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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
  

 
Επιπτώσεις κτηρίου στο περιβάλλον. 

 
 

 Καθ’ όλα τα στάδια της ζωής τους - από την κατασκευή, την χρήση, 
την συντήρηση, την ανακαίνιση ως την κατεδάφισή τους - τα κτίρια 
έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην ποιότητα της ζωής και την υγεία, τόσο αυτών που τα 
κατοικούν, όσο και των περιοίκων. Ο κλάδος των κατασκευών 
καταναλώνει μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων (αδρανή υλικά, ορυκτά,  
και νερό ) καθώς και ενέργειας. Το τσιμέντο, ο χάλυβας, το αλουμίνο, το 
ξύλο, τα κεραμικά, τα συνθετικά και τα σύνθετα υλικά, τα χρώματα,  τα 
βερνίκια, οι οργανικοί διαλύτες και τα άλλα δομικά προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται στις κατασκευές που χρησμοποιούνται χρειάζονται 
μεγάλες ποσότητες φυσικών πρώτων υλών και ενέργειας για την 
παραγωγή τους, την μεταφορά τους και την ενσωμάτωσή τους σε ένα 
κτήριο. 

 
Η θέρμανση, ο κλιματισμός, η παραγωγή ζεστού νερού, ο τεχνητός 

φωτισμός, απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας καί συνεπάγονται 
έμμεσες ή άμεσες εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα. 

 
Η ρύπανση του αέρα από τις ενεργειακές εκπομπές ενός κτηρίου έχει 

επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (σε τοπικό επίπεδο) και επιδεινώνει τα 
αρνητικά φαινόμενα, όπως είναι η όξινη βροχή (σε περιφερειακό 
επίπεδο) και η αλλαγή του κλίματος που οφείλεται στην αύξηση των 
συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (σε πλανητικό 
επίπεδο). 

  
Επίσης πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, 

την συντήρηση και την ανακαίνηση των κτηρίων περιέχουν τοξικές 
ουσίες που ρυπαίνουν τον αέρα και τα νερά και προκαλούν βλάβες στην 
υγεία των ανθρώπων και στα φυσικά οικοσυστήματα. Οι ουσίες συτές 
εμπεριέχονται και στα υλικά κατεδαφίσεως που μαζί με τα δομικά 
κατάλοιπα συνιστούν ιδιαίτερη κατηγορία στερεών αποβλήτων. 

 
Επί πλέον, αυτή καθ’ εαυτή η χωροθέτηση και η ανέγερση ενός νέου 

κτηρίου επηρεάζει το χώρο και έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον που 
εκτείνονται από την διατάραξη του τοπίου, την μείωση των ελεύθερων 
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χώρων πρασίνου, την όχληση των περιοίκων (στέρηση θέας, θόρυβος, 
κατάληψη χώρων σταθμεύσεως ), την επέκταση των δικτύων (ηλεκτρικό, 
νερό, τηλέφωνο, αποχέτευση κ.τ.λ), την αποκομιδή των απορριμάτων και 
την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου, ως την μεταβολή της 
κυκλοφορίας του αέρα και την αλλαγή του τοπικού μικροκλίματος. 
Αντίστροφα, κάθε κτήριο δέχεται επιδράσεις από τον εξωτερικό του 
περίγυρο, με αποτέλεσμα ένα αλλοιωμένο εσωτερικό περιβάλλον που με 
τη σειρά του επηρεάζει την ποιότητα ζωής αυτών που το χρησιμοποιούν. 

 
Οι αρνητικές επιπτώσεις από την κατασκευή ενός κτηρίου - και η 

συνεπαγόμενη επέκταση του δομημένου έναντι του φυσικού περιβάλ-
λοντος - δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν πλήρως, όπως άλλωστε αυτό 
συμβαίνει με τις περισσότερες δραστηριότητες των ανθρώπων. Είναι 
όμως δυνατόν να περιοριστούν δραστικά με τον κατάλληλο σχεδιασμό 
και την κατάλληλη επιλογή δομικών υλικών και ενεργειακών 
συστημάτων. 

 
Η οπτική, ωστόσο, που έχει ως επίκεντρο μόνο το κτήριο και τις 

επιπτώσεις του στο περιβάλλον και τον άνθρωπο είναι στενή. Τα κτήρια 
είναι τα δομικά κύτταρα των πόλεων και μαζί με τις υποδομές διαμορ-
φώνουν το αστικό περιβάλλον. Οι πόλεις με τη σειρά τους δεν είναι μια 
απλή συσσώρευση κτηρίων, αλλά οργανικές οντότητες που επιτελούν 
ένα σύνολο κοινωνικών, οικονομικών, αισθητικών και πολιτιστικών 
λειτουργιών και αποτελούν την βάση και την ουσία του αστικού 
πολιτισμού. 

 
Ακόμη λοιπόν κι άν θέλουμε να περιορίσουμε το αντικείμενό μας και 

να εξετάσουμε την οικολογική συμπεριφορά ενός κτηρίου, δεν είναι 
δυνατόν να αγνοήσουμε ότι το κτήριο αυτό δεν είναι αυτόνομο, αλλά 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα, το οποίο το 
επηρεάζει, από το οποίο επηρεάζεται και με το οποίο ανταλάσσει 
συνεχώς ύλη και ενέργεια. 
Η απλή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτηρίων, 

μολονότι επιθημητή, δεν επαρκεί από μόνη της για να επιλύσει το γενι-
κότερο πρόβλημα της δυσλειτουργίας του αστικού χώρου. Απαιτούνται 
παρεμβάσεις σε ευρύτερη κλίμακα και συνδυασμένες πολιτικές που να 
απαντούν ταυτόχρονα στο αίτημα της ποιότητας και της επάρκειας τόσο 
των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων χώρων. 

 
Αντίθετα η στροφή προς την ανάπτυξη που παρέχει τις βασικές 

κοινωνικές και οικονομικές υπηρεσίες σε όλους τους κατοίκους μιας 
πόλης, χωρίας να θίγει την βιωσιμότητα των φυσικών συστημάτων στα 
οποία βασίζεται η παροχή των υπηρεσιών αυτών, αποτελεί έναν γενικό 
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στόχο που απαντά στο αίτημα της αειφορικότητας. 
 
Ο χωροταξικός σχεδιασμος και η χρήση του αστικού χώρου σύμφωνα 

με το παραπάνω κριτήριο « αειφορίας », που διατυπώθηκε οπό το 
international Council for Local Enviromental Initiatives ( οικολογική 
πολεοδόμηση ), αποτελεί ένα υσχυρό εργαλείο για τη δημιουργία ενός 
σταθερού πλαισίου για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 
παραμέτρων στο επίπεδο των κτηριακών μονάδων (οικολογική δόμηση). 

 
Τί είναι οικολογική δόμηση 

 
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι δύσκολη. Η πολυμορφία των 

κτηρίων και η μεγάλη διάρκεια της ζωής τους, η ανομοιογένεια των 
περιβαλλοντικών συνθηκών και των χρήσεων, η πληθώρα των δομικών 
υλικών και προϊόντων, ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων φορέων 
και υπηρεσιών, η αντιφατικότητα των συμφερόντων και των αντιλήψεων 
και, τέλος, τα διαφορετικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δεδομένα δυσχαιρένουν την διατύπωση ενιαίων και πρακτικών 
αξιολογικών κριτηρίων. 

 
Ευκολότερη είναι η αρνητική προσέγγιση που βασίζεται σε συγκεκρι-

μένα παραδείγματα: 
Ένα κτήριο με γυάλυνη πρόσοψη, παραμορφωμένη από τα κλιματι-

στικά που έχουν προστεθεί έκ των υστέρων, για να κάνουν απλώς υπο-
φερτή την παραμονή στο εσωτερικό του, δεν είναι προφανώς, προϊόν 
οικολογικού σχεδιασμού. 

 
Το ίδιο υσχύει και για ένα ανεπαρκώς ηλιαζόμενο διαμέρισμα σε ένα 

στενό δρόμο της Αθήνας, με ατμόσφαιρα πνιγηρή από τα καυσαέρια των 
αυτοκινήτων και τις οσμές κουζίνας από τον ακάλυπτο. Μόνο που εδώ, 
δεν φταίει μόνον ο σχεδιασμός του κτηρίου, αλλά ο σχεδιασμός και η 
χωροθέτηση των γειτονικών κτηρίων και, ίσως, η πολιτική χρήσεων γης 
σε ολόκληρη την πόλη. 

 
Είναι αλήθεια ότι τα παραπάνω παραδείγματα αφορούν ειδικές 

περιπτώσεις. Είναι όμως χαρακτηριστικά και η χρησιμότητά τους 
έγκειται στο ότι μας επιτρέπουν να διαγνώσουμε τα επίπεδα στα οποία 
εμφανίζονται τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει η οικολογική 
δόμηση. 

 
Τα είπεδα αυτά είναι: 
 

 Το δομημένο περιβάλον: Η συγκέντρωση κτηρίων με επιφάνειες που 
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λειτουργούν ως θερμοσυσσωρευτές και που με τον όγκο τους εμπο-
δίζουν την κυκλοφορία του αέρα, προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας 
και συγκέντρωση των αερίων ρύπων που με την σειρά τους μειώνουν 
την ένταση του ηλιακού φωτός. Οι μεταβολές αυτές αυξάνουν τις 
ανά-γκες κλιματισμού καιτεχνητού φωτισμού, επηρεάζουν αρνητικά 
την υγεία και επιδεινώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των 
πόλεων. 

 
 Τα κτήρια: Ο Σχεδιασμός τους επηρεάζει καθοριστικά το ενεργειακό 
τους ισοζύγιο και την ποιότητα του εσωτερικού χώρου μέσω των 
ανταλλαγών με το εξωτερικό περιβάλλον. 

 
 
 Τα υλικά: Τα δομικά υλικά δεν είναι περιβαλλοντικά ουδέτερα. Οι 
θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στο 
ενεργειακό ισοζύγιο του κτηρίου αλλά και του περιβάλλοντος χώρου, 
ενώ η τοξικολογική τους δράση επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία και 
τα οικοσυστήματα.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1«  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος 2000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
1.1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 
 

 Προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον - εξοικονόμηση ενέργειας.Η 
ανάγκη για κάλυψη των απαιτήσεων θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού, 
καθιστά τον ευρύτερο κτηριακό τομέα έναν από τους πλέον ενερ-
γοβόρους, με αναπόφευκτες αρνητικές επιδράσεις στο περιβάλλον. Τα 
αποκαλούμενα  « πράσινα  κτήρια » χρησιμοποιούν κατάλληλους 
τρόπους σχεδιασμού,υλικά και τεχνικές, ώστε να εναρμινίζονται με το 
φυσικό περιβάλλον, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την 
προστασία του οικοσυστήματος και την υγεία των κατοίκων. 

 
Ο Βιοκλιματικός σχεδιασμός θα μπορούσε να οριστεί ως ο αρχιτεκτο-

νικός και πολεδομικός σχεδιασμός κτηρίων και οικιστικών συνόλων,που 
επιδιώκει την προσαρμογή στο τοπικό κλίμα και το φυσικό περιβάλλον.  

 
Στοχεύει στη αξιοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων, 

ώστε να ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου όλο το χρόνο 
και να επιτυγχάνει περιορισμό στην κατανάλωση συμβατικής ενέργειας. 

 
Μέσω κατάλλλων ρυθμίσεων διαφόρων δομικών παραμέτρων, όπως 

υλικό και χρώμα κατασκευής, είδος και μέγεθος ανοιγμάτων, σκίαση και 
προσανατολισμό, ο βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έχει σαν 
κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση των εξωτερικών φορτίων και την 
εκμετάλλευση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. (βλ.Φωτογραφία 
1.1.1,  1.1.2) 

 
       Εικόνα 1.1.1 
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            Εικόνα 1.1.2 
 

1.2 Θερμική μάζα 
 
Ορίζεται ως οποιοδήποτε υλικό του κτηρίου και απορροφά και 

αποθηκεύει θερμότητα. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας (Κ) χρησιμο-
ποιείται για να χαρακτηρίσει τη ροή θερμότητας εν μέσω ενός υλικού ή 
δομικού στοιχείου (τοίχου, παραθύρου, κτλ.). Ο όρος θερμική αντίσταση 
(R - value ) χρησιμοποιείται για να δώσει την αποτελεσματικότητα 
διαφόρων μονωτικών υλικών. 

 
Τον χειμώνα,η θερμική μάζα αποθηκεύει θερμότητα για να την 

απελευθερώσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, συμβάλλοντας έτσι στη 
θέρμανση του κτηρίου. 

 
Το καλοκαίρι λειτουργεί αντίστροφα,αποθηκεύοντας « Ψυχρότητα » 

το βράδυ,  μετριάζοντας έτσι τις υψηλές θερμοκρασίες των πρωϊνών 
ωρών.Σκυρόδεμα, τούβλα και ξύλα είναι οι πιό κατάλληλες επιλογές, 
καθώς τα υλικά αυτά απελευθερώνουν την αποθηκευμένη θερμότητα 
αργά, ενώ παράλληλα είναι εύκολη και οικονομική η ένταξή τους στον 
σχεδιασμό του κτηρίου. Η αποτελεσματικότητά τους αυξάνεται όταν οι 
επιφάνειες είναι σκουρόχρομες και άμεσα εκτεθειμένες στην ηλιακή 
ακτινοβολία. 
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1.3 Προσανατολισμός 
 
Προσανατολισμός μιας επιφάνειας είναι η απόκλιση (σε μοίρες), από 

τον ηλιακό νότο,προς την κατεύθυνση είτε της ανατολής είτε της δύσης. 
Ο προσανατολισμός του κτηρίου έχει τεράστια επίδραση στο προφίλ 
διακύμανσης των απαιτήσεων θέρμανσης και κλιματισμού. 

 
Ο νότιος προσανατολισμός είναι μια από τις βασικότερες αρχές της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη ηλιακή 
πρόσβαση στο κτήριο.  

 
 

 
 
Εικόνα 1.3.1 
 

1.4 Ηλιακά Συστήματα 
 

 
Παθητικά ηλιακά συστήματα (π.η.σ.) θέρμανσης ή δροσισμού 

καλούνται γενικά όλες εκείνες οι τεχνικές και κατασκευές που 
εμπεριέχονται στο σχεδιασμό του κτηρίου και προσαρμόζονται 
κατάλληλα στο κέλυφός του.Τα π.η.σ. Διευκολύνουν την καλύτερη 
εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για την θέρμανση κτηρίων, καθώς 
και την αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για τη φυσική τους ψύξη. 
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Οι βασικές κατηγορίες των π.η.σ. είναι: 
 
 Τα άμεσου ηλιακού κέρδους,όπως τα νότια ανοίγματα,  
 Τα έμμεσου ηλιακού κέρδους όπως ο ηλιακός χώρος - θερμοκήπιο, 
το ηλιακό αίθριο, ο ηλιακός τοίχος, το θερμοσιφωνικό πάτασμα, και 

 Τα συστήματα δροσισμού όπως τα σκίαστρα,η ηλιακή καμινάδα, η 
υδάτινη οροφή και συστήματα αερισμού. 

 
Η ψύξη μέσω ηλιακών παθητικών συστημάτων μπορεί να ελαττώσει 

μέχρι και να μηδενίσει τις ανάγκες για μηχανικό κλιματισμό. Ορισμένες 
επιλογές βοηθούν τόσο στον δροσισμό του κτηρίου το καλοκαίρι όσο και 
στη θέρμανσή του το χειμώνα. Για παράδειγμα αυξημένη θερμική μάζα ή 
ένα καλά υπολογισμένο σκίαστρο, μέσω του οποίου τα νότια παράθυρα 
του κτηρίου δέχονται της μικρής γωνίας ακτίνες του ήλιου τον χειμώνα, 
ενώ προστατεύονται από τις μεγάλες γωνίας ακτίνες  το καλοκαίρι. 

 
Ενεργητικά ηλιακά συστήματα θέρανσης ή δροσισμού είναι τα 

συστήματα που χρησιμοποιούν  μηχανικά μέσα για τη θέρμανση ή το 
δροσισμό των κτιρίων, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια ή τις φυσικές 
δεξαμενές ψύξης. Στην κατηγορία ανήκουν οι ηλιακοί συλλέκτες θέρ-
μανσης ή παροχής ζεστού νερού χρήσης, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία.  

  
Χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των δυνατοτήτων επέμβασης στην 

αναβάθμιση των εγκαταστάσεων (π.χ κέλυφος και κατασκευαστικά στοι-
χεία του κτιρίου, Η/Μ εγκαταστάσεις, τις δυνατότητες εξοικονόμησης 
ενέργειας και βελτίωσης της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, 
και τη σύνταξη ενός προϋπολογισμού. Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε στα 
πλαίσια της δράσης JOULE, με συγχρηματοδότηση από 12η Γ.Δ. της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής, από 7 Ευρωπαϊκά ιδρύματα. 

 
 

 
1.5 Βιοκλιματισμός στην Ελλάδα 
 

 
 
Στην  χώρα μας όπως άλλωστε και παντού, υπάρχουν πολλές δυνατό-

τητες εφαρμογής βιοκλιματικού σχεδιασμού, που συχνά δεν αντιβαίνουν 
τις παραδοσιακές τεχνικές και τεχνοτροπίες δόμησης. 
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Οι βαριές συμβατικές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
τούβλα προσφέρουν στην οικοδομική αυξημένη μάζα με υψηλό συντελε-
στή θερμοχωρητικότητας. Το ήπιο κλίμα χωρίς ακρότητες, αλλά με 
ταυτόχρονα μεγάλο εύρος κλιματικών διαφορών από βόρεια έως νότια, 
δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 
Στη χώρα μας δεν έχει γίνει ακόμη έξη η υπερβολική χρήση ενέργειας 

όπως αλλού, ώστε να είναι πιό δύσκολη η προσαρμογή. Από τη δεκαετία 
του ’80 που άρχισε στον ελληνικό χώρο να υπάρχει το πρώτο ενδιαφέρον 
απο τους τότε αρχιτέκτονες, σήμερα όλο και περισσότεροι ενδιαφέρονται 
για την εφαρμογή βιοκλιματικών αρχών στη μελέτη κτηρίων.  Αυτό 
οφείλεται στα μαθήματα που περιλαμβάνονται στις βασικές σπουδές στα 
πανεπιστήμια της χώρας, στον αυξημένο αριθμό σπουδαστών που κά-
νουν μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα αυτό καθώς και στη γενικότερη 
ευαισθητοποίηση για το βιοκλιματικό σχεδιασμό, βλέποντας τα θετικά 
αποτελέσματα από τα ήδη κατασκευασμένα βιοκλιματικά κτήρια τόσο 
στν ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο.2 

 
 

1.6 Ελληνική Νομοθεσία 
 
 
Η κοινή Υπουργική απόφαση με αριθμό 21475/4707 με θέμα                          

« Περιορσμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τον καθορισμό 
μέτρων και ορων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτηρίων». Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 780/Β στις 19/8/1998. Η απόφαση 
αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 93/76/ΕΟΚ οδηγίας 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Σεπτεμβρίου 
1993. 

 
Τα μέτρα και προγράμματα αποβλέπουν κυρίως στη συνετή και 

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των ενεργειακών, 
στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την υποκατά-
σταση αντίστοιχης ποσότητας συμβατικής ενέργειας και στην 
αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος όπως της ηλιακής 
ενέργειας για θέρμανση και των δροσερών ανέμων για την φυσική ψύξη 
των κτηρίων. 

 
Ο κανονισμός για την Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας 

(ΚΟΧΕΕ), που αντικαθιστά τον ισχύοντα Κανονισμό θερμομόνωσης, 
επιβάλλει την εκπόνηση μελετών, για τν έλεγχο της κτηριακής ενερ-

                                                           
2  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ » Τεύχος 65,  Μάρτιος 2002 
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γειακής συμπεριφοράς. Ο ΚΟΧΕΕ έχει εφαρμογή σε όλα τα νεοανεγερ-
θέντα κτήρια για την μελέτη και κατασκευή τους, καθώς και σε 
υφιστάμενα κτήρια για τη μελέτη των αναγκαίων επεμβάσεων βελτίωσης 
της ενεργειακής τους απόδοσης. 
 

 
1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια 

 
 
Ο κτηριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40 % περίπου της 

συνολικής ενεργειακής κρίσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Η 
ενέργεια αυτή καταναλώνεται για τη θερμανση, το δροσισμό, το 
φωτισμό αλλά και τις λοιπές ηλεκτρικές χρήσεις στα κτίρια και παρου-
σιάζει ετησίως ένα σταθερό ποσοστό αύξησης, σε σημείο που για πολλές 
Ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργείται ήδη ένα ενεργειακό αδιέξοδο. 

 
Αδιέξοδο που, δυστυχώς,δίει αφορμή στο ποιητικό λόμπι στην Ελλάδα 

να ξεσπαθώνει κατά καιρούς υπέρ της κατασκευής πυρηνικού σταθμού 
στην Ελλάδα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται καθαρά το πώς αναλύεται 
η ενεργειακή κατανάλωση των ελληνηκών κτηρίων, σύμφωνα με σχετι-
κή μελέτη του πρωτοπόρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Μάνθου Σανταμούρη. 

 
                               

 

Τύπος 
κτηρίου 

Δροσισμός  
(ΚWh/m2  ) 
 

Θέρμασνη 
(ΚWh/m2  ) 
 

Φωτισμός 
(ΚWh/m2 )
 

Ηλεκτρικές 
συσκευές 
(ΚWh/m2  ) 
 

Σύνολο 
(ΚWh/m
2  ) 
 

Γραφεία  
Εμπορικά 
Σχολεία 
Νοσοκομεία 
Ξενοδοχεία 

24 
18 
2 
3 
11 

95 
74 
66 
299 
198 

20 
19 
16 
52 
24 

48 
41 
8 
53 
40 

187 
152 
92 
407 
272 

 
 

 
Πίνακας 1.7.1 
 
 
Είναι εξάλλου, σημαντικό να καταγράψουμε την εντυπωσιακή ( και 

θλιβερή συγχρόνως ) αύξηση της πώλησης κλιματιστικών συσκευών στη 
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χώρα μας- κυρίως για δροσισμό το καλοκαίρι, που παρουσιάζεται με 
ετήσιο ρυθμό μεγαλύτερο του + 150 %. 

 
Πέρα φυσικά από το ίδιο το ενεργειακό αδιέξοδο, στο οποίο μας 

οδηγούν αργά αλλά σταθερά αυτά τα μεγέθη, υπάρχει και το θέμα της 
μείωσης του ατμοσφαιρικού όζοντος που προκαλείται από τη χρήση των 
CFC’s ( χλωροφθοράνθρακες ) από τα κλιματιστικά μηχανήματα και 
ακόμη το πρόβλημα της ποιότητας του εσωτερικού αέρα των κτηρίων 
(όπως θα δούμε παρακάτω ), καθώς και η φοβερή ρύπανση με οξείδια 
και διοξείδια του θείου και του άνθρακα, που προξενούν οι κλασικοί 
καυστήρες των κεντρικών θερμάνσεων. 

 
Δε φτάνει λοιπόν να λέμε ότι είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας ( ήλιος, άνεμος, κ.τ.λ.), τη στιγμή που τίποτα δεν κάνουμε για 
να μειώσουμε τις ενεργειακές ανάγκες των υπαρχόντων κτηρίων και να 
σχεδιάσουμε νέα κτήρια, σύφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής. Τί θα μπορούσαμε να κάνουμε;  

 
 

Χώρα Πωλήσεις 
κλιματιστικ
ών 
συσκευών. 
Σε 
εκαταμμύρια 
ecus 

Ποσοστό 
πωλήσεων 
στην ΕΟΚ 

Ετήσια 
αύξηση 
πωλήσεων,     
(1985-1990) 
Κεντρικές 
μονάδες (% ) 

Ετήσια αύξηση 
πωλήσεων           
(1985-1990) 
Packaged plant  
( % ) 

Ιταλία 609 19.0 15.0 25.0 

Ισπανία 544 17.0 10.0 15.0 

Γαλλία 375 12.0 15.0 7.0 

Ελλάδα 107 3.0 > 150 >300 

Πορτογαλία 55 2.0 30.0 15.0 
 

Σύνολο Νότιας 
Ευρώπης 

1690 53.0 ~23.0 ~35.0 

 
 
Πίνακας  1.7.2 
 
 

1.8 Οι βασικές γνώσεις βιοκλιματικού σχεδιασμού 
 
 
Προκειμένου να μελετηθεί οποιοδήποτε κτίριο ως προς τις θερμικές 
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συνθήκες που θα αντιμετωπίσει κατά το χειμώνα ή το καλοκαίρι, είναι 
απαραίτητο να είναι γνωστό το κλίμα της περιοχής στην οποία βρίσκεται 
ή θα βρεθεί. Τα στοιχεία αυτα είναι μακροκλιματικά, δηλαδή 
αναφέρονται στο κλίμα μιας συγκεκριμένης τοπογραφικά θέσης. Ο 
καλός σχεδιασμος βασίζεται στην κατανόηση των κλιματικών συνθηκών 
της θέσης που θα καταλαβάνει το κτήριο και στην επίδρασή τους στο 
εσωτερικό του. 

 
Η γνώση των βασικών κλιματικών στοιχείων μιας περιοχής προκύπτει 

από συστηματικές μετρήσεις που εξασφαλίζονται από τη Μετεωρολο-
γική Υπηρεσία ή από Πανεπιστημιακά ή άλλα Ερευνητικά Κέντρα. Τα 
κυριότερα από τα χρήσιμα για τη μελέτη των κτηρίων κλιματικά 
στοιχεία είναι, σύμφωνα με τον μηχανολόγο μηχανικό Ε. Ζίγκα: 

  
- Η ηλιακή ακτινοβολία σε Κwh / ημέρα. 
- Η ηλιοφάνεια σε ώρες. 
- Η μέση μέγιστη και ελάχιστη μηνιαία και ημερήσια θερμοκρασία σε 

βαθμούς Κελσίου. 
- Η μηνιαία βροχόπτωση σε χιλιοστά. 
- Η μέση ημερήσια και μηνιαία σχετική υγρασία. 
- Οι επικρατούντες άνεμοι ανά μήνα και έτος. 
- Οι βαθμοημέρες της περιοχής. 
 
Στη χώρα μας το κλίμα είναι εύκρατο μέτριο.Οι χειμερινοί άνεμοι 

προέρχνται κυρίως από βόρειες ή βορειοδυτικές περιοχές. Πολλές φορές 
εμφανίζονται και νοτιοδυτικές αέριες μάζες, που φέρνουν σημαντικές 
ποσότητες θερμότητας πάνω στην ελλαδική περιοχή. Κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου κυριαρχούν ηπειρωτικές τροπικές αέριες μάζες, 
που οφείλονται στις υψηλές θερμοκρασίες της ελλαδικής περιοχής. 
Ακόμη είναι δυνατή η εμφάνιση και θαλάσσιων νοτιοδυτικών τροπικών 
μαζών. Χαρακτηριστικούς τύπους θερινών βορειοδυτικών ανέμων 
αποτελούν οι ετήσιοι άνεμοι (μελτέμ = ετήσιοι στα τουρκικά ) και οι 
τοπικοί άνεμοι, που οφείλονται σε διαφορές πίεσης μεταξύ γειτονικών 
περιοχών (Βαρδάρης ) ή σε διαφορές πίεσης ανάμεσα στην ξηρά και τη 
θάλασσα (αύρες). 

 
Κλιματολογικά η χώρα μας διαιρείται σε πέντε κλιματικές περιοχές. 

Στον κανονισμό θερμομόνωσης αναφέρονται τρεις κλιματικές ζώνες. 
 
1 ) Ορεινή περιοχή. Περιλαμβάνει τους κύριους ορεινούς όγκους της 

Ελλάδας. Το υψόμετρο ειδρά σημαντικά τόσο στη θερμοκρασία όσο και 
στα ατμασφαιρικά κατακρημνίσματα (βροχές, χαλάζι, χιόνι ). Η 
θερμοκρασία ελαττώνεται με ρυθμό 0,4 έως 0,9 C ανά 100 μέτρα ύψους. 
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Το θέρος γίνεται δροσερό και συχνά ψυχρό. Η σχετικά θερμή περίοδος 
περιορίζεται σε 1-2 μήνες. Ο χειμώνας είναι μακρύς και τραχύς. 

 
2 ) Ηπειρωτική περιοχή Βόρειας Ελλάδας. Στην περιοχή αυτή 

ανήκουν το εσωτερικό της ηπείρου, η Μακεδονία,  Θράκη, η Θεσσαλία 
και γενικά πεδινές ή ημιπεδινές περιοχές που βρίσκονται βόρεια του 39 
ου παράλληλου. Στις περιχές αυτές το κλίμα αποτελεί ένα ενδιάμεσο 
τύπο μεσοειακού και μεσοευρωπαϊκού κλίματος. Οι βροχές έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια και η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη, με αποτέλε-
σμα να επικρατεί νέφωση επί σειρά ημερών. Στις παραλίες το κλίμα 
πλησιάζει στο μεσογειακό, ενώ στο εσωτερικό το κλίμα γίνεται 
ηπειρωτικό. 

 
3 ) Περιοχή Ιονίου. Περιλαμβάνει τα νησιά του Ιονίου και τις δυτικές 

ακτές της Ελλάδας.Είναι η περιοχή με το ήπιο κλίμα της χώρας που είναι 
θαλάσσιο μεσογειακό. Η μεγάλη ελληνική οροσειρά στα ανατολικά της 
περιοχής εμποδίζει τους ψυχρούς ανέμους της  κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης. Η μικρή νέφωση και η μεγάλης διάρκειας ηλιοφάνεια (2.800-
3000 ώρες ) κάνουν την περοχή του Ιονίου μια από τις πιο ευνοημένες 
περιοχές της μεσογείου. 

 
4 ) Περιοχή Αιγαίου. Στην περιοχή αυτή ανήκει ολόκληρη η 

νοτιοδυτική Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία, τα νησιά του Αιγαίου και μέρος 
της Κρήτης. Έχει κλίμα που πλησιάζει προς το κλίμα του Ιονίου, αλλά 
είνα ψυχρότερη, επειδή επηρεάζεται από την ελεύθερη πνοή των βό-
ρειων και βορειοανατολικών ανέμων μέσα στο Αιγαίο. Οι ψυχροί άνεμοι 
φέρνουν συχνά χιόνια, που κατεβάζουν σημαντικά τη θερμοκρασία του 
αέρα. Η περιοχή του Αιγαίου είναι ξηρότερη από τη δυτική περιοχή, 
γιατί επηρεάζεται από την ομβροσκιά της ορεινής περιοχής της 
κεντρικής Ελλάδας. 

 
5 ) Nοτιοκρατική περιοχή. Περιλαμβάνει μόνο τη νοτιοανατολική 

Κρήτη και αποτελεί τμήμα με μεταβατικό τύπο κλίματος μεταξύ του 
μεσογειακού και του κλίματος των ακτών της Βόρειας Αφρικής. 

 
Σύμφωνα με την κλιματική διαίρεση που ακολουθήθηκε στο 

κανονισμό θερμονόνωσης, στη ζώνη Α περιλαμβάνεται όλη η νότια 
Ελλάδα, στη ζώνη Β η κεντρική ελλάδα και στη ζώνη Γ η Βόρεια 
Ελλάδα και η ορεινή κεντρική Πελοπόννησος. 
Βασική προϋπόθεση για την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί η 

ανάλυση της κλιματικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή που θα 
γίνει το κτήριο. Μεγάλη σημασία έχει η προστασία του χώρου από τους 
τοπικούς ανέμους, ο προσανατολισμός της περιοχής, τα δέντρα και το 
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είδος τους καθώς και τα κοντινά κτήρια που θα εμποδίζουν τον ηλιασμό 
του κτηρίου. Σημασία ακόμη έχει η ύπαρξη ορεινών όγκων που θα 
εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία ορισμένες περιόδους της μέρας  ή 
του έτους. Είναι η χαρακτηριστική λαϊκή έκφραση « ανήλιο », που 
χαρακτηρίζει ορισμένες περιοχές που έχουν περιορισμένο χρόνο 
ημερήσιας ηλιοφάνειας, έστω κι άν ο προσανατολισμός του κτηρίου που 
θα κατασκευαστεί είναι νότιος. 

 
Η προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας σ’ ένα κτήριο αποτελεί 

μέρος ενός περίπλοκου συνόλου, από το οποίο δεν μπορεί να αποσυνδε-
θεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός. Η ενεργειακή κρίση, που εκδηλώθηκε 
έντονα εδώ και 20 χρόνια, προστέθηκε στην κρίση της αρχιτεκτονικής κι 
έκανε ολοφάνερη την ανάγκη μιας σύνθεσης, μέσα στα πλαίσια της 
οποίας κάθε κλιματική προσέγγιση πρέπει να βρίσκει τη σωστή της 
θέση. 

 
Η γεωγραφική θέση, δηλαδή ο προσανατολισμός ως προς τα τέσσερα 

βασικά σημεία του ορίζοντα, η κατάσταση και η μορφή του εδάφους και 
ακόμη τα κλιματικά στοιχεία χαρακτηρίζουν το κτήριο, αλλά και τον 
χώρο, το δρόμο, την πλατεία. Οι αναλογίες, οι σχέσεις δομημένου κι 
ελεύθερου χώρου μπορούν κατα κάποιο τρόπο να αναλυθούν ως μέτρα 
προστασίας ή ανοίγματος σε σχέση με το κλίμα. 

 
Οι γεωγραφικοί αυτοί παράγοντες, καθώς επίσης το φώς, ο θόρυβος, οι 

οσμές και γενικά κάθε τι που αποτελεί το περιβάλλον του κτηρίου το 
επηρεάζουν γι’ αυτό πρέπει να ελέγχονται. Ο έλεγχος αυτος πρέπει να 
περιλαμβάνει και τις άμεσες ή έμμεσες ηλιακές θερμικές προσόδους και 
κατά συνέπεια αυτό πρέπει να γίνεται με τη γνώση και το χειρισμό των 
εμποδίων σ’ αυτά τα κέρδη, όπως είναι για παράδειγμα οι μάσκες, η 
βλάστηση, τα χρώματα και τα  υλικά των όψεων. 

 
Το βασικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζει ο μελετητής, για να 

ερευνήσει τις συνθήκες ηλιασμού κατά τη μελέτη ενός κτίσματος, είναι η 
διεύθυνση των ηλιακών ακτίνων σε διαφορετικές ώρες και ημέρες του 
έτους, ως προς ένα σημείο Κ, στο οποίο υποτίθεται οτι βρίσκεται το 
κτίσμα. 

 
Η φαινόμενη διαδρομή του Ήλιου ως προς το σημείο αυτό κατά τη 

διάρκεια μας μέρας μπορεί να απεικονιστεί όπως στο απέναντι σχήμα.3 
 
 

                                                           
3  ΚΩΣΤΑΣ. ΣΤΕΦ. ΤΣΙΠΗΡΑΣ « ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ». Τέταρτη έκδοση. Η φιλοσοφία, η 
μελέτη και η κατασκευή ενός οικολογικού σπιτιού. Εκδ. « Νέα σύνορα » - Α.Α. Λιβάνη  



 

 
 

21

 
 
 

 
 
       Εικόνα 1.8.1 

 
Η διεύθυνση των ηλιακών μπορεί να βρεθεί και να αποτυπωθεί στα 

αρχιτεκτονικά σχέδια με την βοήθεια δύο γωνιών, που αντιστοιχούν στα 
σχέδια της κάτοψης και της τομής:  

 
Στην κάτοψη η διεύθυνση αυτή αποτυπώνεται ως η γωνία μεταξύ της 

προβολής στο οριζόντιο επίπεδο της θέσης του Ήλιου και του Βορρά.Η 
γωνία αυτή ονομάζεται αζιμούθιο (ΑΖ) του Ήλιου για τη συγκεκριμένη 
και ώρα του έτους. 

 

 
                     Εικόνα 1.8.2 
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Στην τομή η ίδια διεύθυνση αποτυπώνεται ως η γωνία μεταξύ του 

Ήλιου και του οριζόντιου επιπέδου. Η γωνία αυτή ονομάζεται γωνία 
ύψους (Η) του Ήλιου για τη υγκεκριμένη ημέρα και ώρα του έτους. 

 
Με βάση λοιπο αυτές τις γνώσεις, μήπως θα θέλατε να μάθετε πως ο 

Ήλιος βλέπει σε διάφορες ώρες και εποχές του χρόνου το ίδιο σας το 
σπίτι;  

 
Καθώς η φαινόμενη διαδρομή του Ήλιου πάνω από τον ορίζοντα αλλά 

από μέρα σε μέρα, η διεύθυνση των ηλιακών ακτίνων ως προς το σημείο 
Κ είναι διαφορετική για κάθε μέρα και ώρα του έτους και οπωσδήποτε 
διαφορετική για καθε παράλληλο της γής.  

 
Στις 21 Ιουνίου γίνεται η μεγαλύτερη διαδρομή, οπότε έχουμε και τη 

μεγαλύτερη μέρα του έτους ( θερινό ηλιοστάσιο ). Στις 22 Δεκεμβρίου 
γίνεται η μικρότερη διαδρομή, οπότε έχουμε και τη μικρότερη μέρα         
( χειμερινό ηλιοστάσιο ). Στις 22 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου η 
διαδρομή έχει το μέο μήκος της, οπότε η μέρα και η νύχτα έχουν την ίδια 
διάρκεια ( ισομερίες) 
 
Ένας λοιπόν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μύθους είναι το ότι ο 

Ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή και δίνει στην Δύση ! Γιατί στην 
πραγματικότητα άλλοτε ανατέλλει από τα νοτιοανατολικά και άλλοτε 
από τα βορειοανατολικά και το ίδιο ισχύει και με τη δύση του. 

 
Στην κάτοψη οι διαδρομές του Ήλιου κατά τις παραπάνω τέσσερις η 
 
 

 
Εικόνα: 1.8.3 
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Εικόνα: 1.8.4   
 

 
    
Εικόνα: 1.8.5 
 
Μεσουράνηση ονομάζεται η θέση που έχει ο Ήλιος, όταν φτάσει στη 

μεγαλύτερη γωνία ύψους της ημέρας. 
 
Κάθε μέρα η γωνία του ύψους της μεσουράνησης είναι διαφορετική 

από την προηγούμενη, και, για 38 βόρειο πλάτος, κυμαίνεται από 28,5           
( 21 Δεκεμβρίου ) μέχρι 75,5 ( 21 Ιουνίου ). 

 
Επίσης διαφορετική είναι για κάθε μέρα και η ώρα μεσουράνηση του 

Ήλιου. 
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Κάθε μέρα, και για όλα τα γεωγραφικά πλάτη, το αζιμούθιο του Ήλιου 
κατά τη μεσουράνηση είναι το ίδιο ( 180 ). 

 
 
 
 

 
 
 

 
Εικόνα: 1.8.6 

   Ακόμη κι ολόκληρες πολυκατοικίες μπορούν να κατασκευαστούν με τις αρχές της βιοοικολογικής  
   αρχιτεκτονικής.3 

                                                           
3   ΚΩΣΤΑΣ. ΣΤΕΦ. ΤΣΙΠΗΡΑΣ « ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ». Τέταρτη έκδοση. Η φιλοσοφία, η 
μελέτη και η κατασκευή ενός οικολογικού σπιτιού. Εκδ. « Νέα σύνορα » - Α.Α. Λιβάνη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
2.1 ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 

 
 
Οι προδιαγραφές των υλικών, που μπορούν να γίνουν αποδεκτά σε μια 

βιοκατασκευή, πρέπει να ικανοποιούν και τις παρακάτω ανάγκες: 
 
α) να επιτρέπουν την είσοδο των ευνοϊκών για την υγεία μικρο-

κυμάτων,  
β) να μην αυξάνουν το ποσοστό της φυσικής ραδιενέργειας ούτε του 

στατικού ηλεκτρισμού,  
γ) να μην απελευθερώνουν τοξικά αέρια, θετικά ιόντα, επικίνδυνη 

σκόνη ινών ( αμίαντος ), 
δ) να παρέχουν καλή θερμική και ακουστική μόνωση, 
ε) να επιτρέπουν τη διατήρηση ενός ανεκτού από τον ανθρώπινο 

οργανισμό επιπέδου υγρασίας, 
στ) να έχουν έχουν καταναλώσει, στη φάση παραγωγής τους, όσο το 

δυνατό λιγότερη ενέργεια, 
ζ) να μην έχουν επιβαρύνει το περιβάλλον, στη φάση της παραγωγής 

και μεταφοράς τους, με τοξικά απόβλητα και απορρίματτα, 
η) να μην προέρχονται από φυτικά είδη που απειλούνται με 

εξαφάνιση, 
θ), να παράγονται σε όσο το δυνατό μικρότερη απόσταση από τον 

τόπο κατανάλωσής τους, και 
ι), να μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν.  
 
 

2.2 Ο Ρόλος των υλικών 
 
 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται 

καθορίζουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την ενεργειακή κατανάλωση 
καθώς την θερμική και οπτική άνεση στα κτήρια και τους ανοικτούς 
χώρους.  

 
Ιδιαίτερα, η αντανακλαστικότητα των υλικών στην ηλιακή ακτινοβο-

λία καθώς και ο συντελεστής εκποπής τους στην μεγάλου μήκους 
κύματος     ( θερμική ) ακτινοβολία παίζουν καθοριστικό ρόλο στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο των αστικών περιοχών. 
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Τα υλικά που χρησιμοποιουνται σε εξωτερικές επιφάνειες δέχονται την 
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. Μέρος αυτής της ακτινοβολίας 
απορροφάται, ενώ το υπόλοιπο ανακλάται. Είναι προφανές ότι η χρήση 
υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας, τόσο στα κτήρια όσο και στις λοιπές 
καλυμμένες επιφάνειες πόλεων μειώνει την απορροφούμενη ηλιακή 
ακτινοβολία και διατηρεί τις επιφάνειες πιο δροσερές. 

 
Τα υλικά εκπέμπουν θερμική ακτινοβολία. Η ισχύς της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας καθώς και του 
συντελεστή επομπής του υλικού. Υλικά με μεγάλο συντελεστή εκπομπής 
αποβάλλουν ευκολότερα την θερμότητα που απορροφούν. 

 
Παρότι η επίδραση της ανακλαστικότητας και της εκπομπής των 

υλικών είναι ιδιαίτερα σημαντική, εντούτοις θα είναι σαφές στον 
σχεδιαστή ότι η θερμοκρασία μιας επιφάνειας καθορίζεται από το από το 
ενεργειακό της ισοζύγιο. Για τον λόγο αυτό τα φαινόμενα μεταφοράς της 
θερμότητας λόγω της κυκλοφορίας του ανέμου σε επαφή με τις 
επιφάνειες, έχουν εξαιρετική σημασία. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι η 
μια μεμβράνη οροφής υπό συνθήκες άπνοιας έφθασε σε θερμοκρασία 82 
οC, ενώ όταν η ταχύτητα του ανέμου ήταν 15 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, η 
θερμοκρασία της επιφάνειας ήταν μόνο 46 οC.  

 
Η χρήση κατάλληλων υλικών στις πόλεις και τα κτήρια θεωρείται από 

τις πλέον σημαντικές τεχνικές για την βελτίωση του κλίματος των 
αστικών περιοχών. Πρόσφατη μελέτη στις ΗΠΑ απέδειξε ότι μόνο η 
χρήση ανοιχτόχρομων επιφανειών συνδυασμένη με  έντονη χρήση 
αστικού πρασίνου μπορεί να μειώσει κατά 18 % ( ή κατά 1.04 
δισεκατομμύρια kWh ) το κλιματιστικό φορτίο στην πόλη του Λος 
Άτζελες 

 
2.3 Ιδιότητες των υλικών – Νέα υλικά 

 
 
Η χρήση υλικών μεγάλης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία, 

( ανοιχτόχρωμα υλικά ), όπως προαναφέρθηκε, βοηθά σημαντικά στη 
μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειών και άρα στην μείωση της 
θερμοκρασίας του αέρα του περιβάλοντος. Υλικά υψηλής ανακλαστι-
κότητας θεωρούνται υλικά με συντελεστή ανακλαστικότητας πάνω από 
0.6. Ενδεικτικές τιμές ανακλαστικότητας για ορισμένα κοινά υλικά στον 
πίνακα  
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        Υλικό / Επιφάνεια                                         Ανακλαστικότητατα 
Δρόμοι Άσφαλτος 
 

0.05 

Τοίχοι 
Σκυρόδεμα 
Τούβλο / Πέτρα 
Λευκή Πέτρα 
Λευκό Μάρμαρο 
Λευκό Τούβλο 
Κόκκινο Τούβλο 
Σκουρόχρωμο Τούβλο 

 
0.10-0.35 
0.20-0.40 
0.80 
0.55 
0.30-0.50 
0.20-0.30 
0.20 

Οροφές 
Ασφαλτόπανα 
Άσφαλτος 
Πίσσα και χαλίκια 
Πλακάκια 
Αυλακοειδής Σίδηρος 
Ειδική Ανακλαστική οροφή 
 

 
0.07 
0.10-0.15 
0.08-0.18 
0.10-0.35 
0.10-0.16 
0.6-0.7 

Χρώματα 
Λευκό 
Κόκκινο, καφέ, πράσινο 
Μαύρο 

 
0.50-0.90 
0.20-0.35 
0.02-0.15 

Μέση ανακλαστικότητα αστικών 
περιοχών 
Διακύμανση 
Μέση Τιμή 

 
 
0.10-0.27 
0.15 

Άλλα 
Ανοιχτόχρωμη άμμος 
Ξερό γρασίδι 
Έδαφος 
Ξηρή άμμος 
Φυλλοβόλα φυτά 
Φυλλοβόλα Δάση 
Καλλιεργημένο έδαφος 
Υγρή άμμος 
Πευκοδάσος 
Ξύλο 
Σκουρόχρωμο 
Καλλιεργημένο έδαφος 

 
0.40-0.60 
0.30 
0.30 
0.20-0.30 
0.20-0.20 
0.15-0.20 
0.20 
0.10-0.20 
0.10-0.15 
0.10 
 
0.07-0.10 

  
 
 

             Πίνακας 2.3.1 Ανακλαστικότητα διαφόρων υλικών και επιφανειών. 
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Ερευνητικές προσπάθειες των τελευταίων χρόνων έχουν οδηγήσει 
στην ανάπτυξη υλικών με προηγμένα οπτικά χαρακτηριστικά που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη ανακλαστικότητα στην ηλιακή 
ακτινο-βολία, ενώ παράλληλα θα ήταν δυνατό να χαρακτηριστούν φιλικά 
προς το περιβάλλον. Η κατηγορία αυτή των υλικών είναι γνωστή με το 
όνομα « Ψυχρά υλικά ».  

 
Τα υλικά αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται στις προσόψεις και τις 

οροφές των κτηρίων καθώς και σε δρόμους ή πεζοδρόμια. Πολύ 
πρόσφατα Lawrence Berkeley Laboratory δημοσίευσε μια εκτεταμένη 
βάση δεδομένων με τέτοια υλικά που είναι διαθέσιμα στην αγορά. 

 
Τα υπάρχοντα « Ψυχρά υλικά », για κτήρια συνήθως αφορούν τρείς 

κατηγορίες:   
 

 Τα χρώματα και τις επικαλύψεις 
 Τις μεμβράνες οροφής, καθώς και 
 Τα κεραμίδια και τις πλάκες 

 
Ψυχρά χρώματα που χρησιμοποιούνται σε επικαλύψεις οροφών και σε 

εσωτερικούς τοίχους, είναι τα λευκά και τα ανοιχτά χρώματα ή τα 
χρώματα αλουμινίου. Τα « Ψυχρά » λευκά χρώματα περιέχουν διαπερατά 
πολυμερή υλικά, π.χ. ακρυλικά, και ένα λευκαντικό συστατικό, όπως το 
οξείδιο του ψευδάργυρου, τα οποία όμως είναι τοξικά για τον άνθρωπο 
και τα οικοσυστήματα  (περιλαμβάνονται στον κατάλογο ΙΙ του 
παραρτήματος των οδηγιών 76/464/ΕΟΚ και 80/68/ΕΟΚ για την προ-
στασία των επιφανειακών και των υπογείων νερών ). Η ανακλαστικότητα 
των επικαλύψεων αυτών στο ηλιακό φάσμα είναι ιδιαίτερα υψηλή και 
κυμαίνεται περί το 70-80 %. Ο συντελεστής εκπομπής είναι εξίσου 
ψηλός, περί το 91 %. 

 
Ανοιχτόχρομες βαφές παρουσιάζονται με προσθήκη χρώματος σε 

λευκές βαφές. Η ανακλαστικότητά τους είναι κατά συνέπεια μειωμένη 
και κυμαίνεται από 0.4 έως 0.7, ανάλογα με την ποσότηταα 
προστιθέμενου χρώματος. Ο συντελεστής εκπομπής του όμως παραμένει 
ο ίδιος όπως και για τα λευκά χρώματα. Τα χρώματα αλουμινίου 
παρασκευάζονται από ασφαλτικού τύπου ρητίνες που περιέχουν 
ρινίσματα αλουμινίου. Ο συνδυασμός πραγματοποιείται έτσι ώστε τα 
ρινίσματα του αλουμινίου να συγκεντρώνονται στο ανώτερο στρώμα του 
επικάλυψης εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ανακλαστικότητα στην ηλιακή 
ακτινοβολία καθώς και προστασία του ασφαλτικού υποστρώματος από 
την υπέρυθρη ακτινοβολία. Η ανακλαστικότητα των χρωμάτων αλουμι-
νίου κυμαίνεται γύρω στο 50 %, αλλά ο συντελεστής εκπομπής τους 
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είναι σχετικά μικρός, ( 0.4- 0.6 ). 
 
Οι μεμβράνες οροφής συνήθως περιέχουν ένα « Ύφασμα » από 

fiberglass, ή από πολεστερικό υλικό, που συνδυάζεται με ένα ευέλικτο 
πολυμερές υλικό όπως η άσφαλτος και το EPDM ( συνθετικό ελαστικό ). 
Γενικά, οι μεμβράνες κατασκευάζονται από αδιάβροχα ευέλικτα και 
σκληρά υλικά και αποτελούνται από ένα ή από πολλαπλά στρώματα. Το 
χρώμα και η ανακλασιμότητα των μεμβρανών εξαρτώνται από την 
ανώτερη επιφάνειάς τους, η οποία συνήθως καλύπτεται από βαφή ή 
χαλίκι οροφής. Η ανακλασιμότητά τους φτάνει τους στην ηλιακή 
ακτινοβολία φθάνει έως και 0.8 ενώ συντελεστής εκπομπής τους 
κυμαίνεται γύρω στο 0.9. 

 
Τέλος, κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πλακίδια ή 

κεραμικά για το εξωτερικό κέλυφος των κτηρίων που παρουσιάζουν 
σχετικά μεγάλη ανακλαστικότηττα στην ηλιακή ακτινοβολία. Ανάλογα 
με το χρώμα τους, η ανακλαστικότητά τους κυμαίνεται από 0.3 έως  0.8, 
ενώ ο συντελεστής εκπομπής τους είναι συνήθως γύρω στο 0.9. 

 
 

2.4 Ο Ρόλος των υλικών στην πόλη 
 
 
Οι πόλεις και εν γένει οι αστικές περιοχές παρουσιάζουν μειωμένη 

ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. 
 
Οι κυριότεροι λόγοι είναι δύο: 
α) Οι σκουρόχρομες επιφάνειες των κτηρίων και των δρόμων παρουσι-

άζουν μεγάλη απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, και  
β) Οι πολλαπλές ανακλάσεις της ηλιακής ακτινοβολίας που συμβαί-

νουν ανάμεσα στα κτήρια των δρόμων αυξάνουν την απορρόφησή της. 
 
Οι τυπικές τιμές ανακλαστικότητας των πόλεων κυμαίνονται γύρω στο 

0.15- 0.3, (Πίνακας 2.6.2 ). Λόγω της πυκνότητάς τους, οι Ευρωπαϊκές 
πόλεις παρουσιάζουν συγκριτικά μικρότερη ανακλαστικότητα από τις 
γύρω από αυτές αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 
πόλη του Παρισιού παρουσιάζει κατά 16 %  μικρότερη ανακλαστικότητα 
από ότι το περιβάλλον χώρο της. 

 
Το είδος του χρησιμοποιούμενου υλικού καιθώς και οι συνθήκες υπό 

τις οποίες χρησιμοποιείται καθορίζουν τα θερμοκρασιακά επίπεδα σε μια 
πόλη. Σκουρόχρομα υλικά μεγάλης απορρόφητικότητας, παρουσιάζουν 
έως και 25 οC υψηλότερη θερμοκρασία από αντίστοιχα υλικά μικρής 
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απορροφητικότητας. 
 
Ο ρόλος των υλικών στην αύξηση της ανακλαστικόττας των πόλεων 

και άρα στην μείωση της θερμοκρασίας τους είναι ασφαλώς καθορι-
στικός. Είναι πλέον πλήρως αποδεκτό ότι η χρήση κατάλληλων υλικών 
είναι ίσως η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την βελτίωση των θερμο-
κρασιών που επικρατούν στις πόλεις κατά την θερινή περίοδο. Στο 
σχήμα    1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που 
συσχέτισε την θερμοκρασία επιφάνειας διαφόρων υλικών, όπως 
χρησιμοποιούνται σε πόλεις, με τον συντελεστή απορροφητικότητάς 
τους στην ηλιακή ακτινοβολία. Οι τιμές αναφέρονται σε μια τυπική 
θερινή μέρα. Όπως προκύπτει μια επιθετική « πράσινη » πόλη που 
συνδυάζει λευκές οροφές, ανοιχτόχρωμους δρόμους και πυκνό αστικό 
πράσινο, έχει κατά 17 οC χαμηλότερη θερμοκρασία από ότι μια 
συμβατική πόλη. 

 
 
Θερμοκρασία                                                        Θερμοκρασία  
Επιφάνειας                                                             Επιφάνειας 
ο C                                                                             F 

 
Σχήμα 2.4.1 Θερμοκρασία επιφανείας διαφόρων υλικών ώς συνάρτηση της απορροφητικότητάς τους 
στο ηιακό φάσμα. Οι τιμές αναφέρονται σε μία τυπική θερινή μέρα. Στον αριστερό κατακόρυφο άξονα 
δίνεται η θερμοκρασία επιφανείας των υλικών, ενώ ο οριζόντιος άξονας δίνει την απορροφητικότητα 
των υλικών.   

 
Η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, 



 

 
 

31

την συντήρηση και τον εξοπλισμό ενός κτηρίου εξαρτάται άμεσα από 
μια σειρά από οικονομικές, περιβαλλοντικές και ενεργειακές παραμέ-
τρους. Ο κύκλος εργασιών που συνδέεται με την παραγωγή και 
διακίνηση των δομικών  υλικών είναι τεράστιος και κατ’ επέκταση τα 
κριτήρια των υλικών έχουν μεγάλη σημασία. 

 
Τα υλικά διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα του εσωτε-

ρικού αέρα των κτηρίων και μπορούν να έχουν σημαντική επίραση στην 
υγεία των ενοίκων. Παράλληλα τα υλικά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό 
την θερμική και οπτική συμπεριφορά των κτηρίων και επηρεάζουν το 
εξωτερικό περιβάλλον. Όπως τονίστηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η ενέργεια 
που απαιτείται γιια την βιομηχανική παραγωγή ορισμένων οικοδομικών 
υλικών είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

 
Τέλος, η διαδικασία της παραγωγής των υλικών και ο κύκλος ζωής 

τους ως την τελική διάθεση έχει σημαντικές επιπτώσεις στο γενικό 
περιβάλλον. 

