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Η ενέργεια συμμετέχει στο 70%  των περιβαλλοντικών προβλημάτων 



; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
; 

Παγκόσμια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
 και μεταβολή του πληθυσμού, μέχρι το 2100 

Όταν ένας πληθυσμός  υπερβεί την δυνατότητα εξυπηρέτησής του από 
το περιβάλλον του, τότε δεν μπορεί να επιβιώσει και μειώνεται ποσοτικά 
για να ανταποκριθεί και να επιβιώσει στο δεδομένο περιβάλλον.  



EJ, 1 ExaJ=1018 Joules =3*1011 kWh = 300 δις kWh 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2100 



Θερμικά ηλιακά συστήματα    

Κάθε m2  θερμικού ηλιακού συλλέκτη ισοδυναμεί ανά έτος με: 

• εξοικονόμηση περίπου 50 λίτρων πετρελαίου 

• αποφυγή εκπομπής 500 κιλών CO2 από την καύση τους  

• φωτοσυνθετική λειτουργία 40 δέντρων για απορρόφηση CO2 

•και επιπλέον, αυξάνει την απασχόληση, παρέχοντας προστιθέμενη αξία 

 στη χώρα μας πάνω από το 70% της οικονομικής αξίας του. 



 
 
 
 
 
 
 Εγκατεστημένη ισχύς 

ηλιακών θερμικών 
συλλεκτών ανά κάτοικο  

Η Ελλάδα είναι τρίτη στον 
κόσμο με 4.5 εκατ. m2 
συνολική εγκατάσταση 

Θερμικά ηλιακά συστήματα    



Χαρακτηριστικά Δομής και Μορφής των φωτοβολταϊκών 

Φωτοβολταϊκά 

Εγκατεστημένη ισχύς φβ στην Ελλάδα: 3.500 MW 



Εγκατάσταση φβ στην  πρόσοψη 
ξενοδοχείου στην Ισπανία 

Εγκατάσταση φβ στην  
πρόσοψη κτιρίου στον 

Ταύρο 



Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα 
μπαλκόνια και στις κεραμοσκεπές  



Blackfriars Bridge, 
Victorian London 
 

ΦΒ κάλυψη 
γέφυρας 



ΦΒ ηχοπετάσματα για ηλεκτρική τροφοδοσία 



ΦΒ πλάκες για πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους 



Εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών  και 
φωτοβολταΪκών για φωτισμό ανοικτών χώρων 



Εγκατάσταση νέων τύπων ανεμογεννητριών 



ΦΒ σε αεροπλάνα, αυτοκίνητα, ποδήλατα, τραίνα και πλοία 



Solar bus stations, info center, etc 
ΦΒ  σε στάσεις, τηλεφωνικούς θαλάμους, ενδείξεις 
δρόμων και για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών 



ΦΒ για  εφαρμογή σε εκδρομικά σακίδια, σκηνές και jackets 



Προσθήκη ΦΒ σε αμαξίδια ατόμων με ειδικές ανάγκες 



Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε ανοιχτούς χώρους για σκίαση, 
φόρτιση και νυκτερινό φωτισμό (Τρίκαλα) 



Ενεργειακή αξιοποίηση με 
αεροτουρμπίνες,  του αέρα που 

προέρχεται από την κυκλοφορία των 
οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους 



Πρόταση για ενσωμάτωση ανεμογεννητριών στα κτίρια 



Πρόταση για χρήση ανεμογεννητριών  σε αυτοκινητόδρομους 



Πρόταση για ΦΒ πέργκολα σε αυτοκινητόδρομους 



Πρόταση  για εγκατάσταση σωλήνων καλλιέργειας άλγης στην πρόσοψη  κτιρίων 



Solar cube 

Περιβάλλον και 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 

είναι συζυγείς έννοιες 
της Τέχνης και του 

Πολιτισμού, με την 
Ενέργεια και την 

Τεχνολογία τα 
συνδετικά τους 

στοιχεία.   
 



Η ηλιακή και αιολική 
ενέργεια μπορούν να 

παίξουν έναν ιδιαίτερο 
ρόλο  στην αντιμετώπιση 

των περιβαλλοντικών 
προβλημάτων,  

περιορίζοντας την 
εκπομπή CO2 και 

συμβάλλοντας στην 
αντιμετώπιση της 

υπερθέρμανσης  της γης. 

Solar sail 



Οι ενεργειακές αυτές τεχνολογίες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, 
όχι μόνο επειδή είναι αναγκαίες, αλλά και επειδή είναι άμεσα 

εμφανείς, που διαμορφώνουν μια νέα αισθητική και η 
αναζήτηση των κατάλληλων μορφών περιβαλλοντικής 

εναρμόνισης αποτελεί ένα νέο ζητούμενο. 



