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Ορισμός: 

 «Εξοικονόμηση ενέργειας»: 
ποσότητα εξοικονομούμενης ενέργειας, 
η οποία προσδιορίζεται με τη μέτρηση 
ή/και τον κατ' εκτίμηση υπολογισμό της 
κατανάλωσης πριν και μετά την 
υλοποίηση ενός ή περισσότερων 
μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση 
της σταθερότητας των εξωτερικών 
συνθηκών που επηρεάζουν την 
ενεργειακή κατανάλωση . 
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1. Θερμομόνωση 
 

2. Διπλοί Υαλοπίνακες – 
Σκίαστρα – Αποδοτικός 
φωτισμός – Ηλιακός ΖΝΧ – 
Αποδοτικές ηλεκτρικές 
συσκευές. 
 

3. Σύστημα θέρμανσης/ψύξης 
χώρων με γεωθερμικές 
αντλίες θερμότητας ή με 
ηλιακά  συστήματα ή με 
βιομάζα. 
 

4. Παραγωγή ηλεκτρισμού 
από ΑΠΕ είτε με 
Φωτοβολταϊκά είτε με 
μικρή ανεμογεννήτρια 
 

A A 

Παράμετροι Σχεδιασμού πράσινου  κτιρίου 
«Σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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33%  
της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην 
ΕΕ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

26%  
της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην 
ΕΕ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

41%  
της ενέργειας που 

καταναλώνεται στην 
ΕΕ 

ΚΤΙΡΙΑ 

2/3 της ενέργειας που 
καταναλώνεται στα κτίρια είναι 

για θέρμανση/κλιματισμό 

80% της ενέργειας που 
καταναλώνεται στα κτίρια είναι για 

μικρά κτίρια < 1000 m2 

Τα κτίρια οφείλονται για το 30% των εκπομπών του CO2. 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Κάθε Ευρωπαίος περνά 
90% του χρόνου μέσα 

σε κτίρια 

≈ 8 ώρες ≈ 8 ώρες 

≈ 2 ώρες ≈ 2 ώρες 



Εισαγωγή στην εξοικονόμηση 
ενέργειας 
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Παράδειγμα κατανάλωσης ενέργειας 
σε κτίριο γραφείων (ιδιωτικός οργ.) 
πηγή: Ενεργειακή Επιθεώρηση 
Χαρακτηριστικά Κτηρίου: 
• Εμβαδόν 750 τ.μ. 
• Αριθμός Εργαζομένων 40 
• Συνολική κατανάλωση 90.000 kWh 
•2250 kWh/υπάλληλο 
 

 

9% 

36% 

8% 

47% 

Καταμερισμός καταναλώσεων 
ηλεκτρισμού 

Εξοπλισμός 
Κουζίνας 

Εξοπλισμός 
Γραφείου 

Φωτισμός 

Κλιματισμός 

3% 0.13% 

46% 

22% 

9% 

2% 
4% 14% 

Τηλεόραση 

DVD, modem και στερεοφωνικό 

Υπολογιστές 

Οθόνες υπολογιστών 19’’ 

Οθόνες υπολογιστών 19’’ (standby) 

Φωτοτυπική 

Φωτοτυπική (standby) 

Server 

27% 

32% 

41% 

Θέρμανση 

Κλιματισμός 

Κλιματισμός 
server 



Οι καταναλώσεις ενέργειας στα 
κτίρια του Δήμου 
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Κατανάλωση ηλεκτρισμού 2009 (kWh/year) 
Δημοτικό Μέγαρο και Δημοτικό θέατρο 696,000 
Αθηλητικό κέντρο 102,000 

Πάρκο Ακρόπολης 198,000 
Πάρκο Τάκη Ζεμπύλα 8,000 
Φωτισμό Παλιού Δημαρχείου 7,000 
Παλαιό Δημαρχείο - Φωτογραφικός 
Όμιλος 4,000 

