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Είχαμε ακούσει πρόσφατα για το 
πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στη Κύπρο σε σχέση με τους 
αέριους ρύπους (διοξείδιο του άνθρακα) 
που εκπέμπει στην ατμόσφαιρα. Το 
πρόστιμο αυτό μεταφέρθηκε στους 
λογαριασμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού 
και όταν ασχοληθήκαμε λίγο με το θέμα 
είδαμε ότι τους περισσότερους ρύπους 
στη Κύπρο, τους εκπέμπουν τα σπίτια 
και από τα σπίτια έρχεται και η 
αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Μέσα 
από αυτή την ενασχόληση μας, 
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τον 
βιοκλιματικό σχεδιασμό ενός σπιτιού και τι μπορεί, αυτός, να μας προσφέρει στη 
σημερινή Κυπριακή κοινωνία.   
       Πριν κάνουμε οποιεσδήποτε άλλες δράσεις ενημερωθήκαμε μέσα από τη 
βιβλιογραφία για το βιοκλιματικό σχεδιασμό και ποιά στοιχεία πρέπει να έχει ένα σπίτι, 
έτσι ώστε να χαρακτηριστεί σαν βιοκλιματικό και να μπορεί σε κάποια φάση να γίνει και 

αυτόνομο ενεργειακά.  
      Στη συνέχεια κάναμε μια έρευνα στο 
σχολείο για να δούμε κατά πόσο είναι 
ενημερωμένοι οι μαθητές για το 
βιοκλιματικό σχεδιασμό και την 
επεκτείναμε κάπως και σε οικίες στη 
Λεμεσό έτσι ώστε να δούμε τι στοιχεία 
χρησιμοποιούν σήμερα στα σπίτια που 
είναι κτισμένα.  
      Αφού τελειώσαμε με τις έρευνες μας, 
πήραμε κάποιες συνεντεύξεις από 
ειδικούς πριν παρουσιάσουμε την δική 
μας εισήγηση. Συνεχίζουμε με τις δικές 
μας εισηγήσεις σε ένα ήδη υφιστάμενο 
σπίτι, αλλά και τους λόγους που κάνουμε 
αυτές τις εισηγήσεις, αντίστοιχα. Αφού 

κάναμε τις εισηγήσεις, κάναμε και μια μακέτα, έτσι ώστε να παρουσιάζουμε τα 
αποτελέσματα μας με ένα εντυπωσιακό τρόπο.  



      Τελειώνουμε με τα συμπεράσματα μας και 
γενικά με οτιδήποτε έχουμε παρατηρήσει με την 
ενασχόληση μας με αυτή την ερευνητική και 
κατασκευαστική εργασία. Επίσης όταν τελειώσαμε 
με την έρευνα μας, την κατασκευή και ότι άλλο 
είχαμε να κάνουμε μέσα από την έρευνα μας, 
ετοιμάσαμε δύο αφίσες, την μακέτα και ηλεκτρονική 
παρουσίαση και τα παρουσιάσαμε ήδη στο πρώτο 
Παγκύπριο συνέδριο μαθητών καθηγητών για τις 
φυσικές επιστήμες που έγινε στο Πισσούρι από τις 
2 μέχρι τις 4 Μαρτίου 2012.  
 
Βιοκλιματικός σχεδιασμός  
Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε όλα όσα θα πρέπει να 
υπάρχουν στο σχεδιασμό ενός σπιτιού έτσι ώστε το σπίτι να μπορεί να εκμεταλλεύεται 
στο έπακρον τις φυσικές πηγές ενέργειας, να είναι οικονομικά αποδοτικό ως προς τις 
ανάγκες του σε ενέργεια αλλά και ως προς τη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, που μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα σπίτι στη Κύπρο. Στη συνέχεια 
απαριθμούμε όλα όσα πρέπει να γίνονται σε ένα σπίτι, έτσι ώστε να μπορεί να 
ονομαστεί ένα σπίτι οικολογικό ή να θεωρηθεί ότι ο σχεδιασμός του είναι βιοκλιματικός. 
Συγκεκριμένα, όσες περισσότερες από τις προτάσεις που ακολουθούν μπορούμε να 
εφαρμόσουμε σε ένα σπίτι, τόσο περισσότερο ενεργειακά αποδοτικό θα είναι.  
Πρόταση 1η/Θερμομόνωση τοίχου: Με τη θερμομόνωση εξασφαλίζεται θερμότητα 
στους χρήστες σε όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς δεν διαφεύγει η θερμική ενέργεια 
από τον χώρο. Με τη θερμομόνωση μειώνονται έως και στο μισό τα έξοδα θέρμανσης 
και ψύξης του χώρου, αφού το χειμώνα χάνεται λιγότερη θερμότητα και το καλοκαίρι 
εισέρχεται επίσης λιγότερη θερμότητα στον χώρο.  
Πρόταση 2η/Θερμομόνωση στο δάπεδο και στην οροφή: Μπορούμε να 
θερμομονώσουμε όχι μόνο τους τοίχους αλλά και τα δάπεδα και την στέγη- οροφή. Στα 
δάπεδα, η θερμομόνωση τοποθετείται πάνω από την πλάκα (κυρίως σε εξοχικές 
κατοικίες) που θέλουμε άμεση θέρμανση, είτε κάτω από την πλάκα για καλύτερη 
απόδοση, ακόμα και μετά από την διακοπή των συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού. 
Πρόταση 3η/Διπλά τζάμια: Τα παράθυρα των κτιρίων συντελούν σε ένα μεγάλο 
ποσοστό στην ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη των χώρων γιατί από 
αυτά μεταφέρεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας (χάνεται ή εισέρχεται μέσα στο κτίριο).  
Πρόταση 4η/Πράσινος τοίχος: Πράσινος τοίχος ή φυτικός τοίχος ή κάθετος κήπος είναι 
μερικές από τις ονομασίες που υπάρχουν για να περιγράψουν  ζωντανούς φυτικούς 
κήπους στους οποίους τα φυτά αναπτύσσονται στον τοίχο.  
Πρόταση 5η/Πράσινη στέγη: Πράσινη στέγη είναι η στέγη η  οποία καλύπτεται από 
βλάστηση που αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη. Συμπεριφέρεται  σαν οποιαδήποτε άλλη βλάστηση στο έδαφος.  
Πρόταση 6η/Τοίχος trombe – Τοίχος μάζας: Οι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης, 
αποτελούνται από τοίχο κατασκευασμένο από υλικά υψηλής θερμοχωρητικότητας όπως 
σκυρόδεμα, πέτρα, συμπαγή τούβλα, τσιμέντο ή δοχεία που περιέχουν νερό ή άλλο 
υλικό. Η εξωτερική τους επιφάνεια είναι σκούρου χρώματος, για αύξηση της 
απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας 



