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ΘΓΜΑ:  
«Ε βημθιημαηηθή 

θαημηθία 
 θαη ε ζομβμιή ηεξ 

ζημοξ ημμείξ  
ηεξ εκένγεηαξ,  
ηεξ μηθμκμμίαξ,  

ημο πενηβάιιμκημξ  
θαη ηεξ πμηόηεηαξ 

δςήξ» 



“Tο ςπίσι είναι μία 
μηφανή ςσην οποία 
ζούμε”   

Le Corbusier  
(διάςημορ Ελβεσόρ απφισέκσοναρ) 



Ακηί κα 
εκανμμκίδεηαη με 
ημ θιίμα, θαιφπηεη 
ηηξ ακάγθεξ ημο 
με εκενγμβυνεξ 
μεπακέξ 

Τμ “ζπίηη-μεπακή”  



Όηακ 
οπενζενμαίκεηαη, 
πνεζημμπμηεί 
(ειεθηνηθυ) 
θιημαηηζμυ 

Τμ “ζπίηη-μεπακή”  



Όηακ δεκ έπεη 
επανθή θοζηθυ 
θςηηζμυ ηε μένα, 
πνεζημμπμηεί 
(ειεθηνηθά) θχηα.  

Τμ “ζπίηη-μεπακή”  



Όηακ 
θνοχκεη, 
θαίεη 
πεηνέιαημ γηα 
ζένμακζε  

Τμ “ζπίηη-μεπακή”  



Ακηί κα αλημπμηεί ηα οιηθά 
εκυξ ηυπμο, απαηηεί 
βημμεπακηθά οιηθά πμο 
απαηημφκ εκένγεηα παναγςγήξ 
θαη εκένγεηα μεηαθμνάξ απυ 
πηιηάδεξ πηιηυμεηνα μαθνηά  

Τμ “ζπίηη-μεπακή”  



Καηά ηε ιεηημονγία 
ημο, θαηακαιχκεη 
θοζηθμφξ πυνμοξ θαη 
πανάγεη απυβιεηα. 

Τμ “ζπίηη-μεπακή”  



 Το αποτέλεςμα είναι το “ςπίτι-
μηχανή” να έχει εξελιχθεί ςε ένα 
ενεργοβόρο και περιβαλλοντικά 
καταςτροφικό οργανιςμό, που 
επιβαρύνει, το περιβάλλον και το 
ενεργειακό ιςοζφγιο τησ χώρασ>>  
[Roaf,Fuentes,Thomas, "Ecoδομείν"] 



 Ο ζθμπόξ μαξ - 
 

Σα ενςηήμαηα  
ηεξ ένεοκάξ μαξ  



1μ Γνχηεμα 
Πμηα ηα μθέιε ηα μπμία 
πνμθφπημοκ απυ ηεκ 
ιεηημονγία εκυξ 
βημθιημαηηθμφ ζπηηημφ, ηυζμ 
γηα ημοξ εκμίθμοξ ημο, υζμ 
θαη γηα ημ πενηβάιιμκ 
γεκηθυηενα; 



2μ Γνχηεμα 
Σε ηη βαζμυ 
γκςνίδμομε εμείξ 
ηα παηδηά ηη είκαη 
ημ βημθιημαηηθυ 
ζπίηη; 



3μ Γνχηεμα 
Υπάνπμοκ εκαιιαθηηθμί 
ηνυπμη πμο ζομβάιιμοκ 
εθηυξ ηςκ άιιςκ θαη ζηε 
μείςζε ηςκ δαπακχκ ημο 
μηθμγεκεηαθμφ 
πνμτπμιμγηζμμφ; 



4μ Γνχηεμα 
Μπμνμφμε κα αιιάλμομε 
ημ ζπίηη μαξ ή ημ 
ζπμιείμ μαξ; 



1.Ε Βημθιημαηηθή 
ανπηηεθημκηθή 

5.Πιεμκεθηήμαηα - Οηθμκμμηθά Οθέιε 

3.Ε επίζθερή μαξ ζε εκενγεηαθό 
ζογθνόηεμα θαημηθηώκ 

2.Φςημγναθίεξ Βημθιημαηηθώκ θηενίςκ 

6.Οη πνμηάζεηξ μαξ γηα ημ πμιείμ 

4.Ε ακάιοζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ημο 
ενςηεμαημιμγίμο μαξ 

