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……………………… …………………………. ΣΧΟΛΕΙΟ …………………………. 

 
*** 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
*** 

 

 

 

 

 
 

 

 

[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ] 
 
 

 

 

 

 

 

Το σχολείο μας καινοτομεί και ανθεί  
σε ανθρώπους με ανθρώπους για ανθρώπους, 
καθώς σηκώνει το πανί με όλους τους τρόπους 

ώσπου να βρει στο μέλλον ορίζοντα μακριά εκεί… 
                                                                                                          του Βασιλείου Αναγνώστου 

 
 

 
 
 

*** 
…………………………….., Σχολικό Έτος ………-………… 
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…….  ……………………….. ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………. - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ………..-…………… 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 την καθημερινή σπατάλη ενέργειας στον πλανήτη μας και 

 το γεγονός ότι το  Σχολείο μας έχει ξεκινήσει μία προσπάθεια ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των μαθητών και των μαθητριών με στόχο να δρουν εξοικονομώντας 

ενέργεια. Φέτος θα επιμείνουμε να διατηρήσουμε ζωντανή την ίδια προσπάθεια 

υπενθυμίζοντας τα ακόλουθα συγκεκριμένα μέτρα. 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων κατήρτισε την ακόλουθη 

Πολιτική Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 

 Διατηρούμε αναμμένα τα φώτα στις αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους, 

μόνον όταν αυτό είναι απαραίτητο. 

 Κάνουμε χρήση των θερμαντικών και ψυκτικών σωμάτων, μόνον κατά τα ημέρες 

που οι καιρικές συνθήκες το καθιστούν απαραίτητο. 

 Υπενθυμίζουμε ότι το σχολείο παίρνει μέρος στο δημοτικό πρόγραμμα 

ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου, πλαστικού και ενθαρρύνουμε τους μαθητές 

να συγκεντρώνουν το κατάλληλο υλικό κατ’ οίκον αλλά και στις σχολικές αίθουσες. 

 Συνεχίζουμε τη συλλογή μπαταριών στους ειδικούς συλλέκτες του ΑΦΗΣ. 

 Κλείνουμε όλες τις ηλεκτρικές / ηλεκτρονικές συσκευές κατά τη λήξη του 

διδακτικού ωραρίου, αποφεύγοντας τη θέση «αναμονής». 

 Περιορίζουμε την άσκοπη τύπωση εγγράφων και την ανατύπωσή τους. Προτιμούμε 

τις προφορικές ανακοινώσεις ή τα ηλεκτρονικά μηνύματα. 

 Ορίζεται ένας/μία εκπαιδευτικός, εκ περιτροπής κάθε μήνα, από το σύλλλογο 

διδασκόντων να καταμετρά την κατανάλωση: 

 εκτύπωσης εγγράφων και φωτοτυπιών από το σύστημα καταγραφής εκτυπώσεων 

των εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών,  

 κιλοβατώρων και δαπάνης χρημάτων στον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας, 

κυβικών μέτρων νερού και δαπάνης χρημάτων στον λογαριασμό ύδρευσης/αποχέτευσης,  

 μονάδων τηλεπικοινωνίας και δαπάνης χρημάτων στον λογαριασμό 

τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου,  
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 πετρελαίου ή φυσικού αερίου για την θέρμανση του σχολείου από τον αντίστοιχο 

δείκτη και  

 κιλών μηνιαίας ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου, πλαστικού από 

υπευθύνους του Δήμου ή του σχετικού προγράμματος ανακύκλωσης και αποκομιδής 

αυτών των υλικών.  

Στη συνέχεια, εκδίδει απλή στατιστική και συγκριτική περιγραφή των μηνιαίων 

αποτελεσμάτων του «οικολογικού αποτυπώματος» της σχολικής μονάδας και των 

ανθρώπων της. 

 Ενημερώνουμε σε τακτική βάση τη σχολική κοινότητα ότι η εξοικονόμηση ενέργειας 

δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας, αλλά ζήτημα συλλογικής συνείδησης που οδηγεί σε 

μακροπρόθεσμη οικονομία και θετική συμβολή όλων μας στη δημιουργία ποιοτικότερου 

τρόπου ζωής. 

 
 

ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ  
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

........ διευθυντ.....                                                              Οι εκπαιδευτικοί  


