
Με τη 

χρηματοδότηση 

Για το σχολικό έτος 2018-2019 το σχολείο μας συμμετέχει στο καινοτόμο 
πρόγραμμα 

 
“ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ & ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 2017=2019 ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ” 
 

Το οποίο οργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων, ο “ Άνεμος Ανανέωσης”, η Γερμανική 
Πρωτοβουλία Πολιτών “ Σεβασμός στην Ελλάδα” και το Γερμανικό Ανεξάρτητο 

Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Θεμάτων (UfU) 
 
 





Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος: 
 
 

• Αρχικά δημιουργήθηκαν 4 Ενεργειακές Ομάδες 
 

Ενεργειακή Ομάδα Α1: Οι μαθητές του Α1 τμήματος 
Ενεργειακή Ομάδα Α2: Οι μαθητές του Α2 τμήματος 
Ενεργειακή Ομάδα Β1: Οι μαθητές του Β1 τμήματος 
Ενεργειακή Ομάδα Β2: Οι μαθητές του Β2 τμήματος 

 
 
 

• Στη συνέχεια ορίστηκαν  οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές : 
 
          2 μαθητές από κάθε Ενεργειακή Ομάδα των τμημάτων Α1 & Α2 
          3 μαθητές από κάθε Ενεργειακή Ομάδα των τμημάτων Β1 & Β2 



ΑΡΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 Σχολείο  
                  42ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 
 Κτήριο 
Έτος κατασκευής:    2016 
 
 Προσανατολισμός κτηρίου:  ΒΟΡΕΙΟΣ 
 
 Συνολική επιφάνεια κτισμάτων: …………… 
 
  Κτίριο πανταχόθεν ελεύθερο: Ναι             Όχι   
 
 Περιβάλλων χώρος  
     ΓΩΝΙΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΩΝΙΕΡΟΥ  , ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΤΙΚΑ 
(οικοδομικό τετράγωνο με πράσινο, δίπλα σε πάρκο, κ.λπ.) 
  
Εξωτερικοί τοίχοι: ……………………………………………………………………... 
  
 

X 



Μόνωση:    ΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ 
 Παράθυρα (Μονά-διπλά): ΔΙΠΛΑ 
 Πρόσφατη ανακαίνιση/ενεργειακή αναβάθμιση 
ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
 Θέρμανση 
   
Φυσικό αέριο             Ναι           Όχι   
 
Πετρέλαιο                  Ναι           Όχι   
   
Ηλεκτρικό ρεύμα       Ναι           Όχι   
  
Ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου 2017-18 
……………………………………………………2305 m3…………………………. 
Ετήσια κατανάλωση πετρελαίου 2017-18 
………………………………………………………………………………………… 
 Φωτισμός 
……………………ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ( TL )…………………………………… 
(λάμπες πυρακτώσεως, φθορισμού, LED) 
 Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 2017-18 
……………………………………………………………53986 kwh…………… 
  
Προηγούμενες πρωτοβουλίες-δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή άλλες σχετικές 
πρακτικές ……………………………………………………………………………………………………………. 

x 

x 

x 



Ενεργειακό συμβούλιο 
  
Ορίστηκε το ενεργειακό συμβούλιο με τα εξής μέλη: 
 

 Διευθύντρια:  Ανδρούλα Γεωργίου 
 
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί:  Κωνσταντίνος Κλάγκος 
                                                          Μαρία Κουντούρη 
 
Μαθητές της ενεργειακής ομάδας:  Ελισάβετ Μακρή (Α1) 
                                                                   Άξελ Μορίνα (Α2) 
                                                                   Έλενα Κομνηνού (Β1) 
                                                                   Κύρριλλος Ντάρουις (Β2) 
 
Εκπρόσωπος Διαχειριστής-Συντηρητής κτηρίου της εταιρείας 
Task Α.Ε.:  Μιχάλης Κατράς 
 



Περιήγηση Ενεργειακού Συμβουλίου 
 
Μετά την συγκρότηση του Ενεργειακού Συμβουλίου, πραγματοποιήθηκε η 
αναγνωριστική ενεργειακή περιήγηση του συμβουλίου. 
 
Αρχικά επισκέφτηκαν το χώρο του λεβητοστάσιου. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Σύστημα κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο. 
 



Στο χώρο του λεβητοστάσιου υπάρχει και σύστημα υδροδότησης.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Τομέας υδροδότησης: υπάρχουν μετρητές παροχής νερού και ένα δοχείο 
συλλογής όμβριων υδάτων που στην συνέχεια χρησιμοποιείται στις 
τουαλέτες και στο πότισμα των λουλουδιών της αυλής. 
 



Στη συνέχεια επισκέφτηκαν το αντλιοστάσιο. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Eιδικό σύστημα πυρόσβεσης για το μηχανολογικό κομμάτι του κτηρίου που σε 
περίπτωση πυρκαγιάς ελευθερώνει στερεό υλικό που απορροφά όλο το Ο2 της 
ατμόσφαιρας. Έτσι η παρουσία ανθρώπου στο χώρο είναι επικίνδυνη γιατί υπάρχει 
κίνδυνος ασφυξίας. 
 



Επισκέφτηκαν ακόμα τον χώρο με το ηλεκτρολογικό τμήμα της ΔΕΗ. 
 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τμήμα αντιστάθμισης: υπεύθυνο για 
την εξομάλυνση του ρεύματος. 
Μετατρέπει δηλαδή την κυματοειδή 
μορφή του ρεύματος σε περίπου 
οριζόντια. Ευθύνεται για την παροχή 
ρεύματος σε όλο το κτήριο   
 



         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τμήμα ΔΕΗ Τμήμα Η/Ζ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPS 

 Το UPS σε περίπτωση διακοπής 

ρεύματος συνεχίζει την τροφοδοσία 

του κτηρίου για χρονικό διάστημα 

που εξαρτάται από τις συσκευές που 

λειτουργούν εκείνη την στιγμή. 

 



Στο τέλος  της περιήγησης βρέθηκαν όλοι στην ταράτσα του κτηρίου 

όπου υπάρχουν φωτοβολταϊκά συστήματα και ηλιακός θερμοσίφωνας 

 

Φωτοβολταϊκά 
Ηλιακός 

Θερμοσίφωνας 
 









Οι Ενεργειακές ομάδες  στα πλαίσια των ωρών του μαθήματος PROJECT μελέτησαν 
το ζήτημα της ενέργειας και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα κλιματικής αλλαγής. 
Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσουν τέσσερεις παρουσιάσεις με θέμα “Αιτίες και 
επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής” και “Λύσεις κλιματικής αλλαγής” που θα 
παρακολουθήσετε. 



