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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής μεθόδων 

και πρακτικών βιοκλιματικής και ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων. Δίνεται ιδιαίτερη 

σημασία στο θεσμικό πλαίσιο, που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού 

αποθέματος σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και εξετάζονται ζητήματα 

εξοικονόμησης ενέργειας και εξασφάλισης συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των 

κτιρίων μέσω της οικολογικής δόμησης και της ενσωμάτωσης συστημάτων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, γίνεται μια απόπειρα περιβαλλοντικής 

αναμόρφωσης σε υφιστάμενη μελέτη, που αφορά στην περίπτωση ενός πολυχώρου 

αγοράς και εστίασης στο Βόλο με την εισαγωγή βιοκλιματικών στοιχείων και 

συστημάτων ΑΠΕ. 

 

Οι επιπτώσεις των κτιρίων στο περιβάλλον είναι πολλές, ωστόσο μπορούν να 

συνοψιστούν σε κάποια νούμερα. Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% της 

ενεργειακής κατανάλωσης μιας προηγμένης χώρας, για το 10% της κατανάλωσης 

ύδατος και το για το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σε μια περίοδο, που 

το κλίμα έχει αποσταθεροποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, η αειφόρος ανάπτυξη 

αποτελεί ένα ζήτημα, που περιέχει αναπόσπαστα τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των 

κτιρίων. Το στοιχείο, που θεωρείται δεδομένο στην παρούσα έρευνα, είναι ότι τα 

κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει 

υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και 

αποτελεσματικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων με αντίστοιχα περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και κοινωνικά οφέλη. 

 

Ήδη από τη δεκαετία του 1970, που σημαδεύτηκε από την προσπάθεια αντίδρασης 

του πολιτικού και επιστημονικού κόσμου στις δυο πετρελαϊκές κρίσεις, υιοθετήθηκαν 

κανονιστικές ρυθμίσεις για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη θέρμανση των 

κτιρίων. Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε μια περίοδο δημιουργικής ανησυχίας, καθώς 

η προσπάθεια υλοποίησης των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας συνοδεύτηκε από 

αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα, που ανέκυπταν από τα ίδια τα μέτρα. Στη 

δεκαετία του 1990 ο ενεργειακός σχεδιασμός χαρακτηρίστηκε από μια επιστημονική 

ωριμότητα, που επέτρεψε τη μετάβαση από το εμπειρικό στο εμπεριστατωμένο 

επίπεδο – ξεκίνησαν οι αναλύσεις στις ιδιότητες των υλικών και θεσμοθετήθηκαν 

ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Τα κτίρια, που κτίστηκαν το 2000, 

κατάφεραν να καταναλώνουν για θέρμανση μόλις το 1/6 της ενέργειας συγκριτικά με 

αυτά, που κατασκευάστηκαν πριν το 1970. Ο ενεργειακός σχεδιασμός στον 21ο αιώνα 

έχει πλέον τους εξής στόχους: α) την κατοχύρωση υψηλού επιπέδου θερμικής 

προστασίας του κτιριακού κελύφους με τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών υλικών, β) 

την αξιοποίηση των κλιματικών συνθηκών της περιοχής δόμησης για επίτευξη 

θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα με οικονομικό τρόπο και γ) την ενσωμάτωση 
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συστημάτων ΑΠΕ, που δίνουν στο κτίριο τη δυνατότητα να εξελιχτεί σε παραγωγική 

μονάδα ενέργειας. 

 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι σε πρώτο στάδιο να υποδείξει τους κινδύνους και τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που οφείλονται στο δομημένο περιβάλλον και 

στη συνέχεια, να διερευνήσει τις κύριες στρατηγικές, που θα αντισταθμίσουν αυτή 

την κατάσταση και θα εντάξουν αρμονικά τα κτίρια στο φυσικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, επιδιώκει να καταστήσει σαφές, ότι ο ολοκληρωμένος ενεργειακός 

σχεδιασμός και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική είναι αναγκαίο να αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα κάθε μελέτης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο των κτιρίων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας συνθήκες 

διαβίωσης και επίπεδο ζωής. 

 

Η δομή της εργασίας, όσο αφορά στη διαίρεση της σε κεφάλαια, ξεκινά υπακούοντας 

σε μια γενική χρονολογική σειρά ως προς την παρουσίαση των θεσμικών κειμένων 

και της νομοθεσίας, που αφορούν στη διαχείριση της ενέργειας στον κτιριακό τομέα 

και συνεχίζει ως περιπτωσιολογία, με αναφορές σε τεχνικές, συστήματα και υλικά, 

που συντελούν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και στη 

δημιουργία συνθηκών άνεσης σε αυτά. Κάθε κεφάλαιο αναλύει τις σημαντικότερες 

διαστάσεις της θεματικής του και είναι αυτόνομο, ωστόσο το ένα κεφάλαιο είναι 

αλληλένδετο με το άλλο, εφόσον για να λυθεί το ενεργειακό πρόβλημα, χρειάζεται 

ολιστική αντιμετώπιση. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται εφαρμογή των μεθόδων, που 

έχουν παρουσιαστεί στα προηγούμενα κεφάλαια, με την πρόταση επεμβάσεων σε 

εξεταζόμενο κτίριο. 

 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική περιγραφή της ενεργειακής 

κατάστασης του κτιριακού αποθέματος σε Ελλάδα και Ευρώπη και μια κριτική 

παρουσίαση της ευρωπαϊκής και της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση συστημάτων Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας στα κτίρια. Η αναδρομή στις ευρωπαϊκές οδηγίες, που έχουν 

εκδοθεί προς την κατεύθυνση αυτή, οι στόχοι, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

καθώς επίσης, και οι κυριότερες εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις, αναφορικά με την 

εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, αναδεικνύουν την κρισιμότητα της 

κατάστασης, αφήνοντας, ωστόσο, περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας ζωής με τις 

δυνατότητες εφαρμογής και τις προοπτικές επέκτασης των πολιτικών του 

ενεργειακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, καταγράφονται οι παράγοντες, που διαμορφώνουν το 

εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων και διατυπώνονται προτάσεις, που εξασφαλίζουν 

συνθήκες άνεσης σε αυτό, με βάση τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Πιο 

συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση μεθόδων θερμοπροστασίας, ηλιοπροστασίας, 

μηχανικού και φυσικού αερισμού και δροσισμού, που έχουν ως στόχο την επίτευξη 

θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης και διασφάλισης της ποιότητας του αέρα. 

Οι πρακτικές, που περιγράφονται, δίνουν έμφαση στον έλεγχο κλιματικών και 
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περιβαλλοντικών παραμέτρων, ώστε να είναι εφικτή η διατήρηση υψηλού επιπέδου 

συνθηκών σε ένα κτίριο με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 

 

Προσέγγιση μιας πιο «εναλλακτικής» μορφής δόμησης γίνεται στο τρίτο κεφάλαιο 

της εργασίας. Παραδοσιακές τεχνικές φυσικής δόμησης, συνδυασμένες με νέες 

τεχνολογίες και με υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, περιορίζουν το 

οικολογικό αποτύπωμα. Στο κεφάλαιο αυτό επισημαίνεται, ότι η χρήση προσεκτικά 

επιλεγμένων τοπικών ή ανακυκλωμένων υλικών και απλών εργαλείων και τεχνικών 

οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας με ταυτόχρονα μεγάλο οικονομικό 

όφελος. Εκτός από την περιγραφή των πιο διαδεδομένων τεχνικών φυσικής δόμησης, 

γίνεται και προσδιορισμός των κριτηρίων, που χαρακτηρίζουν ένα δομικό υλικό ως 

οικολογικό. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται εφαρμογές συστημάτων παραγωγής ενέργειας 

από ανανεώσιμες πηγές για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 

και απώτερο σκοπό την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Εξετάζονται 

ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα, παθητικά ηλιακά θερμικά συστήματα και 

φωτοβολταϊκά συστήματα για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, αντλίες 

θερμότητας, που εκμεταλλεύονται την αβαθή γεωθερμία για θέρμανση και ψύξη, 

αστικές ανεμογεννήτριες, που μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε 

ηλεκτρική ενέργεια και λέβητες στερεών βιοκαυσίμων για θέρμανση και 

συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από βιομάζα. Επιπλέον, τονίζεται, ότι η 

ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος σε συνδυασμό με την 

ενσωμάτωση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορεί να συμβάλλει 

σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη. 

 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια απόπειρα ενσωμάτωσης των 

προαναφερθέντων τεχνολογιών και μεθόδων σε εξεταζόμενο κτίριο, ώστε να 

αποκτήσει πλήρη ενεργειακή αυτονομία και σχεδόν μηδενική παραγωγή ρύπων, 

χρησιμοποιώντας συστήματα ΑΠΕ, όπως παθητικά ηλιακά θερμικά συστήματα και 

φωτοβολταϊκούς υαλοπίνακες σε οροφή και όψεις, σύστημα αβαθούς γεωθερμίας για 

εκμετάλλευση του θερμικού πεδίου του υπεδάφους του και τεχνολογίες αξιοποίησης 

βιομάζας. Παράλληλα, γίνονται προτάσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του 

αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τόσο του ίδιου του κτιρίου όσο και του δημόσιου χώρου 

γύρω του, με στόχο τη θετική του επίδραση στο αστικό μικρόκλιμα.  

 

Τα συμπεράσματα της έρευνας δίνονται στο τέλος της εργασίας. Στο παράρτημα του 

τεύχους παρατίθενται η παρουσίαση των φάσεων της διαδικασίας μιας βιοκλιματικής 

μελέτης, όπως επίσης κι ένα υπόδειγμα πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίου. Η βιβλιογραφία αναζητήθηκε σε γραπτές πηγές (βιβλία, άρθρα και 

νομοθεσία), όπως επίσης και σε πληροφοριακό υλικό από σελίδες του διαδικτύου, 

ώστε να υπάρξει μια συνολική εποπτεία του ζητήματος. Το θέμα από μόνο του 

οδήγησε σε ένα άνοιγμα σε διαφορετικά μεταξύ τους πεδία, όπως η αρχιτεκτονική, η 

νομική, η δομική φυσική, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός και η ενέργεια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α 

Θεσμικά κείμενα ενεργειακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού  

 

 

Α1. Η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κτιριακό τομέα 

 

Εξαιτίας της παρατηρούμενης αλλοίωσης του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

του ανθρώπου, ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των 

περισσότερων διεθνών συζητήσεων και δραστηριοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, η 

σωστή εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των φυσικών πόρων 

μπορεί να συντελέσει στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση μιας περιοχής 

και στην τοπική της ανάπτυξη. 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, όπως την 

αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια, την αστάθεια των ενεργειακών τιμών και τις 

διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό, δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη. 

Επομένως, η ενεργειακή της πολιτική έχει τρεις κύριους στόχους: την ασφάλεια του 

εφοδιασμού, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. 

 

Στους κυρίαρχους παράγοντες, που καθορίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο από 

περιβαλλοντική όσο και από οικονομική κι 

αναπτυξιακή άποψη, κατατάσσεται η 

διαχείριση της ενέργειας στις τελικές της 

χρήσεις. Αυτό έχει εκφραστεί, άλλωστε, 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000 με 

την Πράσινη Βίβλο για την Ασφάλεια του 

Ενεργειακού Εφοδιασμού και το 2005 με 

την Πράσινη Βίβλο για την Ενεργειακή 

Απόδοση. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση λαμβάνει ενεργό ρόλο στο 

σχεδιασμό δράσεων, προωθώντας 

πολιτικές, σε μια κοινή προσπάθεια με 

άλλα κράτη εκτός της Ένωσης, για τη 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και 

την προστασία του. 

 

Ο κτιριακός τομέας αναμφισβήτητα αποτελεί έναν πολύ σημαντικό καταναλωτή 

ενέργειας και βασική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Συγκεκριμένα στην 

Ευρώπη, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, τα κτίρια, που αποτελούν τον οικιακό και 

τον τριτογενή τομέα (νοικοκυριά και υπηρεσίες) ευθύνονται περίπου για το 40% της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και περίπου για το 36% των συνολικών 

εκπομπών CO2 (Εικόνα 2).1Τη στιγμή, που τα νέα κτίρια, για να καλύψουν τις 

ανάγκες τους, χρειάζονται λιγότερα από τρία με πέντε λίτρα πετρελαίου θέρμανσης 

εικόνα 1: Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση, 

 ΕU-28, 2015, [Πηγή: Eurostat ] 
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ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο, τα παλιότερα κτίρια καταναλώνουν είκοσι πέντε 

(25) λίτρα κατά μέσο όρο, ενώ κάποια μπορεί και να χρειαστούν έως και 65 λίτρα. Το 

35% των κτιρίων στην Ευρώπη είναι ηλικίας πενήντα (50) ετών και άνω. 

Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση αυτών των κτιρίων, η συνολική ενεργειακή 

κατανάλωση στην Ευρώπη μπορεί να μειωθεί κατά 5-6%, όπως κατά 5% μπορούν να 

μειωθούν και οι συνολικές εκπομπές CO2.
2 

 

 
 

εικόνα 2: Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου, ΕU-28, 2014,  

[Πηγή: IPCC, αναδημοσιεύτηκε από Eurostat] 

 

[1. ΣΑΚΚΑ Π. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2014), Διπλωματική Εργασία με Θέμα “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ”, σελ. 7-25, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΔΠΜΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες] 

 

[2. European Commission (2017), “Energy Efficiency: Βuildings”, ανασύρθηκε στις 30/07/2017, από 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings] 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας αναγνωρίσει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων στον 

κτιριακό τομέα, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων των κρατών-μελών. Ακολουθεί η παράθεση των ευρωπαϊκών οδηγιών, 

που έχουν εκδοθεί έως και τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς 

και δύο ανακοινώσεις της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:  

 

 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988, που 

αναφέρεται στις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών όσο αφορά 

στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (CPD - Construction Product 

Directive). Η οδηγία απαιτεί στο εδάφιο 8 οι δομικές κατασκευές και οι 

εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και αερισμού να γίνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε η 

απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του έργου να είναι 

χαμηλή και η δόμηση να υπολογίζει τα κλιματικά δεδομένα του εκάστοτε τόπου και 

τους χρήστες. 

 

Με αυτή την οδηγία τίθενται κοινές μέθοδοι δοκιμών για τα δομικά έργα και τα 

δομικά προϊόντα, κοινός τρόπος δήλωσης των επιδόσεων των προϊόντων αυτών και 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
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κοινές μέθοδοι αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων προς τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές. 

 

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις – απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα δομικά 

προϊόντα, συγκαταλέγονται οι εξής: 

 

 Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον: καταστολή έκλυσης τοξικών αερίων, παρουσίας 

επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων, εκπομπής επικίνδυνων ακτινοβολιών, 

ρύπανσης ή δηλητηρίασης των υδάτων ή του εδάφους, πλημμελούς διάθεσης των 

λυμάτων, των καυσαερίων και των στερεών ή υγρών αποβλήτων και εμφάνισης 

υγρασίας σε μέρη της κατασκευής. 

 Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων: ανακύκλωση, χρήση περιβαλλοντικά συμβατών 

α΄ υλών και δευτερευόντων υλικών. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας.3 

 

[3. Ανδρέας Ανδρουτσόπουλος, “Κοινοτικές Οδηγίες 89/106/ΕΟΚ, 2010/31/ΕΕ και Δημόσιες 

Συμβάσεις – Προμήθειες”, Τμήμα Κτιρίων, Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, ΚΑΠΕ] 

 

 Οδηγία 93/76/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για 

περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης (SAVE). Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να διατηρήσει την ποιότητα 

του περιβάλλοντος και να εξασφαλίσει συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών 

πόρων με λήψη μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα και να προωθηθεί η ορθολογική χρήση της ενέργειας. Για να 

επιτευχθεί ο στόχος, θεσπίζονται από τα κράτη μέλη οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

 ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων, 

 τιμολόγηση των δαπανών θέρμανσης, κλιματισμού και θερμού ύδατος με βάση 

την πραγματική κατανάλωση, 

 χρηματοδότηση των επενδύσεων εκ μέρους τρίτων για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα, 

 θερμομόνωση των νέων κτιρίων, 

  περιοδική επιθεώρηση των λεβήτων, 

  ενεργειακές επιθεωρήσεις των πολύ ενεργοβόρων επιχειρήσεων. 

 

 Οδηγία 2002/91/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η οδηγία αυτή 

αποτελεί το νομικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ορθολογική χρήση 

της ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Οι διατάξεις καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες 

για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), ψύξης, αερισμού και 

φωτισμού για νέα αλλά και υφιστάμενα κτίρια. Δεν καθορίζουν τα επίπεδα και τη 

νομοθεσία για το κάθε μέλος της Ένωσης, αλλά τα κράτη μέλη οφείλουν να 

θεσπίσουν τους αντίστοιχους μηχανισμούς και απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές κλιματολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. 
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Η οδηγία βασίζεται στα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

 

 Υπολογισμός της ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με 

μεθοδολογία, που μπορεί να διαφοροποιείται σε περιφερειακό επίπεδο. Στη 

μεθοδολογία αυτή, εκτός από τη θερμομόνωση, πρέπει να συνυπολογίζονται οι 

εγκαταστάσεις θέρμανσης/κλιματισμού, η εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, ο προσανατολισμός του κτιρίου, κ.ά.. 

 Καθορισμός των ελάχιστων ορίων ενεργειακής απόδοσης για νέα και υφιστάμενα 

κτίρια, σε περίπτωση που υποβάλλονται σε μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση. 

Ορίζεται ο Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου, (Δ.Ε.Α.). 

 Θέσπιση συστημάτων πιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης για νέα και 

υφιστάμενα κτίρια και τοιχοκόλληση των πιστοποιητικών και άλλων σχετικών 

πληροφοριών σε δημόσια κτίρια. 

 Τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των κεντρικών εγκαταστάσεων 

κλιματισμού στα κτίρια και επιπλέον, αξιολόγηση της εγκατάστασης θέρμανσης, 

όταν οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών. 

 Τα νέα κτίρια πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής 

απόδοσης, προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα, καθώς έχουν μακροπρόθεσμες 

επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας.4 

 Γίνονται συστάσεις για οικονομικά αποδεκτές βελτιώσεις της ενεργειακής 

απόδοσης. 

 

[4. Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων M.A.ARCH, Υπεύθυνη Τμήματος Κτιρίων – ΚΑΠΕ & Ειρήνη Π. 

Κορωνάκη, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Παρουσίαση στην Ημερίδα  ENERGY-RES (09/03/2007) με 

Θέμα “Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού”, Τμήμα Κτιρίων, 

ΚΑΠΕ] 

 

Η οδηγία αφορά στον τομέα της κατοικίας και τον τριτογενή τομέα (γραφεία, 

δημόσια κτίρια κ.λπ.). Ωστόσο, από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εξαιρούνται, 

ως προς την πιστοποίηση, ιστορικά κτίρια, βιομηχανικά κτίρια, κτίρια μικρότερα από 

50 m2 και κτίρια, που δεν αποτελούν μόνιμες κατοικίες. Σύμφωνα με την οδηγία, τα 

πιστοποιητικά πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά την κατασκευή, την πώληση ή την 

ενοικίαση των κτιρίων. Επίσης, προβλέπεται, ότι οι χρήστες των κτιρίων πρέπει να 

ρυθμίζουν την κατανάλωσή ενέργειας για θέρμανση και ζεστό νερό, με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να είναι οικονομικά συμφέρουσα. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 

εξασφαλίζουν, ότι η πιστοποίηση και η επιθεώρηση των κτιρίων θα διεξάγονται από 

εξειδικευμένο και ανεξάρτητο προσωπικό. 

 

Η οδηγία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Κοινότητας σχετικά 

με την κλιματική αλλαγή (υποχρεώσεις βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο) και την 

ασφάλεια του εφοδιασμού (Πράσινη Βίβλος, 2000). Η Κοινότητα έχει περιορισμένη 

δυνατότητα να μεταστρέψει τον ενεργειακό εφοδιασμό, αφού με αυξανόμενο ρυθμό 

εξαρτάται από εξωτερικές πηγές ενέργειας – μπορεί, όμως, να επηρεάσει τη ζήτηση. 

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης συνιστά, επομένως, μία λύση γι' αυτό το πρόβλημα. Η παρούσα πρόταση 
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αποτελεί συνέχεια των μέτρων σχετικά με τους λέβητες (92/42/ΕΟΚ), τα προϊόντα 

του τομέα των δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) και των διατάξεων του 

προγράμματος SAVE σχετικά με τα κτίρια. 1 

 

 Οδηγία 2005/32/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων 

οικολογικού σχεδιασμού, όσο αφορά στα προϊόντα, που καταναλώνουν ενέργεια, και 

για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ 

και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η παρούσα 

οδηγία καθορίζει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση κοινοτικών απαιτήσεων οικολογικού 

σχεδιασμού για τα προϊόντα, που καταναλώνουν ενέργεια, προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών στην εσωτερική αγορά, 

μειώνοντας το σχετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η Οδηγία 2009/125/ΕΚ για την Οικολογική Σχεδίαση, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη 

θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσο 

αφορά στα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, η οποία καταργεί την Οδηγία 

2005/32/ΕΚ για την οικολογική σχεδίαση συσκευών, που καταναλώνουν ενέργεια. 

Αποτελεί οδηγία – πλαίσιο για την ανάπτυξη επιμέρους νομοθεσίας, προκειμένου να 

τεθούν υποκατηγορίες για τα καταναλωτικά προϊόντα και για τη διαμόρφωση των 

κατάλληλων νομικών προβλέψεων με συγκεκριμένες επιμέρους ρυθμίσεις ανά 

κατηγορία καταναλωτικών προϊόντων. Εφόσον κάποιο προϊόν καλύπτεται ως προς τα 

μέτρα εφαρμογής των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για τον οικολογικό σχεδιασμό 

του με βάση τις προβλέψεις της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ, επισημαίνεται με το 

κοινοτικό οικολογικό σήμα CE.1 

 

 Οδηγία 2006/32/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2006 για την ενεργειακή απόδοση 

κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Η οδηγία αυτή ακυρώνει την 

προηγούμενη της, (93/76/ΕΟΚ). Σκοπός της είναι να ενισχυθεί η οικονομικά 

αποτελεσματική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση στα 

κράτη μέλη με τους εξής τρόπους: 

 

1) Θέτει ενδεικτικά μέτρα και νομικά πλαίσια, ώστε να αρθούν δυσκολίες και 

ατέλειες, που εμποδίζουν την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Προωθεί 

τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας μέσω οικονομικών κινήτρων. 

 

2) Δημιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη και την προώθηση των υπηρεσιών 

ενέργειας, ώστε να εφαρμοστούν προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και άλλα 

μέτρα, που συντελούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 

 

3) Για την εφαρμογή της απαιτείται σύσταση ανεξάρτητου φορέα παρακολούθησης 

της προόδου και ελέγχου εφαρμογής των μέτρων. 
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Η οδηγία θεσπίζει για τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, τις εξής απαιτήσεις: 

 

 Λήψη μέτρων με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 9% μέχρι και το 

ένατο έτος της εφαρμογής της. 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα, με τα αποδοτικότερα 

μέσα στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ώστε ο ρόλος του να είναι 

υποδειγματικός. 

 Εξασφάλιση, ότι η χρέωση στο λογαριασμό των καταναλωτών θα γίνεται με 

βάση την πραγματική κατανάλωση ενέργειας, ενώ θα περιλαμβάνονται σε αυτόν 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, για να έχουν πλήρη εικόνα του ενεργειακού 

τους κόστους. 1 

 

 Οδηγία 2010/31/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 19ης Μαΐου 2010, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, αναδιατύπωση της 

2002/91/ΕΚ. Με την οδηγία αυτή, θεσπίζονται οι ακόλουθες απαιτήσεις από τα 

κράτη μέλη: 

 

 Υιοθέτηση, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, μιας κοινής μεθοδολογίας 

υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η οποία λαμβάνει υπόψη 

τα θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, τις εγκαταστάσεις 

θέρμανσης/κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού, τις εγκαταστάσεις φωτισμού, 

τις εσωτερικές κλιματικές συνθήκες, την επίδραση της ηλιοφάνειας, την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘ, κ.ά.. 

 

 Καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου, 

ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα. Το επίπεδο 

αυτών των απαιτήσεων αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια, ενώ δίνεται στα κράτη 

μέλη το δικαίωμα να διαφοροποιούν τα ελάχιστα όρια, ανάλογα με το αν τα 

κτίρια είναι υφιστάμενα ή νέα, καθώς και ανάλογα με τη λειτουργία του κτιρίων. 

Από την εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων μπορούν να εξαιρεθούν 

προστατευόμενα κτίρια, όπως κτίρια ιστορικής αξίας, κτίρια χρησιμοποιούμενα 

ως χώροι λατρείας, προσωρινά κτίρια, κτίρια κατοικίας, που χρησιμοποιούνται 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα κάθε χρόνο και μεμονωμένα κτίρια με 

συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από 50 m2. 

 

 Κατάρτιση εθνικών σχεδίων, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: α) πρακτική 

εφαρμογή του ορισμού του όρου «near Zero Energy Building», (Κτίριο με 

σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας) με βάση τις εθνικές, περιφερειακές ή 

τοπικές συνθήκες, β) τους ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης των νέων κτιρίων έως το 2015 και γ) πληροφορίες σχετικά με τις 

πολιτικές και τα οικονομικά μέτρα, που θα λαμβάνονται υπέρ της προώθησης 

των κτιρίων με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση συμβατικών 

ενεργειακών πηγών. 
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 Θέσπιση συστήματος πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Το 

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) περιλαμβάνει την ενεργειακή 

απόδοση ενός κτιρίου με τιμές αναφοράς, ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση και 

αξιολόγησή της, πρόσθετες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το ποσοστό της 

ενέργειας, που καλύπτεται από ΑΠΕ αλλά και συστάσεις για συμφέρουσες 

οικονομικά βελτιώσεις. Ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης οφείλει να 

περιλαμβάνεται σε όλες τις διαφημίσεις πώλησης ή εκμίσθωσης του κτιρίου, ενώ 

το πιστοποιητικό θα πρέπει να επιδεικνύεται στον υποψήφιο και να παραδίδεται 

στον τελικό ενοικιαστή ή αγοραστή. Επιπλέον, όταν πρόκειται για κτίρια 

έκτασης μεγαλύτερης των 500m2, που χρησιμοποιούνται από δημόσια αρχή ή 

έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα, το πιστοποιητικό θα πρέπει να αναρτάται σε 

περίοπτη για το κοινό θέση. 

 

 Τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού των κτιρίων. 

 

 Θέσπιση ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου για τα πιστοποιητικά ενεργειακής 

απόδοσης και τις εκθέσεις επιθεώρησης. 

 

Ένας πολύ σημαντικός στόχος της οδηγίας αυτής αφορά στα κτίρια χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και μετά, όλα τα νέα κτίρια 

πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας συμβατικών ενεργειακών 

πηγών, ενώ τα νέα κτίρια, που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους, 

πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια από τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Προς συμπλήρωση 

της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, εκδόθηκε ο 

Κανονισμός 244/2012/ΕΕ, τη 16η Ιανουαρίου 2012, με τον οποίο καθορίζεται 

συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τον υπολογισμό των επιπέδων βέλτιστου 

κόστους των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών 

στοιχείων.1 

 

 Οδηγία 2012/27/ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 22ας Νοεμβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση. Η πιο πρόσφατη αυτή οδηγία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή απόδοση θέτει ένα κοινό πλαίσιο 

μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Κοινότητας, ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης κατά 20% μέχρι το 2020 και η κατανάλωση 

της ενέργειας να μην υπερβαίνει τους 1.474 εκατομμύρια Ισοδύναμους Τόνους 

Πετρελαίου πρωτογενούς ενέργειας ή τους 1.078 εκατομμύρια Ισοδύναμους Τόνους 

Πετρελαίου τελικής ενέργειας. 

 

Μεταξύ άλλων, τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τις παρακάτω δεσμεύσεις: 

 

 Δημοσίευση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ανακαίνιση του εθνικού 

κτιριακού αποθέματος, η οποία να περιλαμβάνει ανασκόπηση του εθνικού 

κτιριακού αποθέματος, βάσει στατιστικής δειγματοληψίας, εξεύρεση 

οικονομικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις ανακαινίσεις ανάλογα με το είδος 
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κτιρίου και την κλιματική ζώνη, πολιτικές και μέτρα για την τόνωση 

οικονομικώς αποδοτικών ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων και τέλος, εκτίμηση της 

αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων, που έχουν επιφάνεια άνω των 500 m² σε 

ποσοστό τουλάχιστον 3% της συνολικής τους επιφάνειας. 

 Προώθηση ενεργειακών ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται από ειδικευμένους 

εμπειρογνώμονες. 

 Εγκατάσταση μετρητών ενέργειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, 

τηλεθέρμανσης και ζεστού νερού), που θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική 

ενεργειακή κατανάλωση. 

 Διασφάλιση ακριβούς πληροφόρησης τιμολόγησης σε όλα τα στάδια (διανομείς, 

διαχειριστές διανομής και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας). 

 Προώθηση μέτρων για την αποδοτική χρήση ενέργειας από τους καταναλωτές, 

όπως φορολογικά κίνητρα, χρηματοδότηση, δανεισμός κι επιδοτήσεις. 1 

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο παρατηρούμενος αργός ρυθμός απόδοσης των μέτρων, που 

έχουν ληφθεί, οδήγησε στην υποχρεωτική πλέον εφαρμογή του στόχου της 

παραγωγής του 20% της απαιτούμενης ενέργειας από ΑΠΕ μέχρι το 2020, γεγονός, 

το οποίο συνεπάγεται, ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να εφαρμοστούν όχι μόνο σε νέα 

κτίρια αλλά και σε υφιστάμενα. Ταυτόχρονα, έχουν τεθεί οι στόχοι για μείωση των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, 

σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.  

 

 Αναθεώρηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. Η νέα 

δέσμη μέτρων ‘Καθαρή Ενέργεια για όλους” υιοθετήθηκε από το Κολλέγιο των 

Επιτρόπων στις 30 Νοεμβρίου 2016. Έγινε αναδιατύπωση της Οδηγίας για την 

Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για τη διακυβέρνηση της 

Ενεργειακής Ένωσης.   

 

Το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής αναθεωρείται, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζει το 

νέο στόχο ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ για το 2030, δηλαδή, εξοικονόμηση 

ενέργειας της τάξεως του 30% και για να ευθυγραμμιστεί με το γενικό πλαίσιο για 

την Ενέργεια και το κλίμα για το 2030. Τα κράτη μέλη πρέπει να δημοσιοποιούν 

εθνικούς κανόνες σχετικά με την κατανομή του κόστους θέρμανσης, ψύξης και 

ζεστού νερού σε πολυκατοικίες και κτίρια πολλαπλών χρήσεων. Επίσης, η 

εγκατάσταση ΑΠΕ στα κτίρια λογίζεται ως εξοικονόμηση ενέργειας κατά ένα 

ποσοστό και πρέπει να προσμετράται στους στόχους ΑΠΕ. Επιπλέον, πρέπει να 

προσμετράται πλήρως η εξοικονόμηση ενέργειας, ως συνεπεία μέτρων της 

ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, περιλαμβανομένων και των ενεργειακών 

αναβαθμίσεων των δημοσιών κτιρίων. 5 

 
[1. ΣΑΚΚΑ Π. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2014), Διπλωματική Εργασία με Θέμα “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ”, σελ. 7-25, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΔΠΜΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες] 
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[5. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΡΙΠΙΤΣΗ, Λειτουργός Βιομηχανικών Εφαρμογών, “Οδηγία για την Ενεργειακή 

Απόδοση: Αναδιατύπωση της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση και διασύνδεση με την πρόταση για 

τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης”, Υπηρεσία Ενέργειας, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ] 

 

 COM (2004) 60, Βρυξέλλες, 11.02.2004, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 

Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών «Προς µια θεµατική 

στρατηγική για το αστικό περιβάλλον», όπου προτείνεται το ευρωπαϊκό όραµα της 

αειφόρου αστικής διαχείρισης και ανάλογες δράσεις για την επίτευξη αυτού. 

 

 COM (2004) 38, Βρυξέλλες, 28.01.2004, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο 

Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για «Τόνωση των τεχνολογιών υπέρ της 

αειφόρου ανάπτυξης: πρόγραµµα δράσης για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση», που αποσκοπεί στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, που 

προσφέρουν οι τεχνολογίες αυτές, µε στόχο να µειωθούν οι πιέσεις, που ασκούνται 

στους φυσικούς πόρους, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών και 

να τονωθεί η οικονοµική ανάπτυξη. 

 

Συνοψίζοντας, οι δύο βασικοί άξονες της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στον κτιριακό τομέα είναι η αύξηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών των 

κτιρίων. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η εφαρμογή μέτρων και πρακτικών 

περιορισμού της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που αποτελούν 

για την ΕΕ εισαγωγή πρώτων υλών, με τη συστηματική μεταφορά πόρων από τα 

καύσιμα στην ανάκτηση και την εξοικονόμηση ενέργειας, που αποτελούν ευρωπαϊκή 

τεχνολογία και συμβάλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συνέπεια της 

εφαρμογής των παραπάνω μέτρων θα είναι η αύξηση του κύκλου εργασιών στον 

τομέα των μελετών, των κατασκευών και της βιομηχανίας δομικών υλικών και 

προϊόντων, νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών, μείωση 

των δαπανών θέρμανσης, ψύξης και λειτουργίας και οικονομία στα ετήσια έξοδα 

συντήρησης των κτιρίων με σημαντικό όφελος για την εθνική οικονομία. 6 

 

[6. Εμμανουήλ Γ. Τζεκάκης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής, Τεχνολογίας, ΑΠΘ, “Από τα ενεργοβόρα στα 

ενεργειακά αυτόνομα κτίρια - Η ευρωπαϊκή επιλογή και η ελληνική ευκαιρία”, ηλεκτρονικό περιοδικό 

ECON3|| Περιοδικό για την οικονομία, την οικολογία και την κατασκευή] 

 

Α2. Η εθνική αντιμετώπιση της ενέργειας στον κτιριακό τομέα 

 

Η σημασία του κτιριακού τομέα στο ελληνικό ενεργειακό ισοζύγιο είναι μεγάλη, 

όπως και η σημαντικότητα των κατοικιών για την εξοικονόμηση ενέργειας στο 

πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων, 

καθώς παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και 

βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης. 
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Το κτιριακό απόθεμα στην Ελλάδα αποτελείται κατά 79% από κατοικίες, ενώ τα μη 

οικιστικά κτίρια αντιπροσωπεύουν το 21% - αυτά στεγάζουν γραφεία και εμπορικά 

καταστήματα (4,1%), σχολεία (0,5%), ξενοδοχεία (0,9%), ενώ οι άλλες χρήσεις των 

κτιρίων (15,5%) περιλαμβάνουν κυρίως νοσοκομεία, κλινικές, εκκλησίες, αθλητικές 

εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και εργοστάσια. Στην Εικόνα 3 

φαίνεται αναλυτικά η κατανομή των ελληνικών κτιρίων ανά χρήση, με βάση τα 

στοιχεία της απογραφής του 2011, όπως δημοσιεύθηκαν στις 18 Μαΐου του 2015, 

σύμφωνα με την οποία το σύνολο των κτιρίων ανέρχεται σε 4.100.000 περίπου.  

 

 

εικόνα 3: Κατανομή των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης σύμφωνα με τη χρήση τους,  

Απογραφή Κτιρίων 2011, [Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ] 

 

 
 εικόνα 4: Χρονική περίοδος κατασκευής των κτιρίων κατά Περιφέρεια, Απογραφή 

Κτιρίων 2011, [Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ] 
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Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η κατανομή του ελληνικού κτιριακού αποθέματος, 

αναφορικά με τη χρονολογία κατασκευής, σύμφωνα και πάλι με στοιχεία της 

απογραφής των κτιρίων του 2011. Τα κτίρια, που κατασκευάστηκαν πριν το 1980, 

όταν τέθηκε, δηλαδή, σε ισχύ ο κανονισμός θερμομόνωσης, αντιστοιχούν περίπου 

στο 59% του συνολικού αποθέματος. Συνεπώς, δεν είναι θερμικά μονωμένα και 

παρουσιάζουν κακή ενεργειακή απόδοση, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία τους 

είναι εξοπλισμένα με παλιές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 7 

 

[7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, (18 Μαΐου 2015), “Απογραφή Κτιρίων 2011”, Πειραιάς] 

 

Σε έρευνα, που πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατά το 2011-2012 

(Έρευνα κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά), με τη συνδρομή του ΚΑΠΕ 

(ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), 

συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και άλλα 

επιμέρους χαρακτηριστικά των κατοικιών. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, η 

ποσοστιαία κατανομή των κτιρίων του οικιακού τομέα με βάση τη χρονολογία 

κατασκευής τους φαίνεται στην Εικόνα 5. Συνολικά εκτιμάται, ότι σε ποσοστό 42,1% 

τα κτίρια θερμικά μονωμένα, (Εικόνα 6).  

 

 

εικόνα 5: Ποσοστιαία κατανοµή (%) των κατοικιών κατά περίοδο κατασκευής, ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012,  

[Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ] 

 

 
 

εικόνα 6: Ύπαρξη και τύπος θερμομόνωσης, ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012, [Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ] 

 

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, κάθε κτίριο κατοικίας στη χώρα καταναλώνει κατά 

μέσο όρο 13.994 kWh ετησίως για τη κάλυψη των αναγκών του. Το 73% περίπου της 
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συνολικής ενέργειας αφορά στη θερμική ενέργεια και μόλις το 27% στην ηλεκτρική, 

(Εικόνα 7). 

 

εικόνα 7: Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά κατοικία, ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012, 

 [Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ] 

 

Γενικά, η ενέργεια καταναλώνεται στα κτίρια για την επίτευξη ποιότητας εσωτερικού 

περιβάλλοντος, δηλαδή θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης και ποιότητας 

εσωτερικού αέρα αλλά και για τη λειτουργία των διάφορων συσκευών. Φαίνεται από 

τα παραπάνω, ότι η θέρμανση των χώρων αποτελεί τη σημαντικότερη ειδική 

ενεργειακή κατανάλωση για όλα τα κτίρια στην χώρα. Όσο αφορά στις κατοικίες, 

στην Εικόνα 8 παρουσιάζεται, πώς κατανέμεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας 

κατά τελική χρήση, ενώ στην Εικόνα 9 φαίνεται η κατανάλωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας στις διάφορες χρήσεις και στη λειτουργία συσκευών.  

 

 

 

εικόνα 8: Ποσοστιαία (%) κατανομή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά τελική χρήση, 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012, 

[Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ] 
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εικόνα 9: Ποσοστιαία κατανοµή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τελική χρήση,  

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, 2011-2012, 

[Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ] 

 

Από την ανάλυση των παραπάνω στατιστικών στοιχείων προκύπτει η αναγκαιότητα 

για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Το μέγεθος του οικονομικού και 

περιβαλλοντικού οφέλους, που θα επέλθει με τις κατάλληλες βελτιώσεις και 

παρεμβάσεις στα υπάχοντα κτίρια θα είναι μεγάλο. Βέβαια, η βελτίωση της 

ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, που απορρέει σε μεγάλο βαθμό από τα μέτρα 

εξοικονόμησης, θα έχει μακροπρόθεσμα και όχι άμεσα αποτελέσματα, διότι 

απαιτείται αρκετός χρόνος, για να μεταβληθεί το υπάρχον κτιριακό απόθεμα.8 

 

[8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (29 Οκτωβρίου 2013), “∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ”, 2011-2012, Πειραιάς] 

 

Στην Ελλάδα, η εισαγωγή στην έννοια της ενεργειακής οικονομίας έγινε πρώτη φορά 

με το νόμο-πλαίσιο Ν.40/75 περί «Λήψεως μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας». Στη 

διάρκεια των ετών, που ακολούθησαν, θεσπίστηκε μια σειρά νόμων και κανονισμών 

με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις, που έγιναν σε αυτή την 

κατεύθυνση, είναι οι ακόλουθες: 

 

 Κανονισμός για τη Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ) – 1979. Η πρώτη 

ουσιαστική προσπάθεια της Ελλάδας για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό 

τομέα εμφανίστηκε το 1979 με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΦΕΚ 

362Δ/1979). Πρόκειται για έναν κανονισμό, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς. 

Εφαρμοζόταν υποχρεωτικά από το 1979 μέχρι το 2010, χωρίς καμία απολύτως 

τροποποίηση, μέχρι που αντικαταστάθηκε από τον ΚΕΝΑΚ. Από τότε και μετά η 

θερμική προστασία των κατασκευών έγινε απαραίτητη για μελετητές και 

κατασκευαστές και η μελέτη θερμομόνωσης αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι κάθε 

οικοδομικής άδειας.  
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Ο κανονισμός καθόριζε τις απαιτήσεις για τη μόνωση του κτιρίων και περιελάμβανε:  

 

 τον ορισμό των τιμών της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου και 

προτεινόμενες τιμές ανά είδος κτιρίου,  

 τα ανώτερα όρια του συντελεστή θερμικής διαπερατότητας για τα διάφορα 

δομικά στοιχεία του κτιρίου,  

 τα ανώτερα όρια θερμικών απωλειών λόγω αερισμού,  

 υποδείξεις για τη βέλτιστη εφαρμογή θερμομόνωσης εξωτερικά των δομικών 

στοιχείων για εκμετάλλευση της θερμικής τους μάζας στα κτίρια, που 

χρησιμοποιούνταν συνεχώς και εσωτερικά των δομικών στοιχείων στα κτίρια, 

που χρησιμοποιούνταν προσωρινά και στα οποία η χρήση τους απαιτούσε 

γρήγορη θέρμανση ή ψύξη του χώρου,  

 υποδείξεις για την αποφυγή σχηματισμού υδρατμών και υγρασίας στα δομικά 

στοιχεία, (αποφυγή θερμογεφυρών).  

 

Ο κανονισμός εφαρμοζόταν σε κάθε οικοδομή προοριζόμενη για κατοικία ή για 

παραμονή ατόμων προς άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας. Δεν περιλάμβανε 

κτίρια αποθηκών και δε διατύπωνε απαιτήσεις για υφιστάμενα κτίρια.  Κύριος στόχος 

του ήταν η μείωση των απωλειών θερμότητας από το κτιριακό κέλυφος, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου και να εξασφαλίζεται η 

υγιεινή και ευχάριστη διαμονή των ενοίκων, η ορθολογική κατανάλωση ενέργειας για 

τη θέρμανση και τον κλιματισμό των χώρων, η οικονομία στις δαπάνες κατασκευής 

της εγκατάστασης θέρμανσης και η ελάχιστη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα 

καυσαέρια. 

 

 Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(ΚΟΧΕΕ). Το επόμενο ουσιαστικό βήμα, στα πλαίσια της εθνικής νομοθεσίας για 

εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και σε συμμόρφωση με την Οδηγία SAVE 

93/76/ΕΟΚ, έγινε με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ΚΥΑ 

21475/4707/98 (ΦΕΚ 880Β), σχετικά με «τον περιορισμό των εκπομπών CO2 με τον 

καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων», και ειδικότερα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ, που θέσπισε το νέο Κανονισμό 

Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ).  

 

Ο ΚΟΧΕΕ, ο οποίος δεν εφαρμόστηκε ποτέ, είχε ως πεδίο εφαρμογής όλα τα νέα 

κτίρια για τη μελέτη και την κατασκευή τους, καθώς και τα υφιστάμενα κτίρια για τη 

μελέτη των αναγκαίων επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης. Τα 

βασικά του σημεία ήταν τα εξής:  

 

 Καθιστούσε απαραίτητη την ενεργειακή μελέτη των κτιρίων, η οποία θα εξέταζε 

με πρότυπη μέθοδο τις ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου για θέρμανση, ψύξη, 

φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης. Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας απαγορευόταν 

να υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ανά περιοχή και η κτιριακή χρήση 

έπρεπε να έχει ως κριτήριο τη θερμική και οπτική άνεση των κατοίκων. Επίσης, 
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η ενεργειακή μελέτη θα μπορούσε να υποδεικνύει τεχνικές εξοικονόμησης 

ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ για το υπό μελέτη κτίριο.  

 

 Περιέγραφε τον τρόπο διενέργειας της Ενεργειακής Επιθεώρησης, μιας πρότυπης 

διαδικασίας καταγραφής της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός υφιστάμενου 

κτιρίου για την πιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης, ενώ παράλληλα 

αναλύονταν οι παράγοντες, που την επηρεάζουν και προτείνονταν μέτρα για τη 

βελτίωση της.  

 

 Τα αποτελέσματα της ενεργειακής μελέτης, οι δείκτες ενεργειακής απόδοσης και 

τα λοιπά ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου θα αναγράφονταν σε ειδικό 

έντυπο, το Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας. Το ΔΕΤΑ θα αποτελούσε 

αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου και θα ήταν 

απαραίτητο σε όλες τις δικαιοπραξίες, που θα καταρτίζονταν για το ακίνητο.  

 

 Με βάση το έντυπο ΔΕΤΑ και την ενεργειακή πιστοποίηση θα γινόταν η 

ενεργειακή βαθμονόμηση του κτιρίου, δηλαδή η κατάταξη του σε μια ενεργειακή 

κατηγορία ανάλογα με την ενεργειακή του απόδοση.  

 

Οι στόχοι του ΚΟΧΕΕ ήταν:  

 

α) Η εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη, τον αερισμό, 

το φωτισμό και το ζεστό νερό χρήσης με συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις, που 

περιόριζαν τις ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων.  

β) Η υποκατάσταση της συμβατικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για 

την κάλυψη μέρους ή του συνόλου των αναγκών σε ενέργεια στα κτίρια σε 

συνδυασμό με την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού.  

γ) Η εξασφάλιση υγιεινής και άνετης διαβίωσης των χρηστών των κτιρίων με τη 

διατήρηση των επιπέδων της θερμικής και της οπτικής άνεσης, καθώς και της καλής 

ποιότητας του εσωτερικού αέρα.  

δ) Η οικονομία στο κόστος κατασκευής και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

θέρμανσης/ κλιματισμού.  

 

Ήδη από το 2002 ο ΚΟΧΕΕ είχε ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε 

συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σκοπό τη χρήση του 

για αντικατάσταση το 2006 του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων. Ατυχώς, ο 

ΚΟΧΕΕ παρέμεινε σε αδράνεια για χρόνια και η οριστικοποίηση και η εφαρμογή του 

καθυστέρησαν αδικαιολόγητα. Εν τω μεταξύ, η κοινοτική νομοθεσία εξελίχτηκε και 

τα δεδομένα της αγοράς άλλαξαν. Μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές και 

τροποποιήσεις, ο ΚΟΧΕΕ μετονομάστηκε σε Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 
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 Νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ 89/A/2010), "Μέτρα για τη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις". Με αρωγό τα 

παραπάνω μέτρα κατατέθηκε στις 19 Μαΐου 2008 στην Ελληνική Βουλή το σχέδιο 

νόμου, (Ν.3661/2008), «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των 

κτιρίων και άλλες διατάξεις». Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

συμμετείχε στην αναβάθμιση του κτιριακού τομέα με σκοπό τη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης. Ο Νόμος 3661/2008 αποτέλεσε το βασικό θεσμικό 

πλαίσιο για τη μεταφορά της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την Ενεργειακή Απόδοση των 

Κτιρίων σε εθνικό επίπεδο. Ενσωμάτωσε όλες τις διατάξεις της Οδηγίας και 

προέβλεπε την έκδοση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων. Έθεσε 

απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης για τη θέρμανση, την ψύξη, το φωτισμό και τη  

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια. 

 

 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) - 2010. Από 

την 1η Οκτωβρίου 2010 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο Κανονισμός Ενεργειακής 

Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Η ανάγκη για 

ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων με σκοπό τη βελτίωση της 

ενεργειακής τους απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την προστασία 

του περιβάλλοντος, οδήγησε στη θεσμοθέτηση του ΚΕΝΑΚ, όπως προβλέπεται στο 

Άρθρο 3 του νόμου 3661/2008. Ο ΚΕΝΑΚ ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια 

της ελληνικής πλευράς ως προς τον καθορισμό όλων των παραμέτρων, που επιδρούν 

στην ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου.  

 

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αποτέλεσε υποχρέωση της χώρας 

τόσο προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοινοτική Οδηγία, όσο και προς 

τους πολίτες της. Ο κτιριακός πλούτος της χώρας έπρεπε, σύμφωνα με τις σύγχρονες 

απαιτήσεις διαβίωσης, να αποκτήσει καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά μέσω της 

σωστής διαχείρισης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Με τον ΚΕΝΑΚ, εκτός από 

την ασφάλεια και την αισθητική, που μέχρι πριν αποτελούσαν τα κυριότερα στοιχεία 

ενδιαφέροντος στη μελέτης ενός κτιρίου, προστέθηκε και η μέριμνα, ώστε η 

κατανάλωση ενέργειας να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερη με ταυτόχρονη 

εξασφάλιση άριστων συνθηκών για τους χρήστες. 

 

Σκοπός της εγκυκλίου ήταν η μείωση της κατανάλωσης της συμβατικής ενέργειας για 

θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, παράλληλα με 

τη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικού χώρους των κτιρίων. Η επίτευξη 

αυτού του σκοπού έγινε με τη μέριμνα για τον ενεργειακό σχεδιασμού του κελύφους, 

τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.  

 

Τα βασικά σημεία του ΚΕΝΑΚ είναι τα παρακάτω:  

 

 Ορίζεται μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  
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 Καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και 

κατηγορίες για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων.  

 Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των 

κτιρίων, τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κελύφους και οι 

προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

 Ορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  

 Καθορίζεται η μορφή του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, καθώς 

και τα στοιχεία, που περιλαμβάνει.  

 Καθορίζεται η διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτιρίων, καθώς και η 

διαδικασία επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και 

κλιματισμού.  

 

Τη 12η Ιουλίου 2017, δημοσιεύτηκε ο νέος αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ 2017 σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού, εκδόσεως 2010. Με τον ΚΕΝΑΚ 2017 

επέρχονται πολλές συμπληρώσεις, βελτιώσεις και προσθήκες  ως προς τον ΚΕΝΑΚ 

2010, χωρίς όμως να μεταβάλουν ουσιαστικά τις ελάχιστες απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές των υλικών και των εγκαταστάσεων και χωρίς να μειώνουν το κόστος 

των τεχνικών παρεμβάσεων, τόσο σε ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων όσο και 

στην υλοποίηση νέων κατασκευών. 

 

 Νόμος 3851/2010, για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες 

διατάξεις». Με το Άρθρο 10 του νόμου αυτού τροποποιήθηκαν τα άρθρα του νόμου 

3661/2008 σχετικά με την εφαρμογή ΑΠΕ στα κτίρια και θεσπίστηκαν οι απαιτήσεις 

για την κάλυψη των αναγκών με χρήση συστημάτων ΑΠΕ σε νέα και υφιστάμενα 

κτίρια. Τα βασικά του σημεία είναι τα εξής:  

 

Για τα νέα κτίρια: 

 

 πρέπει να εκπονείται μελέτη, η οποία θα περιλαμβάνει την τεχνική, 

περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης τουλάχιστον ενός 

από τα εναλλακτικά συστήματα παροχής ενέργειας, όπως αποκεντρωμένα 

συστήματα παροχής ενέργειας, που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας, Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, συστήματα θέρμανσης 

ή ψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, καθώς και αντλίες 

θερμότητας, 

 το αργότερο έως τις 31.12.2019, τα κτίρια θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο της 

πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους με εφαρμογή των παραπάνω 

συστημάτων, 

 στα κτίρια, για τα οποία κατατίθεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία 

αίτηση χορήγησης οικοδομικής άδειας μετά την 1.1.2011, καθίσταται 

υποχρεωτική η κάλυψη μέρους των αναγκών τους σε ζεστό νερό χρήσης από 
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ηλιοθερμικά συστήματα. Το ελάχιστο ποσοστό του ηλιακού κέρδους σε ετήσια 

βάση καθορίζεται σε 60%.  

 

Για τα υφιστάμενα κτίρια,  

 

 όταν υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, 

στο βαθμό, που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να 

πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως αυτές καθορίζονται 

στον ΚΕΝΑΚ.  

 καθορίζονται τακτικές επιθεωρήσεις στους λέβητες και στις εγκαταστάσεις 

θέρμανσης/κλιματισμού. 

 προκηρύσσονται προγράμματα για παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κατοικιών με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ καθορίζονται και οι λεπτομέρειες των 

προγραμμάτων αυτών.  

