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• Ρύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

• Δμάληιεζε θπζηθώλ πόξσλ 

• Γηακάρεο κεηαμύ θξαηώλ γηα ηελ απόθηεζε 
ελεξγεηαθώλ πεγώλ 

• Υώξεο ελεξγεηαθά εμαξηεκέλεο 

• Οηθνλνκηθή εμάξηεζε πνιηηώλ από ηδησηηθέο εηαηξίεο 



• Φηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

• Οηθνλνκηθεο 

• Πξνζθέξνπλ ελεξγεηαθή απηνλνκία 

• Αλεμάληιεηεο   

• Καιύηεξε αηζζεηηθή  

 



                    ΠΡΑΙΝΕ ΠΟΛΕΙ 

    Οη θαηλνύξγηεο ελεξγεηαθέο  επηινγέο κάο 

πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία λα θάλνπκε ηηο 

πόιεηο καο βηώζηκεο θαη νηθνινγηθέο.Αο 

ζθεθηνύκαη θαιύηεξα ην ζπκθέξνλ καο... 



Η Κινεζική ππάζινη πόλη Σιανηζίν… 



• Οι επγαζίερ έσοςν ξεκινήζει ήδη από ηο 2009 

 

• Φέηορ ππόκειηε να ανεγεπθούν ηα ζσολικά κηίπια 

Σα νοζοκομεία,οι δημόζιερ ςπηπεζίερ και ηα λοιπά κηίπια 

 

• Σα κηίπια θα ζςνδέονηαι με αεοπογέθςπερ 

 

 

 



               Σι κάνοςν αςηή ηη πόλη ππάζινη? 

Η οηθοιογηθή ασηή πόιε, ζα απαρηίδεηαη από ηης πηο ζύγτρολες 

 θαηλοηοκίες ηες περηβαιιοληηθής επηζηήκες ζηοσς ηοκείς ηωλ  

αζηηθώλ κεηαθηλήζεωλ, ηες δηατείρηζες απορρηκκάηωλ, αιιά θαη ηωλ  

αλαλεώζηκωλ πεγώλ ελέργεηας, ελώ ζα έτεη ηης σποδοκές γηα λα 
 ζηεγάζεη περηζζόηεροσς από 350.000 θαηοίθοσς. 

• Γηζέζηα ειεθηξηθά απηνθίλεηα, πδξνηαμί πνπ θηλνύληαη κε θσηνβνιηαηθά 

θαη ιεσθνξεία πνπ <<θαίλε>> πδξνγόλν εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ηνπο θαηνίθνπο. 

 

         ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ.. 



ΕΞΑΦΑΛΙΗ ΕΝΈΡΓΕΙΑ 

• Υξήζε αηνιηθήο,ειηαθήο θαη γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο.  

Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη ε εμαζθάιηζε ηνπ 70% ηεο ελέξγεηαο 

γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηνλ θιηκαηηζκό. 

• Παξαγσγή ελέξγεηαο από ηα 

απόβιεηα κε ηελ αλαθύθισζή 

ηνπο. 

  • Καηα ηελ θάπζε ηνπο από ηελ 

ζεξκόηεηα πνπ ζα εθιύεηαη ζα 

παξάγεηαη ειεθηξηθό ξεύκα.   



Και ηέλορ η ηεσνιηη πεδιάδα EcoValley.. 



 

H    ππάζινη    πόλη   Μάζνηαπ Η    ππάζινη    πόλη    Μάζνηαπ 



Αξαβνπξγήκαηα θαη πςειή ηερλνινγία από ηα  Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 

• Βξίζθεηαη ζε κηα καθξηλή έξεκν ζην Άκπνπ Νηάκπη 

• Όξακα ηνπ ζνπιηάλνπ Αι Σδακπέξ 

• Θα ρσξάεη 50.000 θαηνίθνπο 

• Θα δεκηνπξγήζεη 70.000 ζέζεηο εξγαζίαο 



Σι κάνοςν όμωρ αςηή ηην πόλη ππάζινη? 

• Σα θηήξηα ζα έρνπλ ύςνο 7 κέηξσλ 

Έηζη ζα πηάλεη ηα ξεύκαηα ηεο εξήκνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ  

καδί κε άιιεο ηερληθέο γηα ηελ δεκηνπξγία θπζηθνύ θιηκαηηζκνύ 

• Σα 2/3 ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλνληαη ζα παξάγνληαη ζε  

θσηνβνιηαηθό πάξθν 
 

• Όιν ζρεδόλ ην λεξό ζα αλαθπθιώλεηαη θαη ζα 

 επαλαρξεζηκνπνηείηαη 
 

• Η παξαγσγή απνξξηκάησλ ζα είλαη κεδεληθή αθνύ όια ζα  

αλαθπθιώλνληαη 

 

 
Δλώ έλα κέξνο ηνπο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή ελέξγεηαο 



   ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ… 

• Η Μάζληαξ ζα είλαη  

ειεύζεξε από ζπκβαηηθά 

νρήκαηα πόιεο  

Οη θάηνηθνη ζα εμππεξεηνύληαη από ειεθηξνθίλεηα κέζα, ηα  

νπνία ζα ζηαζκεύνπλ ππνγείσο, θαζώο θάησ από ηελ επηθάλεηα 

 ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο ιαβύξηλζνο ππόγεησλ ρώξσλ 

 ζηάζκεπζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ νρεκάησλ απηώλ. 