Πρόταση 7η/Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης: Τα παθητικά ηλιακά 
συστήματα είναι απλές κατασκευές, που προσαρτώνται στο κέλυφος του σπιτιού και  
επιτρέπουν σημαντική μείωση του ενεργειακού κόστους για την θέρμανση των κτιρίων 
και βελτιώνουν την θερμική άνεση των ενοίκων τους. Πρόταση 8η/Παθητικά 
συστήματα και τεχνικές φυσικού δροσισμού: Ο φυσικός δροσισμός, αποτελεί την 
εναλλακτική πρακτική για την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στα κτίρια το 
καλοκαίρι, καθώς την εντατικοποίηση της εγκατάστασης και χρήσης κλιματιστικών 
συσκευών, που επιφέρει σημαντικά ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά 
προβλήματα, αφού καταναλώνουν πολύ μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. 
Πρόταση 9η/Παθητικά συστήματα και τεχνικές φυσικού φωτισμού: Ο τεχνητός 
φωτισμός αποτελεί σημαντική πηγή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα 
κτίρια. Ανάλογα με τον τύπο των λαμπτήρων, ένα μικρό ή μεγάλο ποσοστό του φορτίου 
φωτισμού, μετατρέπεται σε θερμότητα που επηρεάζει το θερμικό και το ψυκτικό φορτίο 
του κτιρίου. 
Πρόταση 10η/Θερμοκήπιο ή ηλιακός χώρος: Ο ηλιακός χώρος ή θερμοκήπιο είναι ο 
συνδυασμός παθητικού συστήματος άμεσου κέρδους και τοίχου θερμικής 
αποθήκευσης. Το κτίριο, δηλαδή, αποτελείται από δύο θερμικές ζώνες: τον ηλιακό 
χώρο, που προσαρτάται στο κτήριο, όπου γίνεται συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας, 
και τον έμμεσα θερμαινόμενο από τον ηλιακό χώρο, κατοικήσιμο χώρο.  
Πρόταση 11η/Αειθαλή-Φυλλοβόλα δέντρα: Ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος 
ηλιοπροστασίας του κτιρίου και των ανοιγμάτων του είναι και η χρήση βλάστησης είτε με 
κατάλληλα φυτεμένα φυλλοβόλα ή αειθαλή δέντρα, είτε με άλλα φυτά σε κατάλληλες 
θέσεις (πέργκολες, μπαλκόνια). 
Πρόταση 12η/Σκίαστρα: Εκτός από την πρακτική τους αξία, τα σκίαστρα συμβάλλουν 
σηµαντικά στην αισθητική του κτιρίου και, κυρίως, κατατάσσονται  στους πλέον 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς  μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης.  
Πρόταση 13η/Φεγγίτες-Φωταγωγοί: Οι φεγγίτες στέγης – οροφής χρησιμοποιούνται 
όπως και τα παράθυρα στέγης – οροφής για τον αερισμό και τον ηλιασμό των χώρων 
διαβίωσης. 
Πρόταση 14η/Θερμοσιφωνικό πανέλο-Ηλιακό αίθριο:  Αποτελεί σύστημα παρόμοιας 
κατασκευής και λειτουργίας με τον τοίχο Trombe - Michel, χωρίς την ύπαρξη και 
λειτουργία της θερμικής μάζας.  
 
Συνοψίζοντας όλα τα πιο πάνω, πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα σπίτι μπορεί να 
ονομάζεται βιοκλιματικό αν έχει μέρος όλων των πιο πάνω προτάσεων. Βασική 
προϋπόθεση για όλα τα πιο πάνω, είναι ο προσανατολισμός του σπιτιού να είναι νότιος 
έτσι ώστε να μπορεί ο Ήλιος να κάνει την δουλεία του στις περισσότερες από τις πιο 
πάνω προτάσεις. Κάτι που έχουμε παρατηρήσει και θέλουμε να το διερευνήσουμε στη 
συνέχεια με την έρευνα που θα κάνουμε στα σπίτια, είναι ότι τα σπίτια στη Κύπρο 
κτίζονται με βάση τους δρόμους και όχι με βάση τον προσανατολισμό. Αυτό, αν 
συμβαίνει, είναι πολύ κακό σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αν ένα 
σπίτι δεν έχει τον σωστό προσανατολισμό τότε δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί τον ήλιο και 
την ηλιακή ενέργεια. 
 
Όλες οι προτάσεις φαίνονται στην πρώτη αφίσα που ετοιμάσαμε στην επόμενη σελίδα  



 



Έρευνες στο Λύκειο Αγίου Αντωνίου και στη Λεμεσό για το βιοκλιματικό 
σχεδιασμό 
Όταν τελειώσαμε με την ενημέρωση μας αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε μια 
έρευνα στο Λύκειο μας, έτσι ώστε να απαντήσουμε σε κάποια ερευνητικά ερωτήματα 
που έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα μας από τη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα 
προσπαθήσαμε μέσα από το ερωτηματολόγιο να απαντήσουμε στα πιο κάτω 
ερωτήματα:  

 Είναι ενημερωμένοι οι μαθητές (και κατ’ επέκταση η κοινωνία) για τα οικολογικά 
σπίτια; (Φυσικά θα μπορούσε αυτό το ερώτημα να διαφέρει αν το ρωτούσαμε σε 
μεγαλύτερους που έχουν ασχοληθεί με το χτίσιμο ενός σπιτιού και για αυτό στη 
συνέχεια ετοιμάσαμε και ένα ερωτηματολόγιο για ιδιοκτήτες σπιτιών για να 
μπορέσουμε να εξάγουμε ασφαλή και χρήσιμα αποτελέσματα). 