Οη εκμηεηέξ μαξ 



1.Ε Βημθιημαηηθή 
ανπηηεθημκηθή 

α) η εξοικονόμηςη ενέπγειαρ,  

β) Ο ηλιαςμόρ,  

γ) ο εξαεπιςμόρ,  

δ) η επίδπαςη σων ανέμων ςσο κέλτυορ σοτ κσιπίοτ,  

ε) η θεπμική αδπάνεια σων δομικών τλικών,  

ζ) οι απολαβέρ εξαισίαρ σων ςσαθεπών 

θεπμοκπαςιών κάσω από σην επιυάνεια σηρ γηρ,  

η) η γύπω βλάςσηςη και ο δομημένορ πεπίγτπορ,  

θ) η φπήςη τλικών υιλικών ςσο πεπιβάλλον 

Βαζηθέξ 
πανάμεηνμη : 
 



Ε μμάδα μαξ πςνίζηεθε ζε 4 
οπμμμάδεξ όπμο ε θάζε μία ακέιαβε 
κα ελεηάζεη ηηξ παναμέηνμοξ μέζα 
από  ηέζζενεηξ πιεονέξ:   

Ήιημξ θαη Γκένγεηα,  
 Ήιημξ θαη Τιηθά,  

Γπίδναζε ηςκ Ακέμςκ θαη 
 Φοζηθό Αενηζμό  



Ήιημξ θαη Γκένγεηα 

α) Παθησικά ηλιακά ςτςσήμασα  
θεπμοκήπιο ή ηλιακόρ φώπορ, 
αεπιοςτλλέκσηρ, σοιφοποιία με  
διαυανή μόνωςη 

β) Ενεπγησικά ηλιακά ςτςσήμασα  
Η πλέον διαδεδομένη ευαπμογή σων ςτςσημάσων ατσών  
είναι η παπαγωγή ζεςσού νεπού φπήςηρ, οι γνωςσοί ςε  
όλοτρ ηλιακοί θεπμοςίυωνερ 

 

γ) Φωσοβολσαϊκα ηλιακά ςτςσήμασα 
ςσηπίζονσαι ςσην μεσασποπή σηρ ηλιακήρ , 
ακσινοβολίαρ ςε ηλεκσπικό πεύμα  



Ήιημξ θαη Τιηθά 

Ηνηηήνηα γηα ηεκ επηιμγή ημοξ είκαη:  
•ΗΑηζζεηηθή  
•Η ακημπή 
•ημ βάνμξ 
•ημ θυζημξ αγμνάξ 

Σα ζοκεζέζηενα δηαθακή οιηθά πμο πνεζημμπμημύκηαη  
ζε θηηνηαθέξ θαηαζθεοέξ είκαη:  
•μη οαιμπίκαθεξ 
•ηα ζθιενά πιαζηηθά 
•ε δηαθακήξ ζενμμμυκςζε 

 

Τα τλικά ποτ φπηςιμοποιούνσαι για 
σην αποθήκετςη σηρ θεπμόσησαρ  
•σο ςκτπόδεμα  
•η πέσπα 
•οι ωμόπλινθοι 
•οι οπσόπλινθοι  
•σα κεπαμικά πλακίδια 
 



Γπίδναζε ηςκ Ακέμςκ  

Ε πνμζηαζία ημο θηενίμο από ημοξ ροπνμύξ, 
πεημενηκμύξ ακέμμοξ επηηογπάκεηαη με θαηάιιειμοξ 
πεηνηζμμύξ ζημ άμεζμ ελςηενηθό πενηβάιιμκ ημο:  
 
•με ηε θύηεοζε αεηζαιώκ δέκηνςκ ή παμειήξ 
βιάζηεζεξ ή  
•ακεμμθνάθηε γηα ηεκ εθηνμπή ηςκ ακέμςκ  ή  
•με ηεκ πνόβιερε θαηάιιειςκ πνμελμπώκ ζημ 
θέιοθμξ ημο θηενίμο. 



