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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθαξκνζκέλεο Πνιηηηθέο θαη Σερληθέο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο», ηνπ ΑΔΗ Πεηξαηά Σ.Σ. ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο νδνχ Πεηξαηψο 

αιιά θαη ζηηο βηνκεραλίεο πνπ ππήξραλ θαη ιεηηνπξγνχζαλ γχξσ απφ ηνλ 

εκβιεκαηηθφ απηφ δξφκν. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζρέδηα ησλ θαηφςεσλ θαη ησλ 

φςεσλ ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ κε ηελ πξφηαζε αιιαγήο ρξήζεο ζε 

ζπλεδξηαθφ ρψξν αιιά θαη ζε πνιπρψξν ηέρλεο θαη ςπραγσγίαο.  

Τπάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ην ππάξρνλ θηίξην ζπλνδεπκέλν απν 

ηελ αληίζηνηρε ηερληθή έθζεζε. 

ην ηξίην θεθάιαην ππάξρεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ γεληθψλ αξρψλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα. Ζ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ 

απηψλ ζα νδεγήζεη ζηελ ελεξγεηαθή απηνλνκία ηνπ θηηξίνπ, νδεγψληαο 

έηζη ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κείσζε 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηαβίσζεο 

κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην ζπλνςίδεηαη ε χιε ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ.  

Λφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ θάζε ρξφλν γίλεηαη φιν θαη πην 

αηζζεηή επηβάιιεηαη λα ππάξμεη κηα κεηαβνιή ζηνπο θαηαζθεπαζηηθνχο 
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θψδηθεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηα ζηα θηίξηα 

θαη λα κεησζεί ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. 

Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ιφγσ ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, έρεη νδεγήζεη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή ηνπ 

πιαλήηε.Δίλαη απαξαίηεην λα αμηνπνηεζνχλ άιιεο πεγέο, αλαλεψζηκεο, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ ζα 

ππάξμεη ε δπλαηφηεηα λα κεησζνχλ νη ηεξάζηηεο δαπάλεο ελέξγεηαο θαη 

λα πξνζηαηεπζεί ν πεξηβαιινληηθφο ηζηφο.  

θνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε πξφηαζε αιιαγήο ρξήζεο ηνπ 

εγθαηαιειεηκκέλνπ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ. Με ηηο 

πξνηάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ην θηίξην απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα 

γίλεη πην ιεηηνπξγηθφ, αηζζεηηθά θαιχηεξν, πην θηιηθφ πξνο ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ θαη θπξίσο ζπκβάιιεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο.    
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1 Η ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΟΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΕ ΣΗ 

1.1 Η ιςτορύα τησ οδού Πειραιώσ 

  Ζ ηζηνξία ηεο μεθηλάεη απφ ηελ Αξραηφηεηα, φηαλ ηνλ 5ν π.Υ. αηψλα νη 

Αζελαίνη νηθνδφκεζαλ ηα Μαθξά Σείρε γηα ηελ ακπληηθή ζχλδεζε ησλ δχν 

πφιεσλ. Ζ Πεηξαηψο ζπλέδεε ηελ Αζήλα κε ηα Μαθξά Σείρε. Σν 86 π.Υ. ηα 

Μαθξά Σείρε γθξεκίζηεθαλ απφ ηνλ Ρσκαίν ζηξαηεγφ χιια, ε Πεηξαηψο 

έπαςε λα ιεηηνπξγεί, γεγνλφο πνπ είρε δπζκελέζηαηεο επηπηψζεηο ζηελ εμέιημε 

ηνπ Πεηξαηά. 

 

Ζ ηδέα ηεο επαλαθαηαζθεπήο ηεο νδνχ γελληέηαη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ην 

ειιεληθφ Κξάηνο, ζρέδην πνπ κπαίλεη ζε εθαξκνγή πνιχ ζχληνκα, ην 1834 θαη 

νινθιεξψλεηαη κέζα ζε δχν ρξφληα, ην 1836. Σν κήθνο ηεο είλαη πεξίπνπ 8 

ρηιηφκεηξα θαη ζηνηρίδεη 126.277 δξαρκέο. Δίλαη ιηζφζηξσηε θαη ε 

εθκεηάιιεπζή ηεο ζα γίλνληαλ απφ ηνλ Γήκν ησλ Αζελαίσλ. ηηο εθεκεξίδεο 

ηνπ 1835 αλαθέξεηαη φηη ζηε δηάλνημε ηεο νδνχ εξγάδνληαη Βαπαξνί ηερλίηεο, 

ελψ γηα ηε ράξαμή ηεο εξγάζηεθαλ νη Βαπαξνί γεσκέηξεο Bernhard θαη Holter 

πνπ έλα ρξφλν αξγφηεξα ζρεδηάδνπλ ηελ νδφ Αζελψλ-Κεθηζηάο, ηελ νδφ 

Αζελψλ-Φαιήξνπ, θαζψο θαη ηελ νδφ Αζελψλ-Μεληδίνπ. Οη πεξηεγεηέο ηεο 

επνρήο αλαθέξνπλ φηη ζηα πιάγηα ηνπ δξφκνπ ππήξραλ πνιιέο ιεχθεο. 

 

 Λίγν αξγφηεξα ππνγξάθεηαη ζχκβαζε κε ηνλ Βαπαξφ επηρεηξεκαηία ηξνγθ γηα 

ιεσθνξεηαθή ζπγθνηλσλία, ελψ έρνπλ αξρίζεη λα δηαηππψλνληαη θαη νη πξψηεο 

ζθέςεηο γηα ηξέλν. Ζ θαηαζθεπή ηεο νδνχ Πεηξαηψο ζπληειεί ζηελ νηθνδφκεζε 

ηεο Αζήλαο ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ δίλεη γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ βξάρσλ 

απφ ηελ Πεηξατθή, θαζψο θαη άιισλ βαζηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ πνπ 

θηάλνπλ απφ ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. Σν 1845 ν δξφκνο είλαη ήδε ζε άζρεκε 

θαηάζηαζε. Σνλ ρεηκψλα είλαη αδηάβαηνο, ελψ ην θαινθαίξη ε ζθφλε θαη ε 

δέζηε δεκηνπξγνχλ πνιιά πξνβιήκαηα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο επνρήο 

(1852) 700 άινγα πεξλνχλ απφ ηνλ δξφκν απηφλ θαζεκεξηλά θαη κέζα ζε ηξία 
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ρξφληα (1855) θηάλνπλ ηα 900. Όκσο, ε ζπγθνηλσλία πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε 

ην «Παληνθνξείνλ» πνπ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απφ ηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ 1836. 

Ζ ζρεηηθή εηδνπνίεζε θπθινθνξεί ζηα ειιεληθά, ηα αγγιηθά, ηα γαιιηθά θαη ηα 

γεξκαληθά. Γηαζρίδεη ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα ηνλ δξφκν θαη ην εηζηηήξην 

θνζηίδεη κφιηο κία δξαρκή. Ζ αθεηεξία ηνπ «Παληνθνξείνπ» είλαη ζηε γσλία 

Δξκνχ θαη Αηφινπ θαη θάλεη ηέξκα ζηελ πιαηεία θνληά ζηνλ κφιν ηνπ Πεηξαηά. 

Να αλαθέξνπκε φηη ζηνπο επηβαίλνληεο απαγνξεπφηαλ λα θαπλίδνπλ ή λα έρνπλ 

καδί ζθχινπο. Ο Α. Γεσξγηάδεο πξνηείλεη ην 1904 ηελ θαηαζθεπή θαη δεχηεξνπ 

άμνλα Αζελψλ-Πεηξαηψο. 

 Βεβαίσο, δεχηεξνο άμνλαο δελ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ. Όκσο ην 1901 

θαηαζθεπάδεηαη γέθπξα κε νπιηζκέλν ζθπξφδεξκα ζην πνηάκη ηνπ Κεθηζνχ 

ζηε ζπκβνιή ηεο Πεηξαηψο θαη άιιε κία πνπ ζπλδέεη ην Παιηφ κε ην Νέν 

Φάιεξν. Δίλαη νη πξψηεο εθαξκνγέο απηήο ηεο ηερλνινγίαο ζηε ρψξα απφ ηνλ 

Ζιία Αγγειφπνπιν, ν νπνίνο θαηαθέξλεη λα θηηάμεη ηελ πξψηε ηέηνηα γέθπξα 

ζηε ρψξα καο έλα ρξφλν κεηά ηελ πξψηε πνπ θαηαζθεπάζηεθε, ζηελ Αγγιία. 

 

 Μέρξη ην 1922 ζε φιν ην κήθνο ηνπ δξφκνπ αλαπηχζζεηαη ζπζηεκαηηθά ε 

ειιεληθή βηνκεραλία. Μπνξεί ηα κεγέζε λα κελ είλαη αλάινγα κε εθείλα ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο, θαηά ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν, φκσο δελ παχεη λα είλαη κηα 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα κε εξγνζηάζηα πνπ θαηαζθεπάδνπλ ζαπνχληα, 

πθάζκαηα θ.ά. Οη ηδηνθηήηεο απηψλ ησλ κνλάδσλ είλαη πινχζηνη Αζελαίνη 

πνπ δνπλ ζηα λενθιαζηθά ηνπ Φαιήξνπ. Απφ ην 1922 φκσο θαη κεηά, φηαλ 

θαηαθηάλεη ην θχκα ησλ πξνζθχγσλ, ην «αζελατθφ Μάληζεζηεξ» 

κεηαθέξεηαη ζηε Νέα Ησλία, ηε Νέα Φηιαδέιθεηα, θαηά κήθνο ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο Κεθηζνχ. Σν πξψην βήκα γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Πεηξαηψο ζε 

βηνκεραληθφ άμνλα γίλεηαη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο 

θσηαεξίνπ, ην Γθάδη.1
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1.2   Σα εργοςτϊςια τησ οδού Πειραιώσ 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηνπ θσηαεξίνπ, ην 1862, κε ηελ έληνλε 

κπξσδηά θαη ηελ θαπληά ηνπ, ιεηηνχξγεζε σο θξάγκα θαη δηέθνςε ηε ζπλερή 

επέθηαζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηα λφηηα. Σν "Γθάδη", ζήκεξα είλαη έλα απφ 

ηα αλαγλσξηζκέλα βηνκεραληθά κλεκεία ηεο λεφηεξεο Αζήλαο. ε απηή ηε 

δηαθνπή ηεο ζπλέρεηαο έπαημε θαη εδψ ξφιν ην φξπγκα ηνπ ζηδεξνδξφκνπ, ζην 

ηκήκα Πεηξάισλα - Θεζείν, φπσο θαη νη αλαζθαθέο ηνπ Κεξακεηθνχ.     

 

 

Δηθόλα 1.1: Δξγνζηάζην  Πνπιόπνπινπ 

πεγή:Tadeefi.wordpress.com 

Παξά ηελ πνιενδνκηθή ππνβάζκηζε θαη ηνπ αζελατθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Πεηξαηψο, ε αιήζεηα είλαη φηη εδψ δελ ππήξμε πνηέ κεγάιε ζπγθέληξσζε 

βηνκεραλίαο φπσο ζηα λφηηα. Μεηά ην “Γθάδη”, κφλν δχν ζεκαληηθά 

εξγνζηάζηα δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηφ ην ηκήκα. Σν “Διιεληθφλ Πηινπνηείνλ” 

ηνπ Ζι. Πνπιφπνπινπ, θηίζηεθε ην 1886 ζηε γέθπξα ησλ Πεηξαιψλσλ. Δίλαη   

κάιινλ ιφγσ ηεο ρξεσθνπίαο ηνπ θαη ησλ θεξακηθψλ επηγξαθψλ ηεο φςεο ηνπ, 

παξά ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηνπ. Μεηά ην θιείζηκν ηνπ έκεηλε 

εξεηπσκέλν γηα δεθαεηίεο κέρξη πνπ ν Γήκνο Αζελαίσλ εγθαηέζηεζε εθεί ην 

Πνιηηηζηηθφ Κέληξν "Μειίλα Μεξθνχξε". Ο εμνπιηζκφο θαη νη μχιηλνη 

κεραληζκνί θαηαζθεπήο ησλ θαπέισλ, πνπ ζψδνληαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ κέρξη ην 1985, θαηαζηξάθεθαλ θαηά ηελ αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ. 
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Λίγν λνηηφηεξα θαη δχν ρξφληα λσξίηεξα ην 1884,έλαο απφ ηνπο πξψηνπο 

αζελαίνπο βηνκεράλνπο ν π. Παπιίδεο εγθαηέιεηςε ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη 

έθηηζε ην εξγνζηάζην ζνθνιάηαο ην νπνίν ιεηηνπξγεί θαη ζήκεξα. Ζ 

ζνθνιαηνπνηία Παπιίδε, απνηειεί έλα απφ ηα ιηγνζηά παξαδείγκαηα 

βηνκεραλίαο, ε νπνία εθζπγρξνλίζηεθε κέζα ζηα ειηθίαο 115 ζρεδφλ ρξφλσλ, 

παιηά ηεο φξηα. Νέα θηίξηα πξνζηέζεθαλ κε επηηπρή θαη αξκνληθφ ηξφπν δίπια 

ζηα ηζηνξηθά θειχθε θαη ην εξγνζηάζην θαίλεηαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο πφιεο ηνπ 2001. 

 

 

Δηθόλα 1.2: Δξγνζηάζην Παπιίδεο 

πεγή:mixanitouxronou.gr 

 Σν 1916 κεηαθέξζεθαλ ηα Γεκνηηθά θαγεία απφ ηνλ Ηιηζφ φπνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ, ζηελ άθηηζηε αθφκε πεξηνρή ηνπ Σαχξνπ. Με απηή ηελ 

εγθαηάζηαζε επηζθξαγίζηεθε ν βηνκεραληθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

Πεηξαηψο θαη ε πξνθαλήο απαμίσζε ηεο. Σα "Νέα θαγεία" ζρεδηάζηεθαλ 

απφ ηνλ ηφηε αξρηκεραληθφ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ Κι. Εάλλν θαη ε 

θαηαζθεπή ηνπο δηήξθεζε απφ ην 1914 έσο ην 1917. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

κεγάιν πεξίβνιν κε ζρεηηθά απιά ππφζηεγα θαη κία βαξεία πχιε κε 

ζηέγαζηξν, πνπ απνηειεί ην πην ελδηαθέξνλ αξρηηεθηνληθφ ζηνηρείν ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. Γελ ιεηηνπξγνχλ εδψ θαη κία δεθαεηία θαη πξφζθαηα 

νινθιεξψζεθε ε αλάπιαζε ηνπο απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ρσξίο φκσο λα 

είλαη γλσζηή ε κειινληηθή ρξήζε. 
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Σελ επνρή πνπ θηίδνληαλ ηα θαγεία ζηνλ Σαχξν, ζηελ άιιε άθξε ηνπ 

δξφκνπ, είρε νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή κίαο πιήξνπο βηνκεραληθήο δψλεο. 

Μεηά ηνλ πξψην ππξήλα ησλ 30 πεξίπνπ πεηξαηψηηθσλ εξγνζηαζίσλ, πνπ 

ρσξνζεηήζεθαλ ζην “Αιίπεδν” θαη ζηηο παξπθέο ηνπ ιφθνπ Καξαβά, ε 

βηνκεραλία επεθηάζεθε ζε δχν θιάδνπο. Ο πξψηνο αθνινχζεζε ηελ αθηή ηεο 

Γξαπεηζψλαο, θαη ν δεχηεξνο ηελ Πεηξαηψο. Καη νη δχν θιάδνη 

αλαπηχζζνληαλ κέρξη ηηο πξψηεο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο. Σα δχν παιηφηεξα 

βηνκεραληθά θηίξηα, εθεί πνπ ην “Αιίπεδν” ζπλαληνχζε ηελ Πεηξαηψο, 

απέλαληη απφ ηε ζεκεξηλή γέθπξα Κεξάλε, ήζαλ ν αηκφκπινο Ν. 

ηακαηφπνπινπ, πνπ ηδξχζεθε ην 1864 θαη ην πθαληήξην-θισζηήξην Υ. 

ηακφπνπινπ ηνπ 1875. ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ηνπ 19νπ αηψλα ζε εθείλν 

ην ζεκείν ιεηηνπξγνχζαλ επίζεο, έλα απφ ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

εξγνζηάζηα ηνπ Θ. Ρεηζίλα, ην εξγνζηάζην δαραξνπιαζηηθήο Κ. Ν. 

Οηθνλφκνπ θαη ν αηκφκπινο ηνπ Γ.Καιακάθε. Σν εξγνζηάζην ηνπ Ν. 

ηακαηφπνπινπ, κεηαζρεκαηίζηεθε ην 1909-1910 ζε έλαλ εληππσζηαθφ 

εμαψξνθν θπιηλδξνκχιν, ηδηνθηεζίαο Γεκ. & Δπαγγ. Γεσξγή & Πέηξ. 

Νηθνιεηφπνπινπ. Σελ θαηαζθεπή ηνπ, φπσο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ 

θπιηλδξφκπινπ ζηελ Διιάδα, αλέιαβε ε ηερληθή εηαηξεία ηνπ Αιέμαλδξνπ 

Εαραξίνπ, ηνπ "θαη‟ εμνρήλ κεραληθνχ ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο", ηνλ 

νπνίν ζπλαληνχκε ζε πνιιά ηερληθά έξγα ηνπ Πεηξαηά. Σν θηίξην ζψδεηαη 

κέρξη ζήκεξα. H Καπλνβηνκεραλία Κεξάλε, πνπ ζήκεξα ζεκαδεχεη ηε 

ζηξνθή ηεο Πεηξαηψο πξνο ην ιηκάλη, θηίζηεθε πνιχ αξγφηεξα. Ηδξχζεθε ην 

1927. Ζ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ θηηξίνπ ηεο, ζηελ Πεηξαηψο ρξνλνινγείηαη ην 

1939-1940. Σν λέν πνιπψξνθν θηίξην είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ 1969-1972. 
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Δηθόλα 1.3: Δξγνζηάζην ΗΒΗ 

πεγή: newsbomb.gr 

Σν εκηεξεηπσκέλν εξγνζηάζην “Ήβε”, ιίγν πην καθξηά, είλαη έλα απφ ηα πην 

φκνξθα βηνκεραληθά θηίξηα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Έρεη θηηζηεί κάιινλ ην 1884 

σο νηλνπλεπκαηνπνηείν Δπζη. Φηλφπνπινπ, ν νπνίνο είρε μεθηλήζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα  ηνπ ζηνλ Πεηξαηά απφ ην 1877. Σν 1909 αλαθέξεηαη σο 

“Φηλφπνπινο-Ήβε”. Σν 1950 ε εηαηξεία ζπγρσλεχηεθε κε ηελ “Ομνπνηία 

Αηηηθήο” ηεο νηθνγέλεηαο ησλ βηνκεράλσλ πνηψλ Μπαξκπαξέζζνπ. Ζ "Ήβε" 

είλαη ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα εθείλεο ηεο πξψηεο γεληάο ησλ 

ιηζφθηηζησλ εξγνζηαζίσλ ηεο νδνχ Πεηξαηψο. Ο ζπκκεηξηθά βαζκηδσηφο 

πχξγνο ηνπ, δηαδεδνκέλνο ζηα εξγνζηάζηα νηλνπλεπκαησδψλ, κε ηηο δχν 

πιεπξηθέο πηέξπγεο ησλ απνζεθψλ δηαηεξείηαη αθέξαηνο. Καη είλαη απηφο 

καδί κε ηα αληίζηνηρα ησλ νηλνπνηείσλ Κακπά ζηα Μεζφγεηα θαη 

“Aξέζνπζα” ζηε Υαιθίδα, ηειεπηαίνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηππνινγίαο ζε 

κνλάδεο ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Σα κεγαιχηεξα εξγνζηάζηα ηεο νδνχ 

Πεηξαηψο ζηήζεθαλ ζρεδφλ ζηε ζεηξά, ζην λφηην ηκήκα ηεο, απφ ην 1883 έσο 

ην 1926. 