 Οι μαθητές, αν ενημερώνονταν για τα οικολογικά σπίτια, θα ήταν πρόθυμοι να 
προχωρήσουν σε αλλαγές έτσι ώστε να έχουν ένα οικολογικό σπίτι; ( Αυτό το 
ερώτημα είναι ίσως από τα πιο σημαντικά διότι πρέπει να προχωρούμε σε 
αλλαγές ως προς το χτίσιμο των σπιτιών μας έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε 
όσο το δυνατόν περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές).  

 Φυσικά, πέραν από την εξοικονόμηση ενέργειας θέλαμε να δούμε κατά πόσον οι 
μαθητές έχουν οικολογική συνείδηση στην οικογένεια τους, έτσι αν ρωτούσαμε 
κατά πόσο οι μπογιές που βάφουν το σπίτι είναι οικολογικές θα γνωρίζαμε μέσα 
από τις απαντήσεις τους την στάση τους, σε σχέση με την οικολογική συνείδηση.  

 Οι επόμενες ερωτήσεις που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε, είναι κατά πόσο 
έχουν στα σπίτια τους κάποια συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας ή αν οι 
μαθητές προτίθενται να τα έβαζαν όταν θα έχτιζαν το δικό τους σπίτι.  

Όταν τελειώσαμε με την έρευνα που κάναμε στο Λύκειο, θελήσαμε να κάνουμε μια πιο 
ολοκληρωμένη έρευνα σε ιδιοκτήτες οικιών στη Λεμεσό έτσι ώστε να δούμε αν 
χρησιμοποιούνται κάποια συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα σπίτια. Βασικά, 
κύριος στόχος, ήταν να δούμε ποια είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στη 
Κύπρο. Το ερωτηματολόγιο είναι αρκετά μεγάλο και θα μπορούσε να γίνει περαιτέρω 
διερεύνηση και ίσως να ήταν καλό να γινόταν μια ομάδα με τη νέα σχολική χρονιά με 
σκοπό την λεπτομερή ανάλυση του ερωτηματολογίου.  
Αποτελέσματα από την έρευνα που έγινε στο σχολείο 
Ετοιμάσαμε ένα ερωτηματολόγιο και το μοιράσαμε σε 161 μαθητές του σχολείου μας. 
Το ερωτηματολόγιο δόθηκε και στις 3 τάξεις του σχολείου 
μας, συγκεκριμένα όπως μπορούμε να δούμε από τους 
πίνακες που ακολουθούν δόθηκε σε 68 αγόρια και 93 
κορίτσια. Επίσης μπορούμε να δούμε ότι και η κατανομή 
των ερωτηματολογίων έγινε ανά τάξη και συγκεκριμένα 
ήταν 61 από τη πρώτη τάξη, 47 από τη Β τάξη και 53 από 
τη Τρίτη τάξη του Λυκείου μας. Μπορούμε να δούμε ότι και 
εδώ η κατανομή ήταν περίπου η ίδια σε κάθε τάξη. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα μας μπορούμε να πούμε ότι οι 
απαντήσεις προέρχονται από όλο το φάσμα των ηλικιών 
από τα 15 μέχρι τα 18 και καλύπτουν, έτσι, ένα ευρύ φάσμα της νεολαίας του τόπου 
μας. Φυσικά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι όλοι οι νέοι προέρχονται 



από δύο χωριά και μια φτωχογειτονιά στη Λεμεσό, έτσι μπορούμε να πούμε ότι το 
δείγμα μας, μας περιορίζει από το να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα για τη νεολαία, 
αλλά σίγουρα μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για τους μαθητές του 
σχολείου μας. Στη συνέχεια, παραθέτουμε κάποια από τα αποτελέσματα.  

 
  

 

  

 
 



  
Συμπεράσματα από την έρευνα στο Λύκειο μας  
Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε μπορούμε να καταλήξουμε στα πιο 
κάτω συμπεράσματα:  

 Συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιες τακτικές που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται 
στη Κύπρο και υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σπίτια, όπως τα διπλά τζάμια και οι 
ηλιακοί θερμοσίφωνες.  

 Παράδοξο μεν αλλά ισχύει, ενώ πιστεύουμε ότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μας 
συμφέρουν οικονομικά, φαίνετε ότι δεν έχουμε άλλα συστήματα που να 
αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει σε περισσότερα 
σπίτια.  

 Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εφαρμόζετε και η μόνωση στη Κύπρο κάτι 
που πιστεύουμε θα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις με τον καιρό.  

 
Αποτελέσματα από την έρευνα που έγινε στη Λεμεσό 
Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε ιδιοκτήτες σπιτιών 
όλων των ηλικιών, όπως μπορούμε να δούμε στον 
επόμενο πίνακα. Δόθηκαν 115 ερωτηματολόγια σε 
ιδιοκτήτες σπιτιών από όλη τη Λεμεσό. Ακολουθούν τα πιο 
σημαντικά μας αποτελέσματα.   

