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ΚΕΝΤΡΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  
ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Για τον Επιµορφωτή: 

ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

∆ρ
ασ
τη
ρι
ότ
ητ
ες

 Α
ρι
θµ
ητ
ισ

µο
ύ 

 
 
 
Στόχος της συγκεκριµένης ενότητας είναι η εξοικείωση µε 
τους λογαριασµούς και τα τιµολόγια χρέωσης της 
∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Ειδικότερα, 
επιδιώκεται η κατανόηση της ορολογίας, των συµβόλων 
και των µονάδων µέτρησης που εµφανίζονται σε ένα 
λογαριασµό, αλλά και του τρόπου υπολογισµού της 
τελικής χρέωσης βάσει των διαφορετικών κλιµάκων. 
Απώτερος στόχος της επεξεργασίας του συγκεκριµένου 
θέµατος είναι η εξοικείωση µε βασικές µαθηµατικές έννοιες 
και διαδικασίες µέσω της χρησιµοποίησής τους ως 
εργαλείου κατανόησης και επεξεργασίας µιας πραγµατικής 
δραστηριότητας. 

 
 
 
 

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Οι σχετικές υπηρεσίες της ∆ΕΗ 
Η ιστοσελίδα της ∆ΕΗ: www.dei.gr  

Τα ένθετα  Ε1, Ε2, Ε3 
 

 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 
Η συγκεκριµένη ενότητα πρέπει να αντιµετωπισθεί από τον 
επιµορφωτή αλλά και από τους ενήλικες ως «µαθησιακή 
εµπειρία» η οποία στοχεύει στο να καταστήσει τους 
ενήλικες ικανούς:  
1. Να επικοινωνούν αποτελεσµατικά στα πλαίσια 
µιας οµάδας. Η δεξιότητα της επικοινωνίας αναφέρεται 
τόσο στις δεξιότητες οµιλίας, ακρόασης, ανάγνωσης 
και  γραφής, όσο και στις δεξιότητες  ενεργούς 
συµµετοχής σε διάλογο, ανάληψης πρωτοβουλιών και 
διατύπωσης απόψεων µε βάση την προσωπική τους 
εµπειρία. 
2. Να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά τους 
αριθµούς και τις µαθηµατικές έννοιες για την 
διερεύνηση και επεξεργασία καθηµερινών καταστάσεων. 
3. Να επεξεργάζονται κριτικά τις πληροφορίες που 
τους δίνονται και να διατυπώνουν σαφή και λογικά 
επιχειρήµατα για την υποστήριξη της άποψής τους. 
4. Να επιλέγουν µέσα από έναν µεγάλο αριθµό 
πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους, εκείνες που 
συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση του 
εκάστοτε προβλήµατος. 
5. Να αξιοποιούν τις γνώσεις που ήδη έχουν, αλλά 
και τις πληροφορίες που λαµβάνουν στα πλαίσια της 
συνεργασίας τους µε τα άλλα µέλη της οµάδας για τη 
διαµόρφωση µιας σφαιρικής άποψης σχετικά µε το υπό 
διερεύνηση θέµα.  
 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Μέσω της επεξεργασίας της συγκεκριµένης ενότητας οι 
ενήλικες θα έρθουν σε επαφή και θα εξοικειωθούν: 

• µε τις µαθηµατικές έννοιες των ακεραίων 
αριθµών, των δεκαδικών αριθµών, και των 
ποσοστών, 

• µε τους αλγόριθµους των τεσσάρων πράξεων στα 
πλαίσια των ακεραίων και των δεκαδικών, 

• µε τη διαδικασία στρογγυλοποίησης, και 
• µε τη διαδικασία προσεγγιστικής εκτίµησης ενός 

αποτελέσµατος, 
• µε την απλή µέθοδο των τριών και 
• µε τη µέθοδο της αναγωγής στη µονάδα. 
 

Λόγω του ότι δίνεται προτεραιότητα στην ικανότητα 
κριτικής επεξεργασίας των µαθηµατικών εννοιών, 
διαδικασιών και αποτελεσµάτων και όχι στην 
αποµνηµόνευση τύπων και αλγορίθµων, οι «δύσκολες» 
πράξεις µε δεκαδικούς αριθµούς µπορούν να γίνουν µε τη 
βοήθεια αριθµοµηχανής. 
Άλλωστε η απόκτηση της δεξιότητας χρήσης της 
αριθµοµηχανής για την επεξεργασία πολύπλοκων 
αριθµητικών δεδοµένων, συνιστά επίσης έναν από τους 
στόχους της συγκεκριµένης ενότητας. 
   Προτεινόµενη διάρκεια επεξεργασίας της ενότητας:  
16 ώρες 
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ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

Για τον Επιµορφωτή: 
 

∆ραστηριότητα 1:  
Εξοικείωση µε το Λογαριασµό της ∆ΕΗ 
 
 

