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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΡΕΥΝΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ,  
 2011-2012 

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε, για πρώτη φορά, κατά το χρονικό διάστηµα 

Οκτωβρίου 2011 – Σεπτεµβρίου 2012, την Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, µε 

την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά µε την κατανάλωση ενέργειας και τα 

επίπεδα κατανάλωσης για διαφορετικές χρήσεις (θέρµανση – ψύξη χώρων, ζεστό νερό 

χρήσης, µαγείρεµα, φωτισµός κ.α.) στον οικιακό τοµέα, καθώς και τις ποσότητες και τα είδη 

των χρησιµοποιούµενων καυσίµων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκαν πληροφορίες που 

αφορούν στις συνήθειες των χρηστών σε σχέση µε την κατανάλωση ενέργειας στα 

νοικοκυριά, στα είδη και τον αριθµό των συσκευών και συστηµάτων που χρησιµοποιούν, ενώ 

εξετάστηκε και η διείσδυση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στον οικιακό τοµέα. Τέλος, 

συλλέχθηκαν πληροφορίες και στοιχεία για τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά των 

νοικοκυριών. 
 

Περίοδοι αναφοράς για τα ενεργειακά δεδοµένα είναι οι χειµερινοί (Οκτώβριος 2011 – Απρίλιος 

2012) και θερινοί  µήνες (Μάιος 2012 - Σεπτέµβριος 2012) καθώς και οι χειµερινοί και θερινοί -

πριν τη διενέργεια της έρευνας-  µήνες (Οκτώβριος 2010 - Απρίλιος 2011) και (Μάιος 2011 - 

Σεπτέµβριος 2011), αντίστοιχα. 
 

Η έρευνα υλοποιήθηκε µε τη συνδροµή, ως τεχνικού εµπειρογνώµονα, του Κέντρου 

Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - ΚΑΠΕ (www.cres.gr). 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, κατά µέσο όρο, κάθε νοικοκυριό της χώρας 

καταναλώνει 13.994 kWh ετησίως για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του (Γράφηµα 1).  

 

Πληροφορίες: 

∆/νση  Στατιστικών Πληθυσµού & 
Αγοράς Εργασίας 
Τµήµα Ειδικών Ερευνών Νοικοκυριών 
Γ. Ντούρος τηλ.: 213 135 2174 
Μ. Χαλκιαδάκη τηλ.: 213 135 2896 

 
 

 
 
 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
 

Πειραιάς,   29 Οκτωβρίου  2013 

Γράφηµα 1. Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά νοικοκυριό
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Επιπρόσθετα, από τα αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε η κατανοµή της µέσης ετήσιας 

συνολικής καταναλισκόµενης ενέργειας κατά το χρησιµοποιούµενο καύσιµο καθώς και κατά 

το είδος χρήσης. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα εµφανίζονται στους ακόλουθους πίνακες.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Ποσοστιαία (%) κατανοµή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 
τύπο χρησιµοποιούµενου καυσίµου 

  

Πετρέλαιο Θέρµανσης  44,1 

Φυσικό αέριο 5,4 

Τηλεθέρµανση 0,5 

Κηροζίνη 0,3 

Πυρήνας 0,3 

Υγραέριο 1,8 

Καυσόξυλα 17,4 

Πελλέτες (Συσσωµατώµατα ξύλου) 0,5 

Θερµική Ενέργεια (από Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα)  2,9 

Ηλεκτρισµός 26,8 

Σύνολο 100,0 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ποσοστιαία (%) κατανοµή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 
τελική χρήση 

  

Θέρµανση χώρων 63,7 

Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) 5,7 

Μαγείρεµα 17,3 

Ψύξη Χώρων 1,3 

Φωτισµός 1,7 

Συσκευές (ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές) 10,2 

Σύνολο 100,0 
 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι ανάγκες ενός νοικοκυριού για θέρµανση 

χώρων και µαγείρεµα αποτελούν το 81% της συνολικής ετήσιας καταναλισκόµενης ενέργειάς 

του, ενώ συνολικά για την κάλυψη των ετήσιων ενεργειακών αναγκών του καταναλώνει 

πετρέλαιο θέρµανσης και ηλεκτρισµό σε ποσοστό 44,1% και 26,8 %, αντίστοιχα.  

