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ΕΠΛΣΕΤΞΘ ΣΟΧΩΝ 

Με τθν ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ εργαςίασ –ζρευνασ οι ςτόχοι που αρχικά κζςαμε 
επετεφχκθςαν.Οι μακθτζσ μπόρεςαν: 

1. Να κατανοιςουν ότι κάκε είδουσ δράςθ  προχποκζτει κατανάλωςθ ενζργειασ. 

2.  Να αντιλθφκοφν ότι θ αλόγιςτθ χριςθ μθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ οδιγθςε 

ςε ενεργειακι κρίςθ και ςε ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ, θ οποία επιδρά πρoτίςτωσ 
ςτθν ανκρϊπινθ υγεία. 

3. Να αναγνωρίηουν τα πλεονεκτιματα, τα μειονεκτιματα και πολλζσ από τισ 

εφαρμογζσ των ανανεϊςιμων και ιπιων πθγϊν ενζργειασ. 

4.Να ορίηουν τα πλεονεκτιματα τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ. 

5. Να αποδζχονται ωσ αξίεσ υπζρτερεσ του οικονομικοφ κζρδουσ τθν προςταςία τθσ 

οικολογικισ ιςορροπίασ, τθν ποιότθτα ηωισ και τθν αειφορία. 

6. Να αναπτφξουν το αίςκθμα τθσ προςωπικισ και κοινωνικισ ευκφνθσ ςε κζματα 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

7.Να είναι πρόκυμοι για ςυμμετοχι, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και δράςθ με ςτόχο τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ  . 

8. Να ςυμμετζχουν ςε ομαδικζσ εργαςίεσ και να αναπτφξουν πνεφμα 

ςυνεργαςίασ και ομαδικότθτασ. 

9.Να καλλιεργιςουν τθν κριτικι ςκζψθ μζςω τθσ αναηιτθςθσ αιτίων και ςυνεπειϊν. 



 



  



ΠΡΟΛΟΓΟ 
Θ Μεςόγειοσ  είναι μια περιοχι με εξαιρετικό 

κλίμα.Ζνα κλίμα ςτο οποίο οι αρχζσ τθσ 

βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ μποροφν να βροφν 

προςοδοφόρο ζδαφοσ για εφαρμογι με πολφ κετικά 
αποτελζςματα ςε ότι αφορά τθν 
ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων. 

Δεν είναι τυχαίο που θ παραδοςιακι 

μασ αρχιτεκτονικι είχε από νωρίσ υιοκετιςει τόςεσ 
πολλζσ πρακτικζσ που τότε δεν ονομάηονταν 
βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι ,αλλά ζξυπνθ αξιοποίθςθ 
των ςτοιχείων τθσ φυςθσ για τθν καλφτερθ διαβίωςθ 
των ανκρϊπων. 





  

ΛΣΟΡΛΚΘ ΔΛΑΔΡΟΜΘ 
•    Οι πρόγονοί μασ ςτα πρϊτα χρόνια τθσ ηωισ τουσ πάνω ςτθ γθ , δε 

γνϊριηαν πολλά πράγματα για τθ χριςθ τθσ ενζργειασ.Χρθςιμοποιοφςαν 
μόνο τθ μυϊκι τουσ δφναμθ και αργότερα τθ μυΪκι δφναμθ των ηϊων για 
τισ μεταφορζσ τουσ και τθν καλλιζργεια τθσ γθσ.Αργότερα διαπίςτωςαν 
ότι ο άνεμοσ, θ φωτιά και το νερό είχαν ενζργεια που μποροφςαν να τθν 
εκμεταλλευτοφν. Αυτι θ διαπίςτωςθ οδιγθςε τουσ ανκρϊπουσ ςτο 
ςχεδιαςμό και τθν δθμιουργία εργαλείων και μθχανϊν με τα οποία 
μείωςαν τον προςωπικό τουσ μόχκο.Αρκετά αργότερα εμφανίςτθκαν οι 
κερμικζσ μθχανζσ και μετά θ ατμομθχανι.Από κει και πζρα θ τεχνολογικι 
εξζλιξθ ιταν ραγδαία. 

•    τα νεότερα χρόνια ,το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ ενζργειασ προζρχεται 

από τθ χριςθ καφςιμων υλϊν από μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

•    Θ αλόγιςτθ χριςθ  τζτοιων πθγϊν ενζργειασ ζφερε  αρνθτικά 

αποτελζςματα ςτο περιβάλλον, όπωσ θ κλιματικι αλλαγι που ευκφνεται 
για τθν ξθραςία και τισ πλθμμφρεσ.υνζπεια αυτϊν είναι θ εξαφάνιςθ 
πολλϊν ειδϊν που ηουν ςτον Πλανιτθ μζχρι το 2050. 

Θ ανάγκθ λοιπόν για χριςθ εναλλακτικϊν πθγϊν  
ενζργειασ είναι επιτακτικι. 



  

Για να κατανοιςουμε καλφτερα τθ βιοκλιματικι  
αρχιτεκτονικι, πρζπει να γνωρίςουμε  τα  

περιβαλλοντικά προβλιματα  , τισ μορφζσ ενζργειασ  
(ανανεϊςιμεσ και μθ ) και το ρόλο που  

διαδραματίηουν ςτθ βιωςιμότθτα  Πλανιτθ μασ. 



