμένα μέλη εγκαταλείπουν τις ιδέες
τους για αποφυγή συγκρούσεων. Όλα τα μέλη της ομάδας
αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων
της ομάδας.
Σε αυτό το στάδιο, μπορεί να είναι χρήσιμο να γίνει μια
ομαδική εξόρμηση π.χ. εκδρομή, δενδροφύτευση κλπ.

ΙΔΕΟΘΥΕΛΛΑ: Αυτό το στάδιο εμφανίζεται με τη δημιουργία
εμπιστοσύνης και τα μέλη της ομάδας γνωριστούν μεταξύ
τους. Έτσι, είναι σημαντικό να είστε υπομονετικοί και
ανεκτικοί και να δίνετε έμφαση στις αξίες της ομάδας. Σε
αυτό το στάδιο, τα μέλη της ομάδας εξακολουθούν να
ενεργούν περισσότερο σαν άτομα όχι ως ομάδα.

Δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα σε
αυτό το στάδιο:
• Να μελετηθεί η διαδικασία ανάπτυξης της ομάδας ή να
προσκληθεί ένα έμπειρος για επεξήγηση της διαδικασίας
• Φροντίστε να συζητάτε τις διαφορετικές γνώμες και
προσεγγίσεις, αφιερώνοντας χρόνο για να κατανοήσετε
πραγματικά την άποψη του άλλου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο τα
μέλη της ομάδας εργάζονται σκληρά ομαδικά για να
επιτύχουν οι στόχοι που έχουν θέσει. Οι δομές, οι κανόνες
και οι διαδικασίες που δημιουργήθηκαν νωρίτερα
υποστηρίζονται. Εάν υπάρχει διαφωνία, η ομάδα μπορεί
να το αντιμετωπίσει εποικοδομητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
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Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου είναι σημαντικό
να διατηρήσετε την έννοια της ομάδας, να βεβαιωθείτε
ότι ο καθένας αισθάνεται εμπλεκόμενος, καθώς και να
διασκεδάσετε με ευχάριστους τρόπους. Έτσι, οι τακτικές
συναντήσεις είναι σημαντικές. Για περισσότερες ιδέες για
κίνητρα και διασκέδαση, βλ. Κεφάλαιο 7.
Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός είναι μακρύς, ενδέχεται
να συμβάλλουν νέα μέλη στην ομάδα σας, δηλαδή
στην Ομάδα Ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση,
φροντίστε να επιστρέψετε σε ορισμένες από τις
δραστηριότητες που προτείνουμε για το στάδιο της
Δημιουργίας / Σχηματισμού. Είναι σημαντικό τα
γνωριστείτε επαρκώς με τα νέα μέλη. Επίσης, είναι
σημαντικό τα νέα μέλη να εξοικειωθούν με τους
στόχους και τις δομές εργασίας της ομάδας
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ: Αυτό είναι το στάδιο κατά το οποίο η ζωή
της ομάδας τερματίζεται επειδή οι στόχοι έχουν επιτευχθεί,
δηλαδή στην περίπτωση του διαγωνισμού εξοικονόμησης
ενέργειας η εκστρατεία έχει ολοκληρωθεί! Είναι σημαντικό
να σημειώσουμε αυτή την ευκαιρία που δόθηκε, να
αξιολογηθεί το έργο της ομάδας και να εορταστούν τα
επιτεύγματα της.

Δεδομένου ότι είναι πιθανό τα μέλη της ομάδας να
συνεργαστούν ξανά - ή ίσως να διατηρήσουν την ομάδα
για επανακαθορισμό στόχων για να εξασφαλίσουν τη
βιωσιμότητα της εκστρατείας εξοικονόμησης ενέργειας
και να αναπτύξουν πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας και
βελτίωσης του περιβάλλοντος γραφείου τους περαιτέρω,
είναι σημαντικό με τον τερματισμό του διαγωνισμού να
κυριαρχεί θετικό συναίσθημα. Επιπλέον, φροντίστε να
διεξαχθεί άσκηση αξιολόγησης, με τη συμμετοχή της
διοίκησης για καθορισμό διαδικασιών που λειτούργησαν
ορθά και έφεραν τα αναμενόμενα επιτυχή αποτελέσματα.
Τέλος, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι η διαδικασία
ανάπτυξης ομάδας συχνά δεν είναι γραμμική όπως
περιγράφηκε. Όπως προτείνεται στο παραπάνω σχήμα, οι
ομάδες συχνά επιστρέφουν σε μερικά από τα στάδια. Για
παράδειγμα, όταν αντιμετωπίζετε μια νέα εργασία ή μια
συγκεκριμένη δυσκολία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
COMPETE4SECAP, ή αν κάποιος πρέπει να εγκαταλείψει
την ομάδα ή να ενταχθεί, μπορεί να διαπιστώσετε ότι
επιστρέφετε στο στάδιο ιδεοθύελλας ή εκτέλεσης. Αυτό
είναι φυσικό, αλλά είναι χρήσιμο να γνωρίζετε και να
χρησιμοποιείτε ορισμένες από τις δραστηριότητες που
προτάθηκαν παραπάνω.