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Η διεξοδικότερη ανάλυση των στοιχείων θερµικής1 και ηλεκτρικής2 ενέργειας που 

καταναλώνουν τα νοικοκυριά, ετησίως, οδήγησε στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων, 

τα οποία αναλύονται παρακάτω: 

                                                 
1

 Θερµική είναι η ενέργεια που προέρχεται κυρίως από µετατροπή ενέργειας (π.χ. καύση καυσίµου) µέσα στο 

νοικοκυριό (π.χ. υγραέριο για µαγείρεµα ή πετρέλαιο για θέρµανση) ή σε κάποιο αποµακρυσµένο σταθµό (π.χ. 
τηλεθέρµανση), καθώς και η πρωτογενής παραγωγή (π.χ. ενέργεια που παράγεται από ηλιακό θερµοσίφωνα για 
ΖΝΧ).  ∆εν περιλαµβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια. 
2 Η ενέργεια που έχει παραχθεί σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής και διανέµεται στο νοικοκυριό µέσω δικτύου 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Α. ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η κατανάλωση θερµικής ενέργειας υπολογίστηκε βάσει των δαπανών για θέρµανση, 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και µαγείρεµα, όπως αυτές καταγράφηκαν στα σχετικά 

ερωτήµατα, σε συνδυασµό µε τις µέσες τιµές των καυσίµων κατά τις περιόδους αναφοράς 

των δαπανών και την καθαρή θερµογόνο δύναµη κάθε καυσίµου3.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας: 

 

Μέση ετήσια κατανάλωση θερµικής ενέργειας ανά νοικοκυριό (kWh) 10.244 

 

Σε ποσοστό 85,9% η θερµική ενέργεια που καταναλώνεται είναι για τη κάλυψη των αναγκών 

θέρµανσης των κατοικιών. Αναλυτικά, η κατανοµή αυτής της θερµικής ενέργειας κατά τελική 

χρήση παρουσιάζεται στον πίνακα 3 που ακολουθεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μέση κατανάλωση θερµικής ενέργειας ανά νοικοκυριό – Ποσοστιαία (%) 
κατανοµή κατά τελική χρήση 

 

Τύπος τελικής χρήσης % 

Θέρµανση χώρου 85,9 
Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ)  4,4 

Μαγείρεµα 9,7 

Σύνολο 100,0 
 

Η µέση ετήσια κατανάλωση θερµικής ενέργειας κατά τύπο καυσίµου παρουσιάζεται στο 
γράφηµα 2 που ακολουθεί: 

Γράφηµα 2. Ποσοστιαία κατανοµή κατανάλωσης θερµικής ενέργειας κατά 

τύπο καυσίµου 
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3 Από τις τιµές καυσίµων, π.χ. για το πετρέλαιο €/lt, υπολογίζεται η ποσότητα πετρελαίου που καταναλώθηκε σε  lt/έτος µέσω των 
δαπανών, οι οποίες δίνονται σε €/έτος. Σε συνέχεια, από την ποσότητα πετρελαίου -που υπολογίστηκε- προσδιορίζεται η αντίστοιχη 

θερµική ενέργεια που καταναλώνεται σύµφωνα µε τη θερµογόνο δύναµη του πετρελαίου, η οποία εκφράζεται σε kWh/lt. Η θερµογόνος 
δύναµη µπορεί να εκφράζεται και σε άλλες µονάδες ενέργειας εκτός από τις kWh, όπως ενδεικτικά είναι τα kcal ή τα GJ. Σε αυτή την 

περίπτωση χρησιµοποιούνται οι κατάλληλοι συντελεστές µετατροπής των µονάδων. 
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το καύσιµο που χρησιµοποιείται περισσότερο για 

θερµική ενέργεια –π.χ. θέρµανση χώρων, µαγείρεµα και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης- 

είναι το πετρέλαιο (60,3%), ενώ ακολουθούν τα καυσόξυλα (23,8%). Η χρήση του φυσικού 

αερίου για τις προαναφερθείσες χρήσεις παραµένει σε σχετικά χαµηλά επίπεδα (7,4%). 

Β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η µεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίµηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

βασίστηκε στις δαπάνες για ηλεκτρική ενέργεια, όπως αυτές καταγράφηκαν από τα 

νοικοκυριά, στην αντίστοιχη µέση τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις περιόδους αναφοράς 

των δαπανών, καθώς και στα χαρακτηριστικά και τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών που 

διαθέτουν τα νοικοκυριά4.   

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας: 

Μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά νοικοκυριό  (kWh) 3.750 

 

Το γράφηµα 3 που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας ανά τελική 

χρήση. 

Γράφηµα 3. Ποσοστιαία κατανοµή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 

τελική χρήση
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Κατά µέσο όρο, το 38,4% της συνολικής ετήσιας ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από 

ένα νοικοκυριό είναι για το µαγείρεµα, το 14,7% για τη λειτουργία του ψυγείου, το 10,6% για τη  

λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων και, µόλις, το 6,6% για το φωτισµό και το 4,9%  για την 

ψύξη της κατοικίας. 