  

TI EINAI H ΕΝΕΡΓΕΙΑ; 



 



  

ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΑ 
ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ 



  

ΦΑΛΝΟΜΕΝΟ ΚΕΡΜΟΚΘΠΛΟΤ 



 



  

ΠΡΟΣΕΛΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΛ 
ΣΑ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΑ 

ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ 



  

ΜΑΚΑΛΝΩ ΓΛΑ ΣΛ ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

Ιλιε το φωσ ςου δϊςε μασ και αζρα τθν πνοι ςου , 
νερό, δροςιά και δφναμθ και γθ τθ καλπωρι ςου 



  

ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 



  

ΑΝΑΝΕΩΛΜΕ ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 



 



  

Α.ΘΛΛΑΚΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ : Προζρχεται από 
τον ιλιο και τθ χρθςιμοποιοφμε  πρωτίςτωσ για 

παραγωγι θλεκτριςμοφ 



  

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Οι πθγζσ αυτζσ μποροφν να 

ανανεωκοφν ςε μικρι χρονικι 
περίοδο 



 



 



 



 



  

Β. ΑΛΟΛΛΚΘ 
ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

Είναι θ ενζργεια που προζρχεται από τον άνεμο 

Κατά τθν κίνθςι του οι ανεμογεννιτριεσ 

μετατρζπουν τθν κινθτικι ενζργεια του ανζμου 
ςε μθχανικι.Αυτι θ μθχανικι ενζργεια μπορεί 
να μετατραπεί μζςω γεννθτριϊν ςε ρεφμα και 
να ζχουμε παραγωγι θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 



  

Γ. ΤΔΡΑΤΛΛΚΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 
Προζρχεται από τθ δφναμθ του νεροφ και τθ 
χρθςιμοποιοφμε για παραγωγι θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ 



  

Δ.ΒΛΟΜΑΗΑ :  Προζρχεται από τθ βιολογικι – 

οργανικι φλθ.Σθ χρθςιμοποιοφμε  για καφςθ και παραγωγι 

θλεκτρικοφ ρεφματοσ 



  

Ε. ΓΕΟΚΕΡΜΛΚΘ 

Θ αποκθκευμζνθ ενζργεια υπό μορφι 
κερμότθτασ που προζρχεται από το εςωτερικό 
τθσ γθσ. 



  

Η. ΤΔΡΟΓΟΝΟ 

Προζρχεται από το φυςικό αζριο με τθν 
επίδραςθ υδρατμϊν 



  

Θ.ΕΝΕΡΓΕΛΑ ΑΠΟ ΣΘ ΚΑΛΑΑ 
ι ΚΤΜΑΣΛΚΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

•  Είναι θ ενζργεια των κυμάτων που μπορεί να 

περιςτρζψει μια τουρμπίνα. 

•  Θ παλιρροϊκι ενζργεια, που τθ 

χρθςιμοποιοφμε ςτα υδροθλεκτρικά 
εργοςτάςια. 



  

ΚΑΛΤΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΣΘ 
ΧΡΘΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 



  

ΜΘ ΑΝΑΝΕΩΛΜΕ 
ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 



  

ΜΘ ΑΝΑΝΕΩΛΜΕ ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

1.  ΠΕΣΡΕΛΑΛΟ 

2. ΓΑΛΑΝΚΡΑΚΑ 

3.ΦΤΛΚΟ ΑΕΡΛΟ 

4. ΠΤΡΘΝΛΚΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

5. ΤΓΡΑΕΡΛΟ 

•  Οι μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 
εξορφςςονται από το ζδαφοσ ωσ υγρά,ςτερεά, 
αζρια και δεν ανανεϊνονται ςε εφλογο χρονικό 
διάςτθμα. ΡΤΠΑΛΝΟΤΝ ΣΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ 



  

ΜΘ ΑΝΑΝΕΩΛΜΕ ΠΘΓΕ 
ΕΝΕΡΓΕΛΑ: 

1.Γαιάνκρακασ 
Δθμιουργείται ςτο υπζδαφοσ από οργανικό υλικό. Ρυπαίνει το 

περιβάλλον και  αργά ι γριγορα κα εξαντλθκεί 



  

2. ΠΕΣΡΕΛΑΛΟ 
•  Μθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ που 

ςχθματίςτθκε από φυτικοφσ και ηωικοφσ 
μικροοργανιςμοφσ. Θ ςθμαςία του είναι 
τεράςτια γι αυτό και τον αποκαλοφν “  Μαφρο 
Χρυςό”.Δυςτυχϊσ είναι πθγι που εξαντείται. 



  

3.  ΦΤΛΚΟ ΑΕΡΛΟ 
•  Μθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ το οποίο 

είναι καφςιμο και βρίςκεται ςε υπόγειεσ 
κοιλότθτεσ .Είναι φιλικότατο ωσ προσ το 
περιβάλλον, όμωσ εξαντλείται. 



 



  

ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΘ 
ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ ΣΘΝ ΒΛΟΚΛΛΜΑΣΛΚΘ 

ΣΟΤ 21 ου ΑΛΩΝΑ 



  

AΡXITEKTONIKH ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΩΝ ΟΛΚΛΜΩΝ 



  

•   ε μια εποχι οικολογικισ κρίςθσ απο τθν οποία  
δοκιμάηεται όλοσ ο πλανιτθσ, θ καταςκευι ενόσ  
κτιρίου ςυμφωνα με τισ αρχζσ τθσ βιοκλιματικισ  
αρχιτεκτονικισ είναι ενζργειεσ πολφ ςθμαντικζσ. 

•   τθ μελζτθ και καταςκευι  ενόσ βιοκλιματικοφ  

κτιρίου  πρζπει να λάβουμε υπόψθ εκτόσ από τθν  
εξοικονόμθςθ ενζργειασ ,τθ χρθςιμοποίθςθ  
οικολογικϊν υλικϊν , τισ γεωμαγνθτικζσ και  
θλεκτρομαγνθτικζσ ακτινοβολίεσ κακϊσ επίςθσ και  
τθν εςωτερικι αρχιτεκτονικι.Ζτςι κα μπορζςουμε  
να μιλιςουμε για αρχιτεκτονικι οικολογικι και  
φιλικι προσ τον άνκρωπο και το περιβάλλον. 



  

ΣΟ ΦΤΙΚΟ ΣΟΠΙΟ ΣΟΤ 
ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 



  

ΧΩΡΟΣΑΞΛΚΘ ΔΟΜΘ ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΩΝ  ΟΛΚΛΜΩΝ 
•   Ο τρόποσ οργάνωςθσ των παραδοςιακϊν οικιςμϊν, δθλαδι θ δομι 

τουσ, ακολουκεί, ςτο ςφνολο τθσ λαϊκισ αρχιτεκτονικισ, οριςμζνουσ 
βαςικοφσ κανόνεσ. Θ διάταξθ των κτιρίων αλλά και των δρόμων και 
των μονοπατιϊν ακολουκεί τισ φυςικζσ κλίςεισ του εδάφουσ. Με 
τον τρόπο αυτό αφενόσ τα κτίςματα και οι χαράξεισ εντάςςονται 
ομαλά ςτο φυςικό τοπίο, αφετζρου γίνεται θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ 
του χϊρου ενϊ επιτυγχάνεται οικονομία κινιςεων. 