1η  Παρουσίαση(Α1) 
Επιπτώσεις και αίτια της κλιματικής αλλαγής 

Μάθημα: Project 

Σχολ. Έτος: 2018-2019 

Συμμετέχοντες: Οι μαθητές/μαθήτριες του Α΄1 τμήματος 

Επιμέλεια παρουσίασης: Καουνέακ Ιονάταν, Δημγκιόγκα Νικόλαος 

Υπευθ. Καθ.: κ. Γεωργίου Ανδρούλα 



Τι είναι η κλιματική αλλαγή; 
 

 

 

• Με τον όρο ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ αναφερόμαστε στη 
μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος και ειδικότερα σε 
μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται 
σε μεγάλη χρονική κλίμακα. 

 

• Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, 
καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο 
κλίμα, όπως η τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρα. 

  

 

 

        

       Π

       

       



Φαινόμενα κλιματικής αλλαγής 

● Ακραία καιρικά φαινόμενα, μετατόπιση των βροχοπτώσεων 

● Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα 
εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα και προκαλούν πλημμύρες και 
υποβάθμιση της ποιότητας του νερού, καθώς και περιορισμό των 
υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές. 



Τήξη των πάγων και άνοδος της στάθμης των θαλασσών 

Όταν το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται. Ταυτόχρονα η υπερθέρμανση 

  του πλανήτη προκαλεί την κατάρρευση όγκων πάγου. 

Εξαιτίας των αλλαγών αυτών, ανεβαίνει η στάθμη των θαλασσών με 

   αποτέλεσμα να προκαλούνται πλημμύρες και διάφορες καταστροφές. 

 

Επιπτώσεις 



Συνέπειες για την Ευρώπη 
 

 
 

● Οι χώρες της νότιας και κεντρικής Ευρώπης πλήττονται όλο και 
πιο συχνά από κύματα καύσωνα, δασικές πυρκαγιές και 
ξηρασίες. 

● Η λειψυδρία στις περιοχές της Μεσογείου αυξάνεται συνεχώς με 
αποτέλεσμα να μεγαλώνουν οι κίνδυνοι ξηρασίας και 
ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. 

● Η Βόρεια Ευρώπη δέχεται μεγαλύτερες ποσότητες 
βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες θα γίνουν σύνηθες φαινόμενο 
τον χειμώνα. 

● Οι αστικές περιοχές, όπου ζουν σήμερα 4 στους 5 Ευρωπαίους, 
εκτίθενται σε καύσωνες, πλημμύρες ή στην άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας, αλλά συχνά δεν είναι κατάλληλα 
προετοιμασμένες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 



Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία  
• Έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των θανάτων που 

σχετίζονται με τον καύσωνα σε ορισμένες περιοχές και 
μείωση των θανάτων που σχετίζονται με το κρύο σε άλλα 
κράτη μέλη. 

• Βλέπουμε ήδη αλλαγές στην κατανομή ορισμένων ασθενειών 
που μεταδίδονται με το νερό. 



Κόστος για την κοινωνία και την οικονομία 
 

• Οι υλικές ζημίες και οι ζημίες στις υποδομές, καθώς και στην ανθρώπινη 
υγεία, συνεπάγονται υψηλό κόστος για την κοινωνία και την οικονομία. 

• Το διάστημα τριακονταετία, οι πλημμύρες έπληξαν περισσότερα από 5,5 
εκατομμύρια άτομα και προκάλεσαν άμεσες οικονομικές ζημίες άνω των 
90 δισ. ευρώ. 

• Τομείς που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της 
θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων, η ενέργεια και ο τουρισμός 
πλήττονται σε μεγάλο βαθμό. 



Κίνδυνοι για την άγρια πανίδα και χλωρίδα 
 

● Η κλιματική αλλαγή επέρχεται εξαιρετικά γρήγορα και πολλά είδη φυτών και 

ζώων αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. 

● Πολλά είδη που ζουν στην ξηρά ή σε γλυκά και θαλασσινά νερά έχουν ήδη 

μετακινηθεί προς νέες περιοχές. Ορισμένα είδη φυτών και ζώων θα 

αντιμετωπίσουν υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης εάν η μέση θερμοκρασία της γης 

εξακολουθήσει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. 



Τα αίτια της κλιματικής αλλαγής 
• Η βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι η υπερβολική χρήση 

ορυκτών πόρων, η καύση των οποίων απελευθερώνει τεράστιες 
ποσότητες CO2 στην ατμόσφαιρα. Η ανθρώπινη παρέμβαση τα τελευταία 
150 χρόνια σε συνδυασμό με την αποψίλωση των δασών, έχουν 
διαταράξει ανεπανόρθωτα τις ισορροπίες στον κύκλο του CO2. Η μεγάλη 
ποσότητα CO2 που πλέον συγκεντρώνεται στην ατμόσφαιρα, έχει 
συμβάλει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Το αποτέλεσμα 
είναι η αδυναμία των φυσικών συστημάτων να προσαρμοστούν στα νέα 
δεδομένα. 



• Επίσης πολλοί άλλοι παράγοντες είναι: 

 

Εξωτερικοί: ηλιακή δραστηριότητα, συγκρούσεις κομητών με τη γη, 

προσκρούσεις πολύ μεγάλων μετεωριτών. 

 

Εσωτερικοί:  

α) φυσικά: Ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα, απρόβλεπτα 

φυσικά φαινόμενα. 

 β) ανθρωπογενή: Θερμοκηπικά αέρια, εξαφάνιση των δασών 

(διάβρωση). 

 

•  Η μεγαλύτερη όμως αιτία είναι ο άνθρωπος, ο οποίος ευθύνεται 

για τις κλιματικές αλλαγές λόγω της ενεργειακής του σπατάλης. 



2η Παρουσίαση(Α1) 
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

● Γκρόσου Άγγελος-Ρομπέρτο 

● Μάτα Κρίστι 

● Γκαμάγκε Άγγελος 

● Μάθημα: Project 

● Καθηγήτρια: Γεωργίου Α. 