Βιβλιοθήκη 8,000 
Συγκρότημα αποθηκών Δήμου (Δημήτρη 
Βικέλλα) 134,000 

ΣΥΝΟΛΟ 1,158,000 

125,280 € 
18,360 € 
35,640 € 
1,440 € 
1,260 € 

720 € 

1,440 € 

24,120 € 

208,260 € 

€ 



Οι καταναλώσεις ενέργειας στα 
κτίρια του Δήμου 
Δημοτικό Μέγαρο 

Αριθμός εργαζομένων : 112 
Ετήσια κατανάλωση 2012: 621.173 kWh 
Ετήσιες ενεργειακές δαπάνες 2012:  166.857 € 
Μέγιστη μηνιαία κατανάλωση: Ιούνιος 84.312 kWh 
Ανθρακικό αποτύπωμα Δημοτικού Μεγάρου: 543 τόνους CO2/έτος 
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ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΑ 
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5546 kWh 

Ανά έτος ανά 
υπάλληλο 

 
1490€ 

Ανά έτος ανά 
υπάλληλο 

 
4.84  τόνους CO2 

Ανά έτος ανά 
υπάλληλο 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ldSfBtkSA9XRFM&tbnid=qBBY-R6Wc3GcDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alpinmack.wordpress.com/2010/08/23/whats-your-carbon-footprint/&ei=T02TUpzzF9CY0AWqzYHYCg&psig=AFQjCNFV5wGC8M-IYylwrXvtJ8X11pjaCQ&ust=1385471665867672�


Κώδικας διατίμησης: 63 
Εγκεκριμένο φορτίο: 600 kVA 
 
 

Οι καταναλώσεις ενέργειας στα 
κτίρια του Δήμου 
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Κατανάλωση ενέργειας στα 
γραφεία 
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Γραφειακός εξοπλισμός 
 Ηχεία 

 
Υπολογιστής 

 

Κλιματιστικό 
 

Φωτοτυπική 
 Σαρωτής 

 Φωτιστικό 
 

Εκτυπωτής 
 

Προβολέας 
 



4. Κατανάλωση ενέργειας στα 
γραφεία 
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Εξοπλισμός Κατάσταση Ισχύς 
(Watt) 

Ώρες χρήσεις 
ανά ημέρα 

Φορητός 
υπολογιστής 

Ανοικτός 80 8 

Κλειστός, φόρτιση 
μπαταρίας, φορτισμένη 
μπαταρία 

45 16 

Οθόνη LCD 20’’ Ανοικτή 49 8 

Standby 5 16 

Οθόνη LCD 14’’ Ανοικτή 18 8 

Standby 1 16 

Laser printer Εκτύπωση 800 4 

Standby 46 20 

Ηχεία Λειτουργία 20 8 

Ενέργεια σε 
kWh/Ημέρα 

0,64 

0,72 

0,39 

0,08 

0,14 

0,02 

3,20 

0,92 

0,16 

Κόστος 
€/Ημέρα 

0,18 

0,20 

0,11 

0,02 

0,04 

0,01 

0,90 

0,26 

0,04 



4. Κατανάλωση ενέργειας στα 
γραφεία 
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Εξοπλισμός Κατάσταση Ισχύς 
(Watt) 

Ώρες χρήσεις 
ανά ημέρα 

Λαμπτήρας εξοικονόμησης  
(φθορισμού ή LED) 20 
Watt 

Ανοικτός 20 8 

Λαμπτήρας πυρακτώσεως  
100 Watt 

Ανοικτή 100 8 

φωτοτυπική Εκτύπωση 1600 4 

Standby 100 20 

Κλιματιστικό Λειτουργία 3500 8 

Ενέργεια σε 
kWh/Ημέρα 

0,16 

0,80 

6,40 

2,00 

28,00 

Κόστος 
€/Ημέρα 

0,04 

0,22 

1,79 

0,56 

7,84 



Κατανάλωση ενέργειας στα 
γραφεία 
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Ενέργεια σε 
kWh/Ημέρα 

28,00 

Κόστος 
€/Ημέρα 

12,22 

Κόστος 
€/Μήνα 

270 

Ενεργειακό κόστος ανά 
γραφείο (1-2 άτομα) !!! 
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Στόχος? 

• Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να  
μειωθεί το επίπεδο των συνθηκών διαβίωσης μας!! 
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1. Θερμομόνωση  
2. Χρήση βελτιωμένων υαλοπινάκων 
3. Ενεργειακή σήμανση οικιακών ηλεκτρικών 

συσκευών 
4. Οικονομικός φωτισμός  
5. Ανεμιστήρες Οροφής 
6. Σκίαστρα 
7. Ενεργειακός σχεδιασμός και προσανατολισμός 
8. Συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας 
9. Απλές συμβουλές για θέρμανση και κλιματισμό 
 
 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 
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1. Θερμομόνωση κτιρίων 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Μετάδοση θερμότητας: έχουμε πάντα 
ροή θερμότητας από το θερμότερο στο 
ψυχρότερο περιβάλλον. 
 