Μέσα από τη καταγραφή των αποτελεσμάτων μας 
καταλήξαμε σε αρκετά συμπεράσματα, σε αυτή την 
ενότητα όμως, θα αναφέρουμε τα πιο σημαντικά 
αποτελέσματα και θα παραθέσουμε και τις αντίστοιχες 
γραφικές παραστάσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα 
που θεωρούμε σημαντικά. 
Η πρώτη γραφική που θα μπορούσε να αναφερθεί, 
είναι στο ότι σχεδόν κανένας από τους μηχανικούς 
των περασμένων δεκαετιών, δεν ασχολείτο με 
βιοκλιματικό σχεδιασμό. Όπως μπορούμε να δούμε 
στη διπλανή γραφική παράσταση σε πέραν των 80 
ατόμων από τους 110 που ρωτήσαμε, δεν έγινε καμιά 
πρόταση για να κάνουν κάποιες αλλαγές ή να 



τοποθετήσουν κάποια συστήματα στο σπίτι τους, για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό 
είναι πολύ σοβαρό και πιστεύουμε ότι όλοι οι μηχανικοί και ειδικά οι αρχιτέκτονες 
μηχανικοί, πρέπει να παρακαθίσουν σε κάποια σεμινάρια για το βιοκλιματικό σχεδιασμό 
ενός σπιτιού.  
Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα, που 
έρχεται να επιβεβαιώσει τις αρχικές μας 
σκέψεις, είναι οι απαντήσεις που πήραμε 
σχετικά με το προσανατολισμό του σπιτιού. 
Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι νότιο 
προσανατολισμό έχουν μόνο τα 15 από τα 115 
σπίτια που συμπεριλήφθησαν στην έρευνα 
μας, ένα ποσοστό λίγο πιο πάνω από το 10%, 
πολύ μικρό ποσοστό κατά την άποψη μας 
επειδή στη Κύπρο, έχουμε τον ήλιο αρκετό 
καιρό κάθε χρόνο και όταν έκτιζαν τα σπίτια 
δεν έλαβαν υπόψη τους το βασικό αυτό 
γεγονός.  
Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποια 
αποτελέσματα σε γραφικές παραστάσεις μόνο, 
χωρίς σχολιασμό.  

  

  



 

  

  
 
 
 
 
 



Συμπεράσματα από την έρευνα στη Λεμεσό.  
Συγκεκριμένα αναφέρουμε επιγραμματικά τα συμπεράσματα μας από την έρευνα που 
έγινε στη Λεμεσό:  

 Τα περισσότερα σπίτια στη Κύπρο έχουν χτιστεί με λάθος προσανατολισμό 
επειδή έτσι βόλευε ο δρόμος, δεν πήραν παράδειγμα από τους παλιούς, που τα 
σπίτια τα έχτιζαν με νότιο προσανατολισμό.  

 Για αρκετά χρόνια τώρα, οι μηχανικοί δεν ασχολούνταν με βιοκλιματικό 
σχεδιασμό με αποτέλεσμα η Κύπρος να έχει γεμίσει με ενεργειακά αιμοβόρα 
σπίτια.  

 Αρκετά σπίτια, επίσης, δεν έχουν εξωτερικά φυλλαράκια και μένουν μόνο με τις 
εσωτερικές προσπάθειες για μείωση της ηλιοφάνειας στα σπίτια τα καλοκαίρια, 
κάτι που κάνει το σπίτι αρκετά ζεστό, με αποτέλεσμα, να χρησιμοποιείτε 
περισσότερο ο κλιματισμός. Για στέγαστρα, ούτε λόγος, στα περισσότερα σπίτια 
δεν υπάρχουν καθόλου στέγαστρα τα οποία προσφέρουν δροσιά το καλοκαίρι 
και ζέστη το χειμώνα. Σαν αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω, έχουμε αρκετά 
κλιματιστικά στα σπίτια έτσι ώστε να σπαταλείται αρκετή ενέργεια, ενώ αν 
υπήρχε ο σωστός προσανατολισμός, τα φυλλαράκια και τα στέγαστρα τότε η 
ζήτηση σε κλιματιστικά θα μειωνόταν και ταυτόχρονα θα μειωνόταν και η 
κατανάλωση ενέργειας, από το ίδιο το σπίτι.  

 Ενώ βλέπουμε ότι σε αρκετά σπίτια υπάρχει εγκατεστημένος ηλιακός 
θερμοσίφωνας χρησιμοποιώντας έτσι την ηλιακή ενέργεια για να θερμαίνουν το 
νερό, στην αντίπερα όχθη δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σπίτια που να έχουν 
φωτοβολταϊκά. Κάτι που είναι ανεξήγητο, είναι ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τους 
ηλιακούς θερμοσίφωνες αλλά δεν εμπιστεύεται τα φωτοβολταϊκά, ενώ θα έπρεπε 
να το κάνει αφού και τα δύο λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια.  

 Ενθαρρυντικό, είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει στα σπίτια του 
διπλά τζάμια για καλύτερη μόνωση αλά για ηλιακό αίθριο ούτε λόγος. Φαίνετε ότι 
οι παλιοί έκτιζαν πολύ καλύτερα τα σπίτια τους και με καλύτερες προδιαγραφές 
παρά τα ότι έκτιζαν τα σπίτια τα τελευταία 30 χρόνια. Ελπίζουμε αυτό να αλλάξει 
με τον καιρό και να προχωρήσουμε σε καλύτερο σχεδιασμό των σπιτιών. Ένας 
από τους πιο σημαντικούς λόγους που δεν έχουν ηλιακά αίθρια είναι και ο λάθος 
προσανατολισμός που είναι κτισμένα τα σπίτια. 

 Το πιο απογοητευτικό όμως είναι ότι από τους 115 που ρωτήσαμε μόνο οι 8 
είχαν πάρει τους λαμπτήρες οικονομίας που έδινε και δίνει η αρχή ηλεκτρισμού 
δωρεάν στους καταναλωτές της. Αυτό μας υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καθόλου 
ενεργειακή συνείδηση στο κόσμο και γενικά σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων, 
στην Κύπρο. Νομίζουμε ότι σε αυτό που πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους 
όλοι, είναι στο να ενημερώσουν τον κόσμο, ώστε να αποκτήσει ενεργειακή και 
περιβαλλοντική συνείδηση, διότι η τελευταία γραφική παράσταση μας λέει ότι 
ακόμα και αυτοί που είχαν πάρει τους λαμπτήρες από την Αρχή Ηλεκτρισμού δεν 
τους χρησιμοποιούν.  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα από την έρευνα μας ήταν πολύ 
απογοητευτικά και συγκεκριμένα, πέραν του ότι στα σπίτια δεν υπάρχουν συστήματα ή 
πρόνοιες για εξοικονόμηση ενέργειας, είναι και ο κόσμος που δεν έχει αποκτήσει ακόμα 
ενεργειακή συνείδηση.  
 



