
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

                                           Ερωτηματολόγιο 

Α.  Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν να κυκλώσεις το γράμμα που 

αντιστοιχεί στην απάντηση που σε αντιπροσωπεύει.  

1) Κάθε πότε θυμάσαι να απενεργοποιήσεις όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι σου, αντί να τις 

θέσεις σε αναμονή, εφόσον δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσεις; 

α) Ποτέ 

β) Σπάνια 

γ) Μερικές φορές  

δ) Συχνά 

ε) Πάντα 

 

2) Όταν βγαίνεις από το σπίτι, η τηλεόραση είναι συνήθως: 

α) Σε λειτουργία 

β) Σε κατάσταση αναμονής 

γ) Απενεργοποιημένη 

 

3) Τι λαμπτήρες χρησιμοποιείς στο σπίτι σου; 

α) Μόνο πυρακτώσεως 

β) Κυρίως πυρακτώσεως 

γ) Κυρίως οικονομίας 

δ) Μόνο οικονομίας 

 

4) Στο σπίτι σου ένας λαμπτήρας καίγεται. Εσύ τι κάνεις; 

α) Τον αντικαθιστάς με λαμπτήρα πυρακτώσεως. 

β) Τον αντικαθιστάς μάλλον με λαμπτήρα πυρακτώσεως. 

γ) Τον αντικαθιστάς μάλλον με λαμπτήρα οικονομίας. 

δ) Τον αντικαθιστάς με λαμπτήρα οικονομίας. 

 



5)Πεινάς! Ως συνήθως ανοίγεις το ψυγείο για να φας! Πόση ώρα κρατάς την πόρτα του ανοικτή; 

α) 0’’ - 10’’ 

β) 11’’ - 20’’ 

γ) 21’’ - 45’’ 

δ) 46’’ - 1’ 

ε) Περισσότερο από 1’ 

 

          7) Όταν πρόκειται να φορτίσετε το κινητό , πόσες ώρες αφήνετε συνήθως τον φορτιστή στην πρίζα; 

α) 1 – 4 ώρες 

β) 5 – 8 ώρες 

γ) 9 – 12 ώρες 

δ) 13 – 16 ώρες 

ε) Περισσότερες από 16 ώρες 

 

Β. Στις ερωτήσεις που ακολουθούν να κυκλώσετε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει.  

1)  Έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα;           ΝΑΙ            ΟΧΙ 

2) Ρυθμίζετε το πλυντήριο ρούχων σε χαμηλή θερμοκρασία ;         ΝΑΙ           ΟΧΙ 

3)  Έχετε τοποθετήσει διπλά τζάμια στα παράθυρα ;         ΝΑΙ            ΟΧΙ 

4)  Συντηρείτε τακτικά το air-condition και το σύστημα θέρμανσης ;        ΝΑΙ          ΟΧΙ 

5)  Χρησιμοποιείτε για το μαγείρεμα χύτρα ταχύτητας ;   ΝΑΙ           ΟΧΙ 

6)  Αποφεύγετε να ανοίγετε το φούρνο της ηλεκτρικής κουζίνας κατά τη διάρκεια του ψησίματος ;           

ΝΑΙ           ΟΧΙ 

7)  Πιστεύετε ότι μπορούμε να συμμετάσχουμε όλοι στην επίλυση του ενεργειακού προβλήματος ;        

ΝΑΙ         ΟΧΙ 