1. Εντοπίστε στο Λογαριασµό την Πάγια Χρέωση της ∆ΕΗ. Από τι εξαρτάται 
το πάγιο που πληρώνουµε; [Ε1] 
 
2. Παρατηρείστε ότι υπάρχουν δύο είδη τιµολογίων οικιακής χρήσης: 
τιµολόγιο ‘κανονικής χρέωσης’ & ‘µειωµένης χρέωσης’. Συζητήστε αν ο τρόπος 
ζωής σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από το τιµολόγιο ‘µειωµένης χρέωσης’; 
[Ε2 & Ε3] 

 
3. Οι ενδείξεις του µετρητή µας πληροφορούν για τον αριθµό των ΩΧΒ που 
καταναλώσαµε κατά τη χρονική περίοδο που αναγράφεται στο λογαριασµό. 
Υπάρχει ειδική αναφορά στην κατανάλωση νύχτας και ηµέρας; [Ε1] 

 
4. Ποια είναι η µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιείται; Μπορείτε να καταλάβετε 
σε τι αντιστοιχεί; Αν δηλαδή σας πει κάποιος ότι έχετε 3 λάµπες των 75 watt 
αναµµένες συνεχώς για τρία 24ωρα µπορείτε να υπολογίσετε πόσες ΩΧΒ 
καταναλώσατε; [Ε1] 

 
Υπολογίστε επίσης 

Συσκευή Ισχύς 
(watt) 

Τεµάχια ∆ιάρκεια 
(ώρες) 

Κατανάλωση 
(ΩΧΒ) 

Λαµπτήρας 40 1 3  
Λαµπτήρας 75 6 3  
Λαµπτήρας 100 2 5  
Λαµπτήρας 150 5 2  

 
5. Η χρέωση είναι ενιαία-οµοιόµορφη για κάθε κατανάλωση ή υπάρχουν 
διαβαθµίσεις-κλίµακες; Μπορείτε να το εντοπίσετε στο Λογαριασµό; [Ε1] 
 
6. Ποιο ποσό αντιστοιχεί στο Φ.Π.Α.; [Ε1] 
 

Υπολογίστε επίσης 
ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 

ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ (€) 
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΟ Φ.Π.Α. (8%) 
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ 

81,28 6,51  
100 8  

162,56   
50   

20,50   
 

7. Υπάρχουν άλλες χρεώσεις; Ποιες είναι; Μπορείτε να τις εντοπίσετε πάνω 
στο Λογαριασµό; Πώς υπολογίζονται αυτές οι χρεώσεις; [Ε1] 

8. Πόσα παραπάνω δηµοτικά τέλη και φόρους θα πληρώνατε αν η ∆ΕΗ 
θεωρούσε ότι η κατοικία σας είναι 10 τµ περισσότερο; [Ε1] 

9. Μπορείτε να υπολογίσετε το ποσοστό επί της τελικής χρέωσης που 
αποδίδεται στη ∆ΕΗ και το ποσοστό που αποδίδεται σε άλλους φορείς; Τι 
συµπεραίνετε; [Ε1] 

 

 
Οδηγίες: 
1. Τα σύµβολα Ε1, Ε2 κλπ. 
παραπέµπουν στα αντίστοιχα ένθετα. 

2. Ένας λογαριασµός της ∆ΕΗ είναι κάτι 
για το οποίο οι ενήλικες έχουν άµεση 
εµπειρία. Θα ήταν εποµένως καλό µε 
αφορµή προσωπικούς τους 
λογαριασµούς να διερευνηθεί τι 
γνωρίζουν ήδη σχετικά µε τα 
ερωτήµατα της δραστηριότητας. 

3. Να υπογραµµισθούν µε τη 
συµµετοχή των επιµορφούµενων 
εκφράσεις και λέξεις των οποίων το 
περιεχόµενο δεν είναι σαφές για 
όλους. 
Παράδειγµα: «πάγια χρέωση», ΦΠΑ, 
Κ10, Μ12, Γ1, Γ1Ν, 
«Εκκαθαριστικός», «Έναντι». 

4. ∆ώστε παραδείγµατα «πάγιων 
χρεώσεων» και ζητήστε από τους 
ενήλικες να διατυπώσουν εκτιµήσεις 
σχετικά µε τις ΩΧΒ που έχουν 
καταναλωθεί. 

5. Να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε λέξεις, 
εκφράσεις ή σύµβολα από το χώρο 
των Μαθηµατικών και της Φυσικής 
που χρησιµοποιούνται στην 
καθηµερινή γλώσσα.  Παράδειγµα: 
ΩΧΒ (Βήµα 4), «διαβαθµίσεις 
/κλίµακες» (Βήµα 5). 

6. Σε περίπτωση που οι ενήλικες 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες µε τους 
δεκαδικούς και τα ποσοστά να 
στρογγυλοποιηθούν οι δεκαδικοί και 
να γίνουν οι υπολογισµοί µε βάση 
τους ακεραίους (Βήµα 6).  

