
Απλοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στο γραφείο και στο σπίτι 

 

3.1. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

-Αντικατάσταση  των κοινών λαμπτήρων (όπου συνεχίζουν  να υπάρχουν ) με 

ειδικούς   χαμηλής κατανάλωσης για να εξοικονομούμε  μέχρι και 5 φορές 

λιγότερο ρεύμα 

Οι ειδικοί λαμπτήρες έχουν μέσο όρο ζωής 10 φορές μεγαλύτερο από τους 

κοινούς). 

-Κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμάμε  το φυσικό φως όπου είναι εφικτό,  

ρυθμίζοντας ανάλογα τα σκίαστρα των παραθύρων. 

-Δεν αφήνουμε  τα φώτα αναμμένα εκεί που δεν χρειάζονται.  

-Στο γραφείο, σβήνουμε τα φώτα με την αποχώρηση μας.  

-Στο σπίτι, σβήνουμε τα φώτα στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε. 

 

3.2. ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (stand by) 

-Στον εκτυπωτή τυπώνουμε και στο φωτοτυπικό αναπαράγουμε και στις δύο 

πλευρές του φύλου Α4, εξοικονομώντας και χαρτί και την ενέργεια που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή του. 

-Δεν  αφήνουμε  τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής (stand-by), όταν η χρήση 

τους θα γίνει πάλι μετά από πολύ ώρα,   γιατί και σε κατάσταση αναμονής 

συνεχίζουν να καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. 

-Κλείνουμε  τους υπολογιστές και τις υπόλοιπες συσκευές (εκτυπωτές, 

αριθμομηχανές κτλ) με την ένδειξη shat down, μετά την αποχώρηση από το 

γραφείο.  

-Οι φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν έως και 93% λιγότερη ενέργεια από τους 

σταθερούς.  

-Δεν αφήνουμε φορτιστές στην πρίζα, όταν δεν φορτίζουν μια συσκευή. Ο 

φορτιστής (π.χ. κινητού ή ασύρματου τηλεφώνου), ειδικά αν είναι παλαιού τύπου, 

όταν παραμένει στην πρίζα μπορεί να δαπανά ενέργεια 2-3 € το χρόνο και η χρήση 

του να προκαλεί την έκλυση 20-30 κιλών διοξειδίου του άνθρακα.  

-Αποφεύγουμε ο ψύκτης εμφιαλωμένου νερού να εκτίθεται στον ήλιο ή να 

τοποθετείται κοντά και σε πηγές θερμότητας (καλοριφέρ). 

3.3. ΟΙΚΙΑΚΕΣ  ΣΥΣΚΕΥΕΣ  

-Ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα στους 30Ο C και δεν 

ξεχνάμε το θερμοσίφωνα αναμμένο όταν ζεσταθεί το νερό, γιατί καταναλώνει 

πολλαπλάσια ποσότητα ρεύματος χωρίς λόγο. 

-Αν στο σπίτι υπάρχει εγκατεστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας ή boiler, προτιμήστε 

πλυντήρια διπλής παροχής νερού (hot and cold fill).  



-Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη του ψυγείου ώστε η θερμοκρασία στο θάλαμο 

συντήρησης να είναι 7 βαθμοί κελσίου και του καταψύκτη στους -18 βαθμούς 

Κέλσιου (εξοικονομείται μέχρι και 15% ρεύμα). 

-Δεν αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή περισσότερο χρόνο από όσο είναι 

απαραίτητο. Φροντίζουμε το λάστιχο της πόρτας να εφαρμόζει πολύ καλά. 

-Όταν απουσιάζουμε από το σπίτι σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βγάζουμε 

το ψυγείο από την πρίζα, το αδειάζουμε και αφήνουμε την πόρτα του ανοιχτή. 

-Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο πιάτων κατά τις ώρες που ισχύει το νυχτερινό 

τιμολόγιο και επιλέγουμε το οικονομικό πρόγραμμα. Όταν απουσιάζουμε, 

κλείνουμε την παροχή νερού του πλυντηρίου.  

-Οι ανεμιστήρες οροφής είναι πιο υγιεινοί, οικονομικοί και καταναλώνουν λιγότερο 

ηλεκτρικό ρεύμα. 

-Όταν αγοράζουμε νέες ηλεκτρικές συσκευές, επιλέγουμε υψηλή ενεργειακή 

κλάση Α++, Α+, Α (ψυγείο: ετήσια εξοικονόμηση 25 € και μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα κατά 250 κιλά, πλυντήριο: ετήσια εξοικονόμηση 3 € και 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30 κιλά). 

 

3.4. ΟΙΚΙΑΚΟΣ  ΧΩΡΟΣ  

-Κλείνουμε τυχόν χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα με μονωτικό υλικό, 

αυτοκόλλητες ταινίες του εμπορίου ή σιλικόνη.  

-Κλείνετε τα εξώφυλλα (παντζούρια) και τις κουρτίνες τις κρύες νύχτες του 

χειμώνα, για να διατηρείται η ζέστη μέσα στο χώρο.  

-Τα φυτά σε παράθυρα και πόρτες μειώνουν την επίδραση του ηλίου το καλοκαίρι 

προσφέρουν δροσιά και ευχάριστο περιβάλλον.  

 

 