Το καλοκαίρι έχουμε μετάδοση 
θερμότητας (ανεπιθύμητη) από το 
περιβάλλον προς τον εσωτερικό χώρο.  
→ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για 
κλιματισμό κτιρίου 
 
Το χειμώνα έχουμε ανεπιθύμητη απώλεια 
θερμότητας από το εσωτερικό χώρο προς 
το περιβάλλον. 
→ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας για 
θέρμανση κτιρίου 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Οι απώλειες θερμότητας ενός κτιρίου 
εξαρτώνται από: 
•Το κλίμα της περιοχής 
•Τη θέση του κτιρίου 
•Δομικά χαρακτηριστικά του κτιρίου 

 
 
 

 
Θερμομόνωση ενός δομικού στοιχείου 
ονομάζεται το σύνολο των μεθόδων και υλικών 
που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της 
ροής θερμότητας. 
 
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας U-value: 
καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα του 
στοιχείου. Όσο μικρότερος είναι ο 
συντελεστής αυτός τόσο καλύτερα 
θερμομονωμένο είναι το κτίριο. 



23 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Διάταγμα Απαιτήσεων Ελάχιστης Ενεργειακής 
Απόδοσης (ισχύει για νέα κτίρια από το 2007): 
 
Εξωτερικοί Τοίχοι:  
U≤0,85W/m2K 
 
Εξωτερικά οριζόντια δομικά στοιχεία: 
U≤0,75W/m2K 
 
Δάπεδα: 
 U≤2,00W/m2K  
 
Εξωτερικά κουφώματα(παράθυρα,πόρτες): 
U≤3.8W/m2K 
 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοση (ΠΕΑ): 
Από την 1/1/2010 καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη ΠΕΑ κατά την κατασκευή, την 
πώληση και την ενοικίαση κάθε κτιρίου. 
• Για οικίες Umean≤1.3W/m2K 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Θερμομονωτικά υλικά:  
 

Θερμομονωτικά υλικά:  
 

όσο μικρότερη είναι η Θερμική 
αγωγιμότητα τόσο καλύτερη 
μονωτική ιδιότητα υλικού 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Τύπος θερμομόνωσης:  
 

Εσωτερική Εξωτερική Στον πυρήνα 

Θερμική προστασία Καμία Πολύ καλή Καλή 

Θερμικές απώλειες 
θερμογέφυρων Μεγάλες Ελάχιστες Ελάχιστες 

Θερμοχωρητικότητα Ελάχιστη Μέγιστη Μεγάλη 

Χρόνος αρχικού 
κλιματισμού Ελάχιστος Μέγιστος Μεγάλος 

Διάχυση υδρατμών Όχι ευνοϊκή Πολύ καλή Καλή 

Δυνατότητα 
τοποθέτησης Και αργότερα Και αργότερα Στην κατασκευή 

Περίπτωση 
ανακαίνισης Πολύ ευνοϊκή Ευνοϊκή Αδύνατη 

Κόστος φθηνή ακριβή Φθηνή 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Πετροβάμβακας:  

Υαλοβάμβακας:  Διογκωμένη 
πολυστερίνη:  

Εξηλασμένη πολυστερίνη:  
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Διογκωμένος Φελλός:  Αφρώδες γυαλί:  

Αφρός πολυουρεθάνης:  
Κυψελομπετόν:  
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Θερμομόνωση κελύφους 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Θερμομόνωση οροφής 
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Τα παράθυρα των κτιρίων συντελούν σε ένα μεγάλο ποσοστό στην 
ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων γιατί από αυτά 
μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας.  
 

2. Χρήση βελτιωμένων υαλοπινάκων 

Το χειμώνα  Tο καλοκαίρι  

Η διαδικασία αυτή μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλα 
κατασκευασμένων, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων.  