● 42ο Λύκειο Αθηνών 

● Έτος: 2018-2019 

● Αβιεριτσέι Στεφανία-Αλεξάνδρα 
● Κεχαγιά Φατμέ 
● Δημγκιόκα Νίκος 
● Καουνέακ Ιονάθαν 
● Αρμπής Γεώργιος 
● Κονόμι Ηλίας 

 

 



  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
      Με τον όρο κλιματική αλλαγή 

αναφερόμαστε στη μεταβολή του 
παγκοσμίου κλίματος και ειδικότερα σε 
μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών 
που εκτείνονται σε μεγάλη χρονική κλίμακα. 
Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν 
στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις ως 
προς τη μέση κατάσταση του κλίματος ή τη 
μεταβλητότητα του, που εκτείνονται σε 
βάθος χρόνου δεκαετιών ή περισσότερων 
ακόμα ετών. Οι κλιματικές αλλαγές 
οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, καθώς 
και σε ανθρώπινες δραστηριότητες με 
επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η τροποποίηση 
της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Στη 
Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), η 
κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα ως η 
μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή 
έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, 
διακρίνοντας τον όρο από την κλιματική 
μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια. 

 



                                                                           

 

Κάνε το κύμα 

Η ενέργεια των κυμάτων λειτουργεί με θαυμαστό τρόπο. Πρόσφατα, η εταιρεία Northwest 

 Energy Innovations στις ΗΠΑ, ανέπτυξε ένα υποβρύχιο κύτος σκάφους, προσαρτημένο σε έναν 

 πλωτήρα που αντιλαμβάνεται τόσο τις κάθετες όσο και τις οριζόντιες κινήσεις των κυμάτων. 

 Η έξυπνη συσκευή πιάνει την κίνηση του ωκεανού και στη συνέχεια τη μετατρέπει σε ενέργεια  

που μεταφέρεται στην ξηρά μέσω ενός καλωδίου.Πέρσι εγκαταστάθηκε στην τοποθεσία δοκιμών 

 Wave Energy του Ναυτικού των ΗΠΑ, στον κόλπο Kaneohe Bay της Χαβάης μία δοκιμαστική 

 συσκευή με το 

 όνομα <<Azura>>. 

 

 

 

 

http://www.nwenergyinnovations.com/about/
http://www.nwenergyinnovations.com/about/
http://www.nwenergyinnovations.com/about/
http://www.nwenergyinnovations.com/about/
http://www.nwenergyinnovations.com/about/
http://www.nwenergyinnovations.com/about/
http://spectrum.ieee.org/energywise/green-tech/geothermal-and-tidal/doe-launches-new-gridconnected-wave-power-project-in-hawaii-


 

Τιθασεύοντας τη θερμότητα της Γης 

 

Η γεωθερμική ενέργεια προκαλεί δέος, αλλά είναι εκπληκτικά απλή. Πρόκειται,  

απλά, για την αξιοποίηση της φυσικής θερμότητας της γης (5.500°C στον πυρήνα της) 

 για τις δικές μας ανάγκες. Τα εξωτερικά 3 μέτρα της επιφάνειας της γης διατηρούνται  

σε, σχεδόν, σταθερή θερμοκρασία 10-16°C όλον τον χρόνο, και αυτή η θερμότητα  

μπορεί να αξιοποιηθεί για τη θέρμανση κτιρίων, νερού και άλλων στοιχείων 

  

http://www.bbc.co.uk/climate/adaptation/geothermail_energy.shtml
http://www.bbc.co.uk/climate/adaptation/geothermail_energy.shtml
http://www.bbc.co.uk/climate/adaptation/geothermail_energy.shtml
http://www.bbc.co.uk/climate/adaptation/geothermail_energy.shtml
http://www.bbc.co.uk/climate/adaptation/geothermail_energy.shtml
http://www.bbc.co.uk/climate/adaptation/geothermail_energy.shtml
http://www.bbc.co.uk/climate/adaptation/geothermail_energy.shtml


Μπορούμε ακόμα να  μετατρέψουμε τη γεωθερμική ενέργεια σε ηλεκτρική 
ενέργεια, χρησιμοποιώντας εργοστάσια γεωθερμικής ενέργειας που 
χρησιμοποιούν τη θερμότητα της γης για την παραγωγή ατμού, ο οποίος κινεί 
μια γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 



 

 

 

 

 

Ηλιακό οδικό ταξίδι 

Οι αυτοκινητόδρομοι που διασχίζουν τον πλανήτη αποτελούνται από μαζικές  

ποσότητες ασφάλτου και, ως γνωστόν, προκαλούν πονοκεφάλους λόγω της  

κυκλοφοριακής συμφόρησης. Ωστόσο, τι γίνεται εάν αυτοί οι δρόμοι μπορούσαν να 

ανακουφίσουν άλλου είδους προβλήματα που βλάπτουν τη γη, με το να  

μετατραπούν σε καθαρές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που μπορούν να  

τροφοδοτούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ή σπίτια και επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά 

τους; 

 Η Solar Roadways, έχει αναπτύξει ακριβώς ένα τέτοιο σύατημα: πάνελ 

κατασκευασμένα από ψημένο γυαλί, που αντέχουν να συγκρατούν ένα στόλο 

φορτηγών και διαθέτουν φώτα LED για τη σήμανση των οδικών σημάτων και 

γραμμών. Είναι εξοπλισμένα με θερμαντικά στοιχεία που λιώνουν το χιόνι και 

περιέχουν μικροεπεξεργαστές για να επικοινωνούν, κάτι που τα κάνει πιο έξυπνα, 

ακόμα και από τo smartphone σας (χωρίς παρεξήγηση). 



Αυτοσχέδιοι παγετώνες 

Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής είναι ανατριχιαστικά, με τους παγετώνες 
που λιώνουν να αποτελούν μερικές από τις πιο προφανείς ενδείξεις.  

Ένα έξυπνο φυλάκιο των Ιμαλαΐων αντεπιτίθεται με αυτοσχέδιους παγετώνες που η 
κοινότητα κατασκεύασε με τα χέρια της.  