FORMING

STORMING

NORMING

PERFORMING

ADJOURNING

The stages of group development are often not linear
Source: http://www.shift-it-coach.com/2012/12/the-joys-andchallenges-of-group-dynamics/

Useful further learning and tips:
• http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm
• http://www.shift-it-coach.com/2012/12/the-joys-and-challenges-of-group-dynamics/
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Σ

υλλέχθηκαν στοιχεία από επιτυχή παραδείγματα του
Ευρωπαϊκού χώρου ή Ευρωπαϊκών Σχεδίων που βασίστηκαν
στην εξοικονόμηση ενέργειας που επικεντρώθηκαν σε
γραφειακούς χώρους τα προηγούμενα χρόνια. Μαθαίνουμε από

ποικίλες ιδέες εξοικονόμησης ενέργειας που εφαρμόστηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν σε καμπάνιες και από τα αποτελέσματα
τους, εξάχθηκαν συμπεράσματα σχετικά με την
αποδοτικότητα των κινήτρων

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ:

SAVE@WORK

Πότε και που διοργανώθηκε;

Το Έργο save@work είχε τρέξει σε 9 Ευρωπαϊκά Κράτη μεταξύ 2015 και 2017.

Στόχος του έργου:

Στόχος του έργου ήταν ο επηρεασμός και η ενεργή βοήθεια για την αλλαγή
συμπεριφοράς των υπαλλήλων των δημόσιων κτιρίων και των δήμων να
γίνουν πιο συνειδητά. 9 χώρες με 180 δημόσια κτίρια συμμετείχαν στο
τριετές πρόγραμμα με περίπου 17.000 εργαζόμενους. Ο ετήσιος διαγωνισμός
εξοικονόμησης ενέργειας, ο οποίος διεξάχθηκε από το Μάρτιο του 2016 έως
το Φεβρουάριο του 2017, βοήθησε τα συμμετέχοντα κτίρια να μειώσουν τη
χρήση ενέργειας με διασκεδαστικούς τρόπους. Οι εταίροι προέρχονταν από την
Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Σουηδία
και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας στο
Έργο:

Οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις ενέργειας στα πλαίσια του Έργου στο Βέλγιο Gemeentehuis Zemst -25%.
Ιδέες: Βεβαιωθείτε για τη λήψη του μηνύματος! Η παραγωγή βίντεο, το οποίο
θα κυκλοφορήσει στο γραφείο μπορεί να αυξήσει την ευαισθητοποίησης της
καμπάνιας ή η εμφάνιση ενός μηνύματος όταν τεθεί σε λειτουργία ο υπολογιστής
των υπαλλήλων. Μπορείς να δεις το βίντεο http://tinyurl.com/saveatworkdiest.
Εκτιμούμε ότι όλοι αναγνωρίζουν την προσπάθεια που γίνετε και την ανταμοιβή
με μια σοκολάτα στο τέλος της ημέρας όταν ο υπολογιστής απενεργοποιείται. Η
ύπαρξη τροπαίου κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, δίνει το κίνητρο στα άτομα
που προσπαθούν, ότι οι προσπάθειες τους είναι ευπρόσδεκτες. Η διοργάνωση
μιας εκδήλωσης ή ενός πικ-νικ κατά τη διάρκεια του Έργου για να ευχαριστήσουν
όσους συμμετέχουν ως ένδειξη εκτίμησης στις προσπάθειες που διεξάγονται για
εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι διαγωνισμοί μεταξύ ομάδων εργαζομένων είχε πάντοτε νικητή.
Οι μεγαλύτερες εξοικονομήσεις ενέργειας στα πλαίσια του Έργου στη Λεττονία–
Smiltene City Council, 19.5%.
Ιδέες: Βάσει της εμπειρίας από το save @ work, το Smiltene City Council σχεδιάζει
να διεξάγει διαγωνισμό εξοικονόμησης ενέργειας για τα σχολεία της περιοχής
τους. Μετά από τη συμμετοχή στο έργο, η ενεργειακή ομάδα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Tukums κατάφερε να πείσει την ανώτατη διοίκηση του δήμου
να συμπεριλάβει στον προϋπολογισμό μέτρα για την ενεργειακή απόδοσης.
Έγιναν προσπάθειες εμπλοκής ενός ατόμου από κάθε τμήμα για να εξασφαλιστεί
η επικοινωνία με ολόκληρο τον οργανισμό και να συναντιόνται όσο πιο συχνά
γίνεται.
Συζήτηση - μην βασίζεστε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να
προωθήσετε το μήνυμά σας!
Οι ενεργειακές ομάδες προέτρεψαν και ενθάρρυναν τους εργαζομένους να
λάβουν μέρος και σε άλλες δραστηριότητες όπως τη μέρα κινητικότητας.
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ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ:

