
Οικο-πολίτης στο σπίτι   
Βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της προστασίας της ποιότητας του περιβάλλοντος   

Εφικτό και Εύκολο  

ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

    Αποφεύγουμε τον έμμεσο φωτισμό 

Αποφεύγουμε τον διακοσμητικό υπέρ-φωτισμό  

 

12λίτρα/λεπτό   
 η μέση ταχύτητα ροής μιας 

βρύσης 

"#$% 

Απλοί τρόποι εξοικονόμησης νερού 

 

Μην αφήνετε το νερό τρέχει άσκοπα 

 
Μην πετάτε τοξικά προϊόντα στον νιπτήρα 

  
Αποφύγετε την χρήση χημικών προϊόντων 

 
Επιλέξτε φυτά ανθεκτικά στη ξηρασία 

 
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Eco του πλυντηρίου  

Μικρές επενδύσεις για μεγάλη εξοικονόμηση 

150 λίτρα πόσιμου νερού 
ανά άτομο ανά ημέρα στην Γαλλία και την Ελλάδα 

     Χρήση δεξαμενών για τη 

συλλογή βρόχινου νερού  

 Επιλέξτε αναμεικτικές μπαταρίες 

10% εξοικονόμηση  

Τοποθετήστε καζανάκια με σύστημα 

διπλής ροής  

30 m3 εξοικονόμηση τον χρόνο για μια 

τετραμελή οικογένεια  

Τοποθετείστε μειωτές ροής στις 

βρύσες & ντουζιέρες, ακροφύσια  κ.ά. 

30% - 50% εξοικονόμηση 

 Η ποιότητά τους ποικίλλει και το μπλε φως μπορεί να 

αποβεί επικίνδυνο : αποφύγετε την άμεση έκθεση στα 

μάτια  

Χρήση λαμπτήρων φθορισμού 

χαμηλής κατανάλωσης 

Χρήση λαμπτήρων οικονομίας LED  

Αξιοποιούμε τον φωτισμό της ημέρας   

Διάρκεια ζωής από  6000 έως 

7000 ώρες  

Ανακυκλώσιµοι κατά 93% 

Διάρκεια ζωής από  

20 000 έως 40 000 ώρες  

Μην τους πετάτε στα απορρίμματα  αλλά 

τοποθετήστε τους στους ειδικούς κάδους  
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Κρατήστε κλειστά τα συστήματα σκίασης την ημέρα 
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19°C στους εσωτερικούς χώρους η ιδανική θερμοκρασία    

5°C - 7°C η μέγιστη 

θερμοκρασιακή διαφορά με τον 

εξωτερικό χώρο  
 

26°C χαμηλότερη θερμοκρασία  

Προτιμήστε τον ανεμιστήρα από το 

κλιματιστικό 

Ποτίστε τα φυτά και την βεράντα το βράδυ 

Περιορίστε τη χρήση εξοπλισμών 

ψησίματος 

Επιλέξτε ανοικτά χρώματα που αντανακλούν το φως 

 (εξωτερικοί τοίχοι, συστήματα ηλιακής προστασίας, κλπ) 

Τα συστήματα εξωτερικής προστασίας είναι 

αποτελεσματικότερα 

Παραδείγματα: εξώφυλλα, σκιάδια, αλεξήλια, τέντες, 

προεξοχές στέγης, κ.ά. 

Χρησιμοποιείστε το κλιματιστικό με σύνεση 

Μην κάνετε κατάχρηση και προσοχή στα 

θερμικά σοκ 

 
Συντηρείστε τον καυστήρα 

8% - 12% οικονομία στην καύση  

Κλείστε την θέρμανση όταν απουσιάζετε

Από τους  

20°C στους 19°C  

=7%  

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Η χρήση πολύπριζων  

συνεπάγεται μέχρι  10% οικονοµία στο 
ρεύµα  

  

 Τα στοιχεία της πληροφορογραφίας προέρχονται από το γαλλικό 

Γραφείο για το Περιβάλλον και τον Έλεγχο της Ενέργειας (ADEME). Για 

περισσότερες πληροφορίες : www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques 
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Θέστε τον υπολογιστή σας σε αναμονή όταν κάνετε 

διάλλειμα και αποσυνδέστε τον μετά από μια ώρα  

Αποσυνδέστε τους φορτιστές όταν δεν 
χρησιµοποιούνται  

       (συνεχίζουν να καταναλώνουν!) 

Κάνοντας τακτικά απόψυξη   
αποφεύγεται μια υπερκατανάλωση ρεύματος μέχρι και 

30% 