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 
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Επεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας 
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Επεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας 
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Επεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Για την ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών 
οικιακών συσκευών χρησιμοποιείται μια 
τυποποιημένη ενεργειακή ετικέτα ώστε να 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από τους 
καταναλωτές η ενεργειακή απόδοση της 
συσκευής. Η σήμανση αυτή είναι υποχρεωτική 
(Ν31(Ι) του 2009).  
 
Οι συσκευές οι οποίες πρέπει να έχουν τη σήμανση 
είναι: 
•Ψυγεία 
•Πλυντήρια ρούχων 
•Στεγνωτήρια ρούχων 
•Πλυντήρια πιάτων 
•Ηλεκτρικοί λαμπτήρες 
•Ηλεκτρικοί φούρνοι 
•Κλιματιστικές συσκευές 
•Τηλεοράσεις 

3. Ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών συσκευών 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Βάση της νέας οδηγίας 2010/30/ΕΕ εισάγονται νέες τάξεις 
ενεργειακής απόδοσης Α+, Α++ και Α+++ στην ετικέτα, εάν η 
τεχνολογική ανάπτυξη για τα συγκεκριμένα προϊόντα το 
επιτρέψει.  
 
•Η ετικέτα θα πρέπει να περιλαμβάνει επτά τάξεις 
ενεργειακής απόδοσης.  
•Οπότε όταν η Α+++ είναι η ανώτερη τάξη, η κατώτερη θα 
είναι η D 
•Η ανώτερη τάξη θα πρέπει να επισημάνεται με πράσινο 
χρώμα ενώ η κατώτερη με κόκκινο. 
 

•Τηλεοράσεις και ψυγεία κρασιού προστίθενται στις συσκευές 
που πρέπει να φέρουν ετικέτα 

Για εξοικονόμηση ενέργειας Προτιμήστε συσκευές με 
ενεργειακή σήμανση  
που επισημαίνεται με σκούρο πράσινο χρώμα 

3. Ενεργειακή σήμανση ηλεκτρικών συσκευών 

Η ετικέτα αυτή θα ισχύει από τον 
Δεκέμβρη 

 του 11 για τις ψυκτικές συσκευές  
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

3. Ενεργειακή σήμανση κλιματιστικών ΕΠΟΧΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

Χάρτης κλιματικών ζωνών 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3Hs3gIjo0uew9M&tbnid=6BYiNO57mXy8JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.4green.gr/data/fotovoltaika/news/preview_news/97577.asp&ei=atGAUpGFKKWK0AXi-4H4Bg&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNGwt3N41moobbTb39LLoTiQ3Vd9jQ&ust=1384260316625850�
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yhCWigzmx_uWhM&tbnid=_RQHj9NeooaKQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/hr/directive&ei=wNKAUuOpFKLP0QW3qoHwCQ&psig=AFQjCNGPrXOx-l42CKlMKF4C_r3EVcQeFQ&ust=1384260631270250�
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

•Ηλεκτρικοί λαμπτήρες 

Λαμπτήρες φθορισμού 
 
• Διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 

10.000 ώρες 
• Εξοικονόμηση ενέργειας 80% (σε 

σχέση με τους λαμπτήρες 
Πυρακτώσεως) 

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light 
Emitting Diode),  

 
• Διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 

100.000 ώρες 
• Εξοικονόμηση ενέργειας 80% (σε σχέση 

με τους λαμπτήρες Πυρακτώσεως) 

4. Οικονομικός Φωτισμός 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

5. Χρήση Ανεμιστήρων Οροφής 

•Οι ανεμιστήρες οροφής βελτιώνουν σημαντικά 
τις συνθήκες θερμικής άνεσης, επιτρέποντας να 
αισθανόμαστε άνετα μέχρι και τους 29οC.  
•Ακόμα και στις περιπτώσεις που ο χώρος είναι 
κλιματιζόμενος, με χρήση ανεμιστήρων οροφής 
η κατανάλωση ενέργειας για το δροσισμό ενός 
χώρου μειώνεται κατά 28-40%, ανάλογα με τις 
κλιματικές συνθήκες όπου βρίσκεται το κτίριο. 
• Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει χαμηλό αρχικό 
κόστος (€60-120), ενώ μόλις που καταναλώνει 
την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός 
λαμπτήρας.  
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Θερμική άνεση 