 

Δηθόλα 1.4: Δξγνζηάζην  ΥΡΧΠΔΙ πεγή:portent.gr 
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Πξψηα, ε "ΥΡΧΠΔΗ", ηα “Υξσκαηνπξγεία  Πεηξαηψο”, ην 1883, πνπ ππήξμε 

δεκηνχξγεκα ησλ ρεκηθψλ πήιηνπ θαη Λεφληηνπ Οηθνλνκίδε. Ζ κεγάιε 

απηή ρεκηθή βηνκεραλία, θιεηζηή ήδε απφ δχν δεθαεηίεο, θηλδπλεχεη λα 

εμαθαληζζεί, ράξε ζηα επελδπηηθά ζρέδηα πεηξαηψηε κεγαινεξγνιάβνπ. ηε 

ζπλέρεηα, ε "Αλψλπκνο Αγγεηνπιαζηηθή Δηαηξεία- Κεξακεηθφο", πνπ έρεη 

θαηεδαθηζηεί, θαηαζθεπάζηεθε ην 1911, απφ ηνλ ρεκηθφ Ν. Καλειιφπνπιν 

(ζπληδξπηή ηεο βηνκεραλίαο Ληπαζκάησλ Γξαπεηζψλαο θαη ηεο 

ηζηκεληνβηνκεραλίαο "Σηηάλ"), ηνλ Λεφληην Οηθνλνκίδε (ηεο ΥΡΧΠΔΗ θαη 

ηεο "Σηηάλ"), ηνλ πνιηηηθφ κεραληθφ Αιέμαλδξν Εαραξίνπ (ζπληδξπηή ηεο 

"Σηηάλ", θαηαζθεπαζηή ησλ Ληπαζκάησλ θαη ηνπ αηκφκπινπ Γεσξγή θαη 

Νηθνιεηφπνπινπ) θαη άιινπο. Οη ηζηνξηθνί ηεο νηθνλνκίαο έρνπλ εληνπίζεη 

απφ θαηξφ, απηή ηελ παξέα ησλ ζπκθνηηεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Επξίρεο, 

ηνλ “θχθιν ηεο Επξίρεο”, νη νπνίνη κέζα ζε ιίγα ρξφληα απνγείσζαλ ηελ 

ειιεληθή βηνκεραλία. Καηά κήθνο ηεο νδνχ Πεηξαηψο, παίρηεθε έλα θνκκάηη 

απηνχ ηνπ έξγνπ.  

 

 

                       

 

 

Δηθόλα 1.5: Βηνκεραλία  ΔΛΑΨ 

              πεγή: (old-elais.servers.mediacdn.com) 

 

Αθνινχζεζαλ ε ειαηνπξγία “Διαΐο”, ην 1920, ηνπ Αξηζη. Μαθξή θαη ησλ 

ζπλεηαίξσλ ηνπ θαη ε βηνκεραλία ζνθνιάηαο θαη θαθάν “ION” ησλ αδειθψλ 

Γ. θαη Π. Μαξνχιε θαη άιισλ, ζε εξγνζηάζην πνπ θηίζηεθε ην 1926. Καη ηα 

δχν εξγνζηάζηα ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Ζ "Διαΐο" απνηειεί άιιε κία, 

καδί κε ηνλ "Παπιίδε" επηηπρεκέλε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ζχγρξνλεο 

βηνκεραλίαο ζε ηζηνξηθφ ζπγθξφηεκα. Ζ εηζαγσγή ηνπ κπεηφλ-αξκέ θαη ν 
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θνπλθηηνλαιηζηηθφο ζρεδηαζκφο έδηλαλ ηελ αξρηηεθηνληθή ηαπηφηεηα ησλ 

λέσλ εξγνζηαζίσλ ηεο Πεηξαηψο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1910. Γίπια ζην 

εξγνζηάζην αγγεηνπιαζηηθήο "Κεξακεηθφο" θηίζηεθε ην1934 έλα πνιπψξνθν 

θισζηήξην απφ ηελ Αλψλπκν Τθαληνπξγηθή Δηαηξεία Νένπ Φαιήξνπ “Η.Γ. 

Γαβξηήι”. ην θισζηήξην ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην πνιπθαηάζηεκα ξνχρσλ 

"Factory Outlet". Ζ λέα ρξήζε ζεβάζηεθε ην παιαηφ θηίξην ην νπνίν 

δηαηεξήζεθε αθέξαην. 

 

Δηθόλα 1.6: Δξγνζηάζην Κεξακεηθόο 

πεγή:elia.org.gr 

Σν βηνκεραληθφ ηνπίν ηεο Πεηξαηψο κέρξη ην 1939 ζπκπιεξψζεθε ζε φιν ην 

κήθνο ηνπ δξφκνπ απφ ην Νέν Φάιεξν κέρξη ην Ρνχθ. Λεηηνπξγνχζαλ ηφηε 

δχν θαλαβνπξγεία ησλ Αδειθψλ Μάγγνπ, ε "Αλψλπκνο Βηνκερεραληθή 

Δηαηξεία Καζαξάο Γιπθφδεο-EBH" ησλ A. Εαραξηάδε - . Πεξπίξνγινπ, ηα 

“Δξηνλεκαηνπξγεία Μνζράηνπ” ζην Μνζράην, ηα Παγνπνηεία θαη Φπγεία 

"Όιπκπνο", ε "Αιεπξνπνηεηηθή Δπξψηαο", νη θπιηλδξφκπινη "Μχινη 

Αηηηθήο", ην εξγνζηάζην δχκεο "ΔΠΑΕ" ηνπ Κσλζη. Μπνπκπνπιηψηε, ε 

βηνκεραλία ακχινπ θαη ακπινζαθράξνπ "Σαυγεηνο", ε ειαηνπξγηθή 

βηνκεραλία "Μάλνο", έλα θαινζρεδηαζκέλν bauhaus ζπγθξφηεκα ην νπνίν 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί, θνληά ζηε δηαζηαχξσζε ηεο Λαραλαγνξάο, έλα  

κεγάιν βπξζνδεςείν ησλ Η.Α. Λαγθαδηαλνχ θαη ηα φπσο θαη έλα κεγάιν 

επηπινπνηείν ησλ Ν. Μσξατηνπ θαη Τηψλ ζην χςνο ηεο δηαζηαχξσζεο ηεο 

Λαραλαγνξάο. ην χςνο ηνπ Μνζράηνπ ιεηηνπξγνχζαλ επίζεο πέληε κνλάδεο 
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ρεκηθήο βηνκεραλίαο (δεξκαηφθνιιαο, νμέσλ, νξπθηειαίσλ, βαθειίηε, 

νηλειαηνπξγίαο) κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε “ΔΛΒΤΝ” πνπ ζηέθεη 

εκηθαηεζηξακκέλε, φπσο θαη ηξείο κνλάδεο ραξηηνχ θαη ζπζθεπαζηψλ κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ ην ραξηνπνηείν “Δξκήο”. ε απηά, αο πξνζηεζνχλ, ελλέα 

βπξζνδεςεία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρέληε θαη άιια ηξία ζην χςνο ηεο Καιιηζέαο.  

ηα βνξεηνδπηηθά, ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ρνχθ θαη ηνπ Σαχξνπ ιεηηνπξγνχζαλ, ε 

"Διιεληθή Βηνκεραλία Υαιθνχ", ε "Διιεληθά σιελνπξγεία" Α.Β.Δ., πνπ 

ην εληππσζηαθφ ηεο θηίξην ηεο δεζπφδεη αθφκε ζηνλ Σαχξν, ηα "Διιεληθά 

πξκαηνπξγεία" ηνπ Θ. Αγγειφπνπινπ, δχν κεραλνπξγεία, ε βηνκεραλία 

ζηφθνπ θαη καξκάξνπ “Άηιαο” ησλ αδειθψλ Βνπηζηλά θαη Η. Κνχλνπ, ηξεηο 

θαηαζθεπαζηηθέο κνλάδεο, ε "Οδνπνηίαο θαη Σερληθψλ Έξγσλ-Έξγνλ", ε 

κεγάιε νηθνδνκηθή εηαηξεία ηνπ Αιέμαλδξνπ Εαραξίνπ “Tέθησλ” θαη ε 

“Eξγνιεπηηθή ΓΔΔΜ”. Αθφκε ππήξραλ ε “Eιιεληθά Τθαληήξηα”, ε 

βηνκεραλία ειαζηηθψλ ηαηληψλ ΔΒΔΣ, ην εξγνζηάζην δπκαξηθψλ Η. 

Μαπξνκκάηε θαη ία, δχν ςπγεία, ε ζπνξειαηνπξγία Γεξφιπκπνπ, ε 

ζπνξειαηνπξγία παζή θαη Υξηζηνχιε, φπσο θαη επηά άιιεο ρεκηθέο 

κνλάδεο (βηνκεραληθήο ξεηίλεο, βεξληθηψλ, ζηηιβσκάησλ, θαξκαθεπηηθψλ). 

ην κέζνλ πεξίπνπ ηνπ δξφκνπ, ην 1959 θηίζηεθε ην θιεηζηφ θαη ηειείσο 

άγλσζην ζήκεξα ηξηψξνθν εξγνζηάζην πιαζηηθψλ "Apco". Σν ηειεπηαίν 

απηφ επψλπκν ζπγθξφηεκα ηεο νδνχ Πεηξαηψο ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ 

αξρηηέθηνλα Σάθε Εελέην. Σν θηίξην ηεο "Apco", ηνπ 1959, είλαη έλα απφ ηα 

19 εξγνζηάζηα ηα νπνία ζρεδίαζε ν Εελέηνο ηελ πεξίνδν 1957-1974. 

 

Δηθόλα 1.7: Διιεληθά Τθαληήξηα Α.Δ. 

πεγή:asfasos.wordpress.com 
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Μεηά ηελ "Apco", ζηνλ Σαχξν, ιεηηνπξγνχζε ε κεγάιε, θαη κάιινλ 

παιηφηεξε θισζηνυθαληνπξγία ηεο Πεηξαηψο, ε “Eιιεληθά Τθαληήξηα 

Α.Δ.” ηεο νηθνγέλεηαο ηθηαξίδε. Δθεί ζήκεξα ζηεγάδεηαη ηελ Αλσηάηε 

ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ζ εηθφλα ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο κε ηνλ 

χζηεξνθιαζηθηζκφ ησλ φςεσλ ηνπ, θαη ησλ εθιεθηηθηζηηθψλ 

βηνκεραληθψλ ππνζηέγσλ ζπλνδεχεη ηε ζχγρξνλε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 

δξφκνπ. Ζ ηνικεξή απφθαζε ηεο ζρνιήο Καιψλ Σερλψλ λα 

κεηαζηεγαζζεί ζην κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα, εξεηπσκέλν εξγνζηάζην, 

βνήζεζε αθελφο ζηε δηάζσζε ηνπ κλεκείνπ θαη πξνζαλαηφιηζε 

αθεηέξνπ ηελ Πεηξαηψο ζε έλαλ λέν ξφιν. Ζ εγθαηάζηαζε ζηε ζπλέρεηα, 

ηνπ Ηδξχκαηνο Μείδνλνο Διιεληζκνχ, φπσο θαη ε αλάπιαζε ηνπ ελεξγνχ 

βηνκεραληθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Μεηαιινπξγίαο ΥΑΛΚΟΡ, (ην αξρηθφ 

θηίξην θηίζηεθε ην 1937) έρνπλ δεκηνπξγήζεη κία αίζζεζε πνπ δίλεη 

ειπίδεο φηη ζηελ Πεηξαηψο ζην κέιινλ κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα εξεηπσκέλα ηζηνξηθά ηεο 

θειχθε.2 

 

Δηθόλα 1.8: Δξγνζηάζην Γθαδηνύ 

πεγή: technopolis-athens.com 
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2 ΑΛΛΑΓΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 

2.1 Θϋςη ακινότου ςτο χϊρτη  
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2.2 Σοπογραφικό ςχϋδιο κτιρύου 
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2.3 Υωτογραφύεσ κτιρύου 
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2.4 χϋδια υπϊρχουςασ κατϊςταςησ κτιρύου 

 

 



 
30 

 

 



 
31 

 

 

 

 



 
32 

 

2.5 χϋδια αναβϊθμιςησ κτιρύου 
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2.6 Σεχνικό ϋκθεςη 

χκθσλα κε ηελ απφθαζε 7863/1383
α
/30,01,1997 ην θηίξην επί ηεο νδνχ 

Υξπζνζηφκνπ κχξλεο 13 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ ιεσθφξνπ 

Πεηξαηψο πνπ αλήθεη ζην δήκν Σαχξνπ ηνπ λνκνχ Αηηηθήο 

ραξαθηεξίδεηαη σο δηαηεξεηέν κε νκαδηθή θήξπμε (ιφγσ ζέζεο, 

πξφζνςεο, ηνηρνπνηίαο θαη πεξηφδνπ). 

Ζ εμσηεξηθή ιίζηλε ηνηρνπνηία πάρνπο 0,60κ. κέλεη αλεπίρξηζηε θαη είλαη 

εθείλν ην ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ πνπ δελ έρεη ππνζηεί θακία αιιαγή. Σα 

παξάζπξα είλαη κεηαιιηθά κε θαινζηάζην θαη ηνχβιν ζηηο δπν παξεηέο, 

εθηφο ηεο πξνζφςεσο. Απφ ζθπξφδεκα έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηα πξέθηα 

θαη νη πνδηέο. Κάπνηα έρνπλ θιεηζηεί ρηίδνληαο ηα κε ηνχβια. ηελ 

πξφζνςε ππάξρνπλ δπν ζπξφκελεο κεηαιιηθέο πφξηεο, νη ππφινηπεο είλαη 

μχιηλεο, ηακπιαδσηέο.41 

ηελ είζνδν ηνπ ηζνγείνπ ππάξρεη ν ρψξνο ππνδνρήο ηνπ θνηλνχ. 

Αξηζηεξά ηεο θεληξηθήο πφξηαο βξίζθεηαη ην κεγάιν ακθηζέαηξν πνπ 

ιεηηνπξγεί σο κνπζηθή θαη ζεαηξηθή ζθελή. πλέρεηα ηνπ ρψξνπ 

ππνδνρήο είλαη ε θαθεηέξηα ηεο νπνίαο ηα ηξαπέδηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

ζηνλ ππαίζξην ρψξν ηεο λφηηαο φςεο ηνπ θηηξίνπ. Δπηπξνζζέησο , ζηε 

λφηηα φςε έρεη ηνπνζεηεζεί θχηεπζε δέλδξσλ  γηα ζθηαζκφ θαη 

ειηνπξνζηαζία. ην ρψξν ηνπ ηζνγείνπ ιεηηνπξγνχλ ηνπαιέηεο, ελψ 

ππάξρεη πξφβιεςε θαη γηα δηεπθφιπλζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

φπσο θαη αλειθπζηήξαο πνπ εμππεξεηεί ηελ άλνδν ζηνλ φξνθν. 

Ο φξνθνο πεξηιακβάλεη ην ρψξν ππνδνρήο ν νπνίνο νδεγεί ζε κηα 

αίζνπζα έθζεζεο δσγξαθηθήο. πλέρεηα ηεο, είλαη ην ακθηζέαηξν ην 

νπνίν απνηειεί ην ζπλεδξηαθφ θέληξν ηνπ θηηξίνπ. Γπν κηθξέο αίζνπζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη καγλεηνθψλεζεο  θαη εξγαζηήξην ήρνπ. 



 
41 

ηνλ φξνθν, βξίζθνληαη ηα γξαθεία ησλ ππαιιήισλ ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ 

επηζθεπηψλ. ην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ ιεηηνπξγεί ην ιεβεηνζηάζην 

θπζηθνχ αεξίνπ αιιά θαη ε απνζήθε πιηθνχ.Eπίζεο ππάξρεη ρψξνο 

απνδπηεξίσλ. 
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3 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑ ΚΣΙΡΙΑ. 

3.1 Γεωγραφικόσ προςανατολιςμόσ του κτιρύου και η 

εςωτερικό χωροθϋτηςη του. 

Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ ζην νηθφπεδν πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα απνθεχγεηαη ν ζθηαζκφο ηνπ θαηά ηνπο ςπρξνχο κήλεο, 

απφ άιια θηίξηα ή θπζηθά ζηνηρεία φπσο δέληξα. Ζ ρεηκεξηλή πεξίνδνο 

είλαη ε πην επηθίλδπλε θαη επηξξεπήο γηα ζθηαζκφ κεγάισλ επηθαλεηψλ 

γηαηί ν ήιηνο είλαη ρακειά θαη ε γσλία πξφζπησζεο ησλ ειηαθψλ 

αθηηλψλ κηθξή.  

Ζ απφζηαζε πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ παξάιιεισλ θηηξηαθψλ 

φγθσλ, γηα λα απνθεχγεηαη ν αιιεινζθηαζκφο ηνπο, φπσο π.ρ. ζε 

ζπγθξνηήκαηα λέσλ θαηνηθηψλ, εμαξηάηαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο 

κηαο πεξηνρήο θαη ηε πηζαλή θιίζε ηνπ νηθνπέδνπ. ε θεθιηκέλα 

νηθφπεδα πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ην λφην είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ 

ηα ίδηα πνζνζηά ειηαθήο πξφζβαζεο κε ππθλφηεξε ηνπνζέηεζε θηηξίσλ 

απφ φηη ζε επίπεδα νηθφπεδα. 

Έξεπλεο απέδεημαλ φηη ην ηδαληθφηεξν ζρήκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο είλαη ην επίκεθεο, κε ην κεγάιν άμνλα θαηά ηελ 

αλαηνιή-δχζε. Έηζη ππάξρεη δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο επηθάλεηαο πξνο 

λφην γηα ζπιινγή άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκψλα θαη 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο κε νξηδφληηα ζθίαζηξα ην θαινθαίξη. Οη 

βέιηηζηεο αλαινγίεο ελφο θηηξίνπ ζε ζρέζε πάληα κε ηα ζεξκηθά θέξδε, 

εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο ην γεσγξαθηθφ πιάηνο θαη ην 

θιίκα θαη κηθξνθιίκα θάζε πεξηνρήο. Μεξηθά ζρήκαηα θηηξίσλ φπσο ην 

L, U ή άιια αθαλφληζηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αιιεινζθηαζκφ απφ 

ηνπο πξνεμέρνληεο φγθνπο αιιά κε κηθξέο πεξηζηξνθέο ζην 

πξνζαλαηνιηζκφ ή αιιαγέο ζηηο αλαινγίεο ηνπο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ην 

πξφβιεκα. ‟ απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη ζήκεξα ε ηερλνινγία κε ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σξηζδηάζηαηεο πξνζνκνηψζεηο κέζσ 
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ζρεδηαζηηθψλ πξνγξακκάησλ κπνξνχλ λα δψζνπλ ζαθή εηθφλα ηεο 

ζθίαζεο θαη ηεο ειηαθήο πξφζβαζεο γηα θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ ζ‟ έλα 

νηθφπεδν, έηζη ψζηε λα γίλεη θαηαιιειφηεξε επηινγή ρσξνζέηεζεο θαη 

ζρήκαηνο ελφο θηηξίνπ. 