•   Για τθν τοποκζτθςθ του οικιςμοφ επιλζγονται ςυνικωσ περιοχζσ με 

νότιο προςανατολιςμό ζτςι ϊςτε ο οικιςμόσ να δζχεται τθν θλιακι 
ακτινοβολία ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ θμζρασ. τισ πιο κερμζσ 
περιοχζσ θ δόμθςθ είναι πυκνι ζτςι ϊςτε θ δίοδοσ του αζρα μζςα 
από τα ςτενά δρομάκια να δθμιουργεί ςυνκικεσ δροςιςμοφ, 
χαμθλϊνοντασ τθν κερμοκραςία. 

•   Θ διάταξθ των κτιςμάτων είναι τζτοια που επιτρζπει τθν 
ανεμπόδιςτθ είςοδο του αζρα και του φυςικοφ φωτόσ ςε κάκε 
κτίριο. 



  

ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΘ ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ 
•  Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 



 



  

•   Θ ενςωμάτωςθ των περιβαλλοντικϊν παραμζτρων ςτθν  
παραδοςιακι αρχιτεκτονικι   

το ςφνολο τθσ ελλθνικισ παραδοςιακισ αρχιτεκτονικισ, γίνεται αντιλθπτι θ 
αξιοποίθςθ και θ ενςωμάτωςθ, ςτθν καταςκευι των οικιςμϊν και των κτιρίων, των 
ςτοιχείων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ - μορφολογία εδάφουσ, κλιματικζσ 
ςυνκικεσ, προςανατολιςμόσ, βλάςτθςθ. Με τον τρόπο αυτό, ο παραδοςιακόσ 
τεχνίτθσ κατάφερε να εξαςφαλίςει τισ μζγιςτεσ ςυνκικεσ άνεςθσ ςτο εςωτερικό τόςο 
των κτιρίων όςο και των οικιςμϊν - θλιαςμόσ, αεριςμόσ, κερμομόνωςθ,  δροςιςμόσ, 
φωτιςμόσ. Θ αξιοποίθςθ των ςτοιχείων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ κατά τον 
παραδοςιακό ςχεδιαςμό προζκυψε ωσ επίλυςθ αντίςτοιχων αναγκϊν, δεδομζνθσ τθσ 
ζλλειψθσ των ςθμερινϊν μζςων τεχνολογίασ, ενϊ ταυτόχρονα φανερϊνει τθ βακιά 
γνϊςθ των περιοριςμϊν και των δυνατοτιτων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ  - 
αποτζλεςμα τθσ μακραίωνθσ ςυμβίωςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν με τθ φφςθ. 

•    Σο αποτζλεςμα είναι θ δθμιουργία οικιςμϊν απόλυτα ενςωματωμζνων ςτο τοπικό, 

φυςικό τουσ περιβάλλον, λειτουργικά και αιςκθτικά άρτιων.  Μζχρι ςιμερα  
θ παραδοςιακι αρχιτεκτονικι αποτελεί πολφτιμθ πθγι  
γνϊςεων και βάςθ αναφοράσ για τθ ςφγχρονθ  
βιοκλιματικι δόμθςθ. 



 



  

ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΘ ΒΛΟΚΛΛΜΑΣΛΚΘ ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ-ΣΑ  
ΠΕΣΡΛΝΑ ΠΛΣΛΑ 

•  Σα πζτρινα ςπίτια αναπνζουν ςωςτά και είναι 
διάχυτο το αίςκθμα τθσ κερμικισ άνεςθσ. 

Πλεονεκτιματα πζτρινθσ καταςκευισ 
· Φιλικι προσ το περιβάλλον 
· Εξαιρετικι αιςκθτικι 
· Μθδενικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ 
· Ιδανικι για μακρόχρονθ επζνδυςθ 
· Άριςτθ θχομόνωςθ 
· Διατιρθςθ ηζςτθσ το χειμϊνα και δροςιάσ το 
καλοκαίρι 
· Αντιςειςμικότθτα 



 



  

τα πζτρινα ςπίτια, οι εςωτερικοί τοίχοι είναι  
καταςκευαςμζνοι από βαριά και πυκνά υλικά  
για να ζχουν αρκετι κερμοχωρθτικότθτα και  
φτάνουν τουσ 50-60 πόντουσ πάχοσ. Με  
αυτόν τον τρόπο διατθροφνται εςωτερικζσ  
κερμοκραςίεσ 23-25 ζωσ το πολφ 27 βακμοφσ  
Κελςίου χωρίσ κλιματιςτικά, όταν οι  
εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ φτάνουν ακόμθ και  
τουσ 40-42 βακμοφσ Κελςίου. Ομοίωσ, το  
χειμϊνα θ ηζςτθ που επικρατεί ςτον  
εςωτερικό χϊρο του ςπιτιοφ διατθρείται για  
περιςςότερο χρόνο χωρίσ τθ ςυχνι χριςθ  
του καλοριφζρ (οικονομία καυςίμου).    



  

ΣΟΛΧΕΛΑ ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ ΕΝΟ 
ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΟΤ ΠΛΣΛΟΤ 



 



  

Παρατθρϊντασ τισ κατόψεισ ορόφων, 
διαφόρων νοικοκυρόςπιτων και 
αρχοντόςπιτων, διαπιςτϊνεται ότι ςτισ 
περιςςότερεσ διαρρυκμίςεισ  υπάρχει 
ζνασ βαςικόσ, κεντρικόσ χϊροσ από τον 
οποίο ξεκινοφν όλα τα υπόλοιπα 
δωμάτια( οντάδεσ). Θ ονομαςία αυτοφ 
του χϊρου αναφζρεται με πολλά 
ονόματα, όπωσ ‘ςάλα’, ‘δοξάτοσ’, 
‘κρεββάτα’, ‘μεςιά, ‘ςοφάσ’,’ θλιακόσ’ 
και ϋξάνωγο’. Με μια αντιςτοίχθςθ ςτθ 
ςθμερινι ορολογία κα μποροφςαμε να 
τον ονομάςουμε,‘ςαλόνι, ‘κακιςτικό’. 