7. Ζητήστε να υπολογιστούν τα έσοδα 
διαφόρων ∆ήµων από τη ∆ΕΗ, 
ανάλογα µε τον πληθυσµό τους 
κάνοντας την παραδοχή ότι κάθε 
οικογένεια έχει κατά µέσο όρο 3 µέλη 
και ζει σε σπίτι 80 τµ. 

 

 Προτεινόµενη διάρκεια: 
2 ώρες 
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ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

Για τον Επιµορφωτή: 

∆ραστηριότητα 2: 
Τρόποι πληρωµής του Λογαριασµού της ∆ΕΗ 
 
1. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι εξόφλησης των λογαριασµών 

της ∆ΕΗ; 
2. Γνωρίζετε ότι πολλές από αυτές έχουν έξτρα χρέωση, άλλες σταθερή και 

άλλες ανάλογα το λογαριασµό; (π.χ. κάποιες τράπεζες χρεώνουν ένα 
συγκεκριµένο ποσό ενώ τα ΕΛΤΑ και τα πρακτορεία ΠΡΟΠΟ 
κλιµακώνουν τη χρέωση ανάλογα το πληρωτέο ποσό.) 

3. Έχετε αναλογιστεί πόσα επιπλέον χρήµατα καταβάλετε ετησίως σε 
τέτοιου είδους έξτρα ‘µικροχρεώσεις’; 

4. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν συγκεντρώναµε αυτά τα χρήµατα θα 
πληρώναµε έναν ακόµα λογαριασµό, έχουν δίκιο ή υπερβάλλουν; 

 
Συµπληρώστε τον πίνακα 

Πληρωτέο ποσό Ποσοστό επιβάρυνσης Τελική Αύξηση 
47,65 1%  

123,87 0,9%  
57,92 1,3%  
98,12 1,5%  
34,80 2,4%  

234,17 0,7%  
 
5. Υπολογίστε επίσης την Επιβάρυνση υποθέτοντας ότι αντιστοιχεί στο 

1,5% του πληρωτέου ποσού. 
Είδος Λογαριασµού Πληρωτέο Ποσό/4µηνο Επιβάρυνση 

∆ΕΗ 80  
ΟΤΕ 100  

ΚΙΝΗΤΟ 120  
Υ∆ΡΕΥΣΗ 40  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 300  
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 150  
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ 600  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ 600  
Σύνολο   

 
6. Συµπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, πραγµατοποιώντας τους 

υπολογισµούς για επιβαρύνσεις της τάξης του 1%, 1,3%, 1,7%, 2,3% & 
3%. 

Ποσό/Επιβάρυνση 1% 1,3% 1,7% 2,3% 3% 
80      

100      
120      
40      

300      
150      
600      
600      

      
 
7. Πραγµατοποιείστε τους απαραίτητους υπολογισµούς µε βάση τους 

δικούς σας λογαριασµούς για διάστηµα 3, 6 & 12 µηνών. Για κάθε είδος 
λογαριασµού χρησιµοποιείστε διαφορετικό ποσοστό επιβάρυνσης (π.χ. 
∆ΕΗ 1,3%, ΟΤΕ 0,9%) 

 
Οδηγίες: 
 
1. Σε περίπτωση που οι 

επιµορφούµενοι έχουν σχετικές 
προσωπικές εµπειρίες οι ίδιοι καλό 
θα ήταν να τους ζητηθεί να τις 
µεταφέρουν σε όλους. 

 

 Προτεινόµενη διάρκεια: 
2 ώρες 
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ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

Για τον Επιµορφωτή: 
 

∆ραστηριότητα 3:  
Τιµολόγια Οικιακής Χρήσης 

 
1. Στρογγυλοποιώντας την τιµή της ΩΧΒ στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, 

υπολογίστε τη συνολική τιµή του ρεύµατος, χωρίς και µε Φ.Π.Α. [Ε2] 
 

Κατανάλωση kWh/τετράµηνο Κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 

Κόστος µε 
ΦΠΑ 

700   
1.400   
1.900   
2.700   
5.400   

 
2. Μια οικογένεια που καταναλώνει 2500 kWh το τετράµηνο, πόσο κέρδος θα έχει 

αν ενεργοποιήσει το τιµολόγιο µειωµένης χρέωσης και καταναλώνει τις 1000 
kWh σε ωράριο µειωµένης χρέωσης; [Ε2] 

3. Υπολογίστε την κατανάλωση σε ΩΧΒ καθεµιάς από τις παρακάτω συσκευές για 
ένα τετράµηνο. Με βάση αυτό υπολογίστε το κόστος λειτουργίας της σε 
ωράριο ‘κανονικής’ (µε τη χαµηλότερη χρέωση) και ‘µειωµένης’ χρέωσης. 
Επιλέξτε κάποιες συσκευές που θα µπορούσατε να τις λειτουργήσετε σε ώρες 
µειωµένης χρέωσης. Τι κέρδος θα είχατε; [Ε2] 

