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 1o    ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ     ΣΠΙΤΙ 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ    ΣΠΙΤΙ 

Στην  εποχή μας τα σπίτια κατασκευάζονται  με τέτοιο  τρόπο  
ώστε να  εξοικονομείται ενέργεια. 
 
•Έτσι  στο  σπίτι που κατασκευάσαμε χρησιμοποιήσαμε  
μονωτικά  υλικά για τη μόνωση του σπιτιού.Στα παράθυρα  
βάλαμε διπλά  τζάμια για να  μη ρέει η θερμότητα  είτε  από  
μέσα προς τα έξω είτε από έξω προς το  εσωτερικό του 
σπιτιού. 
•Τα  παράθυρα  είναι  πολλά  για να φωτίζεται , αλλά και να 
θερμαίνεται το σπίτι  από  τον ήλιο ,περισσότερο το χειμώνα 
και να μη χρειάζεται έτσι  να ανάβουμε τα  φώτα  καθώς και 
τα  θερμαντικά  σώματα   τις  ιδίως  πρωινές  ώρες. 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ  ΣΠΙΤΙ   

• Στην  ταράτσα  του σπιτιού  έχουμε  βάλει  
φωτοβολταικά  για την  παραγωγή ηλεκτρικής  
ενέργειας  για  την κάλυψη  των   οικιακών 
αναγκών. Υπάρχει  ηλιακός  θερμοσίφωνας αντί 
για ηλεκτρικός  και  λάμπες  οικονομίας  για 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Στον  περιβάλλοντα χώρο  έχουμε  βάλει  πολλά  
δέντρα  και  διάφορα φυτά  για  να  κάνουν  
σκιά  το  καλοκαίρι  ,  για  μείωση  της  
ηχορύπανσης  και τέλος  για να δημιουργηθεί  
ένα  όμορφο περιβάλλον. 



  2ο     ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ   ΣΠΙΤΙ   





ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ     ΣΠΙΤΙ    

• Το  σπίτι που  κατασκευάσαμε  έχει μονωθεί  
με τα  καλύτερα μονωτικά  υλικά.  

• Έχει  πολλά  παράθυρα για να έχει αρκετό  
φως  χωρίς να  χρειάζεται  να ανάβουμε  τα 
φώτα . Βάλαμε διπλά τζάμια για να μη ρέει η 
θερμότητα , έτσι  το σπίτι να παραμένει ζεστό 
το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. 

• Βάλαμε  φωτοβολταικά  για την παραγωγή 
ηλεκτρικής  ενέργειας  από την ηλιακή. 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ    ΣΠΙΤΙ   

• Τοποθετήθηκε  ηλιακός θερμοσίφωνας  και  
λαμπτήρες  οικονομία. 

• Φτιάξαμε  κήπο  με δέντρα  για να  
προσφέρουν  δροσιά  και  σκιά. 

 



 3ο     ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ    ΣΠΙΤΙ  



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ     ΣΠΙΤΙ 

• Το  σπίτι  μας  έχει  μονωθεί  με  κατάλληλα  
μονωτικά  υλικά. 

• Έχει  πολλά  παράθυρα για να μπαίνει άπλετο  
φως και διπλά τζάμια. 

• Έχει   φωτοβολταικά  που μετατρέπουν την 
ηλιακή ενέργεια  σε  ηλεκτρική. 

• Βάλαμε  ηλιακό  θερμοσίφωνα  αντί για  
ηλεκτρικό  καθώς  και  λαμπτήρες  οικονομίας 
για εξοικονόμηση ενέργειας. 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ       ΣΠΙΤΙ 

•      Διαθέτει  κήπο  με  πολλά  λουλούδια  και  
δέντρα  για  δροσιά  ,καθαρό  αέρα  και  
ομορφιά. 

•     Τα  φυτά βοηθούν  και στη  μείωση  της 
ηχορύπανσης. 



4o  EΝΕΡΓΕΙΑΚΟ   ΣΠΙΤΙ  



 
Η  εργασία  έγινε  από τους : 

Αγγελική Καλπαξή 
Κωνσταντίνα   Βλαντή 

Σπύρο Βλάχο 
Άλκη  Κυριαζόπουλο 

Βασίλη  Μονέδα 
Βαγγέλη  Μέλλο 

Χαράλαμπο Καλαφατάκη 
Κωνσταντίνο  Μαρλαντή 

Άνγκελο  Μπίτρι 
Αλτίν Μπίτρι 

Σταύρο  Λιακόπουλο 
Βασιλική  Μπάλλα 

Αδαμαντία  Καλαργύρου 

 
 
 