 
2.5 Υλικά και ποιότητα αέρα 

 
 
Πολλά από τα δομικά υλικά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται 

στις κατασκευές αποτελούνται ή περιέχουν τοξικές ουσίες, οι οποίες 
απελευθερώμενες μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του εσωτερικού 
αέρα των κτηρίων. Στον Πίνακα 2.5.1 κάτω δίνονται ορισμένα από τα 
κυριότερα υλικά που προκαλούν ρύπανση του εσωτερικού περιβάλ-
λοντος, οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καθώς και οι 
τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιούνται για έλεγχο της προκαλούμενης 
ρύπανσης.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 «  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος 2000 
 



 

 
 

32

 
 
Πηγή Ρύπανσης Παράμετροι προς 

έλεγχο 
Εναλλακτικές 
λύσεις 

Δομικά Υλικά 
• Κόλλες και στεγα-νοποιητικά 

Διαλυτικά  Να επιλέγονται 
προϊό-ντα 
υψηλής τοξικότη-
τας 

• Γυαλί 
 

Ενδιάμεσα φύλλα 
και επιχρίσματα 

_ _ _ _ 

• Σιδηρούχα και μή μέταλλα Βαφή 
Προπαρασκευής 

_ _ _ _ 

• Συντήρηση ξύλου Χρήση τοξικών 
συ-ντηρητικών  

Χρήση αλάτων 
Βόρα-κα. 
Ανθεκτική 
Ξυλεία. 

• Τούβλα και πλίνθοι Φυσική 
Ραδιενέργεια 

Να 
χρησιμοποιούνται 
υλικά με μικρή 
φυσική 
Ραδιενέργεια 

• Προϊόντα Μπετόν Φυσική 
Ραδιενέργεια. 
προσθετικά 

Να μην 
χρησιμοποιού-
νται προσθετικά 
προϊ-όντα με 
τέφρα λιγνι-
τωρυχείου. 

• Θερμομονωτικά Υλικά Ίνες και 
εκπομπές 
οργανικών 
πτηρικών 
ενώσεων. 

Να επιλέγονται 
φυσι-κά 
μονωτικά υλικά. 

1. Σύστημα θέρμανσης αερισμού και 
δροσισμού 

Ανάπτυξη και 
μεταφο-ρά 
μικροοργανισμών 

Ορθός 
σχεδιασμός και 
συντήρηση του 
συστή-ματος 

2. Υλικά Εσωτερικών χώρων 
• Συνθετικά ξύλα (plywood- 

LVL) 

Εκπομπές 
φορμαλ-δεϋδης 
και πτητικών 
οργανικών 
ενώσεων 

Επιλογή υλικών 
χαμη-λής 
εκπομπής 

• Φύλλα πλαστικού 
 

Εκπομπές 
οργανικών 
πτητικών 
ενώσεων 

Επιλογή υλικών 
χαμη-λής 
εκπομπής 

• Γύψος / Γυψοσανίδες Χαμηλές 
εκπομπές αλλά 

_ _ _ _ 
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εστία συγκέντρ-
ωσης ρύπων 

• Κεραμεικά πλακάκια Εκπομπές από 
κόλλες/ υλικά 
πλήρωσης αρ-
μών 

Επιλογή υλικών 
χαμη-λής 
εκπομπής 

3. Καλύψεις τοίχων 
• Ταπετσαρία και χαρτί τοίχου 

 

Φορμαλδεϋδη  
και εκ-πομπές 
οργανικών 
πτητικών 
ενώσεων 

Επιλογή υλικών 
χαμη-λής 
εκπομπής. Καθυ-
στέρηση στη 
χρήση του 
κτηρίου μέχρι να 
μειωθούν οι 
εκπομπές 

• Χρώματα Αέριες εκπομπές 
από τα διαλυτικά 
και τα 
προσθετικά κατά 
και μετά τη 
χρήση 

Επιλογή υλικών 
μειω-μένης 
εκπομπής – 
Καθυστέρηση 
στη χρήση του 
κτηρίου μέχρι να 
μειωθούν οι 
εκπομπές. 

4. Καλύψεις δαπέδων  
• Χαλιά / μοκέτες  

Οσμές και 
εκπομπές 
οργανικών 
πτητικών 
ενώσεων, 
συσσώρευση 
μικροβίων 

Επιλογή μή 
συνθετι-κών 
προϊόντων συ-
γκολλητικών  
υλικών χαμηλής 
εκπομπής, 
σχολαστικός 
καθαρισμός 

• Μουσαμάς δαπέδου 
Lino leum 

Εκπομπές 
οργανικών 
πτητικών 
ενώσεων 

Επιλογή υλικών 
χαμη-λής 
εκπομπής 

• Πλαστικά πατώματα από 
βινύλιο 

Εκπομπές 
οργανικών 
πτητικών 
ενώσεων μα-
κροχρόνια  

Επιλογή υλικών 
χαμη-λής 
εκπομπής 

5. Επίπλωση  Φορμαλδεϋδη 
και εκ-πομπές 
οργανικών 
πτητικών 
ενώσεων από 
εξαρτήματα και 
υλικά 
επικάλυψης 
επιφανειών 

Επιλογή υλικών 
χαμη-λής 
εκπομπής – μή 
επεξεργασμένη 
ξυλεία. 
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6. Εξοπλισμός και συσκευές  Οργανικές 
πτητικές ενώσεις 
και όζον απο 
φωτοαντιγραφικά 
και εκτυπωτές 

Επιλογή 
συσκευών 
χαμηλής 
εκπομπής ρύπων 
– Χρήση 
συστημάτων 
εξαερισμού 

7. Προϊόντα καθαρισμού Εκπομπές 
οργανικών 
πτητικών 
ενώσεων 

Επιλογή 
καθαριστικών 
χαμηλής 
εκπομπής 

 

 
 

 
                           Πίνακας 2.5.1 Πηγές εσωτερικής ρύπανσης, παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται και 

προτεινόμενες ενέργειες αντιμετώπισης του προβλήματος. 
 
 
 

Σε ότι αφορά τις « ανεκτές » συγκεντρώσεις των ρύπων στους 
εσωτερικούς χώρους, δεν υπάρχουν διεθνώς αποδεκτά πρωτότυπα. 
Παρακάτω ( Πίνακας ) δίδονται ενδεικτικά τα ανώτατα όρια 
συγκεντρώσεων ρύπων εσωτερικών χώρων που προτάθηκαν να ισχύσουν 
στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Σίδνεϋ εν όψει των Ολυμπιακών 
αγώνων.  
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Ρύπος Ανώτερο όριο Στοιχεία μέτρησης 
Μονοξείδιο του άνθρακα 
( CO ) 

10,000 mg.m 3  

 ή 9 ppm        
Μέσος όρος 8ώρου 
Υπέρβαση ορίου: όχι 
πάνω από μια φορά 
ετησίως 

Φορμαλδεϋδη ( HCHO) 120 mg.m 3 

ή 0,1 ppm 
Καμία υπέρβαση ορίου 

Μόλυβδος ( Pb) 1.5μg.m 3 Μέσος όρος τριμήνου 
Όζον (Ο3)  210 μg.m 3  ή 0,1 ppm

170 μg.m 3  ή 0.08 ppm  
Μέγιστη ωριαία τιμ. 
Υπέρβαση ορίου όχι 
πάνω από μια φορά κατ’ 
έτος. Μέσος όρος 4ώρου 

Ραδόνιο ( Rd) 200 Βq.m 3 

ή 5.4 nCi.m 3 
Μέσος ετήσιος όρος 

Θειϊκά άλατα 15μg.m 3 Μέσος ετήσιος όρος 
Διοξείδιο τoυ Θείου  
( SO2) 

700 μg.m 3 ή  0.25 ppm 
570 μg.m 3  ή 0.2 ppm 

60 μg.m 3   0.02 ppm  

Mέσος όρος 10λέπτου 
Μέση ωριαία τιμή 
Μέσος ετήσιος όρος 

Ολικά αιωρούμενα 
σωματίδια (TSP) 

90 μg.m 3 Mέσος ετήσιος όρος 
 

Πτητικές οργανικές 
ενώσεις ( VOC) 

 

500 μg.m 3 Μέση ωριαία τιμή 

 
 
 
Πίνακας: 2.5.2 Όρια συγκεντρώσεων ρύπων εσωτερικών χώρων για το Σύδνεϋ 

Αυστραλίας. 
 

 
2.6 Θερμικές, οπτικές και ενεργειακές ιδιότητες υλικών 

 
 
Όπως προαναφέρθηκε η επιλογή των δομικών υλικών σχετίζεται με 

την ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτηρίων συμπεριλαμ-
βανομένης και της οπτικής και θερμικής άνεσης. Σχετίζεται επίσης με 
την κατανάλωση ενέργειας, αφού τα υλικά παίζουν ρόλο τόσο στην 
συμπεριφορά του κελύφους, όσο και στη λειτουργία των εσωτερικών 
χώρων. Τα κριτήρια για την επιλοή ρων υλικών που χρησιμοποιούνται 
τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους συνοψί-
ζονται παρακάτω. 
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2.7 Υλικά εσωτερικών χώρων και  Υλικά  της  δομής των  κτηρίων 

 
 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στους εσωτερικούς χώρους καθώς και 

στην κατασκευή του κτηριακού κελύφους θα πρέπει, όπως προαναφέρ-
θηκε να μην δημιουργούν ρύπανση στο εσωτερικό περιβάλλον του 
κτηρίου. Παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω 
απαιτήσεις: 

 
 Να συνεισφέρουν στην επίτευξη θερμικής άνεσης εντός των κτηρίων 
και στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης τόσο κατά 
την θερινή όσο και κατά την χειμερινή περίοδο. Τα υλικά του 
κελύφους ( μονωτικά, τζάμια, κτλ), θα πρέπει να συντείνουν, κατά 
την ψυχρή περίοδο, στην ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών 
των κτηρίων και στη μεγιστοποίηση των θερμικών και ηλιακών 
κερδών. Παράλληλα, κατά την θερινή περίοδο, και για τις Ελληνικές 
κλιματικές συνθήκες, τα υλικά του εξωτερικού κελύφους θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή ανάκλαση της ηλιακής 
ακτινοβο-λίας καθώς και την μέγιστη δυνατή εκπομπή υπέρυθρης 
ακτινοβολίας προς το περιβάλλον. Να συνεισφέρουν στην δημιουργία 
βέλτιστης οπτικής άνεσης εντός των χώρων. Συγκεκριμένα τα υλικά, 
θα πρέπει να επιτρέπουν την αδιατάρακτη ροή του φωτός, να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των ικανοποιών επιπέδων φωτισμού, να 
μην προκαλούν θάμβωση και να επιτρέπουν την οπτική επαφή με το 
εξωτερικό περιβάλλον. 

 
2.8 Υλικά Εξωτερικών  Χώρων 

 
Τα  υλικά που χρησιμοποιούνται στους εξωτερικούς χώρους θα πρέπει 

να έχουν χαμηλές έως μηδενικές εκπομπές προς το εξωτερικό και το 
εσωτερικό περιβάλλον του κτηρίου, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 
 Να συντελούν στη δημιουργία βέλτιστου θερμκού κλίματος στην 
περιοχή χρήσης τους. Για τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες 
ενδείκνυται η χρήση « Ψυχρών υλικών » που παρουσιάζουν μεγάλη 
ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και μεγάλο 
συντελεστή εκπομπής. 

 
 Να μην υποβαθμίζουν το οπτικό περιβάλλον, δηλαδή να μην 
δημιουργούν θάμβωση και υπερφωτισμό σε γειτονικά κτήρια. 
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2.9 Υλικά και  κριτήρια σε σχέση με το γενικό περιβάλλον 

 
Όπως προαναφέρθηκε τα υλικά έχουν σημαντική επίδραση στο 

γενικότερο περιβάλλον. Η εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων για την 
προτιμότερη περιβαλλοντική επιλογή είναι συνυφασμένη με την γνώση 
των χαρακτηριστικών των διαθέσιμων υλικών. Επειδή η ποικιλία των 
υλικών που διατίθενται στο εμπόριο είναι μεγάλη, κρίνεται αναγκαίο, να 
παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα χαρακτηριστικά των σημαντικό-
τερων από αυτά. 

 
2.10 Οικοδομική ξυλεία 

 
Το ξύλο είναι ανανεώσιμο υλικό που απαιτεί πολύ μικρή επεξεργασία 

ώστε να φτάσει στην τελική του προς χρησιμοποίηση μορφή. Οι 
παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή των 
διαθέσιμων τύπων ξύλου είναι η προέλευση, η διαδικασία παραγωγής, ο 
τύπος της επεξεργασίας καθώς και η ενέργεια που απαιτείται για την 
μεταφορά.  

 
Το ξύλο είναι επίσης ένα ζωντανό δομικό υλικό. Προέρχεται από 

φυσικά δάση ή φυτείες και εξακολουθεί να ζεί ακόμη και όταν έχει 
ενσωματωθεί σε μία κατασκευή. Η ιδιότητά του αυτή καθορίζει και τους 
περιορισμούς που επιβάλλονται στην χρήση του. Το ξύλο, όταν 
χρησιμοποιείται σε εξωτερικές κατασκευές ή υγρούς χώρους προσβάλ-
λεται από έντομα και μύκητες. 

 
Τα παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για την προστασία του 

ξύλου περιέχουν, εκτός από οργανικούς διαλύτες βιοκτόνα, συστατικά 
που προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα. 
Στο εμπόριο κυκλοφορεί μια μεγάλη ποικιλία παρασκευασμάτων 
ξυλοπρο-στασίας που κατά κανόνα πριέχουν συνδυασμούς από 
εντομοκτόνες και μυκητοκτόνες ουσίες οι οποίες μετατρέπουν το ξύλο 
σε μόνιμη πηγή εκπομπής τοξικών ρύπων στον αέρα και τα νερά. 

 
Η χρήση του ξύλου στις κατασκευές και η προστασία του είναι 

δυνατές χωρίς την προσφυγή σε τοξικά παρασκευάσματα. Η επιλογή 
όμως των κατάλληλων προϊόντων ξυλοπροστασίας είναι δύσκολη γιατί 
απαιτεί από τον χρήστη γνώσεις που συχνά δεν έχει και πληροφορίες που 
δεν του παρέχονται από τις οδηγίες και τις ενδείξεις που αναγράφονται 
στις συσκευασίες. Τα προϊόντα που φέρουν χαρακτηρισμούς                    
« Βιολογικό»,  « οικολογικό » « εναλλακτικό » δέν είναι κατ’ ανάγκη 
φιλικά προς το περιβάλλον και πολλές φορές δεν είναι ούτε καν 
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αποτελεσματικά και δεν προφυλάσσουν το ξύλο από τη σήψη.  
 
Τα βερνίκια που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία του 

ξύλου είναι μόνον αυτά που φέρουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 
οικολογικό σήμα, π.χ. Τον Γερμανικό « Μπλέ άγγελο ». Τα προϊόντα 
αυτά δεν είναι πλήρως απαλλαγμένα από τοξικές ουσίες, αλλά τα τοξικά 
τους συστατικά είναι περιορισμένα: Δεν περιέχουν βιοκτόνα αλλά μόνο 
μυκητοκτόνα, δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα ( Pb, Cr, IV, Cd ), η 
περιεκτικότητά τους σε φορμαλδεϋδη δεν υπερβαίνει τα 10 mg/kg και η 
περιεκτικότητά τους σε οργανικές πηκτικές οργανικές ενώσεις και 
επικίνδυνες ουσίες κυμαίνεται εντός των ορίων που επιβάλει η 
νομοθεσία για την προστασία του αέρα και του νερού.  

 
Η χρήση συνεπώς προϊόντων ξυλοπροστασίας πρέπει γενικώς να 

αποφεύγεται για να κταφεύγει κανείς σ’ αυτήν μόνο όταν έχουν 
εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες. Ορισμένοι απλοί κανόνες 
επιτρέπουν την αποφυγή χημικής ξυλοπροστασίας στους εσωτερικούς 
χώρους. 

 
 Το ξύλο που χρησιμοποιείται σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους δεν 
χρειάζεται προστασία. Η προσβολή του από μύκητες δεν είναι πιθανή 
γιτί η ανάπτυξή τους προϋποθέτει υγρασία ξύλου άνω του 20 %. 

 Σε υγρότερους χώρους πρέπει να χρησιμοποιούνται προϊόντα ξύλου 
με φυσική ανθεκτικότητα στυς μύκητες, όπως π.χ, προϊόντα ξύλου 
από δρύ. Το πρόβλημα στην περίπτωση αυτή είναι η υψηλότερη τιμή. 

 Το ξύλο που ενσωματώνεται στις κατασκευές πρέπει να είναι ξηρό 
και να αερίζεται καλά. 

 Στην περίπτωση που παρατηρείται προσβολή του ξύλου από έντομα, 
η εξόντωσή τους είναι δυνατή με την χρήση θερμού αέρα ( υπάρχουν 
μέθοδοι θερμικής ξυλοπροστασίας στις οποίες έχει απονεμηθεί ο « 
γαλάζιος άγγελος ». Η χρήση τους είναι όμως πολύπλοκη και στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία. 

 
Στους εσωτερικούς χώρους, η χρήση χημικής ξυλοπροστασίας είναι 

αναπόφευκτη. Είναι όμως δυνατό να περιορισθεί πολύ άν λαμβάνονται 
τα ακόλουθα μέτρα: 

 
 Το ξύλο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Για τις ξύλινες 
κολώνες που χρησιμοποιούνται στις βεράντες υπάρχουν μεταλλικές 
βάσεις. 

 Πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα ξύλα ( π.χ. Από δρύ ).  
 Οι κάθετες τομές των κερμών πρέπει να καλύπτονται γιατί πρέπει να 
καλύπτονται γιατί από αυτές εισχωρεί ευκολότερα η υγρασία. 
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 Οι ξύλινες κατασκευές και οι προσόψεις πρέπει να αερίζονται καλά 
από ολες τις πλευρές ώστε και οι εσωτερικές επιφάνειες να 
στεγνώνουν γρήγορα. 

 Οι ξύλινες κατασκευές και οι προσόψεις πρέπει κατά το δυνατόν να 
προστατεύονται από την βροή με στέγαστρα. Καλό είναι η ποδιά των 
προσόψεων να απέχει πάνω από 30 εκατοστά από το έδαφος. 

 Το ξύλο δεν πρέπει να υφίσταται μεγάλες φορτίσεις. Οι εντάσεις 
δημιουργούν ρωγμές στο ξύλο από τις οποίες εισδύει η υγρασία στο 
εσωτερικό του. 

 Σε πολλές εφαρμογές η διάρκεια ζωής του  ξύλου, ακόμη και χωρίς 
ξυλοπροστασία είναι μεγαλύτερη από την διάρκεια που απαιτεί η 
χρήση του. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει λόγος να χρησιμο-
ποιούνται ημικά μέσα. 

 
Άν, ωστόσο η χρήση χημικής προστασίας είναι αναγκαία, καλό είναι 

να χρησιμοποιούνται προϊόντα ξύλου που έχουν ήδη υποστεί χημική 
κατεργασία σε βιομηχανικό επίπεδο. 

 
 

2.11 Προϊόντα Ξύλου 
 
 
Τα προϊόντα ξύλου αποτελούνται από ρινίσματα, ίνες ξύλου ή χαρτιού 

και συγκολλητικές ουσίες που συνήθως είναι φυσικές ή συνθετικές 
ρητίνες και ανόργανα υλικά, όπως γύψος ή τσιμέντο. Τα πλέον εμπορικά 
από τα ύλικά αυτά είναι το κόντρα πλακέ, οι φορμάϊκες οι μοριοσανίδες, 
οι ινόπλακες, και οι καπλαμάδες. 

 
Το σημαντικότερο πρόβλημα των προϊόντων ξυλείας ενοπίζεται στην 

ρύπανση που προκαλείται κατά την χρησιμοποίηση συγκολλητικών 
ουσιών. Ιδιαίτερα όταν τα υλικά εμπεριέχουν φορμαλδεϋδη σε 
συγκέντρωση άνω των 6 mg/m3, υπάρχει σημαντικός κίνδυνος ρύπανσης 
του σωτερικού περιβάλλοντος. Παράλληλα η ενέργεια που απαιτείται για 
την παραγωγή ορισμένων συγκολλητικών ουσιών είναι ιδιαίτερη υψηλή. 

 
2.12 Χρώματα Βαφές 

 
Τα χρώματα και οι βαφές ταξινομούνται με βάση τη σύνθεσή τους και 

τις ουσίες που περιέχουν. Τα κυριότερα συστατικά τους είναι οι 
συνδετικές ουσίες, τους διαλύτες, τα διογκωτικά και τα πρόσθετα. Στα 
πρόσθετα κατατάσσονται για παράδειγμα οι χρωστικές, τα στεγνωτικά, 
τα γυαλιστικά και τα αντιαφρώδη. 
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των χρωμάτων είναι η απε-
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λευθέρωση (κατά την διάρκεια των εργασιών βαφής, αλλά και μετά την 
στερέωσή τους οργανικών ενώσεων ( υδρογονανθράκων ). Αυξημένη 
συγκέντρωση αρωματικών υδρογονανθράκων στο εσωτερικό περιβάλλον 
των κτηρίων μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα υγείας στους 
ενοίκους. Επίσης, οι υδρογονάνθρακες συμβάλλουν στην γενική ατμο-
σφαιρική ατμοσφαιρική ρύπανση αντιδρώντας με ΝΟx και παράγοντας 
το « νέφος ». Επικίνδυνοι αρωματκοί υδρογονάνθρακες περιέχονται για 
παράδειγμα για παράδειγμα στους διαλύτες. 

 
Τα πρόσθετα επίσης έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι 

χρωστικές για παράδειγμα, είναι πιθανόν να περιέχουν ιδιαίτερα 
επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, βαρέα μέταλλα. 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύεται η χρήση ανθρακικού μολύβδου, 
όξινου ανθρακικού μολύβδου και θειϊκού μολύβδου. Την περίπτωση 
όπου η περιεκτικότητα των χρωμάτων σε μόλυβδο ξεπερνά το 0.15 % 
του βάρους των, είναι υποχρεωτική η αναγραφή σχετικής 
προειδοποίησης στη συσκευασία. Παράλληλα, δεν πρέπει να περιέχουν 
αρσενικό σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από 0.3 %, και κάδμιο άνω του 
0.01 %. 

 
Οι κυριότεροι εμπορικοί τύποι χρωμάτων και τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

 Ακρυλικές βαφές: Οι βαφές του τύπου αυτού εμπεριέχουν ακρυλικές 
ρητίνες ως συνδετικά υλικά. Η περιεκτικότητα των οργανικών 
διαλυτών στις ακρυλικές βαφές είναι περιορισμένη στο 10 % της 
αντίστοιχης των συμβατικών χρωμάτων, ενώ ως διαλυτικό χρησιμο-
ποιείται το νερό. Μειονέκτημά τους είναι ότι περιέχουν επιβλαβή 
συστατικά, π.χ. Αντιδιαβρωτικές ουσίες και έχουν περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατά την παραγωγή τους. Πάντως, τα υδατοδιαλυτά 
χρώματα είναι ένα από τα σοβαρότερα κριτήρια για την απόδοση « 
οικολογικού σήματος ». 

 
 Φυσικά χρώματα: Το πλεονέκτημα των φυσικών χρωμάτων 
συνίσταται στην χρήση συστατικών φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης, σε 
αντίθεση με τους υπολοίπους τύπους χρωμάτων που χρησιμοποιούν 
πετρέλαι ώς βάση. Τα απόβλητα των φυτικών χρωμάτων είναι γενικά 
βιοδιασπώμενα. Από την άλλη όμως μεριά, η χρησιμοποίσηση 
αρωματικών υδρογονανθράκων στους διαλύτες αποτελεί πρόβλημα, 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω.  

 
 
 Βραστές βαφές: Οι βαφές αυτού του τύπου είναι φυσικές και 
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παράγονται με μακράς διάρκειας βράσιμο φυτικών προϊόντων. 
Περιέχουν θειϊκό σίδηρο ως συντηρητικό, νερό και φυσικές 
χρωστικές. Το είδος αυτό των βαφών προκαλεί πολύ μικρή ρύπανση 
κα χρησιμοποιείται κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. Δεν μπορεί 
όμως να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικά κουφώματα. 

 
 Βαφές Alkyd: Τα χρώματα αυτά περιέχουν alkyd ως συνδετικό 
προϊόν και αρωματικούς υδρογονάνθρακες ως διαλυτικό. Όλα τα 
συμβατικά χρώματα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Εξελιγμένη 
μορφή του τύπου αυτού τω χρωμάτων αποτελούν τα χρήματα με               
« Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά ». Το πλεονέκτημά τους είναι ότι 
περιέχουν μικρότερη ποσότητα οργανικών διαλυτών.  

 
 
 

2.13 Συνθετικά Υλικά 
 
Τα συνθετικά υλικά κατασκευάζονται με βάση το πετρέλαιο και 

καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα υλικών που είναι ευρύτερα γνωστά ως 
πλαστικά. Εκτιμάται ότι περίπου το 4 % της παγκόσμιας παραγωγής 
πετρελαίου χρησιμοποιείται για την παραγωγή συνθετικών υλικών. Οι 
βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής συνθετικών υλικών ξεκινούν από τα 
διϋλιστήρια όπου η πρωτογενής επεξεργασία του πετρελαίου επιτρέπει 
την παραγωγή των απαραίτητων πρώτων ύλών όπως το αιθυλαίνιο, το 
στυρένιο, το βενζόλιο και το προπυλένιο. Οι διεργασίες αυτές απαιτούν 
σημαντικά ποσά ενέργειας ενώ προκαλούν εκπομπές πτηρικών 
οργανικών ενώσεων ( VOCs ). Με βάση τα παραπάνω πρωτογενή 
προϊόντα παράγονται τα τεικά συνθετικά υλικά. Οι ακολουθούμενες 
βιομηχανικές διεργασίες ποικίλουν ανάλογα με το προϊόν, αλλά όλες 
σχεδόν απαιτούν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση ενώ σχεδόν πάντοτε 
προκαλούνται εκπομπές VOCs και παράγονται επιβλαβή απόβλητα. 

 
Το σημαντικότερο πρόβλημα των συνθετικών υλικών συνδέεται με την 

αποικοδόμηση και αφομοίωσή τους. Δεδομένου οτι τα υλικά αυτά 
διασπώνται δύσκολα, προκαλούν διαρκείας ρύπανση στον αέρα, το νερό 
και το έδαφος. Η καύση των υλικών αυτών οδηγεί στην απελευθέρωση 
ιδιαίτερα επιβλαβών ουσιών, που ποικίλουν ανάλογα με το είδος του 
υλικού και την ποιότητα της καύσης. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν 
αναπτυχθεί ανακυκλώσιμα συνθετικά υλικά, γνωστά ως θερμοπλαστικά. 
Τα υλικά αυτά αποικοδομούνται σε κοκκώδη υλικά. 

 
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά των σημαντικοτέρων συνθετικών υλικών που 
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χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία. 
 

 Πολυαιθυλένιο και Πολυπροπυλένιο: Είναι απλά πλαστικά υλικά 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή σωλήνων, προφίλ, δια-
φανών δοχείων, πλαστικών δαπέδων, μεμβρανών κτλ. Είναι θερμο-
πλαστικά και ανακυκλώσιμα. Παρασκευάζονται με διαδικασίες πολυ-
μερισμού. Οι εκπομπές κατά την παραγωγή τους είναι σχετικά 
περιορισμένες και δεν προκαλούν ρύπανση κατά τη χρήση τους. 
Χάρη στην σχετική καθαρότητά τους, η καύση τους δεν προκαλεί 
σημαντική ρύπανση. 

 
 Ασφαλτικά υλικά: Τα συνθετικά ασφαλτικά προέρχονται από 
ειδικούς τύπους πετρελαίου. Περιέχουν ελάχιστη ποσότητα πολυκυ-
κλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Χρησιμοποιούνται κυρίως 
για την κάλυψη οροφών. 

 
Προκαλούν ρύπανση που οφείλεται στη έκλυση μακρομοριακών 

υδρογονανθράκων. Τα συνθετικά ασφαλτικά υλικά είναι θεωρητικά 
δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό όμως συμβαίνει σπάνια λόγω 
των προσμίξεων πυ περιέχονται στα ασφαλτικά απόβλητα. 

 
EPDM ( καουτσούκ ή ελαστομερή): Τα συνθετικά αυτά υλικά, γνωστά 

ως EPDM, ( Ethylene Propylene Diene Monomer ), είναι πολυμερή 
υλικά που παράγονται με βάση το μονομερές αιθυλένιο, το προπυλένιο 
και κυρίως το κυκλοπενταδιένιο. Η ρύπανση που προκαλείται κατά την 
παραγωγή του είναι ελάχιστη. Είναι ανακυκλώσιμο υλικό, όμως η 
επεξεργασία του είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος. 

 
Πολυουρεθάνη: Παρασκευάζεται κυρίως από πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο. Είναι προϊόν πολυμερισμού και προσθήκης αλκοολών και 
ισοκυανικών ενώσεων που είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για την ανθρώπινη 
υγεία. Τα προϊόντα πολυουρεθάνης χρησιμοποιούνται ως μονωτικά, 
στεγανοποιητικά, βερνίκια και κόλλες. Η έκλυση των τοξικών 
ισοκυανικών ενώσεων προκαλεί σημαντική ρύπανση. Κατά την καύση 
των προϊόντων της πολυουρεθάνης παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και 
υδροκυάνιο τα οποία είναι ιδιαίτερα ισχυρά δηλητήρια. Η διάθεση των 
προϊόντων της πολυουρεθάνης προκαλεί επίσης σημαντικό περιβαλ-
λοντικό πρόβλημα καθώς προκαλεί ρύπανση στο έδαφος και στα νερά. 
 

ESP ( Διογκωμένη ή διηλασμένη πολιστερίνη ): Η παραγωγή των 
προϊόντων αυτών προκαλεί εκπομπή βενζολίου και στυρενίου. Η 
ανακύκλωσή τους είναι τεχνικά δυνατή, αλλά πραγματοποιείται σπάνια. 
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Πολυβινυχλωρίδιο, (PVC): Το πολυβινυχλωρίδιο είναι ένα από τα 
πλέον χρησιμοποιούμενα συνθετικά υλικά. Είναι θερμοπλαστικό υλικό 
και παράγεται με βάση το πετρέλαιο και το χλώριο. Υπολογίζεται ότι 
μόνο στη Γερμανία το 25 % του διαθέσιμου χλωρίου καταναλώνεται για 
την παραγωγή υλικών PVC Παράγεται με βάση το χλωροαιθυλένιο, το 
οποίο μετασχηματίζεται αρχικά σε διχλωροαιθυλένιο, EDC, και κατόπιν 
σε μονομερές βινυχλωρίδιο. Το PVC τελικά παράγεται με πολυμερισμό 
του μονομερούς βινυχλωριδίου, υλικού αποδεδειγμένα καρκινογόνου. 
Κατά την παραγωγή του PVC διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα σημαντικές 
ποσότητες βινυχλωριδίου, υδραργύρου και διοξινών. 

 
Λόγω της σχετικά χαμηλής περιεκτικότητάς του σε πετρέλαιο, η 

απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή του PVC είναι μικρή. Λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητας του σε χλώριο, η καύση του παράγει ιδιαίτερα 
επιβλαβή συστατικά όπως οι διοξίνες, το χλωροβενζόλιο, τα φουράνια, 
κτλ. Κατά την διάρκεια της χρήσης του εκπέμπονται από το PVC 
αλειφατικοί και αρωματικοί  υδρογονάνθρακες, αλκυλοφαινόλη, ακυ-
κλικοί και αρωματικοί εστέρες του ανθρακικού οξέος, κτλ. 

  
Για την βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του PVC χρησιμοποι-

ούνται μια σειρά από προσθετικές ουσίες με ιδιαίτερα επιβλαβείς 
ιδιότητες. Πολλά από τα πρόσθετα αυτά περιέχουν βαρέα μέταλλα ( η 
συνολική ρύπανση από Κάδμιο π.χ. Οφείλεται σε ποσοστό 20-30 % στο 
PVC ). 

 
 Το PVC είναι ανακυκλώσιμο υλικό. Η ανακύκλωσή του επιλύει εν 

μέρει το πρόβλημα των αποβλήτων και μειώνει την ρύπανση κατά την 
παργωγή του. Ήδη σημαντικό μέρος του χρησιμοποιουμένου PVC 
ανακυκλώνεται. Στο εμπόριο κυκλοφορούν υλικά με περιεκτκότητα σε 
ανακυκλωμένο PVC ως και 80  %. 

 
Κατά τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως των προβλημάτων ρύπανσης 

κατά την παραγωγή και την διάθεση που δημιουργεί η χρήση PVC 
καταβάλλεται προσπάθεια για την αντικατάσταση του υλικού αυτού. Ως 
εναλλακτικά υλικά είναι δυνατόν, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν τα 
κεραμικά, το ξύλο, το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο. 

 
2.14 ΜΕΤΑΛΛΑ 

 
 
Στον οικοδομικό τομέα χρησιμοποιείται μόνο μικρή ποσότητα 

μετάλλων. Τα μέταλλα χρησιμοποιούνται αυτούσια ως οικοδομικά υλικά 
είτε ώς προσμίξεις σε άλα δομικά συστατικά. Τα περιβαλλοντικά 
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προβλήματα των μετάλλων εντοπίζονται κυρίως στην διαδικασία 
εξόρυξής τους καθώς και στην ενεργειακή κατανάλωση που απαιτεί τόσο 
η εξόρυξη όσο και η επεξεργασία  τους. Μεγάλο πλεονέκτημα των με-
τάλλων είναι η ανακυκλωσιμότητά τους. 

 
 Αλουμίνιο: Το σημαντικότερο πρόβλημα του αλουμινίου σχετίζεται 
με την εξαιρετικά μεγάλη κατανάλωση ενέργειας που απαιτεί η 
παραγωγή του από τον Βωξίτη. Η εξόρυξη και η κατεργασία του 
Βωξίτη προκαλούν τοπική ρύπανση του αέρα και των νερών και 
αλλοίωση του τοπίου. Το αλουμίνιο είναι ανακυκλώσιμο υλικό, αλλά 
η διεργασία είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. 

 
 Χάλυβας: Η παραγωγή χάλυβα από τα μεταλλεύματα σιδήρου 
δημιουργεί σημαντική ρύπανση. Συγκρητικά με άλλα μέταλλα, η 
απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή του χάλυβα είναι μικρή. Για 
την αποφυγή διάβρωσης του χάλυβα συνήθως επιλέγεται επιφανειακή 
επεξεργασία με κράματα νικελίου και χρωμίου ώστε να παραχθεί 
ανοξείδωτος χάλυβας. Τα κράματα αυτά των βαρέων μετάλλων 
μπορούν να προκαλέσουν εκπομπές κατά την φάση της παραγωγής 
του ανοξείδωτου χάλυβα. 

 
 
 Ψευδάργυρος: Η εξόρυξη του  ψευδαργύρου προκαλεί εκπομπές 
καδμίου που είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. 
Ο ψευδάργυρος δεν είναι τοξικός, αντίθετα είναι αναγκαίος υπό την 
μορφή ιχνοστοιχείων για τον ανθρώπινο οργανισμό. Είναι 
ανακυκλώσιμο υλικό, εντούτοις το υψηλό κόστος της ανακύκλωσης 
την κάνει ασύμφορη, τουλάχιστον προς το παρόν. 

 
 Ο μόλυβδος: Ο μόλυβδος έχει τοξική επίδραση στους βιολογικούς 
οργανισμούς και η παραγωγή του είναι ενεργοβόρος. Απορροφού-
μενος από τον ανθρώπινο οργανισμό προκαλεί αναιμία και 
προβλήματα στα οστά και στο νευρικό σύστημα. Η χρήση του θα 
πρέπει να αποφεύγεται, ιδίως στην περίπτωση των χρωμάτων. 

 
 
 Χαλκός: Άλατα χαλκού που εισέρχονται μέσω του δικτύου ύδρευσης 
στο πεπτικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού μπορούν να 
προκαλέσουν δυσφορία, ανωμαλίες έως και φλεγμονές. Ο χαλκός 
είναι ανακυκλώσιμο υλικό και το κόστος για ανακύκλωσή του είναι 
χαμηλό. 
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2.15 Οικοδομικά  υλικά από  ορυκτά 

 
 
 
Το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα των υλικών αυτών σχετίζεται 

με την εξόρυξή τους που προκαλεί, μεταξύ άλλων, εκπομπή αιωρού-
μενων στερεών και ρύπανση των υπογείων νερών. Ταυτόχρονα, η ενέρ-
γεια που απαιτείται για την μεταφορά των υλικών αυτών τόσο κατά την 
τελική απόθεσή τους μετά τις κατεδαφίσεις είναι συνήθως ιδιαίτερα 
μεγάλη.  

 
Η διαδικασία παραγωγής τους είναι ιδιαίτερα απλή, ενώ τα υλικά του 

είδους αυτού είναι ανακυκλώσιμα σε διαφορετικές μορφές. 
 

 Σκυρόδεμα: Το σκυρόδεμα αποτελείται σε ποσοστό περίπου 53 % πό 
χαλίκι, 26 % από άμο, 14 % από τσιμέντο και 7 % από νερό. Τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με το σκυρόδεμα 
εντοπίζονται κυρίως στα προβλήματα που συνεπάγεται η εξόρυξη των 
πρώτων υλών και η παραγωγή του τσιμέντου ( υψηλή κατανάλωση 
ενέργειας, εκπομπές αερίων και στερεών ρύπων, έκλυση ραδιε-
νέργειας από υλικά που περιέχονται στα καύσιμα. ). Η ενέργεια που 
απαιτείται για την παρασκευή του ίδιου σκυροδέματος είναι μικρή. 
Ωστόσο οι εργασίες που σχετίζονται με το οπλισμένο σκυρόδεμα στα 
κτήρια κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην συνολική κατανάλωση 
ενέργειας μιας κτηριακής κατασκευής. 

 
 Γύψος: Το σημαντικότερο από τα περιβαλλοντικά προβλήματα του 
γύψου σχετίζεται με την ρύπανση και την αλλοίωση που προκαλείται 
στην φύση κατά την εξόρυξή του. Παράλληλα δεν είναι ανακυκλώ-
σιμο υλικό. Υποκατάστατο του φυσικού γύψου αποτελεί ο βιομη-
χανικός γύψος ο οποίος περιέχει λιγότερα βαρέα μέταλλα και ραδιε-
νεργά στοιχεία από τον φυσικό. Εντούτοις, μια ποικιλία βιομηχανικού 
γύψου, ο λεγόμενος φωσφορικός γύψος ενδέχεται να περιέχει πολύ 
μεγάλες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και ραδιενεργών στοιχείων 
κι δεν προτείνεται η χρησιμοποίηση του σε οικοδομικές εργασίες, 

 
 
 Γυαλί: Το γυαλί παράγεται από χαλαζιακή άμμο που βρίσκεται 
άφθονη στην φύση Βασικά συστατικά του είναι το διοξείδιο του πυρι-
τίου, ( 70 % ), το οξείδιο του ασβεστίου, ( 14 % ), και το οξείδιο του 
νατρίου. Κανένα από τα παραπάνω συστατικά δεν θεωρείται σπάνιο ή 
ρυπογόνο. Το σημαντκότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα του γυαλιού 
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είναι η υψηλή κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγω-
γή του. Το γυαλί είναι εξαιρετικά ανακυκλώσιμο υλικό. 

 
 Κεραμικά: Η άργυλος αποτελεί τη βάση για την δημιουργία των 
κεραμικών. Η ενέργεια για την παραγωγή τους είναι υψηλή λόγω 
μεγάλων θερμοκρασιών που απαιτεί το ψήσιμο των κεραμικών. Τα 
κεραμικά υλικά είναι ανακυκλώσιμα.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 5«  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος 2000 
 



 

 
 

47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

3.1 Το μικροκλίμα 
 

Το μικροκλίμα μιας κατοικημένης περιοχής είναι δυνατόν να 
διαμορφωθεί ή να τροποποιηθεί άν στις ελεύθερες δημόσιες εκτάσεις, 
όπως είναι τα πάρκα, οι δρόμοι, τα γήπεδα οι ακάλυπτοι χώροι, αλλά και 
οι κήποι και οι αυλές των κτηρίων γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις, 
τόσο σε ότι αφορά τη γεωμετρία τους, όσο και σε ότι  αφορά τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει το πράσινο             
( βλάστηση ) σε συνδυασμό με την ύπαρξη υδάτινων επιφανειών.    

 
 

 3.2 Οι υδάτινες επιφάνειες 
 
 
Οι υδάτινες επιφάνειες τροποποιούν το μικροκλίμα της περιοχής τους με 
δύο τρόπους: 
 
 Η εξάτμιση απορροφά θερμότητα από τον αέρα, 
 Ο θερμός αέρας ψύχεται κατά την επαφή με την ψυχρότερη επιφάνεια 
του νερού. 

 
Δεξαμενές νερού και συντριβάνια ως πηγές δροσισμού που μειώνουν 

την θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και του αέρα που 
εισέρχεται σε ένα κτήριο. 

 
Καθώς οι υδάτινες επιφάνειες αυξάνουν την υγρασία του αέρα, είναι 

πολύ ευεργετικές σε ξηρά κλίματα, μπορούν όμως να δημιουργήσουν 
προβλήματα σε υγρά κλίματα.1 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
1 «  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος 2000 
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                                Εικόνα 3.2.1 Η χρήση βλάστησης είναι σημαντικός παράγοντας                                                                  
                                                           διαμόρφωσης του μικροκλίματος,   
 
 
 

 
 

 
                                 Εικόνα: 3.2.2 
 
                                  Σχήμα : Θερινή και χειμερινή λειτουργία ενός δέντρου 
 
 
 

 
3.3 Ο ρόλος του πρασίνου 
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Τα δέντρα και το πράσινο εν γένει, συνεισφέρουν σημαντικά στη μείω-
ση της θερμοκρασίας των πόλεων και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τα 
δέντρα προσφέρουν ηλιοπροστασία στα κτήρια, ενώ μέσω της εξατμισο-
διαπνοής συμβάλλουν στην μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλ-
λοντος. Παράλληλα, τα δέντρα απορροφούν τον ήχο και τον θόρυβο, 
εμποδίζουν την διάβρωση που προκαλούν οι βροχοπτώσεις, φιλτράρουν 
επικίνδυνους ρύπους, και μειώνουν την ταχύτητα του ανέμου. 

 
 Εξατμισοδιαπνοή είναι ο κύριος μηχανισμός μέσω του οποίου τα 

φυτά συνεισφέρουν στην μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 
Ως εξατμισοδιαπνοή ορίζεται ο μηχανισμός απώλειας νερού προς το 
περι-βάλλον μέσω της αποβολής νερού από τα φύλλα των φυτών υπό 
ορφή υδρατμών. Η λανθάνουσα θερμότητα της εξατμισοδιαπνοής ( δηλ. 
Η θερμότητα που απαιτείται για τη μετατροπή του νερού σε υδρατμούς ) 
είναι πολύ μεγάλη ( περίπου 2324 KJ.Kg νερού ). Η θερμότητα αυτή 
αντλείται από τον αέρα του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την τοπική 
μείωση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ένα μεσαίου 
μεγέθους δέντρο εξατμίζει περί τα 1460 κιλά νερού κατά τη διάρκεια 
μιας θερινής μέρας. Ο δροσισμός που επιτυγχάνεται είναι ισοδύναμος με 
την λειτουργία πέτε κλιματιστικών συσκευών. 

 
Η σημασία των δέντρων και φυτών στην μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης είναι  είναι επίσης σημαντική. Όπως αναφέρεται, σε ένα δρόμο 
με υγιή ψηλά δέντρα, μπορεί να μειωθεί η συγκέντρωση σωματιδίων 
σκόνης έως και 7000 σωματίδια ανά λίτρο αέρα. Παράλληλα, τα δέντρα 
συνεισφέρουν στην μείωση του θορύβου. Μια συστάδα δέντρων μήκους 
33 μ, και πλάτους 15 μειώνει τον θόρυβο ενός αυτοκινητόδρομου έως 
και κατά 50 %. 

 
Επίσης, το αστικό πράσινο μέσω του μηχανισμού την εξατισοδιαπνοής 

συνεισφέρει σημαντικά στην μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλ-
λοντος. Εντούτοις, η επιτυγχανόμενη μείωση είναι συνάρτηση των 
χαρακτηριστικών της αστικής περιοχής, του είδους  της βλάστησης και 
των γενικών μετεωρολογικών συνθηκών. Μελέτες και έρευνες έχουν 
δείξει ότι η θερμοκρασία εντός αστικών πάρκων είναι έως και 8 οC 
χαμηλότερη από ότι στους γειτονικούς δομημένους χώρους. Έχει 
υπολογιστεί ότι η αύξηση της θερμοκρασίας καθώς απομακρυνόμαστε 
από ένα πάρκο είναι περίπου 0.4-0.6 C ανά 100 μέτρα. 

 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πλήθους μελετών που έχουν 

πραγματοποιηθεί, η επιτυγχανόμενη μείωση της θερμοκρασίας εντός και 
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εκτός ενός αστικού χώρου πρασίνου εξαρτάται από το συνολικό 
ενεργειακό ισοζύγιο της περιοχής. Γενικοί παράγοντες για την μείωση 
της θερμοκρασίας δεν μπορούν να εξαχθούν. Είναι χαρακτηριστική όμως 
η περίπτωση των πάρκων της Αθήνας. Λεπτομερείς μελέτες του 
θερμικού καθεστώτος εντός και εκτός των δύο σημαντικότερων πάρκων, 
το Εθνικού κήπου και του άλσους του Πεδίου του Άρεως, κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού, κατέληξαν στα παρακάτω συμπεράσματα:  
  
1. Η θερμοκρασία μέσα στα πάρκα μεταβάλλεται ως συνάρτηση του 

σκιασμού του χώρου και της φυτοκάλυψης. Η μέγιστη διαφορά 
θερμοκρασίας μέσα στο πάρκο φθάνει έως και 1.5 οC. 

2. Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα το πάρκο και τον 
περιβάλλοντα αστικό χώρο φθάνει έως και τους 3 οC. 

3. Δεν διαπιστώθηκε βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλ-
λοντος ως συνάρτηση της απόστασης από το πάρκο. Σε όλες τις 
εξόδους των πάρκων διαπιστώθηκε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 
ένα περίπου βαθμό. 

4. Η θερμοκρασία των δρόμων γύρω από τα πάρκα επηρεάζεται κυρίως 
από μια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως ο σκιασμός, η παραγωγή 
ανθρωπογενούς θερμότητας, κτλ. 

5. Η κατανομή της θερμοκρασίας γύρω από τον Εθνικό κήπο, δείχνει ότι 
οι περιοχές υψηλής κυκλοφορίας και μεγάλης οικιστικής συχνότητας, 
(Κολωνάκι, Β. Αμαλίας ), παρουσιάζουν κατά περίπου 1.5 οC 
υψηλότερη θερμοκρασία από ότι οι σκιασμένες περιοχές γύρω από 
την οδό Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. 

6. Πολυετείς μετρήσεις έδειξαν ότι τα πάρκα παρουσιάζουν κατά 40 % 
περίπου μικρότερο αριθμό βαθμοωρών κλιματισμού από ότι κοντινοί 
σταθμοί. 

 
Παράλληλα, τα πάρκα παρουσιάζουν την μικρότερη απόλυτη θερμο-

κρασία από όλους τους σταθμούς της Αττικής. Η ελάχιστη αυτή  
θερμοκρασία παρατηρείται κατά την διάρκεια της νύκτας. Κατά την 
διάρκεια των θερινώ ημερών ημέρας, ( μεσημέρι ), τα πάρκα παρουσιά-
ζουν κατά 5-6 οC χαμηλότερη θερμοκρασία από ότι οι πλησιέστεροι 
αστικοί σταθμοί. 

 
Το μικροκλίμα μιας κατοικημένης περιοχής είναι δυνατόν να διαμορ-

φωθεί ή να τροποποιηθεί άν στις ελεύθερες δημόσιες εκτάσεις, όπως 
είναι τα πάρκα, τα γήπεδα, οι δρόμοι, οι ακάλυπτοι χώροι, αλλά και οι 
κήποι, και οι αυλές των κτηρίων γίνουν οι κατάλληλες παραμβάσεις, 
τόσο σε ότι αφορά τη γεωμετρία τους όσο και σε ότι αφορά τα 
χρησιμοποιούμενα υλικά. Σημαντικό επίσης ρόλο παίζει το ( πράσινο ), 
σε συνδυασμό με την ύπαρξη υδάτινων επιφανειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ενεργειακά ηλιακά συστήματα 
( Ενεργητικό – Παθητικό ) 

 
 4.1 Αρχές αξιοποίησης  της  ηλιακής  ενέργειας 

 
 
Μια βασική διάκριση είναι ανάμεσα στην « ενεργητική », και την         

« παθητική », αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Στο άμεσο παρελθόν 
είχαν προωθηθεί κυρίως τα συστήματα ενεργειακής αξιοποίησης της 
ηλιακής ενέργειας για την θέρμανση ενός χώρου ή νερού για οικιακή 
χρήση. Οι συνήθεις εγκαταστάσεις αποτελούνται από συλλέκτες, θερμο-
συσσωρευτές, αντλίες ή κυκλοφορητές και ένα σύστημα που μεταφέρει 
και διαδίδει την απαιτούμενη θερμότητα στον απαιτούμενο χώρο και 
χρόνο. 

 
Μια εναλλακτική λύση για το ιδιο θέμα είναι η παθητική αξιοποίηση 

της ηλιακής ενέργειας. Σύμφωνα με αυτή η ηλιακή ακτινιβολία εισέρ-
χεται στην κατοικία από  τις διαφανείς επιφάνειες της όψης ( παράθυρα 
στη νότια πλευρά ), ή της στέγης, αποθηκεύεται σαν θερμική ενέργεια σε 
συμπαγή δομικά στοιχεία και μεταδίδεται και διαχέεται στον εσωτερικό 
χώρο με μεταφορά η ακτινοβολία. Τέτοια παθητικά συστήματα εφαρμό-
ζονται δοκιμαστικά εδώ και αρκετόν καιρό στις ΗΠΑ και αποδεικνύεται 
ότι αποτελούν μια εντυπωσιακή και πειστική εναλλακτική λύση απέναντι 
στις καθαρά τεχνολογικές δυνατότητες των ενεργητικών συστημάτων. 

 
α) Παθητική αξιοποίηση                β) Μικτό σύστημα                        γ) Ενεργητική αξιοποίηση 

 

 
 
 
            Σχήμα: 4.1.1 
 
 
 ‘Ενεργητική αξιοποίηση’: Η προς αξοποίηση ηλιακή ενέργεια δεν 
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είναι μόνον η ακτινοβολία αλλά και η θερμότητα που βρίσκεται στον 
αέρα ή αποθηκεύεται στο νερό και στο έδαφος, που οφείλεται άμεσα ή 
έμμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία. Στα ενεργητικά συστήματα η 
ακτινοβολία συγκεντρώνεται  την βοήθεια συλλεκτών ενώ η θερμότητα 
του αέρα, του νερού και του εδλαφους με αντλίες. 
 
‘Παθητική αξιοποίηση’: Η αρχή των παθητικών συστημάτων 
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας είναι η μετατροπή της ενέργειας που 
υπάρχει διάχυτη στο περιβάλλον σε θερμότητα που αποθηκεύεται στο 
σώμα του κτηρίου με ελάχιστη κατά το δυνατό χρήση τεχνολογικών 
μέσων αλλά, και κυρίως, με συγκεκριμένη πρόβλεψη στον σχεδιασμό 
του. 
 
‘Συνδυασμός των δύο μεθόδων’: Συστήματα που συνδυάζουν 
ενεργητική κα παθητική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας ονομάζονται                    
« Υβριδικά » Στα συστήματα αυτά η « Παθητική » συγκέντρωση της 
θερμότητας συνδυάζεται με κάποια τεχνολογικά μέσα δανεισμένα από τα 
ενεργητικά συστήματα ( π.χ. Ανεμιστήρες, κυκλοφορητές ).4 
 
 
 

4.2 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Ενεργειακά συστήματα στο κτήριο 
 
 

 
                                  Σχήμα: 4.2.1 Τυπικός Ηλιακός Συλλέκτης 

     
 
 
Η χρήση « ενεργητικών » συστημάτων που αξιοποιούν την ηλιακή 

                                                           
4 M. Wachbergen Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην κατασκευή των κτηρίων. Εκδ. Γκιούρδας 
Αθήνα 1988. 
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ενέργεια για την θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού στα 
κτήρια, είναι μια από τις σημαντικότερες μεθόδους εξοικονόμησης 
ενέργειας. Εντούτοις, η ενσωμάτωση ενεργειακών ηλιακών συστημάτων 
στα κτήρια του αστικού περιβάλλοντος δεν είναι πάντα εύκολη. Τα 
σημαντικότερα προβλήματα που εμποδίζουν την ευρεία χρήση των 
ενεργητικών ηλιακών συστημάτων στα αστικά  κτήρια και γενικότερα 
την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας σε αυτά είναι τα εξής:  

 
 Ο σκιασμός των ηλιακών συλλεκτών από τα γειτονικά κτήρια. 
 Ο προσανατολισμός και το πλάτος των δρόμων. 
 Ο τρόπος κατασκευής των κτηρίων και η διαθεσιμόττα χώρου για την 
εγκατάσταση των ηλιακών συστημάτων. 

 Ο προσανατολισμός του κτηρίου. 
 Η πυκνότητα της δόμησης. 

 
Παρ’ όλες τις δυσκολίες, τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα είναι 

ευρέως διαδεδομένα κυρίως σε κτήρια του ημιαστικού και αγροτικού πε-
ριβάλλοντος, ιδιαίτερα στις χώρες, με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η 
Ελλάδα. Η πλειονότητα των συστημάτων χρησιμοποιείται κυρίως για 
την παραγωγή ζεστού νερού, ενώ επεκετείνεται συνεχώς η εγκατάσταση 
και η χρήση μεγάλων συστημάτων  τα οποία αυτόνομα ή σε συνδυασμό 
με άλλα συμβατικά ή παθητικά συστήματα καλύπτουν όλες τις 
θερμαντικές ανάγκες ενός κτηρίου. 

 
4.3 Ταξινόμηση των συστημάτων 

 
Η ταξινόμηση των ενεργητικών ηλιακών συστημάτων κατά ISO/DIS 

9488 είναι η ακόλουθη:  
 

 Αυτόνομα συστήματα, χωρίς βοηθητική θερμαντική πηγή. 
 Συστήματα προθέρμανσης. Χρησιμοποιούνται για την προθέρμαση 
νερού που στη συνέχεια τροφοδοτεί άλλα συμβατικά συστήματα 
θέρμανσης. 

 Υβριδικά συστήματα. Χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό ηλιακά και 
συμβατικά συστήματα, ώστε να καλύπτουν τις θερμαντικές ανάγκες 
ανεξάρτητα από την διαθεσιμότητα της ηλιακής ενέργειας. 