Σα ειηαθά θέξδε πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ελφο 

θηηξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ. Οη λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλεο επηθάλεηεο 

δέρνληαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. ε βφξεηα πξνζαλαηνιηζκέλεο επηθάλεηεο, ε ιίγε 

αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη, πξνέξρεηαη θπξίσο απφ δηάρπζε θαη 

αλάθιαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην έδαθνο, κε απνηέιεζκα ηα 

ζεξκηθά θέξδε λα είλαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα γηα λα έρνπλ ζεκαληηθή 

ζπλεηζθνξά ζηε ζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Σα ειηαθά θέξδε 

απφ αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο επηθάλεηεο είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα 

(αιιά πνιχ ιηγφηεξα απφ φηη ζηηο λφηηεο). Γέρνληαη ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην ρεηκψλα, λσξίο ην πξσί θαη 

αξγά ην απφγεπκα, φηαλ νη απαηηήζεηο ζέξκαλζεο είλαη κεγαιχηεξεο. 

Όκσο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ηα πνζνζηά ησλ αλεπηζχκεησλ ειηαθψλ 

θεξδψλ είλαη κεγαιχηεξα αθφκα θαη απφ ηηο λφηηεο επηθάλεηεο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο. Γη „απηφ ζε εχθξαηα 

θιίκαηα, ηδαληθφηεξνο πξνζαλαηνιηζκφο ζεσξείηαη ν λφηηνο κε κηθξή 

απφθιηζε  ±25 , αθνχ εμαζθαιίδεη θαιχηεξν ειηαζκφ ην ρεηκψλα, 

πξνζηαζία απφ ηνπο ςπρξνχο βφξεηνπο αλέκνπο θαη ην θαινθαίξη 

επθνιφηεξν έιεγρν ειηαθψλ θεξδψλ. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ εθαξκφδεηαη ην ζπλερέο 

ζχζηεκα δφκεζεο ή ην θηίξην πξνζθνιιάηαη ζε άιιν ζηε κηα πιεπξά 

ηνπ, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λφηηαο φςεο. Σφηε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αλνίγκαηα νξνθήο ζε κνξθή θαηαθφξπθσλ θεγγηηψλ 

πξνο ην λφην. Απηή ε ιχζε έρεη εθαξκνγή ζε ηζφγεηα θηίζκαηα ή ζην 

ηειεπηαίν φξνθν πνιπψξνθσλ θηηξίσλ. 
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ηελ αξραηφηεηα εθαξκφζηεθαλ νη αξρέο ηεο ειηαθήο αξρηηεθηνληθήο θαη 

ζε πνιενδνκηθφ επίπεδν. Σελ θιαζζηθή πεξίνδν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Ηππνδάκκεηνπ ζπζηήκαηνο, φιεο νη θαηνηθίεο πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο ηε 

κεζεκβξία.3 

3.2    Προςταςύα του κτιρύου 

3.2.1 Θερμομόνωςη κτιρύων 

Μέζσ ηνπ θειχθνπο ην θηίξην αληαιιάδεη ζεξκφηεηα κε ην 

πεξηβάιινλ. Ζ κεηάδνζε ζεξκφηεηαο απφ θαη πξνο ην θηίξην, δηακέζνπ 

ηνπ πεξηβιήκαηνο, νθείιεηαη ζηα θπζηθά θαηλφκελα ηεο αγσγήο, 

ζπλαγσγήο θαη αθηηλνβνιίαο πνπ πεξηγξάθεθαλ πην πάλσ. Γίλεηαη 

πάληνηε απφ ηα ζεξκφηεξα ζηα ςπρξφηεξα ζψκαηα ή ρψξνπο, κέρξη λα 

εμηζνξξνπεζνχλ νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο, Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

κεηαθίλεζεο είλαη π.ρ. ε απψιεηα ζεξκφηεηαο απφ έλα ζεξκαηλφκελν 

ρψξν ην ρεηκψλα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη ζεξκηθέο απψιεηεο 

κπνξνχλ λα πεξηνξηζζνχλ κε ηε πξνζζήθε ζεξκνκνλσηηθψλ πιηθψλ ζην 

θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. 

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο K ή u-value ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ 

είλαη ε έλδεημε ηνπ βαζκνχ ζεξκνκφλσζεο ηνπ. Σα ζεκεία φπνπ ν 

ζπληειεζηήο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ππφινηπν ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ επηκέξνπο δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο, κε 

απνηέιεζκα κεγαιχηεξε ηνπηθά ξνή ζεξκφηεηαο, νλνκάδνληαη 

ζεξκνγέθπξεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζεξκνγέθπξσλ ζε κηα 

ζπκβαηηθή θαηαζθεπή είλαη ζπλήζσο ηα πξέθηα, νη πνδηέο ησλ 

αλνηγκάησλ αιιά θαη ηα ζεκεία ζπλάληεζεο ησλ ζηνηρείσλ πιήξσζεο 

δειαδή ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ κε ηα θέξνληα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, φπσο πιάθεο θαη δνθάξηα, εηδηθά φηαλ ηα ηειεπηαία δελ 

κνλψλνληαη. Ζ κείσζε ησλ ζεξκνγεθπξψλ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 
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ζεξκηθψλ απσιεηψλ δηακέζνπ ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ θαη κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε νκνηφκνξθε ηνπνζέηεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο.4 

 

Δηθόλα 3.1: Μεγάινο άμνλαο αλαηνιήο – δύζεο 

πεγή:sgagroup.gr 

3.2.1.1 Θερμομονωτικά υλικά και ιδιότητέσ τουσ. 

Ζ κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο ζηα δνκηθά ζηνηρεία γίλεηαη ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο κε αγσγηκφηεηα, γηα απηφ βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ είλαη ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

ζεξκναγσγηκφηεηαο ι. Σα πνξψδε πιηθά νθείινπλ ην ρακειφ ζπληειεζηή 

ζεξκναγσγηκφηεηάο ηνπο, άξα ηηο θαιέο κνλσηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο, ζην 

κεγάιν αξηζκφ κηθξνθπςειίδσλ πνπ παγηδεχνπλ κέζα ζην αθίλεην αέξα.  

Ο αθηλεηνπνηεκέλνο αέξαο είλαη θαθφο αγσγφο ηεο ζεξκφηεηαο. Δπίζεο 

νη ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο ελφο πιηθνχ κεηψλνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ηνπ, γηα απηφ ην ιφγν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί 

κε έλα άιιν πδξνκνλσηηθφ πιηθφ. 

Σα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο ζε 

νξγαληθά θαη αλφξγαλα. Ζ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

κνλσηηθνχ πιηθνχ κπνξεί λα γίλεη βάζε ησλ εμήο ηδηνηήησλ ηνπ: 

 Θεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά (αγσγηκφηεηα) 
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 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά (ππθλφηεηα) 

 Μεραληθή αληνρή 

 πκπεξηθνξά ζε θσηηά θαη πγξαζία 

 Ζρνκφλσζε 

 Κφζηνο  

 Δπθνιία ηνπνζέηεζεο 

 Γηάξθεηα δσήο 

 Καηά πφζνλ είλαη επηβιαβέο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ. 

Δθηφο απφ ηελ αληίζηαζε ηνπ ζηελ πγξαζία, είλαη ζεκαληηθφ έλα πιηθφ 

λα κπνξεί λα επαλαθηήζεη ηηο κνλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο αθνχ βξαρεί, 

γεγνλφο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπκβεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο 

κηαο νηθνδνκήο. Ζ αληίζηαζε ζηε θσηηά κπνξεί λα εληζρπζεί κε ηε ρξήζε 

εηδηθψλ επηθαιχςεσλ.5 

Καηάηαμε ζεξκνκνλσηηθώλ πιηθώλ κε βάζε ηελ πξνέιεπζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπο 

 

Οξγαληθά 

Φπζηθά Φειιφο, θαιακηά 

Σερλεηά Γηνγθσκέλνο θειιφο, πνιπνπξεζάλε, 

πνιπζηεξίλε, PVC, ζπλζεηηθά πιαζηηθά 

 

Αλφξγαλα 

Φπζηθά Ακίαληνο, θίζζεξε 

Σερλεηά Ταινβάκβαθαο, πεξιίηεο, πεηξνβάκβαθαο, 

αθξψδεο γπαιί 

 

θπξνδέκαηα 

Φπζηθά Κηζζεξφδεκα 

Σερλεηά Αεξνκπεηφλ, θπςεινκπεηφλ 

Πεγή:Κσλζηαληηλίδνπ Υ.<<Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή θαη Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο>> 

ζει.41 
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3.2.2 Η θϋςη μόνωςησ ςτο περύβλημα. 

Ζ ζέζε ηεο κφλσζεο, εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη 

εηδηθφηεξα ζηνπο ηνίρνπο, πξέπεη λα επηιέγεηαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ 

θηηξίνπ, ηε ζπρλφηεηα θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε θηίξηα φπσο 

εθθιεζίεο, αίζνπζεο θηλεκαηνγξάθσλ, ζπλαπιηψλ, δηαιέμεσλ, ζρνιεία 

θ.α. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε 

ηνπνζέηεζε ηεο κφλσζεο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο βνεζά 

ζηε γξήγνξε ςχμε θαη ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. Ο ιφγνο είλαη φηη ε ζεξκηθή 

ελέξγεηα απνδίδεηαη άκεζα ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν αθνχ ε κφλσζε 

εζσηεξηθά εκπνδίδεη ηε κεηάδνζε θαη απνζήθεπζή ηεο ζηε ζεξκηθή κάδα 

ησλ ηνηρσκάησλ. 

 

Δηθόλα 3.2: Δζσηεξηθή ζεξκνκόλσζε 

πεγή:aritherm.gr 
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Μεηνλεθηήκαηα ηεο εζσηεξηθήο κφλσζεο είλαη: 

 Ζ δεκηνπξγία ζεξκνγέθπξσλ ζηα ζεκεία πνπ δηαθφπηεηαη ε 

κφλσζε γηα λα ζπλδεζνχλ νη εμσηεξηθνί ηνίρνη κε ηνπο 

εζσηεξηθνχο. 

 Απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο «χδαηνο ζπκππθλψζεσο» δειαδή 

πγξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ ηνίρσλ. 

Αληίζεηα ε ηνπνζέηεζε ηεο κφλσζεο εμσηεξηθά ηνπ θειχθνπο απμάλεη 

κελ ην ρξφλν ςχμεο θαη ζέξκαλζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ αιιά ηνλ 

πξνζηαηεχεη απφ αθξαίεο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο. Δπίζεο ιφγσ ηεο 

πνιχ κηθξήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ζε ζρέζε κε 

νπνηνδήπνηε άιιν νηθνδνκηθφ πιηθφ, εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ηεο 

ζεξκφηεηαο απφ θαη πξνο ηα έμσ. Οη ππφινηπεο ζηξψζεηο ησλ πιηθψλ πνπ 

απνηεινχλ ηε ζεξκηθή κάδα ηνπ θηηξίνπ, απνξξνθνχλ θαη απνζεθεχνπλ 

κεγάια πνζνζηά ησλ εζσηεξηθψλ θνξηίσλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο κφλσζεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ 

ζηα εμήο: 

 Διαρηζηνπνηνχληαη νη ζεξκνγέθπξεο κε ηελ νκνηφκνξθε εμσηεξηθή 

κφλσζε ηνπ πεξηβιήκαηνο 

 Δπηηπγράλεηαη εθκεηάιιεπζε ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ηεο ζεξκηθήο 

κάδαο ηνπ θηηξίνπ. Γηα παξάδεηγκα πιηθά κε κεγάιε 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα, φπσο ηα ηνχβια, απνζεθεχνπλ κεγάια 

πνζνζηά ησλ εζσηεξηθψλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ βνεζψληαο ηηο 

παζεηηθέο ζηξαηεγηθέο ςχμεο θαη ζέξκαλζεο. 

 Πξνζηαηεχεη ην θέιπθνο καδί κε ηα θέξνληα ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ 

απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο απμάλνληαο ην ρξφλν δσήο ηνπ. 

 Ζ επηζθεπή ή ε πξνζζήθε ηεο εμσηεξηθήο κφλσζεο ζε πθηζηάκελα 

θηίξηα είλαη επθνιφηεξε γηαηί δελ παξεκπνδίδεη ηελ εζσηεξηθή 
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ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ θαη βειηηψλεη ηελ ελεξγεηαθή ηνπο 

απφδνζε. 

 Απνθεχγνληαη ηπρφλ δεκηέο ηεο κφλσζεο απφ ζσιελψζεηο 

χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο ζε πεξίπησζε πγξαζίαο ή παγεηνχ. 

 

 

Δηθόλα 3.3: Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε 

πεγή:monotikiserron.gr 

Παξά ηα πνιιά πιενλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο κφλσζεο , ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα απνηειεί ην ςειφ θφζηνο θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε κηα 

ζπκβαηηθή θαηαζθεπή. Ο ιφγνο είλαη ε επηπιένλ δαπάλε πνπ απαηηείηαη 

γηα θαηάιιεια πιηθά πνπ ζα πξνζηαηεχζνπλ ηελ εμση. κφλσζε απφ ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο  αιιά θαη ζα βειηηψζνπλ ην αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα ησλ  φςεσλ ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα ελφο ζηνηρείνπ ηνπ πεξηβιήκαηνο κηαο 

θαηαζθεπήο, απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ πάρνπο ηεο ζεξκνκφλσζεο. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ πάρνπο ηεο κφλσζεο πξέπεη λα γίλεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα ελεξγεηαθά θέξδε αιιά θαη ηελ νηθνλνκία ηεο θαηαζθεπήο, 

έηζη ψζηε λα γίλεηαη απφζβεζε ηνπ θφζηνπο ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Δμάιινπ έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη απφ θάπνηα ηηκή κφλσζεο 

θαη πάλσ ε εμνηθνλνκνχκελε ελέξγεηα είλαη ακειεηέα ζε ήπηα θιίκαηα 

φπσο είλαη ην Διιεληθφ. ε ςπρξφηεξα θιίκαηα νη αλάγθεο 

ζεξκνκφλσζεο απμάλνληαη. Σα ειάρηζηα πνζνζηά θαη πάρε κφλσζεο 
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ζηελ Διιάδα πξνθχπηνπλ κεηά απφ ππνινγηζκνχο ζχκθσλα κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ν Καλνληζκφο Θεξκνκφλσζεο θαη αλάινγα 

κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θηηξίνπ.6 

3.2.3 Θερμομόνωςη ςε ςτϋγεσ-δώματα 

Ζ ζεξκνκφλσζε δσκάησλ θαη ζηεγψλ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηε δεκηνπξγία άλεησλ εζσηεξηθψλ 

ζπλζεθψλ. Βιάβεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία 

ή ηελ πγξαζία, κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κε ζσζηή ζεξκνκφλσζε πνπ 

εμαζθαιίδεη πδαηνζηεγαλφηεηα, έρεη θαηάιιειεο θιίζεηο γηα 

απνκάθξπλζε ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο θαη θαιέο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο ηφζν 

γηα πξνζηαζία απφ ςειέο φζν θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

 

Δηθόλα 3.4: Θεξκνκόλσζε ζηέγεο 

πεγή:akroteam.gr 

Ζ κφλσζε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά ηεο πιάθαο κε 

φια ηα κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο. Δπηθξαηέζηεξε θαηαζθεπαζηηθή ιχζε ζε επίπεδα 

δψκαηα είλαη ε κφλσζε ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηεο πιάθαο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηε ζεξκηθή κάδα εζσηεξηθά. Αλ θαη είλαη 

πην δαπαλεξή ιχζε απφ ηε κφλσζε εζσηεξηθά, ελδείθλπηαη γηαηί παξέρεη 

κεγαιχηεξε πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. εκαληηθή είλαη 
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επίζεο θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θξάγκαηνο πδξαηκψλ γηαηί 

πξνζηαηεχεη ηε ζεξκνκνλσηηθή ζηξψζε απφ πγξαζία πνπ κπνξεί λα 

πξνέξζεη απφ ην ρψξν πνπ θαιχπηεη, ιφγσ πγξνπνίεζεο πδξαηκψλ. Σα 

πιηθά πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δψκαηα είλαη δηάθνξεο κνξθέο 

εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, παινβάκβαθαο θαη κφλσζε κε κεηαιιηθέο 

ίλεο. 

Μηα άιιε ελδεδεηγκέλε ηερληθή είλαη ην «αληεζηξακκέλν δψκα» δειαδή 

ε κνλσηηθή ζηξψζε βξίζθεηαη εληειψο εμσηεξηθά (κε ηε ζηεγάλσζε θαη 

ηα ππφινηπα πιηθά απφ θάησ) θαη θαιχπηεηαη, ζπλήζσο γηα πξνζηαζία, 

απφ πιάθεο ή ραιίθη. Σν βξφρηλν λεξφ απνζηξαγγίδεηαη θάησ απφ ηε 

κφλσζε θαηεπζπλφκελν ζε πδξνξξνέο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε 

δψκαηα κε πεξηνξηζκέλε βαηφηεηα. Καηαιιειφηεξα κνλσηηθά πιηθά γηα 

απηή ηε ιχζε ζεσξνχληαη απηά πνπ έρνπλ φζν ην δπλαηφ πην θιεηζηέο 

θπςειίδεο (ζθιεξά αθξψδε πιηθά). Δπίζεο κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκφο 

αεξηδφκελνπ δψκαηνο φπνπ ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο. 

ε θεθιηκέλεο ζηέγεο νη θαηαζθεπαζηηθέο ιχζεηο είλαη πην εχθνιεο θαη 

πεξηνξηζκέλεο. Καιφ είλαη λα ηνπνζεηείηαη κφλσζε ηφζν θάησ απφ ην 

πιηθφ επηθάιπςεο ηεο ζηέγεο, ζπλήζσο είλαη θεξακίδηα, φζν θαη ζην 

νξηδφληην επίπεδν θάησ απφ ηε ζηέγε (φπνπ δελ είλαη εκθαλήο ε 

θαηαζθεπή ηεο ζηέγαζεο). 7 

3.2.4 Θερμομόνωςη δαπϋδων 

Θεξκνκφλσζε απαηηείηαη ζε δάπεδα ζεξκαηλφκελσλ ρψξσλ φπνπ ε 

κηα επηθάλεηα ηνπο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα (π.ρ. 

