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 Πξόινγνο 

 

Υξεηάζηεθαλ δώδεθα κήλεο θαη αξθεηέο ώξεο εξγαζίαο γηα λα 

νινθιεξσζεί ε παξνύζα πηπρηαθή. Οη ζπληειεζηέο ήηαλ δύν. Ο 

Γεκεηξόπνπινο Γεώξγηνο ν νπνίνο αλέιαβε ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ νηθίζθνπ 

ηύπνπ Β‟θαζώο θαη ηελ ζπλγξαθή ησλ πεξηζζνηέξσλ θεθαιαίσλ ηνπ 

βηβιίνπ πηπρηαθήο ελώ νΥξνλόπνπινο Κσλζηαληίλνο αλέιαβε ηνλ 

ζρεδηαζκό ησλ νηθίζθσλ ηύπνπ Α‟ θαη Γ‟, ελώ παξάιιεια αλέιαβε ηα 

θεθάιαηα 1, 5 θ‟6 θαζώο θαη ηελ ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ θεηκέλνπ.

 Σίπνηα από ηα παξαπάλσ όκσο δελ ζα ήηαλ δπλαηό ρσξίο ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηα θαη ακέξηζηεζπκπαξάζηαζε ηνπ ζπκβνύινπ θαζεγεηή 

Δμαξράθνπ Γεσξγίνπ, ζηνλ νπνίν νθείινπκε όιεο ηηο γλώζεηο καο πάλσ 

ζηελ ζρεδίαζε κε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Δίλαη ζίγνπξν όηη νη 

γλώζεηο πνπ απνθνκίζακε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο ζα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθά εζόδηα γηα ηηο κεηέπεηηα πξνζπάζεηέο καο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία ηελ νπνία πξνινγίδεη ην παξόλ θείκελν, 

πξαγκαηεύεηαη ηελ ζηξνθή ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ελόο θηίζκαηνο, έηζη 

ώζηε όρη κόλνλ λα κελ επεξεάδεη αξλεηηθά ην θιίκα ηεο γύξσ πεξηνρήο, κα 

επηπξνζζέησο λα επσθειείηαη από ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, ζε δύν 

επίπεδα, θαηαλαιώλνληαο ιηγόηεξε ελέξγεηα γηα θιηκαηηζκό, θαη παξάγνληαο 

ην ίδην, κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεη.  

Ο ηξόπνο θαηαζθεπήο κίαο νηθίαο πέξαζε από πνιιά ζηάδηα εμέιημεο ώζηε 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ ηδηνθηήηε. 

Καζώο νη θνηλσλίεο αλαπηύζνληαλ λέεο αλάγθεο ζηέγαζεο εγείξνληαλ θαζώο 

έλα νηθνδόκεκα δελ πξννξηδόηαλ κόλν γηα πξνζηαζία θαη ύπλν. Σν ζεκείν 

θακπήο έξρεηαη ζηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηώλα όηαλ πιένλ νη παξάκεηξνη 

θαηαζθεπήο ελόο θηηξίνπ δελ ζηακαηνύλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε, κα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο επηπηώζεηο ηνπ θηίζκαηνο ζην κηθξνθιίκα ηεο 

πεξηνρήο.  

Δλώ ε έλλνηα ηεο Βηνθιηκαηηθήο Καηνηθίαο είλαη θάηη ζύγρξνλν, δελ 

κπνξνύκε λα παξαιείςνπκε όηη νη βαζηθέο αξρέο κίαο ηέηνηνπ είδνπο 

θαηαζθεπήο πξνέξρνληαη από παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο, αλά ηνλ πιαλήηε. 

Μέζα ινηπόλ από ηελ κειέηε θαη ηελ βειηίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιήθζεθαλ 

κπνξνύκε πιένλ λα θαηαζθεπάζνπκε έλα θηίξην ην νπνίν λα 

«πξνζαξκόδεηαη» ζηηο ζπλζήθεο ηεο γύξσ πεξηνρήο, λα εθκεηαιεύεηαη 

ζηνηρεία πνπ κέρξη πξόηηλνο έκελαλ αλεθκεηάιεπηα θαη λα ζπλδέεηαη κε ηνλ 

ρώξν ζηνλ νπνίν θαηαζθεπάζηεθε θαη όρη λα επηβάιεηαη ζ‟απηόλ.  
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 1. ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

 

 

1. 1. Δηζαγσγή 
 

Με ηνλ όξν βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο ελννύκε ηελ δεκηνύξγηα κηα 

θαηνηθίαο ε νπνία ζα είλαη απνιπηα ελαξκνληζκέλε κε ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ θαη κε ην θιίκα ηνπ εθάζηνηε ηόπνπ, δηαζθάιίδνληαο όκσο 

παξάιιεια ηελ άλεηε δηαβίσζε ησλ αηόκσλ κε ζε απηό πνπ θαινύκε 

βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό. Σα πιενλεθηήκαηα από ηελ ρξήζε ελόο 

βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθό είλαη πνιιά. Ο 

ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο είλαη ν νηθνλνκηθόο θαη κεηέπεηηα νη 

πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο. Με ηελ ρξήζε ελόο βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ 

βιέπνπκε αθόκα θαη από ηα πξώηα 24 ώξα ηεο δηακνλήο καο ζε απηόλ 

ηνλ ηύπν θηηξίνπ παξαηεξνύκε κε κεγάιε επθνιία όηη ην πεξηβάιινλ καο 

δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα κπνξνύκε λα δνύκε αλέηα θαη λα 

εθκεηαιεπόκαζηε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα καο δίλεη ην πεξηβάιινλ ηα 

νπνία πιενλεθηήκαηα είλαη πνιιά.  

Αλαιπηηθόηεξα ηα θέξδε από ηελ δεκηνπξγία ελόο βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ 

είλαη ηα εμήο 

1) Φπζηθόο θσηηζκόο  

2) Φπζηθόο αεξηζκόο  

3) Φπζηθόο δξνζηκόο  
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Με άιια ιόγηα γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη έλα βηνθιηκαηηθό 

θηίξην ρξεηάδεηαη ηελ θύζε θαη γεληθόηεξα ην πεξηβάιινλ, δηόηη ην 

πεξηβάιινλ καο παξέρεη ηνπο πόξνπο εθείλνπο πνπ ρξεηαδόκαζηε γηα 

λα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα δήζνπκε ζε έλα ηέηνην ηύπν θαηνηθίαο, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη γηα πρ λα θαηαλαιώζνπκε πεηξέιαην γηα λα 

δεζηαζνύκε ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, όπνπ ε ζεξκνθξαζίεο είλαη 

ηδηαίηεξα ρακειέο ή ηελ κε ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθώλ, ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο γηα λα ππάξρεη δξνζηά. Όινη απηνί νη 

παξάγνληεο ζπληεινύλε έηζη ώζηε λα πξνηηκάκε απηόλ ηνλ ηύπν 

θαηνηθίαο όπνπ ηα νθέιε είλαη πνιιά, θαη όρη ηνλ ζπκβαηηθό ηύπν 

θαηνηθίαο όπνπ ηα θόζηε είλαη πνιιά θαη πνπ κε βάζεη ηα ησξηλά 

δεδνκέλα πνπ δνύκε ε ζπληήξεζε ηνπο ζεσξείηαη δύζθνιε. 

 Γεληθόηεξα απηό ην κνληέιν θαηνηθίαο αθνινπζείηαη θαη ζε άιιεο 

ρώξεο ηνπ θόζκνπ ζε κεγαιύηεξν βαζκό θπζηθά από όηη ζηε ρώξα 

καο.  

ηόρνο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ είλαη λα κπνξέζεη λα 

ελαξκνλήζεη ην θπζηθό πεξηβάιινλ κε ην θηηξηαθό πεξηβάιινλ, όπνπ 

ε ζπλρώλεπζε ηνπο ζα είλαη όηη θαιύηεξν θαη γηα ην πεξηβάιινλ αιιά 

θαη γηα εκάο ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξώπνπο. Δπίζεο ζηόρνο ηνπ είλαη ε 

πιήξεο εθκεηάιεπζε ησλ ελεξγεηώλ όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη πεξί 

θπζηθνύ δξνζηζκνύ θ. η. ι. π. , θαζώο επίζεο όιε ε γεληθόηεξε 

θαηαζθεπή ελόο βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ λα είλαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ.  
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Ο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο εμππεξεηεί 4 βαζηθνύο ζηόρνπο νη 

νπνίνη είλαη νη εμήο  

1)  Ζ Δμνηθνλόκεζε πόξσλ πξνθύπηεη σο απόιπηα θπζηνινγηθή 

απνξηα όισλ ησλ πόξσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ.  

2) Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη δεδνκέλε από ηελ ζηηγκή 

πνπ δελ ππάξρνπλ ξππνγόλεο νπζίεο πνπ λα εμέξρνληαη από  ηελ 

βηνθιηκαηηθή θαηνίθηα.  

3) Ζ κε ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ, θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νη νπνίεο κόλν θέξδνο έρνπλ λα καο 

πξνζθέξνπλ.  

4) Σελ βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ζπηηηνύ κε 

απνηέιεζκα ηελ άλεηε δηακνλή κέζα ζην ρώξν σο πξνο όιεο ηηο 

απόςεηο όπσο πρ ε πςειή πνηόηεηα ηνπ αέξα θαη ηεο νπηηθήο 

άλεζεο.  

Σα βηνθιηκαηηθά θηίξηα ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα 

είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο θαη 

κε ηελ κηθξόηεξε δπλαηή επηβάξπλζε πξνο ηελ θύζε-ηνλ άλζξσπν. 

Οπόηε ζαλ ηειηθό ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη όηη σο γεληθόηεξνο ζηόρνο 

ηνπ θαζελόο αηόκνπ αιιά θαη ηνπ γεληθόηεξνπ ζπλόινπ είλαη ε 

ελεξγεηαθή βησζηκόηεηα ησλ θηηξίσλ αιιά θαη ησλ πόιεσλ κε ηελ 

πιήξεο εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ.  

 

 



ΧΕΔΙΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 
 ΣΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ 

 

ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ 
ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ ΕΛ 14 από 173 
 
 

ηελ Διιάδα ε δεκηνπξγία ελόο βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ είλαη 

εύθνιε, ιόγσ ηνπ ήπηνπ θιίκαηνο πνπ ππάξρεη, δεδνκέλνπ ηεο 

ειηνθάλεηαο θαη ησλ δξνζεξώλ θαινθαηξηλώλ αλέκσλ πνπ καο δίλνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα θαηαζθεπάζνπκε βηνθιηκαηηθά θηίξηα ηα νπνία ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο δελ είλαη πςειή κε απνηέιεζκα ην θόζηνο λα 

κελ είλαη ηόζν πςειό. Ο νξζόο θαη ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο ελόο ηέηνηνπ 

ηύπνπ θηηξίνπ θαζώο επίζεο θαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε, θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνύ ηνπ θηηξίνπ, ην κέγεζνο ησλ αλνίγκαησλ, ε 

πξνζηαζία ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ θ. η. ι. π απνηεινύλ βαζηθό 

παξάγνληα γηα ηελ ζσζηή εθκεηάιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξίλ απνθαζίζνπκε ηελ δεκηνπξγία 

κηα ηέηνηαο θαηνηθίαο πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςελ καο ηα 

πξνεγνύκελα. Γηόηη αλ δελ ηα ιάβνπκε ππόςε καο ηα θόζηε ζα είλαη 

κεγάια κε απνηέιεζκα ην θηίξην λα έρεη αξλεηηθή επηξνή θαη 

ιεηηνπξγία ζην νηθνζύζηεκα θαη ζην γεληθόηεξν θνηλσληθό ζύλνιν.  

Βαζηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ησλ ζσζηώλ ηερληθώλ θαηά 

ηνλ βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό απνηειεί ε απιόηεηα ηελ νπνία ζα 

επηδείμνπκε γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο βηνθιηκαηηθήο θαηνηθίαο. Ζ 

ζπκβνιή ησλ ρξεζηώλ γηα ηελ απόδνζε ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή, αθεηέξνπ ε πνιππιόθνηεηα ελόο ζπζηήκαηνο κπνξεί λα 

επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Σν ζεκεξηλό κνληέιν ην νπνίν είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα 

αθνινπζεζεί έρεη πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα ράξηλ ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ην νπνίν καο πξνζθέξεη ηνπο θαηάιεινπο πόξνπο έηζη 

ώζηε ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε ησλ αηόκσλ λα απνηειεί ην πξώην θαη 

ην θύξην κέιεκα.  
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Με άιια ιόγηα ε βηνθιηκαηηθή αλάπηπμε ζηνρεύεη ζηελ θαζηέξσζε 

ελόο κνηίβνπ δσήο όπνπ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο βηνσζηκόηεηαο ζα 

είλαη επαξθή γηα λα θαιύςνπλε όιεο ηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ πνπ ζα 

επηιέμνπλε ηελ βηνθιηκαηηθή θαηνηθία γηα λα πεξάζνπλε ην ππόινηπν 

ηεο δώο ηνπο.  

Αλαιπηηθόηεξα ν θηηξηαθόο ηνκέαο απνξξνθά ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ελέξγεηαο από θάζε ηη αιιό ππάξρεη. Ζ κείσζε ηεο 

θαηαλάιώζεο ελέξγεηαο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη θπζηθά απνηειεί ην 

πξώην κέιεκα, θαζώο ην 40% ηεο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη ζηελ 

επξώπε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θηηξηαθό ηνκέα, ελώ ηα θαύζηκα πνπ 

θαηαλαιώλνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ επηζπκεηνύ πνζνζηνύ 

ελέξγεηαο επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο  

(50%) ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ-ξύπσλ.(πεγε ΚΑΠΔ). πλεπώο 

επηβάιεηαη ε κή θαηαζθεπή ζπκβαηηθώλ θαηνηθηώλ νη νπνίεο 

βιάπηνπλ ζνβαξά ην θάζε άηνκν αηνκηθά θαη γεληθόηεξα ην 

πεξηβάιινλ θαη ε επηηαθηηθή αληηθαηάζηαζε ηνπο από θηίξηα κε 

βηνθιηκαηηθέο αληηιήςεηο θαη βιέςεηο νη νπνίεο ζα ηνλώζνπλ ηα 

πνζνζηά ηνπ νμπγόλνπ. Από κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ην 

ζπκπέξαζκα πνπ έρεη ππάξμεη είλαη όηη ζηελ ρώξαο καο ε κείσζε ηεο 

ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 30% 

ηεο παξνύζαο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Ζ εξώηεζε είλαη, «Πνύ 

απνζθνπεί αλέγεξζε θηηξίσλ κε εθαξκνγέο βηνθιηκαηηθώλ 

ηερληθώλ;». Ζ όιε ινγηθή θηλείηαη γύξσ από ηέζζεξηο θύξηνπο άμνλεο.  

α. Σελ εδξαίσζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζαλ ηελ 

θύξηα κέζνδν παξαγσγήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θαη ηελ θαηάξγεζε 

κνλάδσλ θαύζεο ιπγλίηε θαη άλζξαθα θ.η. ι. π ηα νπνία έρνπλ κεγάιν 

κεξίδην ηεο κόιπλζεο ηνπ πιαλήηε.  
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β. Σν άκεζν θαη έκκεζν νηθνλνκηθό θέξδνο, κέζα από ηα κεησκέλα έμνδα 

ςύμεο –ζέξκαλζεο θαη ηελ εθκεηάιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο.  

 

γ. Μαθξνπξόζεζκα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο σο θπζηθό 

επαθόινπζν ηεο κεησκέλεο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ 

ρακειόηεξε θαηαλάισζεο ξέπκαηνο θαη ηελ πξνζζήθε πξαζίλνπ κε 

ρξήζε θπηεκέλσλ δσκάησλ θιπ.  

 

δ. Σελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηεο γύξσ πεξηνρήο θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ κηθξνθιίκαηνο.  

 

 

Όπσο παξνπζηάδεηαη, ε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή πξνζαξκόδεη 

ην θηίξην ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζε κηα πεξηνρή θαη θξνληίδεη 

απηό λα επσθειείηαη από απηέο, ελσ ηαπηόρξνλα ζπκβάιεη ην ίδην ζηελ 

βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο.  

πλεπώο, ε ζηόρεπζε ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απνδνζεο Κηηξίσλ 

(Κ. Δλ. Α. Κ. ), όληαο καθξνπξόζεζκε, επηδηώθεη ηελ ελεξγεηαθή 

βησζηκόηεηα ησλ θηηξίσλ θαη ησλ πόιεσλ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ 

ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ.  

 
1. 2. Περιβαλλονηικές παράμεηροι 
 

Γύν είλαη νη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν ζρεδηαζκνύ 

κίαο βηνθιηκαηηθήο θαηαζθεπήο.  

α. Σν επηθξαηόλ θιίκα.  

β. Σν θπζηθό πεξηβάιινλ.  

 
1. 2. 1. Το κλίμα  

Σα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το κλίμα μιασ περιοχισ είναι: 
 

1)  Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο ρεηκώλα θαη 

θαινθαίξη.  

 

2)  Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία, θαη ε έληαζε ζε θάζε κήλα.  

 

3)  Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ.  

  

4)  Ζ πγξαζία (κέζε, κέγηζηε, ειάρηζηε).  
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1. 2. 2. Το θσζικό περιβάλλον 

 
1) Σν αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο κε όηη ηδηαηηεξόηεηεο πηζαλόλ έρεη.  

 

2)Ζ παλίδα ηεο πεξηνρήο.  
 
3) Ζ ζέα, ζαλ παξάγνληαο ηνπνζέηεζεο.  

 

4) Ζ γεηηλίαζε κε λεξό ζαλ παξάγνληαο πγξαζίαο,  

.  

1. 3. Αρτές βιοκλιμαηικού ζτεδιαζμού 
 

Σν θηίξηό καο ζέινπκε λα εμππεξεηεί θάπνηνπο ζθνπνύο. Απηνί 

είλαη λα ιεηηνπξγεί ζαλ: 

  

 

 

1. 3. 1. Φπζηθόο ειηαθόο ζπιιέθηεο.  

  

 Απηό επηηπγράλεηαη θαη‟αξρήλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ 

ζσζηά κέζα ζην νηθόπεδν, σο πξνο ην ρεηκεξηλό-ζεξηλό ειηνζηάζην, 

θαζώο θαη σο πξνο ηα θηίξηα πνπ ην πιαηζηώλνπλ. Απηό επηηπγράλεηαη κε 

ηελ ρξήζε Ζιηαθώλ ραξηώλ θαη ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζθίαζεο ησλ 

γεηηνληθώλ θηηξίσλ.  

  

 

Γεύηεξνλ κε ην ίδην ην ζρήκα ηνπ θηίζκαηνο, ώζηε λα έρεη ηηο 

ηδαληθέο δηαζηάζεηο σο πξνο ηνλ λόην θαζώο θαη γηα λα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ από ηνπο αλέκνπο θαη ηελ πγξαζία.  

 Σξίηνλ ηελ δηάηαμε ησλ ρώξσλ  

 

Π. ρ νη ρώξνη εξγαζίαο ηνπνζεηνύληαη ζηνλ βνξξά όπνπ επηθξαηεί 

ζηαζεξόο θσηηζκόο θαζ‟όιε ηελ εκέξα. Δλώ ζηνλ λόην βξίζθνληαη νη 

ρώξνη αλαςπρήο.  

 Σέηαξηνλ, κε ηα θαηάιεια αλνίγκαηα ζε θαίξηα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ, 

έρνπλε ηελ βέιηηζηε εθκεηάιεπζε ηνπ ειίνπ.  
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1. 3. 2. Σν θηίξην σο παγίδα ζεξκόηεηαο 

 

Δίλαη αλάγθε ε ζεξκόηεηα, πνπ πξνέξρεηαη από ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, λα παγηδεύεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ. ΄Ωο εθ ηνύηνπ 

ζπληζηάηαη αθελόο πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ από ηνπο ςπρξνύο ρεηκεξηλνύο 

αλέκνπο θαη αθεηέξνπ ζεξκνκόλσζε ηνπ θειύθνπο ηνπ. 

 

1. 3. 3. Σν θηίξην σο απνζήθε ζεξκόηεηαο 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή βηνθιηκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, ε 

«ζπιεγόκελε» ζεξκόηεηα από ηνλ ήιην πξέπεη λα απνζεθεύεηαη ζηε κάδα 

ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα ίδηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ 

απνηεινύλ κέζα απνζήθεπζεο ζεξκόηεηαο. αλ έλλνηα ε 

ζεξκνρσξεηηθόηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα νξηζκέλσλ πιηθώλ λα 

απνζεθεύνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη λα ηελ απνδίδνπλ ζην πεξηβάιινλ 

κε ηελ κνξθή ζεξκόηεηαο κεηά από νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα, ην νπνίν 

δηαθέξεη αλά πιηθό.  

 

1. 3. 4. Σν θηίξην σο απνδέθηεο θαη απνζήθε θπζηθήο ςύμεο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα, έλα 

θηίξην βηνθιηκαηηθήο θηινζνθίαο πξέπεη λα απνζεθεύεη όζν γίλεηαη ηελ 

ζεξκόηεηα πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη. Όκσο αληίζηνηρε ζπκπεξηθνξά πξέπεη 

λα επηδεηθλύεη θαη θαηά ηνπο ζεξκνύο κήλεο ηνπ έηνπο.  

Σν θαινθαίξη ε έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

επηβαξύλνπλ ην θηίξην, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιείηαη θίλδπλνο 

ππεξζέξκαλζεο ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο.  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θπζηθνύ δξνζηζκνύ απαηηείηαη ε πξνζηαζία ηνπ 

θηηξίνπ από ηνλ Ήιην. Απηό επηηπγράλεηαη κε νξηζκέλνπο ηξόπνπο.  

 

1. 3. 4. 1. Πξνζηαζία αλνηγκάησλ θαη θηηξίνπ 

 

α) Σνπνζέηεζε θπιινβόισλ δέληξσλ ή βιάζηεζεο, ζε θαηάιιειεο 

ζέζεηο, ζηελ πεξίπησζε ρακειήο δόκεζεο ή κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ.  

 

β) Σνπνζέηεζε ζθηάζηξσλ ή πξνεμνρώλ ηνπ ίδηνπ ηνπ θηηξίνπ, γηα ην 

ζθηαζκό ησλ αλνηγκάησλ.  