Ένας συνταξιούχος μηχανικός από το χωριό Chewang Norphel, βοήθησε στην 
δημιουργία ενός έργου που χρησιμοποιεί αρδευτικά κανάλια και μια δεξαμενή για να 
παγιδεύουν το νερό που παγώνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο τεχνητός μίνι 
παγετώνας -περίπου 1,6 χλμ. μήκος και λιγότερο από 46 μέτρα πλάτος- λιώνει και 
μετατρέπεται σε νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άρδευση των 
καλλιεργειών την άνοιξη            

 
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 



Μετατρέποντας βλαβερά βιομηχανικά κατάλοιπα σε μαγειρική σόδα 

Έως ότου τα εργοστάσια που καίνε άνθρακα να αντικατασταθούν από καθαρή ενέργεια, το 
καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τα απόβλητά 
τους και τα υποπροϊόντα τους. Οι βιομηχανικές εκπομπές, συνήθως, χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες: ενέργεια, θέρμανση και ανεπιθύμητοι ρύποι. Αν και η ενέργεια είναι κάτι καλό και 
η θερμότητα είναι χρήσιμη, το διοξείδιο του άνθρακα και τα όξινα αέρια -Όπως τα οξείδια του 
θείου- από τα συστήματα βιομηχανικών αποβλήτων είναι πολύ βλαβερά. Αυτό είναι το σημείο 
που εισέρχεται και εντυπωσιάζει η τεχνολογία SkyMine, συλλαμβάνοντας και αφαιρώντας τους 
ρύπους από τις καπνοδόχους των εργοστασίων (αυτές τις γιγαντιαίες καμινάδες που βγάζουν 
καπνό) και τις μετατρέπουν σε αβλαβή μαγειρική σόδα. 

 



 

Τα καυσόξυλα αντιμέτωπα με τον άνθρακα 

Στις αρχές αυτού του χρόνου, η μεγαλύτερη δημόσια επιχείρηση παραγωγής 
άνθρακα, η Peabody Energy, με ορυχεία στην Αυστραλία και τις ΗΠΑ, κήρυξε 
πτώχευση. Αποτελεί έκπληξη; Όχι πραγματικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές 
του άνθρακα έχουν βυθιστεί, το φυσικό αέριο βρίσκεται σε ανάκαμψη και οι 
ενισχυμένοι κανονισμοί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έχουν 
πλέον καθιερωθεί. Ωστόσο, αν και οι πρωτοβουλίες για καθαρή ενέργεια 
κερδίζουν την εύνοια έναντι των καπνισμένων εναλλακτικών λύσεων, ο κλάδος 
της βιομάζας μπορεί να έχει βρει μια προσωρινή λύση, με τη μορφή μαύρων 
σβόλων (πέλλετ), γνωστών και ως «ψημένο ξύλο». 

Περισσότερη συμπυκνωμένη ενέργεια από τα παραδοσιακά πέλλετ και μία 
ανανεώσιμη -με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα- εναλλακτική λύση, αυτή τη στιγμή 
υπάρχει μια ισχυρή αγορά για το υλικό ήδη στην Ευρώπη, όπου οι ιδιοκτήτες 
εργοστασίων άνθρακα υποβάλλονται σε κυρώσεις για τη χρήση άνθρακα. 

 

 





https://www.youtube.com/watch?v=0tQqJT6nXLw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0tQqJT6nXLw
https://www.youtube.com/watch?v=0tQqJT6nXLw


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

ΛΥΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Κλιματική_αλλαγή 
 
 
https://www.ben-jerry.gr/whats-new/climate-change-solutions 
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3η Παρουσίαση(Α2) 

ΑΙΤΙΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

• Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη 
θερμοκρασία της γης μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της 
αποψίλωσης των ομβρόφιλων δασών και της κτηνοτροφίας. 

 

• Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του 
θερμοκηπίου στα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, 
προκαλώντας αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου και 
υπερθέρμανση του πλανήτη. 



ΑΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

• Ορισμένα αέρια της ατμόσφαιρας λειτουργούν όπως το γυαλί των 
θερμοκηπίων, παγιδεύοντας τη θερμότητα του ήλιου και εμποδίζοντας τη 
διάχυσή της στο διάστημα. 

• Πολλά από αυτά τα αέρια υπάρχουν στη φύση, η ανθρώπινη 
δραστηριότητα όμως έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των 
συγκεντρώσεων ορισμένων από αυτά στην ατμόσφαιρα, ιδίως των εξής: 

●Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

●Μεθάνιο 

●Υποξείδιο του αζώτου 

●Φθοριούχα αέρια 

 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Αέριο Θερμοκηπίου Μ.Ο. Χρόνου Ζωής (σε 

έτη) 
Δυναμικό θέρμανσης 

(ανηγμένο στα 100έτη) 

Διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) 

Δεν υπάρχει 

αντιπροσωπευτική τιμή 

1 

Μεθάνιο (CH4) 12.4 28 - 36 

Οξείδιο του αζώτου (N2O) 121 265 - 298 

Χλωροφθοράνθρακες (CFC) Από βδομάδες έως χιλιάδες 

έτη 

Ποικίλει, με το ανώτερο να 

φτάνει τα 23500 έτη 



ΑΙΤΙΑ  ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

● Η καύση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου παράγει 
διοξείδιο του άνθρακα και υποξείδιο του αζώτου. 

● Αποψίλωση των δασών: τα δέντρα συμβάλλουν στη ρύθμιση του κλίματος 
διότι απορροφούν το CO2 από την ατμόσφαιρα. Συνεπώς, όταν μειώνονται, 
χάνεται αυτό το θετικό αποτέλεσμα και ο άνθρακας που θα αποθηκευόταν σ' 
αυτά ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, επιδεινώνοντας το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. 

● Αύξηση της κτηνοτροφίας: οι αγελάδες και τα αιγοπρόβατα παράγουν 
μεγάλες ποσότητες μεθανίου κατά την πέψη της τροφής τους. 

● Τα αζωτούχα λιπάσματα ευθύνονται για τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου. 
Τα φθοριούχα αέρια έχουν τεράστια θερμαντική επίδραση, έως και 23.000 
φορές μεγαλύτερη από αυτή του CO2. Ευτυχώς εκλύονται σε μικρότερες 
ποσότητες και καταργούνται σταδιακά σύμφωνα με κανονισμό της ΕΕ. 



ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
• Η αξία του νερού είναι αδιαμφισβήτητη, αφού κάθε ζωντανός οργανισμός 

εξαρτάται απ’ αυτό, για να επιβιώσει. Άρα είναι πολύτιμο και πρέπει να το 
προστατεύουμε. Δυστυχώς, σε όλο τον πλανήτη παρατηρείται ρύπανση των 
ποταμών, των λιμνών κλπ από τα απόβλητα των εργοστασίων και τα λύματα 
των νοικοκυριών Τα νερά ρυπαίνονται από διάφορα υγρά, επικίνδυνα για την 
υγεία, τα οποία χύνονται εκεί. Τέτοια υγρά είναι η βενζίνη, τα λάδια από 
μηχανές, αυτοκίνητα, τα απορρυπαντικά, τα φυτοφάρμακα κλπ. Ρύπανση των 
νερών προκαλούν ακόμη όλων των ειδών τα πλαστικά, τα ελαστικά, τα είδη 
αλουμινίου. Συχνά στις χώρες του Τρίτου κόσμου ξεσπούν πολύ σοβαρές 
αρρώστιες, εξαιτίας της κατανάλωσης βρώμικου νερού. 

 

 



ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 

• Η σημερινή μέση θερμοκρασία της γης είναι κατά 0,85ºC υψηλότερη από ό,τι στο 
τέλος του 19ου αιώνα. Κάθε μία από τις τρεις τελευταίες δεκαετίες ήταν 
θερμότερη από την προηγούμενή της, από τότε που άρχισε η καταγραφή 
στοιχείων το 1850. Οι επιφανέστεροι κλιματολόγοι του κόσμου πιστεύουν ότι οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες είναι σχεδόν σίγουρα η κύρια αιτία της 
υπερθέρμανσης που παρατηρείται από τα μέσα του 20ού αιώνα. Μια αύξηση της 
θερμοκρασίας κατά 2°C σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή θεωρείται από 
τους επιστήμονες ως το όριο πέραν του οποίου θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερος 
κίνδυνος για επικίνδυνες και πιθανώς καταστροφικές αλλαγές στο περιβάλλον 
του πλανήτη.  Για τον λόγο αυτό, η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την 
ανάγκη διατήρησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2°C. 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις περιοχές του κόσμου. 

Οι πάγοι στις πολικές περιοχές λιώνουν και η στάθμη της 
θάλασσας ανεβαίνει.  

Ορισμένες περιοχές πλήττονται συχνότερα από ακραία 
καιρικά φαινόμενα και βροχοπτώσεις, ενώ άλλες 
δοκιμάζονται από μεγάλης έντασης καύσωνες και 

ξηρασίες. 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

• Η κλιματική αλλαγή έχει ήδη επιπτώσεις στην υγεία: 

● Έχει σημειωθεί αύξηση του αριθμού των θανάτων που 
σχετίζονται με τον καύσωνα σε ορισμένες περιοχές και 
μείωση των θανάτων που σχετίζονται με το κρύο σε άλλα 
κράτη μέλη. 

● Βλέπουμε ήδη αλλαγές στην κατανομή ορισμένων 
ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό καθώς και 

φορέων νόσων. 



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
● Οι χώρες της νότιας και 

κεντρικής Ευρώπης 

πλήττονται όλο και πιο συχνά 

από κύματα καύσωνα, 

δασικές πυρκαγιές και 

ξηρασίες. 

● Η λειψυδρία στις περιοχές της 

Μεσογείου αυξάνεται 

συνεχώς με αποτέλεσμα να 

μεγαλώνουν οι κίνδυνοι 

ξηρασίας και ανεξέλεγκτων 

πυρκαγιών. 

●  Η Βόρεια Ευρώπη δέχεται 

μεγαλύτερες ποσότητες 

βροχοπτώσεων και οι πλημμύρες θα 

γίνουν σύνηθες φαινόμενο τον 

χειμώνα. 

●  Οι αστικές περιοχές, όπου ζουν 

σήμερα 4 στους 5 Ευρωπαίους, 

εκτίθενται σε καύσωνες, πλημμύρες 

ή στην άνοδο της στάθμης της 

θάλασσας, αλλά συχνά δεν είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένες για την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

 



ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

● Οι υλικές ζημίες και οι ζημίες στις υποδομές, καθώς και στην 
ανθρώπινη υγεία, συνεπάγονται υψηλό κόστος για την κοινωνία 
και την οικονομία. 

● Το διάστημα 1980 - 2011, οι πλημμύρες έπληξαν περισσότερα από 
5,5 εκατομμύρια άτομα και προκάλεσαν άμεσες οικονομικές ζημίες 
άνω των 90 δισ. Ευρώ. 

● Τομείς που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο της 
θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων, όπως η γεωργία, η 
δασοκομία, η ενέργεια και ο τουρισμός πλήττονται σε μεγάλο 
βαθμό. 



ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΟΝΤΑΣ... 

• Αφού πάρουμε στα υπόψη μας και τις επιπτώσεις και τα 
αίτια της κλιματικής αλλαγής , πρέπει να σκεφτούμε την 
επίδραση που έχουμε στο περιβάλλον και πως οι πράξεις μας 
έχουν τις δικές τους συνέπειες. Ωστόσο πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας ότι δεν υπάρχουμε μόνο εμείς στο περιβάλλον 
αλλά και άλλοι ζωντανοί οργανισμοί. 



ΜΕ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ... 

https://www.youtube.com/watch?v=y-VNfbKEjRU 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΙΤΙΩΝ 

● https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el 

● Επίσης πάρθηκαν εικόνες από το Google 

● Τέλος ο πίνακας των αναλυτικών στοιχείων πάρθηκε από 
την Wikipedia 

https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el
https://ec.europa.eu/clima/change/causes_el


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

● https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_el 

● Διαλέξαμε διάφορες εικόνες από το Google 

https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_el
https://ec.europa.eu/clima/change/consequences_el


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ Α2 
● ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

● ΜΑΥΡΟΦΤΑ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

● ΜΑΧΜΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

● ΜΥΡΤΑΪ ΙΟΝΙΛΝΤΑ 

● ΜΟΡΙΝΑ ΑΞΕΛ 

● ΝΑΣΡΑΛΛΑ ΚΡΟΛΕΣ 

● ΝΤΟΥΚΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ 

● ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

● ΣΑΚΕΪ ΕΚΤΩΡ   



4η Παρουσίαση(Α2) 
ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ… 

• Είναι πολύ σημαντικό να 

συνειδητοποιήσουμε όλοι τη 

σημασία που έχει  το περιβάλλον 

για μας, καθώς και τους λόγους 

για τους οποίους όλοι είμαστε 

υποχρεωμένοι να καταβάλλουμε 

το μέγιστο των δυνατοτήτων μας 

για την προστασία του. 