 
Ένας άλλος τρόπος ταξινόμησης των ενεργητικών ηλιακών συστημά-

των είναι ανάλογα με το μέσο με το οποίο χρησιμοποιείται για την 
συλλογή και αποθήκευση ενέργειας. Με βάση την ταξινόμηση αυτή, τα 
ηλιακά συστήματα διακρίνονται σε συστήματα υγρού και συστήματα 
αέρος. Ο βασικός τρόπος λειτουργίας και των δύο συστημάτων είναι ο 
ίδιος, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η χρήση των ίδιων στοιχείων  και  
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υλικών για την κατασκευή τους. Τα συστήματα αέρος 
χρησιμοποιούνται κυρίως για την θέρμανση χώρων και την ξήρανση 
αγροτικών προϊόντων, καθώς και σε βιομηχανικές εφαρμογές. Τα 
συστήματα υγρού είναι κατάλληλα για μια πιό ευρεία κλίμακα 
εφαρμογών όπως θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή 
χρήση, συστήματα κλιματισμού, θέρμανση του νερού σε πισίνες και 
τέλος, ως πηγή ενέργειας σε αντλίες θερμότητας. Χάρη σε αυτό το ευρύ 
φάσμα εφαρμογών, τα συστήματα υγρού χρησιμοιούνται πολύ 
συχνότερα από τα συστήματα αέρος σε επαγγελματικούς χώρους και 
κατοικίες. 

 

 
  

                                         4.3.1 Βασικό σύστημα θέρμανσης με αέρα. 
 
 

 
 
                                     Σχήμα: 4.3.2 Κατασκευή τυπικών ηλιακών συλλεκτών αέρος 
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Σχήμα: 4.3.3  Επίπεδος συλλέκτης υγρού. 
 
 
 

 
 
 
                                Σχήμα: 4.3.4  Κάτοψη και τομή επίπεδου συλλέκτη υγρού. 
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Σχήμα: 4.3.5 Ηλιακοί συλλέκτες ενσωματωμένοι σε στέγη με  
                      Κεραμίδια. 

 
 

 
 

                                 Σχήμα: 4.3.6  Αυτόνομο σύστημα θέρμασης νερού.   
    

 

 
Σχήμα: 4.3.7  Συνδυασμός ηλιακού και συμβατικού συστήματος. Στο  
Διάγραμμα πάνω παρουσιάζεται το ποσοστό κάλυψης των αναγκών 
 σε ζεστό νερό ενός κτηρίου το οποίο διαθέτει ένα συμβατικό και ένα 
 ηλιακό σύστημα. Το ηλιακό σύστημα καλύπτει στην περίπτωση αυτή το  
64 % των ετήσιων αναγκών του κτηρίου. 
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4.4  Απόδοση ενεργητικών  ηλιακών  συστημάτων 

 
 
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση των 

ενεργητικών ηλιακών συστημάτων είναι:  
 

 Η κατάλληλη τοποθέτηση των συλλεκτών έτσι ώστε να βελτιστοποι-
είται η συλλογή της ηλιακής ενέργειας. Ειδικότερα μεγάλη σημασία 
έχει, εκτός από τον προσανατολισμό, η επιλογή της κατάλληλης 
γωνίας κλίσεως ( για εφαρμογές που χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο 
η βέλτιστη γωνία κλίσεως είναι ίση με το γεωραφικό πλάτος του 
τόπου. Στην Αθήνα π.χ. Οι συλλέκτες πρέπει να τοποθετούνται με 
νότιο προσανατολισμό,  με απόκκλιση το πολύ 20 μοιρών, και με 
γωνία κίσεως 40 μοιρών. 

 
 Η επιλογή μεταξύ κεντρικού ( Δηλαδή συστήματος που τροφοδοτεί 
τις αάγκες ενός ολόκληρου κτηρίου ) και ατομικών συστημάτων ( για 
κάθε χρήση χωριστά ), εξαρτάται από το είδος της εφαρογής, το 
απαιτούμενο θερμικό φορτίο, τον αριθμό των χρηστών,  την ημερήσια 
και εποχιακή κατανομή της κατανάλωσης, το είδος και σχήμα του 
κτηρίου  (π.χ. Σε πολυόρωφα κτήρια ενδείκνυται η χρήση κεντρικού 
συστήματος ) και από το σύστημα διαχείρησης. 

 
 
 Η επιλογή του είδους της αποθήκευσης, η οποία μπορεί να είναι ημε-
ρήσια ( για την κάλυψη των νυχτερινών αναγκών σε θέρμανση και 
ζεστό νερό), εβδομαδιαία ( για την κάλυψη σύντομων περιόδων 
κακοκαιρίας ), και εποχιακή ( για την κάλυψη των αναγκών του 
χειμώνα αποθηκεύοντας την θερμότητα που συλλέχθηκε το 
καλοκαίρι),  και συναρτάται με τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου, 
τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, το κόστος και τον διαθέσιμο 
χώρο για την εγκατάσταση του συστήματος. 

 
 Η σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος και ειδικότερα η 
διαστασιολόγηση του αποθηκευτικού συστήματος σε σχέση με το 
μέγεθος των συλλεκτών και τις ενεργειακές ανάγκες.  Πρέπει α 
τονιστεί ότι η υποδιαστασιολόγηση δεν απαντά με τον σωστό τρόπο 
στις ανάγκες της κατανάλωσης, ενώ η υπερδιαστασιολόγηση μειώνει 
σημαντικά την απόδοση του συστήματος  ( για τον σκοπό αυτό 
συνιστάται η χρήση εξειδικευμένων γραφικών ή ηλεκτρονικών 
υπολογιστικών εργαλείων - όπως τα TRNSYS, SIMSHAC, T- SOL, 
SOLCOST, f charts- τα  οποία βοηθούν στην ακριβή διαστα-
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σιολόγηση ενός συστήματος προσομοιώνοντας την λειτουργία του ).  
  Ο κατάλληλος συνδυασμός του ηλιακού με ένα ( σχεδόν πάντα 
απαραίτητο ), συμβατικό βοηθητικό σύστημα θέρανσης ( ύστερα από 
λεπτομερή μελέτη, επιλογή των συμβατών συστημάτων και 
εγκατάσταση των απαραίτητων μηχανισμών ελέγχου ), ώστε να 
δαπανάται όσο το δυνατόν λιγότερη ηλεκτρική ( ή οποιαδήποτε άλλη 
μή ανανεώσιμη ενέργεια ) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
του κτηρίου.1 

 

 
   Σχήμα: 4.4.1   Ηλιακοί συλλέκτες στο Ηλιακό χωριό της Λυκόβρυσης (Αττική). 
 
 

4.5 Εισαγωγή στην  ορολογία του  παθητικού ηλιακού συστήματος 
 
 
Ένα σύστημα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας χαρακτηρίζεται 

παθητικό όταν η ροή της θερμικής ενέργειας βασίζεται σε μια απόλυτα 
φυσική διαδικασία δηλ. Στην ακτινοβολία, στην φυσική μετάδοση της 
θερμότητας και στον φυσικό αερισμό. Τα παθητικά συστήματα 
διακρίνονται από τα ενεργητικά κατά το ότι δεν διαθέτουν μηχανικές 
αντλίες ή εξαεριστήρες που απαιτούνται για την  « αναγκαστική » 
διάδοση της θερμότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις- όχι όμως σε 
όλες - τα στοιχεία του συστήματος έχουν κάποια ιδιαίτερη σχέση με την 
αρχιτεκτονική του κάθε συγκεκριμένου κτηρίου και εκπληρούν ταυτό-
χρονα περισσότερες λειτουργείες. Για παράδειγμα ένα νότια προσανατο-
λισμένο παράθυρο λειτουργεί σαν συλλέκτης της ηλιακής ακτινοβολίας 
                                                           
1 «  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος 2000 
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αλλά ταυτόχρονα προσφέρει θέα και φυσικό φωτισμό. Οι τοίχοι ενός 
κτηρίου λειτουργούν σαν φέρων οργανισμός και ταυτόχρονα σαν μάζα 
για την αποθήκευση θερμότητας.  

 
Για την κατηγοριοποίηση των παθητικών συστημάτων υπάρχουν δύο 

τροποι:  
Μία πρώτη εκδοχή κατηγοριοποίησης, που είναι η πιό συχνή, 

βασίζεται στην φυσική περιγραφή του κυρίαρχου στοιχείου του 
συστήματος. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τις εξής κατηγορίες: 

 
1. Άμεση θέρμανση 
2. Τοίχοι που αποθηκεύεται η θερμότητα 
3. Πρόσθετος χώρος για την συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας 
4. Αποθήκευση θερμότητας στην στέγη 
5. Θέρμανση με κυκλοφορία του αέρα. 
 
Η δεύτερη κατηγοριοποίηση βασίζεται στην περιγραφή της 

λειτουργίας του συστήματος, όπου αυτό που περιγράφεται είναι η σχέση 
ανάμεσα στην συγκέντρωση της ηλιακής ενέργειας, την αποθήκευσή της 
και την θέρμανση του χώρου. Έτσι έχουμε: 

 
1. Άμεσα 
2. Έμμεσα και 
3. Μονωμένα συστήματα. 
 
Και οι δύο τρόποι κατηγοριοποίησης είναι χρήσιμοι και μπορούν να 

αλληλοσυμπληρώνονται. Η ταυτόχρονη αναφορά στις δύο αυτές 
κατηγοριοποιήσεις δίνει ένα ικανοποιητικό τρόπο περιγραφής των πιό 
διαφορετικών παραγώγων του σχεδιασμού της ηλιακής αρχιτεκτονικής. 
Οι δύο αυτές  κατηγοριοποιήσεις περιγράφονται με συντομια παρακάτω. 

 
4.6 Φυσική ( χωρική ) περιγραφή ηλιακών συστημάτων ( Σχ.   ) 

 
4.6.1 Άμεση θέρμανση (‘ Direct Gain’) 
 
H ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται στο θερμαινόμενο χώρο, μετατρέ-

πεται σε  θερμότητα με την πρόσπτωση στις επιφάνειες απορρόφησης 
και κατανέμεται στις επιφάνειες που περικλείουν τον συγκεκριμένο 
χώρο. 

 
4.6.2 Τοίχοι για την αποθήκευση θερμότητας ( ‘Thermal Storage 

Wall’)  
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Η ηλιακή ακτινοβολία παιρνάει από τα ανοίγματα, προσπίπτει σε έναν 
τοίχο που βρίσκεται ανάμεσα στο άνοιγμα και τον θερμαινόμενο χώρο, 
απορροφάται και μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. Ο τοίχος αυτός 
είναι από συνήθη τοιχοποιϊα ή έχει ενσωματωμένα δοχεία με νερό                
( υδάτινος τοίχος ) μπορεί όμως να αποτελείται και από υλικά που 
μεταβάλλουν τη φυσική τους κατάσταση. 

 
4.6.3 Πρόσθετος χώρος για την συγκέντρωση ηλιακής ενέργειας 

(‘Attached Sunspace ’) 
 
Το σύστημα αυτό αποτελεί έναν συνδυασμό της άμεσης εκμετάλ-

λευσης της ηλιακής ακτινοβολίας και της αποθήκευσης της ηλιακής 
ενέργειας. Ο χώρος αυτός αποτελείται από δύο θερμικές ζώνες:  Ένα 
χώρο που θερμαίνεται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία και ένα χώρο 
που θερμαίνεται έμμεσα και χαρακτηρίζεται από το πρώτο με ένα τοίχο - 
θερμοσυσσωρευτή. Ο πρώτος- άμεσα θερμαινόμενος - χώρος χρησιμο-
ποιείται συχνά σαν σέρρα και για το λόγο αυτό το σύστημα περιγράφεται 
πολλές φορές σαν ‘ πρόσθετη σέρρα ’ ή ‘ πρόσθετο λιακωτό ’.  

 
4.6.4 Αποθήκευση θερμότητας στη στέγη (‘Thermal Storage 

Roof’) 
 
To σύστημα αυτό μοιάζει με το θερμοσυσσωρευτικό τοίχο, με τη 

διαφορά ότι όπου η μάζα αποθηκεύεται η θερμότητα βρίσκεται στο χώρο 
της στέγης. Στην περίπτωση υτή σα θερμοσυσσωρευτική μάζα 
χρησιμοποιείται συνήθως νερό είτε σε κάποια ανοιχτή δεξαμενή είτε σε 
σωληνώσεις. 

 
4.6.5 Θέρμανση με κυκλοφορία του αέρα ( ‘Convective Loop’ )  
 
To σύστημα αυτό μοιάζει με τα συνηθισμένα ενεργητικά συστήματα 

τουλάχιστον ως προς το ότι έχει έναν ιδιαίτερο ηλιακό συλλέκτη και 
έναν θερμοσυσσωρευτή. Πρόκειται ωστόσο για ένα καθαρά παθητικό 
σύστημα, κατά το οποίο η θερμότητα κατανέμεται με φυσικο αερισμό.  

 
4.7. Περιγραφή λειτουργίας των παθητικών συστημάτων 

 
4.7.1 Συστήματα άμεσης θέρμανσης (  ‘Direct Gain ’) 
 
Όπως περιγράφεται στο σχήμα. 
 
4.7.2 Συστήματα έμμεσης θέρμανσης ( ‘ Indirect Gain’)  
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H ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται και αποθηκεύεται με τη μορφή 
θερμότητας σε μια μάζα που βρίσκεται ανάμεσα στον θερμαινόμενο 
χώρο και τα ανοίγματα - συλλέχτες. Ο θερμαινόμενος χώρος 
περικλείεται σε ένα του τμήμα από τη θερμοσυσσωρευτική αυτή μάζα 
έτσι ώστε να υπάρχει μία άμεση, φυσική ( και μη ελεγχόμενη ) μετάδοση 
θερμότητας προς αυτόν. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων έμμεσης 
θέρμανσης αποτελούν οι θερμοσυσσωρευτικοί τοίχοι ή στέγες και οι 
χώροι που συνορεύουν άμεσα με τις ‘ πρόσθετες σέρρες ’. 
 
4.7.3 Θερμομονωμένα συστήματα θέρμανσης (‘Isolated Gain ’) 
 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για έμμεσα συστήματα, όμως εδώ 

υπάρχει ένας σαφής θερμικός διαχωρισμός ( είτε με θερμομόνωση είτε 
με κάποιο διαχωριστικό δομικό στοιχείο ). Η περίπτωση της θέρμανσης 
με κυκλοφορία νερού ή αέρα εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Έπίσης ο 
θερμοσυσσωρευτικός τοίχος ή η θερμοσυσσωρευτική στέγη και η 
πρόσθετη σέρρα μπορούν να υπάγονται στην κατηγορία αυτή άν υπάρχει 
κάποια θερμομόμωση ανάμεσα στο θερμοσυσσωρευτικό στοιχείο και 
τον υπό θέρμανση χώρο. 

 
Οι φυσικές  ( χωρικές ) κατηγορίες χρησιμοποιούνται συνήθως για την 

περιγραφή των παθητικών ηλιακών συστημάτων, γιατί δίνουν με απλό 
τρόπο μια εικόνα των στοιχείων του συστήματος και των αρχών 
λειτουργίας του. Ωστόσο αυτό που λείπει από μια τέτοια κατηγοριο-
ποίηση είναι η δυνατότητα γενίκευσης μιας σειράς περιπτώσεων. Αυτό 
σημαίνει ότι η προσπάθεια αναλυτικής περιγραφής των διαφόρων 
εκδοχών και των φυσικών αρχών που τις διέπουν θα είχε σαν 
αποτέλεσμα έναν ατελείωτο περιπτωσιολογικό κατάλογο. 

   

                    
Σχήμα: 4.7.3.1 

Σχ. Φυσική περιγραφή 
α) Άμεση θέρμανση                
β) Θερμοσυσσωρευτικός τοίχος 
γ) Πρόσθετη σέρρα 
δ) Θερμοσυσσωρευτική στέγη 
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ε) Θέρμανση με κυκλοφορία αέρα 
 

                    
 
Σχήμα: 4.7.3.2 
 
 

 
 
                                                     Σχήμα: 4.7.3.3 
 
Η λειτουργική κατηγοριοποίηση από την άλλη πλευρά είναι πολύ 

γενική έτσι ώστε να είναι ικανή να περιγράψει σαφώς ένα μεγάλο φάσμα 
των υπαρχόντων και μελλοντικών ενεργειακών συστημάτων. Εκτός 
αυτού, οι κατηγορίες που περιλαμβάνει ισχύουν τόσο για συστήματα 
θέρμανσης όσο και για συστήματα ψύξης, ενώ τα στοιχεία που δίνονται 
στην φυσική κατηγοριοποίηση αφορούν συγκεκριμένα συστήματα 
θέρμανσης με εξαίρεση ίσως την θερμοσυσσωρευτική στέγη. Η μείωση 
της ψύξης ενός χώρου χάρη στην αύξηση της μάζας των δομικών 
στοιχείων είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την λειτουργία των 
παθητικών ηλιακών συστημάτων. Ωστόσο αυτή η επιλογή δεν επηρεάζει 
θετικά τον σχεδιασμό. Έτσι συνήθως υπάρχει μια πρόσθετη 
εγκατάσταση για ψύξη με αερισμό μέσω κατακόρυφων αεραγωγών που 
λειτουργούν στη βάση θερμικών διαδικασιών. Τα συστήματα  που 
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περιγράφονται στις κατηγορίες αυτές αλληλεπικαλύπτονται, μπορούν 
όμως να χρησμοποιούνται και ταυτόχρονα. Θα μπορούσε λ.χ. Να 
υπάρχει ένας συδυασμός ενός μεμονωμένου θερμοσυσσωρευτικού 
τοίχου και ενός συστήματος θέρμανσης με κυκλοφορία αέρα - πράγμα 
που δεν έχει γίνει ως τώρα - και να αποδειχθεί ότι λειτουργεί άψογα. 
 

4.8 Υβριδικά ( μικτά ) συστήματα 
 
Ο συνδυασμός στοιχείων από παθητικά και ενεργητικά ηλιακά συστή-

ματα μας δίνει ένα υβριδικό ή μικτό σύστημα. Ένα σύνηθες παράδειγμα 
είναι ο συνδυασμός ενός παθητικού συλλέκτη ( ενός λιακωτού ) με ένα 
πέτρινο θερμοσυσσωρευτή που κατανέμει τη θερμότητα με κυκλοφορη-
τές. 

 
4.9 Στοιχεία κλειδιά για τον σχεδιασμό 

 
Υπάρχουν οπωσδήποτε πολλά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη για την εφαρμογή ενός παθητικού ηλιακού συστήματος, όπως ο 
σκιασμός, η θέση των στοιχείων μέσα στην κάτοψη, η επίδραση στο 
μικροκλίμα κ.τ.λ. Ωστόσο τα βασικά κριτήρια και στοιχεία που επηρε-
άζουν το σχεδιασμό είναι: 

 
 Ο βαθμός εξοικονόμησης ενέργειας 
 Το μέγεθος των ανοιγμάτων προς το νότο. 
 Το μέγεθος και η θέση της θερμοσυσσωρευτικής μάζας 

 
Η κατανόηση της κρισιμότητας αυτών των στοιχείων είναι μια βασική 
προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των παθητικών ηλιακών 
συστημάτων. 
 

4.10 Συστήματα άμεσης θέρμανσης ( Direct Gain ) ( Σχ. ) 
 

Το πιό απλό παθητικό σύστημα είναι το σύστημα της άμεσης 
θέρμανσης. Εδώ η ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται από νότια 
προσανατολισμένα ανοίγματα ( παράθυρα, φεγγίτες κ.τ.λ ) που είναι, ως 
προς την επιφάνεια, πολύ μεγαλύτερα από ότι απαιτείται για τον 
φωτισμό του κτηρίου. Η ακτινοβολία που συλλέγεται μ’ αυτόν τον τρόπο 
προσπίπτει στους τοίχους ή τα δάπεδα που αποτελούνται από υλικά με 
θερμοσυσσωρευτικές ιδιότητες ( μπετόν, πέτρα, κεραμίδι κτλ.). Η 
επιφάνεια των τοίχων ή δαπέδων έχει σκούρο χρώμα έτσι ώστε να 
απορροφά την ηλιακή ακτινοβολία και να διευκολύνει την αποθήκευσή 
της στη μάζα του δομικού υλικού. Τη νύτα όταν ο χώρος ψύχεται, η 
θερμότητα ακτινοβολείται από τα δομικά αυτά στοιχεία προς τον χώρο 



 

 
 

65

σύμφωνα με την αρχή ότι η θερμότητα κινείται πάντα από τα θερμότερα 
προς τα ψυχρότερα σημεία. Επιπρόσθετα, στη θέση της τοιχοποιϊας 
μπορούν να υπάρχουν δοχεία νερού σε κατάλληλες θέσεις ούτως ώστε 
να λειτουργούν σαν θερμοσυσσωρευτές. ( Προσοχή: Μεγάλες μάζες 
νερού έχουν μεγάλο βάρος και ως εκ τούτου δημιουργούν πρόσθετες 
απαιτήσεις στη στατική λειτουργία του κτηρίου.).  

 
Για την ρύθμιση της κατανάλωσης ή συγκέντρωσης της θερμικής 

ενέργειας σε συστήματα άμεσης θέρμανσης, σε μια κατοικία που είναι 
σχεδιασμένη σ’ αυτή τη βάση, θα πρέπει να υπάρχουν κινητά 
θερμομονωτικά στοιχεία. Με αυτά είναι δυνατή η κάλυψη της 
επιφάνειας των ανοιγμάτων για την μείωση των θερικών απωλειών τη 
νύχτα. Το καλοκαίρι τα ίδια στοιχεία μορούν να αποτρέπουν την 
υπερθέρμανση του κτηρίου αποκλείοντας μερικά ή ολικά τον άμεσο 
ηλιασμό του εσωτερικού χώρου. Η κινητή θερμομόνωση κλείνει στην 
περίπτωση αυτή και την ημέρα. Μαρκίζες και γείσα πάνω από τα νότια 
ανοίγματα εξυπηρετούν επίσης τον ίδιο σκοπό. Ένας άλλος τρόπος για 
την εξασφάλιση μεταβλητού σκιασμού των ανοιγμάτων είναι τέλος η 
μελετημένη φύτευση του χώρου γύρω από το κτήριο.  

 
 
 

 
 

 
 

                        Σχήμα: 4.10.1 
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               Σχήμα: 4.10.2 
 

Στο σύστημα αυτό μπορούν να υπάρξουν αντιθέσεις ανάμεσα στην 
χρήση των χώρων και την ένταξη θερμοσυσσωρευτικών στοιχείων. Γιατί 
με την επίπλωση και την εσωτερική διαρρύθμιση είναι δυνατόν να 
καλυφθούν μερικά οι θερμοσυσσωρευτικές επιφάνειες, πράγμα που 
μειώνει αναγκαστικά την απόδοσή τους. 

 
4.11 Συστήματα έμμεσης  θέρμανσης. 

 
Τα συστήματα έμμεσης θέρμανσης βασίζονται στην αρχή της 

σταδιακής απόδοσης της θερμότητας. Η ηλιακή ενέργεια δεν εισέρχεται 
άμεσα στον υπό θέρμανση χώρο αλλά απορροφάται και αποθηκεύεται 
από μεγάλης μάζας δομικά στοιχεία. Η απόδοση της  θερμότητας στον 
εσωτερικό χώρο γίνεται με μια καθυστέρηση 6 έως 12 ωρών ανάλογα με 
το πάχος του θερμοσυσσωρευτικού στοιχείου. Ανάλογα με τη θέση και  
το είδος του θερμοσυσσωρευτικού στοιχείου διακρίνονται τα εξής 
συστήματα: 

 
  Θερμοσυσσωρευτικοί/ Θερμοκατανεμητικοί τοίχοι. 
 Θερμοσυσσωρευτικοί τοίχοι υγρής μάζας. 
 Θερμοσυσσωρευτικές στέγες. 

 
4.11.1 Θερμοσυσσωρευτικοί / Θερμοκατανεμητικοί τοίχοι μάζας 
στερεού. (Σχ. 4.11.1.1 ) 
 
Οι θερμοσυσσωρευτικοί τοίχοι - που μελετήθηκαν από τους Γάλλους 
επιστήμονες Trombe και Michel, και ονομάζονται και   “τοίχοι Trombe”-  
Είναι το πλέον σύνηθες σύστημα έμμεσης θέρμανσης. 
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Ένας τέτοιος τοίχος είναι ένας συμπαγής τοίχος μεγάλης μάζας του 
οποίου η πλευρά που βλέπει προς το νότο είναι βαμμένη με σκούρο χρώ-
μα. Μπροτά από αυτή την επιφάνεια σε απόσταση 10 έως 15 cm 
τοποθετείται ένας διπλός υαλοπίνακας. Ο θερμοσυσσωρευτικός αυτός 
τοίχος αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και λόγω της θερμοχωρητικής του 
ικανότητας και μέσω της λειτουργίας θερμοκηπίου που προκαλεί η 
παρουσία του διπλού υαλοστασίου.  

 
Η θερμότητα που αποθηκεύεται στους τοίχους αυτούς κατανέμεται 

στον εσωτερικό χώρο της κατοικίας με δύο τρόπους: Για αρκετές ώρες η 
θερμότητα μεταφέρεται δια μέσω του τοίχου προς την πίσω του 
επιφάνεια όπου φτάνει και ακτινοβολείται προς το εσωτερικό χώρο το 
απόγευμα τη νύχτα ( επιραδυντική διαδικασία θέρμανσης ). Η 
ακτινοβολία θερμότητας αρχίζει βέβαια από την στιγμή που η 
θερμοκρασία του χώρου πέφτει κάτω από την θερμοκρασία της 
επιφάνειας του τοίχου. Η καθυστέρηση της απόδοσης της θερμότητας  
εξαρτάται από την αγωγιμότητα του υλικού και το πάχος του τοίχου. 

 
Οι περισσότεροι όμως τοίχοι Trombe είναι έτσι κατασκευασμένοι που 

να κατανέμουν την θερμότητα άμεσα, ενώ δηλαδή δέχονται ακόμα την 
ηλιακή ακτινοβολία. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να έχουν 
δύο ειδών ανοίγματα. Τα μέν στο επίπεδο του πατώματος και τα δέ στο 
ύψος της οροφής του χώρου. Κατ’ αυτό τον τρόπο, καθώς ο αέρας 
ανάμεσα στα υαλοστάσια και τον τοίχο θερμαίνεται, αρχίζει να ανεβαίνει 
προς τα πάνω και να μπαίνει στον υπό θέρανση χώρο από τα ανοίγματα 
κοντά στην   οροφή. Έτσι δημιουργείται ένα κενό και μία αναρρόφηση 
αέρα στο ύψος του δαπέδου, γεγονός που δημιουργεί ένα σύστημα 
φυσικού αερισμού, ένα κυκλικό ρεύμα αέρα που θερμαίνει τον χώρο. 

 
 

 
                   Σχήμα: 4.11.1.1 Μέρα 
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                  Σχήμα: 4.11.1.1. Νύχτα 

 
 
Οι θερμικές απώλειες αυτών των τοίχων μπορούν να περιορίζονται με 

ένα θερμομονωτικό πέτασμα που κλείνει κατά την διάρκεια της νύχτας 
ανάμεσα στον τοίχο και τα υαλοστάσια. Επίσης θα πρέπει να προβλέπο-
νται κινητά καλλύματα για τα στόμια αερισμού, ώστε να αποφεύγεται τη 
νύχτα η δημιουργία ενός αντιστρόφου ρεύματος ψύξης. 

 
Η αποδοτικότητα ενός θερμοσυσσωρευτικού / θερμοκατανεμητικού 

τοίχου καθορίζεται από το πάχος, το υλικό και το μέγεθος της επιφάνειάς 
του.  

 
Φαινόμενα υπερθέρμανσης μπορούν να εμφανιστούν άν η παροχή 

θερμότητας είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη στην περίπτωση που 
ο τοίχος είναι πολύ λεπτός ή η επιφάνειά του πολύ μεγάλα. Η σωστή 
διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων αερισμού και της απόστασης τοίχου - 
υαλοστασιών είναι επίσης ιδαίτερα σημαντική. 

 
4.12 Θερμοσυσσωρευτικοί τοίχοι υγρής μάζας ( νερού ) ( Σχ. 

4.12.1) 
 
 
Μια παραλλαγή για την αποθήκευση της ηλιακή ενέργειας είναι η 

τοποθέτηση δοχείων νερού στην πορεία των ηλιακών ακτίνων. Ο τύπος 
τοίχου που παρουσιάστηκε από τον Steve Baer το 1970 είναι το πιό 
ενδιαφέρον και χαρακτηριστκό παράδειγμα για αυτή τη λειτουργία. 
Ατσαλένια βαρέλια γεμάτα νερό τοποθετούνται σε κατακόρυφες σειρές 
πίσω από ια επιφάνεια υαλοπινάκων. Τα βαρέλια, που είναι βαμμένα 
μαύρα στην πλευρά που βλέπει προς τον ήλιο, αποθηκεύουν θερμότητα 
κατά την διάρκεια της ηλιοφάνειας και την αποδίδουν στον εσωτερικό 
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χώρο μετά την δύση του ηλίου. Ο χώρος ανάμεσα στα βαρέλια και τα 
υαλοστάσια επιτρέπει τον άμεσο ηλιασμό και θέρμανση του χώρου της 
κατοκίας. Ο άμεσος αυτός ηλιασμός του εσωτερικού χώρου έχει σαν 
αποτέλεσμα μια γρήγρη θέρμανσή του τις πρώτες πρωϊνές ώρες, σε 
αντίθεση με τον θερμοσυσσωρευτικό τοίχο μάζας στερεού. 

 

 
   
                              Σχήμα: 4.12.1 μέρα 
 

 
 
                               Σχήμα: 4.12.1.νύχτα 
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4.13 Θερμοσυσσωρευτικές δεξαμενές στη στέγη ( Roof Pod ) ( Σχ. 
4.12.) 

 
 
Σε γεωγραφικά πλάτη από ΒΓΠ 35 ως ΝΓΠ 35,  τροχιά του ηλίου 

είναι σε ένα επίπεδο σχεδόν κατακόρυφο, γεγονός που καθιστά τους 
κατακό-ρυφους συλλέκτες σχεδόν άχρηστους. Στις περιπτώσεις αυτές 
είναι πό σωστό να επιλέγονται οριζόντιες διατάξεις για την συλλογή της 
ηλιακής ενέργειας. Σαν θερμοσυσσωρευτική μάζα χρησιμοποιούνται 
πλαστικά δοχεία PVC γεμάτα νερό, που τοποθετούνται πάνω σε μια 
στέγη μαύρου χρώματος. Τα δοχεία αυτά είναι δυνατό να καλύπτονται 
από κάποια κινητά θερμομονωτικά στοιχεία  που ανοίγουν κατά τη 
διάρκεια της μέρας το χειμώνα για την συλλογή της ηλιακής ενέργειας. 
Τη νύχτα, όταν τα θερμομονωτικά αυτά στοιχεία είναι κλειστά, η 
αποθηκευμένη θερμότητα ακτινοβολείται μέσω της οροφής στους 
αμέσως από κάτω χώρους. Οι τοίχοι μπορούν σε μια τέτοια περίπτωση 
να λειτουργούν σαν δευτερεύοντα θερμοσυσσωρευτικά στοιχεία. Στο 
σύστημα αυτό δεν υπάρχει θέρμασνη μέσα από τη δαδικασία ενός 
φυσικού αερισμού, καθώς δευτερεύοντα θερμοσυσσωρευτικά στοιχεία. 
Στο σύστημα αυτό δεν υπάρχει θέρμασνη μέσα από τη δαδικασία ενός 
φυσικού αερισμού, καθώς η κυρία θερμοσυσσωρευτική μάζα και 
ταυτόχρονα πηγή θερμότητας βρίσκεται στη στέγη, στο υψηλότερο 
σημείο του χώρου. Έτσι το σύστημα αυτό παρέχει μια άνετη και ομαλή 
μετάδοση / κατανομή της θερμότητας κύρια με τη μορφή της θερμικής 
ακτινοβολίας.  

 
Το «σύστημα αποθήκευσης θερμότητας στη στέγη σε δεξαμενή νερού» 

είναι από τα ελάχιστα παθητικά ηλιακά συστήματα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο για την θέρμανση όσο και για την ψύξη ενός 
χώρου. Το σύστημα ψύξης λειτουργεί στη βάση του ότι τις καλοκαιρινές 
νύχτες ανοίγεται η θερμομόνωση έτσι ώστε να διαφεύγει η θερμική ακτι-
νοβολία προς το εξωτερικό του σπιτιού. Τα κινητά θερμομονωτικά 
στοιχεία μένουν κλειστά κατά την διάρκεια της μέρας ούτως ώστε να 
μειώνεται η συγκέντρωση θερμότητας από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ 
ταυτόχρονα η μάζα του νερού λειτουργεί για την απορρόφηση θερμότη-
τας από τον εσωτερικό χώρο. Το σύστημα αυτό ενδείκνυται ιδιαίτερα για 
ιδιαίτερα για περιοχές με μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές κατά την 
διάρκεια της ημέρας. Σε ξηρά κλίματα είναι δυνατό να μειώνεται 
σημαντικά η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου, σε μέρες με 
ηλιοφάνεια, κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.  

 
 
 



 

 
 

71

 
 

 
 
                                    Σχήμα: 4.13.1 μέρα 
 
 
 
 

 
 
                                       Σχήμα: 4.13.1 Νύχτα 
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4.14 Πρόσθετοι χώροι για τη συγκέντρωση τη ηλιακής ακτινοβολίας. 

(Σχ.4.14.1). 
 
Η χρήση πρόσθετων λιακωτών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην εφαρ-

μογή παθητικών ηλιακών συστημάτων. Σε μια τέτοια κατασκευή διατί-
θενται επιφάνειες υαλοστασίων για την συγκέντρωση ηλιακής ακτινο-
βολίας πολύ μεγαλύτερες από τις συνήθεις επιφάνειες ανοιγμάτων. Τα 
λιακωτά αυτά έχουν ατίστοιχα και πολύ μεγαλύτερες απώλειες θερμό-
τητας άν δεν ληφθούν κάποια μέτρα για τη θερμομόνωσή τους. Ένα 
λιακωτό η μια σέρρα μπορεί να προβλέπεται σαν ιδιαίτερος χώρος σε μια 
νέα κατασκευή ή να κατασκευάζεται σαν μια προσθήκη σε μια παλιά. 

 
Τα πρόσθετα λιακωτά ή τα ενταγμένα στο χώρο της κατοικίας θερμο-

κήπια αποτελούν αυτοτελείς κλειστούς χώρους, που βρίσκονται σε 
συνεχή ανταλλαγή θερμότητας με τους άμεσα γειτονικούς τους χώρους, 
λειτουργώντας έτσι σαν ζώνες εξισορρόπησης των θερμοκρασιακών 
διαφορών. Η ηλιακή ακτινοβολία συλλέγεται από τα νότια προσανατολι-
σμένα υαλοστάσια του λιακωτού και αποθηκεύεται με τη μορφή θερμό-
τητας στα δομικά στοιχεία ( τοίχους, δάπεδα ) που το περιβάλλουν. 

 
 Οι θερμοσυσσωρευτικές μάζες σε ένα τέτοιο σύστημα μπορούν να 

διατάσσονται με διάφορους τρόπους. Η πιο απλή λύση είναι η 
διαμόρφωση των τοίχων και των πατωμάτων που περικλείουν το κτήριο 
από υλικά συμπαγή, με μεγάλη μάζα και ικανό πάχος. Για καλύτερη 
απόδοση οι εξωτερικές τους επιφάνειες καλό είναι να έχουν σκούρες 
αποχρώσεις. Επιπλέον μπορούν να χρησιοποιούνται δεξαμενές ή δοχεία 
νερού στην πίσω πλευρά των τοίχων ή κάτω από τα στηθαία. 

 
Σε περιπτώσεις που κατασκευάζεται κάποιο ισόγειο θερμοκήπιο, 

μπορεί να οδηγείται η θερμότητα που προκαλείται μέσα σ’ αυτό να 
απορροφάται και να αποθηκεύεται σε έναν υπόγειο συσσωρευτή 
πέτρινης μάζας. Η αποθηκευόμενη θερμότητα αποδίδεται τη νύχτα στο 
χώρο του θερμοκηπίου ή στον γειτονικό χώρο της κατοικίας, όπως θα 
συνέβαινε και με μία ενδοδαπέδια θέρμανση. Ένα πλεονέκτημα αυτού 
του συστήματος είναι το γεγονός ότι μπορεί να κατασκευαστεί εκ των 
υστέρων σχεδόν σε οποιαδήποτε οικοδομή. Η κατανομή της θερμότητας 
στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου μπορεί να γίνεται με διάφορους 
τρόπους. Ένας τοίχος που χωρίζει το λιακωτό από τον χώρο της κατοκίας 
μπορεί να προσφέρει μια θέρμανση « με διαφορά φάσης », όπως 
συμβαίνει στους τοίχους Trombe. Μπορεί βέβαια να έχει ανοίγματα στο 
δάπεδο και στην οροφή, που προκαλούν μια φυσική κυκλοφορία του 
αέρα.  Η θερμοτητα από το λιακωτό μπορεί να προωθείται προς τον 
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χώρο της κατοικίας και έσω ανελιστήρων ή εξαεριστήρων. Βέβαια ο ποιό 
απλός τρόπος είναι η μεταφορά της θερμότητας μέσω μιάς πόρτας που 
ανοίγεται από το λιακωτό προς το καθημερινό. Κινητά θερμομονωτικά 
στοχεία εξυπηρετούν τη μείωση των θερμικών απωλειών κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, καλύπτοντας τα υαλοστάσια. Ένα πρόσθετο 
λιακωτό προσφέρει μια ζώνη θερμοκρασιακής εξισορρόπησης, 
μειώνοντας έτσι από μόνο του τις θερμικές απώλειες. Ταυτόχρονα 
προσφέρει για δυνατότητα διεύρυνσης του καθημερινού, άν οι συνθήκες 
το επιτρέπουν, για διάφορες χρήσεις. 

 
 
 
 

 
 

                                 Σχήμα: 4.14.1 μέρα 
 

 
               
                      Σχήμα: 4.14.1 Νύχτα 
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                              Σχήμα: 4. μέρα 
 
 

 
                
                                 Σχήμα: 4.Νύχτα 

 
 
4.15 Σύγκριση « Παθητικών » και « Ενεργητικών  » Συστημάτων 

 
 
Οι μέθοδοι παθητικής αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας αγνοούνται 

συνήθως από τους εκπροσώπους εταιρειών που προωθούν τεχνικά 
πολυπλοκότερα συστήματα θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια. Ο συνηθέσ-
τερος λόγος είναι βέβαια οικονομικός. Τα  ‘παθητικά’ συστήματα είναι 
προσανατολισμένα σε έναν εφαρμοσμένο σχεδιασμό και όχι προς 
κάποιον προϊόν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ανοίγουν κάποιο νέο τομέα 
της αγοράς. Είναι ομολογουμένως δύσκολο να υπάρξει κάποια τυποποιη-
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μένη σειρά προϊόντων, καθώς όλα τα τμήματα  του ‘παθητικού’ 
συστήματος εκπληρούν ταυτόχρονα και κάποια άλλη λειτουργία και 
είναι ενσωματωμένα σε κάθε επιμέρους λύση.  

 
Τα ‘παθητικά’ συστήματα έχουν βέβαια και μειονεκτήματα. Συχνά 

οδηγούν σε μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές εξ αιτίας της αργής 
θέρμανσης του χώρου κάποια κρύα πρωϊνά ( αυτός είναι ο λόγος που οι 
περισσότερες κατοικίες που έχουν ένα τέτοιο ‘παθητικό’ σύστημα είναι 
εφοδιασμένες και με θερμαντικό σώμα ) ή σε υπερθέρμανση σε μέρες 
μεγάλης ηλιοφάνειας. Αυτά τα μειονεκτήματα αντιμετωπίζονται με 
σωστή τοποθέτηση μόνωσης και με την διευκόλυνση της κατανομής της 
θερμότητας με εξαεριστήρες. Μερικά ‘παθητικά’ συστήματα μπορεί να 
φαίνονται στον μέσο κάτοικο αναξιόπιστα ως μη συμβατικά. Ο χρήστης 
μιας κατοικίας που έχει συνηθίσει την ‘εύκολη’ λύση των ‘ενεργητικών’ 
συστημάτων που έχουν κάποια συμβατική λειτουργία σε χειρισμούς και 
ρυθμίσεις, αναγκάζεται ενδεχομένως να αναθεωρήσει κάποια στοιχεία 
του τρόπου ζωής του. Είναι γεγονός ότι οι κάτοικοι σπιτιών με 
‘παθητικά’ συστήματα πρέπει να είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένοι με την 
κατοικία τους. Με την πάροδο του χρόνου απολαμβάνουν όλο και 
περισσότερο τα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού, ενώ ταυτόχρονα 
αποκτούν επίγνωση της δυνατότητας αξιοποίησης των στοιχείων της 
φύσης έτσι ώστε να συμμετέχουν ενεργά σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Πιο 
απλά, γνωρίζουν τα στοιχεία του συστήματος και τα χειρίζονται, 
μαθαίνουν πότε πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν τις πόρτες, τους 
εξαεριστήρες κλπ, να τοποθετούν αντανακλαστικά στοιχεία, να κλείνουν 
κουρτίνες ή στόρια, μαθαίνουν να ανέχονται τις σχετικά μεγάλες 
θερμοκρασιακές διαφορές κτλ. Αλλά το να ζεί κανείς πιό κοντά στους 
ρυθμούς της φύσης και να στρέφεται προς τον ήλιο είναι μια θετική  
γνώση και όχι μια αρνητική στάση απέναντι στο πρόβλημα της χρήσης 
της ενέργειας. 

 
Ένα βασικό πλεονέκτημα των ’παθητικών’ συστημάτων είναι η οικο-

νομική τους πλευρά.Η εγκατάσταση μηχανικών συστημάτων θέρμανσης 
είναι γνωστό ότι επιβαρύνει αρκετά τον προϋπολογισμό κατασκευής 
ενός κτηρίου. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί κατ’ αρχή στην ανάγκη σωστής 
μόνωσης του κτηρίου έτσι ώστε να μειώνεται η απαιτούμενη ενέργεια 
για θέρμανση. Στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ‘παθητικά’ 
μέσα για τη συλλογή και αποθήκευση ηλιακής ενέργειας και να 
υπολογιστεί η κατανομή της θερμότητας ανάλογα  με τις επικρατούσες 
κλιματολογικές συνθήκες. Αυτή η διαδικασία ελαφρύνει το βάρος των 
πρόσθετων συστη-μάτων θέρμανσης, ακόμα και άν πρόκειται για 
‘ενεργητικά’ ηλιακά συστήματα.  
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Τα παραδείγματα κατοικιών που ακολουθούν δείχνουν την ποικιλία 
στο σχεδιασμό και το ενδιαφέρον στις μορφές που δίνει αυτή η νέα 
ηλιακή αρχιτεκτονική. Δείχνουν, καλύτερα από οποιαδήποτε περιγραφή, 
πως η ένταξη της φύσης - με την παθητική αξιοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας - στο σχεδιασμό δίνει μια πληθώρα δυνατοτήτων στç 
διαμόρφωση. Οι μόνοι περιορισμοί είναι η φαντασία του σχεδιαστή 
αρχιτέκτονα και η δεκτικότητα του ιδιοκτήτη σε πρωτοτυπίες.  4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
4 M. Wachbergen Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην κατασκευή των κτηρίων. Εκδ. Γκιούρδας 
Αθήνα 1988. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 
 

5.1 EΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
 
 

 
Εικόνα: 5.1.1 
 
 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των όψεων έχουν στενή σχέση με τις 

μέγιστες θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στο χώρο, το 
καλοκαίρι, και το χειμώνα. Αυτό έχει ως συνέπεια το κόστος λειτουργίας 
και η άνεση μέσα σε ένα κτήριο να εξαρτώνται κατά πολύ από το αριθμό 
που λαμβάνονται υπόψη τα ενεργειακά μεγέθη, στο στάδιο του 
σχεδιασμού. Το ενεργειακό ισοζύγιο των όψεων είαι πολύ καθοριστικό 
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για ένα χώρο για το καλοκαίρι και το χειμώνα. Το καλοκαίρι πρέπει να 
περιορίζεται κατά το δυνατόν η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται μέσα 
στο χώρο, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες άνεσης. Επίσης, πρέπει η 
όψη να έχει έτσι διαμορφωθεί κατασκευαστικά ώστε να μπορεί να 
αντιμετωπίσει τη θερμική καταπόνηση. 

 
Το χειμώνα οφείλει η όψη να παρουσιάζει μια οικονομικά βέλτιστη 

θερμομόνωση και - παρά τη θερμική προστασία - να αφήνει να εισέλθει 
μέσα στο χώρο η επιθυμητή ηλιακή ενέργεια. Για να ικανοποιηθούν 
αυτές οι δύο - σε πρώτη θεώρηση αντίθετες - λειτουργίες, απαιτείται 
ένας μελετημένος και όχι πάντα εύκολος σχεδιασμός καθώς και σοβαρές 
γνώσεις Δομικής φύσης.   

 
H επιλογή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των όψεων γίνεται 

λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο αισθητικά κριτήρια σε σχέση με το φυσικό 
και δομημένο περιβάλλον, αλλά και παραμέτρους λειτουργικότητας 
προστασίας του κτηρίου, άνεσης των χτηστών και εξοικονόμησης ενέρ-
γειας. 

 
Το κέλυφος του κτηρίου πρέπει να ικανοποιεί πλήθος παραγόντων, 

σημαντικών για τη δημιουργία συνθηκών άνεσης και ασφάλειας στο 
εσωτερικό του κτηρίου. Οι παράγοντες αυτοί πρέπει να θεωρούνται τόσο 
ανεξάρτητα, όσο και σε συνάρτηση μεταξύ τους. Τέτοιοι παράγοντες 
είναι: 

 
 Ο φωτισμός 
 Ο αερισμός 
 Η προστασία από την υγρασία 
 Η θερμομόνωση 
 Η προστασία από τους θορύβους 
 Η προστασία από τη φωτιά 
 Η προστασία από τον άνεμο 
 Η προστασία από τον ήλιο και τη θάμβωση 
 Η οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον 
 Η ιδιωτικότητα 
 Η ασφάλεια 

 
Όλες αυτές οι παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν αρχικά μέσα από τον 
σχεδιασμό των όψεων και της στέγης του κτηρίου. Στη συνέχεια για να 
επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο άνεσης στον εσωτερικό χώρο, το κτήριο 
συμπληρώνεται με τα κατάλληλα συστήματα θέρμανσης, αερισμού, 
ηλιοπροστασίας. 
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5.2 Ενεργειακές παράμετροι των όψεων. 
 
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει αυξανόμενο το ενδιαφέρον για 

εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας στα κτήρια. Ο σχεδιασμός 
και η επιλογή των υλικών των όψεων μπορούν να συμβάλλουν ουσια-
στικά προς το σκοπό αυτό. Η συνεχής μεταβολή των συνθηκών του 
εξωτερικού περιβάλλοντος σε ημερήσια και ετήσια βάση δημιουργεί 
πολύ διαφορετικές και συχνά αντίθετες απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει να 
ανταποκριθεί το κέλυφος του κτηρίου με σκοπό να διατηρηθούν οι 
συνθήκες άνεσης του εσωτερικού χώρου. Η δυνατότητα ρύθμισης 
κάποιων στοιχείων της όψης, έτσι ώστε αυτή να μπορεί να 
προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε περίστασης, αποτελεί στόχο, προς 
τον οποίο τείνει η σύγχρονη τεχνολογία.  

 
 Η διαπερατότητα της όψης σε θερμότητα εξαρτάται από το υλικό 
κατασκευής της και το είδος της μόνωσης. Η χρήση αδιάφανων υλι-
κών σε συνδυασμό με μονωτικά υλικά πάχους 12-16 cm δημιουργεί 
θερμοδιαπερατότητα του τοίχου της τάξης των 0,3 W/mK. Στις 
γυάλινες όψεις από θερμομονωτικά τζάμια η αντίστοιχη τιμή μπορεί 
να ποικίλει μεταξύ 1,4 - 1,0 W/mK. Τα θερμομονωτικά υλικά έχουν 
σκοπό να εμποδίσουν την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ εσωτερικού 
και εξωτερικού χώρου. Τα αδιαφανή συστήματα εξωτερικής μόνωσης 
εμποδίζουν την άμεση είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας, που προσφέ-
ρει ηλιακά κέρδη κατά το χειμώνα. Αντίθετα τα διαφανή συστήματα 
εξωτερικής μόνωσης μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση της 
όψης κατά τους θερινούς μήνες. Τα σταθερά συστήματα θερμομό-
νωσης, όπως οι αεριζόμενες όψεις, δεν επιτρέπουν προσαρμογή στις 
εποχιακές συνθήκες. Νέες τεχνολογίες στη μόνωση περιλαμβάνουν 
κινητά, συρόμενα ή πτυσσόμενα πετάσματα προστασίας των όψεων, 
στα οποία το μονωτικό υλικό είναι προσαρμοσμένο στην εσωτερική ή 
εξωτερική πλευρά των πετασμάτων. 

  
 Η διαπερατότητα της όψης στην ηλιακή ακτινοβολία εξαρτάται 
από το ποσοστό και το είδος των διαφανών υλικών της. Τα μονωτικά 
τζάμια επιτρέπουν την είσοδο του 60 - 80 % της ηλιακής ακτινβολίας, 
που προσπίπτει στην εξωτερική τους επιφάνεια. Γενικά, τα διαφανή 
και ημιδιαφανή υλικά επτρέπουν την άμεση είσοδο της ηλιακής 
ακτινοβολίας στον εσωτερικό χώρο, αποφέροντας άμεσο ενερειακό 
κέρδος το χειμώνα. Το καλοκαίρι, η είσοδος της άμεσης ηλιακής 
ακτινοβολίας ανακόπτεται με τη χρήση στοιχείων σκίασης. 
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 Τα μέσα σκίασης της όψης εμποδίζουν την είσοδο της ηλιακής 
ακτινοβολίας μέσα από τα διαφανή τμήματα των όψεων προς τον 
εσωτερικό χώρο. Εμποδίζουν επίσης την απορρόφηση θερμότητας 
από τα αδιαφανή τμήματα της όψης και κατά συνέπεια μειώνουν την 
θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Το υλικό, η κατασκευή και η 
γωνία τοποθέτησης του συστήματος σκίασης μιας όψης καθορίζει 
το ποσοστό της ακτινοβολίας, που εμποδίζεται να επιδράσει στην 
όψη αυτή. 

 
 Η ποσότητα του φυσικού φωτός, που εισέρχεται στο εσωτερικό 
του κτηρίου, εξαρτάται από το ποσοστό του φυσικού φωτός, που 
διέρχεται από τα διαφανή τμήματα της όψης. Τα συνηθισμένα 
μονωτικά τζάμια επιτρέπουν την είσοδο περίπου 70 % του φυσικού 
φωτός. Τεχνλογίες στην όψη, οι οποίες βελτιστοποιούν την εκμετάλ-
λευση του φυσικού φωτός είναι τζάμια με ειδικές επιστρώσεις, τα 
οποία επιτρέπουν την είσοδο του ορατού μόνο τμήματος του ηλιακού 
φάσματος, τζάμια, τα οποία προκαλούν διάχυση του φωτός, ειδικές 
γυάλινες περσίδες, πρισματικό γυαλί, ολογραφικά συστήματα κ.τ.λ. 
Καθώς και ανακλαστήρες στο βάθος του εσωτερικού χώρου. 

 
 

 
Εικόνα: 5.2.1. Διπλό τοίχωμα κα εξωτερικό πέτασμα από αναρτημένα 
 πανό έγχρωμου γυαλιού. Κτήριο φαρμκευτικής εταιρείας στο Μπίμπεραχ  
της Γερμανίας. Αρχιτέκτονες: Matthias Sauerbruch & Louisa Hutton. 
 
 

Η θάμβωση των χρηστών του εσωτερικού χώρου οφείλεται στις 
μεγάλες διαφορές της στάθμης του φωτός, που παρουσιάζονται στο 



 

 
 

81

εσωτερικό του. Η θάμβωση αποτελεί έναν παράγοντα, ο οποίος πρέπει 
να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη στα κτήρια γραφείων, ιδιαίτερα σε κάθε 
θέση εργασίας, στην οποία λειτουργεί ηλεκτρονικός υπολογιστής. Τα 
μέσα, που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της θάμβωσης, είναι 
κουρτίνες, οριζόντιες ή κατακόρυφες περσίδες, πετάσματα, ημιδιαφανή 
τζάμια και ηλεκτροχρωμικά τζάμια. Η θέση των συστημάτων σκίασης 
και προστασίας από την θάμβωση σε σχέση με τις γυάλινες 
επιφάνειες της όψης επηρεάζει το ηλιακό θερμικό όφελος του 
εσωτερικού χώρου. Για παράδειγμα, σε ένα κτήριο γραφείων με 
εξωτερικά μέσα σκίασης, αντηλιακά τζάμια και εσωτερικά πετάσματα 
αντιθαμβωτικής προστασίας, η ενέργεια πυ απαιτείται για θέρμανση το 
χειμώνα μπορεί να αυξηθεί κατά 20 - 30 % και η ενέργεια που απαιτείται 
για δροσισμό το καλοκαίρι μπορεί να αυξηθεί κατά 10 - 20 % ως 
αποτέλεσμα του ηλιακού κέρδους στο σύστημα αντιθαμβωτικής 
προστασίας. 
 

 
 
Εικόνα: 5.2.2 Eξωτερικό πέτασμα από λεπτο φύλλο πλεξιγκλάς σε μεταλλικό δικτυωτό σκελετό. 
Κτήριο της εταιρείας Prada, στο Τόκυο της Ιαπωνίας. Αρχιτέκτονες: Herzog & De Meuron.  
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5.3 Η αισθητική της όψη 
 
Οι νέοι τρόποι εκμετάλλευσης των ήπιων ορφών ενέργειας θα επηρεά-

σουν, τόσο το μελλοντικό σχεδιασμό των κτηρίων, όσο και την αναζή-
τηση νέων αισθητικών προτύπων. Η έρευνα πάνω σε νέα δομικά υλικά, 
μεθόδους κατασκευής και συστήματα όψεων θα παίξει σπουδαίο ρόλο 
στη διαμόρφωση των όψεων του μέλλοντος. 

 
Νέες τεχνολογίες στο σκυρόδεμα  έχουν προσδώσει στο υλικό 

μεγάλη προσαρμοστικότητα. Προσμείξεις που επιβραδύνουν την ψύξη, 
ειδικά καλούπια, συνθετικά αδρανή και ειδικές χρωστικές ουσίες 
επιτρέπουν τη δημιουργία όψεων από εμφανές σκυρόδεμα, το οποίο 
μπορεί να είναι έγχρωμο, ανάγλυφο, με εμφανή αδρανή ή άλλες 
διακοσμήσεις. Ειδικές επιφανειακές επεξεργασίες ( π.χ. Γυάλισμα, 
πέρασμα με κερί, επίδραση καυστικών προϊόντων ), μπορούν να 
προσδώσουν στο σκυρόδεμα χαρατηριστική αισθητική. Για πιό 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ειδικό πρόσμεικτο του σκυροδέματος με βάση 
το φώσφορο, καθιστά τις επιφάνειες φωσφορίζουσες και επίπαση της 
νωπής επιφάνειας του σκυροδέματος με μεταλλική πούδρα προσδίδει 
στην όψη θερμές αποχρώσεις μετά την οξείδωση. Τέτοιες διακοσμήσεις 
μπορούν να περιοριστούν σε συγκεκριμένες  περιοχές της όψης με τη 
χρήση προστα-τευτικών πανό ή στένσιλ. 