 

 1. Γηα ηηο αλαηνιηθέο θαη δπηηθέο πιεπξέο, θαηαιιειόηεξα είλαη ηα 

θαηαθόξπθα ζπζηήκαηα ζθίαζεο, θάζεηα ή ππό θιίζε.  
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2. Γηα ηηο λόηηεο πιεπξέο ηα πην θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζθίαζεο είλαη ηα 

νξηδόληηα. Σν βάζνο ηεο πξνεμνρήο θαζνξίδεηαη από ην ύςνο ηνπ 

αλνίγκαηνο θαη ην ύςνο ηνπ ήιηνπ.  

  

1. 3. 4. 2. Δμσηεξηθέο επηθάλεηεο  

 

Πξόθεηηαη γηα ηα πην ηξσηά ζεκεία ηνπ θηηξίνπ θαζώο ην 

εμσηεξηθό θέιπθνο είλαη εθείλν πνπ δνθηκάδεηαη πεξηζζόηεξν από ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζα πξέπεη λα θαιύπηνληαη 

αλάινγα κε ηηο επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο θαη κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαζώο 

θαη λα βάθνληαη κε ρξώκαηα πνπ ζα εμππεξεηνύλ ηελ γεληθή ινγηθή 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο.  

 

1. 3. 4. 3. Δπάξθεηα ζεξκηθήο κάδαο 

 

Σα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, ζπληζηνύλ ηελ αλαγθαία 

ζεξκηθή κάδα γηα ηελ παξαιαβή ηεο απμεκέλεο ζεξκόηεηαο ην 

θαινθαίξη. Σα θηίξηα πνπ αλήθνπλ ζηηο θιηκαηηθέο δώλεο (Α) θαη (Β) 

έρνπλ αλάγθε κεγαιύηεξεο ζεξκηθήο κάδαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη λα πεξηνξίδεηαη ε ρξήζε 

θιηκαηηζκνύ.  

 

1. 3. 4. 4. Θεξκνκόλσζε 

 

Ζ ζεξκνκόλσζε ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ είλαη αλαγθαία, γηαηί 

κεηώλεη ην ςπθηηθό ηνπ θνξηίν. Καη έρεη σο επαθόινπζν ηελ πηώζε ζηα 

έμνδα ζέξκαλζεο.  

 

1. 3. 4. 5. Φπζηθόο αεξηζκόο 

 

Ζ θίλεζε ηνπ δξνζεξνύ αέξα κέζα ζην θηίξην απνκαθξύλεη ηελ 

πιενλάδνπζα ζεξκόηεηα πξνο ην ύπαηζξν. Οη παξάκεηξνη πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπζηθνύ αεξηζκνύ είλαη: 

 

α) Ζ δηεύζπλζε θαη ε έληαζε ησλ δξνζεξώλ αλέκσλ ζηελ πεξηνρή ηε 

ζεξηλή πεξίνδν.  

 

β) Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζην θηίξην.  

 

γ) Ζ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ.  
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1. 3. 4. 6. Νπρηεξηλή αθηηλνβνιία 

 

Όιεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ αθηηλνβνινύλ 

ζεκαληηθά πνζά ζεξκόηεηαο πξνοηνλ θαζαξό νπξαλό θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο λύρηαο, ην θαινθαίξη. Ηδηαίηεξα ηα δόκαηα ησλ θηηξίσλ, ιόγσ ηεο 

νξηδόληηαο επηθάλεηάο ηνπο, εθπέκπνπλ κεγαιύηεξα πνζά ζεξκόηεηαο 

πξνο ηνλ νπξαλό, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ. Γηα ην 

ιόγν απηό, ζηα δόκαηα κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ εηδηθά ζπζηήκαηα–

θαηαζθεπέο, εθ ησλ νπνίσλ νη ζπλεζέζηεξεο είλαη νη κεηαιηθνί 

αθηηλνβνιεηέο.  

 

1. 3. 4. 7. Μηθξνθιίκα 

 

Ζ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ από πδάηηλα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο όπσο 

ιίκλεο ή πνηάκηα, θαζώο θαη ε εμαηκηζνδηαπλνή από ηα θπιιώκαηα ησλ 

δέληξσλ ή/θαη ηεο βιάζηεζεο πξνθαινύλ πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

αέξα. Ωο ρξόλνο θαιύηεξεο απνδνζεο ηεο εμάηκηζεο ζεσξνύληαη νη 

κεζεκβξηλέο ώξεο, γηαηί ηόηε ε πγξαζία ηνπ αέξα είλαη ρακειή.  
  

1. 4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ  

Σα θπξηόηεξα πιενλεθηήκαηα ελόο βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ είλαη ηα 

εμήο : 

1) Ζ εμνηθνλνκήζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ηεο ηάμεο ηνπ 60% ζε 

ζρέζε κε κία ζπκβαηηθή θαηνηθία.(πεγή ΚΑΠΔ)  

2) Ζ εμνηθνλόκεζε γηα θσηηζκό ηεο. Ζ ρξήζε πιηθώλ κε 

ηδηαηηεξόηεηα ε νπνία είλαη όηη είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά πιηθά. (ζηηο πην θάησ ζειίδεο ηα 

νθέιε ζε ζρεδηάγξακα) 
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1. 4. 1 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  

Ζ πνηόηεηα δσήο ζε έλα βηνθιηκαηηθό θηηξίν απνηειείηαη από 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο επεκεξίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο. Ζ ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, αεξηζκόο βξίζθνληαη ζε 

θαηάιιεια επίπεδα θαη απηό είλαη πνιύ ζεηηθό δηόηη κε απηό ηνλ 

ηξόπν ην θηίξην ζα ιεηηνπξγεί θάησ από ινγηθέο ζπλζήθεο θαη 

γεληθόηεξα ε δσή κέζα ζε έλα βηνθιηκαηηθό θηίξην θπιάεη νκαιόηαηα.  

Δπίζεο ν βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο ζηνρεύεη ζηελ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ άκεζνπ θαη ηνπ 

έκεζνπ πεξηβάιινληνο.  

Καηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ε ζεξκνθξαζία ζηνύο εζσηεξηθνύο 

ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ κνπ θαη γεληθόηεξα ζηνύο ρώξνπο όπνπ ηα άηνκα 

πεξλάλε ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο ηεο κέξαο είλαη νη 23 βαζκνί θειζίνπ 

νη νπνηνί είλαη ηθαλνπνεηηθνί. Δπίζεο κε ηα θαηάιιεια δνκηθά θαη 

ζεξκνκνλσηηθά πιηθά παγηδεπέηαη ε ζεξκνθξαζία ζηόλ εζσηεξηθό 

ρώξν θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δελ ππάξρνπλ απώιεηεο, εηδηθά ην βξάδπ 

όπνπ ε ζεξκνθξαζία πέθηεη θαη ε πγξαζία παίδεη θπξίαξρν ξόιν.  
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1. 4. 2 TA OΦΔΛΖ ΣΟΤ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ  

 Σα 3 ζεκαληηθνηεξα νθειε βηνθιηκαηηθεο θαηνηθηαο  

 

  

 
 

 

  

  

 

 

 

  

 

Πεγή ΚΑΠΔ 

Σν ελεξγεηαθό όθεινο πνπ πξνθύπηεη από ηνλ βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό 

απνδίδεηαη κε ηηο παξαθάησ ζπγθεθξηκέλεο θαη κειεηεκέλεο κεζόδνπο 

πνπ είλαη νη έμεο: 

1) Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηελ ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

απσιεηώλ ιόγσ ηεο βειηησκέλεο πξνζηάζηαο ηνπ θέιπθνπο ηνπ 

θηηξίνπ θαη θαζώο επίζεο ιόγσ ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ δεκηνπξγία.  

2) Παξαγσγή ζεξκόηεηαο κέζσ ησλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ έκεζνπ 

θαη άκεζνπ θέξδνπο κε ζπκβνιή ζηεο ζεξκηθέο αλάγθεο ησλ 

ρώξσλ ηνπ θηίζκαηνο.  

Εξοικονόμιςθ ενζργειασ ςτον 

τομζα τθσ κζρμανςθσ κατά 60% 

περίπου ςε ςχζςθ με ζνα 

ςυμβατικό κτίριο.  

 

Εξοικονόμιςθ ενζργειασ ςτον 

τομζα του φωτιςμοφ κατά 30% 

περίπου ςε ςχζςθ με ζνα 

ςυμβατικό κτίριο.  

 

Σα υλικά τα οποία χρθςιμοποιοφνται 

για τθν καταςκευι του κτιρίου είναι 

κετικά προ το περιβάλλον και είναι 

βιώςθμα ςτον χρόνο.  
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3) Γεκηνπξγία ζπλζήθσλ ζεξκηθήο άλεζεο θαη κείσζε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ ζεξκνζηάηε ζε ρακειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο ηνλ ρεηκώλα θαη ζε πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ην 

θαινθαίξη.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1 

 

ΠΖΓΖ (ΣΟΣΔΔ) 

1. 5 ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ύκθσλα κε απνηειέζκαηα θαη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ηα 

ηειεπηαία ρξόληα έρνπκε παξαηεξήζεη κε απόιπηε ζαθήλεηα όηη ζηελ 

ρώξα καο ππάξρνπλ πεξίπνπ 180 εθαξκνγέο βηνθιηκαηηθώλ θηηξίσλ εθ‟ 

ησλ νπνίσλ νη 2 απνηεινύλ κνξθέο νηθηζθώλ. Από ηηο 180 εθαξκνγέο νη 

58 βξίζθνληαη εληόο αηηηθήο ελώ νη ππόινηπεο εθηόο Αηηηθήο. 

Ο βιοκλιματικόσ 

ςχεδιαςμόσ είναι 

απαραίτητοσ. . . . .  

 

Η πραςίνη ενζργεια 

ςυνεπάγεται εξοικονόμηςη 

ενζργειασ εκμεταλεφοντασ 

100% τουσ φυςικουσ 

πόρουσ. . . .  
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 Γηα ηνλ ιόγν απηό έρεη εθπνλεζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο 

κειεηώλ θαη δηαγξακάησλ πνπ καο παξνπζηάδνπλ κε απόιπηε αθξίβεηα 

ηνλ αξηζκό ησλ βηνθιηκαηηθώλ θηηξίσλ αλά ηελ Διιάδα θαζώο επίζεο θαη 

θαηά ην εηδόο ρξήζεο ελόο θηηξίνπ όπσο πρ θαηνηθίεο, γξαθεία, εκπνξηθά 

θηίξηα, λνζειεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

πνιηηηζηθά θέληξα.  

 

Αξηζκνο βηνθιηκαηηθσλ θηηξησλ αλα γεγξαθηθε πεξηνρε  

Πεγή[ΚΑΠΔ] 
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Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ πξνθύπηεη βάζεη ησλ 

θαηαγεγξακέλσλ πξαγκαηηθώλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ησλ βηνθιηκαηηθώλ 

θαηνηθηώλ νη ελεξγεηαθέο θαηαλαιώζεηο είλαη θαηαγεγξακέλα ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά αλαιόγσο ηεο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ 

ηεηξαγσληθώλ ηνπ. Καηά απηό ηνλ ηξόπν δηαζαθελίδεηαη όηη ε 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο πνπ επηθέξεη ε ζσζηή αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο όζνλ αθνξά ηελ ζέξκαλζε ησλ ρώξσλ είλαη ηδηαίηεξα 

αμηνζεκείσηε εύλεηαο ηνπ ιόγνπ. Από ηελ άιιε κεξηά όκσο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ καο από ηελ ελδερόκελε ππεξζέξκαλζε ιόγσ ησλ 

πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ εηδηθά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ε ηνπνπνζέηεζε 

ζθίαζεο κε ηελ ρξήζε ζηέγαζηξσλ είλαη απαξαίηεηε.  

 Ζ εμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο ησλ πνιιώλ αλνηγκάησλ πνπ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζηνλ λόηην πξνζαλαηνιηζκό είλαη εμαξηώκελε από ην 

κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ αιιά θαη από ηελ ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

θηηξίνπ(κόλσζε εζσηεξηθά θέξδε, θιίκα πεξηνρήο). ε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο ε απμεκέλε επηθάλεηα ηνπ παινζηαζίνπ ιόγσ ησλ κεγάισλ 

απσιεηώλ ηελ λύρηα απμάλεη ην θνξηίν ζέξκαλζεο ηνπ ρώξνπ γηα ην ιόγν 

απηό ηνπνζεηείηαη λπρηεξηλή κόλσζε ε νπνία ζα πξνζδώζεη ηελ 

απαξαίηεηε πξνζηαζία πνπ ρξεηάδεηαη. (ια ηα πξναλαθέξληα 

ζπκεηέρνπλ ζηνλ όξν πνπ θάινύκε βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό) 
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1. 5. 1 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΥΡΖΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ  

ύκθσλα κε ην παξαθάησ δηάγξακκα θέλεηαη κε απόιπηε 

θαζαξόηεηα όηη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ νη ώξεο αλά έηνο νη 

ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιύ πςειέο ηεο ηάμεο ησλ 37-40 βαζκνύο θειζίνπ 

πνπ απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ππεξζέξκαλζεο ηνπ 

αζηηθνύ ρώξνπ    δεκηνπξγία πξνβιεκαησλ άλεζεο. Πεγή εηθνλαο 

[ππνπξγείν πεξηββάινληνο] 

   

Αλαιπηηθόηεξα ηα θηίξηα πάληα απνηεινύζαλ κηα επέλδπζε γηα ην 

κέιινλ θαη απηό ζα ζπλερηζηεί θαη γηα ηνπο επόκελνπο αηώλεο, θαζώο ην 

θόζηνο ηεο θαηαζθεύεο ηνπο είλαη θαηά γεληθή νκνινγία πςειό.Τπό ηελ 

έλνηα απηή ν θάηνρνο ηνπ εθάζηνηε θηηξίνπ δεζκεύεηαη λα πιεξώζεη ην 

αληίηηκν γηα θάζε παξάιεηςε ε ακέιεηα ε γεληθόηεξα θάπνην ιάζνο ην 

νπνίν έρεη ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξνλώλ θαηαζθεπήο ηνπ 

θηηξίνπ. Ζ ζπλερήο αύμεζε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα 

θηίξηα είλαη  θαλεξή παξαηεξώληαο ην δηάγξακκα. ύκθσλα κε ηελ 

Eurostat θαη ην Δπξσπαηθό θέληξν πεξηβάιινληνο ηα ειιεληθά θηίξηα 

παξνπζηάδνπλ πςειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 
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 Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά παξνπζηάδνπλ ηελ 

κεγαιύηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, πεξίπνπ ην 30% κεγαιύηεξε από 

εθείλε ηεο Ηζπαλίαο θαη δηπιάζηα ηεο Πνξηνγαιίαο ελώ είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιύηεξε από ηηο πην ςπρξέο ρώξεο νπώο ην Βέιγην θαη νη 

ζθαδηλαβηθέο ρώξεο.  

Πεγή[ΚΑΠΔ] 

 

Δηθνλα 1 

Κιηκαηηθή αλνηγκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο λνηθνθπξηώλ γηα 

ζέξκαλζε ζηελ Διιάδα.  

Ζ πξαγκαηηθόηεηα απηή έρεη πνιιέο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην 

ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο θαζώο επηβαξύλεη ζεκαληηθά ηνλ 

πξνππνινγηζκό ηνπ θάζε Έιιελα πνιίηε θαη ηδίσο ησλ νηθνγελεηώλ κε 

ρακειό εηζόδεκα.  
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Γεδνκέλνπ όηη ε ελεξγεηαθή δήηεζε είλαη άκεζα ζπκβεβιηκέλε κε 

ην ηνπηθό θιίκα ηεο θάζε πεξηνρήο ζα επηθέξεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζην 

ζύλνιν ηνπ θηηξηαθνύ πεξηβάιινληνο. Έρεη δηαπηζησζεί εδώ θαη πνιιά 

ρξόληα όηη ε απμαλόκελε ζεξκηθή ππνβάζκηζε ησλ κεγάισλ αζηηθώλ 

θέληξσλ ηεο ρώξαο θαη παξάιιεια ε αύμεζε ηεο ζεξκηθξαζηάο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζαλ απνηέιεζκα ηνπηθώλ θαη παγθόζκησλ κεηαβνιώλ, ε 

απνςίισζε ηνπ αζηηθνύ θαη ηνπ πεξηαζηηθνύ πξάζηλνπ δεκηνπξγνύλ 

ζπλζήθεο δπζθνξίαο ζηνλ αζηηθό ηζηό θαη κεγηζηνπνηνύλ ηελ ρξήζε 

κεραληθώλ κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ζεξκηθήο άλεζεο θαη δεκηνπξγνύλ 

ζεκαληηθό πξόβιεκα ζηηο νηθνγέλεηεο όπνπ ην εηζόδεκα ηνπο είλαη 

έιαρηζην, νη νπνηέο δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλε ζηελ λέα 

πξαγκαηηθόηεηα.  

  ηηο κέξεο καο ε ειιηπήο πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ από ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ θαζώο επίζεο θαη ν αλνξζόδνμνο ζρεδηαζκόο ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηελ απνθνπή από ηελ αξρηηεθηνληθή αληίιεςε πνπ αγλνεί ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε παιαηόηεηα ησλ θηηξίσλ θαζσο επίζεο θαη ε 

παληειήο έιεηςε ζύλρξνλεο λνκνζεζίαο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα, λα 

ππάξμνπλ ηξόπνη έηζη ώζηε λα ιπζνύλ όια απηά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα αίηηα απηήο ηεο εμέιημεο είλαη : 

Α) Ζ ύπαξμε θαηνηθηώλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 1980 ηα νπνία 

δελ δηαζέηνπλ θάπνην είδνο ζεξκνκόλσζεο θαη ηα νπνία γηα λα έξζνπλ 

ζηα ζεκεξηλά επίπεδα ρξεηάδεηαη κεγάια πνζά ελέξγεηαο γηα λα 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη ηα θηίξηα απηά δηαζέηνπλ ζεξκηθή άλεζε ηνπο 

ρεηκεξηλνύο κήλεο.  
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Β) Ζ θαηά θαλόλα κέηξηα θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πνπ 

νδεγεί ζε κεησκέλνπο βαζκνύο απνδνζεο θαη επνκέλσο απμεκέλε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη πεξηβαινληηθή επηβάξπλζε.  

Γ)Ζ ζπλερήο αύμεζε ηόζν ζε αξηζκό όζν θαη ηζρύ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζπζθεπώλ νη νπνίεο θαηαλαιώλνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο Απηό αθνξά 

ηα θηίξηα θαηνηθηώλ θπξίσο όκσο, θπξηόηεξα ηα θηίξηα γξαθείσλ θαη 

ππεξεζηώλ.  

Γ) Ζ νινέλα ηζρπξόηεξε απαίηεζε γηα βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ 

δηαβίσζεο εηδηθνηεξα ην ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο όπνπ γίλεηαη ε 

ρξεζηκνπνηήζε ζπζηήκαησλ ςύμεο, πνπ ζε ζπλδηαζκό, κε ηελ κείσζε 

ηνπ θόζηνπο ησλ ζπζθεύσλ νδήγεζε ζε εγθαηάζηαζε πάλσ από ηξία 

εθαηoκύξηα θιηκαηηζηηθώλ κνλάδσλ ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα. (πεγή 

ΚΑΠΔ) 

 1.6 ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ  

1. 6. 1 ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

Ο ηνκέαο ησλ θηίξησλ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα 

νηθνλνκίαο ζε όιε ηελ Δπξώπε παξνπζηάδνληαο θύθιν εξγαζηώλ πνπ 

μεπεξλά ηα 400 δηζεθαηνκύξηα επξώ. Σαπηόρξνλα ζε εκεξήζηα βάζε ε 

παγθόζκηα θαηαλάισζε ζε πεηξέιαην αγγίδεη ηα 17 εθαηνκύξηα βαξέιηα. 

Γεδνκέλνπ όηη ν θάηνηθνο ησλ αζηηθώλ ρώξσλ βηώλεη ην 80% ηεο δσήο 

ηνπ ζην εζσηεξηθό ρώξν ησλ θηηξίσλ(πεγή ΚΑΠΔ) είλαη πξνθαλήο ε 

επίδξαζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ θιίκαηνο ηόζν ζηελ πγεία όζν 

θαη ζηελ άλεζε θαη ζπλρξόλσο ζηελ παξαγσγηθόηεηα ηνπ  
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Παξάιιεια νη ζπζθεπέο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνίνπληαη δελ 

είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε 

ζεκαληηθώλ πεξηβαινληηθώλ θαη ελεξγεηαθώλ πξνβιεκάησλ θαη 

δηαηαξαρώλ ζηα θηίξηα.       

 Παξάιιεια ε αύμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο 

θαζώο επίζεο θαη νη πςειέο εθπνκπέο κέξνπο ησλ ζύλρξνλσλ δνκηθώλ 

πιηθώλ ζπληεινύλ ζηελ αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ξύπσλ ζηνλ 

εζσηεξηθό ρώξν ησλ θηίξησλ κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ 

πγεία όζν  θαη ζηελ παξαγσγηθόηεηα ησλ ελνίθσλ. Ζ ελεξγεηαθή 

ζπκπεξηθνξά ησλ θηίξησλ ζα πξέπεη λα κειεηάηαη ζαλ κηα ελόηεηα καδί 

κε ην εμσηεξηθό κηθξνθιίκα ζηνλ ρώξν ηνπ θηηξίνπ θαζώο επίζεο θαη ην 

δηακνξθνύκελν πεξηβάιινλ.  

1. 6. 2 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ  

Σα θηίξηα θαηαλαιώλνπλ κεγάια πνζά ελέξγεηαο γηα λα είλαη 

δπλαηή ε επίηεπμε ηεο ζεξκηθήο θαη ηεο νπηηθήο άλεζεο. Οη πξαγκαηηθέο 

ελεξγεηαθέο αλαγθέο ησλ θηίξησλ ζηε επξώπε θαηά έλα κέγαιν πνζνζηό 

θαιύπηνληαη από ηηο ειηαθέο αθηίλεο ηνπ αιιά θαη από άιιεο κεζόδνπο 

εμηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ησλ δηάθνξσλ πεγώλ. Αλαιπηηθόηεξα ε νπηηθή 

άλεζε θαη ε ζεξκηθή είλαη ν πξσηαξρηθόο παξάγσλ γηα ηνλ ελεξγεηαθό 

ζρεδηαζκό ελόο βηνθιηκαηηθνύ θηίζκαηνο. Κάζε νξγαληζκόο παξάγεη 

δέρεηαη θαη απνβάιιεη ζεξκόηεηα θπξίσο κε δηαδηθαζίεο κεηαθνξάο 

εθπνκπήο θαη εμάηκηζεο. Έλα ζεηηθό ζεξκηθό ηζνδύγην αληηζηνηρεί ζε 

αίζζεκα κή ζεξκηθήο άλεζεο ελώ αληηζέησο έλα ηζνδύγην αξλεηηθνύ 

πεξηερνκέλνπ πξνθαιεί ην αηζζήκα θξύνπ.  
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Ζ κείσζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ επηηπλράλεηαη κε ηελ κείσζε 

ηεο κεηαθεξόκελεο ζεξκόηεηαο δηα κέζνπ ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ θαη 

ηελ αλάθηεζε ηεο ζεξκόηεηαο θαηά ηνλ αεξηζκό. Ζ παξνπζία ηεο 

θαηάιιειεο ζεξκνκόλσζεο εμαζθαιίδεη θαηά έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό 

ηελ κείσζε ησλ απσιεηώλ κέζσ ηνπ θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ.  