Συνεντεύξεις με άτομα από το εμπόριο 
Αφού μελετήσαμε τις αλλαγές που μπορεί να κάνει κανείς για να έχει ένα σωστό 
σχεδιασμό και να μπορεί να εξοικονομεί ενέργεια από ένα σπίτι, θελήσαμε πριν 
τοποθετήσουμε τις αλλαγές στο δικό μας σπίτι να πάρουμε κάποιες συνεντεύξεις από 
άτομα που εργάζονται στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της 
εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και γενικότερα που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Έτσι 
πήραμε συνεντεύξεις από: 

 τον Υπεύθυνο πωλήσεων της εταιρείας ΕΚΑ Λτδ, κον Παντελή Κουζή, που 
ασχολείται με θερμομονώσεις στα σπίτια,  

 το μηχανολόγο μηχανικό της Lanitis 
Solar Ltd, κον Άγγελο ……, ο οποίος 
είναι και υπεύθυνος για τις 
εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων.  

 Τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κον 
Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, αφού είχαμε 
ενθουσιαστεί με μια παρουσίαση του 
που είδαμε στην Λάρνακα με τίτλο ‘Το 
Πράσινο Σπίτι’.  

Αποτελέσματα από τις συνεντεύξεις που πήραμε  
Συγκεκριμένα, στην συνέντευξη με τον υπεύθυνο πωλήσεων της εταιρείας ΕΚΑ, 
ασχοληθήκαμε κυρίως με την θερμομόνωση. Αρχικά, μας εξήγησε εμπεριστατωμένα το 
τρόπο θερμομόνωσης ενός κτιρίου, εξηγώντας μας περαιτέρω λεπτομέρειες ούτως 
ώστε να μην γίνουν λάθη, τα οποία δεν διορθώνονται. Επιπρόσθετα, μας εξήγησε την 
διαφορά με την χρήση των υλικών στην Κύπρο και την Ευρώπη και τον λόγο που το 
καλύτερο θερμομονωτικό υλικό είναι ο αέρας, δηλαδή το κενό που δημιουργείται όταν 
επιτυγχάνεται σωστή μόνωση.  
Όσον αφορά την συνέντευξη για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, ο κ. Άγγελος μας 

ανέφερε πως μπορεί να τοποθετήσεις με δύο 
διαφορετικούς τρόπους συστήματα 
φωτοβολταϊκών, είτε σαν αυτόνομα για να 
επωφεληθείς την ενέργεια που παράγεις, είτε 
συνδεδεμένα με το δίκτυο για να πωλείς την 
ενέργεια στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η 
ουσία είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις, 
παράγεις ενέργεια από τον ήλιο.  
Στη συνέντευξη που είχαμε με το Κ. 
Θεοπέμπτου, μιλήσαμε γενικά για τα 
πράσινα σπίτια και διαπιστώσαμε αυτά που 
είχαμε διαπιστώσει ήδη μέσα από τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων μας.  
 
 



Προτάσεις για αλλαγές σε ένα ήδη υφιστάμενο σπίτι και κατασκευή μακέτας 
Αφού ενημερωθήκαμε για το βιοκλιματικό σχεδιασμό, είδαμε τα αποτελέσματα από τις 
έρευνες μας και καταλήξαμε στα δικά μας συμπεράσματα αποφασίσαμε στο τέλος να 
κάνουμε κάτι πρωτοποριακό σε σχέση με τα κυπριακά δεδομένα. Συγκεκριμένα πήραμε 
τα σχέδια (τις κατόψεις) ενός ήδη υφιστάμενου σπιτιού, αφού το είδαμε με λεπτομέρεια 
και κατασκευάσαμε την ισομετρική προβολή του σπιτιού για να μπορούμε να το 
βλέπουμε καλύτερα συζητήσαμε τι αλλαγές θα μπορούσαμε να κάνουμε στο σχέδιο μας 
έτσι ώστε να είναι σε καλύτερη κατάσταση ενεργειακά και αν είναι δυνατόν να παράγεται 
και ενέργεια από κάποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφού έγιναν όλες οι προτάσεις 
είδαμε ποιες από τις προτάσεις μας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο δικό μας σπίτι 
και αφού τις εφαρμόσαμε ετοιμάσαμε μια νέα ισομετρική προβολή με τις προτάσεις μας. 
Στη συνέχεια ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε τη μακέτα μας με ενσωματωμένες τις 
προτάσεις μας. Στη συνέχεια περιγράφουμε με λεπτομέρειες την όλη διαδικασία μέχρι 
να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα.  
Το ήδη υφιστάμενο σπίτι 
Η συντονίστρια καθηγήτρια μας κα. Ελένη Πισιάρα μας προμήθευσε τις κατόψεις ενός 
σπιτιού που είχε κάνει τα σχέδια παλιότερα. Αφού είδαμε τις κατόψεις και τις 
μελετήσαμε ξεκινήσαμε να κάνουμε την ισομετρική προβολή του σπιτιού. Στη συνέχεια 
παρατίθενται τα σχέδια των κατόψεων και η ισομετρική προβολή (να αναφέρουμε ότι τα 
σχέδια στην αναφορά μας δεν είναι υπό κλίμακα επειδή τα μικρύναμε για να μπορούν 
να χωρέσουν στη σελίδα.  
 