 



  

•  Διάταξθ χϊρων.  το παραδοςιακό ςπίτι  
καταςκευάηονται χειμερινοί και κερινοί χϊροι διαμονισ,  
για τθν καλφτερθ αντιμετϊπιςθ των κλιματικϊν ςυνκθκϊν.  
Οι κερινοί χϊροι καταςκευάηονται ςυνικωσ ςτον όροφο (  
οι οντάδεσ)και θ εξωτερικι τουσ τοιχοποιϊα γίνεται από  
τςατμά. ε αυτι τοποκετοφνται μεγάλα ανοίγματα τα  
οποία εξαςφαλίηουν επαρκι αεριςμό (κυρίωσ το  
καλοκαίρι).  τθ βορινι πλευρά του κτιρίου τοποκετοφνται  
χριςεισ όπωσ το μαγεριό και οι αποκικεσ και μόνο ζνα  
δωμάτιο ι μια αυλι ςτο οποίο διαμζνουν κατά τθν  
καλοκαιρινι περίοδο. Αντίκετα, οι περιςςότεροι χϊροι  
διθμζρευςθσ είναι τοποκετθμζνοι ςτθ Νότια,  ςτθ ΝΑ ι ςτθ  
ΝΔ πλευρά. υνικωσ ςτα αγροτικά ςπίτια, ςτθ βορινι  
πλευρά τοποκετείται θ αποκικθ ι ο ςτάβλοσ.  



 



  

Ο ΣΡΟΠΟ ΕΝΩΜΑΣΩΘ ΣΩΝ ΣΟΛΧΕΛΩΝ ΣΟΤ ΦΤΛΚΟΤ 
ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΘΝ ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΘ ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ 

ΣΤΠΟΛΟΓΛΑ ΚΣΛΡΛΟΤ 

•   Προςανατολιςμόσ.  Σο ελλθνικό παραδοςιακό ςπίτι  
χτίηεται κατά κανόνα με ΝΑ προςανατολιςμό,  
προκειμζνου να αξιοποιεί τον ιλιο. Ζτςι, το  
καλοκαίρι παραμζνει δροςερό και το χειμϊνα, που ο  
ιλιοσ είναι χαμθλότερα, κερμαίνεται. Θ διάταξθ των  
επιμζρουσ όγκων του κτιρίου είναι τζτοια, ϊςτε να  
δθμιουργεί ςκιερζσ γωνιζσ (προςταςία τουσ  
καλοκαιρινοφσ μινεσ). 

•   Ανοίγματα. Σα μικρά παράκυρα τα  
οποία ανοίγονται ςτθ βορινι πλευρά των  
κτιρίων εξαςφαλίηουν επαρκι φωτιςμό και  
αεριςμό, ενϊ ταυτόχρονα λειτουργοφν  
κερμομονωτικά (μείωςθ κερμικϊν απωλειϊν). 



 



 



 



 



 



 



 



  

•   Τλικά δόμθςθσ. Θ πζτρα και το ξφλο αποτελοφν τα βαςικά δομικά υλικά. 

τισ ορεινζσ περιοχζσ χρθςιμοποιείται κυρίωσ θ πζτρα, τόςο για τθν εξωτερικι 
τοιχοποιία, όςο και για τθν επικάλυψθ τθσ ςτζγθσ (ςχιςτόπλακα). Θ χριςθ του 
ξφλου γίνεται ςε περιοχζσ όπου υπάρχει ςε αφκονία (ορεινζσ και δαςϊδεισ) και 
αφορά ςτισ εςωτερικζσ τοιχοποιίεσ, τθ βάςθ τθσ ςτζγθσ, τισ αρχιτεκτονικζσ 
προεξοχζσ (ςαχνιςιά), τα πατϊματα, τα κουφϊματα, τισ ςκάλεσ. Εκτόσ από τα δφο 
αυτά υλικά χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ο αςβζςτθσ, το άχυρο (ςυνδετικό υλικό), οι 
πλίνκοι (ψθμζνοι ςτον ιλιο), οι πωρόλικοι, τα τοφβλα,  το γυαλί (ανοίγματα), θ 

άμμοσ, τα καλάμια,(μονωτικό υλικό), το αργιλόχωμα (νθςιϊτικοι οικιςμοί).  Θ 
αναηιτθςθ των υλικϊν ςτο άμεςο φυςικό περιβάλλον, 
αναγκαςτικι εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ μζςων για τθν, από 
αλλοφ, μεταφορά τουσ, ςυμβάλει αφενόσ ςτθν 
ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ παραγωγισ και τθν μείωςθ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ (μεταφορά υλικϊν), αφετζρου 
ςτθν απόλυτθ ενςωμάτωςθ των κτιρίων ςτο φυςικό τοπίο. 



  

ΠΑΡΑΔΟΛΑΚΕ  ΚΑΣΟΛΚΛΕ 



 



  

τζγαςθ. Θ ςτζγαςθ των κτιρίων γίνεται είτε με επικλινείσ 
ςτζγεσ (ορεινζσ, πεδινζσ και παρακαλάςςιεσ περιοχζσ) είτε 
με επίπεδα δϊματα (παράκτιεσ και νθςιωτικζσ περιοχζσ).Οι 
κλίςεισ των ςτεγϊν είναι ιπιεσ ενϊ  καταλιγουν ςε γείςο, το 
οποίο προςτατεφει από τθ βροχι και τον ιλιο. Ζτςι, τα 
παράκυρα ςκιάηονται με ανοιχτά τα πατηοφρια,τα 
κανάτια. Επιπλζον, το γείςο προςτατεφει τθν εξωτερικι 
τοιχοποιία του κτιρίου από τθ βροχι (αποφυγι υγραςίασ). 