Ζ αύμεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ κεηώλεη ηελ απαίηεζε γηα ζέξκαλζε. Ζ ειηαθή 

αθηηλνβνιία εηζρσξεί κέζα ζην θειύθνο ηνπ θηηξίνπ κνπ κέζσ ησλ 

δηαθόξσλ δηαθαλώλ αλνηγκάησλ θαη απνζεθεύεηαη ζηελ κάδα ηνπ 

θηηξίνπ ε νπνηά ηελ επαλεθπέκπεη κε ηελ κνξθή ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο 

πνπ πιένλ δελ κπνξεί λα δηαθύγεη από ην ρώξν ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθήπηνπ. Σν θπζηθό απηό θαηλόκελν απνηειεί ηελ ζρεδηαζηηθή αξρή 

ησλ ιεγόκελσλ παζεηηθώλ ειηαθώλ θηηξίσλ.  

Ζ νπηηθή άλεζε ζε έλα ρώξν απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε 4 επηκέξνπο 

πξνππνζέζεσλ.  

1) Σελ δεκηνπξγία θσηηζηηθώλ επηπέδσλ γηα ην είδνο ησλ εξγαζηώλ 

πνπ επηηεινύληαη ζην θάζε ρώξν.  

2) Σελ κε νπηηθή ζάκβσζε  

3) Όηαλ βξηζθόκαζηε ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηνπ θηηξίνπ λα έρσ ηελ 

δπλαηόηεηα ηεο νπηηθήο επαθήο κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ.  

4) Σελ νπηηθή επαθή κε ηα εμσηεξηθά ζηνηρεία επράξηζηα ζην άηνκν  

Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο θηίξηα έρνπλε θαηαζθεπαζηεί κε απηέο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ζε κεγάιν 

βαζκό ηθαλνπνηεηηθά.  
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα έρνπλ 

εμαηξεηηθά κεγάιε επηηύρηα θαη κε βάζεη ηηο ύπαξρνπζεο κεηξήζεηο 

θαηαλαιώλνπλ πνιύ ιηγόηεξε ελέξγεηα από όηη ηα ζπκβαηηθά θηίξηα.

    Ήδε ζεκαληηθά θηίξηα όπσο γηα π.ρ ην λέν κνπζείν ηεο 

αθξόπνιεο θαη ην λέν κνπζείν ησλ δειθώλ, ην λέν θηίξην ηεο ΓΔΖ 

έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη θαηαζθεπαζηεί έηζη ώζηε λα θαιύπηνπλ όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ελεξγεηαθώλ ηνπο αλαγθώλ κε ειηαθή 

έλεξγεηα θαη κε άιιεο αλαλεόζηκεο πεγέο.  

Ώο ηειηθό ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη όηη κεηά από ζεκαληηθέο 

έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαηά ηα ηειεπηαηά ρξόληα θαη 

επηζηεκνληθέο κέζνδνη ηερληθσλ θαη ηερλνινγηώλ πνπ αθελόο 

εμαζθαιίδνπλ βέιηηζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη απηό ζπλεπάγεηαη 

κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Οη ηερληθέο απηέο πνπ ην 

άιθα θαη ην ώκεγα ηνπο είλαη ε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαζώο 

επίζεο θαη άιισλ πεγώλ ελέξγεηαο έρνπλ ήδε απνδείμεη ζε πξαθηηθό 

αιιά θαη ζε ζεσξηηηθό έπηπεδν όηη ε απνδνηηθόηεηα ησλ 

βηνθιηκαηηθώλ είλαη ύςηζηε. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη δεδνκέλε γηα ην 

επξύηεξν θόζκν δηόηη ζηα θηίξηα όια ηα άηνκα πεξλάλε ηελ κηζή ηνπο 

δσή κέζα ζε απηά.  

Καηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ε ζεξκνθξαζία ζηνύο 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο θπκέλεηαη από 26 βαζκνύο θειζίνπ κερξη 30 

θειζίνπ. Ζ ρξήζε όκσο παζεηηθώλ ζπζηεκάησλ νπώο πρ νη ηνίρνη 

trombe καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαηεξίζνπκε ηελ ζεξκνθξαζία 

ζηα θαηάιιεια επίπεδα πνπ επηζύκνπκε.  
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Σηο λπρηεξηλέο ώξεο όπνπ ε ζεξκνθξαζία πέθηεη έρνπκε ηελ 

ύπαξμε θπζηθνύ δξνζηζκνύ κε ηξόπν ηέηνην όπνπ ηα δηάθνξα 

αλνίγκαηα ηα όπνηα δηαζέηνπκε είλαη αλνηρηά γηα λα κπνξεί ν αέξαο 

λα θπθινθνξήζεη κέζα ζηνλ ρώξν κε κεγάιε επηηπρία.    

1. 6. 3 ΟΡΘΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ θαηά ΣΖΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ  

Καηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ελόο βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ είλαη 

αλαγθαίν θαη ζσζηό λα αθνινπζεζνύλ όιεο νη ηερληθέο θαηαζθεπήο 

θαη ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, θαζώο επίζεο θαη ε κειέηε πνπ έρεη 

εθπνλεζεί γηα ην εθάζηνηε δεκηνπξγεηέν θηίξην.  

ηελ πεξίπησζε πνπ έλα από ηα πξναλαθεξόκέλα δελ αθνινπζεζεί 

κε ηνλ ζσζηό ηξόπν θαη πρ γηα θάπνην ιόγν αιιάμεη ηόηε ζα ππάξμνπλ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα κε απνηέιεζκα ηελ αληηζηξνθή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθόηεξα νιόθιεξνπ ηνπ 

θηηξίνπ. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθύπηεη είλαη 

όηη ην ην βηνθιηκαηηθό θηίξην πνπ πρ ζα έρσ δεκηνπξγήζεη ζα είλαη 

πνιύ πην δαπαλεξό από ηη έλα ζπκβαηηθό θηίξην ην νπνίν δελ δηαζέηεη 

παζεηηθά ζπζηήκαηα. Πηό ζπγθεθξηκέλα γηα λα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά έλα βηνθιηκαηηθό θηίξην νη κειεηεηέο νθείινπλ 

λα γλσξίδνπλ ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό ν κειεηεηήο ηνπ έξγνπ είλαη αλαγθαίν λα πξνζαξκόζεη ην 

βηνθιηκαηηθό θηίζκα κε βάζεη ηα άηνκα πνπ ζα κέλνπλ ζην θηίξην. 

Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηώλεηαη ε ζπκβνιή ησλ( αηόκσλ-

ρξεζηώλ)θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ, έηζη ώζηε ε ιύζε ε νπνία 

ζα πξνθύςεη λα είλαη ε ελδεδεηγκέλε ζύκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ 

έρνπλ αθνινπζεζεί, θαη ρσξίο θακία παξαηππία ε νπνία λα νδεγήζεη 

ζε ιάζε θαηά ην κέιινλ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΖΛΗΑΜΟ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 2. 1 ΖΛΗΑΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ  

 Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη κέζσ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

ήιηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιενλέθηεκαηα θαη κεηνλέθηεκαηα ζε έλα 

βηνθιηκαηηθό θηίξην αιιά θαη γεληθόηεξα ζηα άηνκα. Γηαπηό ηνλ ιόγν 

νθείινπκε λα γλσξίδνπκε ηα δεδνκέλα ησλ ειηαθώλ αθηηλνβνιίσλ γηα λα 

κελ ππάξμνπλ θίλδπλνη ππεξζέξκαλζεο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ. Σα 

δεδόκέλα απηά είλαη ηα παξαθάησ:  

 Σν 49% αλήθεη ζην θάζκα εθείλν ζην νπνίν ην κάηη ληώζεη ηελ 

ζεξκόηεηα  

 Σν ππόινηπν ην 5% αλήθεη ζην θάζκα εθείλν ζην νπνίν ην κάηη 

δελ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα ην αληηθξύζεη θαη απηό θαιείηαη 

ππεξηώδε αθηηλνβνιία.  

 Γηα λα κπνξέζνπκε λα ππνινγίζνπκε ηα πνζνζηά ησλ ειηαθώλ 

αθηηλνβνιίσλ νθείινπκε λα γλσξίδνπκε όηη ν δεθέκβξηνο θαη ν 

ηνύληνο αληίζηνηρα απνηεινύλ ηα άθξα ηεο πνξείαο ηνπ ήιηνπ. Σνλ 

δεθέκβξην είλαη ε πην ρακειή ζηάζκε γηα ηνλ ήιην ελώ ηνλ ηνύλην 

είλαη ε πηό εςειή. Σν επόκελν βήκα είλαη ν ππνινγηζκόο ηνπ 

ειηαθνύ ύςνπο θαη ηνπ ειίαθνπ αδηκνύζηνπ όπνπ πξνθύπηεη από 

ππνινγηζκνύο  

 Σν ειηαθό ύςνο απνηειεί ηελ γώληα κεηαμύ ηνπ ήιηνπ ζηνλ 

νπξαλό θαη ηνπ νξηδόληηνπ επηπέδνπ 
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  ην αδηκνύζην είλαη ε γσλία ηεο νξζήο πξνβνιήο ηνπ ήιηνπ 

πάλσ ζην νξηδόληην επίπεδν.  

Σν ειηαθό ύςνο θαη ην αδηκνπζίν ππνινγίδνληαη κέζα κέζα 

από ειηαθνύο ράξηεο. 

 

ΠΖΓΖ (ΣΟΣΔΔ) 

 

 

Τπνινγηζκόο ηνπ αδεκνύζηνπ θαη ηνπ ειηαθνύ ύςνπο  
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Ζιηαθόο ράξηεο  

 Αλαιπηηθόηεξα ζην ζρήκα απεηθνλίδνληαη 7 ηξνρέο ηνπ ήιηνπ 

όπνπ πάλσ ζηηο ηξόρεο απηέο εκθαλίδνληαη θαη νη κήλεο θαηά κηα 

επηιεγκέλε εκεξνκελία (21), π.ρ γηα λα βξνύκε κία γσλία αδηκνύζηνπ 

αθνινπζνύκε ηα εμήο βήκαηα.  

1) Γηαιέγνπκε έλαλ κήλα πρ ηνλ Ηαλνπάξην  

2) Μεηέπεηηα πρ πεγαίλνπκε ζηηο 10. 00 π. κ  

3) Αθνινπζείηαη ε δηαθεθνκέλε θακπύιε όπνπ καο νδεγεί ζηελ 

αλαγλώξηζε ηηο γώληαο πνπ επηζπκνύκε.  

4) 31
0 

ην απνηέιεζκα ηεο γσλίαο  

 

 

Ζιηαθόο ράξηεο 
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Ζιηαθόο ράξηεο Πεγή ΚΔΝΑΚ 

 Πην ζπγθεθξηκέλα νη ράξηεο απηνί καο είλαη πνιύ ρξήζηκνη γηαηί 

καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δηαθξίλνπκε γηα ην θηίξην καο πόζα ζα 

είλαη ηα πνζνζηά ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ δηάξθεηα όινπ ηνπ 

ρξόλνπ, θαζώο επίζεο θαη ηνλ ζθηαζκό ελόο θηηξίνπ.  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΑΘΖΣΗΚΑ ΖΛΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

3.1 ΣΟΗΥΟΗ TROMBE 

Ζ πνηόηεηα δσήο ζε έλα βηνθιηκαηηθό θηίξην ζε ζρέζε κε έλα 

ζπκβαηηθό δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί ζε θακία απνιύησο πεξίπησζε, θαη 

κεξηθνί από ηνπο ιόγνπο απηνύο είλαη νη ηνίρνη trombe όπσο θαη πνιιά 

άιια ζηνηρεία πνπο καο θάλνπλ λα πξνηηκάκε ζαλ ζίγνπξε θαη δεδνκέλε 

ιύζε ηνλ όξν βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό.  

Αλαιπηηθόηεξα νη ηνίρνη trombe δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ηνίρνπο 

ζεξκηθήο απνζήθεπζεο, θαηαζθεπζκέλνη από ρπηό, ζπκπαγέο ζθπξόδεκα 

πάρνπο από 30 cm θαη πάλσ, θαη από κηα επηθάλεηα παινζηαζίνπ πάρνπο 

ηηο ηάμεο ησλ 3 εθαηνζηώλ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζηελ λόηηα εμσηεξηθή 

παξεηά ηνπ θηηξίνπ, κε πςειό ζπληειεζηή δηαπεξαηόηεηαο. Δπίζεο ν 

ηνίρνη trombe ζην ζην πάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηνπο δηαζέηνπλ ζπξίδεο 

νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ άεξα κέζα ζην ρώξν. Οη 

ζπξίδεο απηέο ηνπνζεηνύληαη θαηά όιν ην κήθνο ηνπ ηνίρνπ θαη θαηά ην 

δπλαηόλ όζν  πην θνληά ζηελ νξνθή θαη ην δάπεδν.(Πεγή ΣΟΣΔΔ) 

 Ζ απάζηαζε κεηαμύ ηηο επάλσ ζπξίδαο θαη ηηο θάησ δελ πξέπεη λα 

είλαη κηθξόηεξε ηηο ηαμεο ησλ 2. 00 κ θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπ 

ηνίρνπ λα κελ ππνιείπεηαη ην 2% ηηο απνζηαζεο ησλ ζπξηδσλ.   



ΧΕΔΙΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 
 ΣΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ 

 

ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ 
ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ ΕΛ 40 από 173 
 
 

Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ηνίρνπ trombe είλαη ν λόηηνο ε κε 

απόθιηζε 30 κνίξεο πξνο ηελ αλαηνιή ή ηελ δύζε. Γηόηη πξνο απηήλ ηελ 

θαηεύζπλζε ν ήιηνο ηνπ πξνζθέξεη ηηο ειηαθέο ηνπ αθηίλεο θαηά κεγάιν 

πνζνζηό ηνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη θαηά κηθξόηεξν πνζνζηό ηνπο 

ρεηκεξηλνπο κήλεο όπνπ νη ειηαθέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ βξίζθνληαη ζε 

κηθξόηεξε θιίζε από ηη ην θαινθαίξη, όπνπ ε θιίζε ηνπ ήιηνπ είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξε.  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ηνίρνπ trombe είλαη ε σο εμήο, ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο νη ζπξίδεο ηνπ ηνίρνπ θαη νη πάλσ θαη νη θάησ ζα 

πξέπεη λα είλαη θιεηζηέο έηζη ώζηε λα κελ εηζρσξεί ν ζεξκόο αέξαο κέζα 

ζην ζην θηίξην. Αιιά νη ζπξίδεο ηνπ παινζηαζίνπ πξέπεη λα είλαη 

αλνηρηέο γηα λα κπνξεί ν αέξαο λα δεκηνπξγεί έλα (θύθισκα), θαζώο 

ζηελ ζπλέρεηα λα εηζρσξεί ζην βηνθιηκαηηθό θηηξίν ζαλ θπζηθόο 

δξνζηζκόο. Αληηζέησο ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο ζα πξέπεη λα δηαζέησ 

αλνηρηέο θαη ηηο ζπξίδεο ηνπ ηνίρνπ θαζώο επίζεο θαη ηηο ζπξίδεο ηνπ 

παινζηαζίνπ, γηα λα κπνξνύλε νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ λα εηζρσξνύλ κέζα 

ζην θηίξην ζαλ δεζηόο αέξαο θαη λα πξνζδίδεη κηα αίζζεζε άλεζεο, 

θαζώο ζηνπο ρώξνπο απηνύο θαηά θόξνλ νη αλζξώπνη πεξλάλε ηνλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν ηεο εκέξαο ηνπο θαη γεληθόηεξα ηηο δσήο ηνπο όιεο.  

Γεληθόηεξα έλα βηνθιηκαηηθό θηίξην είλαη αλνηρηό πξνο ηνλ λόην 

θαη πξνζηαηεπκέλν πξνο ηνλ βόξξα, θαη ρξεζηκνπνηεί παζεηηθά κε ηνλ 

θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν θαη ζε πνιύ κεγαιό βαζκό ηελ ειηαθή ελέξγεηα 

θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο.  

Αληίζεηα ην θαινθαίξη ε ζηέγαζε πνπ δηαζέηεη ζην ζηνλ λόηην 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηίξηνπ κνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ ήιην λα εηζρσξήζεη 

κέζα ζην ρώξν κνπ κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ε ιεγόκελε άλεζε.  
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Δπίζεο ην ρξώκα ην νπνίν πξέπεη λα δηαζέηεη ζην θηίξην ζα πξέπεη 

λα είλαη έλα ζθνύξν ρξώκα έηζη ώζηε λα κπνξεί λα απνξηθζεί έλα 

κεγάιν πνζνζηό ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιηάο κε απνηέιεζκα λα 

επηηπλράλσ ηελ αύμεζε ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε ηνίρν κε 

ζθνπξόρξσκε επηθάλεηα αλαπηύζεηαη επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία εώο θαη 

65
0 
βαζκνύο θειζίνπ. (Πεγή ΣΟΣΔΔ) 

Αλαιπηηθόηεξα ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ επεξεάδεη ζε πνιύ κεγάιν 

βαζκό ηελ δηαθύκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηνλ ζεξκαηλόκελν 

ρώξν. Γεληθά όζν κεγαιύηεξν είλαη ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ ηόζν 

κεγαιύηεξε είλαη ε ρξνληθή πζηέξεζε ζηελ κεηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο κε 

απνηέιεζκα ζηελ εζσηεξηθή παξεία ηνπ ηνίρνπ λα ππάξρνπλ κηθξόηεξεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

„Οζνλ αθνξά ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο πνπ ππάξρνπλ θαηά θόξνλ ζε 

έλα ζπκβαηηθό θηίξην, ε ρξεζηκνπνηήζε ελόο δηπινύ παινπίλαθα 

θξίλεηαη πιήξσο απαξαίηεηε γηα λα κπόξνπλ λα αληηκεησπηζηνύλ ηα 

πξνβιήκαηα ησλ απσιεηώλ κε κεγάιε επηηπρία.  

Έπηζεο νη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςελ καο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελόο ηνίρνπ trombe είλαη όηη νη επηθάλεηεο ηνπ ηνίρνπ όπνπ ζα 

ηνπνζεηεζνύλε νη παινπίλαθεο επηβάιεηαη λα έρνπλ κεγάιε επηθάλεηα γηα 

λα κπνξεί ν ηνίρνο λα ιεηηνύξγεζεη 100%.  
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Πεγή ΣΟΣΔΔ 

 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ  

1)Οι διακφμανςεισ τθσ 

εςωτερικισ κερμοκραςίεσ είναι 

ελάχιςτεσ.  

2) Η μι φπαρξθ κινδφνου 

κάμβωςθσ του υαλοςταςίου.  

 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ  

1)Μείωςθ των των νότιων 

ανοιγμάτων  

2) Η απαίτθςθ κακαριςμοφ των 

υλαοςταςίων.  
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3. 2 ΠΑΘΖΣΗΚΑ ΖΛΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΘΔΡΜΑΝΖ 

Αλαιπηηθόηεξα ε ρξεζηκνπνηήζε ελόο παζεηηθνύ ειηαθνύ 

ζπζηήκαηνο όπσο πρ ην ζεξκνθήπην, ηνίρνη trombe, θσηνβνιηαηθά 

κεηώλνπλ ηελ αλάγθε γηα ζέξκαλζε (θαινξηθέξ), θσηηζκό θ. η. ι. π. 

Γηόηη εθκεπηαιεπόκαζηε εηο ην επάθξνλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πεγέο  

Πηό ζπγθεθξηκέλα πρ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη 

δξνζηζκνύ είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνίν εθκεηαιεύνληαη ζε κεγάιν βαζκό 

ηνλ αέξα θαη ηνλ ήιην. Γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηίκαηνο ρσξίο ηελ 

παξεκβνιή ησλ κεραληθώλ κέζσλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζηελ 

αληαιιαγή ελέξγεηαο κε ην πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

θαηάιιειε απνζήθεπζε θαη ηελ δηαλνκή ελέξγεηαο κέζα ζηνπο ρώξνπο. 

Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα απνηεινύλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ  θαη 

εληάζνληαη ζηνλ βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό. Δθόζνλ ηα ζπζηήκαηα 

ππνβνεζνύληαη από κεραληθό ζπζηήκα όπσο πρ ν αλεκηζηήξαο 

νλνκάδνληαη πβξηδηθά. Οπζηαζηηθά ζηόρνο ηεο επηινγήο θαη ηεο 

δηαζηαζηιόγεζεο ησλ παζεηηθώλ ζπζηεκάησλ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ζεξκηθήο άλεζεο κε ηαπηόρξνλε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαηά ην 

κεγαιύηεξν δπλαηό ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, ελώ ζπλρξόλσο ηα 

ζπζηήκαηα απηά ηνπνζεηνύληαη ζηόλ λόηην πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηίξίνπ 

κε δπλαηόηεηα απνθιηζεο 30
0
 κνηξώλ αλαηνιηθά ή δπηηθά ηνπ θαζαξνύ 

λόηνπ.  
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Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε κνξθή ζεξκόηεηαο ζην θηίξην  θαη ηελ 

κεηαθέξνπλ κέζα ζην ρώξν. Σν ζπλεζέζηεξν παζεηηθό ζύζηεκα 

(ζύζηεκα άκεζνπ θέξδνπο) βαζίδεηαη ζηελ αμηόπνηεζε ησλ παξάζπξσλ 

θαηάιιεινπ πξνζαλαηνιηζκνύ. Όια ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

απαηηνύλ πξνζαλαηνιηζκό ζηνλ λόην, ώζηε λα ππάξρεη ειηαθή 

πξόζπησζε ζηα αλνίγκαηα θαηά ηελ κεγαιύηεξε δηαξθεηά ηεο εκέξαο. 