                                                 
4 Στις περιπτώσεις στις οποίες καταγράφηκε η καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια για µια τετραµηνιαία περίοδο, τότε χρησιµοποιήθηκε 

η συγκεκριµένη τιµή µετά την αναγωγή της σε ετήσια βάση. Στις περιπτώσεις που καταγράφηκε η δαπάνη που αφορά αποκλειστικά 

στην καταναλισκόµενη ηλεκτρική ενέργεια, τότε βάσει της τρέχουσας τιµής ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε η αντίστοιχη ηλεκτρική 
ενέργεια αναγόµενη σε ετήσια βάση. Τέλος, στις περιπτώσεις όπου δηλώθηκε η συνολική δαπάνη, όπως αναγράφεται στους 

εκκαθαριστικούς λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας, για µια τετραµηνιαία περίοδο, αφαιρέθηκε το σύνολο των επιπρόσθετων 
χρεώσεων που δεν σχετίζονται άµεσα µε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (πχ. φόροι, χρεώσεις υπέρ τρίτων) και στη συνέχεια, 

βάσει της τρέχουσας τιµής ηλεκτρικής ενέργειας, υπολογίστηκε η ηλεκτρική ενέργεια ανηγµένη σε ετήσια βάση. 
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Όπως προαναφέρθηκε, µε την έρευνα καταγράφηκαν πληροφορίες αναφορικά µε τις 

συσκευές για µαγείρεµα και άλλες χρήσεις, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές, που διαθέτουν τα 

νοικοκυριά. Σηµειώνεται ότι στα συγκεκριµένα ερωτήµατα γίνονταν δεκτές πολλαπλές 

απαντήσεις. Σχετικοί οι πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Συσκευές µαγειρέµατος 

 
% επί του συνόλου των 

νοικοκυριών 

Ηλεκτρική κουζίνα (εστία) 93,2 

Κουζίνα (εστία) υγραερίου (γκαζιού) 8,9 

Κουζίνα (εστία) φυσικού αερίου 0,4 

Ηλεκτρικός φούρνος 89,1 

Φούρνος υγραερίου (γκαζιού) 1,2 

Φούρνος φυσικού αερίου 0,3 

Φούρνος µικροκυµάτων 38,6 

Ξυλόσοµπα 5,2 

Τζάκι 10,5 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.   Ηλεκτρικές  και   ηλεκτρονικές συσκευές 
 

 
% επί του συνόλου των 

νοικοκυριών 

Ψυγείο (µε ή χωρίς καταψύκτη) 99,9 

Πλυντήριο πιάτων 33,2 

Πλυντήριο ρούχων (µε ή χωρίς στεγνωτήριο) 95,8 

Ηλεκτρικό σίδερο 95,6 

Ηλεκτρική σκούπα 81,1 

Κονσόλα ηλεκτρονικών παιχνιδιών 8,8 

Τηλεόραση 99,1 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (desktop, laptop) 54,1 

Συσκευές Internet (modem, rooter κλπ.) 49,8 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, η κατανάλωση ενέργειας επηρεάζεται άµεσα από το 

βαθµό αστικότητας της περιοχής στην οποία βρίσκεται η κατοικία. Ο πίνακας 6 που ακολουθεί 

παρουσιάζει τη θερµική και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ετησίως, κατά µέσο όρο, 

κάθε νοικοκυριό ανά βαθµό αστικότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ετήσια συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά βαθµό αστικότητας  

 Αστικές 
περιοχές 

Αγροτικές 
περιοχές 

Θερµική ενέργεια [kWh] 8.453 16.923 

Ηλεκτρική ενέργεια [kWh] 4.000 3.070 

 

Από τον πίνακα συµπεραίνεται ότι οι ανάγκες των νοικοκυριών σε θερµική ενέργεια είναι πολύ 

µεγαλύτερες στις αγροτικές περιοχές, ενώ οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια είναι υψηλότερες 

στις αστικές περιοχές. 
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Γράφηµα 4. Ποσοστιαία κατανοµή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 

κατά τελική χρήση και βαθµό αστικότητας 
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Γράφηµα 5. Ποσοστιαία κατανοµή (%) της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 

