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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι μια αρχιτεκτονική 

μελέτη που αφορά κέντρο αποκατάστασης και απασχόλησης  ατόμων 

με ειδικές ανάγκες και κυρίως παιδιών.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά 

του δήμου Αιγάλεω, στον οποίο βρίσκεται και το κτήμα Μερκάτη όπου 

και έχει «εφαρμοστεί» η παρούσα πτυχιακή εργασία. Συγκεκριμένα 

δίνονται πληθυσμιακά και ιστορικά στοιχεία της περιοχής τόσο κατά 

την περίοδο της Αρχαιότητας όσο και κατά την νεότερη εποχή.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά της έννοιας και 

των μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού, που αποτελεί ευγενή και κύριο στόχο της παρούσας 

μελέτης. Συγκεκριμένα αναλύονται οι αρχές και οι στόχοι που διέπουν 

τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και οι τρόποι με τους οποίους υλοποιείται.  

Στο επόμενο κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται 

χαρακτηριστικά και ιστορικά στοιχεία του κτήματος Μερκάτη  και στη 

συνέχεια παρατίθεται η πρότασή μας για την αναδημιουργία του χώρου 

αυτού, με αναλυτική περιγραφή της χρήσης και των παροχών του κάθε 

χώρου ξεχωριστά. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά σχέδια κατόψεων και 

τρισδιάστατες απεικονίσεις του εξωτερικού περιβλήματος του κάθε 

κτιρίου. 
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Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στα πρώτα στάδια 

της προσπάθειας μας να καταλήξουμε στην μορφή των κτιρίων μας. Στο 

επόμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο πέμπτο) παρουσιάζονται αναλυτικά 

σχεδία κατόψεων και φωτορεαλιστικών απεικονίσεων τόσο των 

εσωτερικών χώρων των κτιρίων μας όσο και του περιβάλλοντα χώρου. 

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι εξοικονόμησης 

ενέργειας που εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη.  
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Abstract 
 

 

The subject of the given Thesis is an architectural study of a 

rehabilitation and activity engagement center, for disabled individuals, 

mainly for children. 

The first chapter refers to the overall characteristics of the 

municipality of Egaleo, where the Merkati estate, upon which this Thesis 

was implemented, is located. Demographic and historical data are 

provided, back from the ancient to modern times.  

The second chapter is dedicated to a detailed analysis of the 

concept of energy saving methods in the bio-climatic design, which is 

also the main objective of this study. Specifically, the principles and 

goals concerning bio-climatic design, as well as, the methods of 

implementation.  

Next, in chapter three,   we describe the features and history of 

the Merkati estate and lay out our proposal for it's reconstruction, 

accompanied by a detailed description of the use and assets of each 

individual space. Also, indicative floor plans and three-dimensional 

representations of the envelope of each building. 

The fourth chapter is a flashback of our mindset   in the early 

stages of our study and of our attempts to come up with a format for the 

buildings.  
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In chapter five, detailed floor plans and photo realistic illustrations 

are used to depict both the interior and the exterior of the buildings , as 

well as , their surroundings. 

Finally, the sixth chapter, discusses   the energy saving methods 

applied in this study.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

Χαρακτηριστικά στοιχεία για τον Δήμο Αιγάλεω 
 

Το Αιγάλεω είναι δήμος της Αττικής που πήρε το όνομά του από 

το όρος Αιγάλεω στο οποίο είχε εγκατασταθεί ο βασιλιάς των Περσών 

Ξέρξης προκειμένου να παρακολουθήσει τη ναυμαχία της Σαλαμίνας 

ανάμεσα στους Έλληνες και Πέρσες το 480 π.Χ.1  

Ο πληθυσμός του Αιγάλεω κυμαίνεται στους 69.660 κατοίκους 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και έχει έκταση 6,45 τ.χλμ.  

Γεωγραφικά τοποθετείται στο Δυτικό τμήμα της Αττικής και βρίσκεται 4 

χιλιόμετρα δυτικά του κέντρου της Αθήνας και νοτιοανατολικά του 

όρους Αιγάλεω.  

 

https://el.wikipedia.org/wiki 

                                                           
1https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%
CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89 
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Συνορεύει από Ανατολικά με τον Δήμο Αθηναίων, Βόρεια με τους 

Δήμους Περιστερίου και Χαϊδαρίου, δυτικά με τους Δήμους Νίκαιας και 

Αγίας Βαρβάρας και Νότια με τους Δήμους Ρέντη και Ταύρου.  

Το ένα τέταρτο του Δήμου καλύπτεται από τη βιομηχανική 

περιοχή2. Από το έδαφος του περνούν  πέντε μεγάλες οδικές αρτηρίες 

και συγκεκριμένα οι Λεωφόροι Κηφισού, Αθηνών, Θηβών, Πέτρου 

Ράλλη και Ιερά Οδός.  

 

                                                           
2https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%
CE%AC%CE%BB%CE%B5%CF%89 
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Ιστορική ανασκόπηση ενός από τους σημαντικότερους δρόμους του 

Αιγάλεω 

 

  Σημαντική ιστορική αξία αποτελεί η Ιερά Οδός, καθώς αποτελεί 

τον αρχαιότερο δρόμο της Ελλάδας καθώς  και τον κυριότερο οδικό 

άξονα που συνδέει την πρωτεύουσα με την υπόλοιπη  Ελλάδα. 

Ονομάστηκε έτσι καθότι τον δρόμο αυτόν ακολουθούσε η πομπή 

των Ελευσίνιων Μυστηρίων. Είχε μήκος 22 χιλιόμετρα και ξεκινούσε 

από την Ιερά πύλη στη περιοχή του Κεραμεικού, καταλήγοντας στο Ιερό 

της Δήμητρας στην Ελευσίνα. 

 

 

Πηγή εικόνας:  http://www.aigaleo.gr/Default.aspx?tabid=432&language=en-US 

 

Εκτός όμως από λατρευτική και θρησκευτική αξία ο δρόμος αυτός 

αποτελεί πόλο πολιτιστικής και οικονομικής αξίας καθώς κατά μήκος 

του υπάρχουν τάφοι, μνημεία και σπουδαία ιερά3.  

                                                           
3 http://www.haidari.gr/Default.aspx?tabid=158&language=el-GR 
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Συγκεκριμένα πλήθος ταφεικών μνημείων ευκατάστατων πολιτών 

καθώς και αρκετοί χώροι νεκροταφείου εκτιμάται ότι βρίσκονται 

παραπλήσια της περιοχής της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Πέραν των 

μνημείων αυτών, σημαντική ήταν η παρουσία μικρών ιερών και ναών 

με σκοπό την ξεκούραση των περαστικών κάτι το οποίο είναι άμεσα 

συνδεδεμένο με την πορεία των Ελευσίνιων μυστήριων.  

Κατά τις αρχές του 20ου αιώνα, η Ιερά Οδός ήταν ένας 

χωματόδρομος (ασφαλτοστρώθηκε το 1926). 

 

 

Πηγή εικόνας:  http://www.mixanitouxronou.gr  

Για πολλά χρόνια τίποτα από ότι βλέπουμε σήμερα δεν θυμίζει 

την εικόνα της Ιεράς Οδού όπως ήταν παλιότερα, ώσπου εντελώς 

τυχαία, τον Μάιο του 1863, ένα κάρο που φόρτωνε άμμο για να την 

μεταφέρει σε μια οικοδομή, σκόνταψε πάνω σε μια μαρμάρινη στήλη 

με την επιγραφή  ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ.  



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 13 από 170 
 

Η ανακάλυψη του μνημείου αυτού αποτέλεσε την αφορμή για 

την έναρξη εντατικών ανασκαφών στην οδό των ταφών από την 

Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρία. Έτσι στις αρχές του 20ου αιώνα είχε ήδη 

αρχίσει να διαμορφώνεται ο αρχαιολογικός χώρος που ξέρουμε.4 

 

 

                                                           
4 Μαρία Ι. Βαμβακοπούλου «Αιγάλεω-Οι δρόμοι της προσφυγιάς», σελίδα 23-24 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

2.1 Έννοια της Εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Με την έννοια εξοικονόμησης ενέργειας εννοούμε όλους 

εκείνους τους τρόπους με τους οποίους επιτυγχάνεται μείωση της 

σπατάλης των ενεργειακών αποθεμάτων.  

Ως εξοικονόμηση ενέργειας είναι η διαδικασία κατά την οποία 

πραγματοποιείται προσπάθεια για εξεύρεση τρόπων-μεθόδων  που θα 

μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και θα βελτιώσουν την 

ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια, χωρίς 

να επηρεάζονται οι συνθήκες άνεσης των χρηστών.  

Στη περίπτωση μιας κατασκευής, εξοικονόμηση ενέργειας 

επιτυγχάνεται μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού, οι αρχές του 

οποίου  δεν αποτελούν σύγχρονη γνώση αλλά είναι γνωστές ήδη από 

την εποχή του Σωκράτη5. 

 

                                                           
5http://www.sadas-pea.gr/vioklimatikos-schediasmos-i-simvoli-ton-architektonon-stin-exikonomisi-
energias/ 
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2.2 Βιοκλιματικός σχεδιασμός 
 

Ο «βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων» αφορά στον σχεδιασμό 

κτιρίων και χώρων τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών-υπαίθριων, 

λαμβάνοντας  υπόψη ένα σύνολο στοιχείων που σχετίζονται με τις 

τοπικές συνθήκες κλίματος (μικροκλίμα) και τον περιβάλλοντα χώρο.  

Σκοπός του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι η μέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση  

 της ηλιακής ενέργειας,  

 του τοπικού κλίματος και  

 φυσικών φαινομένων της περιοχής  

με πρωταρχικό στόχο τη μείωση της ρύπανσης από τα επικίνδυνα 

απόβλητα που εκλύονται στην ατμόσφαιρα, λόγω υπερβολικής χρήσης 

ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και μετέπειτα την εξασφάλιση 

των βέλτιστων δυνατών συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης των 

κατοίκων καθώς και την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. 

Πρόκειται επομένως για μια ολοκληρωμένη άποψη για τον 

σχεδιασμό του δομημένου χώρου, η οποία εμπεριέχει αφενός την 

καλαισθησία  και αφετέρου την ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον.  

Δεν πρόκειται για μια αρχιτεκτονική με έντονα τεχνολογικά 

στοιχεία, αλλά για μια αρχιτεκτονική φιλική προς το περιβάλλον και 

τους χρήστες, για μια θεώρηση δόμησης του χώρου, αναπόφευκτης 

δραστηριότητας του ανθρώπου, η οποία όμως οφείλει να επιφέρει τη 

μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον.  



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 16 από 170 
 

 

 2.3 Στόχοι του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

 

  Από έρευνες προκύπτει ότι το 55% περίπου των συνολικών 

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη σήμερα 

προέρχεται από τον κτιριακό τομέα. Είναι ευρέως γνωστό ότι το 

διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί το βασικότερο αέριο το οποίο 

ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή, καθώς και για τις αρνητικές 

συνέπειες στο αστικό περιβάλλον.6  

Η εξοικονόμηση ενέργειας από τη μία και η υποκατάσταση των 

ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την άλλη, 

προωθούν την υιοθέτηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων 

και των πόλεων, καθώς η λογική  του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

ανταποκρίνεται στις εποχιακές μεταβολές και μπορεί να αλλάξει 

σημαντικά την τρέχουσα πρακτική ως προς τη χρήση  της ενέργειας. 

Η βιοκλιματική αντίληψη για το σχεδιασμό του χώρου υποστηρίζεται 

για τους εξής τρεις (3) βασικούς στόχους: 

Α. Την απεξάρτηση από το πετρέλαιο.  

Το 1973, με τη πρώτη πετρελαϊκή κρίση, οι δυτικές χώρες της 

Ευρώπης, συνειδητοποιούν ότι τόσο η οικονομική αλλά και η 

καθημερινή ζωή των πολιτών τους, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 

                                                           
6http://cinelikes.blogspot.gr/2011/11/blog-post_5480.html 
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εισαγόμενο πετρέλαιο7. Έτσι ξεκίνησε μια σοβαρή προσπάθεια 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των εναλλακτικών πηγών 

ενέργειας, κυρίως των ανανεώσιμων πηγών. 

Β. Την εξοικονόμηση χρήματος.  

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την θέρμανση των κτιρίων ή 

η αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για τον δροσισμό αποτελεί 

οικονομική πρόκληση, εφόσον η  μειωμένη κατανάλωση πετρελαίου 

και ηλεκτρικού ρεύματος  έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

χρημάτων  η οποία είναι ξεπερνά το 50%8. 