Δπηπιένλ πξέπεη λα ζπλδπάδνληαη κε ηελ αληνίζηηρη 

ζεξκνκόλσζε(ζεξκηθή πξνζηαζία), θαζώο επίζεο θαη ηελ απαηηνύκελε 

κάδα ηνπ θηηξίνπ ε νπνία απνζεθεύεη θαη απνδίδεη ηελ ζεξκόηεηα ζηνλ 

ρώξν κε ρξνληθή πζηέξεζε νκαινηπνηώληαο έηζη ηελ θαηαλνκή ηεο 

ζεξκνθξαζηάο ζην θηηξίν  θαηά ηελ δηαξθεία ηνπ 24 ώξνπ. Σέινο ηα 

παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα επηβάιεηαη θαη είλαη επίζεο επηηαθηηθή 

αλάγθε λα ηνπνζεηνύληαη ζηεγάζηξα ηα νπνία πξνζθέξνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ειηνπξνζηαζία θαη παξάιιεια ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα 

αεξηζκνύ.  

Δπίζεο εθηόο από ηα πβξηδηθά ζπζηήκαηα, παζεηηθά ππάξρνπλ θαη 

ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα ηα νπνία απαηηνύλ ηελ ρξεζηκνπνηήζε 

κεραληθώλ κέζσλ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ελόο πβξηδηθνύ ζπζηήκαηνο απνηειεί ν ειηαθόο ζπιεθηήο 

νπνίνο δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα ζπιιέγεη θαη λα δεζκεύεη κεγάια 

πνζνζηά ησλ ειηαθώλ αθηηλνβνιηώλ, θαη λα ηα πξνζδίδεη κε κεγάιε 

επηηπρία ζην βηνθιηκαηηθό θηίξην.  
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ηνίρνο trombe 

 

 

  

3. 3 ΤΛΗΚΑ ΤΛΛΟΓΖ ΣΧΝ ΑΚΣΗΝΧΝ ΣΟΤ ΖΛΗΟΤ  

Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο 

βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ επηβάιεηαη λα είλαη δηαθαλή, έηζη ώζηε λα κπνξεί 

ε ειηαθή αθηηλνβνιηά λα εηζρσξήζεη κέζα ζε απηά ρσξίο κεγάιε 

δπζθνιία. Σα θξηηήξηα κε βάζεη ηα νπνία ζα επηιέμσ ηα πιηθά απηά είλαη 

νη ιεγόκελεο ζεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο όπσο πρ (δηαπεξαηόηεηα, 

ζεξκνρσξεηηθόηεηα, αλαθιαζηηθόηεηα) ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιηά. Οη 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζα ιεθζνύλ ππόςελ γηα ηα πιηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ είλαη ε σο έμεο.  

1)Ζ αηζζεηηθή ε νπνία είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 

δηακόξθσζε ησλ όςεσλ ηνπ θηηξίνπ κνπ θαη ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο 

ζεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ δηαθαλνύο πιηθνύ.  

2)Ζ αληνρή ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα κπνξέζεη λα δέρεηαη ηελ 

΄θαηαπόλεζε΄ από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

3)Σν θόζηνο αγνξάο θαη θαηαζθεπή ησλ πιηθώλ λα είλαη όζν  ην δπλαηόλ 

κηθξόηεξν γηα λα κελ επηβαξύλεηαη ε θαηαζθεπή 
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 Δθηελέζηεξα ηα βαζηθά πιηθά ηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ην βηνθιηκαηηθό θηίζκα είλαη.  

1)ην νπιηζκέλν ζθπξόδεκα  

2)μύιν  

3)παινπηλάθεο 

4)νπηνπιίλζνη 

 Πην ζπγθεθξηκέλα νη παινπηλάθεο είλαη δηαθαλή πιηθά ηα νπνία 

δελ θάκπηνληαη κε επθνιία θαη εκθαλίδνπλ κηα ππνηππόδε αληνρή (π.ρ ζε 

θσο θαη ζε θαηξηθέο κεηαβνιέο αλαινγά κε ηελ επνρή). Όκσο όπσο όια 

ηα πιηθά έρνπλ έλα όξην δηαξνήο ην νπνίν αλ μεπεξαζηεί ζα έρνπκε ηελ 

ζξαύζε ηνπ πιηθνύ. (π.ρ αλ νη παινπίλαθεο ππνζηνύλ θάπνηα δόλεζε ή 

θξνύζε ηόηε ππάξρεη ε πηζαλόηεηα ζξαύζεο).  

  Γηα λα γίλεη ε επηινγή ηνπ είδνπο ηνπ ύαινπ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

ζην θηίξην, πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςελ νξηζκέλα θξηηήξηα όπσο ηηο 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο ηνπ θαηξνύ θαζώο επίζεο θαη ηηο ζεξκηθέο-

ςπθηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ. Ο παιόο έρεη δηαπεξαηόηεηα ζηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία από 0. 78 εσο 0. 91.  

 Σν μύιν, ην νπνίν είλαη αληζόηξνπν θαη αλνκνηνγελέο πιηθό 

πξνζδίδεη κηα δεζηαζηά θαη κηα νκνξθηά ζηνπο εμσηεξηθνύο αιιά θαη 

ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ. Αλαιπηηθόηεξα ην μύιν είλαη 

κνλσηηθό ζηελ ζεξκόηεηα θαη ηνλ ειεθηξηζκό θαη θάηη πνιύ ζεκαληηθό 

δελ είλαη ξππνγόλν γηα ην πεξηβάιινλ δηόηη απνζπληίζεηαη θάησ από 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο.  
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Παξάιεια παξνπζηάδεη κεγάιε αληνρή ζε δπλάκεηο όπσο πρ ε 

ζιίςε, εθειθπζκόο, θάκςε. ζε δηάηκεζε. θ. η. ι. π. Αληηζέησο όκσο ην 

μύιν έρεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα  

1)απίδεη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρξώλσλ  

2)Καίγεηαη  

3)Ζ εηζρώξεζε ηεο πγξαζίαο, ηνπ κεηαβάιεη ηεο αξρηθέο ηνπ ηδηόηεηεο 

4)Δίλαη πγξνζθνπηθό πιηθό δει. θξαηάεη πγξαζία κέζα ηνπ. 

 

 

Οη νπηόπιηλζνη δεκηνπξγνύληαη από πήιν κε ζθόλε ζε ρξώκα 

θεξακίδη. Υξεζηκνπνηνύληαη θαηά θνξόλ ζην εκπόξην ησλ θαηαζθεπώλ 

θαη πξνζθέξνπλ ηηο ιύζεηο ηηο νπνηέο ρξεηαδόκαζηε. Μεξηθά από ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξαζνπζηάδεη είλαη ηα εμήο.  

1)Δίλαη ζεξκνκνλσηηθά 

2)Δίλαη νηθνλνκηθά 

3)Πξνζθέξεη θαιή ερνκόλσζε 

4)Αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζε ζεηζκηθέο θαηαπνλήζεηο 

 πγθεθξηκέλα ε θαιύηεξε ιύζε γηα έλα βηνθιηκαηηθό θηίξην είλαη 

νη νπηόπιηλζνη πνπ πνπ θέξνπλ θελά θαη έρνπλ ζεξκνκνλσηηθά 

παξεκβύζκαηα Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν ζα πεηύρσ ηελ ηειεία κόλσζε ζην 

θηίξην. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη 10ρ9ρ19, νη ηξύπεο ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ 

είλαη ρξήζηκεο δηόηη απνηεινύλ έλα είδνο κόλσζεο. 
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 Οη επηθάλεηεο ηνπ είλαη ηξαρηέο γηα λα κπνξεί ν ηζηκεληνπνιηόο λα 

εθαξκνζζεί 100% πάλσ ζηνπο νπηόπιηλζνπο. Αληηζέησο όκσο αλ 

νπηόπιηλζνο ήηαλ ιείνο ηόηε ζα ππήξρε ζεκαληηθό ζθάικα ζηε 

θαηαζθεπή γηαηί ν ηζηκεληνπνιηόο δελ ζα είρε ηελ επηζπκηηή εθαξγκνγή.  

 

 Οπηόπιηλζνο  

 

 

 

 

 Σν ζθπξόδεκα είλαη έλα πιηθό απνηεινύκελν από αδξαλή πιηθά, 

άκκν ραιίθη, γαξκπίιη θαη ην λεξό θαη ην ηζηκέλην. Ζ έλσζή ηνπο καο 

δεκηνπξγεί έλα πνιηό πνπ κπνξνύκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε όια ηα 

δνκηθά έξγα αλεμαξηήησο είδνο θηηξίνπ.  

 

 

 

 

Οπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
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Ταινπίλαθαο 

 

Ζ ηνπνζέηεζε δηπινύ παινπίλαθα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

απνθπγή ζνξύβσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζώο επίζεο θαη γηα κηα 

βειηηώκελε κνλώζε ζε ζρέζε πρ κε ηελ ρξήζε ελόο κνλόθπινπ 

παινπίλαθα. Σν δηαρσξηζηηθό θελό ην νπνίν ππάξρεη ζε όια ηα παξάζπξα 

θαη ζηηο κπαιθνλόπνξηεο είλαη πιήξσο απαξαίηεην γηα ηελ ύπαξμε 

κείσζεο ηεο κεηάδνζεο ζεξκόηεηαο από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ  πξνο 

ηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηνπ θηηξίνπ.  

 

Τιηθό  Δηδηθή Θεξκόηεηα 

Wh/kg. K  

Ππθλόηεηα  

Kg/m
3

 

Θεξκνρσξεηηθόηεηα  

Wh/m
3

K  

πληειεζηήο ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο  

Νεξό (20C)  1, 16  998  1. 157  

Υάιπβαο  0, 14  7. 800  1. 092  

Αινπκίλην  0, 25  1. 800  450  

Υαιθόο  0, 12  8. 900  1. 068  

Γξαλίηεο  0, 25  2. 600  650  

Αζβεζηόιηζνο  0, 20  2. 180  436  

Μάξκαξν  0, 22  2. 500  550  

θπξόδεκα  0, 23  2. 100  483  

Διαθξνζθπξόδεκα  0, 28  1. 200  336  

Οπηνπιηλζνδνκή (10εθ. )  0, 22  1. 300  286  

Πιήξε ηνύβια  0, 22  1. 900  418  

Γπαιί  0, 5  2. 500  1. 250  
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Ξπιεία καιαθή  0, 38  630  239  

Ξπιεία ζθιεξή  0, 35  750  262  

Κνληξαπιαθέ  0, 34  530  180  

Μνξηνζαλίδεο  0, 28  800  224  

Γπςόπιαθεο  0, 23  950  218  

Κεξακηθά πιαθίδηα  0, 22  1. 900  418  

Οξπθηνβάκβαθαο  0, 27  25  6, 7  

Δμειαζκ. πνιπζηεξίλε  0, 34  25  8, 5  

Αέξαο (24C)  0, 28  1, 29  0, 36  

ΠΖΓΖ 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/ENERGEIAKO_PISTOPOIHTIKO_KTIRIWN 

 

3. 4ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΑΘΖΣΗΚΧΝ ΤΛΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ  

Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη 4 βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ 

είλαη ε σο εμήο  

1) πζηεκάηα άκεζνπ θέξδνπο  

2) Σνίρνη ζεξκηθήο απνζήθεπζεο  

3) Θεξκνθήπην  

4) Θεξκνζηθσληθό πάλειν  

Σα ζπζηήκαηα απηά ηνπνζεηνύληαη ζε λόηην πξνζαλαηνιηζκό κε 

απόθιηζε 30
0
 .Ζ γσλία πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή (Πεγή ΣΟΣΔΔ) 

3. 5 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΧΣΟ ΣΡΟΠΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΣΧΝ 

ΖΛΗΑΚΧΝ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΧΝ 

Tα θξηηήξηα ζρεδηαζκνύ γηα ηελ ζσζηή απνζήθεπζε ησλ ειηαθώλ 

αθηηλνβνιηώλ είλαη ηα εμήο : 

1) Από ην πιηθό ην νπνίν ηνπνζεηείηαη. Αλαιπηηθόηεξα όηαλ έλα πιηθό 

δηαζέηεη κέγαιν βαζκό ρσξεηηθόηεηαο ηόηε απνξξνθά κέγαιν πνζνζηό 

ζεξκνθξαζίαο.  
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Αληηζέησο όηαλ ν βαζκόο είλαη κηθξήο ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ηνπ δνκηθνύ 

ζηνηρείνπ ηόηε ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ δελ θπκαίλεηαη ζε κεγάια 

πνζνζηά. Σν πιηθό ην νπνίν έρεη ηελ πην κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα 

είλαη ην ζθπξόδεκα ζε αληίζεζε κε ηα άιια πιηθά πνπ είλαη πην κηθξήο 

ζεξκνρσξεηηθόηεηαο.  

2) Από ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ εθάζηνηε πιηθνπ θαη ην πάρνο 

ηνπ. Όηαλ ην πιηθό είλαη πάρνπο 30 εθαηνζηώλ ηόηε ε ζεξκηθή 

απνζήθεπζε  είλαη ελεξγή θαη έρεη κεγάιε απνδνζε, ελώ αληίζηνηρα όζνλ 

αθνξά ηηο επηθάλεηεο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε κεγάισλ επηθαλεηώλ γηα ηελ 

βέιηηζηε ζεξκηθή απόδνζε. Γεληθά ζπληζηάηαη ε πνζόηεηα ηεο ζεξκηθήο 

κάδαο λα δηαλέκεηαη ζε κεγάιε επηθάλεηα παξά ζε κεγάιν πάρνο 

θαηαζθεπήο, όπνπ ν βαζκόο ζεξκνρσξηηεθόηεηαο ζα είλαη κηθξόο.  

3) Γηαλνκή θαη ζέζε ησλ πιηθώλ απνζήθεπζεο. Σα δνκηθά ζηνηρεία ηα 

νπνία δηαζέησ ζην θηίξην  θαη ηα νπνία δέρνληαη εκεξήζηα ηηο ειηαθέο 

αθηηλνβνιίεο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο ζεξκηθή απνζήθε γηα ην θηίζκα. 

Αλαιπηηθόηεξα όηαλ δηαζέηνπκε πρ έλα δσκάηην ζην νπνίν εηζρσξνύλ 

έκεζα ζε απηό κεγάια πνζνζηά αέξα, ε ζεξκηθή κάδα πνπ ζα 

απνζεθεύεηαη ζα είλαη κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε έλα δσκάηην ην νπνίν 

ζεξκέλεηαη άκεζα από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.(Πεγή ΣΟΣΔΔ) 

Σν δάπεδν δέρεηαη άκεζα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κε απνηέιεζκα λα 

ππεξηεξεί ζε πνζνζηά ζεξκνθξαζηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

νξνθή. Όηαλ όκσο ε θάιπςε ηνπ δαπέδνπ κε δηάθνξα αληηθείκέλα από 

ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπηηηνύ ηόηε δεκηνπξγνύληαη κεγάια πξνβιήκαηα όζνλ 

αθνξά ηελ απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο ηνπ ρώξνπ. 
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  Δπίζεο νη ηνίρνη νη νπνίνη απνηεινύληαη από πιηθά κεγάινπ 

βαζκνύ ζεξκνρσξεηηθόηεηαο είλαη πνιύ ηθαλά γηα ηελ απνζήθεπζε 

ζεξκόηεηαο.  

3. 5. 1. Θεξκνθήπην ή ειηαθόο ρώξνο 

 

Όηαλ έρνπκε ζπλδπαζηηθή δξάζε ελόο ηνίρνπ ζεξκηθήο 

απνζήθεζεο θη ελόο ζπζηήκαηνο παζεηηθνύ άκεζνπ θέξδνπο, ηόηε κηιάκε 

γηα ηελ ύπαξμε ελόο ειηαθνύ ρώξνπ, ή ζεξκνθεπίνπ όπσο είλαη επξύηεξα 

γλσζηό. Σν θηίξην, δειαδή, απνηειείηαη από δύν ζεξκηθέο δώλεο: 

ηνλ ειηαθό ρώξν πνπ πξνζαξηάηαη ζην θηίξην, όπνπ γίλεηαη ζπιινγή ηεο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, θαη ηνλ έκκεζα ζεξκαηλόκελν από ηνλ ειηαθό 

ρώξν, θύξην θαηνηθήζηκν ρώξν. Οη δύν δώλεο ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε 

ζπκπαγή ηνίρν κε ζεξκηθή κάδα κε ή ρσξίο παινζηάζηα. Αληί γηα 

παινζηάζηα ν ελδηάκεζνο ηνίρνο κπνξεί λα δηαζέηεη ζπξίδεο γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αέξα από ην ζεξκνθήπην ζηνλ θύξην ρώξν αλάινγα 

κε ηελ αξρηηεθηνληθή ιύζε, ν ειηαθόο ρώξνο ζπλδέεηαη κε έλαλ θνηλό 

ηνίρν κε ην θηίξην ή ελζσκαηώλεηαη ζ‟ απηό θαη ζπλδέεηαη κε ην θηίξην 

κε πεξηζζόηεξνπο θνηλνύο ηνίρνπο, ζπκπαγείο ή κε ζπλδπαζκό 

ηνηρνπνηίαο θαη παινζηαζίνπ.  

Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπιιεγόκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ε 

ηνπνζέηεζε ελόο ζεξκνθεπίνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζσζηό πξνζαλαηνιηζκό.  

 Έλα αίζξν ηνπνζεηεκέλν ζηνλ ππξήλα ελόο θηηξίνπ αλ θέξεη θαηάιεια 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί ζεξκνθήπην. Δπίζεο έλα ζεξκνθήπην 

κπνξεί λα έρεη κόλνλ έλαλ γπάιηλν ηνίρν αξθεί απηόο λα έρεη λόηην 

πξνζαλαηνιηζκό.  

 Αξρηθά ην ζεξκνθήπην δεκηνπξγήζεθε γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ 

παξαγσγή αγξνηηθώλ πξντόλησλ. ήκεξα έλαο ειηαθόο ρώξνο ζπκβάιιεη 

ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ άλεζεο, 

βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηώλ, γηα νηθηαθή ρξήζε θαη πξνζθέξεη 

ρξεζηηθό ρώξν ζηνπο ελνίθνπο.  

Γηα λα ζεσξεζεί έλαο  ρώξνο ζεξκνθήπην ζα πξέπεη λα αθνινπζεί 

νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο : 

 

1. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλαο ρώξνο σο ζεξκνθήπην, πξέπεη λα κελ είλαη 

ζεξκαηλόκελνο.  

 

2. Να πξνζαξηάηαη ζην θηίξην θαη λα δηαζέηεη κεγάια παινζηάζηα κε 

επλντθό πξνζαλαηνιηζκό(πξνο ην Νόην, κε απόθιηζε έσο 

±30ν).(Πεγή ΣΟΣΔΔ)  
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3. Να θέξεη ζηελ πξόζνςε αλνίγκαηα ώζηε λα εμαεξίδεηαη ην θαινθαίξη.  

 

 Όπσο θαη ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα έηζη θαη ν ειηαθόο ρώξνο 

ζεξκαίλεηαη απεπζείαο από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Σαπηόρξνλα ε 

ειηαθε ελέξγεηα θαζώο πξνζπίπηεη ζην δάπεδν θαη ηνπο πίζσ ηνίρνπο ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, απνξξνθάηαη από απηνύο θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκόηεηα. 

Ο ζεξκόο αέξαο όληαο ειαθξύηεξνο από ηνλ ςπρξό ζπλθεληξώλεηαη ζηα 

αλώηεξα ζεκεία ηνπ ρώξνπ. Ωο εθ ηνύηνπ ε ηνπνζέηεζε ζπξίδσλ ζην 

πάλσ κέξνο ηνπ ηνίρνπ, πξνθαινύκε ξνή ζεξκνπ αέξα ζηα ελδόηεξα ηεο 

νηθίαο ελώ ην θαινθαίξη κε κηα αληίζηνηρε ζεξίδα ζηελ πξόζνςε έρνπκε 

εθηόλσζε ηνπ ρώξνπ, απνηξέπνληαο θαηλόκελα ππεξζέξκαλζεο.  

Έλα ζεξκνθήπην-ειηαθόο ρώξνο, επηηειεί ην έξγν ελεξγήο 

ζεξκνκόλσζεο. ε ηδαληθέο ζπλζήθεο απηό ην θξάγκα αέξα δηαηεξεί 

δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ νηθίαο θαη πεξηβάιινληνο. Π. Υ αλ έρνπκε 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 0νC ζην ζεξκνθήπην έρνπκε 10νC. Δπηπιένλ 

ιόγσ ηεο ύπαξμεο απηνύ ηνπ θξάγκαηνο αέξα, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

ηνπ ρώξνπ δηαηεξείηαη πεξηζζόηεξν θαζώο έρνπκε ιηγόηεξεο 

απώιεηεο.(Πεγή ΣΟΣΔΔ)  

Όκσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα κία θαθή ζεξκνκόλσζε 

κπνξεί λα κεηαηξέςεη ην ζεξκνθήπην ζε αηηία κεγάισλ ζεξκηθώλ 

απσιεηώλ. Σν ζρήκα, ηα ρξεζηκνπνηνύκέλα πιηθά θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ζεξκνθεπίνπ επεξξεάδνπλ ηελ ζεξκηθή ηνπ 

ζεκπεξηθνξά.  

  

Παξαθάησ ζα αλαιπζνύλ νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ην ζεξνθήπην 

ζπκβάιιεη ζηε νηθνλνκηθόηεξε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ ηνλ ρεηκώλα.  

 

 Τπάξρνπλ πέληε βαζηθέο κέζνδνη κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ηνλ 

ειηαθό ρώξν ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ: 

 

1. ηελ πεξίπησζε πνπ ε επαθή ηνπ ειηαθνύ ρώξνπ θαη ηνπ ακέζσο 

επόκελνπ δσκαηίνπ είλαη κέζσ παινπίλαθα ηόηε ε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο 

γίλεηαη κε άκεζε είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  

 

2. ύλζεηα, όπνπ κεηά ηελ κεηαθνξά ζεξκήο κάδαο κε αλεκηζηήξεο, απηή 

απνζεθεύεηαη ζηα ζηνηρεία όπνπ απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα ηελ 

απνδώζνπλ κε κνξθή αθηηλνβνιίαο.  
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3. ηελ πεξίπησζε παξνπζίαο ζπκπαγνύο δνκηθνύ ζηνηρείνπ ε κεηαθνξά 

ηνπ ζεξκνύ αέξα γίλεηαη κέζσ αλνηγκάησλ, κε θπζηθό ηνξόπν κέζσ 

ζεξκνζηθσληζκνύ ε κε αλεκηζηεξεο.  