Artist Patrick Raynaud 

Στα πλαίσια αυτά, πολλοί καλλιτέχνες αναλαμβάνουν την δημιουργία 
έργων βασισμένων στις αιολικές μηχανές και στα φωτοβολταϊκά 



Στα πλαίσια αυτά, πολλοί καλλιτέχνες αναλαμβάνουν την δημιουργία 
έργων βασισμένων στις αιολικές μηχανές και στα φωτοβολταϊκά 



Συνδυάζοντας: 
 αισθητική και λειτουργικότητα, 

προτείναμε την μείωση της ρύπανσης και 
νυκτερινό  φωτισμό σε αυτοκινητόδρομο, 

μέσω άλγης, φβ και μικρών α/γ 
 

(διασταύρωση Κηφισού & Πέτρου Ράλλη) 



Booster Diffuse Reflectors 

Λειτουργική ενσωμάτωση διάχυτων 
ανακλαστήρων για αύξηση της  
ηλεκτρικής ενέργειας  των 
φωτοβολταϊκών σε στέγες  κτιρίων 



Booster reflector 

Συνδυασμένη  ενσωμάτωση ηλιακών συστημάτων σε οροφές 
κτιρίων, για παραγωγή ενέργειας και φυσικό  
φωτισμό του εσωτερικού χώρου 



booster reflector 

Συνδυασμένη  ενσωμάτωση ηλιακών συστημάτων σε οροφές 
κτιρίων, για παραγωγή ενέργειας και φυσικό  
φωτισμό του εσωτερικού χώρου 



Example of building integration of stationary CPC reflectors to balconies, combined 
with inverted solar absorber (solar thermal or photovoltaic) 

Ενσωμάτωση διάταξης ηλιακής ενέργειας στην δομή των κτιρίων 
αξιοποιώντας τα μπαλκόνια ως ανακλαστήρες της ηλιακής 

ακτινοβολίας  



Ενσωμάτωση διάταξης ηλιακής ενέργειας στην δομή των κτιρίων 
αξιοποιώντας τα αίθρια για εγκατάσταση φακών Fresnel, που εκτός 

από την παραγωγή ενέργειας συμβάλουν και στον έλεγχο του 
φωτισμού και της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου 



Ενσωμάτωση διάταξης ηλιακής ενέργειας στην δομή των κτιρίων 
αξιοποιώντας τα αίθρια για εγκατάσταση φακών Fresnel, που εκτός 

από την παραγωγή ενέργειας συμβάλουν και στον έλεγχο του 
φωτισμού και της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου 



Αισθητική ενσωμάτωση ηλιακής ενέργειας στην δομή των κτιρίων 
αξιοποιώντας τα μπαλκόνια για εγκατάσταση φακών Fresnel 



Αισθητική ενσωμάτωση ηλιακής ενέργειας στην δομή των κτιρίων 
αξιοποιώντας τα παράθυρα για εγκατάσταση φακών Fresnel 



Αισθητική ενσωμάτωση  φβ και PV/T  συστημάτων σε κυκλαδίτικα κτίρια 



Αισθητική ενσωμάτωση φβ, PV/T και α/γ σε κυκλαδίτικα κτίρια 



Η Πάτρα δεν διαθέτει κατάλληλο χώρο στο κέντρο της πόλης, που να μπορεί να 
εξυπηρετήσει πολλαπλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες και για αρκετούς θεατές.  
 

Με την δημιουργία του Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού, επιδιώκεται η ανάπτυξη 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η ευαισθητοποίηση στην προστασία του 
περιβάλλοντος, με την χρήση του ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης κτιρίου.  

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΑ  ΕΙΝΑΙ  ΚΤΙΡΙΟ  nZEB 
  

Πρόταση για τη δημιουργία του Κέντρου Τεχνών και Πολιτισμού   



Ένδειξη της τοποθέτησης  του κτιρίου 
στον χώρο μεταξύ Φάρου και ΝΟΠ 



Όμως,  
τα περιβαλλοντικά 

 προβλήματα και κυρίως 
αυτά της ενέργειας, είναι 
ουσιαστικά πολιτικά και η 
αισθητική ενσωμάτωση 

των συστημάτων ηλιακής 
και αιολικής ενέργειας  

διαμορφώνει ένα κλίμα 
κοινωνικής ευαισθησίας, 

για την αποδοχή των 
επιστημονικών 

 λύσεων  



Συμπερασματικά: 
 

Η προστασία του περιβάλλοντος  και η ευρεία 
χρήση των ΑΠΕ, θα αποτελέσει ένα θετικό βήμα 

για την ανθρωπότητα,  που θα βοηθήσει στην 
επίτευξη ενός βιώσιμου περιβάλλοντος 