SAVE@WORK

Χρήσιμοι πόροι ή εργαλεία από το Έργο:

Green Clicks tool: https://tool.saveatwork.eu/

Περισσότερες πληροφορίες:

https://saveatwork.eu/

ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ:

EUROPEAN GREEN OFFICE

Πότε διοργανώθηκε;

Το τριετές Έργο τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2011.

Εταίροι του έργου;

Αποτελείται από 7 εταίρους από 6 Χώρες, οι οποίες είναι Ουγγαρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Εσθονία, Ρουμανία και Σλοβενία.

Στόχοι του έργου;

Το έργο - το οποίο συντονίστηκε από την Ένωση KÖVET για την Αειφόρο Οικονομία
στην Ουγγαρία - επικεντρώθηκε στο Πρότυπο των Πράσινων Γραφείων, στον
υπολογισμό του αποτυπώματος γραφείου και στην οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού
Δικτύου Πράσινων Γραφείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος στόχος του έργου
ήταν η ανάπτυξη τυποποιημένων κατευθυντήριων γραμμών για το πράσινο
γραφείο και τον υπολογισμό του αποτυπώματος γραφείου στην ΕΕ:
• Συμβάλλοντας σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον στο γραφείο και
• Βελτιώνοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων
Κύρια αποτελέσματα του έργου:
Πακέτο εκπαίδευσης για επαγγελματίες πράσινου γραφείου της KÖVET.
• Έντυπο υλικό και toolkit για εταιρικές εκπαιδεύσεις.
• Ευρωπαϊκή έκδοση για υπολογισμό του αποτυπώματος γραφείου.
• Ευρωπαϊκά πρότυπα για τα πράσινα γραφεία.
• Διαγωνισμός Πράσινων Γραφείων της ΕΕ..

Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας στο
Έργο:

Χρήσιμοι πόροι ή εργαλεία από το Έργο:

Μια δημιουργική λύση δημιουργήθηκε από την AS Starman της Εσθονίας: Η
Starman εγκατέστησε (την άνοιξη του 2013) ένα σύστημα ψύξης στα γραφεία του
προσωπικού και των σέρβερς. Χρησιμοποιούσαν την περίσσεια θερμότητας από
το σύστημα ψύξης για τη θέρμανση του ζεστού νερού και θέρμανσης του κτιρίου.
Το σύστημα ψύξης παρήγαγε το 98% των αναγκών θέρμανσης.
Green Office Handbook http://eugreenoffice.eu/handbook
Virtual Learning System http://eugreenoffice.eu/virtual_office
Green Office Checklist http://eugreenoffice.eu/checklist
Office Ecological Footprint Calculator http://eugreenoffice.eu/eco_footprint_
calculator
Good practices from Green Offices http://www.eugreenoffice.eu/good_practices_
from_green_offices

Περισσότερες πληροφορίες

http://www.eugreenoffice.eu/
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WWF GREEN OFFICE

Πότε διοργανώθηκε;

Το καθεστώς λειτουργεί από το 2003 και προηγείται η πιλοτική φάση (19992002)..

