
Εύκολες συμβουλές για να γλυτώσετε χρήματα και ηλεκτρισμό

Το καλοκαίρι
Ρυθμίστε τον κλιματισμό σας μεταξύ 
23° C και 26° C. Ακόμα καλύτερα, 
χρησιμοποιείστε ανεμιστήρες αντί 
κλιματιστικών - ή συγχρόνως με αυτά - για 
να απλώνεται μακρύτερα ο δροσερός 
αέρας.

Κλείστε τις κουρτίνες και τις περσίδες κατά 
τη διάρκεια της ημέρας.

Ανοίξτε τα παράθυρα τη νύχτα όταν η 
θερμοκρασία έχει πέσει για να βοηθήσετε 
να βγει έξω ο ζεστός αέρας.

Ελέγξτε αν το ψυγείο σας λειτουργεί 
αποτελεσματικά – μην  το υπερφορτώνετε.

Το χειμώνα
Ρύθμιση θέρμανσης μεταξύ 18º C 
και 21º C. Κάθε βαθμός πιο ζεστά 
μπορεί να προσθέσει 15 τοις εκατό 
στο λογαριασμό θέρμανσής σας.

Κλείστε κουρτίνες, περσίδες και 
πόρτες.

Σβήστε το δεύτερο ψυγείο σας.

Φορέστε πιο ζεστά ρούχα. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε 
τις ιστοσελίδες
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au
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Οποτεδήποτε
Σβήνετε τα φώτα όταν ένα δωμάτιο είναι 
άδειο.
Αντικαταστήστε τα παλιά φώτα στο σπίτι σας 
με συμπαγείς  λαμπτήρες φθορισμού ή LED. 
Σβήστε τις συσκευές από τον τοίχο. 
Ακόμα και οι φορτιστές τηλέφωνου 
και μπαταρίας εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό όταν είναι 
ανοικτά.
Κατά την αντικατάσταση ή την 
αγορά μιας νέας συσκευής, όπως ένα 
ψυγείο ή τηλεόραση, αναζητήστε την 
ετικέτα Βαθμολογίας Ενέργειας – όσο 
περισσότερα αστέρια τόσο το καλύτερο.Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την εξοικονόμηση 
ηλεκτρισμού στο σπίτι σας 

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

savepower.nsw.gov.au
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Εύκολες συμβουλές 
για να γλυτώσετε 
ηλεκτρισμό στο 
σπίτι σας

Εύκολες συμβουλές 
για να γλυτώσετε 
ηλεκτρισμό στο 
σπίτι σας

Σβήστε τις συσκευές από τον τοίχο

http://www.environment.nsw.gov.au


Απλές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας για να χαμηλώσετε τους 
λογαριασμούς σας ηλεκτρισμού και να μειώσετε τις επιπτώσεις σας 

στο περιβάλλον μας.

Στο μπάνιο και 
πλύσιμο ρούχων

 � Να πλένετε τα ρούχα με κρύο νερό, 
καθαρίζουν εξίσου καλά.

 � Κρεμάστε τα ρούχα σας να 
στεγνώσουν, αντί να χρησιμοποιείτε 
το στεγνωτήριο.

 � Εγκαταστήστε μια αποτελεσματική 
ντουζιέρα και το ντους σας να διαρκεί 
λίγα λεπτά - αυτό θα μειώσει την 
ποσότητα του ζεστού νερού που 
χρησιμοποιείτε.

 � Επισκευάστε τις βρύσες που στάζουν 
και βάλτε μόνωση στους σωλήνες 
ζεστού νερού.

Σε χώρους που 
κάθεστε

 � Σβήνετε τα φώτα όταν βγαίνετε 
από ένα δωμάτιο.

 � Κλείστε τις τηλεοράσεις, συστήματα 
ψυχαγωγίας και υπολογιστές 
από την πρίζα όταν δεν τα 
χρησιμοποιείτε – μην τα αφήνετε 
σε «κατάσταση αναμονής».

 � Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα 
ρεύματος με διακόπτη και 
βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τον 
φτάσετε.

Απλές ενέργειες που μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας για να χαμηλώσετε τους 
λογαριασμούς σας ηλεκτρισμού και να μειώσετε τις επιπτώσεις σας 

στο περιβάλλον μας.

Στην κουζίνα
 � Χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων 

μόνο όταν είναι γεμάτο, χρησιμοποιήστε 
την ρύθμιση εξοικονόμησης 
ηλεκτρισμού και αφήστε τα πιάτα να 
στεγνώσουν φυσικά στον αέρα.

 � Μαγειρέψτε με το φούρνο 
μικροκυμάτων αντί για το μάτι ή 
φούρνο – ο φούρνος μικροκυμάτων 
χρησιμοποιεί λιγότερο ηλεκτρισμό.

 � Ρυθμίστε το ψυγείο σας στους 3° C έως 
4° C και τον καταψύκτη σας στους -15° C 
έως -18° C.

 � Διατηρείτε τα σφραγίσματα της 
πόρτας του ψυγείου καθαρά και 
αντικαταστήστε τα αν έχουν φθαρεί.

 � Διατηρείτε το ψυγείο να αερίζεται, 
αφήστε περιθώρια για να κυκλοφορεί 
αέρας σε όλες τις πλευρές.

 � Χρησιμοποιήστε καπάκια σε στα 
τσουκάλια για να επιταχύνετε το 
μαγείρεμα.

Την επόμενη φορά που 
ψάχνετε για μια νέα 
ηλεκτρική συσκευή 
κάνετε μια Εξυπνότερη 
Επιλογή και ρωτήστε 
τον εαυτό σας:
Πόσο θα κοστίσει η  
συσκευή πραγματικά;
Η τιμή δεν είναι το παν.  
Ελέγξτε το κόστος 
λειτουργίας, πριν  
αγοράσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το  
environment.nsw.gov.au/smarterchoice

Όσο χαμηλότερη είναι η 
βαθμολογία κατανάλωσης 
ενέργειας, τόσο λιγότερη 
ενέργεια  χρησιμοποιεί 

η  συσκευή και 
θα λειτουργεί 

φθηνότερα

Η χαμηλή 
βαθμολογία 
εξοικονομεί 

περισσότερο

Ελέγξετε το κόστος λειτουργίας πριν αγοράσετε μια νέα συσκευή

Επισκεφτείτε το smarterchoicecalculator.com.au

Περισσότερα  
αστέρια, 

μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση

Όταν συγκρίνετε 
προϊόντα παρόμοιου 
μεγέθους, 
αναζητείστε τα 
περισσότερα 
αστέρια και θα 
εξοικονομήσετε 
χρήματα

http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice
http://smarterchoicecalculator.com.au

