
 
Συνοδευτικό Υλικό: Βιοκλιματικό σπίτι 

 
 
 

∆ημοσιεύματα-Κείμενα 
 Adventures of Iggy 

Άλλαξε συνήθειες στο σπίτι! To WWF συμβουλεύει 

Η αύξηση του πληθυσμού, η μόλυνση του περιβάλλοντος και οι παγίδες θανάτου 

Βάλτε την «πράσινη» τεχνολογία στα εξοχικά σας 

BEDZED: Building Sustainability 

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική 

Η βιοκλιματική γειτονιά του Λονδίνου 

Βιοκλιματικό σπίτι 

Βιοκλιματικός σχεδιασμός: Μια ενεργειακή πολυκατοικία στην Αθήνα 

Clean Up Your Act 

Education in architecture, education to architecture 

Efficient buildings, the energy evolution 

Ενέργεια μέσα από τη γη 

Εξελίξεις και προκλήσεις στην αγορά δομικών υλικών 

Fun with the sun 

Κίνητρα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των σπιτιών 

Το κτίριο του αύριο στο Λαύριο 

Μεταξύ ουρανού και γης 

«Οικολογικά Κτίρια: ο ρόλος της Πληροφορικής» 

«Οικολογικά σπίτια», η απάντηση στην εκπομπή καυσαερίων από κτίρια 

Οσα φέρνει ο άνεμος 

Παθητικός ∆ροσισμός Κτιρίων 

Παράθυρα στην οικονομία 

Ποια είναι τα οφέλη και το κόστος της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής; 

Πράσινοι επιθεωρητές στα σπίτια  

«Πράσινες» κατοικίες με μηδενικές εκπομπές άνθρακα  

«Πράσινη κάρτα» αποκτούν από την άνοιξη όλα τα καινούργια κτίρια 

Πράσινο και αρχιτεκτονική 

Το πρόγραμμα των «πράσινων» επιδοτήσεων 

Τρόπος ζωής και οικολογικό αποτύπωμα: Κατοικείν 
 Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές 

http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_geothemiaIGGYfor%20kids.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_WWF_Home_Ideas.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Iafxisitouplythismou.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Valtetinprasini.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_BuildingSustainability.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_VioklimatikiArxitektoniki.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Ivioklimatikigeitoniatoulondinou.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_oiko_oikohouse.jpg
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_VioklimatikosSxediasmos.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_CleanUpYourAct.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_educationinarchitecture.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_wwf_brochure.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_ToprogrammatonPrasinonEpidotiseon.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_PrasinokaiArxitektoniki.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_PrasiniKarta.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Katoikiesmidenikonekpomponanthraka.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_PrasinoiEpitheoritesstaspitia.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Poiaeinaitaofelikaitokostos.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Parathyrastinoikonomia.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_PathitikosDrosismosKtirion.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Osaferneioanemos.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Oikologikaspitia.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_OikologikaExypnaKtiria.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Metaxyouranoukaigis.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_PrasinoKtiriostoLavrio.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_EggatastasiFotovoltaikon.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Funwiththesun_TeachersActivityGuide.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Exelixeiskaiprokliseisstinagoradomikonylikon.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Energeiamesaapotigi.pdf


Τρόπος ζωής και οικολογικό αποτύπωμα: Κατοικείν 
 Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς και μαθητές 

Rain collector skyscraper 

Shigeru Ban 

Συλλέξτε το νερό της βροχής, βοηθήστε τον πλανήτη 

Τι μπορούμε να κάνουμε; 

Οι τοίχοι έχουν τη δική τους ιστορία 

Υποχρεωτικά τα «πράσινα πιστοποιητικά» σε όλα τα κτίρια 

Φυσικό αέριο, φυσική λύση; 

Με χορηγό τον... Ηλιο 

Χρώμα και κέραμοι, με τάξη βαλμένοι 

 
Ενδιαφέρουσες Συνδέσεις 
∆ομικά Υλικά και Οικολογία 
http://www.ntua.gr/vitruvius/ecomat.pdf  
 

Θερμομόνωση 
http://www.buildings.gr/greek/eksoplismos/oikologika_ilika/thermomonosi.htm 
 

ΚΑΠΕ  
http://www.cres.gr/  
http://www.cres.gr/kape/education/Apeoikistika.pdf  
 

Φυτέψτε τις ταράτσες 
http://www.greenroofs.gr/  
 

Χτίζοντας σήμερα για το αύριο 
http://www.cob.gr/ 
 

About.com/architecture: 
green building resources  
http://architecture.about.com/od/greenconcepts/Green_Building_Resources.htm 
green building activities 
http://architecture.about.com/od/teachersaids/tp/lessonplans.htm  
Green architecture & green design 
http://architecture.about.com/od/greenconcepts/g/green.htm  
 

What is green building 
http://www.seattle.gov/environment/building.htm 
 

http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_raincollectorskyscraper.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_ShigeruBan.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Syllextetonerotisvroxis.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Timporoumenakanoume.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Oitoixoiexountidikitousistoria.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_PrasinaPistopoiitika.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_PhysikoAerio.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Mexorigotonilio.pdf
http://contentarchive.wwf.gr/images/pdfs/pe/katoikein/Vioklimatiko_Xromakaikeramoi.pdf
http://www.ntua.gr/vitruvius/ecomat.pdf
http://www.buildings.gr/greek/eksoplismos/oikologika_ilika/thermomonosi.htm
http://www.cres.gr/
http://www.cres.gr/kape/education/Apeoikistika.pdf
http://www.greenroofs.gr/
http://www.cob.gr/
http://architecture.about.com/od/greenconcepts/Green_Building_Resources.htm
http://architecture.about.com/od/teachersaids/tp/lessonplans.htm
http://architecture.about.com/od/greenconcepts/g/green.htm
http://www.seattle.gov/environment/building.htm