Εξαρτάται από: 
•Θερμοκρασία αέρα 
•Θερμοκρασία επιφανειών 
•Υγρασία 
•Ταχύτητα αέρα 
•Καθαρότητα αέρα 
•Ντύσιμο 
•Φύλο 
•Υγεία 
•Εποχή 
•Ηλικία 
•Είδος εργασίας 
•Ψυχολογία 
•Ιδιοσυγκρασία 



Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-PBqVoF919fFDM&tbnid=hD5W8lgI9N1_GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.trendir.com/archives/ceiling-fans&ei=vtSAUvDzM6G60wWGqYHQBw&bvm=bv.56146854,d.ZGU&psig=AFQjCNFq_5sNfTm7B2ew0JSZjhoBjAhoSQ&ust=1384261171959196�
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

6. Χρήση εξωτερικών Σκιάστρων 

 Χρησιμοποίηση 
κατάλληλων εξωτερικών 
σκιάστρων, περσίδων, 
πορτοπαράθυρων,  
μπορεί να επιφέρει 
εξοικονόμηση ενέργειας 
μέχρι 15% 

 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=h1qeUHaKlBr6mM&tbnid=kp1eYlpEPUaq_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.archello.com/en/product/external-venetian-blinds&ei=KCOTUsOtFeqh0QWC7IGIAQ&bvm=bv.56988011,d.ZGU&psig=AFQjCNF1n3ibeiM5ktE068T23XWCqQcODw&ust=1385460896066512�
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OFawmFwsXvKLEM&tbnid=ydn0zjDqjWOBnM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.jcdesigns.com.cy/content/blinds-awnings/external-blinds&ei=biOTUpD-F8O-0QXtpoDoDg&psig=AFQjCNF1n3ibeiM5ktE068T23XWCqQcODw&ust=1385460896066512�
http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LrHtgJtCYVk4KM&tbnid=If-fn5WfL18FoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.coltgroup.com/projects/education-buildings/university-of-western-sydney/&ei=6COTUv2qDqfE0QW-hoHQDQ&psig=AFQjCNEwpZhGcUP-L8hJMKiPeIr1gvjq5A&ust=1385461085796624�


   Eπιλογή φυλλοβολών δέντρων                      σκίαση το καλοκαίρι 

 
 
 
 
    Το χειμώνα με την πτώση του φυλλώματος               
διείσδυση του                   χειμερινού ήλιου  

   Αειθαλή δέντρα  
Ανεμοφράκτες                φύτευση στην βόρεια και δυτική πλευρά     

7. Ενεργειακός σχεδιασμός & 
προσανατολισμός 
 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

7. Ενεργειακός σχεδιασμός & 
προσανατολισμός 
 

http://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qzWsnPovYhyemM&tbnid=BAnSYwHjpnFw-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_2875818_office-building-with-greenery-shrubs-and-trees-in-front-to-provide-shade-color-and-fresh-air.html&ei=oCSTUqbXLozI0wW1woCgCg&psig=AFQjCNHQNolbvOO0SFpHq03ezmNWXgi2Kw&ust=1385461205946763�


 Κατά την λειτουργία μιας ηλεκτρικής συσκευής σε 

κατάσταση αναμονής, η συσκευή καταναλώνει 

υπολογίσιμη ισχύ (από 1W εως αρκετά W, αναλόγως της 

συσκευής).  

Συνέπειες : 

• Οικονομικό κόστος 

• Μέρος των εκπομπών CO2 οφείλονται στη λειτουργία 

κατάστασης αναμονής 

 

 

8. Συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας 
 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 



Τρόποι αντιμετώπισης της κατανάλωσης ενέργειας κατά την 
κατάσταση αναμονής : 
 

1. Έλεγχος κατά την αγορά των συσκευών για χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας κατά την λειτουργία αναμονής 

2. Κατά τον τερματισμό μιας συσκευής να φροντίζουμε ώστε να 
απενεργοποιείται πλήρως (κλείσιμο από την μπρίζα) παρά να 
μπαίνει σε κατάσταση αναμονής 

3. Χρήση έξυπνων αυτόματων διακοπτών 
     (Συσκευές Απενεργοποίησης – Standby killers) 

 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 



Εφαρμογή σε Υπολογιστή  Εφαρμογή σε Τηλεόραση  

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 



Μετρητές εξοικονόμησης ενέργειας 

Ασύρματοι μετρητές 

Συνδεδεμένοι με 
τον ρευματοδότη 

Με USB για μεταφόρά 
των δεδομένων σε 
υπολογιστή 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