 
Στα προϊόντα γυαλιού η ποικιλία είναι πλέον τεράστια. Τα σύγχρονα 

τζάμια καλύπτουν όλη την ποικιλία διαφάνειας και ημιδιαφάνειας, χρω-
ματισμών και επιφανειακών επεξεργασιών ( π.χ αμμοβολή, 
επισμάλτωση, σεριγραφία.). Τα τζάμια συνδυάζονται με διάφορα 
συνθετικά φύλλα, ενδιάμεσα ή προσαρμοσμένα στις επιφάνειές τους τα 
οποία προσδίδουν στο τζάμι αντοχή, ασφάλεια, ανακλαστική ικανότητα 
κτλ. Ειδικές μέθοδοι κατασκευής ή ενσωμάτωση κατάλληλων υλικών 
στο γυαλί, δημιουργούν προϊόντα, τα οποία μπορούν να καλύψουν πολύ 
διαφορετικές απαιτήσεις στην κλίμακα αντοχής και ασφάλειας                  
( σκληρυμένο γυαλί, τζάμια με ενσωματωμένο λεπτό μεταλλικό πλέγμα, 
τζάμια σύνθετα με ενδιάμεσο θερμοδιογκούμενο υλικό κ.α.). Προϊόντα 
επιφανειακής προστασίας και διακόσμησης έχουν καταστήσει δυνατή τη 
χρήση του ξύλου σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Έχει αναπτυ-
χθεί μάλιστα και μια τεχνολογία προστασίας όψεων από ξύλο με λεπτό 
ύφασμένο μανδύα γυαλιού, ο οποίος μπορεί να είναι προσαρμοσμένος 
στο ξύλο ή ελεύθερα αναρτημένος μπροστά  από αυτό, ως διακοσμητικό 
στοιχείο. 
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Διάφορα μέταλλα, σε επίπεδες, πτυχωτές ή κυματοειδείς λαμαρίνες 

λειτουργούν ώς υλικά επένδυσης τοιχοποιϊας με πολλές δυνατότητες 
χρωματισμών. Μεταλλικά πετάσματα, συνήθως σύνθετα με μονωτικά 
υλικά, λειτουργούν ως πετάσματα πλήρωσης όψεων. Διάτρητα μεταλ-
λικά ή πετάσματα με διακοσμητικές σιδεριές μπορούνν να τοποθετηθούν 
ως εξωτερικό πέτασμα συμβατικών τοίχων για διακόσμηση και 
προστασία. Για την πλήρωση όψεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
μεγάλη ποικιλία πετασμάτων από διάφορους συνδυασμούς φυσικών ή 
τεχνητών υλικών ή ακόμη πετάσματα από φυσική πέτρα. 

 
Η μεγάλη εξέλιξη στην τεχνολογία των συνθετικών υλικών έχει επη-

ρεάσει την κατασκευή των όψεων, κυρίως μέσα από τη δημιουργία πετα-
σμάτων, που αντικαθιστούν το γυαλί και ειδικών υφασμάτων, τα οποία 
προσαρμόζονται σε ελαφρούς μεταλλικούς σκελετούς, καλώδια ή δικτυ-
ωτές κατασκευές για την κατασκευή εντυπωσιακών ελαφρών κελυφών. 

     
Τα διαφανή και ημιδιαφανή τμήματα των όψεων επιδρούν σημαντικά 

μέσω του τεχνητού φωτισμού στη διαμόρφωση του νυχτερινού αστικού 
τοπίου. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των γυάλινων όψεων, των όψεων 
από ημιδιαφανή πανό φυσικών πετρωμάτων ( π.χ. Όνυχας ), και των 
κατασκευών από ειδικά υφάσματα.           

 
   

  
 
             Εικόνα: 5.3.1 Πετάσματα που περιλαμβάνουν τριγωνικές επιφάνειες από φυσική 
                              πέτρα και ψευδάργυρο. Κτήριο πολλαπλών χρήσεων στη Μελβούρνη, 
                              της Αυστραλίας, Lab Architecture Studio. 
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           Εικόνα: 5.3.2. Αναρτησμένα πετάσματα από ινοπλισμένο τσιμέντο, στα οποία  
            έχουν τυπωθεί επαναλόμβενα έγχρωμα μοτίβα με τη μέθοδο της σεριγραφίας.  
            Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Βικτώρια, στην Αυστραλία,  
             Lyons Architectes.   
 
 

5.4 Χειμερινό ενεργειακό ισοζύγιο 
 
Το γεγονός ότι η θερμομόνωση των όψεων πρέπει να βελτιώνεται 

εξαιτείας των αυξημένων τιμών ενέργειας, είναι κάτι που σήμερα έχει 
γίνει αυτονόητο. Εδώ δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως πλέον οικονομική η 
κατασκευή εκείνη η οποία παρουσιάζει το ελάχιστο κόστος επένδυσης, 
αλλά περισσότερο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το κόστος λειτουργίας 
και το κόστος επένδυσης συνολικά.5  

 
Οι τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας Κ των εξωτερικών 

δομικών στοιχείων των όψεων κυμαίνεται από 0,5 - 0,7 W/m2 K 
σύμφωνα με τους κανονισμούς Θερμομόνωσης. Μια καλή θερμομόνωση 
όμως των πλήρων τμημάτων της όψης σε συνδυασμό με παράθυρα 
διπλής υάλωσης ωφελούν πολύ λίγο άν οι αρμοί των κουφωμάτων και οι 
συναρμογές με το φέροντα οργανισμό παρουσιάζουν θερμογέφυρες. 
Έτσι η θερμομόνωση των στοιχείων της όψης μπορεί να ελαττωθεί έως 
και να καταργηθεί εφ’ όσον υπάρχουν απώλειες στο περίβλημα από την 
ύπαρξη θερμογεφυρών. Με δεδομένα επίσης την άμεση σχέση μεταξύ 
των θερμικών απωλειών από το περίβλημα και του συντελεστή θερμοπε-
ρατότητας Κ των εξωτερικών δομικών στοιχείων η χρήση υαλοστασίων 
αλουμινίου με θερμική τομή, η οποία καταργεί τη θερμογέφυρα της 
ολόσωμης μεταλλικής διατομής του αλουμινίου, εξασφαλίζει όπως 
φάνηκε σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα - εξοικονόμηση ενέργειας κατά 

                                                           
5  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΙΡΙΟ » Νέες τεχνολογίες στις όψεις κτηρίων, Οπτικές ίνες και αρχιτεκτονικός 
φωτισμός,Ασφαλτικά υλικά, Ποιότητα αέρα στα εκπαιδευτικά κτήρια, Ανιούσα υγρασία στην 
τοιχοποϊία. Οκτώβριος 2004 Τεύχος 165 
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17 % σε σχέση με την περίπτωση υαλοστασίου με διαμπερείς διατομές. 
 
 

 
5.5 Καλοκαιρινή καταπόνηση των όψεων 

 
 
Κατά το καλοκαίρι οι όψεις δέχονται από τον ήλιο σημαντικό ποσό 

ακτινοβολίας, ανάλογα με τον προσανατολισμό και την ώρα της ημέρας. 
Μια νότια όψη το καλοκαίρι - εξαιτείας της κατακόρυφης θέσης του 
ηλίου, το μεσημέρι πλήττεται από τον ήλιο μόνο εφαπτομενικά και έτσι 
δέχεται λιγότερη ακτινοβολία από ότι μια δυτική όψη, η οποία δέχεται το 
απόγευμα υψηλότερη ένταση ακτινοβολίας επειδή ο ήλιος την προσ-
βάλλει σχεδόν κάθετα. Στις ώρες του πρωϊνού μια δυτική όψη 
προσβάλλεται μόνο από τη διάχυτη ακτινοβολία. Η άμεση ακτινοβολία 
την προσβάλλει μετά από 12 : 00 το μεσημέρι. 

 
 
 
 

      
Σχήμα: 5.5.1 
1. Αρμοί και συναρμογές μεταξύ κουφώματος και κτηρίου. 
2. Κουφώματα αλουμινίου με θερική τομή και διπλά μονωτικά τζάμια. 
3. Κουφώματα αλουμινίου με διπλό τζάμι. Κλείσιμο αρμού στο κατώφλι. Κατακόρυφη τομή  
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                Σχήμα: 5.5.2 

 
 
Επίσης, ανάλογα με την ικανότητα απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας από την εξωτερική επιφάνεια της όψης, που σε πρώτη 
φάση καθορίζεται από το χρώμα, προκύπτει υπερθέρμανση της όψης από 
τον ηλιασμό ισχυρότερη ή πιό αδύνατη. Οι σκούρες εξωτερικές επιφά-
νειες καταπονούνται θερμικά περισσότερο από τις ανοιχτόχρωμες. Σε 
οριακές περιπτώσεις μπορεί η θερμοκρασία στην επιφάνεια μιας όψης να 
φτάσει κατά το καλοκαίρι στους  90 οC. 

 
Για τέτοιες υψηλές θερμικές καταπονήσεις προκύπτουν παραμορ-

φώσεις εξαιτίας των των θερμικών συστολών - διαστολών, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση όψεων με μεταλλικά στοιχεία. Σε όψεις από μεταλλικό 
πανο τύπου  σάντουϊτς, οι δύο εξωτερικές παρειές του θερμαίνονται και 
ψύχονται ανομοιόμορφα. Εξαιτίας αυτού του φαινομένου προκαλούνται 
κυρτώσεις οι οποίες είναι εντονότερες για στοιχείο με εξαιρετικά φύλλα 
από επίπεδη λαμαρίνα, απο ότι σε στοιχεία με φύλλα λαμαρίνας 
τραπεζοειδούς διατομής. Επίσης συχνά τα μεταλλικά τμήματα (χάλυβας - 
αλουμίνιο) έχουν διαφορετικό βαθμό διαστολής από το μονωτικό 
στρώμα του πυρήνα του στοιχείου, οπότε και πάλι προκύπτουν 
προβλήματα παραμόρφωσης του στοιχείου. 

 
Άν επικεντρωθεί κανείς στην καλοκαιρινή υπερθέρμανση του χώρου 

εξαιτείας της διαμόρφωσης των όψεων το DIN 4108 στην έκδοση 1992 
δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για τη σχέση μεγέθους ανοιγμάτων και 
βαθμού ηλιοπροστασίας της όψης ώστε: σε μή κλιματιζόμενα κτήρια που 
έχουν δυνατότητα φυσικού αερισμού να μπορεί να αποκλειστεί το γεγο-
νός, να αυξηθούν οι εσωτερικές θερμοκρασίες σε μεμονωμένους χώρους, 
πάνω από τις εξωτερικές θερμοκρασίες άν εμφανιστεί σειρά ζεστών 
καλοκαιρινών ημερών. Για το σκοπό αυτό θεωρεί ως καθοριστικό 
μέγεθος το γινόμενο g x f όπου gF , o συνολικός βαθμός διαπερατότητας 
στην ηλιακή ακτινοβολία του παραθύρου μετά την εφαρμογή των 
ηλιοπροστατευτικών διατάξεων και f, το ποσοστό επιφάνειας του 



 

 
 

87

παραθύρου στην όψη, το οποίο και προσδιορίζει το συνολικό πσοστό 
ακτινοβολίαò που εισέρχεται μέσα στο χώρο και αποτελεί το 
καθοριστικό μέγεθος μαζί με τον αερισμό για τις θερμοκρασίες του 
χώρου, στην καλοκαιρινή κατάσταση για μη κλιματιζόμενα κτήρια. 
Βάσει των διατάξεων του DIN 4108 και του Γερμανικού κανονισμού 
Θερμομό-νωσης, στην τελευταία αναθεώρησή του ( 1995 ), συνιστώνται 
μέγιστες τιμές του   γινομένου gF  x f σε κτήρια που δεν υπάρχουν 
συσκευές κλιμα-τισμού. Γίνεται διαχωρισμός των κτηρίων ανάλογα με 
τη δυνατότητα φυ-σικού αερισμού και τον τροπο εσωτερικής δόμησης. 
Όσο μικρότερη είναι η τιμή του γινομένου gF x f  σε ένα χώρο, τόσο πιό 
δροσερός παραμένει. Οι τιμές αυτές συνιστώνται μεταξύ 0,12 - 0,25 και 
θα πρέπει κατά το δυνατό να μην ξεπερνιώνται. 

 
 
 
 
 
 
 

           
 
Γωνία Ηλιακού ύψους   90ο  Νότος  Ανατολή  - Δύση 
Σχήμα: 5.5.3 Σύγκριση της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιες και κατακόρυφες 

επιφάνειες για διάφορες θέσεις του ηλίου κατά τη διάρκεια της ημέρας.  
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Σχήμα: 5.5.4 Επιφανειακές θερμοκρασίες σε όψη από ελαφροσκυρόδεμα. Διαβάθμιση ανάλογα με 
το χρώμα του εξωτερικού επιφανειακού στρώματος.  

 
 
 
 

 
 

  
 

 
Σχήμα: 5.5.5. Χρονική διακύμανση της ηλιακής ακτινοβολίας σε μια νότια και μια δυτική όψη καθώς 
και σε ένα επίπεδο δώμα κατά τη διάρκεια μιας πλούσιας σε ακτινοβολία καλοκαιρινής ημέρας. 
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Μεταλλικό δομικό στοιχείο 
(5m μήκος) 
 
 

Κύρτωση (mm) 
 
Ανοιχτό χρώμα Σκούρο χρώμα 

 

Σάντουϊτς με τραπεζοειδή 
Χαλυβδολαμαρίνα 

 

 
 
( 10 mm πάχος)  

4,7 10,9 

Σάντουϊτς με φύλλα αλουμινίου
 

 
 
( 100 mm  πάχος ) 
 

11,3 26,2 

 
 

 
        Σχήμα: 5.5.6.Θερμική καταπόνηση μιας μεταλλικής όψης σε μεταλλικά πανό τύπου σάντουϊτς. 
 
 
Για χώρους προσανατολισμένους στο βορρά ή για χώρους που έχουν 
επαρκή σκίαση (π.χ. Από το περιβάλλον ) δίνεται μέγιστη τιμή gF  x f = 
0,25. ( Απόσπασμα από τον κανονισμό στην επόμενη σελίδα ). 

 
 

5.6 Αντιμετώπιση ενεργειακού σχεδιασμού των όψεων στην πράξη. 
 
 Χειμερινή κατάσταση 

 
Η επίτευξη χαμηλού συντελεστή θερμοπερατότητας Κ στα δομικά 

στοιχεία και η αποφυγή των θερμογεφυρών πραμένουν ο κύριος στόχος 
του σχεδιασμού μιας όψης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι θερμικές 
απώλειες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυτό καθιστά απαραίτητη τη 
συμμόρφωση προ τους κανισμούς Θερμομόνωσης, όσον αφορά στους 
επιτρεπόμενους συντελεστές θερμοπερατότητας των αδιαφανών δομικών 
στοιχείων και τη χρησιμοποίηση διπλών τζαμιών και θερμομονωμένων 
διατομών ή διατομών με θερμική τομή για τα πλαίσια των υαλοστασίων. 
Η ύπαρξη θερμογεφυρών στο περίβλημα θα πρέπει γενικά να 
αποκλείεται ή να περιορίζεται σημαντικά με κατάλληλα κατασκευαστικά 
και σχεδια-στικά μέτρα, καθώς και με τις εργασίες τελειώματος των 
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όψεων. 
 

 Καλοκαιρινή κατάσταση  
 
Η αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας και το πρόβλημα της 

υπερθέρμανσης στο χώρο, κατά τη διάρκεα του καλοκαιριού εξαρτώνται 
από πέντε παράγωντες επιρροής: 

 
α) μέγεθος και διαπερατότητα (  f, g ) σε ακτινοβολία τω ανοιγμάτων,  
β) φυσικός αερισμός του χώρου, 
γ) προσανατολισμός του ανοίγματος, 
δ) θερμοχωρητικότητα των εσωτερικών δομικών στοιχείων  
ε) κατασκευή του εξωτερικού χωρου. 
Με αυτή τη σειρά σπουδαιότητας των παραγόντων επιρροής η 

ανύψωση των θερμοκρασιών του χώρου εξαρτάται: 
 
1. Από την έλλειψη ηλιοπροστασίας 
2. πό την έλειψη αερισμού 
3. Από το λανθασμένο προσανατολισμό των γυάλινων επιφανειών  
4. Από την ελαττωμένη ικανότητα θερικής αποθήκευσης στο εσωτερικό 
του κτηρίου. 
Έπονται σε σημασία η θερμοχωρητικότητα και η θερμική προστασία του 
εξωτερικού τοίχου. 
Δεν πρέπει να αποδίδονται πρωταρχικά στον τρόπο κατασκευής του 
εξωτερικού τοίχου οι μή άνετες θερμοκρασιακές καταστάσεις στον χώρο 
στην καλοκαιρινή περίοδο.   
 

DIN 4108 – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ 
 
 
 Παράγραφος 7. Συστάσεις για την προστασία το καλοκαίρι. ( Κτήρια για τα οποία δεν είναι 
αναγκαίες εγκαταστάσεις κλιματισμού των χώρων ). 
  
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ( gFx f ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ & ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ΅ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 
 

Συνιστώμενη μέγιστη τιμή ( gF x f ) (1) 
 
Τρόπος εσωτερικής δόμησης    Δεν υπάρχει ισχυρός φυσικός αερισμός  (2) Υπάρχει φυσικός αερισμός (3)                        

 
 
Ελαφρά                                                                          0,12                                                                           0,17 
 
 
Βαριά                                                                             0,14                                                                           0,25 
 
 Για τον  προσεγγιστικό υπολογισμό του συνολικού βαθμού διαπερατότητας gf  σε σχέση με 
τα τζάμια και τις πρόσθετες ηλιοπροστατευτικές διατάξεις ισχύει το γινόμενο:  
Gf = g x z (1) 
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Όπου  g βαθμός συνολικής διερχόμενης ενέργειας του τζαμιού σύμφωνα με το DIN 67507  
Z συντελεστής μείωσης για τις ηλιοπροστατικές διατάξεις. 
Για περισσότερες επάλληλα τοποθετημένες ηλιοπροστατευτικές διατάξεις ισχύει το γινόμενο από τους 
μεμονωμένους συντελεστές μείωσης ( Ζ1.Ζ2-Ζn ). 
Gf, βαθμός συνολικής διερχόμενης ενέργειας σύμφωνα με την εξίσωση (1) 
F, ποσοστό επιφάνειας του εξωτερικού τόπου που καταλαμβάνει το παράθυρο ( δηλ. το άνοιγμα του 
τοίχου): f= AF / Aνν + ΑF 
Για παράθυρα οροφής συσχετίζεται το ποσοστό της επιφάνειας του παραθύρου προς την κατευθείαν 
ηλιαζομενη στέγη δηλαδή προς την επιφάνια κάλυψης της στέγης. 
Για μέγιστες τιμές (gF x f ) λαμβάνεται υπόψη επιφάνεια πλαισίου 30% της επιφάνειας του παραθύρου. 
Με τις συνιστώμενες τιμές ( 0,12-0,25 ) θεωρείται ότι μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός να αυξηθούν 
οι εσωτερικές θερμοκρασίες σε μεμονωμένους χώρους, πάνω από τις εξωτερικές θερμοκρασίες σε μια 
σειρά ζεστών καλοκαιρινών ημερών. 

(1) Για χώρους προσανατολισμένους προς το Βορρά, ή για εκείνους που υπάρχει μια επαρκής 
σκίαση (π.χ. από το δομημένο περιβάλλον ) οι διδόμενες τιμές gF x f  μπορούν να ανεβούν στο 0,25.  

(2) Τα παράθυρα δεν ανοίγουν την νύχτα ή τις πρώτες πρωϊνές ώρες ( π.χ. συχνά σε κτήρια 
γραφείων και σχολεία). 

(3) Υψηλός φυσικός αερισμός ( ελάχιστο κάθε 2 ώρες ), ειδικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας 
ή των πρώτων πρωϊνών ωρών. Αυτό δίνεται κατά κανόνα στα ανοιγόμενα παράθυρα ( π.χ. 
κτήρια κατοικιών ). 

 
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ) g ΑΠΟ ΤΑ ΤΖΑΜΙΑ 
 
 
Είδος τζαμιού                                                                                                        g 
 
Διπλή υάλωση από διαφανές τζάμι                                                                        0,8 
Τριπλή υάλωση από διαφανές τζάμι                                                                      0,7 
Υαλότουβλα                                                                                                           0,6 
Πολυστρωματική υάλωση ( πολλαπλό τζάμι ) με ειδικά τζάμια                           0,2+0,8 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΜΕΙΩΣΗΣ  z  ΤΩΝ  ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  (2)ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΣΕ  ΣΧΕΣΗ  ΜΕ  ΤΑ  ΤΖΑΜΙΑ   
 
Διατάξεις ηλιοπροστασίας                                                                                           z  
 
Χωρίς ηλιοπροστασία                      1,0 
Ηλιοπροστασία εσωτερική ή μεταξύ των δύο δίσκων του τζαμιού  
Οθόνες (3)                                                                                                                                                                                   0,4-0,7 

Περσίδες                                                                                                                      0,5 
Εξωτερική τοποθέτηση 
Περσίδες, κινητά ελάσματα, με εξαερισμό                                                                 0,25 
Περσίδες, ρολά, φύλλα, παραθύρων με σταθερές ή κινητές περσίδες                        0,30 
Προεξοχές στέγης σκεπαστές βεράντες ( λάτζα ) (4)                                                   0,30  
Προστεγάσματα   εξαεριζόμενα πλευρικά και από πάνω                                           0,40 
Προστεγάσματα   ( μαρκιζες ) γενικά (4)                                                                     0,50 
                                                                 
 

(1) Τιμές g από DIN 67507 
(2) Οι ηλιοπροστατευτικές διατάξεις οφείλουν να εγκαθίστανται σταθερά ( π.χ. περσιδωτά 

πετάσματα). Οι υπόλοιπες διακοσμητικές προεξοχές δεν ισχύουν ως ηλιοπροστατευτικές 
διατάξεις. 

(3) Οι συντελεστές μείωσης  z μπορούν εξαιτείας της δομής του πετάσματοςτου χρώματος και 
των ιδιοτήτων της ανάκλασης να είναι πολύ διαφορετκοί. Για ειδικές περιπτώσεις ισχύει ο 
κατάλογος του Din 67507. Xωρίς ειδική αναφορά θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο 
δυσμενέστερος συντελεστής. 

(4) Εδώ προσεγγιστικά βεβαιώνεται, ότι δεν πραγματοποιείται κανένας άμεσος ηλιασμός του 
παραθύρου.  

 
            Πίνακας: 5.6.1 
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             Σχήμα: 5.6.2 Ενεργειακός σχεδιασμός προσόψεων – Μέτρα ηλιοπροστασίας.6 

 
 
 
 

 
 
Σχήμα: 5.6.3 Όψη « δεύτερο δέρμα» όπου η δεύτερη γυάλινη ηλιοπροστατευτική όψη τοποθετείται σε 
απόσταση από το κτήριο εξασφαλίζοντας το φυσικό αερισμό του μέσω των κινητών Περσίδων. 
 
                                                           
6 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΗΡΙΟ » Ενεργειακός σχεδιασμός προσόχεων κτηρίων. Τεύχος 135 
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5.7 Πρακτικά μέτρα 

 
α) Μέτρα φυσικής 
 
Σε πρακτικό επίπεδο η μείωση της καλοκαιρινής υπερθέμανσης με 

μέτρα φυσικής ψύξης μπορεί να δοθεί σύμφωνα με τα παρακάτω: 
 

 Εξωτερικός χώρος και όψη του κτηρίου 
 
-Σκίαση και ψύξη με φύτευση 
-Ανοιχτόχρωμη επένδυση πεζοδρομίου μπροστά από το κτήριο. 
-Εξωτερικά στοιχεία ηλιοπροστασίας. 
-Ανοιχτόχρομη ( Ανακλαστική ) επιφάνεια εξωτερικών τοίχων. 
-Υπολογισμένες επιφάνειες αοιγμάτων και μονωτικά τζάμια. 
 
 Εσωτερικός χώρος και όψη 

 
-Θερμοχωρητικές επιφάνειες στους τοίχους, το δάπεδο και την οροφή. 
-Ανοιχτόχρωμες κουρτίνες για προστασία από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και το θάμπωμα. 
-Ανοικτόχρωμα χρώματα για τα έπιπλα στις περιμετρικές επιφάνειες. 
-Εγκάρσιος αερισμός ( εσωτερικοί φεγγίτες ). 
-Ενδεχομένως απλός μηχανικός αερισμός. 
 
β. Ολοκληρωμένα συστήματα όψεων- Όψεις « δεύτερο δέρμα ». Σε 
κτήρια με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο 
ηλιοπροστασίας είναι οι εξωτερικά τοποθετημένες ηλιοπροστατευτικές 
περσίδες. Ρυθμιζόμενες με υπολογιστή ή από τους χρήστες μπορούν να 
προστατεύσουν τους ενοίκους το καλοκαίρι από την ανεπιθύμητη είσοδο 
της ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο και το χειμώνα να μετατρέψουν το 
περίβλημα - μέσω των ανοιγμάτων - σε συλλέκτη άμεσου ηλιακού 
κέρδους. Η τεχνολογία των « συστημάτων όψεων » έχει φτάσει σε αρκε-
τά προχωρημένα επίπεδα όσον αφορά στις όψεις που πλέον μπορούν να 
λειτουργούν ως ολοκληρωμένα συστήματα όψεων, δηλαδή όψεις που 
διαθέτουν ενσωματωμένα συστήματα θέρμανσης και ψύξης με αποδέκτη 
τον εσωτερικό χώρο, ή όψεις « δεύτερο δέρμα » όπου μια δεύτερη 
ηλιοπροστατευτική γυάλινη όψη τοποθετείται σε απόσταση από το 
κτήριο και αποτελεί με την τεχνολογία που διαθέτει ( κινητές περσίδες 
ειδικές στη διάχυση του φωτός με ειδικές ανακλαστικές προστατευτικές 
επιστρώσεις ) ένα ρυθμιστή της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας στο 
κτήριο χωρίς να αποκλείει τη θέα προς τα έξω και το φυσικό φωτισμό. 
Ένα παράδειγμα τέτοιου κτηρίου είναι το γραφείο της εταιρείας κατα-
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σκευής όψεων Gartner στο Gundeffinggen της Γερμανίας όπου τα 
παράθυρα έχουν τριπλή υάλωση ενώ οι εξωτερικές περσίδες χωρίς 
μεταλλικά πλαίσια με γυαλί ασφάλειας, εξοπλισμένο με ανακλαστική 
στρώση ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες. Οι περσίδες είναι τοποθετη-
μένες σε απόσταση 90 cm από τη όψη, πράγμα που επιτρέπει τον 
εξαερισμό της όψης και τη θέα σε κάθε θέση. Για την περίπτωση του 
συννεφιασμένου ουρανού μπορούν επίσης οι γυάλυνες περσίδες να 
διαταχθούν έτσι ώστε μέσω της ανακλαστικής τους επίστρωσης να 
διαχέουν φως ημέρας μέσα στο χώρο και να φωτίζουν περιοχές σε βάθος 
με τη βοήθεια μιας επίσης ανακλαστικής μορφής. Σύμφωνα με το 
παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι για τις όψεις - που αποτελούν και ένα 
από τα κυριότερα στοιχεία του σχεδιασμού ενος κτηρίου - υπάρχουν 
διαθέσιμα αρκετά συστήματα αλλά και αρκετή τεχνογνωσία για τον 
ενεργειακό τους σχεδιασμό. Με την συνεργασία όλων τω ειδικών στο 
στάδιο του σχεδιασμού και της κατασκευής μπορούν αυτές να αποτελέ-
σουν ένα « ζωντανό φίλτρο » που συμβάλλει στην αναβάθμιση του 
εσωκλίματος του κτηρίου και της ζωής των ενοίκων και όχι ένα               
« παθητικό δομικό στοιχείο » δεκτικο των εξωτερικών κλιματικών 
συνθηκών.  
 

 
 
Σχήμα: 5.7.1 Το ποσό της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας μεταβάλλεται ανάλογα με 

το χρώμα της επιφάνειας των εξωτερικών τοίχων των όψεων των κτηρίων. 
 

Το ποσό της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας μεταβάλλεται 
ανάλογα με το χρώμα της επιφάνειας των εξωτερικών τοίχων των όψεων 
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των κτηρίων .6 
 

5.8 Ο Φυσικός φωτισμός 
 
 
Σε ένα οικολογικό σπίτι πρέπει ο ημερήσιος φωτισμός να προέρχεται 

κατά το δυνατό από τον ήλιο και οχι φυσικά με τεχνητό τρόπο, γι’ αυτό 
και τα ανοίγματα πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιον τροπο, ώστε να 
επιτρέπουν στο φώς να μπαίνει στο εσωτερικό, όποτε το χρειαζόμαστε, 
και να « μην μπαίνει » όποτε μας ενοχλεί. 

 
Μην ξεχνάμε επίσης ότι, σύμφωνα με τον Le Corbusier: « η ουσία της 

αρχιτεκτονικής βρίσκεται στην ανάδειξη των μορφών από το φώς »! 
 
 

 
 
 
 
Σχήμα: 5.8.1 
 
Σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, με βάση το οποίο μπορούμε να 
μελετήσουμε τους χώρους μας, σε ένα υπνοδωμάτιο π.χ. Είναι επιθυμητό 
το φώς της αυγής. 
 
 
 
 

                                                           
6  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΗΡΙΟ » Ενεργειακός σχεδιασμός προσόχεων κτηρίων. Τεύχος 135 
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Σχήμα: 5.8.2 
 
 

 
 
Σχήμα: 5.8.3 
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Το φυσικό αυτό φωτισμό μπορούμε να τον έχουμε με πολλούς τρόπους: 
άμεσα με τη βοήθεια των ανοιγμάτων και έμμεση χάρη σε ανακλαστικές 
επιφάνειες, φεγγίτες οροφής κ.τ.λ. 
 
Μπορούμε μάλιστα, με την κατάλληλη μελέτη των χώρων, να μειώσουμε 
το φαινόμενο της τόσο ενοχλητικής αντηλιάς και να αποχτήσουμε τη 
λεγόμενη οπτική ανεση 
 
Οπτική άνεση που στον εσωτερικό χώρο ενός σπιτιού εξαρτάται από 

τις ποσοτικές και ποιοτικές ανάγκες του χώρου σε φωτισμό, σε 
συνάρτηση πάντα με τη χρήση και τις λειτουργικές απαιτήσεις του 
χώρου. 
 

 
 
Σχήμα: 5.8.4   
 
  
 

 
 
Σχήμα: 5.8.5 
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Τα προτεινόμενα ελάχιστα επίπεδα φωτισμού ποικίλλουν από χώρα σε 

χώρα, γιατί εξαρτώνται και από τον άλλους παράγοντες, κυρίως οικονο-
μικούς. 
Σύμφωνα με την καθηγήτρια Ε. Ανδρεαδάκη – Χρονάκη, οι 

προτεινόμενες ελάχιστες τιμές φωτισμού για την Ελλάδα είναι: 
 
 

Τύπος κτηρίου Ελάχιστος συντελεστής 
φυσικού φωτός 

Οπτική απαίτηση σε lux  

Κατοικία 
α1 Κουζίνα 
α2 Καθιστικό 
α3 Υπνοδωμάτια 

0,7 % 70 

1,5 % 100 

0,7 % 70 
0,5 %  

 Κτήρια εκπαίδευσης 
χώροι διδασκαλίας 

1,5 % 100 

Κτήρια γραφείων  γενικής 
χρήσης 
Μεγαλύτερης απαίτησης 
σχέδιο  κ.τ.λ  

1,5 % 100 

3,0 % 200 

 
Χώροι εργοστασίων 

3,5 % 250 

Χώροι εργοστασίων λεπτή 
δουλειά συναρμολόγησης 

10,0 % 700 

 
Πίνακας: 5.8.6 
 

5.9 ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Τα ηλιακά παράθυρα 
 
Είναι το απλούστερο σύστημα θέρμανσης ενός χώρου με φυσικό 

τρόπο ανάλογα με το είδος και το πάχος των τζαμιών . 
 
Επιτρέπει τη θέρμανση ενός χώρου μέσω της άμεσης ηλιακής 

ακτινοβολίας, πράγμα που σημαίνει ουσιαστικά μεγάλα ανοίγματα στο 
νότιο μέρος του κτηρίου με τη μορφή π.χ. Παραθύρων , συρόμενων ή 
ανοιγόμενων θυρών ή ακόμα και φεγγιτών, που, σε συνδυασμό με τη 
χρήση κατάλληλων δομικών υλικών και φυσικά και κατάλληλης 
θερμομόνωσης στο εσωτερικό του χώρου, να μπορούν να αποθκεύσουν 
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τη θερμοττα στη διάρκεια της ημέρας και να την αποδώσουν στη 
συνέχεια στη διαρκεια της νύχτας.  

 
Η λειτουργία αυτών των ανοιγμάτων πρέπει να έχει κατάλληλα 

μελετηθεί, ώστε να μην σκιάζονται καθόλου το χειμώνα και να μπορούν 
(με διάφορους τρόπους) να σκιαστούν το καλοκαίρι, οπότε και επιζητού-
με τη μείωση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό μιας κατασκευής. 
 
Το γυαλί έχει την ιδιότητα να είναι διαπερατό από τις προσπίπτουσες 

ακτίνες του ορατού φάσματος και τις υπέρυθρες ακτίνες μικρού μήκους 
κύματος. Αντίθετα δεν είναι διαπερατό από τις υπέρυθρες μεγάλου μή 
κους κύματος, που προέρχονται από την θερμική ακτινοβολία 

 
 

 

 
 

        Σχήμα: 5.9.1    
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Σχήμα: 5.9.2 
 
 
Η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη γυάλινη επιφάνεια ενός 

θερμοκηπίου στο μεγαλύτερο ποσοστό της τη διαπερνά. Το γυαλί απορ-
ροφά ένα μέρος της ακτινοβολίας, την οποία στη συνέχεια διοχετεύει 
προς το εσωτερικό και προς το εξωτερικό μέρος του θερμοκηπίου, ενώ 
αντανακλά ένα άλλο μέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας προς τα 
έξω. Η ενέργεια που διαπερνά το γυάλινο κέλυφος του θερμοκηπίου 
τελικά προσπίπτει σε κάποια αδιαπέραστα από το φώς σώματα, όπως ο 
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τοίχοι κα το δάπεδο, που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της, με 
αποτέλεσμα να ανεβαίνει η θερμοκρασία τους. Η θερμότητα αυτή 
διανέμεται δι’ αγωγής μέσα στο ίδιο το σώμα, δια μεταφοράς και δι’ 
επανεκπομπής ακτινοβολίας προς τις επιφάνειες με χαμηλότερη 
θερμοκρασία, όπως οι τοίχοι και τα παράθυρα που δεν φωτίζονται άμεσα 
απο τον ήλιο. Καθώς όμως το γυαλί δεν είναι διαπερατό από τις 
ακτινοβόλίες μεγάλου μήκους κύματος, οπως αυτές που εκπέμπουν με τη 
σειρά τους τα υλικά και τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο 
θερμοκήπιο, οι θερμικές αυτές ακτινοβολίες αντανακλώνται και μένουν 
εγκωβλισμένες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου. 

 
Οι απώλειες δι’ αγωγής από τις γυάλινες επιφάνειες απ’ οπου 

εισέρχεται ο ήλιος είναι μηδαμινές, αφού το ίδιο το γυαλί έχει ήδη, όπως 
αναφέραμε, υψηλή θερμοκρασία. 

 
Με βάση λοιπόν τις παραπάνω γνώσεις και αρχές, μορούμε να οδηγη-

θούμε στη λύση της ενσωμάτωσης, με διάφορους τρόπους, σε μια 
αρχιτεκτονική κάτοψη ενος θερμοκηπίου, που να αποδίδε σε ένα σπίτι 
την αναγκαία ποσότητα θερμότητας. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Προστιθέμενο στον όγκο του κτηρίου θερμοκήπιο                       Ενσωματωμένο θερμοκήπιο 
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Εικόνα: 5.9.3      
 
                              
 
Για τη διαστασιολόγηση αυτών των θερμοκηπίων μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε τον παρακάτω πίνακα: 
 
 
Μέση εξωτερική θερμο-
κρασία κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα  ( σε ο C ) 

Βαθμοημέρες  
Δεκεμβριου - Ιανουαρίου 

Μ΄Θερμοκηπίου, για 
κάθε μ΄ κατοικημένου 
χώρου 

Ψυχρά κλίματα   -6,7 
                            -3,9 
                            -1,1 

750 
668 
583 

0,90 - 1,50 
0,78 – 1,30 
0,65 – 1,17 

Ήπια κλίματα      1,7 
                             4,4 
                             7,2 

500 
417 
333 

0,53 – 9,90 
0,42 – 0,69 
0,33 – 0,53 

  
Πίνακας: 5.9.4 
 
Ας εξετάσουμε τώρα πιό αναλυτικά την περίπτωση ενός συνηθισμένου  
θερμοκηπίου: 
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1) Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα νότιο τοίχο που έχει μονωθεί 
στην εξωτερική του παρειά και όπου η ηλιακή ενέργεια που 
συγκεντρώνεται είναι απειροελάχιστη, γιατί το μονωτικό θερμαίνεται 
μόνο στην επιφάνειά του, ενώ η θερμότητα ακτινοβολείται στο 
εξωτερικό χώρο. 

 

 
 
 
 

 
2) Στη δεύτερη περίπτωση ο νότιος τοίχος και το έδαφος του 

θερμοκηπίου απορροφούν την ηλιακή ενέργεια κι έτσι η τζαμαρία 
σταματά ένα τμήμα της ακτινοβολούμενης ενέργειας. Η εσωτερική 
θερμοκρασία ( ts ) του θερμοκηπίου είναι μεγαλύτερη από την εξωτερική 
θερμοκρασία ( te ) κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, κατά τη 
διάρκεια της νύχτας ο τοίχος αποδίδει ένα τμήμα της θερμότητας που 
έχει συλλέξει, και ο συντελεστής ανταλλαγής θερμότητας του τοίχου 
είναι γύρω στα 2,4 W/m2  ο C 
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3) Στην τρίτη περίπτωση ο τοίχος είναι μεμονωμένος εσωτερικά, 
οπότε ο συντελεστής γίνεται 0,6 W/m2  ο C 
 

 
 

4) Στην τέταρτη περίπτωση η τζαμαρία του θερμοκηπίου 
μονώνεται ( π.χ. Με μια κουρτίνα ) κατά τη διάρκεια της νύχτας, για να 
μειωθούν οι απώλειές της και ο συντελεστής γίνεται 2 . W/m2  ο C 
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5) Στην πέμπτη περίπτωση έχουμε ένα είδος συνδυασμού θερμοκηπίου 
κα τοίχου Trombe, όπου στον εξωτερικο τοίχο υπάρχουν ανοίγματα στο 
πάνω και κάτω μέρος, για να επιτρέπουν την ελεύθερη ανταλλαγή 
ψυχρού και θερμού αέρα. 

 
6) Στην έκτη και ακόμα πιό πολύπλοκη περίπτωση, ο συνδυασμός 
θερμοκηπίου και Trombe αποχτά μια νυχτερινή μόνωση, με τη βοήθεια 
μιας κινητής μεμβράνης, που λειτουργεί και σαν « δεύτερη επιδερμίδα » 
για το σπίτι. 
 
7) Στην έβδομη περίπτωση δημιουργούμε κάτω από το δάπεδο του 
σπιτιού ένα χώρο αποθήκευσης ( Rock- bed ) στοιβάζοντας π.χ. Χοτρά 
χαλίκια ( ή ακόμα και άδεια μπουκάλια. 
 
8) Στην όγδοη περίπτωση έχουμε ένα απλό συνδυασμό θερμοκηπίου και 
συσσωρευτή νερού και έπονται διάφοροι άλλοι συνδυασμοί, που έχουν 
ολοι, λίγο ώς πολύ, χρησιμοποιηθεί σε βιοκλιματικές και βιοοικολογικές 
κατασκευές. 
 
Προσοχή όμως, για να εφαρμοστεί κάθε σύστημα είναι αναγκαίο να 

έχει προγηθεί μια λεπτομερής μελέτη του κλίματος του χώρου και του 
είδους της κατασκευής. Διαφορετικά δε θα έχουμε τα επιθυμητά 
αποτελέσματα.  

 
5.10 Ο Φυσικός κλιματισμός 

 
 
Όταν μιλάμε για μια νέα κατασκευή στην ύπαιθρο, όπου μπορούμε να 

μελετήσουμε και τα ανοίγματα και τη άμεση και την έμμεση επίδραση 
του ανέμου στην ψύξη της κατασκευής μας. 

 
Τί γίνεται και τί μπορεί να γίνει, όμως, με τις κατασκευές στο 

πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, όπου μια διπλανή πολυκατοικία 
μπορεί να λειτουργεί συν τοις άλλοις, και σαν ανεμοφράχτης και όπου 
ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο ή μια ομάδα τετραγώνων μπορεί να 
εμποδιζει π.χ. Το βόρειο και ευεργετικό άνεμο το καλοκαίρι να μειώνει 
τις θερμοκρασίες των εξωτερικών μας τοίχων ;  

 
Σύμφωνα με μελέτη της καθηγήτριας της Π.Σ. Του ΑΠΘ, Ελ. 

Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, οι τεχνικές φυσικού δροσισμού είναι: 
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Ι)  Αερισμός 
 
Η ανανέωση του αέρα ( αερισμός ) των εσωτερικών χώρων 

εξασφαλίζει όρους υγιεινής διαβίωσης στους ενοίκους, γιατί παρέχει 
φρέσκο αέρα, πλούσιο σε οξυγόνο, απομακρύνει τις δυσοσμίες και την 
περίσσια θερμότητα. Με άλλα λόγια, συμβάλλει στη διασφάλιση των 
συνθηκών θερμικής άνεσης. Μπορεί να επιτευχθεί με φυσικό ή μηχανικό 
τρόπο, χρησιμοποιώντας τεχνικές και συστήματα παθητικά ή υβριδικά, 
είτε μέσω του σχεδιασμού των κτηρίων και της κατάλληλης τοποθέτησης 
των ανοιγμάτων με την χρήση ανεμιστήρων, κυρίως ανεμιστήρων 
οροφής. 

 
 
 

 
 

         Σχήμα 5.10. 1    
 
 



 

 
 

107

 
 

 

 
Σχήμα : 5.10.2 
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Σχήμα: 5.10.3 
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Σκαρίφημα της κυκλοφορίας του αέρα γύρω από έναν ανεμιστήρα 

οροφής.  
 
 
 

 
 
Σχήμα: 5.10.4 
 
 
Σύστημα φυσικής κίνησης ενός ανεμιστήρα οροφής 
 

 
 
Σχήμα: 5.10.5 
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Στο μακρυνό και ιδιαίτερα θερμό κλιμα Μπαχρέιν, η λαϊκή 

αρχιτεκτονική σοφία ανακάλυψε τους λεγόμενους « αεροπύργους » 
(bagdir), για να ψύχει το εσωτερικό των σπιτιών 

  
 
 
ΙΙ) Ακτινοβολία Θερμότητα. 

 
Οι επιφάνειες των κτηρίων αποβάλλουν θερμότητα προς το ουρανο-

διάστημα στη διάρκεια της νύχτας, λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας 
της ατμόσφαιρας κατά 10-14 ο C  σε σχέση με τη θερμοκρασία του αέρα 
κοντά στην επιφάνεια της γής. Την περισσότερη θερμότητα εκπέμπουν οι 
οριζόντιες επιφάνειες των δωμάτων. Αυτός ο τρόπος δροσισμού μπορεί 
να ενισχυθεί και με την τοποθέτηση μεταλλικών ακτινοβολητών.  

 
ΙΙΙ) Απόρριψη θερμότητας στο έδαφος. 
 
  Η θερμοκρασία του εδάφους σε κάοο βάθος είναι χαμηλότερη της 

θερμοκρασίας του αέρα. Τα ημιυπόσκαφα κτήρια, μια πρακτική συνήθης 
στους οικισμούς σε επικλινές έδαφος, είναι πιό δροσερά. Άλλος τρόπος 
αξιοποίησης αυτής της χαμηλής θερμοκρασίας είναι η ενσωμάτωση στο 
έδαφος αγωγών, στους οποίους κυκλοφορεί φρέσκος αέρας που ψύχεται 
και αποβάλλει την περίσσεια υγρασία. Έτσι προσάγεται στα κτήρια 
δροσερός ξηρός αέρας, που απορροφά τη θερμότητα και την υγρασία του 
χώρου. 

 
ΙV) Ηλιοπροστασία - σκίαση ανοιγμάτων. 
 
Η προστασία των ανοιγμάτων από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία 

μειώνει στο ελάχιστο το ψυκτικό φορτίο του κτηρίου. Επίσης η σκίαση 
των ελέυθερων χώρων με φυτά και βλάστηση, όπως οι παραδοσιακές 
κληματαριές, αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο δροσισμού. 

 
V) Θερμομόνωση του κελύφους. 
 
Η θερμομόνωση του κτηριακού κελύφους και κυρίως των δωμάτων, 

που αποφέρουν το καλοκαίρι από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία, 
συμβάλλει στον περιορισμό της θερμικής επιβάρυνσης του κτηρίου και 
στη διατήρηση της εσωτρικής θερμοκρασίας σε επίπεδα άνεσης. 
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VI) Θερμική μάζα του κελύφους. 
 
Τα υλικά με μεγάλη χωρητικότητα καθιστούν το κτηριακό κέλυφος 

ικανό να παραλαμβάνει τις έντονες αυξομοιώσεις της εξωτερικής θερμο-
κρασίας. Η θερμική αδράνεια των κτηρίων οφείλεται στα βαρειά υλικά 
της κατασκευής, πρακτική που βρίσκει πλήρη αντιστοιχία στην παραδο-
σιακή αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. 

 
 
 
VII) Χρώμα εξωτερικών επιφανειών  
 
Τα ανοιχτά χρώματα και μάλιστα οι χρωμτισμοί με ασβέστη ανακλούν 

μεγάλη ποσότητα της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Το 
χαρακτηριστικό χρώμα των κυκλαδίτικων κτισμάτων είναι το άσπρο. Ο 
συνδυασμός λευκού χρώματος και μεγάλου πάχους τοιχοποιϊας 
προστατεύει τους εσωτερικούς χώρους από υπερθέρμανση.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
3   ΚΩΣΤΑΣ. ΣΤΕΦ. ΤΣΙΠΗΡΑΣ « ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ». Τέταρτη έκδοση. Η φιλοσοφία, η 
μελέτη και η κατασκευή ενός οικολογικού σπιτιού. Εκδ. « Νέα σύνορα » - Α.Α. Λιβάνη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΌΨΕΙΣ Ή ΄ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΚΟΙΚΟΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

 
 

6.1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Η τάση για βιομηχανοποίσηση της κατασκευής των κτηρίων έχει 

δημιουργήσει την ανάγη να διευκρινιστεί η διαδικασία του σχεδιασμού, 
η οποία ελέγχει την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σχεδίου και την 
ανάγκη να συνδυάσει τον τεχνικά επιστημονικό ρόλο του ηλεκτρολόγου 
μηχανικού με τον τεχνικό και σύνθετο ρόλο του αρχιτέκτονα με βάση τις 
νέες βιομηχανικές τεχνολογίες. Οι αρχιτέκτονες ειδικότερα συνειδητο-
ποιούν ολοένα και περισσότερο πως ο στόχος δεν είναι πια μόνο μια 
αισθητικά ικανοποιητική κατασκευή, αλλά μια σύνθεση που εξασφαλίζει 
άριστη θερμική και ψυκτική συμπεριφορά επαρκή και υγιεινό αερισμό, 
άνετο και αποδοτικό φυσικό φωτισμό σε συνδυασμό με ενεργειακή 
απεξάρτηση από συμβατικές πηγές ενέργειας. 
 

 
Εικόνα: 6.1.1 

 
 
Αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό έρχεται να καταδείξει μια έτσι κι 

αλλιώς από την αρχαιότητα εκμεταλλεύσιμη πηγή ενέργειας, η ηλιακή 
ενέργεια. Από τις δύο συνιστώσες της που μέχρι σήμερα έχουν 
αξιοποιηθεί σε εμπορικά αποδοτικό βαθμό, η ενέργεια λόγω φωτεινής 
ακτινοβολίας, είναι αυτή που σε πρώτη φάση τουλάχιστον αποτελεί 
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ενεργό συστατικό του παραπάνω συνδυασμού. 
 
Η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται μέσω στοιχείων φωτοβολταϊκών       

( ΦΒ ) ημιαγωγών σε ηλεκτρική ενέργεια είτε για αποθήκευση είτε για 
άμεση κατανάλωση. Η μετατροπή βασίζεται στο φωτοβολταϊκό 
φαινόμενο και φαίνεται πως θα απασχολήσει τις επόμενες δεκαετίες 
όλους τους τομείς των κτασκευών και των ενεργειακών δραστηριοτήτων. 

  
Όταν πρωτοσυναντήθηκε η τεχνολογία των Φ/Β με τον αρχιτεκτονικό 

χεδιασμό προκειμένου να ενσωματωθούν αυτά ως δομικά στοιχεία, 
διαπιστώθηκε σύγκρουση απόψεων. Οι αρχιτέκτονες επέμεναν στο 
ικανοποιητικό αισθητικά αποτέλεσμα, ενώ οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 
αντιδρούσαν στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της ενεργειακής 
απόδοσης. 

 
Παρ’ όλα αυτά στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οταν τα Φ/Β 

συστήματα έτυχαν μεγαλύτερης αποδοχής, αναγνωρίστηκε ως βασικός 
άξονας κατεύθυνσης η ανάγκη βελτίωσης της αισθητικής της Φ/Β τεχνο-
λογίας, ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί αρχιτεκτονικά στο βασικό 
σχεδιασμό κατασκευών όπως είναι τα επορικά κέντρα, οι κατοικίες και 
άλλα. Παράλληλα οι προσπάθειες στράφηκαν τόσο σε συνδυασμό της 
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με τα Φ/Β, όσο και στη χρήση συναφών 
και συγγενών δομικών στοιχείων, ώστε το οπτικο αποτέλεσμα να μην 
υστερεί κατα το δυνατόν του μέγιστου ενεργειακού κέρδους. 

 
Ενεργειακά, το αστικό πλεονέκτημα αυτής της δομικής ενσωμάτωσης, 

είναι ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται στο χώρο 
της κατανάλωσης. Έτσι ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και μεγαλώνει ο 
βαθμός απόδοσης του συστήματος. Ταυτόχρονα σε κτήρια γραφείων ή 
αλλους εργασιακούς χώρους η παραγωγή μπορεί πολλές  φορές να 
συμπί-πτει χρονικά με την κατανάλωση, οπότε στην περίπτωση αυτή 
μηδενί-ζονται και οι απώλειες αποθήκευσης.   

 
Η μελέτη των στοιχείων και των συστατικών που αφορούν τα 

συστήματα των φωτοβολταϊκών είναι μεγάλης σημασίας για την τελική 
ποιότητα του προϊόντος. Κάθε σχέδιο για την αρχιτεκτονική 
ολοκλήρωση των φωτοβολταϊκών μπορεί να απαιτεί την επανεξέταση 
του τύπου των διαστάσεων των φωτοβολταίκών πανό, καθώς και τη 
μελέτη της καινούργιας δομής στήριξης των συστημάτων. 

 
6.2 Ο Ρόλος των  φωτοβολταϊκών στο  κτήριο. 

 
Το κτήριο είναι ένας συνδυασμός περίπλοκων συστημάτων με κατα-



 

 
 

114

σκευαστικά, μηχανικά ηλεκτρικά και άλλα στοιχεία. Αλλαγές στις παρα-
μέτρους του ενός συστήματος επηρεάζουν και τα άλλα. Η εκτίμηση για 
την ολοκλήρωση του Φ/Β συστήματος ενσωματωμένου σε κτήριο, δίνει 
στην πραγματικότητα ένα νέο ρόλο στο πρόγραμμα αυτό, της παραγωγής 
ενέργειας. Η επιφάνεια ενός κτηρίου μπορεί συνήθως να χαρακτρισθεί 
ως στέγη ή ως τοίχος με διαφορές στη λειτουργία, την κατασκευή, και με 
διαφορετικά θερμικά και ψυκτικά φορτία.  

 
Οι αρχιτέκτονες στρέφονται σε βιομηχανικούς σχεδιαστές και προω-

θούν συμβούλους διαχείρησης ενέργειας, με  σκοπό να συστήσουν τη 
Φ/Β τεχνολογία ως κάτι περισσότερο από ένα δομικό στοιχείο. 

 
Η αξία των φωτοβολταϊκων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με 

συμπληρωματικά ενεργειακά οφέλη, καθώς οι κυψέλες τους αξιοποιούν 
το ηλιακό φώς και το μετατρέπουν σε ηλεκτρισμό, όπως επίσης και σε 
θερμότητα η οποία μορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απορριφθεί. Κατά τη 
διάρκεια του σχεδιασμού πρέπει να λαμβάνονται  υπ’ όψη τεχνικοί και 
αισθητικοί παράγοντες της υφής των φωτοβολταϊκών για να επιτευχθεί 
ικανοποιητική νενσωμάτωσή τους μέσα στο κτήριο. 

 
Επιπλέον πολλά κτήρια έχουν ήδη κατασκευαστεί με γνώμονα την όσο 

το δυνατό μικρότερη έκθεσή τους στην ηλιακή ακτινοβολία αφού τα ψυ-
κτικά φορτία είναι από τα πιό ενεργοβόρα συστατικά του ενεργειακού 
τους ισοζυγίου. 

 
Τα ακραία κλίματα απαιτούν καλά μονωτικά για τα πανό και πολύ κα-

λή επιλογή καλωδιώσεων, επαφών, συνδετήρων, και πλαισίων στήριξης. 
Η επίδραση των κεραυνών στα κτήρια με φωτοβολταϊκά είναι ένα άλλο 
σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα. Οι φωτοβολταϊκές κατασκευές θα πρέ-
πει να είναι γειωμένες, έτσι ώστε να αποφεύγονται πιθανές υπερτάσεις 
λόγω κεραυνού, που θα είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των πανό. 

 
Παρότι η ουσιώσης απόκλιση του προσανατολισμού τω Φ/Β πανό από 

το νότο και της γωνίας κλίσης τους από τη βέλτιστη τιμή της με με 
αποτέλεσμα να μειώνεται σημαντικά η ενεργειακή απόδοση, η αντικατά-
σταση στο στάδιο κατασκευής δομικών στοιχείων όπως το κεραμίδι, το 
γυαλί ή το μέταλλο, θα επιφέρει μια εξισορρόπηση στον προϋπολογισμό 
της κατασκευής με αποτέλεσμα  να θεωρείται ότι εξασφαλίζεται μια 
συμφέρουσα επιλογή. 

 
Η τοποθεσία, το κλίμα, η συννεφιά, οι ακραίες θερμοκρασίες, η 

υγρασία και οι σεισμικές συνθήκες επηρεάζουν οικονομικά τα συστή-
ματα των φωτοβολταϊκών στοιχείων στα κτήρια. Ο αρχιτέκτονας ζητά 
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μια μονολιθική εμφάνιση για ένα κτήριο και μπορεί να διαλέξει να 
ντύσει όλες τις επιφάνειες ενός κτηρίου με φωτοβολταϊκά ακόμα και 
εκείνες που δεν θα δούν ποτέ το φώς του ήλιου.  

 
Η επιλογή τω Φ/Β πανό, τα αισθητικά τους χαρακτηριστικά σε σχέση 

με τη γεωμετρία, το χρώμα, τις διαστάσεις και τον τρόπο στήριξης επη-
ρεάζουν την εμφάνιση του κτηρίου και τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της 
επέμβασης. Τα Φ/Β στοιχεία αποτελούν ένα άμεσα αναγνωρίσιμο τμήμα 
ενός Φ/Β συστήματος. 

