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ÖÅ13: ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ ÓÔÇ ×ÑÇÓÇ ÔÇÓ ÅÍÅÑÃÅÉÁÓ

Ç åîÝëéîç ôçò ôå÷íïëïãßáò êÜíåé óßãïõñá ôç æùÞ ìáò ðéï åýêïëç. 

Ç óõíå÷Þò ÷ñÞóç üìùò üëï êáé ðåñéóóüôåñùí óõóêåõþí êáé

ìç÷áíçìÜôùí äçìéïõñãåß ïëïÝíá êáé ìåãáëýôåñç æÞôçóç óå

åíÝñãåéá. 

Ôá áðïèÝìáôá ôçò Ãçò óå ÷ñÞóéìåò ìïñöÝò åíÝñãåéáò åßíáé

ðåñéïñéóìÝíá. Ç óõíå÷Þò ìåôáôñïðÞ ÷ñÞóéìçò åíÝñãåéáò óå

õðïâáèìéóìÝíåò ìïñöÝò åðéâáñýíåé ôï ðåñéâÜëëïí. Ç óùóôÞ,

ïéêïíïìéêÞ ÷ñÞóç ôçò åíÝñãåéáò åßíáé õðï÷ñÝùóç üëùí ìáò.

ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò êáé óõæÞôçóå ìå ôïõò óõììáèçôÝò êáé ôéò óõììáèÞôñéÝò óïõ ãéá ôïõò ôñüðïõò

ìå ôïõò ïðïßïõò ìðïñåß ï êáèÝíáò ìáò íá âïçèÞóåé óôçí åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò.

Ï äåêÜëïãïò ãéá ôçí åîïéêïíüìçóç åíÝñãåéáò
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Theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

Theo
Γραφομηχανή
Περιορίζουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να θερμάνουμε το σπίτι μας. Δεν είναι ανάγκη να κυκλοφορούμε μέσα στο σπίτιμε το φανελάκι, μπορούμε να φοράμε πουλόβερ.  

Theo
Γραφομηχανή
Το χειμώνα κλείνουμε τα παράθυρα στους χώρους που θερ-μαίνουμε, για να μη ρέει θερμότητα προς το περιβάλλον.

Theo
Γραφομηχανή
Χρησιμοποιούμε το μάτι της κουζίνας που έχει το ίδιο μέγεθοςμε το μαγειρικό σκεύος, όχι μεγαλύτερο.

Theo
Γραφομηχανή
Χρησιμοποιούμε ηλιακό θερμοσίφωνα αντί για ηλεκτρικό, αφού ο ηλιακός θερμοσίφωνας λειτουργεί με ενέργεια από ανανεώσιμηπηγή. 
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Theo
Γραφομηχανή
Κλείνουμε τη βρύση όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, για να μη σπαταλάμε άσκοπα, νερό που έχουμε θερμάνει.  

Theo
Γραφομηχανή
Κάνουμε ντους, αντί για μπάνιο στην μπανιέρα, για να μη σπαταλάμε άσκοπα νερό που έχουμε θερμάνει.   

Theo
Γραφομηχανή
Δεν αφήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές να λειτουργούν, όταν φεύγουμε από το δωμάτιο.   

Theo
Γραφομηχανή
Δεν αφήνουμε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή, παρά μόνο για όσο αυτό είναι απαραίτητο.     

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

Theo
Γραφομηχανή
Πλένουμε στο πλυντήριο, σε όσο το δυνατό πιο χαμηλή θερμοκρασία, ρούχα που δεν είναι ιδιαίτερα λερωμένα, για να μην θερμαίνουμε άσκοπα νερό.   
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2. ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Ðüôå ÷ñçóéìïðïéïýìå ðåñéóóüôåñç åíÝñãåéá êáé ðüôå ëéãüôåñç;

ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Óôçí åéêüíá âëÝðåéò ðïéï ðåñßðïõ ðïóïóôü åíÝñãåéáò ÷ñçóéìïðïéïýìå óôï óðßôé ãéá ôéò äéÜöïñåò

äñáóôçñéüôçôÝò ìáò. ÐáñáôÞñçóå ðñïóåêôéêÜ ôçí åéêüíá. Ðïéá áðü ôá ìÝôñá åîïéêïíüìçóçò ôçò

åíÝñãåéáò, ðïõ ìåëÝôçóåò óôçí åíüôçôá áõôÞ, åßíáé ðéï áðïôåëåóìáôéêÜ; Ìðïñåßò íá åîçãÞóåéò ôçí

áðÜíôçóÞ óïõ;

ÓõìðÝñáóìá

çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò12 %

æåóôü íåñü

èÝñìáíóç

13 %

75 %

.
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Theo
Γραφομηχανή
Οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε δεν είναι ανεξάντλητες. Η διαρκής χρήση ολοένα και περισσότερης ενέργειας προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούμε την ενέργεια συνετά, με μέτρο.  

Theo
Γραφομηχανή
Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας το χρησιμοποιούμε για τη θέρμανση του σπι-τιού μας. Άρα τα πιο αποτελεσματικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι αυτά με τους αριθμούς 1 και 2.  

Theo
Γραφομηχανή
Όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητο χρη-σιμοποιούμε περισσότερη ενέργεια απ' ό,τι όταν μετακινούμαστε με ποδήλατο.  

Theo
Γραφομηχανή
Όταν πλένουμε σε υψηλή θερμοκρασία χρεια-ζόμαστε περισσότερη ενέργεια για να θερμά-νουμε το νερό απ' ό,τι όταν πλένουμε σε χα-μηλή θερμοκρασία.