Γ. Τη προστασία του περιβάλλοντος  

Με την άμεση εκμετάλλευση των θετικών παραμέτρων του 

κλίματος, όπως η ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση του χώρου και οι 

δροσεροί άνεμοι για τον φυσικό δροσισμό των κτιρίων. Η προσέγγιση 

αυτή μειώνει τη χρήση συμβατικών καυσίμων, και σαν αποτέλεσμα 

αυτού μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.  

Επιστήμονες έχουν καταλήξει πως οι μόνες ασφαλείς τεχνολογίες 

είναι αυτές που σέβονται τις αρχές της φύσης ή τουλάχιστον δεν την 

κακομεταχειρίζονται. Γι’ αυτό άρχισαν να δείχνουν έντονο 

ενδιαφέρον για τις παραδοσιακές λύσεις οργάνωσης του χώρου.  

Αυτό όμως δε σημαίνει προσκόλληση στα μοντέλα του 

παρελθόντος, όμως η ιστορική γνώση μπορεί να δώσει λύσεις για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 
                                                           
7 Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1973, όταν τα μέλη του Οργανισμού 
Αραβικών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών ή OAPEC (αποτελούμενο από τα αραβικά μέλη του OPEC, 
καθώς και την Αίγυπτο, τη Συρία και την Τυνησία) διακήρυξαν εμπάργκο πετρελαίου.  
8 http://cinelikes.blogspot.gr/2011/11/blog-post_5480.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%8E%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%95%CE%9A
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%BA%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF
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2.4  Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 
 

Κατά τη διαδικασία σύλληψης της αρχιτεκτονικής «επίλυσης» που 

εμπεριέχει βιοκλιματική αντίληψη, παρουσιάζεται ο προβληματισμός 

σχετικά με την προσαρμογή του κτηρίου στο τοπικό κλίμα και στο 

φυσικό περιβάλλον, με σκοπό τον περιορισμό της κατανάλωσης 

ενέργειας στο κατώτερο δυνατό επίπεδο, χωρίς να διαταράσσονται οι 

συνθήκες θερμικής άνεσης.  

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αξιοποίηση των τοπικών 

περιβαλλοντικών παραμέτρων, η χρήση της εντόπιας ενέργειας από 

ανανεώσιμη και συνεπώς ανεξάντλητη μορφή. 

Συνεπώς η αρχιτεκτονική σύλληψη πρέπει να αξιοποιεί τα τοπικά 

δεδομένα του κλίματος. Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία του κλίματος 

που μπορούν να αξιοποιηθούν είναι: η ηλιακή ενέργεια για την 

θέρμανση των κτιρίων το χειμώνα και αντίστροφα η εκμετάλλευση 

των δροσερών ανέμων το καλοκαίρι για τον φυσικό δροσισμό του 

χώρου.  

Αντίθετα οι ψυχροί χειμωνιάτικοι άνεμοι, καθώς και η επίδραση 

της έντονης ακτινοβολίας του ήλιου το καλοκαίρι πρέπει να 

αποφεύγονται. 

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού προκειμένου το κτίριο να 

ανταποκρίνεται στη βιοκλιματική αντίληψη έχουν ως εξής:9 

                                                           
9 Ανδρεαδάκη-Χρονάκη Ελένη «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός-Περιβάλλον και Βιωσιμότητα» 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη,2006 
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Α. Το κτίριο να λειτουργεί ως φυσικός ηλιακός συλλέκτης το 

χειμώνα 

Β. Το κτίριο να λειτουργεί ως αποθήκη θερμότητας 

Γ. Το κτίριο να λειτουργεί ως παγίδα θερμότητας 

Δ. Το κτίριο να λειτουργεί ως αποθήκη φυσικής ψύξης το 

καλοκαίρι. 

Οι αρχές αυτές, για να είναι εφαρμόσιμες, πρέπει να πληρούν 

ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 
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 2.4.1 Το κτίριο ως φυσικός ηλιακός συλλέκτης 

 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία του κτιρίου ως φυσικού 

ηλιακού συλλέκτη το χειμώνα, ο σχεδιασμός του οφείλει να 

υπακούει σε κάποιους κανόνες-προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις 

αυτές σχετίζονται με: 10 

1. Τον κατάλληλο προσανατολισμό-χωροθέτηση του κτιρίου στα 

πλαίσια του οικοπέδου 

2. Το κατάλληλο σχήμα του κτιρίου 

3. Το μέγεθος των ανοιγμάτων συναρτήσει του 

προσανατολισμού 

4. Τη λειτουργική διάθεση των εσωτερικών χώρων. 

 

                                                           
10 Ανδρεαδάκη-Χρονάκη Ελένη «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός-Περιβάλλον και Βιωσιμότητα» 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη,2006 
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 2.4.2 Το κτίριο ως αποθήκη θερμότητας 

 

Μια σημαντική αρχή που διέπει τη βιοκλιματική λειτουργία του 

κτηρίου είναι η εξασφάλιση θερμικής μάζας, στην οποία αποθηκεύεται 

η προερχόμενη από τον ήλιο θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Εφόσον το κτίριο λειτουργεί ως φυσικός ηλιακός συλλέκτης, 

πρέπει η θερμότητα αυτή να αποθηκευτεί στο κέλυφος του κτιρίου, με 

σκοπό να αποδοθεί και πάλι στον εσωτερικό χώρο στην διάρκεια της 

νύχτας.11 

Ο πιο αποτελεσματικός συσσωρευτής  θερμότητας είναι η ίδια η 

κατασκευή του κτιρίου και συγκεκριμένα τα δάπεδα, οι τοιχοποιίες, οι 

οροφές.  

 

http://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=1359&language=gr 

 

                                                           
11 Ανδρεαδάκη-Χρονάκη Ελένη «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός-Περιβάλλον και Βιωσιμότητα» 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη,2006 
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Όλα τα δομικά υλικά απορροφούν και αποθηκεύουν θερμότητα, 

το καθένα όμως σε διαφορετικό βαθμό και ποσότητα ανάλογα με τη 

πυκνότητα (ρ) της μάζας του και τον συντελεστή ειδικής θερμότητας (c).  

Υλικά όπως μπετόν, πέτρα τούβλα, έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα 

και επομένως μεγαλύτερη ικανότητα για θερμική αποθήκευση. Η 

ικανότητα ενός σώματος ή δομικού στοιχείου να αποθηκεύει 

θερμότητα κατά την θέρμανση του, ονομάζεται θερμοχωρητικότητα. Η 

ποσότητα θερμότητας που αποθηκεύεται στο σώμα αυξάνεται:  

Α. Όσο αυξάνεται η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του 

στοιχείου και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα, 

Β. Όσο μεγαλύτερη είναι η ειδική θερμοχωρητικότητα του 

υλικού, 

Γ. Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του υλικού. 

Η ηλιακή ενέργεια προσπίπτει στα ανοίγματα και εισέρχεται στο 

εσωτερικό του κτιρίου, όπου και μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια 

απορροφούμενη από τα υλικά της κατασκευής και τα αντικείμενα που 

βρίσκονται στον χώρο.  

Η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται σε θερμική και έτσι 

αποτρέπεται η διαφυγή της από τα τζάμια προς τα έξω, και επομένως 

περιορίζεται και απορροφάται από τα δομικά στοιχεία του κτηρίου, 

μέχρις ότου η ικανότητά τους για αποθήκευση θερμότητας κορεστεί. 
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Με αυτό το τρόπο δημιουργούμε ένα «τεχνητό» φαινόμενο του 

Θερμοκηπίου σε μικρή κλίμακα του χώρου, εκμεταλλευόμενοι την 

«θετική» πλευρά του. 

Η αποθήκευση της θερμότητας γίνεται άμεσα από το δάπεδο ή 

τους τοίχους, με την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία αλλά και 

έμμεσα με τη κίνηση του αέρα, (ο οποίος και θερμαίνεται γρηγορότερα 

από οποιοδήποτε άλλο υλικό) όπου με την κίνηση του «μεταφέρει» τη 

θερμότητα.  

Όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα της κατασκευής που 

χρησιμοποιείται για την αποθήκευση θερμότητας τόσο η θερμοκρασία 

του χώρου σταθεροποιείται, σε επίπεδα θερμικής άνεσης για αρκετές 

ώρες, ίσως ακόμα και χωρίς να χρειάζεται «βοηθητική» θέρμανση από 

άλλες πηγές ή ακόμα και να προκαλείται υπερθέρμανση του αέρα και 

δυσφορία. 

Σύμφωνα με τον Ανδρεαδάκη-Χρονάκη στο σύγγραμμά της 

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός-Περιβάλλον και Βιωσιμότητα: 

«Η προσπίπτουσα ηλιακή σε ένα γυάλινο στοιχείο ακολουθεί την εξής 

διαδικασία:  

(1)  Ένα τμήμα της ακτινοβολίας ανακλάται αμέσως προς τα έξω (15%), 

(2) ένα τμήμα  απορροφάται από το γυαλί και ανακλάται προς το 

εξωτερικό και το εσωτερικό 

(3) η ηλιακή ενέργεια που περνάει μέσα από το γυαλί μετατρέπεται σε 

θερμική ενέργεια, 

(4)  το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ενέργειας αποθηκεύεται από τα 

δομικά στοιχεία του κτηρίου και κυρίως από το δάπεδο 

(5) Ένα τμήμα της θερμικής ενέργειας ανακλάται από το δάπεδο προς 

τον εσωτερικό χώρο και τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία, 

(6)  Ένα τμήμα από την ανακλώμενη θερμική ενέργεια αποθηκεύεται 

στον τοίχο,  
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(7) Ενώ ένα μικρό μέρος αυτής θερμαίνει τον αέρα του χώρου, 

(8) Ένα τμήμα της αποθηκευμένης θερμότητας στον τοίχο μεταφέρεται 

προς τα μέσα, 

(9) Ενώ ένα άλλο μέρος χάνεται προς τα έξω, υπό τη μορφή θερμικών 

απωλειών, 

(10) Η αποθηκευμένη θερμότητα στο δάπεδο και στον τοίχο, αποδίδεται 

σταδιακά στο χώρο με ακτινοβολία ή με κίνηση του αέρα, 

(11) Από το συνολικό θερμικό κέρδος, ένα τμήμα χάνεται μέσα από τον 

υαλοπίνακα υπό μορφή θερμικών απωλειών, η θερμότητα που παραμένει 

στον χώρο αποτελεί και την τελική ποσότητα του «χρήσιμου» ηλιακού 

κέρδους.12» 

 

Οπότε προκειμένου ένα κτήριο να λειτουργήσει ως δεξαμενή 

ηλιακής θερμότητας πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  

 Τα υλικά κατασκευής να έχουν υψηλή θερμοχωρητικότητα, 

 Στα δομικά αυτά στοιχεία ή υλικά, με μεγάλη 

θερμοχωρητικότητα, να έχουν κατανεμηθεί αναλόγως στο 

σύνολο της κατασκευής. 

Σημαντικό, επίσης χαρακτηριστικό του κλίματος ενός τόπου είναι 

οι «βαθμοημέρες θέρμανσης», οι οποίες προσδιορίζονται ως το 

άθροισμα της εκάστοτε διαφοράς θερμοκρασίας, ανάμεσα στην 

εσωτερική -συνήθως 19oC- και τη μέση μηνιαία εξωτερική.  

Το άθροισμα αυτών των διαφορών προσδιορίζει τις βαθμοημέρες 

θέρμανσης, δηλαδή τις θερμαντικές ανάγκες κάθε τόπου. Όσο πιο 

αυξημένες είναι οι βαθμο-ημέρες θέρμανσης τόσο το κλίμα 

χαρακτηρίζεται ψυχρότερο και το αντίστροφο. 

 

                                                           
12 Ανδρεαδάκη-Χρονάκη Ελένη «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός-Περιβάλλον και Βιωσιμότητα» 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη,2006 
 



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 25 από 170 
 

2.4.3 Το κτίριο ως παγίδα θερμότητας 

 

Εξίσου σημαντικό, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

κτιρίου είναι η θερμότητα, που συλλέγεται από τον ήλιο, να 

παγιδεύεται στο εσωτερικό του κτιρίου και να μην διασκορπίζεται προς 

τα έξω.  

 

 

 

https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/bioklimatikos-schediasmos 

 

Η διασπορά θερμότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον 

καθορίζεται και από  τις θερμικές απώλειες του κτιρίου, γεγονός που 

συμβαίνει τον χειμώνα. 
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Αντίστροφο φαινόμενο παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες όταν θερμοκρασία στο εξωτερικό του κτηρίου είναι υψηλότερη 

από αυτή στο εσωτερικό. Στη περίπτωση αυτή το κέλυφος του κτηρίου 

θερμαίνεται και σταδιακά διοχετεύει την θερμότητα στο εσωτερικό, με 

κίνδυνο να δημιουργούνται συνθήκες υπερθέρμανσης. 