 

 Νόμος 3855/2010, «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις». Αποτελεί 

ενσωμάτωση της οδηγίας 2006/32/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο και σκοπός του είναι η 

εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ρυθμίζει την αγορά των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών και διαμορφώνει το 

πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα, προβλέποντας:  

 

 τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις 

προμήθειες του δημοσίου και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  

 τη χρήση μεθοδολογιών ελαχιστοποίησης του κόστους του κύκλου ζωής 

προμηθευόμενων ειδών ή συναφών μεθόδων, ώστε να διασφαλίζεται η 

οικονομική αποτελεσματικότητά τους. 1 

 

 Νόμος 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/09-04-2012): "Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός". Ο ΝΟΚ αντικατέστησε το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό του 1985, 

όπως ίσχυε, και ορίζει πλέον τον τρόπο που σχεδιάζονται και θα κατασκευάζονται τα 

οικοδομικά έργα. Ο ΝΟΚ - 2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αποτελεί 

τον πυρήνα της οικοδομικής νομοθεσίας, επομένως κάνει σαφείς αναφορές στον 

ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό. Στο Άρθρο 25: «Κίνητρα για τη δημιουργία 

κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης», προβλέπει νέα κίνητρα με τα οποία 

ενθαρρύνεται ο οικολογικός σχεδιασμός των κτιρίων, τα οποία επιγραμματικώς έχουν 

ως εξής: 

 

 10% προσαύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια με διεθνή πιστοποίηση για 

εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (<10 

kWh/m2 και ανά έτος), 
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  5% προσαύξηση του συντελεστή δόμησης, όταν το κτίριο είναι κατηγορίας Α+ 

κατά ΚΕΝΑΚ. 

 

Σύμφωνα με όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα περιβαλλοντικής αξιολόγησης, 

μεταξύ των βασικών κριτηρίων βαθμολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων, 

περιλαμβάνονται η επιλογή κατάλληλης θέσης ενός κτιρίου με πρόσβαση στα μαζικά 

μέσα μεταφοράς, η επανάχρηση εγκαταλελειμμένων χώρων, η εξοικονόμηση 

ενέργειας και νερού, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών, η ποιότητα περιβάλλοντος 

εσωτερικού χώρου (φυσικός φωτισμός, οικολογικά υλικά, ποιότητα αέρα), ο 

καινοτόμος σχεδιασμός και η χωροταξική προσαρμογή. 

 

Τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως αυτά προβλέπονται ή υπονοούνται από 

τον ΝΟΚ, περιλαμβάνουν : 

 

1. το σύστημα LEED (Leadership in Energy and Environmental Design - Πρωτοπορία 

στην ενεργειακή και περιβαλλοντική σχεδίαση) του Αμερικάνικου Συμβουλίου 

Πράσινων Κτιρίων (US Green Building), 

 

2. το σύστημα BREEAM (British Research Establishment - Enviromental Assessment 

Method - Μέθοδος Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης του Βρετανικού Ιδρύματος 

Ερευνών) του Βρετανικού Ιδρύματος Ερευνών, 

 

3. το σύστημα DGNB (DAS DEUTSCHE GUTESIEGEL NACHHALTIGES 

BAUEN) -  Γερμανικό Πιστοποιητικό Αειφόρων Κτιρίων, 

 

4. το διεθνές Αμερικάνικο πρότυπο Standard for the Design of High-Performance 

Green Buildings για τη σχεδίαση πράσινων κτιρίων υψηλής απόδοσης, 

υποστηριζόμενο από τους ακόλουθους φορείς : 

i. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, AirConditioning Engineers 

– Ένωση μηχανικών θερμάνσεως, ψύξεως και κλιματισμού), 

ii. U.S. Green Building Council (USGBC), 

iii. Illuminating Engineering Society (IES), 

 

5. το διεθνές Αμερικάνικο πρότυπο International Green Construction Code (Διεθνής 

Κώδικας Πράσινης Δόμησης ), υποστηριζόμενο από: 

i. ASHRAE, 

ii. AIA (American Institute of Architects - Αμερικανικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτόνων) 

iii. ASTM (American Society for Testing and Materials – Αμερικάνικη Ένωση 

Δοκιμών και Υλικών), 

iv. USGBC, 

v. IES. 9 

 
[9. Ειρήνη Βιρβίλη, Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, παρουσίαση στην ημερίδα  Κτίρια 

Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας- Τεχνικές και Τεχνολογίες  (26/11/2012) με Θέμα “Θερμομόνωση  

με οικολογικά και διαπνεόμενα υλικά”, σελ. 1-2] 



| 28  
 

 Νόμος 4203/2013. Με το Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1-11-2013) 

θεσμοθετήθηκε το Νet Μetering στην Ελλάδα. Το Net Metering είναι ο συμψηφισμός 

παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας και επιτρέπει στον καταναλωτή να 

καλύψει με αυτοπαραγωγή ακόμη και το σύνολο της ενέργειας, που καταναλώνει, 

ενώ χρησιμοποιεί το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ενέργειας, που παράγει το 

φωτοβολταϊκό σύστημα. Στο τέλος της περιόδου καταμέτρησης, όταν, δηλαδή, 

εκδίδεται εκκαθαριστικός λογαριασμός, συμψηφίζεται η παραγόμενη με την 

καταναλισκόμενη ενέργεια και ο καταναλωτής πληρώνει τη διαφορά, (Εικόνα 10). Αν 

στο τέλος της περιόδου συμψηφισμού υπάρχει περίσσεια ενέργειας, αυτή 

μεταφέρεται στην επόμενη περίοδο, μέχρι το τέλος του έτους, που γίνεται η τελική 

εκκαθάριση και τυχόν περίσσεια δεν μπορεί να μεταφερθεί και χάνεται για τον 

καταναλωτή. Οι ρυθμίσεις αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85Α/7-4-

2014), ενώ στις 30/12/2014 καταρτίστηκε το Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη των ιδίων 

αναγκών τους με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Το Πρόγραμμα αφορά σε 

σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο 

με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, τις οποίες τροφοδοτούν. Τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή άλλων κατασκευών και επί του 

εδάφους. 10 

 

Με την Υπουργική Απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.04.2017 (ΦΕΚ Β' 1547) 

βελτιώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό 

συμψηφισμό (net-metering) και υιοθετείται το εικονικό net-metering, δηλαδή, η 

δυνατότητα της απομακρυσμένης αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό από 

ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Όπως ορίζεται, το «virtual net metering» αφορά σε 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν κοινωφελείς σκοπούς, 

καθώς και στους 

εγγεγραμμένους στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών 

Εκμετάλλεύσεων. Έτσι, Δήμοι 

και δημοτικές επιχειρήσεις, 

ανώτερα και ανώτατα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, 

Γενικοί και Τοπικοί 

Οργανισμοί Εγγείων 

Βελτιώσεων μπορούν πλέον 

να εγκαταστήσουν Φ/Β ή 

μικρές ανεμογεννήτριες σε 

χώρους, που είναι 

κατάλληλοι, ακόμα και αν 

είναι απομακρυσμένοι από 

τους χώρους κατανάλωσης 

της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

εικόνα 10: Χρεώσεις με net metering, 

[Πηγή: http://www.solarway.gr] 
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[10. HELAPCO - Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (01/09/2016), “Net Metering- Αυτοπαραγωγή 

με ενεργειακό συμψηφισμό”, Φειδίου 11, 106 78 Αθήνα] 

 

 Νόμος 4122/2013, «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 

λοιπές διατάξεις». Η οδηγία 91/2002/ΕΚ τροποποιήθηκε από την οδηγία 

31/2010/ΕΚ και η εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τη νέα οδηγία έγινε με την 

έκδοση του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) για «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - 

Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». Ο 4122/2013 ορίζει, ότι εκδίδεται Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα κατηγορίας και 

χρήσης, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του και παρουσιάζει τις εξαιρέσεις. 

 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4122/2013, σε όλες τις εμπορικές και 

διαφημιστικές καταχωρήσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για διάθεση προς πώληση ή 

μίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, που διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης, απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή 

κατηγορία) του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το ΠΕΑ. Σε άλλη περίπτωση 

επιβάλλονται πρόστιμα. 

 

Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές, ότι το εθνικό ενεργειακό σύστημα έχει τη 

δυνατότητα να διαφοροποιηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, εκπληρώνοντας τις 

δεσμεύσεις της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Σε νομοθετικό επίπεδο τίθενται 

συνεχώς νέες βάσεις και προοπτικές για τον κατασκευαστικό τομέα. Η εφαρμογή 

τους θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να μπορούν να διακρίνουν την 

πραγματική ποιότητα των κτιρίων. Ταυτόχρονα, θα δημιουργήσει έναν υγιή 

ανταγωνισμό μεταξύ των μελετητών και των κατασκευαστών, θα βελτιώσει το 

συνολικό επίπεδο των κατασκευών και κατ’ επέκταση, θα ελαχιστοποιήσει το 

περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Απαιτείται η χάραξη τέτοιας ενεργειακής πολιτικής για 

τον κτιριακό τομέα, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας να αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες. 

 

Α3. Κριτική παρουσίαση της νομοθεσίας - δυνατότητες εφαρμογής και 

προοπτικές επέκτασης 

 

Η σημερινή κατάσταση επιβάλλει τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής 

πολιτικής με σκοπό τόσο την προώθηση της ανάπτυξης όσο και την προστασία του 

περιβάλλοντος, δεδομένου ότι η αναπτυξιακή και η περιβαλλοντική διάσταση του 

ενεργειακού προβλήματος αποτελούν συμβατούς μεταξύ τους στόχους. 

 

Αναφορικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων, διαπιστώνεται, ότι παρά την 

ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου, τα αποτελέσματα, που υπήρξαν δεν ήταν τα 

αναμενόμενα. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα αποδίδονται κυρίως σε δομικές 

αδυναμίες του συστήματος (έλλειψη αποθεμάτων πρωτογενούς ενέργειας, δυσχέρειες 
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στην εμπορική εκμετάλλευση των ΑΠΕ, έλλειψη ενεργειακής συνείδησης), οι οποίες 

δεν επιτρέπουν θεαματικές επιδόσεις κι επιτεύγματα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 

Ωστόσο, αξιοσημείωτη είναι η ιδιαίτερη έμφαση, που δίνεται στη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων, καθώς με τη θερμομόνωση αυτών 

οι εκπομπές CO2 και το αντίστοιχο ενεργειακό κόστος θα ελαχιστοποιηθούν αρκετά. 

 

Το μεγάλο διακύβευμα της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της είναι η ουσιαστική 

ενσωμάτωση των καλών ενεργειακών πρακτικών στα κατασκευαστικά στερεότυπα 

και τις συνήθειες των χρηστών και των κατασκευαστών των κτιρίων. Είναι 

υποχρέωση της πολιτείας και των φορέων κοινωνικής δράσης και παρέμβασης να 

τοποθετήσουν στο κέντρο του ενδιαφέροντός τους θέματα οικολογικής πολιτικής, 

όπως η ενεργειακή προστασία των κτιρίων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η 

καταπολέμηση της περιβαλλοντικής κι ενεργειακής ένδειας . Ο εξορθολογισμός και η 

άρση των στρεβλώσεων σε αυτόν τον τομέα επείγουν, ώστε η νομοθεσία να πάψει να 

αποτελεί ένα γραφειοκρατικό κόμπο στην πορεία έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας, 

αγοραπωλησίας ή μίσθωσης ενός ακινήτου. Ο περιορισμός του οικολογικού 

αποτυπώματος κάθε δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του κτιριακού τομέα, 

οφείλει να γίνει αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πρόοδο και την ευημερία της 

κοινωνίας. 11 

 

[11. Χ. Κουτρούλης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Συλλόγου Διπλ. Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Τ.Ε.Ι. Κρήτης (2010), “Ενεργειακή 

απόδοση κτιρίων και δημόσιες πολιτικές”, σελ. 118-119] 

 

Η νομοθεσία και η ενεργειακή πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 

εξελίσσονται διαρκώς και ακολουθούν τις τάσεις της εποχής - αναθεωρήσεις και 

βελτιώσεις είναι συνέχεια απαραίτητες. Η κλιματική αλλαγή εξάλλου είναι ένα θέμα 

μείζονος σημασίας, που απασχολεί τη διεθνή κοινότητα και πρέπει να αντιμετωπιστεί 

ολιστικά. Οι διαπραγματεύσεις, που έχουν γίνει για το κλίμα, με τελευταίες τη 

Συμφωνία του Παρισιού το 2015 και την παγκόσμια διάσκεψη του Μαρακές για την 

υλοποίηση της συμφωνίας το 2016, έχουν δείξει, ότι τα περιθώρια έχουν περισταλεί 

και τα κράτη πρέπει να κινηθούν δραστικά.  

 

Στην Ελλάδα το πιο πρόσφατα νομικά δεσμευτικό κείμενο, που αφορά στην 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι ο νέος αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ 2017, που 

δημοσιεύτηκε τη 12η Ιουλίου 2017, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου Κανονισμού, 

εκδόσεως 2010. Η αναθεώρηση του κανονισμού ήταν απαραίτητη προϋπόθεση, για 

να μπορέσουν να κινηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, όπως το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2», 

που αναμένεται να προκηρυχτεί το φθινόπωρο του 2017, ωστόσο ήδη έχει προλάβει 

να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Φορείς της αγοράς υποστηρίζουν, ότι ο νέος 

ΚΕΝΑΚ είναι κατώτερος των περιστάσεων και σε μεγάλη απόσταση από τις 

απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας, που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα, οι αλλαγές, που περιλαμβάνει είναι μικρής κλίμακας: στα υφιστάμενα 

κτίρια ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν την αναθεώρηση, ενώ στα νέα κτίρια υπάρχουν 
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κάποιες διαφορές, που  αφορούν κυρίως σε βελτιώσεις στη μόνωση. Οι παρεμβάσεις 

ανταποκρίνονται σε εξοικονόμηση, που αγγίζει ποσοστό της τάξεως του 5%, ενώ σε 

άλλα κράτη η αντίστοιχη νομοθεσία εξασφαλίζει εξοικονόμηση 30-40%. 

 

Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής του δεν περιλαμβάνει τα κτίρια «nΖΕΒ» (κτίρια 

σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας) -ανελαστική υποχρέωση για όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες- γεγονός, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τα κτίρια, τα οποία θα 

αναβαθμιστούν με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2» να μην έχουν τη 

δυνατότητα να καλύψουν τις απαιτήσεις, που θα ισχύσουν από 01/01/2019, σύμφωνα 

με την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ και την ενσωμάτωση της στο εθνικό δίκαιο με 

το Νόμο 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.02.2013).12 

 
[12. Energypress (31/07/2017), “Αντιδρά η αγορά για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης”, 

ανασύρθηκε στις 31/07/2017 από https://energypress.gr/news/antidra-i-agora-gia-ton-kanonismo-

energeiakis-apodosis] 

 

Πέρα από τις αναθεωρήσεις, που μπορούν να γίνουν στον ΚΕΝΑΚ για τις συμβατικές 

κατασκευές, είναι σημαντικό να τονιστεί ένα ακόμα ζήτημα. Στη σημερινή εποχή της 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της έλλειψης φυσικών πόρων η νομοθεσία δεν 

καλύπτει τη φυσική δόμηση. Η φυσική δόμηση, που θα αναλυθεί εκτενώς σε επόμενο 

κεφάλαιο, είναι ένας αρκετά νέος όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται, για να περιγράψει 

μια δομική προσέγγιση, προσανατολισμένη στη χρήση τοπικών, προσεκτικά 

επιλεγμένων ή ανακυκλωμένων υλικών. Κάποια από αυτά τα υλικά είναι 

ανανεώσιμα, όπως τα δένδρα και το άχυρο, και κάποια άλλα υπάρχουν σε τέτοια 

αφθονία, που είναι πρακτικά ανεξάντλητα, όπως η πέτρα και το χώμα. Επειδή τα 

υλικά αυτά χρειάζονται ελάχιστη επεξεργασία ή μεταφορά, τα οικονομικά και 

περιβαλλοντικά τους κόστη είναι ελάχιστα.  

 

Οι Ευρωκώδικες, που αναπτύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 

(CEN), είναι μια σειρά δέκα Ευρωπαϊκών Προτύπων (EN) για το σχεδιασμό 

κατασκευών και παρέχουν ένα κοινό σύνολο μεθόδων για τον υπολογισμό της 

μηχανικής αντοχής των κατασκευαστικών έργων και των στοιχείων τους, τα οποία 

καλύπτονται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Ωστόσο, δεν προβλέπουν όλες τις 

κατηγορίες κτιρίων, που κατασκευάζονται εξολοκλήρου από φυσικά υλικά, γιατί 

θεωρούνται ως "ελλιπούς στατικότητας". Αντιστοίχως, και ο Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός αναφέρεται μόνο σε τοίχους πλήρωσης από φυσικά υλικά. Για το λόγο 

αυτό, οικοδομική άδεια μπορεί να εκδοθεί μόνο στην περίπτωση, ύπαρξης φέροντος 

οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο, ενώ τα φυσικά υλικά 

χρησιμοποιούνται ως μέσο πλήρωσης της τοιχοποιίας.  Το ιδανικό βέβαια θα ήταν να 

γίνουν οι ανάλογες στατικές μελέτες στα προκείμενα υλικά, ώστε να καταρτιστούν 

πρότυπα για κτίρια κατασκευασμένα εξολοκλήρου με φυσική δόμηση, μια 

διαδικασία, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αειφορία. 13 

 

[13. Τάνια Μαρκουτσά (07/04/2016), “Πλάστε το σπίτι σας”, ανασύρθηκε στις 31/07/2017, από 

http://www.naturanrg.gr/plaste-to-spiti-sas/] 

http://www.naturanrg.gr/plaste-to-spiti-sas/
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Είναι σαφές, ότι τα κτίρια στην Ελλάδα παρουσιάζουν, ως επί το πλείστον, μεγάλη 

ενεργειακή κατανάλωση και προβληματική περιβαλλοντική ποιότητα. Αυτό 

οφείλεται αφενός στο γεγονός, ότι η ενεργειακή νομοθεσία παρουσιάζει ακόμα κενά 

και αφετέρου στη μη χρήση ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας. Η επικαιροποίηση 

των θεσμικών κειμένων με βάση την απόκτηση οικολογικής συνείδησης μπορεί να 

δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό στον κατασκευαστικό τομέα της χώρας, όπως επίσης 

και νέες επενδυτικές δυνατότητες και προοπτικές για τον επιχειρηματικό τομέα, ενώ 

παράλληλα μπορεί να προσφέρει αυξημένες δυνατότητες στο μελετητικό κόσμο. Το 

μεγαλύτερο όμως όφελος, στο οποίο μπορεί να συνδράμει, είναι η αναμενόμενη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η οικονομική τους ανακούφιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β 

Αρχές ενεργειακού και βιοκλιματικού σχεδιασμού 

 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος τόσο σε κλίμακα κτιρίου όσο και σε 

κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου και ολόκληρης της πόλης. Στόχος του είναι η 

δημιουργία πολεοδομικών συνόλων με ευνοϊκό μικροκλίμα και άνετους εξωτερικούς 

χώρους, καθώς και η μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων στον κτιριακό τομέα. 

Το μικροκλίμα μιας περιοχής επηρεάζεται από τις επικρατούσες κλιματικές 

συνθήκες. Θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, άνεμος και υγρασία, όπως και οι ημερήσιες και 

οι εποχιακές τους διαφοροποιήσεις, είναι οι παράμετροι, που κρίνεται απαραίτητο να 

λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό. Το δομημένο περιβάλλον, η τοπογραφία, η 

βλάστηση, ο προσανατολισμός και η γεωμετρία των κτιρίων, τα υλικά αλλά και τα 

χρώματα προσδιορίζουν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής.  

 

 

Β1. Το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων – κατάσταση θερμικής, οπτικής και 

ακουστικής άνεσης 

 

Το εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων, αποτελεί το πιο σύνηθες περιβάλλον για τον 

άνθρωπο. Μολονότι ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες τα ποσοστά διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα, έχει υπολογιστεί, ότι ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης επιβάλλει στον 

άνθρωπο να βρίσκεται σε κτίρια περισσότερο από το 80% του διαθέσιμου χρόνου 

του, είτε για εργασιακούς σκοπούς είτε για ξεκούραση και διασκέδαση. Συνεπώς, το 

περιβάλλον, που επικρατεί εντός των κτιρίων έχει καταλυτική σημασία για την 

ποιοτική διαβίωση. Τα βασικά κριτήρια, που διαμορφώνουν την ποιότητα του 

εσωτερικού περιβάλλοντος είναι η άνεση και η υγιεινή. Άνεση ορίζεται η κατάσταση 

σωματικής και πνευματικής ευεξίας. Έχει παρατηρηθεί, ότι ορισμένοι αντικειμενικοί 

παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η ποιότητα του αέρα, ο φωτισμός, οι 

ήχοι, η θέα και τα χρώματα ευνοούν το αίσθημα της άνεσης σε ένα χώρο. Άρα, η 

άνεση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί και υπάρχει, για παράδειγμα, η θερμική, η οπτική 

και η ακουστική άνεση. Η υγιεινή εξαρτάται από την παρουσία ή μη παθογόνων 

παραγόντων, δηλαδή παραγόντων, που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία του 

ανθρώπου. Τέτοιους παράγοντες αποτελούν η εσωτερική αέρια ρύπανση, η αυξημένη 

υγρασία και ο κακός φωτισμός.  

 

Η διαμόρφωση της ποιότητας στο εσωτερικό περιβάλλον ενός χώρου εξαρτάται 

κυρίως από τις εξωτερικές συνθήκες, το κέλυφος του κτιρίου, το περιεχόμενο και τη 

χρήση του. Ως σύνολο παραμετρικών συνθηκών, το εσωτερικό περιβάλλον βρίσκεται 

σε συνεχή αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Επομένως, οι τιμές των 

συνθηκών, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της ποιότητας στο εσωτερικό ενός 

χώρου επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων 

στο εξωτερικό του. Οι αλληλεπιδράσεις των παραγόντων αυτών, εντός και εκτός του 

κτιρίου, συντελούνται μέσω του κελύφους του κτιρίου, που αποτελεί πολύ σημαντικό 
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τμήμα της κατασκευής του. Ως όριο μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος, δέχεται εκατέρωθεν επιδράσεις, τις οποίες οφείλει να ελέγχει και να 

είναι σε θέση να τις προσαρμόζει, με στόχο την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης και 

υγιεινής στο εσωτερικό του. Έτσι, οφείλει να είναι αδιαπέραστο σε κάποιους 

παράγοντες, όπως η βροχή και η εξωτερική ρύπανση, σε κάποιους, όπως το ηλιακό 

φως να είναι διαπερατό και σε κάποιους να συμπεριφέρεται κατά περίπτωση, για 

παράδειγμα στη θερμότητα και στον αέρα. Στο βαθμό, που το κέλυφος 

ανταποκρίνεται στο ρόλο του, η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος διατηρείται 

σε ικανοποιητικά επίπεδα. Διαφορετικά, για την κάλυψη των αποκλίσεων, απαιτείται 

πολλές φορές η λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων. 

 

 
 

εικόνα 11: Επιδράσεις, που δέχεται το κτίριο από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, 

 [Πηγή: Νίκος Παπαμανώλης] 

 

 
 

εικόνα 12: Συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος και μέθοδοι εξασφάλισης άνεσης, 

 [Πηγή: Νίκος Παπαμανώλης] 



| 35  
 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός επεξεργάζεται και προτείνει μεθόδους εξασφάλισης 

ικανοποιητικής ποιότητας στο εσωτερικό των κτιρίων. Μελετά, δηλαδή, τις 

υπάρχουσες συνθήκες του εσωτερικού περιβάλλοντος και προτείνει μεθόδους για τη 

διαμόρφωσή τους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι μέθοδοι αυτές αναφέρονται όχι μόνο 

σε σχεδιαστικές αλλά και σε κατασκευαστικές επιλογές, οι οποίες κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό αφορούν στο κέλυφος του κτιρίου, είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. 

Επίσης, εξετάζει μεθόδους βελτίωσης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του κτιρίου 

σε συνθήκες ασφάλειας, όπως είναι η ανεμοπροστασία, η πυροπροστασία, η 

προστασία από κεραυνούς.14 

  
[14. Νίκος Παπαμανώλης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 

(2015), “Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων”, σελ. 39-42, ΣΕΑΒ - 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα] 

 

Είναι ευνόητο, ότι οι λειτουργίες, που εξασφαλίζουν ένα ποιοτικό εσωτερικό 

περιβάλλον στο χρήστη ενός κτιρίου, κρίνεται αναγκαίο να επιτελούνται με τη 

μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και με τη χρήση τεχνικών, που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον. Το κτίριο καθίσταται ένα σύνθετο ενεργειακό σύστημα, 

που απαιτεί θερμική, οπτική και ακουστική άνεση.  

 

Θερμική άνεση. Ως θερμική άνεση, ορίζεται η κατάσταση, κατά την οποία ο 

εγκέφαλος εκφράζει ικανοποίηση 

όσο αφορά στο θερμικό περιβάλλον, 

διότι δεν αισθάνεται ανεπιθύμητη 

ζέστη ούτε ανεπιθύμητο κρύο. Η 

εσωτερική θερμοκρασία του 

ανθρώπινου σώματος είναι σταθερή 

και κάθε αύξηση της θερμότητας σε 

αυτό πρέπει να αποβάλλεται. Η 

διατήρηση αυτής της ισορροπίας στο 

σώμα καθορίζει τις συνθήκες της 

θερμικής άνεσης, η οποία εξαρτάται 

από ένα συνδυασμό φυσικών, 

οργανικών και περιβαλλοντικών 

παραμέτρων. Ένας δείκτης θερμικής 

άνεσης είναι ο PET, (Physiological 

Equivalent Temperature), που δείχνει 

τη θερμική αίσθηση, που έχει ένα άτομο σε ένα χώρο και μετριέται σε oC. Εξαιτίας 

της διαφορετικότητας των ανθρώπων και της υποκειμενικότητας του συναισθήματος 

της θερμικής άνεσης, οι συνθήκες, που περιγράφονται παρακάτω, ικανοποιούν την 

πλειοψηφία του πληθυσμού. Πρόκειται, άλλωστε, για μια υποκειμενική κατάσταση, 

που καθορίζεται άμεσα από περιβαλλοντικούς και προσωπικούς παράγοντες και 

επηρεάζεται έμμεσα από παραμέτρους, όπως η ηλικία, το φύλο, το βάρος του 

σώματος, η κατάσταση υγείας και η ικανότητα προσαρμογής.15, 16 

 

εικόνα 13: Θερμική αλληλεπίδραση μεταξύ 

ανθρώπινου σώματος και περιβάλλοντος, 

 [Πηγή: ASHRAE, Fundamentals Handbook, 2001] 
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Περιβαλλοντικοί παράγοντες θερμικής άνεσης: 

 

1) Θερμοκρασία αέρα. Πρόκειται για τη θερμοκρασία του αέρα του χώρου, στον 

οποίο βρίσκεται το άτομο. Κάτω από σταθερές συνθήκες πίεσης και ταχύτητας αέρα, 

επηρεάζει τη θερμοκρασία του δέρματος και το ρυθμό εφίδρωσης, προκαλώντας 

αίσθηση ζέστης, όταν υπερβεί το όριο άνεσης. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η 

θερμοκρασία του αέρα είναι χαμηλότερη από το όριο άνεσης, η θερμοκρασία του 

δέρματος μειώνεται, ενώ ο μυϊκός τόνος αυξάνεται, προκαλώντας την αίσθηση της 

θερμότητας, που παράγεται λόγω μεταβολισμού. Αξιοσημείωτο είναι ότι η μέγιστη 

διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του επιπέδου του πατώματος και της οροφής, δηλαδή, 

η διαφορά θερμοκρασίας, που αντιλαμβάνεται το άτομο μεταξύ των κάτω άκρων και 

του κεφαλιού του αντίστοιχα, πρέπει να είναι έως 3oC για την αποφυγή της τοπικής 

θερμικής δυσφορίας. Για τον ίδιο λόγο, η θερμοκρασία του δαπέδου συνιστάται να 

κυμαίνεται μεταξύ 19-29oC. 

 

2) Μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας. Αναφέρεται στη θερμότητα, που ακτινοβολείται 

από τις περιβάλλουσες επιφάνειες ενός εσωτερικού χώρου, όπως αυτή διαμορφώνεται 

από τη θερμοκρασία των επιφανειών, τα υλικά αυτών, την εγκατεστημένη ενεργή 

ηλεκτρική ισχύ του εξοπλισμού και τον πληθυσμό. Η θερμοκρασία αυτή επηρεάζει τη 

θερμότητα, που χάνεται με ακτινοβολία ή με αγωγιμότητα από το ανθρώπινο σώμα 

προς τις επιφάνειες, καθώς το δέρμα απορροφά μεγάλα ποσά από αυτή τη θερμότητα, 

τα οποία, ωστόσο, μπορούν να μειωθούν εξαιτίας της ανακλαστικότητας των ρούχων. 

Ένα καλά μονωμένο κτίριο εξασφαλίζει τη θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας 

των εξωτερικών του τοίχων κοντά στο επίπεδο της θερμοκρασίας του χώρου, 

περιορίζοντας τις απώλειες της ακτινοβολούμενης θερμότητας. 

 

3) Ταχύτητα των εσωτερικών ρευμάτων αέρα. Καθορίζει τη μετάδοση θερμότητας 

μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος με συναγωγή, επηρεάζει τη 

χωρητικότητα του αέρα σε υδρατμούς και κατ’ επέκταση, την αποδοτικότητα του 

δροσισμού. Η μέση ταχύτητα του αέρα σε έναν εσωτερικό χώρο πρέπει να είναι 

μικρότερη από 0,2 m/sec. Η σχετική ταχύτητα του αέρα, που οφείλεται στη 

δραστηριότητα του ατόμου και του δημιουργεί αίσθημα ευεξίας, ποικίλει από 0,00 

έως 0,1 m/sec για χώρους εργασίας και από 0,5 έως 2 m/sec για χώρους πιο έντονης 

δραστηριότητας. 

 

4) Σχετική υγρασία. Σχετική υγρασία είναι ο λόγος της μερικής πυκνότητας των 

υδρατμών του αέρα προς την πυκνότητα κορεσμένου αέρα σε υδρατμούς, στην ίδια 

θερμοκρασία και πίεση. Σχετική υγρασία ποσοστού 40% έως 70% δεν έχει ιδιαίτερη 

επίδραση στη θερμική άνεση. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική υγρασία ενός χώρου 

πρέπει να είναι υψηλότερη από 20%, ώστε να εμποδίζεται η αποξήρανση των 

βλεννογόνων και χαμηλότερη από 80% για την αποφυγή του σχηματισμού μούχλας 

στο κτίριο. 
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Προσωπικοί παράγοντες θερμικής άνεσης: 

 

1) Μεταβολισμός. Περιγράφει το ρυθμό της μετατροπής της χημικής ενέργειας 

σε θερμότητα και μηχανικό έργο σε ένα ανθρώπινο σώμα, μέσω των μεταβολικών 

διεργασιών του οργανισμού. Όσο μεγαλύτερη είναι η φυσική δραστηριότητα του 

ατόμου τόσο μεγαλύτερη θερμότητα παράγεται και τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη 

να αποβάλει αυτή τη θερμότητα, για να μην υπερθερμανθεί. Η θερμοκρασία του 

σώματος είναι συνήθως υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος. Συνεπώς, ο 

μεταβολισμός αντιδρά συνεχώς, για να αντισταθμίσει την απώλεια θερμότητας προς 

το περιβάλλον. 

 

2) Ρουχισμός. Παρεμβαίνει στην αποβολή θερμότητας προς το περιβάλλον, γι’ 

αυτό επηρεάζει σημαντικά τη θερμική άνεση. Η θερμική αντίσταση στην ανταλλαγή 

θερμότητας, μεταξύ της επιφάνειας του δέρματος και της περιβάλλουσας 

ατμόσφαιρας, που οφείλεται στο ρουχισμό, μετριέται σε clo, όπου 1 clo=0,155 

m2K/Watt. 

 

Οι εσωτερικοί χώροι ενός κτιρίου μπορούν να διαιρεθούν σε διακριτές θερμικές 

ζώνες, με συγκεκριμένες συνθήκες θερμικού περιβάλλοντος. Προσδιορίζονται από τις 

επιφάνειες των δομικών στοιχείων, που διαχωρίζουν κάθε ζώνη από το εξωτερικό 

περιβάλλον ή μία παρακείμενη ζώνη. Η διαίρεση σε ζώνες απαιτείται σε κτίρια 

τριτογενούς τομέα με επιφάνεια μεγαλύτερη των 1.000 m2 και σε τμήματα κτιρίων 

μικρού μεγέθους μικτής χρήσης, όπου είτε οι εσωτερικές θερμοκρασίες σχεδιασμού 

των διαφορετικών χώρων του κτιρίου διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 5°C 

και οι λόγοι των θερμικών κερδών προς τις θερμικές απώλειες διαφέρουν μεταξύ τους 

περισσότερο από 0,4 είτε οι θύρες μεταξύ των διαφορετικών χώρων παραμένουν 

κλειστές.  

 

Η έρευνα, που έχει γίνει στο ζήτημα της θερμικής άνεσης των κτιρίων, έχει καταλήξει 

σε πρότυπα άνεσης και συνθηκών διεθνούς χαρακτήρα, που αποτελούν σημαντικά 

εργαλεία των μελετητών για τη δημιουργία ενός άνετου εσωτερικού περιβάλλοντος. 

Οι πιο γνωστοί οργανισμοί, που προτείνουν κι αναπτύσσουν πρότυπα θερμικής 

άνεσης είναι ο ISO (International Standard Organization), ο ASHRAE (American 

Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) και ο CEN 

(European Committee for Standardization). 15, 16 

 

Οπτική άνεση. Είναι γεγονός, ότι η οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον μέσω 

των ανοιγμάτων στο κέλυφος ενός κτιρίου, επηρεάζει τη διάθεση καθώς και την 

παραγωγικότητα του χρήστη του κτιρίου. Η οπτική άνεση σε έναν εσωτερικό χώρο 

εξαρτάται από τις ποσοτικές και τις ποιοτικές ανάγκες του χώρου για φωτισμό σε 

συνδυασμό με τη χρήση και τις λειτουργικές απαιτήσεις του. Ωστόσο, δεν είναι 

δυνατό να καθοριστεί εύκολα, καθώς πρόκειται για κρίση υποκειμενικών 

αντιδράσεων με αντικειμενικές παραμέτρους. Ανάλογα με το είδος των εργασιών ή 

των δραστηριοτήτων, που εκτελούνται στο εσωτερικό ενός κτιρίου, απαιτείται 
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σχεδιασμός του συστήματος φωτισμού, που να εξασφαλίζει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα.  

 

Οι παράμετροι, που επηρεάζουν την οπτική άνεση, είναι η αντίθεση (λόγος 

λαμπροτήτων), τα επίπεδα φωτισμού και η ομοιομορφία στην κατανομή τους, η 

θάμβωση και η θέα. Το πηλίκο της λαμπρότητας στο εσωτερικό ενός κτιρίου, όπως 

μετράται σε ένα καθορισμένο ύψος εργασίας, συνήθως 1 m πάνω από το έδαφος, 

προς τη λαμπρότητα στο εξωτερικό του κτιρίου υπό συνθήκες πλήρως νεφοσκεπούς 

ουρανού ονομάζεται παράγοντας φυσικού φωτισμού (ΠΦΦ). Το μέγεθος αυτό 

χρησιμοποιείται για το χαρακτηρισμό των συνθηκών οπτικής άνεσης στο εσωτερικό 

ενός κτιρίου. Εκτός από τις ελάχιστες ή μέγιστες τιμές του ΠΦΦ, που καθορίζουν τα 

αποδεκτά επίπεδα φωτισμού, σημασία για την οπτική άνεση έχει η ομοιογενής 

κατανομή των τιμών του ΠΦΦ στο χώρο. Το ανθρώπινο μάτι, δεχόμενο το άμεσο 

φως, που εκπέμπεται από τις φωτεινές πηγές και το έμμεσο φως από την ανάκλαση 

του φωτός στις επιφάνειες προσαρμόζεται στη μέση ένταση φωτισμού του οπτικού 

του πεδίου. Όταν δεχθεί φως από μια πηγή με ένταση φωτισμού πολύ μεγαλύτερη 

από τη μέση ένταση, χρειάζεται χρόνο, για να προσαρμοστεί, και το φαινόμενο αυτό 

ονομάζεται θάμβωση. Θάμβωση προκαλεί και η ανάκλαση του φωτός από την 

πρόσπτωσή του σε ορισμένες επιφάνειες. Η θάμβωση προκαλεί δυσφορία, γιατί η 

εικόνα του χώρου γίνεται προσωρινά θολή και κατά συνέπεια, επηρεάζει αρνητικά 

την οπτική άνεση.15, 16 

 

Το φως δίνει ζωή σε ένα χώρο, αλλά η ποιότητα του φωτός είναι πιο σημαντική από 

την ποσότητα. Η επιλογή του σωστού φωτισμού σε ένα κτίριο – φυσικού και 

τεχνητού - μπορεί να συνεισφέρει όχι μόνο στη σωματική και πνευματική υγεία του 

χρήστη αλλά και στην κοινωνική του υπόσταση. Το κτίριο χρειάζεται ισορροπία 

μεταξύ των διαφορετικών ειδών φωτισμού - οι περισσότεροι χώροι απαιτούν καλό 

γενικό φωτισμό, που μπορεί να παρέχει συνολική φωτεινότητα, και επικεντρωμένο 

φωτισμό στα επιμέρους σημεία, που παράγεται έργο. 

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ. 345-382, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα (ΜΑΙΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με Θέμα 

«Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», σελ. 

26-36, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ] 

 

Ακουστική άνεση. Η ακουστική άνεση ενός κτιρίου είναι η ικανότητά του να 

προστατεύει το χρήστη από θορύβους και να παρέχει ακουστικό περιβάλλον, 

κατάλληλο για τη διαμονή του ή τις άλλες δραστηριότητές του. Οι στόχοι της 

ακουστικής άνεσης στα κτίρια, επιτυγχάνονται σε δύο κατευθύνσεις: 

 

α. με προστασία από ενοχλητικούς ήχους, προερχόμενους είτε μέσα από το κτίριο είτε 

από το εξωτερικό περιβάλλον και 
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β. με τη βελτίωση της ακουστικής των εσωτερικών χώρων. 

 

Ο ήχος, μια έννοια, που συνοδεύει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, μπορεί να 

έχει τόσο ευεργετική όσο και ενοχλητική επίδραση. Ο διαχωρισμός μεταξύ ήχου και 

θορύβου εξαρτάται από το αίσθημα, που προκαλεί. Ο θόρυβος επίσης μπορεί να 

διαχωριστεί σε εργασιακό, περιβαλλοντικό, κυκλοφοριακό, κτυπογενή και αερόφερτο. 

Για να θεωρηθεί αποδεκτός ή μη, πρέπει να μετρηθεί και να συγκριθεί με πρότυπα, 

που έχουν προκύψει από μελέτες και έχουν οριοθετηθεί νομικά.   

 

Για την επίτευξη ακουστικής άνεσης στα κτίρια λαμβάνονται μέτρα ηχοπροστασίας 

και ηχομόνωσης. Πρωταρχικό μέτρο ηχοπροστασίας είναι ο έλεγχος στην πηγή, που 

επιτυγχάνεται με τρεις στρατηγικές - απομάκρυνση, αντικατάσταση, μόνωση. 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή τους είναι ο ακριβής εντοπισμός της πηγής του 

θορύβου, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Ειδικότερα, η απομάκρυνση μπορεί να 

γίνει με κατάργηση ή μετατόπιση της πηγής σε άλλη θέση. Η αντικατάσταση, εκτός 

από συνολική, μπορεί να αφορά σε τμήματα ή εξαρτήματά της πηγής, που προκαλούν 

θόρυβο. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται η επισκευή μιας πηγής και η επισκευή 

φθαρμένων ή ελαττωματικών τμημάτων της, που προκαλούν θόρυβο. Η μόνωση των 

πηγών γίνεται με την κάλυψή τους με ηχοαπορροφητικά υλικά, που εμποδίζουν τον 

παραγόμενο θόρυβο να διαδοθεί περαιτέρω. 

 

Εφόσον ένας θόρυβος δεν ελεγχθεί στην πηγή, τα μέτρα για τον περιορισμό των 

επιπτώσεών του περιπλέκονται. Όσο αφορά στα κτίρια, τα μέτρα διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την προέλευση και τον τρόπο διάδοσης του θορύβου. Ως προς την 

προέλευση, οι θόρυβοι, που επηρεάζουν το εσωτερικό περιβάλλον στα κτίρια είναι 

δύο κατηγοριών: εξωτερικοί και εσωτερικοί. Ως προς την επίδρασή τους στα δομικά 

στοιχεία, διακρίνονται ανάλογα με το μέσο, που διαδίδονται μέχρι να φτάσουν και να 

επιδράσουν σε αυτά. Έτσι, αερόφερτοι είναι οι ήχοι, που φτάνουν στο εξεταζόμενο 

δομικό στοιχείο μέσω του αέρα, ενώ κτυπογενείς είναι οι ήχοι, που παράγονται στο 

εξεταζόμενο δομικό στοιχείο με κτυπήματα.  

 

Η  ηχομόνωση ενός κτιρίου (sound insulation), στηρίζεται στην ιδιότητα των δομικών 

στοιχείων να εμποδίζουν τη μετάδοση του ήχου ανάμεσα σε δύο διακριτούς χώρους. 

Παράλληλα, ηχομόνωση αποτελούν και τα μέτρα, που λαμβάνονται για τη μείωση της 

έντασης του ήχου, που μεταδίδεται από ένα χώρο σε άλλο από τα ενδιάμεσα 

διαχωριστικά στοιχεία - τοίχους, δάπεδα, οροφές, κουφώματα - soundproofing. Η 

ηχομόνωση στοχεύει και στον αερόφερτο και στον κτυπογενή θόρυβο. Παρ’ όλα 

ταύτα, τα μέτρα διαφέρουν κατά περίπτωση. 

 

Για κάθε χώρο, υπάρχουν προδιαγραφές ακουστικών συνθηκών. Τα μέσα για την 

επίτευξη αυτών των προδιαγραφών, τόσο από πλευράς μεθόδων όσο και από πλευράς 

εξοπλισμού και υλικών, είναι ποικίλα. Η επιλογή των κατάλληλων μέσων αποτελεί 

αντικείμενο ειδικής μελέτης, της ακουστικής μελέτης, που είναι σκόπιμο να γίνεται 
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ιδιαίτερα σε κτίρια και χώρους, όπου απαιτείται υψηλή ποιότητα του ακουστικού 

περιβάλλοντος, όπως αίθουσες συναυλιών και θέατρα. 14, 17 

 

[14. Νίκος Παπαμανώλης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 

(2015), “Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων”, σελ. 71-86, ΣΕΑΒ - 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα] 

 

[17. Τηλέμαχος Ζακυνθινός, Dr. Ακουστικής (2015), «Προδιαγραφές ηχομόνωσης», ανασύρθηκε στις 

17.08.2017 από www.noisecontrol.gr] 

 

Β2. Θερμοκρασία – Θερμοπροστασία 

 προσανατολισμός κτιρίου, μόνωση κελύφους, θέση και μόνωση ανοιγμάτων 

 

Θερμοπροστασία είναι το σύνολο των μέτρων, που στοχεύουν στον περιορισμό των 

ενεργειακών απωλειών των κτιρίων με έλεγχο των ανταλλαγών θερμότητας μεταξύ 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η θέση και το σχήμα ενός κτιρίου 

ορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή του συμπεριφορά. Δυο κτίρια με τον ίδιο 

όγκο και κατασκευασμένα από τα ίδια υλικά είναι δυνατόν να παρουσιάσουν 

διαφορετική ενεργειακή συμπεριφορά, εφόσον διαφέρει το σχήμα, ο περιβάλλων 

χώρος και ο προσανατολισμός τους. 

 

Η χωροθέτηση ενός κτιρίου στο οικόπεδο οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις τροχιές του 

ήλιου, τη διάρκεια ηλιασμού και την ένταση της θερμικής ακτινοβολίας. Πολύτιμο 

εργαλείο της χωροθέτησης αποτελούν οι ηλιακοί χάρτες. Ιδανικός προσανατολισμός 

ενός κτιρίου είναι προς τον ισημερινό, άρα για το βόρειο ημισφαίριο θεωρείται ο 

νότιος. Το ζήτημα του προσανατολισμού εξαρτάται και από την τοπογραφία μιας 

περιοχής, τους πολεοδομικούς περιορισμούς, τον άνεμο, καθώς επίσης και από την 

προσπάθεια μείωσης του θορύβου. Οι νότιες προσόψεις είναι γενικά πιο αξιόλογες, 

αναφορικά με τη δυνατότητα συλλογής ακτινοβολίας κατά το χειμώνα και την 

αποφυγή της υπερθέρμανσης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 

Το σχήμα του κτιρίου εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και τις κλιματολογικές 

συνθήκες μιας περιοχής. Ο λόγος της συνολικής επιφάνειας ενός κτιρίου προς τον 

όγκο του αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον καθορισμό των ηλιακών κερδών και 

των θερμικών απωλειών - μεγαλύτερη επιφάνεια συνεπάγεται μεγαλύτερα κέρδη και 

απώλειες και αντιστοίχως, ελάχιστος λόγος επιφάνειας προς όγκο οδηγεί σε ελάχιστα 

κέρδη και απώλειες. Κτίριο σε σχήμα κύβου, αν και παρουσιάζει συνεπτυγμένο 

σχήμα δεν αποτελεί την πιο συμφέρουσα λύση, διότι δε συμβάλλει, για παράδειγμα, 

στην προστασία των δυτικών όψεων από υπερθέρμανση. Βέλτιστο σχήμα θεωρείται 

το επίμηκες κατά τον άξονα ανατολής-δύσης, καθώς εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

επιφάνεια προς το νότο για τη συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας το χειμώνα και τον 

ελάχιστο ηλιασμό το καλοκαίρι.  

 

http://www.noisecontrol.gr/
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Εξίσου σημαντική είναι η διαρρύθμιση των χώρων ενός κτιρίου. Πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός δραστηριότητας, που θα πραγματοποιείται στον 

εκάστοτε χώρο και η συχνότητα χρήσης του. Συνεπώς, οι χώροι συχνής χρήσης με 

υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις είναι καλό να προσανατολίζονται προς το νότο. Στη 

νότια πλευρά, μπορούν να προσαρτηθούν επίσης θερμοκήπια και βεράντες, που 

συμβάλλουν στη δέσμευση της θερμικής ενέργειας, καθώς επίσης να τοποθετηθούν οι 

αίθουσες, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες για φωτισμό και θέρμανση, αφού έτσι θα 

μπορούν να δέχονται το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας κατά το 

χειμώνα και το ελάχιστο κατά το θέρος. Χώροι μικρότερης χρήσης, όπως αποθήκες, 

κλιμακοστάσια και γκαράζ συνιστάται να τοποθετούνται στη βόρεια πλευρά του 

κτιρίου, η οποία στα εύκρατα κλίματα είναι η ψυχρότερη και πιο σκοτεινή. Με τον 

τρόπο αυτό, προστατεύουν το υπόλοιπο κτίριο,  διότι λειτουργούν ως χώροι 

ανάσχεσης και μετριάζουν τις εξωτερικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Υπόγεια και 

σοφίτες μπορούν να επιτελέσουν παρεμφερείς λειτουργίες. Για να λειτουργούν πιο 

αποτελεσματικά οι χώροι αυτοί, καλό είναι να μονώνονται, ώστε να μην προκαλούν 

θερμικές απώλειες. 

 

Ένα κτίριο ανάλογα με τη μορφή του, χαρακτηρίζεται «κλειστό», όταν η επιφάνεια 

των αδιαφανών στοιχείων του κελύφους είναι μεγάλη συγκριτικά με την επιφάνεια, 

που καταλαμβάνουν τα διαφανή στοιχεία του, δηλαδή τα ανοίγματα. Αντίθετα, όταν 

οι επιφάνειες αδιαφανών και διαφανών στοιχείων είναι συγκρίσιμες, το κτίριο 

χαρακτηρίζεται «ανοιχτό». Η επιλογή της κλειστής μορφολογίας απαιτεί καλή 

θερμομόνωση των αδιαφανών στοιχείων του κελύφους και χρήση νότιων ανοιγμάτων 

για εκμετάλλευση των ηλιακών κερδών. Η ανοιχτή μορφολογία προτιμάται, όταν το 

κτίριο έχει νότιο ή νοτιοανατολικό προσανατολισμό και οι συνθήκες δόμησης 

επιτρέπουν τον ηλιασμό του, ώστε να αξιοποιούνται τα θερμικά ηλιακά κέρδη. 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον κατάλληλο σκιασμό του κτιρίου το καλοκαίρι, 

καθώς και στη χρήση θερμομονωτικών υαλοπινάκων, που περιορίζουν τις θερμικές 

απώλειες το χειμώνα. Τα κτίρια, που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος, έχουν 

καλύτερη θερμική συμπεριφορά και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια από αυτά με 

πυλωτή. Αυτό οφείλεται στην αργή μεταβολή της θερμοκρασίας του εδάφους, λόγω 

της μεγάλης θερμοχωρητικότητάς του. Έτσι, σε ορισμένο βάθος, το έδαφος είναι πιο 

θερμό από τον ατμοσφαιρικό αέρα το χειμώνα και πιο δροσερό το καλοκαίρι. 

Μελέτες έχουν δείξει, ότι η πυλωτή επιβαρύνει την ενεργειακή κατανάλωση για 

θέρμανση και δροσισμό κατά 5%. 16 

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα (ΜΑΙΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με Θέμα 

«Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», σελ. 

42-44, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ] 

 

Τα μέτρα θερμοπροστασίας των κτιρίων περιλαμβάνουν επιπλέον τη θερμομόνωση 

αυτών, δηλαδή, την ενίσχυση της θερμικής αντίστασης του κελύφους και την 

εφαρμογή κατασκευαστικών πρακτικών, που σε συνδυασμό με κατάλληλα δομικά 

υλικά και προϊόντα περιορίζουν την αεροπερατότητα του κελύφους. 
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Το κτίριο λειτουργεί σαν ηλιακός συλλέκτης, επομένως πρέπει να έχει τη δυνατότητα 

να συγκρατεί τη θερμότητα, που δέχεται, να την αποθηκεύει και να την επανεκπέμπει. 

Η αποθήκευση της θερμότητας γίνεται στο κέλυφος του κτιρίου -τοίχοι, δάπεδο, 

οροφή- και στα εσωτερικά του χωρίσματα. Όλα τα δομικά υλικά απορροφούν και 

αποθηκεύουν θερμότητα, καθώς θερμαίνονται, η ποσότητα της οποίας εξαρτάται από 

τη θερμοχωρητικότητα του εκάστοτε υλικού. Η θερμοχωρητικότητα είναι η 

ικανότητα ενός υλικού ή ενός δομικού στοιχείου να αποθηκεύει στη μάζα του τη 

θερμότητα, που δέχεται από το περιβάλλον και να την αποδίδει βαθμιαία με χρονική 

καθυστέρηση. Είναι ανάλογη της μάζας, της πυκνότητας και της ειδικής θερμότητας 

του υλικού. 

 

Η αποφυγή διαρροής και εισροής θερμότητας από και προς ένα χώρο με τη χρήση 

διάφορων τεχνικών είναι αναγκαία. Η θερμομονωτική ικανότητα των υλικών 

προσδιορίζεται από το συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (thermal conductivity). 

Όσο χαμηλότερος είναι αυτός ο συντελεστής τόσο πιο δύσκολα μεταδίδεται η 

θερμότητα από τη μάζα τους και τόσο καλύτερη θερμομόνωση παρέχουν. Τα 

θερμομονωτικά υλικά έχουν υψηλή θερμομονωτική ικανότητα, δηλαδή χαμηλό 

συντελεστή. Τέτοια υλικά είναι ο υαλοβάμβακας, ο ορυκτοβάμβακας, η πολυστερίνη 

και εφαρμόζονται στο κέλυφος των κτιρίων. Ειδικότερα, εφαρμόζονται στα στοιχεία, 

που διαχωρίζουν το εσωτερικό από το εξωτερικό περιβάλλον και από μη 

θερμαινόμενους χώρους, όπως είναι το υπόγειο, η αποθήκη και το γκαράζ.  

 

Οι τεχνικές θερμομόνωσης, που εφαρμόζονται στα κτίρια, είναι οι εξής: 

 

 Εφαρμογή θερμομονωτικών υλικών στην εσωτερική πλευρά του κελύφους. 