 
Είναι ορατά απο την εξωτερική πλευρά ενός κτηρίου και πιθανώς 

κάποιες φορές σε προεξέχουσα θέση προκειμένου να αποφευχθεί σκίαση 
από κοντινά κτήρια. Η ισορροπία ανάμεσα στην ποσότητα και την 
ποιότητα του χρησιμοποιημένου γυαλιού και το είδος και την ποσόττα 
των κυψελών, αποτελεί κομμάτι του σχεδιασμού και σχετίζονται τοσο με 
το πανό, όσο κα με το διαθέσιμο χώρο. Στην πραγματικότητα τα γυάλινα 
διάκενα ανάμσα στις κυψέλες συνεισφέρουν σημαντικά στον εμπλου-
τισμό της αρχιτεκτονικής ομοιομορφίας των εσωτερικών χώρων. Οι Φ/Β 
κυψέλες παρουσιάζουν την πιο ενδιαφέρουσα αισθητικά όψη έκθεσης 
στην ηλιακή ακτινοβολία με δυνατότητα επιλογής χρώματος, διάταξης 
αντανακλαστικότητας και ηλιακής διαπερατότητας. Ο τρόπος στήριξης 
είνα ιδιαίτερα σημαντικός και επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ικονομική 
βιωσιμότητα της επένδυσης. Για παράδειγμα η τοποθέτηση από το 
εσωτερικό Φ/Β πλαισίων με γυάλινη ενθυλάκωση, δεν απαιτεί 
κατασκευές εξωτερικού ικριώματος. 

 

 
Εικόνα: 6.2.1 
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Αυτού του τύπου η εγκατάσταση είναι πολύ διαδεδομένη ως σύγχρονη 

μορφή υαλοπίνακα με πολλά πλεονεκτήματα διαχωρίζοντας τα ανοί-
γματα των παραθύρων σε ανεξέρτητα τμήματα. 

 
Είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι η ενσωμάτωση Φ/Β τεχνολογίας 

στην αρχιτεκτονική απαιτεί συνδυασμένες ενέργειες διαφόρων κλάδων 
σχεδιασμού και κατασκευών. Έτσι οι συμβατικές τεχνικές δομήσεις πρέ-
πει να προσαρμοστούν απόλυτα στη νέα τεχνολογία, ώστε να την αφο-
μοιώσουν ανώδυνα και οσο το δυνατό αποδοτικότερα. Από τη άλη πλευ-
ρά, η ποικιλομορφία Φ/Β στοιχείων, τόσο σε σχήμα όσο και σε χρώμα 
και διαφάνεια, δίνουν στον μελετητή την δυνατότητα να επιτύχει  
υψηλής αισθητικής δημιουργίες, σε συνδυασμό με τον επιθυμητό 
φωτισμό ή τη σκίαση των χώρων. Εάν λάβει κανείς υπ’ όψη του την 
πλαισίωση των Φ/Β μονάδων με περσίδες ή αγωγούς απαγωγής 
θερμότητας της πίσω επιφάειάς τους, το κλιματικό ισοζύγιο της 
κατασκευής αποκτά έναν πολύτιμο σύμμαχο.  

 
 

6.3 Τοίχοι και προσόψεις 
 

 
Υπάρχουν δύο τεχνικές προσαρμογής Φ/Β πλαισίων σε προσόψεις, η 

ελασματική πλαισίωση με πίεση, και η συγκόλληση με σιλικονούχο, 
κόλλα απευθείας στη μεταλλική κατασκευή. Με την τεχνική της ελασμα-
τικής πλαισίωσης η μονάδα ουσιαστικά συγκροτείται από ολόκληρο το 
πλαίσιο του ανοίγματος ανάμεσα σε ελαστικά παρεμβάσματα. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίεται στο πλάτος συγκράτησης, ώστε να αποφεύγεται η επικά-
λυψη της ενεργού επιφάνειας των κυψελών. 

 
 Η απευθείας συγκόλληση στο μεταλλικό σκελετό πλεονεκτεί ως προς 

την ανύπαρκτη σκίαση εκθέτει όμως τη μονάδα σε εκτεταμένη υγρασία 
των άκρων και εμφανίζει απώλειες στεγανότητας. Για την ελαχιστοποί-
ηση τοιχόν διαρροών συνηθίζεται η τοποθέτηση ακόμη ενός υαλοπετά-
σματος πίσω από το Φ/Β πανό. Όπως είναι προφανές σε πολλές κατασκ-
ευές αυτού του είδους υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις πλαισίωσης 
στήριξης και μηχανικής προσαρμογής στη βέλτιστη κλίση και 
προσανατολισμό με αντίστοιχες επιπτώσεις στο συνολικό κόστος. 

 
6.4 Στέγες και μεγάλες εγκαταστάσεις 

 
Σε εγκαταστάσεις σε στέγες πρέπει να προβλεφθούν φορτία όπως το 
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χιόνι, η βροχή, ο άνεμος κ.τ.λ. Σε χώρες με έντονη χιονόπτωση, τα 
αίθρια και οι γυάλινες στέγες πρέπει να έχουν κλίση ίσως μεγαλύτερη 
από τη βέλτιστη, δηλαδή τη γωνία του Γεωγραφικού πλάτους του 
συγκεκρι-μένου τόπου. Αυτού του είδους οι οροφές με την κατάλληλη 
διαμόρφωση είναι εφικτό να μειώσουν ή να μηδενίσουν το συνολικό 
ηλεκτρικό φορτίο του κτηρίου που απαιτείται για φωτισμό κατά την 
ημέρα. Σύγχρονες μέθοδοι προσομοίωσης δομικών στοχείων στρέφονται 
ακόμη και σε υαλότουβλα με Φ/Β κυψέλες σε κεραμοειδές σχήμα, 
κρατώτας την κλασική δομή της γνωστής κεραμοσκεπής. 

 
6.5 Σκίαση και φίλτρα φωτός 

 
Αδιαφανή Φ/Β πανό μπορούν να τοποθετηθούν ως τέντες πάνω από 

ανοίγματα παραθύρων εμποδίζοντας την απευθείας ακτινοβολία να 
περνά, στους εσωτερικούς χώρους ενώ παράλληλα να επιτρέπουν στην 
ακτινοβολία από αντανάκλαση να τους φωτίζει. Έτσι με κατάλληλη 
γωνία κλίσης αυτών των « σκιάστρων » μπορεί να φωτιστεί η οροφή 
ενός δωματίου βαμμένου με λευκό χρώμα ώστε με την αντανάκλασή του 
να φωτιστεί ο περιβάλλων εργασιακός χώρος.  

 
Μια εναλλακτική λύση με σαφή επίσης πλεονεκτήματα θα ήταν τα 

ημιδιαφανή Φ/Β στοιχεία κρυσταλλικού πυριτίου ή τα Φ/Β τύπου λεπτής 
μεμβράνης. Η επιλογή αυτή ενώ μειώνει εφανώς την ενεργειακή 
απόδοση της επιφάνειας, λόγω περιορισμένης πυκνότητας ενεργού 
υλικού στις  κατά περίπτωση γυάλινες επιφάνειες είναι μονίμου τύπου 
και παρέχουν σταθερή εσωτερική σκίαση. Σήμερα πολλοί 
κατασκευαστές Φ/Β προσθέτουν στη διαδικασία παραγωγής τους 
τροποποιημένες μονάδες ανάλογα με τις τάσεις της αγοράς, 
προσφέροντας πανό μεγαλύτερης επιφάνειας διαφανή, ημιδιαφανή, ή 
αδιαφανή ακόμα και με χρωματισμένο πυρίτιο, ανάλογα με την επιθυμία 
του πελάτη, ή την ομοιμορφία και την αισθητική αρμονία της 
κατασκευής. 

 
Στη μάχη του συγκερασμού τεχνολογίας και αισθητικής πρώτο 

επιστρατεύτηκε το κρυσταλλικό πυρίτιο λόγω της δυνατότητας που 
πρόσφερε ως προς τα διάκενα μεταξύ των κυψελών και τις επιλογές 
ηλιακής διαπερατότητας που επέτρεπε. Στην πορεια, το άμμορφο πυρίτιο 
απέδειξε ότι η συμπεριφορά του ως δομικό στοιχείο σε γυάλινες προσό-
ψεις ή ως μέσο σκίασης σε αίθρια και στέγαστρα, εκτός από οικονομι-
κότερη λύση είναι και σχεδιαστικά επιλέξιμη.   

 
Με τον τρόπο αυτό μελετήθηκαν ενεργοπαράγωγα ηλιακά συστήματα 

με δυό γυάλινες όψεις, με μεταλλική πλαισίωση, με πλαστική πίσω 
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επιφάνεια επιλεκτικής ηλιακής διαπερατότητας, με κεραμοειδές σχήμα ή 
ακόμα και για πιστές απομιμήσεις τους χωρίς πραγματικά ενεργά τμή-
ματα, απλά για αρχιτεκτονική ομοιομορφία. 

 
Άν στο γενικότερο ισοζύγιο ενσωματωθούν τα περιβαλλοντολογικά 

και βιοκλιματικά οφέλη τότε μπορεί να δοθεί στη Φ/Β τεχνολογία ο 
τίτλος του απόλυτου αρχιτεκτονικού συμμάχου και η ταυτότητα της 
βασικής δομικής προτεραιότητας για τις κατοκίες και τις λοιπές 
οικοδομικές κατασκευές του μέλλοντος. 

 
 

6.6 Ανεμοφράκτες - Ενεργειακός Σχεδιασμός 
 

 
 Οι ανεμοφράκτες είναι φυσικά ή τεχνητά εμπόδια που έχουν ως στόχο 

τον περιορισμό του ανέμου που δρά στα κτήρια ενώ με κατευθυντήριους 
οδηγούς του ανέμου είναι δυνατή η εκμετάλλευση των ρευμάτων του για 
τη διαμόρφωση ευχάριστου εσωκλίματος. 

 

 
 
Εικόνα: 6.6.1 Οι ανεμοφράκτες είναι φυσικά ή τεχνητά εμπόδια που έχουν ως στόχο τον περιορισμό 
του ανέμου που δρά στα κτήρια ενώ με κατευθυντήριους οδηγούς του ανέμου είναι δυνατή η 
εκμετάλλευση των ρευμάτων του για τη διαμόρφωση ευχάριστου εσωκλίματος κατά το θέρος.  
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Στους ανεμοφράκτες περιλαμβάνονται δέντρα ή θάμνοι, φράκτες και 

τοίχοι από πέτρα, σκυρόδεμα ή ξύλο. Η διάταξή τους επηρεάζει τη ροή 
του ανέμου, περιορίζει την ταχύτητά του, προκαλεί απόκλιση της κατεύ-
θυνσής του ή και εμποδίζει την άμεση διείσδησή του στα κτήρια 
διατηρώντας μόνιμα κλειστά τα ανοίγματα εισόδου. Στους ανεμοφράκτες 
περιλαμβάνονται κα εσωτερικοί ή εξωτερικοί χώροι των κτηρίων. Με 
αυτούς εξασφαλίζεται αφενός η είσοδος των ενοίκων στο κτήριο ενώ 
ταυτόχρονα δημιουργούνται χώροι ανάσχεσης που εμποδίζουν την 
επίδραση του ανέμου με τη βοήθεια ενδιάμεου προθαλάμου. Ως 
ανεμοφράκτες μπορούν να θεωρηθούν ακόμη και οι στρεφόμενες θύρες 
των κτηρίων γιατί κατά τη λειτουργία τους διατηρούν κλειστά τα ανοίγ-
ματα εισόδου στα κτήρια επιτρέποντας ταυτόχρονα την είσοδο.  

 
Η τοπογραφική εκμετάλλευση μιας περιοχής  μετά από κατάλληλη 

διαμόρφωση με φύτευση ή με τεχνητούς ανεμοφράκτες βοηθά στον 
περιορισμό της επίδρασης του ανέμου και μειώνει τις δαπάνες για τη 
χρήση ενέργεις στα κτήρια. Μια σωστή και προσεκτική τοπογραφική 
μελέτη μιας περιοχής και κατάλληλη διαμόρφωση με ανεμοφράκτες 
είναι δυνατό να περιορίσει τις δαπάνες για ψύξη ή θέρμανση σε ποσοστό 
που μπορεί να φτάσει και το 30 %. Περιορίζοντας την ταχύτητα του 
ανέμου οι εξωτερικοί ανεμοφράκτες ενεργούν ώστε να γίνεται 
βραδύτερη η εξάτμιση στους χώρους των κτηρίων με αποτέλεσμα να 
βελτιώνεται η θερμική άνεσή τους. Η διαμόρφωση εξωτερικής τεχνητής 
ανεμοφραγής με φυτικούς ανεμοφράκτες εκτός από τον περιορισμό του 
ανέμου μπορεί ενισχυτικά να διευκολύνει ή να παρεμποδίει την 
πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στις επιφάνειας του κτηρίου με 
αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών θέρμανσης ή ψύξης. Έτσι είτε 
εισέρχεται κατά το χειμώνα ο ήλιος στους χώρους είτε κατά το θέρος τα 
φυλλώματα των δέντρων εμποδίζουν την πρόσπτωη της ηλιακής 
ακτινοβολίας εξασφαλίζοντας τη σκίαση των επιφανειών του κτηρίου 
βοηθώντας έτσι στο δροσισμό του. Με τον ήλιο διευκολύνεται η 
θέρμανση των χώρων κατά το χειμώνα ενώ με την παρεμπόδιση της 
ηλιακής πρόσπτωσης εξοικονομείται ενέργεια που θα έπρεπε να 
δαπανηθεί για την τεχνητή ψύξη των χώρων. Επιπρόσθετα, η σκιά που 
δημιουργείται από τα δέντρα και η επίδραση που έχουν το γρασίδι και οι 
θάμνοι περιορίζουν τις θερμοκρασίες του εδάφους και του αέρα γύρω 
από τα κτήρια ενώ ταυτόχρονα παρέχουν ψύξη από εξάτμιση. 
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6.7 Πιέσεις του  ανέμου στα κτήρια 

 
 
Κάθε κτήριο επηρεάζεται από τον άνεμο που φυσά γύρω ή πάνω σε 

αυτό. Από τον άνεμο ασκούνται πιέσεις που εξαρτώνται από το σχήμα 
του κτηρίου τον περιβάλλοντα χώρο, τα παρακείμενα κτήρια κτλ. Οι 
πιέσεις αυτές διαφοροποιούνται σε κάθε θέση και επιφάνεια, μπορεί να 
μηδενίζονται ή και να γίνονται αρνητικές δημιουργώντας υποπιέσεις του 
κτηρίου. Έτσι όταν ο άνεμος φυσά κάθετα στην επιφάνεια ενός ορθογω-
νικού κτηρίου οι όψεις που είναι εκτεθειμένες σε αυτόν υφίστανται μια 
αυξητικά μεταβαλλόμενη καθ’ ύψος υπερπίεση. Ταυτόχρονα στις άλλες 
όψεις οι διαφοροποιημένες τιμές φτάνουν ακόμη και σε υποπιέσεις. Η 
πίεση που ασκείται από τον άνεμο σε κάθε θέση ενος κτηρίου είναι ανά-
λογη προς το τετράγωνο της ταχύτητος του ανέμου στην αντίστοιχη 
θέση. Η ταχύτητα του ανέμου επηρεάζεται ακόμη από τη μορφή του 
εδάφους, από το ύψος του κτηρίου, από την πολεοδομική διαμόρφωση 
του χώρου ή από άλλους παράγοντες. Με βάση τις σχετικές ανεμομε-
τρικές ενδείξεις ειναι γενικά δυνατό με μαθηματικούς υπολογισμούς να 
προδιοριστούν οι ταχύτητες του ανέμου και οι σχετικές πιέσεις σε κάθε 
θέση ενός μοναδικού κτηρίου. Στα κτήρια που έχουν σύνθετες μορφές κα 
αποτελούν  

 
  

 
 

Εικόνα: 6.7.1 Επίδραση της μορφολογίας του είδους στην καθ’ ύψος ταχύτητα του ανέμου σε 
διάφορες περιοχές.  
 
 
μέρη οικισμών οι δράσεις του ανέμου αλληλοεπηρεάζονται με 
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αποτέλεσμα να γίνεται εξαιρετικά δύσκολη η μαθηματική επίλυση για 
την εύρεση των τιμών των πιέσεων και υποπιέσεων που δημιουργεί ο 
άνεμος στις επιφάνειες των κτηρίων. Λύση στο πρόβλημα δίνεται με 
ομοιώματα των σχετικών δομικών κατασκευών που γίνονται υπό 
κλίμακα και εξετάζονται σε αεροσύργγα μέτρησης ομοιωμάτων υπό την 
επίδραση ανέμων με μετρήσεις επί ομοιωμάτων σε κανάλια νερού. Στα 
κτήρια με γυάλινες όψεις η γνώση της κυκλοφορίας των ανέμων 
διευκολύνει την αντιμετώπιση των στατικών προβλημάτων που προκα-
λούν οι υπερπιέσεις ενώ γενικά σε άλλο κτήριο μεγάλες ταχύτητες ανέ-
μου προκαλούν σχετικά αυξημένες διεισδύσεις αέρα από τα κουφώματα 
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αυξημένες καταναλώσεις ενέργειας. 
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι άνεμοι στις πόλεις είναι μάλλον 
ήπιοι και αυτό λόγω του πλήθους των εμποδίων. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι η έντονη επίδραση του ανέμου να εμφανίζεται ειδικά σε ορισμένες 
λεωφόρους που επηρεάζουν την κατεύθυνση των ανέμων που 
επικροτούν την περιοχή. 
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             Εικόνα: 6.7.2 Μεταβολή των ανέμων εξαιτείας της μορφολογίας του εδάφους. 
 
 
 

 
 

                                       Εικονα: 6.7.3 
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                     Εικόνα: 6.7.3   Επίδραση ανεμοφράκτη ανάλογα με τη μορφή και το πάχος του 
 

6.8 Φυσικοί ανεμοφράκτες και εκμετάλλευσή τους   
 
 
Η επιλογή ενός οικοπέδου επηρεάζεται από το κατά πόσο αυτό είναι 

σε θέση που προστατεύεται από τον άνεμο. Μειονέκτημα θα αποτελέσει 
η άμεση έκθεση του κτηρίου που θα γίνει σε μια θέση στους ανέμους 
που επικρατούν στην περιοχή, ιδιαίτερα κατά το χειμώνα. Μετά την  
ανάλυση της μορφής της επιφάνειας του εδάφους ελέγχεται άν υπάρχουν 
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θέσεις προφυλαγμένες από τον άνεμο. Δεντροστοιχίες, θάμνοι σε σειρές 
ή όχι που θα προστατεύουν ή θα περιβάλλουν το κτήριο επηρεάζουν 
σημαντικά το χώρο κι περιορίζουν την επίδραση του ανέμου. Το πλάτος 
της δρώσος ζώνης προστασίας που εξασφαλίζει ένας φυσικός 
ανεμοφράκτης εξαρτάται από το ύψος των δέντρων, την πυκνότητα που 
έχουν αυτά και από την πιθανή σύνθεσή τους σε δάσος σε συνδυασμό με 
θάμνους. Η επίδραση μιας δεντροστοιχίας που αποτελεί ένα φυσικό 
ανεμοπέτασμα φτάνει σε ελάχιστη τιμη σε μία απόσταση που φτάνει το 
εικοσαπλάσιο του ύψους των δέντρων που τη συνιστούν. Είναι όμως πιό 
βέβαιο ότι επαρκής ανεμοπροστασία εξασφαλίζεται όταν η απόσταση 
της δεντροστοιχίας από το κτήριο είναι ίση με πέντε ως επτά φορές το 
ύψος τους. Για παράδειγμα δεντροστοιχία με δέντρα ύψους 7 μέτρων 
περιορίζει την ταχύτητα του ανέμου κατά 50 % σε απόσταση μεταξύ 35 
έως 50 μέτρων.  
Τα χαρατηριστικά στοιχεία ενός αποτελεσματικού φυσικού 

ανεμοφράκτη είναι συνήθως τα ακόλουθα:  
 

•  Η βλάστηση πρέπει να ξεκινά από τη στάθμη του εδάφους. 
 Η ευνοϊκή πυκνότητα του φυλλώμτος προς την πλευρά του ανέμου να 
υπερβαίνει το 60 % 

 Είναι σκόπιμο να υπάρχουν δύο ως τρεις αειθαλών δέντρων ή 
θάμνων. Σε περίπτωση φυλλοβόλων θάμνων ή δέντρων απαιτούνται 
5-6 σειρές. 

 Το κατάληλο πλάτος του ανεμοφράκτη πρέπει να είναι ίσο με 11-12 
φορές το ύψος του. 

 Ιδανική προστασία από τον άνεμο εξασφαλίζεται στις περιπτώσεις 
ολόφυτου φυσικού ανεμοφράκτη σε κοντινή προς αυτό απόσταση. 

 
Τα ύψη των δέντρων στους ανεμοφράκτες μπορεί να ποικίλουν. Είναι 
κατά συνέπεια αναγκαίο να γίνεται σε κάθε περίπτωση αξιολόγηση της 
υφστάμενης γύρω πό το κτήριο βλάστησης για τον προσδιορισμό του 
ρόλου που θα παίξει το περιβάλλον στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η 
υφιστάμενη βλάστηση θα απαιτήσει λιγότερη προσπάθεια για την 
συντήρησή της  και ενικά θα είναι μεγαλύτερου μεγέθους και καλύτερα 
διευθετημένη όταν αποτελείται από νέα φυτά.  
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            Εικόνα: 6.8.1 
 

 
 

                 Εικόνα: 6.8.1 
 
 
 
Επιδράσεις που εμφανίζονται από την παρουσία δέντρων ή θάμνων στον άνεμο που δρά 

στν επιφάνεια ενός κτηρίου. 
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            Εικόνα: 6.8.2. Τεχνητοί ανεμοφράκτες 
 
 
 

6.9 Τεχνητοί  ανεμοφράκτες 
 
 
Άν η μορφή του εδάφους και η έλλειψη υφισταμένης βλάστησης 

επιβάλλουν την κατασκευή τεχνητών ανεμοφρακτών θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψι τα κάτωθι:  

 
 Η προστασία που θα εξασφαλίζεται είναι σχετικά ανάλογη με το ύψος 
του ανεμοφράκτη.Η κλίση του αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα 
και όσο πιό πολύ πλησιάζει προς την κατακόρυφο τόσο πιό 
σημαντική είναι η πρστασία πυ παρέχει. Στις περιπτώσεις έντονων 
σταθερών ταχυτήτων ανέμου αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο η 
μόνιμη κλίση των δέντρων που συνιστούν τον ανεμοφράκτη. 

 
 Για ένα συγκεκριμένο ανεμοφράκτη το πλάτος του για να είναι 
αποτελεσματικός, πρέπει να φτάνει τις 11 ως 12 φορές το ύψος του. 
Άν το πλάτος αυξηθεί περισσότερο δεν αυξάνεται το πλάτος της 
ζώνης ποõ προστατεύεται, βελτιώνεται όμως η απόδοσή του. 
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Η φύση της ιαπερατοτητας ή η ολόσωμη μάζα του ανεμοφράκτη 
επηρεάζουν την απόδοσή του στη ζώνη που ποστατεύει. Τα πλήρη και τα 
ανεμοπετάσματα πυκνής βλάστησης προκαλούν μεγάλο περιορισμό της 
ταχύτητας του ανέμου σε κοντινή απόσταση από τη θέση τους με αποτέ-
λεσμα να εμφανίζονται στροβιλισμοί που αποτελούν αφορμή για την 
αύξουσα αποκατάσταση της ταχύτητας του ανέμου. Σχετικά διαπερατοί 
ανεμοφράκτες επιτρέπουν το βαθμιαίο περιορισμό της ταχύτητας του 
ανέμου δημιουργώντας ένα υπόστρωμα ανέμου που περιορίζει τους 
στροβιλισμούς. 

 
 Η αυξημένη πίεση που μπορεί να ασκείται σε ένα ολόσωμο ανεμοφ-
ράκτη επιβάλλει τη στατική μελέτη του και την κατασκευή του κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιό ισχυρές 
ταχύτητες ανέμου. Ακόμη σε συμπαγείς τοίχους προκαλούνται ισχυροί 
στροβιλισμοί με αποτέλεσμα διαπερατοί τοίχοι και φράκτες  να είναι πιο 
αποτελεσματικοί. Η βέλτιστη διαπερατότητα κυμαίνεται μεταξύ 40-50 
%. Έξυπνη κατασκευή διαπερατού ανεμοφράκτη επιτυγχάνεται με τη 
διπλή παράθεση ξύλινων σανίδων ή προδιαμορφωμένων μεταλλικών 
πλακών εναλλασσόμενης κάλυψης που καρφώνονται ή στερεώνονται 
μεταξύ κατακόρυφων δοκίδων. Οι ανεμοφράκτες αυτοί χρησιμοποι-
ούνται συνήθως ως υψηλοί φράκτες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε 
οικισμούς. 7 
 

6.10 Στρεφόμενες θύρες και προσκολλημένοι ανεμοφράκτες σε 
κτήρια. 

 
 
Οι στρεφόμενες θύρες χρησιμοποιούνται κυρίως σε τράπεζες ή γενικά 

σε χώρους γραφείων που επιδιώκεται ασφάλεια στη διέλευση ατόμων 
δεδομένου οτι είναι δυνατό χάρη στον αυτοματισμό που διαθέτουν να 
κλείσουν, εμποδίζοντας την είσοδο και την έξοδο. Ταυτόχρονα με την 
ιδιόρρυθμη λειτουργία τους αποτελούν ανεμοφράκτες μια και δεν είναι 
δυνατό να αφήσουν να περάσει αέρας στο κτήριο σε οποιοδήποτε σημείο 
και άν βρίσκονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις που είναι πλήρως 
ανοικτές. Η εγκατάστασή τους μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους  και  

 
 
 

                                                           
7 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΗΡΙΟ » Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Τεύχος 131 Φεβρουάριος 2001 
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        Εικόνα: 6.10.1 Περιστρεφόμενες πόρτες σε θέση περιστροφής,, σταθεροποίησης 
                                και σε θέσεις διακίνησης. 
 
 

 
 
 
Εικόνα: 6.10.2  Οι περιστρεφόμενες θύρες αποτελούν ανεμοφράκτες καθότι δεν επιτρέπουν να 

περάσει αέρας στο κτήριο σε οποοδήποτε σημείο και άν βρίσκονται, εκτός από ειδικές περιπτώσεις 
που είναι πλήρως ανοικτές. 
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ο αριθμός των εισερχόμενων είναι περίπου 2880 την ώρα ενώ στο ίδιο 
διάστημα μπορούν να φύγουν 2880 άτομα. Στην κανονική δηλαδή 
δηλαδή λειτουργία τους οι στρεφόμενες θύρες περιστρέφονται 10-12 
φορές το λεπτό.  
 
Σε κάθε περιστροφή μπορεί να μπούν 4 και ταυτόχρονα να βγούν άλλα 

4 άτομα. Προκειμένου να καθοριστεί ο αριθμός των στρεφόμενων θυρών 
που θα εγκατασταθεί, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των ατόμων που θα 
εισέρχονται ανά ώρα στο κτήριο. Η διάμετρος των θυρών κυμαίνεται 
από 1,60 ως 2,10 m και το ύψος τους υπερβαίνει τα 2 m. Γενικά είναι 
μεταλλικές με γυάλινη ή πλαστική επιφάνεια θύρας και ο μηχανισμός 
περιστροφής και ελέγχου τους βρίσκεται στο πάνω ή στο κάτω μέρος ή 
σε αμφότερα. Η περιστροφή τους μπορεί να είνα αυτόματη με φωτο-
κύτταρο ή με την είσοδο του ατόμου. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να 
σταματήσουν  αυτόματα κρατώντας κλεισμένα τα άτομα που βρίσκονται 
στο σύστημα ενώ σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος οι στρεφόμενες 
θύρες περιστρέφονται χειροκίνητα και η κίνηση στο διάστημα της 
διακοπής ρεύματος γίνεται από πλαϊνές εφεδρικές θύρες ή από την 
ανοικτή θέση στην οποία μπορεί να έχουν διακινηθεί και αυτό γιατί σε 
περίπτωση πανικού είναι δυνατό να γίνει πλήρες άνοιγμα των φύλλων 
της στρεφόμενης θύρας, ώστε να εξέρχονται ελεύθερα μέσα από αυτή 
όλα τα άτομα που βρίσκονται στον χώρο. Οι χώροι ανάσχεσης ή 
ανεμοφράκτες εισόδου αποτελούν χώρους με πόρτες συνήθως διπλής 
κατεύθυνσης που έχουν επαρκείς διαστάσεις, ώστε ενώ ανοίγει η μια 
πόρτα για την είσοδο η άλλη που θα οδηγήσει το άτομο τον κυρίως χώρο 
να παραμένει κλειστή. Ακολούθως το άτομο πο έχει εισέλθει στο χώρο 
ανάσχεσης ανοίγει την πόρτα εισόδου προς τον κυρίως χώρο ενώ η 
πόρτα από την οποία εισήλθε έχει ήδη κλείσει. Αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας είναι να εμποδίζεται η διείσδυση πέρα στον κυρίως χώρο. Οι 
ανεμοφράκτες αυτοί αποτελούν μια ανάγκη ιδιαίτερα σημαντική για 
χώρους που κλιματίζονται. Οι διαστάσεις των ανεμοφρακτών και ο 
αριθμός των θυρών εξαρτώνται από την κίνηση που εκτιμάται  ότι θα 
έχει το κτήριο. Οι χώροι ανάσχεσης μπορεί να αποτελούν εσωτερικό 
τμήμα του κτηρίου ή να αποτελούν μια κλειστή βεράντα.  

 
6.11  Χρήση του ανέμου για φυσικό αερισμό και φωτισμό 

 
 
Εκτός από την ανάγκη προστασίας από τον άνεμο με την κατασκευή 

ανεμοφρακτών είναι δυνατή η εκμετάλλευση του ανέμου για δροσισμό 
το θέρος και αυτό είναι ιδιαίτερα αναγκαίο σε εύκρατες ζώνες χωρίς 
βαρύ χειμώνα αλλά με θερμό θέρος. Η διείσδυση και η ταχύτητα της 
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ροής του ανέμου επηρεάζονται σημαντικά από τη μορφή του εδάφους, 
τις μάζες των δέντρων και των δομικών κατασκευών. Πολλές φορές 
είναι δυνατόν με την κατάλληλη διαμόρφωση των δέντρων σε σειρές να 
διευκολύνεται η ροή του ανέμου προς τα κτήρια ώστε να δροσίζονται οι 
χώροι με τους κατάλληλους συνδυασμούς ανοιγμάτων των θυρών και 
των παραθύρων. Ακόμη είναι φυσικό να γίνεται δροσισμός από τη ροή 
νυκτερινού ψυχρού αέρα που κινείται προς την επιφάνεια της θάλασσας 
ή από την ημερήσια ροή αέρα που προέρχεται από την θάλασσα και 
κινείται προς την ξηρά. Αποτέλεσμα των κινήσεων αυτών είναι η 
δημουργία στις παράλιες δομικές κατασκευές ενός ευχάριστου κλίματος 
που προέρχεται από τα φυσικά ρεύματα αέρα χαμηλής θερμοκρασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
 

 
7.1 Θερμική άνεση στα κτήρια 

 
 

Εισαγωγή 
 
 
Ο ρόλος του κτηρίου είναι να προσφέρει το καλύτερο δυνατόν 

εσωτερικό περιβάλον στους χρήστες του. Οι εσωτερικοί χώροι πρέπει να 
προσφέρουν τις απαιτούμενες συνθήκες θερμορασίας, εργασίας, αερι-
σμού, φωτισμού, χρωμάτων, ακουστικής, και ποιότητας αέρα. Ο στόχος 
ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού είναι η επίτευξη των επιθυμητών 
τιμών για όλες αυτές τις παραμέτρους, έτσι ώστε ο χρήστης του κτηρίου 
να ζεί σε πλήρη θερμική, οπτική και ακουστική άνεση μέσα σε ένα 
υγιεινό περιβάλλον. 

 
 
 

 
 

  

 
                               Εικόνα: 7.1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμική άνεση. 
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7.2 Παράμετροι που επηρεάζουν την θερμική άνεση. 

 
 
Ως θερμική άνεση ορίζονται οι συνθήκες στις οποίες ευρισκόμενο ένα 

άτομο δεν επιθυμεί καμία θερμική αλλαγή. Είναι ένα υποκειμενικό 
συναίσθημα, το οποίο εξαρτάται και επηρεάζεται από έναν μεγάλο 
αριθμό σωματικών και εξωσωματικών παραμέτρων.  
Ο άνθρωπος, όπως όλα τα θερμόαιμα ζώα διαθέτει μηχανισμούς για να 

διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία του σώματός του, και να προσαρ-
μοζεται στις συνθήκες του περιβάλλοντος ( συνθήκες θερμοκρασίας και 
υγρασίας ) εξισορροπώντας τα θερμικά κέρδη και τις απώλειες με 
κατάλληλη ρύθμιση των λειτουργιών του ( π.χ αυξομοίωση των 
καύσεων, εφίδρωση). 

 
Συνήθως όμως η θερμική άνεση δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τις 

φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Στις περιπτώσεις 
αυτές, είναι απαραίτητο ο ανθρώπινος οργανισμός να βοηθηθεί με την 
θέρμανση ή τον κλιματισμό των χώρων στους οποίους ζεί και εργάζεται. 

  
Από τεχνικής απόψεως, οι συνθήκες που εξασφαλίζουν τη θερμική 

άνεση στους εσωτερικούς χώρους των κτηρίων είναι σχετικά εύκολο να 
επιτευχθούν με τα υπάρχοντα θερμαντικά και κλιατιστικά συστήματα. 

 
Αυτό που έχει αποκτήσει σήμερα πρωτεύοντα  σημασία είναι η 

επίτευξη των συνθηκών θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτηρίων, με 
την χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 

 
Οι εσωτερικές συνθήκες και οι απαιτήσεις διαφέρουν σημαντικά 

ανάλογα με την λειτουργία του κτηρίου και των επί μέρους χώρων ( π.χ. 
Κατοικία, γραφείο, νοσοκομείο, ξενοδοχείο, εργοστάσιο ). Οι 
παράμετροι που επηρεάζουν την θερμική άνεση είναι δυνατόν να 
ομαδοποηθούν σε τρείς γενικές κατηγορίες: 

 
 Φυσικές παράμετροι: Η θερμοκρασία του αέρα, η μέση 
θερμοκρασία ακτινοβολίας των εσωτρικών επιφανειών, η σχετική 
υγρασία του αέρα, η σχετική ταχύτητα του εσωτερικού αέρα, η 
ατμοσφαιρική πίεση, το χρώμα των επιφανειών, οι οσμές, τα επίπεδα 
φωτισμού και θορύβου.  

 Βιολογικές παράμετροι: η ηλικία, το φύλο, και οι συνήθειες των 
χρηστών των κτηρίων. 

 Εξωτερικές παράμετροι: Το είδος των δραστηριοτήτων και ο τύπος 
του ρουχισμού. 
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Από τις παραπάνω παραμέτρους, οι πλέον σημαντικές είναι η θερμο-

κρασία αέρα, η σχετική υγρασία, η ταχύτητα αέρα, η ατμοσφαιρική 
πίεση ο ρουχισμός κα το είδος των δραστηριοτήτων. 

 
Η θερμική άνεση επιτυγχάνεται με πλλούς διαφορετικούς συνδυα-

σμούς αυτών των παραμέτρων. Η θετική ή αρνητική επίδραση μιας 
παραμέτρου στην θερμική άνεση μπορεί να ενισχυθεί ή να εξασθενίσει 
από την αλλαγή μιας άλλης παραμέτρου. 

 
Η θερμική ισορροπία του σώματος είναι μια δυναμική κατάσταση 

μεταξύ της παραγόμενης θερμότητας ( ως αποτέλεσμα του ανθρώπινου 
μεταβλισμού ) και της θερμότητας που μεταδίδεται με μεταφορά, αγωγή, 
ακτινοβολία, και εξάτμιση από το περιβάλλον. 

 
 Το   θερμικό ισοζύγιο ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και το περιβάλλον 
ρυθμίζεται από την παρακάτω σχέση: 

QM=Qdif + Wevap + Wresp +Wr + Wc 

όπου QM=  η θερμότητα που παράγεται μέσω του μεταβολισμού, Qdif= 
η θερμότητα που διαχέται μέσω του δέρματος, Qevap= η θερμότητα που 
απάγεται χάρη στην εξάτμιση του ιδρώτα, Qresp=  η λανθάνουσα 
θερμότητα που απαιτείται για την εφίδρωση, Qr= οι απώλειες 
θερμότητας με ακτινοβολία από την εξωτερική επιφάνεια ενός ντυμένου 
ατόμου προς  το περιβάλλον, Qvc= μετάδοση θερ-μότητας με μεταφορά 
προς το περιβάλλον. 

   Η εφίδρωση και το αποτέλεσμά της, η εξατμιστική ψύξη, είναι ο 
βασικός μηχανισμός για τη θερμική ρύθμιση του ανθρωπίνου σώματος, 
όταν επικρατούν ζεστές κλιματικές συνθήκες ή συνθήκες έντονης 
δραστηριότητας. Ο ρουχισμός επηρεάζει τα ποσοστά θερμότητας που 
ανταλλάσονται μεταξύ του σώματος και του περιβάλλοντος και ανάλογα 
με το υλικό επηρεάζεται και το ποσοστό της απορροφούμενης ηλιακής 
ακτινοβολίας. 

   Για να επιτευχθεί θερμική άνεση και να διατηρηθούν τα επιθυμητά 
επίπεδα ποιότητας αέρα, σε οποιοδήποτε περιβάλλον, απαιτείται 
συστηματικός αερισμός των χώρων. Τα συστήματα αερισμού εισάγουν 
τις απαραίτητες ποσότητες φρέσκου αέρα, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα την 
ποιότητα, την θερμοκρασία και την υγρασία του. 

   Η ποσότητα του εξωτερικού αέρα που απαιτείται για κάθε εσωτερικό 
χώρο καθορίζεται από εθνικούς κανονισμούς και εξαρτάται από τη 
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λειτουργία του χώρου. Η διανομή του αέρα στους χώρους πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με προσοχή, αφού η ταχύτητα του αέρα επηρεάζει, 
άμεσα τη θερμική άνεση. 

   Η ποιότητα  του εξωτερικού αέρα επηρεάζει τις εσωτερικές συνθήκες, 
συνεπώς είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται με προσοχή. Ιδιαίτερα σε 
μεγάλες αστικές περιοχές, ο εξωτερικός αέρας είναι επιβεβαρυμένος, με 
ρύπους και σκόνη. Λόγοι υγιεινής μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 
περιορίσουν την χρησιμοποίηση του εξωτερικού αέρα.  Αυτό έχει ώς 
αποτέλεσμα το φυσικό περιορισμό του φυσικού αερισμού και την 
πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στα επίπεδα θερμικής άνεσης μέσα 
στα φυσικά αεριζόμενα κτήρια. 

   Ταυτόχρονα, η χρησιμοποίηση μηχανικού ααερισμού και κλιματισμού, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του εξωτερικού αέρα από 
την ατμασφαιρική σκόνη. Δεν είναι όμως εύκολο το φιλτράρισματων 
υπολοίπων ρύπων. Σε κάθε περίπτωση η χρήση μηχανικού αερισμού και 
κλιματισμού αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση και το λειτουργικό 
κόστος του κτηρίου. Είναι επίσης απαραίτητο το σύστημα καθαρισμού 
και φιλτραρίσματος του αέρα που τυχόν χρησιμοποιείται, να συντηρείται 
σωστά, ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη μικροοργανισμών, πράγμα που 
μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ενοίκων. 

7.3 Υπολογισμός της θερμικής άνεσης 

  

Όπως ειπώθηκε η θερμική άνεση,είναι μια κατάσταση η οποία 
εξαρτάται και επηρεάζεται από ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων και ως 
υποκειμενικό αίσθημα εκδηλώνεται διαφορετικά από άτομο σε άτομο. 
Παρόλα αυτά έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για να αναπτυχθούν 
ακριβείς μέθοδοι υπολογισμού της. 

   Η επικρατέστερη μέθοδος είναι αυτή που βασίζεται στην θεωρεία 
PMV  (Predicted Mean Vote ), και του δείκτη δυσαρέσκειας των 
ανθρώπων ( PPD - Predicted Percent of dissatisfied people ).  Οι 
παράμετροι PMV και  PPD  πρωτοπαρουσιάστηκαν και εμπειρικά 
ορίστηκαν από τον P.O. Fanger στην δεκαετία του '70. Από τότε έχουν 
εδραιωθεί και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της θερμικής 
άνεσης. Έχουν παρατηρηθεί όμως αποκλίσεις σημαντικές μερικές φορές, 
μεταξύ σχετικών προβλέψεων και δεδομένων από πραγματικές 
καταγραφές, Παράλληλα έχει επιδιωχθεί η δημιουργία πιό ευέλικτων 
μοντέλων, σε μια προσπάθεια να συμπεριληφθεί θεωρητικά στη 
δυνατότητα προσαρμογής στις επικρατούσες συνθήκες του 
περιβάλλοντος. 
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Η ΘΕΩΡΕΙΑ ΤΟΥ PMV 

Το PMV είναι μια σύνθετη μαθηματική σχέση  μεταξύ των επιπέδων δραστηριότητας, ρουχισμού 
και τεσσάρων περιβαλλοντικών παραμέτρων. Ο Προσδιορισμός του PMV επιτεύχθηκε με την 
ανάλυση ενός μεγάλου αριθμού δεδομένων που προέκυψαν από μια σειρά πειραμάτων. Η μέθοδος 
αυτή υπολογισμού της θερμικής άνεσης αποτελεί το 1984 Διεθνές Πρότυπο ISO -  7730, για χώρους 
με μέσες θερμοκασίες περιβάλλοντος. 

Το PMV είναι συνάρτηση του είδους δραστηριότητας του ανθρώπου, του είδους του ρουχισμού, 
της θερμοκρασίας του αέρα της μέσης θερμοκρασίας των επιφανειών του χώρου, της σχετικής 
υγρασίας και της ταχύτητας του αέρα και υπολογίζεται με τη βο΄θεια ενός ημιεμπειρικού τύπου.  

 Κατά τον υπολογισμό του PMV υπό δεδομένες συνθήκες το υποκειμενικό αίσθημα 
προσδιορίζεται με βάση την εξής κλίμακα: 

Η μηδενική τιμή αντιστοιχεί στις συνθήκες στις οποίες η πλειονότητα των ανθρώπων αισθάνεται 
άνετα. 

Είναι δυνατό επίσης να υπολογιστεί το ποσοστό δυσαρέσκεια των ατόμων ( PPD ), υπό δεδομένες 
συνθήκες. Με τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από διάφορα πειράματα 
που έγιναν από τον Fanger, προσδιορίστηκε η σχέση για τον υπολογισμό του PPD, ( % )  δηλαδή του 
ποσοστού των ατόμων που βρίσκονται σε ένα χώρο  και δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται άνετα σε 
σχέση με το συνολικό αριθμό των ατόμων που βρίσκονταις το χώρο αυτό ως συνάρτηση του PMV , η 
σχέση μεταξύ του PMV και  PPD φαίνεται στο σχήμα. 

  

-3 Κρύο 

-2 Δροσιά 

-1 Λίγη Δροσιά 

0 άνεση 

+ 1 Λίγη Ζέστη 

+2 Ζέστη 

+ 3 Πολύ Ζέστη 

 

7.3.1 Η σχέση μεταξύ του PMV και PPD. Ακόμη και με PMV= 0   υπάρχει ένα μικρό ποσοστό περίπου 5% των 
ατόμων που δεν αισθάνονται θερμική άνεση.   
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7.4 Προδιαγαφές για τη θέρμανση χώρων με κριτήριο την θερμική 
άνεση σύμφωνα με τον κανονισμό θερμομόνωσης. 

 

Δεδομένου ότι η επίτευξη, άνεσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 
θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου των κτηρίων, οι υπάρχοντες 
κανονισμοί περιορίζονται στο κτήριο. 

   Για τις ελληνικές συνθήκες, ο πίνακας 7.4.1 δίνει τις προτεινόμενες 
θερμοκρασίες των θερμαινόμενων χώρων, όπως αυτές καθορίζονται από 
τον Κανονισμό της θερμομόνωσης. 

 
 

                                                                                                                            

 
 

 
                7.4.1 Προτεινόμενες τιμές της εσωτερικής θερμοκρασίας σε χώρους διαφόρων χρήσεων. 
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 7.5 Οπτική άνεση στο χώρο των  κτηρίων 

  

Οι διάφορες λειτουργίες της ανθρώπινης όρασης, όπως η ανάγνωση, η 
χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, η κατασκευή των σχεδίων, οι 
σπιτικές εργασίες ή η παρακολούθηση τηλεόρασης έχουν διαφορετικές 
απαιτήσεις σε φωτισμό. Ανάλογα λοιπόν με το είδος των εργασιών ή των 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται στο εσωτερικό ενός κτηρίου, 
απαιτείται και ο κατάλληλος σχεδιασμός, του συστήματος φωτισμού              
( φυσικού, τεχνητού, ή συνδυασμού αυτών ), ώστε να επιτυγχάνονται 
επιθυμητά αποτελέσματα. 

   Στην διαμόρφωση συνθηκών οπτικής άνεσης, υψηλής οπτικής 
απόδοσης και άρτιου οπτικού περιβάλλοντος, επιδρούν οι ακόλουθοι 
παράγοντες: 

• Η φωτεινότητα πηγής και τα επίπεδα φωτισμού στο χώρο. 

• Η ένταση της άμεσης ή έμμεσης θάμβωσης 

• Η κατανομή του φωτός 

• Ο διαχωρισμός και η ανάδειξη των χρωμάτων  

• Το χρώμα της φωτεινής πηγής. 

• Η κατεύθυνση του φωτός 

• Η ανάκλαση και η διάχυση του φωτός πυ προκαλείται από τα 
αντικείμενα του χώρου. 

 

7.6 Παράγων φυσικού φωτισμού (ΠΦΦ) 

 

Ως παράγων φυσικού φωτισμού (Daylight Factor), ΠΦΦ, ορίζεται 
τοπηλίκο της λαμπρότητας στο εσωτερικό του κτηρίου όπως μετράται σε 
ένα καθορισμένο ύψος εργασίας (συνήθως 1 μέτρο από το έδαφος), προς 
την λαμπρότητα όπως μετράται στο εξωτερικό του κτηρίου υπό 
συνθήκες πλήρως νεφοσκεπούς ουρανού. 

Η χρήση του μεγέθους αυτού για τον χαρακτηρισμό των συνθηκών 
οπτικής άνεσης παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Προσδιορίζεται από τις δυσμενέστερες κλιματικές συνθήκες. 
Συνεπώς αν ο ΠΦΦ είναι ικανοποιητικός, τότε προφανώς, υπό 
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καλύτερες εξωτερικές συνθήκες, οι συνθήκες εσωτερι-κού 
φωτισμού θα είναι βελτιωμένες. 

• Η μαθηματική περιγραφή της κατανομής της λαμπρότητας του 
νεφοσκεπούς ουρανού είναι πολύ απλή. Συνεπώς είναι εύκολη η 
θεωρητική προσομοίωση και ο υπολογισμός του ΠΦΦ για ένα 
δεδομένο κτήριο. 

Η σύγκριση των εσωτερικών με τις εξωτερικές συνθήκες λαμπρότητας 
για τον υπολογισμό του ΠΦΦ, έχει ως αποτέλεσμα το μέγεθος αυτό να 
είναι αναξάρτητο από τις πραγματικές μετεωρολογικές συνθήκες. Στον 
παρακάτω πίνακα 5.2.1 δίνονται οι προτεινόμενες τιμές του ΠΦΦ, που 
εξασφαλίζουν οπτική άνεση στο εσωτερικό ενός κτηρίου, σύμφωνα με 
την διεθνή εμπειρία. Εκτός από τις ελάχιστες ή μέγιστες τιμές του ΠΦΦ 
που πρέπει να επικρατούν σε συγκεκριμένα σημεία ενός χώρου έτσι 
ώστε τα επίπεδα φωτισμού να είναι αποδεκτά, σημασία για την οπτική 
άνεση έχει η όσο γίνεται πιό ανομοιογενής κατανομή των τιμών του 
παράγοντα φυσικού φωτισμού σε όλο το χώρο. 

   Η ποιότητα του εσωτερικού οπτικού περιβάλλοντος και η οπτική 
άνεση των χρηστών ενός κτηρίου είναι άμεση συνάρτηση της ποσότητας 
του οπτικού φωτός που εισέρχεται στο εσωτερικό του κτηρίου. Σύμφωνα 
με τους Freymuth & Seidel (1978) μια απλή σχέση για την έκφραση της 
οπτικής άνεσης είναι η εξής: 

 

Είδος Εσωτερικού χώρου ΠΦΦ ( %) 

Κτήρια κατοικιών με κατακόρυφα παράθυρα στον ένα τοίχο τιμή στο μέσο του 
δωματίου > 0,75 

Κτήρια γραφείων με κατακόρυφα παράθυρα στον ένα τοίχο -  τιμή στο βάθος του 
δωματίου > 1,00 

Κτήρια κατοικιών με κατακόρυφα παράθυρα σε δύο γειτονικούς τοίχους – Τιμή 
στο μέσον του δωματίου > 1,00 

Κτήρια γραφείων με κατακόρυφα παράθυρα σε δύο γειτονικούς τοίχους – Τιμή 
στο βάθος του δωματίου > 1,75 

Κτήρια με φεγγίτες οροφής και για αποφυγή της υπερθέρμανσης < 10,00 

  

 

Πίνακας: 7.6.1 
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Εικόνα: 7.6.2 Τα κατάληλα επίπεδα φωτισμού σε έναν χώρο  

ενισχύουν το αίσθημα της οπτικής άνεσης  

U= 3.2* Ιn (ΠΦΦ) + 6.6 

όπου ΠΦΦ είναι ο Παράγων Φυσικού Φωτισμού. Η οπτική άνεση U 
κυμαίνεται συνήθως από - 2 ( όταν οι συνθήκες φυσικού φωτισμού είναι 
πολύ κακές ) μέχρι  2 ) όταν οι συνθήκες φυσικού φωτισμού είναι πολύ 
καλές), ενώ το 0 της κλίμακας αντιστοιχεί σε ουδέτερες συνθήκες. 

  

7.7 Επίπεδα φωτισμού εσωτερικών  ώρων 

  

Τα επίπεδα φωτισμού στο εσωτερικό ενός κτηρίου τα οποία 
εξασφαλίζουν οπτική άνεση, εξαρτώνται από τις απαιτήσεις των 
λειτουργιών και των εργασιών που εκτελούνται στους χώρους αυτούς. 
Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, οι ελάχιστες τιμές φωτεινότητας 
που θεωρούνται ικανοποιητικές σε κτήρια γραφείων είναι τα 500 lux για 
εκτέλεση τυπικών εργασιών με τεχνητό φωτισμό, ενώ οι αντίστοιχες 
τιμές μειώνονται στα 300 lux όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και 
φυσικός φωτισμός. 

   Για την εκτέλεση οπτικών λειτουργειών με μεγαλύτερες απαιτήσεις 
(π.χ. εργασία με μηχανισμούς ακριβείας, χειρουργεία κτλ.), είναι 
αναγκαίο να επιτυγχάνονται υψηλότερες τιμές φωτεινότητας στο επίπεδο 
εργασίας. Σε άλλους χώρους όπως μουσεία ή πινακοθήκες, η υψηλή 
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ένταση του παραγόμενου φωτός είναι επίσης αναγκαία αλλά πρέπει να 
είναι κατανεμημένη κατακόρυφα και όχι οριζόντια, έτσι ώστε να 
προκύπτει ο κατάλληλος φωτισμός για την ανάδειξη των εκθεμάτων. 

   Για χώρους εργασίας με υπολογιστές υπάρχουν συγκεκριμένοι και 
ακριβείς κανονισμοί σχετικά με τα αναγκαία επίπεδα φωτισμού, καθώς 
ένα ακατάλληλο οπτικό περιβάλλον,πορεί να προκαλέσει οπτικό 
πρόβλημα. 

Στον πίνακα 7.5.1 δίνονται οι προτεινόμενες ελάχιστες τιμές 
φωτεινότητας για διάφορους χώρους. 

 

Είδος Εσωτερικού Χώρου  Φωτεινότητα 

Αποθήκες  150 

Μηχανουργεία 300 

Γραφεία 500 

Σχεδιαστήρια                        750 

Χώροι συναρμολόγησης  1000 

Χώροι λεπτών εργασιών  1500 

Είσοδος κατοικίας  50 -100 

Τραπεζαρία 100 

Καθιστικό - κουζίνα 200 

Χώρος μελέτης 300 - 500 

  

 

7.7.1 Προτεινόμενες τιμές της φωτεινότητας για την επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης. 

  
7.7.2 Θάμβωση προκαλούμενη από έντονη πηγή φωτός ή ανομοιμορφία της φωτεινότητας. 
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7.8 Θάμβωση 

  

Το ανθρώπινο μάτι δεχόμενο το άμεσο  φως που εκπέμπεται από τις 
φωτεινές πηγές και το έμμεσο που προέρχεται από την ανάκλαση στις 
διάφορες επιφάνειες προσαρμόζεται εν τέλη στην επικρατούσα μέση 
φωτεινότητα του οπτικού του πεδίου. Όταν το μάτι  δέχετι φώς από μια 
άμεση η έμμεση πηγή με φωτεινότητα πολύ μεγαλύτερη από την μέση 
τότε του είναι δύσκολο να προ-σαρμοστεί και η προσαρμογή απαιτεί 
έναν επιπλέον χρόνο. Το φαινόμενο αυτο ονομάζεται θάμβωση και 
επηρεάζει αρνητικά την οπτική άνεση σε έναν χώρο.  

   Υπάρχουν διαφορετικά είδη φαινομένων που σχετίζονται με την 
θάμβωση: 

7.8.α  Εκτυφλωτική θάμβωση 

Για να διακρίνουμε ένα αντικείμενο, πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταξύ 
της λαμπρότητας του φωτός που εκπέμπεται από το αντικείμενο αυτό και 
της λαμπρότητας του γειτονιικού του περιβάλλοντος. Συνήθως, η 
διαφορά αυτή είναι μικρή και το ανθρώπινο μάτι προσαρμόζεται στις 
συνθήκες λαμπρότητας που επικρατούν σε έναν χώρο. Όμως άν στο 
οπτικό πεδίο υπάρχει μια πολύ έντονη φωτεινή πηγή, τότε το μάτι 
προσαρμόζεται στα επίπεδα της πηγής αυτής με αποτέλεσμα την αύξηση 
της ελάχιστης διαφοράς λαμπρότητας που επιτρέπει την διάκριση ενός 
αντικειμένου από τα γειτονικά. Τα αντικείμενα με μικρότερη 
λαμπρότητα γίνονται δυσδιάκριτα και η εικόνα του χώρου γίνεται 
προσωρινά θολή. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται εκτυφλωτική θάμβωση 
και προκαλεί προβλήματα στο οπτικό περιβάλλον των κτηρίων. Για 
παράδειγμα άν ο εγαζόμενος σε ένα γραφείο με κανονικά επίπεδα 
φωτισμού κοιτάξει προς  ένα παράθυρο από το οποίο εισέρχεται έντονο 
φώς, θαμβώνεται με αποτέλεσμα να απαιτείται αρκετός χρόνος ώστε να 
μπορέσει να προσαρμοστεί ξανά στο μέσω επίπεδο φωτισμού του 
εσωτερικού χώρου. 