Αυτή η αντιθετική συμπεριφορά του κτηρίου, που οφείλεται στην 

εναλλαγή των εποχών, μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη 

στρώματος θερμικής μόνωσης στην εξωτερική πλευρά του κελύφους 

(τοίχους, οροφή, δάπεδα). 
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Με την κατάλληλη θερμομόνωση επιτυγχάνεται ο  περιορισμός 

των θερμικών απωλειών, από το εσωτερικό του κτιρίου προς τα έξω και 

το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας δεσμεύεται στον χώρο έντος του 

κτιρίου. 

Αντίστροφα λειτουργεί η θερμομόνωση το καλοκαίρι. Η 

θερμομόνωση λειτουργεί προστατευτικά για το κέλυφος του κτιρίου και 

κατ’ επέκταση για τον εσωτερικό χώρο, μειώνοντας έτσι το ενδεχόμενο 

υπερθέρμανσης. 

Πέραν αυτών η θερμομόνωση προσφέρει συνθήκες θερμικής 

άνεσης μέσα στο κτίριο, γιατί περιορίζεται η ακτινοβολία θερμότητας 

από το σώμα του ανθρώπου προς τις περιβάλλουσες το χώρο 

επιφάνειες, οι όποιες συνήθως είναι ψυχρότερες από τον αέρα του 

χώρου. 
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2.5 Παθητικά ηλιακά συστήματα 

 

Γενική θεώρηση 

 

Στο κέλυφος του κτιρίου γίνονται ανταλλαγές θερμότητας, από και 

προς το εξωτερικό περιβάλλον του. Τα κύρια αρχιτεκτονικά στοιχεία τα 

οποία ρυθμίζουν τη θερμική συμπεριφορά του κτιρίου είναι: 

 Τα γυάλινα ανοίγματα και ο εξοπλισμός τους, 

 Οι τοίχοι συλλογής και αποθήκευσης θερμότητας, 

 Οι ηλιακοί χώροι 

Τα χαρακτηριστικά αυτά στοιχεία του κελύφους, τα οποία έχουν 

ονομαστεί «παθητικά ηλιακά συστήματα», έχουν σημαντική επίδραση 

στην διαδικασία ανταλλαγής θερμότητας, παίζουν έναν ρόλο σημαντικό 

με την έννοια ότι τροφοδοτούν το κτίριο με επιπλέον από τον ήλιο 

θερμότητα.  

Από την άλλη όμως σημαντικό είναι αυτή η συνεισφορά θερμότητας 

να μην επιβαρύνει τον εσωτερικό χώρο τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Προϋπόθεση για την ένταξη παθητικών ηλιακών συστημάτων στο 

κέλυφος είναι η κατ’ αρχάς επιλογή των αρχών που διέπουν τον 

βιοκλιματικό σχεδιασμό.  

Τα συστήματα αυτά αποτελούν «χαλαρές» μορφές τεχνικής και 

τεχνολογίας. Είναι ουσιαστικά απλές  μικροκατασκευές που 

εντάσσονται στο κέλυφος του κτιρίου, οι οποίες αυξάνουν τη 
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δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ενέργειας και επομένως 

συμβάλλουν αισθητά στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα ταξινομούνται σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες ανάλογα με τρόπο θερμικής λειτουργίας τους: 

 

A. Σε συστήματα άμεσου ηλιακού κέρδους, στα οποία ανήκουν τα 

ανοίγματα, τα προσανατολισμένα στο νότο, 

B. Σε συστήματα έμμεσου ηλιακού κέρδους, τα οποία διακρίνονται 

σε 

 Συστήματα που χρησιμοποιούν ηλιακούς τοίχους μάζας, και 

τοίχους θερμικής αποθήκευσης (ΤΡΟΜΒΕ, τοίχοι νερού) 

 Συστήματα που κάνουν χρήση θερμοκηπίου προσηρτημένου 

στη νότια πλευρά. 

Γ. Σε συστήματα απομονωμένου ηλιακού κέρδους, στα οποία 

ανήκουν τα λεγόμενα «υβριδικά» συστήματα, στα οποία η 

συλλεκτήρια επιφάνεια διαχωρίζεται από το κτίριο και για τη 

μεταφορά της θερμότητας χρησιμοποιούνται απλά μηχανικά μέσα, 

όπως ανεμιστήρες κ.ά. 
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Σύμφωνα με την ανωτέρω ταξινόμηση, η περιγραφή της 

λειτουργίας των παθητικών ηλιακών συστημάτων θα γίνει κατά 

κατηγορία, έτσι ώστε να διευκρινιστεί η αποτελεσματικότητα τους, 

αλλά και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε κατηγορία. 
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2.5.1  Συστήματα Άμεσου ηλιακού κέρδους 

 

Το γυάλινο άνοιγμα είναι το βασικότερο στοιχείο του κελύφους, 

γιατί προσφέρει την αναγκαία «διαφάνεια», που αποτελεί τον τρόπο  

επικοινωνίας του εσωτερικού με τον έξω χώρο.  

 

 

 

 

Το γυάλινο άνοιγμα αποτελεί το απλούστερο σύστημα συλλογής της 

ηλιακής ενέργειας, με την προϋπόθεση να είναι προσανατολισμένο 

προς το νότο (με απόκλιση ±30ο ανατολικά ή δυτικά του νότου). Τα 

νότια ανοίγματα έχουν πάντα θετική επίδραση στο θερμικό ισοζύγιο 

του κτιρίου, ακόμη και εάν ο σχεδιασμός τους δεν έχει ως πρωταρχικό 

στόχο να ανταποκριθεί στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η 

διαφορά βρίσκεται στο γεγονός ότι ένα κοινό κτίριο δεν έχει τη 

δυνατότητα να αποθηκεύσει τη εισαγόμενη  θερμότητα, συνεπώς η 
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δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας είναι αρκετά 

περιορισμένη. 

Οι παράγοντες οι οποίοι που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα 

των συστημάτων άμεσου κέρδους είναι: 

 Οι γυάλινες επιφάνειες να έχουν νότιο προσανατολισμό, 

 Η θερμική μάζα του κτιρίου να είναι επαρκής, έτσι ώστε να 

απορροφάται και να αποθηκεύεται η «εισαγόμενη» θερμότητα,  

 Το κέλυφος του κτιρίου να είναι θερμικά προστατευμένο στην 

εξωτερική πλευρά, 

 Ο εξοπλισμός των ανοιγμάτων με κατάλληλη εξωτερική μόνωση, 

δηλαδή κινητά εξώφυλλα μονωμένα ή έστω με εσωτερική 

θερμική προστασία. 

 

2.6.1 Απόδοση του συστήματος 

 

Η αποτελεσματικότερη απόδοση του συστήματος άμεσου ηλιακού 

κέρδους, ως προς τη θερμική του συμπεριφορά, εξαρτάται από τις εξής 

προϋποθέσεις : 

Α.  Ο προσανατολισμός των ανοιγμάτων να είναι νότιος, με 

αποκλίσεις  +-30ο  ανατολικά ή δυτικά. Με αυτό τον τρόπο 

δεσμεύεται το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας κατά τους 

χειμερινούς μήνες ενώ ταυτόχρονα μπορούν εύκολα να 

προστατευθούν με σκίαστρα κατά την καλοκαιρινή περίοδο.  
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Β.   Η θέση των ανοιγμάτων σε σχέση με τον ορίζοντα να είναι 

κατακόρυφη, γιατί έτσι δέχεται περισσότερο ήλιο τον χειμώνα, ενώ 

προστατεύεται το καλοκαίρι. 

Γ.  Το μέγεθος και η θέση του ανοίγματος. 

Συγκεκριμένα το μέγεθος σχετίζεται άμεσα με το κλίμα της 

περιοχής και αλλάζει ανάλογα με τον βαθμό θερμομόνωσης του 

κελύφους. 

Η θέση του ανοίγματος έχει άμεση σχέση  με το βάθος του χώρου 

που περικλύει, έτσι ώστε η θερμότητα να κατανέμεται  ομοιόμορφα και 

να μην εστιάζεται σε ένα μόνο σημείο. Γενικά το βάθος του χώρου δε 

πρέπει να υπερβαίνει 2  ½  φορές το ύψος του ανοίγματος, μετρούμενο 

από το δάπεδο. 

 

Δ. Η πρόσπτωση του ήλιου στα συμπαγή δομικά  στοιχεία του 

κτιρίου- δάπεδο, τοίχους ή οροφή – να είναι άμεση έτσι ώστε να 

ενισχύεται σημαντικά η απόδοση του παθητικού συστήματος. Αυτό 

συμβαίνει γιατί όταν η θερμότητα αποθηκεύεται άμεσα 

περιορίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη επιφάνεια θερμικής μάζας. 

Ε. Η κατάλληλη επιλογή γυαλιού. Το είδος του γυαλιού – (απλό 

διάφανο γυαλί ή γυαλί που διαχέει το φως προς όλες τις 

κατευθύνσεις του χώρου) συμβάλει στην αποφυγή της θάμβωσης  

που προκαλείται από την πρόσπτωση των ακτινών του ήλιου στον 

χώρο. Η επιλογή του γυαλιού εξαρτάται από τη χρήση του χώρου. 
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2.6.2 Άμεσα ηλιακά κέρδη- Θερμική άνεση 

 

Το σύστημα του άμεσου ηλιακού κέρδους συνδέεται με τον 

μέγεθος των επιφανειών συλλογής θερμότητας, γιατί η ποσότητα της 

θερμότητας που αποθηκεύεται στην διάρκεια της ημέρας, αποδίδεται 

σιγά-σιγά κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσδιορίζοντας έτσι την 

απόδοση του συστήματος και τη διακύμανση της εσωτερικής 

θερμοκρασίας, άρα και τις συνθήκες θερμικής άνεσης.  

 

Με άλλα λόγια, αυτό που επιδιώκεται είναι, η επάρκεια θερμικής 

μάζας ώστε να είναι εφικτή η αποθήκευση θερμότητας προκειμένου να 

καλύπτονται οι ανάγκες του κτιρίου περισσότερες ώρες, αλλά 

ταυτόχρονα η θερμοκρασία στο χώρο να μην παρουσιάζει μεγάλες 

διακυμάνσεις . 

Τα κριτήρια που ρυθμίζουν την ικανότητα των δομικών στοιχείων της 

κατασκευής να αποθηκεύουν θερμότητα (θερμοχωρητική ικανότητα) 

είναι τα εξής: 

 

 Η θέση της μάζας αποθήκευσης,  

 Το μέγεθός της, 

 Η κατανομή της στον εσωτερικό χώρο. 
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Ενδεικτικά παραθέτουμε πίνακα θερμοχωρητικότητας υλικών13 

 

 

 

 

Όταν πρόκειται για δάπεδο, το πάχος της πλάκας αποτελεί 

επαρκή μάζα για θερμική αποθήκευση, με την προϋπόθεση ότι η 

επίστρωση γίνεται από βαριά υλικά όπως κεραμικά πλακάκια, μάρμαρο 

ή πλάκες. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι, το γυάλινο άνοιγμα 

αποτελεί τον πιο απλό και αποδοτικό συλλέκτη ηλιακής ενέργειας, υπό 

την προϋπόθεση ότι συνδυάζεται με σημαντική ποσότητα θερμικής 

μάζας και νυχτερινή θερμική προστασία των ανοιγμάτων με εξώφυλλα, 

ρολά ή παντζούρια, τα οποία συνίσταται  να φέρουν περσίδες 

θερμομονωμένες. 

                                                           
13 Φραγκούλη Ισμήνη, Περιβαλλοντικός, βιοκλιματικός, οικολογικός και ενεργειακός σχεδιασμός 
κτιρίων/χρήση ανάλυσης κύκλου ζωής των υλικών: το παράδειγμα μιας κατοικίας, ΔΜΠΣ 
«περιβάλλον και ανάπτυξη» Ε.Μ.Π. 2010, σελίδα 56 



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 36 από 170 
 

Μειονέκτημα του συστήματος του άμεσου ηλιακού κέρδους είναι 

ο κίνδυνος να παρουσιαστούν μέσα στο χώρο μεγάλες θερμοκρασιακές 

διακυμάνσεις, γεγονός που οφείλεται στην προς διάθεση ποσότητα 

μάζας θερμικής αποθήκευσης.   
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2.5.2 Συστήματα έμμεσου ηλιακού κέρδους 

 

Γενική θεώρηση 

 

Τα συστήματα έμμεσου ηλιακού κέρδους ακολουθούν την εξής 

σειρά θερμικής λειτουργίας:  

 

Ήλιος → Συλλέγεται μέσω της γυάλινης επιφάνειας→ Αποθηκεύεται 

στη θερμική μάζα → Θέρμανση του εσωτερικού χώρου. 

