
Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε 
άσκοπα το αυτοκίνητο, προτιμούμε 
το ποδήλατο και τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, κάνουμε ανακύκλωση, 
διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό, 
φυτεύουμε δέντρα και φυτά όπου 

μπορούμε

Προτιµούµε τον φορητό 
υπολογιστή και όχι τον 

επιτραπέζιο. 
Εγκαθιστούµε ανεµιστήρες 
οροφής αντί για κλιµατιστικά. 
Κλείνουµε τις κουρτίνες και τα 
παραθυρόφυλλα τις πρωινές ώρες 
του καλοκαιριού, ενώ αντίθετα τα 
κρατάµε ανοιχτά τον χειµώνα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η Δ’ Τάξη του 8/Θ Πειραµατικού 
Δηµοτικού Σχολείου του 
Πανεπιστηµίου Πατρών 
παρουσιάζει την ΟικοΛογική 

Πόλη της.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ  
ΠΟΛΗ

ΣΤΟ  ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ  ΚΑΙ  ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΑ



Τα σπίτια βάφονται µε ανοιχτόχρωµα, 
οικολογικά χώµατα. 

Μπροστά από την είσοδο του σπιτιού 
φυτεύουµε φυλλοβόλο δέντρο που δίνει 
σκίαση µόνο το καλοκαίρι. 

Οι τοίχοι είναι διπλοί µε µόνωση ανάµεσα. 

Τα τζάµια είναι διπλά, όπως και οι κουρτίνες. 

Έχουµε σκεπή µε κεραµίδια και 
θερµοµόνωση. 

Βάζουµε ηλιακό θερµοσίφωνα και 
φωτοβολταϊκά. 

Το νερό της σκεπής το συλλέγουµε µε λούκια 
και γεµίζουµε δεξαµενή που ποτίζουµε τα 
φυτά. 

Κλείνουµε χαραµάδες σε πόρτες και 
παράθυρα. 

Στην ταράτσα φυτεύουµε φυτά για µόνωση 
και απελευθέρωση οξυγόνου. 

ΠΡΑΣΙΝΑ  ΣΠΙΤΙΑ

ΜΕΣΑ  ΣΤΟ  ΣΠΙΤ Ι

Σβήνουµε τα φώτα όταν βγαίνουµε από το δωµάτιο, κλείνουµε το διακόπτη του πολύπριζου και 
βγάζουµε από την πρίζα τη συσκευή που δε χρησιµοποιούµε.

ΣΤΟ  ΜΠΑΝΙΟ :   

Κάνουμε σύντομα ντους και όχι μπάνιο στην μπανιέρα. 

 Όταν ανοίγουμε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, κάνει μπάνιο όλη η 
οικογένεια.  

Κλείνουμε τη βρύση όση ώρα πλένουμε τα δόντια μας.  

Τοποθετούμε καζανάκι διπλής ροής.

ΣΤΗΝ  ΚΟΥΖΙΝΑ :   

Έχουμε συσκευές Α+ ενεργειακής κλάσης  

Τοποθετούμε τον νεροχύτη μπροστά από ένα παράθυρο για 
φυσικό φωτισμό. 

Δεν αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή για όσο πλένουμε τα πιάτα. 

Χρησιμοποιούμε το πλυντήριο πιάτων αφού το γεμίσουμε. 

Δεν ανοίγουμε άσκοπα το ψυγείο.  

Κλείνουμε τον φούρνο 3-4 λεπτά προτού τελειώσει το ψήσιμο 
και στη συνέχεια ανοίγουμε την πόρτα για να χρησιμοποιήσουμε 
τη θερμότητά του τον χειμώνα. 

Δε βάζουμε μικρή κατσαρόλα σε μεγάλη εστία της κουζίνας.  

Προτιμούμε τη χύτρα ταχύτητας ή βάζουμε καπάκι όσο 
μαγειρεύεται το φαγητό. 

Κάνουμε σύντομα ντους και 
όχι μπάνιο στην μπανιέρα.

Κλείνουμε τη βρύση όση 
ώρα πλένουμε τα δόντια 

Έχουμε συσκευές Α+ 
ενεργειακής κλάσης 

Δεν αφήνουμε τη βρύση 
ανοιχτή για όσο πλένουμε 
τα πιάτα.

Δεν ανοίγουμε άσκοπα το 
ψυγείο. 

Χρησιμοποιούμε το 
πλυντήριο πιάτων αφού το 
γεμίσουμε.
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