1η ΛΥΣΗ: ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΑ ΦΩΤΑ 

• Όταν μετακινούμαστε από ένα 
δωμάτιο του σπιτιού ή του γραφείου 
στο άλλο, πρέπει να σβήνουμε τα 
φώτα, έστω και αν θα λείψουμε 
μόνο για λίγη ώρα. Ταυτόχρονα, 
είναι καλή ιδέα να αξιοποιούμε όσο 
περισσότερο γίνεται το φως της 
ημέρας, ανοίγοντας τις κουρτίνες 
στα σπίτια μας και κάνοντας 
δραστηριότητες όπως το διάβασμα, 
το κέντημα ή το σιδέρωμα δίπλα από 
ένα παράθυρο. Επίσης, σημαντικό 
είναι να ξεσκονίζουμε τους 
λαμπτήρες καθώς οι σκονισμένοι 
λαμπτήρες καταναλώνουν 
περισσότερη ενέργεια από ό,τι οι 
καθαροί. 



2η ΛΥΣΗ: ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕ ΕΞΥΠΝΑ  
• Υπάρχουν πολλά πράγματα που 

μπορούμε να κάνουμε ενώ 
μαγειρεύουμε, προκειμένου να μην 
καταναλώνουμε άσκοπα ενέργεια. 
Για παράδειγμα, δεν ανοίγουμε 
συχνά την πόρτα του φούρνου για 
να ελέγξουμε εάν είναι έτοιμο το 
φαγητό. Κάθε φορά που ανοίγουμε 
την πόρτα του φούρνου, βγαίνει ο 
θερμός αέρας και μέσα μπαίνει 
κρύος αέρας. Ως αποτέλεσμα, στη 
συνέχεια ο φούρνος πρέπει να 
καταναλώσει μεγαλύτερη ποσότητα 
ενέργειας για να αναπληρώσει τη 
χαμένη θερμότητα, αλλά και για να 
την επαναφέρει στη θερμοκρασία 
που του έχουμε ορίσει, π.χ. 180° ή 
200°C. 



3η ΛΥΣΗ: ΚΑΛΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ  
• Η σωστή μόνωση του σπιτιού 

εξασφαλίζει δροσιά το καλοκαίρι και 
ζέστη το χειμώνα. Ελέγχουμε τις πόρτες 
και τα παράθυρα των σπιτιών μας για 
διαρροές. Όσον αφορά στα παράθυρα, 
τοποθετούμε διπλά τζάμια όπου αυτό 
είναι εφικτό. Βεβαιωνόμαστε ότι η 
οροφή της κατοικίας μας είναι καλά 
μονωμένη. Εάν πρόκειται να χτίσουμε 
ένα νέο σπίτι, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη μας την «ενεργειακή απόδοση 
του κτιρίου», δηλαδή την ποσότητα 
ενέργειας που πραγματικά 
καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι 
ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που 
συνδέονται με τη συνήθη χρήση του 
κτιρίου. Πρέπει να υπολογίσουμε τη 
μόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, το 
σχεδιασμό και τη θέση του κτιρίου σε 
σχέση με τους κλιματολογικούς 
παράγοντες, την έκθεση στον ήλιο και 
την επίδραση των γειτονικών 
κατασκευών. 



4η ΛΥΣΗ: ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ  

• Για μικρές αποστάσεις, αποφεύγουμε 

τη χρήση του αυτοκινήτου. Πέραν από 

έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο 

εκγύμνασης του σώματος, το 

περπάτημα αποτελεί τρόπο 

προστασίας του περιβάλλοντος από τα 

καυσαέρια των αυτοκινήτων και των 

λοιπών μηχανοκίνητων μέσων 

μεταφοράς. Για μικρές αποστάσεις, 

όπως από το σπίτι στο περίπτερο ή στο 

φούρνο, καλό είναι να αποφεύγουμε 

το αυτοκίνητο και να προτιμάμε να 

περπατάμε ή να χρησιμοποιούμε το 

ποδήλατο.  



5η ΛΥΣΗ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Μια απλή συνήθεια που μπορούμε να υιοθετήσουμε όλοι και να 
συμβάλουμε με τον τρόπο αυτό στην προστασία του 

περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας είναι η 
ανακύκλωση του χαρτιού, του γυαλιού, του αλουμινίου κ.λ.π. 

Χρησιμοποιούμε ξεχωριστά τους κάδους ανακύκλωσης για το γυαλί, το 

χαρτί, το αλουμίνιο και τις λοιπές συσκευασίες. 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

• ΜΑΥΡΟΦΤΑ ΕΛΕΝΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

• ΝΤΟΥΚΑ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ  



Επιπλέον οι μαθητές κατασκεύασαν  σχέδια  που φανερώνουν την ανησυχία 
τους για την κλιματική αλλαγή. 













Δημιούργησαν  με  την  βοήθεια  του  υπολογιστή  δύο  
αφίσες.  
 
 
Η πρώτη έχει  θέμα  “ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  ΑΛΛΑΓΗΣ” 
 
 
Η δεύτερη έχει θέμα  “ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ” 
 





Β ί ν τ ε ο 
  
Οι μαθητές δημιούργησαν ένα βίντεο που μπορείτε να 
παρακολουθήσετε στην παρακάτω διεύθυνση: 
   
Link video:   
 
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/Κλιματική_Αλλαγή_Trim.mp4 

https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4
https://openload.co/f/gOMz4Qei0zI/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B7%CC%81_Trim.mp4


Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή   Ε φ η μ ε ρ ί δ α 
  
Οι μαθητές δημιούργησαν ηλεκτρονική εφημερίδα με άρθρα που αφορούν την 
κλιματική αλλαγή. 
Μπορείτε να την διαβάσετε στην παρακάτω διεύθυνση: 
  
Link για την εφημερίδα: 
https://www.makemynewspaper.com/designer/app/open?share=494085c6a8418
d91d6 

https://www.makemynewspaper.com/designer/app/open?share=494085c6a8418d91d6
https://www.makemynewspaper.com/designer/app/open?share=494085c6a8418d91d6


Τέλος  δημιούργησαν πίνακα ανακοινώσεων με τις δημιουργίες τους και το 
πρόγραμμα δράσης. 