κατά τύπο καυσίµου και βαθµό αστικότητας 

44,7

7,1

0,6

0,4

0,1

4,7

8,9

0,2

1,2

32,1

39,1

0,4

0,0

0,1

0,9

6,8

36,8

0,1

0,5

15,4

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Πετρέλαιο θέρµανσης

Φυσικό αέριο

Τηλεθέρµανση

Κηροζίνη

Πυρήνας

Υγραέριο

Καυσόξυλα

Πελλέτες

Θερµικά Ηλιακά

Συστήµατα

Ηλεκτρισµός

%

Αστικές περιοχές Αγροτικές περιοχές

 

Η ανάλυση της καταναλισκόµενης ενέργειας κατά βαθµό αστικότητας οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι τα νοικοκυριά των αστικών περιοχών παρουσιάζουν αυξηµένη χρήση 

ηλεκτρικής ενέργειας και, σε ένα βαθµό και, πετρελαίου θέρµανσης, συγκρινόµενα µε αυτά 

των αγροτικών περιοχών. Η χρήση καυσόξυλων είναι σηµαντικά υψηλότερη στις αγροτικές 

περιοχές. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Γράφηµα 6.Ποσοστιαία κατανοµή (%) των 

κατοικιών κατά περίοδο κατασκευής 

1961-1980

43,7 

1981-1990

15,2 

1991-1995

6,6 

1996-2000

7,9 

2001-2005

5,8 

2006-2010

4,8 

2011+

0,1 
Πριν το 1946

5,3 1946-1960

10,6 

 

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, το 43,7% των κτιρίων έχει κατασκευαστεί / 

αποπερατωθεί τις δεκαετίες ’60 και ’70, ενώ µόλις το 18,6% από το 2000 και µετά. Το 42% των 

κατοικιών βρίσκονται στο ισόγειο των κτιρίων, ενώ το 53,4% σε όροφο (έναν ή και 

περισσότερους – µεζονέτες). 

 

Το 73,2% των κατοικιών είναι ιδιόκτητες, εκ των οποίων το 60,8% χωρίς οικονοµικές 

υποχρεώσεις και το  12,4% µε οικονοµικές υποχρεώσεις (δάνειο, υποθήκη). 

 

Το µέσο εµβαδόν των κατοικιών ανέρχεται σε 84,8 m2, µε το 23,6% των νοικοκυριών να 

διαµένουν σε κτίρια µε εµβαδόν µέχρι και 60 m2, το 41,7% σε κτίρια µε εµβαδόν µεταξύ 61-90 m2 

και το 34,7% σε κτίρια µε εµβαδόν µεγαλύτερο  από 90 m2. 

 

ΜΟΝΩΣΗ (ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ)  

Πέντε στις δέκα κατοικίες διαθέτουν θερµοµόνωση, ενώ ένας στους δέκα κατοίκους δεν 

γνωρίζει εάν υπάρχει µόνωση στην κατοικία που διαµένει. Οι τύποι θερµοµόνωσης που 

διαθέτουν οι κατοικίες των νοικοκυριών που απάντησαν, εµφανίζονται στον πίνακα 7. 

Γράφηµα 7. Ύπαρξη θερµοµόνωσης

52,2

5,7
42,1

Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω

  

Οι κατοικίες που ερευνήθηκαν 

ήταν µόνιµες κατοικίες (99,9%), 

δηλαδή κατοικίες οι οποίες 

χρησιµοποιούνται τουλάχιστον έξι 

µήνες το χρόνο. Η συγκεκριµένη 

προϋπόθεση τέθηκε προκειµένου 

να διαθέτει το νοικοκυριό στοιχεία 

(κυρίως λογαριασµούς) για 

τουλάχιστον 3 χειµερινούς και 3 

θερινούς µήνες.  

 

Πίνακας 7. Τύπος θερµοµόνωσης 
 

  % 

Σε στέγη/δώµα  38,5 

Στο δάπεδο 2,9 

Στην τοιχοποιία εξωτερικά  77,8 

Στην τοιχοποιία εσωτερικά  31,3 

 Στον φέροντα οργανισµό  18,3 

Άλλη µόνωση 0, 5 

∆εν γνωρίζω τον τύπο 1,4 
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ  

Το 98,9% των κατοικιών διαθέτουν κάποιο σύστηµα / εξοπλισµό θέρµανσης. Το 50,8% των 

νοικοκυριών χρησιµοποίησε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης ως κύριο σύστηµα θέρµανσης 

κατά τη χειµερινή περίοδο Οκτωβρίου 2010 – Απριλίου 2011 ή/και Οκτωβρίου 2011 – Απριλίου 

2012, το 48,6% κάποιο ανεξάρτητο (αυτόνοµο) σύστηµα θέρµανσης και το 0,6%  

τηλεθέρµανση.  

