
•  Μειώστε το οικολογικό σας αποτύπωµα 

• Υπάρχουν πολλοί απλοί τρόποι να 

µειώσετε το αποτύπωµα που αφήνετε στον 

πλανήτη. Μάθετε πως να µειώσετε το 

αποτύπωµά σας σε κάθε καταναλωτική 

κατηγορία(άνθρακας, νερό, αγαθά και 

υπηρεσίες) αλλά µην σταµατήσετε εκεί. 

Ενισχύστε  τον αντίκτυπό σας 

ενθαρρύνοντας τους άλλους να 

ακολουθήσουν το παράδειγµά σας. 

Προσπάθησε να πείσεις τους φίλους σου 

και τους  συνανθρώπους σου µε τοπικές 

και παγκόσµιες προσπάθειες για την 

κοινωνική αλλαγή ή ξεκίνα την δική σου 

προσπάθεια!!! 

 

• Μειώστε το ανθρακικό σας αποτύπωµα 

• Χρησιµοποιήστε καθαρότερα µέσα 

µεταφοράς 

 

• Περίπατος, ποδήλατο, ή προτιµήστε τα 

Μ.Μ.Μ. όποτε είναι πιθανό. 

• Αποφύγετε να αφήνετε το αυτοκίνητό σας 

να τεµπελιάζει. Αν πρέπει να περιµένετε 

κάπου για περισσότερο από 30 



δευτερόλεπτα σβήστε την µηχανή (εκτός 

αν βρίσκεστε σε µποτιλιάρισµα). 

• Κάντε συχνά service στο αυτοκίνητό σας 

για να κρατήσετε χαµηλά τις εκποµπές 

ρύπων. Ελέγχετε κάθε µήνα το φίλτρο 

αέρος του αυτοκινήτου σας και διατηρήστε 

τα λάστιχά του επαρκώς φουσκωµένα για 

να αυξήσετε την οικονοµία καυσίµων. 

• Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε το 

αεροπλάνο για µικρές αποστάσεις, αλλά 

προτιµήστε το λεωφορείο ή το τραίνο  

αντίστοιχα. 

 

• Βάλτε στο σπίτι σας συσκευές 

εξοικονόµησης ενέργειας 

• Αναστείλετε τις συµπαγείς φθορίζουσες 

λάµπες σε όλα τα φωτιστικά του σπιτιού 

σας-αλλά θυµηθείτε ότι οι συµπαγείς 

φθορίζουσες λάµπες περιέχουν  

υδράργυρο, για αυτό ψάξτε για µοντέλα µε 

µικρά ποσοστά υδράργυρου και 

σιγουρευτείτε για την ασφαλή διάθεση των 

παλιών λαµπών µέσα στο τοπικό σας 

πρόγραµµα αποβλήτων. 



• Προφυλάξτε το σπίτι σας από τις καιρικές 

συνθήκες. Σιγουρευτείτε ότι οι τοίχοι και 

το ταβάνι σας έχουν κατάλληλη µόνωση, 

και σκεφτείτε το ενδεχόµενο των διπλών 

παραθύρων. Μηδενίστε  τα σχέδιά σας  µε  

καλαφάτισµα, λωρίδες κενού και πόρτες 

και παράθυρα µεγάλης αντοχής στις 

καταιγίδες. 

• Μονώστε την θερµάστρα του νερού σας. 

Ακόµα καλύτερα προτιµήστε  θερµάστρες 

µε µικρότερα ντεπόζιτα ώστε να 

ζεσταίνετε όση ποσότητα νερού 

χρειάζεστε. 

• Διαλέξτε συσκευές αποδοτικότητας 

ενέργειας. 

 

• Υιοθετήστε συνήθειες εξοικονόµησης 

ενέργειας 

• Κρατήστε τον θερµοστάτη  σχετικά χαµηλό 

τον χειµώνα και ευκολυνθείτε από το 

κλιµατιστικό το καλοκαίρι. Καθαρίστε ή 

αντικαταστήστε τα λερωµένα φίλτρα του 

κλιµατιστικού σας για να έχετε την µέγιστη 

αποδοτικότητα. 



• Αποσυνδέστε τις ηλεκτρονικές σας 

συσκευές όταν δεν τις χρησιµοποιείτε. Για 

να το κάνετε ευκολότερο χρησιµοποιήστε 

ένα πολύµπριζο. Ακόµη και όταν σβήνετε 

συσκευές όπως την τηλεόραση, τον 

υπολογιστή και το κινητό σας, ο φορτιστής 

απορροφάει ενέργεια. 

• Στεγνώστε τα ρούχα σας έξω όποτε είναι 

δυνατό. 

• Κάντε όσο λιγότερη χρήση της ισχύος του 

εξοπλισµού κατά την διάρκεια της 

διασκέδασής σας. 

• Κάντε τακτικά απόψυξη στο ψυγείο και την 

κατάψυξή σας. 

• Επιλέξτε τον πράσινο ηλεκτρισµό. Πολλές 

επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σου δίνουν 

την επιλογή να αγοράσεις ενέργεια 

παραγόµενη από αιολική και ηλιακή 

ενέργεια για µικρή προσαύξηση ποσοστού. 

• Αγοράστε αντισταθµίσµατα άνθρακα για να 

αναπληρώσετε την ενέργεια που δεν 

µπορείτε να εξαλείψετε. 