 
 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα: 
 
 

 
Πραγματοποιήθηκε η Ενεργειακή περιήγηση των Ενεργειακών Ομάδων 
όπου επισκέφτηκαν το λεβητοστάσιο, το χώρο της υδροδότησης, το 
αντλιοστάσιο, τη ΔΕΗ και ενημερώθηκαν . 

 
 
 
Οι Ενεργειακές Ομάδες κατέγραψαν  ηλεκτρικές συσκευές που 
χρησιμοποιούμε στο σχολείο. 

 
 
 
Το σχολείο παρέλαβε βαλίτσα με ειδικά όργανα μέτρησης θερμοκρασίας, 
φωτεινότητας και  CO2.  
 
 
 



Εξωτερική  
θερμοκρασία 

Σχολικός  
χώρος 

Θερμοκρασία  
χώρου 

Ανοιχτά  
παράθυρα 

Άλλες  
παρατηρήσεις 

Αυλή 17o C Ισόγειο 21o C Aιθ. 19.6o C 21o C 
Ημέρα με 

ηλιοφάνεια 

 

Ταράτσα 16oC 

1ος Όροφος  20o 

C 

Υπόγειο  

20o C 

 
Αιθ. Καθ. 

18o C 

 

 
Ώρα: 11.20 

Αυλή 13o C Ισόγειο 19o C Aιθ. 19o C 18o C 
Ημέρα με  

ηλιοφάνεια 

 
Ταράτσα 15oC 

1ος Όροφος  18o 

C 
2ος Όροφος 

17o C 

 

Αιθ. Καθ. 

18o C 

 
 

Ώρα: 08.40 

Καταγραφή θερμοκρασίας στους χώρους του σχολείου μου 



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 
  
Από τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 μέχρι τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 
πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας οι μετρήσεις φωτεινότητας . 
  
  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
Δυο ενεργειακές ομάδες, πραγματοποίησαν μετρήσεις κατανάλωσης (Watt) και 
αντίστοιχης φωτεινότητας (Lumen), σε τρεις διαφορετικούς τύπους λαμπτήρων:  
1. Classic (πυρακτώσεως νέας γενιάς), της εταιρίας OSRAM, ενεργειακής κατάταξης 
«D», 
2. Αλογόνου, της εταιρίας PHILIPS ενεργειακής κατάταξης «Α» και  
3. Led, της εταιρίας PHILIPS, ενεργειακής κατάταξης «Α+».  
Στον παρακάτω πίνακα, φαίνεται ξεκάθαρα η σαφής διαφορά κατανάλωσης –
απόδοσης των λαμπτήρων Led: 
 

Classic Αλογόνου Led 

Ενεργειακή 

ομάδα Α1 

60 watt – 880 lumen 19 watt – 980 lumen 11 watt – 1020lumen 

Ενεργειακή 

ομάδα Α2 

58 watt – 840 lumen 20 watt –1010 lumen 10 watt –1030 lumen 





Να ανοίξω τα παράθυρα, ή όχι;… ( Μετρήσεις CO2 ) 
    Το σύστημα αυτόματου εξαερισμού που διαθέτουν οι αίθουσες διδασκαλίας στο 
σχολείο μας, μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία όταν η περιεκτικότητα του αέρα σε 
CO2 αυξηθεί, ώστε να την περιορίζουν σε μόνιμα χαμηλά επίπεδα!  Οι μετρήσεις 
δεν υπερέβησαν τα 560 ppm και με ανοιχτά παράθυρα και πόρτα, έπεσαν μόλις στα 
536 ppm!  
   Ζητήσαμε λοιπόν από το συντηρητή του κτηρίου, να απενεργοποιήσει το σύστημα 
για να μπορέσει μια ενεργειακή μας ομάδα, να μετρήσει την περιεκτικότητα  του 
αέρα της αίθουσας σε CO2, με κλειστά και με ανοιχτά παράθυρα. Αυτό έγινε την 
έκτη ώρα της 23ης Νοεμβρίου και πάρθηκαν οι ακόλουθες μετρήσεις:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η μείωση στα χαμηλά επίπεδα του συστήματος αυτόματου εξαερισμού (536 ppm), 
έφτασε μετά από 15 λεπτά, όπως διαπίστωσε η ομάδα μπαίνοντας στην αίθουσα 
την έβδομη ώρα, αφού αφήσαμε την αίθουσα χωρίς μαθητές και με ανοιχτά τα 
παράθυρα!  

ΩΡΑ CO2 σε ppm Ανοιχτά 

παράθυρα 

Κλειστά 

παράθυρα 

12,20 1054 ΝΑΙ 

12,25 1072 ΝΑΙ 

12,30 1110 ΝΑΙ 

12,35 1039 ΝΑΙ 

12,40 926 ΝΑΙ 



Στις 26 Νοεμβρίου, ξαναέγινε διακοπή της λειτουργίας του αυτόματου εξαερισμού, 
ώστε να επαναληφθούν οι μετρήσεις σε άλλη αίθουσα.  
Κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, άλλη ενεργειακή ομάδα, πήρε τις 
παρακάτω μετρήσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Είναι φανερό, ότι το σύστημα αυτόματου εξαερισμού, «κάνει τη δουλειά» των 
ανοιχτών παραθύρων, διατηρώντας την ατμόσφαιρα των αιθουσών διδασκαλίας 
καθαρή σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας! 
Εκτός όμως από την καθαρή ατμόσφαιρα,  το σύστημα εξαερισμού, συνεισφέρει σε 
μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες, γιατί  
διατηρείται η θερμοκρασία του χώρου αφού δε  χρειάζεται να ανοίγουν τα 
παράθυρα! 
 

ΩΡΑ CO2 σε ppm Ανοιχτά 

παράθυρα 

και πόρτα 

Ανοιχτά 

παράθυρα 

Κλειστά 

παράθυρα 

11,20 1094 ΝΑΙ 

11,25 1097 ΝΑΙ 

11,30 1010 ΝΑΙ 

11,35 558 ΝΑΙ 
Μετρητής  CO2 



ΣΒΗΣΤΕ ΤΑ ΦΩΤΑ!!!  
 