Από ποιούς διοργανώθηκε;

Το δίκτυο Green Office στη Φινλανδία αποτελείται από 168 οργανισμούς και 447
γραφεία. Εκτός από τη Φινλανδία, υπάρχουν πράσινες υπηρεσίες σε άλλες 12
χώρες σε όλο τον κόσμο (Ιούνιος 2015).

Συνοπτική περιγραφή:

Το Green Office είναι ένα πρόγραμμα που διαχειρίζεται το WWF Finland. Στόχος
του προγράμματος είναι να προσφέρει στα γραφεία ένα απλοποιημένο σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις αέριες
εκπομπές. Ο απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
μέσω της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η
μείωση της χρήσης ορυκτών πόρων και η προώθηση βιώσιμων τρόπων ζωής
μέσω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης των εργαζομένων.
Το πράσινο γραφείο είναι μια περιβαλλοντική υπηρεσία που υπόκειται σε
τέλος που καταβάλλεται από την ομάδα-στόχο που συμμετέχει εθελοντικά
στο πρόγραμμα. Τα τέλη χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των εργασιών
διατήρησης του WWF.

Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας στο
Έργο:

Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, το κεντρικό σύστημα κλιματισμού
βελτιστοποιήθηκε, γεγονός που μείωσε τον χρόνο αναμονής (λειτουργίας). Οι
λαμπτήρες αλογόνου αντικαταστάθηκαν με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης επικεντρώθηκε στις υπενθυμίσεις για την
απενεργοποίηση των φώτων κατά την απομάκρυνση από το γραφείο. Μέσα από
αυτά τα μέτρα για τα πράσινα γραφεία, το κεντρικό γραφείο κατανάλωσε 24%
λιγότερη ενέργεια το 2012 σε σχέση με το 2011.
htt p : / / w w w. e n . b e st p ra c t i c e s .w w f.f i /e n /e n e rg y- s av i n g - re m i n d e rs unileverpakistan
Η ομάδα του Green Office συμμετείχε σε στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες
πληροφορικής και προσκάλεσαν έναν εκπρόσωπο από τις υπηρεσίες
πληροφορικής να συμμετάσχει στην ομάδα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις
ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας των υπολογιστών. Κατά την ενημέρωση του
συστήματος υπολογιστών εισήχθη ένα νέο εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας Το
προσωπικό έλαβε συγκεκριμένες οδηγίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
την απενεργοποίηση των υπολογιστών και των οθονών. Σήματα τοποθετήθηκαν
πάνω από τους διακόπτες για να προτρέπουν το προσωπικό και τους μαθητές
να σβήνουν τα φώτα. http://www.en.bestpractices.wwf.fi/en/electricityconsumption-mitigationmetropolia-university-applied-sciences

Χρήσιμοι πόροι ή εργαλεία από το Έργο:

Climate Calculator http://www.climatecalculator.net/en
WWF’s Consumer Habit Questionnare http://goquestionnaire.wwf.fi/survey/index.
php?sid=34985&lang=en
Best Green Office Practices http://www.en.bestpractices.wwf.fi/en

Περισσότερες πληροφορίες:
http://wwf.fi/en/green-office/
http://www.energychange.info/casestudies/162-case-study-4-green-officeprogramme
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ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΚΑΜΠΑΝΙΑ
Πότε διοργανώθηκε;

Που και από ποιούς;

Συνοπτική περιγραφή:

Παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας στο
Έργο:

Ενδιαφέρουσες συμβουλές από το έργο::

Χρήσιμοι πόροι ή εργαλεία από το Έργο:

Περισσότερες πληροφορίες:
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Τι θα συμβεί μετά το τέλος
του διαγωνισμού;