 

 Εφαρμογή θερμομονωτικών υλικών στην εξωτερική πλευρά του κελύφους. 

 

 Εφαρμογή θερμομονωτικών υλικών στον πυρήνα μεταξύ δύο στρώσεων του 

κελύφους. 

 

 Χρήση δομικών στοιχείων και υλικών αυξημένης θερμομονωτικής ικανότητας 

(π.χ. θερμομονωτικών κουφωμάτων και θερμομονωτικών τούβλων). 

 

Καθεμία από τις τεχνικές αυτές έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τα οποία 

παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα της Εικόνας 13. Απαραίτητη είναι και η 

σωστή υγρομόνωση των δομικών στοιχείων, γιατί το εξωτερικό ενός κτιρίου είναι 

μόνιμα εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Με την κατάλληλη θερμομόνωση και 

υγρομόνωση σε ένα κτίριο, εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση 

και την ψύξη, τουλάχιστον κατά 50%.14, 15 
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Η στοχευμένη τοποθέτηση των ανοιγμάτων ενός κτιρίου από άποψη 

προσανατολισμού, η σωστή τους διαστασιολόγηση και η μόνωση αυτών επηρεάζουν, 

επίσης, την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου. Η επιλογή των κουφωμάτων, ως 

προς τον τρόπο λειτουργίας τους, ανοιγόμενα ή συρόμενα, και το υλικό τους, 

αλουμίνιο, ξύλο, συνθετικά υλικά, σχετίζεται με κριτήρια λειτουργικότητας και 

κόστους. Η δυνατότητα πιστοποίησης των θερμομονωτικών και ηχομονωτικών 

ιδιοτήτων τους είναι αναγκαία. Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας προτείνεται η 

εγκατάσταση ανοιγόμενων πλαισίων με θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες. 

Γενικά, το γυαλί είναι μία εξαιρετική πηγή θερμικών κερδών και παρουσιάζει αρκετά 

πλεονεκτήματα στις θερμομονωτικές του ιδιότητες. Σήμερα είναι διαθέσιμοι 

υαλοπίνακες με αυξημένη απόδοση, οι οποίοι θα παρουσιαστούν σε επόμενο 

κεφάλαιο. 16 

 

Η σωστή τοποθέτηση των ανοιγμάτων του κτιρίου προκύπτει κατόπιν ανάλυσης του 

ηλιασμού, της υγρασίας και του ανέμου, που δέχεται η κάθε πλευρά του κτιρίου. 

Στην πλευρά, που είναι προσανατολισμένη προς τον ήλιο, η νότια πλευρά για το 

βόρειο ημισφαίριο, επικρατούν υψηλότερες θερμοκρασίες και χαμηλότερα επίπεδα 

υγρασίας, γιατί η περιοχή δεν έρχεται αντιμέτωπη με τα βόρεια και κατά τεκμήριο 

ψυχρότερα ρεύματα αέρα και δέχεται άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίθετα, στη 

βόρεια πλευρά ανακόπτεται μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και το περιβάλλον 

παραμένει ψυχρότερο και πιο υγρό. Σε περίπτωση χιονόπτωσης, η χιονοκάλυψη στη 

βορινή πλευρά παρατείνεται. Η ανατολική πλευρά δέχεται ηλιακή ακτινοβολία τις 

εικόνα 14: Συνοπτική παρουσίαση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των τεχνικών θερμομόνωσης, 

 [Πηγή: Νίκος Παπαμανώλης] 
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πρωινές ώρες, όταν η θερμοκρασία του αέρα είναι σχετικά χαμηλή, ενώ το απόγευμα 

σκιάζεται. Η δυτική πλευρά δέχεται ηλιακή ακτινοβολία το απόγευμα, σε συνθήκες 

χαμηλής υγρασίας και αυξημένης θερμοκρασίας του αέρα και ακτινοβολεί τη 

θερμότητα, που συσσωρεύει κατά τη διάρκεια της ημέρας μέχρι τις βραδινές ώρες. Η 

χρήση υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας μπορεί να μειώσει την απορροφώμενη 

ηλιακή ακτινοβολία, διατηρώντας τις επιφάνειες πιο δροσερές. Από την άλλη, η 

πλευρά του κτιρίου, που είναι προσανατολισμένη στον επικρατούντα άνεμο της 

εκάστοτε περιοχής, εκτίθεται συχνότερα σε ισχυρούς ανέμους, ενώ η απάνεμη ως 

προς τον επικρατούντα άνεμο πλευρά δέχεται επιδράσεις από τους σχηματιζόμενους 

στροβίλους. Στην προσήμενη πλευρά είναι πιο πιθανό να σχηματιστεί συσσώρευση 

κοκκώδους χιονιού και χιονοκάλυψη, όπως επίσης και αυξημένη υγρασία, λόγω της 

παρασυρόμενης από τον άνεμο βροχής.14 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτει, ότι τα βορινά υαλοστάσια 

προσφέρουν καλό φωτισμό στον εσωτερικό χώρο, διότι δέχονται διάχυτο και όχι 

άμεσο φως, ωστόσο, παρουσιάζουν μεγάλες θερμικές απώλειες το χειμώνα. Τα 

ανατολικά και δυτικά ανοίγματα δε λαμβάνουν μεγάλα θερμικά κέρδη το χειμώνα, 

ενώ το καλοκαίρι, οι δυτικοί κυρίως προσανατολισμοί, μπορούν να προκαλέσουν 

υπερθέρμανση, εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας, που δέχονται μετά το μεσημέρι. 

Συνεπώς, τα δυτικά και ανατολικά ανοίγματα πρέπει να περιορίζονται και να 

προστατεύονται από κατάλληλη σκίαση, όταν δε γίνεται να αποφευχθούν, γιατί 

καλύπτουν ανάγκες φωτισμού και θέας. Συνοψίζοντας, για βόρεια γεωγραφικά πλάτη, 

προτείνονται μεγάλα ανοίγματα στο νότο με μονό ή διπλό τζάμι, ανοίγματα μετρίων 

διαστάσεων στους ανατολικούς και δυτικούς τοίχους, ενώ στη βόρεια πλευρά 

συνιστώνται μικρά ανοίγματα με διπλό τζάμι.16 

 

Τα μέτρα θερμοπροστασίας, που  πρέπει να λαμβάνονται σε ένα κτίριο, εξαρτώνται 

σημαντικά από τις κλιματικές συνθήκες και ειδικά από τη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος. Όσο περισσότερο η θερμοκρασία απέχει από τη θεωρούμενη ως 

ευνοϊκή τόσο εντονότερη είναι η ανάγκη για θερμοπροστασία, προκειμένου να μη 

χάνεται η θερμότητα, που προορίζεται για τη θέρμανση και την ψύξη του εσωτερικού 

του κτιρίου σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες αντίστοιχα. Η θερμοπροστασία 

ευνοεί την επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων με τη 

μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, συμβάλλει στη μείωση του 

κόστους κατασκευής και εγκατάστασης των συστημάτων κεντρικής θέρμανσης ή 

κλιματισμού και στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος από τον περιορισμό 

της χρήσης τους. Προστατεύει τα δομικά υλικά από ακραίες τιμές και μεταβολές 

θερμοκρασίας και μπορεί να συνεισφέρει στην ηχομόνωση του κτιρίου, εφόσον τα 

θερμομονωτικά υλικά είναι και ηχομονωτικά. 14 

 

[14. Νίκος Παπαμανώλης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 

(2015), “Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων”, σελ. 43-48, ΣΕΑΒ - 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα] 
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[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ 157-158, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη]  

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα (ΜΑΙΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με Θέμα 

«Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», σελ.  

45-56, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ] 

 

Β3. Ηλιασμός –Ηλιοπροστασία 

προσανατολισμός, σκίαστρα, ειδικοί υαλοπίνακες, βλάστηση, περιβάλλων χώρος 

 

Ο τρόπος, με τον οποίο το φως προσπίπτει σε ένα κτίριο δεν είναι στατικός, αλλά 

μεταβάλλεται ανάλογα την εποχή, την ώρα της ημέρας, το κλίμα και τον 

προσανατολισμό. Ο έλεγχος του φωτός στο εσωτερικό ενός κτιρίου είναι αρκετά 

πολύπλοκος και απαιτείται εξειδικευμένη γνώση για το σωστό χειρισμό του. Ενώ τα 

οφέλη της ηλιακής ενέργειας είναι πολλά, υπάρχουν δύο περιπτώσεις, που μπορεί να 

έχει αρνητικές συνέπειες, προκαλώντας υπερθέρμανση και θάμβωση. Γι’ αυτό το 

λόγο λαμβάνονται μέτρα ηλιοπροστασίας, που είτε εμποδίζουν την ηλιακή 

ακτινοβολία να προσπέσει στις εξωτερικές επιφάνειες ενός κτιρίου είτε να διαπεράσει 

τα ανοίγματα του κελύφους του. Η ηλιοπροστασία απαιτείται σε θερμά κυρίως 

κλίματα, σε μικρά και μέσα γεωγραφικά πλάτη, όπου καταγράφονται υψηλές τιμές 

ηλιακής ακτινοβολίας. Εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στις όψεις των κτιρίων, που 

δέχονται άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 

Η μελέτη και η χρήση συστημάτων ηλιοπροστασίας καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική, 

καθώς σχετίζεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως επίσης και με τις 

αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, η εφαρμογή των οποίων γίνεται ολοένα και πιο 

επιτακτική εξαιτίας των οικολογικών προβλημάτων. Οι ζητούμενοι στόχοι του 

σχεδιασμού συστημάτων ηλιοπροστασίας είναι η αύξηση των επιπέδων του φυσικού 

φωτισμού, η επίτευξη ομοιομορφίας του φωτισμού, η λογική κατανομή της 

λαμπρότητας, η μείωση της θάμβωσης και η ρύθμιση των ηλιακών κερδών 

θερμότητας με προσπάθεια για μείωσή τους κατά τους θερινούς μήνες και αύξηση 

κατά τους χειμερινούς μήνες. 15 

 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της θέσης ενός 

κτιρίου καθορίζουν το είδος και τη μορφή της 

ηλιοπροστασίας, που θα χρειαστεί. Η ηλιακή 

γεωμετρία και ο προσανατολισμός είναι οι 

βασικοί παράγοντες, που επηρεάζουν τις 

επιλογές του μελετητή. Ηλιακή γεωμετρία 

είναι η πορεία, που διαγράφει ο ήλιος πάνω 

από την περιοχή μελέτης κατά τη διάρκεια 

του έτους. Στο βόρειο ημισφαίριο, κατά τη 

χειμερινή περίοδο, ο ήλιος κινείται χαμηλά 

και η πορεία του είναι μικρότερη από αυτή, που διαγράφει το καλοκαίρι. Κατά τη 

εικόνα 15: Ηλιακή Γεωμετρία, [Πηγή: 

http://www.triedrasi.gr/index.php/prosanatolis

mos.html] 
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θερινή περίοδο, η ανατολή και η δύση του ήλιου μετατοπίζονται βορειότερα στον 

ορίζοντα και η πορεία, που ακολουθείται βρίσκεται σε μεγαλύτερο ύψος. Στο νότιο 

ημισφαίριο, η πορεία του ήλιου είναι η ακριβώς αντίστροφη.  

 

Σημαντικός παράγοντας για τον τρόπο, που δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία ένα 

κτίριο, είναι ο προσανατολισμός του, δηλαδή η θέση του σε σχέση με τον ήλιο. 

Βέλτιστος είναι ο προσανατολισμός, που αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία, με τέτοιο 

τρόπο, ώστε το κτίριο να παραμένει δροσερό το καλοκαίρι και θερμό το χειμώνα. Για 

το βόρειο ημισφαίριο, ο νότιος είναι ο προσανατολισμός, που εξασφαλίζει αυτές τις 

συνθήκες. Επιπλέον, προσοχή πρέπει να δίνεται στη διάταξη των επιμέρους όγκων 

ενός κτιρίου, ώστε όπου είναι δυνατό, να δημιουργεί σκιερές γωνιές. Πέρα από τα 

ηλιακά κέρδη, ο προσανατολισμός σχετίζεται και με τις συνθήκες φυσικού φωτισμού. 

Ο σχεδιασμός ενός κτιρίου πρέπει να εκμεταλλεύεται τo φως όσο το δυνατόν 

περισσότερο κατά τη διάρκεια της ημέρας και να εξασφαλίζει την απαραίτητη 

ποσότητα και ποιότητα φωτός στο εσωτερικό ενός κτιρίου. Ωστόσο, η ηλιακή 

ακτινοβολία, που φτάνει τελικά στο κτίριο, δεν προκύπτει μόνο απ' ευθείας από τον 

ήλιο αλλά και από τις πολλαπλές ανακλάσεις και διαθλάσεις σε στοιχεία της 

ατμόσφαιρας. Η ανακλώμενη ακτινοβολία έχει ένταση ανάλογη με την ολική 

πρόπτωση στο περιβάλλον και τη γενική ανακλαστικότητά του. Η ακτινοβολία 

διακρίνεται σε άμεση και διάχυτη. Η άμεση ακτινοβολία έχει συγκεκριμένη 

διεύθυνση και για το λόγο αυτό, είναι σχετικά εύκολος ο προσδιορισμός και ο 

έλεγχός της. Αντιθέτως, η διάχυτη ακτινοβολία προέρχεται από το σύνολο του 

ουράνιου θόλου, που είναι ορατό από το σημείο αναφοράς, επομένως δεν έχει 

συγκεκριμένη διεύθυνση. Η έντασή της επηρεάζεται από τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα 

και την ηλιακή γεωμετρία και αυξάνεται, όταν το ύψος της θέσης του ήλιου 

μειώνεται.  14,16, 18 

 

Εκτός από τον προσανατολισμό των όψεων ενός κτιρίου, το μέγεθος και το σχήμα 

των ανοιγμάτων του και η χωροθέτηση των χρήσεων και των δραστηριοτήτων, που 

πραγματοποιούνται σε αυτό, είναι βασικά εργαλεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για 

την άμεση αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Βασική κατηγορία μέτρων 

ηλιοπροστασίας αποτελούν τα σκίαστρα, που εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να 

εισέλθει από τα ανοίγματα στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Η ορθή επιλογή 

των σκιάστρων πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή σκίαση των ανοιγμάτων κατά τη 

θερινή περίοδο, να μην περιορίζει το ηλιακό θερμικό κέρδος τη χειμερινή περίοδο και 

να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες για φυσικό φωτισμό.14,16, 18, 19 

 

Ένα είδος διαχωρισμού των συστημάτων σκίασης μπορεί να γίνει, εξετάζοντας τον 

τρόπο, με τον οποίο αυτά τροποποιούν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, 

προκύπτουν οι εξής κατηγορίες σκίασης: 

 

 Σκίαση, που δεν εμφανίζει γωνιακή επιλεκτικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πετάσματα από μέταλλο, ύφασμα και γυαλί, που 
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προκαλούν ποσοστιαία μείωση στο φυσικό φωτισμό, ωστόσο μπορεί σε κάποιες 

περιπτώσεις να τον επηρεάζουν δυσμενώς. 

 Σκίαση, που εμφανίζει γωνιακή επιλεκτικότητα, όπως είναι ο πρόβολος σε νότιο 

άνοιγμα. 

 Σκίαση, που εκτός των ανωτέρω, παρουσιάζει και φασματική επιλεκτικότητα, 

συνήθως με την επιλογή κατάλληλης επίστρωσης. 15 

 

Υπάρχουν σταθερά και κινητά σκίαστρα. Τα σταθερά σκίαστρα αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της κατασκευής του κτιρίου και ο σχεδιασμός τους πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη τον προσανατολισμό και το σχήμα του ανοίγματος, που χρειάζεται 

να προστατευτεί σε συσχετισμό με τη θέση του ήλιου στις διάφορες χρονικές 

περιόδους της ημέρας και του έτους. Τοποθετούνται εξωτερικά του κτιρίου, 

εμποδίζοντας την άμεση ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει στα ανοίγματα, με 

αποτέλεσμα να απορροφούν και να διαχέουν τη θερμότητα στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 

από το κτίριο, ώστε να λειτουργεί μια ζώνη 

κυκλοφορίας αέρα ανάμεσα σε αυτά και την 

επιφάνεια του κτιρίου. Η εξωτερική τους θέση 

συνεπάγεται καταπόνηση από τις καιρικές 

συνθήκες, και άρα χρησιμοποίηση ανθεκτικών 

υλικών. Βασικά υλικά της κατασκευής τους είναι 

το σκυρόδεμα, το αλουμίνιο, το πλαστικό και το 

ξύλο. Πρέπει να έχουν συγκεκριμένα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, ώστε να είναι αποτελεσματικά, 

επιτρέποντας τις ακτίνες του ήλιου να εισέρχονται 

μέσω των ανοιγμάτων του κελύφους κατά την 

ψυχρή περίοδο του έτους και εμποδίζοντάς τες τη 

θερμή περίοδο. Πλέον, σχεδιαστικά προγράμματα 

και προγράμματα ενεργειακών μελετών κτιρίων, 

που υπολογίζουν τις σκιάσεις σε κάθε όψη και 

άνοιγμα του κελύφους, οποιαδήποτε ημέρα και 

ώρα, μπορούν να διευκολύνουν το μελετητή να 

καταλήξει σε σωστές επιλογές σκίασης. 

 

Τα σταθερά σκίαστρα διακρίνονται σε οριζόντια, κατακόρυφα ή κεκλιμένα. Τα 

οριζόντια σκίαστρα προσφέρουν ηλιοπροστασία στο κάτω τμήμα της επιφάνειας, από 

την οποία προεξέχουν, εφόσον ο ήλιος βρίσκεται ψηλά στον ορίζοντα. Συνιστώνται 

για νότιο προσανατολισμό και μπορεί να έχουν τη μορφή προβόλου, ανακλαστικών 

ραφιών ή περσίδων. Από την άλλη, τα κατακόρυφα σκίαστρα προσφέρουν 

ηλιοπροστασία στο πλευρικό τμήμα της επιφάνειας, από την οποία προεξέχουν, όταν 

ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Είναι κατάλληλα για ανατολικό και δυτικό 

προσανατολισμό και μπορεί να είναι είτε κάθετα είτε κεκλιμένα προς το επίπεδο της 

κάτοψης του ανοίγματος.  

 

εικόνα 16: Armee du Salut, Παρίσι, 

σχεδιασμένο από το Le Corbusier. Ένα 

δεύτερο μπετονένιο πλαίσιο με 

οριζόντια και κάθετα στοιχεία, πάνω 

από το κέλυφος του κτιρίου, χρησιμεύει 

ως σκίαστρο για τους ορόφους. 

[Πηγή: www.fondationlecorbusier.fr] 
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Επειδή οι κλιματικές εποχές δε συμφωνούν πάντα με τις ηλιακές εποχές, πολλές 

φορές είναι προτιμότερο να εφαρμόζεται κινητή προστασία με δυνατότητα ρύθμισης, 

για να μπορεί να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες. Τα κινητά σκίαστρα 

περιλαμβάνουν πετάσματα από ελαφριά υλικά, όπως πανί, συνθετικές μεμβράνες και 

λεπτά μεταλλικά φύλλα, που στηρίζονται ή στερεώνονται στο κέλυφος του κτιρίου 

και ανοίγουν και κλείνουν με μηχανισμό. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν το 

χειμώνα, αυξάνοντας τη θερμομόνωση στο κτίριο. Σκίαστρα, στόρια και περσίδες 

διαφόρων τύπων, τέντες, κουρτίνες και φύλλα ασφαλείας, ρολά ή παντζούρια 

αποτελούν κινητούς ρυθμιζόμενους μηχανισμούς σκίασης. Προσφέρουν ευελιξία, 

ωστόσο μειονεκτούν στο γεγονός, ότι απαιτούν συχνή συντήρηση.14,16, 18, 19 

 

Τα κινητά σκίαστρα διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. Στα εξωτερικά κινητά 

σκίαστρα εντάσσονται οι μεταλλικές περσίδες, οριζόντιες για νότιο προσανατολισμό 

και κατακόρυφες για δυτικό και ανατολικό. Οι περιστρεφόμενες περσίδες, ανάλογα 

με τον προσανατολισμό τους, επιτρέπουν ή εμποδίζουν τη διέλευση των ηλιακών 

ακτινών. Η λειτουργία και η απόδοση τους βελτιώνονται με τη χρήση απλών ή 

αυτόματων μηχανισμών περιστροφής. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι κοινές 

τέντες, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν το θερμικό κέρδος μέχρι και 65% στις 

νότιες όψεις, ενώ για ανατολικούς και δυτικούς προσανατολισμούς το ποσοστό 

αγγίζει το 80%. Η αποδοτικότητα τους εξαρτάται 

από τα υλικά, την ηλικία και τη φθορά τους από τις 

καιρικές συνθήκες. Τα εσωτερικά κινητά σκίαστρα 

προτείνονται για νότιο, ανατολικό και δυτικό 

προσανατολισμό. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 

τα ενετικά στόρια, τα οποία κινούμενα πάνω σε 

οδηγούς εξασφαλίζουν καλύτερη λειτουργία και 

μεγαλύτερο χρόνο ζωής. Επιτυγχάνουν ταυτόχρονα 

αερισμό και σκίαση και ο έλεγχος τους μπορεί να 

είναι χειροκίνητος ή μηχανοκίνητος. Ένα άλλο είδος 

σκίασης είναι τα ειδικά διάτρητα ρολά. Πρόκειται 

για ηλιοπροστατευτικά ρολά, που τοποθετούνται 

εσωτερικά ή εξωτερικά στο κτίριο και είναι 

κατάλληλα για όλους τους προσανατολισμούς. 

Μπορούν να μειώσουν την εισερχόμενη ακτινοβολία έως και 70 με 80%. Επιπλέον, 

συμβάλλουν στη μείωση της θάμβωσης, ενώ επιτρέπουν μερική θέα προς το 

εξωτερικό περιβάλλον. Το ύφασμα τους αποτελείται από ίνες γυαλιού, πλαστικού ή 

αλουμινίου σε αραιή λεπτή ύφανση.  

 

Η σκίαση είναι πιο αποδοτική, όταν είναι εξωτερική και εμποδίζει την ηλιακή 

ακτινοβολία να εισέλθει στο εσωτερικό του κτιρίου. Παράλληλα, η χρήση κινητών 

σκιάστρων παρέχει τη δυνατότητα να επιτυγχάνεται σκίαση των ανοιγμάτων, όταν 

κρίνεται απαραίτητο, ανεξάρτητα από την εποχή του έτους. Επομένως, ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος σκιασμού, με αρκετά μεγάλο όμως κόστος, είναι η χρήση 

εξωτερικών σκιάστρων με κινητές περσίδες. Για το λόγο αυτό προτιμάται συνήθως 

εικόνα 17: Κτίριο γραφείων στο 

Ντίσελντορφ. Οι περσίδες έχουν 

κατασκευαστεί από όνυχα με 

μεταλλικό πλαίσιο και έχουν 

δυνατότητα περιστροφής. 

[Πηγή: magazine Building Green] 
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σταθερή εξωτερική σκίαση, η οποία συνδυάζεται με εσωτερικά στόρια, που 

λειτουργούν συμπληρωματικά.  

 

Σε σχέση με τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων ενός κτιρίου και τη σκίασή τους 

ισχύουν τα εξής δεδομένα. Τα βόρεια ανοίγματα δέχονται ενιαίο ηλιακό φως κατά τη 

διάρκεια της ημέρας και μόνο κατά την ανατολή και δύση του ηλίου η ένταση της 

ακτινοβολίας είναι σχετικά αυξημένη. Συνεπώς, τα βόρεια ανοίγματα επηρεάζονται 

σε μικρό βαθμό από την ηλιακή ακτινοβολία και άρα, το μέγεθός τους καθορίζεται 

κυρίως από τις απαιτήσεις για φωτισμό και αερισμό. Εφόσον είναι απαραίτητο, 

μπορούν να τοποθετηθούν κατακόρυφα σκίαστρα, κάθετα στην όψη, για προστασία 

από τον πρωινό και απογευματινό ήλιο. Οι βορειοανατολικές και βορειοδυτικές όψεις 

χρειάζονται ηλιοπροστασία το καλοκαίρι, καθώς η ανατολή και η δύση του ήλιου 

μετατοπίζονται βορειότερα. Κατάλληλα σκίαστρα σε αυτή την περίπτωση είναι τα 

κατακόρυφα, στραμμένα στον άξονα βορρά-νότου. Από την άλλη, μια νότια όψη 

δέχεται τη μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα και την ελάχιστη το καλοκαίρι. 

Για το λόγο αυτό, ο νότιος προσανατολισμός θεωρείται ιδανικός στο βόρειο 

ημισφαίριο. Τα οριζόντια στέγαστρα παρέχουν αποτελεσματική ηλιοπροστασία στα 

νότια ανοίγματα, δεδομένου ότι κατά τη θερινή περίοδο ο ήλιος βρίσκεται σε υψηλή 

θέση, ενώ το χειμώνα, που βρίσκεται χαμηλότερα, δεν τον εμποδίζουν να εισέλθει 

στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι νοτιανατολικές και νοτιοδυτικές όψεις δέχονται το 

μέγιστο ημερήσιο άθροισμα θερμότητας κατά τη θερινή περίοδο και για να 

προστατευθούν, χρειάζονται συνδυασμό κατακόρυφων και οριζόντιων σκιάστρων. Τα 

κατακόρυφα πρέπει να είναι στραμμένα στον άξονα βορρά-νότου, για να 

προστατεύουν τα ανοίγματα κατά την ανατολή και τη δύση, όταν ο ήλιος βρίσκεται 

σε χαμηλή θέση, ενώ τα οριζόντια κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, που ο ήλιος 

βρίσκεται ψηλά. Τα αμιγώς δυτικά και ανατολικά ανοίγματα, ωστόσο, θέτουν ένα 

μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι η θέση του ήλιου στην ανατολή ή στη δύση είναι πάντα 

χαμηλή. Για το λόγο αυτό, μια βιοκλιματική πρόταση είναι η προσπάθεια μείωσης 

της επιφάνειας των ανατολικών και δυτικών υαλοστασίων. Κατάλληλα σκίαστρα γι’ 

αυτούς τους δυο προσανατολισμούς είναι τα κατακόρυφα, στραμμένα στο βορρά. 
14,16, 18, 19

 

 

Ένα άλλο μέτρο, που ενδείκνυται για ηλιοπροστασία αποτελούν οι ειδικοί 

υαλοπίνακες, που στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας μπορούν 

να ρυθμίζουν την αναλογία της ανακλώμενης, της απορροφώμενης και της 

διερχόμενης ακτινοβολίας στα επιθυμητά όρια, να επιτυγχάνουν μείωση της 

διερχόμενης συνιστώσας και να εξασφαλίζουν φωτισμό και θέρμανση στους 

εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Πρόκειται για υαλοπίνακες, που διαφοροποιούνται 

από τα κοινούς ως προς τα θερμικά και τα φωτομετρικά τους χαρακτηριστικά και 

παράλληλα, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι παράμετροι, που 

εξετάζονται για την επιλογή του κατάλληλου τύπου υαλοπίνακα, είναι: α) η 

διαπερατότητά τους στην ορατή ακτινοβολία, που καθορίζει τα επίπεδα φυσικού 

φωτισμού, β) η ανακλαστικότητά τους στην ορατή ακτινοβολία, γ) ο συντελεστής 

των ηλιακών κερδών, που καθορίζει το ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, 
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που διαπερνά τον υαλοπίνακα, δ) ο συντελεστής σκίασης, ε) ο συντελεστής 

θερμοπερατότητας και στ) η φασματική τους επιλεκτικότητα. Οι ειδικοί υαλοπίνακες 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες 15:  

 

 Ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Κατασκευάζονται είτε με κατάλληλη 

επεξεργασία των επιφανειών τους είτε με επικόλληση λεπτής στρώσης οξειδίου 

μετάλλου σε αυτές. Συνιστώνται για τη μείωση των ηλιακών κερδών, καθώς 

ανακλούν μεγάλο μέρος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Ωστόσο, μπορεί 

να προκαλέσουν θάμβωση στον περιβάλλοντα χώρο και στα γύρω κτίρια. 

Χρησιμοποιούνται κυρίως σε δυτικά και ανατολικά παράθυρα. 

 

 Έγχρωμοι υαλοπίνακες. Κατασκευάζονται είτε με προσμίξεις είτε με ειδική 

κατεργασία των επιφανειών τους είτε με εκ των υστέρων επικόλληση ειδικών 

μεμβρανών και είναι ημιδιαφανείς στο ηλιακό φως. Με τη βοήθεια χημικής 

επεξεργασίας παρουσιάζουν χαμηλή θερμοπερατότητα και φωτοδιαπερατότητα και 

συνιστώνται, επίσης, για τη μείωση των ηλιακών κερδών. Υαλοπίνακες πράσινης ή 

μπλε απόχρωσης, που είναι σχεδόν αδιαπέραστοι από υπέρυθρη ακτινοβολία, 

παρέχουν μείωση των ηλιακών κερδών σε ποσοστό 30 με 50%.  

 

 Απορροφητικοί υαλοπίνακες. Απορροφούν σημαντικό μέρος της ηλιακής 

ακτινοβολίας, περιορίζουν τη θερμοπερατότητα, χωρίς να μειώνουν σημαντικά τη 

φωτοδιαπερατότητα και συμβάλλουν στη μείωση των ηλιακών κερδών ενός χώρου. 

Έχουν το πλεονέκτημα, σε σχέση με τους ανακλαστικούς, ότι δε δημιουργούν 

θάμβωση στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου και προτείνονται κυρίως για δυτικά 

και ανατολικά παράθυρα. 

 

 Φασματικά επιλεκτικοί υαλοπίνακες. Επιτρέπουν τη διέλευση μέρους του 

φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπουν τη διέλευση του 

τμήματος της ορατής ακτινοβολίας, δηλαδή, του φωτός, ενώ εμποδίζουν τη διέλευση 

τμήματος της υπέρυθρης. Στην κατηγορία των φασματικά επιλεκτικών υαλοπινάκων 

ανήκουν και οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής, που ανακλούν μεγάλο μέρος της 

προσπίπτουσας υπέρυθρης ακτινοβολίας. Ενδείκνυνται για τη μείωση των θερμικών 

απωλειών το χειμώνα ή των ηλιακών κερδών το καλοκαίρι ανάλογα με τις θερμικές 

απαιτήσεις του κτιρίου και το κλίμα της εκάστοτε περιοχής. 14, 19 

 

 Θερμομονωτικοί υαλοπίνακες . Μοιάζουν με τους συμβατικούς διπλούς ή 

τριπλούς υαλοπίνακες, που παρουσιάζουν ήδη αυξημένη θερμομονωτική ικανότητα, 

με μόνη διαφορά τη χρήση στο διάκενό τους αντί ξηρού αέρα, άλλου αερίου, που 

διαθέτει αυξημένες θερμομονωτικές ιδιότητες, όπως για παράδειγμα το αργό ή 

κάποιο άλλο ευγενές αέριο. Συνιστώνται σε κτίρια με μεγάλα ανοίγματα, όπου 

απαιτείται υψηλή θερμομόνωση του κελύφους. 

 

 Υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (Low -e). Όταν η ηλιακή ακτινοβολία 

προσπίπτει σε ένα παράθυρο, το ορατό φως και θερμότητα αντανακλώνται, 
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απορροφώνται ή εκπέμπονται στο εσωτερικό του κτιρίου. Με την τοποθέτηση 

υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής σε θερμά κλίματα, η θερμή ακτινοβολία μεγάλου 

κύματος αντανακλάται, αλλά επιτρέπεται η διέλευση της ορατής ακτινοβολίας. 

Αντίθετα, σε ψυχρά κλίματα η θερμή ακτινοβολία απορροφάται και εκπέμπεται προς 

το εσωτερικό του κτιρίου με 

ταυτόχρονη διέλευση της ορατής 

ακτινοβολίας. Στη συνέχεια, η 

θερμότητα αυτή απορροφάται από το 

δάπεδο και την τοιχοποιία και 

επανεκπέμπεται ως θερμή 

ακτινοβολία μεγαλύτερου μήκους 

κύματος, που οι υαλοπίνακες 

χαμηλής εκπομπής διατηρούν στο 

εσωτερικό. Είναι σχεδόν 

αδιαπέραστοι από την υπέρυθρη 

ακτινοβολία, που γίνεται αισθητή ως 

θερμότητα. Συνεπώς, για να 

λειτουργούν πιο αποδοτικά, σε 

θερμά κλίματα είναι καλό να 

τοποθετούνται στην εξωτερική επιφάνεια του παραθύρου, ενώ σε ψυχρά κλίματα 

στην εσωτερική.  

 

 Φωτοχρωμικοί, θερμοχρωμικοί, ηλεκτροχρωμικοί και υαλοπίνακες υγρών 

κρυστάλλων. Τροποποιούν τις ιδιότητες των ακτινών του ήλιου, καθώς αυτές 

εισέρχονται στο εσωτερικό των κτιρίων. Οι φωτοχρωμικοί είναι υαλοπίνακες, των 

οποίων οι οπτικές ιδιότητες μεταβάλλονται ανάλογα με το μέγεθος της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Η φωτοδιαπερατότητά τους μειώνεται με την 

αύξηση της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας. Οι θερμοχρωμικοί είναι 

υαλοπίνακες, των οποίων οι οπτικές ιδιότητες μεταβάλλονται ανάλογα με την 

εξωτερική θερμοκρασία. Με την αύξηση της θερμοκρασίας μετατρέπονται από 

διαφανείς σε γαλακτόχρωμοι. Στους ηλεκτροχρωμικούς υαλοπίνακες, οι οπτικές 

ιδιότητες και η διαπερατότητα μεταβάλλονται με τη διοχέτευση ηλεκτρικού 

ρεύματος.  Τέλος, αναφορικά με τους υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων, με την 

εφαρμογή τάσης μετατρέπονται από γαλακτόχρωμοι σε διαφανείς. 

 

 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσες περσίδες. Αυτοί οι διπλοί υαλοπίνακες 

μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, με μόνη προϋπόθεση το πλάτος του διακένου, 

το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για την ομαλή λειτουργία των περσίδων. Οι 

εσωτερικές περσίδες στους διπλούς υαλοπίνακες επιτρέπουν μεταβαλλόμενη σκίαση, 

βελτίωση της ηχομόνωσης και της θερμομόνωσης και μπορεί να είναι είτε σταθερές 

είτε σε μορφή ρολού. Η κίνηση των περσίδων μπορεί να γίνεται με μαγνητικό τρόπο, 

με ηλεκτροκίνητο ή με χειροκίνητο μηχανισμό. Ωστόσο, εάν το ενδιάμεσο των δύο 

υαλοπινάκων δεν αερίζεται, έχει ως αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του παραθύρου 

εικόνα 18: Συμπεριφορά συμβατικών και ενεργειακών 

υαλοπινάκων, [Πηγή: http://www.protothema.gr] 
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το καλοκαίρι και κατ’ επέκταση, τη μετάδοση θερμότητας στο εσωτερικό του 

κτιρίου. 19 

 

Υψηλής ποιότητας ηλιοπροστασία προσφέρει και η βλάστηση, ο ρόλος της οποίας 

στη δόμηση θα αναλυθεί στη συνέχεια της εργασίας. Από τους πιο απλούς τρόπους 

σκιασμού είναι η τοποθέτηση δέντρων ή βλάστησης κοντά σε κτίρια, που διακόπτουν 

τον άμεσο ηλιασμό, και παράλληλα μειώνουν τις θερμοκρασίες κοντά στο έδαφος, 

εξαιτίας της σκιάς, που προκαλούν. Ειδικά αν πρόκειται για φυλλοβόλα δέντρα, 

έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα να επιτρέπουν τη διέλευση της ηλιακής 

ακτινοβολίας το χειμώνα, όταν έχουν χάσει το φύλλωμά τους, ενώ το καλοκαίρι την 

εμποδίζουν, όπως είναι επιθυμητό. Είναι πιο αποτελεσματικά σε ανατολικό και 

δυτικό προσανατολισμό. Γενικότερα, είναι καλό να επιλέγονται δέντρα με πυκνό 

φύλλωμα και λίγα κλαδιά, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σκίαση το 

καλοκαίρι και η ελάχιστη το χειμώνα. Αειθαλή δέντρα συνιστώνται κυρίως για θερμά 

και υγρά κλίματα. Ο σκιασμός από δέντρα συμβάλλει κατά 10-35% στην 

εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη. Εάν τα δέντρα συνδυαστούν με υδάτινα στοιχεία, 

τότε ο φυσικός δροσισμός των κτιρίων είναι αποτελεσματικότερος.15,16 

 

 
 

εικόνα 19: Σκίαση νότιας όψης κτιρίου από φυλλοβόλο δέντρο τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο,  

[Πηγή: https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/4-periballon-choros-_-mikroklima-_-

photismos-periballon-choros---mikroklima] 

 

Στο αστικό περιβάλλον, σκιά μπορεί να προκαλεί το ίδιο το δομημένο περιβάλλον. 

Αυτό παρατηρείται κυρίως σε θερμά και ξηρά κλίματα, όπου οι πόλεις σχεδιάζονται 

και κατασκευάζονται σε συμπαγή μορφή με στενούς δρόμους, ώστε η κατανομή των 

όγκων στα παρακείμενα κτίρια να προκαλεί σκιάσεις. Οι ημιυπαίθριοι χώροι και τα 

μπαλκόνια δύνανται να παρέχουν ικανοποιητική σκίαση, αποτελώντας μεταβατικούς 

χώρους - φίλτρα της ηλιακής ακτινοβολίας. Αρκετά αποδοτική είναι, επίσης, η λύση 

της πέργκολας, προσκείμενης σε πλευρές κτιρίων. Γενικά, η τοπογραφική 

διαμόρφωση μιας θέσης μπορεί να δημιουργεί σκιά, επιθυμητή ή μη σε ορισμένες 

περιπτώσεις, η οποία εξαρτάται από την τροχιά του ήλιου, τον προσανατολισμό και 

την κλίση του εδάφους.16 

 

Κοινό χαρακτηριστικό σε όλους τους τύπους ηλιοπροστασίας είναι ότι αυτοί 

συνθέτουν τη μορφολογία των όψεων του κτιρίου. Έτσι, ο τρόπος επίλυσης θεμάτων 

ηλιοπροστασίας και φωτιστικών συνθηκών στο εσωτερικό ενός κτιρίου μπορεί να 
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αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό. Η μορφολογία των σκιάστρων και τα 

υλικά, που χρησιμοποιούνται, δημιουργούν τη γενικότερη αίσθηση, που αποπνέει το 

κτίριο. Πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο τη συμπεριφορά τους στη θέρμανση και 

στο δροσισμό του κτιρίου και να εξασφαλίζουν, μαζί με το συνολικό σχεδιασμό των 

ανοιγμάτων, τις απαιτήσεις σε φυσικό φωτισμό των χώρων. 

 

 
 

εικόνα 20: Προτεινόμενος τύπος σκίασης ανάλογα με τον προσανατολισμό, 

 [Πηγή: Κανιαδάκη Μαργιάννα] 

 

[14. Νίκος Παπαμανώλης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 

(2015), “Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων”, σελ. 48-51, ΣΕΑΒ - 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα] 

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον», 

 σελ. 182, 329-344, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα (ΜΑΙΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με Θέμα 

«Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», σελ. 

59-66, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ] 

 

[18. Μανόλης Ηλιάκης, ΜΑ Architecture & Spatial Culture (2015), «Όταν η ανάγκη σκίασης 

διαμορφώνει προσόψεις», σελ. 38-46, magazine Building Green, ΔΟΜΗΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ] 

 

[19. Γ. Αναγνωστόπουλος, Π. Μπάκα, Χ. Παρτάλης (Ιανουάριος 2008), Διπλωματική Εργασία με Θέμα 

«Εφαρμογές και προτάσεις ενεργειακού σχεδιασμού στα γυάλινα κελύφη», σελ. 11-24, Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο] 

 
 

Β4. Αερισμός κτιρίου  

ποιότητα αέρα, φυσικός και μηχανικός αερισμός 

 

Ποιότητα αέρα. Μεταξύ των παραγόντων, που διαμορφώνουν τις συνθήκες υγιεινής 

στο εσωτερικό ενός κτιρίου, η ποιότητα του αέρα έχει πρωταρχική σημασία. Στους 

εσωτερικούς χώρους εξαρτάται από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος, την 

εσωτερική παραγωγή ρύπων, που οφείλεται στα δομικά υλικά, τα έπιπλα και τα 

χρώματα, τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού και την 

ανθρώπινη δραστηριότητα. 
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Υπολογίστηκε με μετρήσεις, ότι το εσωτερικό περιβάλλον μπορεί να είναι από 2 έως 

5 φορές, ενίοτε και πολύ περισσότερο επιβαρυμένο από αέριους ρύπους σε σχέση με 

τον ατμοσφαιρικό αέρα. Στο γεγονός αυτό συντελούν οι οργανικοί και ανόργανοι 

αέριοι ρύποι, που έχουν εντοπιστεί και μετρηθεί σε κλειστούς χώρους σε 

συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από αυτές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στη διάρκεια 

των τελευταίων χρόνων η αέρια ρύπανση στο εσωτερικό των κτιρίων έχει αυξηθεί, 

εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως: 

 

 η κατασκευή κτιρίων χωρίς αεροπερατό κέλυφος, 

 η χρήση συνθετικών δομικών υλικών και υλικών εξοπλισμού και επίπλωσης, 

 η χρήση χημικών προϊόντων προσωπικής φροντίδας, εντομοκτόνων και 

απορρυπαντικών, 

 και η τάση καθυστέρησης της συντήρησης των κτιρίων και των συστημάτων, που 

υποστηρίζουν τη λειτουργία τους για λόγους οικονομίας. 

 

Η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα επηρεάζει αρνητικά την ανθρώπινη υγεία και 

αποτελεί το αίτιο των «άρρωστων κτιρίων», δηλαδή των κτιρίων, όπου οι ένοικοι 

παρουσιάζουν προβλήματα στην υγεία τους, όπως ναυτίες, λήθαργο, αλλεργίες του 

αναπνευστικού συστήματος, δερματικούς ερεθισμούς και πονοκεφάλους. Το 

πρόβλημα της ρύπανσης του εσωτερικού αέρα οξύνθηκε μετά το 1970. Η διασφάλιση 

της καλής ποιότητας αέρα στους εσωτερικούς χώρους επιτυγχάνεται με την 

ανανέωση του αέρα. Η ελάχιστη αναγκαία ανανέωση αέρα σε χώρους χρήσης 

κατοικίας είναι 0,5 αλλαγές/h, που σημαίνει, ότι η ελάχιστη ποσότητα παρεχόμενου 

αέρα σε m3/h είναι ίση με το 50% του όγκου του αεριζόμενου χώρου σε m3. Επίσης, η 

μέση ταχύτητα του αέρα σε 

κατοικίες και γραφεία πρέπει 

να είναι μικρότερη από 0,15 

m/sec το χειμώνα και 0,25 

m/sec το καλοκαίρι. 14, 16 

 

[14. Νίκος Παπαμανώλης, 

Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 

(2015), “Δομική Φυσική και Αρχές 

Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

Κτιρίων”, σελ. 63-71, ΣΕΑΒ - 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά 

Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και 

Βοηθήματα] 

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα 

(ΜΑΙΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με 

Θέμα «Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», 

σελ. 33-34, 81-83, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ] 

 

εικόνα 21: Παράγοντες, που επιβαρύνουν την εσωτερική ποιότητα 

αέρα, [Πηγή: Νίκος Παπαμανώλης] 
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Από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού ενός κτιρίου πρέπει να γίνει ανάλυση της 

παραμέτρου του ανέμου, ως προς την επίδρασή και τη χρησιμότητά του σε αυτό. Ο 

μελετητής μπορεί να ενημερωθεί από ροδογράμματα για τους ανέμους μιας περιοχής 

ανά μήνα ή έτος, για τη συχνότητα αυτών και την κατεύθυνσή τους. Άλλωστε οι 

τοπικοί άνεμοι και τα χαρακτηριστικά τους, ταχύτητα, κατεύθυνση, μεταβλητότητα, 

εξαρτώνται από τις γεωγραφικές συνθήκες- ανάγλυφο και ορογραφία. Υπάρχουν 

άνεμοι, που ενισχύουν το δροσισμό ή τη θέρμανση ενός κτιρίου, ενώ άλλοι, 

υπερβολικά θερμοί ή ψυχροί, επιδεινώνουν τη θερμική άνεση και πρέπει να 

περιοριστούν. Πολλές φορές τυχαίνει οι άνεμοι σε μια περιοχή να είναι αρκετά 

ισχυροί και πρέπει να προβλεφθούν μέτρα προστασίας των κτιρίων, όπως για 

παράδειγμα η γραμμική διάταξη αυτών. 

 

Πρέπει να δίνεται προσοχή στον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιείται ο άνεμος στο 

κτίριο και στο σχεδιασμό των συστημάτων αερισμού. Απαραίτητα για το σωστό 

αερισμό του κτιρίου είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός και η λειτουργία των 

ανοιγμάτων στο κέλυφος του, όπως επίσης και η ύπαρξη θυρίδων στο άνω και κάτω 

τμήμα των διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων, που επιτρέπουν την κίνηση του αέρα 

στους εσωτερικούς χώρους. Ο τρόπος, με τον οποίο διανέμεται ο αέρας στους 

εσωτερικούς χώρους καθορίζει την αποδοτικότητα του συστήματος αερισμού. Οι 

απαιτήσεις νωπού αέρα είναι κατά μέσο όρο 27-30 m3/h ανά άτομο και 36 m3/h ανά 

άτομο, όταν πρόκειται για χώρους αυξημένης δραστηριότητας. Η ανανέωση του αέρα 

μπορεί να επιφέρει ρύθμιση της θερμικής άνεσης στο εσωτερικό ενός κτιρίου με 

τροποποίηση της ταχύτητας του ανέμου σε αυτό, να μειώσει τους εσωτερικούς 

ρύπους και να απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές. Η εισαγωγή εξωτερικού αέρα για 

αντικατάσταση του εσωτερικού δεν πρέπει να γίνεται ανεξέλεγκτα, γιατί η αύξηση 

του νωπού αέρα αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση. Επίσης, πρέπει να γίνεται 

έλεγχος των πηγών των ρύπων και περιορισμός των εκπομπών τους. Ειδικά φίλτρα 

βοηθούν στην απορρύπανση της ατμόσφαιρας του εσωτερικού των κτιρίων. Ωστόσο, 

είναι αναγκαίο η κατάσταση αυτή να προλαμβάνεται από το στάδιο της κατασκευής 

με τη χρησιμοποίηση υλικών χαμηλών σε εκπομπές.  

 

Ο αερισμός ενός κτιρίου συντελείται με την κίνηση του αέρα στο εσωτερικό αυτού 

και μεταξύ του κτιρίου και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Είναι επιθυμητό η 

διακίνηση του αέρα να επιτυγχάνεται, όπου είναι δυνατό, χωρίς μηχανικά μέσα. Ο 

σχεδιασμός μπορεί να ελέγξει τον αερισμό ενός κτιρίου και να οδηγήσει στην 

επίτευξη θερμικής άνεσης. Για να υπάρξει φυσική διακίνηση του αέρα χρειάζεται να 

υπάρχει διαφορά πίεσης - ο αέρας έχει την τάση να κινείται από περιοχές υψηλότερης 

σε περιοχές χαμηλότερης ατμοσφαιρικής πίεσης. Υψηλή πίεση συναντάται στην 

προσήνεμη όψη ενός κτιρίου, αυτή που βρίσκεται, δηλαδή, στη διεύθυνση του 

επικρατούντα ανέμου, ενώ η πίεση στην απάνεμη όψη είναι χαμηλή. Μπορεί να 

δημιουργηθεί κατάλληλη βαροβαθμίδα, μεταβολή, δηλαδή, της ατμοσφαιρικής 

πίεσης στο χώρο, χρησιμοποιώντας είτε τις διαφορές πίεσης γύρω από το κτίριο είτε 

τις διαφορετικές καταστάσεις ατμοσφαιρικής πίεσης, που προκαλούν οι μεταβολές 

πίεσης μέσα στο κτίριο. Ο διεισδυτικός αερισμός αφορά στην ποσότητα εκείνη της 
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διείσδυσης εξωτερικού αέρα μέσω των κουφωμάτων, η οποία είναι ανεξέλεγκτη και 

οφείλεται στις χαραμάδες. Σε συνθήκες άπνοιας και μηδενικής διαφοράς εσωτερικής 

- εξωτερικής θερμοκρασίας, η πίεση εκατέρωθεν των ανοιγμάτων στο κέλυφος του 

κτιρίου είναι ίση με την ατμοσφαιρική (= 1 atm). Από τη στιγμή που δεν υπάρχει 

διαφορά πίεσης, δεν κυκλοφορεί αέρας από τα ανοίγματα.20 

 

 
 

εικόνα 22: Ελεγχόμενη εισροή και κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό κτιρίου, 

 [Πηγή: Νίκος Παπαμανώλης] 

 
[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 140-182,  Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 

Εκτός από τη διαφορά πίεσης που 

συναντάται μεταξύ της προσήνεμης 

και της απάνεμης πλευράς ενός 

κτιρίου, διαφορά πίεσης προκύπτει 

και όταν υπάρχει διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Με 

αυτούς τους δύο μηχανισμούς είναι, 

επομένως, δυνατό να προκύψει 

φυσικός αερισμός. Όταν η 

θερμοκρασία του εσωτερικού του κτιρίου είναι υψηλότερη από του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, ο αέρας εισέρχεται από τα χαμηλά ανοίγματα και εξέρχεται από το 

υψηλά. Όταν υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

συμβαίνει το αντίστροφο. Ο φυσικός αερισμός, ανάλογα με τον τρόπο, που 

επιτυγχάνεται, μπορεί να είναι: 

 
 Μονόπλευρος. Δημιουργείται με άνοιγμα των παραθύρων στη μία μόνο 

πλευρά του κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή, για να είναι επαρκής ο αερισμός, πιο 

εικόνα 23: Μηχανισμοί φυσικού αερισμού, 

 [Πηγή: Νίκος Παπαμανώλης] 

 



| 57  
 

σημαντική είναι η διαφορά θερμοκρασίας κι έπειτα η επίδραση του ανέμου για τη 

δημιουργία διαφοράς πίεσης. 15 

 

 Διαμπερής. Η κίνηση του αέρα πραγματοποιείται λόγω διαφοράς πίεσης, 

μέσω ανοιγμάτων, που βρίσκονται σε δύο απέναντι πλευρές του κτιρίου. Σε αυτή την 

περίπτωση θεωρείται ιδανική η διεύθυνση ανέμου, που σχηματίζει γωνία 45ο ως προς 

τα ανοίγματα εισόδου και μπορεί να ρυθμιστεί εξωτερικά με τη χρήση βλάστησης. Η 

ταχύτητα του αέρα είναι μέγιστη, όταν τα ανοίγματα εισόδου είναι μικρότερα από τα 

αντίστοιχα εξόδου. Επίσης, ο αέρας διανέμεται καλύτερα, όταν τα ανοίγματα 

βρίσκονται σε διαγώνια αντίθετη θέση, με τα ανοίγματα εισόδου σε χαμηλότερη θέση 

από τα ανοίγματα εξόδου. Ειδικά ο νυχτερινός διαμπερής αερισμός είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικός τις καλοκαιρινές μέρες, κατά τις οποίες δεν είναι δυνατός ο 

ημερήσιος αερισμός. Ο κρύος αέρας απάγει τη θερμότητα, που είναι αποθηκευμένη 

στη θερμική μάζα του κτιρίου και έτσι, την επόμενη μέρα, η θερμοκρασία του κτιρίου 

είναι χαμηλότερη. Αυτός ο τρόπος αερισμού επηρεάζεται από τη διαρρύθμιση του 

κτιρίου, η οποία και καθορίζει τις διαδρομές του αέρα. Ο αερισμός μπορεί να 

ελεγχθεί με την αυξομείωση της ενεργής επιφάνειας των ανοιγμάτων. 15, 16
 

 

 Κατακόρυφος. Συμβαίνει εξαιτίας του φαινομένου του φυσικού ελκυσμού, 

όταν υπάρχει θερμοκρασιακή στρωμάτωση, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται καθ’ 

ύψος, με ταυτόχρονη επίδραση του ανέμου και τη διαφορά εσωτερικής και 

εξωτερικής θερμοκρασίας. Η κίνηση του αέρα γίνεται από τα χαμηλού ύψους 

ανοίγματα προς τα ανοίγματα της οροφής. Η ύπαρξη παθητικών ηλιακών 

συστημάτων σε χαμηλά επίπεδα, συντελεί στην πιο γρήγορη θέρμανση του αέρα και 

προκαλεί την άμεση ανοδική του κίνηση. Ενίσχυση του φαινομένου μπορεί να 

προκύψει με την προσθήκη ηλιακής καμινάδας. 