 

 
4. Υποθέστε ότι τους τρεις πρώτους µήνες του τετραµήνου έχετε καταναλώσει 

2000 ΩΧΒ. Πόσο θα σας στοιχίσει τον τελευταίο µήνα του τετραµήνου η 
λειτουργία των παραπάνω συσκευών σε ωράριο ‘κανονικής χρέωσης’; Τι κέρδος 
θα είχατε αν κάποιες από αυτές τις χρησιµοποιούσατε σε ωράριο ‘µειωµένης 
χρέωσης’; [Ε2] 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
Συσκευή Λειτουργία 

/Μερα 
Ισχύς W Κατανάλωση 

(ΩΧΒ) 
Κόστος 
Κανονικό 

Κόστος 
Μειωµένο 

Ηλεκτρικό σίδερο 1 ώρα 1000    
Ηλεκτρική σκούπα 1 ώρα 1000    
Φριτέζα 20 λεπτά 1500    
Καφετιέρα 10 λεπτά 900    
Μίξερ (1 γλυκό)  3 λεπτά 180    
Τηλεόραση (έγχρωµη) 1 ώρα 41    
Βίντεο 1 ώρα 33    
Στερεοφωνικό 1 ώρα 30    
Μεσαίο µάτι  1 ώρα  1500    
Φούρνος απλός  50 λεπτά  2700    
Πλυντήριο ρούχων  45 λεπτά 2800    
Θερµοσίφωνας 80 
Λίτρων  

20 λεπτά 4000    

 
Οδηγίες: 
1. Σε περίπτωση που οι ενήλικες 
αντιµετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες 
στην κατανόηση των δεκαδικών 
αριθµών, αφού γίνει µια πρώτη 
προσέγγιση στην έννοια του 
δεκαδικού, να γίνει µια εκτεταµένη 
εξάσκηση στο θέµα της 
στρογγυλοποίησης και οι 
υπολογισµοί να γίνουν κατά 
προσέγγιση. 

2. Οι πράξεις µε τους δεκαδικούς 
µπορούν να γίνουν είτε µε τη 
βοήθεια αριθµοµηχανής, είτε µε 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο 
δεκαδικό σηµείο ή µέσω συµµιγών. 
Εκείνο που ενδιαφέρει στους 
δεκαδικούς είναι η κατανόηση της 
τάξης µεγέθους ενός δεκαδικού 
αριθµού. 

3. Γίνεται αναφορά στη χαµηλότερη 
τιµή κανονικής χρέωσης για να µην 
προκύψει σύγχυση ως προς το ποια 
από τις 4 περιπτώσεις του ένθετου 
Ε2 να επιλέξουν. 

4. Εάν εκτιµάτε ότι το βήµα 3 είναι 
υπερβολικά σύνθετο, µπορείτε να το 
χωρίσετε σε επιµέρους 
δραστηριότητες, ανάλογα µε τις 
δυνατότητες των επιµορφούµενων. 

 
 
 

 Προτεινόµενη διάρκεια: 
3 ώρες 
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ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

Για τον Επιµορφωτή: 
 

∆ραστηριότητα 4:  
Τιµολόγια Οικιακής Χρήσης: Επιλογές & Εξοικείωση 

 

Όσον αφορά στις πολύτεκνες οικογένειες η ∆ΕΗ παρέχει ειδικές διευκολύνσεις που 
αφορούν και στα τιµολόγια χρέωσης. Όπως βλέπεται και στον ακόλουθο πίνακα, 
υπάρχουν δύο κλίµακες χρέωσης, µία µέχρι 2.400 kWh το τετράµηνο και µια άλλη για 
600 kWh επιπλέον εντός του ίδιου τετραµήνου. Σε περίπτωση που υπερβούν την 
κατανάλωση των 3000 kWh εντός ενός τετραµήνου, τότε, για εκείνο το τετράµηνο, 
χρεώνονται τη συνολική τους κατανάλωση βάσει των κανονικών τιµολογίων. 

Ειδικά τιµολόγια χρέωσης για πολύτεκνες οικογένειες 
Κατανάλωση Χρέωση/kwatt Τελικό Ποσό 
2400 kWh 0,03901€  
600 kWh 0,06651€  
3000 kWh   

 
1. Συµπληρώστε τον πίνακα προκειµένου να βρείτε τη συνολική χρέωση των 3000 

kWh για µια πολύτεκνη οικογένεια. 
Μια οικογένεια πολυτέκνων που καταναλώνει τη µέγιστη επιτρεπτή (για να επωφελείται 
της έκπτωσης) κατανάλωση, δηλαδή 3000 kWh το τετράµηνο, πόσο όφελος έχει σε 
σχέση µε µια οικογένεια της οποίας η κατανάλωση είναι ίση αλλά τιµολογείται χωρίς 
την ειδική αυτή έκπτωση; Αποτελεί αυτό το µέτρο ουσιαστική βοήθεια στις πολύτεκνες 
οικογένειες; [Ε2] 
2. Μια οικογένεια πολυτέκνων µε 5 παιδιά που καταναλώνει περίπου κατά µέσο όρο 