 

Τα συστήματα έμμεσου ηλιακού  κέρδους διακρίνονται σε 

ηλιακούς τοίχους μάζας, ηλιακούς τοίχους ή τοίχους “Trombe”, και 

τοίχους νερού.  
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2.7.1 Ηλιακοί τοίχοι μάζας 

 

Οι ηλιακοί τοίχοι μάζας συνδέονται άμεσα με τα γυάλινα ανοίγματα 

που είναι προσανατολισμένα στο νότο, γιατί αυτά εξασφαλίζουν τη 

συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας. 

 

 

 

 

http://www.alternative-energy-tutorials.com/energy-articles/passive-solar-energy.html 
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Ο τρόπος λειτουργίας είναι ως εξής:  

O αέρας εγκλωβίζεται ανάμεσα στο γυαλί και στον τοίχο, στη συνέχεια 

θερμαίνεται, και αρχίζει και η απορρόφηση της θερμότητας, πρώτα από 

την εξωτερική επιφάνεια του τοίχου και στη συνέχεια από την υπόλοιπη 

μάζα του. 

Η ηλιακή θερμότητα αποθηκεύεται στη μάζα του τοίχου μέσω της 

αγωγιμότητας. Χαρακτηριστική ιδιότητα του τοίχου είναι η 

θερμοχωρητικότητα, (η οποία έχει αναφερθεί παραπάνω), η οποία 

διασφαλίζει την αποθήκευση μεγάλης ποσότητας θερμότητας στα 

δομικά στοιχεία. Αντίστοιχο φαινόμενο παρατηρείται στους 

θερμοσυσσωρευτές , γεγονός που συμβάλλει και στην χρονική 

υστέρηση ή διαφορά φάσης, έτσι ώστε η θερμότητα του τοίχου να 

αποδίδεται στον εσωτερικό χώρο αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα να  

παρατείνεται, κατά κάποιο τρόπο, η «χρήσιμη ηλιοφάνεια» για τη 

θέρμανση του χώρου χωρίς να απαιτείται συμπληρωματική πηγή. 

 

Ιδανικό εύρος χρονικής υστέρησης της τάξης 6-8 ωρών, πρέπει να 

διασφαλίζεται κατά την επιλογή του πάχους και  των υλικών που θα 

αποτελέσουν τους ηλιακούς τοίχους μάζας.  
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 2.7.2 Ηλιακοί τοίχοι TROMBE 

 

Το σύστημα του τοίχου TROMBE είναι παρόμοιο με το σύστημα 

του τοίχου μάζας. Ο τοίχος TROMBE αποτελείται και αυτός από έναν 

τοίχο μάζας, ο οποίος συνδέεται  με γυάλινη επιφάνεια σε απόσταση 

περίπου 4 εκ. Αυτό που διαφοροποιεί τον τοίχο TROMBE με τον τοίχο 

μάζας είναι ότι στον τοίχο TROMBE έχουν ενσωματωθεί  θυρίδες στο 

επάνω και κάτω μέρος του, που διευκολύνουν την είσοδο του ψυχρού 

αέρα από πάνω. 

 

 

 

Πηγή: NANCY BOON, ENCYCLOPEDIA OF ALTERNATIVE ENERGY AND   SUSTAINABLE 

LIVING 
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Η ονομασία του τοίχου TROMBE οφείλεται στον καθηγητή Felix 

Trombe, του ερευνητικού κέντρου CNRS της Γαλλίας, ο οποίος  πήρε 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1956 για την μελέτη τοι τοίχου.  

Ο Felix Trombe μελέτησε και εφάρμοσε το σύστημα αυτό στα 

πρώτα ηλιακά σπίτια που κατασκευάστηκαν στο Odeilo της Γαλλίας, το 

1967.  

 

 

 

1) http://www.cnrs.fr/70ans/spip.php?article81 

2) https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Trombe 

 

 

http://www.cnrs.fr/70ans/spip.php?article81
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Η λειτουργία του τοίχου TROMBE στηρίζεται στη φυσική ροή του αέρα. 

Γενικά όταν ο αέρας θερμαίνεται γίνεται ελαφρότερος. Αποκτά έτσι 

ανοδική πορεία. Σε κάποιο ανώτερο σημείο ψύχεται, αποβάλει τη 

θερμότητα, γίνεται πάλι βαρύτερος και αρχίζει να αποκτά καθοδική 

πορεία έως ότου φτάσει στον ηλιακό τοίχο. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά επαναλαμβάνοντας τον κύκλο. Με 

άλλα λόγια η λειτουργεία του τοίχου TROMBE πραγματοποιείται με την 

κυκλοφορία του αέρα στο χώρο ανάμεσα στο γυαλί και τον τοίχο, λόγω 

της διαφοράς θερμοκρασίας που προκύπτει. 

Αναλυτικότερα η λειτουργία του έχει ως εξής: 

 Την ημέρα, όταν ο ήλιος πέφτει στην γυάλινη επιφάνεια, ο αέρας 

που βρίσκεται στον  χώρο ανάμεσα στο τζάμι και τον τοίχο αρχίζει 

να θερμαίνεται. Επομένως, λόγω ελαφρότητας ο αέρας αυτός 

κινείται προς τα επάνω και διαφεύγει από την επάνω θυρίδα 

προς τον εσωτερικό χώρο του κτιρίου. 

 

 Την ίδια στιγμή , ο ψυχρότερος αέρας που μπαίνει από την κάτω 

θυρίδα καλύπτει  τον κενό χώρο που δημιουργείται. Ο αέρας 

αυτός ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Έτσι, ζεστός αέρας, μέτριας 

θερμοκρασίας, εισέρχεται και ζεσταίνει τον εσωτερικό χώρο, ενώ 

παράλληλα ένα μέρος της θερμότητας αποθηκεύεται και στην  

μάζα του ηλιακού τοίχου. 
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 Τη νυχτερινές ώρες, η λειτουργία αυτή αντιστρέφεται. Οι θυρίδες 

κλείνουν με καπάκια, και η θέρμανση του χώρου συνεχίζεται 

μέσω της ακτινοβολούμενης θερμότητας από τον ζεστό τοίχο. 

Ο τοίχος TROMBE αποτελεί ένα από τα αποδοτικότερα παθητικά 

ηλιακά συστήματα λόγω του απλού τρόπου κατασκευής του. Έχει τη 

δυνατότητα αφενός να θερμαίνει τον χώρο άμεσα μέσω των θυρίδων 

στο άνω και κάτω μέρος του κατά τις πρωινές ώρες που παρατηρούνται 

και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας, και αφετέρου διατηρεί 

όλα τα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης θερμότητας, άρα και της 

χρονικής υστέρησης. 

Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος να 

δημιουργηθούν συνθήκες υπερθέρμανσης όταν η επιφάνεια του τοίχου 

είναι μεγαλύτερη από όσο χρειάζεται, γιατί η είσοδος του ζεστού αέρα 

μέσω της θυρίδας δημιουργεί διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο 

χώρο.  

Επίσης, παρ’ όλο  που  εξωτερικά μοιάζει ως γυάλινη επιφάνεια, δεν 

επιτρέπει την είσοδο του φωτός, τον αερισμό και την οπτική 

επικοινωνία με τον έξω χώρο. 

Η λειτουργία του τοίχου TROMBE πρέπει να αντιστρέφεται κατά την 

περίοδο του καλοκαιριού. Συγκεκριμένα, η επάνω θυρίδα πρέπει να 

κλείνει έτσι ώστε να μην εισέρχεται ο ζεστός αέρας στο εσωτερικό, και 

ταυτόχρονα μέρος του υαλοστασίου στο επάνω μέρος τουλάχιστον, 

πρέπει να ανοίγει, έτσι ώστε να ωθείται ο ζεστός αέρας προς τα έξω. 
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https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/3-pathetika-eliaka-systemata-

thermanses 

 

 

 

Επίσης την καλοκαιρινή περίοδο η ηλιοπροστασία  του καθίσταται 

αναγκαία προς την αποφυγή συνθηκών υπερθέρμανσης. Η σκίαση αυτή 

επιτυγχάνεται με οριζόντια σκίαστρα ή τέντα στην εξωτερική πλευρά, 

έξω από το τζάμι, ή στην περίπτωση που αυτή η λύση είναι ανέφικτη, 

τότε τοποθετείται εσωτερικά στο κενό ανάμεσα στο γυαλί και τον τοίχο 

κινητό κατακόρυφο σκίαστρο το οποίο απομακρύνεται το χειμώνα. 
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2.7.2.1 Ηλιακοί τοίχοι και Θερμική άνεση 

 

Ο ηλιακός τοίχος μάζας και ο τοίχος TROMBE εξασφαλίζουν σε 

μεγάλο βαθμό, βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης. Κατά τις πρώτες 

νυχτερινές ώρες η μέγιστη θερμοκρασία της εσωτερικής τους 

επιφάνειας, αγγίζει περίπου τους 25oC ενώ η αντίστοιχη ελάχιστη 

θερμοκρασία, παρατηρείται τις πρωινές ώρες και μπορεί να φτάσει 

ακόμα και στους 15oC.  

Πρακτικά έχει παρατηρηθεί ότι, συνήθως, η ελάχιστη και η 

μέγιστη θερμοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας του τοίχου κυμαίνεται 

από 18-22oC, θερμοκρασίες οι οποίες εντάσσονται στα όρια της 

θερμικής άνεσης. 

Μοναδικός κίνδυνος είναι η διακύμανση της θερμοκρασίας του 

τοίχου γύρω από μια χαμηλή μέση τιμή, κυρίως στις ψυχρότερες 

περιοχές, όπου πολύ πιθανών χρειάζονται επιπλέον μέτρα θερμικής 

μόνωσης του τοίχου στη διάρκεια της νύχτας. 
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2.7.2.2 Απόδοση του συστήματος 

 

Η απόδοση του συστήματος – ηλιακός τοίχος – εξαρτάται από τους εξής 

παράγοντες: 

1) Το μέγεθος της επιφάνειας του τοίχου, 

2) Το πάχος του τοίχου και τα υλικά της κατασκευής του, 

3) Το χρώμα της εξωτερικής επιφάνειας του. 
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2.7.2.2.1 Μέγεθος επιφάνειας του τοίχου 

 

Το μέγεθος της επιφάνειας του τοίχου καθορίζεται από τα εξής 

παράγοντες: 

 

 Το τοπικό κλίμα, και κυρίως τις θερμοκρασιακές διαφορές 

ημέρας και νύχτας. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά αυτή τόσο 

μεγαλύτερο πρέπει να είναι το μέγεθος της επιφάνειας του 

τοίχου, έτσι ώστε να αυξάνεται η θερμική αποθήκευση. 

 Το γεωγραφικό πλάτος του τόπου, ορίζει την ποσότητα της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Καθώς το γεωγραφικό 

πλάτος αυξάνεται τόσο μειώνεται η ένταση της ακτινοβολίας. 

Έτσι προκύπτει ότι το μέγεθος της επιφάνειας του τοίχου 

συλλογής πρέπει να αυξάνεται. 

 Τον βαθμό θερμομόνωσης του κτιρίου. Ένας χώρος καλά 

θερμομονωμένος έχει λιγότερες θερμικές απώλειες, επομένως 

και λιγότερες απαιτήσεις σε θερμότητα προκειμένου να  

παραμείνει η εσωτερική θερμοκρασία σε ανεκτά επίπεδα, 

επομένως χρειάζεται μικρότερη επιφάνεια συλλογής θερμότητας. 
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2.7.2.2.2 Πάχος του τοίχου και Υλικά κατασκευής  

 

Η διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας επηρεάζεται από το 

πάχος και τα υλικά κατασκευής του τοίχου. Το πάχος του τοίχου πρέπει 

να αυξάνεται όσο αυξάνεται ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του 

υλικού. Αυτό ισχύει επειδή η θερμότητα διαπερνά ταχύτερα τη 

συλλεκτική επιφάνεια και κατ’ επέκταση η χρονική υστέρηση μειώνεται.  