ππισηέο) ή βξίζθνληαη πάλσ απφ κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο φπσο 

ππφγεηα, κε ζηφρν λα κεησζνχλ νη ζεξκέο απψιεηεο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο 

κφλσζεο εμσηεξηθά ηεο πιάθαο ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηεο απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο ζηε ζεξκηθή 

κάδα ηνπ θηηξίνπ ελψ επηπιένλ πξνζθέξεη θαη ερνκφλσζε. Ζ κφλσζε 
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δαπέδσλ ζε επαθή κε ην έδαθνο δελ είλαη απαξαίηεηε ζε δεζηά θιίκαηα 

αθνχ ε ζεξκνθξαζία ηεο γεο είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή ην 

θαινθαίξη.8 

 

Δηθόλα 3.5: Θεξκνκόλσζε δαπέδσλ 

πεγή:tekto.gr 

 

Δίδνο δαπέδνπ πληειεζηήο 

ζεξκνπεξαηόηεηαο K 

(kcal/m²hºC) 

Μαξκάξηλν δάπεδν ζε έδαθνο κε κφλσζε 5 εθ. 0.52 

Μαξκάξηλν δάπεδν ζε έδαθνο ακφλσην 2.12 

Μαξκάξηλν δάπεδν ζε pilotis ακφλσην 2.23 

Μαξκάξηλν δάπεδν ζε pilotis κε κε κφλσζε 5 εθ. 0.54 

Πεγή:Κσλζηαληηλίδνπ Υ.<<Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή θαη Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο>> 

ζει.47 
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3.3 κύαςη 

Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ ζπλζεθψλ 

άλεζεο εληφο ησλ θηηξίσλ απνηειεί ε θαηάιιειε ζθίαζε ησλ 

αλνηγκάησλ.  Αμίδεη, κάιηζηα, λα ηνληζζεί ηδηαίηεξα πσο, ζε ζεξκέο 

ρψξεο φπσο ε Διιάδα – θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα φπνπ παξαηεξείηαη 

ην θαηλφκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε – ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

ειηαζκνχ πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη άκεζα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο ζθίαζεο, 

ψζηε λα απνθεχγεηαη ε – ζπρλά παξαηεξνχκελε ζε θηίξηα ζηελ ρψξα καο 

– ππεξζέξκαλζε ησλ ρψξσλ (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληφο ησλ 

θηηξίσλ) . 

Ζ κείσζε ησλ ειηαθψλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 

αιιά θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νπηηθήο ζάκβσζεο θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κέζσ ηεο ζθίαζεο ησλ αλνηγκάησλ, είλαη 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζεξκηθήο θαη νπηηθήο 

άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ. Καηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ε 

ζθίαζε ησλ θηηξίσλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε φηαλ επηηπγράλεηαη 

πξνηνχ εηζέιζεη ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη εγθισβηζηεί κέζσ ησλ 

παινπηλάθσλ ζηνπο ρψξνπο, νπφηε ηα εμσηεξηθά ζθίαζηξα πξνηηκνχληαη 

ησλ εζσηεξηθψλ. 

Αληίζεηα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο ε ζθίαζε δελ είλαη επηζπκεηή 

αθνχ κε ηνλ ειηαζκφ ησλ θηηξίσλ κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ. Ζ ζθίαζε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ζηαζεξά εμσηεξηθά ζθίαζηξα (ηα νπνία κπνξεί 

λα είλαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, φπσο πξφβνινη), κε θηλεηά 

εμσηεξηθά ζθίαζηξα, εζσηεξηθά ζθίαζηξα θαη κε ζπλδπαζκφ εμσηεξηθψλ 

/ εζσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζθίαζε είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή φηαλ γίλεηαη πξηλ εηζέιζεη ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη 

εγθισβηζζεί κέζσ ησλ παινπηλάθσλ ζηνπο ρψξνπο, άξα ηα εμσηεξηθά 

ζθίαζηξα πξνηηκψληαη ησλ εζσηεξηθψλ. 
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Παξάιιεια, ε ρξήζε θηλεηψλ ζθηάζηξσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζθίαζεο 

ησλ αλνηγκάησλ φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, φηαλ δειαδή νη εζσηεξηθέο 

ζεξκνθξαζίεο ππεξβαίλνπλ ηα φξηα άλεζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ επνρή 

ηνπ έηνπο θαη ηε ζέζε ηνπ ήιηνπ. πλεπψο, ν πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο 

ζθηαζκνχ ησλ αλνηγκάησλ είλαη ε ρξήζε εμσηεξηθψλ θηλεηψλ 

ζθηάζηξσλ. Δπεηδή, φκσο, ηα εμσηεξηθά ζθίαζηξα κε θηλεηέο πεξζίδεο 

είλαη ελ γέλεη ηδηαίηεξα αθξηβά, πξνηείλεηαη ελαιιαθηηθά ε ζηαζεξή 

εμσηεξηθή ζθίαζε ζε ζπλδπαζκφ κε εζσηεξηθά ζηφξηα. Ζ εμσηεξηθή 

ζηαζεξή ζθίαζε κε ηηο θαηάιιειεο αλαινγίεο εμαζθαιίδεη ηε ζηνηρεηψδε 

ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη ηνπ ειηαζκνχ 

θαηά ηνλ ρεηκψλα, ελψ ηα εζσηεξηθά ζηφξηα ζπκπιεξψλνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο φηαλ απηή δελ επαξθεί, θαη παξάιιεια ζπληεινχλ θαη 

ζηελ απνθπγή ηεο ζάκβσζεο. 

Σα θηλεηά ζθηάζηξα ζα πξέπεη ηηο ζεξκέο πεξηφδνπο λα κέλνπλ ρακειά 

θαη θαηά ηηο ψξεο κε ιεηηνπξγίαο. Όπνηε ζρεδηάδεηαη θάπνην είδνο 

πεηάζκαηνο ειέγρνπ θσηηζκνχ, ζεξκνπξνζβνιήο αέξα ή ζπλδπαζκνχ 

ησλ, πξέπεη πάληνηε λα ππνινγίδεηαη ε δπλαηφηεηα επίζθεςεο , 

θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ηεο εμσηεξηθήο φςεο ησλ θνπθσκάησλ 

θαζψο θαη ηεο εζσηεξηθήο , πξνο ην θηίξην, φςεο ησλ πεηαζκάησλ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζθηάο πνπ πέθηεη ζην παξάζπξν απφ ηα 

πξνηεηλφκελα κέζα ζθίαζεο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαγξάκκαηα 

ηεο ηξνρηάο ηνπ ήιηνπ ή θαηάιιειν ινγηζκηθφ (π.ρ. ηχπνπ “Solar tool”). 

Αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ αλνίγκαηνο ζπληζηψληαη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζθίαζεο.9 

3.3.1 κύαςη νότιων ανοιγμϊτων 

ηελ πεξίπησζε αλνηγκάησλ πνπ βιέπνπλ πξνο ην λφην ελδείθλπηαη ε 

ρξήζε νξηδφληησλ ζηνηρείσλ ζθίαζεο. Έηζη ινηπφλ, παξάζπξα πξνο ην 

λφην κπνξνχλ λα ζθηάδνληαη απφ πξφβνιν πάλσ απφ ην γπάιηλν ζηνηρείν. 
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Γηα λα εμαζθαιίδεηαη ην κέγηζην φθεινο απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο ην 

ρεηκψλα – φηαλ κπνξνχλ λα έρνπλ κηα ρξήζηκε ζπκβνιή ζηηο ζεξκηθέο 

απαηηήζεηο – είλαη ινγηθφ λα εθαξκφδεηαη ν πξφβνινο ζε ηέηνηα ζέζε 

ψζηε νη αθηίλεο λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ δηα ηνπ αλνίγκαηνο, φηαλ ν 

ήιηνο είλαη ρακειά ζηνλ νπξαλφ, ζην βαζκφ θαη ζηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ 

πνπ ζα ζεσξεζεί σθέιηκν θαη φρη επηβαξπληηθφ. 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βάζνπο ηνπ πξνβφινπ δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππ‟ φςε κφλν ε απφζηαζε ηνπ πάλσ απφ ην παξάζπξν, αιιά θαη ην χςνο 

ηνπ αλνίγκαηνο, ην εθπέηαζκα ηνπ θαζψο θαη ε ηπρφλ θιίζε ηνπ. Σν 

κήθνο ηνπ πξνβφινπ θαζνξίδεηαη απφ ην πιάηνο ηνπ παξαζχξνπ.10 

3.3.2 κύαςη ανατολικών και δυτικών ανοιγμϊτων 

Παξάζπξα πνπ βιέπνπλ πξνο ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε κπνξνχλ λα 

σθειεζνχλ απφ ηελ θαηαθφξπθε ζθίαζε. Δπεηδή ε ζέζε ηνπ ήιηνπ 

αιιάδεη, έλα θηλεηφ θαηαθφξπθν πέηαζκα κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα ηελ εμαζθάιηζε ζθίαζεο, αλ θαη κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηαζεξφηεηαο θαη ζπληήξεζεο. 

Αλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζηαζεξφ πέηαζκα, νη δηαζηάζεηο ηνπ 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ απφ ην πιάηνο θαη ην χςνο ηνπ παξαζχξνπ θαη 

απφ ηελ απφζηαζε ηνπ πεηάζκαηνο απφ απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε ζηνπο παξαθάησ ηξφπνπο ζθίαζεο.11 

3.3.2.1 Οριζόντια εξωτερικά ςταθερά ςκίαςτρα 

πληζηψληαη γηα λφηην πξνζαλαηνιηζκφ. Σα ζθίαζηξα κπνξεί λα έρνπλ ηε 

κνξθή πξνβφινπ ή αλαθιαζηηθψλ ξαθηψλ ή πεξζίδσλ, κε αλαινγίεο 

ηέηνηεο ψζηε λα ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ ζθηάζηξνπ θαη ηεο 

πνδηάο ηνπ αλνίγκαηνο γσλία χςνπο 55
ν
 κνηξψλ γηα γεσγξαθηθφ πιάηνο 

40
ν
 θαη 60

ν
 γηα γεσγξαθηθφ πιάηνο 36

ν
.12 

 



 
56 

 

Δηθόλα 3.6: Δζσηεξηθή ζθίαζε 

πεγή:limeenergy.gr 

3.3.2.2 Κατακόρυφα εξωτερικά ςταθερά ςκίαςτρα 

πληζηψληαη γηα αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Μπνξεί λα είλαη 

θάζεηα ή θεθιηκέλα σο πξνο ην επίπεδν ηεο θάηνςεο ηνπ αλνίγκαηνο. Σν 

κήθνο ηεο πξνεμνρήο θαζνξίδεηαη απφ ηε γσλία ησλ 55
ν
 γηα φια ηα 

γεσγξαθηθά πιάηε ηεο ρψξαο.13 

3.3.2.3 Εξωτερικά κινητά ςκίαςτρα 

Πξφθεηηαη ελ γέλεη γηα κεηαιιηθέο πεξζίδεο, νξηδφληηεο γηα λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ ή θαηαθφξπθεο γηα αλαηνιηθφ/δπηηθφ, θηλνχκελεο ζε 

νδεγνχο, κε ρεηξνθίλεην ή απηφκαην κεραληζκφ ξχζκηζεο.14 

 

 

Δηθόλα 3.7: Δμσηεξηθά θηλεηά ζθίαζηξα 

πεγή:4green.gr 
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3.3.2.4 Εςωτερικά κινητά ςκίαςτρα 

πληζηψληαη γηα λφηηνπο, αλαηνιηθνχο θαη δπηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο. 

Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ είλαη βελεηηθά 

ζηφξηα, θαηά πξνηίκεζε θηλνχκελα ζε νδεγνχο, γηα ιφγνπο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ δσήο.15 

3.3.2.5 Σκίαςη και δέντρα 

ηνλ αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνιχ απνηειεζκαηηθή είλαη 

ε ζθίαζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη κε θπιινβφια δέληξα. Πξέπεη φκσο λα 

ζεκεησζεί θαη ε ζεκαζία ηεο βιάζηεζεο γηα ηε δεκηνπξγία επλντθνχ 

κηθξνθιίκαηνο γχξσ απφ ηα ζρνιηθά θηίξηα, ζεκαληηθφ ηφζν γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο κέζα ζηνπο ρψξνπο, φζν θαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε θαιψλ θαη επράξηζησλ ζπλζεθψλ ζηνλ αχιεην ρψξν.16 

 

Δηθόλα 3.8: θίαζε από δέλδξα 

πεγή:limeenergy.gr 

3.3.3 Υυςικόσ φωτιςμόσ 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη ν 

θπζηθφο θσηηζκφο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ άξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ ‟70 

κε ηελ ελεξγεηαθή θξίζε θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα δεκηνπξγψληαο 

δηάθνξεο ηάζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή. Αθξαία παξαδείγκαηα είλαη ηα 

θηίξηα κε εμνινθιήξνπ γπάιηλεο φςεηο πνπ ζπλερίδνπλ λα θηίδνληαη 

αθφκα παξ‟ φια ηα πξνβιήκαηά ηνπο. 
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Σν θπζηθφ θσο απνηειεί θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο αξρηηεθηνληθήο ζχλζεζεο 

θαζψο αλαδεηθλχεη θαιχηεξα ηα ρξψκαηα, ηηο θφξκεο, ηα πιηθά θαη ηελ 

πθή ηνπο. Όζνλ αθνξά ην βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ θηηξίσλ, ηα 

ζεκαληηθφηεξα νθέιε απφ ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη: 

 εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζαλ απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο ρξήζεο 

ηερλεηνχ θσηηζκνχ. 

 κείσζε ηνπ ςπθηηθνύ θνξηίνπ αθνχ ν ηερλεηφο θσηηζκφο 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ζεξκφηεηαο ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

 πην πγηεηλέο θαη επράξηζηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο. 

Έξεπλεο έδεημαλ φηη ε έθζεζε ζην θπζηθφ θσο έρεη επεξγεηηθή 

επίδξαζε ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ςπρνινγία θαζψο ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο επδηαζεζίαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

ρξεζηψλ.17 

 

Δηθόλα 3.9: Κηίξην κε θπζηθό θσηηζκό 

πεγή:zeroenergybuildings.org 

3.3.4 Φαρακτηριςτικϊ φυςικού φωτόσ 

Σν θπζηθφ θσο ζπλζέηνπλ ηξία ζηνηρεία: ην άκεζν ειηαθφ θσο δειαδή 

απηφ πνπ είλαη απνηέιεζκα δηάρπζεο ηνπ ζηελ αηκφζθαηξα θαη ην 
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αλαθιψκελν θσο πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ αλάθιαζε ζην έδαθνο θαη ζε 

άιιεο επηθάλεηεο. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ, δειαδή ην άκεζν ειηαθφ θσο, 

είλαη ζρεδφλ παξάιιειεο φηαλ θηάλνπλ ζηε γε. 

Σν θπζηθφ θσο είλαη πνιχ αλψηεξν ζε πνηφηεηα απφ ην ηερλεηφ θσο πνπ 

κπνξεί κελ λα είλαη εξγνλνκηθά ζσζηφ αιιά παξέρεη κνλφηνλν θσηηζκφ. 

Αληίζεηα ην θπζηθφ θσο έρεη κηα δπλακηθή θαη κεηαβιεηφηεηα αθνχ 

αιιάδεη ζπλερψο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ νπξαλνχ (θαζαξφηεηα, 

πνζνζηφ λεθψλ). Ζ θαηάζηαζε απηή εθθξάδεηαη κε ηνλ φξν ιακπξφηεηα 

(luminance) ηνπ νπξαλνχ θαη κεηξηέηαη ζε candela αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν. Ζ ιακπξφηεηα εμαξηάηαη απφ ην πνζνζηφ θαη είδνο λεθψλ, ηηο 

επνρέο θαη άιινπο παξάγνληεο. 

ε εζσηεξηθνχο ρψξνπο ε ζηάζκε θσηηζκνχ ζε θάζε ζεκείν δίλεηαη απφ 

κηα παξάκεηξν πνπ νλνκάδεηαη παξάγνληαο θπζηθνύ θσηηζκνύ (DF ή  

Daylight factor) θαη εθθξάδεηαη ζαλ πνζνζηφ %. Ο παξάγνληαο απηφο 

νξίδεηαη σο ε αλαινγία ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ ζε έλα ζεκείν κέζα ζε 

έλα ρψξν πξνο ηε ζηάζκε θσηηζκνχ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ρσξίο 

εκπφδηα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Ζ ζηάζκε ή έληαζε θσηηζκνύ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κηαο επηθάλεηαο κεηξηέηαη ζε lux. Οη 

ελδεηθλπφκελεο ηηκέο ηεο έληαζεο θαη ηνπ παξάγνληα θπζηθνχ θσηηζκνχ 

ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ ζηάζκε θσηεηλφηεηαο ηνπ 

νπξαλνχ είλαη πνιχ κηθξφηεξε ζηε Βφξεηα απφ φηη ζηε Νφηηα Δπξψπε 

θαη κπνξεί αληίζηνηρα λα θπκαλζεί απφ 5000 lux, ζε λεθειψδε νπξαλφ, 

ζε 50000 lux ζε θαζαξφ νπξαλφ κε ειηνθάλεηα. 

Δθηφο απφ ηε κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ηνπ θσηηζκνχ ιφγσ 

κεηεσξνινγηθψλ παξαγφλησλ, κεηαβάιιεηαη θαη ε πνηφηεηα θσηηζκνχ 

ιφγσ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. ε αζηηθά θέληξα ηα ρξψκα ηνπ νπξαλνχ 
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ζπρλά αιινηψλεηαη γηαηί νξηζκέλνη ξχπνη απνξξνθνχλ κέξνο ηεο 

αθηηλνβνιίαο ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο.18 

3.3.4.1 Παράμετροι φυςικού φωτιςμού 

Όπσο αλαθέξζεθε ην θπζηθφ θσο δελ είλαη ζηαζεξφ αιιά αιιάδεη θάζε 

επνρή θαη κέξα. Τπάξρνπλ φκσο θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηα 

πνζνζηά δηείζδπζεο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 

Αλ ν κειεηεηήο γλσξίδεη θαη αλαιχζεη απηέο ηηο παξακέηξνπο απφ ην 

πξψην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ελφο θηηξίνπ, ζα κπνξέζεη λα πεηχρεη ηε 

κέγηζηε αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. Οη παξάκεηξνη 

είλαη νη αθφινπζνη: 

 ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ 

 ε ζθίαζε απφ θπζηθφ ή θηηζκέλν πεξηβάιινλ 

 ε γεσκεηξία ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ (κέγεζνο, δηαζηάζεηο, ζρήκα) 

 ην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ε ζέζε ησλ αλνηγκάησλ 

 ζπζηήκαηα ζθίαζεο αλνηγκάησλ θαη φςεσλ 

 ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηχπνο ησλ παινζηαζίσλ 

 αλαθιάζεηο απφ εμσηεξηθέο επηθάλεηεο θαη θηίξηα 

 αλαθιάζεηο απφ εζσηεξηθέο επηθάλεηεο 

Σα αλνίγκαηα απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αληηθείκελα κειέηεο 

ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. ηφρνο είλαη ε εηζαγσγή ηθαλνπνηεηηθνχ 

θσηηζκνχ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ρσξίο λα γίλεηαη 

ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ησλ αλνηγκάησλ κε απνηέιεζκα ππεξβνιηθά 

ζεξκηθά θέξδε ην θαινθαίξη θαη ζεξκηθέο απψιεηεο ην ρεηκψλα. 

