
«ΠΡΑΣΙΝΑ» ΚΤΗΡΙΑ, Η ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ  
Εισαγωγή 

 

Αφορμή για την έρευνα μας αποτέλεσαν τα κτήρια μιας άλλης εποχής που κοσμούν ακόμα το Δήμο του Αγίου Δομετίου και έχουν σημαντικά χαρακτηριστικά οικολογικών ή όπως απλά 

λέγονται, «πράσινων» κτιρίων. Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, προβάλει έντονα η ανάγκη της Εφαρμοσμένης Αειφόρου Αρχιτεκτονικής ή όπως απλά αποκαλείται της Οικολογικής Αρχιτεκτονικής. 

Η σχεδίαση και ανέγερση «πράσινων» κτηρίων έχει σαν γνώμονα την εξοικονόμηση των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, τη χρήση των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προσφορά 

κτηρίων με χαμηλότερο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος μα και κτηρίων που θα προάγουν την υγεία του ανθρώπου. Μέσα από την έρευνα αυτή ευελπιστούμε ότι θα φέρουμε αυτό το 

σημαντικό θέμα στο προσκήνιο και θα μεταδώσουμε κάποια σημαντικά μηνύματα για προβληματισμό και δράση.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Οικολογικά Σχολεία. 

 
Μεθοδολογία 

 

Καταρτίστηκε ερωτηματολόγιο από μαθητές των Οικολογικών Σχολείων, οι οποίοι για το σκοπό αυτό, επισκέφθηκαν τον Νεολιθικό οικισμό της Χοιροκιτίας (εκπαιδευτική εκδρομή σχολείου) 

και συμμετείχαν σε πρόγραμμα του ΚΠΕ Πεδουλά, με θέμα την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Αρχιτεκτονική της Μαραθάσας. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε γονείς στις 21 Δεκεμβρίου 

2016, με την ευκαιρία της συνάντησης καθηγητών και γονέων στο σχολείο μας (30 ερωτηματολόγια/τυχαία επιλογή). Οι καθηγητές του σχολείου μας συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μεταξύ 

9/1/17 – 20/1/17 (19 ερωτηματολόγια – τυχαία επιλογή). Όλοι οι μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο στο σχολείο στη διάρκεια της εβδομάδας 16/1/17-20/1/17 (127 συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια). Κάποια ερωτηματολόγια που ήταν ελλιπή αγνοήθηκαν. 

Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε στο λογισμικό πρόγραμμα Excel.  

Αποτελέσματα-Συζήτηση 
 

Βιβλιογραφία 
 

 

 

 

 «Βιοκλιματικός σχεδιασμός και κήπος», Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 

 Άρθρα για τα «πράσινα» κτίρια της Κύπρου, Διαδίκτυο 

 Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Αρχιτεκτονική της Μαραθάσας, ΚΠΕ 

Πεδουλά 

Μαθητική ομάδα  

 Τζούμα Σταύρια Β2, Χριστοφόρου Κυριάκος Β2, Μιννόσιη Δομνίκη Β3, Γεωργίου Ανδρέας Γ1, 

Γιαγκουμπίδης Γιώργος Γ1, Νεοκλέους Νουιέν Γ1, Παπανικολάου Αλεξάνδρα Γ1, Χριστοφόρου Αρίστη 

Γ1, Λαμπρίδης Νεόφυτος Γ2, Μεγκεριάν Χασμίκ Γ2, Ούτεβα Σιμόνα Γ2, Τσιομάγκα Ντιάνα Γ2. 

 

Σχολική Χρονιά: 2016-2017 

Σχολείο: Γυμνάσιο Αγίου Δομετίου 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Αργυρίδου 

 Το 50% των μαθητών μας ζουν σε ανεξάρτητο σπίτι και οι υπόλοιποι σε διαμέρισμα. 

 Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι τα κτήρια παλαιότερων εποχών ήταν πιο «πράσινα» σε σχέση με τα 

σημερινά. 

 Οι μισοί περίπου πιστεύουν πως το σπίτι τους είναι αρκετά «πράσινο». Το ίδιο πιστεύουν και για το κτήριο 

του σχολείου μας, με εξαίρεση τα αγόρια της Γ τάξης, τα οποία σωστά πιστεύουν πως το κτήριο του 

σχολείου μας δεν είναι  «πράσινο» -είναι όντως πολύ παλιό. 

