


Η χρήση όλο και περισσότερων συσκευών και μηχανημάτων δημιουργεί και μεγαλύτερη 
ζήτηση σε ενέργεια. Τα αποθέματα της Γης σε χρήσιμες μορφές ενέργειας είναι περιορισμένα.
Η σπάταλη χρήση της ενέργειας και η συνεχής υποβάθμισή της επιβαρύνει το περιβάλλον. 

Η οικονομία στη χρήση της ενέργειας είναι υποχρέωση όλων μας. 
Με απλές καθημερινές συνήθειες μπορούμε να συμβάλουμε όλοι 
μας στον περιορισμό της σπατάλης στη χρήση της ενέργειας. 

Στην εξοικονόμηση ενέργειας  συμβάλλει και η 
τεχνολογία με την ανάπτυξη μεθόδων για το σωστότερο 
σχεδιασμό των σπιτιών μας και την κατασκευή 
συσκευών, που λειτουργούν με λιγότερη ενέργεια.



Μειώνουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε για  θέρμανση  στο σπίτι μας.
Δεν είναι ανάγκη να κυκλοφορούμε στο σπίτι με ελαφριά ρούχα, μπορούμε
να φοράμε πιο ζεστά.

Το χειμώνα κλείνουμε τα παράθυρα στους χώρους που θερμαίνουμε, για 
να έχουμε λιγότερη απώλεια θερμότητας.

Χρησιμοποιούμε το μάτι της κουζίνας που έχει το ίδιο μέγεθος με το 
μαγειρικό σκεύος, όχι μεγαλύτερο.

Χρησιμοποιούμε ηλιακό θερμοσίφωνα και όχι ηλεκτρικό, αφού ο ηλιακός 
θερμοσίφωνας λειτουργεί με ενέργεια από ανανεώσιμη πηγή.



Όσο βουρτσίζουμε τα δόντια μας κλείνουμε τη βρύση, για 
να μη σπαταλάμε άσκοπα το ζεστό νερό που έχουμε θερμάνει.

Προτιμούμε να κάνουμε ντους αντί για μπάνιο στην μπανιέρα,
για να μη σπαταλάμε περισσότερο ζεστό νερό που έχουμε
θερμάνει.

Δεν αφήνουμε τους λαμπτήρες και τις ηλεκτρικές συσκευές
να λειτουργούν χωρίς λόγο, όταν φεύγουμε από το δωμάτιο.



Δεν αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή παρά
μόνο όσο είναι απαραίτητο.

Χρησιμοποιούμε, όποτε είναι δυνατό, το ποδήλατο 
για τις μετακινήσεις μας αντί για το αυτοκίνητο.

Πλένουμε στο πλυντήριο σε όσο το δυνατό πιο χαμηλή
θερμοκρασία ρούχα που δεν είναι ιδιαίτερα λερωμένα, 
για να μη θερμαίνουμε άσκοπα νερό.



Oι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε δεν είναι ανεξάντλητες. Η διαρκής
χρήση ολοένα και περισσότερης ενέργειας προκαλεί σημαντική ρύπανση του

περιβάλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε την ενέργεια συνετά, με μέτρο.



Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας το χρησιμοποιούμε για τη θέρμανση του σπιτιού 
μας. Άρα τα πιο αποτελεσματικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι αυτά  που 
αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας από την θέρμανση(μέτρα 1 & 2).

Χρησιμοποιούμε περισσότερη ενέργεια όταν 
μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο παρά
με το ποδήλατο.

Χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια για τη
θέρμανση του νερού όταν πλένουμε σε υψηλή 
θερμοκρασία παρά σε χαμηλή.




