Εξοικονόμηση χρημάτων για νοικοκυριά
Το πρόγραμμα Αναβαθμίσεων Ενέργειας της Κυβέρνησης Βικτώριας παρέχει στα νοικοκυριά
της Βικτώριας πρόσβαση σε μειωμένης τιμής προϊόντα ενεργειακής απόδοσης μέσω
πιστοποιημένων παρόχων.
Ένα τυπικό νοικοκυριό μπορεί να εξοικονομήσει περίπου $150 ετησίως και η εξοικονόμηση
μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη ανάλογα απ’ αυτό που κάνετε.
Για παράδειγμα, η εγκατάσταση ενός ηλιακού κιτ στο ηλεκτρικό σύστημα ζεστού νερού θα
εξοικονομούσε κατά μέσο όρο 800 δολάρια ετησίως.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των προϊόντων μας για να μάθετε τι καλύπτεται από το
πρόγραμμα και να βρείτε πιστοποιημένο πάροχο που προσφέρει αυτά τα προϊόντα και
υπηρεσίες εγκατάστασης. Όλοι οι πιστοποιημένοι πάροχοι είναι εγγεγραμμένοι στην Essential
Services Commission (Επιτροπή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας).

Πώς θα βοηθήσουν το νοικοκυριό και την κοινότητά μου οι Αναβαθμίσεις
Ενέργειας Βικτώριας;
• Το νοικοκυριό σας θα λαβαίνει μειώσεις για προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας
• Αυτά συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους
• Οι συμμετέχοντες στις Αναβαθμίσεις Ενέργειας Βικτώριας μπορούν να εξοικονομήσουν κατά

μέσο όρο $150 στους λογαριασμούς ενέργειας
• Βελτιωμένα οφέλη στην υγεία κάνοντας τα σπίτια πιο ζεστά το χειμώνα και πιο δροσερά το

καλοκαίρι
• Μείωση της ποσότητας των αερίων θερμοκηπίου που εισέρχονται στην ατμόσφαιρά μας.

Υπάρχουν επίσης ευρύτατα οφέλη για το κοινό από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα νοικοκυριών
και επιχειρήσεων, τα οποία περιλαμβάνουν:
• Προστασία της ενεργειακής τροφοδοσίας μας με τη μείωση της επιβάρυνσης που τίθεται στο

ενεργειακό σύστημα όταν αυξάνονται οι ενεργειακές μας ανάγκες
• Μείωση της ποσότητας των αερίων θερμοκηπίου που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα και

συμβολή στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
• Μετάβαση των κατοίκων της Βικτώριας σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών με τη μείωση

της εξάρτησής μας στην τεχνολογία εντατικής κατανάλωσης ενέργειας και υψηλών εκπομπών
ρύπων

Γιατί δημιουργήθηκε το πρόγραμμα Αναβαθμίσεων Ενέργειας Βικτώριας;
Το πρόγραμμα καθιστά φθηνότερο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις της Βικτώριας να αγοράζουν
προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας και μειώνει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της
Βικτώριας.
Η Κυβέρνηση Βικτώριας θέτει ετήσιους στόχους μείωσης των αερίων θερμοκηπίου στις λιανικές
εταιρείες ενέργειας.
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Εξοικονόμηση χρημάτων για νοικοκυριά
Αυτοί οι στόχοι απαιτούν από τις λιανικές εταιρείες ενέργειας να αγοράζουν έναν αριθμό
πιστοποιητικών. Κάθε πιστοποιητικό αντιπροσωπεύει έναν τόνο αερίων θερμοκηπίου που
εμποδίστηκε να εισέλθει στην ατμόσφαιρα.
Τα πιστοποιητικά δημιουργήθηκαν από πιστοποιημένες επιχειρήσεις όταν πουλούν προϊόντα
υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Τα πιστοποιητικά στη συνέχεια πωλούνται και αγοράζονται στην ελεύθερη αγορά.

Διαθέσιμα προϊόντα μέσω των πιστοποιημένων παρόχων
• Lighting (φωτισμός)
• Heating & Cooling (θέρμανση & κλιματισμός)
• Water heating (θερμοσίφωνες)
• Televisions (τηλεοράσεις)
• Refrigerator or freezer disposal (απομάκρυνση ψυγείων ή καταψυκτών)
• Refrigerator or freezers (ψυγεία ή καταψύκτες)
• Shower heads (τηλέφωνα ντουζιέρας)
• Weather sealing & insulation (στεγανοποίηση και μόνωση από τις εξωτερικές καιρικές

συνθήκες)
• Standby power controllers (μηχανισμοί ελέγχου αναμονής ρεύματος)
• In-home displays (οικιακές προθήκες/βιτρίνες)
• Pool pumps (αντλίες πισίνας)
• Clothes dryers (στεγνωτήρες ρούχων)

Αν χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων (TIS) για
βοήθεια σε θέματα μετάφρασης και διερμηνείας
Επικοινωνήστε με την υπηρεσία TIS National στο 131 450 (εντός Αυστραλίας) ή
επισκεφθείτε το www.tisnational.gov.au