28 kWh/ηµέρα, που βρίσκεται δηλαδή λίγο παραπάνω από το όριο των 3000 kWh 
το τετράµηνο, πόση ζηµιά θα έχει γι’ αυτήν της τη σπατάλη;  

(Συνολική κατανάλωση: 28 kWh/ηµέρα x 120 = 3360 kWh το τετράµηνο) 
3. Το όριο των 3000 kWh το τετράµηνο είναι επαρκές για τις πολύτεκνες οικογένειες 

ή αποτελεί ένα διαφηµιστικό µόνο τρυκ της ∆ΕΗ; Κι αν αρκεί για µια πολύτεκνη 
οικογένεια µε 4 παιδιά τι γίνεται για µια οικογένεια µε 9 παιδιά; Μπορείτε να κάνετε 
τους απαραίτητους υπολογισµούς θέτοντας ένα ελάχιστο όριο κατανάλωσης ανά 
άτοµο; 

4. Αν λοιπόν υποθέσουµε ότι µια πολύτεκνη οικογένεια µε 9 παιδιά ξεπερνά κατά 
πολύ το όριο των 3000 kWh το τετράµηνο και συνεπώς πληρώνει το λογαριασµό 
µε κανονική τιµολόγηση, µπορείτε τώρα να υπολογίσετε την οικονοµική 
επιβάρυνση που υφίσταται κάθε τετράµηνο; 

 
Μελετήστε τις διαθέσιµες πληροφορίες και δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

Χρησιµοποιείστε αυτόν τον πίνακα ως βοήθεια 

Κατανάλωση Κατανάλωση µε 
κανονική χρέωση 

Κατανάλωση µε 
µειωµένη χρέωση ∆ιαφορά 

    

    

    

 
5. Αξίζει το κόπο να κάνει κανείς τη διαδικασία εγκατάστασης νυχτερινού µετρητή; 

Υπάρχει περίπτωση να µη συµφέρει κάποιον; 
6. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα είχαν κάποιο όφελος µε το νυχτερινό τιµολόγιο; 
7. Ποιο τιµολόγιο κρίνετε ότι θα έπρεπε να επιλέξει για το σπίτι του προκειµένου να 

έχει τη µέγιστη οικονοµία ένας νυχτοφύλακας; 
Ένας υπάλληλος αντίστοιχα που εργάζεται 9:00-19:00 και χρειάζεται µια ώρα να 
φτάσει σπίτι του ποιο τιµολόγιο κρίνετε ότι θα έπρεπε να επιλέξει για να έχει τη 
µέγιστη οικονοµία; 

 
Οδηγίες: 
1. Ολοκληρώστε τη 

∆ραστηριότητα όπως και τις 
παραπάνω. 

2. Οι πράξεις στη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, αλλά και σε πολλές 
ακόλουθες µπορούν να γίνουν µε 
σειρά υπολογισµών ή µε απλή 
µέθοδο των τριών ή µε αναγωγή 
στη µονάδα. Ανάλογα µε τις 
δυνατότητες των επιµορφούµενων 
µπορεί να επιλεγεί µια µέθοδος ή 
να διδαχτούν και να 
χρησιµοποιηθούν όλες, παράλληλα 
ή εκ περιτροπής. 

 
 
 
 

 Προτεινόµενη διάρκεια: 
2 ώρες 

 



 

6

 

ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  

Για τον Επιµορφωτή: 

∆ραστηριότητα 5: 
Ηλεκτρικές Συσκευές & Επιλογές Κατανάλωσης 

 
Λαµπτήρες 

 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ 

5 W 25 W 

7 W 40 W 

11 W 60 W 

15 W 75 W 

20 W 100 W 

23 W 120 W 

Αντιστοιχία ισχύος (Watt) λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης (φθορισµού) 
 και κοινών (πυρακτώσεως) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαµε σε ένα εξάµηνο αν 

χρησιµοποιούσαµε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης στην κουζίνα, στο 
καθιστικό και στο γραφείο αν υποθέσουµε ότι χρησιµοποιούµε λαµπτήρες 
πυρακτώσεων 100W και τους έχουµε αναµµένους κατά µέσο όρο 6 ώρες την 
ηµέρα τον καθένα; 

 
2. Μπορείτε να κάνετε τον ίδιο υπολογισµό για όλους τους λαµπτήρες του 

σπιτιού σας; 
 