Συγκεκριμένα έχει προκύψει ότι:  

 Για τοίχους κατασκευασμένους από μπετόν το βέλτιστο πάχος 

κυμαίνεται από 25-40 εκ., με χρονική υστέρηση 7-12 ώρες, 

 Για τοίχους νερού το μέγιστο πάχος υπολογίζεται μεταξύ των 25-

50 εκ., Το νερό λόγω της μεγαλύτερης θερμικής αγωγιμότητας 

θερμαίνεται ομοιόμορφα, και ταυτόχρονα αποβάλει θερμότητα 

προς όλες τις κατευθύνσεις. Επομένως η απόδοση του σχήματος 

ελάχιστα αυξάνεται σε σχέση με το πάχος του τοίχου, 

 Για τοίχους από τούβλο το βέλτιστο πάχος υπολογίζεται γύρω στα 

30 εκ. με διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας γύρω στους 

6o C, και χρονική υστέρηση 8 ωρών περίπου. 
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2.7.2.2.2 Χρώμα εξωτερικής επιφάνειας  

 

Η θερμοχωρητικότητα από τον τοίχο-συλλέκτη επηρεάζεται και 

από το χρώμα της εξωτερικής του επιφάνειας. Γενικά τα σκούρα 

χρώματα απορροφούν περισσότερη θερμότητα απ’ ότι τα ανοιχτά.  Το 

μαύρο χρώμα έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα, γι’ αυτό οι 

πρώτοι ηλιακοί τοίχοι ήταν βαμμένοι με μαύρο χρώμα. Σε μετέπειτα 

εφαρμογές χρησιμοποιήθηκαν και άλλα χρώματα όπως γκρι σκούρο, 

κόκκινο, ακόμη και πέτρα ή τούβλο σε σκούρα χρώματα. 
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2.7.3 Τοίχοι νερού 

 

Επόμενη μορφή ηλιακού τοίχου θερμικής αποθήκευσης είναι  ο 

τοίχος νερού.  Ο τοίχος νερού μοιάζει αρκετά με το συστήματα τοίχου 

μάζας και τοίχου Trombe, διαφέρει ωστόσο στο ότι  το περιεχόμενο 

νερό αντικαθιστά τον τοίχο μάζας. 

 

 

http://2012books.lardbucket.org/books/principles-of-general-chemistry-v1.0/s09-

03-calorimetry.html 
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Σε κατασκευές μικρής κλίμακας  όπου γίνεται χρήση ηλιακών 

τοίχων μάζας, το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα καλαίσθητο. Παρ’ όλα 

αυτά επειδή το νερό παρουσιάζει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα ανά 

μονάδα όγκου σε σύγκριση με το τούβλο ή το σκυρόδεμα και επειδή τα 

ρεύματα μεταφοράς μέσα στο νερό το αναγκάζουν να λειτουργήσει ως 

μία σχεδόν ισόθερμη αποθήκη θερμότητας, το σύστημα τοίχου νερού 

μπορεί να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά από ότι ο τοίχος μάζας ή ο 

τοίχος Trombe. 

Ο τοίχος νερού αποτελείται από πλαστικά ή μεταλλικά στεγανά 

δοχεία σκούρου χρώματος μέσα στα οποία εσωκλείεται το νερό, πίσω 

από μια γυάλινη επιφάνεια νοτίου προσανατολισμού.  

 

 

https://www.thenaturalhome.com/heatstorage.php 
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Ο τοίχος μπορεί είτε να έρχεται σε απευθείας επαφή με τον τοίχο 

του κτιρίου είτε να παρεμβάλλεται ανάμεσα τους ένας λεπτός τοίχος, ή 

ένα στρώμα μόνωσης. 

 Μειονέκτημα τους είναι το γεγονός ότι η μάζα του νερού 

θερμαίνεται ομοιόμορφα με αποτέλεσμα να έχει την ίδια θερμοκρασία 

και στην εσωτερική και στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου. Για το 

λόγο αυτό γίνεται απαραίτητη η χρήση νυχτερινής θερμικής μόνωσης 

στην εξωτερική πλευρά, για να αποφευχθεί η ακτινοβολία θερμότητας 

προς τα έξω κατά τη διάρκεια της νύχτας.  

Οι τοίχοι νερού προτιμάται να έχουν μικρό όγκο για να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος υπερθέρμανσης. Ένα ακόμη μειονέκτημα τους 

είναι ότι δεν επιτρέπουν την έλευση του φωτός, του αερισμού  και 

επίσης ελαττώνουν την οπτική επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο. 
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2.8 Συστήματα Απομονωμένου ηλιακού κέρδους 

 

Στα συστήματα αυτά ανήκουν οι ηλιακοί χώροι, και τα ηλιακά 

αίθρια, και θερμοκήπια καθώς και τα υβριδικά συστήματα. Για τα 

τελευταία όμως δεν θα γίνει ανάπτυξη της θερμικής τους 

συμπεριφοράς. 

Οι ηλιακοί χώροι πρωτοεμφανίστηκαν  τον 19ο αιώνα, κυρίως στη 

βόρεια και κεντρική Ευρώπη, υπό τη μορφή ημιϋπαίθριων και κλειστών 

χώρων, ως συνέχεια της κατοικίας. 

Στη Βόρεια Ευρώπη λόγω ψυχρού κλίματος και έλλειψης 

βλάστησης και χώρων πρασίνου, οι ηλιακοί χώροι και τα ηλιακά αίθρια 

αποτελούσαν υποκατάστατο τέτοιων χώρων που υπήρχαν σε αφθονία 

στη περιοχή της Μεσογείου.   

Σήμερα έρχονται ξανά στο προσκήνιο  της αρχιτεκτονικής, υπό 

μορφή ηλιακών χώρων ή θερμοκηπίων, παίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο 

στη συλλογή θερμότητας από τον ήλιο και άρα στην εξοικονόμηση 

ενέργειας. Οι ηλιακοί χώροι είναι συνήθως λειτουργικά ενταγμένοι στο 

υπόλοιπο  κτίριο. Συγκεκριμένα στην κατοικία μπορεί να αποτελεί 

συνέχεια και επέκταση του καθιστικού- και χρησιμοποιούνται  ακόμη 

και τον χειμώνα. 
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Ο ηλιακός χώρος αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, ένα συνδυασμό 

παθητικού συστήματος με άμεσο ηλιακό κέρδος και τοίχου θερμικής 

αποθήκευσης, ο οποίος μεταφέρει έμμεσα τη θερμότητα στον 

κατανεμημένο χώρο. 

 

 

 

 

Πηγή:http://www.sts.gr/?page_id=11435 
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Κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τις περιόδους ηλιοφάνειας, ο 

ηλιακός χώρος επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία να περνά στον χώρο,  

όπου και μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. 

 Στη συνέχεια απορροφάται από το δάπεδο ή τους διαχωριστικούς 

τοίχους που τυχόν υπάρχουν ανάμεσα στο κτίριο και το θερμοκήπιο. Το 

θερμικό ισοζύγιο την ημέρα είναι θετικό, δηλαδή τα κέρδη είναι 

μεγαλύτερα από τις θερμικές απώλειες. 

Τη νύχτα, όμως, ο ηλιακός χώρος αποβάλλει συνεχώς θερμότητα προς 

τα έξω, πολύ μεγαλύτερη μάλιστα ποσότητα όταν η οροφή του είναι 

γυάλινη και εκτεθειμένη στην ατμόσφαιρα. Έτσι, πολύ γρήγορα η 

θερμότητα που συγκεντρώθηκε την ημέρα αποβάλλεται και συνεπώς το 

θερμικό ισοζύγιο επίσης γρήγορα μετατρέπεται σε αρνητικό. 

Το συνολικό ημερήσιο ισοζύγιο του θερμοκηπίου εκφράζεται από μια 

διακύμανση της θερμοκρασίας, όπου η μέγιστη είναι αρκετά 

υψηλότερη, ενώ η ελάχιστη είναι πολύ κοντά στην εξωτερική 

θερμοκρασία. 

Λαμβάνεται υπόψη ότι τον χειμώνα ο χρόνος ηλιοφάνειας αντιστοιχεί 

περίπου στο 1/3 της διάρκειας του 24ώρου, τότε παρατηρείται συχνά το 

θερμικό ισοζύγιο του θερμοκηπίου να είναι αρνητικό, κυρίως όταν δεν 

προβλέπεται καμία νυχτερινή προστασία.  
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Το καλοκαίρι η λειτουργία του θερμοκηπίου αντιστρέφεται. Στο 

εσωτερικό του επικρατούν συνθήκες υπερθέρμανσης την ημέρα ,ενώ τη 

νύχτα  η ψύξη είναι ανεπαρκής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το θερμικό 

ισοζύγιο να είναι θετικό όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάτι το οποίο 

επιβαρύνει και το κτίριο. 

Παρ’ όλα αυτά, εάν προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα προστασίας στο 

κέλυφος του θερμοκηπίου, όπως για παράδειγμα νυχτερινή προστασία 

τον χειμώνα για τη μείωση των θερμικών απωλειών και ηλιοπροστασία 

συνδυασμένη με αερισμό το καλοκαίρι, τότε ο ηλιακός χώρος-

θερμοκήπιο αποτελεί ένα παθητικό σύστημα αρκετά χρήσιμο και 

αποδοτικό ως προς την συνεισφορά του σε ηλιακά κέρδη, ενώ την ίδια 

στιγμή μπορεί να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό στοιχείο, 

τόσο ως προς την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, όσο και ως προς την 

αισθητική του. 

 

 



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 57 από 170 
 

 

2.8.1 Απόδοση του συστήματος 

 

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την θερμική απόδοση του 

ηλιακού χώρου είναι: 

 Ο προσανατολισμός και η σύνδεσή του με το κτίριο,  

 Το μέγεθος του,  

 Τα υλικά κατασκευής και η κλίση του υαλοστασίου. 
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2.8.1.1 Προσανατολισμός και σύνδεση με το κτίριο 

 

Το θερμοκήπιο τοποθετείται στη νότια πλευρά του κτιρίου, 

καλύτερα σε σχήμα επίμηκες, με μικρό βάθος, συνήθως μικρότερο των 

2,50μ. Η  λειτουργία του καθίσταται πιο αποτελεσματική όταν 

συνδέεται άμεσα με τον τοίχο θερμικής αποθήκευσης, ο οποίος μπορεί 

να αποτελεί και τον διαχωριστικό τοίχο ανάμεσα στο θερμοκήπιο και το 

κυρίως κτίριο. 

Εάν μάλιστα, το θερμοκήπιο εμπεριέχεται στο κτίριο, με τέτοιο 

τρόπο που να περικλείεται ανατολικά και δυτικά με τοίχους, τότε η 

απόδοσή του είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί μειώνονται οι θερμικές 

απώλειες, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρεται θερμότητα από τους πλαϊνούς 

τοίχους προς τον εσωτερικό χώρο.  

Οι τοίχοι που αποθηκεύουν θερμότητα δεν πρέπει να είναι 

θερμομονωμένοι, γιατί παρεμποδίζεται η διείσδυση της θερμότητας 

που συλλέγεται από το θερμοκήπιο στον εσωτερικό χώρο. 

Επειδή ο χώρος του θερμοκηπίου χρησιμοποιείται και ως χώρος 

παραμονής από τους χρήστες, απαιτούνται ανοίγματα για την 

επικοινωνία του με το εσωτερικό του κτιρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο 

διαχωριστικός τοίχος διακόπτεται από μπαλκονόπορτα ή παράθυρο, 

από τα οποία μπορεί να μεταφέρεται η ζέστη μέσα πιο άμεσα. 

Το καλοκαίρι εφόσον δεν προβλέπεται ηλιοπροστασία, ο ηλιακός 

χώρος πρέπει να ανοίγει και να διαφοροποιείται από το υπόλοιπο 
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κτίριο. Δηλαδή πρέπει να προβλέπονται ανοίγματα-φεγγίτες και χαμηλά 

στο χώρο του θερμοκηπίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μια διαρκής 

απομάκρυνση του ζεστού αέρα και συνεπώς να μην επιβαρύνεται το 

κτίριο με επί πλέον θερμότητα. 

Τα θερμοκήπια που ενδεχομένως προσαρτώνται στου άλλους 

προσανατολισμούς, ανατολικά ή δυτικά, έχουν κάποια μικρή  θετική 

συνεισφορά στο κτίριο, υπό τον όρο ότι συνδέονται με δομικά στοιχεία 

μεγάλης θερμοχωρητικότητας. 
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2.8.1.2 Μέγεθος  ηλιακού χώρου 

 

Το μέγεθος του χώρου καθορίζεται από τις ενεργειακές ανάγκες του 

κτιρίου σε θέρμανση και των τοπικών κλιματικών συνθηκών. 

Επίσης, η διαστασιολόγηση του συστήματος εξαρτάται και από τον 

βαθμό θερμομόνωσης του κτιρίου τις νυχτερινές ώρες τον χειμώνα. 
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2.8.1.3 Υλικά κατασκευής και κλίση υαλοστασίου 

 

Τα υλικά κατασκευής του ηλιακού χώρου είναι απαραίτητο  να είναι 

διαφανή. Συγκεκριμένα μπορούν να είναι από καθαρό γυαλί, με διπλό 

τζάμι για καλύτερη θερμική προστασία. Τα τζάμια μπορούν να έχουν 

ξύλινα ή μεταλλικά στοιχεία στήριξης ανάλογα με τα υλικά  που έχουν 

και τα υπόλοιπα ανοίγματα. 