  

7.8.β Θάμβωση που προκαλεί οπτική δυσφορία 

 

Ισχυρές διαφορές στην φωτεινότητα των αντικειμένων που βρίσκονται 
στο οπτικό πεδίο του οφθαλμού προκαλούν οπτική δυσφορία. Το 
φαινόμενο συνδέεται με ψυχολογικούς και υποκει-μενικούς παράγοντες. 
Η θάμβωση αυτού του είδους είναι πολύ πιό συχνό φαινόμενο απότην 
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εκτυφλωτική θάμβωση σε εσωτερικούς χώρους. Για την ποσοτική 
μέτρηση του φαινομένου αυτού χρησιμοποιείται ο λόγος λαμπροτήτων C 
που ορίζεται ως το πηλίκο μεταθξύ της φωτεινότητας μιας επιφάνειας 
εργασίας (Lo) και του γειτονικού της περινβάλλοντος ( Ls:) 

C= Lo/Ls 

Το μέγεθος αυτό αποτελεί δείκτη για την οπτική άνεση ή την οπτική 
δυσφορία που προκαλεί η θάμβωση. Όταν το C λαμβάνει τιμές από 3-10, 
είναι δυνατή η άνετη παρατήρηση της ενός αντικειμένου. Επιπλέον, ο 
βαθμός δυσφορίας που προκαλεί η θάμβωση εξαρτάται απο την 
φωτεινότητα και το μέγεθος της φωτεινής πηγής, καθώς και από την 
φωτεινότητα του γειτονικού της περιβάλλοντος (υπόβαθρο). Η 
κατάλληλη τιμή του λόγου λαμπροτήτων μεταξύ της πηγής φωτισμού 
και του υποβάθρου, πρέπει να κυμαίνεται από 20/1 έως 40/1. 

   Ειδικά στην περίπτωση του φυσικού φωτισμού ένας ειδικός δείκτης για 
την θάμβωση από φυσικό φωτισμό έχει αναπτυχθεί και χρησιμοποιείται, 
επιτρέποντας την ακριβή αξιολόγησητης οπτικής άνεσης σε ένα χώρο 
που φωτίζεται φυσικά. 

        
                 Εικόνα: 7.8.4 Θάμβωση από αντανάκλαση στην οθόνη του υπολογιστή 

Τέλος, θάμβωση προκαλεί και η ανάκλαση του φωτός από φωτεινές 
επιφάνειες. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται όταν πολύ έντονο φώς 
προσπίπτει σε οθόνες υπολογιστών, οπότε η ανάκλαση κάνει σχεδόν 
αδύνατην την εργασία. Για την περίπτωση αυτή υπάρχουν προδιαγραφές 
για την μέγιστη επιτρεπτή φωτεινότητα των επιφανειών σε ένα χώρο που 
ανακλούν το φώς προς μια οθόνη.1 

                                                           
1 «  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος  2000 
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Εικόνα: 7.8.5 Ισχυρές διαφορές στην φωτεινότητα των αντικειμένων που βρίσκονται στο 

οπτικό πεδίο του οφθαλμού προκαλούν οπτική δυσφορία. 

 

7.9 Ποιότητα αέρα εσωτερικών  χώρων 

  

Εισαγωγή 

 

Ο προσδιορισμός της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους 
είναι πολύπλοκη διαδικασία που βασίζεται στην αλληλεπίδραση των 
παραγόντων που ρυθμίζουν την παραγωγή και την εξάλλειψη ρύπων. Οι 
κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του εσωτερικού 
αέρα είναι: 

• Η ποιότητα του εξωτερικού αέρα.  

Η ποιότητα αέρα σε έναν εσωτερικό χώρο μεταβάλλεται σε συνάρτηση 
με τις μεταβολές στην σύσταση του εξωτερικού αέρα και με ρυθμό 
ανταπόκρισης που εξαρτάται από την διαπερατότητα της δομής του 
κτηρίου, την φύση των ρύπων κτλ. 

  

•  Η εσωτερική παραγωγή ρύπων  
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Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα καθορίζεται κυρίως από την 
συγκέντρωση ρύπων και από τις θερμικές συνθήκες του χώρου. 

Οι κυριότερες πηγές ρύπων είναι: 

•  τα δομικά υλικά, τα χρώματα και τα έπιπλα που 
χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του κτηρίου  

•  οι δραστηριότητες των ανθρώπων στους εσωτερικούς χώρους               
( χρήση κουζίνας αερίου, μαγείρεμα, καθαρισμός του χώρου, 
κάπνισμα, χρήση καταναλωτικών προϊόντων, και ακόμη η ίδια η 
κίνηση των ανθρώπων, στο χώρο των ανθρώπων που προκαλεί 
αιώρηση σωματιδίων ). 

Η κακή ποιότητα του εσωτερικού αέρα επηρεάζει αρνητικά την 
ανθρώπινη υγεία και αποτελεί το αίτιο των '' άρρωστων κτηρίων '', όπως 
είχαν ονομασθεί τα κτήρια των οποίων οι ένοικοι παρουσίαζαν 
ανεξήγητα συμπτώματα, όπως αλλεργίες του αναπνευστικού, ασθένειες 
του δέρματος, ερεθισμούς, πονοκεφάλους. ναυτίες και λήθαργο. 

   Το πρόβλημα της ρύπανσης του εσωτερικού αέρα οξύνθηκε κατά το 
1970, όταν η εξοικονόμηση ενέργειας έγινε επιτακτική ανάγκη. Οι 
προσπάθειες για την μείωση ενέργειας που καταναλώνεται στα κτήρια 
οδήγησε στην δια΄δοση συστημάτων για την ανακύκλωση του εσωτεριόύ 
αέρα, την μείωση του φυσικού αερισμού και την δημιουργία στεγανών 
και θερμικά κλειστών κτηρίων. Η μειωμένη χρήση φυσικού αερισμού, 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των ρύπων στον αέρα των εσωτερικών 
χώρων. 

  

7.10 Κατηγορίες ρύπων 

  

Ανάλογα με την πηγή τους, οι ρύποι ταξινομούνται σε τρείς κατηγορίες.  
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι ρύποι που προέρχονται από το 
εξωτερικό περιβάλλον, στην δεύτερη οι ρύποι που παράγονται τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον των κτηρίων και στην 
τρίτη οι ρύποι που παράγονται κυρίως στο εσωτερικό των κτηρίων. 

Ρύποι που προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον είναι:  

• Οξείδια του θείου  ( αέρια, σωματίδια )  

• Όζον  

• Μόλυβδος, μαγγάνιο  
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• Ασβέστιο, χλώριο, κάδμιο, πυρίτιο  

• Οργανικές ενώσεις 

Ρύποι που παράγονται στο εσωτερικό και το εξωτερικό των κτηρίων 

• Οξείδια του αζώτου  

• Μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα  

• Σωματίδια,  

• οργανικές ενώσεις 

Ρύποι που παράγονται κυρίως στο εσωτερικό των κτηρίων   

•  Ραδόνιο  

• Φορμαλδεϋδη  

• Αμίαντος, συνθετικές ίνες  

• Οργανικές ενώσεις  

• Αμμωνία  

• Πολυκλινική υδρογονάνθρακες, νικοτίνη  

• Υδράργυρος  

• Αερολύματα  

• Αλλεργιογόνα  

• Μικροοργανισμοί 

Οι συγκεντρώσεις των ρύπων που προέρχονται κυρίως από το 
ατμασφαιρικό περιβάλλον είναι χαμηλότερες στους εσωτερικούς 
χώρους. Ειδικότερα το SO2  και Ο3,  λόγω της υψηλής δραστικότητάς 
τους βρίσκονται συγκρητικά σε χαμηλότερα επίπεδα. Το διοξείδιο του 
θείου είναι παραπροϊόν των καύσεων ενώ το όζον είναι δευτερογενής 
ρύπος και παράγεται από φωτοχημικές αντιδράσεις στην ατμόσφαιρα. Ο 
μόλυβδος και το μαγγάνιο παράγονται από τις εκπομπές των 
αυτοκινήτων. 

   Τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του άνθρακα και τα σωματίδια 
παράγονται από το μαγείρεμα με αέριο, την θέρμανση και το κάπνισμα. 
Τα επίπεδά τους στους εσωτερικούς χώρους είναι υψηλότερα από ότι 
στο εξωτερικό περιβάλλον. Το διοξείδιο του αζώτου παράγεται από την 
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μεταβολική δραστηριότητα του ανθρώπου, ενώ οι υδρατμοί από την 
βιολογική δραστηριότητα και την εξάτμιση. 

   Οι οργανικές ενώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον παράγονται από 
φυσικές πηγές, πετροχημικούς διαλύτες και την εξάτμιση των καυσίμων. 
Οι οργανικές ενώσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον 
παράγονται από εντομοκτόνα, μεταβολλικές δραστη-ριότητες, βάψιμο, 
και διαδικασίες καύσης και εξάτμισης. Οι οργανικές ενώσεις που 
παράγονται μόνο στο εσωτερικό προέρχονται από, κόλλες, διαλύτες, 
καλλυντικά και μαγείρεμα. Η συγκέντρωσή τους στους εσωτερικούς 
χώρους είναι πολύ υψηλότερη από ότι στους εξωτερικούς. το ίδιο ισχύει 
και για την φορμαδεϋδη η οποία απαλευθερώνεται κυρίως από μονωτικά 
υλικά, μοκέτες και συνθετικά ξύλινα έπιπλα. 

 

 
                             Εικόνα: 7.10.1 Πηγές ρύπων στο εσωτερικό του κτηρίου 

 

   Το ραδόνιο και η φορμαλδεϋδη είναι δύο από τους πιό επικίνδυνους 
ρύπους των εσωτερικών χώρων για την ανθρώπινη υγεία. 

   Από μονωτικά υλικά και υλικά πυροπροστασίας προέρχονται ο 
αμίαντος και οι συνθετικές ίνες, ρύποι που έχει αποδειχθεί ότι 
προκαλούν καρκίνο. Οι πολυκλινικοί υδρογονάνθρακες, η νικοτίνη και η 
ακρολεϊνη υπάρχουν στον καπνό των τσιγάρων, και βρίσκονται σε πολύ 
υψηλότερες συγκεντρώσεις στους εσωτερικούς χώρους σε σχέση με τους 
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εξωτερικούς. Ο υδράργυρος προέρχεται από  μυκητοκτόνα, χρώματα και 
σπάσιμο θερμομέτρων ενώ η αμμωνία και τα αερολύματα από 
καταναλωτικά προϊόντα. 

   Οι μικροοργανισμοί προέρχονται από τα ζώα, τους ανθρώπους και τα 
φυτά, ενώ οι αλλεργιογόνες ουσίες είναι κατά κανόνα φυτικής 
προέλευσης. Αυτές εισέρχονται στο εσωτερικό αέρα είτε με τα 
συστήματα αερισμού, είτε από τα ρούχα των ανθρώπων. Επομένως, θα 
πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο της βλάστησης που 
υπάρχει γύρω από τα κτήρια, με τρόπο που να αποφεύγεται η παραγωγή 
και η μεταφορά της γύρης. Ορισμένοι μάλιστα οργανισμοί προτείνουν 
φυτά πυ γονιμοπιούνται από πουλιά ή έντομα, αντί αυτών που 
γονιμοποιούνται μέσω του ανέμου. 

   Έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις των παραπάνω ρύπων μπορεί να 
έχει άμεσες τοξικές επιπτώσεις, ενώ έκθεση σε χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις επί μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει 
χρόνιες παθήσεις ακόμη και καρκίνο. 

  

7.11 Η μείωση των ρύπων στον αέρα των εσωτερικών χώρων. 

  

Για τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα των εσωερικών χώρων 
προτείνεται η χρήση συστημάτων φυσικού αερισμού και ο έλεγχος των 
πηγών ρύπανσης. Τα συστήματα αερισμού ρυθμίζουν την ανανέωση του 
αέρα και επηρεάζουν ( συνήθως θετικά ) τη σύσταση και την ποιότητά 
του. Αντίθετα, τα μέτρα για την μείωση του φυσικού αερισμού για 
λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, απομονώνουν το  εσωτερικό από το 
εξωτερικό περιβάλλον και συμβάλλουν στη διατήρηση υψηλών 
επιπέδων ρύπανσης από εσωτερικές πηγές ( εφ' όσον υπάρχουν). 

Από την άλλη μεριά, ορισμένα συστήματα κλιματισμού χρησι-
μοποιούν φίλτρα καθαρισμού που μετριάζουν την συγκέντρωση 
ορισμένων ρύπων στους εσωτερικούς χώρους. Όπως είναι φανερό, η 
επιλογή της σωστής στρατηγικής για τη διασφάλιση μιας ικανοποιητικής 
ποιότητας εσωτερικού αέρα, εξαρτάται από μια ποικιλία παραγόνταν και 
σε τελευταία ανάλυση είναι αντικείμενο μελέτης του συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος χώρου. 
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ΧΩΡΟΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΕΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ 

Λουτρά 5 – 8 

Βιβλιοθήκες 4 – 5 

Γραφεία 4 - 8 

Ξενώνες 5 - 10 

Αμφιθέατρα 8 – 10 

Εμπορικοί χώροι 4 – 6 

Κινηματογράφοι – Θέατρα 4 - 6 

Καταστήματα 6 -  8 

Νοσοκομεία 15 – 20 

Κλειστές πισίνες 3 - 4 

Γραφεία Συσκέψεων 6 – 8 

Αποδυτήρια 8 – 10 

Χώροι πωλήσεων 4 – 8 

Χώροι συναντήσεων 5 – 10 

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων 3 - 6 

  

 

  Πίνακας: 7.11.1 Προτεινόμενες αλλαγές αέρα ανά ώρα για διαφορετικούς χώρου 

 

 

ΧΩΡΟΣ Εκτίμηση 
αριθμού ατόμων 
ανά 100 m 2 
ωφέλιμης 
επιφανείας 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ( m 3 /h 
ανά άτομο ) 

 Ελάχιστος Προτεινόμενος 

Μονοκατοικίες    

Καθιστικό - Υπνοδωμάτιο 5 8.5 12 - 17 

Λουτρό - Κουζίνα - 34 50 – 85 

Διαμερισματα    
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Καθιστικό - Υπνοδωμάτιο 7 8.5 12 – 17 

Λουτρό - Κουζίνα - 34 50 – 85 

Εκπαιδευτήρια    

Αίθουσα Διδασκαλίας 55 17 17 – 26 

Εργαστήριο 32 17 17 – 26 

Αμφιθέατρο 110 17 26 – 34 

Βιβλιοθήκη  22 12 17 – 21 

Γραφείο 10 12 17 – 26 

Γυμναστήριο 75 34 42 – 51 

Εστιατόριο 110 17 26 – 34 

Βοηθητικός χώρος 3 8.5 12 – 17 

Νοσοκομεία    

Χώρος αναμονής 55 34 42 – 51 

Θάαμος ασθενών 22 17 26 – 34 

Χειρουργείο - 34 - 

Ιατρείο 10 50 70 – 85 

Γραφεία    

Χώρος εργασίας 10 25.5 25.5 – 42.5 

Δωμάτιο συσκέψεων 65 42.5 51 – 34 

Σχεδιαστήριο 22 12 17 – 25.5 

Χώρος αναμονής 32 12 25.5 – 34 

Αίθουσα Υπολογιστών 22 8.5 12 – 17 

Ξενοδοχεία    

Κρεβατοκάμαρα 5 12 17 – 25.5 

Καθιστικό 22 17 25.5 – 34 

Μπάνιο - 34 51 – 85 

Μουσεία 75 12 17 – 25.5 

Διάφοροι χώροι    

Δικαστήρια 75 34 42.5 – 51 

Αίθουσες συσκέψεων 75 34 42.5 – 51 

Χώροι αναμονής 55 34 42.5 – 51 
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Καταστήματα 32 12 17 – 25.5 

Αποθήκες 5 8.5 12 – 17 

Ανελκυστήρες - 12 17 – 25.5 

Εστιατόρια 75 17 25.5 – 34 

Κουζίνες 20 51 60 

Καφετέριες 110 51 60 

Μπάρ 150 51 68 – 85 

Σταθμοί μεταφορικών 
μέσων    

Χώρος αναμονής 55 25.5 34 – 42.5 

Εκδοτήριο εισητηρίων 55 25.5 34 – 42.5 

Πύργος ελέγχου 55 42.5 50 – 60 

Χώρος στάθμευσης - 17 25 – 34 

Τηλεπικοινωνίες    

Ραδιοτηλεοπτικό στούντιο 20 51 60 – 68 

Αίθουσα τύπου 100 25.5 34 – 42.5 

Επικοινωνικό κέντρο 54 12 17 – 25.5 

Βιομηχανικοί χώροι  42.5 - 68  

    

 

Πίνακας: 7.11.1 Ελάχιστες και προτεινόμενες απαιτήσεις αερισμού ανά άτομο για 
διαφορετικούς χώρους. 

 

 

7.12 Απαιτήσεις αερισμού των εσωτερικών  χώρων στην Ελλάδα. 

  

Οι απαιτήσεις αερισμού των εσωτερικών χώρων στην Ελλάδα 
ρυθμίζονται, από την τεχνική Οδηγία 2323/86 του Τ.Ε.Ε.'' 
Εγκαταστάσεις στα κτήρια - Κλιματισμός''. Ο τεχνικός οδηγός του 
Τ.Ε.Ε.αναφέρει τρία κριτήρια για την εκτίμηση του ρυθμού ανανέωσης 
του αέρα σε εσωτερικούς χώρους: 

1. Το μέγεθος του χώρου  
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2. Τον αριθμό των ατόμων  

3. Την ποιότητα του εσωτερικού αέρα ( χωρίς αερισμό ). 

Οι προτεινόμενες αλλαγές του αέρα βάσει του πρώτου κριτηρίου 
δίνονται, για διαφορετικούς χώρους, στον πίνακα 5.3.1, ο ρυθμός 
αερισμού χώρων με διάφορες χρήσεις ανάλογα με τον αριθμό των 
ατόμων δίνονται στον πίνακα 5.3.2, ενώ ο προτεινόμενος ρυθμός 
εισαγωγής εξωτερικού αέρα σε κλειστούς χώρους ανάλογα με την 
ποιότητα του αέρα σε αυτούς δίνεται στον πίνακα 5.3.3 

Επίσης σημαντικό μέγεθος τόσο με την ποιότητα του αέρα όσο και για 
την θερμική άνεση σε κλειστούς χώρους, και για την ποιότητα του 
εσωτερικού περιβάλλοντος κατ' επέκταση, είναι η ταχύτητα του αέρα σε 
αυτούς. Η ίδια τεχνική Οδηγία του Τ.Ε.Ε. προτείνει τις ταχύτητες αέρα 
που πρέπει να διατηρούνται σε διάφορους χώρους ανάλογα με την χρήση 
τους.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 The National environmental policy act. ( 42 U.S.C. 4321, Amended by PL 94 – 52, 3rd July 1975, 
PL 94 – 83, 9th August 1975, ),  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

8.1 Ανάλυση -Περιεχόμενο - Δομή - Νομοθεσία - Κόστος - Αμοιβές 

  

Με το άρθρο αυτό δίνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στον 
τεχνικό κόσμο το νόημα, ο ο σκοπός και η αξία της Μελέτης Εκτίμησης 
Περιβαλλοντικών Επίπτώσεων, ( ΕΠΕ ή ΜΠΕ) 

 

Τί είναι ΕΠΕ, Περιβάλλον, Επίπτωση, Δημοσιοποίηση 

 

Με βάση τον ορισμό του R.E. Munn, (1979), που είχε επικρατήσει και 
τις νεότερες απόψεις που προστέθηκαν, ορίζεται ότι: ΕΠΕ είναι η 
μελέτη - έρευνα πρόβλεψης, εντοπισμού, ερμηνείας και αξιολόγησης 
των δυσμενών κυρίως επιπτώσεων από μια προτεινόμενη 
δραστηριότητα, νομοθεσία ή πολιτική ή από ένα έργο, που πρόκειται 
να πραγματοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Οι επιπτώσεις αυτές 
επιφέρουν αλλαγές τόσο στην κατάσταση του βιογεωφυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της γύρω και της ευρύτερης περιοχής του 
έργου, όσο και στις υπάρχουσες συνθήκες υγείας και ευημερίας του 
ανθρώπου. Η μελέτη περιλαμβάνει εναλλακτικές λύσεις και μέτρα 
πρόληψης των δυσμενέστερων και μή αναστρέψιμων βλαβών, καθώς και 
μέτρα αντιμετώπισης        και μετριασμού των αναπόφευκτων επιπτώσε-
ων και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. αυτά πραγματοποιούνται 
τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή εγκατάστασης του έργου όσο 
και καθ' όλη τη μετέπειτα λειτουργεία του, όπως αυτή περιγράφεται στην 
σχετική τεχνικοοικονομική του μελέτη. Επιπλέον, η ΕΠΕ μεταδίδει 
πληροφορίες για αυτές τις επιπτώσεις στο κοινό και στους αρμόδιους 
ώστε να μπορούν να πάρουν αποφάσεις για το προτεινόμενο έργο ή 
δραστηριότητα ή πολιτική. 

Όσον αφορά το ερώτημα " σε ποιό περιβάλλον θα εκτιμηθούν οι 
επιπτώσεις μιας επέμβασης " η έννοια αυτή έχει εξελιχθεί πολύ από το 
1970. Γενικά από την αρχή η εφαρμογή του θεσμού των ΕΠΕ, ξεκίνησε 
περιορισμένη στους βασικούς παράγοντες της φύσης: έδαφος, νερά, 
αέρας, βλάστηση, κτλ. Στη συνέχεια, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
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έννοιες βιότοπος, οικοσύστημα, βιοποικιλότητα, ενώ οι χωροταξικές 
παράμετροι προστέθηκαν αργότερα, συμπληρώνοντας το φυσικό με το 
ανθρωπογενές περιβάλλον. Γύρω στα 1977 ο ορισμός του 
περιβάλλοντος, σε σχέση με την ΕΠΕ, πήρε ακόμη πιό ευρεία μορφή, με 
την πρόσθεση παραγόντων όπως: οικονομική ανάπτυξη, παιδεία δημόσια 
ασφάλεια και ευημερία. Σήμερα, ακόμη πιό διευρυμένη η έννοια του 
περιβάλλοντος, όπως λαμβάνεται υπ' όψη για την εκπόνηση των ΕΠΕ, 
αντικατοπτρίζει πια την αντίληψη της ποιότητας ζωής, όχι μόνο του 
ανθρώπου,΄αλλά και κάθε ζωντανού οργανισμού, θεωρώντας την ως 
μέρος μιας " χωροχρονικής ενότητας " μαζί με την πολυπλοκότητα των 
σχέσεων, αλληλεηξαρτήσεων, αλλά και ανταγωνισμών που λαμβάνουν 
χώρα μέσα σε αυτήν. 11 

 
8.1.1 Το πάρκο Jardin Atlantique έκτασης 34.000 m2 στο Παρίσι. Στεγάζεται στην οροφή 
των σιδηροδρομκών σταθμών Montparnasse και Pasteur. 

 

Ακόμη η λέξη " επίπτωση " σημαίνει την επίδραση, συνήθως 
βλαπτική, που ασκεί κάτι σε κάτι άλλο και στον πληθυντικό: συνέπειες 
αποτελέσματα ( λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής ΑΠΘ-ΙΝΣ Μανόλη 
                                                           
11 Luna B. Leopold, Frank. E. Klark, Bruce B. Hanshaw, James R. Basley, GEOLOGICAL SURVEY 
CIRCULAR 645, Washington 1971. 
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Τριανταφυλλίδη). στην περίπτωση της μελέτης ΕΠΕ αναφέρεται σε 
οποιαδήποτε μετταβολή στην υπάρχουσα κατάσταση ισορροπίας ενός 
συγκεκριμένου περιβάλλοντος, η οποία προέρχεται από την κατασκευή 
και λειτουργία κάποιας ανθρώπινης επέμβασης σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή. 

Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων ενεργειών και επεμβάσεων στο 
περιβάλλον δοιακρίνονατι σε: 

• ωφέλιμες ( θετικές) και δυσμενείς ( αρνητικές )  

• άμεσες/ ή και έμμεσες: δευτερογενής, τριτογενείς...  

• βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες..  

• αναστρέψιμες ( επανορθώσιμες ) ή μόνιμες 

Οι επιπτώσεις είναι δυνατό να λαμβάνουν χώρα στο άμεσο 
περιβάλλον ενός έργου (π.χ εκσκαφές, αλλαγή φυσικού ανάγλυφου ) ή 
στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της περιοχής επέμβασης ή και ακόμη 
και σε ολόκλκηρη της επικράτεια. Μερικές φορές συμβαίνει να έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα και έκταση ( π.χ. μεταφερόμενη όξινη βροχή, 
ρύπανση ποταμών από τις πηγές τους κτλ.). 

Οι επιπτώσεις μπορεί να προέρχονται από έργα, δραστηριότητες και 
προγράμματα, πολιτικές στρατηγικές ή από άλλες αιτίες. Ενδεικτικά 
αναφέρονται μερικά έργα, όπως δρόμοι με όλα τα τεχνικά τους μέρη, 
λιμάνια και προβλήτες, αεροδρόμια, ελικοδρόμια, εργοστάσια, 
βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές μονάδες, αποθήκες καυσίμων, ξενοδοχεία 
τουριστικές εγκαταστάσεις, τελωνεία, νεκροταφεία, κ. Επίσης, 
δραστηριότητες μπορεί να είναι εκτατικές υδατοκαλλιέργειες, λατομεία, 
αμμοληψία, υλοτομία, σπόρ, και άλλες δραστηριότητες ελεύθερου 
χρόνου ( ράλι, motocross, ταχυπλοϊα, κυνήγι), διαχείρηση αποβλήτων, 
εναπόθεση απορριμάτων κ.τ.λ.Τέλος το περιβάλλον μπορεί να θιγεί και 
από ένα πρόγραμμα ή μια στρατηγική - πολιτική , όπως π.χ αναπτυξιακή, 
περιφερειακού, κρατικού ή διακρατικού επιπέδου, Κοινωνική πολιτική            
( αποκατάστασης σεισμοπαθών, παλλιννοστούντων κτλ.). Θα άξιζε εδώ 
να αναφερθεί επίσης και η προσθετική επίδραση πολλών μικρών έργων, 
που το καθένα, ξεχωριστά έχει επιπτώσεις οι οποίες, από μόνες τους 
μπορεί να θεωρηθούν αμελητέες, αλλά η συσσώρρευση όλων μαζί 
μπορεί να επιφέρει τεράστιες και δυσμενείς αλλαγές στο περιβάλλον 
(π.χ. μια σειρά μικρών ξενοδοχείων κατά μήκος μιας ακτής που 
αθροιστικά φτάνουν τη δυναμικότητα μιας μεγάλης τουριστικής 
μονάδας, ή πολλές υδατοκαλλιέργειες σε έναν κόλπο που έχει πλέον 
κορεστεί ως οικοσύστημα). 
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Τέλος αξίζει να προσδιοριστεί ένα νέο θεσμικό στοιχείο που συνδέεται 
με την ΕΠΕ και είναι η δημοσιοποίηση - δημοσιότητά της στο 
ενδιαφερόμενο και στο ευρύτερο κοινό, σύμφωνα με την κοινοτική αρχή 
της συμμετοχής των πολιτών. Αυτός ο όρος αναφέρεται από την πρώτη 
στιγμή που εφαρμόστηκε η ΕΠΕ και αποτελεί συγχρόνως μέσο 
εκπαίδευση, συνειδητοποίησης και ενεργοποίησης του κοινού για το 
περιβάλλον.Η συμμετοχή αυτή ενισχύεται από την πολιτική φιλοσοφία 
που συνοδεύει την ιδέα του περιβάλλοντος και σύμφωνα με τα άρθρα 24 
και 25 του Συντάγματος, θέλει τους πολίτες ενεργούς απέναντι στα 
περιβαλ-λοντικά προβλήματα και παίρνει ουσιαστικό και δυναμικό 
χαρακτή-ρα μόνον όταν οι πολίτες έχουν την αναγκαία πληροφόρηση για 
όλα τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και στην προστασία του.   

  

8.2 Ιστορικό - Εξέλιξη θεσμού 

 

Μόλις κατά τη δεκαετία του 1950, όταν η βιομηχανική ανάπτυξη 
άρχισε να επιταχύνεται με εκθετικούς ρυθμούς και οι επιδράσεις του στο 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον έθιγαν σοβαρά και αυτήν ακόμη 
την ανθρώπινη υγεία, οι κάτοικοι των βιομηχανικών χωρών άρχισαν να  
ανησυχούν σοβαρά για τη συνεχή επιδείνωση του περιβάλλοντος. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η περιβαλλοντική συνείδηση 
απόκτησε μαζικές διαστάσεις και έγινε ουσιαστικό εργαλείο κοινωνικής 
- πολιτικής δύναμης και πίεσης. Το 1969, η εκστρατεία των " 
περιβαλλοντολόγων " πέτυχε ώστε το Κογκρέσο να ψηφίσει την " 
Εθνική νομοθεσία Περιβαλλοντικής Πολιτικής "τη γνωστή " ΝΕΡΑ"             
( NAtional Enviromental Policy act). Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή 
είναι η πρώτη νομοθεσία στον κόσμο που καλύπτει ολόκληρο το φάσμα, 
των περιβαλλοντικών παραγόντων, φυσικών και ανθρωπογενών, 
διαμορφώνοντας επιπλέον καινούργια, συνολοκή ορολογία, θεσμούς και 
όρους αναφοράς, σε αντίθεση με την προϋπάρχουσα Ευρωπαϊκή, που 
είχε ενδιαφερθεί αποσπασματικά μόνο για υγρά απόβλητα, επίπεδα 
θορύβου κτλ. 

Ένας από τους θεσμούς της ΝΕΡΑ, ο ποιό σημαντικός είναι αυτός της 
Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -ΕΠΕ ( enviromental Impact 
Assessment - EIA ). 

H ουσιαστική εφαρμογή του άρχισε στις ΗΠΑ το 1971 και στις χώρες 
της Δ.Ευρώπης στα μέσα της δεκαετίας του 1970.  Σήμερα, στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου, εφαρμόζονται διάφορα μοντέλα ΕΠΕ 
για την εξέταση και την αξιολόγηση των προτεινόμενων αναπτυξιακών 
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έργων και προγραμμάτων. Μέχρι πρόσφατα, στην Ελλάδα, η εκπαίδευση 
των διάφορων ειδικοτήτων των μηχανικών, σε επίπεδο βασικών και 
μεταπτυχιακών σπουδών, δεν περιελλάμβανε μαθήματα σχετικά με την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μόνο σε μερικά μαθήματα 
σπουδών των αρχιτεκτόνων μηχανικών, μέσα από την πρακτική 
εφαρμογή ενός δεδομένου κτηριολογικού προγράμματος, οι φοιτητές 
όφειλαν να λαμβάνουν υπόψη τους κάποιες βασικές περιβαλλοντικές 
παραμέτρους. Στοιχεία όπως ο προσανατολισμός, ο φωτισμός, ο 
ηλιασμός, η θέα, το ανάγλυφο του εδάφους, οι κλίσεις του, ήταν 
καθοριστικά για την τοποθέτηση του κτηρίου μέσα στο οικόπεδο, τη 
συσχέτισή του με τα γύρω κτίσματα και την προσαρμογή του στον 
υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό, το τοπίο και γενικότερα στο φυσικό και 
ανθρωπογενές - πολιτιστικό περιβάλλον. Αλλά και παλιότερα οι " 
ανώνυμοι αρχιτέκτονες ",  χρησιμοποιώντας όλα τα πιό πάνω στοιχεία 
προσαρμογής στο περιβάλλον, διαμόρφωσαν αρκετά από τα σημερινά 
στοιχεία της λεγόμενης " Βιοκλιματικής " Αρχιτεκτονικής    ( τοιχοποιϊες 
από πέτρα ή/ και πλιθιά. τσατμάδες, λιακωτά, σαχνισιά κ.α.). 

   Η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας στηρίχτηκε στα μεγάλα 
τεχνικά έργα και πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία προτεραιότητα στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Οι δύο πρώτες μελέτεες ΕΠΕ 
εκπονήθηκαν μόλις το 1977 για τη ΔΕΗ, με σκοπό την κατασκευή δύο 
φραγμάτων, στις πηγές του Αώου και στο Θησαυρό του Νέστου. Μέχρι 
το 1986, μελέτες ΕΠΕ γίνονταν αποσπασματικά για ελάχιστα έργα                  
( όπως λατομεία, βιμηχανικές και τουριστικές εγκαταστάσεις κ.α.). Για 
πρώτη φορά ο Νόμος 1650/1986 " Για την προστασία του περιβάλλοντος 
" προέβλεψε, σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα οδηγία της ΕΟΚ, την 
ευρεία εφαρμογή των ΕΠΕ για όλα τα έργα που θα μπορούσαν να 
επιφέρουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία. Ο νόμος αυτό " πλαίσιο ", έμεινε ανενεργός για άλλα τέσσερα 
χρόνια, μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) 
69269/1990, με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλων, οι διάφορες 
κατηγορίες των έργων που πρέπει να υποβάλλουν μελέτη ΕΠΕ και οι 
γενικοί 1, 12 

                                                           
1 «  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος  2000 
 
12 ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY, Preparation of environmental Impact statements, 
Final Regulations, 14th April, 1975, Wasington, D.S. ( Vol. 40, No. 72 ) 
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8.2.1 Εθνική οδός Θεσσαλονίκης Κατερίνης, Φωτοφραφία Γ.  Τσαουσάκης 1988 

 

 

 
8.2.2 Γενική άποψη της διαφοροποίησης του τοπίου στη θέση του λατομείου πηλού και 
ασβεστόλιθου στην κοιλάδα του Ρήνου α) Αρχικό στάδιο13 

                                                           
13 COUNCIL OF ENVIROMENTAL QUALITY< PREPARATION OF ENVIROMENTAL IMPACT 
ASSESSMENTS, Guidelines, Washington, 1st August 1973 
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8.2.3 Γενική άποψη της διαφοροποίησης του τοπίου στη θέση του λατομείου πηλού και 
ασβετόλιθου στην κολάδα του Ρήνου. Β) Στάδιο Μεταφύτευσης 

 

άξονες περιεχομένου της για τις τρείς βασικές κατηγορίες έργων, χωρίς 
όμως προδιαγραφές εξειδικευμένες για τις μελέτες ΕΠΕ κάθε κατηγορίας 
ή είδους έργου. Τέτοιες προδιαγραφές, έχουν τα τελευταία χρόνια 
συνταχθεί μόνο για τα μεγάλα έργα και συγκεκριμέναγια έργα οδοποιϊας, 
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανι-κά και πρόσφατα και διαχείρησης 
αποβλήτων. 

8.3 Περιεχόμενο και δομή μιας μελέτης ΕΠΕ 

 

Το ουσιαστικό περιεχόμενο μιας μελέτης ΕΠΕ και η βασική  δομή της 
διακρίνεται σε πέντε μέρη που είναι: η περιγραφή της κατασκευής και 
λειτουργίας του έργου, προγράμματος, κτλ, η περιγραφή - ανάκυση της 
υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλ-λοντος στη περιοχή επέμβασης, η 
πρόβλεψη - εκτίμηση των διαφόρων επιπτώσεων στην υπάρχουσα  του 
περιβάλλοντος του τόπου εγκατάστασης του έργου ( πρίν αυτό γίνει και 
ως αυτό να είχε ήδη γίνει), η αξιολόγηση του βαθμού σημαντικότητας 
των επιπτώσεων με παράλληλα προτάσεις - δεσμεύσεις του κυρίου του 
έργου για λήψη μέτρων αποκατάστασης των δυσμενών επιπτώ-σεων στο 
περιβάλλον και η ερμηνεία των επιπτώσεων και η σαφής μετάδοσή τους 
για τη δημοσιοποίηση και τη λήψη αποφάσεων από του αρμόδιους 
φορείς. 

Πιό αναλυτικά, τα πέντε αυτά μέρη της ΕΠΕ πρέπει να έχουν το εξής 
περιεχομενο: 

•  Στην περιγραφή κατασκευής και λειτουργίας του έργου, 
προγράμματος κ.τ.λ θα πρέπει να αναλύεται με λεπτομέρεια το 
προτεινόμενο έργο, ώστε να γίνουν κατανοητοί οι τρόποι 
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κατασκευής και οι μηχανισμοί λειτουργίας του, με έμφαση στην 
πρόβλεψη του τύπου και της ποσότητας της προκαλούμενης 
αλλοίωσης ή ρύπανσης. Επίσης θα πρέπει να διευρυνθούν και να 
προταθούν οι κυριότερες εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης ή 
μορφής του έργου, με τις οποίες να δίνονται οι τιμές των τριών 
βασικών μεγεθών που επηρεάζουν την πραγματοποίηση ενός 
σχεδίου: ποιότητας, κόστους και επιπτώσεών του στο περιβάλλον. 
Θα προτείνεται  να γίνει επιλογή μιας από αυτές και θα 
αναφέρεται η περιβαλλοντική τεκμηρίωση της συγκεκριμένης 
επιλογής για την μείωση των επιπτώσεων. 

Δηλαδή  αν μέχρι σήμερα, στην επιλογή μιας συγκεκριμένης 
εναλλακτικής λύσης ενός έργου ή μιας άλλης, βάρυνε ο συνδυασμός 
μόνο δύο παραγόντων - μεγιστοποίησης ποιότητας και ελαχιστοποίησης 
κόστους, - τώρα υπεισέρχεται και μια τρίτη συνιστώσα, το περιβάλλον 
και οι επιπτώσεις του έργου  σε αυτό. Η τρίτη όμως αυτή συνιστώσα 
αποτελεί σήμερα μια παγκόσμια προτεραιότητα και παίζει πρωταρχικό 
ρόλο στην υλοποίηση μιας επέμβασης, ακόμη και αποτρεπτικό, όταν 
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις. 

Στην περίπτωση αυτή μιλάμε για τη " μηδενική λύση " που σημαίνει 
ότι πρέπει να προβλέπει μια εναλλαγή στο χώρο εγκατάστασης του 
έργου ή στο μέγεθος της επέμβασης (π.χ λιγότερες λουρίδες δρόμου ή 
λιγότερα κρεβάτια ξενοδοχείου, άν η περιοχή δεν μπορεί  να δεχτεί τον 
προβλεπόμενο όγκο των συνε-πειών του), ή στην ποσότητα και το τρόπο 
παραγωγής ( όταν πρόκειται για εργοστάσιο ) ή σε ακραία περίπτωση 
ακόμη και τη μή υλοποίηση της επέμβασης. 

Για το λόγο αυτό, μια πλήρης τεχνικοοικονομική μελέτη του έργου, με 
λεπτομερή περιγραφή της λειτουργείας του, είναι απαραίτητη για την 
ομάδα που εκπονεί τη μελέτη ΕΠΕ, αφού μόνο τότε θα είναισε θέση να 
εντοπίσει και να προβλέψει τις πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων 
συστατικών μερών του έργου στις διαφορετικές παραμέτρους του 
περιβάλλοντος.14 

• Η περιγραφή - ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του 
περιβάλλοντος στην περιοχή επέμβασης αφορά την ποιότητα και 
τις λειτουργίες του βιογεωφυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, προτού αυτό επηρεαστεί από την κατασκευή και 
λειτουργία του προτεινόμενου έργου, δραστηριότητας κ.τ.λ. Η 
διαδικασία αυτή περιλαμβάνει συλλογή πληροφοριών και 
δεδομένων στοιχείων για την κατάσταση και την ποιότητα όλων 

                                                           
14 ΥΠΕΘΟ/ ΥΠΕΧΩΔΕ – ΜΕΚ ( Μικτή Επιτροπή καθοδήγησης για τα δημόσια έργα).  Υποεπιτροπή 
της επιτροπής παρακολούθησης του ΚΠΣ , σειρά εγχειριδίων 4, Δ. Οικονομίδης, Οδηγός 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, Αθήνα, 1998. 
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των περιβαλλοντικών παραμέτρων: έδαφος - υπέδαφος, νερά, 
αέρας, χλωρίδα, πανίδα, οικοσυστήματα, βιοποικιλότητα, στον 
καθένα από τους οποίους το έργο μπορεί να έχει διαφορετικού 
είδους και μεγέθους επιπτώσεις. Όταν δεν υπάρχουν κάποια από 
αυτά τα δεδομένα στοιχεία, θα χρειαστεί να συλλεχτούν να 
δημιουρ-γηθούν από την αρχή ή και να συμπληρωθούν με 
επιτόπια έρευνα, η οποία φυσικά θα αυξήσει τον όγκο, το χρόνο 
εκπό-νησης και το κόστος της ΕΠΕ. Η πιστότητα, η ορθότητα των 
συλλεγομένων στοιχείων και πληροφοριών και η μεταξύ τους 
συμβατότητα, καθώς επίσης και η ακριβής, μονοσήμαντη και 
αντιπροσωπευτική αποτύπωσή τους σε θεματικούς χάρτες πίνακες, 
διαγράμματα κ.α έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί πρέπει να 
δίνονται αξιόπιστα και χρήσιμα στοιχεία στο μελετητή και σ' 
αυτούς που θα πάρουν τις αποφάσεις για το έργο.  

• Στο 3ο στάδιο της πρόβλεψης και εκτίμησης των διαφόρων 
επιπτώσεων στην κατάσταση και τις λειτουργείες του 
περιβάλλοντος, το προτεινόμενο έργο θεωρείται ότι έχει ήδη γίνει 
και επιδρά στο περιβάλλον ( Μελέτη Προσομοίωσης). Η φάση 
αυτή, που αποτελεί, και το κύριο μέρος της ΕΠΕ και είναι και η 
πιό δύσκολη ( Γιατί ένα μέρος της, άν και στηρίζε-ται σε τεχνικά 
στοιχεία, είναι " προφητικό" , απαντά στα ερωτήματα " τί " και 
"΄πόσο " των επιπτώσεων στο περιβάλλον και διακρίνεται σε δύο 
μέρη: την πρόβλεψη και την εκτίμηση των επιπτώσεων στον 
καθέναν περιβαλλοντικό παράγοντα ξεχωριστά ( ανάλυση ) και 
στον υπολογισμό του συνόλου των επιπτώσεων ( σύνθεση ). Οι 
δυσκολίες βρίσκονται στην ικανότητα πρόβλεψης των 
επιπτώσεων, ανάλογα με τα υπάρχοντα στοιχεία και την ορθότητα 
- πιστότητα και ποιότητά τους, στη διάκριση των επιπτώσεων σε 
δευτερογενείς και τριτογενείς, στην εκτίμηση του μεγέθους τους, 
αφού οι διάφορες επιπτώσεις σε άλλους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες μπορούν να μετρηθούν ποσοτικά και σε άλλους μόνον 
ποιοτικά. Υπάρχουν διάφορες μεθοδολογίες πρόβλεψης και 
εκτίμησης μεγέθους επιπτώσεων, από τα απλά " Μητρώα "                   
( matrices), μέχρι τα πολύπλοκα " δίκτυα " ( networks ), όπου οι 
αλληλοεξαρτήσεις των δραστηριοτήτων του έργου με τις 
περιβαλλοντικούς παράγοντες εξετάζονται με τη βοήθεια 
μηχανοργάνωσης.  

• Ακολουθεί το κρίσιμο επίσης 4ο στάδιο της αξιολόγησης του 
βαθμού σημαντικότητας των επιπτώσεων που απαντά στα 
ερωτήματα " τί σημαίναι η συγκεκριμένη επίπτωση " ( δηλ. 
ερμηνεία ) και " ποιά είναι η σπουδαιότητά της ". Το μέγεθος μόνο 
μιας επίπτωσης δεν προσδιορίζει απαραίτητα και τη σπουδαιότητά 
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της: θα μπορούσε σε μια επίπτωση μεγάλου μεγέθους να 
απορροφηθεί εύκολα από ένα ακόρεστο φυσικό περιβάλλον, ενώ η 
ίδια επίπτωση, μικρού μεγέθους, να μην μπορεί να απορροφηθεί 
από κάποιο άλλο υπερκορεσμένο περιβάλλον. Η σημαντικότητα 
εξαρτάται, εκτός από τεχνικούς και υποκειμενικούς, κοινωνικοι-
κονομικούς παράγοντες, ( π.χ. κατά πόσο αξιολογούν οι κάτοικοι 
ή το κράτος την περιβαλλοντική ευαισθησία μιας περιοχής 
επέμβασης. Στο στάδιο αυτό μπορούν να επανεξεταστούν οι 
εναλλακτικές λύσεις που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του έργου και η αξιολόγησή τους, που είναι ενέργεια ποιοτικής 
φύσης και γίνεται με κριτήρια περιβαλλοντικά, τεχνικά και 
κοινωνικοοικονομικά.  

• Ερμηνεία των επιπτώσεων και μετάδοση των συμπερα-σμάτων. 
Το στάδιο αυτό της μελέτης ΕΠΕ στοχεύει στο να ερμηνεύσει τις 
διάφορες επιπτώσεις και να μεταδώσει τα αποτελέσματά τους με 
σαφήνεια και απλά στοιχεία, ώστε να γίνει κατανοητή από τους μή 
ειδικούς που είναι οι αρμόδιοι για να πάρουν αποφάσεις για το 
κοινό. Στη φάση αυτή γίνεται η σύγκριση μεταξύ των 
εναλλακτικών προτάσεων του έργου και η επισήμανση της 
λιγότερο δυσμενούς για το περιβάλλον, η αναφορά των πιό 
δυσμενών και αναπόφευκτων επιπτώσεων και των πιθανά 
απαγορευτικών για το έργο περιβαλλοντικών παραγόντων                  
(" veto"). Aκολουθούν προτάσεις - δεσμεύσεις ("Περιβαλλοντικοί 
όροι "), του κυρίου του έργου για αποκατάσταση των δυσμενών 
επιπτώσεων και της ποιότητας ορισμένων περιβαλλοντικών 
παραγόντων, καθώς επίσης και η επισήμανση των ωφέλιμων 
επιδράσεων του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Η διαδικασία της ΕΠΕ πρέπει να συντελείται, στις τελικές φάσεις της, 
με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πολιτών. Η μελέτη παρουσιάζεται 
σε μια δημόσια ενημερωτική εκδήλωση και δίνεται η ευκαιρία 
παράθεσης των διαφόρων απόψεων και μάλιστα των αντίθετων, όπως 
και του διαλόγου με το κοινό. Ενδεχόμενη αντίθεση στην πραγματο-
ποίηση ενός έργου ή δραστηριότητας, ιδίως εάν υιοθετείται από ισχυρές 
κοινωνικές ομάδες, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις, 
οικονομικές επιβαρύνσεις, δικαστικές επιπλοκές κτλ.15 

Γενικότερα  η δημοσιοποίηση γίνεται με κάθε μέσον και ιδιαίτερα με τη 
δημοσίευση επίσημων περιοδικών " Εκθέσεων για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος ", σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενεργητική 
                                                           
15 Η. Καπόπουλος, Αγρ. Τοπ. Μηχ. « Θεσμικό πλαίσιο Μελετών  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ) για τεχνικά έργα ( Οδικά-λιμενικά) », Πάντειο πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών  - Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1998. 
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πληροφόρηση βρίσκει συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής μέσα από το 
θεσμό των μελετών ΕΠΕ. Η κοινή Υπουργική απόφαση με αριθμό 
75308/5512/1990 υποχρεώνει τη διοίκηση να δημοσιοποιεί τις ΕΠΕ πρίν 
προβεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή στην αποδοχή τους και στην 
έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων ενός έργου ή μιας επέμβασης. 

Εξάλλου, η πληροφόρηση μπορεί να δίνεται είτε από τη διοίκηση, είτε 
με ενάσκηση από τους πολίτες του δικαιώματος πρόσβασης στα πάσης 
φύσης διοικητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία, βάσει του νόμου 
1599/1986 ( άρθρο 16) για τις " Σχέσιες Κράτους - Πολίτη ". Ο νόμος 
αυτός, που ακολουθεί τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα 
διακιώματα του ανθρώπου, για πρώτη φορά αποσυνδέει το δικαίωμα 
αυτό του πολίτη από την απαίτηση δικαιολόγησης προσωπικού έννομου 
συμφέροντος, με το αιτιολογικό ότι το περιβάλλον αποτελεί συλλογικό 
έννομο αγαθό και είναι επιθυμητή η διεύρυνση του κύκλου των 
προσώπων που ζητούν την προστασία του και τη δικαιούται. 

Η αρχή της δημοσιότητας προϋποθέτει την αρχή της φανερής δράσης 
των διοικητικών οργάνων, είτε στο πρώτο στάδιο της προπαρασκευής, 
δηλ. πρίν παρθεί μια απόφαση ( εσωτερική φανερή δράση ), είτε στο 
δεύτερο στάδιο, της εκτέλεσης αυτής  ( εξωτερική φανερή δράση ). Σρο 
Α' στάδιο κρίνεται αναγκαία η θεσμοθετημένη συμμετοχή στα 
διοικητικά όργανα των Περιβαλλοντικών μή Κυβερνητικών οργάνων                  
( ΜΚΟ ), που θα βελτιώσει τον έλεγχο της διοίκησης, ο οποίος είναι 
δύσκολος λόγω πολύπλοκων τεχνικών και τεχνοκρατικών όψεων της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Η κοινοτική οδηγία 90/313 ( 07.06.1990) " σχετικά με την ελευθερία 
πρόσβασης στην πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος ", επιτρέπει 
στον ευρωπαίο πολίτη να ζητά διοικητικά στοιχεία Από τις αρχές 
οποιασδήποτε χώρας - μέλους, ενώ συγχρόνως περιορίζει τα απόρρητα 
που θεσπίζει ο Ελληνικός Ν. 15599/1986. 

 

8.4 Νομοθεσία 

 

Από την εφαρμογή του θεσμού Μελετών Εκτίμησης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ ή ΜΠΕ ) σε όλον τον κόσμο ( 1972 ) μέχρι 
σήμερα, αποκτήθηκαν πολύ χρήσιμες εμπειρίες καθώς και η γενική 
εντύπωση ότι ο θεσμός είναι καθαρά δυναμικός, ένα ζωντανό στοιχείο 
που συνεχώς βελτιώνεται και εξελίσσεται, ανάλογα με την εξέλιξη των 
κοινωνικο-οικονομικών και τεχνολογικών δεδομένων. Στη δεκαετία του 
1980 οι ΕΠΕ διέπονται από το καθεστώς του ΠΔ 1180/1981 για τις 
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βιομηχανικές εγκαταστάσεις και από τη Δασική νομοθεσία για τα 
λατομεία και τα ορυχεία. Στη δεκαετία του 1990 τέθηκε σε ισχύ η ΚΥΑ 
 ( Κοινή Υπουργική Απόφαση ) 69269/1990, σε εφαρμογή του Ν. 
1650/1986 και της οδηγίας ΕΟΚ 1985/337, οπότε ολοκληρώθηκε σχεδόν 
το σχετικό νομικό πλαίσιο. 

Το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται ο θεσμός των 
ΕΠΕ είναι η συνθήκη για την Ευρωπαίκή Ένωσημ η πολιτική της ΕΕ για 
το περιβάλλον όπως καθορίζεται στα κοινοτικά Προγράμματα δράσης ο 
Νόμος 1650/1986 "για την προστασία του περιβάλλοντο ", με τις 
αναφορές του στις μελέτες ΕΠΕ και οι δύο βασικές ΚΥΑ 69269/5387 
&75308/5512 της 24 & 26/10/1990. Με την πρώτη, καθορίζεται η " 
κατάταξη των Έργων και δραστηριοτήτων  " και η διαβάθμισή τους σε 
τρείς κατηγορίες και με τη δεύτερη καθιερώνεται και προσδιορίζεται η " 
ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο των ΜΠΕ ".16 

 

8.5 Άτομα και φορείς εκπόνησης μελετών ΕΠΕ 

 

Από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του θεσμού των ΕΠΕ φάνηκε 
σαφέστατα ότι η εκπόνηση των μελετών αυτών ήταν μια πολυδιάστατη 
διαδικασία, οι απαιτήσεις της οποίας δεν μπορούσαν να εκπληρωθούν 
άρτια και ολοκληρωμένα από ένα ή δύο άτομα, όσο ευρείες κι άν ήταν οι 
γνώσεις τους. Αποδείχτηκε αντίθετα, ότι οι μελέτες αυτές απαιτούν 
γνώσεις διεπιστημονικές, π.χ. μηχανικής φυσικών κ.α. επιστημών, 
τεχνικές προσομοίωσης και στατικής. Επίσης η ποιότητα των ΕΠΕ 
απαιτεί καλή γνώση του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας του 
προτεινόμενου έργου ή της επέμβασης αλλά και επιτόπια γνώση του 
συγκεκριμένου χώρου της επέμβασης και των περιβαλλοντικών του 
χαρακτηριστικών. Επιπλέον, ο συντονισμός και η οργάνωση μιας 
μελέτης ΕΠΕ προϋποθέτει ευαισθησία κοινωνική και ικανότητες 
καλλιέργειας ανθρωπίνων σχέσεων, εκτός από τις γνώσεις των 
προτεραιοτήτων που απορρέουν από τα μεγάλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα του πλανήτη, των ιδιαίτερων προβλημάτων και 
χαρακτηριστικών του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος, της βασικής 
μεθοδολογίας που ακολουθείται για την ΕΠΕ και του 
κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, μέσα στο οποίο λειτουργούν οι μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  στην Ελλάδα. Έτσι γίνεται απαραίτητη η 
σύσταση μιας ομάδας από εμπειρογνώμονες, με σύνθεση ανάλογη με το 
                                                           
16 Γ.Ασημακοπούλου, Γ. Βουρνάς, Α. Μουρμούρη, Δ. Οικονομίδης, Π. Παναγόπουλος, Α. Στάμου, Ε. 
Τολέρης, Ν. Τσαραπατσάνης ( συντονιστής ομάδας εργασίας), « Εκτίμηση περιβαλοντικών 
επιπτώσεων : προτάσεις για ουσιαστική εφαρμογή », Έκδ. ΤΕΕ, Αθήνα, Οκτώβριος 1993  
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είδος του έργου. Το φάσμα των τεχνικών γνώσεων καθιστά τον όρο " 
περιβαλλοντολόγος " ή " οικολόγος " πολύ γενικό, αόριστο και κενό 
περιεχομένου, άν δεν συνοδεύεται από επεξήγηση στην ειδικότητα και 
δεν προσδιορίζεται από το στοιχείο του περιβάλλοντος στο οποίο ο 
επιστήμων έχει εξειδικευτεί, π.χ. " περιβαλλοντολόγος- υδραυλικής, - 
εδαφομηχανικής, - management"  κτλ. Αυτό το στοιχείο δεν έχει γίνει 
αντιληπτό από το νομοθέτη του ΠΔ 256/1998 σχετικού με την υπαγωγή 
των ΕΠΕ στην κατηγορία 27 μελετών, που προβλέπει και αναφέρει τις 
πιό πάνω πολύ γενικευμένες ειδικότητες " περιβαλλοντολόγου " ή " 
οικολόγου ", στην ίδια βαθμίδα ανάγκης συμμετοχής με το βιολόγο ή 
το γεωπόνο. 

Επειδή οι σημαντικότερες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων - 
πρωτογενείς, δευτερογενείς, κτλ - προέρχονται από επαμβάσεις και 
δραστηριότητες που προϋποθέτουν την κατασκευή τεχνικών έργων             
( δρόμοι, κτήρια, εκσκαφές, εκχερσώσεις, κτλ. ) και από τη λειτουργίας 
τους, εξυπακούεται ότι η συμμετοχή ενός τουλάχιστον επιστήμονα  της 
ειδικότητας του μηχανικού στην ομάδα μελέτης είναι βασική ανάγκη. 
Ανάλογα με το είδος του έργου ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής επέμβασης, μπορεί να απαιτηθεί και αντίστοιχος αριθμός 
μηχανικών, διαφορετικών ειδικοτήτων ( συγκοινωνιολόγος για δρόμο, 
μηχανολόγος ή χημικός για εργοστάσιο κτλ.). Επιπλέον, απαιτείται η 
συμμετοχή και άλλων ειδικών επιστημόνων, σχετικών με το αβιοτικό 
περιβάλλον ( γεωλόγος, παλιννοστολόγος, σεισμολόγος, υδρογεωλόγος, 
ωκεανολόγος, ειδικός για την ρύπανση της ατμόσφαιρας κ.α. ) και το  
βιοτικό περιβάλλον ( βιολόγος, γεωπόνος, δασολόγος, κτηνίατρος, 
ιχθυολόγος, ορνιθολόγος κ.α.) 

