
 
Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη χρήση ηλεκτρικών 
συσκευών στο σπίτι από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
 
Για μεγαλύτερη οικονομία στο πλυντήριο-στεγνωτήριο  
 Θυμηθείτε! 

 Πλυντήριο – Στεγνωτήριο 
1. Γεμίστε εντελώς το πλυντήριο και το στεγνωτήριο πριν τη 

λειτουργία τους. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. 

1. Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα χαμηλής θερμοκρασίας. Είναι 
αποδεδειγμένο ότι τα ρούχα καθαρίζουν εξίσου καλά στους 
60ο C όσο και στους 90ο C. Προτιμήστε λοιπόν τη 
λειτουργία σε χαμηλότερη θερμοκρασία. 

2. Για ελαφρά και ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα, διαλέξτε ένα πρόγραμμα 
σύντομου πλυσίματος. 

3. Προτιμάτε να στεγνώνετε τα ρούχα με φυσικό τρόπο απλώνοντας τα στον 
ήλιο και στον αέρα. Είναι πιο φθηνός και πιο υγιεινός τρόπος. 

4. Αν κάνετε χρήση του στεγνωτηρίου, χρησιμοποιήστε πρώτα το αυτόματο 
στύψιμο του πλυντηρίου σας. Μειώνετε έτσι το χρόνο στεγνώματος. Διαλέξτε 
τα προγράμματα του στεγνωτηρίου που σταματούν αυτόματα όταν 
στεγνώνουν τα ρούχα και διαλέξτε προγράμματα μικρής διάρκειας που 
μπορούν να επαναληφθούν αν υπάρχει ανάγκη. 

 
Οι συσκευές αυτές καταναλώνουν ενέργεια για να ζεστάνουν το νερό του πλυντηρίου 
και να στεγνώσουν τα ρούχα. 

1. Σε χαμηλές θερμοκρασίες και με περιορισμό της υγρασίας των ρούχων που 
θα στεγνώσουν, επιτυγχάνετε μείωση του κόστους. 

2. Πριν αγοράσετε μια συσκευή ενημερωθείτε για την κατανάλωσή της σε ρεύμα, 
(ακόμη και στη λειτουργία αναμονής). 

3. Να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης για να διαλέξετε το 
κατάλληλο πρόγραμμα σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εξοικονομείτε 
ηλεκτρική ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό. 

4. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ενός καινούριου πλυντηρίου κυμαίνεται 18-50€, 
ενώ ενός καινούριου στεγνωτηρίου 95-120€ 

5. Οι καιρικές συνθήκες της Κύπρου ευνοούν το παραδοσιακό τρόπο 
στεγνώματα των ρούχων απλώνοντας τα στον ήλιο και στον αέρα. 

6. Όταν αγοράζετε καινούριες συσκευές να απαιτείτε την Ετικέτα Ενεργειακής 
Σήμανσης που συνοδεύει κάθε συσκευή. Να επιλέγετε αυτό με την μικρότερη 
ενεργειακή κατανάλωση δηλαδή να είναι κατηγορίας Α. Έτσι θα ενημερωθείτε 
για το συγκριτικό κόστος λειτουργίας της συσκευής. 

 



 
Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΦΕΛΕΙ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! 
 
Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών βρίσκεται στην Οδό Λεύκωνος 20, 
Μαρκίδης Κωρτ 13, 2064 Στρόβολος, τα τηλ. επικοινωνίας είναι 22667716, 
22667726, φαξ 22667736 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@cea.org.cy . 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα 

 
www.cea.org.cy . Ωράριο λειτουργίας 8.30 πμ – 5.00 μμ 
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