Ανάλογα την κλίση που θα έχει το υαλοστάσιο, επηρεάζεται και η 

ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στη γυάλινη 

επιφάνεια και την διαπερνά και αυτό με τη σειρά του επηρεάζει την 

απόδοση του ηλιακού συστήματος.  

 Η βέλτιστη κλίση υπολογίζεται  από 40-70ο, ως προς οριζόντια, γιατί ο 

ήλιος προσπίπτει πιο κάθετα τους χειμερινούς μήνες. Ωστόσο, επειδή η 

κλίση ίσως εμποδίζει  τη σκίαση των τζαμιών το καλοκαίρι, καλή λύση 

είναι και η κατακόρυφη τοποθέτηση των γυάλινων στοιχείων του 

θερμοκηπίου.  
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2.9 Ηλιακό Αίθριο 

 

Πρόκειται για ενδιάμεσο χώρο ο οποίος καλύπτεται με γυάλινη 

οροφή. Μπορεί να περιβάλλεται από κτίρια, οπότε καθίσταται κλειστός 

χώρος που επικοινωνεί μόνο μέσα από αυτά, ή μπορεί να αποτελεί και 

μεταβατικό χώρο,  ανάμεσα στο ύπαιθρο και τα κτίρια, όπως συμβαίνει  

συχνά σε εμπορικές στοές ή διαδρομές σε δημόσιους χώρους. 

Το αίθριο συμβάλει στην δημιουργία ενός ευχάριστου χώρου, 

θερμικά πιο άνετου, και λειτουργικά χρήσιμου, ο οποίος προστατεύεται 

από τη βροχή, αλλά και από τις χαμηλές θερμοκρασίες. 

Το ηλιακό αίθριο εμφανίστηκε σε χώρους με δημόσια 

δραστηριότητα ή κτίρια όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός 

ατόμων, δημιουργώντας έτσι εσωτερικές μικρές πλατείες, οι οποίες 

φωτίζονται από ψηλά. 

Έχει προκύψει από εφαρμογές σε συγκρότημα κατοικιών στην 

Avignon της Γαλλίας ότι το ηλιακό αίθριο προσδίδει μια θερμοκρασία 

στο χώρο γύρω στους 15oC, τον χειμώνα.  

Παράλληλα προσφέρει στις κατοικίες προς το βορρά μια 

συνεισφορά σε ηλιακά κέρδη, αλλά και προστασία από τις εξωτερικές 

ψυχρές συνθήκες. Το καλοκαίρι η γυάλινη οροφή ανοίγει, 

εξασφαλίζοντας έτσι την απομάκρυνση του ζεστού αέρα προσδίδοντας 

έτσι  ευχάριστες συνθήκες διαμονής. Οι κατοικίες, όπως περιγράφεται, 

είναι οικονομικές σε κατανάλωση ενέργειας, άνετες και υγιεινές. 
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Σήμερα η χρήση του αιθρίου αποτελεί επιλογή στην 

αρχιτεκτονική, γιατί διασφαλίζει τη φωτεινότητα τόσο του ίδιου του 

αιθρίου, όσο και των χωρών που το περιβάλλουν. 

Από μελέτες που έχουν γίνει για τους ακάλυπτους χώρους που 

δημιουργούνται στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων, στον 

αστικό ιστό των ελληνικών πόλεων, προκύπτει ότι είναι προφανής η 

ανάγκη οι χώροι αυτοί να μετατραπούν σε πυρήνες πρασίνου, θερμικά 

ευχάριστους και κοινωνικά χρήσιμους.  

Η ενοποίηση των εσωτερικά ακάλυπτων χώρων και η πιθανή 

μετατροπή τους σε ηλιακούς χώρους, συμβάλει στη μείωση των 

θερμικών απωλειών των παρακείμενων πολυκατοικιών και αυξάνει τα 

θερμικά κέρδη από τον ήλιο, ιδιαίτερα για τις βορεινές πολυκατοικίες.  

Ταυτόχρονα αξιοποιείται αυτό σημείο, που σήμερα αποτελεί επι 

το πλείστον εστία μόλυνσης λόγω συγκέντρωσης σκουπιδιών, 

προσφέροντας έτσι πολύτιμο ελεύθερο χώρο για κοινωνικές 

δραστηριότητες αναβαθμίζοντας έτσι και την αξία των πολυκατοικιών 

καθώς και της γύρω περιοχής. 
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2.10 Φυτεμένα δώματα 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα μορφή παθητικού συστήματος 

αποτελούν τα φυτεμένα δώματα. Πρόκειται για μια τεχνική 

εξοικονόμησης ενέργειας με πρώτες εφαρμογές στη Γερμανία και στη 

συνέχεια στις Ηνωμένες πολιτείες. 14 

 

Ως φυτεμένο ή Πράσινο Δώμα ορίζεται η επιφάνεια της οροφής 

του κτιρίου, που καλύπτεται με φυτά βάσει προδιαγραφών που 

δίνονται από  σχετικούς κανονισμούς αλλά την εκάστοτε εθνική 

νομοθεσία και αποτελείται από την κατάλληλη υποδομή (αντιριζική 

μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα, υπόστρωμα ανάπτυξης 

φυτών), τα φυτά και το σύστημα άρδευσης. Τα φυτεμένα δώματα 

αλλιώς ονομάζονται και ως πράσινες στέγες, οροφόκηποι και green 

roofs . 

 

Η ιδέα των πράσινων δώματων  και των στεγών από χρόνια με 

τους Κρεμαστούς Κήπους της Βαβυλώνας. Αναφορές15 για τεχνητούς 

κήπους, αποτελούν τα Ζιγκουράτ. Πρόκειται για φυτοκαλυμμένες 

κλιμακωτές εξέδρες όπου οι Βαβυλώνιοι έφτιαχναν ναούς για να 

τιμήσουν τους θεούς τους. Στη σύγχρονη εποχή, οι κήποι στα δώματα, 

θεωρούνταν στοιχείο υψηλής ποιότητας, αισθητικής και πολυτέλειας, 

ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα δεν ήταν λίγοι οι κορυφαίοι 

αρχιτέκτονες της εποχής, οι οποίοι εφάρμοζαν  τη δημιουργία τέτοιων 

                                                           
14 http://www.cres.gr/kape/prasina_dwmata/prodiagrafes_fytemenou_dwmatos.pdf 
15 http://library.tee.gr/digital/m2316/m2316_evaggeliou.pdf 
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κατασκευών. Μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1960, με τη έξαρση της 

βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής με στόχο τον ενεργειακό σχεδιασμό και 

την οικολογική δόμηση, εφαρμόζονται και θα εφαρμόζονται ακόμα 

περισσότερο πολλές κατασκευές φυτεμένων δωμάτων, τόσο στον 

Ευρώπη όσο και στην Αμερική, τα οποία ήδη αυξάνονται διαρκώς.  

 

Ενδεικτικά δίνονται τρία παραδείγματα εικόνων με φυτεμένο 

δώμα: 

 

 

 

http://www.zeroenergybuildings.org/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-

none_985.html 

 

 

 

 

http://www.zeroenergybuildings.org/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_985.html
http://www.zeroenergybuildings.org/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_985.html
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http://agribusinessexpert.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html?view=snapshot 

 

 

 

http://www.zeroenergybuildings.org/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-

none_985.html 

 

http://www.zeroenergybuildings.org/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_985.html
http://www.zeroenergybuildings.org/2011/07/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_985.html
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Οι τύποι φυτεμένου δώματος διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

 

 Εκτατικός τύπος 

 Εντατικός τύπος 

 Ημιεντατικός τύπος 

 

Εκτατικός τύπος 

 

O εκτατικός τύπος οργανώνεται σε ελαφρύ και χαμηλού πάχους 

υποστρώματος ανάπτυξης φυτών  από 6-20cm ύψους, το οποίο μαζί με 

το φυτικό υλικό δημιουργεί ένα μόνιμο οικοσύστημα, για τη συντήρηση 

του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Δε δημιούργει μεγάλα 

στατικά φορτία και επομένως το περιορισμένο βάρος της κατασκευής 

στο σύνολο της επιτρέπει την εγκατάστασή της σχεδόν σε οποιαδήποτε 

οροφή με κλίση έως και 45°. Σε κλίσεις άνω των 20° είναι απαραίτητη η 

πρόσθετη χρήση κυψελών ή στοιχείων συγκράτησης του 

υποστρώματος. Ιδανικά για αυτό το είδος είναι τα φυτά χαμηλής 

βλάστησης, όπως φυτικοί τάπητες, αγριολούλουδα και φυτά 

εδαφοκάλυψης ή ποώδη. Τα φυτά αυτά έχουν μικρές απαιτήσεις σε 

νερό και είναι ανθεκτικά στον άνεμο. Ο εκτατικός τύπος είναι ο πιο 

κατάλληλος τύπος για εφαρμογή σε υφιστάμενα κτίρια. Για την 

επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε επίπεδο ενεργειακής 
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συμπεριφοράς είναι απαραίτητη η φυτοκάλυψη της επιφανείας των 

στεγών/δωμάτων σε ποσοστό 95%. 

 

Εντατικός τύπος 

 

Ο εντατικός τύπος φύτευσης είναι φύτευση μεσαίων ή 

αυξημένων απαιτήσεων. Έχει πάχος μεγαλύτερο των 21 cm, και 

επομένως δημιουργεί μεγαλύτερα στατικά φορτία και μεγαλύτερη 

οικονομική επιβάρυνση από τον εκτατικό τύπο. 

 Είναι φύτευση μεσαίων έως υψηλών απαιτήσεων σε νερό, 

θρεπτικά συστατικά και συντήρηση, απαιτεί κατάλληλη άρδευση και 

λίπανση.  

 Ο εντατικός τύπος μεσαίων απαιτήσεων περιλαμβάνει ποικιλία 

φυτών όπως φυτά εδαφοκάλυψης, χαμηλούς θάμνους, μικρά δέντρα 

και χλόες, που στο σύνολο τους δημιουργούν ένα τοπίο, το οποίο «είναι 

ζωντανό» καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. 

 Ο εντατικός τύπος αυξημένων απαιτήσεων περιλαμβάνει 

ποικιλία φυτών, θάμνων και δέντρων, με τα οποία μπορούν να 

δημιουργηθούν κήποι με υψηλή βλάστηση, με στοιχεία νερού και να 

συνδυαστούν με στοιχεία «σκληρού τοπίου» (hard-landscape), όπως 

πεζόδρομους ή δρόμους για τροχήλατα οχήματα. Σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι η εγκατάσταση και δημιουργία εντατικού τύπου δώματος 

απαιτεί εκπόνηση στατικής μελέτης.  
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Ημιεντατικός τύπος 

 

Ο ημιεντατικός τύπος είναι ο ενδιάμεσος τύπος εντατικού και 

εκτατικού τύπου.  Εφαρμόζεται σε επικλινείς ή επίπεδες οροφές και 

απαιτεί και αυτός κατάλληλη συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). Η 

ποικιλία των ειδών που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνει φυσικούς 

τάπητες, χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και μικρούς/μεσαίους θάμνους. 

 

 

 

 

Πηγή:http://www.energontexniki.gr/data.php?timicat1=52593&timicat2=27966&timicat3=0

&timicat4=0&timicat5=0&timicat6=0&timicat7=0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

 

Χαρακτηριστικά οικοπέδου 
 

                      Το οικόπεδο μελέτης μας, (στο οποίο θα 

δημιουργηθεί το κέντρο αποκατάστασης – απασχόλησης ατόμων με 

ειδικές ανάγκες), είναι το κτήμα Μερκάτη, το οποίο βρίσκεται επί της 

Λεωφορού Θηβών πλησίον Πέτρου Ράλλη και έναντι του Γ’ 

Νεκροταφείου Αθηνών. Το κτήμα Μερκάτη έχει εμβαδόν 24442,31m2 16, 

μέσα στο οποίο βρίσκεται ο Ιερός Ναός του Άγιου Ιωάννη από την 

Βυζαντινή περίοδο, ελιές που χρονολογούνται από την εποχή του 

Πλάτωνα, καθώς και αρχαιολογικοί χώροι από εγκαταλελειμμένα 

κτίρια17. 

          Ο Ναός του Αγίου Ιωάννη βρίσκεται στο τμήμα του 

κτήματος πλησίον του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και έχει ανακηρυχθεί ιστορικό 

διατηρητέο μνημείο. Ορίζεται ως ζώνη προστασίας και έχει τα εξής 

όρια: Ανατολικό όριο ο δρόμος στα ανατολικά του Ναού, το Δυτικό όριο 

είναι παράλληλο προς τον Ανατολικό Δρόμο και σε απόσταση 120μ. από 

αυτόν, το Νότιο όριο είναι παράλληλο προς το Βόρειο δρόμο και σε 

απόσταση 200μ από αυτόν και Ανατολή προς Δύση 120μ. 