Η περιοχή υποδοχής του προτεινόμενου έργου, δραστηριότητας κτλ. 
πιθανό να επιβάλλει τη συμμετοχή και άλλων επιπλέον ειδικοτήτων 
επιστημ΄νων, ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό της υπόβαθρο και 
την ιστορία της. Έτσι μπορεί να ζητηθεί η σύμπραξη στην μελετητική 
ομάδα ή γραφείο και αρχαιολόγου ή ανθρωπογεωγράφου, μουσειολόγου, 
κοινωνιολόγου, οικονομολόγου, ίσως ακόμη και εκπαιδευτικού ή 
γιατρού.!17 

                                                           
17 Α. Μουρμούρη, « Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : Εργαλείο χωροταξικού και 
περιβαλλοντικού σχεδιασμού », Τεχνικά χρονικά, Επιστημονική Έκδοση ΤΕΕ, Επιστ. Περιοχή Α΄, 
τόμος 9, Τεύχος 1, Ιανουάριος – Μάρτιος 1989. 
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8.5.1 Διαμόρφωση πάρκου σε εγκαταλειμένη αγροτική περιοχή στη Μαδρίτη, 

        όπου διασώζονται αιωνόβια ελαιόδεντρα. 

 

8.6 Κόστος και αμοιβές μελετών ΕΠΕ 

 

Το συνολικό κόστος της όλης διαδικασίας Εκτίμησης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της 
μελέτης, έχει εκτιμηθεί στις ΗΠΑ ότι φτάνει το 1-3 % του συνολικού 
κόστους του έργου ή της δραστηριότητας. 

Στην Ευρώπη, το κόστος ποικίλει από τη μια χώρα στην άλλη και 
ανέρχεται σε ποσοστά ( από μικρότερα της μονάδας έως και 5 % - 
Γαλλία ) του συνολικού κόστους του έργου. 

Θεωρείται ότι το μέγεθος της επέμβασης είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας που επηρεάζει κατά πολύ την έκταση και δυσκολία 
σύνταξης μιας συγκεκριμένης μελέτης. Άλλοι παράγοντες είνει η 
σπουδαιότητα και ο βαθμός της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της 
περιοχής επέμβασης ( π.χ. αστικό περιβάλλον, περιοχή χαρακτηρισμένη 
στο δίκτυο NATURA ή   RAMSAR, καθώς και η ύπαρξη ή απουσία 
άρτιων και πρόσφατα ενη-μερωμένων μελετών βάσης και δεδομένων 
στοιχείων για το περιβάλλον. 

Στην Ελλάδα από το 1990 που επιβλήθηκε η σύνταξη και υποβολή 
μελετών ΕΠΕ, μέχρι το 1998 δεν υπήρχε νομοθετημένη κατηγορία 
μελετών για τις επιπτώσεις των έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλ-
λον. Με το  ΠΔ 256/1998 έγινε η " Συμπλήρωση του ΠΔ541/1978 ( Α' 
116 ) "Περί κατηγοριών Μελετών " με νέα κατηγορία, δηλαδή την 
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κατηγορία με αριθμό 27 και τίτλο " Περιβαλλοντικές Μελέτες ". ( ΦΕΚ 
190/Α/12.08.98 ). 

Η εκπόνηση των ΕΠΕ ανατίθεται σε μελετητή ή γραφείο μελετών ή σε 
συμπράξεις αυτών, κατηγορίας ανάλογη με το πτυχίο ( Α, ως και Ε ) που 
απαιτεί η συγκεκριμένη μελέτη π.χ. για μελέτη που απαιτούν τάξεις 
πτυχίων Α,Β, και Γ, η ΕΠΕ ανατίθεται σε μελετητή ή γραφείο μελετών ή 
σε συμπράξεις αυτών της ίδιας κατηγορίας. Πάντως για τις μελέτες, 
απαιτείται ένα τουλάχιστον πτυχίο μηχανικού και ένα τουλάχιστον που 
ανήκει σε  επιστήμονα άλλης ειδικότητας: " φυσικού, χημικού, 
γεωλόγου, δασολόγου, γεωπόνου, ιχθυολόγου, περιβαλλοντολόγου, 
βιολόγου, οικολόγου, ή άλλης σχετικής επιστημονικής ειδικότητας.). 

Οι αμοιβές εκπόνησης μελετών ΕΠΕ διαφόρων έργων σχετίζονται 
άμεσα με τις αντίστοιχες Ειδικές Προδιαγραφές των μελετών και την 
κατάταξή τους σε μια από τις Κατηγορίες Μελετών Δημοσίων Και 
Ιδιωτικών Έργων. Όπου υπάρχουν τέτοιες προδιαγραφές π.χ. για τα έργα 
οδοποιϊας και τα λιμενικά, οι αμοιβές υπολογίζονται λεπτομερώς με 
βάση ένα " Πρωτόκολλο " και ένα μαθηματικό τύπο, με τον οποίο 
λαμβάνονται υπόψη διάφορα κριτήρια, εν είδει παραμέτρων                         
( συντελεστών ), όπως η εκάστοτε τιμαριθμική αναπροσαρμογή ( κόστος 
κατασκευών, συντελεστής λ, ), ή περιβαλλοντική δυσκολία ανάλογα με 
τη γεωμορφολογία και την " ευαισθησία " της περιοχής μελέτης, 
οι  ανθρωποώρες μελέτης, οι κώδικες αμοιβών μελετών που ισχύουν για 
την περιοχή, το πλάτος ή ο αριθμός κυκλοφοριακών λουρίδων του 
δρόμου κτλ.9 

8.7 Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα του Θεσμού των ΕΠΕ 

 

Από την εφαρμογή του θεσμού των ΕΠΕ στην Ελλάδα κατά τα 
τελευταία δέκα χρόνια έχουν εντοπιστεί αρκετά και συγκεκριμένα 
προβλήματα, τα περισσότερα από τα οποία είναι σημαντικά και 
υποβαθμίζουν την αποτελεσματικότητά του. Τί θα έπρεπε να 
εφαρμόζεται και τι συμβαίνει στην πράξη: 

• Μερικές μελέτες   ΕΠΕ συντάσσονται από ένα μόνον ή δύο το 
πολύ άτομα.  

• Μελέτες που γίνονται από μη κατάλληλα καταρτισμένους 
επιστήμονες 

                                                           
9  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΗΡΙΟ » Ανεμοφράκτες & ενεργειακός σχεδιασμός. Περιβαλλοντκή μελέτη στα 
δομικά έργα. Τεύχος 130 Δεκέμβριος του 2000 
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 Πίνακας: 8.7.1 

• Μελέτες που ανατίθενται σε γραφεία που δεν είναι στελεχωμένα 
με το κατάλληλο προσωπικό ( διεπιστημονικότητα ).  

• Μελέτες που δεν περιλαμβάνουν και τη " μηδενική ", λεγόμενη 
λύση ( δηλαδή τη πιθανότητα να μην εκτελεστεί καθόλου το έργο, 
η δραστηριότητα ή το σχέδιο στη συγκεκριμένη  - προτεινόμενη 
περιοχή, αλλά να γίνει σε άλλη, πιό κατάλληλη περιοχή ή να μην 
γίνει καθόλου.).  

• έλλειψη μελετών βάσης για όλες της περιοχές της χώρας, σε 
επίπεδο τουλάχιστον Νομού. 

   Οι υπάρχουσες "Μελέτες Γρήγορης Αναγνώρισης του Φυσικού 
περιβάλλοντος " των Νομών όλης της χώρας έγιναν μόνο μια φορά το 
1981, επί Υπουργού χωροταξίας  - Οικισμού και Περιβάλλοντος Αντώνη 
Τρίτση, με σκοπό να επακολουθήσουν και οι " ουσιαστικές " μελέτες 
αναγνώρισης, πρόγραμμα που δεν ολοκληρώθηκε. Από τότε δεν έχουν 
γίνει άλλες μελέτες για όλη τη χώρα, την ίδια εποχή για να είναι 
συγκρήσιμες μεταξύ τους, εφόσον τα προβλήματα του περιβάλλοντος 
και οι επιπτώσεις σε αυτό είναι διασυνοριακές και δεν είναι δυνατό  για 
μια περιοχή που ανήκει σε δύο τουλάχιστον νομούς, οι μελέτες βάσης να 
είναι διαφορετικής εποχής και με διαφορετικές προδιαγραφές ή 
παρουσιάσεις δεδομένων. 
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• Πολλές φορές μπορεί να συμβεί, έργο που έχει προγραμματιστεί 
να γίνει για να προστατέψει το φυσικό περιβάλλον μιας ευαί-
σθητης περιοχής ( π.χ. αναχώματα ή διαμορφώσεις ακτών στη 
Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Υγρότοπος προστατευόμενος από 
τη Διεθνή Σύμβαση RAMSAR ), να έχει ακόμη και αυτό το ίδιο 
επιπτώσεις σε ένα από τα Οικοσυστήματά του. 

8.8 Συμπεράσματα και προοπτικές 

 

Από το 1978 η γενική μορφή που πήρε, από άποψη περιεχομένου και 
λειτουργικότητας, έγινε αποδεκτή διεθνώς ώς το πιό αποτελεσματικό 
προληπτικό εργαλείο προστασίας περιβά.λοντος. Η σύνταξη 
προδιαγραφών για τα διάφορα είδη ΕΠΕ απο τις σχετικές, αρμόδοες 
υπηρεσίες, βοηθούν στη διαμόρφωση βασικών αρχών που διέπουν τις 
μελέτες. Η εμπειρία που αποκτάται συνεχώς είναι βασική στη 
δημιουργία και εξέλιξη κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα, ποσοτικών και 
ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών τόσο για την πρόβλεψη όσο και για την 
εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων.9 

Διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί ( Τράπεχες, Ταμεία ) απαιτούν 
την κατάρτιση ΕΠΕ πριν εγκρίνουν την χρηματοδότηση έργων, 
δημοσίων ή ιδιωτικών. Η ελλιπής ή ατεκμηρίωτη ΕΠΕ είναι στοιχείο 
απόρριψης της χρηματοδότησης ενός έργου. 

Μια νέα αγορά εργασίας ανοίγεται για τους μελετητές μηχανικούς που 
μπορούν να συμμετέχουν στην εκπόνηση των μελετών ΕΠΕ και σήμερα 
υπάρχει αρκετή προσφορά εργασίας στον τομέα αυτόν, που δεν έχει 
ακόμη κορεστεί. Η αρχική οδηγία 1985/337 της ΕΕ και η 
τροποποιητικήτης, 1997/11, αφορούν μεγάλα αλλά μεμονωμένα έργα, 
δημόσια ή ιδιωτικά. Σήμερα η διεύθυνση περιβάλλοντος της ΕΕ 
προετοιμάζει μια νέα νομοθετική ρύθμιση για μελέτες εκτίμησης των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος ή  μιας πολιτικής στρατηγικού χαρακτήρα για μια περιοχή 
και για ευρύτερα προγράμματα και πολιτικές. Το σχέδιο αυτό του νόμου 
είναι στο στάδιο της διαπραγμάτευσης και δεν έχει ακόμη 
οριστικοποιηθεί.18 

  

                                                           
9  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΗΡΙΟ » Ανεμοφράκτες & ενεργειακός σχεδιασμός. Περιβαλλοντκή μελέτη στα 
δομικά έργα. Τεύχος 130 Δεκέμβριος του 2000 

 
18 Α. Καλλία, Π. Παυλόπουλος, Β. Παυλοπούλου, Το Νομικό Καθεστώς της Προστασίας του 
Περιβάλλοντος, Συλλογή νομοθετικών κειμένων,  Εκδ. Α. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα, Κομοτηνή, 1984. 
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8.9 Συστήματα ενεργειακής διαχείρησης κτηρίων  (BEMS) 

  

Τα συστήματα ενεργειακής διαχείρησης κτηρίων αποβλέπουν στην 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων θέρμανσης, 
δροσισμού, φωτισμού και αερισμού. Είναι ολοκληρωμένα συστήματα 
που αποτελούνται από αριθμό αισθητήρων, ενεργοποιητών, ελεγκτών, 
και υπολογιστικών διατάξεων που ρυθμίζουν την λειτουργία των 
ενεργειακών συστημάτων με βάση τις επιθυμητές τιμές των παραμέτρων 
που διαμορφώνουν το εσωτερικό κλίμα των κτηρίων. 

Με τα συστήματα ενεργειακής διαχείρησης κτηρίων επιτυγχάνεται: 

• Η παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης  

• Ο έλεγχος του κόστους  

• Η παρακολούθηση της λλειτουργίας και της ασφάλειας των 
κτηρίων.  

• Σύγκριση με αντίστοιχο κτήριο αναφοράς, άν είναι επιθυμητό 

Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος αποτελείται από τέσσερα στάδια: 

• Ανίχνευση ήμέτρηση  

• ¨Ελεγχος  

• Επίβλεψη  

• Παρεμβολή του χρήστη 

Στο πρώτο στάδιο ανιχνεύονται ή μετρώνται με την βοήθεια 
αισθητήρων οι παράμετροι που καθορίζουν ή επηρεάζουν τις συνθήκες 
του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτηρίωνόπως π.χ η θερμοκρασία, η 
υγρασία αλλά και η παροχή αέρα από το το σύστημα κλιματισμού. Στο 
στάδιο  του ελέγχου, γίνονται οι κατάλληλες, διορθωτικές και ρυθμι-
στικές ενέργειες, ανάλογα με τις τιμές των παραμέτρων που 
ανιχνεύονται ή μετρώνται και την στρατηγική ελέγχου  που έχει επιλεγεί. 
Στο στάδιο της επίβλεψης, καταγράφονται οι εφαρμοζόμενες 
στρατηγικές ελέγχου και οι αποδόσεις του ώστε να είναι εφικτή η 
αξιολόγηση και η βελτιστοποίησή τους. Τέλος στο στάδιο της 
παρεμβολής, ο χρήστης παρεμβαίνει και βελτιώνει την στρατηγική 
ελέγχου. 
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Συστήματα BEMS εγκαθίστανται όλο και περισσότερο στα κτήρια, 
ενώ μετρήσεις και θεωρητικές μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση αυτών 
των συστημάτων μπορεί να οδηγήσει αφενός σε εξοικονόμηση ενέργειας 
που να υπερβαίμει το 20 % και  αφετέρου σε σημαντική βελτίωση των 
συνθηκών του εσωτερικού περιβάλλοντος. Ορισμένα από τα συστήματα 
 BEMS επιτρέπουν και τον εξ αποστάσεως έλεγχο. 

 

 
    8.8.1Αρχιτεκτονική ενός συστήματος BEMS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ 

 
Μέθοδος αξιολόγησης υφιστάμενων πολυκατοικιών 

 Μια σύντομη παρουσίαση της μεθοδολογίας του Προγράμματος 
Ενεργειακή Απόδοσης Ποιότητας Εσωτερικού Περιβά-λλοντος 
Υφιστάμενων Πολυκατοικιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [ Energy 
Performance Indoor enviromental Quality Retrofit ( EPIWR) ] καθώς και 
συγκριτική ανάλυση στοιχείων που συγκεμτρώθηκαν από έλεγχο 33 
πολυκατοικιών σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Σύμφωνα με την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία, τα κτήρια πολυκατοικιών αποτελούν την 
πλειοψηφία των οικοδομικών κατασκευών, αντιστοιχώντας το 73% του 
συνόλου των ελληνικών κτηρίων. Με δεδομένο ότι τα υφιστάμενα 
κτήρια είναι πολύ περισσότερα από τα νεοαναγειρόμενα, τα έξοδα 
συντήρησης και λειτουργίας ενός κτηρίου αυξάνουν με την ηλικία, με 
αποτέλεσμα τα προβλήματα να πληθαίνουν και να οξύνονται αν δεν 
ληφθούν έγκαιρα μέτρα επισκευής τους. Το πρόγραμμα EPIQR  
αποτελεί μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία και λειτουργεί με ένα λογισμικό 
για τη γενική αξιολόγηση μιας πολυκατοικίας, με στόχο την εκτίμηση 
των διάφορων επεμβάσεων για μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται 
για θέρμανση, δροσισμό και φωτισμο, τη βελτίωση της ποιότητας του 
εσωτερικού περιβάλ-λοντος ώστε να καλύπτει θερμική, οπτική και 
ακουστική άνεση, καλή ποιότητα αέρα, συνθήκες ασφάλειας κτλ. και μια 
κατά προσέγγιση εκτίμηση του συνολικού κόστους των απαιτούμενων 
επεμβάσεων. Με το λογισμικό αυτό μπορούν να μελετηθούν 
υφιστάμενες πολυκατοικίες, με την προϋπόθεση ότι έχουν τουλάχιστον 3 
ορόφους με 10 διαμερίσματα και ότι είναι ηλικίας λανω των 20 ετών. 
Στόχος αυτής της προϋπόθεσης είναι η διασφάλιση της ακρίβειας της 
μεθοδολογίας 1. Το EPIQR προσφέ-ρει τη δυνατότητα του ελέγχου της 
κατασκευής, της ποιότητας του περιβάλλοντος και της ενεργειακής 
καταγραφής, εκτελεί τους υπολογισμούς και προετοιμάζει την τελική 
έκθεση ώστε να ελέγχεται μια τυπική πολυκατοικία, σε διάστημα 
περίπου 2 ημερών. Η συστηματοποιημένη  καταγραφή του κτηρίου 
σύμφωνα με τη μέθοδο EPIQR και η υποστήριξη που εξασφαλίζεται με 
το λογισμικό EPIQR, επιτρέπουν αυτού του είδους της προμελέτης χωρίς 
να είναι απαραίτητη η εξειδίκευση του μελετητή σε όλους τους 
επιμέρους τομείς. Η μέθοδος και το λογισμικό έχουν προσαρμοστεί έτσι 
ώστε να καλύπτονται οι ιδιαιτερότητες της κατασκευής και της 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων των κτηρίων με βάση τις τεχνικές 



 

 
 

172

προδιαγραφές και απαιτήσεις, που απαιτούνται σε επτά Ευρωπαϊκές 
χώρες. Αξιολόγηση EPIQR περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: α) την 
καταγραφή και συλλογή πληροφοριών για κάθε συγκεκριμένο κτήριο, β) 
την ανάλυση / επεξεργασία των δεδομένων και γ) την τελική έκθεση. Για 
την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με το κτήριο, προηγείται μια 
επαφή του υπεύθυνου  για τη μελέτη με το διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη 
του κτηρίου, ώστε να αποκτάται μια πρώτη γενική εικόνα. 
Συγκεντρώνονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια ( ή γίνεται μια βασική 
αποτύπωση ) και στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας από τους 
λογαριασμούς κατανάλωσης πετρελαίου και από τις αποδείξεις 
πληρωμής της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος         (κοινοχρήστων 
και διαμερισμάτων). Σε μια δεύτερη φάση αποστέλλεται σε όλους τους 
ενοίκους ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για την καταγραφή προβλημάτων 
σε ότι αφορά την κατασκευή του κτηρίου, τις συνθήκες άνεσης και 
γενικότερα στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η τελική 
φάση της συλλογής στοιχείων περιλαμβάνει τη λεπτομερή εξέταση του 
κτηρίου με επιτόπια επίσκεψη. Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της 
συλλογής των πληροφοριών, τα στοιχεία εισάγονται στο πρόγραμμα, το 
οποίο είναι δομημένο κατά τρόπο ώστε να καθοδηγεί  και να διευκολύνει 
το χρήστη σε όλα τα στάδια της μελέτης. Το λογισμικό EPIQR, 
επεξεργάζεται το σύνολο των στοιχείων που έχουν εισαχθεί, ώστε ο 
μελετητής να αποκτά μια γενική εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση 
του κτηρίου. Έχοντας καταγράψει και χαρακτηρίχει την κατάσταση του 
κτηρίου, μπορεί στη συνέχεια να κατασκευάσει διάφορα σενάρια 
επεμβάσεων για την αναβάθμιση των κατασκευαστικών στοιχείων του 
κτηρίου, την την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης. Στην αξιολόγηση και την κατάταξη των διαφόρων 
σεναρίων λαμβάνονται υπόψη η εκτίμηση για το συνολικό κόστος κάθε 
σεναρίου επεμβάσεων, η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς 
και οι επιπτώσεις στην ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης και των 
προτάσεων αξιολόγησης των διαφόρων σεναρίων. Η γενική αξιολόγηση 
των κτηρίων επικεντρώνεται σε τρείς τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν: 
(Α) την κατασκευή και λειτουργικότητά του  (κέλυφος, κατασκευαστικά 
στοιχεία, ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις ), (Β) 
την ενεργειακή συμπεριφορά του και  (Γ) την ποιότητα του εσωτερικού 
περιβάλλοντος.  

Τομέας Α: Κατασκευαστική / λειτουργική κατάσταση. Η κατάσταση της 
κατασκευής και της λειτουργικότητας του κτηρίου κρίνεται κατά την 
επιτόπια επίσκεψη  του μελετητή στο κτήριο, η οποία οργανώνεται και 
πραγματοποιείται σύμφωνα με την μεθοδολογία και την υποστήριξη του 
λογισμικού EPIQR και διαρκεί το πολύ μια ημέρα. Σύμφωνα με τη 
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μεθοδολογία EPIQR, το κτήριο χωρίζεται σε 50 στοιχεία, το καθένα από 
τα οποία αποτελείται από έναν ή περισσότερους τύπους. Για τον καθορι-
σμό της κατάστασης ενός τύπου του κτηρίου, ο μελετητής λαμβάνει υπ' 
όψη του τη γενική εκτίμηση της συνολικής του κατάστασης. Για κάθε 
τύπο έχουν συγκεντρωθεί οι πιό αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις φθορών 
και καταστροφών, έχουν ομαδοποιηθεί και καταταχτεί σε αθροι-
στικές κατηγορίες. Έτσι η κατάσταση ενός τύπου περιγράφεται απο 4 
κωδικούς α έως δ, ξεκινώντας απο την καλή κατάσταση ( κωδικός *α* - 
καμία επέμβαση ) και καταλήγοντας στην κακή κατάσταση ( κωδικός 
*δ* - αντικατάσταση). Οι ενδιάμεσες περιπτώσεις αντιστοιχούν σε 
διαφορετικής έκτασης απαιτούμενες επισκευές. Για κάθε κατηγορία 
φθορών και καταστροφών έχουν καθοριστεί και κοστολογηθεί μια σειρά 
από εργασίες απαραίτητες για την επισκευή ή τη συντήρηση του 
αντίστοιχου τύπου με σκοπό την επαναφορά του στην καλύτερη 
κατάσταση. Για την καλύτερη υποστήριξη του μελετητή στην επιλογή 
του κατάλληλου κωδικού κατάστασης κάθε στοιχείου, πέρα από την 
περιγραφή, το λογισμικό συνδυάζει τις δυυνατότητες των προγραμμάτων 
πολυμέσων, διαθέτοντας μια εκτενή βάση φωτογραφικού υλικού. Οι 
φωτογραφίες αυτές προέρχονται από ένα μεγάλο αριθμό Ελληνικών 
κτηρίων σε διάφορες περιοχές της χώρας, αντιπροσωπευτικές της 
τυπολογίας των εγκαταστάσεων και των προβλημάτων που αυτά 
παρουσιάζουν.  

Τομέας Β: Ενεργειακή συμπεριφορά. Η ενεργειακή συμπεριφορά του 
κτηρίου αξιολογείται με βάση τις πληροφορίες που συλλέγει ο μελετητής 
για το κτήριο καθώς επίσης και από μερικές συμπληρωματικές μετρήσεις 
( θερμοκρασία, υγρασία, επίπεδα φωτισμού, ταχύτητα αέρα στους 
χώρους ) που είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με φορητά όργανα 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Το πρόγρμμα παρέχει ενδεικτικές 
πληροφορίες για την κατάταξη του κτηρίου σύμφωνα με μια συγκριτική 
κλίμακα ενεργειακής κατανάλωσης, με βάση μέσες τιμές καταναλώσεων 
για τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι ο επιθεωρητής μπορεί να έχει μια 
αρχική εικόνα της ενεργειακής συμπεριφοράς του υπό μελέτη κτηρίου, 
καθώς και των δυνατοτήτων βελτίωσής του. Το πρόγραμμα EPIQR 
περιλαμβάνει διάφορα υπολογιστικά εργαλεία για τον υπολογισμό 
φορτίων και την αξιολόγηση ενεργειακών επεμβάσεων στο κτήριο και 
τις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα γίνονται υπολογισμοί για: 

* Το θερμικό και ψυκτικό φορτίο του κτηρίου και το δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας.  

*      Την εξοικονόμηση ενέργειας από εγκατάσταση ηλιακών 
συλλεκτών, αντικατάσταση του λέβητα, τοποθέτηση θερμοστατικών 
δικλίδων στα θερμαντικά σώματα, μόνωση του δικτύου σωληνώσεων 
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διανομής θερμότητας, αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμου κτλ. Η 
εισαγωγή των στοιχείων που χρειάζονται για τους ενεργειακούς 
υπολογισμούς και γενικότερες τεχνικές συμβουλές για εξοικονόμηση 
ενέργειας, υποστηρίζονται από διάφορες βιβλιοθήκες του λογισμικού. 
συγκεκριμένα:  

* Βιβλιοθήκη κλιματολογικών στοιχείων, η οποία περιέχει μέσες, 
μηνιαίες τιμές διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων για αντι-
προσωπευτικές περιοχές κάθε χώρας. 

* Βιβλιοθήκη τυπικών κατασκευών, η οποία περιέχει θερμοφυσικές 
ιδιότητες τυπικών κατασκευών για τοίχους, οροφές, δάπεδα και 
παράθυρα. 

*Βιβλιοθήκη κανονισμών / Νομοθεσίας, η οποία περιέχει σχετικές 
πληροφορίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

* Βιβλιοθήκη τεχνικών οδηγιών, η οποία περιέχει ενεργειακές 
συμβουλές  

Τομέας Γ: Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος. Η ποιότητα του 
εσωτερικού περιβάλλοντος αξιολογείται άμεσα από τις απαντήσεις των 
ενοίκων των κτηρίων στο ερωτηματολόγιο. Σκοπός του ερωτηματολογί-
ου είναι ο εντοπισμός των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
ένοικοι του κτηρίου, τα οποία είναι πιθανό να μην προκύπτουν από 
οπτικές παρατηρήσεις, καθώς επίσης και η εξακρίβωση της συμπεριφο-
ράς του κτηρίου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο κατά την 
περίοδο πραγματοποίησης της έρευνας. Οι ερωτήσεις σχετίζονται με τις 
συνθήκες θερμικής άνεσης ( πολύ κρύο / ζέστη το χειμώνα, πολύ ζέστη 
το καλοκαίρι, παγωμένα /  ζεστά πόδια, αίσθηση ψυχρών / θερμών 
επιφανειών), τις πηγές ρευμάτων αέρα στους  διάφορους χώρους, την 
ποιότητα του εσωτερικού αέρα, τις πηγές οσμών, την υγρασία στα 
παράθυρα, τις συνθήκες οπτικής άνεσης, τα συμπτώματα ερεθισμού σε 
μάτια, λαιμό, πονοκεφάλου, αναπνευστικών προβλημάτων, τις πηγές 
θορύβου, την ασφάλεια και την ποιότητα των παροχών στο διαμέρισμα 
κτλ. Οι ένοικοι καταγράφουν τις εντυπώσεις τους στα αντίστοιχα 
ερωτήματα επιλέγοντας την συχνότητα εμφάνισης κάποιου 
προβλήματος. Τα στοιχεία των ερωτηματολογίων εισάγονται στο 
πρόγραμμα όπου γίνεται η επεξεργασία τους και συνδέονται με όλες τις 
άλλες πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για την κατασκευή και την 
ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου. Αποτελέσματα καταγραφών Ο 
έλεγχος της πληρότητας του ΕPIQR ώστε να   καλύπτονται οι ιδιαιτερό-
τητες σε διαφορετικού τύπου πολυκατοικίες που υπάρχουν σε διάφορες 
χώρες, έγινε με μια σειρά πιλοτικών εφαρμογών σε εθνικό επίπεδο. Η 
μέθοδος χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε επτά ευρωπάϊκές χώρες με 
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εφαρμογή σε 33 συνολικά πολυκατοικές. Τα αποτελέσματα καταγραφών 
παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. Τα πλήρη στοιχεία για τα 
ελληνικά κτήρια περιλαμβάνονται στη δημοσίευση: Επεμβάσεις σε 
πολυκατοικίες - Μελέτες εφαρμογών σε ελληνικά κτήρια. 2. Όπως είναι 
αναμενόμενο, η κατασκευαστική και λειτουργική κατάσταση του κάθε 
κτηρίου εξαρτάται από την ηλικία του, αλλά και σε μεγάλο βαθμό, από 
τη χρήση και τη συντήρησή του. Τα ποσοστά εμφάνισης των κωδικών 
κατάστασης *α* και *δ* για όλα τα καταγραφόμενα κτήρια στις 7 χώρες 
απεικονίζονται στα Σχήματα 1-2 αντίστοιχα. Τα κτήρια που έχουν το 
μεγαλύτερο ποσοστό στοιχείων με κωδικό κατάστασης *δ* είναι δύο 
κτήρια στη Γαλλία ( 3 και 5 ), ένα κτήριο στη Γερμανία (2), ένα κτήριο 
στην Ελβετία ( 2), Ένα κτήριο στην Ελλάδα (2) και δύο κτήρια στην 
Ολλανδία (1 και 2 ). Από αυτά τα κτήρια στη Γαλλία, την Γερμανία και 
την Ελλάδα,έχουν την μεγαλύτερη ηλικία σε σχέση με όλα τα κτήρια που 
συμπεριλαμβάνονταισ την καταγραφή. Γενικά στην πλειοψηφία των 
κτηρίων, τα στοιζεία που χαρακτηρίζονται από κωδικό κατάστασης *α* 
έχουν μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που χαρακτηρίζονται από κωδικό 
κατάστασης *δ*. Συγκεκριμένα τα στοιχεία που συναντώνατι πιό συχνά 
σε πολύ καλή κατάσταση ( κωδικός *α* ) είναι  (ανάλογα με το ποσοστό 
εμφάνισης ) το Ηλεκτρικό δίκτυο ( Συνδέσεις, μετρητές, διανομή), το 
Δίκτυο αερίου, οι εγκαταστάσεις ύδρευσης / αερίου, η Αποθήκη 
πετρελαίου, ο Φέρων οργανισμός του κτηρίου, τα Υποστηλώματα στέ-
γης, το Δίκτυο ασθενών ρευμάτων και το δίκτυο ζεστού νερού χρήσης. 
Τα στοιχεία που συναντώνται πιό συχνά σε πολύ άσχημα κατάσταση ή 
δεν υπάρχουν ( κωδικός *δ* ) είναι κατά σειρά, σύμφωνα με το ποσοστό 
εμφάνισης, η Θερμομόνωση των όψεων, η Θερμομόνωση στέγης / 
δώματος, ο Αερισμός των βοηθητικών χώρων, η Θερμομόνωση του 
δαπέδου του κτηρίου, τα παράθυρα, τα παραθυρόφυλλα, η Στέγη / δώμα, 
η Κουζίνα και η Θέρμασνη, των χώρων. Η πραγματική ετήσια κατανά-
λωση θερμικής ενέργειας (Wh/m2  θερμαινόμενης επιφάνειας ) στα 
κτήρια που ελέγχθηκαν παρουσιάζεται στο σχήμα 3. Η μέση 
κατανάλωση θερμικής ενέργειας (kWh/m2 θερμαινόμενης επιφάνειας) 
που προκύπτει από το υπάρχον δείγμα για κάθε χώρα απεικονίζεται στο 
σχήμα 4. Για τη μεγάλη Βρετανία, δε συλλέχθηκαν αντίστοιχα στοιχεία. 
Στα σχετικά περιορισμένα δείγματα φαίνεται ότι τα κτήρια που 
ελέγχθηκαν στην Ελλάδα έχουν τη χαμηλότερη μέση κατανάλωση 
θερμικής ενέργειας ( Σχήμα 4 ). Από το σχήμα 3 όμως, είναι προφανές 
ότι στα δύο από αυτά τα κτήρια και συγκεκριμένα αυτά που είναι στη 
Βόρεια περιοχή της χώρας, έχουν ετήσια κατανάλωση ενέργειας που 
είναι συγκρίσιμη με τις αντίστοιχες των βορείων ευρωπαϊκών χωρών            
( στήλες 4- 5 στο διάγραμμα ). Η ποιότητα του εσωτερικού 
περιβάλλοντος για όλα τα καταγραφόμενα κτήρια, όπως προκύπτει από 
το μέσο όρο των εσωτερικών συνθηκών άνεσης και ποιότητας 
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περιβάλλοντος, απεικονί-ζεται στο σχήμα 5. Οι απαντήσεις χωρίζονται 
σε τρείς ποιοτικές κατηγορίες, ικανοποιητικές, μή ικανοποιητικές και 
μέσες. Τα Γαλλικά κτήρια δεν εμφανίζονται να έχουν ικανοποιητική 
ποιότητα εσωτερικού αέρα στους χώρους. Η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια 
γενικά ως προς την ικανοποίηση των ενοίκων εμφανίζεται στα Ελληνικά 
κτήρια. Οι ένοικοι των Ελληνικών πολυκατοικιών αντιμετωπίζουν 
προβλήματα θερμικής άνεσης ( χειμώνα - καλοκαίρι ), ποιότητας 
εσωτερικού αέρα, ακουστικής και οπτικής άνεσης, ασφάλειας και 
παροχής ζεστού νερού χρήσης. Τα Ολλανδικά κτήρια αντιμετωπίζουν 
προβλήματα θερμικής άνεσης το καλοκαίρι, ακουστικής άνεσης, 
ασφάλειας και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Συνεπώς η συνολική 
αξιολόγηση της υφισταμένης κατάστασης και συμπεριφοράς των 
κτηρίων ( κατασκευή, λειτουργικότητα, ενέργεια, ποιότητα εσωτερικού 
περιβάλλοντος) εξαρτάται από συνδυασμούς παραμέτρων, με 
διαφορετική φυσικά βαρύτητα για κάθε μία. Η νέα Ευρωπαϊκή 
μεθοδολογία EPIQR αποτελεί ένα πλήρες εργαλείο για τη συνολική 
αξιολόγηση των πολυκατοικιών και διαθέτει σημαντική ευελιξία ώστε να 
μπορεί σχετικά εύκολα να προσαρμοστεί και σε άλλους τύπους κτηρίων. 
Για το σκοπό αυτό, έχει ήδη αρχίσει ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο 
οποίο συμμετέχει από την ελλάδα το εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με 
στόχο την ανάπτυξη μιας παρόμοιας μεθοδολογίας για τον έλεγχο 
κτηρίων γραφείων. Το πρόγραμμα EPIQR για τις πολυκατοικίες 
διατίθεται στα Ελληνικά και συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης, 
αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας και με τα αποτελέσματα που 
προέκυψαν στα παραδείγματα εφαρμογής στα 8 κτήρια που ελέγχθησαν 
στην Ελλάδα. Στο σύνολο περιλαμβάνονται η δομή  και τα στοιχεία του 
προγράμματος, οι βιβλιοθήκες ( οπτικό υλικό 1000 φωτογραφιών, 
τυπικές κατασκευές, υλικά, μετεωρολογικά  στοιχεία, κατασκευαστικές / 
λειτουργικές φθορές, εργασίες, κόστος, νομοθεσία, τεχνικές οδηγίες ) και 
όλα αυτά προσαρμοσμένα στην Ελληνική πραγματικότητα. τα στοιχεία 
από τις καταγραφές των Ευρωπαϊκών κτηρίων συγκεντρώθηκαν από 
τους ακόλουθους οργανισμούς σε κάθε χώρα: CTSB - Γαλλία, ΙΒP - 
Γερμανία, SBI- Δανία, EPFL- Ελβετία, Εθνικό Αστεροσκοπείο αθηνών 
(ΕΑΑ)- Ελλάδα και ΤΝΟ - Ολλανδία. Η ελληνική συμμετοχή στην 
ανάπτυξη του προγράμματος EPIQR χρηματοδοτήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή επιτροπή, την ΓΓΕΤ του υπουργείου ανάπτυξης και από το 
Εθνικό Αστεοσκοπείο Αθηνών.8 

 
                                                           
8 Μέθοδος αξιολόγησης υφιστάμενων πολυκατοικιών ΑΡΘΡΟ των: Κ. ΜΠΑΛΑΡΑ, Κ. ΔΡΟΥΤΣΑ, 
Α. ΑΡΓΥΡΙΟΥ, της ομάδας Εξοικονόμησης Ενέργειας, του ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 
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9.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ   ΜΕ   ΤΟ  ΝΕΟ ΕΝΕΡΓΕΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ                      

( ΚΟΧΕΕ) 

 

Η θέσπιση του κανονισμού Ορθολογικής χρήσης και εξοικο-νόμησης 
ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), που ορίζεται μετ την υπ' αριθμ. 21475/4707/ ΦΕΚ 
ΒΑ.Φ 880/ 19.8.1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποτελεί ένα 
σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενεργειακά πιό ορθολογικών 
κτηρίων στην Ελλάδα. 

Η ενεργειακή αναβάθμιση υφισταμένων κτηρίων αποτελεί ίσως το 
ουσιαστικότερο βήμα στη προσπάθεια του εξορθολογισμού της 
κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα της εξυπηρέτησης κτηρίων στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό έχει τεκμηριωθεί από 
αντίστοιχεις έρευνες και στην Ελλάδα, όπου η συντριπτική πλειοψηφία, 
των κτηρίων δεν διαθέτει θερμομόνωση, επειδή αυτά έχουν 
κατασκευαστεί πρίν την εισαγωγή του κανονισμού Θερμομόνωσης το 
1979, ή διαθέτει ελλιπή, επειδή οι μελέτες εφαρμόζονται πάντα στην 
πράξη. Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης η μέση ετήσια ανοιγμένη 
κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κυμαίνεται από 130 έως 180 
kWh/m2  και έτος, άν τα κτήρια αυτά διέθεταν, τη στοιχειώδη έστω, 
θερμομόνωση που προβλέπει ο σχετικός κανονισμός. Ο ΚΟΧΕΕ 
αποτελεί την ανταπόκριση της Ελληνικής πολιτείας στην Οδηγία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα στον τομέα της εξυπηρέτησης κτηρίων. Πέραν των 
καινοτομιών που αφορούν, μεταξύ άλλων τον προσδιορισμό, των 
ετήσιων θερμαντικών και ψυκτικών φορτίων, ο Κανονισμός θα καλύπτει 
και το θέμα των υφιστάμενων κτηρίων. Παρότι ο κανονισμός είναι 
ακόμη στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας των διατάξεών του,  η 
φιλοσοφία του βασίζεται στα αποτελέσματα του  προγράμματος 
"Ενέργεια 2001 "του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα οποία είναι ήδη δημοσιευμένα. 
Μπορεί κανείς επομένως να προβεί σε έναν σχολιασμό των προτάσεων 
που αφορούν τα υφιστάμενα κτήρια, καθώς και των παρεμβάσεων που 
θα απαιτηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι αντίστοιχοι στόχοι. Ως 
κύριο στόχο της ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους των κτηρίων ο 
ΚΟΧΕΕ προβλέπει τη θερμομόνωση του εξωτερικού περιβλήματος του 
κτηριακού κελύφους, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες 
απαιτήσεις του κανονισμού Θερμομόνωσης. Στην περίπτωση που αυτό, 
για τεχνικούς λόγου δεν είναι εφικτό, συστήνεται η εφαρμογή, κατά 
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σειρά προτεραιότητας και ανάλογα με το είδος των κτηρίων, των 
ακόλουθων μέτρων: 

Για κτήρια με 1- 3 ορόφους: 

 

 
                           Σχήμα: 9.1.1 

 
             Σχήμα: 9.1.2     1. Πατητή τσιμεντοκονία με στεγανά πρόσμικτα. 2. Πυκνό πλέγμα για τη 
συγκράτηση της τσιμεντοκονίας 3. Πλάκες πεζοδρομίου. 4. Στηριγματα. 5. Θερμομονωτική στρώση. 
6. Στεγανωτικά φύλλα. 7. Υφιαστάμενο δάπεδο. 
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• Αναδρομική θερμομόνωση δαπέδου ή πιλοτής και δωματίου. 
Ανάλογα με την κλιματική ζώνη και την κατάσταση του κτηρίου 
αυτό ισοδυναμεί με χρήση 5-8 cm ενός σύγχρονου 
θερμομονωτικού υλικού, το οποίο διαθέτει συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας λ = 0,04 w/mk.  

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων, με καινούργια με διπλούς 
υαλοπίνακες και αυξημένη αεροστεγανότητα ή προσθήκη 
δεύτερου εξωτερικού κουφώματος στις όψεις του κτηρίου.  

• Ενίσχυση της θερμομόνωσης των κατακόρυφων εξωτερικών 
δομικών στοιχείων. Σύμφωνα με τις προτάσεις του " Ενέρ-γεια 
2001 ", κατά σειρά προτεραιότητας οφείλουν να μονω-θούν οι 
οπτοπλινθοδομές, μετά οι δοκοίκαι τέλος τα τοιχία και τα 
υποστυλώματα. Αντίστοιχα με τα οριζόντια δομικά στοιχεία αυτό 
συνεπάγεται τη χρήση θερμομονωτικού υλικού πάχους 5 cm, για 
τη ζώνη, 4 cm για τη β' ζώνη και 2-4 cm για την α' ζώνη, με τις 
ίδιες προδιαγραφές θερμικής αγωγι-μότητας. 

Για κτήρια με 4-8 ορόφους: 

Οι παρεμβάσεις διέπονται από τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές, με 
αντρίστροφη όμως σειρά προτεραιότητας: 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων 

• Θερμομόνωση πλινθοδομών σε συνδυασμό με θερμομόνω-ση 
κατακόρυφων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος. 

• Θερμομόνωση δαπέδου ή πιλοτής και δώματος. 

 

Η σειρά ιεράρχησης των παρεμβάσεων έχει αποτελέσει αντικεί-μενο 
κριτικής, κυρίως στα κτήρια ύψους έως και τριών ορόφων, στο σύνολό 
τους όμως τα μέτρα μπορεί να θεωρηθούν κινούμενα στη σωστή 
κατεύθυνση. 

9.2 Περιορισμοί 

 

Στην διερεύνηση των δυνατοτήτων επίτευξης αυτών των στόχων 
ανακύπτει ια σειρά από περιορισμούς: 
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9.2.α Νομικοί Περιορισμοί 

 

Οι νομικοί περιορισμοί απορρέουν από το Γενικό Οικοδομικό 
Κανονισμό (ΓΟΚ) και τις διατάξεις του αστικού δκαίου που αφορούν 
στις σχέσεις οριζόντιας και κάθετης συνιδιοκτησίας καθώς και 
ιδιοκτητών – ενοικιαστών ενός ακινήτου. Σε ότι αφορά στο ΓΟΚ 
σημαντικότερ πρόβλημα είναι η απαγόρευση επέκτασης περα της 
οικοδομικής γραμμής, η οποία καθιστά την εξωτερική θερμομόνωση 
παράνομη. Η διάταξη αυτή προβλέπεται να αναθεωρηθεί, τουλάχιστο σε 
ότι αφορά στα όρια με δημόσιους χώρους. Το πρόβλημα των σχέσεων 
αστικού δικαίου είναι πιό περίπλοκο. Αφορά στις σχέσεις μεταξύ των 
συνιδιοκτητών σε ένα κτήριο και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
μειζονες εργασίες σε αυτό. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συγκατάθεση 
όλων των ιδιοκτητών σε περιπτώσεις εργασιών μεγάλης έκτασης είναι 
σπάνια. Σημαντικό είναι και το ζήτημα της κατανομής των δαπανών 
ανάμεσα σε ιδιοκτήτες και ενοκιαστές, καθώς και οι πρώτοι καλύπτουν 
τις δαπάνες και οι δεύτροι καρπώνονται τις ωφέλειες. Προκύπτει 
επομένως η ανάγκη αναθεώρησης, της νομοθεσίας στα πρότυπα της 
αντίστοιχης άλλων Ευρωπαϊκών κρατών, ώστε ο ιδιοκτήτης να 
αποσβένει σε εύλογο χρόνο το ποσό που έχει δαπανήσει για την 
αναβάθμιση του ακινήτου. 

9.2.β Πολεοδομικοί κτιριολογικοί περιορισμοί 

 

Ο πρώτος περιορισμός απορρέει από το σύστημα της συνεχούς 
δόμησης που εφαρμοζόταν ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Οι 
εκτεθειμένες περιβάλλουσες επιφάνειες των κτηρίων είναι σαφώς 
μικρότερες απ’ ότι άν η δόμηση δεν θα ήταν συνεχής, με αποτέλεσμα ο 
δείκτης F / V να είαι σχετικά μικρός. Από τα αποτελέσματα τριών 
ερευνών που διεξήχθησαν και αφορούσαν συνολικά περισσότερα από 
260 κτήρια, στο κέντρο τριών Ελλνικών Πόλεων, προέκυψε οτι η μέση 
τιμή του είναι 0,52, πολύ χαμηλότερη από ότι είναι σε κτήρια που είναι 
πανταχόθεν ελευθερα. Αυτό μποεί καταρχήν να φαίνεται θετικό, λογω 
των μικροτερων απωλειών θερμότητας, περιορίζει ωστόσο τις 
δυνατότητες παρέμβασης στα κατακόρυφα στοιχεία του κελύφους στις 
ελεύθερες μονο όψεις. 

Παράλληλα δημιουργούνται δυσκολίες όταν ένα χαμηλό κτήριο 
εφάπτεται ενός ψηλότερου. Στην περίπτωση αυτή η αναδρομική 
θερμομόνωση της εκτεθειμένης επιφάνειας του ψηλότερου κτηρίου 
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προϋποθέτει τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών του χαμηλότερου, καθώς 
και την αποδοχή της όχλησης που θα προκαλεσουν οι κατασκευαστικές 
εργασίες. Τέλος, στην περίπτωση που ένα κτήριο θερμομονωθεί 
αναδρομικά στις δύο ελέυθερες όψεις του ενώ τα δύο εκατέρωθέν του 
εφαπτόμενα όχι, προκύπτει και ένα θέμα έμμεσης θέρμανσης των 
τελευταίων σε βάρος του πρώτου.  

Μια δεύτερη επισήμανση αφορά στην ηλικία των κτηρίων. Τα κτήρια 
που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1960, αποτελούν ένα ενεργειακό 
σημαντικό πρόβλημα, ταυτοχρονα όμως και ένα αρκετά πεπαλαιωμένο 
περουσιακό στοιχείο, για την αναβάθμιση του οποίου οι ιδιοκτήτες 
σπανίως δέχονται να επωμιστούν σημαντικές δαπάνες, αφού είναι 
αμφίβολη η δυνατότητα απόσβεσής τους. 

9.3 Κατασκευαστικές δυνατότητες παρέμβασης 

 

Οι τέσσερις δυνατότητες παρέμβασης ενοπίζονται στην αναδρομική 
θερμομόνωση των κάθετων δομικών στοιχείων, του δώματος, της 
πιλοτής, καθώς και την αντικατάσταση των κουφωμάτων.  

 

 
    Σχήμα: 9.3.1     

 



 

 
 

182

 

 

9.4 Θερμομόνωση τοιχοποιϊας & στοιχείων σκυροδέματος. 

 

Το προβλημα της αναδρομικής θερμομόνωσης των όψεων ενος 
κτηρίου είναι δυνατό να επιλυθεί με πλήθος κατασκευαστικών λύσεων. 
Οι λύσεις αυτές διαφοροποιούνται από τη θέση τοποθέτησης της 
θερμομόνωσης, εσωτερικά ή εξωτερικά και τον τρόπο επικάλυψης του 
θερμομονωτικού υλικού. Από τν άποψη της δομικής φυσικής η 
τοποθέτηση της θερμομόνωσης στο εωτερικό του κελύφους δεν 
ενδείκνυται σε κτήρια συνεχούς χρήσης, επειδήμειώνεται η θερμική 
μάζα του κτηρίου. Παράλληλα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα των θερμογεφυρών σε προβόλους δοκούς, και τις επαφές 
κάθετων - οριζόντιων δομικών στοιχείων. Κατασκευαστικά προκύπτουν 
δυσκολίες εξαιτείας της απαιτούμενης αποξήλωσης και 
επανατοποθέτησης υδραυλικών και ηλεκτρολογικών παροχών. Ακόμη η 
λύση αυτή επιφέρει, σημαντικά πρακτικά προβλήματα, καθώς υπάρχει 
και η δυσφορία των ενοίκων απέναντι στην όχληση των εργασιών και 
την, έστω και μικρή, μείωση του οφέλιμου εμβαδού των διαμερισμάτων 
τους. Για τους λόγους αυτούς η λύση της εσωτερικής θερμομόνωσης 
εφαρμόζεται κυρίως σε διατηρητέα κτήρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η 
παράμβαση στην αρχιτεκτονική μορφολογία των όψεων.  

Η λύση της εξωτερικής αναδρομικής θερμομόνωσης των 
κατακορύφων στοιχείων του κελύφους της αποτελεί την πλέον 
ενδεδειγμένη λύση, καθώς δεν παρουσιάζει τα μειονεκτήματα που 
ισχύουν για την εσωτερική θερμομόνωση. Το σημαντικότερο τεχνικό 
πρόβλημα που εμφανίζεται είναι η πρόσβαση στην εξωτερική όψη του 
κτηρίου, που καθιστά απαραίτητη τη χρήση ικριωμάτων, αυξάνοντας το 
σχετικό κόστος. Σε ότι αφορά στο τεχνικό μέρος της κατασκευής, αυτό 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Καθαρισμός υποστρώματος, με απόξεση, καθαίρεση των σαθρών 
τμημάτων και στη συνέχεια επανακατασκευή των τμημάτων του 
υφιστάμενου εξωτερικού επιχρίσματος, όπου υπάρχουν φθορές. 
Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει και την επιδιόρθωση οποιασδήποτε 
άλλης φύσης βλάβη της τοιχοποιϊας.  

• Εφαρμογή θερμομόνωσης. Στην υφιστάμενη εξωτερική επιφάνεια 
στερεώνεται το θερμομονωτικό υλικό, που  μπορεί να είναι πλάκες 
εξηλασμένης πολυστερίνης, σκληρές πλάκες πετροβάμβακα ή 
υαλοβάμβακα, με πλαστικά καρφωτά βύσματα τα οποία 
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διαπαιρνούν το υφιστάμενο επίχρισμα και φτάνουν μέσα στην 
τοιχοποιϊα ή στο στοιχείο του σκυροδέματος. Η στερέωση των 
πλακών πρέπει να ενισχυθεί με ειδική τσιμεντόκκολλα.  

• Επικάλυψη θερμομόνωσης. Ακολουθεί η κατασκευή επιχρί-
σματος, ενώ απαιτείται η χρήση ειδικού πλέγματος ενίσχυσης του 
επιχρίσματος για την αποφυγή ρηγματώσεων από θερμικές 
φορτίσεις. Η κατασκευή ολοκληρώνεται με τη βαφή της όψης με 
αδιάβροχα, υδατμοδιαπερατά χρώματα. Είναι ευνόητο ότι η 
επικάλυψη της θερμομόνωσης μπορεί να γίνει, κυρίως στις όψεις 
κτηρίων, και με επιχρισμένη ή εμφανή τοιχοποιϊα, με μαρμάρινες 
πλάκες ή προκατασκευασμένα στοιχεία. 

 

9.5 Θερμομόνωση δώματος 

 

Η λύση που επιλέγεται για την θερμομόνωση, είναι αυτή του 
αντεστραμμένου δώματος. Εκτός των εξαίρετων ιδιοτήτων από άποψη 
δομικής φυσικής, η λύση αυτή παρουσιάζει και το σημαντικό 
πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούνται εργασίες αποξήλωσης της υφιστάμενης 
κατασκευής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 3 στάδια: 

• Καθαρισμός υποστρώματος, με την τοπική αποξήλωση της 
υφιστάμενης στεγάνωσης, όπου υπάρχουν φθορές, τον έλεγχο των 
υποκείμενων στρώσεων και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.  

• Τοποθέτηση στεγανωτικής στρώσης. Γίνεται με τη χρήση 
ελαστομερών ασφαλτοπάνων με οπλισμό ινών πολυεστέρα που 
επικολλούνται με φλόγιστρο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται όπου η 
στεγάνωση συναντά κάθετα στοιχεία όπως καπνοδόχους και 
περιμετρικά στηθαία.  

• Τοποθέτηση θερμομόνωσης. Το θερμομονωτικό υλικό τοποθετεί-
ται πάνω από τη στεγάνωση. Το πάχος του υλικού ανέρχεται 
τουλάχιστον σε 5 cm. Οι πλάκες πρέπει να διαθέτουν επικάλυψη 
γαρμπιλιού, ψηφίδας ή τσιμεντοκονίας στην άνω επιφάνειά τους. 
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    Εικόνα: 9.5.1Εσωτερική αναδρομική θερμομόνωση τοιχοποϊίας 

 
      Εικόνα: 9.5.2 Κόλληση ασφαλτικής μεβράνης σε υφιστάμενο δώμα. 
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9.6 Θερμομόνωση οροφής υπόστυλου χώρου ( πιλοτής ). 

 

Είναι η τεχνικά απλούστερη επέμβαση, που πραγματοποιείται 
εξωτερικά, από την πλευρά του υπόστυλου χώρου με την τοποθέτηση 
της θερμομόνωσης στην οροφή και την επίχρισή της. 

Καθαρισμός υποστρώματος. Η επιφάνεια της οροφής πρέπει αρχικά να 
καθαριστεί καλά από οποιαδήποτε ξένα σώματα, τμήματα αποκολ-
λημένου επιχρίσματος ή περιοχές του επιχρίσματος, οι οποίες έχουν 
προσβληθεί από την υγρασία 

• Εφαρμογή θερμομόνωσης. Συνιστάται η χρήση σύνθετων πλακών 
ξυλόμαλλου - πολυστερίνης - ξυλόμαλλου, πάχους 5cm, ώστε να 
επιτυγχάνεται εκτός της θερμομόνωσης και η ηχομόνωση. Το 
υλικό ενδείκνυται λόγω της αντοχής του χωρίς επικάλυψη στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες, αλλά και της εξωτερικής πρόσφυσης 
που εξασφαλίζει στο επίχρισμα στην περίπτωση που επιλεγεί αυτή 
η λύση επικάλυψης. Οι πλάκες στερεώνονται με μεταλλικά 
ανοξείδωτα βύσματα, που πρέπει να διαπερνούν το 
θερμομονωτικό υλικό και να εισέρχονται στην πλάκα του 
οπλισμένου σκυροδέματος. Η βελτίωση της πρόσφυσης των 
θερμομονωτικών πλακών επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικής 
τσιμεντόκολλας.  

• Επικάλυψη θερμομόνωσης. Καθώς ο υπόστυλος χώρος, 
χρησιμοποιείται κατά κανόνα ως χώρος στάθμευσης, το 
θερμομονωτικό υλικό μπορεί να επιχριστεί ή απλώς να βαφεί. 
Μπορεί, ωστόσο να παραμείνει και ώς έχει εκτεθειμένο, χωρίς να 
υπάρχει θέμα προσβολής του από τα καιρικά φαινόμενα. 

9.7 Αντικατάσταση κουφωμάτων. 