 



  

•   Καταςκευαςτικά ςτοιχεία. τθν πρόςοψθ του κτιρίου 

τοποκετοφνται κρεβατίνεσ, πζργκολεσ, εξϊςτεσ, με τρόπο 
ϊςτε να εμποδίηουν τθν υπερκζρμανςθ των τοίχων. υχνά, 
ςτθν καταςκευι των κτιρίων, χρθςιμοποιείται το  ςαχνιςί 
(αρχιτεκτονικι προεξοχι). Ο ρόλοσ του, μεταξφ άλλων, είναι θ 
επίτευξθ του βζλτιςτου θλιαςμοφ του αντίςτοιχου χϊρου 
(μεγάλα ανοίγματα). Σο χαγιάτι είναι μία ακόμθ καταςκευι θ 
οποία ςυναντάται πολφ ςυχνά (ςτεγαςμζνοσ θμιυπαίκριοσ 
χϊροσ) ο οποίοσ αποτελεί ζνα δροςερό και πολφ ευχάριςτο 
χϊρο διαμονισ, τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 

•   Βλάςτθςθ. τον περιβάλλοντα χϊρο του κτιρίου φυτεφονται 
δζντρα  (φυλλοβόλα ). 



 



  

ΒΛΟΚΛΛΜΑΣΛΚΟ ΧΕΔΛΑΜΟ 
ΤΓΧΡΟΝΩΝ ΚΣΛΡΛΩΝ 

Ο βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων ι βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι αφορά 

τον ςχεδιαςμό κτιρίων και χϊρων (εςωτερικϊν και εξωτερικϊν – υπαίκριων) 
με βάςθ το τοπικό κλίμα, ςυνικωσ αναφερόμενο ωσ μικροκλίμα, με ςκοπό 
τθν εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν κερμικισ και οπτικισ άνεςθσ, αξιοποιϊντασ 
τθν θλιακι ενζργεια και άλλεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ, αλλά και τα φυςικά 
φαινόμενα του κλίματοσ. Θ βιοκλιματικι είναι κλάδοσ 
τθσαρχιτεκτονικισ που λαμβάνει υπ' όψθ τισ επιταγζσ τθσ οικολογίασ και 
τθσ βιωςιμότθτασ. Με τον όρο "βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ" εννοείται ο 
ςχεδιαςμόσ ο οποίοσ αποςκοπεί ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και των 
φυςικϊν πόρων. 



 



  

Ο βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθν μείωςθ κατανάλωςθσ 
ενζργειασ με οικονομικά, 
περιβαλλοντικά οφζλθ όπωσ  μείωςθ 
των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα 
(CO2) και πρωτίςτωσ τθ βελτίωςθ τθσ 
ηωισ. 

Αυτό επιτυγχάνεται με ςχεδιαςτικοφσ 

χειριςμοφσ και καταςκευαςτικζσ τεχνικζσ 
που περιορίηουν τθν εξάρτθςθ του 
κτιρίου από μθχανολογικό εξοπλιςμό για 
κζρμανςθ ψφξθ και φωτιςμό του κτιρίου. 



  

ΜΕΛΩΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ 
ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

ΣΟ ΧΕΛΜΩΝΑ ΣΟ ΚΑΛΟΚΑΛΡΛ 

Περιορίηοντασ Αυξάνοντασ τον φυςικό 

τισ κερμικζσ απϊ-         δροςιςμό,περιορίηον- 

λειεσ του κτιρίου            τασ τα κερμικά κζρδθ 

και αυξάνοντασ τα          και επιτυγχάνοντασ 

κερμικά θλιακά 

κζρδθ. 

τθν κερμικι αποφϊρ- 

τωςθ μζςω αεριςμοφ. 



 



 



 



 



 



  

ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΛΘ ΕΝΕΡΓΕΛΑ  
ΣΑ ΚΣΛΡΛΑ   

•  Ο τομζασ των κτιρίων και των μεταφορϊν 
αποτελοφν τουσ μεγαλφτερουσ καταναλωτζσ 
ενζργειασ ςτθ χϊρα. Σα κτιρια ςτθν Ελλάδα 
ευκφνονται περίπου για το 36% τθσ ςυνολικισ 
ενεργειακισ κατανάλωςθσ ενϊ, κατά τθν 
περίοδο 2005–20012, αφξθςαν τθν 
ενεργειακι τουσ κατανάλωςθ κατά περίπου 

24%, μία από τισ μεγαλφτερεσ 
αυξιςεισ ςτθν Ευρϊπθ. 



  

ΒΛΟΚΛΛΜΑΣΛΚΘ ΕΠΑΝΑΣΑΘ – 
ΤΓΧΡΟΝΘ ΕΠΟΧΘ 



 



 



 



 



  

Φτιάχνοντασ ζνα βιοκλιματικό ςπίτι- 
ΚΠΕ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 19/1/2014 



  

Θ ΕΝΕΡΓΕΛΑ ΣΩΝ ΑΝΚΡΩΠΩΝ 



 



 



 



  

ΧΩΡΟΚΕΣΘΘ ΚΣΛΡΛΟΤ-ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΛΜΟ 
•   Ο προςανατολιςμόσ των κτιρίων πρζπει να είναι  

νότιοσ.Σα ανοίγματα πρζπει να είναι ςτθ νότια  
πλευρά.Ζτςι εξαςφαλίηεται  θ αξιοποίθςθ τθσ  
θλιακισ ενζργειασ για τθ κζρμανςι τουσ. 

•   Οι εςωτερικοί χϊροι πρζπει να οργανωκοφν ζτςι  

ϊςτε να βρίςκονται ςτθ νότια πλευρά οι χϊροι  
μεγαλφτερθσ χριςθσ όπωσ το κακιςτικό, θ  
τραπεηαρία το γραφείο. 

•   Χϊροι όπωσ το λουτρό και τα υπνοδωμάτια  

χωροκετοφνται ςε ενδιάμεςθ κερμικι ηϊνθ. 

•   Οι υπόλοιποι χϊροι τοποκετοφνται ςτθ βορινι  

πλευρά. 