Ε

άν οι υπάλληλοι των διαφόρων συμμετεχόντων κτιρίων
που έχουν δουλέψει πραγματικά σκληρά κατά τη διάρκεια
του διαγωνισμού, η ενέργειας και η απόδοση δεν πρέπει να
σταματήσουν τον Ιανουάριο του 2020. Υπάρχουν πολλοί
τομείς που μπορούμε να συνεχίσουμε και να βελτιώσουμε.
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένες ιδέες, οι
οποίες, μπορούν να εφαρμόσουν οι Ενεργειακές Ομάδες
μετά την ολοκλήρωση της εκστρατεία.
Πρώτα απ' όλα, μια αξιολόγηση του τι συνέβη κατά τη
διάρκεια του ενός έτους του διαγωνισμού είναι επωφελής
για τον προσδιορισμό των παραγόντων επιτυχίας και
αποτυχίας της εκστρατείας. Πρόκειται για το δεύτερο μέρος
του διαγωνισμού εξοικονόμησης ενέργειας σε ορισμένες
συμμετέχουσες χώρες στις οποίες θα παρασχεθεί ένα
πρότυπο, επομένως αυτό μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα.
Με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω αξιολόγησης,
μπορούν να ετοιμαστούν περαιτέρω σχέδια δράσης για τη
συνέχιση της εκστρατείας ενεργειακής απόδοσης στον χώρο
εργασίας. Αυτά τα σχέδια μπορεί να είναι το κλειδί για τη
βιωσιμότητα της καμπάνιας σας.
Παρακάτω παρατίθενται μερικές ιδέες και πρωτοβουλίες
που μπορούν να επιδιωχθούν σε κάθε κτίριο και ο κατάλογος
είναι μια ένδειξη για το πού και τι μπορούμε όλοι να κάνουμε:
• Επένδυση στην εξοικονόμηση ενέργειας: με την
ολοκλήρωση της εκστρατείας επιτρέπεται να
υλοποιηθούν επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης
μεγαλύτερης κλίμακας όπως η μόνωση των τοίχων, η
αντικατάσταση των κουφωμάτων ή η εγκατάσταση
καλύτερων συστημάτων θέρμανσης και φωτισμού.
Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
επιτρέπονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και
ενθαρρύνονται εάν η Τοπική Αρχή έχει τους οικονομικούς
πόρους να επενδύσει. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, θα
πρέπει να εκφέρει άποψη για την επένδυση είτε μια

ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ενέργειας
είτε ο διαμεσολαβητής της σύμβασης της ενεργειακής
απόδοσης εάν κανένας εμπειρογνώμονας από την Τοπική
Αρχή δεν έχει εμπλακεί.
• Ενεργειακή εξοικονόμηση στα νοικοκυριά: Μπορεί να
ξεκινήσει μια εκστρατεία ή διαφορετικές ενέργειες
στις οποίες οι δημόσιοι υπάλληλοι να ενθαρρύνονται
να συνεχίσουν τις δράσεις, τις οποίες, έχουν
πραγματοποιήσει στον εργασιακό χώρο και στο σπίτι
τους. Υπάρχουν διάφορα εθνικά και διεθνή εργαλεία και
εκστρατείες που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον
τομέα.
• Μετάβαση σε άλλους τομείς βιωσιμότητας: Τα δημόσια
κτίρια και οι δήμοι που προωθούν την αντιμετώπιση της
υπερκατανάλωσης ενέργειας ενθαρρύνονται επίσης, να
αντιμετωπίσουν άλλες προκλήσεις για την υποστήριξη
άλλων τομέων βιωσιμότητας, όπως:
• Πράσινες Συμβάσεις (δες στη συνέχεια περισσότερες
λεπτομέρειες);
• Κατανάλωση
βάση
αναγκών
και
όχι
υπερκαταναλωτισμός
• Κοινωνική πτυχή- βοηθώντας κοινωνική εταιρική
ευθύνη– ΟΧΙ μόνο στις δημόσιες συμβάσεις αλλά
και σε μικρότερες ποσότητες .
• Πράσινες Συμβάσεις: Σε ορισμένες περιπτώσεις,
ρυθμίζεται ήδη από το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο,
αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν τομείς στους οποίους
μπορούμε να επεκτείνουμε και να εφαρμόσουμε τις
αρχές του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας και του
θεμιτού εμπορίου στην παροχή προμηθειών. Για
περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε εδώ http://
gpp-proca.eu, http://ec.europa. eu/environment/gpp/
index_en.htm.
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Τι θα συμβεί με την
εξοικονόμηση ενέργειας;

Η

αλλαγή της συμπεριφοράς και νοοτροπίας στην χρήση
ενέργειας είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο
να μονωθούν οι τοίχοι, να αντικατασταθούν τα κουφώματα
και ο λέβητας, καθώς αυτά οδηγούν σε άμεση εξοικονόμηση
ενέργειας, αλλά εκτός από αυτά, θα πρέπει να αλλάξουμε

τις συνήθειες και τη στάση μας. Για να υπάρξουν σημαντικές
εξοικονομήσεις, θα πρέπει παράλληλα να αλλάξει η
συμπεριφορά και η νοοτροπία με επιπρόσθετες αλλαγές
εξοικονόμησης στο κτήριο.