Στο σύγχρονο κτήριο που στεγάζεται το σχολείο μας, υπάρχει κεντρικός έλεγχος καταγραφής 
της κατανάλωσης του ρεύματος. Ζητήσαμε λοιπόν από τον υπεύθυνο συντηρητή του κτηρίου, 
να μας δώσει την κατανάλωση που αφορά μόνο στον φωτισμό του σχολείου, για δυο 
συνεχόμενες εβδομάδες. 
 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης (17-24 Οκτωβρίου) δεν έγινε καμία δράση ενώ κατά τη διάρκεια 
της δεύτερης, πραγματοποιήθηκε εξοικονόμηση ενέργειας αποκλειστικά στο φωτισμό, αφού οι 
ενεργειακές μας ομάδες φρόντισαν ώστε κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων και μετά τη λήξη 
του επτάωρου, τα φώτα όλων των αιθουσών διδασκαλίας που χρησιμοποιεί το σχολείο μας και 
μόνο, να κλείνουν. (Στο κτήριο συστεγάζεται το Λύκειό μας μαζί με το 4ο Λύκειο και οι 
αίθουσες που εμείς χρησιμοποιούμε είναι 8). 
 
Το αποτέλεσμα καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα και δείχνει σαφή εικόνα εξοικονόμησης 
ενέργειας. Παρόλο που διαθέτουμε λάμπες φθορισμού τελευταίας γενιάς και μιλάμε μόνο για 
8 αίθουσες, η κατά 9,4 kwh, μείωση της εβδομαδιαίας κατανάλωσης επετεύχθη απλά και μόνο 
σταματώντας την άσκοπη σπατάλη!!! 
 
Προτείνουμε λοιπόν παρόμοιες δράσεις, καταγράφοντας βέβαια τις ολικές ενδείξεις του 
μετρητή για δυο εβδομάδες, αφού δεν υπάρχει η πολυτέλεια της δικής μας αναλυτικής 
καταγραφής. Έτσι θα έχουμε συνολική εικόνα της εξοικονόμησης ενέργειας όλων των σχολείων 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, απλά και μόνο σβήνοντας τα φώτα όταν αυτά δε 
χρειάζονται… Πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό! 
 



 
Timestamp 

 
SchoolSDITMetaksourgio/ACTIVE ENERGY  

 
GRAMMH 1-12 DEH (kW-hr) 

 
 
 
17 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
 
 

23419,2 
 
18 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
23478,4 

 
19 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
23520,7 

 
20 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
23570,3 

 
21 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
23591,1 

 
22 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
23607 

 
23 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
23656,8 

 
24 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
23712,9 

 
εβδομαδιαία κατανάλωση 

 
293,7 



 
 
24 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
 

23712,9 
 
 
25 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 
 

 
 

23761,2 

 
 
26 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
 

23826,4 
 
 
27 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
 

23856,8 
 
 
28 Οκτ 18 12:00:01 AM EEST 

 
 

23875,6 
 
 
28 Οκτ 18 11:00:01 PM EET 

 
 

23895,1 
 
 
30 Οκτ 18 12:00:01 AM EET 

 
 

23947,9 
 
 
31 Οκτ 18 12:00:01 AM EET 

 
 

23997,2 
 
 
εβδομαδιαία κατανάλωση 

 
 

284,3 



 
 

Α/Α 
Ηλεκτρική 

συσκευή 

 
 

Αίθουσα 
Ισχύς σε Watt 

(βαττ) 

 
Ώρες 

λειτουργίας 
ανά ημέρα 

1 Φωτοτυπικό 

workcenter 

5638 
Δ/ΝΣΗ 170-370 6h 

2 Φωτοτυπικό 
Bizhub 360 

Δ/ΝΣΗ < 1400 6h 

3 2 Η/Υ 

TURBOX 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 229 4h-5h 

4 2 Η/Υ 

TURBOX 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΥΠΟΔ/ΝΤΗ 229 6h 

5 Εκτυπωτής 

Canon IP4850 Δ/ΝΣΗ 1.1 6h 



Μετά τις μετρήσεις οι μαθητές δημιούργησαν το παρακάτω σχέδιο δράσης και τον 
οικοκώδικα του σχολείου μας 
 



1.Σβήνουμε τα φώτα όταν 
βγαίνουμε από την αίθουσα 

2.Κλείνουμε τα 
παράθυρα όταν 

ανάβουμε τα 
κλιματιστικά 

3.Κλείνουμε τους 
υπολογιστές και 

δεν τους 
αφήνουμε σε 

αναμονή 

4.Κλείνουμε τα φωτοτυπικά όταν 
τελειώνουμε την εργασία μας 

 

5. Ανακυκλώνουμε 
το χαρτί 

6. Ανακυκλώνουμε 
τις μπαταρίες 

Ο  ι  κ  ο  κ  ώ  δ  ι  κ  α  ς 
 



Το κτήριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο μας έχει κατασκευαστεί το 
2016 με σύγχρονες προδιαγραφές. Διαθέτει: 
 
Αυτόματο σύστημα εξαερισμού 
Αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, φωτεινότητας , CO2 
Σύστημα σκίασης παραθύρων 
Σύστημα φωτοβολταϊκών 
Μόνωση 
Διπλά τζάμια 
  
  
 
 

Προτάσεις 
 
Συντήρηση υπαρχόντων συστημάτων 
Ενεργοποίηση φωτοβολταϊκών 
 



Αίθουσα 1 Αίθουσα 2 

Αντικατάσταση πίνακα κιμωλίας με πίνακα μαρκαδόρου (οι πίνακες 
γυαλίζουν με το φως του ήλιου και αναγκαζόμαστε να κλείνουμε τις 
κουρτίνες και να ανάβουμε τα φώτα για να βλέπουν οι μαθητές) 
 

Τοποθέτηση πολύπριζων στην αίθουσα πληροφορικής για να 
κλείνουν οι υπολογιστές όλοι και να μην μένουν στην αναμονή 
 



Αποτελέσματα Ενεργειών 
  

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των φωτοβολταϊκών 
Αρχίζει η σταδιακή αντικατάσταση του πίνακα κιμωλίας με πίνακα  
    μαρκαδόρου 
Τοποθετήθηκαν πολύπριζα στην αίθουσα πληροφορικής 



                Ευχαριστούμε πολύ 
 
Την Διευθύντριά μας  Ανδρούλα Γεωργίου 
Τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης του Λυκείου που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
Τους συμμετέχοντες καθηγητές : Κωνσταντίνο Κλάγκο 
                                                             Μαρία Κουντούρη 
Τον διαχειριστή-συντηρητή του κτηρίου κ. Μιχάλη Κατρά 
Τον Δήμο της Αθήνας 