 

 

εικόνα 24: Εσωτερική κυκλοφορία  αέρα σε σχέση με τις διαφορετικές θέσεις των ανοιγμάτων εισροής 

και εκροής στο κέλυφος, [Πηγή: Νίκος Παπαμανώλης] 

 

 Κατακόρυφος, μέσω πύργων αερισμού. Οι πύργοι αερισμού είναι κατασκευές, 

που προεξέχουν από το μέσο ύψος των υπόλοιπων κατασκευών και εμποδίων σε μια 

περιοχή, ώστε να εκμεταλλεύονται τις αυξημένες ταχύτητες του ανέμου, που 

επικρατούν σε μεγαλύτερο ύψος. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές λειτουργίας 

τους, ανάλογα με τον προσανατολισμό και τη μορφή των ανοιγμάτων στην απόληξή 

τους. Στην πρώτη εκδοχή, η απόληξη του πύργου έχει ένα άνοιγμα στραμμένο προς 

τον επικρατούντα στην περιοχή άνεμο, ώστε αυτός να οδηγείται μέσω του ανοίγματος 

στα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου με τη δημιουργία καθοδικού ρεύματος. Στη 

δεύτερη εκδοχή, το άνοιγμα είναι προσανατολισμένο αντίθετα στη διεύθυνση του 
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ανέμου, στην απάνεμη πλευρά του πύργου. Όταν επικρατεί άνεμος, δημιουργείται 

στροβιλισμός και υποπίεση, που συνεπάγονται τη δημιουργία ανοδικού ρεύματος. 

Στην τρίτη εκδοχή, η απόληξη του πύργου έχει ανοίγματα σε όλες τις πλευρές. 

Επομένως, το ρεύμα του αέρα που διαπερνά διαμπερώς τα ανοίγματα, συμπαρασύρει 

τον αέρα, που βρίσκεται στην κορυφή του πύργου, δημιουργώντας υποπίεση και κατ’ 

επέκταση, ανοδικό ρεύμα.14 

 

 
 

εικόνα 25: Διαμπερής πύργος αερισμού, [Πηγή: Νίκος Παπαμανώλης] 

 

 Αεριζόμενο κέλυφος. Πρόκειται για την κατασκευή διπλού κελύφους, είτε 

στην οροφή είτε στην εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου, στο ενδιάμεσο της οποίας 

κυκλοφορεί αέρας του εξωτερικού περιβάλλοντος. Κατά τους θερινούς μήνες, το 

αεριζόμενο κέλυφος συνεισφέρει στη σκίαση του περιβλήματος και στη μεταφορά 

θερμότητας από το περίβλημα στο εξωτερικό περιβάλλον μέσω του αέρα, που 

κυκλοφορεί στο διάκενο του κελύφους.  Συνεπώς, συμβάλλει στη μειωμένη θερμική 

επιβάρυνση του κτιρίου. Από την άλλη, μπορεί να συνεισφέρει στην αυξημένη 

θερμική προστασία του κτιρίου κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο αέρας κυκλοφορεί 

στο κέλυφος με χαμηλότερη ταχύτητα απ’ ότι στο εξωτερικό περιβάλλον και εξαιτίας 

του διπλού κελύφους, οι θερμικές απώλειες περιορίζονται, αυξάνοντας τη 

θερμομονωτική ικανότητα του κελύφους. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, 

αποτελεί η θερμομόνωση του εσωτερικού τμήματος του αεριζόμενου κελύφους. Με 

τη χρήση αεριζόμενων δομικών στοιχείων αποτρέπονται φαινόμενα συμπύκνωσης 

υδρατμών στην τοιχοποιία, στην οροφή και στις επικαλύψεις, ενώ ταυτόχρονα 

προστατεύονται τα δομικά υλικά του κτιρίου. Παραλλαγή αυτού του συστήματος 

είναι η αεριζόμενη γυάλινη πρόσοψη, η οποία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικά δομικά 

υλικά - γυαλί στο εξωτερικό επίπεδο και συμπαγές υλικό στο εσωτερικό - με διάκενο 

αέρα ανάμεσα τους. Πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η επίτευξη καλών 

συνθηκών φυσικού φωτισμού. Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

παρουσιάσει ανεπιθύμητη αύξηση των θερμικών κερδών και των θερμικών 

απωλειών.16 

 

Γενικά, ο φυσικός αερισμός είναι πιο ασταθής σε απόδοση συγκριτικά με το 

μηχανικό αερισμό. Από την άλλη, ο μηχανικός αερισμός έχει αυξημένες ενεργειακές 

απαιτήσεις και κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Με σωστό σχεδιασμό, ο 
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φυσικός αερισμός μπορεί να είναι επαρκής, για να διασφαλίσει τις απαιτήσεις 

ποιότητας αέρα για κτίρια κατοικιών. Ωστόσο, για κτίρια τριτογενούς τομέα, που 

έχουν αυξημένες απαιτήσεις, απαραίτητος είναι ο μηχανικός αερισμός ή υβριδικά 

συστήματα. Υπάρχουν οι εξής τρόποι μηχανικού αερισμού: 

 

 Ανεμιστήρες εξαγωγής αέρα.  Πρόκειται ουσιαστικά για ένα υβριδικό 

σύστημα, που χρησιμοποιείται σε μικρά κτίρια. Η κίνηση των ανεμιστήρων 

απομακρύνει τον αέρα από το κτίριο και λόγω υποπίεσης, που επιτρέπει την είσοδο 

νωπού αέρα, αναπληρώνεται ο αέρας από τα ανοίγματα. Η εσωτερική διαμόρφωση 

των χώρων του κτιρίου επηρεάζει τη ροή του αέρα και την αποδοτικότητα του 

αερισμού. 

 

 Δίκτυο αεραγωγών. Ο αέρας του δικτύου κυκλοφορεί με μηχανικά μέσα. 

Υπάρχει δυνατότητα καθαρισμού του νωπού αέρα και ρύθμισης της θερμοκρασίας 

του. 

 

 Σύστημα αερισμού εκτόπισης. Στην περίπτωση αυτή, ο αέρας εισέρχεται στο 

κτίριο από στόμια, που υπάρχουν στο δάπεδο, έχοντας μικρή ταχύτητα, περίπου 0,1-

0,3 m/sec και θερμοκρασία 2-3 οC πιο χαμηλή από αυτή, που υπάρχει στο εσωτερικό 

του κτιρίου. Στη συνέχεια, θερμαίνεται και εξέρχεται από αντίστοιχα στόμια στην 

οροφή του κτιρίου. Δε γίνεται μίξη του παρεχόμενου με τον υπάρχοντα στο κτίριο 

αέρα - ο παρεχόμενος από τα στόμια αέρας εκτοπίζει τον υπάρχοντα. Το σύστημα 

αυτό συντελεί στην εξοικονόμηση ενέργειας και έχει τη δυνατότητα ελέγχου καπνού. 

 

 Κατ’ επίκληση ελεγχόμενος αερισμός. Ο αερισμός παρέχεται όπου και όποτε 

είναι απαραίτητος. Όταν δεν απαιτείται, λειτουργεί με μικρές παροχές. Το σύστημα 

αυτό χρησιμοποιεί αισθητήρες υγρασίας, ρύπων και παρουσίας ατόμων και μεταβάλει 

την παρεχόμενη ποσότητα νωπού αέρα στο κτίριο σε συνάρτηση με την ποιότητα 

αέρα στο εσωτερικό του. 15 

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ. 413-452, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

Β5. Ο ρόλος της βλάστησης και του υγρού στοιχείου στο κτίριο- Δροσισμός 

 

Βλάστηση. Η επιρροή της βλάστησης και των δέντρων στο μικροκλίμα μιας 

περιοχής είναι κατά κανόνα ευεργετική και μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη 

θερμικής άνεσης σε ένα κτίριο. Καταρχάς, συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας 

του τοπικού περιβάλλοντος, στην εξισορρόπηση της υγρασίας, στο φιλτράρισμα του 

αέρα από ρυπογόνες ουσίες και σκόνη και μπορεί να απορροφήσει ένα μεγάλο 

ποσοστό ενοχλητικών ήχων και θορύβων. Επιπλέον, προσφέρει ηλιοπροστασία στα 

κτίρια, παρεμποδίζει τη διάβρωση, που προκαλείται από τις βροχοπτώσεις και 

μειώνει την ταχύτητα του αέρα, παρέχοντας ανεμοπροστασία, αφού παρεμβάλλεται 

σαν φυσικό εμπόδιο. 
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Το είδος της βλάστησης, που χρησιμοποιείται, επιλέγεται βάσει οικολογικών και 

αισθητικών κριτηρίων, όπως επίσης και βάσει του είδους του χώρου, που θα καλύψει. 

Εκτός αυτού, διαφορετικό είδος βλάστησης επιλέγεται ανάλογα με τον 

προσανατολισμό της πλευράς του κτιρίου, όπου θα τοποθετηθεί. Προτιμώνται σε 

κάθε περίπτωση είδη, που προσαρμόζονται εύκολα στις περιβαλλοντικές 

ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και στο επιβαρυμένο με ρύπους αστικό περιβάλλον, 

όπως επίσης και είδη, που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις για συντήρηση. Υπάρχουν, 

άλλωστε, φυτά που είναι φωτόφιλα, φυτά ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες, στον 

παγετό, στην ξηρασία, σε αλατούχα εδάφη, σε ατμοσφαιρικούς ρύπους αλλά και στη 

φωτορύπανση. Καλό είναι η διεύθυνση της φύτευσης να ακολουθεί τη διεύθυνση των 

επικρατούντων ανέμων και η διασπορά της στο χώρο να είναι ομοιόμορφη. 15 

 

Xάρη στον τρόπο λειτουργίας των φυτών, μπορεί να επιτευχθεί μείωση της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Κάθε φυτό έχει πόρους στα φύλλα του, που 

ανοίγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και κλείνουν τη νύχτα. Το διοξείδιο του 

άνθρακα της ατμόσφαιρας, διαχέεται στους πόρους των φύλλων και μαζί με το νερό 

μετασχηματίζονται σε υδατάνθρακες και οξυγόνο, χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως 

ως πηγή ενέργειας. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται φωτοσύνθεση. Στη συνέχεια, το 

οξυγόνο απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, ενώ οι υδατάνθρακες μετακινούνται στα 

διάφορα μέρη του φυτού και παράγουν οργανικές ουσίες. Το νερό ανεβαίνει, μέσω 

ξυλωδών σωλήνων, από τη ρίζα στα φύλλα κι έπειτα, αποβάλλεται από αυτά με τη 

μορφή υδρατμών. Ο μηχανισμός αυτός ονομάζεται εξατμισοδιαπνοή. Η απαιτούμενη 

θερμότητα για τη μετατροπή του νερού σε υδρατμούς είναι περίπου 2.324 kJ/kg 

νερού. Τα φυτά αντλούν τη θερμότητα αυτή από τον αέρα του περιβάλλοντος και 

έτσι, επιτυγχάνουν την τοπική μείωση της θερμοκρασίας. Χάρη στην 

εξατμισοδιαπνοή των φυτών, η υγρασία της ατμόσφαιρας σε περιοχές με βλάστηση 

μπορεί να αυξηθεί τους θερινούς μήνες κατά 5-8% συγκριτικά με έναν υπαίθριο χώρο 

χωρίς φύτευση, δημιουργώντας συνθήκες άνεσης. 15, 16 

 

Όταν η βλάστηση χρησιμοποιείται κοντά σε κτίρια για ηλιοπροστασία, μπορεί να 

μειωθεί το ψυκτικό φορτίο του κτιρίου, ενώ αυξάνοντας τη βλάστηση στην κλίμακα 

της πόλης, γίνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη στο αστικό 

περιβάλλον. Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, που δέχεται η επιφάνεια της 

φύτευσης ποικίλλει ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, την εποχή, την ώρα στη 

διάρκεια της ημέρας, τη νέφωση, καθώς και τον προσανατολισμό και την κλίση των 

φυλλωμάτων. Ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται, ένα μέρος 

απορροφάται και τέλος, ένα άλλο μέρος διέρχεται από τη φύτευση. Έτσι, το διάχυτο 

φως, που επικρατεί κάτω από το φύλλωμα των δέντρων μειώνεται σημαντικά σε 

ένταση. Η ηλιοπροστασία και ο σκιασμός ενός κτιρίου με δέντρα και φυτά 

εξασφαλίζεται με τους παρακάτω τρόπους, οι οποίοι πολλές φορές στην πράξη, 

συναντώνται σε συνδυασμό. 
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εικόνα 26: Ποσοστά απορρόφησης ρύπων από φυτά 

εσωτερικού χώρου σε ένα εικοσιτετράωρο από 1m3 αέρα,  

[Πηγή: Κανιαδάκη Μαργιάννα] 

 Φύτευση δέντρων σε μικρή απόσταση από το κτίριο. Κατά τη διάρκεια της 

νύχτας, τα δέντρα εμποδίζουν τη διαφυγή της ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος, 

που εκπέμπεται από το έδαφος. Συνεπώς, η θερμοκρασία του αέρα σε χώρους με 

πυκνή βλάστηση είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη, που παρατηρείται σε 

ανοιχτούς χώρους. Αντίθετα, η ημερήσια θερμοκρασία είναι χαμηλότερη, επειδή ένα 

μέρος της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας εμποδίζεται να φτάσει στο έδαφος. Τα 

φυλλοβόλα δέντρα υπερτερούν των αειθαλών, γιατί έχουν το πλεονέκτημα να 

προστατεύουν τις όψεις του κτιρίου το καλοκαίρι, αλλά να αφήνουν την ακτινοβολία 

να διέλθει το χειμώνα. 

 

 Αναρριχώμενα φυτά σε κατακόρυφο τοίχο. Τα αναρριχώμενα φυτά 

εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στην επιφάνεια του τοίχου, 

περιορίζοντας τη θερμική επιβάρυνση κατά τους θερινούς μήνες. Όπως και στην 

περίπτωση των δέντρων, τα φυλλοβόλα αναρριχώμενα υπερτερούν των αειθαλών. Το 

στατικό στρώμα αέρα, που δημιουργείται μεταξύ ενός αειθαλούς αναρριχώμενου 

φυτού και του τοίχου, μπορεί να λειτουργήσει ως μόνωση και περιορίζει τις θερμικές 

απώλειες του κτιρίου το χειμώνα. 

 

Γενικά, η βλάστηση συμμετέχει με πέντε τρόπους στην αποφυγή της υπερθέρμανσης 

κατά τη θερινή περίοδο: 

 

 Με τη σκίαση στις υποκείμενες επιφάνειες, στις όψεις και στα ανοίγματα των 

κτιρίων, που διασφαλίζεται από το φύλλωμα. 

 Με τη μείωση της ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος, γεγονός που 

διευκολύνει την αποβολή θερμότητας από τις θερμές όψεις του κτιρίου. 

 Με την εξάτμιση νερού και την παραγωγή δρόσου κατά τις βιολογικές 

διεργασίες. 

 Με την αποφυγή ανάκλασης της ακτινοβολίας σε παρακείμενες επιφάνειες. Σε 

συνδυασμό δε με τη χρήση υλικών υψηλής ανακλαστικότητας, αυτά, δηλαδή, 

που έχουν συντελεστή ανακλαστικότητας πάνω από 0,6, οι επιφάνειες 

διατηρούνται πιο δροσερές. 

 Με τη δυνατότητα εκτροπής του ανέμου για μεγαλύτερη απαγωγή θερμικού 

φορτίου. 

 

Η βλάστηση ασκεί, επίσης, 

αντιρρυπαντική επίδραση, 

τόσο με τη συγκράτηση των 

στερεών σωματιδίων της 

ατμόσφαιρας, δηλαδή, της 

σκόνης όσο και με την 

απορρόφηση των ρύπων. Στην 

πρώτη περίπτωση, τα στερεά 

σωματίδια συγκρατούνται 

στην επιφάνεια των φύλλων, 



| 62  
 

των κλαδιών και των κορμών. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ρύποι εισέρχονται στο 

μεταβολισμό των φυτών, η πρόσληψή τους, δηλαδή, γίνεται με βιοχημικό τρόπο. Η 

συνεισφορά των δέντρων και των φυτών στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

είναι  σημαντική. Σε ένα δρόμο με υγιή μεγάλα δέντρα η συγκέντρωση σκόνης 

μπορεί να μειωθεί έως και 7.000 σωματίδια ανά λίτρο αέρα. Εξίσου ευεργετική είναι 

και η παρουσία φυτών στους εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα, με τα ποσοστά 

απορρόφησης των ρύπων, που δίνονται στην Εικόνα 26, τα περισσότερα φυτά 

εσωτερικών χώρων μειώνουν σημαντικά τις συγκεντρώσεις βενζολίου και 

φορμαλδεΰδης, δύο πολύ σημαντικών καρκινογόνων ρύπων.15, 16 

 

Δέντρα, θάμνοι και περιφράξεις, που ονομάζονται ανεμοφράκτες, συμβάλλουν στην 

ανεμοπροστασία των κτιρίων. Οι ανεμοφράκτες παρέχουν προστασία στα κοντινά 

τους κτίρια, ελαττώνοντας την ταχύτητα των ανέμων στην κατεύθυνση, που είναι 

τοποθετημένοι. Βασικά στοιχεία των ανεμοφρακτών είναι οι διαστάσεις και η 

πυκνότητα τους. Όσο μικρότερο είναι το πλάτος τους τόσο μεγαλύτερη είναι η ζώνη 

προστασίας, που παρέχουν. Αν το πλάτος τους είναι μεγάλο, πρέπει να τροποποιηθεί 

το σχήμα τους, ώστε το πλάτος να μην υπερβαίνει το 10% του ύψους τους, για να 

είναι αποτελεσματικοί. Οι περιφράξεις εξασφαλίζουν ζώνη μεγάλης ηρεμίας για 

μικρή όμως έκταση, γιατί μετά το εμπόδιο ο άνεμος επανακτά τα χαρακτηριστικά 

του. Τα δέντρα και οι θάμνοι, που είναι πορώδη εμπόδια, δηλαδή, επιτρέπουν τη 

διέλευση ενός μέρους του ανέμου, περιορίζουν τους στροβιλισμούς και δημιουργούν 

μία ευρύτερη ζώνη προστασίας. Υπερτερούν ως προς τις περιφράξεις στον 

περιορισμό της ταχύτητας του ανέμου, αφού μπορούν να μειώσουν την ταχύτητα του 

ανέμου κατά 50% σε απόσταση ίση με το πενταπλάσιο του ύψους τους. Το μέγιστο 

μήκος προστασίας ενός ανεμοφράκτη εξασφαλίζεται, όταν το μήκος του είναι 

τουλάχιστον ίσο με το ενδεκαπλάσιο του ύψους του. Με την κατάλληλη διάταξη των 

δέντρων γύρω από ένα κτίριο, μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα ο άνεμος τόσο τη 

χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο. Ανάλογα με τις ανάγκες, είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν δενδροφυτεύσεις για την ανακατεύθυνση του ανέμου και για τη 

δημιουργία ρευμάτων γύρω από το κτίριο με στόχο το δροσισμό του. 15, 16 

 

Τέλος, η βλάστηση ασκεί ηχομονωτική και ηχομειωτική επίδραση. Η συμβολή της 

στη μείωση των ενοχλητικών θορύβων επιτυγχάνεται χάρη στην απορρόφηση, την 

ανάκλαση και τη διάθλαση του ήχου από το φύλλωμα των δέντρων και των φυτών. Η 

κατάλληλη διάταξη της βλάστησης μπορεί να δράσει ως αποτελεσματικό φράγμα 

ήχου, δημιουργώντας ζώνη ανάσχεσης. Το φράγμα αυτό μπορεί να μειώσει το 

θόρυβο μέχρι και 10 dBA, εάν είναι τοποθετημένο κοντά στην πηγή του θορύβου. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο ψυχολογικός παράγοντας με τον οπτικό 

διαχωρισμό και την πιθανή απόκρυψη της πηγής του θορύβου. 14,15,21 

 

Γενικότερα, η ένταξη της βλάστησης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό γίνεται τόσο 

στην κλίμακα μεμονωμένων κτιρίων όσο και σε επίπεδο πόλης. Σε μεμονωμένα 

κτίρια περιλαμβάνει δέντρα σε μικρή απόσταση από το κτίριο, αναρριχώμενα φυτά, 

πέργκολες προσκείμενες σε τοίχους και φυτεμένα δώματα, ενώ στην αστική κλίμακα, 
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η βλάστηση εντάσσεται σε δρόμους, πάρκα, άλση, κήπους, παιδικές χαρές και άλλους 

χώρους αναψυχής, βελτιώνοντας το μικροκλίμα της περιοχής και το δυναμικό 

αερισμού της πόλης με ταυτόχρονη παροχή θερμικής άνεσης και οπτικής 

ανακούφισης. Ωστόσο, δεν αρκεί απλά η δημιουργία χώρων πρασίνου στα αστικά 

κέντρα. Απαιτείται πέραν αυτού, η επιλογή της κατάλληλης έκτασης και των ειδών 

της βλάστησης και η μελετημένη χωροταξική τους κατανομή, ώστε να είναι δυνατή η 

άριστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.  Η βλάστηση αποτελεί το σύνδεσμο του 

ανθρωπογενούς χώρου της πόλης με το φυσικό περιβάλλον. Τα δέντρα και οι θάμνοι 

διασπούν τη θέα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν οπτική προστασία, δημιουργούν 

κινήσεις κι ευχάριστους ήχους με το θρόισμά τους, απαλύνουν τις αρχιτεκτονικές 

γραμμές, τονίζουν και συμπληρώνουν αρχιτεκτονικά στοιχεία, ενοποιούν 

αποκλίνοντα στοιχεία και εισάγουν μια φυσικότητα στο κατά τα άλλα άκομψο αστικό 

τοπίο.15 
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Μια τεχνική, που ξεκίνησε από τις 

χώρες τις βόρειας Ευρώπης και με την 

οποία η βλάστηση μπορεί να 

προσαρτηθεί στο αστικό περιβάλλον 

είναι τα φυτεμένα δώματα. Το 

φυτεμένο δώμα είναι στην ουσία η 

οριζόντια επιστέγαση μέρους ή του 

συνόλου της επιφάνειας ενός κτιρίου με 

χώμα και φύτευση. Αποτελεί εργαλείο 

του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και 

μέτρο, που συμβάλλει στη βελτίωση 

των συμπεριφορών των κτιρίων, όπου εφαρμόζεται, καθώς οι στέγες αποτελούν 

επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία και στις περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Θεωρητικά, κάθε τύπος δώματος μπορεί να λειτουργήσει ως υπόβαθρο 

πράσινης στέγης υπό κάποιες βασικές προϋποθέσεις: α) πρέπει να είναι στατικά 

επαρκές, ώστε να μπορεί να δεχθεί τα πρόσθετα φορτία του χώματος και των 

φυτεύσεων, β) να έχει καλή υδατοστεγανότητα και υγρομόνωση, ώστε να 

εικόνα 27: Διαστρωμάτωση φυτεμένου δώματος, 

[Πηγή: Σακκά Π. Αγγελική] 
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εξασφαλίζει την προστασία της κατασκευής από βροχές και υψηλές τιμές υγρασίας 

και γ) να είναι ανθεκτικό σε βιολογικούς και χημικούς παράγοντες.  

 

Η διαστρωμάτωση ενός τυπικού φυτεμένου δώματος, ξεκινώντας από την πλάκα του 

μπετόν, περιλαμβάνει τη θερμομόνωση, τη στρώση κλίσεων, την υγρομόνωση, ένα 

αποστραγγιστικό στρώμα και το χώμα με τη βλάστηση. Συνήθως, το 

αποστραγγιστικό στρώμα παρεμβάλλεται μεταξύ μιας στρώσης διήθησης του νερού, 

όπως το γεωύφασμα, και μιας στρώσης συγκράτησης των ριζών. Εκτός από το φορτίο 

του χώματος με τη βλάστηση και του αποστραγγιστικού στρώματος, στη μελέτη του 

δώματος πρέπει να προβλέπεται πρόσθετο φορτίο για τα στάσιμα ύδατα του εδάφους. 

Για τη σωστή λειτουργία ενός φυτεμένου δώματος απαιτείται αποτελεσματικό 

σύστημα αποστράγγισης, ενώ η βλάστηση επιλέγεται να είναι πυκνή και 

ανοιχτόχρωμη, για να καθυστερεί την εισροή θερμότητας και να αντανακλά την 

ηλιακή ακτινοβολία. Για την παραγωγή των αποστραγγιστικών συστημάτων και των 

υποστρωμάτων ανάπτυξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανακυκλωμένα και 

ανακυκλώσιμα υλικά, όπως η διογκωμένη πολυστερίνη, το πολυαιθυλένιο, το 

καουτσούκ και κεραμικά υλικά. Όσο πυκνότερη είναι η βλάστηση τόσο χαμηλότερες 

θερμοκρασίες παρατηρούνται στο υπέδαφος της πράσινης στέγης, ενώ μειώνεται και 

σταθεροποιείται η θερμότητα, που διεισδύει στο εσωτερικό του κτιρίου. Η 

θερμομονωτική συμπεριφορά των φυτεμένων δωμάτων εξαρτάται από την αναλογία 

υγρασίας και αέρα στη δομή τους, καθώς και από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες. 

Στην Εικόνα 27 φαίνονται τα διάφορα στρώματα ενός φυτεμένου δώματος. Η κάλυψη 

των δωμάτων με βλάστηση έχει πολλαπλά περιβαλλοντικά, ενεργειακά και 

οικονομικά οφέλη. Τα σημαντικότερα αναλύονται παρακάτω.1 

 

Καταρχάς, τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν στη βελτίωση του μικροκλίματος μιας 

περιοχής. Αυξάνουν την υγρασία της ατμόσφαιρας, και συμβάλουν στη μείωση της 

θερμικής αστικής νησίδας, το φαινόμενο, δηλαδή, κατά το οποίο η θερμοκρασία σε 

πυκνά δομημένες περιοχές είναι υψηλότερη από αυτή της περιβάλλουσας αγροτικής 

περιοχής και των προαστίων, εξαιτίας των επιπτώσεων ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων. Τα φυτά λόγω της ανακλαστικής τους ικανότητας αλλά και λόγω 

της απορρόφησης σημαντικού ποσοστού της ηλιακής ακτινοβολίας για τις βιολογικές 

τους λειτουργίες (φωτοσύνθεση, εξάτμιση-διαπνοή) προστατεύουν το δώμα από τα 

θερμικά φορτία της ηλιακής ακτινοβολίας και μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία 

τοπικά από 2 °C έως 8 οC.  

 

Το φυτεμένο δώμα ενισχύει τη θερμομόνωση του κτιρίου, συμβάλλει στην αύξηση 

της θερμοχωρητικότητας της οροφής του και επιφέρει μείωση στα απαιτούμενα 

φορτία θέρμανσης και ψύξης του ορόφου, με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Οι 

ενεργειακές απώλειες μειώνονται, επομένως εξοικονομείται ενέργεια για την ψύξη 

και τη θέρμανση του κτιρίου και βελτιώνονται οι συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό 

περιβάλλον. Σημαντική συμβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη έχει η 

εφαρμογή ψυχρών και θερμοχρωμικών υλικών. Στην περίπτωση μάλιστα, που στο 

κτίριο υπάρχουν φωτοβολταϊκά συστήματα, ενισχύεται η απόδοση τους. Η τοπική 
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μείωση της θερμοκρασίας σε μια πράσινη στέγη, που οφείλεται στην εξάτμιση της 

υγρασίας αλλά και στη διαπνοή των φυτών, βελτιστοποιεί τη λειτουργία των 

φωτοβολταϊκών πάνελ και συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας στη 

στέγη. 

 

Οι πράσινες στέγες συντείνουν, επίσης, στη διαχείριση των όμβριων υδάτων και στη 

μείωση της απορροής του νερού με αποτέλεσμα την αποφόρτιση των δικτύων 

ομβρίων των αστικών κέντρων αλλά και τη διατήρηση του υδρολογικού κύκλου του 

νερού. To ποσοστό του νερού, που συγκρατείται σε ένα φυτεμένο δώμα, εξαρτάται 

από το σύστημα υποδομής, το είδος και το ύψος του υποστρώματος ανάπτυξης των 

φυτών, το είδος της βλάστησης και το κλίμα της περιοχής. Κατά τους θερινούς μήνες 

η συγκράτηση νερού μπορεί να αγγίξει ποσοστό 70% με 90%, ενώ κατά τους 

χειμερινούς μήνες το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40% με 50%. Με τη συγκράτηση του 

νερού διατηρούνται τα επίπεδα υγρασίας και βελτιώνεται ο δροσισμός των κτιρίων. Η 

εκτεταμένη εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων στον αστικό ιστό βοηθά σημαντικά στην 

εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και 

διάβρωσης του εδάφους. 

 

Συνυπολογίζοντας το γεγονός, ότι τα επιβλαβή συστατικά του αέρα απορροφώνται 

και με τη βοήθεια της βροχής καταλήγουν στο υπόστρωμα των φυτών, όπου 

δεσμεύονται, οι πράσινες στέγες βοηθούν στο φιλτράρισμα των σωματιδίων και των 

ρύπων μέσω του φυλλώματος των φυτών, στην απορρόφηση του διοξειδίου του 

άνθρακα κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης και στη μείωση της σκόνης σε ποσοστό 

από 10 έως 20%. Ο συνδυασμός της πορώδους υφής του υποστρώματος, των φυτών 

και του εγκλωβισμένου αέρα σε μια πράσινη στέγη λειτουργεί και ως ηχομονωτικό 

στρώμα. Τα ηχητικά κύματα απορροφώνται, αντανακλώνται ή διαθλώνται. Η 

πράσινη στέγη μπορεί να μειώσει κατά 3 dB την ένταση του ήχου, που ανακλάται, 

και ταυτόχρονα να βελτιώσει την ηχομόνωση του κτιρίου κατά 8 dB. 

 

Τα φυτά λόγω της ανακλαστικής τους ικανότητας αλλά και λόγω της απορρόφησης 

σημαντικού ποσοστού της ηλιακής ακτινοβολίας για τις βιολογικές τους λειτουργίες 

προστατεύουν τα δομικά υλικά από φθορές, που μπορεί να προκαλέσει η έκθεσή τους 

στην ηλιακή ακτινοβολία και στις μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας. Ως 

φυσικό επακόλουθο, αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Επιπλέον, η ύπαρξη 

φυτών ελαχιστοποιεί σε μεγάλο βαθμό τα καταστρεπτικά αποτελέσματα ακραίων 

καιρικών φαινομένων, όπως ο άνεμος, το χαλάζι και οι δυνατές βροχές. 

 

Γενικά, η δημιουργία φυτεμένων δωμάτων είναι μια σύγχρονη πρακτική για τη 

λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων. Οι πράσινες στέγες μετατρέπουν 

ανεκμετάλλευτους χώρους σε χώρους δημιουργίας, ξεκούρασης και αναψυχής. 

Συνδράμουν στην ανάκτηση των χαμένων χώρων πρασίνου, ενώ παράλληλα η 

αύξηση της εκμεταλλεύσιμης επιφάνειας των ακινήτων αυξάνει την εμπορική τους 

αξία. Τέλος, δημιουργούν αυτόνομα οικοσυστήματα και ενθαρρύνουν την παρουσία 

και την παραμονή της πανίδας.1 
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Οι ιδιότητες των πράσινων δωμάτων που αφορούν στη συνεισφορά τους στην 

ποιοτική αναβάθμιση των κτιρίων και του περιβάλλοντος είναι πολλές, ωστόσο 

υπάρχει και η αντίθετη άποψη. Κάποιες ιδιότητες τους γεννούν αμφιβολίες για τη 

συνεισφορά τους στη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιδράσεων στο κτίριο.  

 

Συχνά τα φυτεμένα δώματα κατατάσσονται στην κατηγορία των ψυχρών δωμάτων, 

καθώς ανακλούν μεγάλο μέρος της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και 

ευνοούν την αποβολή θερμότητας. Ένα ψυχρό δώμα έχει θετική συνεισφορά στο 

ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου σε θερμές περιόδους, όταν δεν είναι ευπρόσδεκτα τα 

μεγάλα θερμικά φορτία, που δέχεται από τον ήλιο, και αρνητική σε ψυχρές 

περιόδους. Συνεπώς, αξίζει να εξεταστεί σε ποιο βαθμό τα φυτεμένα δώματα ανήκουν 

σε αυτή την κατηγορία δωμάτων. Η ψύξη στα φυτεμένα δώματα μπορεί να 

δικαιολογηθεί ως αποτέλεσμα της ανακλαστικότητας των φυτών και του 

υποστρώματος, της ηλιοπροστασίας, που παρέχει το φύλλωμα και της 

εξατμισοδιαπνοής στην επιφάνεια των φυλλωμάτων. Τα αντεπιχειρήματα αυτής της 

άποψης δίνονται παρακάτω.  

 

Αναφορικά με τη λευκαύγεια, που είναι το μέτρο της ανακλαστικότητας των 

επιφανειών των υλικών υποστηρίζεται, ότι το χώμα αλλά και η βλάστηση -στις 

περισσότερες μορφές τους- έχουν τιμές μικρότερες ή ίσες από την αντίστοιχη των 

περισσότερων υλικών επικάλυψης στεγών, όπως τα κεραμίδια, και σημαντικά 

μικρότερες από τις τελικές επικαλύψεις των τυπικών ψυχρών δωμάτων. Επιπλέον, ως 

προς την ηλιοπροστασία, που παρέχουν τα φυτεμένα δώματα, η οποία για να 

επιτευχθεί χρειάζεται πυκνό φύλλωμα, σημειώνεται ότι αυτό εγκλωβίζει ταυτόχρονα 

την όποια θερμότητα συσσωρεύεται κατάντη, εμποδίζοντας την ανάκλασή της και 

την κυκλοφορία του αέρα.  Η προκαλούμενη ψύξη στην επιφάνεια των δωμάτων 

είναι αμφίβολο, ότι επηρεάζει πρακτικά τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, 

αφενός επειδή οι ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ της επιφάνειας των δομικών 

στοιχείων και του αέρα δεν αποτελούν ισχυρό μηχανισμό μετάδοσης θερμότητας και 

αφετέρου, επειδή η όποια ψύξη παρατηρείται, συμβαίνει σε στρώσεις εξωτερικά της 

θερμομόνωσης.  

 

Ακόμη, η προστασία από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, που προσφέρει το 

φυτεμένο δώμα στο υπόβαθρό του, έχει αξία στην περίπτωση, που οι μονώσεις του 

κτιρίου, θερμομόνωση και υγρομόνωση, είναι εκτεθειμένες. Η εκδοχή όμως των 

εκτεθειμένων μονώσεων συνιστά κατασκευαστική ατέλεια. Κάθε τύπος δώματος 

οφείλει να έχει μια επικάλυψη, που να προστατεύει αποτελεσματικά τις μονώσεις του 

από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις. Εκτός αυτού, ενώ ένα φυτεμένο δώμα, σε 

περίπτωση ραγδαίας βροχόπτωσης, μπορεί να απορροφήσει μέρος του νερού και να 

βοηθήσει στην εξομάλυνση της απορροής του, διατρέχει τον κίνδυνο οι παρασύρσεις 

των χωμάτων να φράξουν τα στόμια των υδρορροών απορροής. Από την άλλη, η 

ηχομονωτική ικανότητα των στοιχείων ενός φυτεμένου δώματος μπορεί να 

εξισορροπηθεί με την αύξηση του πάχους κάποιων στρώσεων των συμβατικών 
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δωμάτων, όπως της θερμομόνωσης, ενώ το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακόμα 

καλύτερο με την εφαρμογή κατάλληλων, ειδικών ηχομονωτικών στρώσεων.  

 

Στις ιδιότητες των πράσινων δωμάτων με αρνητική συμβολή εντοπίζονται και η 

ενδεχόμενη υψηλή υγρασία, που μπορούν αυτά να προκαλέσουν και ο κίνδυνος 

πυρκαγιάς. Στις παρατηρήσεις αυτές αξίζει να σημειωθεί, ότι ένα φυτεμένο δώμα έχει 

υψηλό κόστος κατασκευής και χρειάζεται συντήρηση. Η συντήρηση συνεπάγεται 

τρέχον κόστος και κόστος πρόσθετων απαιτήσεων, όπως για εξοπλισμό ή 

αποθηκευτικό χώρο αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις σε κάποιες περιπτώσεις. 

Γενικά, το φυτεμένο δώμα, ως σύνθετη κατασκευή με αλλεπάλληλες μονωτικές 

στρώσεις, έχει αυξημένο κίνδυνο αστοχιών, αυξημένη δυσκολία επιδιορθώσεων και 

μη προβλέψιμες συμπεριφορές στη λειτουργία του. 

 

Η βλάστηση μπορεί να ενσωματωθεί 

στη δόμηση και με τη μορφή κάθετης 

φύτευσης. Η κάλυψη κατακόρυφων 

επιφανειών κτιρίων με φυτά, 

παρουσιάζει παρόμοιες συμπεριφορές 

με αυτές, των φυτεμένων δωμάτων. 

Εκτός από την απορρύπανση του αέρα, 

που επιτυγχάνει, προστατεύει 

συγχρόνως τα κτίρια από ακραίες 

θερμοκρασιακές μεταβολές και 

ρυθμίζει τον αερισμό και τα επίπεδα 

υγρασίας, ελαχιστοποιώντας την 

ενέργεια, που δαπανάται. Επίσης, 

προσφέρει ηχομονωτικές ιδιότητες και 

αποτελεί μέσο αύξησης της 

βιοποικιλότητας του αστικού 

περιβάλλοντος. Στα αρνητικά της 

κάθετης φύτευσης συγκαταλέγονται το 

υψηλό κόστος εγκατάστασης, η πιθανή 

εμφάνιση αυξημένης υγρασίας και η 

προσέλκυση εντόμων. 

 

Οι φυτεμένοι τοίχοι είναι κατάλληλοι για εφαρμογές τόσο σε εξωτερικό όσο και σε 

εσωτερικό χώρο, με την προϋπόθεση, ότι και στις δυο περιπτώσεις εξασφαλίζεται ο 

φωτισμός και η συντήρησή τους. Τα συστήματα κάθετης φύτευσης μπορούν είτε να 

στηριχθούν απευθείας σε υφιστάμενο κατακόρυφο τοίχο με μηχανικά μέσα είτε να 

τοποθετηθούν εντός πλαισίων ή εσοχών, που διαμορφώνονται κατάλληλα σε 

υφιστάμενες υποδομές, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής φυτεμένου τοίχου 

διπλής όψης, που στηρίζεται μόνο στο άνω και το κάτω τμήμα του. Επιπλέον, 

μπορούν να συνδεθούν και με το σύστημα κλιματισμού ή εξαερισμού του κτιρίου, 

βελτιώνοντας σε μεγαλύτερο βαθμό την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό του. 

εικόνα 27Α: Φυτεμένος τοίχος, 

[Πηγή: περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ] 
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Οι τύποι κάθετης φύτευσης, αναφορικά με τον τρόπο ανάπτυξης των φυτών, είναι 

δύο. Ο πρώτος τύπος περιλαμβάνει την κατασκευή συστήματος στήριξης για την 

ανάπτυξη αναρριχώμενων φυτών. Οι ρίζες των φυτών βρίσκονται στο έδαφος, ενώ 

στον τοίχο τοποθετείται μεταλλικός σκελετός, που υποβοηθά την αναρρίχηση των 

φυτών. Στο δεύτερο τύπο οι ρίζες των φυτών αναπτύσσονται πάνω στον τοίχο. Οι 

τοίχοι αυτού του τύπου ονομάζονται και ζωντανοί τοίχοι (living walls). Η λειτουργία 

τους βασίζεται σε ένα υδροπονικό σύστημα, που τροφοδοτείται με νερό, πλούσιο σε 

θρεπτικά συστατικά, το οποίο επαναχρησιμοποιείται με τη βοήθεια ενός συλλέκτη 

και κυκλοφορεί με τη βοήθεια αντλιών. Το σύστημα συντίθεται από τρία βασικά 

στοιχεία - τη λεκάνη απορροής, που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση του νερού 

για την απαραίτητη άρδευση των φυτών αλλά και για την εξασφάλιση της 

κυκλοφορίας του νερού στον τοίχο, τη στρώση ανάπτυξης του ριζικού συστήματος 

των φυτών και τη φύτευση, που θα επιλεγεί. 39 

 

Επιλογικά, μολονότι οι ωφέλιμες ιδιότητες της φύτευσης σε δώματα και όψεις είναι 

αρκετές, η αποτελεσματικότητά τους σε κάποιες περιπτώσεις είναι ασαφής ή 

εκδηλώνεται υπό προϋποθέσεις. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, ότι ορισμένες 

από τις επιθυμητές τους ιδιότητες μπορούν να εξυπηρετηθούν αντιστοίχως και από 

συμβατικές επιλογές. Σίγουρα αποτελούν καλή λύση για την ποιοτική αναβάθμιση 

του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στο αστικό τοπίο, όπου τα περιθώρια ανάπτυξης 

πρασίνου είναι περιορισμένα. Επομένως, τα φυτεμένα δώματα και οι φυτεμένοι 

τοίχοι συνιστούν, κυρίως, πρωτοβουλίες οικολογικής συνείδησης και κατ’ επέκταση, 

κοινωνικής προσφοράς. 

 

 
 

εικόνα 27Β: Λεπτομέρεια συστήματος φυτεμένου τοίχου με βυθισμένη εντός του εδάφους λεκάνη 

απορροής, [Πηγή: περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ] 

 
[1. ΣΑΚΚΑ Π. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2014), Διπλωματική Εργασία με Θέμα «ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ», σελ. 60-64, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΔΠΜΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες] 

 

[14. Νίκος Παπαμανώλης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης 

(2015), “Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων”, σελ. 95-96, 175-178, 

ΣΕΑΒ - Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα] 
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[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ. 153-155, 164, 167-190, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

[39. ΦΩΤΕΙΝΗ Γ. ΠΡΕΦΤΙΤΣΗ, Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός (2014), «ΦΥΤΕΜΕΝΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΣΕ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», σελ. 77-82, περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ] 

 

Υγρό στοιχείο. Ο φυσικός δροσισμός αποτελεί εναλλακτική πρακτική για την 

εξασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης στα κτίρια κατά τη θερινή περίοδο. Η 

εφαρμογή τεχνικών φυσικού δροσισμού συνεπάγεται τη μείωση των ψυκτικών 

φορτίων των κτιρίων. Με το φυσικό δροσισμό, εκτός της εξοικονομούμενης 

ενέργειας, βελτιώνονται σημαντικά οι συνθήκες άνεσης των εσωτερικών χώρων, 

ακόμα και σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, καθώς τα δομικά στοιχεία διατηρούνται 

δροσερά. Από έρευνες προκύπτει, ότι η θερμοκρασία μέσα στα κτίρια μπορεί να 

διατηρηθεί έως και 10 °C χαμηλότερη από την εξωτερική. Η λειτουργία των τεχνικών 

φυσικού δροσισμού βασίζεται στη μείωση των ηλιακών και θερμικών κερδών στο 

περίβλημα του κτιρίου και στην απόρριψη της θερμότητας από το εσωτερικό του 

κτιρίου στο φυσικό περιβάλλον. Εκτός από τη βλάστηση, το υγρό στοιχείο μπορεί 

επίσης να  συμβάλει στο φυσικό δροσισμό ενός κτιρίου, μιας και οι υδάτινες 

επιφάνειες μπορούν να τροποποιήσουν εξίσου το μικροκλίμα μιας περιοχής. Με το 

φαινόμενο της εξάτμισης απορροφάται θερμότητα από τον αέρα της ατμόσφαιρας, ο 

αέρας κοντά στην υδάτινη επιφάνεια ψύχεται και εμπλουτίζεται με υδρατμούς κατά 

την επαφή με την ψυχρότερη επιφάνεια του νερού. Έπειτα, ο αέρας αυτός είτε 

εισέρχεται απευθείας στο κτίριο είτε ψύχει το κέλυφος του κτιρίου ή κάποιου 

εναλλάκτη. 

 

Για να αλλάξει κατάσταση το νερό και από υγρό να μετατραπεί σε ατμό, απαιτείται 

ένα ορισμένο ποσό θερμότητας, που ονομάζεται λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης. 

Για να συμβεί αυτό, πρέπει η πίεση ατμών του νερού να είναι υψηλότερη από τη 

μερική πίεση των υδρατμών στην παρακείμενη ατμόσφαιρα. Κατά την αλλαγή φάσης 

του νερού, όταν η απορρόφηση θερμότητας συνοδεύεται από πτώση της 

θερμοκρασίας του αέρα με παράλληλη αύξηση των επιπέδων υγρασίας του, ο 

εξατμιστικός δροσισμός είναι άμεσος, σε αντίθεση με τον έμμεσο εξατμιστικό 

δροσισμό, κατά τον οποίο η εξάτμιση δε συνεπάγεται αύξηση της περιεχόμενης 

υγρασίας του αέρα. Η ψύξη από εξάτμιση μπορεί να μεγιστοποιηθεί με αύξηση της 

επιφάνειας επαφής του αέρα με το νερό αλλά και με τη σχετική κίνηση του αέρα και 

του νερού. Η άμεση ψύξη από εξάτμιση, καθώς αυξάνει την υγρασία των εσωτερικών 

χώρων, πρέπει να συνδυάζεται με την ανανέωση του αέρα του κτιρίου για αποφυγή 

συμπύκνωσης και ανάπτυξης μούχλας.  

 

Δεξαμενές νερού, πισίνες, υδάτινοι πίδακες, κρήνες και σιντριβάνια σε εσωτερικές 

αυλές και αίθρια ή κοντά σε ανοίγματα κτιρίων μπορούν να λειτουργήσουν ως πηγές 

δροσισμού, που μειώνουν τη θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και του 

εισερχόμενου στο κτίριο αέρα. Καθώς οι υδάτινες επιφάνειες αυξάνουν την υγρασία 

του αέρα, είναι πολύ ευεργετικές σε ξηρά κλίματα, ωστόσο μπορούν να 
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δημιουργήσουν προβλήματα στη θερμική άνεση σε υγρά κλίματα, όπου ο αέρας είναι 

κοντά στην κατάσταση κορεσμού.  

 

Άλλες τεχνικές δροσισμού με εξάτμιση νερού είναι οι πύργοι δροσισμού, στους 

οποίους ψεκάζεται νερό. Ο εξωτερικός αέρας εισέρχεται στον πύργο, ψύχεται από 

την εξάτμιση του ψεκαζόμενου νερού και κατόπιν, μεταφέρεται στο κτίριο. Τεχνικές 

έμμεσου εξατμιστικού δροσισμού είναι οι ανοιχτές λίμνες οροφής και ο ψεκασμός 

των δωμάτων με νερό. Επιπλέον, υπάρχουν και οι υβριδικές ψυκτικές μονάδες 

άμεσης, έμμεσης ή συνδυασμένης εξάτμισης, που λειτουργούν καλά σε περιβάλλοντα 

με χαμηλά επίπεδα υγρασίας. 16 

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα (ΜΑΙΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με Θέμα 

«Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», σελ. 

71, 84-85, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ 

Εναλλακτική Δόμηση 

 

 

Γ1. Οικολογικά Δομικά Υλικά 

 

Ο περιβαλλοντικός παράγοντας, όντας ιδιαίτερα σύνθετος, αποτελεί πλέον 

αντικείμενο έρευνας παγκοσμίως. Η ανάλυση του κύκλου ζωής ενός υλικού είναι μια 

τεχνική εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που συνδέονται με αυτό από τη 

στιγμή εξόρυξης ή παραγωγής μέχρι τη χρήση και την τελική διάθεση του και αφορά 

στην κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, όπως επίσης και στα απόβλητα και 

τους ρύπους, που απελευθερώνει. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μία συγκρίσιμη 

βάση για υλικά, μέσα από ποικίλα κριτήρια, που ποσοτικοποιούνται με συντελεστές 

βαρύτητας. 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 

ενεργειακή κατανάλωση, καθώς και τη θερμική και οπτική άνεση στα κτίρια. 

Ιδιαίτερα η ανακλαστικότητα των υλικών στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και ο 

συντελεστής εκπομπής τους στην μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία, 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο ενεργειακό ισοζύγιο των αστικών περιοχών. 22 

 

Σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν προδιαγραφές υλικών, υπάρχει η δυνατότητα 

εφαρμογής ενός είδους κανόνων, οι οποίοι υποδεικνύουν ποια υλικά είναι καλό να 

προτιμούνται: 

 

 Χρήση τοπικών υλικών, η επιλογή των οποίων συμβάλλει στη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας μεταφοράς και της παραγωγής ρύπων. 

 Χρήση υλικών σε αφθονία - σε αντίθετη περίπτωση προκαλείται υποβάθμιση στο 

χώρο λήψης τους. 

 Χρήση ανανεούμενων φυσικών υλικών, που αποτελούν βασικό κανόνα για την 

υποστήριξη της βιωσιμότητας. 

 Χρήση υλικών με χαμηλή περιεχόμενη ενέργεια, που συμβάλλει στη μείωση της 

συνολικής ενέργειας δόμησης. 

 Χρήση υλικών, που αποδεδειγμένα δεν προκαλούν προβλήματα υγείας. 

 Επανάχρηση υλικών κατεδάφισης. 15 

 

Από τα συμβατικά δομικά υλικά, αυτά που ανταποκρίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό 

στις απαιτήσεις της οικολογικής δόμησης είναι τα εξής: 23 

 

 Το ξύλο. Είναι φυσικό υλικό, μπορεί να αφομοιωθεί απόλυτα από το 

περιβάλλον κι έχει απίστευτα πολλές εφαρμογές στην εσωτερική αρχιτεκτονική και 

τη διακόσμηση (δάπεδα, έπιπλα, κουφώματα, στέγες, κλπ). Ωστόσο, η χρήση του δεν 

πρέπει να γίνεται απερίσκεπτα και η προμήθειά του είναι απαραίτητο να 
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εξασφαλίζεται από ελεγχόμενες και πιστοποιημένες δασικές καλλιέργειες. Η μαζική 

χρήση του ξύλου στην Ελλάδα προϋποθέτει και την αντίστοιχη ανάπτυξη 

καλλιεργειών οικοδομικής ξυλείας με αυστηρά πρότυπα διαχείρισης. Επίσης, 

απαραίτητη προϋπόθεση κατά την επεξεργασία και συντήρηση των προϊόντων 

ξυλείας είναι να χρησιμοποιούνται φυσικά αβλαβή παρασιτοκτόνα και μη τοξικά 

υλικά φυτικής προέλευσης (φυτικά έλαια, κερί, φυτικές ρητίνες). Ξύλο εμποτισμένο 

με μαγνήσιο εκτιμάται ιδιαίτερα στη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Μερικά από τα 

κυριότερα πλεονεκτήματα του είναι η παροχή καλής θερμικής και ακουστικής 

μόνωσης, η μικρή υγροσκοπικότητα και το γεγονός, ότι είναι ηλεκτρικά ουδέτερο και 

μη ραδιενεργό. 

  

          
 

εικόνα 28: Τα σήματα των οργανισμών, που πιστοποιούν τη σωστή διαχείριση των δασών προέλευσης 

ξυλείας, [Πηγές: Programme for the Endorsement of Forest Certification, https://www.pefc.org & 

Forest Stewardship Council, https://us.fsc.org] 

 

 Κεραμικά προϊόντα. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τούβλα, κεραμίδια 

και πλακάκια. Τα κεραμικά είναι φυσικά προϊόντα με βάση το χώμα και το νερό, 

ανακυκλώσιμα και μη τοξικά. Μειονέκτημα τους αποτελεί η κατανάλωση αρκετά 

μεγάλης ποσότητας ενέργειας για την παραγωγή τους με ψήσιμο. Τα τελευταία 

χρόνια, όμως, έχει αναβιώσει η χρήση της άψητης αργίλου (πλίνθοι). Η «ωμή» 

άργιλος, κατάλληλα σχηματισμένη με τη μορφή ωμόπλινθων ή χυτή σε καλούπια, 

που μοιάζουν με αυτά του σκυροδέματος, αποτελεί ένα άριστο δομικό υλικό ως προς 

τη μηχανική του αντοχή, τη θερμική μόνωση και τη δυνατότητα αναπνοής, που 

προσφέρει στους εξωτερικούς τοίχους. 

 

 Η πέτρα. Αποτελεί φυσικό προϊόν δόμησης -εφόσον δεν έχει επικαλυφθεί από 

τοξικά βερνίκια- με άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες και μεγάλη αντοχή. Η 

αλόγιστη εξόρυξη πέτρας, όπως για παράδειγμα του μαρμάρου, αλλοιώνει αισθητικά 

και υποβαθμίζει περιβαλλοντικά το τοπίο.  