 

4. Μέζσ επαγσγήο, όκσο γη‟απηό ηνλ ηξόπν ζα πξέπεη ν ελδηάκεζνο 

ηνίρνο λα κελ θέξεη ζεξκνκόκσζε θαη λα έρεη ζεξκνρσξηηηθόηεηα 12 

ώξεο.  

 

 

5. Με ζπλδπαζκό ησλ αλσηέξσ, όπνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ρώξνπ 

θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ, επηιέγεηαη ε απνδνηηθόηεξε ιύζε. Έηζη 

ν κειεηεηήο κπνξεί λα επηιέμεη αλ ην δηαρσξηζηηθό ζα είλαη ηνίρνο ε 

γπαιί. Αλ ηα αλνίγκαηα ζα θέξνπλ κεραληζκνύο ή ζα δξνύλ θπζηθά. 

ηέινο κπνξεί λα επηιέμεη γηα ην αλ ζα ηνπνζεηήζεη ή όρη ζεξκνκόλσζε.  

 
 

 Όηαλ κηιάκε γηα απεπζείαο είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ, ν ελδηάκεζνο ηνίρνο κεηαμύ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ρώξνπ θπξίαο ρξήζεσο απνηειείηαη από παινζηάζην. 

Απηό ην παινζηάζην κέζα από αλνίγκαηα πνπ έρεη επηηξέπεη ηελ είζνδν 

κέξνπο ζεξκνύ αέξα ελώ ην κεγαιύηεξν ζύλνιν παξακέλεη 

εγθισβηζκέλν κέζα ζην ζεξκνθήπην. Έηζη κε κηα ινγηθή „‟Σδάκη πίζσ 

από ηδάκη‟‟ έρνπκε ιεηηνπξγία παζεηηθνύ ζπζηήκαηνο, κεηώλνληαο 

δξαζηηθά ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο.  
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 Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνζηθσληζκνύ, καο παξέρεη έλα θπζηθό 

ηξόπν δηαλνκήο ηνπ ζεξκνύ αέξα από ην ζεξκνθήπην ζηνπο ππόινηπνπο 

ρώξνπο ηνπ ζπηηηνύ. Οηαλ απηό δελ είλαη αξθεηό ηνπνζεηνύκε 

αλεκηζηήξεο. Απηή ε κεηαθνξά εμππεξεηείηαη από αλνίγκαηα ζηνπο 

ηνίρνπο ςειά θαη ρακειά ηα νπνία δηαζέηνπλ ζπξίδεο ώζηε λα αλνίγνπλ 

θαη λα θιείλνπλ θαηά βνύιεζε. Καη ην νπνίν δελ έρεη αλαθεξζεί είλαη όηη 

ηα θαηάιεια ηνπνζεηεκέλα αλνίγκαηα βνεζνύλ νρη κνλν ζηελ ζέξκαλζε 

ηνπ ρώξνπ, αιια θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο απνβάιινπλ ηηο ζεξκέο 

αέξηεο κάδεο ςύρνληαο ηνλ ρώξν.  

Παξάιιεια ν ζεξκόο ή ςπρξόο αέξαο, αθνύ εηζέιζεη ζηνλ ρώξν ε 

ζεξκόηεηα ηνπ απνζεθεύεηαη από ηα ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ, όπσο θαη ζηα 

ζπζηήκαηα άκεζνπ θέξδνπο.  

  

 Παξαπάλσ αλαιύζακε ηελ ιεηηνπξγία ελόο ζεξκνθεπίνπ νηαλ ν 

ελδηάκεζνο ηνίρνο απνηειείηαη από γπαιί. Σώξα ζα αζρνιεζνύκε κε ηνπο 

ελδηάκεζνπο ηνίρνπο από ζπκπαγή πιηθά. 
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 Όηαλ ν ηνίρνο δελ θέξεη ζεξκνκόλσζε, απνζεθεύεη ηαπηόρξνλα 

ηελ ζεξκόηεηα ηνπ αέξα πνπ ππάξρεη ζην ζεξκνθήπην, ελώ ηαπηόρξνλα 

απνξξνθά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Αλάινγα κε ηελ ζεξκνρσξηηηθόηεηα 

ηνπ πιηθνύ ηνπ ηνίρνπ, απηόο απειεπζεξώλεη ηελ απνξξνθόκελε 

ζεξκόηεηα κεηά από έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 

 

Πόζν απνηειεζκαηηθά είλαη απηα ηα ζπζηήκαηα ; 

  

 Σν πόζν απνδνηηθό είλαη έλα ζεξκνθήπην γηα κηα βηνθιηκαηηθή νηθία 

είλαη ην απνηέιεζκα πνιιώλ παξακέηξσλ θαη κεηαβιεηώλ.  

1) Πξσηαξρηθό ξόιν έρεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ρώξνπ θαζώο έλαο  

ιάζνο πξνζαλαηνιηζκόο κπνξεί λα θαηαζηήζεη ην ζεξκνθήπην κή 

απνδνηηθν έσο θαη δεκηνγόλν.  

2) Γεύηεξνο παξάγνληαο είλαη ε επηθάλεηα ηνπ παινζηαζίνπ. Δίλαη 

απηνλόεην πσο κεγαιύηεξν ζεξκνθήπην νδεγεί ζε πεξηζζόηεξε ζπιινγή 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  

3) Σξίηνλ ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα πξέπεη λα 

ζύκθσλα κε πξνδηαγξαθέο ώζηε λα κελ έρνπκε ζεξκηθέο απώιεηεο.  

 

Ο δηαρσξηζηηθόο ηνίρνο πξέπεη λα πιεξεί θη‟ απηόο νξηζκέλεο 

πξνππνζέζεηο. Σν πάρνο ηνπ ελ‟ιόγσ ηνίρνπ αιιάδεη αλάινγα κε ην 

πιηθό ηνπ. Έλαο  δηαρσξηζηηθόο ηνίρνο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ρσξίο 

ζεξκνκόλσζε, πξέπεη λα έρεη πάρνο ην νπνίν ζα θπκαίλεηαη ζηα 20 έσο 

30 εθ(Πεγή ΣΟΣΔΔ). 

  Μία άθξσο θνπηνπξηζηηθή ιύζε, απνηεινύλ νη ηνίρνη λεξνύ. 

Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα δνρεία από δηάθαλα θαη εκηδηάθαλα πιηθά 

γεκηζκέλα κε λεξό, ζην νπνίν ερνπλ πξνζηεζεί νπζίεο πνπ απνηξέπνπλ 

ηνλ ζρεκαηηζκό κνύριαο θαη βειηηώλνπληελ δηαύγεηα ηνπ λεξνύ. 

Λεηηνπξγνύλ ζαλ ηνίρνη κάδαο ζπιιέγνληαο ζεξκόηεηα θαη απνδίδνληάο 

ηελ ζηνλ ρώξν αξγόηεξα.  

Δδώ παίδεη ξόιν ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ θαζώο όζν  κεγαιώλεη ν όγθνο ηνπ 

λεξνύ ηόζν ιηγόηεξν επεξξεάδεηαη ν ερσηεξηθόο ρώξνο από ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο.  

  Καηα ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο, αλ βξηζθόκαζηε ζε πεξηνρή όπνπ νη 

εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο πέθηνπλ ζε κεγάιν βαζκό, είλαη επηηαθηηθή ε 

αλάγθε ύπαξμεο θηλεηήο ζεξκνκόλσζεο γηα ηελ θάιπςε ηεο εμσηεξηθήο 

πιεπξάο ηνπ ελδηάκεζνπ ηνίρνπ.  
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 ε ρώξεο κε εύθξαην θιίκα, όπνπ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ε 

ζπιινγή ηεο ζεξκόηεηαο ππεξβαίλεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο, ππάξρεη κηα κέζνδνο ε νπνία νδεγεί κέζσ ζσιελώζεσλ ηνλ 

ζεξκό αέξα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο κε ζξαπζηά πιηθά κε 

ζηόρν ηελ απνζήθεπζε ηεο γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηεο 

νηθίαο κέζσ αθηηλνβνιίαο θαη επαγσγήο.  

Σν θαηλόκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, είλαη έλα 

ζέκα ην νπνίν αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. 

 Ζ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε ζεξκνύ αέξα κέζα ζηνλ ειηαθό 

ρώξν, δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπκβαίλεη κόλνλ ηνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο θαζώο ε ρξήζε παινπηλάθσλ κεγάιεο επηθάλεηαο κπνξεη λα 

νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή ζπινγή ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Καηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ειηνπξνζηαζίαο πνπ λα 

κεηώλεη ην πνζνζηό εηζεξρόκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Παξάιιεια 

κπνξεί λα γίλεη ρξήζε απνζπώκελσλ παινπηλάθσλ, ελώ ηαπηόρξνλα 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε λπρηεξηλήο κόλσζεο. Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα 

θηλεηή κόλσζε ε νπνία θαηά ηηο λπρηεξηλέο ώξεο ηνπνζεηείηαη ζην 

θηίξην.  

  Οη πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο θαιύπηνπλ ηνλ παξάγνληα κείσζεο 

ηεο εηζεξρόκελεο αθηηλνβνιίαο. Οκσο απνδνηηθόηεξε κέζνδνο 

απνθόξηεζεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ παξακέλεη ε εθηόλσζε ηνπ ζεξκνύ αέξα 

από ηνλ ρώξν. Με ηελ ίδηα ινγηθή ηεο εηζόδνπ ηνπ ζεξκνύ αέξα ζηελ 

νηθία, έηζη θαη γηα ηελ εμνδό ηνπ ρξεζηκνπνηνύκε αλνίγκαηα νκνία κε 

ηνπ εζσηεξηθνύ ζηνλ εμσηεξηθό παινπίλαθα. Έηζη πεηπραίλνπκε 

απνβνιή ηνπ πεξξηηνύ ζεξκνύ αέξα, ηεο πγξαζίαο, θαη ζηελ πεξίπξσζε 

πνπ έρνπκε θπηά κεζα ζην ζεξκνθήπην, θαη απνκάθξπλζε ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ 

θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηνλ Κ. Δλ. Α. Κ. , ην δηαρσξηζηηθό δνκηθό ζηνηρείν 

κεηαμύ ηνπ θπξίσο ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ πξνζαξηεκέλνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ζεσξείηαη σο εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θειύθνπο πξνο κή 

ζεξκαηλόκελν ρώξν.  
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3. 5. 2. Θεξκνζηθσληθό παλέιν ή αεξνζπιιέθηεο 

  

  Έλαο  αεξνζπιιέθηεο δηαρσξίδεηαη από ηα ππόινηπα ελεξγεηηθά 

θαη παζεηηθά ζπζηήκαηα, θαζώο δελ δηαζέηεη καδα ζεξκηθήο 

απνζήθεπζεο ελώ παξάιιεια  βξίζθεηαη δηαρσξηζκέλν από ην ππόινηπν 

θηίξην. Αλήθεη ζε κηα μερσξηζηή θαηεγνξία ε νπνία νλνκάδεηαη 

«παζεηηθα ειηαθά ζπζηήκαηα, απνκνλσκέλνπ θέξδνπο» 

 Ο ελ ιόγσ ειηαθόο ζπιιέθηεο ζεξκόηεηαο, επεηδή απνκνλώλεηαη 

ζεξκηθά από ην ππόινηπν θηίξην, ε ζπιιεγόκελε ζεξκόηεηα είηε 

απνζεθεύεηαη ζε εηδηθέο ππνδαπέδηεο απνζήθεο ζεξκόηεηαο ή ζηα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. Γηα ηελ κέγηζηε ζεξκηθή απόδνζε ηα 

ζεξκνζηθσληθά παλέια ζα πξέπεη λα έρνπλ λνηην πξνζαλαηνιηζκό, κε 

επηηξεπηή απόθιηζε έσο θαη 30
ν
 σο πξνο ηνλ λόην. Δλώ ε θιίζε σο πξνο 

ην επίπεδν, πάληα κηιώληαο γηα ην ειιεληθό ειηαθό αδηκνύζην, δελ ζα 

πξέπεη λα μεπεξλά ηηο 40
ν
.(Πεγή ΣΟΣΔΔ) 

 

 ε αληίζεζε κε ηνπο ειηαθνύο ρώξνπο (ζεξκνθήπηα) ηα νπνία 

ρξεηάδνληαη πξνθύιαμε θαη απνηξνπή ηεο ππεξζέξκαλζεο, ηα 

ζεξκνζηθσληθά πάλει θαζώο εύθνια κπνξνύλ λα απνκνλσζνύλ από ην 

ππόινηπν θηίξην, δελ ρξεηάδνληαη θαη κία ειηνπξνζηαζία ελώ αληηζέησο 

ην θαηλόκελν ππεξζέξκαλζεο πνπ ζέινπκε λα απνθύγνπκε ην θαινθαίξη 

κπνξεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα λα καο παξέρεη δεζηό αέξα, 

ζεξκαίλνληαο ηνλ ρώξν θαη κεηώλνληαο άκεζα ηα έμνδα ζέξκαλζεο.  

 Δίλαη απνδεδεηγκέλν πσο ν απνδνηηθόηεξνο ηξόπνο ηνπνζέηεζεο ελόο 

ζεξκνζηθσληθνύ πάλει, είλαη ζε θεθιηκέλε ζέζε. Οκσο θάηη ηέηνην 

απαηηεί ρώξν, θάηη πνπ ζηνλ αζηηθό ηζηό είλαη πεξηνξηζκέλν. Ζ ιύζε κε 

ηελ κεγαιύηεξε εθαξκνζηκόηεηα είλαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

αεξνζπιιεθηώλ θαηαθόξπθα ζηελ λόηηα όςε ηνπ θηηξίνπ. Κάηη ηέηνην 

δίλεη αξθεηέο επθαηξίεο θαζώο θαη κε ην θηίξην «ελαξκνλίδεηαη» 

θαιύηεξα κε ην θηίξην θαη δίλεη πεξηζώξην ρξήζεο ηνπ πάλει ζαλ 

αξρηηεθηνληθή „‟πηλειηά‟‟ από ηνλ αξρηηέθηνλα, ώζηε λα δώζεη κηα 

κνληέξλα άπνςε ζην θηίξην.  
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Σξόπνο θαηαζθεπήο ελόο ζεξκνζηθσληθνύ πάλει : 

 Έλαο  παινπίλαθαο, ηνπνζεηείηαη ζε απνζηαζε (2-5cm) κπξνζηά από  

κεηαιιηθή επηθάλεηα, ζθνύξνπ ρξώκαηνο (καύξνπ) θαη ην όιν ζύζηεκα 

ζεξκνκνλώλεηαη. Σελ νηθία θαη ην πάλει ζπλδένπλ αεξνδίνδνη εηζόδνπ 

εμόδνπ νη νπνίνη ερνπλ ηελ δελαηόηεηα λα αλνηγνθιείλνπλ θαηά βνύιηζε. 

Οη ζπξίδεο απηέο ηνπνζεηνύληαη θαζ‟όιν ην πιάηνο ηνπ παλέινπ, κε 

δηάκεηξν 20-30cm.  

 

Θπκίδεη αξθεηά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπο ειηαθνύο ζεξκνζίθσλεο 

νη νπνίνη κε ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο έγηλαλ απαξαίηεην εξγαιείν ζηηο 

θαηνηθίεο όισλ ησλ θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ ηελ δεθαεηία ηνπ 90‟. 

Αλάκεζα ζηνλ παινπίλαθα θαη ζηελ κεηαιιηθή επηθάλεηα, όζν ππάξρεη 

ειηνθάλεηα, κηα πνζόηεηα αέξα ζεξκαίλεηαη θαη εθόζνλ νη ζπξίδεο 

εηζόδνπ εμόδνπ είλαη αλνηθηέο, ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνζηθνληζκνύ ν ειαθξύηεξνο ζεξκόο αέξαο εηζρσξεί ζην θηίξην θαη 

πξνζπαζεί λα „‟αλεβεί‟‟ ςειόηεξα ελώ νη ςπρξέο αέξηεο κάδεο γεκίδνπλ 

ην ζεξκνζηθσληθό πάλει θηλνύκελεο ρακειόηεξα. Απηόο ν θύθινο 

ζεξκαίλεη ην θηίξην κε θπζηθό θαη αλέμνδν ηξόπν.  

Καηα ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ νη ζπξίδεο θιείλνπλ νπόηε 

ζηακαηά ε ξνή αέξα θαη δελ έρνπκε απώιεηεο, θαζώο ν ζεξκόο αέξαο δελ 

εηζέξρεηαη ζην θηίξην.  

Με ηε ρξήζε δηπιώλ παινπηλάθσλ ζην ζπιιέθηε, ε απόδνζε ηνπ 

ζεξκνζηθσληθνύ παλέινπ απμάλεηαη ζε ζρέζε κε απινύο παινπίλαθεο, 

ηδηαίηεξα γηα ηα πην ςπρξά θιίκαηα.(Πεγή ΣΟΣΔΔ) 

 

 

Σν βέιηηζην κήθνο ηνπ ζπιιέθηε έρεη εθηηκεζεί ζηα 3m. To 

ζεξκνζηθσληθό παλέιν θξηλεηαη σο ε ηδαληθόηεξε ιύζε γηα ρώξνπο πνπ 

ρξήδνπλ άκεζεο απόδνζε ζεξκόηεηαο από ηα ειηαθά θέξδε, όπσο ρώξνη 

γξαθείσλ, ζρνιηθέο αίζνπζεο θνθ.  

Σα πιενλέθηεκά πνπ θέξεη ζε ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα άκεζνπ 

ειηαθνύ θέξδνπο, είλαη όηη απνθεύγεηαη ε ζάκβσζε από ηελ 

αληαλάθιαζε πνπ πξνθαιείηαη από ηνπο κεγάινπο παινπίλαθεο, ε 

ππεξζέξκαλζε θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, θαζώο θαη νη απμεκέλεο απώιεηεο 

ζεξκόηεηαο πνπ παξαηεξνύληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πεγαιύηεξν πιενλέθηεκα ησλ ελ‟ιόγσ πάλει 

είλαη ε δπλαηόηεηα απνκόλσζήο ηνπο από ην ππόινηπν θηίξην, απιά 

θιείλνληαο ηηο ζπξίδεο εηζόδνπ εμόδνπ. Τπάξρνπλ θη άιινη δύν ηξόπνη 

αδξαλνπνίεζεο ηνπ πάλει θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν.  

Ο έλαο είλαη ε ζθίαζε ηνπ παινπίλαθα είηε κε κόληκν κεραληζκό 

πξνζηαζίαο ή κε θνξεηά κέζα (κνπζακά).  
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Ο δεύηεξνο ηξόπνο είλαη ην άλνηγκα ηνπ παινπίλαθα ηαπηόρξνλα ζην 

θαηώηαην θαη αλώηαην ζεκείν απηνύ, ώζηε ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνζηθσληζκνύ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ αέξα ηνπ εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ.  

 

 

 

Ο ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

δεκηνπξγίαο ελόο απηόκαηνπ κεραληζκνύ πνπ ζα ππνινγίδεη ηηο 

παξακέηξνπο ησλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ εθείλε ηε ζηηγκή θαη ζα 

πξνθπιιάζεη ηόζν ην ίδην ην πάλει όζν θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί κέζα 

ζηελ νηθία εθείλε ηε ζηηγκή.  
 
 
 

 
 

3. 5. 3 ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑΚΟ ΠΑΝΔΛΟ-ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ  

Σν ζεξκνθξαζηαθό παλέιν απνηειείηαη από κέξε παινπίλαθα θαη κέξε 

κεηαιηθώλ ζηνηρείσλ, όπνπ νη παινπίλαθεο είλαη απνηεινύκελνη από 

καύξν θόλην θαη ην πάρνο ηνπο καδί κε ηα κεηαιηθά ζηνηρεία είλαη 10 

εθαηνζηά. Έρεη λόηην πξνζαλαηνιηζκό κε έλα πνζνζηό θιίζεο 30-40 % 

γηα ηνλ ειιαδηθό ρώξν.(Πεγή ΚΔΝΑΚ) 
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ηόρνο ηνπ είλαη ε απνζήθεπζε ηεο ζεξκόηεηαο από ηηο ειηαθέο 

αθηηλνβνιίεο, κε απνηέιεζκα ην άκεζν θέξδνο γηα ην θηίξην. 

 Υαξαθηεξηζηηθό απνηειεί ην όηη απνκνλώλεηαη κε κεγάιε 

επθνιία από ην θηίξην θαη κε απηό ηνλ ηξόπν δελ ρξεηαδόκαζηε ζηνηρεία 

ειηνπξνζηαζίαο, θαη επίζεο ε θιίζε ε νπνία δηαζέηεη ην παλέιν καο 

βνεζάεη ζηελ δέζκεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηελ ρεηκεξηλή 

πεξίνδν, ρσξίο ηνλ θόβν ηεο ππεξζέξκαλζεο.  

 Γηα ηελ θαιύηεξε απόδνζε ηνπ παζεηηθνύ απηνύ ζπζηήκαηνο ε 

ηνπνζέηεζε δππινύ παινπίλαθα είλαη αλαγθαία ζε ζρέζε κε ηνπο κνλνύο 

παινπίλαθεο ηδηαίηεξα γηα κέξε όπσο ε νξεηλή λαππαθηία, όπνπ ην θιίκα 

είλαη πνιύ ςπρξό. Οη ηξύπεο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζεξκνθξαζηαθά παλέια 

θιείλνπλ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο γηα λα κελ ππάξμεη ν θίλδπλνο ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ θάηη πνπ δελ είλαη ην επηζπκεηό θαη ν ιόγνο 

είλαη ζην όηη ραιάεη ζε εηζαγσγηθά ε άλεζε ησλ αηόκσλ κέζα ζηνπο 

εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΉΜΑΣΑ 

1) Πξνζαξκόδεηαη ζην θηίξην κε κεγάιε επθνιία θαηά ηνλ λόηην 

πξνζαλαηνιηζκό  

2) Σα θέξδε από ην παλέιν είλαη ακέζα  

3) Σελ ζέξηλε πεξηόδν γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο ππεξζέξκαλεο 

έρνπκε ηελ δπλάηνηεηα λα θιείζνπκε ηηο εηζαγσγέο, όπσο θέλεηαη θαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα.  