Αλνίγκαηα κε κεγάιν πιάηνο πξνζθέξνπλ πην νκνηφκνξθν θσηηζκφ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο ελψ αλνίγκαηα κε κεγάιν χςνο βαζχηεξε 

δηείζδπζε ηνπ θσηφο θαη θαιχηεξν αεξηζκφ, απμάλνπλ φκσο ην θίλδπλν 

ζάκβσζεο. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζην θέληξν ηεο κεγαιχηεξεο δηάζηαζεο 

ελφο ρψξνπ πξνζθέξεη θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ θσηφο. 
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χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Κηηξηνδνκηθφ Καλνληζκφ (άξζξν 354) άκεζν 

θπζηθφ θσηηζκφ πξέπεη λα έρνπλ φινη νη ρψξνη θχξηαο ρξήζεο ησλ 

θαηνηθηψλ θαη άιισλ θηηξίσλ φπσο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, γξαθεία, 

ζάιακνη λνζειείαο, εζηηαηφξηα ρψξνη άζιεζεο θ.α. ελψ ην ζπλνιηθφ 

εκβαδφλ ησλ αλνηγκάησλ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 10% ηνπ 

θαζαξνχ εκβαδνχ ηνπ ρψξνπ. Ζ ρξήζε αλαθιαζηηθψλ ηδακηψλ ζε φςεηο 

πξνθαιεί φρη κφλν πξνβιήκαηα ζάκβσζεο ζην γχξσ πεξηβάιινλ αιιά 

θαη πεξηνξηζκέλε δηείζδπζε θπζηθνχ θσηηζκνχ φηαλ ν νπξαλφο είλαη 

λεθειψδεο. Πνιινί λένη ηχπνη παινπηλάθσλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ δηάρπηνπ ειηαθνχ θσηφο ελψ αλαθινχλ ην 

άκεζν ειηαθφ θσο. 

 

Δηθόλα 3.10: Υώξνο κε θπζηθό θσηηζκό 

πεγή:cy-arch.com 

Ο βνξηλφο πξνζαλαηνιηζκφο παξέρεη πην νκνηφκνξθν θαη ζηαζεξφ 

θσηηζκφ πνπ είλαη θαηάιιεινο γηα εηδηθνχο ρψξνπο φπσο εξγαζηήξηα. 

Δίλαη απνηέιεζκα θπξίσο ηεο δηάρπζεο ηνπ θσηφο ζηελ αηκφζθαηξα. 

ηελ Διιάδα φκσο πνπ ε δηάρπηε αθηηλνβνιία δελ είλαη ηφζν κεγάιε φζν 

ζηε Βφξεηα Δπξψπε είλαη ζρεηηθά ρακειήο ζηάζκεο θσηηζκφο. 

Δμσηεξηθά εκπφδηα, φπσο δέληξα ή θηίξηα, επεξεάδνπλ ηα πνζνζηά ηεο 

πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, 

ζε ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο, ε έληαζε ηνπ θσηφο είλαη ζπλήζσο 

κηθξφηεξε απφ φηη ζε αλνηρηέο πεξηνρέο. Σα ζπζηήκαηα ζθίαζεο ησλ 
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αλνηγκάησλ κπνξνχλ επίζεο λα κεηψζνπλ ην θσο πνπ εηζέξρεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ρψξν κε θίλδπλν λα πέζεη θάησ απφ ηα απνδεθηά επίπεδα 

νπηηθήο άλεζεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη πξνηηκφηεξε ε ρξήζε θηλεηψλ θαη 

εχθνια ξπζκηδφκελσλ ζπζηεκάησλ θαη φρη ζηαζεξψλ.19 

3.4 Υυςικόσ αεριςμόσ 

Αεξηζκφο ελφο ρψξνπ είλαη ε δηαδηθαζία ζπλερνχο αλαλέσζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ αέξα κε λσπφ αέξα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο 

αεξηζκφο είλαη αλαγθαίνο φιεο ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ γηα ιφγνπο πγηεηλήο, 

δειαδή γηα παξνρή νμπγφλνπ απαξαίηεηνπ ζηνλ άλζξσπν αιιά θαη γηα 

απνκάθξπλζε πγξαζίαο, νζκψλ, θαπλνχ θαη άιισλ πηζαλψλ εζσηεξηθψλ 

αέξησλ ξχπσλ. Δπηπιένλ ην θαινθαίξη, ν θπζηθφο αεξηζκφο έρεη θαη κηα 

άιιε ζεκαληηθή ηδηφηεηα, απνηειεί έλα θπζηθφ κεραληζκφ δξνζηζκνχ 

ησλ ρψξσλ φηαλ νη εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο αλεβαίλνπλ πάλσ απφ ηα 

επίπεδα ζεξκηθήο άλεζεο. πκβάιιεη ζηε θπζηθή ςχμε ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ξεχκαηνο αέξα 

πνπ δίλεη ηελ αίζζεζε δξνζηζκνχ ζηνπο ρξήζηεο. 

Σα θπζηθά θιηκαηηθά ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ηερληθψλ θπζηθνχ αεξηζκνχ γηα δξνζηζκφ είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε 

πγξαζία θαη ε ηαρχηεηα θαη δηεχζπλζε ηνπ εμσηεξηθνχ αλέκνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν εμσηεξηθφο αέξαο λα έρεη ρακειφηεξε 

ζεξκνθξαζία απφ ηνλ εζσηεξηθφ, γη‟ απηφ ζε ζεξκά θιίκαηα ν θπζηθφο 

αεξηζκφο είλαη επεξγεηηθφο θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, φηαλ νη 

ζεξκνθξαζίεο ζπλήζσο κεηψλνληαη. Άιινο απαγνξεπηηθφο παξάγνληαο 

εθαξκνγήο ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ είλαη ηα ςειά επίπεδα πγξαζίαο ηνπ 

εμσηεξηθνχ αέξα, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δπζάξεζηεο εζσηεξηθέο 

ζπλζήθεο. Οη επηθξαηέζηεξνη άλεκνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα 

ελίζρπζε ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ κε ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζε 

αλνηγκάησλ.20 
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Δηθόλα 3.11: Φπζηθόο αεξηζκόο 

πεγή:triedrasi.gr 

3.4.1 Αρχϋσ κύνηςησ του αϋρα 

Ζ θίλεζε ηνπ αέξα γχξσ θαη κέζα απφ ην θηίξην νθείιεηαη θπξίσο ζε δπν 

θπζηθά θαηλφκελα, ζηε δηαθνξά πίεζεο πνπ πξνθαιεί ν άλεκνο θαη ζηε 

δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο (θαηλφκελν «θακηλάδαο»). 

Όζνλ αθνξά ηνλ άλεκν, ζηελ πιεπξά ηνπ θηηξίνπ πνπ πξνζθξνχεη 

αλαπηχζζεηαη ζεηηθή πίεζε. ηε ζπλέρεηα ρσξίδεηαη πεξηβάιινληαο ην 

θηίξην θαη αζθψληαο ρακειέο αξλεηηθέο πηέζεηο πιεπξηθά. ηελ πίζσ 

πξνζηαηεπφκελε φςε ηνπ θηηξίνπ δεκηνπξγείηαη έλα είδνο «ζθηάο 

αλέκνπ» (wind shadow) κε ηε ρακειφηεξε αξλεηηθή πίεζε. Ο εμσηεξηθφο 

αέξαο εηζέξρεηαη ζην θηίξην απφ ραξακάδεο, ξσγκέο θαη αλνίγκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο πιεπξέο κε αξλεηηθή πίεζε, φπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ 

δηακπεξή αεξηζκνχ. Απμάλνληαο ηελ αεξνζηεγαλφηεηα  ηνπ θειχθνπο 

κεηψλνληαη (εθηφο απφ ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο ην ρεηκψλα) θαη ην ζεξκηθά 

θέξδε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη 

ςειφηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή. 

Σν δεχηεξν θπζηθφ θαηλφκελν πνπ πξνθαιεί ηελ θίλεζε ηνπ αέξα είλαη ε 

δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο. Ο πην δεζηφο αέξαο θαζψο είλαη ειαθξχηεξνο θαη 

ιηγφηεξν ππθλφο, ηείλεη λα κεηαθηλεζεί πξνο ηα πάλσ, ελψ ςπρξφηεξνο 

θαη βαξχηεξνο φγθνο αέξα έξρεηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. Με απηφ ην 

θπζηθφ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ξεχκα αέξα θαη θπζηθφο αεξηζκφο κε 
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ελαιιαγή. ην ζρεδηαζκφ θηηξίσλ απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο απφ ηνπο απινχζηεξνπο είλαη ε 

ηνπνζέηεζε αλνηγκάησλ ρακειά ζηε βάζε ηνπ θηηξίνπ γηα είζνδν 

ςπρξφηεξνπ εμσηεξηθνχ αέξα (εηδηθά ην βξάδπ) θαη άιισλ ςειφηεξα, γηα 

έμνδν ηνπ ζεξκφηεξνπ αέξα (π.ρ. θεγγίηεο ή αλνίγκαηα νξνθήο).21 

 

Δηθόλα 3.12: Φπζηθόο αεξηζκόο 

πεγή:samstroy.com 

3.4.2 Βαςικού τύποι φυςικού αεριςμού. 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο, ε ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ ηνπ αέξα θαζνξίδνπλ ηελ εζσηεξηθή δηαδξνκή θαη ηαρχηεηα 

θίλεζεο ηνπ αέξα. Γεληθά φηαλ ηα αλνίγκαηα εηζαγσγήο ηνπ αέξα 

ηνπνζεηνχληαη αληηκέησπα ή ππφ θιίζε ζηε δηεχζπλζε ησλ θπξίαξρσλ 

αλέκσλ ζε θάζε πεξηνρή, απμάλεηαη ε εζσηεξηθή ηαρχηεηα ηνπ αέξα θαη 

εληζρχεηαη ν θπζηθφο αεξηζκφο. Ζ θπζηθή δηαδξνκή ηνπ αέξα ζε έλα 

εζσηεξηθφ ρψξν κπνξεί λα κεηαβιεζεί απφ εζσηεξηθά εκπφδηα, φπσο 

εζσηεξηθά ρσξίζκαηα ή έπηπια. 

Οη βαζηθνί ηχπνη θπζηθνχ αεξηζκνχ είλαη: 

1. Ο κνλόπιεπξνο αεξηζκόο κε ηα αλνίγκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

ηνπ αέξα λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα θαηαθφξπθν, ζηελ ίδηα πιεπξά 

αιιά ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζκεο. Ο αέξαο θηλείηαη θπξίσο ιφγσ ηεο 

δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. Μνλφπιεπξνο αεξηζκφο πθίζηαηαη θαη ζε 
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εληαία αλνίγκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζε παξάζπξα δσκαηίσλ. 

Γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθφο ν αεξηζκφο ηζρχεη ν εμήο γεληθφο 

θαλφλαο: ζηελ πξψηε πεξίπησζε ε αλαινγία βάζνπο πξνο χςνο 

ηνπ ρψξνπ < 2.5 ελψ ζηε πεξίπησζε εληαίνπ αλνίγκαηνο < 2. 

2. Ο Γηακπεξήο αεξηζκόο κε ηα αλνίγκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε 

απέλαληη πιεπξέο ελφο ρψξνπ. Βέιηηζηε αλαινγία βάζνπο πξνο 

χςνο ρψξνπ < 5. Σα αλνίγκαηα εηζφδνπ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξα 

ή ηνπιάρηζηνλ ηζνκεγέζε κε ηα αλνίγκαηα εμφδνπ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ απάλεκε πιεπξά, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη νκαιή ξνή ηνπ 

αέξα θαη λα κελ πξνθαιείηαη αίζζεζε δπζθνξίαο απφ ξεχκα αέξα 

ζην επίπεδν εξγαζίαο. Σα αλνίγκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη αθξηβψο 

απέλαληη αιιά θάπσο δηαγψληα, πξνθαινχλ αιιαγή ηεο δηεχζπλζεο 

ηνπ αέξα θαη θίλεζε ηνπ ζε κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρψξνπ. 

3. Αεξηζκόο κε αλνίγκαηα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ην θαηλφκελν ηεο θακηλάδαο. Ζ έμνδνο ηνπ 

ζεξκνχ αέξα γίλεηαη απφ αλνίγκαηα ςειά ζηα ηνηρψκαηα ή ζηελ 

νξνθή ηνπ θηηξίνπ. Παξαηεξείηαη θπξίσο ζε ρψξνπο κε κεγάιν 

χςνο ή ζε ρψξνπο κε πξνζαξηεκέλα αίζξηα. Δπίζεο, ηα 

θιηκαθνζηάζηα θαη νη θσηαγσγνί ιεηηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο ζαλ 

θαηαθφξπθεο «θακηλάδεο» αεξηζκνχ. 

Ζ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ αλέκνπ γηα θπζηθφ αεξηζκφ εμαξηάηαη απφ 

ηε ζέζε ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ θα δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 

Δμσηεξηθά εκπφδηα φπσο δέληξα ή γεηηνληθά θηίξηα επεξεάδνπλ ηε 

δηεχζπλζε θαη ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. ε αγξνηηθέο πεξηνρέο, ε δηεχζπλζε 

ηνπ αλέκνπ κπνξεί λα αιιάμεη ζεκαληηθά ιφγσ αλσκαιηψλ ηνπ 

αλάγιπθνπ ηνπ εδάθνπο. Έιεγρνο θαη εθηξνπή θαηεχζπλζεο αλέκνπ 

εμσηεξηθά κπνξεί λα γίλεη κε αλεκνθξάθηεο θαη θαηάιιειε θχηεπζε 

ζάκλσλ ή δέληξσλ.22 
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Δηθόλα 3.13: Φπζηθόο ειθπζκόο – θακηλάδα αεξηζκνύ 

πεγή:cres.gr 

3.5 Υυςικόσ ελκυςμόσ 

Ζ ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ δεζηνχ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θηηξίνπ θαη ηνπ ςπρξνχ αέξα ζην εμσηεξηθφ πξνθαινχλ ηε ζπζζψξεπζε 

ηνπ ζεξκνχ αέξα ζην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ δσκαηίνπ θαη ηελ έμνδν ηνπ 

απφ ηελ νξνθή.  Ο αέξαο ζεξκαηλφκελνο απφ εζσηεξηθά ζεξκηθά θνξηία 

(αλζξψπνπο, θψηα, ζέξκαλζε) δηαζηέιιεηαη θαη αλέξρεηαη. Ζ κεηαθίλεζε 

ηνπ αέξα δεκηνπξγεί δηαβάζκηζε ηεο πίεζεο θαη άλνδν ηνπ πξνο ηα 

επάλσ. Σα αλνίγκαηα νπ θηηξίνπ θάλνπλ ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ 

ειθπζκνχ πην έληνλν. 

Σν βάξνο ηνπ αέξα εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ ππθλφηεηα (ν 

θξχνο αέξαο είλαη βαξχηεξνο απφ ηνλ δεζηφ αέξα ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο). 

Σν θαηλφκελν ηνπ ειθπζκνχ έρεη εθαξκνγή θπξίσο θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο, φπνπ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο είλαη ε κέγηζηε. Καηά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ην θαηλφκελν ηνπ ειθπζκνχ δελ έρεη 

εθαξκνγή γηαηί απαηηεί ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία λα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ εμσηεξηθή, γεγνλφο αδχλαηνλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Καηά ηηο λπρηεξηλέο ψξεο ηνπ θαινθαηξηνχ ν αεξηζκφο φκσο είλαη 

ζεκαληηθφο θαη βνεζά ζηελ απφξξηςε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ έρεη 

ζπζζσξεπηεί ζην θηίξην θαηά ηηο ψξεο ηεο εκέξαο. 
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Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε θαιχηεξν θπζηθφ αεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ κε 

ειθπζκφ ζα κπνξνχζακε λα εθαξκφζνπκε ηηο εμήο αξρέο ζρεδηαζκνχ: 

 Δάλ ηα αλνίγκαηα εηζφδνπ έρνπλ ίζν εκβαδφλ, δεκηνπξγείηαη 

ηζνξξνπεκέλνο θαη κέγηζηνο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ. 

 Ο ιφγνο πιάηνπο –χςνπο ησλ αλνηγκάησλ πξέπεη λα είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ 1 (ηα αλνίγκαηα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη 

νξηδφληηα). 

 Ζ ειάρηζηε θαηαθφξπθε απφζηαζε κεηαμχ ησλ αλνηγκάησλ 

εηζφδνπ θαη εμφδνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην θαηλφκελν 

ηεο θακηλάδαο είλαη 1,5m. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά χςνπο 

πνπ ππάξρεη, ηφζν θαιχηεξε ξνή ηνπ αλέκνπ παξαηεξείηαη. 

 Καηαθφξπθα θξεάηηα θαη αλνηρηά θιηκαθνζηάζηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην θαηλφκελν ηεο 

θακηλάδαο. 

 Σα αλνίγκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά αλάινγα κε ηηο 

ζεξκνθξαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Κάζε κεραληζκφο πνπ ππάξρεη ζηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν πξέπεη 

λα δηαηεξείηαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη θαζαξφο πξνθεηκέλνπ ν 

αέξαο εηζφδνπ λα δηαηεξεί ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο. 

 Καηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ ε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ κε ηνλ ηερλεηφ 

θιηκαηηζκφ ηνπ ρψξνπ. 

 Σα αλνίγκαηα πνπ πξνθαινχλ ην θπζηθφ αεξηζκφ πξέπεη λα 

παξακέλνπλ θιεηζηά φηαλ ν κεραληθφο ηξφπνο θιηκαηηζκνχ είλαη 

ζε ιεηηνπξγία. 

 Σα αλνίγκαηα εηζφδνπ ηνπ αέξα δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο.23 
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3.6 Άλλεσ εφαρμογϋσ φυςικού αεριςμού 

Δθηφο απφ ηηο ηερληθέο θπζηθνχ δξνζηζκνχ πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ, 

ππάξρνπλ θαη πνιιέο άιιεο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζε θπζηθά 

θαηλφκελα φπσο ε εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ζηελ απφξξηςε ηεο 

πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην ζε ςπρξφηεξα ζηνηρεία φπσο 

είλαη ε γε. 

Σν λεξφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  κε πνιινχο ηξφπνπο σο πεγή 

δξνζηκνχ. Ζ εμαηκηζηηθή ςχμε (evaporating cooling) είλαη ε πην 

δεκνθηιήο εθαξκνγή, θαζψο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή πνιιψλ πεξηνρψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο βαζίδεηαη ζηελ 

ηδηφηεηα ηνπ λεξνχ λα κεηψλεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ βξίζθεηαη 

ζε επαθή κ‟ απηφ, φηαλ εμαηκίδεηαη. ε ζπλδπαζκφ πάληα κε θπζηθφ 

αεξηζκφ, κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θνληά ζην 

θηίξην, πδάηηλεο επηθάλεηεο φπσο ηερλεηέο ιίκλεο, πηζίλεο, ζηληξηβάληα 

θ.α., έηζη ψζηε λα ςχρεηαη ν αέξαο πξηλ εηζέιζεη ζην εζσηεξηθφ. Ζ ςχμε 

κε εμάηκηζε δελ ελδείθλπηαη ζε πεξηνρέο κε κεγάια πνζνζηά ζρεηηθήο 

πγξαζίαο (πάλσ απφ 70%). 