                                                           
16 Σιγανάκης Ηλίας-Λούκος Δημήτριος, «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ 248.», 2007, Πτυχιακή εργασία 

τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίνα 

Μαλικούτη), σελίδες 6-8. 

 
17 Σιγανάκης Ηλίας-Λούκος Δημήτριος, «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ 248.», 2007, Πτυχιακή εργασία τμήματος Πολιτικών 
Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίνα Μαλικούτη), σελίδες 6-8 
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Σε κάτοψη ο ναός έχει σχήμα σταυρού και έχει είσοδο προς την 

Δύση. Αποτελείται από έναν τρούλο στο μέσο του Ναού, που «πατάει» 

σε τέσσερα μικρά τόξα και καταλήγει σε κωνική στέγη. Έχει τέσσερα 

παράθυρα και η εξωτερική τοιχοποιία είναι ακανόνιστη από μεγάλους 

λίθους. 

 

 

 

        Ο ναός πιθανότητα να είναι κτίσμα των Μπενιζέλων, οι 

οποίοι εγκαταστήθηκαν κατά το 1400 μ.χ. στην Αθήνα, από τους 

οποίους έγινε και η αγορά του κτήματος18. 

 

                                                           
18 Σιγανάκης Ηλίας-Λούκος Δημήτριος, «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ 
ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ 248.», 2007, Πτυχιακή εργασία τμήματος Πολιτικών 
Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραιά (επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίνα Μαλικούτη), σελίδες 6-8. 
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Νομικοί περιορισμοί 

 

         Το κτήμα Μερκάτη, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, 

διέπεται από τους εξής νομικούς περιορισμούς: 

          Στους κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπονται οι 

χωροκοινωνικές και πολιτιστικές λειτουργίες, με την προυπόθεση ότι 

δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 5%. Οι χώροι που μπορούν να 

ενταχθούν είναι: υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι 

συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, 

εστιατόρια, αναψυκτήρια19.  

         Για την εγκατάσταση αυτών των δραστηριοτήτων θα πρέπει 

να υποβάλλεται εφάπαξ μελέτη στον Οργανισμό της Αθήνας και θα 

πρέπει να εγκρίνεται με υπουργική απόφαση, εφόσον ο συντελεστής 

δόμησης δεν θα υπερβαίνει το 0,1. 

                                                           
19 Σύμφωνα με την 214/1995 γνωμοδότηση του συμβούλιου της επικρατείας, με πρόταση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων αποφασίζουμε : 

Άρθρου 1 

 Εγκρίνεται :Α ) Το πολεοδομικό σχέδιοτμημάτων της πολεοδομικής ενότητας <<Ελαιώνα >> των 

δήμων Αθηναίων, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστεριού και Ταύρου (Ν. Αττικής ) με τον 

καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών και χωρών κοινόχρηστου πρασίνου.Β) Η αναθεώρηση του 

εγκεκριμένου ρυμοτομικούσχεδίου της πολεοδομικής ενότητας (Ελαιώνα) των ίδιων δήμων που 

εγκρίθηκε με το από 11.2,1991 Π.Δ/γμα (Δ’74) και Γ) Καθορίζεται η θέση και διάταξη κτιρίων, όπως 

οι ρυθμίσεις των παραγράφων α,β και γ φαίνονται στα σχετικά (9) χρωματισμένα πρότυπα 

διαγράμματα σε κλίμακα 1:2000, που θεωρηθήκαν από τον προϊστάμενο της Δ/ωσης τοπογραφικών 

εφαρμογών με την 70838/1995 πράξη του και που αντίτυπο τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται 

με το παρόν διάταγμα.III Άρθρο 8:διάταξης του από 11,2/14,2,1991 Π.Δ/τος (Δ’74) ορίζονται αλλιώς 

καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος Π.Δ/τος 
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        Στους χώρους κοινόχρηστου πρασίνου, επιτρέπεται η 

υπόγεια κατασκεύη ή υπόγειων χώρων άλλων χρήσεων, όπου το 

ποσοστό κάλυψης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% της επιφάνειας 

των υπολοίπων κοινόχρηστων χώρων. 

      Στους χώρους αυτούς μπορούν να προστεθούν επιπλέον 

υπέργειοι, βοηθητικόι, προς αυτούς, χώροι. Οι ρυθμίσεις για τις μελέτες 

κατασκεύων προκύπτουν από τα Άρθρα 8,9 και 10 του Ν.2052/1992. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ 

 

Το κέντρο αποκατάστασης – απασχόλησης ατόμων με ειδικές 

ανάγκες, που θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα Μερκάτη αποτελείται από 

εννέα κτίρια. Το πρώτο κτίριο είναι το κεντρικό, στο οποίο μέσα σε αυτό 

βρίσκονται διάφορες αίθουσες, που αφορούν στην διαπαιδαγώγηση 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Τα υπόλοιπα οχτώ κτίρια είναι διάφορα πολιτιστικά, τα οποία 

πέρα από την απασχόληση των παιδιών αυτών, πρόκειται να 

χρησιμοποιούνται και από τους κατοίκους του Δήμου Αιγάλεω. Στα 

κτίρια αυτά πραγματοποιούνται δραστηριότητες: χειροτεχνίας, 

ζωγραφικής, μουσικής, θεάτρου, επίσης υπάρχει: κολυμβητήριο, I-max 

cinema, γυμναστήριο και τουαλέτες. 

Τα κτίρια, έχουν τοποθετηθεί με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να 

βοηθούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση, χωροθετημένα κατά τέτοιο 
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τρόπο ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή παρέμβαση, δεδομένου ότι 

το κτήμα έχει αναδειχθεί σε ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 

 

 

 

 

 

 

Στα αριστερά του κεντρικού δρόμου, υπάρχουν τα πλίνθινα 

κτίρια, που διατηρούνται σαν αρχαιολογικός χώρος. Στο τέρμα του 

δρόμου, βρίσκεται το parking. 

Πλίνθινα 

κτήρια 

Χώρος σταθμεύσεως 
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Το κολυμβητήριο και το I-max cinema, από τις μεγαλύτερες 

εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί, τοποθετούνται στο μέσο του 

οικοπέδου, που βρίσκονται πλησίον του κεντρικού δρόμου και του 

parking. Με αυτόν τον τρόπο, παρότι βρίσκονται σε αυτό το σημείο, 

είναι προσβάσιμα. 

Έχουν δημιουργηθεί πολλά μονοπάτια για να γίνεται η πρόσβαση 

πολύ πιο εύκολα από το ένα κτίριο στο άλλο, καθώς επίσης έχουν 

τοποθετηθεί παγκάκια, κιόσκια, παρκάκια πρασίνου, τεχνητοί 

καταρράκτες και λίμνες, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα εύχαριστο 

περιβάλλον. 

Στα δεξιά της εισόδου, «δεσπόζει» το κεντρικό κτίριο, το 

σημαντικότερο –ίσως- κτήριο της εργασίας αυτής, δεδομένου ότι 

«φιλοξενεί» χώρους για δραστηριότητες αποκατάστασης παιδιών με 

ειδικές ανάγκες.   

Το κεντρικό κτίριο, που έχει μορφή σπείρας, αποτελείται από το 

ισόγειο, τους οχτώ ορόφους και το δώμα. Στο μέσο όλων των ορόφων 

υπάρχει κυκλική σκάλα, η οποία ξεκινάει από το ισόγειο και καταλήγει 

στο δώμα. Εκτός της σκάλας, στο δεξιό τμήμα του κτιρίου, έχει 

τοποθετηθεί και ανελκυστήρας διαστάσεων 5m x 3m, και εμβαδόν 

15m2.  
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Μπαίνοντας στο ισόγειο συναντάμε την αίθουσα υποδοχής, το 

οποίο έχει εμβαδόν 34,22m2. 
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Στον πρώτο όροφο, έχουμε την αίθουσα συμβουλευτικής και την 

αίθουσα κοινωνικής ενσωμάτωσης, οι οποίες έχουν εμβαδόν 46,63m2 

και 34,36m2 αντίστοιχα. 
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Στον δεύτερο όροφο, βρίσκουμε τις τουαλέτες, οι οποιές 

χωρίζονται σε αντρικές και γυναικείες και έχουν εμβαδόν 30,52m2 και 

36,99m2. 
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Στον τρίτο όροφο, εγκαθίστανται η αίθουσα της λογοθεραπείας, η 

οποία έχει εμβαδόν 22,49m2 και η αίθουσα της φυσικοθεραπείας, που 

εμβαδομετρείται στα 23,81m2. 
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Στον τέταρτο όροφο, υπάρχουν δυο αίθουσες εργοθεραπείας, 

από τις οποίες η καθεμία έχει εμβαδόν 29,39m2. 
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Στον πέμπτο όροφο, υπάρχει η αίθουσα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, που έχει εμβαδόν 10,79m2 και η αίθουσα της 

βιβλιοθήκης, η οποία εμβαδομετρείται στα 34,19m2.  
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Στον έκτο όροφο, βρίσκουμε δυο αίθουσες διδασκαλίας, από τις 

οποίες η μία έχει εμβαδόν 30,37m2 και η άλλη 24,28m2. 
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Στον έβδομο όροφο, έχει τοποθετηθεί η καφετέρεια, η οποία 

εμβαδομετρείται στα 21,61m2 και οι τουαλέτες, οι οποίες έχουν 

εμβαδόν 22,38m2. 
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Και τέλος στον όγδοο όροφο, υπάρχει το εστιατόριο και οι 

τουαλέτες. Τα εμβαδά αυτών είναι 24,63m2 και 30,08m2 αντίστοιχα. 
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Το κτίριο κλείνει με το δώμα, το οποίο έχει εμβαδόν 86,50 m2, 

όπου γίνεται και η απόληξη της σκάλας και του κλιμακοστασίου. 
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Το πρώτο πολιτιστικό κτίριο είναι της ζωγραφικής, που βρίσκεται 

στα σύνορα του κτήματος Μερκάτη και του Α.Ε.Ι. Πειραιά T.T., το οποίο 

έχει εμβαδόν 32,50m2.  
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Στην μια πλευρά αυτού του κτιρίου, τοποθετείται το έκτο κτίριο, 

το οποίο είναι το γυμναστήριο και έχει εμβαδόν 52,00m2.  
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Ενωμένο στην μία πλευρά και αυτού, είναι το τρίτο κτίριο, το 

οποίο έχει εμβαδόν 65,15m2 και είναι το κτίριο της χειροτεχνίας.  
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Πολύ κοντά σε αυτά τα τρία κτίρια, στο κεντρικό και 

κατ’επέκταση και στα υπόλοιπα, έχουν τοποθετηθεί οι δημόσιες 

τουαλέτες. Το εμβαδόν αυτών είναι 80m2. Εσωτερικά υπάρχουν έξι 

κλειστές τουαλέτες, από τις οποίες η καθεμία εμβαδομετρείται στα 6m2 

και, ο διάδρομος στα 28,5m2. 
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Το κολυμβητήριο αποτελείται από την πισίνα και τις κερκίδες, οι 

οποίες είναι υπόγειες στα 6m και στεγάζονται από στέγαστρο, 

ημικυκλικής μορφής. Το εμβαδόν αυτών είναι 1538,10m2. Η πισίνα έχει 

διαστάσεις 35m x 20m, με 6m βάθος από την μια μεριά και από την 

άλλη 1m και το εμβαδόν αυτής είναι 340m2. Στο ισόγειο του 

κολυμβητηρίου, στις δύο ακριανές πλευρές στεγάζονται τουαλέτες, 

αποδυτήρια και μια καφετέρια. Τα αποδυτήρια έχουν εμβαδόν 

95,52m2 με έναν διάδρομο 33,49m2, που υπάρχουν ντουλάπια και 36 

ντουζιέρες χωριζόμενες σε αντρικές και γυναικείες.  
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Στην μια πλευρά, οι τουαλέτες είναι οχτώ των 6m2 και ο 

διάδρομος που τις περιβάλλει είναι 41,20m2, οι οποίες είναι 

αναπήρων. Από την απέναντι πλευρά, υπάρχουν εφτά τουαλέτες των 

5,35m2 με διάδρομο 47,30m2. Η καφετέρια, που στεγάζεται στη μια 

μεριά του, έχει εμβαδόν 44,20m2, με εσωτερική τουαλέτα που έχει 

εμβαδόν 3,25m2. Έχει δημιουργηθεί και ένας εξωτερικός χώρος 

ανάμεσα στην καφετέρια και στις τουαλέτες, για να μπορούν να 

κάθονται οι γονείς, καθώς επιβλέπουν τα παιδιά τους που κολυμπούν 

και, εμβαδομετρείται στα 46m2. 
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Δίπλα από το κολυμβητήριο έχει τοποθετηθεί το I-max (Image 

maximum) cinema, στο οποίο και αυτό έχει υπόγειο τμήμα στα 10m και 

εμβαδόν 644,25m2. Αποτελείται από μια οθόνη 18m, η οποία είναι υπό 

κλίση για να μπορεί να δίνει την αίσθηση τρισδιάστατου. Έχει 180 

αναπαυτικές θέσεις, ημικυκλικής μορφής, με σκάλες ενδιάμεσα, καθώς 

και δύο ράμπες στην πάνω μεριά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Με 

αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να καθίσουν στις αρχικές θέσεις όσοι από 

αυτούς έχουν κινητικά προβλήματα, χωρίς να χρησιμοποιούν τις 

σκάλες. 
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Καθώς μπαίνεις από την κεντρική είσοδο συναντάς έναν χώρο 

59m2, στον οποίο υπάρχει ένα café-bar και τα εκδοτήρια από την δεξιά 

μεριά και από την αριστερή υπάρχουν οι τουαλέτες. Οι τουαλέτες σε 

αυτόν τον χώρο είναι εννιά του 1m2, με διάδρομο για τους νιπτήρες 

8,5m2. 