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  

1) Ζ θιίζε πνπ δηάζεηεη ην παλέιν καο δπζθόιεπεη ζηελ ελαξκόλεζε κε ην 

ππόινηπν θηίξην.  
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2) Ζ κή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζηελ ρώξα καο.  

Δηθόλα  

Παξαηήξεζε  

Σα βειάθηα καο δείρλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα πνπ εμέξρεηαη θαη κεηέπεηηα 

εηζέξρεηαη πάιη ζην θηίξην καο.  
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3. 6 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΧΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΧΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ  

  Σα αλνίγκαηα πνπ έρνπλ επηιερζεί δειαδή νη κπαιθνλόπνξηεο 

θαη ηα παξάζπξα, είλαη ζρεηηθά κεγάισλ επηθαλεηώλ. Ο ιόγνο βξίζθεηαη 

ζην όηη γηα λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα νη ειηαθέο αθηηλνβνιίεο λα 

εηζρσξήζνπλ κέζα ζην θηίξην κνπ. Γηα λα κπνξέζνπκε ινηπόλ λα λα 

επηιέμνπκε ηηο ζσζηέο δηαζηάζεηο ησλ αλνίγκαησλ είλαη αλαγθαίν λα 

γλσξίδνπκε ηηο πεξηόδνπο ηνπ ειηαζκνύ, όπνπ ηα αλαδήηνπκε ζε 

ειηαθνύο ράξηεο. Απηό πνπ πξέπεη λα πεηύρνπκε είλαη ε ειηαθή 

αθηηλνβόιηα λα εηζρσξεί ηνπο ρεηκσληάηηθνπο κήλεο θαη λα απνηξέπεηαη 

ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο γηα ιόγνπο ππεξζέξκαλζεο. Σν επηζπκεηό 

απνηέιεζκα νθείιεηαη λα είλαη ζην όηη ην θηίξην πξέπεη λα είλαη 

ηνπνζεηήκελν κε επλνηθό ηξόπν πνπ λα επηηύρνπκε ηελ κέγηζηε ηηκή 

ειηαζκνύ ηνλ ρεηκώλα θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή ην θαινθαίξη. Σν εθάζηνηε 

αλνίγκα πνπ δηαζέηνπκε νθείιεη λα είλαη ηνπνζεηήκελν έηζη ώζηε λα 

δέρεηαη θαηά ην δπλαηόλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό αθηηλνβνιίαο γηα ηελ 

κεγαιύηεξε δηάξθεηα. Σα αλνίγκαηα πνπ αλήθνπλ ζηνλ λόηην 

πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηηξίνπ απνξξνθνύλ ην 90% ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβόιηαο, αιιά από ηελ άιιε κέξηα απαηηείηαη, θαη ν απαξαίηεηνο 

ζθηαζκόο γηα λα κελ ύπαξμεη θίλδπλνο ηεο ιεγόκελεο ππεξζέξκαλζεο. 

Αλνίγκαηα ζε αλαηνιηθό θαη δπηηθό πξνζαλαηνιηζκό πξνζθέξνπλ όρη 

ηόζν πςειήο έληαζεο ζεξκνθξαζία όζν ζηνλ λόην. Γεληθά ε θαηαλνκή 

ησλ αλνηγκάησλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα λα απνξνθήζνπλ όζν κεγαιύηεξν πνζνζηό από ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη απηό νθείιεηαη 100% ζηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ 

αλνηγκάησλ. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θαη κε βάζεη ηελ ηερληθή ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ.  
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 Αλαιπηηθόηεξα ε ειηνπξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε δηόηη ην 

κεγάιν κέγεζνο πνπ δηαζέησ ζηα αλνίγκαηα  ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο 

ππεξζέξκαλζεο, αθόκα θαη ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο. Γη‟απηό ηνλ ιόγν ν 

θαηάιιεινο ζρεδηαζκόο θαη ε δηαζηαζηόινγεζε ησλ εμσηεξηθώλ 

πξνζηαηεπηηθώλ ζηεγάζηξσλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ κείσζε ησλ 

ςπθηηθώλ θνξηίσλ ηελ ζεξηλή πεξίνδν. Δθηόο από ηα ζηέγαζηξα έλα από 

ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο γηα ηελ ππεξζέξκαλζε απνηειεί ην παινζηάζην 

ην νπνίν ζα δηαζέηεη ρακειό ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο.  

 Σνπο ρεηκσληάηηθνπο κήλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ λπρηεξηλώλ 

ώξσλ γηα λα πεξηνξηζζνύλ νη απώιεηεο ζεξκόηεηαο είλαη απαξαίηεηε ε 

ηνπνζέηεζε λπρηεξηλήο θηλεηήο κόλσζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 

απσιεηώλ ζην θηίξην κνπ. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην άλνηγκα ηνπ 

παξαζύξνπ ηόζν επηηαθηηθόηεξε γίλεηαη ε αλάγθε γηα ηνπνζέηεζε  

κόλσζεο.  

3. 7 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΜΔΟΤ ΚΔΡΓΟΤ  

 Ο πηό δηαδεδνκέλνο θαη ν πηό ζπλεζηζκέλνο ηξόπνο 

εθκεηάιεπζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξνθεηκέλνπ λα ζεξκαλζεί ην 

θηίξην είλαη ε δεύζκεζε ηεο από ηα αλνίγκαηα πνπ δηαζέηεη ην εθάζηνηε 

θηίξην. ηελ πεξίπησζε απηή ην θηίξην ιεηηνπξγεί ζαλ ζεξκηθόο ζπιέθηεο 

–απνζήθε. Σα αλνίγκαηα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπιέγνπλ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη λα ηελ κεηαηξέπνπλ ζε ζεξκόηεηα ε νπνία απνζήθεπηαη 

από ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ζηελ ζπλέρεηα ζηνλ ρώξν. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό ηα πιηθά ηα νπνία βξίζθνληαη κέζα ζην ρώξν λα δηαζέηνπλ 

έλα ηθαλνπνηεηηθό πνζνζηό απνξνθεηηθόηεηαο ηεο ζεξκόηεηαο.  
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 Με απηό ηνλ ηξόπν νκαινπνηνύληαη νη ζεξκνθξαζίεο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ρώξνπ θαζώο ηα ειηαθά θέξδε πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί 

απειεπζεξώλνληαη ζηαδηαθά ζηνπ ρώξνπο, ρσξίο λα ππάξρεη θίλδπλνο ην 

θηίξην λα ππεξζεξκαλζεί θαηά ηηο πεξηόδνπο όπνπ ν ήιηνο βξίζθεηαη ζε 

πςειά επίπεδα. ηελ ζεξηλή πεξίνδν ην άλνηγκα ησλ παξαζύξσλ ην 

βξάδπ θαη ε δεκηνπξγία λπρηεξηλνύ αεξηζκνύ ζπλάξηεζε ηεο δηάηαμεο 

ησλ εζσηξηθώλ ρώξσλ πξαγκαηνπνείηαη ε ιεγόκελε ζεξκηθή απνθόξηηζε 

ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ, ώζηε απηά λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα λα δέρηνπλ 

ηα κεγάια πνζνζηά ηνπ ήιηνπ θαη ηα επόκέλα 24σξα.  

 Ζ δηαθνξά ελόο θηηξίνπ ζρεδηαζκέλν κε παζεηηθά ζπζηήκαηα ζε 

ζρέζε κε έλα θηίξην κε ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα είλαη  κέγαιε.   

Αλαιπηηθόηεξα νηαλ ρξεζηκνπνηνύκε παζεηηθά ζπζηήκαηα ηα ειηαθά 

θέξδε πνπ ιακβάλνληαη από ηελ πξώηε θηόιαο κέξα είλαη εκθαλή, θαη 

απηό νθείιεηαη ζηα κεγάια αλνίγκαηα πνπ δηαζέηνπκε. Αλαιόγσο ην ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηηο πεξηόρεο, ηνλ πξνζαλαηνιηζκό, ηελ ζέζε ησλ 

αλνηγκάησλ, ην κέγεζνο, θαζώο θαη ηα πιηθά ζεξκηθήο απνζήθεο ε 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε κπνξεί λα θύκελεηαη από 30% 

κέρξη θαη 100%((Πεγή ΚΔΝΑΚ). Γεληθόηεξα όζν κεγαιύηεξα είλαη ηα 

αλνίγκαηα ζηνλ λόηην πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηηξίνπ ηόζν κεγαιύηεξα ζα 

είλαη ηα ειηθά θέξδε θαη απηό ζπλεπάγεηαη κή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε. Γελ ζα πξέπεη θπζηθά λα μερλάκε όηη ιόγσ ησλ κεγάισλ 

αλνηγκάησλ ε ύπαξμε ζόισζεο  ησλ παινπηλάθσλ είλαη εθηθηή, θαη 

γηαπηό ηνλ ιόγν είλαη απαξαίηεην λα πξνζηαζηεύζνπκε ηα αλνηγκαηά καο 

κε έλαλ θαηάιιειν ηξόπν ζθίαζεο.  
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3. 8 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΧΣΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ  

Γηα λα επηιέμνπκε ην ζσζηό παζεηηθό ζύζηεκα ην νπνίν ζα καο 

απνδόζεη ηα κέγηζηα ειηαθά θεξδή ηα νπνία επηζπκνύκε 

νθείινπκε λα ιάβνπκε ππόςελ καο ηα παξαθάησ.  

 

 Αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ θηηξίνπ  

 Σελ ζσζηή επηινγή παινπίλαθα δειαδή έιεγρνο ζεξκνθπζηθώλ 

ηδηνηήησλ ησλ πιηθώλ, ζεξκνπεξαηόηεηα, ηελ ειηαθή δηαπεξαηόηεηα, ηελ 

αλαθιαζηηθόηεηα θαζώο επίζεο θαη ε ηαρύηεηα ηνπ αέξα.  

 Σν πάρνο ηνπ παινζηάζηνπ όζν κεγαιύηεξν είλαη ηόζν κεγαιύηεξα ζα 

είλαη θαη ηα θέξδε καο, θαζώο επίζεο θαη ε επηθάλεηα.  

 Αλάινγα ηηο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνύληαη ζηελ εθάζηνηε πεξηνρή.  

 

 

4. ΦΤΗΚΟ ΓΡΟΗΜΟ 

4. 1 ΖΛΗΟΠΡΟΣΑΗΑ 

 Ζ ηνπνζέηεζε θπιινβόισλ δέληξσλ θαη ηεο βιάζηεζεο 

εκπνδίδνπλ ηνλ ήιην λα εηζρσξίζεη κέζα ζην θηίζκα  θαη λα ην 

ππεξζεξκάλεη. Σν θαινθαίξη νη ειηαθέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πξνζπίπηνπλ 

ζην θηίξην εηδηθά ηνλ ηνύλην, ηνλ ηνύιην θαη ηνλ αύγνπζην όπνπ νη 

ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειέο. Δπηπξόζζεηα ην θαινθαίξη ην θηίξην 

απνξξνθά έλα πνιύ κεγάιν πνζνζηό ζεξκόηεηαο εηδηθά αλ είλαη 

εθηεζεκέλν ζηνλ ήιην. Γη‟απηό ηνλ ιόγν ηνπνζεηνύκε πάλσ από ην θάζε 

άλνηγκα πνπ δηαζέηνπκε ζηέγαζηξα ηα νπνία ζα καο πξνζδώζνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ζθίαζε πνπ ρξεηαδόκαζηε όιν ηνλ ρξόλν, ζε κεγάιν βαζκό 

ην θαινθαίξη θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό ηνπο ππόινηπνπο κήλεο. 
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Αλαιπηηθόηεξα όζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κέζσλ έρσ αλαθεξζεί 

πιήξσο ζηελ παξάγξαθν ζθίαζε    

Δηθνλα 1 

 

 

 

 

 

4. 2 ΚΗΑΜΟ  

Ζ ζσζηή ζθίαζε είλαη εθηθηή λα πινπνηεζεί κε ηελ παξνπζία 

θπιινβόισλ δέληξσλ θαη βιάζηεζεο ηα νπνία ζα  παξέρνπλ ζθίαζε θαη 

ζα εκπνδίδνπλ ηνλ ήιην ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο λα εηζρσξήζεη κέζα 

ζηόλ ρώξν. Παξάιιεια ε βιάζηεζε πνπ πξναλαθέξακε πξνεγνπκέλσο 

απνξξνθώληαο ζεξκόηεηα κεηώλεη ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία.  

 

 Ζ ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ θαζώο επίζεο θαη ε επηινγή 

ηνπ ζσζηνύ ζπζηήκαηνο ζθίαζεο πάληνηε πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κε 

βάζεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο όςεο ν νπνίνο ζηελ πεξίπησζε καο είλαη 

ν λόηηνο. Δπίζεο ηα θπιινβόια δέληξα ηα νπνία πξόθεηηαη λα 

ηνπνζεηήζνπκε ζην θηίξην  ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθό ην ύςνο ηνπο κε 

ην ύςνο ηνπ θηηξίνπ.  
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Σα βαζηθόηεξα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πην ζσζηνύ ζπζηήκαηνο 

ειηνπξνζηαζίαο είλαη.  

1) Σν πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ηελ όςε καο (κεγάιε πιεπξά) 

2) Ζ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ καο (ζηελ πεξίπησζε καο θηίξηα πξνο εθκεηάιεπζε  

3) Ζ κνξθή ησλ αλνηγκάησλ.  

4) Σν θόζηνο θαηαζθεπήο ην νπνίν είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα λα κπνξνύκε 

λα ππνινγίδνπκε ζσζηά ηνλ πξνππνινγηζκό.  

 

ε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ θηηξίσλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

δηάθνξεο κειέηεο νη νπνίεο έρνπλ ζπιιέμεη ηα παξαθάησ δεδνκέλα  

1) Νόηηνο πξνζαλαηνιηζκόο. Οη πην θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα ηα 

αλνίγκαηα ηνπ λόηνπ είλαη ε κεγαιύηεξε δηάζηαζε λα είλαη ε νξηδόληηα 

ιόγσ ηεο ηξνρηάο ηνπ ήιηνπ ηνπ θαινθαηξηλνύο κήλεο. Σν ζεκαληηθόηεξν 

ζηελ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηνύκε είλαη όζνλ αθνξά ην πιάηνο ηεο 

πξνεμνρήο λα έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα λα κπνξνύκε λα 

απνθύγνπκε κε ηνλ πην θαηάιιειν ηξόπν ηηο ειηαθέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ.  

2) Αληίζηξνθα όκσο αλ δελ αθνινπζεζνύλ νη ζσζηέο δηαζηάζεηο ηόηε ην 

κόλν ζίγνπξν ζα είλαη όηη ν ήιηνο ζα εηζρσξεί πάληα κέζα ζην θηίξην.  

Γηα λα επηιέμνπκε κε απνηειεζκαηηθόηεηα ην ζύζηεκα ζθίαζεο καο 

εμαξηάηαη άκεζα από ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη από ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. Αμηνινγώληαο από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

πξνζηαζίαο παξαηεξνύκε κε απόιπηε ζαθήλεηα θαη επεμήγεζε όηη ηα 

ζηέγαζηξα ηα νπνία είλαη ζηαζεξά αλεμαξηήησο πξνζαλαηνιηζκνύ 

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα εηδηθά ηνλ κήλα αύγνπζην δελ επηηξέπνπλ ζε 

θακία πεξίπησζε ηνλ ήιην λα εηζρσξήζεη κέζα ζηνλ ρώξν. Γηα ηνλ ιόγν 

απηό ε θαιύηεξε πεξίπησζε είλαη ηα θηλεηά ζηέγαζηξα πρ ηέληεο πνπ αλά 

παζά ζηηγκή ζα έρσ ηελ δπλαηόηεηα λα ειέργσ΄ηνλ ήιην.  
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Ωο πξνο ην νηθνλνκηθό ζθέινο ηα θηλεηά ζηέγαζηξα είλαη πην 

αθξηβά από ηα ζηαζεξά αιιά θαη πάιη ε θαιύηεξε επηινγή είλαη ηα 

θηλεηά γηαηί ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνίεζσ 

ηνλ θιηκαηηζκό ην νπνίν έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν θόζηνο ιόγσ ηνπ 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ θαηαλαιώλεη. Οπόηε θαηαιήγνπκε σο ηειηθό 

ζπκπέξαζκα ζηα θίλεηα ζηεγάζηξα από όιεο ηηο απνςεηο  

 

 

Υεηκεξηλή πεξηόδνο 

 

 

Σα ζπζηήκαηα ζθίαζεο ζα παξακείλνπλ αλνηρηά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ειηνθάλεηαο κε απνηέιεζκα ηελ ζέξκαλζε ηνπ ρώξνπ είηε κε 

απηόκαην ηξόπν ή κε ρεηξνθίλεην ζα θιείζνπλ κόιηο ζπλεδεηνπνηήζνπλ 

ηελ κή ύπαξμε ηνπ ήιηνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν ν ρώξνο ζα θξαηήζεη ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζηαζεξή.  
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Καινθαηξηλή πεξίνδνο 

Σα ζπζηήκαηα ζθίαζεο ζα παξακείλνπλ θιεηζηά πξνθεηκέλνπ λα κελ 

επηηξέςνπλ ζηνλ ήιην λα εηζρσξίζεη κέζα ζην ρώξν. Οη πεξζίδεο έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα αλνίγνπλ ρεηξνθίλεηα ή απηόκαηα. ηελ πεξίπησζε 

πνπ γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν όπνπ ν ήιηνο δελ 

ππάξρεη ζηνλ νξηδόληα ηόηε απηνκάησο δίλνπκε εληνιή ζηηο πεξζίδεο λα 

αλεβαίλνπλ όηαλ ππάξρεη ν ήιηνο θαη λα θαηεβαίλνπλ όηαλ 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ κή ύπαξμε ηνπ ήιηνπ.  

 

 

4. 3 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ 

Ζ ζεξκνκόλσζε ηνπνζεηείηαη πάληα ζην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ 

θειύθνπο ηνπ θηηξίνπ γηα κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα, κε απηόλ 

ηξόπν πξνζηαπηεπέηαη ην θηίξην κνπ από ηηο αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  
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Δηδηθόηεξα ην θαινθαίξη νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο όπνπ είλαη 

πςειέο πξνζπαζνύλ λα εηζρσξίζνπλ κέζα ζην θηίξην, ράξηλ όκσο ζηελ 

ζεξκνκόλσζε νη ειηαθέο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ αληαλαθιώληαη θαη έηζη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν πεηπραίλνπκε ηελ επηζπκεηή ζεξκνκόλσζε. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ζεξκνκόλσζε δελ πξέπεη λα είλαη εθηεζεκέλε δηόηη 

κε ηελ πνξεία ησλ ρξόλσλ ζα αξρίζεη λα θζείξεηαη ζηγά ζηγά από ηηο 

ππεξηώδεηο αθηίλεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. πλεπώο είλαη επηηαθηηθή 

ε αλάγθε λα πξνζηαηεύεηαη από έλα ζηξώκα θνληάκαηνο ή νπνηνδήπνηε 

άιινπ πιηθνύ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί θαηά ην θαιύηεξν 

δπλαηό. ηελ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη κε απνιύηε ζαθήλεηα όηη 

ε κνλώζε είλαη απαξαίηεηε. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο πξαγκαηνπνηείηαη σο 

εμήο: αξρηθά ηνπνζεηείηαη ν νπηόπιηλζνο, ύζηεξα ε κόλσζε θαη 

κεηέπεηηα γηα αθόκε κηα θαη ηειεπηαία θνξά ν νπηόπιηλζνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε εηθόλα απηή αλαθέξεηαη ζε εμσηεξηθό ηνίρν, όπνπ είλαη 

ππεξκπαηηθόο θαη όρη ζε εζσηεξηθό ηνίρν όπνπ κνλώζε δελ πθίζηαηαη γηα 

ηνλ απινύζηαην ιόγν, όηη ε κόλσζε καο ελδηαθέξεη λα ηνπνζεηείηαη 

ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. Λόγσ όκσο ηηο κόλσζεο θαηαθέξλνπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ην ιεγόκελν ζεξκηθό θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ.   

 

Αλαιπηηθόηεξα κε ηελ ζεξκνκόλσζε απμάλνπκε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ 

θειύθνπο από ηηο ηπρόλ ζεξκηθέο απώιεηεο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ θαη 

ηα ζεξκηθά θέξδε, δειαδή πεξηνξίδνπκε ηελ ξνή ζεξκόηεηαο από κέζα 

πξνο ηα έμσ ηνλ ρεηκώλα θαη αληίζηξνθα ην θαινθαίξη. Σέινο θάζε 

δνκηθό ζηνηρείν δηαζέηεη έλα ζπληειεζηή ν νπνίνο απηόο ζπληειεζηήο 

θαιείηαη ζπληειεζηήο ζεξκνρσξηηεθόηεηαο, ν νπόηνο αληηπξσζνπεύεη 

ηελ ηθαλόηεηα ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ λα πεξηνξίδεη ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο 

ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ. 
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Ζ ζεξκνκνλώζε ηνπνζεηείηαη ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο. ηελ νξνθή, 

ηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο, θα πιεπξέο ηνπ ζθειεηνύ(θνιώλεο, δνθάξηα.  

ΠΖΓΖ (ΣΟΣΔΔ)  

 

Σν ζθπξόδεκα έρεη 20% κεγαιύηεξε ζεξκνρσξηηεθόηεηα από ηελ πέηξα θαη 48. 7% 

κεγαιύηεξε από ην ηνύβιν.  