3. Αν πούµε ότι ένας λαµπτήρας πυρακτώσεως κοστίζει 2€ ενώ ένας φθορισµού 

15€, έχει όµως διάρκεια ζωής δεκαπλάσια, δεδοµένης και της οικονοµίας στην 
κατανάλωση θα µας συνέφερε να ξοδέψουµε 300€ (15€ x 20 λαµπτήρες) για 
να αντικαταστήσουµε όλους τους λαµπτήρες του σπιτιού µας; Πόσο καιρό 
χρειαζόµαστε για να κάνουµε απόσβεση αυτού του κόστους; 

 
Συσκευές Μαγειρέµατος 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ W  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KWhΚΟΣΤΟΣ euro
Μεγάλο µάτι  1 ώρα 2000 2,00 0,133 
Μεσαίο µάτι  1 ώρα 1500 1,50 0,100 
Μεσαίο µάτι  1 φαγητό για 4 άτοµα 1500 1,80 0,120 

Φούρνος απλός  ψητό 1,8 κιλά 2700 3,23 0,215 
Φούρνος απλός  1 κέικ (50 λεπτά) 2700 2,25 0,150 

Φούρνος 
µικροκυµάτων  

5 λεπτά 800 0,06 0,004 

Φούρνος 
µικροκυµάτων  

5 λεπτά 360 0,03 0,002 

 
4. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαµε αν αντί να 

χρησιµοποιούµε κανονικά σκεύη χρησιµοποιούσαµε τη χύτρα ταχύτητας; 
Σκεφτείτε ότι µε τα κανονικά σκεύη ανάβουµε το µεγάλο µάτι της κουζίνας 
για 1 ώρα/µέρα και το µεσαίο για 2 ώρες/µέρα; 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ 
W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
KWh 

ΚΟΣΤΟΣ 
(euro) 

Κοινός 100W  1 ώρα 100 0,10 0,007 
Κοινός 60W  1 ώρα 60 0,06 0,004 
Χαµηλής 
κατανάλωσης 
20W (= 100W) 

      1 ώρα 20 0,02 0,001 

 
Οδηγίες: 
1. Ολοκληρώστε τη ∆ραστηριότητα 

όπως και τις παραπάνω. 
2. Σε περίπτωση που οι επιµορφούµενοι 

έχουν σχετικές προσωπικές εµπειρίες, 
θα ήταν σκόπιµο να τους ζητηθεί να τις 
µεταφέρουν σε όλους προς ενηµέρωση 
και συζήτηση. 

3. Χρησιµοποιείστε τις διαθέσιµες 
πληροφορίες σε συνδυασµό µε τις 
γνώσεις και συνήθειες των 
επιµορφούµενων προκειµένου να 
δηµιουργήσετε ρεαλιστικά ερωτήµατα 
προς συζήτηση και εφαρµογή των 
σχετικών µαθηµατικών εννοιών και 
δεξιοτήτων. 
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5. Υπολογίστε το κέρδος που θα είχαµε σε διάστηµα ενός χρόνου, αν κάθε φορά 
που µαγειρεύαµε για 1 ώρα κλείναµε το µάτι της κουζίνας 10 λεπτά πριν γίνει 
το φαγητό. Θεωρείστε ότι ανοίγουµε το µεγάλο µάτι της κουζίνας για 2 
ώρες/µέρα και τα 2 µικρότερα από 1 ώρα/µέρα (∆ιπλασιάστε τις ώρες για τα 
Σαββατοκύριακα). 

 
6. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος ή τη ζηµιά που θα είχαµε στη περίπτωση 

που έπρεπε να διαλέξουµε µεταξύ µιας ηλεκτρικής κουζίνας αξίας 400€ και 
µιας άλλης, αξίας 800€ µε κατανάλωση όµως 25% χαµηλότερη από την 
πρώτη, αν υποθέσουµε ότι θα χρησιµοποιούµε για 10 χρόνια κατά µέσο όρο 
2 ώρες/µέρα το µεγάλο µάτι, 1ώρα/µέρα το µικρό και 50 λεπτά/µέρα το 
φούρνο; 

Σχήµα & ποιότητα µαγειρικών σκευών 
 

 
 

Στις οδηγίες µιας ηλεκτρικής κουζίνας συνήθως περιλαµβάνεται και το παραπάνω 
σχήµα, καθώς οι εταιρίες θεωρούν αυτή τη πληροφορία πολύ σηµαντική, και 

πραγµατικά είναι. 
Το σχήµα του πάτου ενός σκεύους είναι πολύ σηµαντικό καθώς αυτό είναι που 
έρχεται σε επαφή µε την εστία της κουζίνας και µεταδίδει τη θερµότητα στο 
περιεχόµενο. Αν δεν είναι σωστή η επαφή υπάρχει µεγάλη απώλεια θερµότητας, 
αύξηση του απαραίτητου χρόνου µαγειρέµατος και φυσικά αύξηση της 
κατανάλωσης. 

