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ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 



  

Σο βράδυ κλείνε τα 
εξϊφυλλα των 

παρακφρων και τισ 
κουρτίνεσ για να μθ 
φεφγει γριγορα θ 

κερμότθτα. 

1.Φρόντιηε να 
εξοικονομείσ με 

τον καλφτερο 
τρόπο  τθν θλιακι 

ενζργεια για τθ 
κζρμανςθ του 
ςπιτιοφ ςου το 

χειμώνα. 

Και βζβαια  προςοχι 
ςτισ χαραμάδεσ 
απ’όπου ζχουμε 
μεγάλθ απϊλεια 

κερμότθτασ. 

Σθν θμζρα άνοιγε τισ 
κουρτίνεσ και άφθνε τον 
ιλιο να μπαίνει ςτο ςπίτι 

και να το ηεςταίνει. 



  

2. Το καλοκαίρι, κατζβαηε τισ  

τζντεσ και κλείνε τα εξώφυλλα των  
παρακφρων τθν θμζρα ,για να  
προςτατεφεται το ςπίτι απ’τον ιλιο. 

• Το βράδυ  άνοιγε τα παράκυρα για  
να δθμιουργοφνται ρεφματα και  
να δροςίηεται το ςπίτι. 

3 . Θυμίςου ότι ζνασ Η καλφτερθ 
κζςθ για ζναν 
ανεμιςτιρα 

είναι θ 

ανεμιςτιρασ μασ δροςίηει 
ενώ καταναλώνει ενζργεια 

όςθ και ζνασ κοινόσ 
οροφι… λαμπτιρασ φωτιςμοφ. 



 



  

5. Εξιγθςε ςε όλουσ ότι 

ζνα κτίριο με μόνωςθ 
και διπλά τηάμια ζχει 

πολφ μικρότερεσ 
απϊλειεσ κερμότθτασ το 

χειμϊνα και 

4. Φρόντιηε τα παράκυρα 

να είναι κλειςτά όταν 
λειτουργεί το ςφςτθμα 

κζρμανςθσ το χειμϊνα ι 
ψφξθσ το καλοκαίρι, για να 

μθ χάνεται πολφτιμθ 
ενζργεια. 

“ηεςταίνεται’’ 
δυςκολότερα το 

καλοκαίρι. 

Επομζνωσ μασ 
εξαςφαλίηει πιο 
άνετεσ ςυνκικεσ 

διαβίωςθσ 
απϋότι ζνα κτίριο 

χωρίσ μόνωςθ. 



  

Να κυμάςαι ότι οι  
λαμπτιρεσ  

φκοριςμοφ είναι  
πολφ οικονομικότεροι      
από τουσ λαμπτιρεσ  
πυρακτϊςεωσ, που  

παρζχουν το ίδιο φωσ  
ακόμα , όλοι οι  

6. 
Φρόντιηε  να μθ 

μζνουν αναμμζνα  
φϊτα ςε δωμάτια,  

όταν δεν είναι  
απαραίτθτο. 

λαμπτιρεσ  
αποδίδουν  

περιςςότερο φωσ, αν  
ςυνθκίηεισ να τουσ  
ξεςκονίηεισ ςυχνά. 



  

7. 

7. Φρόντιηε οι οικιακζσ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ  • Σο ψυγείο μακριά από το 
καλοριφζρ ι τθν θλεκτρικι 

κουηίνα…) και να  
χρθςιμοποιοφνται ςωςτα ( π.χ θ  
πόρτα του ψυγείου ι του φοφρνου  να τοποκετοφνται ςτθν  

κατάλλθλθ κζςθ (π.χ να είναι καλά κλειςμζνθ , να  
γίνεται λογικι χριςθ του  
κερμοςίφωνα…) 



  

8.Μθ ξοδεφεισ άςκοπα το νερό, που 
είναι πολίτιμο και μθ χρθςιμοποιείσ 
ηεςτό νερό όταν δε χρειάηεςαι. 

9. Φρόντιηε να επιλζγεισ για τισ μετακινιςεισ ςου όταν  
είναι δυνατό , τθν πεηοπορία,το ποδιλατο ι τα μζςα  

μαηικισ μεταφοράσ .Να αποφεφγεισ τθ χριςθ του  
αυτοκινιτου όταν δεν είναι αναγκαίο. 



  

10. Ενθμερϊςου για τα οφζλθ ςτο 
περιβάλλον αλλά ..και ςτθν τςζπθ 

ςου από τθν τακτικι ςυντιρθςθ του 
αυτοκινιτου ςου και του 

ςυςτιματοσ κζρμανςθσ του ςπιτιοφ 
ςου , ιδιαίτερα του καυςτιρα. 

11.Φρόντιςε  όταν ςου δίνεται θ  
ευκαιρία να ενθμερϊνεισ τουσ γφρω  

ςου για τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ  
ενζργειασ ,δθλαδι τθν θλιακι,  

γεωκερμικι,υδροθλεκτρικι, αιολικι,  
και τα πλεονεκτιματά τουσ.  



  

 

12 Να ςυνδζεισ πάντα 12 τθν κατανάλωςθ 
ενζργειασ με τα 
προβλιματα που 
προκαλεί ςτο 
περιβάλλον θ χριςθ 
τθσ. 

Αυτό ασ ςε κακοδθγιςει 
ςτισ δραςτθριότθτεσ ςου, 
ώςτε να εξοικονομείσ τθν 
ενζργεια , όταν και όπου 
μπορείσ.   Επιμζλεια: 
Μαρία Κυριαηι 