Mηιήζακε γηα αηνιηθή θαη ειηαθή ελέξγεηα... 

 

Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε όηαλ δελ ππάξρεη ήιηνο 

                                            ή 

                      όηαλ δελ ππάξρεη αέξαο ? 

 

 

 

 

 

- ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε θάπνηεο πξνηάζεηο γηα 

 απνζήθεπζε ελέξγεηαο 



• Έρνπκε έλα ζπκπηεζηή, κηα ηνπξκπίλα θαη κηα γελήηξηα  

 

•  πκπηέδνπκε ηνλ αέξα 

 

• Όηαλ ρξεηαζηνύκε ελέξγεηα πεξλάκε ηνλ ζπκπηεζκέλν αέξα κέζα ζηελ ηνπξκπίλα 

θαη εηζη δίλνπκε ελέξγεηα ζηε γελλήηξηα ! 



• Έρνπκε 2 δεμακελέο λεξνύ 

 

•  Καζώο ε θαησ δεμακελή γεκίδεη κε λεξό 

 

• Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ηελ κεηαθέξνπκε επάλν 

 

•  ηε ζπλέρεηα κόιηο έρνπκε αλάγθε από ελέξγεηα ξίρλνπκε ην λεξό  από ηελ πάλν  

δεμακελή θαη εηζη παξάγνπκε ελέξγεηα!   



ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 

• Με ηηο αθόινπζεο ηδέεο ζα κπνξνύκε  

λα εμαζθαιίζνπκε ελέξγεηα ζε θαζεκεξηλή  

βάζε 



Σα ενεπγειακά πλακάκια   PAVEGEN 





ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ   ΠΟΔΗΛΑΣΑ 

• Δίλαη ηνπνζεηεκέλα  ζε έλα μελνδνρείν ζηε Γαλία  

 

• Οη ρξήζηεο θάλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ώξα  πνδήιαην 

Έηζη  ζα εμαζθαιίδεηαη θάπνην κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη ην  

Ξελνδνρείν θαη ζα πξνζθέξεηαη γεύκα ζην ρξήζηε 



•   Διιεληθή έξεπλα ε νπνία δηεμάγεηαη ζην ΔΚΔΣΑ ζηελ 

Θεζζαινλίθε από ηελ θαζεγήηξηα ηέιια Μπεδεξγηάλλε θαη 

ηελ νκάδα ηεο 

 

• ύκθσλα κε κεηξήζεηο ζα κπνξνύζαλ λα ζπιιέγνληαη 

θάζε ρξόλν ζηελ Διιάδα 300.000 ηόλνη ηεγαληζκέλνπ 

ιαδηνύ. 

 

• Έλα ιίηξν ηεγαλειαίνπ κπνξεί λα κνιύλεη αλ ρπζεί κέρξη 1 

εθαηνκκύξην ιίηξα λεξνύ, πνζόηεηα ηελ νπνία 

θαηαλαιώλεη ν κέζνο άλζξσπνο κέζα ζε 14 ρξόληα. 

 



• Σν ζπγθεθξηκέλν βηνληηδει ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξώηε θνξά 

ηελ άλνημε ηνπ 2012 γηα λα θηλήζεη έλα απνξπκαηνθόξν ηνπ  

δήκνπ Θεζζαινλίθεο 

 
. 

• Παξαγσγή ελέξγεηαο από κηα άρξεζηε πεγή  
. 

 

• Μπνξεί λα θαιύςεη πεξίπνπ ην 10% ησλ αλαγθώλ ηεο Διιάδαο 

ζε ληίδει. 

 

 

• Γηα θάζε 100 ιίηξα ηεγαλειαίνπ πνπ επεμεξγάδνληαη 

 πξνθύπηνπλ 92 ιίηξα βηνληηδει. Δλώ ηα άιια 8 κπνξνύλ  

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα βηνκεραληθή ρξήζε.  

 





• http://www.youtube.com/ 
• http://scientificamerican.com/ 
• http://www.bbcnews.com/ 
• http://www.pavegen.com/ 
• http://en.wikipedia.org/  
• Βηνθιηκαηηζκόο, Διέλε Αλδξεαδάθε University studio press 
• Οηθνινγηθή αξρηηεθηνληθή,εθδόζεηο ΚΔΓΡΟ 

• REALNEWS 
• REALPLANET 
•Δπηζθεςε ζε πξαζζηλν θηεξην ΑΒ ηακαηαο 

 
 
 

http://www.youtube.com/
http://scientificamerican.com/
http://www.bbcnews.com/
http://www.pavegen.com/
http://www.pavegen.com/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/
http://en.wikipedia.org/

