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Σχέδιο δράσης του 93ου Δ.Σ.Αθηνών Γρηγόρης Λαμπράκης 
 

Οι ενέργειες που κάνουμε για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος 

του σχολείου. 

 

 Συχνός έλεγχος των ηλεκτρικών συσκευών ώστε  να μην βρίσκονται  

σε κατάσταση standby. 

 Εξαερισμός αιθουσών για λίγα λεπτά  ώστε να μην «πέφτει» πολύ η 

θερμοκρασία της αίθουσας. 

 Έλεγχος των πινακίδων  σήμανσης για τα φώτα  και αντικατάσταση 

τους σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους. 

 Ρύθμιση του θερμοστάτη του καλοριφέρ σύμφωνα με τις καιρικές 

συνθήκες. 

 Συχνή υπενθύμιση του οικοκώδικα του σχολείου.  

 Ανακύκλωση χαρτιού ,μπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών ,πλαστικού, 

γυαλιού. 

 Άνοιγμα των κουρτινών τις ηλιόλουστες ημέρες. 

 Συντήρηση καυστήρα. 

 Συχνή εξαέρωση των καλοριφέρ. 

 Προσοχή στην σπατάλη του νερού. Σήμανση πάνω από τις  βρύσες. 

 Ανάρτηση αφισών και μηνυμάτων στους χώρους του σχολείου. 

 Ενημέρωση για την εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον δυο φορές τον 

χρόνο στους γονείς μας και στους συμμαθητές μας.  

 Σύγκριση των λογαριασμών και όσο το δυνατό μείωση τους.  

Οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από τις  τεχνικές υπηρεσίες   του 

Δήμου Αθηναίων για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος  

του σχολείου μας  . 

Όμως η εξοικονόμηση της ενέργειας στο σχολείο μας και η μείωση του 

ενεργειακού αποτυπώματος του εξαρτάται και από τα πολύ σοβαρά 

προβλήματα που εντοπίσαμε κατά την ενεργειακή μας περιήγηση και τους 

συχνούς ελέγχους που πραγματοποιήσαμε στο κτίριο του σχολείου μας . 



 Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τη θέρμανση. Με τον χημικό μηχανικό 

του προγράμματος διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μέχρι και  λάθος στη 

συνδεσμολογία κάποιων σωλήνων  καλοριφέρ.  Κατά τη λειτουργία του 

καλοριφέρ μπορεί ένα τμήμα του σχολείου (το παλαιό κτίριο) να 

παρουσιάζει   διαφορά θερμοκρασίας από το άλλο (το νέο κτίριο) μέχρι 

και 12     βαθμούς. Χρειάζεται επανασχεδιασμός της εγκατάστασης 

θέρμανσης και αντικατάσταση του καυστήρα παλαιού τύπου με νέο.  

 Η μόνωση της ταράτσας έχει καταστραφεί και το σχολείο έχει υγρασία 

σε πολλά σημεία .Τελευταία με τις βροχές τρέχουν νερά από τα 

ταβάνια των τάξεων. Πρέπει άμεσα να μονωθεί η ταράτσα  από την 

αρχή . 

 Τα παράθυρα του σχολείου μας είναι παλιά ,έχουν χαλάσει τα 

λάστιχα,τα παράθυρα δεν κλείνουν καλά και το κρύο περνάει στις 

αίθουσες Πρέπει να αντικατασταθούν με νέα με διπλά τζάμια. 

 Πρέπει να αντικατασταθούν οι λάμπες παλαιού τύπου από τα 

φωτιστικά του σχολείου  με λάμπες νέου τύπου. 

 Πρέπει να μπουν τέντες σε κάποια σημεία που τα βλέπει ο ήλιος όλη 

την ημέρα ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 Να αντικατασταθούν οι απλές βρύσες με νέες που αυτόματα σταματά η 

ροή του νερού. 

Όλα αυτά τα προβλήματα τα εκθέσαμε στους μηχανικούς του προγράμματος 

και στείλαμε επιστολή στον Αντιδήμαρχο Σχολικών Κτιρίων του Δήμου 

Αθηναίων . 
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