9. Απλές Συμβουλές 

 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χώρου 
 26 οC το Καλοκαίρι 
 21 οC το Χειμώνα 

 Κλείστε την θέρμανση και το 
κλιματισμό όταν δεν χρειάζεται 

  Άδεια γραφεία 
  Καλή μέρα 
  Αποθήκες 

Κάντε έλεγχο στις διαρροές 
 Έλεγχος στεγανότητας 

παραθύρων και πορτών 

1 

2 

3 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

 Χρησιμοποιήστε κατάλληλα τα 
σκίαστρα του χώρου σας 

  Ανοικτές κουρτίνες το 
 Χειμώνα και κλειστές το 
 καλοκαίρι όταν έχει ήλιο 

Προσαρμόστε την ενδυμασία σας 
Ελαφριά το καλοκαίρι και ζεστή 
το χειμώνα 

Διατηρήστε κλειστά τα ανοίγματα 
 Όταν λειτουργεί ο κλιματισμός ή η 

θέρμανση διατηρήστε κλειστά τα 
παράθυρα και τις πόρτες 

4 

5 

6 



50 

Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

Βελτιώστε την απόδοση της θέρμανσης 
 απομακρύνοντας εμπόδια (κουρτίνες, έπιπλα ή κιβώτια) 
 Καθαρίζοντας τα σώματα 
 Εξαερώνοντας τα σώματα 
   

 Αποφύγετε τη χρήση 
ηλεκτρισμού για 
παραγωγή θερμότητας 

7 

8 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

 Βελτιώστε την απόδοση του 
κλιματιστικού σας 

 απομακρύνοντας εμπόδια 
 (κουρτίνες, έπιπλα) 
 Καθαρίζοντας συχνά τα φίλτρα  
 (κάθε μήνα) 
 Κατευθύνετε τον αέρα προς τα κάτω 
   

 Ρυθμίστε τους θερμοστάτες στη θέση 
auto, και προτιμήστε τη μέγιστη 
ταχύτητα του ανεμιστήρα 

9 

10 

 Συμβουλευτείτε/Καλέστε τον 
τεχνικό σας για συντήρηση, 
επιδιόρθωση και βελτίωση της 
απόδοσης των συστημάτων 
θέρμανσης και ψύξης  

11 

auto 



ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝ 

ΘΕΛΩ ΘΑ ΤΗ ΞΟΔΕΥΩ 
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Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

 Κλείνετε το φως όταν δεν 
χρησιμοποιείται το χώρο 

 Χρησιμοποιείστε όπου είναι δυνατό το 
φυσικό φως ανοίγοντας τις κουρτίνες 

   

 Μην αφήνετε τον εξοπλισμό του 
γραφείου σας ανοικτό όταν δεν το 
χρησιμοποιείται 

1 

2 

3 
 Μην αφήνετε την τηλεόραση, τον 

υπολογιστή, τη φωτοτυπική, τα ηχεία, 
το ραδιόφωνο, το dvd player σε 
κατάσταση αναμονής (stand by) 

10 Αλλαγή Συνηθειών 
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3 Εξοικονόμηση  
Ενέργειας 

 Μην αφήνετε ανοικτή τη πόρτα του 
ψυγείου, του καταψύκτη. 

 Αποφασίστε από πριν τι χρειάζεστε να 
πάρετε από μέσα. 

   

 Μην αφήνετε ανοικτή τη πόρτα του 
φούρνου ή τα μάτια της κουζίνας χωρίς 
να τα χρησιμοποιείτε 

4 

5 

6 
 Μην αφήνετε τους φορτιστές του 

κινητού, του laptop, της ξυριστικής κλπ 
όταν η συσκευή έχει φορτιστεί. 
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Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 
Τηλ. 22667716, Fax: 22667736, 
 e-mail: savvas.vlachos@cea.org.cy 
Website: www.cea.org.cy 
Οδός Λεύκωνος 10-12 
Λευκωσία 1011 
Like us on Facebook "Ενεργειακό Γραφείο" 
 

•ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ! 

•ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ! 

mailto:savvas.vlachos@cea.org.cy�
http://www.cea.org.cy/�
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