Δθηφο απφ  ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, ην λεξφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα λα δξνζίζεη ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. Τπάξρνπλ 

πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη αθφκα ππφ εμέιημε θαη 

πεηξακαηηζκφ. Έλα απφ απηά πεξηιακβάλεη ην ςεθαζκφ κε λεξφ ηεο 

εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο πιάθαο νξνθήο γηα δξνζηζκφ. Δπίζεο 

ππάξρνπλ ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δεμακελέο λεξνχ ή ζάθνπο κε 

λεξφ ζηα δψκαηα θηηξίσλ ζε ζπλδπαζκφ κεξηθέο θνξέο κε θηλεηή 

κφλσζε (π.ρ. ζπζηήκαηα Skytherm). 

Ζ γε ιεηηνπξγεί σο κέζνλ δξνζηζκνχ θπξίσο κε ηελ επαθή ηνπ θηηξίνπ 

κε ην έδαθνο ή κε ηε ρξήζε ππφγεησλ «αεξαγσγψλ». Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ 

εδάθνπο, θάησ απφ νξηζκέλν βάζνο, είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ 
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αέξα θαη παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ο δξνζηζκφο 

κε επαθή ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ κε ην έδαθνο βαζίδεηαη ζηε ξνή 

ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην ζηε γε, ιφγσ ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ ηεο 

αγσγήο. Οη ζσιελψζεηο πνπ ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην έδαθνο νπζηαζηηθά 

εηζάγνπλ ςπρξφ αέξα κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.24 

3.7 Οπτικό ϊνεςη 

Ο θπζηθφο θσηηζκφο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ νπηηθή άλεζε ησλ ελνίθσλ. 

Ζ πνζφηεηα, ε πνηφηεηα θαη ε θαηαλνκή ηνπ θπζηθνχ θσηφο ζην ρψξν 

ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ νπηηθήο άλεζεο. 

Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο έληαζεο θπζηθνχ θσηηζκνχ δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία θάζε ρψξνπ, ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψζεη 

ν ρξήζηεο άλεηα θαη απνδνηηθά ηελ εξγαζία ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Βξεηαληθφ Οξγαληζκφ CIBSE (Charted Institution of 

Building Services Engineers), ζε έλα θαζηζηηθφ κηαο θαηνηθίαο 200 lux 

είλαη ηθαλνπνηεηηθά ελψ ζε ρψξνπο γξαθείσλ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

300-500 lux. ε ρψξνπο φπνπ εθηεινχληαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ζρεδηαζηήξηα ή ρψξνη ζπλαξκνιφγεζεο 

κεραλεκάησλ, ηα απαηηνχκελα επίπεδα θσηηζκνχ είλαη ςειφηεξα, 

πεξίπνπ 750-1000 lux. 

                         

Δηθόλεο 3.14: Οπηηθή άλεζε ζε αίζξην θαη γξαθείν 

πεγή:sunandshadow.gr 
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Σα θαηλφκελα πνπ πξνθαινχλ νπηηθή δπζθνξία είλαη θπξίσο ε αληίζεζε 

θαη ε ζάκβσζε. Αληίζεζε είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη 

ηνπ βάζνπο πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ απηφ. Σν κέγεζνο ηεο αληίζεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ησλ ηνίρσλ θαη άιισλ επηθαλεηψλ. 

Γεληθά κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε ηελ επηινγή απαιψλ ρξσκάησλ ζε 

κεγάιεο επηθάλεηεο θαη πην δσεξψλ ρξσκάησλ ζε κηθξφηεξεο επηθάλεηεο, 

ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε θαη νκαιφηεξε δηαλνκή ηνπ θσηφο ζην ρψξν. 

ε ηνίρνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ αλνίγκαηα, θαιφ είλαη λα απνθεχγνληαη 

κεγάιεο αληηζέζεηο φπσο ιεπθφο ηνίρνο κε καχξν ή πνιχ ζθνχξν 

θνχθσκα. 

Ζ ζάκβσζε πξνθαιείηαη απφ κηα πεγή θσηφο πνπ είλαη πνιχ πην θσηεηλή 

απφ ην επξχηεξν νπηηθφ πεδίν. Μπνξεί λα πξνθιεζεί άκεζα απφ θπζηθέο 

ή ηερλεηέο πεγέο θσηηζκνχ, π.ρ. απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κέζα απφ 

έλα άλνηγκα ή απφ έλα θσηηζηηθφ, ή έκκεζα απφ αλάθιαζε ζε κηα 

επηθάλεηα. Γπάιηλεο φςεηο θηηξίσλ απφ αλαθιαζηηθά ηδάκηα κπνξνχλ λα 

γίλνπλ πεγέο ζάκβσζεο. Δπίζεο παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν 

αλαθιάζεσλ ηνπ θσηφο ζε νζφλεο ππνινγηζηψλ, δπζρεξαίλνληαο ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

Δηθόλα 3.15: Οπηηθή άλεζε θηηξίνπ 

πεγή:sunandshadow.gr 

Γεληθά ην κάηη έρεη ηελ ηδηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζε κηθξέο δηαθνξέο 

θσηεηλφηεηαο αιιά ρξεηάδεηαη θάπνην ρξφλν πξνζαξκνγήο. Όηαλ φκσο 
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ππάξρεη κηα ππεξβνιηθά θσηεηλή πεγή, ε ζάκβσζε είλαη εθηπθισηηθή 

θαη ην αλζξψπηλν κάηη ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν κέρξη λα πξνζαξκνζηεί 

θαη λα δεη πάιη θαζαξά. ε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, ε ζάκβσζε είλαη 

ζπλήζσο ζε ρακειφηεξα επίπεδα αιιά εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί 

δπζθνξία θαη θφπσζε. Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηεο είλαη ηα 

εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ζθίαζεο, φπσο νη πεξζίδεο, πνπ πεξηνξίδνπλ θαη 

ξπζκίδνπλ ηα πνζνζηά δηείζδπζεο ηνπ θπζηθνχ θσηφο.25 

3.8 Θερμικό ϊνεςη 

Με ηνλ φξν «ζεξκηθή άλεζε» ελλννχκε ηελ αίζζεζε θπζηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο επεμίαο πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο ζ‟ έλα πεξηβάιινλ θαη σο 

εθ ηνχηνπ δελ ληψζεη ηελ αλάγθε γηα θακηά ζεξκηθή αιιαγή.26 

3.8.1 Παρϊγοντεσ θερμικόσ ϊνεςησ 

Ζ αίζζεζε ζεξκηθήο άλεζεο ζηνλ άλζξσπν είλαη ππνθεηκεληθή θαη 

εμαξηάηαη απφ πάξα πνιινχο παξάγνληεο (θπζηθνχο, βηνινγηθνχο, 

ςπρνινγηθνχο θ.α.). Οη ζπνπδαηφηεξνη είλαη νη εμήο: 

1. Ο κεηαβνιηζκφο 

2. Σν είδνο δξαζηεξηφηεηαο 

3. Ζ ελδπκαζία  

4. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα 

5. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 

6. Ζ πγξαζία 

7. Ζ θίλεζε ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα 

Οη ηξεηο πξψηνη παξάγνληεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. Ο 

κεηαβνιηζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ 

πνπ δηαηεξνχλ ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ζηαζεξά ζηνπο 

36.7°C. αλ απνηέιεζκα ηνπ κεηαβνιηζκνχ ην ζψκα παξάγεη ζεξκφηεηα 

ε νπνία κεηαδίδεηαη κε κεηαθνξά, αγσγή, αθηηλνβνιία θαη εμάηκηζε 

(κέζα απφ ην δέξκα) απφ θαη πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ παξαγσγή ζεξκηθήο 
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ελέξγεηαο ιφγσ κεηαβνιηζκνχ εμαξηάηαη απφ ην είδνο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ εθηειεί έλα άηνκν. Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο ελέξγεηαο κεηαβνιηζκνχ 

είλαη ην met, πνπ ηζνχηαη κε 58 w/m² ή kcal/hm². Γηα παξάδεηγκα έλα met 

πεξίπνπ αληηζηνηρεί ζηε κέζε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ έλα θαζηζηφ 

άηνκν ελψ 7-8 met ζηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεη έλα άηνκν φηαλ αζιείηαη. 

Σν εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο γηα ελήιηθεο 

ππνινγίδεηαη 1.8m². 

Γξαζηεξηόηεηα Δλέξγεηα κεηαβνιηζκνύ(W/m²) met 

Κνηκηζκέλνο 40 0.7 

Καζηζκέλνο 60 1.0 

Όξζηνο 70 1.2 

Δξγαζία γξαθείνπ   

Γαθηπινγξάθεζε 65 1.1 

Οηθηαθέο εξγαζίεο   

Μαγείξεκα 95-115 1.6-2.0 

Καζάξηζκα 115-200 2.0-3.4 

Γηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

  

Πεξπάηεκα 115-220 2.0-3.8 

Υνξφο 140-255 2.4-4.4 

Tennis 210-270 3.6-4.0 

Basketball 290-440 5.0-7.6 

Πεγή:Κσλζηαληηλίδνπ Υ.<<Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή θαη Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο>> 

ζει.122 

Ζ ελδπκαζία είλαη έλα είδνο πξνζσπηθήο ξπζκηδφκελεο κφλσζεο. Ζ 

ζεξκηθή αληίζηαζε πνπ δεκηνπξγεί ζηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ 

δέξκαηνο θαη αηκφζθαηξαο εθθξάδεηαη κε ηε ηηκή κνλάδαο clo πνπ 

ηζνχηαη κε 0.155 m² K/W. Έλαο ηππηθφο θαινθαηξηλφο ξνπρηζκφο 

αληηζηνηρεί ζε 0.5 clo ελψ έλαο ρεηκεξηλφο ζε 1.0 clo. Γεληθά, ε απνδεθηή 

απφ έλαλ άλζξσπν ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη φζν απμάλεη ε δξαζηεξηφηεηά 
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ηνπ θαη φζν πην βαξχ είλαη ην ληχζηκν ηνπ, φπσο παξνπζηάδεη θαη ν πην 

θάησ πίλαθαο. 

Δλδπκαζία Clo Γξαζηεξηόηεηα 
Θεξκνθξαζία 

άλεζεο(°C) 

Υσξίο ξνχρα 0 

Αλάπαπζε 28 

Διαθξά εξγαζία 26 

Βαξηά εξγαζία 24 

Θεξηλή έλδπζε 0.5 

Αλάπαπζε 25 

Διαθξά εξγαζία 24 

Βαξηά εξγαζία 20 

Υεηκεξηλή 

έλδπζε (γηα 

εζση. Υψξν) 

1 

Αλάπαπζε 22 

Διαθξά εξγαζία 21 

Βαξηά εξγαζία 17 

Πεγή:Κσλζηαληηλίδνπ Υ.<<Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή θαη Δλεξγεηαθόο ρεδηαζκόο>> 

ζει.122 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαζνξίδεη ηελ αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ 

δέξκαηνο θαη πεξηβάιινληα αέξα. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο, ζε 

εζσηεξηθέο ζπλζήθεο, είλαη πεξίπνπ 33-34 °C. ε ρακειφηεξε 

ζεξκνθξαζία αέξα ην ζψκα απειεπζεξψλεη ζεξκφηεηα ελψ ζε ςειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο «θεξδίδεη» ζεξκφηεηα κε ζπλαγσγή. Ο βαζκφο αληαιιαγήο 

ζεξκφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα θαη επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηελ ελδπκαζία. ε ρψξνπο πνπ ζπλήζσο νη ρξήζηεο είλαη 

ειαθξά ληπκέλνη (π.ρ. ινπηξά, απνδπηήξηα θιπ) ηδαληθέο ζεσξνχληαη 

ςειφηεξεο εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο (22-24 °C) απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ρψξνπο, γηα λα αληηζηαζκίδεηαη ε απμεκέλε απψιεηα ζεξκφηεηαο απφ ην 

ζψκα. Ο Διιεληθφο Καλνληζκφο ζεξκνκφλσζεο θαζνξίδεη ηηο 

απαηηνχκελεο ζεξκνθξαζίεο γηα ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο γηα άλεηε 

δηακνλή. 
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Δθηφο απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ 

επηθαλεηψλ πνπ πεξηβάιινπλ έλα ρψξν έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηε 

ζεξκηθή άλεζε. Σν αλζξψπηλν ζψκα αληαιιάδεη ζεξκφηεηα κε ην 

εζσηεξηθφ πεξίβιεκα κέζσ αθηηλνβνιίαο αιιά θαη κέζσ ζπλαγσγήο 

φηαλ έλα άηνκν έξζεη ζε επαθή κε κηα επηθάλεηα. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία 

εθπεκπφκελεο αθηηλνβνιίαο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ. Όζν πην θαιά κνλσκέλν 

είλαη έλα θηίξην, ηφζν πην πνιχ πιεζηάδεη ε ζεξκνθξαζία ησλ 

εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, γηα παξάδεηγκα ησλ ηνίρσλ, ζηε ζεξκνθξαζία 

ηνπ αέξα ηνπ ρψξνπ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

αθηηλνβνινχκελεο ζεξκφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αίζζεζεο ζεξκηθήο 

άλεζεο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φηαλ κηα επηθάλεηα είλαη πνιχ 

ςπρξφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, π.ρ. ε επηθάλεηα ελφο 

παινζηαζίνπ, ηφηε ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη θνληά εθπέκπνπλ 

αθηηλνβνιία πξνο απηή κε απνηέιεζκα λα ληψζνπλ «ςχρξα». Έηζη 

δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο αθφκα θαη φηαλ 

απηή βξίζθεηαη ζε απνδεθηά επίπεδα (21-25 °C). 

Γπζθνξία επίζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ε κεγάιε θαηαθφξπθε δηαθνξά 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζε έλα θιεηζηφ ρψξν. Γηα λα πεξηνξηζηεί ε 

ηνπηθή δπζθνξία ζην θάησ θαη άλσ κέξνο ηνπ ζψκαηνο, ππνινγίδεηαη φηη 

απφ ην δάπεδν θαη ζε απφζηαζε 1.7 κέηξα ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο δελ 

πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 3 °C. 
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Δηθόλα 3.16:δηεξγαζίεο ζεξκηθήο άλεζεο 

πεγή:mechanicalsolutions.gr 

Ζ πγξαζία έρεη ζρεηηθά κηθξή επίδξαζε ζηελ αίζζεζε άλεζεο ελφο 

αηφκνπ πνπ θάζεηαη, εθηφο απφ αθξαίεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αέξαο είλαη 

εληειψο μεξφο ή θνξεζκέλνο. Ο ζπλδπαζκφο ςεινχ πνζνζηνχ ζρεηηθήο 

πγξαζίαο θαη πνιχ ςειήο ζεξκνθξαζίαο αέξα πξνθαιεί αίζζεκα 

δπζθνξίαο. Ο ιφγνο είλαη φηη κεηψλνληαη νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο κε 

εμάηκηζε δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο θαη πξνθαιείηαη εθίδξσζε. Παξφιν 

πνπ απηή είλαη κηα θπζηνινγηθή αληίδξαζε ηνπ ζψκαηνο γηα λα 

πξνζαξκνζηεί ζε πνιχ πγξέο θαη ζεξκέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, δελ είλαη 

επράξηζηε γηα ηνλ άλζξσπν. Πνιχ ρακειά πνζνζηά πγξαζίαο κπνξνχλ 

λα πξνθαιέζνπλ μήξαλζε ηνπ δέξκαηνο ελψ αληίζεηα ςειά πνζνζηά 

πγξαζίαο αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλαπλνή ηνπ αλζξψπνπ. Σν ρεηκψλα ε 

πγξαζία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ ζηηο θξχεο 

επηθάλεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ επίδξαζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αέξα ζηελ άλεζε εμαξηάηαη απφ ηελ 

πγξαζία, ηελ ελδπκαζία αιιά θπξίσο ηε ζεξκνθξαζία. Γεληθά, ζε 

ζεξκνθξαζίεο θάησ απφ 33-34 °C (ζεξκνθξαζία δέξκαηνο) ε αχμεζε ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ αέξα πεξηνξίδεη ηελ αίζζεζε δέζηεο γηαηί απμάλνληαη νη 

απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ ην ζψκα θαη κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

δέξκαηνο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε ηε βνήζεηα αλεκηζηήξσλ 

νξνθήο, νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά ελέξγεηαο, θαη 



 
76 

κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ηελ δψλε άλεζεο πεξίπνπ θαηά 3 °C. Γηα 

ζεξκνθξαζίεο πάλσ απφ 33-34 °C ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αέξα 

κπνξεί λα κεηψζεη ηελ άλεζε αθνχ απμάλεη ηα ζεξκηθά θέξδε απφ ην 

πεξηβάιινλ ζην ζψκα. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη επηζπκεηή 

ιφγσ ηεο ειαθξάο ςχμεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμάηκηζε κε ηε 

κείσζε ηεο πγξαζίαο ηνπ δέξκαηνο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε ζέζε ησλ αλνηγκάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ αέξα 

ζε θπζηθά αεξηδφκελα θηίξηα ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηαηί επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηε ηαρχηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα. Σν ρεηκψλα είλαη 

επηζπκεηή ε δηαηήξεζε ρακειψλ ηαρπηήησλ γηα λα απνθεχγνληαη 

ζπλζήθεο ηνπηθήο δπζθνξίαο απφ ςπρξά ξεχκαηα αέξα. Αληίζεηα ην 

θαινθαίξη απμάλνληαο ηε ηαρχηεηα ηνπ αέξα απμάλνληαη θαη νη 

απνδεθηέο ζεξκνθξαζίεο άλεζεο. χκθσλα κε ηε Σερληθή Οδεγία 

2425/86 ηνπ ΣΔΔ ε κέζε ηαρχηεηα ηνπ αέξα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν δελ 

πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0.15 m/s ελψ ηε ζεξηλή πεξίνδν ηα 0.25 m/s. Ζ 

πεξηνρή άλεζεο κπνξεί λα επεθηαζεί ην θαινθαίξη απφ 26 κέρξη 28 °C αλ 

απμεζεί αλάινγα θαη ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα κέρξη ηα 0.8 m/s. 

Δπίζεο ππνθεηκεληθνί παξάκεηξνη, φπσο ην βάξνο, ε ειηθία θαη ε 

θαηάζηαζε πγείαο ελφο αηφκνπ, ην θιίκα ζην νπνίν έρεη ζπλεζίζεη λα δεη, 

είλαη δπλαηφλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα επίπεδα ζεξκηθήο άλεζεο γηα θάζε 

άηνκν μερσξηζηά. ηφρνο ινηπφλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

πνζνζηνχ ησλ ρξεζηψλ επηηπγράλνληαο απνδεθηέο εζσηεξηθέο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο φπσο ηηο θαζνξίδνπλ ηα δηαγξάκκαηα ζεξκηθήο 

άλεζεο πνπ αθνινπζνχλ θαη ηα νπνία πξνέθπςαλ κέζα απφ έξεπλεο.27 

3.9 Υύτευςη 

3.9.1 Τψηλό φύτευςη 

Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ θξνληίδεη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ηδηνηήησλ ησλ θπηψλ κε ζθνπφ ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ 
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εμσηεξηθψλ ρψξσλ ηφζν αηζζεηηθά φζν θαη ιεηηνπξγηθά. Αλάινγα ινηπφλ 

κε ηελ αηζζεηηθή θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο ρψξνπ, γίλεηαη ε θαηάιιειε 

δηακφξθσζε θαη ε θχηεπζε επηιεγκέλσλ θπηψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζνπκε ηελ άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία θαζψο θαη 

ηελ αληαλάθιαζε ζε έλα θηίξην, ηνπνζεηνχκε θπηά θαηάιιεινπ χςνπο. 