 



•  Μειώστε το τροφικό σας αποτύπωµα 

• Τρωτέ περισσότερα τοπικά, οργανικά 

φαγητά της εποχής. 

• Φυτέψτε έναν κήπο-δεν παίρνει 

περισσότερο χώρο από τις τοπικές 

εµφυτεύσεις. 

• Ψωνίστε στην τοπική αγορά 

κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων 

σε κάποιο µαγαζί βιολογικών τροφών στην 

περιοχή σας. Προτιµήστε επίσης τοπικά 

τρόφιµα της εποχής που δεν χρειάστηκε 

να ταξιδέψουν µεγάλες αποστάσεις για να 

φτάσουν σε εσάς. 

• Επιλέξτε τρόφιµα χωρίς περιττές 

συσκευασίες έτσι ώστε να παράγετε όσο το 

δυνατό λιγότερα απόβλητα. 

• Τρώτε τα χαµηλότερα φαγητά της 

τροφικής αλυσίδας, καθώς και ένα γεύµα 

που περιέχει κρέας λιγότερο µπορεί να 

κάνει τη διαφορά. Έχει εκτιµηθεί 

παγκοσµίως ότι το 18% των αερίων του 

θερµοκηπίου είναι άρρητα συνδεδεµένα µε 

την κατανάλωση κρέατος. 

 



• Μειώστε το οικιακό σας αποτύπωµα 

• Επιλέξτε ανθεκτικά οικοδοµικά υλικά, 

έπιπλα και προϊόντα καθαρισµού και 

απολύµανσης. 

• Εξερευνήστε πράσινα σχέδια για το κτίσµα 

σας όπως παθητικές ηλιακές θερµάστρες, 

έναν συλλέκτη του νερού της βροχής ή 

κάποιο σύστηνα ανακύκλωσης του νερού 

και ανακυκλωµένα υλικά. 

• Επιλέξτε αποτελεσµατικές συσκευές όπως 

κεφαλές ντους χαµηλής ροής, βρύσες και 

τουαλέτες. 

• Επίσης επιλέξτε έπιπλα από δεύτερο χέρι, 

ανακυκλωµένα ή αειφόρα παραγόµενα. 

• Φυτέψτε φυτά ανθεκτικά στην υγρασία 

στον κήπο και την αυλή σας. 

• Χρησιµοποιήστε βιοδιασπώµενα, µη τοξικά 

απολυµαντικά. 

• Υιοθετήστε συνήθειες εξοικονόµησης 

νερού 

• Κάντε λιγότερα και µικρότερης διάρκειας 

ντους-αυτό και µόνο εξοικονοµεί νερό, 

αλλά και την απαιτούµενη ενέργεια για να 

το ζεστάνουµε. 



• Μην χρισηµοποιείτε την διάθεση 

απορριµµάτων. Αντιθέτως 

χρησιµοποιείστε το σαν λίπασµα. 

• Χρησιµοποιείτε το πλυντήριο πιάτων µόνο 

όταν είναι πλήρες. 

• Πλένετε το αυτοκίνητό σας σπανίως ή 

καλύτερα πηγαίνετε το σε κάποιο 

πλυντήριο αυτοκινήτων. Τα επαγγελµατικά 

πλυντήρια χρησιµοποιούν λιγότερο νερό  

σε κάθε πλύση απ’ότι εµείς στο σπίτι µας. 

Ακόµη αποστραγγίζουν το νερό στο 

σύστηµα αποχέτευσης και όχι στους 

υπονόµους, κάτι που προστατεύει την  

υδρόβια ζωή. 

• Aαποφύγετε να πλένετε την αυλή σας, τα 

πεζοδροµία και τον δρόµο µε νερό υπό 

πίεση για να κάνετε την µεγαλύτερη 

δυνατή εξοικονόµηση νερού. 

• Ελέγξτε τακτικά και επισκευάστε τα 

λούκια σας για την πρόληψη πιθανής 

διαρροής. 



• Μειώστε το αποτύπωµά σας σε αγαθά και 

υπηρεσίες 

• Κάντε όσο το δυνατόν λιγότερες αγορές! 

Αντικαταστήστε τα αντικείµενα σας µόνο 

όταν είναι πραγµατικά αναγκαίο. 

• Ανακυκλώστε όλο σας το χαρτί, το γυαλί, 

το αλουµίνιο και το πλαστικό. Μην 

ξεχάσετε τα ηλεκτρικά! 

• Δηµιουργήστε λιπάσµατα από τα τροφικά 

σας απόβλητα(αποφάγια) για τον κήπο σας. 

Τα σκουπίδια που δεν  περιέχουν 

διασπώµενα (βιολογικά) απόβλητα 

ανακυκλώνονται ευκολότερα και δεν 

παράγουν αέρια του µεθανίου (ένα αέριο µε 

πολύ µεγάλη επίδραση στα αέρια του 

θερµοκηπίου) όταν αποθηκεύονται σε 

χώρους υγειονοµικής ταφής 

απορριµµάτων. 

• Αγοράστε ανακυκλώσιµα προϊόντα, κυρίως 

όσα έχουν την ετικέτα "απόβλητα 

προερχόµενα µετά την κατανάλωση." 

 