 

Το 65,3% των νοικοκυριών ανέφερε ότι διαθέτει διακόπτη αυτονοµίας για τη λειτουργία του 

κεντρικού συστήµατος θέρµανσης, ενώ το 34,68% όχι.  

Γράφηµα 8.Ύπαρξη θέρµανσης

98,9

1,1

Ναι Όχι

 

Τρία στα δέκα νοικοκυριά χρησιµοποιούν εκτός του κύριου συστήµατος θέρµανσης και 

κάποιο συµπληρωµατικό σύστηµα, το οποίο είναι, κυρίως, το τζάκι (32,3% των νοικοκυριών 

που χρησιµοποιούν συµπληρωµατικό σύστηµα θέρµανσης), ανεξάρτητες µονάδες 

κλιµατισµού (28,2%) και φορητές ηλεκτρικές συσκευές, όπως ηλεκτρική σόµπα, αερόθερµο, 

καλοριφέρ (26,5%). 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Το 98,6% των νοικοκυριών διαθέτουν σύστηµα / εξοπλισµό για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους 

σε ζεστό νερό χρήσης.  

Γράφηµα 9. Ύπαρξη παροχής Ζεστού Νερού 

Χρήσης

98,6

0,41,0

Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω

 

Το καύσιµο που χρησιµοποιείται για το κύριο

σύστηµα θέρµανσης της κατοικίας είναι: 

- 63,8% πετρέλαιο θέρµανσης 

- 12,4% ηλεκτρισµός 

- 12,0% βιοµάζα (καυσόξυλα, πελλέτες, 

µπριγκέτες, γεωργικά και δασικά 

υπολείµµατα) και 

- 8,7% φυσικό αέριο  

Ειδικότερα, για την παραγωγή ζεστού νερού 

χρήσης το 74,5% των νοικοκυριών

χρησιµοποιεί ηλεκτρικό θερµοσίφωνα, το 

37, 6% ηλιακό θερµοσίφωνα και το 25,2% 

σύστηµα συνδεδεµένο µε την κεντρική 

θέρµανση (boiler). 
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ΨΥΞΗ 
 

Έξι στα δέκα νοικοκυριά χρησιµοποιούν κάποιο σύστηµα για να ψύχουν την κατοικία τους 

(ολόκληρη ή τµήµα αυτής) κατά τους ζεστούς µήνες του έτους. Το σύστηµα αυτό σε ποσοστό 

99,7% αφορά ανεξάρτητες µονάδες κλιµατισµού (split units), ενώ κεντρικά συστήµατα ψύξης 

καταγράφονται µόλις για το 0,3 % των νοικοκυριών. 

Γράφηµα 10. Ύπαρξη συστήµατος ψύξης

59,5

40,4 0,1

Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω

 

Γράφηµα 11. Χρήση συστηµάτων ψύξης

 (air condition) σε µήνες
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Γράφηµα 12. Μέση ηµερήσια χρήση 

συστηµάτων ψύξης (air condition)

6-8 ώρες

17.1%

Μέχρι 2 ώρες

26.3%

9-14 ώρες

4.7%

Περισσότερο 

από 14 ώρες

1.0%

3-5 ώρες

50.9%

 

Το 66,1% των νοικοκυριών που 

χρησιµοποιούν κάποιο σύστηµα για να 

ψύχουν την κατοικία τους, κάνει χρήση 

ανεξάρτητων µονάδων κλιµατισµού 2-4 

µήνες το χρόνο, ενώ το 30,9% λιγότερο 

από 2 µήνες. 

 

 

Αναφορικά µε την ηµερήσια λειτουργία 

των συστηµάτων ψύξης, τα µισά 

περίπου νοικοκυριά τα χρησιµοποιούν 

κατά µέσο όρο 3-5 ώρες, κατά τους 

θερινούς µήνες (Μάιο έως Σεπτέµβριο).  
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Πρακτικές αποδοτικότερης  ενεργειακής συµπεριφοράς 

Η ορθολογική χρήση της ενέργειας που καταναλώνεται στον οικιακό τοµέα είναι αποτέλεσµα 

της ενεργειακής συµπεριφοράς και των συνηθειών των χρηστών. Η κατάλληλη ρύθµιση των 

θερµοστατών των συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης χώρων, η χρήση τεντών και άλλων 

συστηµάτων σκιασµού κατά τη θερινή περίοδο,  η χρήση των πλυντηρίων µε πλήρη κύκλο 

πλύσης, κ.ά., µπορούν να συµβάλλουν στη µείωση της καταναλισκόµενη ενέργειας ενός 

νοικοκυριού. 