Σα αεηζαιή δέλδξα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βφξεηα πιεπξά ησλ 

θηηξίσλ ή εθεί φπνπ κεηαβάιινπλ ηελ ηνπηθή ξνή ησλ αλέκσλ θαη 

πξνζηαηεχνπλ ηε δψλε απφ ηνπο ςπρξνχο αλέκνπο. 

ηα κεζνγεηαθά θιίκαηα θαη ζε γεσγξαθηθά πιάηε θάησ ησλ 40°, ε 

δπηηθή πιεπξά πξνζθέξεηαη γηα ηε θχηεπζε αεηζαιψλ δέλδξσλ. Σα θπηά 

πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα έρνπλ χςνο κεγαιχηεξν απφ 1,80m θαη λα 

δηαθέξνπλ ζε πθή, ρξψκα θαη κέγεζνο, γηα λα απνθεπρζεί ε κνλνηνλία. Ζ 

βιάζηεζε είηε ζαλ επηθάλεηα ριφεο είηε ζαλ θχιισκα δέλδξνπ απμάλεη 

ζεκαληηθά ηελ αλάθιαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

αληίζεηα ε άζθαιηνο, ην ζθπξφδεκα ή άιιεο ζθνπξφρξσκεο επηθάλεηεο, 

κεηψλνπλ ηελ αλάθιαζε θαη απμάλνπλ ηελ απνξξφθεζε.28 

 

 

Δηθόλα 3.17: Απεηθόληζε πςειήο θύηεπζεο 

πεγή:freewebs.com 

3.9.2 Υυτεμϋνα δώματα 

Σα θπηεκέλα δψκαηα είλαη έλαο έκκεζνο ηξφπνο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο 

βιάζηεζεο ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Σα θπηεκέλα δψκαηα απνηεινχλ 

κέζν ζεξκηθήο κφλσζεο ηνπ θηηξίνπ. 
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Σν θαινθαίξη, εκπνδίδεηαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία λα θζάζεη ζην θηηξηαθφ 

θέιπθνο κέζσ ηεο ζθηάο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα θπηά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δψκαηνο. Γειαδή κεδελίδεηαη ε επίδξαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθή πεγή 

ζεξκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ θηηξίνπ. Σέινο ηα θπηά ζπλεηζθέξνπλ κε ηελ 

εμάηκηζε απφ ηα θχιια ηνπο, ζηελ εμαηκηζηηθή ςχμε ηεο νξνθήο 

(εμαηκηζνδηαπλνή). 

Γεληθά ηα θπηεκέλα δψκαηα, ζπλεηζθέξνπλ ζηε δεκηνπξγία ήπησλ 

ζπλζεθψλ ζηνπο ρψξνπο πάλσ απφ ηνπο νπνίνπο ηνπνζεηνχληαη. Χζηφζν 

ν ζρεδηαζκφο ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο, απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, δηφηη 

ζπλδέεηαη πνηθηινηξφπσο κε ην θηίξην θαη αζθεί δηάθνξεο επηδξάζεηο ζε 

απηφ. Απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο: 

 Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή λα έρεη ππνινγηζηεί ψζηε λα θέξεη ηα 

θνξηία ηνπ θήπνπ. 

 Καηάιιειε κφλσζε ηνπ δψκαηνο (ζηεγάλσζε -ζεξκνκφλσζε). 

 Γηαρσξηζκφο ηεο κφλσζεο ηνπ δψκαηνο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θήπνπ γηα ηε πξνζηαζία ηεο απφ ηηο ρεκηθέο θαη κεραληθέο 

επηδξάζεηο ηνπ θήπνπ θαη θπξίσο απφ ηελ δηείζδπζε ησλ ξηδψλ ησλ 

θπηψλ. 

 Δπηινγή θπηψλ ηθαλψλ λα αλαπηπρζνχλ ζηηο εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηα δψκαηα (θιηκαηηθέο, εδαθηθέο) 

 Άξδεπζε ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο θαη απνξξνή ησλ νκβξίσλ.29 

 

Δηθόλα 3.18: Φπηεκέλν δώκα πνιπθαηνηθίαο 

πεγή:xromatadiakosmisi.com 



 
79 

3.10 Αυτοδυναμύα ςε ηλεκτρικό ενϋργεια  

3.10.1 Υωτοβολταώκϊ ςυςτόματα 

Ζ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ ή/θαη 

ε δεκηνπξγία θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν 

ζηνλ ηνκέα ηεο απηνδχλακεο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Έλα ζσζηά 

ηνπνζεηεκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ πγεία ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ θηηξίνπ απφ πιεπξάο βιαβεξψλ επηδξάζεσλ ηνπ 

θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ πνπ πεξηέρεη, ζα έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

απφιπηεο απνθπγήο παξαγσγήο αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, θαη ην 

βαζηθφηεξν, ηελ εμνηθνλφκεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα δηαηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο. Έλα ζχζηεκα απηνχ ηνπ είδνπο 

έρεη ζπλήζσο απφζβεζε ζε βάζνο δεθαεηίαο θαη ειάρηζηεο σο θαη 

κεδακηλέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Έλα άιιν ζέκα πνπ πξέπεη λα ιεθζεί 

ζνβαξά ππ‟ φςηλ είλαη ην φηη επεηδή ην θηίξην δελ ζα ιεηηνπξγεί ζε 

θαζεκεξηλή βάζε φιν ηνλ ρξφλν, ε ελέξγεηα πνπ ζα παξάγεηαη είλαη 

πξνηηκφηεξν λα δηαηίζεηαη ζε πάξνρν αληί λα απνζεθεχεηαη ζε δαπαλεξέο 

θαη θνζηνβφξεο, απφ πιεπξάο ζπληήξεζεο, ζπζηνηρίεο ειεθηξηθψλ 

ζπζζσξεπηψλ.30 

 

Δηθόλα 3.19: Φσηνβνιηατθό πάλει 

πεγή:fotovoltaika.gr 
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Ζ ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηνρεχεη: 

 ηε κείσζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζε εζληθφ επίπεδν απφ 

νξπθηά θαχζηκα. 

 ηα ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπεκπφκελσλ αεξίσλ. 

 ηελ νηθνλνκηθφηεξε παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ: 

 Σερλνινγία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ εθφζνλ δελ πξνθαινχληαη 

ξχπνη απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

 Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη απνθεληξσκέλν θαχζηκν, δηαηίζεηαη 

παληνχ θαη δελ θνζηίδεη. 

 Αζφξπβε ιεηηνπξγία. 

 ρεδφλ κεδεληθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. 

 Μεγάιε δηάξθεηα δσήο (25 ρξφληα). 

 Γπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ . 

 Μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε ήδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο. 

 Δπειημία ζηηο εθαξκνγέο, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ άξηζηα, ηφζν σο 

απηφλνκα ζπζηήκαηα φζν θαη σο πβξηδηθά ζπζηήκαηα, φηαλ 

ζπλδπάδνληαη κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο (ζπκβαηηθέο ή 

αλαλεψζηκεο) θαη ζπζζσξεπηέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο 

παξαγφκελεο ελέξγεηαο. 

Δθηηκάηαη φηη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο, 

έρεη απφζβεζε ζε 10 ρξφληα, φηαλ ε ζπλνιηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ είλαη 25 

ρξφληα.31 
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3.10.2 Αυτόματο ύςτημα Ελϋγχου ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηα ζρνιηθά θηίξηα ην 70% ηεο ελέξγεηαο 

θαηαλαιψλεηαη γηα ζέξκαλζε θαη ην 30% γηα θσηηζκφ. Μέζσ εηδηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ ζπλεθηηκεί ηνλ ππάξρνληα ειηαθφ θσηηζκφ, θαζψο θαη 

ηελ χπαξμε ή κε καζεηψλ ζηηο ηάμεηο, ζα κεηψλεηαη ή δε ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν θσηηζκφο κέζσ ιακπηήξσλ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ελεξγεηαθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θηηξίσλ, ην νπνίν αθ‟ ελφο ζα παξέρεη ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο – ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θηηξίνπ θαη αθεηέξνπ ζα 

εμνηθνλνκεί ελέξγεηα απφ κνλάδεο ζέξκαλζεο, ςχμεο, αεξηζκνχ θαη 

θσηηζκνχ. 

Σα «έμππλα θηίξηα», πξνηείλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε απηνκαηνπνηεκέλσλ 

κεραληζκψλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ θηηξίσλ ηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο φζνλ αθνξά ηε ζεξκηθή 

άλεζε, ην θσηηζκφ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα, κε ηελ 

ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλνη κεραληζκνί 

ζα πξνζαξκφδνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο 

θάζε θηηξίνπ, ελψ ζα ελνπνηνχληαη κε ζχγρξνλν ινγηζκηθφ ειεθηξνληθήο 

δηαρείξηζεο. Σν ζχζηεκα ζα έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί ηελ 

ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ θαη λα πξνηείλεη 

κεζφδνπο βειηίσζήο ηεο. 

Σν ζχζηεκα απηφ αληαπνθξίλεηαη ζηελ επξχηεξε πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζσ ηνπ 

νξζνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε Οδεγία πνπ σζεί ηα θξάηε κέιε ζηε ζέζπηζε 

απζηεξφηεξσλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ.32 
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3.11  Τλικϊ 

3.11.1   Κριτόρια για την επιλογό υλικών ςε ενεργειακϋσ καταςκευϋσ. 

Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζηφρσλ. Δίλαη θαζνξηζηηθή ζε φηη αθνξά ηε κνξθή, ηελ 

αηζζεηηθή, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ νηθνλνκία. Δίλαη αλαγθαία εδψ 

κηα δηεπθξίληζε: νηθνινγηθά δελ είλαη ηα θπζηθά ή πγηεηλά πιηθά, 

νηθνινγηθά είλαη ηα πιηθά εθείλα, πνπ θαιχπηνπλ κηα ζεηξά παξακέηξσλ, 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ πιηθνχ, ηελ απαξαίηεηε 

ελέξγεηα, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμφξπμε, παξαγσγή θαη κεηαθνξά ηνπ, 

θαζψο επίζεο ηε δηάξθεηα δσήο αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα κειινληηθήο 

αλαθχθισζήο ηνπ. 

Έμη θξηηήξηα κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή πιηθψλ γηα 

πεξηβαιινληηθά θηιηθέο θαηαζθεπέο: 

 Δπηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, π.ρ. εθπνκπέο CO2, θαηαζηξνθή 

ηνπ φδνληνο θ.ιπ. 

 Δπηπηψζεηο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην 

πιηθφ, π.ρ. εμφξπμε ηνπ πιηθνχ απφ βνπλά θ.ιπ. 

 Δπηπηψζεηο ζην ηνπηθφ θαη κε ηνπηθφ πεξηβάιινλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ. 

 Δκπεξηερφκελε ελέξγεηα, πνπ νξίδεηαη σο ε ελέξγεηα πνπ 

θαηαλαιψλεηαη απφ ηε απνθνκηδή, κεηαθνξά θαη επεμεξγαζία 

ηνπ πιηθνχ. 

 Κίλδπλνη πγείαο ζπζρεηηδφκελνη κε ηελ επεμεξγαζία ή ηελ 

ζπληήξεζε ησλ πιηθψλ. 

 Αλακελφκελνο ρξφλνο δσήο ηνπ πιηθνχ θαη πηζαλφηεηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή αλαθχθισζεο.33 
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3.11.2    Φαρακτηριςτικϊ υλικϊ 

3.11.2.1 Το Ξύλο 

Σν μχιν ζεσξείηαη ζπρλά ην πην νηθνινγηθφ πιηθφ. Έλα απφ ηα βαζηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη φηη πξνέξρεηαη απφ κηα αλαλεψζηκε δσληαλή 

πεγή ελέξγεηαο, ηα δέληξα. Δπίζεο, έρεη κηθξή εκπεξηερφκελε ελέξγεηα, 

πνπ ζεκαίλεη φηη δελ απαηηείηαη πνιιή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. 

Σέινο, είλαη αλαθπθιψζηκν. Όκσο ππάξρεη κηα αζπκθσλία σο πξνο ην 

πνπ ζπλήζσο παξάγεηαη θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλά ηνλ θφζκν, ε νπνία 

δεκηνπξγεί πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Αγγιία ην 90% ηεο μπιείαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη εηζαγφκελε. Τπάξρνπλ αθφκε, ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη απφ ηελ ρξήζε ηνπ μχινπ. Ζ ππεξβνιηθή πινηφκεζε 

απεηιεί ηελ επηβίσζε ηξνπηθψλ δαζψλ εηδηθά ηνπ Ακαδνλίνπ θαη ηεο 

Ηλδνλεζίαο. Πνιιά είδε φπσο ην ηηθ, ην ηξφθν, θαη ην θέξνπηλγθ, 

θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε.  

3.11.2.2  Η Πέτρα 

Ζ πέηξα σο θπζηθφ πιηθφ έρεη επίζεο πνιιά αηζζεηηθά θαη πξαθηηθά 

πξνηεξήκαηα. Έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ηεο πέηξαο απφ 

πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο, είλαη φηη, καδί κε ην ηνχβιν θαη ην ηζηκέλην, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζεθεχζεη κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο, 

θαζηζηψληαο ηελ έηζη ζεκαληηθφ πιηθφ ζε θηίξηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ 

παζεηηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ ρξήζε ηεο πέηξαο, γηα λα ζεσξείηαη νηθνινγηθή, 

νθείιεη βεβαίσο λα πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηνπ 

θεηκέλνπ. 

3.11.2.3 Τα Μέταλλα 

Παξφιν πνπ ε εκπεξηερφκελε ελέξγεηα ησλ κεηάιισλ είλαη κεγάιε, φηαλ 

απηά είλαη ηα πην ελδεδεηγκέλα γηα ηελ ρξήζε, ηφηε κπνξνχλ λα γίλνπλ 

απνδεθηά. Γηα παξάδεηγκα, ην αινπκίλην, ην νπνίν είλαη πιηθφ πνπ 
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αλαθπθιψλεηαη, κπνξεί λα δψζεη πνιχ ελδηαθέξνληα πξντφληα, φπσο 

αλαθπθισκέλα πάλει γηα ρξήζε δηαρσξηζηηθψλ ή επελδχζεσλ, θαζψο 

επίζεο επηθάλεηεο γηα επελδχζεηο ςεπδνξνθψλ. 

3.11.2.4 Το Γυαλί 

Σν γπαιί είλαη πιηθφ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηε ζχγρξνλε 

αξρηηεθηνληθή θαη κπνξεί λα ραξαθηεξίζεη θαη ηελ αεηθφξν 

αξρηηεθηνληθή ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Ζ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ, δελ είλαη ηφζν κεγάιε, ελψ δηαξθψο δεκηνπξγνχληαη λέα 

έμππλα θξχζηαιια κε πεξηβαιινληηθέο ηδηφηεηεο θαη εηδηθά γπαιηά πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελέξγεηαο, φπσο ηα θσηνβνιηατθά. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ πηα ζην εκπφξην πνιιά πξντφληα απφ αλαθπθισκέλν γπαιί. Σν 

γπαιί είλαη έλα απφ ηα πξψηα πιηθά, πνπ αλαθπθιψζεθαλ θαη 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

Δηθόλα 3.20: Γπάιηλν θηίξην 

πεγή:prismaglass.wordpress.com 

3.11.2.5 Το Χώμα 

Σν έλα ηξίην ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο δεη ζε ζπίηηα θαηαζθεπαζκέλα απφ 

ρψκα. Οη ρνληξνί ερνκνλσηηθνί ρσκάηηλνη ηνίρνη απνξξνθνχλ ηε 

ζεξκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηελ απνδίδνπλ αξγά, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηζκάησλ. Σν ζηνηρείν απηφ, 

ηνπο θαζηζηά ελδηαθέξνπζα επηινγή γηα θαηαζθεπέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ 

παζεηηθφ ειηαθφ ζρεδηαζκφ. ήκεξα, θαηαζθεπάδνληαη πιηθά απνιχησο 
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νηθνινγηθά, κε βάζε ην άςεην ρψκα, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

σο πιηθφ γηα ηνίρνπο πιεξψζεσο. Σέηνην πιηθφ είλαη ην claytec, έλα 

κίγκα απφ άςεην ρψκα, λήκα απφ γηνχηα θαη κπακπνχ. Σα δπν ηειεπηαία 

ζηνηρεία παξέρνπλ ζην πάλει ζηαζεξφηεηα, ελψ κεηψλνπλ ην βάξνο. Σν 

πιηθφ απηφ έρεη θαιέο ζεξκνκνλσηηθέο θαη ερνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο. 

3.11.2.6 Το Χαρτί 

Σν ραξηί απαηηεί κεγάιεο πνζφηεηεο μπιείαο γηα λα δεκηνπξγεζεί. 

Δπνκέλσο, ην αλαθπθισκέλν ραξηί είλαη πξνηηκεηέν απφ νηθνινγηθήο 

πιεπξάο. ήκεξα, ην αλαθπθισκέλν ραξηί ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε πνιιά πξντφληα φπσο εθεκεξίδεο, βηβιία, ηαπεηζαξίεο 

θ.α. Οη πεξηζζφηεξεο ηαπεηζαξίεο ηεο αγνξάο θαηαζθεπάδνληαη απφ 

αλαθπθισκέλν ραξηί. Μηα άιιε ρξήζε, πνπ έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη 

έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ηα έπηπια απφ ραξηί. 

3.11.2.7 Το Μπαμπού 

Σν κπακπνχ είλαη θπηφ πνπ κεγαιψλεη πνιχ γξήγνξα θαη κπνξεί λα 

ζπιιερζεί θάζε ηέζζεξα κε έμη ρξφληα. Σα πιηθά πνπ παξάγνληαη απφ ην 

κπακπνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, φπσο ζε 

δάπεδα, ζθάιεο, δηαρσξηζηηθά, έπηπια θ.α. Σν κπακπνχ έξρεηαη απφ 

καθξηά, αθνχ νη πεξηζζφηεξεο θπηείεο βξίζθνληαη ζηελ Κίλα. 

 

Δηθόλα 3.21: πίηη από πιηθό κπακπνύ 

πεγή:deconow.gr 
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Παξφια απηά, ην ελεξγεηαθφ θφζηνο ηεο κεηαθνξάο ηνπ ππεξθαιχπηεηαη 

απφ ηα άιια θέξδε θαη πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη σο πιηθφ. Δίλαη 

ζθιεξφηεξν απφ άιια μχια, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δξπο θαη πνιχ 

ζηαζεξφ, πξάγκα πνπ ην θαζηζηά θαιχηεξε επηινγή ζε πεξηπηψζεηο 

κεγάισλ δηαθπκάλζεσλ ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πγξαζία. Σν κπακπνχ 

θφβεηαη ζε ιεπηέο ισξίδεο θαη πξεζάξεηαη, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε 

επηθάλεηα. Σν ηειηθφ πξντφλ κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα βαθηεί ζε δηάθνξεο 

απνρξψζεηο κε νηθνινγηθέο βαθέο θαη βεξλίθηα.34 

3.11.3 Τλικϊ του μϋλλοντοσ 

Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία έρεη δηεπξχλεη ηελ γθάκα ησλ πιηθψλ πνπ αηψλεο 

θπξηαξρνχζαλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ. Σν κέιινλ θαίλεηαη φηη ζα 

θέξλεη δηαξθψο θαη λέα πιηθά. Τιηθά πνπ είλαη λνήκνλα, πνπ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαβάιινληαη ή έρνπλ ηδηφηεηεο πνπ θαλείο δελ ζα 

πεξίκελε θαη πνπ ζίγνπξα δηεπξχλνπλ ηηο επηινγέο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Αλαθνξηθά κφλν παξαζέηνπκε θάπνηα ζηνηρεία. 