 

Είναι μια μορφή παρέμβασης που ενώ είναι τεχνικά απλή, απαιτεί την 
προσεκτική εκτέλεση των ακόλουθων εργασιών\, ώστε να επιτευχθεί ο 
στόχος της αεροστεγανότητας και  της ηχομόνωσης: 

• Αποξήλωση του υφιστάμενου κουφώματος.  

• Τοποθέτηση του καινούργιου και σφράγιση των αρμών.  

• Επιδιόρθωση των συναρμογών κουφώματος - τοίχου.  

• Ενδεχόμενο τοπικό βάψιμο της τοιχοποιϊας. 
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Η επιλογή των κουφωμάτων, ως προς τον τρόπο λειτουργίας                         
( ανοιγόμενα, συρόμενα ) και το υλικό,  ( αλουμίνιο, σύνθετα υλικά, 
ξύλο), σχετίζεται με κριτήρια αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας και 
κόστους. Τα κουφώματα οφείλουν να έχουν συντελεστή θερμοπερα-
τότητας τουλάχιστο 3,2 W/m 2 k. Η ύπαρξη πιστοποίησης των θερμο-
μονωτικών και ηχομονωτικών ιδιοτήτων τους είναι αναγκαία. Και οι 
τέσσερις κατηγορίες παρεμβάσεων που παρουσιάστηκαν είναι τεχνικά 
σχετικά εύκολες υλοποιήσιμες, ενώ το κόστος τους δεν είναι 
απαγορευτικό. 

 
Εικόνα: 9.7.1 Τοποθέτηση θερμομόνωσης πάνω στη στεγάνωση σε αντεστραμμένο δώμα. 

 

9.8 Αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. 

  

Η θεώρηση των αποτελεσμάτων έχει δύο διαστάσεις, την αξιολόγηση 
της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων στα κτήρια, 
όπου αυτές είναι τεχνικά εφικτές, και την αξιολόγηση της σκοπιμότητας 
υλοποίησης αυτών των παρεμβάσεων στο σύνολο των κτηρίων. 

Όπως κατέδειξαν τα αποτελέσματα της διερεύνησης της ενεργειακής 
συμπεριφοράς των κτηρίων, σε όσα κτήρια μπορούν να υλοποιηθούν 
παρεμβάσεις, αυτές επιτυγχάνουν ικανοποιητική έως πολύ σημαντική 
μείωση των θερμικών φορτίων, που κυμαίνεται από 8% έως 50%, σε 



 

 
 

187

σχέση με την αρχική κατάσταση. Επομένως, τόσο η αναδρομική 
θερμομόνωση των συμπαγών δομικών στοιχείων, όσο και η 
αντικατάσταση των κουφωμάτων αποδεικνύονται αποτελεσματικά μέτρα 
εξοικονόμησης ενέργειας, που ταυτόχρονα οδηγούν και σε βελτίωση των 
συνθηκών θερμικής άνεσης. 

Η ανάλυση της οικονομικής σκοπιμότητας των παρεμβάσεων 
διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το συγκεκριμένο κτήριο. 
Θεωρώντας ως βασικές παραδοχές ότι η συμβατική διάρκεια ζωής ενός 
κτηρίου είναι 50 χρόνια και ότι το κόστος κεφαλαίου δεν υπερβαίναι το 
8%, μετά την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, η έντοκη 
περίοδος αποπληρωμής του κόστους των παρεμβάσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα είκοσι χρόνια, προκειμένου αυτές να είναι σκόπιμες ή 
ελκυστικές για τον ιδιοκτήτη του κτηρίου. 

 

 
9.9 Επανασχεδιαμός του οικισμού  " Αη - Γιάννης ". Στη 
Θεσσαλονίκη. 

  

Το μεγαλύτερο μέρος των εργατικών κατοικιών στην Ελλάδα, οι 
οποίες κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1950-60, 
βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση εγκατάλειψης από πλευράς 
συντήρησης, ενώ παράλληλα δεν πληρούν πλέον τις σύγχρονες 
απαιτήσεις άνετης κατοίκησης. Η διαπίστωση αυτής της υποβάθμισης, 
θέτει άμεσα το ζήτημα ανάπλασης αυτών των περιοχών είτε μέσω της 
αποκατάστασης των κτηρίων - εφόσον η κατασκευαστική τους 
κατάσταση το επιτρέπει - είτε μέσω ανασχεδιασμού τους, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα την ισόρροπη σχέση τους με το περιβάλλον. 

Τα ζητήματα λοιπόν που τίθενται και απαιτούν λύσεις είναι: 

• Ο εκσυγχρονισμός των κατοικιών, ώστε να καλύπτονται οι 
ανάγκες των χρηστών. 

• Η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών συνθηκών - κλίματος και 
τοπολογικών χαρακτηριστικών - κατά τέτοιο τρόπο που να 
διασφαλίζονται άνετες συνθήκες διαβίωσης τόσο μέσα στις 
κατοικίες, όσο και στο ύπαιθρο με τη δημιουργία ευνοϊκού 
μικροκλίματος. 

• Ο σχεδιασμός ελεύθερων χώρων για δραστηριότητες κοινό-
χρήστες, ώστε οι μεταξύ των κατοίκων σχέσεις, που αναπτύ-
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χθηκαν στη διάρκεια της πολύχρονης κοινοτικής διαβίωσης, να 
συνεχιστούν και να βελτιωθούν παραιτέρω. 

• Η εξεύρεση χρημάτων για την υλοποίηση έργων ανάπλασης αυτής 
της κλίμακας, αξιοποιώντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης από 
Τρίτους Επενδυτές - Εταιρείες ή Τράπεζες - δεδομένου ότι οι 
κάτοικοι αυτών των περιοχών έχουν γενικώς χαμηλό εισόδημα. 

 
Εικόνα: 9.9.1 Η μελέτη ανασχεδιασμού και ανάπλασης, του οικιστικού συγκροτήματος, 
σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, ανοίγει το δρόμο για την επέκταση 
εφαρμογής συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υποβαθμισμένες περιοχές 
σημερινών πόλεων διαφυλάσσοντας παράλληλα την ισόρροπη σχέση τους με το περιβάλλον. 

  

  

Ο οικισμός του Άη- Γιάννη βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή 
της Καλαμαριάς. Πρόκειται για ένα συγκρότημα κατοικιών, οι οποίες 
κατασκευάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του   ' 50 από τον Οργανισμό 
της Εργατικής κατοικίας (ΟΕΚ) και παραχωρήθηκαν σε οικογένειες 
εργατών. Η περιοχή παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον από πλευράς 
οικοδόμησης, ιδιαίτερα μετά την ένταξη στο ρυθμιστικό Θεσσαλονίκης 
εκτάσεων που γειτονεύουν με τον οικισμό. 

Σήμερα στεγάζονται στον οικισμό 230 οικογένειες, σε διαμερίσματα 
μικρού μεγέθους ( 58-64m2) κατανεμημένα σε τριώροφα κτήρια, τα 
οποία είναι χωροθετημένα στο περίγραμμα των δρόμων, δημιουργώντας 
έτσι ενότητες με εσωτερικές αυλές. Τα κτήρια παρουσιάζουν σοβαρά 
προβλήματα και βλάβες  ( ρηγματώσει ), τόσο λόγω της γήρανσης και 
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της κακής ποιότητας κατασκευής τους, όσο και λόγω καθιζήσεων του 
εδάφους, γεγονός που τα καθιστά μάλλον επικίνδυνα για κατοίκηση. 

Οι κάτοικοι του οικισμού, λόγω του χαμηλού εισοδήματος, δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στην ανακατασκευή των κατοικιών τους. 

Για τους λόγους αυτούς συνέστησαν Σύλλογο, ο οποίος πέρα των 
άλλων δραστηριοτήτων του, κινητοποιήθηκε επιδιώκοντας την 
ανάπλαση της περιοχής και την ανακατασκευή των κτηρίων με 
χρηματοδότηση από τρίτους επενδυτές, με το σύστημα της αντιπαροχής. 

Η παρούσα μελέτη για τον ανασχεδιασμό και την ανάπλαση της 
οικιστικής αυτής περιοχής έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ALTENER II/* ( 1999- 2000) και συνχρηματοδοτείται από τη 17η 
διεύθυνση της ευρωπαϊκής ένωσης, το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο 
Ανάπτυξης. Προς το παρόν έχει πραγματοποιηθεί η α' Φάση του 
Προγράμματος και το σύνολο των μελετών ολοκληρώνεται τους 
επόμενους μήνες, οπότε θα ακολουθήσει και η δημοπράτηση του έργου. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, πέραν του ανασχεδιασμού του 
πολεοδομικού συγκροτήματος και των τυπολογιών των νέων κατοικιών 
και την ένταξη συστημάτων για τη χρήση της ηλιακής ενέργειας. Πιο 
συγκεκριμένα, στους νέους τύπους κατοικίας ενσωματώνονται παθητικά 
ηλιακά συστήματα, για θέρμανση και ψύξη, φωτοβολταϊκά στοιχεία για 
την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και ηλιακοί θερμοσίφωνες για την 
τροφοδό-τηση με ζεστό νερό. Επίσης η προβλεπόμενη μονάδα συμπαρα-
γωγής πρόκειται να καλύψει πλήρως τις εναπομένουσες ανάγκες 
για θέρμανση, ψύξη και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι ελεύθεροι χώροι και η 
πρόβλεψη πρασίνου και υγρών στοιχείων συμβάλλουν στη βελτίωση του 
μικροκλίματος, ενώ το υπόγειο πάρκινγκ απαλλάσει τοιν οικισμό από 
ηχητική και οπτική ρύπανση. 

 
              Εικόνα 9.9.2 Άποψη του οικισμού σήμερα 
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             Εικόνα: 9.9.3 Η χωροθέτης των κτηρίων – υφιστάμενη κατάσταση 

 

Οι βασικές επιδιώξεις του ανασχεδιασμού, στο πλαίσιο 
της βιοκλιματικής αντίληψης είναι:  

• Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως της 
ηλιακής, με την ένταξη ηλιακών τεχνικών και συστημάτων στα 
κτήρια, κατά τρόπο που να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οικισμού, για θέρμανση, 
φυσικό δροσισμό και παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.  

• Η διασφάλιση χρηματοδότησης όλου του έργου από Τρίτους, 
κατασκευαστικές εταιρίες ή Ομίλους. Για τα κτήρια θα ισχύσει το 
σύστημα της αντιπαροχής, δεδομένης της αύξησης του 
συντελεστή δόμησης, από 0,8 που ήταν σε 1,6 που είναι σήμερα, 
ενώ για τα ηλιακά συστήματα θα ισχύσει η σταδιακή αποπληρωμή 
μέσω της εξοικονομούμενης ενέργειας.  

• Η δημιοργία σχήματος - φορέα, ο οποίος θα επιφορτιστεί με τη 
συντήρηση, παρακολούθηση και έλεγχο όλων των συστημάτων, 
καθώς επίσης και με την κατανομή των ενεργειακών 
καταναλώσεων στους κατοίκους του νέου οικισμού.  
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9.10 Πολεοδομική Οργάνωση 

 

Ο επανασχεδιασμός των κτηρίων, η χωροθέτησή τους στο διαθέσιμο 
οικόπεδο, καθώς και η δημιουργία ελεύθερων χώρων για κοινόχρηστες 
δραστηριότητες, υπόκεινται σε δεσμεύσεις που προέρχονται: 

1. Από τους κατοίκους, οι οποίοι δε διαθέτουν χρήματα για την 
ανακατασκευή των κατοικιών τους, όμως επωφελούμενοι από την 
παρούσα μελέτη διαπραγματεύονται την αντιπαροχή τους, η οποία 
πρέπει να ανταποκρίνεται σε μέγεθος τουλάχιστον αντίστοιχο με 
το σημερινό. Σήμερα \ η κτισμένη επιφάνεια 18.000m2, ενώ η 
μελλοντική ανέρχεται σε 36.000m2. Αυτό σημαίνει ότι η 
διεκδικούμενη αντιπαροχή κυμαίνεται γύρω στο 50 %.  

2. Από τις κατασκευαστικές εταιρείες ή / και ο \ Ομίλους, που 
προκειμένου να επενδύσουν την ανακατασκευή του Οικισμού 
προβάλλουν απαιτήσεις που σχετίζονται με την αγοραία αξία των 
διαμερισμάτων και τα ζητούμενα μεγέθη. Επίσης, κατέστη σαφές 
ότι επιθυμούν όπως οι κτηριακές μονάδες που θα περιέλθουν στην 
ιδιοκτησία τους να είναι αυτόνομες και να μην εμπλέκονται με την 
αντιπαροχή, για λόγους ευκολίας στις διαπραγματεύσεις τους με 
τους νύν και τους μελλοντικούς κατοίκους. Ήδη πραγματοποιήθη-
κε ένας αρχικός διαγωνισμός προεπιλογής των ενδιαφερομένων 
για την  κατασκευή του έργου, ο οποίος κατέληξε στην 
προεπιλογή πέντε (5) Κατασκευαστικών Ομίλων, οι οποίοι 
εξεδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή χρηματοδότηση 
των ηλιακών τεχνολογιών. 

 
 

         Εικόνα: 9.10.1 Η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση 
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3. σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος για την ανάπλαση 
του οικισμού, η πολεοδομική οργάνωση των κτηρίων και  η 
διαμόρφωση των ελεύθερων χωρών για τη δημιουργία ευνοϊκού 
μικροκλίματος, θέτει απαιτήσεις ηλιασμού όλων των κατοικιών, 
προστασία από ψυχρούς ανέμους και δυνατότητα φυσικής ψύξης 
το καλοκαίρι με επαρκή σκίαση και διαμπερή αερισμό, στοιχείο 
καθοριστι-κό για το σχεδιασμό των τύπων κατοικίας. 

 

 
 

Εικόνα: 9.10.2 Ο ηλιασμός των κτηριακών μονάδων κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

 

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε η ερευνητική ομάδα, προκειμένου να  
επιτύχει το συγκερασμό απαιτήσεων και συμφερόντων και παράλληλα 
να δημιουργήσει έναν οικισμό με σύγχρονες προδιαγραφές ως προς την 
οργάνωση του χώρου, τη μορφολογία και την τυπολογία των νέων 
κατοικιών, αλλά και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση βασίστηκε στο υφιστάμενο 
πρότυπο, αυτό της χωροθέτησης των κτηρίων κατά ομάδες, παράλληλα 
προς τους δρόμους, με προσανατολισμό νότιο, ο οποίος αποκλίνει 15-18 
προς τα δυτικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση μεταξύ τους, 
εξασφαλίζοντας έτσι τον ηλιασμό των κατοικιών. 

Στην απόληξη κάθε οικοδομικού μπλόκ χωροθετείται μια μονάδα 
σχήματος Γ, η οποία οριοθετεί τον ελεύθερο χώρο, ως διατήρηση των 
εσωτερικών αυλών. Η οργάνωση αυτή των κτηρίων δημιουργεί συνεχείς 
ελεύθερους χώρους, μή γραμμικούς οι οποίοι χρησιμοποιούνται για 
δραστηριότητες των κατοίκων, παιχνιδότοπους, χώρους άθλησης, 
περιπάτου και ανάπαυσης. 
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Για τη βελτίωση του μικροκλίματος διατηρούνται δίοδοι δίοδοι για τη 
διέλευση των δροσερών ανέμων και προτείνεται φύτευση με δέντρα 
αειθαλή και φυλλοβόλα, καθώς και χαμηλό πράσινο. Επίσης 
προβλέπονται νησίδες νερού για τη μείωση της εξωτερικής 
θερμοκρασίας το καλοκαίρι.9 

 

 
Εικόνα: 9.10.3 Τύπος κτηρίου Α 

 
Εικόνα: 9.10.4 Διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων. 

 

                                                           
9 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΗΡΙΟ » Ανεμοφράκτες & ενεργειακός σχεδιασμός. Περιβαλλοντκή μελέτη στα 
δομικά έργα. Τεύχος 130 Δεκέμβριος του 2000 
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Στα υπόγεια των κτηρίων, κυρίιως, και σε ελάχιστα σημεία των 
ελεύθερων χώρων προβλέπονται χώροι στάθμευσης, σχεδόν μία θέση για 
κάθε κατοικία, προκειμένου να αποφευχθεί η ρύπανση - ακουστική και 
οπτική - του οικισμού από τα αυτοκίνητα. 

Ο ανασχεδιασμός του οικισμού δίνει έμφαση στην ποιότητα του 
δημόσιου χώρου - δομημένου και ελεύθερου - επιδιώκοντας την 
αναβίωση της γειτονιάς, την αίσθηση της κοινοτικής ζωής για τους 
σημερινούς και μελλοντικούς κατοίκους. 

 

9.11 Τυπολογία νέων κατοικιών 

 

Προτείνονται πέντε τύποι κατοικιών, εκ των οποίων οι δύο αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις των σημερινών κατοικιών ως προς την 
προβλεπόμενη αντιπαροχή, ενώ οι υπόλοιποι τρείς τύποι, οι οποίοι 
αντιστοιχούν και στα γωνιακά κτήρια, προβλέπεται να περιέλθουν στο 
μελλοντικό ανάδοχο του έργου. Τα κτήρια των ιδιοκτητών και των 
κατασκευαστών είναι ισοκατανεμημένα στον οικισμό έτσι ώστε να 
αποφευχθούν πιθανές ενδείξεις. Όλα τα κτήρια έχουν ένα υπερυψωμένο 
ισόγειο και πέντε ορόφους. Τα ισόγεια των ιδιοκτητών  

 

 
 
Εικόνα: 9.11.1 
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                                    Εικόνα: 9.11.2 

 

 

 
Εικόνα: 9.11.3 
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χρησιμοποιούνται στις περισσότερες περιπτώσεις ως κατοικίες, ενώ στα 
κτήρια των εργολάβων θα στεγαστούν διάφορες κοινό-χρηστες 
λειτουργίες όπως καταστήματα, γραφειακοί χώροι, παιδι-κός σταθμός, 
γυμναστήριο, καφενείο, κτλ. Δύο τύποι κτηρίων έχουν σχεδιαστεί για 
τους σημερινούς ιδιοκτήτες: 

Για τον Τύπο Α τα διαμερίσματα που προτείνονται είναι διαμπερή, με 
κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο ανά δύο διαμερίσματα, παρόμοια με αυτά 
που υπάρχουν σήμερα, ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις εκείνων των 
κατοίκων οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν 
επιπλέον μέτρα. Δύο κτήρια τύπου Α ενώνονται για να σχηματίσουν μια 
οικοδομή. 

Στα κτήρια Τύπου Β προτείνονται μεγαλύτερα διαμερίσματα, για 
όσους επιθυμούν να αγοράσουν περισσότερα τετραγωνικά μέτρα από 
αυτά της αντιπαροχής. Τα κτήρια για τους αναδόχους του έργου είναι 
τριών διαφορετικών τύπων, δύο σχήματος Γ και ενός πλατυμέτωπου. Η 
περιοχή κατοικείται κυρίως από μεσαίας τάξης οικογένειες, έτσι τα 
περισσότερα διαμερίσματα σχεδιάστηκαν για οικογένειες, 3 - 5 μελών. 
Τα μεγέθη των διαμερισμάτων ποικίλλουν από 85 m2 σε 140 m2, Οι 
τύποι Γ και Δ, σε μορφή Γ, ορίζουν τις γωνίες των οικοδομικών 
τετραγώνων και τις προκύπτουσες εσωτερικές αυλές. Τα διαμερίσματα 
αυτών των τύπων έχουν, εκτός από νότια και βόρεια όψη, και μια 
ανατολική και δυτική, γεγονός που τους παρέχει ποικιλία στη θέα. 

Ο τύπος Ε είναι ορθογωνικής μορφής, παρόμοιας με αυτή των τύπων Α 
και Β, με τη διαφορά ότι στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο 
τοποθετούνται διώροφα διαμερίσματα - μεζονέτες, με χώρους διπλού 
ύψους. Η τυπολογία και η μορφολογία όλων των κτηρίων έχει 
σχεδιαστεί με βάση τις ακόλουθες επιδιώξεις: 

• Την ένταξη παθητικών ηλιακών συστημάτων, εύχρηστων στη 
λειτουργία τους και δοκιμασμένων ως προς την ενεργειακή τους 
απόδοση, όπως είναι τα ανοίγματα στο νότο, οι ηλιακοί χώροι - 
θερμοκήπια, οι ηλιακοί τοίχοι, υπό τον όρο ότι υπάρχει διαθέσιμη 
επιφάνεια στη νότια όψη και ότι εναρμονίζονται με την αισθητική 
των κτηρίων. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι απαιτήσεις όλα τα 
κτήρια αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και ένα κοινό 
κλιμακοστάσιο. Έτσι όλα τα διαμερίσματα έχουν μία νότια και μία 
βόρεια όψη ώστε να διασφαλίζεται ο ηλιασμός και ο διαμπερής 
αερισμός. Σε όλα οι κύριοι χώροι βρίσκονται στη νότια πλευρά και 
οι δευτερεύοντες στην βόρεια, ανατολική ή δυτική.  

• Τη διασφάλιση σε όλες τις κατοικίες των κτηρίων διαμπερούς 
αερισμού και φυσικής ψύξης, με τη βοήθεια και της σκίασης όλων 
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των παθητικών στοιχείων. Τα προτεινόμενα σκίαστρα όπως 
περσίδες, τέντες και παντζούρια είναι απλά και εύκολα στη χρήση, 
ενώ τα μπαλκόνια εξασφαλίζουν σκίαση και λειτουργούν 
ταυτόχρονα ως εξωτερικά 'δωμάτια'. Έτσι τα κτήρια προσφέρουν 
διάφορο βαθμό προστασίας, και μπορούν να κατοικηθούν με 
περισσότερη ευελιξία, ανταποκρινόμενα στις αλλαγές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος.  

• Την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών στοιχείων στις οροφές των 
κτηρίων, συνήθως στην επικάλυψη του όγκου των κλι-
μακοστασίων, που ορίζουν την κορυφογραμμή / περίγραμμα του 
συγκροτήματος. επίσης, προβλέπεται η τοποθέτηση ηλιακών 
θερμοσιφώνων για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό.9 

 

 
        Σχήμα: 9.11.4    

 

EC / JRC / ISPRA  

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ 

 

                                                                                                                        Θεσσαλονίκη 

                                                           
9 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΗΡΙΟ » Ανεμοφράκτες & ενεργειακός σχεδιασμός. Περιβαλλοντκή μελέτη στα 
δομικά έργα. Τεύχος 130 Δεκέμβριος του 2000 

Φωτοβολταϊκά απόδοση συστήτατος      8,5 % 

Επιφάνεια στοιχείου m  0,90 

Απόδοση στοιχείου  13,3 % 
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Πίνακας : 9.11.5 

 

Προσπίπτουσα ενέργεια στην κεκλιμένη επιφάνεια 

Ηλιακή 
ακτινοβολία 
KWh/ m 2   

(έτος) 

  Κλίση 

10ο 20ο 30ο 

Ηλιακή 
ακτινοβολία 
KWh/ m 2  
π.μ 

   

1528,3 1577,7 1594,6 

Φ.Θ χρήσιμη 
ηλιακή 
ενέργεια 
KWh/ m 2( 

έτος) 

   

4,2 4,3 4,4 

Συνολική 
ηλιακή 
ενέργεια φ.θ 
KWh/ m 2 

   

129,9 134,2 135,5 

Απαιτούμενη 
ενέργεια ανά 
κτίρια  

Επιφάνεια 
οροφής 

m 2 

Συνολική 
απαιτούμενη 
ενέργεια 
KWh/ έτος 

Μέγιστος 
αριθμός Φ.Β 
εγκαταστημέ
νου 

Αριθμός Φ.Β 
στοιχείων 
απαιτούμενω
ν για την 
κάλυψη των 
ενεργεικών 
αναγκών 

  

Τύπος 
κτηρίου Α 152 31939 169 265  % 

Τύπος 
κτηρίου Β 126 16370 140 135  84 

Τύπος 
κτηρίου C 87 13308 97 110  104 

Tύπος 
κτηρίου D 91 13308 101 110  88 

Τύπος 
κτηρίου Ε 100 14639 111 121  92 

 556 Σύνολο 618 741  92 

83% κάλυψη των αναγκών σε 
ρεύμα 
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9.12 Κάλυψη ενεργειακών φορτίων 

  

Το σύνολο των ενεργειακών φορτίων για θέρμανση και ψύξη 
υπολογίστηκε με το πρόγραμμα SUNCODE. Τα αποτελέσματα των 
μελετών για την εξοικονόμηση ενέργειας, που προέκυψαν έχουν ώς εξής: 

• Τα παθητικά ηλιακά συστήματα καλύπτουν το 30% του φορ-τίου 
θέρμανσης, ενώ οι εσωτερικές απολαβές συνεισφέρουν περίπου 
κατά 18% στο συνολικό φορτίο. Βεβαίως τα κέρδη αυτά 
μεταβάλλονται ελαφρώς στις διάφορες τυπολογίες, που 
εξαρτώνται από τη δυνατότητα ηλιασμού του κτηρίου σε όλους 
τους ορόφους ή όχι. 9 

• Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία καλύπτουν το 83% του ηλεκτρικού 
φορτίου, δηλαδή τις απαιτήσεις σε ρεύμα όλων των οικιακών 
συσκευών, εκτός από την κουζίνα.  

• Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες καλύπτουν το 70% περίπου των 
αναγκών σε ζεστό νερό, οικιακής χρήσης στη διάρκεια όλου του 
χρόνου.  

• Οι πρόσθετες ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση, ζεστό νερό ηλε-
κτρικό ρεύμα και ψύξη στις περιπτώσεις καύσωνα προβλέπεται να 
καλυφθούν από τη μονάδα συμπαραγωγής, η οποία θα χρησιμο-
ποιήσει ώς καύσιμο το αέριο. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη 
φάση της μελέτης της μονάδας συμπαραγωγής, της οποίας τα 
οικονομικά αποτελέσμτα είναιπολύ ευνοϊκά. 

Συμπερασματικά μπορεί να διατυπωθεί ότι το πιό ουσιώδες και 
μείζονος σημασίας γεγονός είναι η δυνατότητα ανάπλασης μιας περιοχής 
φθίνουσας, με περάλληλη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
πλήρη χρηματοδότηση από Τρίτους Επενδυτές. Η δυνατότητα αυτή 
ανοίγει το δρόμο για την επέκταση τέτοιων εφαρμογών και σε άλλες 
υποβαθμισμένες περιοχές των σημερινών πόλεων και επιπλέον 
συμβάλλει στη συνειδητοποίηση των πολιτών, κατοίκων αυτών των 
περιοχών, ότι τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο 
καισε ποιότητα καθημερινής ζωής, πέραν της επιζητούμενης προστασίας 
για το περιβάλλον. 

 

 
                                                           
9  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ « ΚΤΗΡΙΟ » Ανεμοφράκτες & ενεργειακός σχεδιασμός. Περιβαλλοντκή μελέτη στα 
δομικά έργα. Τεύχος 130 Δεκέμβριος του 2000 
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9.13 Συμπεράσματα 

 

Το πρόβλημα της ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων 
κτηρίων είναι σημαντικό εξαιτείας του μεγάλου αριθμού παλαιών 
κτηρίων και της καθυστερημένης εφαρμογής της θερμομόνωσης στην 
Ελλάδα. Η αντίστοιχη πρόβλεψη για την διεξαγωγή παρεμ-βάσεων στα 
κτήρια αυτά, που υπάρχει στο νέο ενεργειακό Κανονισμό, κινείται 
επομένως στη σωστή κατεύθυνση. Οι δυνατότητες παρέμβασης στο 
κέλυφος των υφιστάμενων κτηρίων είναι τεχνικά πολλές, με πλήθος 
κατάλληλων υλικών στην αγορά και τεχνογνωσία την οποία οι Έλληνες 
μηχανικοί σε μεγάλο βαθμό ήδη διαθέτουν. 

Δεν μπορεί κανείς ωστόσο, να παραβλέψει ότι οι δυνατότητες 
παρέμβασης περιορίζονται από τη μορφή δόμησης που εδώ και δεκαετίες 
εφαρμόζεται. Παράλληλα δεν μπορεί κανείς να απαιτήσει από τους 
ιδιοκτήτες πολύ παλαιών ακινήτων να προβούν σε μεγάλης έκτασης 
παρεμβάσεις, αφού η υπολειπόμενη διάρκεια ζωής των κτηρίων τις 
καθιστά ασύμφορες, χωρίς τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων. 
Αντίστοιχα, δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι ο ιδιοκτήτης ενός 
καινούργιου, αλλά ανεπαρκώς θερμομονωμένου κτηρίου θα 
επανορθώσει με το ίδιο κόστος τις ατέλειες της κατασκευής. Παρ' όλα 
αυτά, υπάρχει ένα σημαντικό πλήθος κτηρίων που δεν είναι 
θερμομονωμένα και έχουν κατασκευαστεί μετά το 1970, στα οποία η 
υλοποίηση των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας είναι εφικτή, 
σκόπιμη και αναμέ-νεται να αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Τα 
κτήρια οφείλουν αν αποτελέσουν τον στόχο μιας ολοκληρωμένης 
νομικής, τεχνικής και οικονομικής στρατηγικής αναβάθμισής τους, 
επειδή θα χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια.10 

  
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Μ Σανταμούρης, Ν. Χρυσομαλλίδου, Α. Παπαδόπουλος, Ν. Τσακίρης, ENERGY 
REHABILITATION OF MULTI _USE BUILDINGS, KENE, Αθήνα, 1997  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

10. 1 Περιγραφή του έργου 
 
Η κατοικία βρίσκεται στην Αθήνα, στην περιοχή των Αμπελλοκήπων 

κοντά στο ξενοδοχείο “HILTON”. 
To οικόπεδο έχει εμβαδόν μόνο 99μ2 και το κτήριο έχει διαμορφωθεί 

σε τέσσερα επίπεδα με εμβαδόν 21ομ2 και όγκο 900μ3. Σημαντικές 
παράμετροι για τον σχεδιασμό, ήταν η εκμετάλλευση του Μεσογειακού 
κλίματος για την εξοικονόμηση ενέργειας, ο προσανατολισμός του 
οικοπέδου, οι ανάγκες της τετραμελούς οικογένειας καθώς και 
περιορισμοί σε θέματα ασφάλειας και οικονομίας.  
 

 
 
   Εικόνα: 10.1.1 Εξωτερική άποψη 

 

 
                     Εικόνα: 10.1.2 Κάτοψη ισογείου. 
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10.2 Γενική περιγραφή του κτηρίου 
 

Η κυρίως κατοικία υψώνεται πανω από τα 5,5μ του ισογείου, σε 
τέσσερις διαδοχικούς ορόφους και ένα μικρό μεσοπάτωμα, εμβαδού 
13μ2. 
Στον Α΄ όροφο βρίσκουμε τους χώρους υποδοχής, καθιστικό, 

τραπεζαρία, κουζίνα και βοηθητικούς χώρους.  
Στον   Β΄   όροφο, είναι τα παιδικά υπνοδωμάτια και ένας ξενώνας, 

ενώ στο Γ΄όροφο βρίσκεται το υπνοδωμάτιο των γονέων και μικροί 
βοηθητκοί χώροι. Στον Δ όροφο, έχουν οργανωθεί 2 γραφεία. 

  

 
 
Εικόνα: 10.2.1 Κάτοψη πρώτου ορόφου 

 
 

 
 
      Εικόνα: 10.2.2 Κάτοψη δευτέρου ορόφου 
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Για την επίτευξη του ηλιασμού της κατοικίας δόθηκαν οι εξής λύσεις: 

1. Ο άξονας του κτηρίου στράφηκε στην κατεύθυνση Βορρά – 
νότου, σε σχέση με τη διεύθυνση των δρόμων.  

2. Το θερμοκήπιο προσαρμόστηκε στη νότια όψη από το ύψος των 
9μ και μέχρι τον Δ όροφο. 

3. Στην εωτερική πλευρά του θερμοκηπίου, που εφάπτεται με το 
χώρο του καθιστικού δημιουργήθηκε εσωτερικός εξώστης, 
συνδεόμενος έμμεσα με το θερμοκήπιο. 

 
Το μεσοπάτωμα, που τοποθετήθηκε στο κέντρο της κατοικίας, 

συνδυαζόμενο με το κενό τμήμα, επιτρέπει τη διείσδυση του ηλίου σε 
μεγαλο βάθος, την κυκλοφορία του θερμού αέρα και παράλληλα 
ενοποιεί τον τους χώρους.  
Η διαμπερής τοποθέτηση των ανοιγμάτων, δημιουργεί ρεύματα αέρα 

που βοηθούν στο φυσικό δροσισμό του κτηρίου. 
 

 
 
Εικόνα: 10.2.3 Κάτοψη δευτέρου ορόφου 
 

 

 
 
Εικόνα: 10.2.4 Κάτοψη τρίτου ορόφου. 
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Εικόνα: 10.2.5.Κάτοψη τετάρτου ορόφου. 
 

10.3. Παθητικά Συστήματα 
 

Τα παθητικά συστήματα που χρησιμποιήθηκαν για την θέρμανση του 
κτηρίου είναι: 

 
1. Το άμεσο ηλιακό κέρδος από τα νότια ανοίγματα, απαραίτητα 

παράλληλα και για τον φωτισμό των χώρων. 
2. Το θερμοκήπιο 
3. Οι τοίχοι μάζας στον ακάλυπτο χώρο. 

 
Η συνολική επιφάνεια των νότιων ανοιγμάτων, καθώς και η γυάλινη 
επιφάνεια του θερμοκηπίου, είναι 19μ2. Ο θερμός αέρας μεταφέρεται 
προς τα πάνω στους χώρους του καθιστικού και των υπνοδωματίων του 
πρώτου ορόφου. Οι δύο τοίχοι μάζας έχουν νότιο και ανατολικό 
προσανατολισμό με 8μ2 και 30μ2 αντίστοιχα. Φέρουν θυρίδες στο πάνω 
και κάτω μέρος τους για την καλή κυκλοφορία του ζεστού αέρα στον 
εσωτερικό χώρο. 
Διακόπτονται από ανοίγματα για τον φωτισμό των υπνοδωματίων και 

εξωτερικά είναι βαμμένοι με μαύρο χρώμα. 
Για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών, έχουν εγκατασταθεί 

κουρτίνες κι εξωτερικά ρολά. Ως βοηθητική πηγή θέρμανσης, χρησιμο-
ποιείται εγκατάσταση καλοριφέρ με καυστήρα φυσικού αερίου και ένα 
τζάκι.1 

 
 

 
 

                                                           
1 «  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος  2000 
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  Εικόνα: 10.3.1 Τομή 

 

 
 
Εικόνα: 10.3.2 Όψη του τοίχους μάζας. 
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10.4 Κτήριο γραφείων, Αθήνα 
 
 

10.4.1 Περιγραφή του έργου 
 

Το οικόπεδο βρίσεται στην Αθήνα στους πρόποδες του Λυκαβητού και 
περικλείεται από τις οδούς Αρματολών και κλεφτών, Σούτσου και 
Κόνιαρη. Έχει εμβαδόν 500μ2 και υψομετρική διαφορά κατά μήκος της 
ανατολικής πλευράς 1,5μ. Το κτήριο γραφείων αποτελείται από πέντε 
ορόφυς με μέγιστο ύψος 20,90μ και συνολικό και συνολικό μικτό 
εμβαδόν 3.050μ 92. 

 
Οι περιορισμοί του, οικοπέδου σε συνδυασμό, με τους στόχους των 

σχεδιαστών για τη δημιουργία άνετου περιβάλλοντος για τους χρήστες 
και κάλυψη των ενεργειακών φορτίων, οδήγησαν στην εφαρμογή των 
παρακάτω βιοκλιματικών αρχών:  

 
1. Μεγιστοποίηση του φυσικού φωτισμού. 
2. Σκιασμος της όψης, σταθερός και κινητός. 
3. Βελτιστοποίηση του παθητικού δροσισμού. 
4. Ευέλικτο σύστημα θέρμανσης και νυκτερινός δροσισμός μέσω 

του ψευδοπατώμτος. 

 
 
                           Εικόνα: 10.4.1.1 Εξωτερική άποψη του κτηρίου. ( ιδιοκτησία:  
                           AVAX , Αρχιτέκτων: Α. Ν. Τομπάζης – Ν. Φλετορίδης,  
                           Χρονολογία μελέτης: 1992-1993, Χρονολογία κατασκευής:  
                           1994- 1998. 
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          Εικόνα: 10.4.1.2 Διάγραμμα συστήματος κλιματισμού / αερισμού.  
           α) ανεμιστήρας οροφής. 
           β) κινητά σκίαστρα 
           γ) κλιματιστικά μηχανήματα επί ψευδοδαπέδου. 
           δ) εξαεριστήρας νυκτερινού δροσισμού. 
           ε) προσαγωγή κλιματιζόμενου αέρα 
           στ) απαγωγή αέρα μέσω ψευδοδαπέδου 
           ζ)  αεραγωγός προσαγωγής νωπού αέρα στο ψευδοδάπεδο.    
 

  
 
                       Εικόνα: 10.4.1.3 Εσωτερικός χώρος. 
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10.5 Γενική περιγρφή του κτηρίου 
 

Το κτήριο στεγάζει τα γραφεία της τεχνικής εταιρείας Abax S.A. και 
αποτελείται από 3 υπόγεια που εξυπηρετούν τις ανάγκες πάρκινγκ και 
αρχειοθέτησης της εταιρείας, ισόγειο, ημιόροφο, τρείς τυπικούς ορό-
φους γραφείων και τον τελευταίο όροφο της διοίκησης με φυτεμένο 
δώμα. 

  
Τα γραφεία είναι τοποθετημένα στην ανατολική πλευρά του κτρίου 

ενώ όλοι οι χώροι υποστήριξης όπως, μπάνιο, κουζίνα, σκάλες, και 
ασανσέρ είναι τοποθετημένα στο πίσω μέρος αυτού. Η ανατολική οψη 
καλύπτεται από διπλά υαλοστάσια με κουφώματα αλουμινίου και 
σκιάζεται με ηλεκτρικά περιφερόμενες περί τον κατακόρυφο άξονα 
γυάλινες επιφάνειες σε όλο το μήκος του δευτέρου, τρίτου και τετάρτου 
ορόφου. 
 
Η κάτοψη του πέμπτου ορόφου διαφοροποιείται καθώς έχουν 

προστεθεί μια αίθουσα συνεδριάσεων και ένα δωμάτιο. Ο φέρων 
οργαισμός είναι ένα οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Οι τοιχοδομές είναι από τούβλα και η θερμομόνωση 10 εκ. Για τις 

εξωτερικές τοιχοποϊίες και τα δώματα. 
 
Δεκατάσσερα φωτιβολταϊκά στοιχεία έχουν τοποθετηθεί στο δώμα και 

παρέχουν όλη την παιτούμενη ενέργεια για την κίνηση των σκιάστρων. 
  

 
 

 
 

Εικόνα: 10.5.1 Όψη του κτηρίου στην οδό Κόνιαρη. 
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10.6 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
 

 
 

 
 
       Εικόνα: 10.6. Εξωτερική άποψη. ( ιδιοκτησία: Χ.& Δ Μυταράς,  
                              Αρχιτέκτων: Μ.Γ.Σουβατζίδης, Χρονολογία μελέτης: 
                              1981, Χρονολογία κατασκευής: 1982-1985 
 

• ΆΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΕΡΡΔΟΣ 
• ΤΟΙΧΟΙ ΜΑΖΑΣ 
• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 
• ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
• ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
10.6.1 Περιγραφή του έργου 

 
Η κατοικία βρίσκεται στη Νέα Φιλοθέη της Αττικής σε επικλινές 

οικόπεδο 207μ 2, με κλίση 15% στην κατεύθυνση Βορρά- Νότου.  
Αποτελείται από τρείς ορόφους, πυλωτή και υπόγειο και στεγάζει μία 
τριμελή οικογένεια. Η ανατολική και δυτική όψη του κτηρίου βρίσκονται 
σε επαφή με τα όμορα – ισόγειο και δυόροφο κτήριο. Το επιτρεπόμενο 
ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου είναι 70%. Η νότια όψη της κατοικίας 
βρίσκεται σε επαφή με τον δρόμο και έχει θέα στο απέναντι πάρκο. Κατά 
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το σχεδιασμό του κτηρίου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην κίνηση του 
ηλίου κατά τη διάρκεια του χρόνου.  
 

10.6.2. Γενική περιγραφή του κτηρίου. 
 
Στον πρώτο όροφο έχουν οργανωθεί οι παρακάτω χώροι: γραφείο, 

ξενώνας και ένα εργαστήριο ζωγραφικής. Στο δύτερο όροφο βρίσκονται 
δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο, W.C. και το δεύτερο εργαστήριο 
ζωγραφικής. Ο Γ΄ όροφος αποτελείται από τους χώρους υποδοχής, 
τραπεζαρίας και κουζίνας. 

 
Ύστερα από μελέτη της κίνησης του ηλίου, το κτήριο σχεδιάστηκε 

ώστε η ηλιακή ακτινοβολία, να φτάνει το χειμώνα σε μεγάλο βάθος, 
μέχρι τους χώρους της βορεινής πλευράς. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με 
την κεκλιμένη πλάκα – η κλίση των 27 ο ως προς το οριζόντιο επίπεδο 
ταυτίζεται με τη γωνία ύψους του ηλίου στην 21η Δεκεμβρίου το 
μεσημέρι. 

 
Το δώμα έχει διαμορφωθεί κατά έν τμήμα του σε κήπο. Το χώμα 

καθώς και η βλάστηση που έχει αναπτυχθεί, προστατεύουν το κτήριο 
απο υπερθέρμανση το καλοκαίρι και μειώνουν τις θερμικές απώλειες το 
χειμώνα. 

 
Τα παθητικά ηλιακά συστήματα που εφαρμόστηκα είναι τα ακόλουθα: 
 

1. Το σύστημα άμεσου κέρδους με ανοίγματα προσανατολισμένα 
ακριβώς στο νότο. Η επιφάνεια των υαλοστασίων, τα οποία 
είαν διπλά, αντιστοιχεί στο 50% της επιφάνειας του 
κατοικήσιμου χώρου. Τα ανοίγματα προστατεύονται με 
μεμονωμενα ρολά αλουμινίου. Ο σκιασμός επιτυγχάνεται με 
σταθερά προεξέχοντα στοιχεία, κατασκευασμένα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

  
2. Το σύστημα εμμέσου κέρδους αποτελείται από τρείς τοίχους 

Trombe, κατασκευασμένους από συμπαγές τούβλο, έναν για 
κάθε όροφο της κατοικίας. Οι τοίχοι έχουν εμβαδόν 42μ2 στον 
Α΄όροφο, 1,5,μ2 στο Β΄όροφο και 7,5μ2 στο Γ΄όροφο 
αντίστοιχα. Φέρουν θυρίδες στο πάνω και κάτω μέρος του 
τοίχου για την κυκλοφορία του θερμού αέρα. Τα υαλοστάσια 
στην εξωτερική πλευρά του τοίχου είναι μονά και ανοιγόμενα. 

 
3. Το σύστημα του θερμοκηπίου, το οποίο βρίσκεται στο Β΄όροφο 

επικοινωνεί με το εσωτερικό αίθριο καθώς και με ένα από τα 
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δύο υπνοδωμάτια. Το καλοκαίρι το 50% των υαλοστασίων του 
ανοίγει. Η ηλιοπροστασία του εξασφαλίζεται από την προεξοχή 
του εξώστη του Γ΄ορόφου. 

 
 
4. Ο φυσικός δροσισμός των εσωτερικών, χώρων επιτυγχάνεται 

με διαμπερή αερισμό, που δημιουργείται με το άνοιγμα των 
νοτίων και βορέιων υαλοστασίων. 

 
Ως βοηθητική πηγή θέρμανσης χρησιμοποιείται εγκατάσταση καλοριφέρ 
και ένα τζάκι στο καθιστικό του Β΄ορόφου.   
 

10.7 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 
   

 
 
Εικόνα: 10.7 Πρότυπη κατοικία εξωτερική άποψη.( Ιδιοκτησία: 
 Bill Dunster, Αρχιτέκτων: Bill Dunster, Χρονολογία  
μελέτης: 1993, Χρονολογία κατασκευής: 1995)  
 
 

• ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΕΡΔΟΣ 
• ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 
• ΤΟΙΧΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
• ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
• ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
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10.7.1 Περιγραφή του έργου 
 

Η πρότυπη αυτή κατοικία, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
κατασκευή της από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ικανοποιώντας τις ανάγκες ις 
οικογένειας με πολύ χαμηλό κόστος. Είναι διαμορφωμένη σε τρία 
επίπεδα κι ο προσανατολισμός σχετίζεται άμεσα με τις κλιματολογικές 
παραμέτρους της περιοχής για την επίτευξη φυσικού αερισμού, 
φωτισμού και την καλή κυκλοφορία του θερμού αέρα. 

 
Η πρότυπη αυτή κατοικία ακολουθεί τις αρχές της αυτονομίας και της 

αειφορίας. Ανακυκλώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των αποβλήτων και 
δημιουργεί τις συνθήκες για καλλιέργεια φυτικών ειδών διατροφής. 

 
 

10.7.2 Γενική περιγραφή του κτηρίου. 
 
 

Για την τοποθέτηση του κτηρίου το χώρο, χρειάστηκε ελάχιστη 
προεργασία καθώς δεν έγιναν εργασίες εκσκαφής. 

  
Οι φέροντες τοίχοι είναι από τούβλα και η ελαφριά κατασκευή που 

αποτελεί το θεροκήπο και μέρος του ισογείου και πρώτου ορόφου είναι 
απο ξύλο. Τα ανοίγματα έχουν εξοπλιστεί από διπλά υαλοστάσια καθώς 
και με ανοιγόμενα παράθυρα για την επίτευξη φυσικού αερισμού αι 
δροσισμού. 

  
Στο ισόγειο έχουν οργανωθεί οι χώροι ενός καθιστικού και ενός 

υπνοδωματίου καθώς και ένα, WC και αποθηκευτικοί χώροι. Οι κυρίως 
λειτουργίες γίνονται στον πρώτο όροφο όπου φιλοξενούνται η κουζίνα, η 
τραπεζαρία και το σαλόνι, ενώ τα υπόλοιπα υπνοδωμάτια βρίσκονται στο 
δεύτερο όροφο. Οι όροφοι ενώνονται με μέα κεντρική κυκλική σκάλα 
που λειτουργεί και ως αεραγωγός. Το περιβάλλον της κατοικίας 
ρυθμίζεται εξ’ ολοκλήρου μηχανικά από τους χρήστες.1 

 
 

 

                                                           
1 «  OΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ » ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ. Εκδ. Ελληνικά γράμματα . Αθήνα Ιούνιος  2000 
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                                      Εικόνα: 10.7.β.  Μακέτα του κτηρίου 
 

 
 
                        Εικόνα:  10.7.γ. Λειτουργείες – Χειμώνας. 

 
 

 
                         Εικόνα: 10.7.δ. Λειτουργείες – Καλοκαίρι. 
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10.8 Ηλιακό Σπίτι στο Kassel 
 

Aρχιτέκτων: W.Hoffmann, Neustadt a.d. Weinstrase 
Ενεργειακό σύστημα: Deutsche Gesellschaft fϋr Mauerwerksbau          

           e., Essen Deutscher Hausbauverband, Hamburg.  
 
 

Η διώροφη κατοικία, στην οποία αξιοποιείται και ο χώρος της στέγης 
για τα υπνοδωμάτια, ανοίγεται προς το νότο, ενώ είναι κλειστή στη 
βορινή πλευρά. Η κάτοψη είναι αρκετά συμπαγής. Μονωμένα κινητά 
σκούρα εξασφαλίζουν την απαραίτητη θερμομόνωση των ανοιγμάτων 
για κάποιες ώρες. Στοιχεία συσσώρευσης της θερμότητας διαμοιρασμένα 
σε τοίχους και οροφές εξασφαλίζουν την κατανομή και την 
εξισορρόπηση της θερμοκρασίας. Οι εξωτερικοί τοίχοι είναι διπλοί με 
κενό αέρα. Γείσα και πέργκολες ενταγμένες στην αρχιτεκτονική 
διαμόρφωση των όψεων φροντίζουν το σκιασμό των ανοιγμάτων το 
καλοκαίρι. Ο αερισμός και η μεταφορά θερμότητας μέσω του αέρα – 
γίνεται μηχανικά, ενώ η πρόσθετηθέρμανση εξασφαλίζεται με 
θερμοσυσσωρευτές γκαζιού, που είναι ενταγμένοι στο μικτό αυτό 
σύστημα. Τέλος, στο χώρο της στέγης υπάρχει ένας χώρος για 
συγκέντρωση ηλιακής ακτινοβολίας – σέρρα – όπου εξασφαλίζεται η 
θέρμανση νερού για οικιακή χρήση και η ανακύκλωση του θερμού αέρα.     

 
 

                 
 
Τομή Α-Α                                                                                          Όροφος 
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Χώρος στέγης                                                                 Τοπογραφικό 
 
 
 
 

                     
 
Ισόγειο                                                                                                  Υπόγειο 
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Σχηματική παράσταση ηλιασμού                                    Χειμ.Μεσημέρι 
 

                
Σχηματική παράσταση ηλιασμού.                                                  Χειμ. Μεσημέρι. 
 
 
 

       
Χειμ. νύχτα 

                                                                                       
     
                                                                                                         Ηλιοπροστασία  το καλοκαίρι.                                  
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Νότια όψη 
 

 
Βόρεια όψη 
 

 
Δυτική όψη 
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Ανατολική όψη. 
 
 
 

10.9 Hλιακό σπίτι στο Βερολίνο ( Δυτ. Γερμανία ). 
 

Αρχιτέκτονες: Killper και συνεργάτες, Στουτγγάρδη 
Ενεργειακό σύστημα: DFVLR, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Φυσικής, Στουτγγάρδη. 
 
Οι τυπικοί όροφοι έχουν μια σαφή διάταξη σύμφωνη με την ρχή των 

θερμοκρασιακών ζωνών. Οι χώροι του καθημερινού και των παιδιών 
τοποθετούνται πρός το νότο, ενώ η κουζίνα και τα υπνοδωμάτια 
βρίσκονται στη βορινή πλευρά. Σέρρες με μεγάλες διαφανείς επιφάνειες 
και μάζες συγκέντρωσης της θερμότητας εξασφαλίζουν την παθητική 
αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για θέρανση και ταυτόχρονα 
συγκροτούν ένα προστατευτικό κέλυφος για την μείωση των θερμικών 
απωλειών. 

 
Στη βόρεια πλευρά τα υαλοστάσια επιτρέπουν τη συγκέντρωση της 

διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας και προσφέρουν μια πρόσθετη 
θερμομόνωση για τα υπνοδωμάτια. Στο ισόγειο και στο ρετιρέ έχουν 
διαμορφθεί διώροφες μεζονέττες. Μπαλκόνια και κινητές Μαρκίζες 
εξασφαλίζουν ηλιοπροστασία το καλοκαίρι, ενώ τα κεκλιμάνα στηθαία 
επιτρέπουν καλύτερο φωτισμό το χειμώνα. Το θερμοκήπιο στο ισόγειο 
είναι εοπλισμένο με δεξαμενή νερού και μάζα αμμοχάλικου για την 
αποθήκευση θερμότητας για πρόσθετη θέρμανση.  
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             Ημιόροφος                                                                          Τυπικός Όροφος. 
 
 

      
                Τυπικός όροφος                                                                               ισόγειο 
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Ρετιρέ                                                                                  Βορινή όψη ( από το δρόμο ). 
 
                  

 
 

Προστατευτικό κέλυφος από τη  
 βόρεια  πλευρά τομή                                         Προστατευτικό κέλυφος στη νότια πλευρά.                                                  

                Νοτια όψη από τον κήπο. 
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Προπτικό από το νότο                                                     Σχηματική παράσταση ηλιασμού. 
 
 

 
Σχηματική παράσταση ηλιασμού. 
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10.10 Ηλιακό σπίτι στο Βερολίνο ( Δυτ. Γερμανία ). 

 
Αρχιτέκτονες: H. Svhreck, G.Hillmann, J Nagel, Βερολίνο. 
Ενεργειακό σύστημα: Dornier system GmbH, Friedrich shafen 
 
 

To κτήριο έχει σε κάθε τυπικό όροφο έχει δύο διαμερίσματα με 
σέρρες, προς το νότο, ενώ στο ισόγειο υπάρχει ένα πλήρες θερμοκήπιο. 
Όλες οι κατοικίες είναι διαμορφωμένες σε  δύο επίπεδα ώστε να 
επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εισχώρηση της ηλιακής ακτινοβολίας 
στο εσωτερικό της κατοικίας. Μπροστά από τη νότια όψη υπάρχει ένα 
πέτασμα από φυσικό πράσινο που εξασφαλίζει τον εποχιακό σκιασμό. Οι 
κεκλιμένες επιφάνειες των ανοιγμάτων σκιάζονται από κινητές περσίδες 
το καλοκαίρι. Οι τοίχοι των καθημερινών προς τη σέρρα είναι ένας 
συνδυασμός ξύλινων ανοιγμάτων και τοίχων – συσσωρευτικών 
θερμότητας και είναι εξοπλισμένοι και με κινητά θερμομονωτικά 
στοιχεία. Αυτό το σύστημα δίνει σαν αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα μια 
διαφανή επιφάνεια στη νότια όψη ( με το θερμοκήπιο στο ισόγειο ) και 
διαμορφώσεις με αρχιτεκτονικές προεξοχές ( έρκερ ) στις υπόλοιπες 
όψεις. 

 
 
 
 
 

 

           
               

        Τυπικοί-όροφοι 
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                               Ισόγειο. 
 
 
 
 
 

 

 
 
            Ισόγειο                                                   Ηλιακός συλλέκτης. 
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Νότια όψη.                                                                           Τομή 
 
 
 

 
 

 
Νότια  υαλοστάσια                                                                                        
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Βόρεια όψη.                                                          Αξονομετρικό. 
 
 
 
 
 

10.11 Εν σειρά κατοικίες στο Sheffield ( M Βρετανία ). 
 

                Αρχιτέκτονες: C.Green, B Gordon, Sheffield. 
 

To σχέδιο αυτό Β΄βραβείο στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για παθητική 
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας ( 1980 ) παρουσιάζει εν σειρά 
κατοικίες μορφής Γ΄για χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Μπροστά από 
τους καθημερινούς χώρους έχουν τοποθετηθεί σέρρες που επιτρέπουν 
την επέκταση του χώρου κατοικίας σε εποχές με ικανή θερμοκρασία. 
Αυτοί οι χώροι μπορεί να κλείνονται κατ’  επιλογή με τζαμόπορτες ή 
θερμομονωτικά στοιχεία, έτσι ώστε να επιτρέπου τον ηλιασμό του 
καθημερινού ή να εμποδίζουν την απώλεια θερμότητας. Πάνω από τα 
ανίγματα αυτά τοποθετούνται δοχεία νερού πίσω από μία διαφανή    
επιφάνεια που λειτουργούν σαν θερμοσυσσωρευτές. Και αυτά μπορούν 
να προστατεύονται απο θερμικές απώλειες με  θερμομονωτικά ρολά. Η 
θερμότητα που περισσεύει συγκεντρώνεται στο ψηλότερο σημείο της 
κατοικίας και οδηγείται μηχανικά σε υπόγειους θερμοσυσσωρευτές από 
όπου, άν χρειάζεται, αξιοποιείται για την παροχή θερμού αέρα. 
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         Bi μόνωση      
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Δυτική όψη 
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Προοπτικό καλοκαιρινής διάταξης.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4  M. Wachbergen Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στην κατασκευή των κτηρίων. Εκδ. Γκιούρδας 
Αθήνα 1988 
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