Αποφύγετε το "φαινόμενο rebound"! Το φαινόμενο
συμβαίνει όταν οι εξοικονομήσεις ενέργειας ακυρώνονται
λόγω των αλλαγών συμπεριφοράς. Σε ατομικό επίπεδο
μπορεί να είναι άμεσες ή έμμεσες12. Πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το ζήτημα - όχι να μηδενιστούν
οι εξοικονομήσεις λόγω του φαινομένου rebound - κατά την
προετοιμασία των μελλοντικών σχεδίων δράσης.

12 http://www.theguardian.com/environment/blog/2011/feb/22/rebound-effect-climate-change (14-08-2015)
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ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
Antal, O., Vadovics E. (2005) Zöld iroda kézikönyv. [Green Office
Handbook]. KÖVET-INEM Hungária, HU
European Environment Agency (EEA) (2013) Achieving energy
efficiency through behaviour change: what does it take?
Copenhagen, Denmark. 52 p. Available from: http://www.eea.
europa.eu/publications/achieving-energy-efficiency-throughbehaviour
Heiskanen, E., Johnson, M., Robinson, S., Vadovics, E., Saastamoinen,
M. (2010) Low-carbon communities as a context for individual
behavioural change. Energy Policy 38: 7586-7595. (A version of this
paper is available from: http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/222/1/
suscon2009proceedings.pdf, pp. 116-134.)
Hopkins, R. (2008) The Transition Handbook, From oil dependency to
local resilience. Green Books Ltd.
IPCC (2007) Climate Change 2007: Synthesis Report. Available from:
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_
reports.shtml
Jackson, T. (2005). Motivating sustainable consumption- A review of
models of consumer behaviour and behavioural change. A Report
to the Sustainable Development Research Network. London, UK.
Available from: http://www.sustainablelifestyles.ac.uk/sites/default/
files/motivating_sc_final.pdf

Ιστοσελίδες
Doing practical things to combat climate change:
http://www.celsias.com
Group dynamics, stages of group development:
http://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm
http://www.shift-it-coach.com/2012/12/the-joys-and-challenges-ofgroup-dynamics/
The save@work website: https://saveatwork.eu

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΗΓΕΣ
Πράσινη διαχείριση στους Δήμους
Covenant of Mayors: http://www.covenantofmayors.eu/index_
en.html
Energy Cities: http://www.energy-cities.eu/
ICLEI, Local Governments for Sustainablity: http://www.iclei.org/
Resilient Cities series, Annual Global Forum on Urban Resilience &
Adaptation: http://resilient-cities.iclei.org/
100 Resilient Cities: http://www.100resilientcities.org/

Συμβουλές για πράσινη και ενεργειακή αποδοτικότητα
σε προγράμματα γραφείου

Marshall, G. (2007) Carbon detox: Your step-by-step guide to getting
real about climate change. Octopus Publishing Group Ltd. UK.

Energy saving tips for public buildings of the save@work project:
https://www.sporolunk.org/letoltheto-anyagok (bottom of page)

Moloney, S. Horne, R E. and Fien J. (2010) Transitioning to Low
Carbon Communities – From Behaviour Change to Systemic Change:
Lessons from Australia, Energy Policy 38: 7614-7623. Available from:
https://researchbank.rmit.edu.au/view/rmit:5869/n2006016057.pdf

10 tips for an energy efficient workplace: http://www.eonenergy.
com/for-your-business/small-to-medium-energy-users/savingenergy/business-energy-saving-guide