 Αεξνηδέι – έμηξα ειαθξά πιηθά πνπ είλαη πεξίπνπ 99% αέξαο θαη 

είλαη ηδηαηηέξσο απνηειεζκαηηθά κνλσηηθά. 

 Βαθέο πνπ αιιάδνπλ ηηο ζεξκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο, γηα παξάδεηγκα 

γίλνληαη πην αλαθιαζηηθέο ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. 

 Γηαθαλέο ζθπξφδεκα πνπ ζα καο επηηξέςεη λέεο ζθέςεηο γηα ην 

θσο θαη ηε δνκή. 

 Γπαιί πνπ ζα αληαλαθιά θσο πξνο ην ηαβάλη θαη πίζσ πξνο ην 

δσκάηην γηα λα παξέρεη θαιχηεξε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο. 

 Καιχηεξε αλαθχθισζε – ζπαζκέλν γπαιί κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπλεθηηθφ πιηθφ ζην ζθπξφδεκα. 

 Νέα, πην απνηειεζκαηηθά θσηνβνιηατθά πιηθά (ζηιηθνλνχρα θαη 

κε) 
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 Πην απνηειεζκαηηθφ θσηηζκφ πνπ πεξηιακβάλεη επξείαο 

ζπέθηξνπκ. 

 Νέα θαη πην απνηειεζκαηηθά πιηθά απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη 

hydrogen.35 

 

 

Δηθόλα 3.22: Αεξνηδέι ην ειαθξύηεξν πιηθό ζηνλ θόζκν 

πεγή:blog.plaisio.gr 

 

                                    

Δηθόλα 3.23: Γηαθαλέο ζθπξόδεκα 

                                    
                                                           πεγή:decobook.gr 
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4 ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ 

ΚΣΙΡΙΟΤ 

4.1  Σνίρνη – θνπθώκαηα ηνπ θηηξίνπ 

Οη πξνηάζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ελφο θηηξίνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ αλαιπηηθφηεξα: 

 Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ θνπθσκάησλ θαη ησλ 

παινπηλάθσλ ηνπ θηηξίνπ κε λέα παινζηάζηα κε 

ζεξκνδηαθνπηφκελν πηζηνπνηεκέλν πξνθίι αινπκηλίνπ θαη δηπινχο 

ελεξγεηαθνχο παινπίλαθεο πνιιαπιψλ ζηνηβάδσλ απφ δηαθαλή 

θξχζηαιια. 

 

Δηθόλα 4.1:ελεξγεηαθνί παινπίλαθεο 

πεγή:Thermansipress.gr 

 Σα επηρξίζκαηα ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ζα θαιπθζνχλ κε ςπρξά 

ελεξγεηαθά ρξψκαηα κε βάζε αθξπιηθνχ γαιαθηψκαηνο θαη 

γαιαθηψκαηνο ζηιηθφλεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

ζεξκνκνλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ. 

 

 
 

 

 

 
       Δηθόλα 4.2: επηρξίζκαηα εμσηεξηθώλ ηνίρσλ 

πεγή: 4green.gr 
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 Σνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ ή/θαη εζσηεξηθψλ πεξζίδσλ. 

Δηδηθά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ηα εμσηεξηθά ζθίαζηξα εθφζνλ 

δηαζέηνπλ ειεθηξνθίλεην ζχζηεκα ξπζκηδφκελσλ πεξζίδσλ 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη λα ξπζκίδνπλ απηφκαηα ηελ πνζφηεηα 

ηνπ θπζηθνχ θσηφο πνπ ζα πξέπεη λα εηζέξρεηαη. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απνθηάηαη κηα νκαιή ηζνξξνπία νπηηθήο θαη ζεξκηθήο 

άλεζεο, ελψ απνθεχγεηαη θαη ε ππεξζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ. 

 
 

Δηθόλα 4.3: Δμσηεξηθά ζθίαζηξα 

πηγή:formalkoufomata.gr 

4.1.1 Ηιεθηξνδόηεζε Κηηξίνπ 

Μπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη παξαθάησ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο: 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ή/θαη  

αλεκνγελλεηξηψλ, εθφζνλ ηα θφζηε ην επηηξέπνπλ, πνπ ζα 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζε ειεθηξηθφ ξεχκα ελψ 

ηαπηφρξνλα δελ ζα πξνθαινχλ αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο θαη ζα 

έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθή ζπληήξεζε θαη καθξνρξφληα δηάξθεηα 

δσήο. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηα θφζηε ζπληήξεζεο ειεθηξηθψλ 

ζπζζσξεπηψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα απνζεθεχεηαη ε 

παξαγφκελε ελέξγεηα είλαη πξνηηκφηεξν ε ελέξγεηα απηή λα 
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δηαηίζεηαη απ‟ επζείαο ζε πάξνρν πνπ ζα αλαιακβάλεη θαη ην 

ινγηζηηθφ κέξνο ηνπ επηκεξηζκνχ θέξδνπο θαη θφζηνπο.36 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ππξάθησζεο θαη θζνξηζκνχ κε 

ιακπηήξεο LED πνπ πιεξνχλ απφιπηα ηηο πξνδηαγξαθέο 

ζπκβαηφηεηαο κε ηηο ηζρχνπζεο ηάζεηο ξεχκαηνο θαη θπξίσο ιφγσ 

ηεο ρακειήο θαηαλάισζεο θαη καθξνρξφληαο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. 

Πξνηείλεηαη επίζεο θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ απιψλ θαιπκκάησλ 

ηνπο κε θαιχκκαηα πνπ δηαζέηνπλ ή ρξεζηκεχνπλ ζαλ 

αλαθιαζηήξεο θσηφο γηα αθφκε κεγαιχηεξε απφδνζε. 

 
Δηθόλα 4.4: Λακπηήξεο LED 

πεγή:patractive.gr 

 

 Δμαεξηζκφο κε αηζζεηήξεο CO2 (Smart Systems), ελζσκαησκέλνπο 

ζε αλεκηζηήξεο παξαζχξνπ, πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη φηαλ 

θαηαγξάθεηαη ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ ησλ 

1.001 ppm, θαη ζα ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα αεξηζκνχ γηα 

ηελ αλαλέσζε ηνπ αέξα ησλ αηζνπζψλ φπνπ θαη φηαλ απηφ ζα 

ρξεηάδεηαη. Παξάιιεια ζα κεηψλνληαη νη ζπζζσξεχζεηο 

κηθξνζσκαηηδίσλ Α10 θαη ινηπψλ ξχπσλ, φπσο π.ρ.  CO, NOX 

θ.ιπ. Απηφ ζα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

φηαλ ηα παξάζπξα ησλ ρψξσλ εξγαζίαο ζα είλαη θιεηζηά. 

 Δγθαηάζηαζε θσηνθχηηαξσλ (Smart Systems) ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο πνπ ζα δηαθφπηνπλ ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο 

ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη αλζξψπηλε 
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παξνπζία ζηνλ ρψξν ή/θαη εάλ ν θπζηθφο θσηηζκφο πιεξνί ηα 

επίπεδα άλεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ. Έλα δίθηπν 

θσηνθχηηαξσλ, εγθαηεζηεκέλσλ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ηνπ 

θηηξίνπ ζα παξέρεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, ζε φηη αθνξά ηνλ θσηηζκφ, ηε ζεξκηθή άλεζε, θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 37 

4.1.2 Δλαιιαθηηθή Τδξνδόηεζε ηνπ Κηηξίνπ 

Δδψ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ νη εμήο ιχζεηο εμνηθνλφκεζεο: 

 Γεκηνπξγία κνλάδαο επεμεξγαζίαο πγξψλ ιπκάησλ πνπ ζα 

επεμεξγάδεηαη θαη ζα αλαθπθιψλεη ηα πγξά ιχκαηα νιφθιεξνπ ηνπ 

θηηξίνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα εμνηθνλνκείηαη θαη ζα 

αλαθπθιψλεηαη κία ηεξάζηηα πνζφηεηα λεξνχ πνπ αληί λα 

απνξξίπηεηαη ζην θεληξηθφ απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα ηεο πφιεο, ζα 

δηαηίζεηαη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ πνπ είλαη κεγάιεο. 

 πιινγή θαη Γηαρείξηζε φκβξησλ πδάησλ ζε ππφγεηα δεμακελή θαη 

ε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηελ άξδεπζε ησλ θπηεκέλσλ ρψξσλ γχξσ 

απφ απηά, θαζψο επίζεο θαη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο. Σν ζχζηεκα απηφ 

ζπλεπηθνπξεί ηελ Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο Τγξψλ Λπκάησλ ζε 

βαζκφ πνπ νη απαηηήζεηο ζε κε πφζηκν λεξφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ λα ππεξθαιχπηνληαη.38 

 
      Δηθόλα 4.5: Μηθξή κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ 

πηγή:geshellas.gr 
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 Ζ εγθαηάζηαζε βαιβίδσλ απηφκαηεο παχζεο ξνήο χδαηνο πνπ ζα 

κεηψζεη δξαζηηθά ηελ ζπαηάιεζε λεξνχ ζην θηίξην. Δίλαη γεγνλφο 

αλακθηζβήηεην φηη ζηελ θαηαλάισζε λεξνχ ζε ρψξνπο δεκνζίσλ 

θηηξίσλ γίλεηαη κεγάιε ζπαηάιε θαη σο εθ ηνχηνπ θαιφ ζα είλαη λα 

ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο δεδνκέλνπ φηη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν εκθαλήο έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ 

βξνρνπηψζεσλ κε απνηέιεζκα ηα απνζέκαηα λεξνχ ζηνπο 

ηακηεπηήξεο λα ιηγνζηεχνπλ. 

 
Δηθόλα 4.6: Βαιβίδα απηόκαηεο παύζεο ξνήο ύδαηνο 

πεγή:youbath.gr 

 

4.1.3   Θέξκαλζε – Φύμε Κηηξίνπ 

Γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε ηνπ θηηξίνπ έρνπλ λα πξνηαζνχλ νη εμήο 

πξνηάζεηο: 

 Δγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηψλ (Smart Systems) πνπ ζα δηαθφπηνπλ 

ηε ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε ζε ρψξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ή 

ζε ρψξνπο πνπ ηα παξάζπξα είλαη αλνηθηά. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκε ελέξγεηα πνπ ζπαηαιάηαη άζθνπα φηαλ νη 

αίζνπζεο θαη ηα γξαθεία παξακέλνπλ θελά. Έηζη, ην νηθνλνκηθφ 

θέξδνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ εμνηθνλφκεζε απηή ζα κπνξεί λα 

δηαηεζεί ζηνλ ηνκέα έξεπλαο πνπ, ζε εζληθφ επίπεδν, πζηεξεί ζε 

ζρέζε κε απηφλ ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 
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Δηθόλα 4.7: Απεηθόληζε αηζζεηήξα 

πεγή:a-lab.gr 

 

 Ρχζκηζε ζεξκνζηαηψλ  ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο 

ζηνπο 20-23 βαζκνχο Κειζίνπ πεξίπνπ, δεδνκέλνπ φηη ε επξχηεξε 

πεξηνρή πνπ εδξεχεη ην θηίξην είλαη εχθξαηε, κε απνηέιεζκα ην 

ηνπηθφ θιίκα λα είλαη σο επί ην πιείζηνλ ήπην ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκψλα θαη ζπάληα νη επηθξαηνχζεο ζεξκνθξαζίεο λα 

ππνρσξνχλ ζε κνλνςήθηα επίπεδα, ηνπιάρηζηνλ ζηελ δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. Δάλ, ηψξα, ππάξμεη θάπνην θχκα θαθνθαηξίαο κε ρακειέο, 

γηα ηα δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, ζεξκνθξαζίεο νη ζεξκνζηάηεο 

εχθνια κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα νη ζπλζήθεο απηέο επηθξαηήζνπλ. 

 Απηνλφκεζε ζέξκαλζεο – ςχμεο κε ηελ δεκηνπξγία 

απηνλνκεκέλσλ ηνκέσλ κε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ θαη 

εγθαηάζηαζε ειεθηξνβαλψλ ζε θάζε ηνκέα. Ζ απηνλφκεζε απηή 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηψλ ζηηο αίζνπζεο ζα 

εμαιείςνπλ ην θαηλφκελν ηεο άζθνπεο θαηαζπαηάιεζεο ελέξγεηαο 

ζηηο θελέο αίζνπζεο θαη ζε ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ 

παξαηεξνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ζε θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 Υξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα παξάγεηαη απφ ηα 

Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα ή/θαη ηηο Αλεκνγελλήηξηεο γηα ηελ 

ζέξκαλζε θαη ςχμε ηνπ θηηξίνπ εθφζνλ απηή επαξθεί. Πξέπεη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην ζέκα ηνπ θφζηνπο θπξίσο ησλ 

Αλεκνγελλεηξηψλ, δεδνκέλνπ φηη ηα θφζηε αγνξάο ηνπο είλαη 

ηεξάζηηα κε απνηέιεζκα νη ρξφλνη απφζβεζήο ηνπο λα είλαη 

αλάινγνη. 
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 Δγθαηάζηαζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ γηα ζπλερή ξνή δεζηνχ 

λεξνχ ζην θηίξην. Όπσο είλαη γλσζηφ, νη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο 

ζεσξνχληαη απφ ηηο θαζαξφηεξεο θαη απνδνηηθφηεξεο ζπζθεπέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη πνπ ζηελ 

δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο δσήο ηνπο εμνηθνλνκνχληαη ζεκαληηθά 

ρξεκαηηθά πνζά ελψ ηαπηφρξνλα απνθεχγεηαη ε έθιπζε ζηελ 

αηκφζθαηξα ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ CO2. Τπάξρνπλ δηαθφξσλ 

εηδψλ ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο θαη νη επηθξαηέζηεξνη είλαη νη 

θιεηζηνχ θπθιψκαηνο θαη ηξηπιήο ελέξγεηαο πνπ εθηφο απφ ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη κε ειεθηξηθφ 

ξεχκα, εάλ επηθξαηεί λέθσζε ζηελ πεξηνρή, ελψ ηαπηφρξνλα 

κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ θαη κε ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 
Δηθόλα 4.8: Ηιηαθόο ζεξκνζίθσλαο 

πεγή:romvostech.gr 

 

 Ζ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ θηηξίνπ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο αιιά 

θαη ηε κεδεληθή εθπνκπή αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ ιφγσ ηεο ηέιεηαο 

θαχζεο πνπ ζπληειείηαη ζηνπο θαπζηήξεο ησλ αληίζηνηρσλ 

ζπζηεκάησλ. Δλαιιαθηηθά, ε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα 

γίλεη θαη κε ειεθηξηθή ελέξγεηα, εθφζνλ ν ζπλδπαζκφο 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη αηνιηθήο ελέξγεηαο επαξθεί γηα 

ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.39 
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 Ζ ηνπνζέηεζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο ζα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε 

ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη ζα εληζρχζεη ην 

θπζηθφ αεξηζκφ ησλ ρψξσλ. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη 30% 

πεξίπνπ ιηγφηεξε ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ.  

 

Δηθόλα 4.9: Απεηθόληζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο 

πηγή:anemistiresorofis.gr 

Σα αλακελφκελα νθέιε ζα είλαη πνιιά, θαζψο ζα ππάξρεη κεγάιε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην θηίξην, ηφζν θαηά ηε ζεξηλή φζν θαη θαηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν. Παξάιιεια, ζα έρνπκε κεγαιχηεξε βειηίσζε ησλ 

ζεξκηθψλ, νπηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο 

θαη ηνπ κηθξνθιίκαηνο, ελψ ζα επηηεπρζεί ηεξάζηηα κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 

4.2 Φύηεπζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν 

Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θχηεπζε ρακειήο βιάζηεζεο θαη 

θπιινβφισλ δέληξσλ ζηε λφηηα φςε ηνπ νηθνπέδνπ γηα ζθίαζε ην 

θαινθαίξη θαη ειηαζκφ ην ρεηκψλα. .(ΝΟΚ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 89)40 

Δπίζεο ηα αεηζαιή δέληξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βφξεηα πιεπξά ησλ 

νηθνπέδσλ γηα πξνζηαζία απφ ηνπο βφξεηνο αλέκνπο. 

                                     
                                    Εικόνα 4.10  πηγή: Outdoordesign.gr 
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5 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη κε ζσζηή 

νξγάλσζε  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζνχλ ηα ελαπνκείλαληα 

βηνκεραληθά θηίξηα ηεο νδνχ Πεηξαηψο. Όινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο κε 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηελ αλάδεημε θαη ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε φισλ απηψλ ησλ ηζηνξηθψλ θηηζκάησλ σο ρψξσλ 

πνιηηηζκνχ, εθπαίδεπζεο, ςπραγσγίαο θαη αλάδεημεο ηνπ ηζηνξηθνχ 

πινχηνπ. 

Ζ νδφο Πεηξαηψο ε νπνία ιεηηνπξγεί σο άμνλαο κεηαμχ ηεο Αζήλαο θαη 

ηνπ Πεηξαηά ζα αλαβαζκίζεη αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ πιένλ βηνκεραληθψλ θηηζκάησλ. 

Απηά ηα θηίζκαηα ζα ζπκίδνπλ φηη θάπνηε ε θαξδηά ηεο βηνκεραληθήο 

νηθνλνκίαο ρηππνχζε ζηελ νδφ Πεηξαηψο. 

ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έγηλαλ θαη κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ ην θηίξην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζεσξεζεί ελεξγεηαθφ 

δεδνκέλνπ φηη έρνπλ ηεξεζεί ζε κεγάιν βαζκφ νη θαλφλεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο. Με ην ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ νη ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ηνπ ζα κεησζνχλ, δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

πεξηνρήο. Δπίζεο ην θηίξην ζα απνθηήζεη θαιαηζζεζία εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε πνηφηεηα δηαβίσζεο.  

Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ηα θηίξηα παιαηφηεξσλ εηψλ αληηθαζίζηαληαη κε 

ζχγρξνλα πνπ πιεξνχλ ελεξγεηαθέο πξνδηαγξαθέο δεκηνπξγείηαη ζε 

εζληθή θιίκαθα έλα κεγάιν πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Αλ 

κάιηζηα ιεζθεί ππ‟ φςηλ ε εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε φμπλζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο γίλεηαη αθφκε πην επηηαθηηθή ε αλάγθε 

γηα δεκηνπξγία λέσλ ελεξγεηαθψλ θηηξίσλ αιιά θαη κεηαηξνπήο ησλ 

παιηψλ ζε ελεξγεηαθά. 
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