•   Σα δομικά  υλικά πρζπει να είναι κερμομονωτικά 



 



  

ΤΓΧΡΟΝΟ ΒΛΟΚΛΛΜΑΣΛΚΟ ΠΛΣΛ 



  

ΧΩΡΟΚΕΣΘΘ ΒΛΟΚΛΛΜΑΣΛΚΟΤ 
ΠΛΣΛΟΤ 



  

                    ΣΟ ΧΘΜΑ ΚΑΛ Θ ΚΕΘ ΣΩΝ ΚΣΛΡΛΩΝ   

•   Σα κτίρια πρζπει να εκκζτουν τισ μεγάλεσ τουσ  
επιφάνειεσ ςτο Νότο. Οι βορινζσ τουσ επιφάνειεσ  
πρζπει να είναι μικρότερεσ ι καλά προςτατευμζνεσ  
από ζδαφοσ, ςτζγεσ, ανεμοφράχτεσ ι από γειτονικά  
κτίρια.  Ειδικά προσ τθν πλευρά απ' όπου πνζουν  
χειμερινοί άνεμοι, τα κτίρια πρζπει να ζχουν τθ  
μικρότερθ δυνατι ζκκεςθ.  Σο καλοκαίρι τα κτίρια  
πρζπει να δζχονται τουσ δροςεροφσ ανζμουσ και τισ  
αφρεσ τθσ περιοχισ τουσ, να διακζτουν ειςόδουσ  
δροςεροφ αζρα από βορινζσ ςκιαςμζνεσ αυλζσ και  
να ςκιάηονται πολφ προςεκτικά ςτθν ανατολικι και  
δυτικι τουσ πλευρά και ςτο δϊμα.   



  

Σωστή 
θέση 

Σωστή 
θέση 

Λάθος 
θέση 

Λάθος 
θέση 



  

ΣΟ ΚΕΛΤΦΟ 
Οι εξωτερικοί τοίχοι   

Σο κζλυφοσ του κτιρίου διαχωρίηει τον εςωτερικό χϊρο  
από τον εξωτερικό κι επιτρζπει τθ δθμιουργία ενόσ  

άνετου εςωτερικοφ κλίματοσ για τουσ ενοίκουσ, τόςο  
το χειμϊνα, όςο και το καλοκαίρι. Για να ανταποκρικεί  
ς' αυτό το ρόλο πρζπει να καταςκευάηεται ζτςι ϊςτε  

να αναςτζλλει τθ μετάδοςθ κερμότθτασ από τον  
εςωτερικό ςτον εξωτερικό χϊρο και αντίςτροφα.   
- Θ αφξθςθ του πάχουσ των εξωτερικϊν τοίχων  
κακυςτερεί ςοβαρά τθ μετάδοςθ κερμότθτασ 



  

ΘΛΛΟΚΕΡΜΛΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ 
Θλιοκερμικά ςυςτιματα (ενεργθτικά θλιακά ςυςτιματα) 



  

ΠΑΚΘΣΛΚΑ ΘΛΛΑΚΑ ΤΣΘΜΑΣΑ -  Π.Θ.. 
•   Σα Π.Θ.. είναι οριςμζνεσ απλζσ αλλά ειδικά  

μελετθμζνεσ διατάξεισ και ςυνδυαςμοί υλικϊν και  
χϊρων ςτθ νότια περιοχι του κελφφουσ των  
κτιρίων που ςκοπό ζχουν να αυξιςουν τα κερμικά  
κζρδθ, αξιοποιϊντασ ςτο μεγαλφτερο δυνατό  
βακμό τθν θλιακι ακτινοβολία που δζχεται ζνα  
κτίριο. 

•   Κερμοκιπιο 

•   Σο κερμοκιπιο είναι ζνασ υαλόφρακτοσ χϊροσ,  

προςαρμοςμζνοσ ςτθ νότια πλευρά του κτιρίου 



 



  

ΚΕΡΜΟΜΟΝΩΘ 



  

ΒΛΟΚΛΛΜΑΣΛΚΑ ΚΣΛΡΛΑ-ΚΛΑΘ 



  

ΠΡΟΤΠΟΚΕΕΛ ΤΓΧΡΟΝΟΤ ΒΛΟΚΛΛΜΑΣΛΚΟΤ 
ΠΛΣΛΟΤ 



  

ΔΡΟΛΜΟ 



  

Θ ΧΕΘ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΜΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΡΩΣΘΜΑΣΟΛΟΓΙΟ              ΧΟΛΕΙΟ        ΚΑΙ   ΒΙΟΚΛΘΜΑΣΙΚΕ 
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ 
1.   Ποιοσ     είναι    ο  προςανατολιςμόσ              του   ςχολείου;        …………………………………………………………… 

2.   Από    τι  υλικά     είναι     καταςκευαςμζνο;……………………………………………………………………… 

3.   Τπάρχει      μόνωςθ       ςτουσ     τοίχουσ;       …………………………………………………………………………… 

4.   Ποιοσ     είναι    προςανατολιςμόσ              και   το   μζγεκοσ       των   ανοιγμάτων;          ……………………………………………  

5.   Σα   παράκυρα        ζχουν     διπλά     τηάμια;      ………………………………………………………………………… 

6.   Ποιο    είναι     το  εςωτερικό         και   το   εξωτερικό        χρϊμα      του    κτιρίου;      ……………………………………………  

7.   Ο  φωτιςμόσ        είναι    φυςικόσ       ι  ανάβετε       τα   φϊτα     ςτθ    διάρκεια       τθσ    θμζρασ;      ………………………………… 

8.   Με   ποιο    τρόπο      γίνεται      θ  κζρμανςθ        του    κτιρίου;      …………………………………………………………… 

9.   Με   ποιο    τρόπο      γίνεται      ο  δροςιςμόσ        του    κτιρίου;       …………………………………………………….. 