Putt del Pino, S., Bhatia, P. (2002) Working 9 to5 on Climate Change:
An Office Guide, World Resources Institute. Available from: http://
www.wri.org/sites/default/files/pdf/wri_co2guide.pdf
The Carbon Trust (2013) Creating an Awareness Campaign. The
Carbon Trust, UK. Available from: https://www.carbontrust.com/
media/13089/ctg056_creating_an_awareness_campaign.pdf
Vadovics, E., Antal, O. (2011) Klímabarát háztartásoktól a klímabarát
közösségekig – útmutató szervezôknek. [From Low-Carbon
Households to Low-Carbon Communities – a Guide for Organizers]
GreenDependent Sustainable Solutions Association, HU. Available
from: http://kislabnyom.hu/sites/default/files/letolt/koordinator_
utmutatoii_web.pdf

Choosing the right instruments to influence behaviour:
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/
files/projects/documents/energy_trophy_promoting_energy_saving_
behaviour_en.pdf
City of Portland Office of Sustainable Development, Green Office
Guide: http://www.oregon.gov/ENERGY/cons/bus/docs/green_
office_guide.pdf
Green Office Handbook: http://eugreenoffice.eu/handbook
MacKay, J.C.D. (2009) Sustainable Energy – Without the Hot Air.
Available from: http://withouthotair.com/
Night Walks to identify wasteful practices: http://www.night-hawks.
eu/night-walks/
Organizing green and climate-friendly events: http://www.klimaklub.
greendependent.org/letoltheto/eng/climate_friendly_events.pdf
Putt del Pino, S., Bhatia, P. (2002) Working 9 to5 on Climate Change:
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An Office Guide, World Resources Institute. Available from: http://
www.wri.org/sites/default/files/pdf/wri_co2guide.pdf
Save Energy. Save @ Municipalities: http://www.nhsaves.com/savemunicipalities/

Εργαλεία για εκτίμηση υφιστάμενης κατάστασης και
αξιολόγηση και προγράμματα διαχείρισης
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Ταινίες μικρού μήκους
EnergyNeighbourhoods movies: http://www.energyneighbourhoods.
eu/en_uk/film-competition
Blue Man Group on climate change: https://www.youtube.com/
watch?v=eKBI_N3g6ro

Eco-mapping tool: http://www.ecotoolkit.eu/ecomapping.php

Polar bear talking about responsibility for climate change: https://
www.youtube.com/watch?v=EDIP71Lviys

Checklists for offices available in different languages: http://www.
eugreenoffice.eu/checklist

Planned obsolescence: https://www.youtube.com/
watch?v=vfbbF3oxf-E

DEEP (Dissemination of Energy Efficiency Measures in the Public
Buildings Sector) project, self-assessment and procurement tools:
http://deep.iclei-europe.org/index.php?id=75

Tainted tin: the deadly cost of smart phones: http://www.youtube.
com/watch?v=sWepnneC4FY&feature=player_embedded

EMAS Easy – Environmental Management Systems for Small and
Medium Enterprises: http://www.emas-easy.eu/

The Story of Stuff Project videos: https://www.youtube.com/user/
storyofstuffproject

Virtual Learning System: http://eugreenoffice.eu/virtual_office

The Story of Stuff Project is changing the way we make, use, and
throw away stuff so that we have a happier and healthier planet.

WWF’s Best Green Office Practices: http://www.en.bestpractices.
wwf.fi/en

There’s No Tomorrow: https://www.youtube.com/watch?v=VOMWzj
rRiBg&feature=youtu.be

WWF’s Consumer Habit Questionnare: http://goquestionnaire.wwf.
fi/survey/index.php?sid=34985&lang=en

Top 5 tips for saving energy in your office: https://www.youtube.
com/watch?v=jVYw7_cg378

Μέθοδοι ανάπτυξης ομάδας, μέθοδοι εργασίας σε
ομάδες

Vampire energy (GOOD Magazine) https://www.youtube.com/
watch?v=zgZfry82LC4

Open Space: http://openspaceworld.org/wp2/, http://www.
openspaceworld.com/users_guide.htm

Ταινίες μεγάλου μήκους

World Café: http://www.theworldcafe.com/

Tomorrow by Melanie Laurent and Cyril Dion, 115 minutes (2017):
https://www.tomorrow-documentary.com

Fishbowl technique: https://en.wikipedia.org/wiki/
Fishbowl_%28conversation%29 and http://transitionculture.
org/2008/04/04/12-tools-for-transition-no12-how-to-run-a-fishbowldiscussion/

The Age of Stupid by Franny Armstrong, 92 minutes (2009):
https://www.youtube.com/watch?v=ScTvxvtNSY4