Το γράφηµα 13 που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά των νοικοκυριών που επιλέγουν ή 

όχι να  υιοθετούν συγκεκριµένες παραµέτρους αποδοτικότερης ενεργειακής συµπεριφοράς. 

27,9 25,1 47,0

24,5 36,5 39,0

51,2 21,1 27,7

71,7 21,3 7,0

87,1 10,5 2,4

83,2 9,3 7,5

60,0 26,0 14,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

%

Ρύθµιση θερµοστάτη θέρµανσης στους18 – 20 oC κατά τη χειµερινή

περίοδο

Ρύθµιση θερµοστάτη ψύξης στους 26 – 28 oC κατά τη θερινή περίοδο

Τακτική (σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή) συντήρηση των

συστηµάτων θέρµανσης/ψύξης/κλιµατισµού

Χρήση πλυντηρίου /πιάτων µε πλήρη πλύση

Ανοίγµα παραθύρων, φεγγιτών, ανοιγµάτων οροφής κατά τη διάρκεια

της νύχτας το καλοκαίρι, για φυσικό δροσισµό

Χρήση τέντας και άλλων συστηµάτων σκιασµού κατά τις ώρες

ηλιοφάνειας το καλοκαίρι για ηλιοπροστασία

Αγορά οικιακών συσκευών µε βάση την ενεργειακή τους σήµανση

Γράφηµα 13. Πρακτικές αποδοτικότερης ενεργειακής συµπεριφοράς 

Ναι Όχι ∆εν γνωρίζω/∆εν µε αφορά

 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από τη ρύθµιση των θερµοστατών των 

συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης σύµφωνα µε τους κανόνες ενεργειακά  αποδοτικότερης 

συµπεριφοράς (ρύθµιση στους 18 - 20 oC και στους 26 - 28 oC, αντίστοιχα), δείχνει µείωση της 

µέσης κατανάλωσης θερµικής ενέργειας για θέρµανση πάνω από 13%, και της µέσης 

ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη πάνω από 15%.  
 

Ο φυσικός δροσισµός της κατοικίας µε το άνοιγµα παραθύρων, φεγγιτών, ανοιγµάτων 

οροφής, κατά τη διάρκεια της νύχτας το καλοκαίρι, έχει ως αποτέλεσµα την κατανάλωση, κατά 

µέσο όρο, 21% λιγότερης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη.  

 

Τα νοικοκυριά που χρησιµοποιούν πλήρη πλύση στα πλυντήρια ρούχων ή πιάτων (δηλαδή, µε 

τα πλυντήρια γεµάτα στο µέγιστο δυνατό σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά τους) 

παρουσιάζουν, κατά µέσο όρο, χαµηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως 

του 17%. 
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Τέλος, αναφορικά µε την ενεργειακή συµπεριφορά των νοικοκυριών ως προς τη διατήρηση 

των ηλεκτρικών συσκευών σε κατάσταση αναµονής, όταν αυτές δεν χρησιµοποιούνται, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, περίπου 8 στα 10 αφήνουν την τηλεόραση σε 

κατάσταση αναµονής (53,3% πάντα και 25,1% όταν είναι στην κατοικία τους) και µόνον 2 στα 

10 κλείνουν την τηλεόραση όταν δεν την χρησιµοποιούν (Γράφηµα 14). 

53,3 25,1 21,6

21,7 18,7 59,6

18,9 36,0 45,1

18,9 20,3 60,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%

Τηλεόραση

Κονσόλα ηλεκτρονικών

παιχνιδιών

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

(desktop, laptop)

Περιφερειακές συσκευές

(εκτυπωτής, scanner κλπ.) 

 Γράφηµα 14.Ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναµονής (standby mode)

Πάντα Όταν είµαι στην κατοικία µου Ποτέ

 

Η συσχέτιση των κοινωνικοοικονοµικών χαρακτηριστικών των µελών των νοικοκυριών µε την 

ενεργειακή τους κατανάλωση δείχνει ότι: 

 

� Η µέση κατανάλωση θερµικής ενέργειας ανά άτοµο σε µονοµελή νοικοκυριά είναι κατά 

µέσο όρο 66% υψηλότερη από αυτήν σε νοικοκυριά µε περισσότερα µέλη. Αντίστοιχα, η 

µέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά άτοµο είναι κατά µέσο όρο 69% υψηλότερη 

στην περίπτωση των µονοµελών νοικοκυριών.  