  

 Ο ασβέστης. Αφήνει το κτίριο να αναπνέει, επιτρέποντας σταθερή ανταλλαγή 

αέρα μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού περιβάλλοντος. Έχει εύκολη 

συντήρηση και ανακατασκευή στις ζώνες, που υφίστανται φθορές με το πέρασμα του 

χρόνου. 

 

 Διογκωμένος φελλός. Πρόκειται για απόλυτα υγιεινό θερμομονωτικό υλικό 

με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας παραγωγής και ανακυκλώσιμο, εκτός εάν κατά την 

τοποθέτησή του χρησιμοποιηθούν συνθετικές κόλλες με φορμαλδεΰδη, που είναι 

https://www.pefc.org/
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τοξικές. Επομένως, πρέπει να διατίθεται με πιστοποιητικό. Μοναδικό μειονέκτημά 

του είναι η υψηλή του τιμή σε σχέση με τα υπόλοιπα μονωτικά υλικά.  

 

 Οικολογικά χρώματα. Η ασφαλέστερη οικολογική επιλογή είναι τα χρώματα 

από φυσικά συστατικά, που έχουν ως πρώτη ύλη φυτικές ρητίνες, έλαια, κεριά και 

ορυκτά υλικά, όπως κιμωλία, βόρακα και ώχρα, τα οποία είναι απόλυτα ασφαλή για 

τον άνθρωπο, φιλικά προς το περιβάλλον, πλήρως ανακυκλώσιμα και δημιουργούν 

ισάξια αποτελέσματα με τα αντίστοιχα χημικά.  

 

 Κόλλα από καουτσούκ.  Οι κόλλες από συνθετικές ρητίνες μπορούν να 

γίνουν πηγές επιβλαβών αναθυμιάσεων για τον άνθρωπο. Αντίθετα, η κόλλα από 

καουτσούκ είναι φυσικό, μη τοξικό προϊόν, που διατηρεί τις συγκολλητικές του 

ιδιότητες στο χρόνο.  

 

 Ηρακλείτης ή Ξυλόμαλλο. Είναι ένα μονωτικό υλικό, που παράγεται από 

πρόσμιξη τσιμέντου και ινών ξύλου. Σε αντίθεση με τα περισσότερα μονωτικά υλικά 

χημικής προέλευσης, το ξυλόμαλλο είναι ανακυκλώσιμο, αβλαβές για την υγεία, 

παράγεται χωρίς μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, καίγεται δύσκολα σε περίπτωση 

πυρκαγιάς και δεν απελευθερώνει τοξικές ουσίες.  

 

 Κερί. Το κερί μελισσών είναι το καλύτερο μέσο για το φινίρισμα και την 

προστασία ξύλινων δαπέδων κι άλλων ξύλινων κατασκευών.  

 

 Πλέγμα γιούτας. Πρόκειται για ένα ακόμη φυσικό υλικό, το οποίο 

προέρχεται από ανανεώσιμη πηγή και δεν παρουσιάζει δυσκολία στη χρήση του. 

Στην κατασκευή εσωτερικών μονωτικών επιχρισμάτων με βάση φόδρα από πλέγμα 

γιούτας απορροφώνται οι τάσεις, λόγω της συστολής, που προκαλεί η εξάτμιση του 

νερού του κονιάματος, και αποφεύγεται έτσι η δημιουργία ρηγματώσεων.23 

 

Τα οικολογικά υλικά, επομένως, αποτελούν στο σύνολό τους μία τεχνικώς και 

οικονομικώς βιώσιμη λύση για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη 

διατήρηση της στάθμης της σχετικής υγρασίας σε ικανοποιητικά επίπεδα (40 έως 

60%), την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων υδρατμού και μούχλας στα ψυχρά 

σημεία του εσωτερικού ενός κτιρίου, τη διατήρηση των συνθηκών υγιεινής και τη 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. 

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ. 258-259, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

[22. Ξένια Κατσιγιάννη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ (2012), “Οικολογικά υλικά δόμησης”, 

ανασύρθηκε στις 03/08/2017 από http://www.s-ol-ar.gr/index.php/arthra/eco-domisi/8-eco-ylika] 

 

[23. eletech | www.eletech.gr | created by ele siomos (2014-2017), “Οικολογικά υλικά δόμησης:  

πλήρης οδηγός”, ανασύρθηκε στις 03/08/2017 από http://www.eletech.gr/green-building-products/] 

http://www.s-ol-ar.gr/index.php/arthra/eco-domisi/8-eco-ylika
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εικόνα 29: Οδηγός οικολογικών υλικών για τις κατασκευές,  

 [Πηγή: www.eletech.gr/green-building-products] 

 

Ο προσδιορισμός ενός οικολογικού δομικού υλικού, είναι πολύπλοκη διαδικασία κι 

έχει δύο διαστάσεις - από τη μία, κατά πόσο το υλικό είναι φιλικό προς τον άνθρωπο 

και την υγεία του και από την άλλη, κατά πόσο το υλικό έχει χαμηλό περιβαλλοντικό 

αποτύπωμα. Γενικότερα, ένα υλικό μπορεί να χαρακτηριστεί οικολογικό, όταν πληροί 

αρκετές ή το σύνολο των παρακάτω παραμέτρων: 

 

 Είναι ανακυκλώσιμο και αφομοιώσιμο από το περιβάλλον. 

 Έχει μικρή ενσωματωμένη ενέργεια και δεν απαιτεί μεγάλη κατανάλωση 

ενέργειας για την παραγωγή και επεξεργασία του. 

 Δεν καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φυσικών και πρώτων υλών. 

 Δεν είναι τοξικό ή βλαβερό για την υγεία των χρηστών και το περιβάλλον. 

 Έχει μειωμένες εκπομπές CO2 και ΝOx κατά τη διάρκεια παραγωγής, μεταφοράς 

και χρήσης του. 

 

Διάφοροι οικονομικοί φορείς σε κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής κοινότητας, δημόσιοι 

και ιδιωτικοί, ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την απονομή οικολογικού σήματος σε 

προϊόντα και υπηρεσίες. Ανάμεσα στα κράτη υπήρχαν διαφοροποιήσεις και παρά το 

γεγονός, ότι ορισμένα από αυτά σημείωσαν αξιόλογη πρόοδο, οι προσπάθειες, που 
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καταβάλλονταν για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν ασυντόνιστες. Για το 

συντονισμό των περιβαλλοντικών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπόνησε το Κοινοτικό Σύστημα Απονομής Οικολογικού 

Σήματος. 

 

Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (eu eco label) εισήχθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

το Μάρτιο του 1992 ως ένα σύστημα απονομής οικολογικού σήματος με ισχύ σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του 5ου Σχεδίου Δράσης για το 

Περιβάλλον (5th Environmental Action Plan). Κύριος στόχος του ήταν η επιδίωξη και 

επίτευξη της βιωσιμότητας μέσω της ενεργής συμμετοχής του κοινού στην 

ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 το Κοινοτικό 

Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος αναθεωρήθηκε με απώτερο στόχο την 

απλοποίηση των διαδικασιών για την απονομή του σήματος, όπως αυτή προκύπτει 

μέσα από την εφαρμογή τους με την πάροδο των ετών. Η νομοθεσία, που διέπει 

σήμερα το Οικολογικό Σήμα είναι ο νέος Κανονισμός (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το 

οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel).24 

 

Το Οικολογικό Σήμα απονέμεται στα προϊόντα με τις μικρότερες επιπτώσεις για το 

περιβάλλον. Αφού τους χορηγηθεί η σχετική σήμανση, οι κατασκευαστές μπορούν να 

χρησιμοποιούν στα εγκεκριμένα προϊόντα τους, το επίσημο λογότυπο, ένα λουλούδι 

με δώδεκα αστέρια, που δηλώνει, ότι ένα προϊόν είναι φιλικό προς το περιβάλλον, 

(Εικόνα 30). 

 

 

εικόνα 30: Οικολογικό Σήμα, 

 [Πηγή: EU Ecolabel - Environment - European Commission, 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm] 

 

Απονέμεται από το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUEB), που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα, αρμόδιος Εθνικός Φορέας είναι το ΑΣΑΟΣ – 

Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος, στο οποίο συμμετέχουν 

εκπρόσωποι της βιομηχανίας, περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων 

καταναλωτών. Το σύστημα λαμβάνει υπόψη τους εξής περιβαλλοντικούς παράγοντες 

για την πιστοποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών: 

 

 ποιότητα του αέρα και των υδάτων, 

 προστασία του εδάφους, 

 εξοικονόμηση ενέργειας, 
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 διαχείριση φυσικών πόρων, 

 πρόληψη της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, 

 προστασία της στιβάδας του όζοντος, 

 περιβαλλοντική ασφάλεια, 

 θόρυβο, 

 βιοποικιλότητα, κ.ά. 

 

Τα κριτήρια αφορούν σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, από την 

εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την τελική διάθεση στο τέλος της ζωής του. 

Αξιολογούνται λεπτομερώς οι επιπτώσεις του στο περιβάλλον σε κάθε φάση του 

κύκλου της ζωής του και λαμβάνονται υπόψη τα υλικά που υπεισέρχονται στη 

σύνθεση του προϊόντος. Το κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος είναι 

προαιρετικό, σε αντίθεση με το σήμα CE. Κατασκευαστές, έμποροι και άλλοι 

επιχειρηματίες, που τηρούν τις προϋποθέσεις κι επιλέγουν να το διεκδικήσουν, 

συμβάλλουν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Επιπλέον, αποκτούν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς δίνουν στον καταναλωτή τη δυνατότητα να 

αναγνωρίζει τα προϊόντα, που σέβονται το περιβάλλον ανεξάρτητα από τη χώρα 

κατασκευής τους και οι ίδιοι μπορούν να αποδεικνύουν στους καταναλωτές, ότι τα 

προϊόντα τους ανταποκρίνονται σε αυστηρά οικολογικά πρότυπα. 

 

Όσο αφορά στα δομικά προϊόντα, οι κατηγορίες των οποίων τα κριτήρια έχουν ήδη 

ψηφιστεί, είναι τα χρώματα και τα βερνίκια εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων 

(Απόφαση 2009/544/ΕΚ και Απόφαση 2009/543/ΕΚ της Επιτροπής για χρώματα και 

βερνίκια εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων αντίστοιχα), οι σκληρές επενδύσεις 

δαπέδων από φυσικές πέτρες, συσσωματωμένους λίθους, πλάκες επίστρωσης από 

σκυρόδεμα, πλακίδια μωσαϊκού, κεραμικά πλακίδια και αργιλικά πλακίδια (Απόφαση 

2009/607/ΕΚ της Επιτροπής) και είναι σε επεξεργασία τα κριτήρια για τα μονωτικά 

υλικά. 25 

 
[24. Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας (2006), “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ”, 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, 

Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού, Ξάνθη] 

 

[25. EUR-Lex (02.12.2009), “Οικολογικό σήμα”, ανασύρθηκε στις 03/08/2017 από http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28020] 

 

Γ2. Τεχνικές Φυσικής Δόμησης 

cob, adobe, earthbags, straw & clay, αχυρόμπαλες, cordwood, poured earth, 

rammed earth, wattle and daub, κουρέλια με ασβέστη 

 

Εδώ και είκοσι πέντε περίπου χρόνια, ξεκινώντας από την Αμερική, εμφανίστηκε 

ένας θεωρητικά νέος όρος, η «φυσική δόμηση», που στην ουσία πρόκειται για παλιές, 

παραδοσιακές τεχνικές κτισίματος με τοπικά, φυσικά υλικά είτε για ανάμιξη 

παραδοσιακών μεθόδων με νέες ιδέες και τεχνολογίες. Η φυσική δόμηση αποτελεί 

μια πρακτική, που έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων κι ενέργειας στη 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28020
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φάση της κατασκευής κτιρίων και άλλων δομών. Σε συνδυασμό με το βιοκλιματικό 

σχεδιασμό, στον οποίο οφείλεται η διατήρηση σταθερών συνθηκών διαβίωσης με 

ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, καταλήγει σε τεράστιο περιβαλλοντικό και 

οικονομικό όφελος. 

 

Η συμβατική κατασκευή κτιρίων, στην πιο διαδεδομένη της μορφή στα αστικά 

σύνολα, προϋποθέτει εκτεταμένη χρήση σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα είναι ένα 

υλικό, που στη διαδικασία παραγωγής του επιβαρύνει έντονα το περιβάλλον. Έχει 

υπολογιστεί, ότι στην παραγωγή του οφείλεται το 5% των παγκόσμιων 

ανθρωπογενών εκπομπών CO2. Συνεπώς, η κατάργηση ή η ελαχιστοποίηση της 

χρήσης του θα μπορούσε να αποτελέσει σπουδαία συμβολή στην αντιμετώπιση του 

περιβαλλοντικού προβλήματος. Αντιστοίχως και για το ξύλο, τεράστια τμήματα 

δασών αποψιλώνονται καθημερινά και το μεγαλύτερο μέρος ξυλείας καταναλώνεται 

στην βιομηχανία του κατασκευαστικού τομέα. Με τη φυσική δόμηση η χρήση ξύλου 

μπορεί να περιοριστεί σημαντικά. Εξάλλου, το κυριότερο υλικό σε αυτή την 

πρακτική είναι το χώμα. Το γεγονός αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή κτισμάτων 

σε πολλές περιοχές, καθώς το χώμα υπάρχει παντού και σε αφθονία. Διαφορετικοί 

τύποι χώματος είναι κατάλληλοι για διαφορετικές τεχνικές φυσικής δόμησης.  

 

Στη φυσική δόμηση χρησιμοποιούνται ανθεκτικά φυσικά υλικά, που κατά κύριο λόγο 

βρίσκονται: α) σε αφθονία στο άμεσο περιβάλλον του εργοταξίου και β) 

προορίζονται για ανακύκλωση. Αντίθετα από τα συμβατικά οικολογικά δομικά υλικά, 

τα φυσικά εμπεριέχουν μηδενική ή ελάχιστη επεξεργασία. Η χρήση τους δε συντελεί 

στην καταστροφή των δασών, την κατασπατάληση των ορυκτών πόρων και την 

περιβαλλοντική μόλυνση και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν εξαρτάται από 

βιομηχανικά υλικά και 

βαριά μηχανήματα. Η 

φυσική δόμηση είναι 

κατάλληλη για την 

κατασκευή τόσο κτιρίων 

μικρού μεγέθους όσο και 

έργων μεγάλης κλίμακας. 

Στην Υεμένη υπάρχει η 

πόλη Shibam, μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς 

της Unesco, όπου 

υπάρχουν κτίρια του 16ου 

αιώνα από πλιθιά, το ύψος 

των οποίων αγγίζει τα 30 

μέτρα, (Εικόνα 31). 

 

Επιπλέον, ένα «φυσικό» κτίριο θα χρειαστεί λιγότερη δαπάνη ενέργειας στη φάση της 

λειτουργίας του συγκριτικά με ένα συμβατικό. Αυτό συμβαίνει, καθώς όλες οι 

μέθοδοι, που εφαρμόζονται για τη θέρμανση και την ψύξη του, βασίζονται σε 

εικόνα 31: Shibam,Υεμένη, 

 [Πηγή: http://naturalhomes.org/shibam.htm] 
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με ταυτόχρονη εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στη 

μελέτη ενός τέτοιου κτιρίου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βέλτιστη χρήση φυσικών 

φαινομένων, όπως ο άνεμος και η ηλιοφάνεια, για την επίτευξη άνετων και υγιεινών 

συνθηκών διαβίωσης. Τα φυσικά υλικά εξασφαλίζουν καλύτερη διαχείριση της 

θερμότητας, συνεπώς τα φυσικά κτίρια είναι δροσερά το καλοκαίρι και διατηρούν 

θερμότητα το χειμώνα. Οι τοίχοι τους με πάχος, που κυμαίνεται από 40 έως 60 

εκατοστά, έχουν μεγάλη θερμική μάζα και εξασφαλίζουν επαρκή μόνωση, ειδική για 

χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης. Επομένως, απαιτούν ελάχιστη 

πρόσθετη θέρμανση το χειμώνα και συνήθως καθόλου ψύξη ακόμη και τις πιο ζεστές 

μέρες. Η αντοχή τους σε ένα μεγάλο εύρος καιρικών συνθηκών τα καθιστά βιώσιμα 

τόσο σε ψυχρά όσο και σε θερμά κλίματα. Εξαιτίας της πορώδους σύστασής τους, 

μπορούν να αντισταθούν σε μεγάλες περιόδους βροχοπτώσεων. 26 

 

Εκτός αυτού, τα σπίτια, που κατασκευάζονται με αυτή τη φιλοσοφία, επιτυγχάνουν 

χαμηλό κόστος κατασκευής, με αποτέλεσμα ο περιοριστικός οικονομικός παράγοντας 

να είναι ο αριθμός των εργατικών χεριών και όχι η ποσότητα των υλικών. Η φυσική 

δόμηση έχει την τάση να στηρίζεται περισσότερο στην ανθρώπινη εργασία παρά στην 

τεχνολογία. Οι κατασκευαστικές μέθοδοι, που εφαρμόζονται είναι σχετικά απλές και 

δε χρειάζονται ιδιαίτερη εξειδίκευση. Οι μέθοδοι φυσικής δόμησης μπορούν να 

εφαρμοστούν σχετικά εύκολα από τον καθένα, ενώ διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

τοπική οικολογία, τη γεωλογία, το κλίμα της περιοχής, το χαρακτήρα του οικοπέδου 

και τέλος, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκάστοτε κατασκευαστών και 

ιδιοκτητών.  

 

Θετικό πρόσημο στο σχεδιασμό ενός φυσικού κτιρίου προσδίδουν ο σωστός 

προσανατολισμός του, η εκμετάλλευση του τοπικού κλίματος, η έμφαση στο φυσικό 

αερισμό και η μείωση των λειτουργικών δαπανών. Επίσης, σημαντικές είναι η 

επιτόπου διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας, η επιτόπου συλλογή του νερού και η 

εναλλαγή τους με την επεξεργασία των λυμάτων και την επαναχρησιμοποίηση του 

νερού. Στόχος όλων των παραπάνω είναι τα κτίρια, που ακολουθούν τους όρους της 

φυσικής δόμησης, να έχουν το μικρότερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα.  

 

Η φυσική δόμηση παρουσιάζει αντοχή στο πέρασμα του χρόνου και υπάρχουν 

διάφορα πειστικά παραδείγματα, που το αποδεικνύουν, όπως κατοικήσιμα σπίτια 

2.500 ετών στο Μεξικό και 700 ετών στην Αγγλία, με πολύ μεγάλη μάλιστα 

τρέχουσα εμπορική αξία. Μέρος από τις πυραμίδες και τμήματα του σινικού τοίχους 

έχουν, επίσης, κατασκευαστεί από χώμα, όπως και ο παλαιότερος κατοικημένος 

οικισμός στην Αμερική, το Τάος Πουέμπλο. Άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν το Μεγάλο Τζαμί της Djenne στο Μάλι, που η κατασκευή του 

τοποθετείται μεταξύ 1200 και 1330 μ. Χ. και καλύπτει συνολική επιφάνεια 5.625 τ.μ., 

η αρχαία πόλη Chan Chan στο Περού, που κτίστηκε το 1300 π. Χ., η πόλη Αΐτ-Μπεν-

Χαντού στο Μαρόκο, που χρονολογείται από το 17ο αιώνα και το τείχος της πόλης 

Khiva, στο Ουζμπεκιστάν, που απέκτησε τη σημερινή του μορφή το 18ο αιώνα. 

Παρόλο, λοιπόν, που δεν υπάρχουν ακόμα πιστοποιημένα πρότυπα για τέτοιου είδους 
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κτίρια, αν παρατηρηθεί η συμπεριφορά φυσικών κτιρίων και μνημείων στο πέρασμα 

του χρόνου, μπορεί κανείς να διαπιστώσει, ότι μένουν ανεπηρέαστα για εκατοντάδες 

χρόνια. 13, 27 

 

       

 

 

 

 

[13. Τάνια Μαρκουτσά (07/04/2016), “Πλάστε το σπίτι σας”, ανασύρθηκε στις 31/07/2017 από 

http://www.naturanrg.gr/plaste-to-spiti-sas/] 

 

[26. Σακελλάρης Γιώργος, εισήγηση στο περιβαλλοντικό πάρκο "Βιότοποι Κρήτης", (11.09.2014), με 

Θέμα «ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Η φυσική δόμηση σαν εναλλακτικός τρόπος δημιουργίας κτηρίων»] 

 

[27. Ναυσικά Εξηνταβελόνη, Αθανάσιος Μπαλασάς, Φανή Βαβύλη (2014), “MUD BRICK 

ARCHITECTURE AND THE CASE OF KORESTIA VILLAGES IN GREECE”, SMC Magazine n. 

ONE] 

 

Πολλές παραδοσιακές μέθοδοι, τεχνικές και υλικά, αναβιώνουν σήμερα, όμως η 

σχετική αποδοχή των τεχνικών αυτών διαφέρει από χώρα σε χώρα ανά τον κόσμο. Οι 

πιο διαδεδομένες πρακτικές είναι οι εξής: 

 Στοιβαχτός πηλός (Cob).26, 29 Η λέξη “κομπ” προέρχεται από την αγγλική 

λέξη cob, που σημαίνει σβώλος. Περιγράφει μία από τις πιο αρχαίες τεχνικές 

δόμησης με φυσικά υλικά, όπου χέρια και πόδια χρησιμοποιούνται για το σχηματισμό 

μαζών πηλού, αναμεμιγμένων με άμμο και άχυρο. Στη συνέχεια, οι μάζες αυτές 

τοποθετούνται η μία πάνω στην άλλη, διαμορφώνοντας μονολιθικές κατασκευές με 

μεγάλη σταθερότητα. Η συνήθης αναλογία του μείγματος σε χώμα και άμμο είναι 

περίπου 1:3, η οποία βέβαια ποικίλει ανάλογα την περιεκτικότητα του χώματος σε 

άμμο και άργιλο. Το ιδανικό χώμα πρέπει να περιέχει 25-45% άργιλο και να 

ενισχύεται με αρκετό άχυρο. Τα μείγματα cob χρησιμοποιούνται, επίσης, σαν 

επίχρισμα εξομάλυνσης ή πλήρωσης σε διάφορες μεθόδους φυσικής δόμησης,  όπως 

στα πλιθιά, τους γαιόσακους, το cordwood και τις αχυρόμπαλες. 

Η κατασκευή ξεκινά συνήθως από το μηδέν πάνω σε ένα απλό πέτρινο θεμέλιο. Δε 

χρησιμοποιούνται διαμορφωμένα τούβλα ούτε απαιτείται ξύλινος σκελετός. Όσο οι 

μάζες πηλού είναι ακόμη υγρές, τοποθετούνται απευθείας με τα χέρια χωρίς τη χρήση 

εργαλείων ή καλουπιών πάνω στα θεμέλια. Αφού σχηματιστεί μια ενιαία στρώση, 

εικόνα 32: Chan Chan, 

[Πηγή: http://www.touropia.com/amazing-

mud-brick-buildings/] 

εικόνα 33: Ait Ben Haddou, 

[Πηγή: http://marrakechoutdoor.com] 
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πρέπει να στεγνώσει και να στερεοποιηθεί, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει την 

επόμενη. Η ίδια τεχνική επαναλαμβάνεται μέχρι το τελικό ύψος του τοίχου, που θα 

υποδεχτεί τη στέγη. Το πάχος των τοίχων κυμαίνεται από 40 έως 60 εκατοστά. 

Εφόσον δεν απαιτούνται ευθείες φόρμες ή καλούπια, το ίδιο το υλικό οδηγεί σε 

οργανικά σχήματα - καμπύλοι τοίχοι, θόλοι και αψίδες. Πρόκειται για μια εμπειρία 

παρόμοια με τη γλυπτική με πηλό. 

Στα πλεονεκτήματά των cob συγκαταλέγονται η στιβαρότητα της κατασκευής, η 

απλότητα των εργαλείων, που απαιτούν και η ελευθερία, που επιτρέπουν στο 

σχεδιασμό. Εκτός αυτού, τα μείγματα cob παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη διαπνοή από 

οποιοδήποτε άλλο δομικό υλικό, γεγονός που επιτρέπει την καλή εξισορρόπηση της 

υγρασίας και της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου. Επίσης, έχουν μεγάλη 

θερμική μάζα και παρέχουν ικανοποιητική μόνωση - η θερμότητα αποθηκεύεται στο 

υλικό και αποδίδεται στο εσωτερικό του κτιρίου σταδιακά. Λειτουργούν άριστα στη 

βιοκλιματική αρχιτεκτονική με παθητικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης και άλλες 

τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας. Δεν προκαλούν επιβάρυνση στο περιβάλλον και 

είναι τελείως ανακυκλώσιμα. Η ενέργεια, που δαπανάται στην κατασκευή ενός 

κτιρίου με αυτή την τεχνική είναι περίπου το 1 με 2% της ενέργειας, που 

καταναλώνεται κατά την παραγωγή, τη μεταφορά και την εφαρμογή τούβλων ή 

σκυροδέματος σε αντίστοιχη συμβατική κατασκευή. Δημιουργούν μονολιθικές 

κατασκευές - συνεπώς, μια κατασκευή με cob θεωρείται, ότι έχει καλύτερη σεισμική 

συμπεριφορά από μη μονολιθικές κατασκευές. Γενικότερα, το cob είναι από τις πιο 

ανθεκτικές κατασκευές της αρχιτεκτονικής με χώμα. Με κατάλληλα θεμέλια, στέγη 

και επιχρίσματα η συντήρηση, που απαιτεί, είναι ελάχιστη.  

Η αντοχή των cob στις καιρικές συνθήκες τα καθιστά άνετα και βιώσιμα σε ψυχρά 

κλίματα αλλά και σε συνθήκες ερήμου. Κατοικήθηκαν επί χιλιετίες, ακόμη και στις 

σκληρές κλιματολογικές συνθήκες των βρετανικών ακτών. Χιλιάδες άνετα και 

γραφικά σπίτια από cob υπάρχουν στην Αγγλία από το 13ο αιώνα. Η αναγέννηση των 

cob ξεκίνησε στην Αμερική, όπου 

απολαμβάνουν μια συνεχώς 

αυξανόμενη δημοτικότητα, τόσο 

εξαιτίας των πλεονεκτημάτων, 

που αναφέρθηκαν, αλλά και χάρη 

στη δυνατότητα, που προσφέρουν 

στον ιδιοκτήτη/κατασκευαστή να 

αποφύγει οικονομικά φορτία και 

δεσμεύσεις, που συνεπάγεται η 

αγορά ενός συμβατικού κτιρίου. 

Ωστόσο, χρειάζονται προστασία 

από το νερό και την υγρασία. 

Αδύνατο σημείο της τεχνικής 

αποτελεί το γεγονός, ότι είναι 

χρονοβόρα και ότι απαιτεί πολλή 

εργασία.26, 28 

 

εικόνα 34: Κατασκευή με στοιβαχτό πηλό, 

[Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 

 

https://www.cob.gr/texnikes.html
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 Πλιθιά (Adobe). Είναι γνωστά από το παρελθόν ως δομικό υλικό και 

αποτελούνται από μείγμα αργιλώδους χώματος, που έχει διαποτιστεί με νερό και 

ενισχύεται με κομμένο άχυρο, τρίχες κατσίκας ή άλλες ίνες. Σχηματίζονται είτε με 

την τοποθέτηση αυτού του μείγματος σε καλούπια έως ότου στεγνώσει είτε 

συμπιέζοντάς το με χειροκίνητη ή υδραυλική πρέσα. Το σχήμα τους είναι κυρίως 

παραλληλεπίπεδο με συνήθεις διαστάσεις (30*15*12) εκατοστά. Το ιδανικό χώμα για 

πλιθιά περιέχει άργιλο σε ποσοστό 15% - 30% για λόγους συνοχής, ενώ το υπόλοιπο 

είναι επί το πλείστον αμμώδες ή με μικρά χαλίκια. Με μεγαλύτερο ποσοστό αργίλου, 

το μείγμα συρρικνώνεται και κάνει ρωγμές, ενώ σε μικρότερη αναλογία τρίβεται και 

είναι σαθρό. Επίσης, μπορεί να σταθεροποιηθεί με μικρή προσθήκη τσιμέντου ή 

άσβεστη σε σκόνη σε ποσοστό 5-10% και να επαλειφθεί με ασφαλτικό, υδροδιαλυτό 

γαλάκτωμα για καλύτερη αντοχή στις καιρικές μεταβολές. Τα πλιθιά 

χρησιμοποιούνται στην κατασκευή όπως τα τούβλα και η συγκόλλησή τους γίνεται με 

λάσπη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πατώματα επικαλυμμένα με λεπτό στρώμα 

πηλού ή γυαλισμένα με φυσικό λάδι. Οι πλινθόκτιστοι τοίχοι έχουν μεγάλη θερμική 

μάζα και μπορούν να διατηρήσουν τη θερμική άνεση ενός κτιρίου. Ωστόσο, από 

μόνοι τους δεν αποτελούν καλό μονωτικό υλικό. Επομένως, αρκετές φορές, με σκοπό 

την αποτελεσματικότερη θερμομόνωση χρειάζεται να προστεθεί επιπλέον μόνωση 

στην εξωτερική τους επιφάνεια ή να κτιστεί διπλή τοιχοποιία με αέρα ή άλλου είδους 

μονωτικό ενδιάμεσα. 

 

Για την προστασία των τοίχων 

και τη μείωση της συντήρησης 

τους, τα πλινθόκτιστα κτίρια 

έχουν συνήθως γείσο, που 

προεξέχει κάτω από τη στέγη 

και λιθόκτιστες βάσεις με ύψος 

από 25 έως 35 εκατοστά πάνω 

από την επιφάνεια του 

εδάφους. Τα πλίθινα κτίρια, τα 

οποία επικαλύπτονται με 

επιχρίσματα, χρειάζονται πολύ 

λιγότερη συντήρηση από τα 

εκτεθειμένα. Προτείνεται η 

επάλειψή τους με φυσικό 

χωμάτινο κονίαμα, σταθεροποιημένο με ασβέστη ή ασβεστοκονίαμα με αναλογία 

άμμου : ασβέστη, 3:1 ή 4:1. Σε μια προσπάθεια να προστατευθούν παλιά πλίθινα 

κτίρια επικαλύφθηκαν εξωτερικά με τσιμέντο. Αυτή η μέθοδος, ωστόσο, δεν 

ευδοκίμησε, γιατί όταν η βροχή διαπερνά το τσιμέντο από κάποια σχισμή, δεν μπορεί 

να εξατμιστεί εύκολα. Δεδομένου ότι εμποδίζει τη διαπνοή, το τσιμέντο αποκτά 

ρωγμές. Γενικά, τα κτίρια από πλιθιά πλεονεκτούν σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια 

ως προς την ευκολία κατασκευής τους, το χαμηλό τους κόστος λόγω της 

αποκλειστικής χρήσης χώματος και την ελαστικότητα, που προσδίδουν στην 

κατασκευή. 26, 27, 28 

εικόνα 35: Κατασκευή πλιθιά, 

 [Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 

https://www.cob.gr/texnikes.html
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 Γαιόσακοι (Earthbags). Σάκοι γεμάτοι με άμμο χρησιμοποιούνταν εδώ και 

χρόνια από το στρατό για τη δημιουργία οχυρωματικών έργων, προστατευτικών 

φραγμάτων για τον έλεγχο των υδάτων των ποταμών και των πλημμυρών και για την 

αντιστήριξη πρανών σε δρόμους. Ο Ιρανός αρχιτέκτονας Nader Khalili επανέφερε τη 

μέθοδο αυτή στο προσκήνιο στο ινστιτούτο Cal-Earth στην Καλιφόρνια, όντας 

εξοικειωμένος με τεχνικές από τη μέση ανατολή. Χρησιμοποιούσε αργιλόχωμα αντί 

άμμου, συμπιεσμένο χειρονακτικά ή μηχανικά, για να δημιουργήσει διάφορες δομές. 

Με σάκους γεμάτους πηλό, χώμα, άμμο, σκόνη ασβέστη και τσιμέντο σαν δομικά 

συστατικά κατασκεύαζε θόλους και αψίδες. Κάνοντας πειραματικές δοκιμές 

παρατήρησε, ότι οι σάκοι με χώμα ενδείκνυνται για τη δημιουργία θολωτών κτιρίων. 

Για μεγαλύτερη απόδοση, το χώμα πρέπει να είναι αργιλώδες, ελαφρώς υγρό και οι 

σάκοι να στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο σε στρώσεις, που συμπιέζονται, για να 

απομακρυνθεί ο αέρας. Οι τοίχοι από γαιόσακους είναι σταθεροί και συμπαγείς και 

μπορούν να αντέξουν πολλών ειδών καταπονήσεις από άσχημες καιρικές συνθήκες, 

σεισμούς, φωτιά και υγρασία. Κτίζονται εύκολα και γρήγορα με ελάχιστα εργαλεία 

και υλικά, άμεσα διαθέσιμα στην τοποθεσία του εκάστοτε εργοταξίου. Στις μόνιμες 

κατασκευές οι σάκοι πρέπει να καλύπτονται από εξωτερικό επίχρισμα. 

 

Οι ιδέες και οι μελέτες του Khalili για κτίρια με earthbags οδήγησαν στη βελτίωση 

της μεθόδου, που ονομάστηκε Super Adobe και κατέληξαν σε κτίρια με υψηλή 

αντοχή και πλαστικότητα μορφής, παράλληλα με ιδανικές συνθήκες για την 

ανθρώπινη διαβίωση και χαμηλό κόστος κατασκευής. Αρχικά, χρησιμοποιούνταν 

σάκοι από κάνναβη, οι οποίοι λειτουργούσαν άψογα μέχρι να αποσυντεθούν. Τους 

διαδέχθηκαν σάκοι από πολυπροπυλένιο, που παρουσίαζαν μεγαλύτερη αντοχή και 

διάρκεια, εφόσον δεν έρχονταν σε επαφή με το ηλιακό φως. Τελικά, στη Super Αdobe 

επικράτησε ένα είδος δικτυωτού σωλήνα από πολυπροπυλένιο πυκνής ύφανσης, στη 

θέση των σάκων, με αγκαθωτό σύρμα ως συνδετικό υλικό. Ο σωλήνας μπορεί να 

κοπεί σε τμήματα ανάλογα με το μήκος του στρώματος, που απαιτείται. Για να 

καταστεί δυνατή η πρόσφυση μεταξύ των διαδοχικών στρωμάτων, τοποθετούνται 

ανάμεσα τους δύο ή τρεις σειρές από αγκαθωτό σύρμα. Για την καλύτερη εφαρμογή 

του επιχρίσματος γίνεται καύση του πλαστικού σάκου στην επιφάνεια των τοίχων 

μετά την ολοκλήρωση τους, ώστε να αποκαλυφθεί το συμπαγές υλικό πλήρωσης. Για 

τη θεμελίωση χρειάζεται διάνοιξη καναλιού διαστάσεων (60*40)cm, όπου 

τοποθετούνται σάκοι γεμάτοι με χόνδρο χαλίκι, σταθεροποιημένη γη ή πιο σπάνια 

οπλισμένο μπετόν. Οι υδραυλικές και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τοποθετούνται 

εύκολα, σκάβοντας τους στοιβαγμένους σάκους πριν επικαλυφθούν από το πρώτο 

στρώμα σοβά και όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα διατρέχουν το δάπεδο. 

 

Τα κτίρια, που κατασκευάζονται με την μέθοδο αυτή δε χρειάζονται στατικό σκελετό. 

Ο τρόπος τοποθέτησης των σακών μεταξύ τους, οι προεκτάσεις των τοιχίων στις 

γωνίες και οι αποστάσεις μεταξύ των ανοιγμάτων δημιουργούν μια ανθεκτική, 

αντισεισμική κατασκευή, οι τοίχοι της οποίας μπορούν να δεχτούν το φορτίο της 

στέγης ή της οροφής. Πιλοτικά κτίρια, που έχουν κατασκευαστεί στην έρημο της 
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Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, έχουν αντέξει σε δόκιμες αντισεισμικότητας μέχρι 9,6 

βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. 

 

Ωστόσο, η τεχνική των γαιόσακων 

δε σταμάτησε να εξελίσσεται. 

Στην πιο προηγμένη της μορφή 

ονομάζεται Hyper Adobe. 

Μελετήθηκε κι εφαρμόστηκε από 

τον πολιτικό μηχανικό Fernando 

Soneghet Pacheco στη Βραζιλία. 

Χαρακτηριστικά της είναι η 

σταθερότητα της κατασκευής 

χωρίς την ανάγκη χρήσης 

ενδιάμεσων συνδετικών στοιχείων 

και η πολύ καλή διαπνοή του 

κτιρίου. Η διαφοροποίησή της 

έγκειται στη χρήση ενός δικτυωτού 

σωλήνα από αραιό πλέγμα πολυπροπυλενίου υψηλής πυκνότητας, που οδηγεί σε 

αρκετά μικρότερο κόστος και ευκολία στην κατασκευή σε σύγκριση με τις 

προηγούμενες μεθόδους. Δικτυωτοί σωλήνες αυτού του τύπου με διαφορετικά πλάτη 

επιτρέπουν την κατασκευή τοίχων με μικρότερα ή μεγαλύτερα τελικά πάχη, ιδανικών 

και για εσωτερικά χωρίσματα. Οι τοίχοι, που προκύπτουν με αυτή τη μέθοδο, έχουν 

πλάτος περίπου 35 με 45 εκατοστά κατά μέσο όρο, αρκετό για την εξασφάλιση 

θερμικής άνεσης. Με τη Hyper Adobe λύνεται πλήρως η έλλειψη πρόσφυσης μεταξύ 

των διαδοχικών εδαφικών στρωμάτων, βελτιώνεται η ικανότητα εφαρμογής του 

επιχρίσματος και μειώνεται η ποσότητα του χώματος, που απαιτείται για το γέμισμα 

του σωλήνα. Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και εξελιγμένα εργαλεία υποστήριξης 

δεν είναι αναγκαία. 26, 28 

 

 Αχυροπηλός (Vertical Clay). Πρόκειται για άχυρα, κυρίως με μακριά ίνα, τα 

οποία αναμιγνύονται με διάλυμα 

πηλού, που έχει συνεκτικό ρόλο. 

Πιο συγκεκριμένα, το άχυρο 

εμποτίζεται με πηλό, διαλυμένο σε 

νερό και στη συνέχεια, 

συμπιέζεται σε καλούπια μέγιστου 

ύψους μισού μέτρου. Η κατασκευή 

γίνεται τμηματικά - χρειάζεται 

πρώτα να στεγνώσει το υλικό, για 

να κτιστεί το επόμενο επίπεδο. 

Χρησιμοποιείται για τοιχοποιίες, 

που δε φέρουν φορτία. 

Πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου 

είναι η ταχύτητα ανοικοδόμησης 

εικόνα 36: Κατασκευή από γαιόσακους, 

 [Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 

 

 

εικόνα 37: Κατασκευή από αχυροπηλό, 

 [Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 

 

https://www.cob.gr/texnikes.html
https://www.cob.gr/texnikes.html
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και η εξαιρετική θερμομόνωση. Στα μειονεκτήματα της συγκαταλέγεται το υψηλό 

κόστος κατασκευής λόγω της ανάγκης για ξεχωριστό φέροντα οργανισμό στο κτίριο. 

Είναι ιδανική μέθοδος για γρήγορη ανέγερση εσωτερικών τοίχων και άλλων 

στοιχείων στο εσωτερικό των κτιρίων. 26, 27, 28 

 

 Αχυρόμπαλες. Το άχυρο 

έχει χρησιμοποιηθεί από τα 

προϊστορικά χρόνια με διάφορους 

τρόπους στη δόμηση. Η 

εφεύρεση της μηχανής, που 

συνθέτει μπάλες από άχυρο, 

οδήγησε στη χρήση του ως 

ανεξάρτητο δομικό στοιχείο στην 

κατασκευή κτιρίων. Τα κτίρια 

από αχυρόμπαλες είναι ευρέως 

διαδεδομένα στην Αγγλία και 

στις νοτιοδυτικές Ηνωμένες 

Πολιτείες, ενώ και στην Ελλάδα 

αποκτούν ολοένα αυξανόμενη 

δημοτικότητα. Το άχυρο αποτελεί ανανεώσιμη πηγή, έχει εξαιρετικές μονωτικές 

ιδιότητες και η μόνη δυσκολία, που παρουσιάζει, είναι η εξειδικευμένη εργασία στην 

κατασκευή του φέροντα οργανισμού. Πιθανή διαρροή υγρασίας στον τοίχο έχει ως 

αποτέλεσμα τη σταδιακή του φθορά. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται 

στη διατήρηση της στεγανότητας του, γιατί αλλιώς σαπίζει, απελευθερώνοντας 

επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία ουσίες. Τέλος, έντομα και τρωκτικά αποτελούν, 

επίσης, απειλή για το άχυρο, έτσι κρίνεται απαραίτητη η χρήση ανθεκτικών 

επιχρισμάτων για την προστασία του. 

 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες κτιρίων από αχυρόμπαλες - αυτά, στα οποία η τοιχοποιία 

από άχυρο είναι φέρουσα και αυτά, στα οποία το άχυρο αποτελεί τοιχοποιία 

πλήρωσης. Γενικά, η διαμόρφωση της κατασκευής προκύπτει από σειρές από 

αχυρόμπαλες, τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη και εδραζόμενες σε μια 

υπερυψωμένη βάση. Για μεγαλύτερη ευστάθεια προτείνεται σκελετός από μπαμπού ή 

ξύλο και στήριξη των πλαϊνών επιφανειών με πλέγματα. Η επικάλυψη μπορεί να γίνει 

είτε με τσιμεντοκονίαμα είτε με φυσικό κονίαμα από χώμα, άμμο και πηλό. Η 

κατασκευή τοίχων από άχυρο είναι εξαιρετικά γρήγορη, όμως το κόστος τους είναι 

σχετικά υψηλό. Λόγω της μηδενικής θερμοχωρητικότητας, που έχουν οι τοιχοποιίες 

από άχυρο, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παθητικά ηλιακά συστήματα.26, 27, 28 

 

 Κορμοί δέντρων με λάσπη (cordwood).  Πρόκειται για μια τεχνική, που 

προσφέρει ταχύτητα κατασκευής με τη χρήση κορμών δέντρων και λάσπη για 

συνεκτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, μικρά κομμάτια αποφλοιωμένου κορμού μήκους 

30 έως 50 εκατοστών κτίζονται σταυρωτά με αρμό τοιχοποιίας (ασβεστοκονίαμα) ή 

μείγμα cob. Συνήθως, τοποθετείται ξύλινο πλαίσιο, το οποίο θα πληρώνεται με τα 

εικόνα 38: Κατασκευή από αχυρόμπαλες, 

 [Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 
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κτισμένα κομμάτια. Η τοποθέτηση του συνδετικού κονιάματος γίνεται σε δύο 

παράλληλες γραμμές, εξωτερικά και εσωτερικά του τοίχου και το ενδιάμεσο 

διάστημα, που σχηματίζεται, γεμίζεται με μονωτικό υλικό, κατά βάση περλίτη ή 

τεμαχισμένο άχυρο. Η τοιχοποιία με cordwood μπορεί να συνδυαστεί με άλλες 

μεθόδους, όπως rammed earth ή cob για την παραγωγή ελκυστικού αισθητικού 

αποτελέσματος. Η μέθοδος αυτή παρέχει σχετικά υψηλή θερμική μάζα, η οποία 

βοηθά στην ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας στο κτίριο. 

 

Μειονέκτημα της αποτελεί το 

γεγονός, ότι αυτού του είδους η 

τοιχοποιία χρειάζεται μεγάλο πάχος, 

για να αποκτήσει την απαιτούμενη 

στιβαρότητα. Επίσης, είναι πιθανό 

να εμφανίσει ρηγματώσεις εξαιτίας 

της πιθανής κίνησης ή συρρίκνωσης 

των ξύλων. Για το λόγο αυτό, 

προτιμάται κυρίως για μεσοτοιχίες. 

Επιπλέον, έχει υψηλό κόστος, 

καθώς απαιτεί μεγάλες ποσότητες 

ξύλου, αρκετά εργαλεία και στατικό 

σκελετό, ιδιαίτερα σε κατασκευές 

μεγάλης επιφάνειας. Εφαρμόζεται κυρίως κοντά σε νόμιμα υλοτομημένα δάση. Στη 

θέση των κορμών ενίοτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μπουκάλια. 26, 28 

 

 Ρευστή γη (Poured Earth). Η ρευστή γη μοιάζει με το κοινό μπετόν, γιατί τα 

υλικά, από τα οποία διαμορφώνεται, 

αναμιγνύονται με τον ίδιο τρόπο και 

έχει ως συνεκτικό υλικό το 

τσιμέντο. Η μόνη της διαφορά είναι 

ότι αντί για άμμο και χαλίκια, που 

χρησιμοποιούνται στο μπετόν, εδώ 

χρησιμοποιείται κοινό χώμα, αρκεί 

να έχει κάποιες συγκεκριμένες 

ιδιότητες και χρειάζεται λιγότερο 

τσιμέντο. Το ιδανικό χώμα πρέπει 

να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε 

πηλό. Γίνονται δοκιμές, για να 

διασφαλιστεί, ότι το μείγμα 

συρρικνώνεται ελάχιστα ή καθόλου κι έχει συμπιεστική δύναμη 800-1200 psi. Το 

χώμα, που διατίθεται στο χώρο του εργοταξίου μπορεί να αναμιχθεί με άλλο, για να 

βελτιωθεί η συμπεριφορά του σε περίπτωση που αυτούσιο δεν είναι κατάλληλο. Η 

χρήση ασβέστη, ιπτάμενης τέφρας ή οξειδίου του μαγνησίου μπορεί να ελαττώσει την 

απαιτούμενη ποσότητα τσιμέντου έως και 50%. Οι τοίχοι από ρευστή γη έχουν 

εικόνα 39: Κατασκευή από cordwood, 

 [Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 

 

εικόνα 40: Κατασκευή με τεχνική poured earth, 

 [Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 
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αυξημένη αντίσταση στον ήλιο και τη βροχή και δεν απαιτούν ιδιαίτερη συντήρηση. 
26, 28 

 Συμπιεσμένο χώμα σε καλούπια (Rammed Earth). Άλλη μια παραδοσιακή 

τεχνική,  κατά την οποία αργιλώδες χώμα, που εξορύσσεται από το υπέδαφος, 

ελαφρώς υγρό, συμπιέζεται σε καλούπια μέχρι να γίνει απόλυτα συμπαγές για τη 

δημιουργία συμπαγών επίπεδων και κάθετων επιφανειών. Παρουσιάζει πολλά κοινά 

με τα πλιθιά και το cob, αφού το χρησιμοποιούμενο μείγμα είναι άμμος και πηλός. 

Το υγρό μείγμα συμπιέζεται με ειδικούς δονητές στο εσωτερικό καλουπιών, σε 

διαδοχικές στρώσεις με πάχος 10-25 εκατοστά. Η ιδανική σύσταση χώματος γι’ αυτή 

τη μέθοδο είναι άμμος και μικρά χαλίκια κατά 70% και πηλός κατά 30%. Συχνά το 

μείγμα ενισχύεται με τσιμέντο ή σκόνη ασβέστη κατά 10%. Για το μεταχρωματισμό 

των ζωνών του τοίχου, που προκύπτουν ως τελικό αποτέλεσμα, προστίθεται στο 

μείγμα φυσικό χρώμα. Μετά τη συμπίεση το καλούπι αποσυναρμολογείται και 

τοποθετείται πάνω από το τελευταίο επίπεδο του τοίχου ή σε νέα θέση. Επομένως, το 

κτίριο μπορεί να κτίζεται ταυτόχρονα καθ’ ύψος και κατά μήκος. Οι τοίχοι 

συμπιεσμένου χώματος χρειάζονται βάση και στέψη, ώστε να μην έρχονται σε επαφή 

με το έδαφος και να 

προστατεύονται από την υγρασία. 

Πέτρα ή μπετόν μπορούν να 

αποτελέσουν τα θεμέλια της 

βάσης και μέταλλο ή ξύλο τη 

στέψη. Συνιστάται μόνωση στην 

εξωτερική πλευρά του κτιρίου, 

για να διατηρεί σταθερή την 

εσωτερική του θερμοκρασία. Οι 

τοίχοι, που προκύπτουν, έχουν 

τουλάχιστον 35 εκατοστά πάχος, 

για να είναι σταθεροί και να έχουν 

ικανοποιητική θερμική μάζα.  

Τα κτίρια, που κατασκευάζονται με τη μέθοδο συμπιεσμένης γης, έχουν μεγάλη 

αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, βασικό τους μειονέκτημά συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες φυσικές μεθόδους είναι ότι απαιτούν επεξεργασία με μηχανικό 

εξοπλισμό. Για τη μετακίνηση και τη συμπίεση του υλικού χρησιμοποιούνται 

συνήθως βαριά μηχανήματα, που ανεβάζουν το κόστος. 26, 29 

 

 

 

εικόνα 41: Κατασκευή με τεχνική rammed earth, 

 [Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 
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 Τσατμάς ή μπαγδαντί 

(Waddle and daub). Μείγμα 

πηλού και άχυρου εφαρμόζεται σε 

πλαίσιο από πλεγμένα καλάμια ή 

ξύλα ποικίλων διατομών και 

μορφής για το σχηματισμό τοίχων 

μικρού πάχους. Το μείγμα 

τοποθετείται πάνω στο πλέγμα 

ταυτόχρονα και από τις δύο 

πλευρές του, ώστε η εσωτερική και 

η εξωτερική στρώση του πηλού να 

ενωθούν μεταξύ τους και να 

σχηματιστεί ενιαίο στρώμα, που 

ενσωματώνει τα κλαδιά. Ο πηλός 

καλό είναι να έχει σχετικά μικρή περιεκτικότητα αργίλου. Στο μείγμα χρειάζονται, 

επιπλέον, άμμος και χαλίκι και για συνδετικό άχυρο ή ζωική τρίχα. Η πλήρωση των 

φατνωμάτων της φέρουσας κατασκευής μπορεί να γίνει και με πλιθιά, οπτόπλινθους, 

ή μικρά λιθάρια και πάνω τους να πιεστεί ο πηλός. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε 

και χρησιμοποιείται ευρέως σε μεσοτοιχίες, οροφές και γενικά, όπου υπάρχει ανάγκη 

για δημιουργία ελαφριάς κατασκευής, όπως οι σαχνισιές. 28 

 Κουρέλια με ασβέστη. 

Αποτελεί κατάλληλη τεχνική για 

τη δημιουργία μεσότοιχων και 

ειδικών κατασκευών, όπως τζάκια. 

Πολλές φορές χρησιμοποιείται και 

για την ανέγερση χαμηλών 

κτιρίων. Η κατασκευή προκύπτει 

από την τοποθέτηση παλιών 

ρούχων και υφασμάτων σε ελαφρύ 

σκελετό, τα οποία έχουν 

διαποτιστεί με ασβέστη. Όταν τα 

υφάσματα στεγνώσουν,  το 

αποτέλεσμα θυμίζει γυψοσανίδα. 28 

 

[26. Σακελλάρης Γιώργος, εισήγηση στο περιβαλλοντικό πάρκο «Βιότοποι Κρήτης»  (11.09.2014), με 

Θέμα «ΕΠΙΒΙΩΣΗ: Η φυσική δόμηση σαν εναλλακτικός τρόπος δημιουργίας κτηρίων»] 

 

[27. Ναυσικά Εξηνταβελόνη, Αθανάσιος Μπαλασάς, Φανή Βαβύλη (2014), “MUD BRICK 

ARCHITECTURE AND THE CASE OF KORESTIA VILLAGES IN GREECE”, SMC Magazine n. 

ONE] 

 

[28. cob.gr (2007-2017), “Φυσική δόμηση και βιοκλιματική αρχιτεκτονική, εξοικονόμηση πόρων και 

ενέργειας: Τεχνικές”, ανασύρθηκε στις 04/08/2017 από https://www.cob.gr/]

 

εικόνα 42: Κατασκευή από τσατμά, 

[Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 
 

εικόνα 43: Κατασκευή από κουρέλια με ασβέστη, 

 [Πηγή: https://www.cob.gr/texnikes.html] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε κτίρια 

 

Η εφαρμογή προσεγγίσεων ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στο δομημένο 

περιβάλλον με την ενσωμάτωση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών είναι βασική 

προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού του κτιριακού 

τομέα και για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Με στόχο την ολική 

κάλυψη των θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών του κτιριακού αποθέματος, ο 

ενεργειακός σχεδιασμός βασίζεται στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών 

των κτιρίων, στη μέγιστη αξιοποίηση των τοπικά διαθέσιμων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και στην ενεργειακή διαχείριση σε επίπεδο παραγωγής ενέργειας και 

τελικής χρήσης. Μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε πολεοδομική κλίμακα για την 

εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών μικροκλίματος είτε μεμονωμένα σε επίπεδο 

κτιρίου. Η ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον κτιριακό τομέα μπορεί 

να συμβάλλει με οικονομοτεχνικά οφέλη για μια αειφόρο ανάπτυξη τόσο σε τοπικό 

όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Παρακάτω περιγράφονται οι κυριότερες 

εφαρμογές ΑΠΕ σε κτίρια. 