 

 



Οι όψεις  

 



 
 
 



Η ισομετρική προβολή  

 
 
 
 
 



Οι προτάσεις μας  
Αφού είδαμε όλες τις επιλογές αποφασίσαμε να κάνουμε τις πιο κάτω αλλαγές στο σπίτι 
μας:  
(α) Αλλαγή προσανατολισμού: Βάλαμε το σπίτι σε Νότιο Προσανατολισμό (στο τελικό 
μας σχέδιο σημειώνονται πάνω οι προσανατολισμοί) 
 

 
(β) Βάλαμε το κήπο νότια και ανατολικά με τα φυλλοβόλα δέντρα (σημειώνονται με το 
νούμερο 2 στη μακέτα) 
(γ) Τοποθετήσαμε αειθαλή δέντρα στο Βορρά (με το νούμερο 3 στη μακέτα) 
(δ) Τοποθετήσαμε πράσινη στέγη (με το νούμερο 4 στη μακέτα) 
(ε) Επίσης τοποθετήσαμε σκίαστρα για καλύτερη κάλυψη των χώρων μας (με το 
νούμερο 5 στη μακέτα) 
(στ) Εισηγηθήκαμε μπογιάτισμα με κατάλληλο χρώμα ανάλογα με το προσανατολισμό 
(ζ) Τοποθετήσαμε φωτοβολταϊκό σύστημα για παραγωγή ενέργειας από τον Ήλιο (με το 
νούμερο 6 στη μακέτα) 
(η) Διπλά τζάμια για καλύτερη θερμική μόνωση (με το νούμερο 7 στη μακέτα).  
(θ) Ανεμογεννήτρια για παραγωγή ενέργειας από τον αέρα (με το νούμερο 8 στη 
μακέτα) 
(ι) Ηλιακό αίθριο (με το νούμερο 9 στη μακέτα) 
(ια) Θερμοκήπιο στο κήπο του σπιτιού (με το νούμερο 10 στη μακέτα) 
(ια) Εισηγηθήκαμε επίσης μόνωση της οροφής (νούμερο 11) με θερμομονωτικά 
κεραμίδια και των τοίχων (νούμερο 12 στη μακέτα).  
Οι λόγοι που προτείναμε αυτές τις αλλαγές ήταν για να μπορεί το σπίτι να είναι 
ενεργειακά αποδοτικό. Πλεονεκτήματα αυτών των προτάσεων παρουσιάζονται στο 
κεφάλαιο 2.  
Παραθέτουμε στη συνέχεια την ισομετρική προβολή του σχεδίου μας με τις αλλαγές και 
τη μακέτα με τα νούμερα που υποδεικνύουν τις αλλαγές που εισηγηθήκαμε. 
 



Το νέο σχέδιο  

 

 
 
 
 



 
 
 



Το αποτέλεσμα  

 

 
 



Συμπεράσματα – Προτάσεις  
Μέσα από την ενασχόληση μας με τη κατασκευή έχουμε δει το ενδιαφέρον όλων όσων 
έβλεπαν την μακέτα να αυξάνεται και να ρωτούν για να μάθουν για το βιοκλιματικό 
σχεδιασμό. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με ένα θέμα που μας ενδιαφέρει 
και που θα έπρεπε να ασχολείτο ο καθένας ο οποίος έκτιζε σπίτι στη Κύπρο και όχι 
μόνο όσοι ενδιαφέρονται για την εξοικονόμηση ενέργειας.  
Συγκεκριμένα για να είμαστε ειλικρινείς όλες οι αλλαγές οι οποίες έχουμε προτείνει 
πέραν από τα φωτοβολταϊκά και την ανεμογεννήτρια είναι στην ουσία χωρίς κόστος αν 
συμπεριληφθούν στον αρχικό σχεδιασμό του  σπιτιού. Στη περίπτωση δε που δεν 
έχουν γίνει υπάρχει αρκετό κόστος για μετατροπές, φυσικά με τον καιρό θα γίνει 
απόσβεση του κόστους αλλά αν θέλουμε να έχουμε μια Κύπρο ενεργειακά αυτόνομη 
πρέπει πρώτα από όλα να περιορίσουμε τη κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος στα 
σπίτια μας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με το σωστό σχεδιασμό των σπιτιών έτσι ώστε να 
μπορούν να παίρνουν όση ενέργεια μπορούν από το περιβάλλον.  
Πέραν όμως από την περιβαλλοντική συνείδηση που μας έχει δώσει η ενασχόληση μας 
με αυτή την ερευνητική εργασία και τη κατασκευή αποκτήσαμε αρκετές δεξιότητες σε 
σχέση με τη κατασκευή μακέτας αλλά και το αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός σπιτιού. 
Μέσα από τη συζήτηση των σχεδίων με τη συντονίστρια καθηγήτρια μας του 
Αρχιτεκτονικού σχεδίου και μέσα από τη κατασκευή της ισομετρικής προβολής του 
σπιτιού οι δεξιότητες μας στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και στη κατασκευή της μακέτας 
έχουν αυξηθεί κατά πολύ και μπορούμε πλέον να πάμε με πολύ περισσότερα εφόδια 
στο Πανεπιστήμιο.   
 
Επίλογος – Συμπεράσματα  
Τελειώνοντας με αυτή την ερευνητική εργασία καταλήξαμε σε αρκετά συμπεράσματα. 
Θα τα αναφέρουμε επιγραμματικά και στη συνέχεια αφού εισηγηθούμε κάποιες 
προτάσεις κάνουμε και μια ανασκόπηση της πορείας μας μέσα σε αυτή την ερευνητική 
εργασία. 
 
Μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνών μας έχουμε καταλήξει στα πιο κάτω 
συμπεράσματα:   

 Συγκεκριμένα υπάρχουν κάποιες τακτικές που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται 
στη Κύπρο και υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα σπίτια, όπως τα διπλά τζάμια και οι 
ηλιακοί θερμοσίφωνες.  

 Παράδοξο μεν αλλά ισχύει, ενώ πιστεύουμε ότι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μας 
συμφέρουν οικονομικά, φαίνετε ότι δεν έχουμε άλλα συστήματα που να 
αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια κάτι που θα έπρεπε να υπάρχει σε περισσότερα 
σπίτια.  

 Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εφαρμόζετε και η μόνωση στη Κύπρο κάτι 
που πιστεύουμε θα έχει μεγαλύτερες διαστάσεις με τον καιρό.  

 Τα περισσότερα σπίτια στη Κύπρο έχουν χτιστεί με λάθος προσανατολισμό 
επειδή έτσι βόλευε ο δρόμος, δεν πήραν παράδειγμα από τους παλιούς που τα 
σπίτια τα έχτιζαν με νότιο προσανατολισμό.  