� Η µέση κατανάλωση θερµικής ενέργειας στα νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον 

ένα µέλος άνω των 65 ετών είναι υψηλότερη κατά 8% σε σχέση µε νοικοκυριά που δεν 

διαθέτουν ούτε ένα µέλος άνω των 65 ετών. Αντίθετα, τα νοικοκυριά µε ένα µέλος άνω των 

65 ετών εµφανίζουν χαµηλότερη µέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 17% σε 

σχέση µε τα νοικοκυριά χωρίς µέλη ηλικίας άνω των 65 ετών.  

� Νοικοκυριά µε µέλη που εργάζονται εµφανίζουν υψηλότερη µέση κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά 32% και θερµικής ενέργειας κατά 15% σε σχέση µε νοικοκυριά τα οποία δεν 

διαθέτουν κανένα µέλος που εργάζεται.  

� Νοικοκυριά µε άνεργα µέλη εµφανίζουν υψηλότερη µέση κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας κατά 16% και χαµηλότερη µέση κατανάλωση θερµικής ενέργειας κατά 10% σε 

σχέση µε νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέτουν κανένα άνεργο µέλος. 



∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:  ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ,  2011- 2012 

12

� Στις ενοικιασµένες κατοικίες η κατανάλωση θερµικής ενέργειας ήταν χαµηλότερη κατά 52% 

συγκριτικά µε τις ιδιόκτητες και κατά 47% συγκριτικά µε τις παραχωρηµένες δωρεάν. 

Επιπλέον, η  κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ενοικιασµένες κατοικίες ήταν 

χαµηλότερη κατά 11% συγκριτικά µε τις ιδιόκτητες και κατά 1% συγκριτικά µε τις 

παραχωρηµένες δωρεάν.  
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 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Σκοπός 
 

Με την έρευνα συγκεντρώθηκαν αναλυτικές πληροφορίες για την ενέργεια που καταναλώνουν 
τα νοικοκυριά, ειδικότερα δε για το είδος της τελικής χρήσης (θέρµανση / ψύξη, κλιµατισµός, 
φωτισµός, µαγείρεµα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ηλεκτρικές συσκευές) καθώς και για τα 
καύσιµα (υγρά και στερεά καύσιµα, ηλεκτρισµός, ανανεώσιµες πηγές) που χρησιµοποιούνται, 
σε σχέση µε τα δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών. 

Νοµικό πλαίσιο Η ανάγκη ύπαρξης στοιχείων για την τελική κατανάλωση ενέργειας στα νοικοκυριά πηγάζει 
από: (α) το 1ο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή Απόδοση - Σ∆ΕΑ (που εκπόνήθηκε για 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναφορικά µε τα µέτρα και τις 
δράσεις για την τελική κατανάλωση ενέργειας σε όλους τους τοµείς –βιοµηχανία, µεταφορές, 
οικιακό, κλπ. και καλύπτει την περίοδο 2008-2016), (β) τις πρόσθετες αλλαγές στο θεσµικό 
πλαίσιο σύµφωνα µε το Ν.3855/2010 σχετικά µε τα µέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά την τελική χρήση, (γ) το Ν3851/2010 σχετικά µε τον καθορισµό των εθνικών 
στόχων ΑΠΕ για το 2020, (δ) τις οδηγίες 2003/66/ΕΚ-2002/40/ΕΚ-2002/31/ΕΚ-2000/55/ΕΚ, (ε) τον 
κανονισµό ΕΚ1099/2008 για τις στατιστικές ενέργειας και τους κανονισµούς ΕΚ859/2009, 
ΕΚ643/2009, ΕΚ642/2009, ΕΚ275/2008 που σχετίζονται µε την ενεργειακή σήµανση εξοπλισµών / 
συσκευών.  

Χρηµατοδότηση Η έρευνα διενεργείται στα πλαίσια συµβολαίου χρηµατοδότησης µε τη Eurostat και σύµφωνα µε  
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 

Περίοδος 
∆ιενέργειας της 

έρευνας 

 
01/10/2011 έως 30/09/2012  

Περίοδοι 
Αναφοράς 

Περίοδοι αναφοράς για τα ενεργειακά δεδοµένα είναι οι τρέχοντες χειµερινοί (Οκτώβριος 2011 – 
Απρίλιος 2012) και θερινοί  µήνες (Μάιος 2011 - Σεπτέµβριος 2012) καθώς και οι χειµερινοί και 
θερινοί -πριν τη διενέργεια της έρευνας-  µήνες (Οκτώβριος 2010 - Απρίλιος 2011) και (Μάιος 
2010 - Σεπτέµβριος 2011), αντίστοιχα.  