Από την κάτω και δεξιά μεριά του I-max cinema, τοποθετούνται 

τα άλλα δυο κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία είναι το 

κτίριο του θεάτρου και το κτίριο της μουσικής.  
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Το κτίριο αυτό, έχει τέσσερις αίθουσες, από τις οποίες η μία είναι 

ο διάδρομος καθώς μπαίνεις και δεξιά αυτού η τουαλέτα. Στο  κέντρο 

του κτιρίου βρίσκεται το καθιστικό, και στο βάθος αυτού, είναι η 

αίθουσα της μουσικής, όπου γίνονται οι ηχογραφήσεις και ηχολήψεις. 

Η τουαλέτα έχει εμβαδόν 2,65m2, ο διάδρομος έχει 11,9m2, το 

καθιστικό έχει 17,75m2 και η αίθουσα της μουσικής έχει 8,9m2. 

Συνολικά, το κτίριο της μουσικής έχει εμβαδόν 55,45m2. 
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Το κτίριο του θεάτρου, το οποίο εφάπτεται στην μία πλευρά του 

κτιρίου της μουσικής, έχει εμβαδόν 113,05m2. Αποτελείται από 50 

καθίσματα με σκαλάκια ενδιάμεσα και στα άκρα αυτών. Επιπλέον, η 

σκηνή έχει ύψος 1,5m από το έδαφος. 
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Στην ευθεία από τα δύο αυτά κτίρια, βρίσκεται ο ναός του Αγίου 

Ιωάννη, ο οποίος δεν έχει υποστεί καμία απολύτως επεξεργασία από 

την διαμόρφωση του οικοπέδου. 

Επιπλέον, στο τέρμα του οικοπέδου από την μεριά που βρίσκεται 

ο ναός και κατ’επέκταση στο τέλος του κεντρικού δρόμου, έχει 

τοποθετηθεί το parking, το οποίο αποτελείται από 120 θέσεις για 

κανονικά αυτοκίνητα και 13 θέσεις για αυτοκίνητα ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. 

Οι ελιές που χρονολογούνται από την εποχή του Πλάτωνα, και 

εφόσον όλο το οικόπεδο έχει αναδειχθεί σε ιστορικό διατηρητέο 

μνημείο, δεν θα πρέπει να κατεδαφιστούν, όπως ούτε ο αρχαιολογικός 

χώρος αλλά ούτε και η εκκλησία. Παρόλα αυτά, για να μπορέσει να 

οικοδομηθεί ο χώρος, όπως έχει μελετηθεί, χρειάστηκε να 

μεταμφυτεύτουν κάποιες ελιές. Ο αριθμός των ελιών αυτών, είναι 49. 

Στην εικόνα 3.20 που θα ακολουθήσει, θα γίνονται εμφανής οι 

ελιές του οικοπέδου, οι οποίες οι περισσότερες από αυτές έχουν 

παραμείνει στην αρχική τους θέση, καθώς και αυτές οι οποίες θα 

μεταμφυτευτούν. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

 

 

Πως προέκυψε το σχήμα του κτιρίου 
 

Όταν αποφασίσαμε το θέμα της πτυχιακής μας εργασίας, το 

επόμενο στάδιο ήταν να απεικονίσουμε το κτίριο μας. Για να 

καταλήξουμε στο τελικό σχήμα του, περάσαμε από διάφορες 

αναζητήσεις. 

Καθώς, ο καθηγητής μας προσπαθούσε να μας διευρύνει τους 

ορίζοντες και μας παρότρυνε να διαβασούμε, καταφέραμε να 

φανταστούμε και να δημιουργήσουμε την όψη του κεντρικού κτιρίου. 

Το κεντρικό κτίριο, πήρε τη μορφή του από την χρυσή τομή και 

κατ’επέκταση από την σπείρα.  
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Σκεφτήκαμε αυτή τη μορφή, γιατί η πτυχιακή μας εργασία 

απευθύνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Επομένως, η σπείρα στην 

όψη της, φαντάζει σαν μια αγκαλιά, όπου εκεί τα παιδιά θα μπορούν να 

βρίσκουν την ζεστασιά και την τρυφερότητα, όταν θα απουσιάζουν από 

τις οικογένεια τους. 

Στις επόμενες εικόνες, θα ακολουθήσει το προσχέδιο της ιδέας 

μας, καθώς και το κτίριο στην τελική του μορφή. 

Το προσχέδιο του κεντρικού κτιρίου είναι αυτό που ακολουθεί, 

όπου στην όψη φαίνεται η σπείρα. 
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Ακολουθεί η τελική μορφή του κτίριου, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα: 
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Εν συνέχεια, τα περιμετρίκα κτίρια (πλην του κολυμβητηρίου και 

του I-max cinema), έχουν το ίδιο σχήμα, όπως μπορείτε να το 

παρατηρήσετε και οι ίδιοι. 

Τα περιμετρικά κτίρια πήραν αυτήν την μορφή, που μοιάζει με 

την όψη ενός λουλουδιού, διότι όπως τα λουλούδια χρειάζονται 

στοργή, τρυφερότητα, προστασία και φροντίδα για να μεγαλώσουν, 

έτσι και αυτά τα παιδιά το έχουν ανάγκη και το χρειάζονται.  

Στις επόμενες εικόνες, θα ακολουθήσει το προσχέδιο της ιδέας 

μας, καθώς και το κτίριο στην τελική του μορφή. 

Στην πρώτη εικόνα, βλέπουμε το πρώτο σκίτσο που 

δημιουργήθηκε, παρότι απορρίφθηκε. 
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Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε αυτό το σκίτσο, το οποίο πλησίαζε 

περισσότερο σε αυτό που σκεφτόμασταν και κρατήσαμε. Καταλήξαμε 

σε αυτό, γιατί θέλαμε τα περιμετρικά μας κτίρια να έχουν ανοιγόμενη 

στέγη, όπου πλέον είναι και εφικτό.  
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Ακολουθεί η τελική μορφή του κτιρίου, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα: 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 104 από 170 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

 

 

Παρουσίαση κτιρίων 

Σχέδια 2 διαστάσεων 

 

Κεντρικό κτίριο 
 

 

Ισόγειο κεντρικού κτιρίου: 
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Πρώτος όροφος κεντρικού κτιρίου: 
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Δεύτερος όροφος κεντρικού κτιρίου: 
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Τρίτος όροφος κεντρικού κτιρίου: 
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Τέταρτος όροφος κεντρικού κτιρίου: 
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Πέμπτος όροφος κεντρικού κτιρίου: 
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Έκτος όροφος κεντρικού κτιρίου: 
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Έβδομος όροφος κεντρικού κτιρίου: 
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Όγδοος όροφος κεντρικού κτιρίου: 

 

 

 

 

 

 



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 113 από 170 
 

 

 

 

Δώμα κεντρικού κτιρίου: 
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Περιμετρικά κτίρια 
 

1Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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2ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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3ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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4ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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5ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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6ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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7ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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8ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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Σχέδια 3 διαστάσεων 
 

Κεντρικό κτίριο 
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Περιμετρικά κτίρια 

 

1Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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2Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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3Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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4Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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5Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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6Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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7Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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8Ο Περιμετρικό Κτίριο: 
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Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις 
 

Εξωτερικά κεντρικό κτίριο 
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Αίθουσα Υποδοχής: 

 

 

Αίθουσα Συμβουλευτική: 
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Αίθουσα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης: 

 

Αίθουσα Θεραπείας: 
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Αίθουσα Φυσικοθεραπείας: 

 

Αίθουσα Λογοθεραπείας: 
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Αίθουσα Συνεδριάσεων: 

 

Αίθουσα Βιβλιοθήκης: 
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Αίθουσα Η/Υ: 

 

Αίθουσα Διδασκαλίας: 
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Αίθουσα Διδασκαλίας: 

 

Αίθουσα Εργοθεραπείας: 
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Αίθουσα Εργοθεραπείας: 

 

Καφετέρεια: 
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Εστιατόριο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 141 από 170 
 

Περιμετρικά κτίρια 

1Ο Περιμετρικό Κτίριο – Κτίριο Ζωγραφικής: 
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2Ο Περιμετρικό Κτίριο – Κτίριο Μουσικής: 
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3Ο Περιμετρικό Κτίριο – Κτίριο Χειροτεχνίας: 
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4Ο Περιμετρικό Κτίριο – Κτίριο Θεάτρου: 
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5Ο Περιμετρικό Κτίριο – Δημόσιες Τουαλέτες: 
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6Ο Περιμετρικό Κτίριο – Κτίριο Γυμναστηρίου: 
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7Ο Περιμετρικό Κτίριο – Κτίριο I-max (Image maximum) Cinema: 
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8Ο Περιμετρικό Κτίριο – Κολυμβητήριο: 
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Περιβάλλων Χώρος: 
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Θέσεις Parking: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

Κτίριο και ενέργεια 

Μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας στα κτιριά μας 
 

Οι μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια μας, έχουν 

τοποθετηθεί στην νότια πλευρά, γιατί με αυτόν τον τρόπο δεσμεύεται 

το 90% περίπου της ηλιακής ακτινοβολίας το χειμώνα.    
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Το κεντρικό κτίριο, περιβάλλεται από low-e κρύσταλλα, τα οποία 

χρησιμεύουν στην θερμομόνωση του κτιρίου.  
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Επιπλέον, στο κεντρικό κτίριο, έχουν τοποθετηθεί και φυτεμένα 

δώματα, εκ των οποίων το ένα βρίσκεται στο δώμα, εμβαδού  86,50m2 

και το άλλο στο 4ο όροφο εμβαδού 21,49 m2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 163 από 170 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
Κωνσταντίνα Καλλιντέρη (ΑΜ 37632) 
Αναστασία Μούρτζη (ΑΜ 37320) 

Σελίδα 164 από 170 
 

Φυτεμένα δώματα έχουν τοποθετηθεί επίσης και στις οροφές του 

κολυμβητηρίου, τα οποία στεγάζουν την καφετέρια, τα αποδυτήρια και 

τις τουαλέτες. Η λειτουργία του φυτεμένου δώματος αποσκοπεί στην 

εξοικονόμηση ενέργειας σε θέρμανση, σε ψύξη, στη μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής των δομικών υλικών, στην αύξηση μόνωσης, καθώς και 

στη βελτίωση στεγανοποίησης του κτιρίου. 
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Στα περισσότερα περιμετρικά κτίρια, δηλαδή στο κτίριο της 

ζωγραφικής, της χειροτεχνίας, της μουσικής και του θεάτρου, έχουν 

τοποθετηθεί τοίχοι νερού, καθώς αποσκοπούμε στην άμεση θέρμανση 

του χώρου κατά τη διάρκεια του χειμώνα, τις πρωινές ώρες.   
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Στο κτίριο του γυμναστηρίου, ένα από τα περιμετρικά κτίρια, έχει 

τοποθετηθεί στέγαστρο μορφής υπερβολικού παραβολοειδούς, με 

σκοπό την προστασία του κτιρίου κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.  
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Τέλος, στο I-max (Image maximum) cinema, έχει τοποθετηθεί 

θερμοκήπιο, το οποίο έχει έκταση 145m2, από την νότια πλευρά του, 

συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη συλλογή θερμότητας από τον ήλιο, 

ο οποίος θα μεταφέρει άμεσα τη θερμότητα στον κατανεμημένο χώρο. 
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