 

 

Δ1. Ηλιακή  ενέργεια 

ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα, παθητικά  ηλιακά θερμικά συστήματα, 

φωτοβολταϊκά συστήματα 

 

Σημαντική συνεισφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού τομέα αποτελεί η 

αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Οι τεχνολογίες εκμετάλλευσης της ηλιακής 

ενέργειας μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες ενός κτιρίου για θέρμανση, 

ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, φως και ηλεκτρισμό, αποφεύγοντας τις επιπτώσεις των 

αερίων του θερμοκηπίου, που προκαλούνται από τα συμβατικά καύσιμα. Οι βασικές 

κατηγορίες εφαρμογών εκμετάλλευσης της ενέργειας αυτής της μορφής είναι τρεις: τα 

ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα ή ηλιοθερμικά, τα παθητικά ηλιακά συστήματα 

και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα ενεργητικά και τα παθητικά ηλιακά θερμικά 

συστήματα εκμεταλλεύονται τη θερμότητα, που εκπέμπεται από την ηλιακή 

ακτινοβολία, ενώ τα φωτοβολταϊκά συστήματα βασίζονται στη μετατροπή της ηλιακής 

ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Υπάρχουν 

και τα υβριδικά ηλιακά συστήματα, που είναι συνδυασμός ενεργητικών και παθητικών 

συστημάτων. 

 

Τα ενεργητικά ηλιακά, αποτελούν μηχανολογικά συστήματα για τη συλλογή της 

ηλιακής ενέργειας, καθώς και για τη μετατροπή της σε θερμότητα. Επιπλέον, 

εξασφαλίζουν την αποθήκευση και μεταφορά της μέσω είτε κάποιου υγρού είτε αέρα. 

Η βασική αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στη χρήση ενός συλλέκτη. Καθώς η 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου διαπερνά το συλλέκτη, παγιδεύεται στο 

εσωτερικό του και απορροφάται από επιφάνεια εντός του, με αποτέλεσμα την αύξηση 
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της θερμοκρασίας της. Σε επαφή με την απορροφητική επιφάνεια βρίσκονται 

σωληνώσεις, όπου κυκλοφορεί ρευστό μεταφοράς θερμότητας, συνήθως νερό. Αυτές 

αποσπούν τη συγκεντρωμένη ενέργεια και τη μεταφέρουν σε μονωμένη δεξαμενή 

αποθήκευσης. Τα ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για θέρμανση νερού χρήσης, για θέρμανση και ψύξη χώρων, για 

βιομηχανικές διεργασίες (παραγωγή ατμού, ηλιακή ψύξη), για τηλεθέρμανση, για 

θέρμανση νερού σε πισίνες, για αφαλάτωση, καθώς και σε διάφορες αγροτικές 

εφαρμογές. Η πιο απλή και διαδεδομένη μορφή των θερμικών ηλιακών συστημάτων 

είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες. 29 

 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι, στους οποίους διακρίνονται τα ενεργητικά ηλιακά θερμικά 

συστήματα, τα συστήματα φυσικής και τα συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας. Τα 

συστήματα φυσικής κυκλοφορίας είναι γενικά πιο αξιόπιστα, ευκολότερα στη 

συντήρηση και μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. Χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες: α) στα 

ολοκληρωμένα συστήματα, που αποτελούνται από το συλλέκτη και από μια ή 

περισσότερες δεξαμενές αποθήκευσης και τοποθετούνται σε ένα μονωμένο περίβλημα, 

έχοντας μια διάφανη πλευρά προσανατολισμένη στη διεύθυνση του ήλιου και β) στα 

θερμοσιφωνικά συστήματα, όπου η κυκλοφορία του νερού στο συλλέκτη και στη 

δεξαμενή πάνω από το συλλέκτη γίνεται με φυσική μεταφορά - καθώς το νερό 

θερμαίνεται, γίνεται ελαφρύτερο και ανέρχεται με φυσικό τρόπο στη δεξαμενή 

αποθήκευσης, ενώ το ψυχρότερο ρέει μέσω των σωληνώσεων στο κατώτερο σημείο 

του συλλέκτη, δημιουργώντας κυκλοφορία σε όλο το σύστημα. Από την άλλη, τα 

συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας χρησιμοποιούν ηλεκτρικές αντλίες, βαλβίδες 

και συστήματα ελέγχου για την κυκλοφορία του νερού ή των άλλων ρευστών στους 

συλλέκτες. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων συστημάτων: α) τα συστήματα ανοιχτού 

βρόχου, που λειτουργούν με αντλίες – κυκλοφορητές και β) τα συστήματα κλειστού 

βρόχου (Εικόνα 45), που αντλούν το νερό μέσα στους συλλέκτες. Η θερμότητα 

μεταφέρεται μέσω εναλλακτών θερμότητας από το ρευστό μεταφοράς στο νερό, που 

αποθηκεύεται στις δεξαμενές. 1 

 

Ηλιακός Συλλέκτης. Αποτελείται συνήθως από ένα διαφανές κάλυμμα (σκληρυμένο 

γυαλί ή πλαστικό), μια επιφάνεια απορρόφησης, ένα σύστημα μεταφοράς θερμότητας 

από χάλκινους σωλήνες νερού ή αέρα και ένα μονωμένο μεταλλικό περίβλημα. Έχει 

αναμενόμενη διάρκεια ζωής 30 με 50 έτη. Ο συλλέκτης μετατρέπει την ηλιακή 

ακτινοβολία σε θερμότητα και τη μεταφέρει σε κάποιο ρευστό (νερό, ηλιακό ρευστό, 

αέρα). Ο απορροφητής είναι το πλέον σημαντικό τμήμα ενός ηλιακού συλλέκτη, καθώς 

αυτός απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία. Συνήθως, είναι επικαλυμμένος με στρώμα 

μαύρου χρώματος ή με στρώμα επιλεκτικής βαφής. Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες 

ηλιακών συλλεκτών:  

 

 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα: Είναι απλοί και οικονομικοί κι αποτελούνται από 

μαύρους, πλαστικούς ή μεταλλικούς σωλήνες χωρίς μόνωση, μέσα στους οποίους 

κυκλοφορεί ρευστό μεταφοράς θερμότητας. Η μέγιστη θερμοκρασία, που 

επιτυγχάνουν, είναι 20ο C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  
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 Επίπεδοι συλλέκτες ή συλλέκτες χαμηλής θερμοκρασίας: Είναι ο πιο διαδεδομένος 

τύπος ηλιακού συλλέκτη. Αποτελείται από επίπεδο μονωμένο πλαίσιο, που από τη 

μια πλευρά καλύπτεται με διαφανές κάλυμμα από γυαλί ή πλαστικό. Το πλαίσιο 

περιέχει μια σκουρόχρωμη πλάκα, που απορροφά την ηλιακή ενέργεια. Το ρευστό 

μεταφοράς θερμότητας κυκλοφορεί μέσα ή πάνω από την απορροφητική πλάκα. Η 

θερμοκρασία, που παράγεται, μπορεί να ξεπεράσει έως και 70ο C τη θερμοκρασία 

του περιβάλλοντος.  

 

 Σωλήνες κενού: Πρόκειται για μια σειρά γυάλινων σωλήνων κενού, όπου σε κάθε 

σωλήνα υπάρχει ένας απορροφητής, για να δεσμεύει την ηλιακή ενέργεια. Λόγω 

της μονωτικής ιδιότητας του κενού υπάρχουν χαμηλές έως μηδενικές θερμικές 

απώλειες στο περιβάλλον και η παραγόμενη θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως 

και 100ο C πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

 

 Υψηλής θερμοκρασίας συλλέκτες: Συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια με 

κάτοπτρα ή φακούς σε ένα ντεπόζιτο νερού. Έπειτα, μετατρέπουν το νερό αυτό σε 

ατμό, ο οποίος κινεί μια ατμογεννήτρια και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Για να 

λειτουργήσουν αποδοτικά, χρειάζονται άμεση πρόσπτωση της ηλιακής 

ακτινοβολίας στα κάτοπτρα. Εάν δεν υπάρχει ηλιοφάνεια, η απόδοση τους 

μειώνεται αισθητά, όπως συμβαίνει άλλωστε και στους προαναφερόμενους 

τύπους. 

 

 
 

εικόνα 44: Συγκριτικός πίνακας συλλεκτών, 

 [Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας] 

 

Η τοποθέτηση ενός ηλιακού συλλέκτη μπορεί να είναι είτε οριζόντια, όταν 

τοποθετείται σε οροφές ή στο έδαφος (εκτός συλλεκτών κενού με σωλήνα θερμότητας 

ξηρής ή υγρής σύνδεσης) είτε επικλινής για τοποθέτηση σε στέγες, έδαφος και 

προσόψεις κτιρίων. Οι συλλέκτες κενού τοποθετούνται με ελάχιστη κλίση 25ο. Ένα 

ηλιακό θερμικό σύστημα αποτελείται από τον ηλιακό συλλέκτη, το σύστημα 

κυκλοφορίας και το σύστημα ελέγχου. Ο κυκλοφορητής μεταφέρει θερμότητα από το 

συλλέκτη στο σημείο, που θα χρησιμοποιηθεί ή θα αποθηκευτεί. Συνήθως, το ρευστό 

μεταφοράς θερμότητας είναι νερό ή έχει βάση το νερό, στο οποίο μπορεί να προστεθεί 

αντιψυκτικό, για να μην παγώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Στα περισσότερα 

συστήματα, όπως προαναφέρθηκε, η κυκλοφορία του ρευστού γίνεται με φυσική ροή 

(θερμοσιφωνική ροή), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το ρευστό κυκλοφορεί μεταξύ 
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του συλλέκτη και του δοχείου νερού με τη χρήση αντλίας. Όπως σε κάθε σύστημα 

θέρμανσης, είναι απαραίτητο ένα συμβατικό σύστημα ελέγχου, για να διασφαλίζεται η 

αποδοτική λειτουργία του και να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία. 15, 20, 29 

 

 
 

εικόνα 45: Λειτουργία ηλιακού συλλέκτη: σύστημα κλειστού βρόχου, 

 [Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας] 

 
[1. ΣΑΚΚΑ Π. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2014), Διπλωματική Εργασία με Θέμα «ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ», σελ. 65-66, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΔΠΜΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες] 

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ. 225-235, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 322-351, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 

[29. Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (Οκτώβριος 2010), Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Εφαρμογές 

στον οικιακό τομέα ανασύρθηκε στις 06/08/2017 από http://www.cea.org.cy] 
 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα,20 που αποτελούν συστήματα άμεσου και έμμεσου 

ηλιακού οφέλους, χρησιμοποιούν τα δομικά υλικά και άλλα στοιχεία με κατάλληλο 

τρόπο για τη συλλογή και αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας. Υπάρχουν τρία βασικά 

στοιχεία, που συνθέτουν όλα τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ο συλλέκτης, 

η θερμική μάζα και ο θερμαινόμενος χώρος. Τα κυριότερα συστήματα αυτού του 

είδους είναι τα παρακάτω: 

 

http://www.cea.org.cy/
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Ηλιακό Θερμοκήπιο. Ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο, που πρέπει να 

ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό ενός 

κτιρίου, είναι ο προσανατολισμός 

του, όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η 

κύρια όψη του στο βόρειο 

ημισφαίριο προτιμάται να έχει 

νότιο προσανατολισμό ή όσο 

μικρότερη απόκλιση από το νότο 

εφόσον αυτό είναι εφικτό. Ο νότιος 

προσανατολισμός της κύριας όψης 

σε συνδυασμό με τη χρήση ενός 

ηλιακού θερμοκηπίου (Εικόνα 46), μπορεί σε σημαντικό βαθμό να μειώσει την ανάγκη 

για θέρμανση κατά τη χειμερινή περίοδο. Το ηλιακό θερμοκήπιο αποτελεί έναν κλειστό 

χώρο με μεγάλο ποσοστό γυάλινης επιφάνειας, ο οποίος προσαρτάται ή 

ενσωματώνεται σε τμήμα του κτιριακού κελύφους. Για την αποτελεσματική του 

λειτουργία, απαιτούνται θυρίδες ή και άλλα ανοίγματα (παράθυρα ή πόρτες) στο 

εσωτερικό του κτιρίου και σύστημα σκίασης και αερισμού. 

 

Η δημιουργία ενιαίας γυάλινης επιφάνειας σε όλο το ύψος του κτιρίου έχει τη 

δυνατότητα να εκμεταλλεύεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δημιουργείται ένα 

γυάλινο κέλυφος εξωτερικά της κατασκευής, όπου οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου 

είναι οι εσωτερικοί τοίχοι του θερμοκηπίου. Η ηλιακή ακτινοβολία, διερχόμενη από τα 

νότια υαλοστάσια του θερμοκηπίου, μετατρέπεται σε θερμική και μέρος αυτής 

αποδίδεται άμεσα στο χώρο με φυσική μεταφορά, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του, 

ενώ ένα άλλο μέρος της αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία του χώρου (δάπεδο, τοίχοι 

και δοχεία νερού) και αποδίδεται με χρονική καθυστέρηση. Η μεταφορά της θερμικής 

ενέργειας, που συσσωρεύεται στον ενδιάμεσο χώρο, προς το εσωτερικό του κτιρίου 

επιτυγχάνεται μέσω θυρίδων ή ανοιγμάτων στο κοινό δομικό στοιχείο, (Εικόνα 47).  

 

Κατά τη χειμερινή περίοδο η γυάλινη πρόσοψη παραμένει κλειστή, ενώ τα ανοίγματα 

του κτιρίου ανοικτά, ώστε η ηλιακή ακτινοβολία να διεισδύει και να εγκλωβίζεται στο 

εσωτερικό, παρέχοντας φυσικό φωτισμό και θερμικά οφέλη. Η ύπαρξη του 

θερμοκηπίου είναι χρήσιμη ακόμα και τις ημέρες με λιγότερη ηλιοφάνεια, καθώς 

εμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την άμεση μεταφορά και την απώλεια θερμότητας από 

το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον. Για τη μείωση των θερμικών απωλειών 

κατά τη χειμερινή περίοδο συνιστάται η προστασία του υαλοστασίου με 

θερμομονωτικά εσωτερικά πετάσματα, εκτός αν το τμήμα του κτιριακού κελύφους, με 

το οποίο βρίσκεται σε επαφή ο ενδιάμεσος χώρος, είναι θερμομονωμένο. Ειδικότερα, 

σε περιοχές, που παρατηρούνται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προτείνεται η εφαρμογή 

διπλών υαλοπινάκων στο εξωτερικό κέλυφος του θερμοκηπίου, καθώς και 

θερμομόνωση στο κοινό τμήμα της τοιχοποιίας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τα 

ανοίγματα του κτιρίου διατηρούνται κλειστά, απομονώνοντας το ηλιακό θερμοκήπιο, 

ενώ τα ανοίγματα της γυάλινης κατασκευής συντελούν στον αερισμό και δροσισμό 

εικόνα 46: Ηλιακό θερμοκήπιο σε επαφή με το κτίριο, 

 [Πηγή: http://www.zeroenergybuildings.org] 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-4QlyPOeyBEw/UCvY0Hmy9kI/AAAAAAAAAVU/rinhz-54hms/s1600/02.jpg
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του. Τέλος, πρέπει να περιορίζονται τα  ανοίγματα στη βόρεια πλευρά, καθώς και στην 

πλευρά, που βρίσκεται προς την κατεύθυνση των ανέμων της εκάστοτε περιοχής, ώστε 

να μειώνεται η έκθεση της κατασκευής στις περιβαλλοντικές συνθήκες και να 

ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες. 

 

Το μεγαλύτερο διάστημα του έτους ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως 

ημιυπαίθριος χώρος ή βεράντα, ενώ τη χειμερινή περίοδο ως ένα ακόμα δωμάτιο του 

κτιρίου. Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια φυτών.  

 

 

 

εικόνα 47: Λειτουργία ηλιακού θερμοκηπίου,  

[Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας] 

 

Από μετρήσεις και προσομοιώσεις, που έγιναν σε κτίρια με ηλιακά θερμοκήπια στην 

Ελλάδα, συνεπάγεται, ότι τα θερμοκήπια συνεισφέρουν σε εξοικονόμηση ενέργειας 

για θέρμανση της τάξης του 13 με 30%. Η αποτελεσματικότητά τους, ωστόσο, ποικίλει 

από περιοχή σε περιοχή. Από την ενεργειακή ανάλυση αλλά και από μαρτυρίες 

χρηστών των κτιρίων προκύπτει, ότι η αποδοτικότερη λειτουργία του θερμοκηπίου 

στις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας υφίσταται όταν αυτό προσδίδει άμεσα την 

ημέρα τα ηλιακά του κέρδη στο κτίριο με άνοιγμα πορτών και παραθύρων προς τους 

κύριους χώρους κι ενώ παραμένει απομονωμένο με κλειστά τα ανοίγματα κατά τη 

διάρκεια της νύχτας. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη θερινή περίοδο 

απαιτείται σκιασμός της γυάλινης επιφάνειας του θερμοκηπίου με εξωτερικά -κατά 

προτίμηση κινητά- σκίαστρα, με σταθερά στέγαστρα ή με φυλλοβόλο βλάστηση. 

Επιπλέον, συνιστάται η οροφή τους να είναι αδιαφανής ή να σκιάζεται απόλυτα τους 

θερινούς μήνες και απαιτείται αερισμός του ηλιακού χώρου με πλήρη απομάκρυνση 

του υαλοστασίου ή μέσω ανοιγμάτων. 20, 30, 31 

 

Θερμοσιφωνικά θερμοκήπια: Πρόκειται για ένα υβριδικό σύστημα παθητικής 

μεταφοράς θερμότητας, καθώς στην περίπτωση του χρησιμοποιείται μηχανική 

υποβοήθηση (αντλίες, βαλβίδες, εξαεριστήρες). Στα θερμοσιφωνικά θερμοκήπια 

απορροφάται αντιστοίχως η ηλιακή ακτινοβολία, ο αέρας του θερμοκηπίου 

θερμαίνεται και αυξάνεται η εσωτερική θερμοκρασία του χώρου. Στη συνέχεια, 

μεταφέρεται στο εσωτερικό του κτιρίου λόγω θερμοκρασιακής διαφοράς, με τη 

διαφορά ότι υπάρχουν βαλβίδες στο κάτω μέρος του τοίχου, που ανακτούν τον 
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ψυχρότερο αέρα από το εσωτερικό του κτιρίου και η παροχή θερμότητας μπορεί να 

γίνει ελεγχόμενα. Ένα σύστημα θερμορύθμισης ελέγχει ταυτόχρονα τα επίπεδα 

θερμοκρασίας του θερμοκηπίου και του εσωτερικού χώρου κι επιτρέπει στον αέρα να 

μεταφέρεται στην επιθυμητή θερμοκρασία. 20 

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 247-267, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

  

[30. Zero Energy Buildings (2012), ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΗΛΙΑΚΟ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ, ανασύρθηκε στις 15/07/2017 από http://www.zeroenergybuildings.org/2012/04/blog-

post.html] 

 

[31. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΗΛΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ), 

ανασύρθηκε στις 05/08/2017 από 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliakos_xoros.htm] 

 

Ηλιακό Αίθριο. Πρόκειται για τον αιθριακό χώρο ενός 

κτιρίου, ο οποίος επικαλύπτεται με υαλοστάσια και 

αποτελεί άλλο ένα σύστημα έμμεσου ηλιακού κέρδους 

με παρόμοια λειτουργία με το ηλιακό θερμοκήπιο. Η 

ηλιακή ενέργεια συλλέγεται από το γυάλινο στοιχείο της 

οροφής, συσσωρεύεται στον εσωτερικό χώρο του αιθρίου 

και μέρος της μεταφέρεται στους περιβάλλοντες 

εσωτερικούς χώρους και αποθηκεύεται στα δομικά 

στοιχεία. Τη χειμερινή περίοδο το ηλιακό αίθριο 

λειτουργεί ως χώρος θερμικής ανάσχεσης. Τη θερινή 

περίοδο απαιτείται αερισμός του αιθρίου μέσω 

ανοιγμάτων στη γυάλινη οροφή, καθώς και πλήρης σκιασμός, για την αποφυγή 

υπερθέρμανσης. 

  

Τα αίθρια, είτε ανοιχτά είτε στεγασμένα, συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών 

φυσικού φωτισμού, ιδιαίτερα σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας. Επιτρέπουν την είσοδο 

φωτεινής ακτινοβολίας στις κεντρικές ζώνες του κτιρίου, βοηθούν την αύξηση της 

στάθμης φωτισμού των χώρων και παρέχουν διάχυτο φως, συντελώντας στην 

ομοιόμορφη κατανομή του χωρίς θάμβωση. Ανάλογα με τα γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά του αιθρίου και τα οπτικά χαρακτηριστικά των επιφανειών του 

(ανακλαστικότητα τοίχων και δαπέδου και οπτικά χαρακτηριστικά υαλοπινάκων στους 

περιβάλλοντες χώρους ή στην οροφή) επηρεάζεται η στάθμη φωτισμού των χώρων. 

Για το λόγο αυτό, πρέπει κατά το σχεδιασμό των αιθρίων να συνυπολογίζονται οι 

επιδράσεις των χαρακτηριστικών αυτών στην οπτική άνεση των εσωτερικών χώρων, 

πάντα σε συνδυασμό με την επίδρασή τους στη συνολική ενεργειακή συμπεριφορά του 

κτιρίου. 32 

 

εικόνα 48: Ηλιακό αίθριο, 

[Πηγή: Κέντρο Ανανεώσιμων 

Πηγών και Εξοικονόμησης 

Ενέργειας] 

 

http://www.zeroenergybuildings.org/2012/04/blog-post.html
http://www.zeroenergybuildings.org/2012/04/blog-post.html
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliakos_xoros.htm
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[32. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, “ΗΛΙΑΚΟ ΑΙΘΡΙΟ”, ανασύρθηκε 

στις 05/08/2017 από 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliako_aithrio.htm] 

 

Ηλιακός Τοίχος. Αποτελείται από τοιχοποιία συνδυαζόμενη με υαλοστάσιο, 

τοποθετημένο εξωτερικά σε απόσταση από 5 έως 15 εκατοστά και χρησιμοποιείται για 

την αποθήκευση θερμικής ενέργειας ως ένα σύστημα έμμεσου οφέλους. Η τοιχοποιία 

μπορεί να είναι είτε τοίχος μεγάλης θερμικής μάζας χωρίς μόνωση είτε θερμομονωμένη 

κατασκευή, ενώ το υαλοστάσιο μπορεί να είναι σταθερό ή ανοιγόμενο και να φέρει 

μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες. Οι ηλιακοί τοίχοι συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και 

τη μεταδίδουν στο χώρο με τη μορφή θερμότητας. Από μετρήσεις, ενεργειακές 

καταγραφές και προσομοιώσεις βιοκλιματικών κτιρίων σε διάφορες περιοχές 

προκύπτει ότι οι ηλιακοί τοίχοι μπορούν να συνεισφέρουν σε εξοικονόμηση ενέργειας 

για θέρμανση σε ποσοστό 10-40%. Διακρίνονται οι εξής κατηγορίες: 

      

α. Τοίχοι θερμικής αποθήκευσης. Οι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης είναι τοίχοι μάζας, 

υλικού υψηλής θερμοχωρητικότητας, όπως σκυρόδεμα, πέτρα, συμπαγείς 

οπτόπλινθους ή άλλο υλικό αλλαγής φάσης. Η εξωτερική τους επιφάνεια έχει σκούρο 

χρώμα για αύξηση της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας. Η απορροφώμενη 

ακτινοβολία μεταδίδεται με αγωγή, ακτινοβολία και συναγωγή στον εσωτερικό χώρο. 

Πολλές φορές, νερό, περιεχόμενο σε δοχεία, μπορεί να αντικαταστήσει το συμπαγή 

τοίχο, καθώς έχει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα από τους οπτόπλινθους ή το 

σκυρόδεμα για ένα δεδομένο όγκο, κι επομένως μπορεί να λειτουργήσει πιο 

αποτελεσματικά.  

 

Υπάρχουν δύο είδη τοίχων θερμικής αποθήκευσης, οι απλοί τοίχοι μάζας μη 

θερμοσιφωνικής ροής χωρίς θυρίδες και οι τοίχοι μάζας θερμοσιφωνικής ροής με 

θυρίδες. Για όλους τους τοίχους θερμικής αποθήκευσης απαιτείται ηλιοπροστασία της 

συλλεκτικής επιφάνειας με κινητά εξωτερικά πετάσματα κατά τη διάρκεια υψηλών 

θερμοκρασιών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας συνιστάται το άνοιγμα τμημάτων του 

υαλοστασίου, ώστε ο αέρας που βρίσκεται στο διάκενο, να κατευθύνεται προς το 

εξωτερικό περιβάλλον, παρασύροντας και τον αέρα του εσωτερικού χώρου. Στις 

περιοχές, όπου παρατηρούνται χαμηλές θερμοκρασίες, προτείνονται διπλοί 

υαλοπίνακες, καθώς και επιπλέον προστασία με θερμομόνωση εσωτερικά στο διάκενο 

ή εξωτερικά πετάσματα.  

 

Στην περίπτωση τοίχου με θυρίδες, αυτές βρίσκονται στο άνω και κάτω τμήμα του, για 

να διευκολύνουν την κίνηση του αέρα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας τη χειμερινή 

περίοδο παραμένουν ανοικτές, ώστε μέρος της θερμικής ενέργειας, που συσσωρεύεται 

στο διάκενο μεταξύ τοίχου και υαλοστασίου, να μεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο 

από τις θυρίδες, που βρίσκονται στο επάνω μέρος του τοίχου με φυσική κυκλοφορία 

του αέρα. Αντίστοιχα, ο ψυχρός αέρας μεταφέρεται στο διάκενο, μέσω των θυρίδων 

στο κάτω μέρος του τοίχου, όπου θερμαίνεται και ανέρχεται, δημιουργώντας συνεχή 

ροή θερμότητας στο χώρο. Τις νεφοσκεπείς ημέρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας οι 

θυρίδες στο επάνω μέρος του τοίχου μπορούν να παραμείνουν κλειστές, ώστε η 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliako_aithrio.htm
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θερμότητα να διατηρείται και να εμποδίζεται η αντίστροφη κίνηση του θερμού αέρα 

από τον εσωτερικό χώρο προς τον εξωτερικό ψυχρό χώρο. 34 

 

 Τοίχος Trombe. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τοίχου μάζας θερμικής 

αποθήκευσης. Εντάσσεται στα συστήματα παθητικού ηλιακού σχεδιασμού και 

επιτυγχάνει τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων, εκμεταλλευόμενος την άμεση 

ηλιακή ακτινοβολία. Πιο συγκεκριμένα, μέρος της θερμότητας, που συλλέγεται στο 

διάκενο μεταξύ τοίχου και υαλοπίνακα, μεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο μέσω 

ελεγχόμενων θυρίδων αερισμού, που βρίσκονται στο άνω και κάτω τμήμα του τοίχου. 

Η ύπαρξη οπών αερισμού στο θερμαινόμενο τοίχο εκμεταλλεύεται την αγωγιμότητα ως 

μέσο διάχυσης της θερμότητας στο εσωτερικό του κτιρίου. Πρόκειται για 

συμπληρωματικό σύστημα άμεσης αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, που 

εφαρμόζεται κυρίως στις νότιες όψεις των κτιρίων, όπου η επίδραση του ήλιου είναι 

άμεση. Η χρήση τοίχων Trombe δε συνιστάται για αποκλίσεις από τη νότια διεύθυνση 

που υπερβαίνουν τις 30°, καθώς παρουσιάζουν απώλειες μεγαλύτερες του 10%. 20 

 

Η κατασκευή τοίχων Trombe γίνεται από υλικά μεγάλης θερμοχωρητικότητας, όπως 

σκυρόδεμα και πέτρα. 

Τοποθετούνται πίσω από 

γυάλινο πέτασμα σε μικρή 

απόσταση, τουλάχιστον 15 

εκατοστών. Στους τοίχους από 

πέτρα απαιτείται πλήρωση των 

αρμών με συνδετικό κονίαμα, 

ώστε να αποφεύγονται τα κενά, 

που λειτουργούν ως εμπόδια 

στην αγωγή της θερμότητας. Τα 

βέλτιστα πάχη σε αυτό το είδος 

τοιχοποιίας κυμαίνονται μεταξύ 

25 και 40 εκατοστών - 

συνήθως, επιλέγεται το πάχος 

των 30 cm ενός υπερμπατικού 

τοίχου. Το σκούρο χρώμα στην 

εξωτερική επιφάνεια του τοίχου 

εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 

απορρόφηση θερμότητας, αφού 

λόγω χρώματος μπορεί να 

απορροφήσει το σύνολο σχεδόν 

του ορατού φάσματος. 

Αντίθετα, για την εσωτερική 

επιφάνεια καλό είναι να 

επιλέγεται ανοιχτό χρώμα, ώστε 

να έχει υψηλό συντελεστή 

ακτινοβολίας.  

 

εικόνα 49: Τοίχος Trombe: α1, α2. Λειτουργία  την ημέρα, β1, β2. Λειτουργία 

τη νύχτα, 1. Επάνω άνοιγμα, 2. Κάτω άνοιγμα, 3. Γυαλί, 4. Διάκενο, 5. Τοίχος 

υψηλής θερμικής μάζας, [Πηγή: http://www.ktirio.gr] 

 

http://www.ktirio.gr/sites/default/files/TOIXOSTROMBE.jpg
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Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο τοίχος συλλέγει θερμότητα στη μάζα του και την 

αποδίδει στο εσωτερικό με αγωγή. Όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του τοίχου τόσο 

μικρότερη είναι η διακύμανση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου και τόσο 

μεγαλύτερος ο χρόνος, που απαιτείται για την αγωγή της θερμότητας από τη μια 

πλευρά του τοίχου στην άλλη. Οι  θυρίδες στη βάση και τη στέψη του τοίχου 

επιτρέπουν τη μεταφορά στο εσωτερικό του χώρου μέρους της θερμότητας, που 

εγκλωβίζεται στο διάκενο μεταξύ τοίχου και εξωτερικού υαλοπετάσματος, 

βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος τόσο ως προς την ταχύτητα 

θέρμανσης όσο και ως προς την ενεργειακή απόδοση. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η 

παρουσία των θυρίδων προκαλεί την αντίστροφη λειτουργία του φαινομένου, 

μεταφέροντας ψυχρό αέρα. Για την αποφυγή ψύξης του χώρου επιλέγεται η φραγή των 

θυρίδων. Οι διαστάσεις των ανοιγμάτων αερισμού των τοίχων Τrombe υπολογίζονται 

σε συνάρτηση με τον προσδοκώμενο συντελεστή εκμετάλλευσης της ηλιακής 

ενέργειας. Εφόσον αυτός είναι μικρότερος ή ίσος με 25%, η επιφάνεια των ανοιγμάτων 

στην κορυφή πρέπει να καλύπτει περίπου το 3% της συνολικής επιφάνειας του τοίχου. 

Εάν ο συντελεστής κυμαίνεται μεταξύ 25% και 50%,  το αντίστοιχο ποσοστό είναι 2%, 

ενώ για συντελεστή μεταξύ 50% και 75% το ποσοστό είναι 1%.34 

 

  Τοίχος Barra - Constantini. Είναι παραλλαγή της αρχής του τοίχου μάζας. 

Χρησιμοποιεί υαλοπίνακες, που προσαρτώνται σε τοίχους, ως συλλέκτες θερμότητας. 

Λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, ο θερμός αέρας μεταφέρεται με φυσική μεταφορά στο 

κτίριο, θερμαίνοντας την οροφή, τους τοίχους και το δάπεδο. 20 

 

β. Θερμοσιφωνικό πανέλο. Αποτελεί σύστημα παρόμοιας κατασκευής και λειτουργίας 

με τον τοίχο Trombe, χωρίς την ύπαρξη και λειτουργία της θερμικής μάζας. Η βασική 

διαφορά από τον τοίχο μάζας θερμοσιφωνικής ροής είναι ότι ο τοίχος του πανέλου 

απομονώνεται θερμικά από το διάκενο με χρήση θερμομόνωσης και η μεταφορά 

θερμότητας γίνεται μόνο με συναγωγή από τον αέρα του διάκενου. Ο αέρας 

μεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο μέσω θυρίδων ή αγωγών. Επιπλέον, το 

θερμοσιφωνικό πανέλο συνήθως φέρει μεταλλική απορροφητική πλάκα στην 

εξωτερική επιφάνεια του τοίχου προς το διάκενο για μεγαλύτερη απόδοση.  

 

Κατά τη χειμερινή περίοδο, η προσπίπτουσα στο συλλέκτη ηλιακή ακτινοβολία 

μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια και μεταφέρεται στον εσωτερικό χώρο από τις 

θυρίδες του άνω τμήματος του πανέλου, ενώ οι θυρίδες στο κατώτερο τμήμα 

επιτρέπουν την εισροή αέρα από το εσωτερικό του κτιρίου στο διάκενο του 

θερμοσιφωνικού πανέλου. Κατά τη θερινή περίοδο, η λειτουργία του αντιστρέφεται - 

ανοίγματα στο άνω τμήμα του υαλοστασίου επιτρέπουν την κίνηση θερμού αέρα προς 

τον εξωτερικό χώρο με αποτέλεσμα το δροσισμό του κτιρίου. 33 

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 252-253, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 
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[33. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, “ΗΛΙΑΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ”, ανασύρθηκε 

στις 15/07/2017 από 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliakoi_toixoi.htm] 

 

[34. περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ», “Τοίχος Trombe”, ανασύρθηκε στις 15/07/2017 από 

http://www.ktirio.gr/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%

CF%82/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7/%CF%84%C

E%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe] 

 

Ηλιακή καμινάδα.  H ηλιακή καμινάδα εκμεταλλεύεται την ηλιακή ακτινοβολία και 

συμβάλλει στον αερισμό των κτιρίων. Υπάρχει ποικιλία στην τυπολογία της, ωστόσο, 

τα βασικά στοιχεία, από τα οποία αποτελείται είναι τα εξής:  

 

α) Ο ηλιακός συλλέκτης, που μπορεί να βρίσκεται είτε στην κορυφή της είτε να 

περιλαμβάνεται σε όλο το σώμα της. Ο προσανατολισμός του, ο τύπος του 

υαλοπίνακα, που χρησιμοποιεί, η μόνωση και οι ιδιότητες του καθορίζουν την απόδοση 

της καμινάδας. 

β) Το κύριο φρεάτιο εξαερισμού, το οποίο χαρακτηρίζεται από η θέση, το ύψος και τις 

θερμικές του ιδιότητες. 

γ) Οι οπές του φρεατίου, που επιτρέπουν την είσοδο και την έξοδο του αέρα και των 

οποίων η θέση και το μέγεθος πρέπει να μελετώνται προσεκτικά. 

 

Η καμινάδα πρέπει να καταλήγει σε υψηλότερη θέση από την οροφή του κτιρίου και να 

είναι προσανατολισμένη στην κατεύθυνση του ήλιου. Για μεγαλύτερη απορρόφηση 

θερμότητας συνιστάται η τοποθέτηση υαλοπίνακα στην πλευρά, που βρίσκεται σε αυτή 

την κατεύθυνση και η χρήση απορροφητικού υλικού στην ακριβώς απέναντι πλευρά. 

Σε αντίθεση με τη διάμετρο της καμινάδας, που δεν επηρεάζει την απόδοσή της, η 

επιφάνεια της πλευράς με το απορροφητικό υλικό έχει καθοριστικό ρόλο - μεγαλύτερη 

επιφάνεια συνεπάγεται μεγαλύτερη απορρόφηση ηλιακής ενέργειας. Οι οπές του 

φρεατίου εξαερισμού, από τις οποίες διέρχεται ο αέρας, πρέπει να βρίσκονται σε 

αντίθετη διεύθυνση από τον επικρατούντα άνεμο. 

 

Στην πιο συνηθισμένη της μορφή (Εικόνα 50) η 

καμινάδα φέρει ένα άνοιγμα στη νότια ή νοτιοδυτική 

επιφάνειά της, που καλύπτεται από υαλοπίνακα και 

έχει περσίδες είτε στο άνω τμήμα αυτής της πλευράς 

είτε εσωτερικά στην οπή, που εφάπτεται με την 

οροφή του κτιρίου, ώστε να είναι πιο εύκολα 

προσβάσιμες. Τη θερινή περίοδο οι περσίδες είναι 

ανοικτές, ο ήλιος θερμαίνει την απορροφητική 

επιφάνεια και ο θερμός αέρας διαφεύγει στο 

εξωτερικό περιβάλλον, δημιουργώντας ρεύμα αέρα 

από το εσωτερικό του κτιρίου προς τα έξω. Η 

λειτουργία της βασίζεται στο φαινόμενο Venturi - το 

φυσικό φαινόμενο της μείωση της πίεσης ενός 

εικόνα 50: Ηλιακή καμινάδα, [Πηγή: 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiri

a/images/fysikos_drosismos_kaminada

1.jpg] 

 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliakoi_toixoi.htm
http://www.ktirio.gr/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%82/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe
http://www.ktirio.gr/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%82/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe
http://www.ktirio.gr/%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%82/%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/images/fysikos_drosismos_kaminada1.jpg
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/images/fysikos_drosismos_kaminada1.jpg
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/images/fysikos_drosismos_kaminada1.jpg
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ρευστού, που προκαλείται από τη διέλευση του ρευστού μέσω ενός περιορισμένου 

τμήματος σωλήνα. Η ηλιακή καμινάδα συμβάλλει αποτελεσματικά στον αερισμό και 

την απομάκρυνση της υγρασίας από τους εσωτερικούς χώρους, καθώς εξαιτίας της 

υψηλής θερμοκρασίας του αέρα εντός της καμινάδας ενισχύεται το φαινόμενο του 

ελκυσμού και κατ’ επέκταση, της διαρκούς ανανέωσης του αέρα στο εσωτερικό του 

κτιρίου. Είναι κατάλληλη για περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία κατά τη θερινή 

περίοδο. Με την ενσωμάτωση ενός τοίχου Trombe μπορεί να λειτουργήσει και με τον 

αντίστροφο τρόπο, έτσι ώστε τη χειμερινή περίοδο να συμβάλλει στη διατήρηση της 

θερμότητας του κτιρίου. 35 
 

Σε μια άλλη πιο σύνθετη μορφή της μπορεί 

να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Στην 

περίπτωση αυτή,  αποτελείται από το 

συλλέκτη, μια γυάλινη επιφάνεια κι ένα 

σωλήνα, κάθετο στο κέντρο της επιφάνειας 

αυτής. Στη βάση του σωλήνα μπορούν να 

τοποθετηθούν τουρμπίνες, συνδεδεμένες με 

ηλεκτρική γεννήτρια. Η ηλιακή ακτινοβολία 

θερμαίνει τον αέρα εντός της γυάλινης 

επιφάνειας, ο θερμός αέρας ακολουθεί 

ανοδική κίνηση και δίνει ώθηση στις 

τουρμπίνες, που παράγουν ηλεκτρική 

ενέργεια με τη χρήση της γεννήτριας. 36 

 

[35. Wikipedia, the free encyclopedia, (01/07/2017),”Solar chimney”, ανασύρθηκε στις 09/08/2017  

από https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_chimney] 

 

[36. irealty.gr, Έξυπνα κτίρια, Αυτοματισμοί & Τεχνολογίες, (13/08/2011),”H Ηλιακή καμινάδα, 

βιοκλιματική αρχιτεκτονική”, ανασύρθηκε στις 09/08/2017 από 

http://irealty.gr/advice_tips/energy_save/iliaki-kaminada-stin-bioklimatiki-arxitektoniki/] 

 

 

Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα. Η λειτουργία την φωτοβολταϊκών ηλιακών 

συστημάτων στηρίζεται στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, δηλαδή την άμεση μετατροπή 

της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μερικά υλικά, όπως το 

πυρίτιο, γίνονται ημιαγωγοί με την πρόσμιξη άλλων στοιχείων, δηλαδή, άγουν το 

ηλεκτρικό ρεύμα προς μια μόνο διεύθυνση και δημιουργούν διαφορά δυναμικού. Έτσι, 

μπορούν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Συνδέοντας μεταξύ τους πολλά μικρά 

κομμάτια τέτοιων υλικών (φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία), τοποθετώντας τα σε 

μία επίπεδη επιφάνεια (φωτοβολταϊκό σύστημα) και στρέφοντάς τα προς τον ήλιο, 

καθίσταται δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να καλύψει ανάγκες, 

όπως η λειτουργία συσκευών, η κίνηση ηλιακών αυτοκινήτων, η λειτουργία φάρων και 

η κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών κτιρίων. Η ενέργεια που παράγεται 

συνολικά από μια επιφάνεια, εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση και τον 

προσανατολισμό της επιφάνειας. Η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων 

(Φ/Β) κυμαίνεται, ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους, από 7% για ηλιακά στοιχεία 

εικόνα 51: Ηλιακή καμινάδα, που παράγει 

ηλεκτρική ενέργεια, [Πηγή: 

http://irealty.gr/advice_tips/energy_save/iliaki-

kaminada-stin-bioklimatiki-arxitektoniki/] 

 

http://irealty.gr/advice_tips/energy_save/iliaki-kaminada-stin-bioklimatiki-arxitektoniki/
http://irealty.gr/advice_tips/energy_save/iliaki-kaminada-stin-bioklimatiki-arxitektoniki/
http://irealty.gr/advice_tips/energy_save/iliaki-kaminada-stin-bioklimatiki-arxitektoniki/
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άμορφου πυριτίου έως 12-15% για ηλιακά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου. Η 

ενέργεια, που παράγεται με τον τρόπο αυτό, μπορεί να αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς 

συσσωρευτές. 

 

Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν αξιόπιστη τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρισμού κι έχουν 

διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 25 χρόνια. Η λειτουργία τους είναι αθόρυβη και η 

εγκατάστασή τους σχετικά εύκολη. Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, καθώς ένας 

περιοδικός έλεγχος των καλωδίων και ένας καθαρισμός των επιφανειών τους αρκούν, 

για να παραμείνουν αποδοτικά. Συνιστούν μια καθαρή, οικολογική πηγή ενέργειας και 

μπορούν να ανακυκλωθούν μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους και τα 

κατασκευαστικά τους υλικά να ξαναχρησιμοποιηθούν.20, 37 

 

Υπάρχουν τέσσερις τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων: 

 

α) Τα μονοκρυσταλλικά, που παρουσιάζουν την καλύτερη σχέση απόδοσης- 

επιφάνειας, όμως η κατασκευή τους είναι πολύπλοκη και κατά συνέπεια, έχουν υψηλό 

κόστος κατασκευής. 

 

β) Τα πολυκρυσταλλικά, που έχουν απλούστερη διαδικασία κατασκευής και 

χαμηλότερο κόστος αλλά  μικρότερη απόδοση από τα μονοκρυσταλλικά. 

 

γ) Τα άμορφα πλαίσια, που αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα πυριτίου, ομοιόμορφα 

τοποθετημένο σε μια επιφάνεια, και έχουν χαμηλό κόστος, καθώς η κατασκευή τους 

απαιτεί μικρή ποσότητα πυριτίου. Όμως έχουν τη χαμηλότερη απόδοση και απαιτούν 

μεγαλύτερες επιφάνειες σε σχέση με τους προηγούμενους τύπους. 

 

δ) Τα υβριδικά, που συνδυάζουν τις παραπάνω τεχνολογίες με σκοπό την επίτευξη 

αυξημένης απόδοσης (έως και 18%) και την παροχή αυξημένης απόδοσης σε 

συγκεκριμένες συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε υψηλές θερμοκρασίες και σε 

διαχεόμενη ακτινοβολία, αλλά έχουν μεγαλύτερο κόστος από τους προηγούμενους 

τύπους. 

 

 
 

εικόνα 52: Χαρακτηριστικά τύπων φωτοβολταϊκών συστημάτων, [Πηγή: Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου] 
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Η σωστή τοποθέτηση και ο προσανατολισμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων επηρεάζει 

σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή τους. Στο βόρειο ημισφαίριο τοποθετούνται με νότιο 

προσανατολισμό (απόκλιση 0°). Η κλίση τους πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η επιφάνεια 

των πλαισίων να είναι κάθετη προς την κατεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας, ώστε να 

δέχονται τη μέγιστη δυνατή. Εξαιτίας της συνεχούς μετακίνησης του ήλιου κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί με τη χρήση μηχανισμών 

αυτόματης περιστροφής των πλαισίων (solar trackers), που όμως αυξάνει σημαντικά το 

συνολικό κόστος του συστήματος. Επιπλέον, λόγω της μεταβαλλόμενης θέσης του 

ήλιου κατά τη διάρκεια του έτους, η γωνία κλίσης, κατά την οποία τα πλαίσια 

παρουσιάζουν τη μέγιστη απόδοση, διαφέρει από εποχή σε εποχή. Με τη χρήση 

ειδικών βάσεων στήριξης, η κλίση των πλαισίων μπορεί να μεταβάλλεται, γεγονός που 

συνεπάγεται την αύξηση της συνολικής ετήσιας ηλεκτρικής παραγωγής με μικρή 

αύξηση του αρχικού κόστους του συστήματος. Η ιδανική γωνία κλίσης των ακίνητων 

φωτοβολταϊκών πλαισίων εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου 

εγκατάστασης και την επιθυμητή περίοδο λειτουργίας του συστήματος. Ένας ακόμη 

παράγοντας, που επηρεάζει την απόδοση τους είναι η σκίαση. Ακόμη και μια μικρή 

σκίαση μπορεί να μειώσει την απόδοση του συστήματος έως και 80%. 28 Επομένως, 

είναι σημαντικό να μη δημιουργούνται σκιασμοί στην επιφάνεια των πλαισίων από 

παρακείμενα κτίρια η αντικείμενα, κυρίως τις ώρες υψηλής ακτινοβολίας. Σε 

περιπτώσεις, που η ακτινοβολία δεν προσπίπτει ομοιόμορφα σε όλα τα πλαίσια, 

συνιστάται η σύνδεση τους σε μικρές συστοιχίες με ομοιόμορφη πρόσπτωση, διότι σε 

μια συστοιχία με μη ομοιόμορφη πρόσπτωση ακτινοβολίας ή σε περίπτωση μερικού 

σκιασμού αυτής, η απόδοση ολόκληρης της συστοιχίας καθορίζεται από την απόδοση 

του πλαισίου με τη μικρότερη απόδοση. 37 

 

Υπάρχουν δύο τρόποι, με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν τα φωτοβολταϊκά 

συστήματα: 

 

 Το αυτόνομο σύστημα, που έχει τη δυνατότητα παροχής συνεχούς ή 

εναλλασσόμενου ρεύματος με τη χρήση 

μετατροπέα ισχύος (αντιστροφέα). Η παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να αποθηκεύεται σε 

συσσωρευτές και να καταναλώνεται σε μελλοντικό 

χρόνο. Τα κύρια μέρη ενός αυτόνομου 

φωτοβολταϊκού συστήματος είναι: α) τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια, που μετατρέπουν την 

ηλιακή ακτινοβολία σε συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα, 

β) ο ρυθμιστής φόρτισης των συσσωρευτών, γ) οι 

συσσωρευτές για την αποθήκευση της 

παραγόμενης ενέργειας και δ) ο αντιστροφέας 

(inverter), που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα (DC) 

που παράγεται από τα πλαίσια σε εναλλασσόμενο 

(AC), για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 

λειτουργία συσκευών εναλλασσόμενης τάσης. 

εικόνα 53: Αυτόνομο σύστημα, 

[Πηγή: Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου] 
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εικόνα 54: Στοιχεία αυτόνομου συστήματος, [Πηγή: Κανιαδάκη Μαργιάννα] 

 

 Το διασυνδεδεμένο με το δίκτυο σύστημα, που αποτελείται από μία συστοιχία 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, διασυνδεδεμένη με το ηλεκτρικό δίκτυο. Το παραγόμενο 

ηλεκτρικό ρεύμα διοχετεύεται στο δίκτυο, όπου η παραγόμενη ενέργεια μπορεί και να 

αποθηκευτεί προσωρινά. Τα κύρια μέρη ενός διασυνδεδεμένου συστήματος είναι: α) τα 

φωτοβολταϊκά πλαίσια, που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε συνεχές 

ηλεκτρικό ρεύμα, β) ο αντιστροφέας (inverter), που μετατρέπει το παραγόμενο από τα 

πλαίσια συνεχές ρεύμα (DC) σε εναλλασσόμενο (AC) για το δίκτυο και γ) ο μετρητής 

για την καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, που διοχετεύεται στο 

δίκτυο. Περιλαμβάνονται, επίσης, μετρητές για τη μέτρηση της απόδοσης του 

συστήματος, γενικός διακόπτης του συστήματος, καθώς και μετρητές κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, χρειάζεται ο εξοπλισμός στήριξης των 

φωτοβολταϊκών πλαισίων, όπως και οι καλωδιώσεις για τη σύνδεση με το 

ηλεκτρολογικό σύστημα του κτιρίου. Στο σύστημα καλωδιώσεων συγκαταλέγονται οι 

διακόπτες ασφαλείας, η γείωση και η προστασία των πλαισίων σε περίπτωση αύξησης 

της τάσης. 15, 16, 21 

 

 

εικόνα 55: Διασυνδεδεμένο σύστημα, [Πηγή: Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου] 
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εικόνα 56: Στοιχεία διασυνδεδεμένου συστήματος, [Πηγή: Κανιαδάκη Μαργιάννα] 

 
 

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για εφαρμογές φωτοβολταϊκών συστημάτων 

ενσωματωμένων σε κτίρια. Στις εφαρμογές αυτές τα συστήματα εγκαθίστανται για 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ συγχρόνως χρησιμοποιούνται και σαν δομικά 

στοιχεία κάλυψης εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου, όπως για παράδειγμα σε 

οροφές, προσόψεις και σκίαστρα. Επίσης, μπορούν να εγκατασταθούν ομοίως και σε 

κατασκευές του ευρύτερου οικιστικού περιβάλλοντος, όπως σε υπαίθριους χώρους 

στάθμευσης, σε στέγαστρα και σε ηχοπετάσματα. Τα οφέλη από αυτές τις εφαρμογές 

είναι πολλαπλά. Καταρχάς, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά είναι 

μια τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης, η παραγωγή ενέργειας, τις ώρες 

αιχμής της ζήτησης, υποστηρίζει το σύστημα παραγωγής ενέργειας σε περιόδους 

υψηλού κόστους παραγωγής. Λόγω δε της κατανεμημένης παραγωγής της ηλεκτρικής 

ενέργειας στα σημεία ζήτησης, μειώνονται οι απώλειες στο σύστημα μεταφοράς και 

διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. 20, 16 

 

Ως προς την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων στη στέγη ή στην πρόσοψη 

ενός κτιρίου υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι: 

 

 σε κεκλιμένα στηρίγματα, που προσφέρουν εύκολη πρόσβαση στο εμπρός και στο 

πίσω μέρος των πλαισίων και βοηθούν στον καλό αερισμό τους, αυξάνοντας 

ταυτόχρονα την απόδοση τους, 

 σε ειδική βάση, προσαρμοζόμενη στο εξωτερικό του κελύφους κτιρίου, που 

επιτρέπει, επίσης, τον καλό αερισμό και την ψύξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων, 

 απ' ευθείας τοποθέτηση πάνω στο κέλυφος, όπου η εξωτερική επίστρωση του 

κτιριακού κελύφους αντικαθίσταται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια,  

 και ενσωμάτωση στο κέλυφος του κτιρίου, υποκατάσταση, δηλαδή, ολόκληρων 

τμημάτων του κελύφους από φωτοβολταϊκά πλαίσια. 37 

 

Για εγκατάσταση σε κεκλιμένη επιφάνεια, χρειάζονται περίπου 8 με 10 τ.μ. για κάθε 

εγκατεστημένο kW, ενώ σε επίπεδη επιφάνεια απαιτούνται περίπου 16 με 20 τ.μ. ανά 

kW, καθώς πρέπει να υπάρχει αρκετός κενός χώρος μεταξύ τους, ώστε η κάθε σειρά να 

μη σκιάζεται από την πρόσθια και για να μπορεί να γίνεται έλεγχος των καλωδίων και 

καθαρισμός των πλαισίων.28 Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε 

υφιστάμενες κατασκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κοινά πλαίσια με το πλαίσιο 

αλουμινίου που διαθέτουν, με την προσθήκη απλώς μιας ενδιάμεσης κατασκευής, πάνω 

στην οποία θα γίνει η τοποθέτησή τους. Για εφαρμογές σε νέα κτίρια είναι προτιμότερο 
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να λείπει το πλαίσιο αλουμινίου, τύπου ‘laminate’, ώστε να επιτρέπει την ενσωμάτωσή 

τους στο κτίριο ως δομικά στοιχεία. Η στήριξη των πλαισίων μπορεί να γίνει είτε με 

ειδικά σχεδιασμένα υλικά είτε με τυποποιημένα υλικά, που να επιτρέπουν την 

ενσωμάτωση των υαλοπινάκων. Επίσης, πολλές εταιρείες μπορούν να παράγουν 

φωτοβολταϊκά σε συγκεκριμένες διαστάσεις και γεωμετρικά σχήματα κατόπιν 

παραγγελίας. Διατίθενται επίσης ειδικά προϊόντα, που μπορούν να αντικαταστήσουν 

απευθείας κεραμίδια ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, καθώς και 

πλαίσια διαφόρων χρωμάτων και βαθμού διαφάνειας, σε βάρος όμως της απόδοσης σε 

κάποιες περιπτώσεις. 15, 16 

 

 
 

εικόνα 57: Τρόποι τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στο κτίριο,  

[Πηγή: Κανιαδάκη Μαργιάννα] 

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ. 243-254, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα (ΜΑΙΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με Θέμα 

«Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», σελ. 