10.   Με    ποιο    τρόπο      γίνεται     θ   ςκίαςθ      του   κτιρίου;       ……………………………………………………………… 

11.   Τπάρχουν        δζνδρα      ςτθν     αυλι     του   ςχολείου        ςασ;    …………………………………………………………… 

12.   Πόςο     ευχαριςτθμζνοι            είςαςτε       από    το  μικροκλίμα         ςτθν     τάξθ    ςασ;    Πολφ Αρκετά Λίγο 

13.   Ποιοσ      είναι    ο  μζςοσ      όροσ    τθσ    κερμοκραςίασ           και   τθσ   υγραςίασ        ςτθν    τάξθ     ςασ    το  φκινόπωρο,          το 
χειμϊνα,       τθν    άνοιξθ      και   το   καλοκαίρι        αντίςτοιχα;         …………………………………………………………… 

14.   Πόςθ     είναι     θ  κατανάλωςθ          ενζργειασ        ανά    τ.μ.   ςτο    ςχολείο      ςασ;     ………………………………………. 

•  Αφοφ     ςυμπλθρϊςετε           το   ερωτθματολόγιο             για   τα   δφο    ςχολεία,       φτιάξτε      ζνα    ςυγκριτικό         πίνακα      με 
τα   πλεoνεκτιματα           και    τα   μειονεκτιματα           των    δφο    κτιρίων. 

•  Προτείνετε         ςυγκεκριμζνεσ           παρεμβάςεισ          που    μποροφν       να   γίνουν      ςτο   ςχολείο       ςασ,    προκειμζνου          να 
γίνει    βιοκλιματικό.           …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 



  

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

•  υμπεραίνουμε λοιπόν ότι αποδοτικά 
βιοκλιματικά ςυςτιματα ζχουν τθ δυνατότθτα 
να ενταχκοφν πλιρωσ ςτθ ςθμερινι κατοικία 
δθμιουργϊντασ 
παράλλθλα ζνα αρχιτεκτονικό αποτζλεςμα 
αποδεκτισ αιςκθτικισ, ςε ζνα κτίριο που 
δείχνει δυναμικά ςτο κζλυφόσ του ότι 
αξιοποιεί τα ςτοιχεία τθσ φφςθσ ςε όφελοσ 
των κατοίκων και του περιβάλλοντοσ. 



  

•   Ζνα βιοκλιματικό ςπίτι δεν είναι απαραίτθτο να  
ζχει πολφπλοκα ςυςτιματα αλλά  
ευαιςκθτοποιθμζνουσ ιδιοκτιτεσ. Ζνασ τζτοιοσ  
ιδιοκτιτθσ με ςεβαςμό προσ το φυςικό μασ  
περιβάλλον μπορεί να μετατρζψει εφκολα μια  
απλι μονοκατοικία ςε ζνα φυςικά ελεγχόμενο  
εςωτερικό περιβάλλον. Φυτζψτε μικρά δζντρα  
ςτον κιπο ςασ ,καλλιεργιςετε ακόμθ και τα  
λαχανικά ςασ ςτθν ταράτςα ςασ ςε ειδικζσ  
καταςκευζσ χαμθλοφ κόςτουσ που αρκετά  
πολυκαταςτιματα ςασ τα προςφζρουν ζτοιμα  
προσ χριςθ ! 



  

ΕΠΛΛΟΓΟ 
•   ε μια εποχι οικολογικισ κρίςθσ από τθν οποία δοκιμάηεται 

ο πλανιτθσ μασ, θ μελζτθ και θ καταςκευι ενόσ κτιρίου 
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ 
(εξοικονόμθςθ ενζργειασ για κζρμανςθ, δροςιςμό και 
φωτιςμό) είναι, χωρίσ αμφιβολία, ενζργειεσ πολφ 
ςθμαντικζσ. 
Αρκοφν όμωσ αυτζσ, ι κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε 
κατά τθν καταςκευι οικολογικά και φιλικά προσ τον 
άνκρωπο και το περιβάλλον υλικά; 
Και ςε τι εξυπθρετεί ζνα βιοκλιματικό κτίριο, που 
καταςκευάςτθκε με οικολογικά υλικά, εάν δεν λάβαμε υπ' 
όψιν μασ τισ αρχζσ τθσ γεωβιολογίασ ; 



  

ΒΛΒΛΛΟΓΡΑΦΛΑ 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ΑΠΕ: Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

ΤΠΕΧΩΔΕϋϋ ενζργεια και φυςικοι πόροι 

ΚΠΕ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ ‘ Εξοικονόμιςθ ενζργειασ’ 

WWF Eλλάσ : Οδθγίεσ για τθν εξεικονόμιςθ ενζργειασ 

ΚΠΕ ΜΟΤΗΑΚΛΟΤ: Θ ενζργεια ςτο περιβαλλον του παιδιοφ 

ΚΑΠΕ: Εξοικονόμιςθ ενζργειασ 

ΑΝΑΝΕΩΛΜΕ ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑ; Πρόγραμμα ‘ΚΑΛΛΛΣΩ’ 

ΚΠΕ ΚΟΝΛΣΑ:Παραδοςιακοί  οικιςμοί και φφςθ 

ΚΑΠΕ: Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ςε οικιςτικά ςφνολα. 

ΒΛΚΛΠΑΛΔΕΛΑ: Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίων 

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ ΚΡΘΣΘ; Εκπαιδευτικό υλικό για δαςκάλουσ. 

