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Βασίζεται στο Πρόγραμμα

«Σχολεία ανοιχτά στην προστασία του κλίματος & στην
εξοικονόμηση της ενέργειας»
που υλοποιήθηκε το 2017-19 με τη συνεργασία:
 Δήμος Αθηναίων
 ΚοινΣΕπ «Ανεμος Ανανέωσης»
 Πρωτοβουλία πολιτών “Respect for Greece”
 Ανεξάρτητο Ινστιτούτο για Περιβαλλοντικά Θέματα UfU

Η υφιστάμενη κατάσταση και η αναγκαιότητα του
προγράμματος
Τα σχολικά κτίρια συγκαταλέγονται στα δημόσια κτίρια με τη
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στη χώρα. Οι λόγοι για αυτήν
την κατάσταση είναι:
- Υπερβολική χρήση τεχνητού φωτός
- Μη αποδοτική κεντρική θέρμανση
- Ανεπαρκής θερμομόνωση των κτιρίων
Χαμηλή ευαισθητοποίηση των χρηστών του κτιρίου που προκαλεί
τεράστια απώλεια ενέργειας: Τα φώτα και οι συσκευές παραμένουν
συχνά σε λειτουργία ακόμα και όταν δεν υπάρχουν άτομα στο
δωμάτιο, τα συστήματα θέρμανσης μπορεί να παραμένουν σε
λειτουργία όλη την ημέρα, ακόμη και αν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος δεν το απαιτεί.

Τι είναι το πρόγραμμα και ποιοι οι στόχοι του
Το πρόγραμμα στοχεύει στην:
 συμμετοχή

της σχολικής κοινότητας στην προστασία του

κλίματος,
 μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος (της
κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και φυσ. αερίου/
πετρελαίου) των σχολικών κτιρίων (κατά 5%),
 ενίσχυση των προσπαθειών ενημέρωσης κι
ευαισθητοποίησης των μαθητών, εκπαιδευτικών και
γονιών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης
του οικολογικού αποτυπώματος των σχολείων αλλά και
των κατοικιών.
 συνεργασία με τους Δήμους για ενεργειακή αναβάθμιση
των σχολικών κτιρίων

Τι είναι το πρόγραμμα και ποιοι οι στόχοι του
Οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι
οι πολίτες που βιώνουν ήδη, και θα βιώσουν
περισσότερο στη ζωή τους, τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.
Όμως, μπορούν και να συμβάλλουν στην προστασία
του κλίματος, στη μείωση της σπατάλης ενέργειας,
στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και
γενικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Φορείς που το υλοποιούν
Συνεργασία
 14 Σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης
 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου
Κορδελιού & Βερτίσκου
 ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη
Βία
 Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Γραφείο Θεσσαλονίκης
 Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής και Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Κρίσιμοι ρόλοι για την εφαρμογή του προγράμματος
 Διευθυντές

και εκπαιδευτικοί των σχολείων
εφαρμογής του Προγράμματος

 Το

σημερινό πρόγραμμα

