
 

 
 
Αγαπητή Φοιτήτρια, Αγαπητέ Φοιτητή, 
 
Καλώς ήλθες στο ενημερωτικό newsletter της εκστρατείας Student Switch Off+ με 
συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας στην κατοικία σου και αντίστοιχα χρημάτων 
από τους λογαριασμούς σου. 

Το σημερινό email εστιάζει στο τι πρέπει να προσέχει κάποιος όταν είναι σε 
διαδικασία αναζήτησης κατοικίας έτσι ώστε να έχει πολλαπλά οφέλη που σχετίζονται 
με την υγεία, το κόστος και την άνεσή του.  

Ακολουθούν οι συστάσεις μας: 

• Ζήτησε να δεις το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) - Το ΠΕΑ διαθέτει 
ένα σύστημα βαθμολόγησης από Α+ έως Η, όπου το Η είναι το χειρότερο επίπεδο 
ενεργειακής απόδοσης και το Α+ το καλύτερο. Εάν θέλεις να ελαχιστοποιήσεις το 
ενεργειακό κόστος τότε θα πρέπει να αναζητήσεις ένα ακίνητο που είναι όσο το 
δυνατό πιο κοντά στο Α. 

• Εάν η υποψήφια κατοικία είναι πλήρως ή μερικώς επιπλωμένη, έλεγξε την 
ενεργειακή κλάση των συσκευών (π.χ. ψυγείο, πλυντήριο, κλπ.). Οι τάξεις 
ενεργειακής απόδοσης είναι κατά κανόνα επτά (7) και αναλόγως του είδους του 
προϊόντος κλιμακώνονται από το G (κόκκινο χρώμα που αφορά προϊόν χαμηλής 
απόδοσης) έως το Α+++ (σκούρο πράσινο χρώμα που υποδηλώνει ιδιαίτερα αποδοτικό 
προϊόν). 

• Έλεγξε ενδεικτικά σημάδια μιας κακής μόνωσης ή κακής συντήρησης – μούχλας 
και υγρασίας. Η μακροχρόνια έκθεση σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να έχει αντίκτυπο 
στην υγεία σου. Για το λόγο αυτό, προσπάθησε να αποφύγεις σπίτια που έχουν τέτοια 
προβλήματα. 

• Εάν υπάρχουν προβλήματα με υγρασία ή μούχλα ζήτησε από τον ιδιοκτήτη να 
λάβει μέτρα για να τα αντιμετωπίσει προτού προχωρήσεις στην ενοικίαση (π.χ. να 
βελτιώσει τη μόνωση του ακινήτου ή να σε προμηθεύσει με έναν αφυγραντήρα). 

• Εάν έχεις την ευκαιρία, συζήτησε με τους σημερινούς ενοικιαστές της κατοικίας 
έτσι ώστε να ενημερωθείς σχετικά με την ποιότητα του σπιτιού, τα λειτουργικά του 
έξοδα και οποιαδήποτε άλλα πιθανά προβλήματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να ανατρέξεις στην 
ιστοσελίδα www.studentswitchoff.gr καθώς και στην σελίδα μας στο 
facebook: Student Switch Off+ Greece. Επίσης μπορείς να παρακολουθήσεις και το 
σχετικό video του Student Switch Off+. 

Με εκτίμηση,  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 

http://www.studentswitchoff.gr/
https://www.facebook.com/saves2greece/
https://www.youtube.com/watch?v=3l0BCqdC-RM


 

 