 
7. Μπορείτε να υπολογίσετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύµατος που θα είχαµε 

στη διάρκεια ενός τετραµήνου, αν αντί να χρησιµοποιούµε σκεύη µε επίπεδο 
πάτο χρησιµοποιούµε σκεύη φθαρµένα µε ΜΗ επίπεδους πάτους, 
υποθέτοντας ότι µαγειρεύουµε κατά µέσο όρο την ηµέρα 2 ώρες στο µεγάλο 
µάτι και άλλες 2 στο µεσαίο; 

 
8. Υπολογίστε το κέρδος που θα είχαµε σε διάστηµα 6 µηνών, αν κάθε φορά 

που µαγειρεύαµε για 2 ώρες στο µεγάλο µάτι της κουζίνας, 
χρησιµοποιούσαµε σκεύος µε επίπεδο πάτο και κλειστό καπάκι, αντί µε 
ανοιχτό καπάκι. 

 
Ηλεκτρικό Πλυντήριο Πιάτων 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ 
W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
KWh 

ΚΟΣΤΟΣ 
euro 

65 °C / γεµάτο 3200 1,60 0,106 

55 °C / γεµάτο 3200 1,30 0,086 

40 °C / γεµάτο 3200 0,50 0,033 

55 °C / γεµάτο  
(οικονοµικό πρόγρ/µα) 

3200 0,80 0,053 
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9. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαµε σε ένα τετράµηνο, αν 
χρησιµοποιούσαµε το πλυντήριο πιάτων κάθε µέρα αντί στους 65 °C, στους 
55 °C στο οικονοµικό πρόγραµµα;  

10. Κάντε τον ίδιο υπολογισµό για το ίδιο διάστηµα συγκρίνοντας το πρόγραµµα 
των 65 °C µε εκείνο των 55 οC, αλλά και εκείνο των 40 °C. 

 
Πλυντήρια Ρούχων 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

  
ΙΣΧΥΣ 

W  
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

KWh 
ΚΟΣΤΟΣ 

euro 
95° C / 5κ. ρούχα 2800 1,80 0,120 
60° C / 5κ. ρούχα 2800 1,40 0,093 
40° C / 5κ. ρούχα 2800 0,50 0,033 
60° C / 5κ. ρούχα 
(χωρίς πρόπλυση) 2800 1,30 0,086 

 
11. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος που θα είχαµε σε ένα τετράµηνο, αν 

χρησιµοποιούσαµε το πλυντήριο ρούχων κάθε µέρα αντί στους 95 °C, στους 
40 °C;  

12. Κάντε τον ίδιο υπολογισµό για το ίδιο διάστηµα συγκρίνοντας το πρόγραµµα 
των 95 οC µε εκείνο των 60 οC, αλλά και των 40 οC χωρίς πρόπλυση. 

 
Ηλεκτρικές Συσκευές Θέρµανσης 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΗ 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  

ΙΣΧΥΣ 
W 

ΚΑΤ/ΣΗ 
KWh 

ΚΟΣΤΟΣ 
euro 

Ηλεκτρικό 
θερµαντικό 
σώµα 

1 ώρα 2000 2 0,133 

Αερόθερµο 1 ώρα 2000 2 0,133 

Κλιµατιστικό 
(θέρµανση 
9000 Btu) 

1 ώρα (µε 
αντλία θερµότ.) 1000 1 0,066 

 
13. Μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά κατανάλωση ενός αερόθερµου και ενός 

κλιµατιστικού 9000 btu στη διάρκεια 6 µηνών; 
14. Αν υποθέσουµε ότι ένα αερόθερµο κοστίζει 70€ και ένα κλιµατιστικό 400€, τι 

µας συµφέρει να αγοράσουµε για τα 4 χρόνια των σπουδών ενός παιδιού 
µας, αν υποθέσουµε ότι θα χρησιµοποιεί τη συσκευή για 6 ώρες την ηµέρα; 

 
Η ∆ΕΗ µας συµβουλεύει να χρησιµοποιούµε ηλιακούς θερµοσίφωνες ή 

boilers που συνδέονται µε τους καυστήρες. 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ 
W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
KWh 