Transition town network tools: https://www.transitionnetwork.org/
support/12-ingredients

In Transition 2.0: a story of resilience and hope in extraordinary
times, 50 minutes (2012): https://www.youtube.com/
watch?v=FFQFBmq7X84

Υπολογισμοί
Carbonfund.org’s Business Calculator: https://www.carbonfund.org/
business-calculator
CoolClimate Network’s Business Calculator: http://coolclimate.
berkeley.edu/business-calculator
Eco-footprint calculator for offices: http://www.eugreenoffice.eu/
eco_footprint_calculator
Ecopassenger, the calculator that compares different transport
modes: http://www.ecopassenger.org/
The Office Footprint Calculator: http://www.thegreenoffice.com/
carboncalculator/calculator/

An Inconvenient Truth by Davis Guggenheim, 100 minutes (2006)

Home by Yann Arthus-Bertrand, 93 minutes (2009): https://www.
youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU
The End of Suburbia by Gregory Greene, 52 minutes (2004): https://
www.youtube.com/watch?v=Q3uvzcY2Xug
The ten best movies supporting change, as chosen by Transition
initiatives: http://transitionculture.org/2012/12/05/the-top-tenfilms-as-chosen-by-transition-initiatives/
Disruption, by Kelly Nyks & Jared P. Scott, 52 minutes (2014):
https://www.youtube.com/watch?v =ktgEzXZDtmc&index=2&list=
PLe3Q1TdGq2gabsZ9eYHB9PZsWgzGvozOz

Τραγούδια

WWF Climate Calculator: http://www.climatecalculator.net/en

Climate songs: http://www.climatesongs.com/

Περιβαλλοντικά σήματα

Top 8 songs about climate change: http://music.tutsplus.com/
articles/top-8-songs-about-climate-change--audio-2734

Ecolabel Index: http://www.ecolabelindex.com/ecolabels/
EU Ecolabel: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
EU Energy Label: http://www.newenergylabel.com/index.php/start/
EU organic products label: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/
index_en.htm
Fairtrade: http://www.fairtrade.net/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αυτό το παράδειγμα ερωτηματολογίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή της εκστρατείας για να
διαγνωστεί ο βαθμός ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των συναδέλφων.
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Please answer the following questions by rating the extent to which the statement is true.

1 = Not at all; 5 = To a great extent
1.

Our office is doing its best to save energy with our lighting choices.
1

2.

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

We also use renewable energy in our offices
1

9.

4

The office kitchen is also a great place to practice our energy awareness - we try to ensure
that the equipment is used efficiently
1

8.

3

We have strict rules for printing and copying in order to avoid unnecessary usage and further
increase our energy savings.
1

7.

2

We are very serious about the energy consumption of our computers and other electric
office equipment and do our best to minimize electricity use and stand-by consumption.
1

6.

5

We pay attention to our hot water usage and try to reduce our consumption.
1

5.

4

We try to save as much energy as possible with our heating and cooling practices.
1

4.

3

We are using a lot of natural light.
1

3.

2

2

3

4

5

In our practice of organizing and catering events we put a high emphasis on the green and
energy saving aspects of the event
1

2

3

4

5

10. The energy awareness of our management is outstanding
1

2

3

4

5

11. The energy awareness of our staff is outstanding
1

2

3

4

5

12. Overall, our working environment is green and energy efficient
1

2

3

4

5

13. In my opinion we could save the most energy with (please explain where and how the office
could save the most by changing behaviour):
1

2

3

4

5

ΕΤΑΙΡΟΙ
Ekodoma
http://www.ekodoma.lv/
Latvia
Coordinator
B.&S.U. Beratungs- und Service-Gesellschaft Umwelt mbH
http://www.bsu-berlin.de
Germany
Cyprus Energy Agency (CEA)
http://www.cea.org.cy
Cyprus
DOOR (Society For Sustainable Development Design)
http://door.hr/
Croatia
EuroVértice
http://www.eurovertice.eu/
Spain
GreenDependent Institute
http://greendependent.org/
Hungary
MT Partenaires Ingénierie
http://www.mt-partenaires.fr
France
SOGESCA
http://www.sogesca.it
Italy
ICLEI – Local Governments for Sustainability
https://iclei.org/

Wuppertal Institut
https://wupperinst.org
Germany
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