ΕΛΕΝΘ ΠΕΣΑΒΑ; Πτυχιακι εργαςία  εξοικονόμιςθ ενζργειασ μζςω τθσ βιοκλιματικισ  
Δόμιςθσ ςτθν Αττικι 

• 

• 

• 

• 

• 

Αυγερινοφ- Κολϊνια: Ελλθνικι παραδοςιακι Αρχιτεκτονικι 

ΕΤΑΓΓΕΛΛΑ ΒΑΡΟΤΣΑ –ΦΛΩΡΟΤ: ΑΝΑΝΕΩΛΜΕ ΠΘΓΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 

ENERGY BITES; Κεματικόσ άξονασ’ΕΝΕΡΓΕΛΑ’ 

ΕΤΚΤΜΛΟΠΟΤΛΟ: ΟΛΚΟΛΟΓΛΚΘ ΔΟΜΘΘ 

ΚΠΕ  ΑΝΑΣΟΛΛΚΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ 



  

ΜΑΚΘΣΕ 16θσ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΟΜΑΔΑ 
1ου ΓΤΜΝΑΛΟΤ ΘΛΛΟΤΠΟΛΘ  2013-14 

ΓΚΩΝΛΑ ΟΦΛΑ                                       ΚΤΡΛΑΗΘ ΜΑΡΛΑ    

ΚΡΑΝΛΑ ΝΕΚΣΑΡΛΑ                                  ΛΩΑΝΝΛΔΘ ΚΑΝΟ 

ΚΛΟΛΑ ΒΑΛΛΛΚΘ                                    ΧΛΕΝΣΗΟ ΠΤΡΟ 

ΣΗΛΡΛΒΘΛΑ ΑΝΚΘ                                   ΠΤΡΡΟ ΔΘΜΘΣΡΘ 

ΠΕΣΡΟΤΓΑΚΘ ΕΒΕΛΛΝΑ                          ΛΛΟΤΣΑ ΠΕΣΡΟ 

• 

• 

• 

• 

• 

• ΧΡΘΣΟΤ ΛΦΛΓΕΝΕΛΑ                               ΛΛΟΤΣΑ ΕΒΕΛΛΝΑ                                                                                   
ΠΡΟΒΑΣΑΡΘ ΕΛΕΝΑ                               ΣΛΟΤΣΛΑ ΝΛΚΟ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ΣΕΚΟΤΡΑ ΟΦΛΑ                                    ΧΑΛΑΚΑΣΕΒΑΚΘ ΝΛΚΟ 

ΣΡΤΠΟΚΟΤΦΘ ΓΛΩΡΓΟ                       ΓΑΛΛΝΑΚΘ ΦΡΑΓΚΛΚΟ 

ΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΝΛΚΟ                            ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 

ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΜΑΡΛΟ                    ΣΟΤΡΟΤΦΛΘ ΝΛΚΘ 

ΣΑΜΑΣΟΠΟΤΛΟ ΘΛΛΑ                        ΣΗΑΜΑΚΟΤ ΔΘΜΘΣΡΑ 

ΣΡΛΓΩΝΘ ΜΤΡΛΝΘ                                   ΣΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΦΡΟΔΛΣΘ 

ΟΠΛΚΟΤ ΜΠΕΑΣΡΛΑ                               ΦΑΚΛΝΟΤ ΛΩΑΝΝΑ 

ΩΦΡΟΝΛΟΤ ΚΕΟΔΩΡΑ                            ΦΕΡΓΑΔΛΩΣΘ ΚΤΡΛΑΚΟ  

ΠΤΡΓΘ ΕΒΕΛΛΝΑ                                         ΒΑΧΛΑ ΧΡΤΑ 

ΠΡΟΒΑΣΑΡΘ ΑΓΓΕΛΛΚΘ                              ΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΧΑΡΑ 



  

ΕΛΚΟΝΕ ΑΠΟ ΣΘ ΗΩΘ ΣΘ 16 θσ 
ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΟΜΑΔΑ 



  

ΜΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ Θ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΘΣΑ… 



  

Θ ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΟΣΘΣΑ… 



  

ΣΟ ΚΕΦΙ…. 



  

Θ ΔΙΑΘΕΘ ΑΝΑΗΘΣΘΘ… 



  

ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΣΟ ΔΘΜΟ 
ΤΜΘΣΣΟΤ 



  

Θ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΣΟΤ 



  

ΤΩΡΕΤΣΕ ΘΛΛΑΚΘ 
ΕΝΕΡΓΕΛΑ ΣΟ ΔΘΜΟ ΤΜΘΣΣΟΤ 



 



 



 



  

ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΔΡΑΘ ΣΟ 
ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΛΟΤ 



 



  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΘ ΟΜΑΔΑ 2013-14 



  

ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΕΝΕΡΓΕΛΑ 



  

ΟΛ ΔΤΟ ΟΨΕΛ ΣΟΤ ΠΛΑΝΘΣΘ ΜΑ 



  

ΕΝ ΩΡΑ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ 



 



 



  

ΤΗΘΣΘΘ  ΜΕ ΣΟΝ 
ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ ΚΤΡΙΟ ΧΑΣΗHΔΑΚΘ 
ΜΕ ΘΕΜΑ :ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΩ 

ΚΑΙ ΧΟΛΕΙΟ 



 



 



  

ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΑ ΤΛΛΚΑ ΓΛΑ  
ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TRASH ART TH ΕΛΛΘΝΛΚΘ  

ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΠΡΟΣΑΛΑ ΣΘ ΦΤΘ 19/1Ο/2013 



  

ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ ΣΑΝΣΑ 
ΑΠΟ ΑΚΟΤΛΕ ΚΟΤΠΛΔΛΩΝ 



 



  

ΟΛ ΚΟΤΚΟΤΒΑΓΛΕ ΜΑ 



  

ΕΡΓΑ ΣΘ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ 
ΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΑ 

ΤΛΛΚΑ 2014 



  

ΣΟ ΕΡΓΟ ΜΑ ΑΠΟ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΛΜΑ ΤΛΛΚΑ ΠΘΡΕ ΣΟ 

ΣΡΛΣΟ ΒΡΑΒΕΛΟ 



 



  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟ ΚΠΕ 
ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ  19/1/2014 



  

ΚΠΕ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 19/1/2014 



  

ΠΑΡΟΤΛΑΘ ΣΟΤ ΚΕΜΑΣΟ “ΕΝΕΡΓΕΛΑ ΚΑΛ ΒΛΟΚΛΘΜΑΣΛΚΘ 
ΑΡΧΛΣΕΚΣΟΝΛΚΘ’’ ΑΠΟ ΣΘΝ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΟΜΑΔΑ ΣΟ 

ΚΠΕ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 19/1/2014 



 



 



 



  

16θ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝΣΛΚΘ ΟΜΑΔΑ  
1ου ΓΤΜΝΑΛΟΤ ΘΛΛΟΤΠΟΛΘ       

2014  



  