ΚΟΣΤΟΣ
euro 

Θερµοσίφωνας 10 Λίτρων 50 °C 2000 0,33 0,022 

Θερµοσίφωνας 80 Λίτρων 50 °C 4000 2,6 0,173 

Ηλιακός Θερµοσίφωνας µε ηλιοφάνεια 0 0 0 

 
15. Ο ηλιακός θερµοσίφωνας δεν έχει κόστος λειτουργίας, µόνο κόστος αγοράς 

και εγκατάστασης. Μπορείτε να υπολογίσετε το κέρδος από τη χρήση ενός 
ηλιακού θερµοσίφωνα σε σχέση µε τη χρήση ενός ηλεκτρικού 80 λίτρων, αν 
υποθέσουµε ότι τον ανάβουµε 2 φορές την ηµέρα µέχρι να φτάσει στους 50 
°C στη διάρκεια των 6 ζεστών µηνών του έτους; 
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16. Προσθέστε τώρα και το κέρδος από τη χρήση του boilers που συνδέεται µε 
τον καυστήρα του καλοριφέρ, αν δεχτούµε ότι χρειαζόµαστε το ζεστό νερό 
όταν είναι αναµµένο το καλοριφέρ (τις ώρες δηλ. που είµαστε στο σπίτι), σε 
σχέση µε τη χρήση ενός ηλεκτρικού θερµοσίφωνα και αν υποθέσουµε ότι τον 
ανάβουµε 3 φορές την ηµέρα µέχρι να φτάσει στους 50 οC στη διάρκεια των 
υπόλοιπων 6 ψυχρών µηνών του έτους. Πόσο εντυπωσιακό είναι το 
αποτέλεσµα; 

 
Ηλεκτρικές συσκευές κλιµατισµού 

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΣΥΣΚΕΥΗ 
  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
  

ΙΣΧΥΣ 
W 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
KWh 

ΚΟΣΤΟΣ
euro 

Ανεµιστήρας οροφής 1 ώρα 150 0,15 0.010 
Ανεµιστήρας δαπέδου 1 ώρα 60 0,06 0.004 

Κλιµατιστικό 
(ψύξη 9000 Btu) 

1 ώρα 
σε χώρο 15 τ.µ. 1000 1 0,066 

 
17. Αν υποθέσουµε ότι ένας ανεµιστήρας κοστίζει 85€ και έχει κατανάλωση 

0,15KWh/ώρα και θεωρήσουµε ότι το κλιµατιστικό το έχουµε ήδη, είναι 
υπερβολικό το κόστος λειτουργίας του κλιµατιστικού για 3 µήνες το χρόνο για 
4 χρόνια (π.χ. κατά τη διάρκεια των σπουδών ενός φοιτητή), σε σχέση µε 
την αγορά και  χρήση ενός ανεµιστήρα οροφής; 

 
…Όλα µαζί 

 
18. Απ’ όλα τα στοιχεία που προτάθηκαν και µελετήσατε ποιο σας φαίνεται 

σηµαντικότερο να εφαρµόσει κανείς; Υπάρχουν κάποια που είναι σηµαντικά, 
αλλά ανεφάρµοστα; 

 
19. Αν υποθέταµε ότι όλοι οι κάτοικοι της Αθήνας, της Πάτρα και της Κοµοτηνής 

αποφάσιζαν να εφαρµόσουν όλα τα παραπάνω µέτρα µπορείτε να βρείτε την 
εξοικονόµηση σε ηλεκτρικό που θα γινόταν για κάθε πόλη χωριστά και 
συνολικά απ’ όλες µαζί; 

 
20. Πόση ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να ‘γλιτώσει’ µια οικογένεια τηρώντας τα 

παραπάνω για διάστηµα µιας ηµέρας, µιας εβδοµάδας, ενός µήνας, ενός 
εξαµήνου και ενός έτους; Πόσα χρήµατα µπορεί να εξοικονοµήσει; Είναι 
ουσιαστικό το οικονοµικό όφελος; 

 
21. Ένας πολίτης ευαισθητοποιηµένος σε περιβαλλοντικά ζητήµατα έχει το 

‘δικαίωµα’ να στολίσει το σπίτι του µε 30.000 λαµπάκια τα Χριστούγεννα ή η 
συνείδησή του δεν θα έπρεπε να του το επιτρέψει σε καµιά περίπτωση; 
Συζητήστε τα όρια µεταξύ ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον και της 
υπερβολής, που γίνεται καταπιεστική για τον άνθρωπο µε αφορµή την 
ηλεκτρική ενέργεια. 

 
22. Ποιες επιλογές θεωρείτε πως πρέπει και µπορεί να κάνει ένας 

συνειδητοποιηµένος πολίτης προκειµένου να πληρώνει το ελάχιστο δυνατόν, 
χωρίς να σπαταλά ηλεκτρική ενέργεια και χρήµα, αλλά και χωρίς να στερείται 
όσα του εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο; 

 
23.  ∆ιατυπώστε, βάσει των συνηθειών ή προτιµήσεών σας, εναλλακτικούς 

συνδυασµούς των παραπάνω πληροφοριών που είστε διατεθειµένοι να 
εφαρµόσετε και υπολογίστε την αντίστοιχη εξοικονόµηση ηλεκτρικής 
ενέργειας και χρηµάτων. 

 
24. Συγκρίνετε τις δικές σας επιλογές µε εκείνες των υπολοίπων στο τµήµα σας. 

Υπάρχουν διαφορές; Ποιος είναι ο πιο σπάταλος και ποιος ο πιο προσεκτικός; 
Συζητήστε µεταξύ σας τις επιλογές σας. Στην καθηµερινότητά σας θα τις 
εφαρµόζατε; 
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6 ώρες 
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