Γθηνμπή ροπνμύ ακέμμο με ηεκ πνήζε ακεμμθνάθηε, δέκηνςκ ή ζάμκςκ: 
(α) μη ζομπαγείξ θνάθηεξ πνμθαιμύκ ζηνμβηιηζμμύξ, εκώ μη δηάηνεημη -ζοκδοαζμόξ ζάμκςκ θαη δέκηνςκ- αολάκμοκ 
ηε δώκε ενεμίαξ. 
(β) Δώκε επίδναζεξ ακεμμθνάθηε, ακάιμγα με ηε μμνθή θαη ημ πάπμξ ημο. 
(γ) Ζθακόηεηα μείςζεξ ηεξ δηείζδοζεξ ημο ακέμμο από ακεμμθνάθηεξ δηαθόνςκ ηύπςκ. 

https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/anartesechoristitlo/japan047 2011-04-18, 11_45_49.jpg?attredirects=0


Φοζηθό Αενηζμό  
Ο θοζηθόξ αενηζμόξ είκαη βαζηθόξ νόιμξ γηα ηεκ ογεία ηςκ 
ακζνώπςκ 
 
Οη πανάμεηνμη πμο επενεάδμοκ ηηξ ζοκζήθεξ θοζηθμύ 
αενηζμμύ ζημ εζςηενηθό ηςκ θηενίςκ είκαη : 
 
α) Ε δηεύζοκζε θαη ε έκηαζε ηςκ δνμζενώκ ακέμςκ ζηεκ 
πενημπή ηε ζενηκή πενίμδμ 
 
β) Ε ζέζε θαη ημ μέγεζμξ ηςκ ακμηγμάηςκ ζημ θηήνημ 
 
γ) Ε πνήζε ημο θηενίμο.  



2.Φςημγναθίεξ Βημθιημαηηθώκ θηενίςκ 



ΣΦΟΛΓΙΟ:  
Το 9ο νηπιαγωγείο Αγίοτ Δημησπίοτ 
είναι ένα βιοκλιμασικό ςφολείο, με 
ενεπγειακή ατσονομία και 
«ππάςινη» λεισοτπγία 



5ο Γτμν. & 6ο Λύκειο Αμαποτςίοτ 











3.Ε επίζθερή μαξ ζε εκενγεηαθό 
ζογθνόηεμα θαημηθηώκ 





4.Ε ακάιοζε ηςκ απμηειεζμάηςκ ημο 
ενςηεμαημιμγίμο μαξ 





















5.Πιεμκεθηήμαηα - Οηθμκμμηθά Οθέιε 



 

•Ληγυηενα έλμδα ζοκηήνεζεξ 
 

Έκα ζομβαηηθό ζπίηη με μπεηόκ θαη ημύβιμ, 
αθόμα θαη μόκςζε κα έπεη ακάμεζα από ηα 
ημύβια, είκαη ζίγμονμ όηη μεηά από ημ πμιύ 5 
πνόκηα ζα εμθακίζεη μμύπια θαη ογναζία ζηεκ 
ελςηενηθή ή ζηεκ εζςηενηθή ημο ημηπμπμηία 
ιόγς ημο όηη ε απμννμθεηηθόηεηα ημο ημύβιμο 
ζημ κενό είκαη μεγάιε, (ακάιμγα θαη ηεκ 
πενημπή πμο βνηζθόμαζηε βέβαηα).  



•Υρειή πμηυηεηα ζενμμμυκςζεξ.  
 

ε μηα μέζε θαημηθία πμο πνεηάδεηαη (όπςξ οπμιμγίζαμε 
πημ πάκς)   19.200 Kwh Υ 0,061 €/kWh = 1.171,20 € 
πεηνέιαημ/πνμκμ 
 
Γηα μηα θαημηθία παμειήξ εκενγεηαθήξ θαηακάιςζεξ 
ακηίζημηπα πνεηαδόμαζηε 4800 Kwh Υ 0,061 €/kWh = 
292,80€ πεηνέιαημ/πνμκμ 
 
ΗΓΡΔΟ ημκ ΥΡΟΚΟ ημοιάπηζημκ 878,40 €/ πνόκμ 
μόκμ από ηεκ θαιύηενε μόκςζε ημο ζπηηημύ μαξ.  
 