75-79, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ] 

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 271-321, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 

[21. ‘RES DISSEMINATION  (2001), «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε Οικιστικά Σύνολα», Ένωση 

Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καταλονίας (ICT)] 

 

[37. Μάριος Μανώλης (2012), «ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ», σελ. 28-44, 

Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου] 
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Δ2. Γεωθερμία 

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας 

 

Γεωθερμία καλείται η αποθηκευμένη ενέργεια υδρολογικών και γεωλογικών 

σχηματισμών του φλοιού της γης σε μορφή θερμότητας, όταν η θερμοκρασία τους 

υπερβαίνει τους 25°C. Αξιοποιείται με τη βοήθεια των γεωθερμικών ρευστών. Η 

θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού, το οποίο μπορεί να είναι είτε νερό είτε ατμός 

είτε αέρας ποικίλει από περιοχή σε περιοχή και η τιμή του κυμαίνεται από 25 έως και 

350°C. Η γεωθερμική ενέργεια, προϊόν γεωθερμικού δυναμικού, οφείλεται στη 

μεταφορά θερμότητας από το μάγμα του πυρήνα της γης στα ανώτερα στρώματα του 

εδάφους. Τα γεωθερμικά πεδία, ανάλογα με τη θερμοκρασία των ρευστών, 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες - υπάρχουν τα πεδία χαμηλής ενθαλπίας, όπου η 

θερμοκρασία του ρευστού είναι μεταξύ 25°C και 90°C, τα πεδία μέσης ενθαλπίας με 

θερμοκρασία ρευστού από 100οC ως 150οC και τα πεδία υψηλής ενθαλπίας, όπου η 

θερμοκρασία υπερβαίνει τους 150°C.  

 

Δυνατότητα εκμετάλλευσης ενέργειας γεωλογικού ή υδρολογικού σχηματισμού 

υπάρχει και όταν η θερμοκρασία του ρευστού είναι χαμηλότερη των 25°C. Στην 

περίπτωση αυτή το βάθος εκμετάλλευσης δεν υπερβαίνει τα 150m από την επιφάνεια 

του εδάφους και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως αβαθής γεωθερμία. Η 

θερμοκρασία στο βάθος αυτό διατηρείται  σταθερή περίπου όλη τη διάρκεια του έτους, 

μεταξύ 18 και 22 °C. Η αβαθής γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από την αποθήκευση 

της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια της γης. Αν και η καθεαυτού 

γεωθερμία παρουσιάζει μεγαλύτερη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας ανά μονάδα 

μάζας του γεωθερμικού προϊόντος, η αβαθής γεωθερμία πλεονεκτεί στο ότι βρίσκεται 

διαθέσιμη και εκμεταλλεύσιμη παντού (δεν προϋποθέτει την ύπαρξη γεωθερμικών 

πεδίων), η αξιοποίησή της είναι εύκολη και αποδοτική και μπορεί να συνδυαστεί και με 

άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 16 

 

Η  θερμοκρασία (θ) των γεωθερμικών ρευστών καθορίζει το είδος της εφαρμογής της 

γεωθερμικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας 

περιλαμβάνουν:  

 

 παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για θ > 90 °C,  

 θέρμανση χώρων - για θ > 60 °C με καλοριφέρ, για θ > 40 °C με αερόθερμα, και 

για θ > 25 °C με ενδοδαπέδιο σύστημα,  

 ψύξη και κλιματισμό - για θ > 60 °C με αντλίες απορρόφησης και για θ < 30 °C με 

υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας, 

 θέρμανση θερμοκηπίων και αντιπαγετική προστασία για θ > 25 °C,  

  ιχθυοκαλλιέργειες  για θ >15 °C, 

 βιομηχανικές εφαρμογές, όπως αφαλάτωση θαλασσινού νερού και ξήρανση 

αγροτικών προϊόντων για θ > 60 οC,  



| 107  
 

 θερμά λουτρά για 25 °C < θ < 40 °C.1 

 

Η μορφή της γεωθερμικής ενέργειας, που εφαρμόζεται περισσότερο στη θέρμανση ή 

την ψύξη εσωτερικών χώρων και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε κτίρια, είναι 

η αβαθής γεωθερμία, που εκμεταλλεύεται την αποθηκευμένη λόγω 

θερμοχωρητικότητας θερμότητα στο ανώτερο στρώμα του φλοιού της γης. Η 

αξιοποίηση της γίνεται με σωληνώσεις, στις οποίες κυκλοφορεί νερό που ανταλλάσσει 

θερμότητα με το περιβάλλον, εξαιτίας της θερμικής αγωγιμότητας,. Το δίκτυο των 

σωληνώσεων συνδέεται, μέσω μιας αντλίας θερμότητας, με την εσωτερική 

εγκατάσταση θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου. Συνήθως, πρόκειται για ενδοδαπέδιο 

σύστημα ή σύστημα σωμάτων εξαναγκασμένης κυκλοφορίας αέρα (fan coils).14 

 

Συνεπώς, απαραίτητα μέρη ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας είναι η γεωθερμική 

αντλία θερμότητας και το κύκλωμα των γεωεναλλακτών που μεσολαβούν, ώστε να 

απορροφάται θερμότητα από το υπέδαφος ή να αποθηκεύεται σε αυτό. Οι γεωθερμικές 

αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν τον κύκλο συμπίεσης του ατμού, για να 

μεταφέρουν θερμότητα από ένα μέσο χαμηλής θερμοκρασίας σε άλλο μέσο με 

υψηλότερη. Σημαντικό χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο συντελεστής απόδοσής τους 

(COP), που εκφράζεται από το λόγο των παραγόμενων θερμικών φορτίων προς την 

αντίστοιχη κατανάλωση έργου. Ο COP εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία, στην 

οποία αντλείται θερμότητα κατά τη λειτουργία θέρμανσης ή απορρίπτεται κατά τη 

λειτουργία ψύξης. Ο γεωεναλλάκτης αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό σωληνώσεων, 

στις οποίες κυκλοφορεί νερό ή διάλυμα νερού και αντιψυκτικού και είναι το σύστημα, 

που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά θερμικής ενέργειας μεταξύ δύο ρευστών με 

διαφορετική θερμοκρασία.  

 

Τα κύρια συστήματα αβαθούς γεωθερμίας, ανάλογα με τη διάρθρωση των 

σωληνώσεων τους, διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 

(α) Αντλίες κλειστού βρόχου, στις οποίες το συνεχές δίκτυο σωληνώσεων βρίσκεται 

στο υπέδαφος. Τα συστήματα κλειστού κυκλώματος έχουν είτε κατακόρυφη είτε 

οριζόντια διάταξη, ανάλογα με τη γεωμετρία του γεωεναλλάκτη.  

 

Στα οριζόντια συστήματα οι σωληνώσεις τοποθετούνται στο έδαφος σε ορισμένο βάθος 

με διάφορες γεωμετρίες, όπως ο σπειροειδής σχηματισμός ή το πλέγμα. Το δίκτυο των 

αγωγών τοποθετείται σε σχετικά μικρό βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, 3 με 6 

μέτρα. Η εκσκαφή μπορεί να γίνει με τη μορφή ορυγμάτων πλάτους από 20 cm έως 60 

cm ή με την ολική απομάκρυνση του εδάφους. Μετά την τοποθέτηση του δικτύου των 

σωληνώσεων, ο χώρος αρχικά καλύπτεται με στρώμα άμμου και κατόπιν με το χώμα 

της εκσκαφής. Για την εκτίμηση του φορτίου εναλλαγής θερμότητας στο 

γεωεναλλάκτη απαιτείται η γνώση της ελάχιστης και μέγιστης θερμοκρασίας του 

αδιατάρακτου εδάφους. Η διακύμανση της θερμοκρασίας ανάλογα την εποχή σε 

ορισμένο βάθος μπορεί να εκτιμηθεί από μετρήσεις. Το μήκος των σωληνώσεων ή η 

επιφάνεια του πλέγματος εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους, όπως το μέγεθος 
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των φορτίων που καλείται να εξυπηρετήσει το σύστημα, ο τύπος και ο συντελεστής 

απόδοσης της αντλίας θερμότητας και οι θερμικές ιδιότητες του υπεδάφους (θερμική 

αγωγιμότητα, θερμοχωρητικότητα και θερμική διαχυτότητα). 

 

Τα κατακόρυφα συστήματα αποτελούνται από ένα ζεύγος σωληνώσεων μικρής 

διαμέτρου (20 mm‐40 mm), κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, 

που τοποθετείται κατά τη διάρκεια μίας ή περισσότερων κατακόρυφων γεωτρήσεων. 

Στη συνέχεια, το εσωτερικό των σωληνώσεων γεμίζεται με στερεό υλικό. Το ζεύγος 

των σωληνώσεων συνδέεται στο κάτω άκρο με θερμοκόλληση, σχηματίζοντας αγωγό 

σχήματος U. Εκτός από αυτό το σχήμα, έχουν εφαρμοστεί κι άλλες γεωμετρίες, όπως 

τα διπλά ζεύγη σωληνώσεων και η σπειροειδής τοποθέτηση του πλαστικού αγωγού, με 

σκοπό την αύξηση της επιφάνειας του υπόγειου εναλλάκτη. Το βάθος των 

γεωτρήσεων ποικίλλει από 20 έως και 300 μέτρα, ανάλογα με τις συνθήκες, το κόστος 

διάτρησης και τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου. Οι παραπάνω παράμετροι 

υποδεικνύουν και τον αριθμό των γεωτρήσεων. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των 

γεωτρήσεων είναι μικρή, 4 με 5 μέτρα, καθώς η επίδραση της μιας γεώτρησης στην 

άλλη είναι ελάχιστη. Έτσι, μπορεί να υπάρχει μεγάλη πύκνωση μεταξύ των 

γεωτρήσεων και κατ’ επέκταση, εξασφάλιση σημαντικών ποσοτήτων θερμότητας σε 

μικρή επιφάνεια. Η παροχή θερμότητας στον υπόγειο εναλλάκτη προέρχεται είτε από 

τη γεωθερμική ροή είτε από αγωγή σε οριζόντιο επίπεδο είτε από την ανοδική πορεία 

του υπόγειου νερού, αν υπάρχει. 

 

(β) Αντλίες ανοικτού βρόχου, που λειτουργούν με υπόγεια ύδατα, σχετικά ψυχρά (από 

10 °C έως 15 °C) ή και πιο θερμά (από 20 °C έως 35 °C). Στα συστήματα αυτά η 

επιθυμητή θερμοκρασία του ρευστού δεν επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία νερού 

μέσα σε αγωγούς στο υπέδαφος αλλά από την απευθείας άντληση νερού από 

υποκείμενο υδροφόρο ορίζοντα. Διακρίνονται σε άμεσης επαφής, όπου το υπόγειο 

νερό μεταφέρει ή απάγει θερμότητα από τον εναλλάκτη και σε έμμεσης επαφής με την 

ύπαρξη ενός ενδιάμεσου εναλλάκτη και ενός κυκλώματος νερού για την αποφυγή 

προβλημάτων διάβρωσης και δημιουργίας σωματιδιακών, βιολογικών ή επικαθίσεων 

κρυστάλλωσης. Η θερμοκρασία του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα μεταβάλλεται 

ελάχιστα κατά τη διάρκεια του έτους, επομένως η αντλία θερμότητας τροφοδοτείται 

απευθείας με νερό σταθερής θερμοκρασίας, περίπου 18 έως 22οC. Γενικά, τα 

συστήματα ανοικτού βρόχου αντλούν το νερό υδρολογικών σχηματισμών μέσω 

σωληνώσεων, και εφόσον, κατά περίπτωση, απορροφήσουν ή απορρίψουν σε αυτό 

θερμότητα, το απαντλούν στην πηγή του ή στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Ο 

υδρολογικός σχηματισμός μπορεί να είναι είτε επιφανειακός, δηλαδή, λίμνη ή ποτάμι 

είτε υπόγειος.   

 

 (γ) Αντλίες, που λειτουργούν με επιφανειακά ύδατα. Είναι είτε ανοικτού τύπου και 

κάνουν χρήση των επιφανειακών υδάτων αντίστοιχη με τη χρήση των υπόγειων 

υδάτων από τις αντλίες ανοικτού βρόχου είτε κλειστού τύπου, όπου το δίκτυο των 

σωληνώσεων βρίσκεται εντός λίμνης, ποταμού ή θάλασσας. Ο δεύτερος τύπος 
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αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη επιλογή στην περίπτωση, που η θερμοκρασία των 

επιφανειακών υδάτων είναι χαμηλότερη των 7 °C.  

 

(δ) Υβριδικά συστήματα. Τα συστήματα αυτά συνδυάζουν τις παραπάνω τεχνολογίες 

για την κάλυψη μέρους ή του βασικού φορτίου θέρμανσης και ψύξης ενός κτιρίου με 

τη χρήση καυστήρα/ λέβητα κατά τη χειμερινή περίοδο και με τη χρήση πύργου ψύξης 

κατά τη θερινή. Μπορούν επίσης να συνδυαστούν με ηλιακούς συλλέκτες θερμού 

νερού ή με συστήματα διάθεσης θερμότητας σε ταμιευτήρες (λίμνες και θάλασσες). 

Κύριος στόχος τους είναι η μείωση του κόστους εγκατάστασης.  

 

Όσο αφορά στο κόστος λειτουργίας των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, 

καταναλώνουν συνήθως το 25 με 30% της ενέργειας που αποδίδουν. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο συνδυασμός τους με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε 

οροφές ή προσόψεις κτιρίων, τα οποία παράγουν την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια 

για τη λειτουργία των αντλιών. Επιπλέον, η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στο 

κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θερμοκρασιακή αναβάθμιση του ρευστού, που 

προέρχεται από τον εναλλάκτη στο έδαφος και κατά συνέπεια, να αυξηθεί η απόδοση 

του συστήματος γεωθερμίας.1, 15, 20 

 

 

 

εικόνα 58: Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας,  

[Πηγή: http://www.geothermal.metal.ntua.gr/generaldis.html] 
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[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 427-439, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 

Δ3. Αιολική ενέργεια  

αστικές ανεμογεννήτριες 

 

Η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας αποτελεί μία πρακτική, που οι ρίζες της 

συναντώνται στην αρχαιότητα. Σήμερα, η αξιοποίηση της γίνεται από τις 

ανεμογεννήτριες, οι οποίες αποτελούν πλέον ώριμη τεχνολογία. Είναι συστήματα, που 

μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του ανέμου σε ηλεκτρική ενέργεια. Η μετατροπή 

αυτή γίνεται σε δύο στάδια - στο πρώτο στάδιο γίνεται η μετατροπή της κινητικής 

ενέργειας του ανέμου σε μηχανική ενέργεια, με την περιστροφή των πτερυγίων της 

ανεμογεννήτριας και στο δεύτερο στάδιο, μέσω του ηλεκτρικού κινητήρα του ρότορα, 

επιτυγχάνεται η μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Η κυριότερη τους 

εφαρμογή εντοπίζεται στα αιολικά πάρκα -σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό- 

για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που διοχετεύεται στο δίκτυο.  

 

Η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στα κτίρια γίνεται με την τοποθέτηση αστικών 

ανεμογεννητριών - ονομάζονται, επίσης, οικιακές ανεμογεννήτριες ή μικρής κλίμακας. 

Πρόκειται για ανεμογεννήτριες μικρής διαμέτρου και ισχύος μικρότερης από 100 kW, 

που εγκαθίστανται κυρίως σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό αλλά και σε 

περιοχές με μικρότερο δυναμικό, αρκεί να πληροί τα όρια της οικονομικά αποδοτικής 

λειτουργίας τους. Η παραγόμενη ενέργεια από μια ανεμογεννήτρια, εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα του ανέμου, καθώς είναι ανάλογη με την ταχύτητα 

του ανέμου, υψωμένη στην τρίτη δύναμη. Για το λόγο αυτό, μικρές διακυμάνσεις στην 

ταχύτητα των ανέμων επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και την οικονομική 

απόσβεση μιας ανεμογεννήτριας. Εμπόδια, όπως, δένδρα και κτίρια μπορούν να 

μεταβάλλουν σημαντικά τη ροή του αέρα και συνεπώς, την απόδοση μιας 

ανεμογεννήτριας. Για την εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών λειτουργίας, προτείνεται η 

τοποθέτηση της ανεμογεννήτριας σε θέση υψηλότερη, τουλάχιστον κατά 10 μέτρα, 

από οποιοδήποτε εμπόδιο παρεμβάλλεται σε ακτίνα 175 μέτρων.1, 20 

 

Οι ανεμογεννήτριες μικρής κλίμακας συμπεριφέρονται στην ουσία όπως οι ηλεκτρικοί 

κινητήρες αλλά με αντίστροφο μηχανισμό. Οι περισσότερες διαθέτουν μόνιμα 

συστήματα, όπου η περιστροφή ενός μαγνήτη σε ένα στατικό πηνίο παράγει ηλεκτρικό 

ρεύμα. Παράγουν συνεχές ρεύμα 12 ή 24 V, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε 
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απευθείας είτε να μετατραπεί σε εναλλασσόμενο ρεύμα με τη βοήθεια ενός 

μετατροπέα. Το παραγόμενο ρεύμα μπορεί να αποθηκευτεί σε συσσωρευτές, που 

ρυθμίζονται από έναν ελεγκτή φόρτισης. Συνιστούν συστήματα άμεσης μετάδοσης, με 

τα πτερύγια να θέτουν απευθείας σε κίνηση τη γεννήτρια. Αυτή είναι και η βασική 

τους διαφορά με τις μεγάλες ανεμογεννήτριες, όπου τα πτερύγια συνδέονται με 

κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο ευθύνεται για την παραγωγή του προκαλούμενου 

θορύβου.20 

 

Η εφαρμογή των ανεμογεννητριών μικρής κλίμακας στον 

αστικό χώρο πραγματοποιείται με την ένταξή τους στα κτίρια 

-κυρίως σε στέγες και σε υπαίθριες αστικές δομές, όπως 

δρόμοι, πλατείες και πάρκα- με σκοπό την αξιοποίηση του 

αιολικού δυναμικού εντός του αστικού χώρου. Συστοιχίες 

αστικών ανεμογεννητριών μπορούν να τοποθετηθούν σε 

δώματα κτιρίων, συνδυάζοντας αυξημένη απόδοση και 

αισθητικό αποτέλεσμα. Η πρόκληση και η παράμετρος 

δυσκολίας στο σχεδιασμό των προκείμενων αιολικών 

συστημάτων είναι η μεταβλητότητα του ανέμου. Διατίθενται 

δύο βασικοί τύποι αστικών ανεμογεννητριών, με οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα 

περιστροφής, για την καλύτερη απόδοση και την αισθητική τους ένταξη στα κτίρια 

ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι ανεμογεννήτριες κάθετου άξονα είναι 

αθόρυβες και αποτελούν εύστοχη επιλογή για αστική χρήση, αφού είναι λιγότερο 

ευαίσθητες από τις ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα σε φαινόμενα στροβιλισμού και 

αναταράξεων, όπως επίσης και στις αλλαγές διεύθυνσης του ανέμου. Επίσης, έχουν 

μικρότερο βάρος συγκριτικά με την ισχύ τους. Το γεγονός, ότι διαθέτουν γεννήτρια 

στη βάση τους, τις καθιστά πιο πρακτικές ως προς την τοποθέτησή τους σε στέγες 

κτιρίων και ως προς τη συντήρηση και την επισκευή τους. Ωστόσο, η απόδοσή τους 

είναι συνήθως χαμηλότερη από των συστημάτων οριζόντιου άξονα και χρειάζονται 

ελαφρώς υψηλότερες ταχύτητες ανέμου, για να τεθούν σε κίνηση και να 

λειτουργήσουν επαρκώς. Πέραν των δυο τύπων που αναφέρθηκαν, απαντώνται και 

ορισμένες ενδιαφέρουσες εφαρμογές ανεμογεννητριών με τουρμπίνες ελικοειδούς 

μορφής. Το ύψος τους κατά κανόνα είναι 5 μέτρα και η διάμετρός τους 3 μέτρα, οπότε 

ενδείκνυνται μόνο για μεγάλα έργα, (Εικόνα 59).1, 20 

 

Εκτός από την κάλυψη των κτιριακών ενεργειακών αναγκών, οι ανεμογεννήτριες 

έχουν τη δυνατότητα να αποσβέσουν την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα, που 

εμπεριέχουν, σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Ενώ είναι συστήματα, 

κατασκευασμένα από υλικά υψηλής εμπεριεχόμενης ενέργειας και αυξημένων 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπως το ατσάλι, μπορούν σε περίπου 9 με 12 

χρόνια να αντισταθμίσουν τις εκλυόμενες ποσότητες, με την παραγωγή ενέργειας 

ανανεώσιμης μορφής. Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο κέλυφος των κτιρίων 

πρέπει να γίνεται με τρόπο, που συμβάλλει τόσο στη μεγιστοποίηση της απόδοσής 

τους όσο και στην ασφαλή λειτουργία τους. Πριν την τοποθέτησή τους, είναι 

απαραίτητο να ελέγχεται η δομική ασφάλεια των όψεων και η σταθερότητα της βάσης 

εικόνα 59: Ελικοειδής 

ανεμογεννήτρια, [Πηγή: 

www.quietrevolution.co.uk] 
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των στεγών για τον περιορισμό πιθανών δονήσεων. Η ονομαστική ισχύς των 

συστημάτων που προορίζονται για κτίρια, κυμαίνεται μεταξύ 400W και 1,5kW. 

Ωστόσο, η απόδοσή τους στο αστικό περιβάλλον μπορεί να είναι έως και 50% 

χαμηλότερη, εξαιτίας της παρεμβολής πολλών εμποδίων .38 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης του ανέμου στον κτιριακό τομέα αποτελεί 

το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Μπαχρέιν, (Εικόνα 60). Πρόκειται για ένα 

συγκρότημα δίδυμων πύργων, ύψους 240m, 

οι οποίοι συνδέονται με τρεις διαδρόμους, 

καθένας εκ των οποίων στηρίζει μία 

ανεμογεννήτρια ισχύος 225kW (σύνολο 675 

kW). Τα πτερύγια κάθε ανεμογεννήτριας 

έχουν διάμετρο περιστροφής 29m. Συνολικά, 

οι τρεις ανεμογεννήτριες παράγουν το 11-

15% των ενεργειακών αναγκών του 

συγκροτήματος των πύργων, δηλαδή, 1,1-

1,3GWh ετησίως. Η ενέργεια αυτή 

αντιστοιχεί προσεγγιστικά στην κάλυψη των 

ετήσιων αναγκών ενός οικισμού 300 

κατοικιών. Το σύστημα των τριών 

ανεμογεννητριών τέθηκε πρώτη φορά σε 

λειτουργία στις 8 Απριλίου 2008 και έκτοτε 

λειτουργεί κατά μέσο όρο 12 ώρες 

ημερησίως και όχι ολόκληρο το 24ωρο, για 

να μην επιβαρύνει τους εργαζομένους του 

κέντρου με το θόρυβο, που παράγει.  

 

Στην Ελλάδα, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών μικρής κλίμακας βρίσκεται ακόμη σε 

πρώιμο στάδιο. Λίγες εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα, αλλά διακρίνεται 

ενδιαφέρουσα προοπτική για το μέλλον.14 

 

[1. ΣΑΚΚΑ Π. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2014), Διπλωματική Εργασία με Θέμα “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ”, σελ. 70-71, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΔΠΜΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες] 

 

[14. Νίκος Παπαμανώλης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (2015), 

“Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων", σελ. 101,  ΣΕΑΒ - Ελληνικά 

Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα ] 

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 389-406, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 

[38. Zero Energy Buildings (2012), “ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ”, 

ανασύρθηκε στις 06/08/2017 από http://www.zeroenergybuildings.org/2012/03/blog-post_16.html] 

 

 

εικόνα 60: Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου 

στο Μπαχρέιν,  [Πηγή: 

http://www.zeroenergybuildings.org/2012/03/bl

og-post_16.html] 

 

http://www.zeroenergybuildings.org/2012/03/blog-post_16.html
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Δ4. Βιομάζα 

λέβητες στερεών βιοκαυσίμων 

 

Η βιομάζα αποτελεί μία ήπια και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, αποθηκευμένη στο 

οργανικό και βιολογικό υλικό των ζωντανών οργανισμών - φυτικών και ζωικών.  

Έως και τα μέσα του 19ου αιώνα, όλες σχεδόν οι ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου 

καλύπτονταν από ανανεώσιμες ενεργειακές πηγές, με σημαντικότερη πηγή -άμεσα και 

έμμεσα- τη βιομάζα. Τα καυσόξυλα και οι ξυλάνθρακες ικανοποιούσαν το 97% αυτών. 

Έπειτα, διαδόθηκαν ευρέως τα ορυκτά καύσιμα. 

 

Με τον όρο βιομάζα χαρακτηρίζονται όλα τα εν δυνάμει καύσιμα, που μπορούν να 

προέλθουν από αστικά λύματα, απόβλητα, υπολείμματα γεωργικής και δασικής 

προέλευσης και ενεργειακές καλλιέργειες. Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την παραγωγή στερεών (καυσόξυλα), υγρών (βιοντίζελ, αιθανόλη) και αέριων 

καυσίμων (βιοαέριο). Υπάρχουν διάφορα προϊόντα, που μπορούν να αποδώσουν 

ενέργεια, με τα κυριότερα να συνοψίζονται παρακάτω: 

 

 φυτικές ύλες, που λαμβάνονται από φυσικά οικοσυστήματα, 

 υπολείμματα γεωργικών και δασικών βιομηχανιών, 

 υποπροϊόντα και κατάλοιπα γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής,  

 υποπροϊόντα, προερχόμενα από τη μεταποίηση ή επεξεργασία υλικών,  

 οργανικά απόβλητα βιομηχανιών, αστικά λύματα και απορρίμματα 

 και τέλος, προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών, γεωργικών και δασικών ειδών. 

 

Βασικό μειονέκτημα της διαχείρισης της βιομάζας ως καύσιμο, σε σύγκριση με τα 

ορυκτά καύσιμα, είναι η χαμηλή της θερμαντική αξία ανά μονάδα βάρους και η ακόμα 

μικρότερη ανά μονάδα όγκου - η δε περιεχόμενη υγρασία μειώνει ακόμη περισσότερο 

τη διαθέσιμη θερμαντική αξία. Το γεγονός αυτό περιορίζει τη χρήση της βιομάζας 

στον τόπο παραγωγής της για ενεργειακούς σκοπούς.16 

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα (ΜΑΪΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με Θέμα 

«Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», 

σελ.73-75, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ] 

 

Οι τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας διακρίνονται στις εξής 

κατηγορίες:  

 

 Υγρή επεξεργασία:  

 αλκοολική ζύμωση με προϊόν την αιθανόλη, 

 αναερόβια χώνευση με προϊόν το μεθάνιο,  

 χημική αναγωγή με προϊόντα υγρά καύσιμα.  
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 Ξηρή επεξεργασία:  

 πυρόλυση με προϊόν αέρια καύσιμα,  

 αεριοποίηση με προϊόντα SNG, μεθανόλη, αμμωνία και παραγωγή 

ηλεκτρισμού. 

 

 Καύση: 

 παραγωγή θερμότητας, ατμού και ηλεκτρισμού.1 

 

Οι παρεμβάσεις βιομάζας στα κτίρια αφορούν στη θέρμανσή τους και στη 

συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας. Για την παραγωγή θερμικής ενέργειας, 

πέρα από τις ανοικτού τύπου εστίες καύσης, οι λέβητες στερεών βιοκαυσίμων 

αποτελούν την πιο κατάλληλη εφαρμογή καύσης βιομάζας. Οι λέβητες αυτοί 

καταναλώνουν υποπροϊόντα ξύλου, όπως συσσωματώματα και θρύμματα. Τα 

συσσωματώματα ξύλου είναι τυποποιημένα βιολογικά καύσιμα κυλινδρικής μορφής, 

που προέρχονται από τη συμπίεση ξηρών πριονιδιών, σκόνης ξύλου ή μικρών ξύλινων 

τεμαχίων. Προκύπτουν από καθαρά υπολείμματα ξύλου, κυρίως σε βιομηχανίες 

επεξεργασίας ξύλου. Στην παραγωγική διαδικασία των συσσωματωμάτων δε 

χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα παρά μονό υψηλή συμπίεση και ατμός. Ορισμένες 

φορές μπορεί να χρησιμοποιηθούν βιολογικά πρόσθετα σε μικρή περιεκτικότητα. Τα 

θρύμματα βιοκαυσίμων είναι μικρά τεμάχια ξύλου, μήκους 5 έως 50mm. Η ποιότητα 

των θρυμμάτων εξαρτάται από την πρώτη ύλη και τη διαδικασία παραγωγής. Οι τρεις 

βασικοί τύποι θρυμμάτων είναι: α) θρύμματα από δασικά υπολείμματα, όπως κλαδιά, 

κορυφές και κορμοί δένδρων - κατάλληλα για μεγάλους λέβητες κυρίως 

τηλεθέρμανσης, β) θρύμματα από βιομάζα, που παράγονται σε πριονιστήρια κι έχουν 

καλύτερες ιδιότητες καύσης, αλλά είναι πολύ υγρά και δεν ενδείκνυται για μικρούς 

λέβητες και γ) θρύμματα βιομάζας προερχόμενα από αραίωμα, χωρίς όμως κλαδιά και 

φύλλα, που αποξηραίνονται πριν το θρυμμάτισμα. Η υγρασία των θρυμμάτων 

κυμαίνεται σε ποσοστό 30%, το μέγεθός τους ποικίλει ανάλογα με τη διαδικασία 

παραγωγής τους και είναι κατάλληλα για όλους του λέβητες. Μικρού μεγέθους 

θρύμματα εφαρμόζονται σε μικρής ισχύος λέβητες. 

 

Οι διαθέσιμοι στην αγορά λέβητες καύσης στερεής βιομάζας είναι υψηλής τεχνολογίας 

και μπορούν να καλύψουν τόσο τα φορτία αιχμής όσο και τα μερικά φορτία. 

Υπάρχουν σύγχρονοι λέβητες, ατομικοί και κεντρικοί, με αυτόματη τροφοδοσία 

καυσίμου και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη παροχή αέρα, οι οποίοι είναι σε θέση να 

αποδώσουν για θέρμανση περισσότερο από το 90% της ενέργειας, που περιέχεται στο 

ξύλο. Οι σύγχρονοι λέβητες στερεής βιομάζας, ισχύος από 50 έως 500 α(40.000÷ 

500.000 kcal/h), παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 απόδοση καύσης > 90%, 

 χαμηλές εκπομπές αερίων ρύπων CO2 και τέφρας σε πλήρες φορτίο, 

 δυνατότητα διακύμανσης της αποδιδόμενης ισχύος ανάλογα με το απαιτούμενο 

φορτίο, 

 δυνατότητα ελέγχου της καύσης μέσω τηλεχειρισμού, 
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 αυτοματοποιημένη λειτουργία για ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων συντήρησης, 

 επάρκεια λειτουργίας και σε κτίρια κατοικιών. 14 

 

[14. Νίκος Παπαμανώλης, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης (2015), 

“Δομική Φυσική και Αρχές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων", σελ. 102, 117, ΣΕΑΒ - Ελληνικά 

Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα] 

 

Όταν η διαθέσιμη επιφάνεια για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων και 

ηλιακών συλλεκτών είναι περιορισμένη ή όταν δεν είναι δυνατή η εκσκαφή για την 

εγκατάσταση συστήματος εκμετάλλευσης αβαθούς γεωθερμίας, ο λέβητας καύσης 

βιομάζας αποτελεί την εναλλακτική λύση στο αστικό περιβάλλον και μπορεί να 

συνδυαστεί αποτελεσματικά με συστήματα αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας και 

αποθήκευσης θερμότητας. Στην περίπτωση αυτή, η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται 

για την προθέρμανση του κτιρίου, ενώ ο λέβητας καύσης βιομάζας για την κύρια 

θέρμανση. Τεχνολογία αξιοποίησης της βιομάζας συνιστά και η τηλεθέρμανση, 

δηλαδή, η παροχή θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, από 

έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας, απομακρυσμένο από τον τόπο 

κατανάλωσης. Η θερμότητα διανέμεται στα κτίρια από το σταθμό μέσω μονωμένου 

δικτύου αγωγών.1  

 

Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα χρησιμοποιούνται συστήματα 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ), που περιλαμβάνουν μία 

ηλεκτρογεννήτρια κι ένα σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Στην πιο διαδεδομένη τους 

μορφή, στηρίζονται στην τεχνολογία των ατμοστρόβιλων και των αεριοστρόβιλων, 

όπως επίσης και στο συνδυασμό αυτών των δύο (συστήματα συνδυασμένου κύκλου). 

Οι μικρού μεγέθους στρόβιλοι (< 25 MW) έχουν συνήθως υψηλό κόστος και 

παρουσιάζουν μικρές αποδόσεις. Η ηλεκτρική απόδοση των μεγάλων μονάδων μπορεί 

να είναι της τάξεως του 30 με 40%. Διαθέσιμα στο εμπόριο υπάρχουν πλέον και 

συστήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης, που παρουσιάζουν αρκετά υψηλότερο 

βαθμό απόδοσης. Η ενέργεια στα συστήματα αυτά ανακτάται από το νερό του 

κυκλώματος ψύξης της μηχανής, αλλά και από τη χημική ενέργεια των καυσαερίων 

που εκλύονται. Αναπτύσσονται συνεχώς νέες τεχνολογίες (μικροστρόβιλοι, κυψέλες 

καυσίμου, μηχανές εξωτερικής καύσης θερμού αέρα), προκειμένου να αυξηθεί η 

ενεργειακή απόδοσή. 

 

Τα διαθέσιμα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας είναι διαφόρων 

μεγεθών και μεγάλου εύρους ηλεκτρικής ισχύος - από 5kWe για μικρές μηχανές 

κατοικιών έως και 500MWe για συστήματα τηλεθέρμανσης ή βιομηχανικά 

συστήματα. Μπορούν να τροφοδοτηθούν με: α) ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο και 

άνθρακα), β) βιοαέριο από οργανικά απορρίμματα και εγκαταστάσεις βιολογικών 

καθαρισμών και γ) βιομάζα. Κατά τη λειτουργία των συστημάτων δε συντελείται 

καύση, αλλά γίνεται αναμόρφωση των καυσίμων για παραγωγή ενέργειας από τη 

συντελούμενη χημική αντίδραση. Στις περισσότερες περιπτώσεις το 30-40% της 

χημικής ενέργειας των καυσίμων μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό, ενώ το υπόλοιπο 60-

70% αποβάλλεται στο περιβάλλον με τη μορφή θερμότητας, μεγάλο μέρος της οποίας 
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μπορεί να ανακτηθεί και να χρησιμοποιηθεί είτε για βιομηχανικές διεργασίες είτε για 

την κάλυψη θερμικών αναγκών στον οικιακό και τριτογενή τομέα, αυξάνοντας έτσι το 

βαθμό εκμετάλλευσης της ενέργειας των καύσιμων στο 85-90%.16,43
 

 

[1. ΣΑΚΚΑ Π. ΑΓΓΕΛΙΚΗ (2014), Διπλωματική Εργασία με Θέμα “ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ”, σελ. 76-78, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΔΠΜΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες] 

 

[16. Κανιαδάκη Μαργιάννα (ΜΑΪΟΣ 2011, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), πτυχιακή εργασία με Θέμα 

«Ενεργειακό σπίτι. Τρόποι και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο σύγχρονο ελληνικό σπίτι», 

σελ.73-75, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ,ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ] 

 

[43. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2011), “ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ”, ανασύρθηκε στις 15/09/2017 από 

http://www.ypeka.gr/rescampaign2008/sith-ti-einai.html] 

 

  

http://www.ypeka.gr/rescampaign2008/sith-ti-einai.html
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  E  

Η περίπτωση του πολυχώρου αγοράς και εστίασης στο Βόλο 

 

 

Ε1. Κλιματικά δεδομένα της περιοχής μελέτης και περιγραφή του εξεταζόμενου 

κτιρίου 

 

Στο προκείμενο κεφάλαιο γίνεται διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής των αρχών 

του περιβαλλοντικού σχεδιασμού στο κτίριο ενός πολυχώρου αγοράς και εστίασης στο 

Βόλο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού, των οποίων η κτιριολογική μελέτη 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της προπτυχιακής μου διπλωματικής εργασίας. Οι 

παρεμβάσεις, που προτείνονται, αφορούν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του 

εξεταζόμενου χώρου στο περιβάλλον, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη 

λειτουργική ενσωμάτωση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και 

στηρίζονται σε γνώσεις, που αποκτήθηκαν κατά την παρακολούθηση του 

μεταπτυχιακού προγράμματος «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας», αλλά και στην 

έρευνα που προηγήθηκε στα κεφάλαια της παρούσας εργασίας.  

 

Ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης και πολύπλοκης 

σύνθεσης, συνυπολογίζοντας μια πληθώρα παραμέτρων. Θεμελιώδης στόχος του είναι 

η εξασφάλιση ισορροπίας μεταξύ των αρχών της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και 

των αισθητικών και οικονομικών απαιτήσεων. Για την επίτευξη άμεσου και έμμεσου 

ενεργειακού κέρδους απαιτούνται φιλικές προς το χρήστη και το περιβάλλον 

τεχνολογίες και εύστοχη επιλογή υλικών και συστημάτων στο κέλυφος και το 

εσωτερικό των κτιρίων. 

 

Αδιαμφισβήτητα, ο σχεδιασμός σε αντιστοιχία με τις κλιματικές συνθήκες επιφέρει 

μεγάλο ενεργειακό όφελος. Οι κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής συνεπάγονται είτε 

δυσχερείς καταστάσεις, από τις οποίες είναι επιθυμητή η προστασία, είτε ευνοϊκές 

καταστάσεις, των οποίων η εκμετάλλευση κρίνεται αναγκαία για την εξασφάλιση 

συνθηκών άνεσης και ποιοτικής διαβίωσης. Ο αρχιτέκτονας είναι υποχρεωμένος να 

λαμβάνει υπόψη τις κλιματικές συνθήκες μιας περιοχής, όπως αυτές προκύπτουν από 

τις μετρήσεις μετεωρολογικών σταθμών, αλλά και από τη συλλογή δεδομένων και 

παρατηρήσεων για το ιδιαίτερο μικροκλίμα, που διαμορφώνεται στην ακριβή 

τοποθεσία της περιοχής μελέτης. 15 

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ. 562,572-573, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 
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Κλιματικά στοιχεία της περιοχής 

μελέτης. Ο πολυχώρος αγοράς και 

εστίασης σχεδιάστηκε, για να 

αποτελέσει μια πρότυπη εστία 

συνεύρεσης των διαφορετικών 

στοιχείων που συγκροτούν τον 

ετερογενή καμβά της ελληνικής 

γαστρονομίας και εντοπίζεται στο 

κέντρο της πόλης του Βόλου. 

Ο Βόλος, πόλη της Θεσσαλίας 

κοντά στην τοποθεσία της αρχαίας 

Ιωλκού, εντοπίζεται στο μυχό του 

Παγασητικού κόλπου και εκτείνεται ως τις παρυφές του Πηλίου. Η περιοχή που 

καταλαμβάνει ο οικιστικός ιστός της πρωτεύουσας του νομού Μαγνησίας, 

περιβάλλεται βορειοανατολικά από τον ορεινό όγκο του Πηλίου, νοτιοανατολικά από 

το λόφο της Γορίτσας, νότια από θάλασσα και δυτικά από πεδινές εκτάσεις της 

Θεσσαλίας. 

 

Θερμοκρασία αέρα και Βροχοπτώσεις. Το κλίμα του Βόλου παρουσιάζει τα 

χαρακτηριστικά ενός ήπιου 

μεσογειακού κλίματος, με 

αυξημένη υγρασία όπως και οι 

υπόλοιπες παραθαλάσσιες 

περιοχές της Θεσσαλίας. Η 

ετήσια διαφορά μεταξύ μεγίστης 

και ελαχίστης θερμοκρασίας 

στην περιοχή μπορεί να ανέλθει 

στους 20οC. Η μέση ετήσια 

θερμοκρασία είναι 16,4οC. Ο 

μέσος όρος της υψηλής 

θερμοκρασίας είναι 21,2oC, ενώ 

ο μέσος όρος της χαμηλής 

θερμοκρασίας είναι 11,9oC 

ετησίως.  

 

Ο Βόλος και η ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας παρουσιάζουν αρκετές 

διαφοροποιήσεις ανά περιοχή ως προς το κλίμα,  το οποίο γενικά θεωρείται εύκρατο, 

μιας και η περιοχή δέχεται την ευεργετική επίδραση της θάλασσας.  Οι βροχοπτώσεις, 

που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια του έτους, δεν είναι έντονες. Ο μήνας με την 

υψηλότερη τιμή βροχόπτωσης είναι ο Δεκέμβριος, ενώ τον Αύγουστο συναντάται η 

χαμηλότερη τιμή. 

 

 

 

εικόνα 61: Χάρτης Βόλου, [Πηγή: Google Maps] 

 

εικόνα 62: Μέσος όρος θερμοκρασιών, βροχοπτώσεων και  

ταχύτητας ανέμου, [Πηγή: www.meteoblue.com] 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
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Επικρατούντες άνεμοι. Το ροδόγραμμα της Εικόνας 63 επισημαίνει τη συνολική 

διάρκεια των ανέμων ετησίως σε ώρες, ανάλογα με την υποδεικνυόμενη διεύθυνση. 

Επίσης, προσδιορίζει την έντασή των ανέμων της περιοχής. Οι επικρατούντες άνεμοι 

είναι κυρίως βορειοδυτικοί και η ταχύτητά τους κυμαίνεται από 1 έως 3 bft.  

 

 

 
 

 

εικόνα 63: Ροδόγραμμα των ανέμων της περιοχής του Βόλου, [Πηγή: www.meteoblue.com]  

 

Νέφωση και Ηλιοφάνεια. Από τη σύγκριση των τιμών του ραβδογράμματος της 

Εικόνας 64, αυξημένες νεφώσεις παρατηρούνται στο Βόλο κατά τη χειμερινή περίοδο, 

με το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο να παρουσιάζουν τη μέγιστη τιμή, ενώ τη θερινή 

περίοδο ο καιρός είναι αίθριος, με τον Ιούλιο να εμφανίζει την ελάχιστη τιμή. 

Αντιστοίχως, η μεγαλύτερη τιμή ηλιοφάνειας εμφανίζεται τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο, ενώ η μικρότερή της τιμή το Δεκέμβριο. 

 

 

εικόνα 64: Νέφωση και ηλιοφάνεια, [Πηγή: www.meteoblue.com] 

http://www.meteoblue.com/
http://www.meteoblue.com/
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Υγρασία. Η πόλη του Βόλου χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλά επίπεδα υγρασίας. Η 

υγρασία είναι πιο έντονη κατά τους χειμερινούς και φθινοπωρινούς μήνες. 

Συγκεκριμένα, στο σχήμα της Εικόνας 65 διαφαίνεται ότι οι μεγαλύτερες τιμές της 

μέσης μηνιαίας υγρασίας σημειώνονται κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, 

Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο (74.9%, 76.0%, 74.8%, 73.3% και 73.2% 

αντίστοιχα). Το καλοκαίρι η υγρασία μειώνεται αρκετά και εμφανίζει την ελάχιστη 

τιμή της τον Ιούλιο (50.7%). 39 

 
 

 

 
εικόνα 65: Ποσοστά υγρασίας, [Πηγή: EMY-Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, http://www.hnms.gr] 

  

[39. Weather Princeton – meteoblue (2017), “ Κλίμα, Βόλος”, ανασύρθηκε στις 05/09/2017 από 

https://www.meteoblue.com] 

 

Πλαίσιο και τοποθεσία. Η χωροθέτηση του οικοπέδου γίνεται στο κέντρο του Βόλου, 

επιδιώκοντας την αποσυμφόρηση της πόλης και την ένταξη μιας πράσινης κοιτίδας 

στο αστικό τοπίο. Καλύπτει επιφάνεια τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων και 

οριοθετείται από τις οδούς: Κ. 

Καρτάλη, Δον Δαλεζίου, Ρήγα 

Φεραίου και Άνθιμου Γαζή. Γίνεται 

επαναπροσδιορισμός της αγοράς στην 

καρδιά της πόλης, με σκοπό την 

ενδυνάμωση του κέντρου και τη 

σύνδεσή του με κοινωνικοπολιτικές 

πρακτικές. Παράλληλα, δημιουργείται 

χώρος αποσυμπίεσης της έντονης 

ανοικοδόμησης της περιοχής. 

Επιπλέον, η κεντρική τοποθεσία 
εικόνα 66: Χωροθέτηση οικοπέδου,  

[Πηγή: Google Maps] 

http://www.hnms.gr/
https://www.meteoblue.com/
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εξασφαλίζει στον πολυχώρο εύκολη πρόσβαση. 

 

Λειτουργία και μορφή. Το κτίριο του πολυχώρου αποτελεί βασικό στοιχείο στο 

οικόπεδο. Έχει τη μορφή σπείρας, η οποία υψώνεται καθ’ ύψος, ενώ περιστρέφεται. 

Το ανατολικό της τμήμα ξεκινά απ' το επίπεδο μηδέν (0) και μετά την περιστροφή της 

καταλήγει σε ύψος δεκαπέντε (15) μέτρων. Στο κέντρο της σχηματίζεται ένα μεγάλο 

αίθριο, περιμετρικά του οποίου τοποθετείται η αγορά. Το αίθριο έχει υποστεί βύθιση 

ενός (1) μέτρου κάτω από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, επιδιώκοντας να 

δημιουργήσει την αίσθηση μιας κλειστής «γειτονιάς», οικείας σε αυτούς που 

αλληλεπιδρούν στο χώρο της. Νοητά συνεχίζεται και σε τμήμα της βορειοδυτικής 

πλευράς, που έχει υποστεί αντίστοιχη βύθιση εξωτερικά του κτιρίου. Δημιουργώντας 

διαφορετικά επίπεδα, κάποια τμήματα της κατασκευής είναι ορατά στην πόλη και 

συνυπάρχουν με τις περιβάλλουσες αστικές δομές, ενώ ταυτόχρονα κάποια άλλα 

γίνονται αντιληπτά μόνο εάν εισχωρήσει κανείς σε αυτήν. Στη σύνδεση με την πόλη 

συμβάλλει η διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, στον οποίο επεκτείνονται οι 

δραστηριότητες του προγράμματος του πολυχώρου. 

 

Απαραίτητα για τη λειτουργία του κτιρίου κρίθηκαν η διαφάνεια και ο καλός 

φωτισμός - συνεπώς, μεγάλο τμήμα του καλύπτεται από γυαλί. Ο χειρισμός της 

ογκοπλασίας αποσκοπεί στη νοητή διαφοροποίηση του ισογείου από τους άλλους δύο 

ορόφους. Με τη χρήση «spider glass» επιτυγχάνεται ενιαία διαφάνεια στην επιφάνεια 

των εξωτερικών όψεων του ισογείου, αναγκαία για τις βιτρίνες των καταστημάτων της 

αγοράς. Στον πρώτο και το δεύτερο όροφο έχουν τοποθετηθεί κάθετες περσίδες από 

corten με δυνατότητα περιστροφής, οι οποίες επιτρέπουν το φυσικό φωτισμό ανάλογα 

με τις ανάγκες του κάθε χώρου. Ο σκελετός του κτιρίου είναι από μπετόν, όπως και 

εικόνα 67: Τρισδιάστατη απεικόνιση πολυχώρου 
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τμήματα των όψεων των ορόφων που δεν καλύπτονται από γυαλί. Έτσι, 

δημιουργούνται δύο όγκοι: του ισογείου και των ορόφων. 

 

Το κτίριο εκτυλίσσεται σε τέσσερα επίπεδα, το υπόγειο, το ισόγειο και τους δύο 

ορόφους. Πιο συγκεκριμένα, το ισόγειο (εμβαδό=2.500m2) διαρθρώνεται στα εξής 

τμήματα: αγορά, εστίαση, χώρο παρασκευής γευμάτων, κατάστημα μαγειρικών 

σκευών και βιβλίων μαγειρικής και ένα τμήμα 24ωρης λειτουργίας, που περιλαμβάνει 

φούρνο, ψητοπωλείο και καφετέρια/bar. Αντιστοίχως, στον πρώτο όροφο 

(εμβαδό=1.600m2) τοποθετούνται: τμήμα της εστίασης, χώρος εκθέσεων, χώροι, που 

φιλοξενούν μαθήματα μαγειρικής, αίθουσα συζητήσεων και συνελεύσεων, τα 

διοικητικά γραφεία του κτιρίου, καθώς και ο εξωτερικός χώρος της καφετέριας του 

24ωρου τμήματος. Στο δεύτερο όροφο (εμβαδό=900m2) ο χώρος διατίθεται για την 

παρουσίαση ποτών κι αναψυκτικών από επιλεγμένους παραγωγούς και για bar. Τέλος, 

στο υπόγειο του κτιρίου (εμβαδό=5.300m2) βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Η/Μ 

εξοπλισμού, χώρος αποθήκευσης για τα προϊόντα των καταστημάτων και χώρος 

στάθμευσης για τα αυτοκίνητα του προσωπικού και των πελατών. 

 

 

Αναφορικά με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, η συμβολή της στον 

εξωστρεφή χαρακτήρα του πολυχώρου είναι σημαντική. Στη νοτιοδυτική πλευρά του 

οικοπέδου υπάρχει χώρος εκδηλώσεων. Ο σχεδιασμός ενός στεγάστρου κρίθηκε 

απαραίτητος για την προστασία των εκδηλώσεων και του εξοπλισμού από τις καιρικές 

συνθήκες. Το στέγαστρο ξεκινά από το σημείο μηδέν και υψώνεται σαν απόληξη του 

φυσικού εδάφους, δημιουργώντας μια ψευδαίσθηση στο χώρο. Εδράζεται στο τμήμα, 

όπου δημιουργούνται δυο μεγάλες πλατείες και καλύπτει μέρος αυτών. Είναι ανοιχτό 

προς τη μεριά της πόλης, ώστε να επικοινωνεί με αυτή, η οροφή του είναι βατή και 

λειτουργεί σαν κερκίδα εσωτερικά του οικοπέδου. Παραπλεύρως έχει σχεδιαστεί 

παιδική χαρά, η οποία διατηρεί οπτική επαφή με το αίθριο στο εσωτερικό της σπείρας 

μέσω ανοίγματος του κτιρίου, ώστε οι γονείς να έχουν δυνατότητα επίβλεψης των 

παιδιών τους, ενόσω βρίσκονται στο χώρο της αγοράς. Η υπόλοιπη σύνθεση του 

εξωτερικού χώρου περιλαμβάνει έκταση πυκνής βλάστησης στη βορειοδυτική πλευρά 

 

εικόνα 68: Κάτοψη ισογείου 

 

 

εικόνα 69: Κάτοψη 1ου ορόφου 

 

 

εικόνα 70: Κάτοψη 2ου ορόφου 
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του οικοπέδου, χώρο στάσης για τους περαστικούς και γι' αυτούς, που περιμένουν το 

αστικό λεωφορείο και ράμπα, που οδηγεί στο υπόγειο. Τέλος, στη βόρεια και στην 

ανατολική πλευρά έχει διαμορφωθεί εξωτερικός χώρος εστίασης. 