 

 

 

 

 

4. 4 ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΜΟ 

Ο θπζηθόο αεξηζκόο ελόο θηηξίνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο ζηα 

βηνθιηκαηηθά θηίξηα θαη απην επηηπλράλεηαη σο εμεο. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο λύρηαο ν αέξαο εηζρσξεί κέζα από ηα παξάζπξα πνπ δηαζέηνπκε ηα 

νπνία παξάζπξα πξέπεη λα είλαη δηακπεξή έηζη ώζηε κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

ν αέξαο λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί έλα θύθισκα ην νπνίν κέζα ζε απηό ζα 

έρεη ζπκπεξηιεθζεί ην θηίξην. 
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 Δπίζεο ν θπζηθόο αεξηζκόο παξαηεξείηαη ηηο βξαδπλέο ώξεο, όπνπ 

παξαηεξείηαη θαη ην θαηλόκελν ηνπ ειθπζκνύ πνπ απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ηηο ελαιαγέο ηνπ αέξα αλα ώξα. Καηά απηόλ ηνλ ηξόπν 

βγάδνπκε σο ζπκπέξαζκα όηη ε ρξήζε ςπθηηθώλ θνξηίσλ δελ καο είλαη 

απαξαίηεηε θαη κέζα από ζηαηηζηηθά δεδόκέλα πνπ έρνπλ πξνζαξηεζεί 

ζε δηαθόξνπο πίλαθεο δεδνκέλσλ θαηαιήγνπκε ζην όηη ην ςπθηηθό 

θνξηίν κεηώλεηαη θαηά 75% ιόγσ ηνπ θπζηθνύ αεξηζκνύ. Πξέπεη επίζεο 

λα ζεκεησζεί όηη ζηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα ηα νπνία δηαζέηνπλ 

αλεκηζηήξεο νξνθήο ρξεζηκνπνηνύληαη ειάρηζηα. (Πεγή ΚΔΝΑΚ) 

 

 

 

Δηθνλα 1θ’2 
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  4. 5 Ζ ΚΗΝΖΖ ΣΟΤ ΑΔΡΑ ΜΔΑ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ 

 Οη δξνζεξνί αλέκνη νη νπνίνη είλαη θαινθαηξηλνί ηα γλσζηά καο 

κειηέκηα, δειαδή λνηηνδπηηθνί άλεκνη νη νπνίνη πξνζθέξνπλ έλα 

δξνζεξό αεξάθη. Μεξηθέο θνξέο όκσο κπνξεί ε έληαζε ηνπο λα είλαη 

πνιύ πςειή κε απνηέιεζκα ηελ κή άλεζε ησλ αηόκσλ πνπ ζα βξίζθνληαη 

ζην θάζε θηίξην. Γηα ην ιόγν απηό είλαη αλαγθαία ε ηνπόζεηεζε 

βιάζηεζεο ή θπιινβόιισλ δέληξσλ, ηα νπνία απηά δέληξα ζα 

εκπνδίδνπλ θαη ζα κεηώλνπλ ηελ έληαζε ηνπ αέξα. Σα δέληξα ηα νπνία 

επξόθεηην λα ηνπνζεηεζνύλε είλαη θπιινβόια γηα ην θαινθαίξη θαη 

αηζαιή γηα ηνλ ρεηκώλα. Σνλ ρεηκώλα ηνπνζεηνύκε αεηζαιή δέληξα δηόηη 

κε απηόλ ηνλ ηξόπν εκπνδίδνπκε ηνλ αέξα λα <<ρηππήζεη>> ην θηίξην, κε 

απνηέιεζκα κε απηόλ ηνλ ηξόπν εμνζηξαθίδνπκε ηνλ αέξα. Ζ ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ησλ δεληξώλ είλαη πνιύ ζεκαληηθή δηόηη δίλνπκε ζηνλ αέξα 

ηελ θαηεύζπλζε ηελ νπνία εκείο επηζπκνύκε, αλ όκσο δελ ηνπνζεηεζνύλ 

ζώζηα ηόηε ελδερνκέλσο λα ππάξμεη πξόβιεκα γηα ην θηίξην. (Πεγή 

ΚΔΝΑΚ) 

 

 

Θεξηλή πεξίνδνο  

Ζνα μεγάλο δζντρο ζχει τθν 

δυνατότθτα να εξατμίςει 450 

kg νερό το καλοκαίρι. 

Επιτυνχάνει δθλ δροςιςμό 

ιςοδφναμο με 5 κλιματιςτικά 

των 9000 btu/h 
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Υεηκεξηλή πεξίνδνο 

4. 6 ΝΤΥΣΔΡΗΝΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ  

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο νη 

εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ εθπέκπνπλ έλα κεγάιν πνζνζηό 

ζεξκόηεηαο πξνο ηνλ νπξαλό, εηδηθά όηαλ ν νπξαλόο είλαη θαζαξόο θαη 

δελ ππάξρνπλ ζύλλεθα πνπ λα παξεκπνδίδνπλ ηελ ελέξγεηα απηή. Σα 

δόκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ ηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ 

πεξηπηώζεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά σο πξνοηνλ ηνκέα ησλ κή απσιεηώλ 

ηνλ ρεηκώλα θαζώο δελ επηηξέπνπλ ηελ δηαθπγή ηεο ζεξκόηεηαο, δηόηη 

όπσο είλαη γλσζηό νη ζεξκέο αέξηεο κάδεο αλεβαίλνπλ πξνο ηα πάλσ. 

Δπίζεο ηα δόκαηα είλαη εθείλεο νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο, όκσο ιόγσ 

ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο ησλ δσκάησλ ε αθηηλνβνιία ζεξκόηεηαο 

επηβξαδύλεηαη.  
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  4. 7 ΜΔΓΔΘΟ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ  

Σν κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζε έλα βηνθιηκαηηθό θηίξην 

πξνηείλεηαη λα είλαη κεγάιν έηζη ώζηε λα κπνξεί ν αέξαο λα εηζρσξεί 

κέζα ζε απηα. Σα αλνίγκαηα απηά πνπ πξναλαθέξακε ε ηνπνζέηεζε ηνπο 

γίλεηαη ζηνλ λόην, ελώ αληηζέησο ζην βνξξά ηνπνζεηνύκε κηθξά 

αλνίγκαηα ηα νπνία δελ ηα θνηηάεη ν ήιηνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

αιιά ράξε ζε απηά ηα αλνίγκαηα δηαζθαιίδεηαη ν δηακπεξήο αεξηζκόο ην 

θαινθαίξη, θαζώο θαη θπζηθνύ δξνζηζκνύ ηνπ θηηξίνπ ην. ηελ δύζε θαη 

ηελ αλαηνιή επηιέγνπκε κηα κεζαία ιύζε αλνίγκαηνο. Αληηζέησο όκσο 

ηα αλνίγκαηα δελ πξέπεη λα είλαη θαη πνιύ κεγάια γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο 

ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηίξίνπ.  

  4. 8 ΘΔΖ ΣΧΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΧΝ  

Ζ ζέζε θαη ην κέγεζνο θαη ησλ αλνηγκάησλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν 

ζε ζρέζε κε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ δξνζεξνύ αλέκνπ απνηεινύλ ζεκαληηθό 

παξάγνληα γηα ηνλ αεξηζκό ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν. 

 Ζ πην ζσζηή θαηεύζπλζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ 

είλαη ζε όινπο ηνπο ηνίρνπο γηα λα κπνξεί ν αεξηζκόο λα είλαη δηακπεξήο. 

Σν πην επηζπκεηό απνηέιεζκα αεξηζκνύ απνηειεί ην παξάδεηγκα όπνπ ε 

ξνή ηνπ αέξα κεζα ζην θηίξην είλαη κεηαβαιόκελε γηαηί κε απηόλ ηνλ 

ηξόπν δηαζέηνπκε θαιύηεξε θίλεζε αέξα κέζα ζην θηίξην. Όζνλ αθνξά 

ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ είλαη αλαγθαίν λα είλαη κεγάιν γηα λα κπνξεί 

ην θηίξην λα αεξίδεηαη κε κεγάιε επθνιία. 
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Γειαδή ε θαιύηεξε ιύζε όπνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί είλαη όηη 

γηα π. ρ. ζηνλ λόηην πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηηξίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα 

άλνηγκα κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ύςνο θαη ην 

αληίζηνίρν άλνηγκα ζηνλ βνξξά αιιά κε ηελ δηαθνξά όηη ζα είλαη 

θαηαζθεπζκέλν ζε πην πςειή ζηάζκε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν πεηπραίλνπκε 

αεξηζκό θαηά όιν ην ύςνο ηνπ θηηξίνπ θαζώο επίζεο θαη έλα επίπεδν 

δσήο ζε πνιύ πςειό βαζκό.  

 

 

Δηθόλα 

 

 

 

Ο πιο αποτελεςματικόσ 

τρόποσ αεριςμοφ. . . . . .  
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4. 9 ΥΡΧΜΑ ΚΑΗ ΤΦΖ ΣΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ  

Σν ρξώκα θαη ε ύθε ησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ηνπ θηηξίνπ 

θαζνξίδνπλ πνηό ζα είλαη ην πνζνζηό πνπ ζα παξαιάβεη ην θηίξην από ηηο 

ειηαθέο αθηίλεο πνπ απνξξνθάηαη θαζώο θαη ηελ ζεξκόηεηα πνπ απσζεί 

ν ρώξνο κνπ πξνο ην πεξηβάιινλ. Ρπζκίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν πνηά 

ζα είλαη ε ζεξκνθξαζία πνπ ζα απνθηά ην θηίξην  θαη θαη'επέθηαζε ηελ 

εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζθνύξα ρξώκαηα έρνπλ ηελ ηδηόηεηα θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξόζπησζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε έλα δώκα λα  

απνξξνθνύλ κεγάιν πνζνζηό ησλ ειηαθώλ αθηηλνβνιηώλ. Γηα ην ινγό 

απηό ηνπνζεηνύληαη πάληα αλνηρηά ρξώκαηα πνπ δελ απνξξνθνύλ ηνλ 

ήιην κέζα ηνπο κε απνηέιεζκα ηελ ππεξζέκαλζε ηνπ θηηξίνπ  εηδηθά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο. Άληη γηα ηηο βαθέο αλνηρηνύ ρξώκαηνο ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηεζεί ζην δώκα  έλα πιηθό νπώο γηα πρ θύιιν 

αινπκηλίνπ, ε εηδηθά δόκαηα ηα νπνία δηαζέηνπλ αληαλαθιαζηηθή 

ηδηόηεηα.  

Δηθόλα 1 Οη ειηαθέο αθηηλνβνιίεο ηνπ ήιηνπ ζε                     

αλνηρηό θόλην ηνίρνπ.  
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4. 10 ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ  

Σα εζσηεξηθά ζπκπαγή δηαρσξηζηηθά ζηνηρεηά εκπνδίδνπλ ηελ 

αθηηλνβνιηά λα θζάζεη κέζα ζηνλ ρώξν. Γεληθά είλαη απνδεθηό όηη 

ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα θπζηθνύ θώηνο γηα ηα δεδνκέλα ηνπ 

βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ δελ πξέπεη λα πεξλάεη ηα 6, 00 κε 7, 00 m πεξίπνπ. 

Σέηνηεο απνθάζεηο είλαη πνιύ θαζνξηζηηθέο γηα λα κπνξνύκε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ην πνζνζηό εηζρώξεζεο ησλ 

ειηαθώλ αθηίλσλ κέζα ζηνλ ρώξν. Σν πσο θαηαλέκεηαη ν θσηηζκόο 

επεξεάδεηαη από ηελ αλαθιαζηηθόηεηα ησλ εθάζηνηε πιηθώλ πνπ 

ηνπνζεηνύληαη. Όζν κεγαιύηεξν είλαη ην ύςνο ελόο θηηξίνπ ηόζν 

κεγαιύηεξν πνζνζηό ειηαθώλ αθηίλσλ εηζρσξεί κέζα ζε απηό θαη ην 

ρξώκα ηεο νξόθεο πξέπεη λα είλαη αλνηρηνύ ρξώκαηνο γηα λα κελ 

απνξξνθά ηηο ειηαθέο αθηίλεο. Σνπνζεηνύκε αλνηρηό ρξώκα δηόηη ην 

αλνηρηό ρξώκα απμάλεη ηα επίπεδα ηνπ θσηηζκνύ ζηνλ ρώξν ζε πνιύ 

κεγάιν βαζκό. (Πεγή ΚΑΠΔ) 

Ωο γεληθόο θαλόλαο ε ηνπνζέηεζε πιηθώλ κε κεγάιε 

αλαθιαζηηθόηεηα είλαη ε θαιύηεξε ιύζε γηα λα κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο  

ππεξζέξκαλζεο.  

Πεγή[ΣΟΣΔΔ] 

 

 

 ΤΛΗΚΑ  ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΑΝΑΚΛΑΖ % 

ΚΤΡΟΓΔΜΑ 30-50 

ΞΤΛΟ 5-40 

ΓΑΤΛΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗΚΟ 20-40 

ΓΡΑΗΓΗ 10 

ΑΛΟΤΜΗΝΟ 70-85 

ΓΑΤΛΗ ΓΗΑΤΓΔ 7 
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4. 11 ΚΛΗΜΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ  

  

Σν θιίκα ηνπ ηόπνπ επεξεάδεη ην άηνκν θαη κεηέπεηηα ηνλ ρώξν 

κέζα ζηνλ νπνίνλ δεη θαη πεξλά ζε απηόλ ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο ηνπ. Σν 

εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαζνξίδεη ηελ άλεζε θαη ηελ επεμία πνπ 

αηζζάλνληαη ηα άηνκα κέζα ζε έλα ρώξν. Γηα ην ιόγν απηό είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε λα ιάβνπκε ππόςε καο θάπνηεο βαζηθέο παξάκεηξνη 

νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό.  

1) Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα (κέζε, κέγηζηε, έιαρηζηε)θαη νη δηαθπκάλζεηο 

ηεο ηνλ ρεηκώλα θαη ην θαινθαίξη.  

2) Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία  

3) Οη άλεκνη πνπ δηαθξίλνληαη ζε ρεηκεξηλνύο, ζε ςπρξνύο ζεξηλνύο, ζε 

δξνζεξνύο –θαηέπζπλζε θαη έληαζε.  

4) Ζ ζρεηηθή πγξαζία (κέζε, κέγηζηε, ειάρηζηε)θαη νη δηαθπκάλζεηο ηεο ηνλ 

ρεηκώλα θαη ην θαινθαίξη.  

Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ ην ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ ζηελ 

θάζε ησλ αξρηθώλ κειεηώλ πνπ εθπνλνύληαη γηα ηελ δεκηνύξγηα ελόο 

βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ κε ηελ έλνηα ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπ θηηξίνπ έηζη 

ώζηε λα αμηνπνηνύληαη όιεο νη παξάκεηξνη ήιην ηνλ ρεηκώλα θαη θαη 

δξνζεξνύο αλέκνπο ην θαινθαίξη, κε παξάιιειε όκσο απνθπγή ηεο 

πγξαζίαο θαη ησλ ςπρξώλ αλέκσλ. 

4. 12 ΥΖΜΑΣΗΜΟ ΚΣΊΡΗΟΤ  

Σν ζρήκα ζε έλα βηνθιηκαηηθό θηίξην παίδεη κεγάιν ξνιό, εθηόο 

από αξρηηεθηνληθήο άπνςεο θαη αηζζεηηθήο πιεπξάο, ζεκαληηθό 

παξάγνληα ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαη πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε θαηά ηελ ζρεδίαζε ελόο θηίζκαηνο. 
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 Αμησζεκείσην είλαη όηη ην ζρήκα ελόο θηηξίνπ εμαξηάηαη από ηα 

νηθνδνκηθά πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Σν ζρήκα ηνπ θηηξίνπ 

επηξξεάδνπλ πάξα πνιιέο παξάκεηξνη. Ο θαιύηεξνο ζρεδηαζκόο γηα έλα 

βηνθιηκαηηθό θηίξην είλαη ε κεγάιπηεξε πιεπξά ηνπ λα βξίζθεηαη ζηνλ 

λόην γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ηα καγαιύηεξα νθέιε από ην 

πεξηβάιινλ θ‟ γεληθόηεξα από όιν ην νηθνζύζηεκα.  

  

ΠΖΓΖ (ΣΟΣΔΔ) 

  Σα πιηθά ηα νπνία πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είλαη αλάγθε 

νπνζδήπνηε λα κελ είλαη επηβιαβή, θαζώο επηζήο λα κελ δεκηνπξγνύλ 

πξνβιήκαηα όπσο πρ ηνμηθνύο ξύπνπο επηθίλδπλνπο γηα ηελ πγεηά ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ θηίζκαηνο.  

  

Η μεγαλυτζρθ πλευρά 

ςτον νότιο 

προςανατολιςμό του 

βιοκλιματικοφ κτιρίου 
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4. 13 ΑΗΘΡΗΟ  

 Σν αίζξην είλαη έλαο ρώξνο απνηεινύκελόο από παινπίλαθεο θαη 

ζηεξηδόκελόο από πιηθά όπσο ην μύιν ή ην αινπκίλην. Ο ιόγνο ύπαξμεο 

ηνπο είλαη γηαηί ηα άηνκα ζε απηνύο ηνπο ρώξνπο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

λα πεξλάλε επράξηζηα ηελ ώξαο ηνπο. Σνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ιόγσ 

ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ, ησλ νπνίσλ ε θιίζε είλαη πςειή, ηνπνζεηνύκε 

ζίηεο νη νπνίεο καο πξνζηαηεύνπλ από ηνλ ήιην θαη από ηελ 

ππεξζέξκαλζε ηνπ αίζξηνπ. Σηο λπρηεξηλέο ώξεο νκώο πνπ ε 

ζεξκνθξαζία ζα είλαη ρακειή ιόγσ ηεο πγξαζίαο νη ζίηεο ζα είλαη 

αλνηρηέο γηα λα κπνξεί ν δξνζεξόο αέξαο λα εηζρσξίζεη κέζα ζηνλ ρώξν 

έηζη ώζηε λα ληώζνπκε ζεξκηθή άλεζε. Αληηζέησο όκσο ηνπο 

ρεηκσληάηηθνπο κήλεο όπνπ ε θιίζε ηνπ ήιηνπ είλαη ρακειόηεξε από όηη 

ην θαινθαίξη ηηο ζίηεο ηηο έρνπκε αλνηρηέο αιιά ε πόξηα ηνπ αηζξίνπ ζα 

είλαη θιεηζηή γηα λα κελ επηηξέπεηαη ζηνπο ςπρξνύο αλέκνπο λα 

εηζρσξίζνπλ ζηνλ ρώξν ηνπ αηζξίνπ. Δπίζεο νη παινπίλαθεο είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε λα είλαη δηακνξθώκελνη έηζη ώζηε ε πθή ηεο θαη ην 

ρξώκα ηνπο λα είλαη ζθνπξόρξσκν γηα λα κελ ππάξρεη ν θίλδπλνο 

παξνπζίαζεο θαηλνκέλσλ ζάκβσζεο, θαηά ηηο ώξεο ηεο άκεζεο 

πξόζπησζεο ειηαθώλ αθηίλσλ ζην παινζηάζην ηνπ αηζξίνπ.     
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5. ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
5. 1. Ειζαγωγή 

 

Ο έιεγρνο θαη ε κειέηε θσηηζκνύ ελόο θηηξίνπ ζπκβάιινπλ άκεζα 

ζηελ ελεξγεηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ελόο 

θηηξίνπ επεξεάδεηαη εμ‟ίζνπ άκεζα θαη έκκεζα από ηελ ζσζηή 

αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ πνπ δέρεηαη ην θηίξην θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο κέξαο.  

Με ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε αλνηγκάησλ, έρνπκε ηελ βέιηηζηε 

ζεξκηθή απόδνζε κε ην κηθξόηεξν δπλαηό εκβαδόλ, κεηξηάδνληαο έηζη ηηο 

ζεξκηθέο απώιεηεο, πξνζθέξνληαο έκκεζν ειηαθό θεξδνο. Σαπηόρξνλα 

κε ηελ βέιηηζηε εθκεηάιεπζε ηνπ θπζηθνύ ειηαθνύ θσηηζκνύ έρνπκε 

κείσζε ηεο ρξήζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ θσηηζκό ησλ 

εζσηεξηθώλ ρώξσλ(π. ρ κε ηελ ρξήζε ‟‟θσηνζσιήλσλ‟‟ έρνπκε θπζηθό 

θσηηζκό ρώξσλ ρσξήο εμσηεξηθά αλνίγκαηα) απνθηώληαο έηζη άκεζν 

ειηαθό θέξδνο.  

  Ο θάζε ρώξνο αλάινγα κε ηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη 

έρεη θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θσηηζκνύ. πγθεθξηκέλα νη απαηηήζεηο 

ηνζν γηα ηελ πνηόηεηα, όζν θαη γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ θσηηζκνύ ηνπ θάζε 

ρώξνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟όςε θαηά ηνλ ‟‟ζρεδηαζκό θπζηθνύ 

θσηηζκνύ‟‟. Ζ πνζόηεηα ηνπ θσηόο ην νπνίν εηζέξρεηαη ζε έλα θηίξην, 

θαζώο θαη ε θαηαλνκή απηνύ ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο, είλαη θαζαξά 

απνηέιεζκα ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ θηηξίνπ. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, νη εξγαζίεο πνπ ζα ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ θάζε ρώξν 

απνηειινύλ θαη ην βαζηθό θξηηήξην θσηηζκνύ. Όζν γηα ηηο πνζόηεηεο 

θσηόο πνπ ζα πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζε έλα ρώξν, απηέο ζέηνληαη από 

Γηεζλή ή Δπξσπατθα πξόηππα.  

 Όηαλ έλα άηνκν εηζέξρεηαη ζε έλα ρώξν όπνπ ην θώο πνπ 

επηθξαηεί είλαη κεγαιύηεξν από απηό πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ηα κάηηα 

ηνπ, ηνηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη αίζζεζε δπζθνξίαο, 

δπζθνιίαο ζηελ όξαζε, ελόριεζε θαη γεληθά κείσζε ηεο απόδνζεο. Απηό 

ην θαηλόκελν νλνκάδεηαη ζάκβσζε. Αηηίεο πνπ πξνθαινύλ ζάκβσζε 

είλαη ηόζν ε άκεζε νπηηθή επαθή κε ηνλ ήιην κέζα από κεγάια 

αλνίγκαηα, ε΄θαη κέζσ πξόζπησζεο θαη αληαλάθιαζεο ησλ ειηαθώλ 

αθηίλσλ πάλσ ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. 
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 Γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζάκβσζεο θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκό ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ‟όςε, όρη 

κόλν ε είζνδνο ηεο απαξαίηεηεο πνζόηεηαο ειηαθνύ θσηόο, αιιά θαη ε 

ζσζηή θαηαλνκή ηνπ κεζα ζηνλ ρώξν.  

 

 

Οπόηε έλα θηίξην κε ζσζηό ζρεδηαζκό θπζηθνύ θσηηζκνύ :  

 

1)Γεκηνπξγεί ζπλζήθεο νπηηθήο άλεζεο, κεζσ ηεο ζσζηήο θαηαλνκήο 

ηνπ θσηηζκνύ ζηνλ ρώξν.  

 

2)Δμνηθνλνκεί ειεθηξηθή ελέξγεηα θαζώο ζεξκαίλεη ηνπο εζσηεξηθνύο 

ρώξνπο κέζσ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, ελώ ηαπηόρξνλα 

ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο απνηξέπεη ηελ ππεξζέξκαλζε ησλ.  