•Γίκαη επίζεξ θηιηθά ζημ πενηβάιιμκ θαη 
ζημκ άκζνςπμ  
δηόηη δεκ πενηέπμοκ ημληθά (πιμνάκζναθεξ 
θαη πιμνμθζμνάκζναθεξ όπςξ ε εληιεαζμέκε 
πμιοζηενίκε) θαη ηα οιηθά είκαη πιήνςξ 
ακαθοθιώζημα.  
Αοηό ζεμαίκεη όηη ζηεκ πενίπηςζε θςηηάξ μη 
άκζνςπμη δεκ δειεηενηάδμκηαη (ή αθόμα θαη 
πεζαίκμοκ) από ηηξ ακαζομηάζεηξ! Γπίζεξ ημ 
εκενγεηαθό απμηύπςμα πμο αθήκμοκ θαηά 
ηεκ παναγςγή ημοξ είκαη ειάπηζημ. 



•Πανέπμοκ πονμπνμζηαζία δηυηη ηα πενηζζυηενα 
οιηθά είκαη με δηάνθεηα ακημπήξ ζηε θςηηά έςξ 4 
ώνεξ. Σμ δηάζηεμα αοηό είκαη πμιύ μεγάιμ έηζη ώζηε 
μα μπμνέζμομε θαη κα πνμιάβμομε κα πνμζηαηεύζμομε 
ημ ζπίηη μαξ (αθμύ πνώηα αοηό έπεη πνμζηαηεύζεη εμάξ 
θαη ημ ζθειεηό ημο). 
 

•Ε βημθιημαηηθέξ θαηαζθεοέξ εθηόξ από 
ηε ζενμμμόκςζε πμο πανέπμοκ, 
πανέπμοκ θαη επμμυκςζε, δίκμκηαξ ζαξ 
ηεκ απαναίηεηε εζοπία θαη ενεμία πμο 
πνέπεη κα έπεη ημ ζπίηη ζαξ ακελάνηεηα 
από ηεκ ημπμζεζία ημο θαη ημκ ζόνοβμ 
ζημ ελςηενηθό ημο πενηβάιιμκ.  



•Αλία μεηαπχιεζεξ.  
Από ηηξ 1/1/2014 ζα είκαη οπμπνεςηηθό 
θάζε θαημηθία πμο ζα θαηαζθεοάδεηαη, κα 
παναθηενίδεηαη ςξ ορειήξ εκενγεηαθήξ, κα 
έπεη πηζημπμηεηηθό εκενγεηαθήξ απόδμζεξ.  
Αοηό ζεμαίκεη όηη θαηαζθεοάδεηαη έκα 
βημθιημαηηθό ζπίηη ώζηε κα είκαη 100% 
θηιηθό πνμξ ημ πενηβάιιμκ.  



Από 1/1/2012 για να ολοκληπωθεί η αγοπά ή η ενοικίαςη ενόρ ςπισιού 
θα ππέπει να έφει εκδοθεί σο πιςσοποιησικό ενεπγειακήρ απόδοςηρ  

ώςσε να κασασεθεί ςσην Δημόςια Οικονομική Υπηπεςία Δ.Ο.Υ. 



6.Οη πνμηάζεηξ μαξ γηα ημ πμιείμ 



To 1o EΠ.Α.Θ. 
Αμανμοζίμο 
ημ θηήμα  
Ιαθνοθώζηα 



1. Θενμμμυκςζε (δηπιά ηδάμηα , θμοθχμαηα 
αιμομηκίμο, θαη πανάζονα ζηηξ αίζμοζεξ ) 

2. Μυκςζε ηανάηζαξ 
3. Γάκ οπάνπμοκ παναμάδεξ γφνς απυ ηηξ πυνηεξ 

θαη ηα πανάζονα κα θιείζμοκ με έκα μμκςηηθυ 
οιηθυ.  

4. Αιιαγή ζε παιαηά ζχμαηα θαιμνηθέν 
5. Φνεζημμπμίεζε ιαμπηήνςκ παμειήξ 

εκενγεηαθήξ θαηακάιςζεξ. 
6. Τμπμζέηεζε θςημβμιηασθχκ ζοζηεμάηςκ  
7.  Βάρημμ υιςκ ηςκ ελςηενηθχκ ημίπςκ με 

ζηεγακςηηθά πνχμαηα 
 

 

Οη 7 πνμηάζεηξ μαξ  