 

Οι κύριες είσοδοι στο χώρο είναι δυο. Η πρώτη εντοπίζεται στο άνοιγμα της σπείρας 

στο νότιο τμήμα του κτιρίου - μεγάλα σκαλοπάτια οδηγούν εντός του αιθρίου. 

Αντιδιαμετρικά, στην εξωτερική προέκταση του αιθρίου βρίσκεται η δεύτερη κύρια 

είσοδος, όπου αντίστοιχα σκαλοπάτια οδηγούν κατευθείαν στο χώρο της εστίασης. 

Υπάρχουν άλλες τρεις δευτερεύουσες είσοδοι. Πρόκειται για στοές, δύο στο 

ανατολικό τμήμα της κατασκευής και μία στο βόρειο, οι οποίες διακόπτουν τη 

συνέχεια της σπείρας. Η κατακόρυφη κίνηση στο κτίριο επιτυγχάνεται μέσω 

κλιμακοστασίου, η πρόσβαση στο οποίο γίνεται από τη νότια εξωτερική όψη του 

κτιρίου, δυτικά της πρώτης κύριας εισόδου. Αυτό εξυπηρετεί το υπόγειο, το ισόγειο 

και τους δύο ορόφους. Επιπλέον, ανελκυστήρας στο αίθριο της σπείρας εξυπηρετεί το 

υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο. Δυο σκάλες στο εσωτερικό του κτιρίου 

συνδέουν το ισόγειο με τον πρώτο όροφο και άλλη μία συνδέει τον πρώτο όροφο με το 

δεύτερο. 

 

[40. Καϊσίδου Τατιάνα, Ρίζου Στελίνα (2014), Διπλωματική εργασία με Θέμα “Αγορά και εστίαση- 

γαστρονομία και τοπική κουλτούρα”, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας] 

 

Ε2. Πρόταση επεμβάσεων στο κτίριο: περιβαλλοντική αναμόρφωση με εισαγωγή 

βιοκλιματικών στοιχείων και εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ 

 

Κεντρική συνθετική ιδέα αποτέλεσε η μέγιστη εκμετάλλευση του οικοπέδου. Ενώ το 

κτίριο του πολυχώρου δε σχεδιάστηκε με αμιγώς βιοκλιματικά κριτήρια, οι 

δυνατότητες του οικοπέδου και κάποιες επιλογές που έγιναν του έχουν εξασφαλίσει 

μεγάλα ενεργειακά οφέλη. Αυτά παρουσιάζονται παρακάτω. Ταυτόχρονα, 

εντοπίζονται προβληματικές, όπως επίσης και παράμετροι που δεν έχουν προβλεφθεί 

στη μελέτη, αφήνοντας περιθώρια παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και 

βελτίωση των συνθηκών άνεσης του κτιρίου. 

 

Προσανατολισμός και ηλιοπροστασία. Ο επιμήκης άξονας του κτιρίου είναι 

στραμμένος στην κατεύθυνση βορράς-νότος και η κύρια όψη και είσοδός του είναι 

νότιες. Στις εσωτερικές όψεις της σπείρας, που δέχονται τις επιδράσεις του νότιου 

προσανατολισμού, υπάρχει απόλυτη διαφάνεια με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το 

μέγιστο ηλιακό κέρδος και ταυτόχρονα ο άμεσος φωτισμός του εσωτερικού του 

κτιρίου. Ο φυσικός φωτισμός στο κτίριο είναι επαρκής, καθώς κανένας χώρος δεν 

είναι τυφλός. Η ιδέα του ανοιχτού χώρου και της διαφάνειας εξισορροπείται με τη 

χρήση μέτρων σκίασης. Ο σκιασμός των εξωτερικών όψεων του ισογείου 

επιτυγχάνεται χάρη στο γεγονός, ότι η προεξοχή της πλάκας του ορόφου λειτουργεί 

σαν οριζόντιο στέγαστρο. Κατακόρυφα εξωτερικά σκίαστρα από corten με δυνατότητα 

περιστροφής χρησιμοποιούνται για το σκιασμό των εξωτερικών όψεων των ορόφων, 

που απαιτείται κυρίως στην ανατολική και στη δυτική πλευρά, καθώς δέχονται το 
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μέγιστο ημερήσιο άθροισμα θερμότητας. Έτσι, περιορίζεται η είσοδος της ηλιακής 

ακτινοβολίας και κατ’ επέκταση, της θερμότητας στους εσωτερικούς χώρους. 

Αντιστοίχως, η στοά που σχηματίζεται από την προεξοχή της πλάκας του ορόφου στο 

εσωτερικό του αιθρίου της σπείρας και διατρέχει την αγορά, παρέχει ηλιοπροστασία 

στις τρεις εσωτερικές όψεις του ισογείου. Ωστόσο, στις υπόλοιπες δύο εσωτερικές 

όψεις του ισογείου και σε όλες τις εσωτερικές όψεις των ορόφων δεν έχει ληφθεί 

κάποιο μέτρο ηλιοπροστασίας - ως ένα βαθμό προστατεύονται από την υπόλοιπη 

δόμηση, αφού βρίσκονται στο εσωτερικό της σπείρας. Μία λύση, που θα ενίσχυε την 

προστασία τους, είναι η τοποθέτηση έγχρωμων υαλοπινάκων, που είναι ημιδιαφανείς 

στο ηλιακό φως και συγχρόνως σχεδόν αδιαπέραστοι από την υπέρυθρη ακτινοβολία ή 

υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής (Low -e), που αντανακλούν τη θερμή ακτινοβολία 

μεγάλου κύματος, αλλά επιτρέπουν τη διέλευση της ορατής ακτινοβολίας και μπορούν 

να εξασφαλίσουν ηλιακά κέρδη σε ψυχρές περιόδους.  

 

Αναφορικά με τα υφιστάμενα μέτρα ηλιοπροστασίας στον περιβάλλοντα χώρο, 

υπάρχουν τα εξής δεδομένα: α) στον εξωτερικό χώρο εστίασης, στη βορειοανατολική 

πλευρά του οικοπέδου, υπάρχει φύτευση και μια ξύλινη πέργκολα με αναρριχόμενα 

φυτά, β) στο νοτιοανατολικό τμήμα, δηλαδή, στον εξωτερικό χώρο του 24ωρου 

τμήματος, υπάρχει ένα γυάλινο στέγαστρο στο ισόγειο και δύο μικρότερα στέγαστρα 

στον πρώτο όροφο, γ) μεγάλο μέρος των πλατειών προστατεύεται από το μεγάλο 

μεταλλικό στέγαστρο με τη φυτεμένη στέγη, δ) στο διαμορφωμένο χώρο στάσης, 

ανατολικά του οικοπέδου, υπάρχει επίσης πέργκολα με αναρριχόμενα φυτά και ε) στο 

βορειοδυτικό τμήμα του οικοπέδου υπάρχει πυκνή βλάστηση, η οποία εκτός από 

ηλιοπροστασία προσφέρει και ανεμοπροστασία στον πολυχώρο, καθώς από τη 

διεύθυνση αυτή πνέουν οι επικρατούντες άνεμοι της περιοχής. Η βλάστηση λειτουργεί 

γενικά σαν ρυθμιστής του μικροκλίματος και συμβάλλει στην αύξηση της κίνησης του 

αέρα.  

 

Οι επεμβάσεις, που προτείνονται για μεγαλύτερη αποδοτικότητα, είναι οι ακόλουθες:  

α) Οι ξύλινες πέργκολες προτείνεται να καλυφθούν με φυλλοβόλα φυτά, όπως 

κληματαριές και τριανταφυλλιές, ώστε τους θερινούς μήνες να συνεισφέρουν στη 

σκίαση, ενώ τους χειμερινούς μήνες να επιτρέπουν τη διέλευση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. 

 

β) Για τον ίδιο λόγο συνιστάται να τοποθετηθούν φυλλοβόλα δέντρα, για παράδειγμα 

μουριές και πλάτανοι, και στα υπόλοιπα σημεία του οικοπέδου -όπου προβλέπεται 

φύτευση δέντρων από το σχεδιασμό, εκτός από το βορειοδυτικό τμήμα της πυκνής 

βλάστησης. Στο τμήμα αυτό η φύτευση αειθαλών δέντρων, όπως βελανιδιές, 

νεραντζιές ή λεμονιές που ευδοκιμούν στην περιοχή, είναι περισσότερο κατάλληλη, 

καθώς μπορεί να λειτουργήσει και ως ανεμοφράκτης. 

 

γ) Τα γυάλινα στέγαστρα μπορούν είτε να επικαλυφθούν με ειδική μεμβράνη 

ηλιοπροστασίας είτε να ενσωματωθούν σε αυτά υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής. 
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Φυσικός αερισμός και δροσισμός. Πρόκειται για δυο παραμέτρους, που πρέπει να 

αναλυθούν σε τρεις συνιστώσες - το εσωτερικό του κτιρίου, το αίθριο της σπείρας και 

τον περιβάλλοντα χώρο εξωτερικά του κτιρίου.  

 Όσο αφορά στο εσωτερικό του κτιρίου, δεν έχει γίνει συγκεκριμένη πρόβλεψη 

στον αρχικό σχεδιασμό. Θα ήταν καλό το spider glass, που καλύπτει τις όψεις, να 

συνδυαστεί με ανοιγόμενους υαλοπίνακες με πλαίσιο αλουμινίου, οι οποίοι θα 

λειτουργούν είτε με χειροκίνητο είτε με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, (Εικόνα 71). Έτσι, 

θα επιτυγχάνεται ο εξαερισμός κάθε χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες του, 

αξιοποιώντας την επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου και τη διαφορά πίεσης ανάμεσα 

στις διαφορετικές πλευρές του κτιρίου.  

 

 
 

 

 
εικόνα 71: Λεπτομέρεια υαλοπινάκων 

πολυχώρου 
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 Η μηχανική υποστήριξη του αερισμού είναι αναγκαία, καθώς η επιφάνεια του 

κτιρίου είναι μεγάλη. Επομένως, η χρήση ανεμιστήρων οροφής15 σε συνδυασμό με 

αεραγωγούς και εξαεριστήρες θα μπορούσε να επιταχύνει τον αερισμό του κτιρίου 

ακόμα και τις μέρες με άπνοια και να βελτιώσει τις συνθήκες θερμικής άνεσης ακόμα 

και σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνήθεις, με μικρή κατανάλωση ενέργειας. 

 

 Ειδικά στο ισόγειο, όπου στεγάζονται τα καταστήματα της αγοράς και ο χώρος 

δεν είναι ενιαίος όπως στους ορόφους, ανοιγόμενες θυρίδες15 στο άνω και κάτω τμήμα 

των διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων θα μπορούσαν να διευκολύνουν την κίνηση 

του αέρα στους εσωτερικούς χώρους και να απομακρύνουν ταυτόχρονα τη 

συσσωρευμένη θερμική ενέργεια. Συνεπώς, με το συνδυασμό των θυρίδων στους 

εσωτερικούς τοίχους και των ανοιγόμενων υαλοπινάκων στο spider glass θα μπορούσε 

να καταστεί δυνατός ο διαμπερής αερισμός του κτιρίου.  

 

 Για να ενισχυθεί περισσότερο η αποτελεσματικότητα του αερισμού και να 

περιοριστούν τα φαινόμενα δυσφορίας και οι οσμές, προτείνεται να τοποθετηθούν 

φίλτρα καθαρισμού του αέρα στους εξαεριστήρες, όπως φίλτρα ενεργού άνθρακα και 

κονεοσυλλέκτες.  

 

 Το εσωτερικό αίθριο στο χώρο παρασκευής των γευμάτων, όπου εκ των 

πραγμάτων υπάρχει αυξημένη συγκέντρωση θερμότητας, αποτελεί ένα στοιχείο που 

επιδρά θετικά στον αερισμό του κτιρίου. Με τη διάνοιξη κατάλληλων ανοιγμάτων 

στην οροφή του κτιρίου για την αξιοποίηση του φαινομένου του φυσικού ελκυσμού15 

μπορεί να λειτουργήσει ως καμινάδα αερισμού. Ο θερμός αέρας, όντας πιο ελαφρύς 

και αραιός έχει την τάση να 

κινείται ανοδικά. Ως εκ 

τούτου, η ύπαρξη του 

αιθρίου ενισχύει τη 

δημιουργία ρεύματος στο 

εσωτερικό του χώρου και 

τη μεταφορά της 

θερμότητας εκτός του 

κτιρίου από τα ανοίγματα 

της οροφής. Ίδια 

λειτουργία μπορούν να 

επιτελέσουν και τα 

εσωτερικά κλιμακοστάσια 

του κτιρίου, με 

προϋπόθεση τη μελέτη των 

ανοιγμάτων διαφυγής του 

αέρα.  

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον», σελ. 

582, 565, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

εικόνα 72: Εσωτερικό αίθριο: διαφυγή θερμού αέρα από το άνοιγμα 

της οροφής, εξαιτίας του φυσικού ελκυσμού 
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 Αναφορικά με το αίθριο στο εσωτερικό της 

σπείρας, οι τέσσερις στοές που έχουν διανοιχτεί στο 

ισόγειο του κτιρίου -δύο ανατολικά, μια νοτιοδυτικά και 

μία στη βορειοδυτική πλευρά- και το νότιο άνοιγμα της 

σπείρας, που αποτελεί την κύρια είσοδο στον πολυχώρο, 

δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για το διαμπερή 

αερισμό του, (Εικόνα 73).  

 

 Τέλος, η φύτευση στον περιβάλλοντα χώρο, 

καθώς και η καθοδική κλίση του οικοπέδου 

ενθαρρύνουν τη δημιουργία ρευμάτων αέρα στο χώρο 

εξωτερικά του κτιρίου, ασκώντας ταυτόχρονα 

αντιρρυπαντική και ηχομονωτική επίδραση. Για τη 

βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς του 

πολυχώρου μπορεί έπειτα από κατάλληλη μελέτη να 

προστεθεί βλάστηση σε τμήματα της οροφής του κτιρίου, εφόσον πληροί 

προδιαγραφές στατικότητας και υγρομόνωσης. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορεί να 

απολαμβάνει όλα τα οικολογικά ενεργειακά οφέλη ενός φυτεμένου δώματος, 

αναβαθμίζοντας τόσο τις συνθήκες άνεσης του ίδιου του κτιρίου όσο και το αστικό 

μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής που το περιβάλλει. 

 

 Το δροσισμό του κτιρίου αλλά και του περιβάλλοντα χώρου κατά τους ζεστούς 

και ξηρούς μήνες θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά οι δυο δεξαμενές νερού, 

που έχουν σχεδιαστεί στο οικόπεδο. Με την εγκατάσταση συστήματος αγωγών 

δροσισμού στη δεξαμενή στο ανατολικό τμήμα, μέρος της οποίας εισχωρεί και στο 

κτίριο, θα μπορούσαν να βελτιωθούν οι συνθήκες άνεσης σε τμήμα του χώρου της 

εστίασης και της παρασκευής των γευμάτων στο ισόγειο. Οι αγωγοί 20 λειτουργούν, 

εμφυσώντας αέρα στο 

κτίριο, ο οποίος έχει 

χαμηλότερη θερμοκρασία 

από τον αέρα της 

ατμόσφαιρας, καθώς 

επιτυγχάνεται δροσισμός 

μέσω της εξάτμισης. Στο 

σύστημα μπορεί να 

προσαρμοστεί ανεμιστήρας, 

όπως επίσης και σωλήνας 

που επιτρέπει στο χρήστη να 

δίνει την επιθυμητή 

κατεύθυνση στην έξοδο του 

αερισμού, γιατί η ταχύτητα 

εξαγωγής του αέρα είναι 

εικόνα 73: Διαμπερής αερισμός 

αιθρίου 

εικόνα 74: Δροσισμός με εξάτμιση με συνδυασμό  

δεξαμενής νερού-ανεμιστήρα-αγωγού 

 



| 128  
 

σχετικά χαμηλή, όταν δεν υποβοηθείται.  

 

 Όσο αφορά στη δεξαμενή του νότιου τμήματος του οικοπέδου, που έχει 

σχεδιαστεί σε τμήμα της μίας μεγάλης πλατείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

λεκάνη απορροής με σύστημα αποθήκευσης για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων.20 

Το εισερχόμενο νερό, επεξεργαζόμενο από ενσωματωμένο φίλτρο άμμου, μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί και να αποτελέσει ένα πολύτιμο συμπλήρωμα για τις ανάγκες 

του κτιρίου, όπως επίσης και για την άρδευση της βλάστησης στον εξωτερικό χώρο. 

 

 Συνεκτιμώντας το γεγονός ότι η επιφάνεια του οικοπέδου είναι επαρκής, 

μπορεί να προστεθεί μια επιπλέον δεξαμενή, για ανακύκλωση και αποθήκευση των 

γκρίζων υδάτων15,41, αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού στον 

πολυχώρο. Γκρίζα ύδατα χαρακτηρίζονται τα ημιακάθαρτα ύδατα, που προέρχονται 

για παράδειγμα από τη χρήση νιπτήρων και πλυντηρίων και δεν περιέχουν ανθρώπινα 

απόβλητα. Η επαναχρησιμοποίηση αυτών των υδάτων μπορεί να υποκαταστήσει το 

πόσιμου καθαρό νερό, όπου δεν είναι απαραίτητη η υψηλή του ποιότητα. Θα χρειαστεί 

να σχεδιαστεί διπλό δίκτυο σωληνώσεων για τη συλλογή και ανακύκλωση των 

ημιακάθαρτων υδάτων, ώστε να μην αναμειγνύονται με το πόσιμο νερό του δικτύου. 

Τα οφέλη από ένα τέτοιο σύστημα είναι πολλαπλά, τόσο οικονομικά όσο και 

περιβαλλοντικά.  
 

 
 

εικόνα 75: Στοιχεία δροσισμού και ηλιοπροστασίας στον περιβάλλοντα χώρο 
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[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον»,  

σελ. 582, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 516-518, 603, 624, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 

[41. Περιοδικό Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τ. 59 (2010), «Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση 

νερού», ανασύρθηκε στις 14/09/2017 από http://www.pure-

hersonissos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=&lang=el] 

 

Επιλογή υλικών. Η χρησιμοποίηση χαμηλής ενσωματωμένης ενέργειας και φιλικών 

προς το περιβάλλον και το χρήστη κρίνεται απαραίτητη για την οικολογική 

συμπεριφορά του πολυχώρου. Επίσης, όπου είναι δυνατό συστήνεται να 

χρησιμοποιηθούν ανακυκλωμένα υλικά και υλικά τοπικής προέλευσης.  

 Πιο συγκεκριμένα, στην αρχική μελέτη η πρόταση για τα δάπεδα ήταν μπετόν 

και ξύλο deck. Αντί αυτών, η κατασκευή τους μπορεί να γίνει από σκυρόδεμα ασβέστη 

και από ξυλεία Πηλίου. Το δάπεδο από σκυρόδεμα ασβέστη 20 αποτελεί υποκατάστατο 

του δαπέδου από μπετόν. Για την κατασκευή του δαπανάται η μισή ενέργεια 

συγκριτικά με το μπετόν. Επιπλέον, υπερτερεί στο γεγονός, ότι προσθέτει θερμική 

μάζα στο κτίριο. Παράλληλα, η κατασκευή των ξύλινων δαπέδων με χρήση τοπικής 

ξυλείας θα εξοικονομήσει ενέργεια από τη μεταφορά.  

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 491-492, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 
 Βασική στρατηγική για την εξουδετέρωση των θερμογεφυρών σε ένα κτίριο 

είναι η μείωση της διείσδυσης του αέρα, μέσω αρχικά του εντοπισμού των σημείων 

απώλειας θερμότητας και στη συνέχεια, με τη μόνωση αυτών. Η επένδυση των 

οροφών και των μη θερμαινόμενων χώρων μπορεί να γίνει με μονωτικές πλάκες 

ξυλόμαλλου με ίνες ξύλου, που είναι φυσικό υλικό, αεροπερατό, μειώνει την 

επιφάνεια συμπύκνωσης, αποτρέποντας τη χρήση σιλικόνης και παρέχει ταυτόχρονα 

θερμομόνωση και ηχοπροστασία. 15 

 

 Για την επίστρωση των εσωτερικών και των εξωτερικών τοίχων προτείνεται ο 

οικολογικός σοβάς, που επιτρέπει τη διαπνοή του κτιρίου και όπου χρειάζεται χρώμα, 

η εφαρμογή φυσικών βαφών.  

 

 Για τις γυάλινες επιφάνειες ενδείκνυνται διπλοί υαλοπίνακες Low-e με 

ενδιάμεσο κενό αέρα, που προσφέρουν ιδιότητες που έχουν αναλυθεί σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Συνιστάται να είναι έγχρωμοι στις εσωτερικές όψεις του κτιρίου για την 

αποτροπή ενδεχόμενης θάμβωσης από τις ανακλάσεις στο περιβάλλον.  

 

http://www.pure-hersonissos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=&lang=el
http://www.pure-hersonissos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=&lang=el
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 Προκειμένου το οικολογικό αποτύπωμα του 

κτιρίου να μειωθεί ακόμα περισσότερο, έπιπλα στον 

εσωτερικό και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως 

τραπεζοκαθίσματα, παγκάκια, σταθερός εξοπλισμός 

στο χώρο εκθέσεων ή οι πάγκοι στο χώρο εστίασης, 

μπορούν να κτιστούν με την τεχνοτροπία των cob ή 

από γαιόσακους. Πέραν του γεγονότος, ότι τα 

φυσικά υλικά πλεονεκτούν, γιατί έχουν χαμηλή 

ενσωματωμένη ενέργεια, τα γλυπτά θα προσδώσουν 

οργανική μορφή στον πολυχώρο. 

 

 Για τον τεχνητό φωτισμό του πολυχώρου, καλή λύση συνιστούν οι λαμπτήρες 

φθορισμού15 νέας τεχνολογίας, που καταναλώνουν πέντε φορές λιγότερη ενέργεια από 

τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γενικότερα, όλες 

οι ηλεκτρικές συσκευές που υπάρχουν στο κτίριο, είναι απαραίτητο να είναι χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης.  

 

[15. Συλλογικό έργο, επιμέλεια Πάνου Κοσμόπουλου (2008), «Κτίρια, Ενέργεια και Περιβάλλον», σελ. 

567, 582, εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη] 

 

Επιλογή συστημάτων. Η εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του πολυχώρου θα 

είναι πιο αποτελεσματική, αν συνδυαστεί με παθητικά και ενεργητικά συστήματα που 

συλλέγουν και αποθηκεύουν ενέργεια, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του κτιρίου.  

 Οι ανάγκες του πολυχώρου για ζεστό νερό χρήσης είναι αυξημένες, κυρίως στο 

χώρο παρασκευής των γευμάτων και στις αίθουσες των μαθημάτων, επομένως η 

τοποθέτηση επίπεδων ηλιακών συλλεκτών με δεξαμενή αποθήκευσης του ζεστού 

νερού σε τμήματα της οροφής του κτιρίου θα ήταν μια αποδοτική διευθέτηση του 

ζητήματος.  

 

 Σε ένα εύκρατο κλίμα με αρκετές ώρες ημερήσιας ηλιοφάνειας, όπως είναι 

αυτό του Βόλου, η μελέτη των κτιρίων πρέπει να στοχεύει σε αυξημένο παθητικό 

ηλιακό κέρδος. Άμεσα ηλιακά 

κέρδη μπορούν να ληφθούν από 

τους υαλοπίνακες με ευνοϊκό 

προσανατολισμό προς την 

κατεύθυνση του ήλιου. Στο κτίριο 

του πολυχώρου έχει ήδη 

σχεδιαστεί ένα ηλιακό θερμοκήπιο 

στο νοτιοανατολικό του τμήμα. Ο 

συγκεκριμένος χώρος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για την 

καλλιέργεια οπωροκηπευτικών για 

τις ανάγκες του 24ωρου τμήματος. 

Ενώνεται θερμικά με το ανατολικό 

εικόνα 76: Παράδειγμα καθίσματος από 

cob, [Πηγή: 

http://thujawoodart.com/woodwork/cob-

structures/] 

εικόνα 77: Τρισδιάστατη απεικόνιση ηλιακού θερμοκηπίου 

πολυχώρου 
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τμήμα της σπείρας μέσω δύο μηχανισμών ροής θερμότητας - φυσική μεταφορά στους 

παρακείμενους χώρους μέσω ανοιγόμενων θυρίδων στους υαλοπίνακες και 

ακτινοβολία από τους κλειστούς υαλοπίνακες. Εκτός από τα ηλιακά κέρδη τις ημέρες 

με ηλιοφάνεια, ο όγκος του αέρα στο εσωτερικό του θερμοκηπίου λειτουργεί και ως 

ζώνη αποθήκευσης, περιορίζοντας τις απώλειες θερμότητας τις ψυχρές ή νεφοσκεπείς 

ημέρες. Για την αποφυγή της υπερθέρμανσης του θερμοκηπίου, λόγω υψηλής 

εποχικής έντασης της ακτινοβολίας, μπορούν να υιοθετηθούν τρία μέτρα: α) διπλοί 

υαλοπίνακες στο θερμοκήπιο με εσωτερική μόνωση κενού αέρα, β) θυρίδες στο άνω 

και κάτω μέρος των υαλοπινάκων, για να επιτρέπουν την έξοδο του θερμού αέρα από 

το άνοιγμα στο υψηλό επίπεδο και την είσοδο πιο δροσερού αέρα από το άνοιγμα στο 

χαμηλό επίπεδο και γ) αδιαφανείς υαλοπίνακες στην οροφή του ή σκίαση αυτής με 

κινητό σκίαστρό ή σκίαση τμήματος της με σταθερό σκίαστρο. Μια επέμβαση που 

μπορεί να γίνει για την επίτευξη εξαναγκασμένης μεταφοράς θερμότητας είναι η 

προσθήκη στρώματος από πέτρες κάτω από το δάπεδο του κτιρίου. Τα ηλιακά κέρδη 

θα μεταφέρονται από το άνω μέρος του θερμοκηπίου στο στρώμα από πέτρες, μέσω 

αγωγών με θερμοστατικά 

ελεγχόμενους ανεμιστήρες και 

κατ’ επέκταση, στο κτίριο.20 Ο 

αέρας στη συνέχεια θα επιστρέφει 

στο θερμοκήπιο. Το σύστημα 

συνδέεται θερμικά με την πλάκα 

και λειτουργεί σαν ενδοδαπέδιο 

σύστημα θέρμανσης.  

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 586-588, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 

 Για επιπλέον παθητικά ηλιακά κέρδη και για ελαχιστοποίηση των απωλειών 

θερμότητας, στην πλευρά που εκτίθεται περισσότερο σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

δηλαδή, στη βόρεια εξωτερική όψη του ισογείου της σπείρας, μπορούν να 

προσαρτηθούν θερμοσιφωνικά πανέλα εξωτερικά των υαλοπινάκων της όψης με 

ενδιάμεσο κενό αέρα. Αυτό το διπλό γυάλινο κέλυφος, λειτουργεί στην ουσία όπως ο 

τοίχος Trombe, χωρίς όμως την ύπαρξη και τη λειτουργία της θερμικής μάζας. 

Ρυθμιζόμενες θυρίδες στο άνω και κάτω τμήμα των εσωτερικών υαλοπινάκων 

επιτρέπουν την έξοδο και είσοδο αέρα από το διάκενο ανάλογα με τις υπάρχουσες 

ανάγκες. 

 

 Τέλος, τον ίδιο σκοπό μπορεί να επιτελέσει η προσθήκη συστήματος ηλιακών 

καμινάδων στην οροφή του κτιρίου, εκεί όπου καταλήγουν οι δύο καμινάδες του 

χώρου παρασκευής των γευμάτων. Η ύπαρξη τους στην υφιστάμενή κατάσταση και ο 

συνδυασμός τους με το εσωτερικό αίθριο αξιοποιεί ήδη σε μεγάλο βαθμό το 

φαινόμενο του φυσικού ελκυσμού και το φαινόμενο Venturi για τον αερισμό του 

κτιρίου, όπως έχει περιγραφεί. Οι ηλιακές καμινάδες εκτός από τη δημιουργία 

εικόνα 78: Τομή ηλιακού θερμοκηπίου και τρόπος 

λειτουργίας συστήματος 
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ρεύματος, θα συνεισφέρουν και στη διατήρηση της θερμότητας στο εσωτερικό του 

κτιρίου κατά τους χειμερινούς μήνες. 

 

Ενεργειακή αυτονομία. Θα ήταν μεγάλο κέρδος για την ενεργειακή απόδοση του 

πολυχώρου να μπορέσει να αποκτήσει ενεργειακή αυτονομία στην παραγωγή και την 

κατανάλωση ενέργειας με όσο το δυνατό χαμηλότερη παραγωγή ρύπων και να 

αποδεσμευτεί, εφόσον είναι δυνατό, από το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής, 

αξιοποιώντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ακολουθούν προτάσεις επεμβάσεων, 

που μπορούν να συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση του πολυχώρου: 

 

 Ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε τμήματα της οροφής και των 

όψεων του κτιρίου για παραγωγή ενέργειας. Η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε 

ηλεκτρισμό μέσω φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι το πρώτο βήμα για την 

ενεργειακή αυτονόμηση του κτιρίου. Το σύστημα των φωτοβολταϊκών του κτιρίου 

μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης, ούτως ώστε η 

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή διάταξη, να υποστηρίζει τον 

τεχνητό φωτισμό του κτιρίου και να καταναλώνεται σαν εναλλασσόμενο ρεύμα για τις 

υπόλοιπες ανάγκες του χώρου, ενώ το πλεόνασμα ενέργειας να εξάγεται στο εθνικό 

δίκτυο. Στην περίπτωση που η παραγωγή ενέργειας της διάταξης δεν μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες του πολυχώρου, εισάγεται ρεύμα από το εθνικό δίκτυο με μια 

πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία.20 Ιδανικότερα, το σύστημα μπορεί να είναι 

αυτόνομο και η ενέργεια που παράγεται να μεταφέρεται αρχικά σε μετατροπείς, που 

με τη σειρά τους, είτε τη διαθέτουν προς χρήση είτε την αποθηκεύουν σε ένα 

συσσωρευτή/μπαταρία είτε τη μετατρέπουν σε διαφορετικής φάσης ηλεκτρικό ρεύμα 

για τις διαφορετικές λειτουργίες του κτιρίου. Όταν η ενέργεια, που παράγεται είναι 

περισσότερη από αυτή που καταναλώνεται στο κτίριο, η περίσσεια διοχετεύεται στο 

συσσωρευτή. Αν η ηλιακή ακτινοβολία δεν επαρκεί για την παραγωγή της 

απαιτούμενης ενέργειας, οι μετατροπείς δεσμεύουν αποθηκευμένη ενέργεια από το 

συσσωρευτή. Εφόσον ο συσσωρευτής δεν είναι πλήρως φορτισμένος, το πρόβλημα 

λύνει η εισαγωγή ενός συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 

(Σ.Η.Θ.), που τίθεται μέσω αυτοματισμών σε λειτουργία.42 Για μεγαλύτερη ενεργειακή 

απόδοση προτείνεται η τοποθέτηση 

μονοκρυσταλλικών φωτοβολταϊκών 

με κεκλιμένα στηρίγματα που βοηθούν 

στον καλό αερισμό τους στο νότιο 

τμήμα της οροφής της σπείρας, όπως 

επίσης και στα στέγαστρα του 24ωρου 

τμήματος αντί υαλοπινάκων χαμηλής 

εκπομπής. Επιπλέον, μετά από ειδική 

μελέτη για τον έλεγχο της θάμβωσης 

από την ανάκλαση ακτινοβολίας, 

μπορούν να προσαρτηθούν και σε 

τμήματα των εσωτερικών όψεων των 

ορόφων του πολυχώρου με νότιο 

εικόνα 79: Εφαρμογή φωτοβολταϊκών σε όψη, 

[Πηγή: http://www.ktirio.gr] 
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προσανατολισμό. Στο ανατολικό τμήμα της οροφής της σπείρας δε συστήνεται η 

τοποθέτησή τους, γιατί ενώ έχει κλίση προσανατολισμένη στο νότο, γειτνιάζει με τον 

εξωτερικό χώρο του ορόφου του 24ωρου τμήματος και είναι πιθανό η θάμβωση να 

ενοχλεί τους θαμώνες. Ενδεχομένως, η ηλεκτρική παραγωγή μπορεί να αυξηθεί με την 

προσθήκη στο σύστημα μιας αστικής ανεμογεννήτριας νέας γενιάς και υψηλής 

αισθητικής στο κέντρο του αιθρίου της σπείρας.  

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 590, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

 

[42. περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ» (2011) “Ενεργειακά αυτόνομο & "έξυπνο" κτίριο”, ανασύρθηκε στις 

07/05/2017 από 

http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5

%CE%BD%CE%B1-

%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%

CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-

%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-

%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-

%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF] 
 

 
 

εικόνα 80: Πρόταση για εισαγωγή συστημάτων ΑΠΕ 

http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
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εικόνα 81: Εφαρμογή συστημάτων στο εσωτερικό του αιθρίου της σπείρας 

 

 Συμπαραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ένα 

σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, μπορεί να εξασφαλίσει 

ηλεκτρική ενέργεια στον πολυχώρο τις ημέρες, που η παραγωγή των φωτοβολταϊκών 

ή η αποθηκευμένη ενέργεια δεν είναι επαρκής. Για να είναι πλήρως φιλικό προς το 

περιβάλλον, το σύστημα μπορεί να τροφοδοτείται από βιοαέριο, σχηματιζόμενο από 

απόβλητα βιομάζας σε λέβητα στερεών βιοκαυσίμων.42 Έτσι, μια μονάδα καύσης θα 

παράγει ηλεκτρισμό και η θερμότητα που θα εκλύεται κατά τη διαδικασία αυτή, θα 

μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του κτιρίου. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 

και θερμότητας γίνεται επιτόπου στο σημείο όπου γίνεται και η κατανάλωσή, με 

ελάχιστες απώλειες. Εφόσον η θερμότητα που εκλύεται σε μια δεδομένη στιγμή είναι 

περισσότερη από αυτή που καταναλώνεται, αποθηκεύεται σε δεξαμενή θερμότητας για 

μελλοντική χρήση. Πλέον, τα συστήματα συμπαραγωγής μπορούν να εξυπηρετήσουν 

και την κάλυψη ψυκτικών φορτίων για ψύξη και κλιματισμό, διευρύνοντας την έννοια 

της συμπαραγωγής. Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής 

ενέργειας από την ίδια ενεργειακή πηγή είναι γνωστή και ως «τριπαραγωγή».43  

 

[42. περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ» (2011), “Ενεργειακά αυτόνομο & "έξυπνο" κτίριο”, ανασύρθηκε στις 

07/05/2017 από 

http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5

%CE%BD%CE%B1-

%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%

CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-

%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-

%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-

%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF] 

 

http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
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[43. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2011), “ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΤΙ ΕΙΝΑΙ”, ανασύρθηκε στις 15/09/2017 από 

http://www.ypeka.gr/rescampaign2008/sith-ti-einai.html] 

 

 Κομποστοποίηση. Αποτελεί μια ακόμα απλή διαδικασία αξιοποίησης της 

βιομάζας. Ως κομποστοποίηση ορίζεται η αερόβια βιολογική 

διαδικασία αποικοδόμησης και σταθεροποίησης οργανικών 

υλικών, που συντελεί στη μετατροπή τους σε χρήσιμα 

εδαφοβελτιωτικά, περιορίζοντας τα στερεά απόβλητα που 

καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής και επιβαρύνουν 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Βασικό συστατικό του 

πολυχώρου είναι η εστίαση, γεγονός που συνεπάγεται 

αυξημένα οργανικά απόβλητα από υπολείμματα τροφίμων 

και αναλώσιμα κουζίνας. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη φύτευσης 

στον περιβάλλοντα χώρο του έχει ως επακόλουθο φυτικά 

υπολείμματα, όπως βλαστούς, κλαδέματα των φυτών, ξερά 

φύλλα και κομμένο γκαζόν. Όλα τα παραπάνω χρειάζονται 

αποκομιδή. Επομένως, η κομποστοποίηση τους συνιστά μια 

επιλογή που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Η χρήση 

κομποστοποιητών, εκτός από την παραγωγή λιγότερων τοξικών αερίων, συντελεί και 

στην εξοικονόμηση χρημάτων από την αγορά λιπασμάτων. Επιπλέον, συμβάλλει στη 

βελτίωση της σύστασης του εδάφους. Για να γίνει η κομποστοποίηση20,44 πρέπει 

αρχικά να γίνει διαχωρισμός των απορριμμάτων. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των 

οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Τα υγρά οργανικά απόβλητα 

με περιεκτικότητα υγρασίας μεγαλύτερη από 60% είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις 

αναερόβιας χώνευσης, ενώ η βιομάζα με περιεκτικότητα υγρασίας χαμηλότερη από 

30% χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ενέργειας. Το υλικά που δεν 

είναι κατάλληλα για τις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην κομποστοποίηση. Εκτός από τα υλικά αυτά, οι 

κομποστοποιητές επεξεργάζονται και τα υπολείμματα των εγκαταστάσεων αναερόβιας 

χώνευσης και παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Εξαιτίας της ευελιξίας της 

διαδικασίας της και της δυνατότητας επεξεργασίας μεγάλου εύρους υλικών, η 

κομποστοποίηση καθίσταται μια σημαντική εφαρμογή ενεργειακής εκμετάλλευσης 

των οργανικών αποβλήτων.45 

 

[20. Sue Roaf, Manuel Fuentes, Stephanie Thomas, Επιστημονική επιμέλεια: Ιωάννης 

Χαραλαμπόπουλος (2009), ecoδομείν, βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων & εφαρμογές ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας, σελ. 603, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα] 

[44. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης-ΣΕΚ (2012), «Οικιακή κομποστοποίηση», 

ανασύρθηκε στις 15/09/2017 από http://www.sek-hellas.gr/index.php/texnologies-

kompostopoiisis/2012-07-26-09-25-36/74-oikiakh-kompostopoihsh] 

[45. Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (2013), «Η κομποστοποίηση είναι μια απλή διαδικασία», 

ανασύρθηκε στις 15/09/2017 από 

http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=537&lan

g=en]  

εικόνα 82: 

Κομποστοποιητής, [Πηγή: 

https://eartheasy.com/aeropl

us-3-stage-compost-bin-21-

cubic-feet] 

http://www.ypeka.gr/rescampaign2008/sith-ti-einai.html
http://www.sek-hellas.gr/index.php/texnologies-kompostopoiisis/2012-07-26-09-25-36/74-oikiakh-kompostopoihsh
http://www.sek-hellas.gr/index.php/texnologies-kompostopoiisis/2012-07-26-09-25-36/74-oikiakh-kompostopoihsh
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=537&lang=en
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&id=64&Itemid=537&lang=en
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 Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της 

αβαθούς γεωθερμίας, η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας στον πολυχώρο μπορεί 

να εξασφαλίσει ενέργεια για τη θέρμανση και την ψύξη του, με ένα σχετικά υψηλό 

κόστος εγκατάστασης, που όμως θα αποσβεστεί εντός μικρού χρονικού διαστήματος. 

Για να αποφευχθεί η γεώτρηση και το μεγάλο βάθος εκσκαφής, προτείνεται η 

τοποθέτηση συστήματος κλειστού βρόχου με οριζόντια διάταξη. Η αντλία μπορεί να 

τοποθετηθεί στο υπόγειο και να συνδυαστεί είτε με εγκατάσταση ενδοδαπέδιας 

θέρμανσης είτε με σύστημα fan coils. Η αβαθής γεωθερμική ενέργεια είναι μία 

ανεξάντλητη και καθαρή πηγή ενέργειας, διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

και ανεξάρτητη από τις καιρικές συνθήκες.  

 

Μελέτες και Αυτοματισμοί. Το κτίριο του πολυχώρου παρουσιάζει ιδιαίτερη 

πολυπλοκότητα τόσο εξαιτίας της μεγάλης έκτασής του όσο και εξαιτίας της 

ιδιαίτερης μορφολογίας του. Για τη βιοκλιματική του αναμόρφωση και για το 

λεπτομερή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των συστημάτων που δύναται να 

ενσωματώσει απαιτείται μια πληθώρα επιμέρους μελετών, οι οποίες παρουσιάζονται 

στο παράρτημα και δυστυχώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας. Βασική προϋπόθεση για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία 

όλων των συστημάτων παραγωγής, κατανάλωσης και μετατροπής ενέργειας είναι ο 

σωστός υπολογισμός των θερμικών και ψυκτικών φορτίων του κτιρίου, που 

καθορίζουν τις ενεργειακές του απαιτήσεις, και η διαδοχή της αρχιτεκτονικής μελέτης 

από άρτιες μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες, μιας και όλα τα συστήματα 

που έχουν αναφερθεί αποτελούν πολυσύνθετες διατάξεις, που αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους και πρέπει να λειτουργούν αρμονικά, χωρίς αποκλίσεις. 

 

Επιπλέον, για τον έλεγχο των συστημάτων αυτών, προτείνεται η σύνδεσή τους με ένα 

σύστημα αυτοματισμών42, το οποίο θα οργανώνει όλη τη λειτουργία του κτιρίου, 

μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Κάθε δεδομένη στιγμή το σύστημα 

θα ελέγχει παραμέτρους, όπως η φωτεινότητα και η θερμοκρασία στο εσωτερικό του 

κτιρίου, και θα τις τροποποιεί αναλόγως. Θα μπορεί να απενεργοποιεί συσκευές και 

στοιχεία που είναι σε κατάσταση αναμονής ή δεν είναι απαραίτητη η χρήση τους, 

εξοικονομώντας ενέργεια. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να διοχετεύει ενέργεια 

ανάλογα με τη χρήση, που απαιτείται. 

 

Οι προτάσεις των επεμβάσεων για την περιβαλλοντική αναμόρφωση του πολυχώρου 

αγοράς και εστίασης στο Βόλο παρέχουν υψηλά επίπεδα αυτονομίας και στοχεύουν 

στην εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώνοντας παράλληλα την οικονομία, το φυσικό 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Γενικότερα, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός 

αναμένεται να διαμορφώσει μια νέα νοοτροπία, η οποία θα προωθήσει την εφαρμογή 

βιώσιμων σχεδίων ανάπτυξης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
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εικόνα 83: Τομή κτιρίου και εφαρμογή βιοκλιματικών συστημάτων και ΑΠΕ 

 

 

[42. περιοδικό «ΚΤΙΡΙΟ», (2011) “Ενεργειακά αυτόνομο & "έξυπνο" κτίριο”, ανασύρθηκε στις 

07/05/2017 από 

http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5

%CE%BD%CE%B1-

%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%

CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-

%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-

%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-

%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF] 

 

 

 

 

http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://www.ktirio.gr/%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%B1/%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

«Το μέλλον είναι η προβολή του παρελθόντος μέσα από το πρίσμα του παρόντος», 

έλεγε χαρακτηριστικά ο Ζωρζ Μπρακ, Γάλλος ζωγράφος και γλύπτης του 20ου αιώνα 

κι ένας απ’ τους θεμελιωτές του κινήματος του κυβισμού. Σε μία περίοδο που η 

κλιματική αλλαγή καθιστά υποχρεωτική την προστασία του περιβάλλοντος, είναι πιο 

επίκαιρος από ποτέ. Ο αειφόρος ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων και γενικότερα 

του δομημένου περιβάλλοντος είναι επιτακτικός, καθώς οφείλει να συνδέσει σταθερά 

το παρελθόν με το μέλλον. 

 

Η ενασχόληση με την ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων δημιούργησε μια 

διερευνητική διαδρομή στην εξελικτική πορεία που ακολουθήθηκε, για την θέσπιση 

των κριτηρίων, τα οποία ένας μελετητής ή ένας κατασκευαστής οφείλει να συνεκτιμά 

για μια βιώσιμη αρχιτεκτονική. Προσεγγίστηκαν βασικά ζητήματα του ορθολογικού 

σχεδιασμού των κτιρίων, όπως: α) ο οικολογικός τρόπος δόμησης με την προσεκτική 

επιλογή υλικών, β) η θωράκιση του κτιρίου για την ελαχιστοποίηση των θερμικών του 

απωλειών, γ) η εφαρμογή παθητικών συστημάτων για θέρμανση και δροσισμό και 

τέλος, δ) η αναζήτηση λύσης σε ενεργητικά συστήματα για την κάλυψη των αναγκών 

του κτιρίου. 

 

Το κτίριο αποτελεί ένα σύνθετο ενεργειακό σύστημα, η βελτίωση της συμπεριφοράς 

του οποίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην προσπάθεια αύξησης 

της ενεργειακής απόδοσης ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος μιας χώρας, αλλά 

και στην άμβλυνση των επιπτώσεων του δομημένου περιβάλλοντος στην κλιματική 

αλλαγή. Ως θερμοδυναμικό σύστημα, το κτίριο οφείλει να διασφαλίζει τις συνθήκες 

άνεσης στο εσωτερικό του περιβάλλον. Οι συνθήκες αυτές τίθενται ως στόχοι κατά το 

σχεδιασμό του, ενώ σε μεγάλο βαθμό προδιαγράφονται από σειρά προτύπων και 

τεχνικών οδηγιών. Επιπλέον, εκτός από τη διαθέσιμη τεχνογνωσία και τεχνολογία, οι 

παράμετροι σχεδιασμού των κτιρίων εξαρτώνται και από μια σειρά οικονομικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Το ανθρωπογενές περιβάλλον 

διαμορφώνεται από τη δόμηση, επομένως υπάρχει απαίτηση για την αρμονική ένταξή 

της σε αυτό. 

 

Τα κτίρια συγκαταλέγονται στους σημαντικότερους καταναλωτές φυσικών πόρων και 

ενέργειας. Η έκταση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων έχει δύο διαστάσεις, την 

περιβαλλοντική ανάλωση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Ενέργεια δαπανάται σε 

όλα τα στάδια της οικοδομικής δραστηριότητας, από τη λήψη των πρώτων υλών από 

το φυσικό περιβάλλον, την επεξεργασία τους για την παραγωγή των απαραίτητων 

οικοδομικών υλικών, τη μεταφορά τους στο εργοτάξιο μέχρι και την κατασκευή. Στον 

κύκλο ζωής των κτιρίων καταναλώνεται ενέργεια για τη λειτουργία και τη συντήρησή 

τους, όπως επίσης και για την κατεδάφισή τους και την επιστροφή των υλικών στο 

φυσικό περιβάλλον.  
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Παρά την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην εξοικονόμηση ενέργειας στα 

κτίρια, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ είναι απαραίτητη, ώστε τα κτίρια να 

καταστούν βιώσιμα. Υπάρχουν πλέον συστήματα εμπορικά διαθέσιμα, προσιτά, 

αξιόπιστα και ενεργειακά αποδοτικά. Χρειάζεται κατανόηση σε βάθος της 

εμπεριεχόμενης δυναμικής των κτιρίων και των υλικών τους, όπως επίσης και των 

αναγκών για θέρμανση, ψύξη, ηλεκτρισμό και φωτισμό, ώστε η ηλιακή και η αιολική 

ενέργεια, η γεωθερμία και η βιομάζα να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και τα κτίρια -

υφιστάμενα και νέα- να αποκτήσουν υψηλή ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση. 

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνουν ισχυρά κίνητρα για την ενσωμάτωση 

συστημάτων ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα. 

 

Συνοψίζοντας, μεγάλο μέρος των έργων και των δραστηριοτήτων του ανθρώπου 

συνδέεται με το δομημένο περιβάλλον. Παρ’ όλο που το σχέδιο της αστικής 

βιωσιμότητας συγκροτείται σε οικουμενική βάση, τα συστατικά του πρέπει να 

αναζητηθούν σε κάθε κτίριο ξεχωριστά, καθώς το αστικό περιβάλλον είναι 

ανομοιογενές. Σκοπό της κατασκευής ενός βιοκλιματικού κτιρίου μπορεί να 

αποτελέσει η πλήρης απεξάρτηση του από συμβατικές μορφές ενέργειας, η οικολογική 

προσέγγιση της κατασκευής με τη χρήση υλικών φιλικών προς τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον ή η εύρεση της αποδοτικότερης λύσης για την κάλυψη των αναγκών του 

κτιρίου, μειώνοντας στο ελάχιστο το κόστος λειτουργίας. Κάθε παράγοντας από μόνος 

του δεν αποτελεί ικανή συνθήκη, ώστε ένα κτίριο να είναι βιοκλιματικό - ο 

συνδυασμός τους είναι κυρίαρχος παράγοντας, για να υπάρξει το βέλτιστο 

αποτέλεσμα. Η αειφόρος ανάπτυξη, άλλωστε, απαιτεί κατανόηση κοινωνικών, 

οικονομικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών διαδικασιών που παράγουν και 

αναπαράγουν την πόλη και τη φύση, όπως επίσης και την αναζήτηση νέων 

διαλεκτικών σχέσεων μεταξύ τους και όχι νέων παγιωμένων χωρικών μορφών.  
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[Πηγή: Κανιαδάκη Μαργιάννα] 

60. εικόνα 58: Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας,  

[Πηγή: http://www.geothermal.metal.ntua.gr/generaldis.html] 

61. εικόνα 59: Ελικοειδής ανεμογεννήτρια,  

[Πηγή: www.quietrevolution.co.uk] 

62. εικόνα 60: Το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στο Μπαχρέιν, 

[Πηγή: http://www.zeroenergybuildings.org/2012/03/blog-post_16.html] 

 

Κεφάλαιο Ε : Η περίπτωση του πολυχώρου αγοράς και εστίασης στο Βόλο 

63. εικόνα 61: Χάρτης Βόλου, [Πηγή: Google Maps] 

64. εικόνα 62: Μέσος όρος θερμοκρασιών, βροχοπτώσεων και ταχύτητας ανέμου, 

[Πηγή: www.meteoblue.com] 

65. εικόνα 63: Ροδόγραμμα των ανέμων της περιοχής του Βόλου, 

[Πηγή: www.meteoblue.com] 

66. εικόνα 64: Νέφωση και ηλιοφάνεια, [Πηγή: www.meteoblue.com] 

67. εικόνα 65: Ποσοστά υγρασίας,  

[Πηγή: EMY-Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, http://www.hnms.gr] 

68. εικόνα 66: Χωροθέτηση οικοπέδου, [Πηγή: Google Maps] 

69. εικόνα 67: Τρισδιάστατη απεικόνιση πολυχώρου, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

70. εικόνα 68: Κάτοψη ισογείου, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

71. εικόνα 69: Κάτοψη 1ου ορόφου, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

72. εικόνα 70: Κάτοψη 2ου ορόφου, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

73. εικόνα 71: Λεπτομέρεια υαλοπινάκων πολυχώρου, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

74. εικόνα 72: Εσωτερικό αίθριο: διαφυγή θερμού αέρα από το άνοιγμα της 

οροφής, εξαιτίας του φυσικού ελκυσμού, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

75. εικόνα 73: Διαμπερής αερισμός αιθρίου, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

76. εικόνα 74: Δροσισμός με εξάτμιση με συνδυασμό δεξαμενής νερού-

ανεμιστήρα-αγωγού, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

77. εικόνα 75: Στοιχεία δροσισμού και ηλιοπροστασίας στον περιβάλλοντα χώρο, 

[Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

78. εικόνα 76: Παράδειγμα καθίσματος από cob,  

[Πηγή: http://thujawoodart.com/woodwork/cob-structures/] 

79. εικόνα 77: Τρισδιάστατη απεικόνιση ηλιακού θερμοκηπίου πολυχώρου,  

[Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

80. εικόνα 78: Τομή ηλιακού θερμοκηπίου και τρόπος λειτουργίας, 

[Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

81. εικόνα 79: Εφαρμογή φωτοβολταϊκών σε όψη, [Πηγή: http://www.ktirio.gr] 

82. εικόνα 80: Πρόταση για εισαγωγή συστημάτων ΑΠΕ, [Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

83. εικόνα 81: Εφαρμογή συστημάτων στο εσωτερικό του αιθρίου της σπείρας, 

[Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

 

http://www.geothermal.metal.ntua.gr/generaldis.html
http://www.quietrevolution.co.uk/
http://www.zeroenergybuildings.org/2012/03/blog-post_16.html
http://www.meteoblue.com/
http://www.meteoblue.com/
http://www.meteoblue.com/
http://www.hnms.gr/
http://thujawoodart.com/woodwork/cob-structures/
http://www.ktirio.gr/
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84. εικόνα 82: Κομποστοποιητής,  

[Πηγή: https://eartheasy.com/aeroplus-3-stage-compost-bin-21-cubic-feet] 

85. εικόνα 83: Τομή κτιρίου και εφαρμογή βιοκλιματικών συστημάτων και ΑΠΕ, 

[Πηγή: Ρίζου Στελίνα] 

 

https://eartheasy.com/aeroplus-3-stage-compost-bin-21-cubic-feet