 Για αρκετά χρόνια τώρα οι μηχανικοί δεν ασχολούνταν με βιοκλιματικό σχεδιασμό 
με αποτέλεσμα η Κύπρος να έχει γεμίσει με ενεργειακά αιμοβόρα σπίτια.  



 Αρκετά σπίτια επίσης δεν έχουν εξωτερικά φυλλαράκια και μένουν μόνο με τις 
εσωτερικές προσπάθειες για μείωση της ηλιοφάνειας στα σπίτια τα καλοκαίρια 
κάτι που κάνει το σπίτι αρκετά ζεστό με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείτε 
περισσότερο ο κλιματισμός. Για στέγαστρα ούτε λόγος, στα περισσότερα σπίτια 
δεν υπάρχουν καθόλου στέγαστρα τα οποία προσφέρουν δροσιά το καλοκαίρι 
και ζέστη το χειμώνα. Σαν αποτέλεσμα όλων των πιο πάνω έχουμε αρκετά 
κλιματιστικά στα σπίτια έτσι ώστε να σπαταλείται αρκετή ενέργεια, ενώ αν 
υπήρχε ο σωστό προσανατολισμός, τα φυλλαράκια και τα στέγαστρα τότε η 
ζήτηση σε κλιματιστικά θα μειωνόταν και ταυτόχρονα θα μειωνόταν και η 
κατανάλωση ενέργειας από το ίδιο το σπίτι.  

 Ενώ βλέπουμε ότι σε αρκετά σπίτια υπάρχει εγκατεστημένος ηλιακός 
θερμοσίφωνας χρησιμοποιώντας έτσι την ηλιακή ενέργεια για να θερμαίνουν το 
νερό στην αντίπερα όχθη δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου σπίτια που να έχουν 
φωτοβολταϊκά. Κάτι που είναι ανεξήγητο είναι ότι ο κόσμος εμπιστεύεται τους 
ηλιακούς θερμοσίφωνες αλλά δεν εμπιστεύεται τα φωτοβολταϊκά, ενώ θα έπρεπε 
να το κάνει αφού και τα δύο λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια.  

 Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει στα σπίτια του διπλά 
τζάμια για καλύτερη μόνωση αλά για ηλιακό αίθριο ούτε λόγος. Φαίνετε ότι οι 
παλιοί έκτιζαν πολύ καλύτερα τα σπίτια τους και με καλύτερες προδιαγραφές 
παρά τα ότι έκτιζαν τα σπίτια τα τελευταία 30 χρόνια. Ελπίζουμε αυτό να αλλάξει 
με τον καιρό και να προχωρήσουμε σε καλύτερο σχεδιασμό των σπιτιών. Ένας 
από τους πιο σημαντικούς λόγους που δεν έχουν ηλιακά αίθρια είναι και ο λάθος 
προσανατολισμός που είναι κτισμένα τα σπίτια. 

 Το πιο απογοητευτικό όμως είναι ότι από τους 115 που ρωτήσαμε μόνο οι 8 
είχαν πάρει τους λαμπτήρες οικονομίας που έδινε και δίνει η αρχή ηλεκτρισμού 
δωρεάν στους καταναλωτές της. Αυτό μας υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καθόλου 
ενεργειακή συνείδηση στο κόσμο και γενικά σε όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων 
στη Κύπρο. Νομίζουμε ότι σε αυτό που πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους 
όλοι είναι στο να ενημερώσουν τον κόσμο να αποκτήσει ενεργειακή και 
περιβαλλοντική συνείδηση διότι η τελευταία γραφική παράσταση μας λέει ότι 
ακόμα και αυτοί που είχαν πάρει τους λαμπτήρες από την Αρχή Ηλεκτρισμού δεν 
τους χρησιμοποιούν.  

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα από την έρευνα μας ήταν πολύ 
απογοητευτικά και συγκεκριμένα πέραν του ότι στα σπίτια δεν υπάρχουν συστήματα ή 
πρόνοιες για εξοικονόμηση ενέργειας είναι και ο κόσμος που δεν έχει αποκτήσει ακόμα 
ενεργειακή συνείδηση.  
 
Προτάσεις  
Με τη κατασκευή καταφέραμε να δώσουμε προς τα έξω μια καλύτερη εικόνα για το 
βιοκλιματικό σχεδιασμό κάτι που πρέπει από τώρα και στο εξής να εφαρμόζετε σε όλα 
τα σπίτια έτσι ώστε τα σπίτια στη Κύπρο από ενεργειακά αιμοβόρα να γίνουν 
ενεργειακά αυτόνομα. Η επιλογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού για τα σπίτια είναι πλέον 
μονόδρομος διότι έχουμε φτάσει πλέον σε οριακά σημεία σε σχέση με την ενέργεια στη 
Κύπρο. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε και να έχουμε στη Κύπρο σωστά 
σχεδιασμένα ενεργειακά σπίτια θα πρέπει να γίνουν τα πιο κάτω:  



 Μεγάλο μέρος της ευθύνης είναι στη Κυβέρνηση συγκεκριμένα πρέπει να μπει ο 
θεσμός της περιβαλλοντικής και ενεργειακής μελέτης στα σπίτια (ένας θεσμός 
που έχει ξεκινήσει σαν ενεργειακό πιστοποιητικό αλλά πρέπει να αναβαθμιστεί με 
καθορισμό πιστοποιητικών ανά πενταετία). Τα πιστοποιητικά και οι μελέτες δεν 
πρέπει μόνο να γίνονται για να τα έχουμε θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 
υπόψη στη μετέπειτα συντήρηση του σπιτιού.  

 Να δοθούν κίνητρα για το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Για παράδειγμα θα μπορούσε 
σε ένα ενεργειακά αυτόνομο σπίτι να χαριζόταν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
που μπορούμε να πούμε ότι για ένα σπίτι των 200,000 ευρώ ξεπερνά τις 35000 
ευρώ. Αν γινόταν αυτό από κάποια κυβέρνηση και δεν σκέπτονταν πόσα θα 
έχαναν από αυτό τότε θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε και ενεργειακά αλλά 
και περιβαλλοντικά σε ορισμένα χρόνια στο σύνολο μας.   