 Οι πιο πολλοί συμφωνούν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι περισσότερο σημαντική  για την 

εξοικονόμηση χρημάτων και λιγότερο σημαντική για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Οι περισσότεροι συμφωνούν πως είναι σημαντικό να κάνουμε αλλαγές στο σχολείο και στο σπίτι μας για να 

γίνουν πιο «πράσινα» - οικολογικά. 

Οι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ συμφωνούν πως τα 

«πράσινα» κτήρια έχουν τα πιο κάτω 

χαρακτηριστικά:  
 

 είναι κτισμένα από υλικά που προέρχονται από 

το περιβάλλον και είναι φιλικά προς αυτό. 

 έχουν μεγάλα παράθυρα για φυσικό φωτισμό. 

 έχουν ηλιακό θερμοσίφωνα για ζέσταμα του 

νερού. 

 έχουν φυτά που χρησιμοποιούνται για σκίαση 

ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ συμφωνούν πως τα «πράσινα» 

κτήρια έχουν τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 
 

 είναι σωστά προσανατολισμένα στο χώρο του 

οικοπέδου 

 έχουν διπλούς τοίχους και διπλά τζάμια για 

θερμομόνωση 

 έχουν εξωτερικά σκίαστρα 

 έχουν φωτοβολταικά ή/και μικρές ανεμογεννήτριες 

 χρησιμοποιούν τη γεωθερμία 

 έχουν αρκετά φυτά για καλλωπιστικό σκοπό 

Οι περισσότεροι μαθητές δήλωσαν πως το ερωτηματολόγιο τους βοήθησε να μάθουν τι είναι και πόσο 

σημαντικό είναι να κτίζουμε «πράσινα» κτίρια. 

 Το 50% των γονέων και το 75% των καθηγητών δήλωσαν 

πως ζουν σε ανεξάρτητο σπίτι και οι υπόλοιποι σε 

διαμέρισμα. 

 Λιγότεροι καθηγητές πιστεύουν ότι τα κτήρια παλαιότερων 

εποχών ήταν πιο «πράσινα» σε σχέση με τα σημερινά. 

 Οι μισοί περίπου πιστεύουν πως το σπίτι τους είναι αρκετά 

«πράσινο».  

 Οι πιο πολλοί συμφωνούν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας 

είναι σημαντική τόσο για την εξοικονόμηση χρημάτων όσο 

και για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Οι περισσότεροι δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να κάνουν 

κάποιες αλλαγές στο σπίτι τους για να εξοικονομούν 

περισσότερη ενέργεια αλλά το οικονομικό κόστος θα είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας. 

Οι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ γονείς και καθηγητές συμφωνούν για τα 

χαρακτηριστικά των «πράσινων» κτιρίων με εξαίρεση τις μικρές 

ανεμογεννήτριες και τη γεωθερμία που αρκετοί δηλώνουν πως 

διαφωνούν ή δεν ξέρουν. 

Συμπεράσματα και εισηγήσεις 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Μαθητές 

 

 Οι μαθητές της Γ τάξης έχουν τις περισσότερες 

γνώσεις και οι μαθητές της Α τάξης τις λιγότερες. 

 Ενημέρωση μαθητών με σχετικό πληροφοριακό υλικό 

για τα πράσινα κτήρια. 

Γονείς  και  καθηγητές 

 

 Αλλαγές στο σπίτι με χαμηλό κόστος και 

ικανοποιητική απόδοση όπως φυλλοβόλα 

δέντρα, σκίαστρα και θερμομόνωση. 
 

Σχολείο 

 

 Φυλλοβόλα δέντρα στην ανατολική πλευρά του 

σχολείου. 

 Τοποθέτηση διπλών τζαμιών. 

 Τοποθέτηση φωτοβολταικών. 

Η σημαντικότερη παράμετρος για να 

χαρακτηριστεί ένα κτήριο οικολογικό, 

βιοκλιματικό ή «πράσινο»  

είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση 

των ΑΠΕ.  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κτήρια 

ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης 
ενέργειας.  

 

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    
 
 
 
 

      

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