Κάλυψη Η έρευνα καλύπτει τα ιδιωτικά νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή 
οποιαδήποτε οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους. Από την έρευνα εξαιρούνται: 

• Οι κάθε είδους συλλογικές συµβιώσεις (οικοτροφεία, γηροκοµεία, νοσοκοµεία, 
φυλακές, αναµορφωτήρια, στρατόπεδα κλπ.).   

• Τα νοικοκυριά που έχουν περισσότερους από πέντε (5) οικότροφους.      
Τα νοικοκυριά µε µέλη ξένους υπηκόους που υπηρετούν σε ξένες διπλωµατικές αποστολές. 

Συνολική 
Κατανάλωση 

Ενέργειας 

Η συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται σε ένα νοικοκυριό για την κάλυψη 
αναγκών σε όλες τις τελικές χρήσεις, δηλαδή για θέρµανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, 
µαγείρεµα, φωτισµό, λειτουργία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και άλλες χρήσεις που 
απαιτούν ενέργεια. 

Θερµική ενέργεια Η ενέργεια που προέρχεται κυρίως από µετατροπή ενέργειας µέσα στο νοικοκυριό (π.χ. καύση 
υγραερίου για µαγείρεµα ή πετρελαίου για θέρµανση) ή σε κάποιο αποµακρυσµένο σταθµό 
(π.χ. τηλεθέρµανση), καθώς και από την πρωτογενή παραγωγή (π.χ. ενέργεια που παράγεται 
από ηλιακό θερµοσίφωνα για Ζεστό Νερό Χρήσης). ∆εν περιλαµβάνεται η ηλεκτρική ενέργεια. 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

Η ενέργεια που έχει παραχθεί σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής και διανέµεται στο νοικοκυριό 
µέσω δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μεθοδολογία Η έρευνα είναι δειγµατοληπτική και διενεργείται σε δείγµα περίπου 3.600 νοικοκυριών σε σύνολο 
Χώρας (κλάσµα δειγµατοληψίας 0,08%). Κατά το σχεδιασµό της έρευνας εφαρµόζεται η 
δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία, µε πρωτογενή µονάδα δειγµατοληψίας την 
επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόµενα οικοδοµικά τετράγωνα) και τελική µονάδα το 
νοικοκυριό. 
Για την επιλογή των πρωτογενών µονάδων δειγµατοληψίας (επιφανειών), σε κάθε Περιφέρεια 
(NUTS 2) οι µονάδες επιφάνειας κατανέµονται σε τρία (3) στρώµατα βάσει της αστικότητας των 
∆ηµοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Οι επιφάνειες της πρώην 
Περιφέρειας Πρωτευούσης και του πρώην Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 
κατανέµονται σε 31 και 9 οµοιογενή στρώµατα, αντίστοιχα, βάσει κοινωνικών και οικονοµικών 
χαρακτηριστικών των ∆ήµων, που περιλαµβάνουν τις επιφάνειες αυτές. Ο συνολικός αριθµός 
των στρωµάτων ανέρχεται σε 79. 
Κατά το πρώτο στάδιο δειγµατοληψίας, σε κάθε στρώµα επιλέγεται δείγµα µονάδων επιφανείας 
µε πιθανότητα ανάλογη του µεγέθους τους (αριθµός νοικοκυριών κατά την απογραφή 
Πληθυσµού 2001), από το πλαίσιο δειγµατοληψίας που καταρτίστηκε από τα στοιχεία της 
Γενικής Απογραφής Πληθυσµού και Κατοικιών έτους 2001.Ο συνολικός αριθµός των 
πρωτογενών µονάδων δειγµατοληψίας ανέρχεται σε 612 επιφάνειες. 
Κατά το  τελικό στάδιο δειγµατοληψίας, σε κάθε επιλεγείσα επιφάνεια, το δείγµα νοικοκυριών της 
έρευνας είναι κοινό µε το  δείγµα νοικοκυριών της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών, το 
οποίο επιλέγεται µε ίσες πιθανότητες από κατάλογο-πλαίσιο, που έχει ενηµερωθεί µε τις 
κατοικίες της επιλεγείσας µονάδας επιφάνειας. 
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Παραποµπές Περισσότερες πληροφορίες (ερωτηµατολόγιο, µεθοδολογία) σχετικά µε την Έρευνα 
Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά, µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της 
ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr στο σύνδεσµο «Στατιστικά Θέµατα - Εισόδηµα - ∆απ. Νοικοκυριών - 
Κατανάλωση Ενέργειας Οικιακού Τοµέα / Έρευνα Κατανάλωσης Ενέργειας στα Νοικοκυριά». 

 

 