 Οι μηχανικοί (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, 
Περιβαλλοντολόγοι) που ασχολούνται με το σχεδιασμό των σπιτιών και τις 
επιπτώσεις τους να είναι υπόχρεοι να κατέχουν τις γνώσεις για το βιοκλιματικό 
σχεδιασμό και να ανανεώνουν τα πιστοποιητικά τους κάθε 5 χρόνια έτσι ώστε να 
είναι ανά πάσα στιγμή στο παζάρι και να μπορούν να προτείνουν νέες 
τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος  

 Να γίνει μια ενημέρωση στο κόσμο για τα οφέλη του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού 
έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι στο τέλος τον συμφέρει να έχει ένα σπίτι 
ενεργειακά ανεξάρτητο. Ίσως η ενημέρωση να ξεκινούσε από τα σχολεία στα 
μαθήματα της Φυσικής ή της Τεχνολογίας, με ένα επιπρόσθετο κεφάλαιο για 
ενεργειακή πολιτική και ενεργειακές πρακτικές. 

 
Διάχυση αποτελεσμάτων 
Αφού τελειώσαμε με το ερευνητικό μέρος αλλά και με τη κατασκευή μας σκεφτήκαμε ότι 
πρέπει να μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για το βιοκλιματικό σχεδιασμό αλλά 
και τη προσπάθεια μας  με τη κατασκευή μας. Για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε 
τον κόσμο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ετοιμάσαμε τα πιο κάτω για να είμαστε πιο 
πειστικοί: 

 Ετοιμάσαμε μια αφίσα με όλα τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα σπίτι έτσι ώστε 
να μπορεί να ονομάζετε βιοκλιματικό και να είναι ενεργειακά αυτόνομο.  

 Ετοιμάσαμε επίσης μια δεύτερη αφίσα με τις δράσεις μας και τις αλλαγές που 
προτείναμε σε ένα ήδη υπάρχον σπίτι για να μπορεί να είναι σε καλύτερη 
κατάσταση ενεργειακά.  

 Είχαμε ήδη έτοιμη την κατασκευή μας (την μακέτα) και έτσι θα μπορούσαμε να 
δείξουμε με κάθε λεπτομέρεια τις αλλαγές που προτείνουμε για ένα σπίτι (που 
μπορούν αν γίνουν σε αρκετά σπίτια, αυτό που δεν μπορεί να γίνει αν είναι ήδη 
κτισμένο το σπίτι είναι ο προσανατολισμός του).  

 Τέλος ετοιμάσαμε και μια ηλεκτρονική παρουσίαση έτσι ώστε η παρουσία μας να 
είναι έτοιμη από όλες τις απόψεις.  

Αφού τα ετοιμάσαμε αυτά ήμασταν πλέον έτοιμοι για να ενημερώσουμε τον κόσμο για 
το βιοκλιματικό σχεδιασμό.  Τα αποτελέσματα και όλα όσα έχουμε αναφέρει τα 
παρουσιάσαμε ήδη στο πρώτο Παγκύπριο συνέδριο μαθητών καθηγητών για τις 
φυσικές επιστήμες που έγινε στο Columbia Beach Resorts στο Πισσούρι από τις 2 μέχρι 
και τις 4 Μαρτίου 2012.  



Δεξιότητες  
Μέσα από την ενασχόληση μας με αυτή την ερευνητική εργασία αποκτήσαμε αρκετές 
δεξιότητες που θα μας φανούν χρήσιμες σε μετέπειτα στάδια της ζωής μας. 
Αναφέρουμε επιγραμματικά τονίζοντας κάποιες από τις δεξιότητες που αναπτύχθηκαν: 

 Από την ενασχόληση μας με τη θεωρητική μας ενημέρωση αποκτήσαμε εμπειρία 
στο ψάξιμο για συγκεκριμένα θέματα μέσα από τη βιβλιογραφία, και μέσα από το 
παγκόσμιο ιστό, μπορούμε να πούμε ότι μετά από αυτή την εμπλοκή μας έχουμε 
γίνει καλύτεροι στο να βρίσκουμε αυτό που μας ενδιαφέρει από το ιντερνέτ.  

 Με τις έρευνες επωφεληθήκαμε πολύ γιατί μάθαμε να χρησιμοποιούμε το 
πρόγραμμα SPSS το οποίο πιστεύουμε ότι θα μας φανεί αρκετά χρήσιμο στο 
πανεπιστήμιο σε ότι και αν σπουδάσουμε για τις έρευνες που τυχόν θα κάνουμε. 
Πέραν από το πρόγραμμα βελτιώθηκε και η ικανότητα μας να βγάζουμε αυτό 
που θέλουμε να βγάζουμε μέσα από μια έρευνα, να απαντάμε σε ερευνητικά 
ερωτήματα και να κάνουμε καταμέτρηση απαντήσεων.  

 Με την ενασχόληση μας με τις συνεντεύξεις μάθαμε να ψάχνουμε την αγορά και 
έτσι μπορούμε μέσα από ερωτήσεις πλέον να έχουμε άποψη, να έχουμε την δική 
μας άποψη την οποία πλέον τεκμηριώνουμε με στοιχεία.  

 Με το σχεδιασμό και τη κατασκευή αποκτήσαμε δεξιότητες που θα μας 
χρειαστούν στο πανεπιστήμιο αν ακολουθήσουμε επαγγέλματα σε σχέση με το 
σχεδιασμό σπιτιών και όχι μόνο.  

 Με τις αφίσες που κάναμε έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα 
Photoshop το οποίο είναι αρκετά χρήσιμο σε αρκετές εφαρμογές.  

 Γενικά μπορούμε να πούμε ότι αυτή μας η ενασχόληση μας έδωσε αρκετές 
εμπειρίες και γνώσεις  



 