 

3)Γηεθνιύλεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλώλ εξγαζηώλ ηνπ θηηξίνπ, 

παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε πνζόηεηα ειηαθνύ θσηνο.  

  

5. 1. 1Βαζηθέο έλνηεο  

 

Σν θάζκα επαηζζεζίαο ηνπ νθζαικνύ  βξίζθεηαη από ηα 390nm 

έσο ηα 750nm, θαηη ην νπνίν κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηελ νπηηθή 

νμύηεηα ηνπ αηόκνπ θαζώο θαη κε ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο.  

 

Σξία είλαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζπκβάιινπλ ώζηε ην θώο ζαλ 

αθηηλνβνιία λα θζάζεη κέζα ζε έλα ρώξν : 

 

 

1) Ζ νπξάληα ζπληζηώζα SC (sky component).  

 

2) Ζ εμσηεξηθή αλαθιώκελε ζπληζηώζα ERC(external reflected 

component).  

 

3) Ζ εζσηεξηθή αλαθιώκελε ζπληζηώζα IRC(internal reflected 

component).  

 

 Α. Ζ νπξάληα ζπληζηώζα, γλσζηή θαη σο άκεζε ζπληζηώζα(SC), 

αληηζπνζσπεύεη ηελ άκεζε εηζρώξεζε ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ ζηνλ ρώξν. 

Γεληθά αλαθέξεηαη ζην θαηά πόζν έλα παξάζπξν ‟‟Βιέπεη νπξαλό‟‟, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα θαηά πόζν νη ειηαθέο αθηίλεο βξήζθνπλ εκπόδηα ζηελ 

πνξεία πξνο ηνλ εζσηεξηθό ρώξν.  
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Σέηνηα εκπόδηα απνηειινύλ νζα ζηνηρεία εκπνδίδνπλ ηελ άκεζε 

επαθή ηνπ ήιηνπ κε ηνλ εζσηεξηθό ρώξν, ηόζν θπζηθά όζν θαη ηερλεηά. 

Σαπηόρξνλα ε ρσλία πξόζπησζεο επεξεάδεη ζεκαληηθά, όπσο θαη νη 

δηαζηάζεηο ηνπ αλνίγκαηνο. Δλώ ηαπηόρνλα ν ίδηνο ν παινπίλαθαο 

αλάινγα κε ην ηί θσηνκεηξηθέο ηδηόηεηεο θέξεη επεξεάδεη ηελ ηειηθή 

αθηηλνβνιία πνπ εηζρσξεί.  

 

 

 Β. Ζ εμσηεξηθή αλαθιώκελε ζπληζηώζα(ERC) αλαθέξεηαη ζην θαηά 

πόζν ε αλαθιαζηηθή ηθαλόηεηα(ρξώκα θαη πθή) ησλ πιηθώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ ρώξνπ επεξεάδεη ηελ είζνδν αθηηλνβνιίαο κέξαλ ηεο 

Οπξάληαο κέζα ζηνλ ρώξν, κέζσ ηεο πξόζπξσζεο-αλάθιαζεο ησλ 

ειηαθώλ αθηίλσλ ζε απηά.  

 

 Γ. Ζ εζσηεξηθή αλαθιώκελε ζπληζηώζα(IRC)ηεινο, πξόθεηηαη γηα 

άκεζν απνηέιεζκα ηεο γεσκεηξίαο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ, θαζώο θαη 

ηεο αλαθιαζηηθόηεηαο ησλ επελδύζεσλ, θαη αλαθέξεηαη ζηελ δηάρπζε 

ηνπ θσηόο κεζα ζε έλα ρώξν κέζσ δηαδνρηθώλ αλαθιάζεσλ ζηηο 

επηθάλεηεο.  

 
Ο ππνινγηζκόο ηνπ εζσηεξηθνύ θπζηθνύ θσηηζκνύ είλαη θαηη αξθεηά 

δύζθνιν λα γίλεη κε θσηνκεηξηθνύο όξνπο, θαζώο ε έληαζε ηνπ 

εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ κεηαβάιιεηαη ζπλερώο. Έηζη έλαο ππνινγηζκόο 

ηεο έληαζεο ζε lm/m2 θαη lux γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εκέξαο είλαη 

αδύλαηνο. Όκσο όζν απμάλεη ν εμσηεξηθόο θσηηζκόο, ηόζν απμάλεη θαη 

ν εζσηεξηθόο. Δπνκέλσο ν ιόγνο θσηηζκνύ ελόο εζσηεξηθνύ ζεκείνπ 

πξνο ην αληίζηνίρν εμσηεξηθό είλαη ζηαζεξόο. 
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 Απηόο ν ιόγνο, ν νπνίνο εθθξάδεηαη ζε πνζνζηό επη ηνηο εθαηό, 

νλνκάδεηαη παξάγνληαο (ή ζπληειεζηήο)θπζηθνύ θσηόο DF(daylight 

factor) 

Καη νξίδεηαη από ηελ ζρέζε DF=(E1/E2)*100% 

Όπνπ 

 E1. ν θσηηζκόο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ,  

 E2. ν αληίζηνηρνο θσηηζκόο ζηελ νξηδόληηα επηθάλεηα ζην ύπαηζξν.  

  

 

5. 2 ηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνύ  

 Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνύ, θαη ζπγθεθηηκέλνη 

παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε αλ ζέινπκε λα παξέρεηαη 

ζην θηίξην ηθαλνπνηεηηθή πνζόηεηα θσηόο, θαη ζηε ζσζηή πνηόηεηα.  

Απηέο είλαη: 

 

1) Οη αλάγθεο ηνπ ρώξνπ θαζώο θαη ν ζθνπόο γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδεηαη.  

 

2) Οη επηθξαηνύζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πνζνζηό ζπγθέληξσζεο 

λέθνπο ).  

 

3) Γεσγξαθηθή ζέζε (γσλία πξόζπησζεο ειηαθώλ αθηίλσλ).  

 

4) Σν ζρήκα ηνπ θηηξίνπ.  

 

5) Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο (ρξώκα, πθή, αλαθιαζηηθόηεηα).  

 

6) Ο πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θηηξίνπ θαη αλάινγα ν πξνζδηνξηζκόο ηεο 

ζέζεο ηνπ θάζε ρώξνπ.  

 

7) Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε αλνηγκάησλ, ζηνλ απαξαίηεην αξηζκό θαη ζε 

ζσζηά ππνινγηζκέλν εκβαδόλ.  

 

8) Οη ηδηόηεηεο ησλ παινπελάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ.  

 

9) Ζ νξζή επηινγή ησλ θηλεηώλ θαη κνλήκσλ ζηνηρείσλ πνπ 

ηνπνζεηνύληαη επη ησλ αλνηγκάησλ, σο πξνο ηα πιηθά θαη ην 

κέγεζνο.  

 

10) Σα εμσηεξηθά εκπόδηα(θπζηθά θ΄ ηερλεηά).  
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11) Ο γεληθόηεξνο ζρεδηαζκόο ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ.  

 

  Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία δηαρσξίδνληαη θαη εθαξκόδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο κηαο νηθίαο. πγθεθξηκέλα θαηά ηνλ 

ζρεδηαζκό(πξνκειέηε)ηνπ θηηξίνπ, απνθαζίδνληαη ν πξνζαλαηνιηζκόο 

θαη ην ζρήκα ηνπ θηηξίνπ, ε δηακόξθσζε ηνπ εμσηεξηθνύ ρώξνπ θαζώο 

θαη ε επηινγή ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ιακβάλνληαο ππόςε 

ηηο αλαθιαζηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο θαη ηελ γεληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά σο 

πξνο ην πώο ζπκβάιινπλ ζηελ δηάρπζε ηνπ θσηόο κέζα ζην θηίξην. 

  Καηά ην δεύηεξν ζηάδην ζρεδηαζκνύ, αθνύ ιεθζνύλ ππόςε 

παξάγνληεο όπσο ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θηηξίνπ θαη ε θύζε ησλ 

εξγαζηώλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ρώξα κέζα ζ‟απηό, πξνρσξάκε ζηελ 

επηινγή ηνπ πιήζνπο ησλ αλνηγκάησλ, ηεο γεσκεηξίαο ηνπο θαη ηεο ζέζε 

ηνπο, θαζώο απηά απνηεινύλ ηελ θύξηα είζνδν ειηαθώλ αθηίλσλ κέζα 

ζην θηίξην. Μηα παξάκεηξνο πνπ αλαθέξεηαη ειάρηζηα, είλαη πσο ζ‟απηό 

ην ζηάδην ε ηνπνζέηεζε αλνηγκάησλ γίλεηαη θαη γηα ηελ αηζζεηηθή-

αξρηηεθηνληθή βειηίσζε ηνπ θηηξίνπ. Σειεπηαίν ζηάδην απνηειιεί ε 

επηινγή ηνπ ηύπνπ ησλ παινπηλάθσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ελώ 

παξάιιεια εληζρύνληαη ηα ανίγκαηακε ηελ πξόζζεζε 

ειηνπξνζηαηεπηηθώλ θαη θσηνεληζρπηηθώλ ζηνηρείσλ.  

 

 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην παξόλ θεθάιαην ζα αλαθεξζνύκε ζηνλ 

ζρεδηαζκό κηαο βηνθιηκαηηθήο θαηνηθίαο πάλσ ζε ηξία ζηάδηα ηεο 

θαηαζθεπήο : 

 

 

1) ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό, όπνπ πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο απνθάζεηο 

σο πξνοηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηηξίνπ, ηνλ εμσηεξηθό ηνπ 

ζρεδηακό, ηελ ρξήζε ηνπ θαη ηελ δηακόξθσζε ησλ εζσηεξηθώλ θαη 

εμσηεξηθώλ ρώξσλ.  

 

2) Σνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ αλνηγκάησλ 

ζηα ηδαληθόηεξα ζεκεία, έηζη ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηόζν ηηο αλάγθεο 

θσηηζκνύ ηνπ θηηξίνπ, όζν θαη ηηο αηζζεηηθέο επηζπκίεο ηνπ 

ηδηνθηήηε.  

 

3) Σν ηειηθό ζηάδην απνηειεί ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ηεο 

ηδαληθόηεξεο πνηόηεηαο παινπίλαθα θαζώο θαη άιισλ 

ζπκπιεξνκαηηθώλ ζηνηρείσλ ηα νπνία ζαζσκβάιινπλ ζηελ κέγηζηε 

ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ θηηξίνπ.  
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5. 2. 1 Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ  

 

 5. 2. 1. 1 Πξνζαλαηνιηζκόο  

 

 Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν πξνζαλαηνιηζκόο ελόο θηηξίνπ σο 

πξνο ηνλ λόην είλαη απηόο κε ηα πεξηζζόηεξα ελεξγεηαθά νθέιε.  

Απηό νθείιεηαη ζην όηη νη ειηαθέο αθηίλεο πξνζπίπηνπλ άκεζα ηηο 

λόηηεο πιεπξέο ηηο πεξηζζόηεξεο κέξεο ηνπ έηνπο. 

 Ώο εθ ηνύηνπ, ζηελ αλαδήηεζε γηα πεξηθνπέο ζην θόζηνο 

ζέξκαλζεο, ε ηνπνζέηεζε ηόζν ελεξγεηηθώλ όζν θαη παζεηηθώλ κεζόδσλ 

ειηαθήο εθκεηάιεπζεο είλαη πξνηηκόηεξν λα ηνπνζεηνύληαη ζηελ λόηηα 

όςε. Όκσο όζνλ αθνξά ηα αλνίγκαηα, γηα ηελ απνθεγή θαηλνκέλσλ 

ππεξζέξκαλζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, είλαη ζόθξσλ λα 

ηνπνζεηνύληαη ζθίαζηξα, κόληκα ή θηλεηά.  

Σν πνηόο απνηειεί ηνλ θαιύηεξν πξνζαλαηνιηζκό είλαη θαζαξά 

ππνθεηκεληθό δήηεκα. Δλώ ν λόηηνο πξνζαλαηνιηζκόο πξνηείλεηαη γηα 

ηελ κέγηζηε ειηαθή εθκεηάιεπζε, ε ζπλερήο αιιαγή ζηελ έληαζε θαη ηελ 

γσλία θσηηζκνύ κπνξεί λα δπζρεξάλνπλ θάπνηεο εξγαζίεο ελώ 

παξάιιεια θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο κπνξεί ε ζπγθέληξσζε ζεξκώλ 

αεξίσλ λα θαηαζηήζεη ηνπο ρώξνπο αθαηάιεινπο πξνο ρξήζε. 

Δπαθνινύζσο ζηελ αλαδήηεζε γηα ρώξν κε ζηαζεξήο έληαζεο θσηηζκνύ 

θαη θαιύηεξε θαηαλνκή θάζκαηνο ζηξεθόκαζηε πξνο ηνπο ρώξνπο κε 

βνξηλό πξνζαλαηνιηζκό. Σέηνηνη ρώξνη ζπλήζσο πξννξίδνληαη γηα 

γξαθεία θαη ζρεδηαζηήξηα. Δλώ θαζαξά ιόγσ ηεο κή πξόζπησζεο 

ειηαθώλ αθηίλσλ θαη νπζηαζηηθά ηεο απνθπγήο ύπαξμεο ππεξηώδνπο 

αθηηλνβνιίαο, ηα θηίξηα κε βνξηλό πξνζαλαηνιηζκό θξίλνληαη άθξσο 

θαηάιιεια γηα εθζεζηαθνπο ρώξνπο θαη κνπζεία.  

 

Καζώο ε δηακάρε γηα ηνλ θαιύηεξν θηηξηαθό πξνζαλαηνιηζκό  

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ λόηηα θαη ηνλ βνξηλό, κέλεη λα ελλνεζεί πσο νη 

ρεηξόηεξεο πιεπξέο ελόο θηηξίνπ αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

πξνο ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία, απνηεινύλ ε αλαηνιηθή θα ε 

δπηηθή. ‟απηό ζπκβάιινπλ ιόγνη όπσο ε αλνκνηνγέλεηα ζηνλ ηξόπν 

πξόζπησζεο ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο, γηα όιε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, θαζώο θαη ε κηθξή δηάξθεηα θπζηθνύ θσηηζκνύ κέζα 

ζηε κέξα. Δλώ παξάιεια ε ρακειή γσλία πξόζπξσζεο δεκηνπξγεί 

δπζθνξία θαη δπζθνιία όξαζεο.  
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5. 2. 1. 2 Ζ γεσκεηξία ηνπ θηηξίνπ 

Ο βαζηθόο παξάγνληαο πνπ νξίδεη ην πιήζνο θαη ην κέγεζνο ησλ 

αλνηγκάησλ είλαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ θηηξίνπ. Σν θάζε άλνηγκα επεξεάδεη 

ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ θηηξίνπ, θαζώο αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο 

θαη ην άλνηγκά ηνπ επηηξέπεη ηελ ζέξκαλζε ηνπ δαπέδνπ. Παξάιιεια 

είλαη απηαπνδεηθην πσο ε έληαζε ηνπ θπζηθόπ θσηόο κέζα ζε έλα ρώξν 

κεηώλεηαη ζηαδηαθά όζν απνκαθξπλόκαζηε, από ην άλνηγκα.  

Από έλα άλνηγκα, θαιύπηεηαη δώλε πιάηνπο 5 κέηξσλ. Πέξα από 

απηό ζρεκαηίδεηαη κα δεύηεξε δώλε κεξηθνύ θσηηζκνύ.  

Σα ηξία ζηάδηα θσηηζκνύ πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα ρώξν, πιήξσο 

θσηηδόκελνο, κεξηθώο θσηηδόκελνο, θαη ζθνηεηλέο πεξηνρέο, 

ελαιιάζνληαη ζε πνζνζηό έληαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο. Δλώ 

παξάιιεια απηή ε αλαινγία δηακνξθώλεηαη θαη κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ, ρσξίο απηό λα απνηειιεί ηνλ κόλν παξάγνληα 

δηακόξθσζεο ηνπ εζσηεξηθνύ θσηηζκνύ, δηόηη εμίζνπ ζεκαληηθό ξόιν 

παίδνπλ νη δηαζηάζεηο θαη ην πιήζνο ησλ παξαζύξσλ, όπσο επίζεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παινπηλάθσλ.  

 Αθνινπζνύλ παξαδείγκαηα θαηαλνκήο πνζνζηνύ πιήξσο 

θσηηδόκελσλ/κεξηθώο θσηηδόκελσλ ρώξσλ: 

 

 

1) Έλα θηίξην νξζνγσληθήο θάηνςεο, παξνπζηάδεη θαηαλνκή 59-41% 

ελώ είλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη ζηα θηίξηα νξζνγσληθνύ 

ζρήκαηνο δελ δεκηνπξγνύληαη ζθνηεηλνί ρώξνη.  

 

2) Μία θάηνςε ηεηξαγσληθνύ ζρήκαηνο θαίλεηαη άθξσο 

αλαπνηειεζκαηηθόο, θαζώο έλα 16% ηεο θάηνςεο δελ δέρεηαη 

θαζόινπ θώο. Δλώ ην πνζνζηό πιήξνπο κεξηθνύ θσηηζκνύ 

θεηκαίλεηαη ζην 51-33%.  

 

3)  Όηαλ ζε έλα θηίξην ηεηξαγσληθήο θάηνςεο ηνπνζεηήζνπκε αίζξην, 

έρνπκε 100% θπζηθό θσηηζκό.  

 

Σέινο αλαθέξεηαη πσο ζε θηίξην κε δηακπεξή αλνίγκαηα, γηα 100% 

πιήξε θσηηζκό ην βέιηηζην βάζνο θξίλεηαη ζηα 13 κέηξα. Δλώ γεληθά ηα 

αίζξηα βνεζνύλ ζην θσηηζκό. (Πεγή ΣΟΣΔΔ) 
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5. 2. 1. 3 Δζσηεξηθέο δηαηάμεηο ζην θηίξην  

 

Από ηελ αξρηηεθηνλθή ζηελ αξραία Διιάδα, ζην θέληξν ηεο νηθίαο 

ππήξρε ε ιεγόκελε ‟‟Δζηία‟‟.Έλαο αλνηθηόο ρώξνο, πξνζβάζηκνο από 

όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ. Αληίζηνηρα ζήκεξα κε παξόκνηα θηινζνθία 

έρνπκε ηα αίζξηα, ηα νπνία απνηεινύλ ηελ ηδαληθόηεξε ιύζε γηα ηνλ 

θπζηθό θσηηζκό θηηξίσλ κε κεγάιε πεξίκεηξν. Καιύπηνληαη θπξίσο κε 

γπαιί θαη ιεηηνπξγνύλ ώο θσηαγσγνί γηα ηνπο εζσηεξηθνύο ρσξνπο, ελώ 

παξάιιεια νη ρώξνη πνπ πιαηζηώλνπλ έλα αίζξην παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλεο ζεξκηθέο απώιεηεο. 

 

 

 Ζ ρξήζε ηνπ αηζξίνπ όκσο δελ ζα πξέπεη λα ειαθξαίλεη ην έξγν 

ησλ ζρεδηαζηώλ σο πξνο ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε εμσηεξηθώλ 

αλνηγκάησλ, αιιά ζα πξέπεη λα γίλεηε έηζη ώζηε λα ζπλεξγάδνληαη όιεο 

νη γπάιηλεο επηθάληεο γηα ην θαιύηεξνελεξγεηαθό θαη αηζζεηηθό 

απνηέιεζκα.  

Ο ζρεδηαζκόο ελόο αηζξίνπ πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα ζσζηνύ 

ζρεδηαζκνύ θαη ππνινγηζκώλ ώζηε λα έρνπκε ζσζηά 

απνηειέζκαηα.Δίλαη απνδεδεηγκέλν πσο ηα αίζξηα ηεηξαγσληθήο 

δηαηνκήο έρνπλ κεγαιύηεξα επίπεδα ειηαζκνύ απνηα αίζξηα 

δηαθνξεηηθώλ ζρεκάησλ, ζε πνζνζηό πνπ θζάλεη θαη ην 10%.  

Έλαο άιινο πεξηνξηζκόο έγθεηηαη ζην όηη ην ύςνο ηνπ αηζξίνπ δελ 

ζα πξέπεη λα μεπεξλά ην πιάηνο ηνπ(ζρεκαηίδνληαο έλα λνεηό θύβν).  

ην παξόλ θεθάιαην κηιήζακε γηα ηελ επηξξνή πνιιώλ παξαγόλησλ ζηελ 

πνηόηεηα ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ ζε έλα ρώξν. Ο ιόγνο ύςνπο/πιάηνπο 

ελόο αηζξίνπ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν, όκσο αληίζηνηρα κεγάιε ζεκαζία 

έρεη ε δηαπεξαηόηεηα ηνπ πιηθνύ θάιπςεο ηνπ αηζξίνπ θαζώο απηό 

επζήλεηαη γηα ηελ πξσηνγελή δηάρπζε ηνπ θσηόο ζην αίζξην. Γεύηεξνο 

κεγάινο παξάγνληαο είλαη ηα πιηθά επίζηξσζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ 

αηζξίνπ θαη ηα πνζνζηά αλαθιαζηηθόηεηάο ηνπο, εθόζνλ απηά 

επηξξεάδνπλ απηό πνπ αλαιύζεθε ζην παξώλ θεθάιαην ζαλ εζσηεξηθή 

αλαθιώκελε ζπληζηώζα(IRC).  
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 Όζν κεγαιώλεηην αίζξην ζε ύςνο, ηόζν κεγαιύηεξν ξόιν παίδεη ε 

αλαθιαζηηθόηεηα ησλ πιεπξηθώλ ηνηρσκάησλ. Οη πξώηεο επηθάλεηεο ζηηο 

νπνίεο πξνζπίπηεη ην θώο, θαζνξίδνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ θσηόο. 

 

 

 Γη‟απηό ηνλ ιόγν ζηα αλώηεξα παηώκαηα θαιό ζα ήηαλ λα 

πεξηνξίδνληαη ηα αλνίγκαηα ώζηε λα θζάλεη ην θώο κέρξη ην ρακειώηεξν 

ηκήκα ηνπ αηζξίνπ κε ηελ κέγηζηε δπλαηή έληαζε. Παξάιιεια κε ηελ κή 

ηνπνζέηεζε ζθνύξσλ πιηθώλ ζην δάπεδν θξαηάκε ζε θαιά επίπεδα ηελ 

πνηόηεηα θσηηζκνύ.  

  Οη κέζνδνη θάιπςεο ελόο αηζξίνπ είλαη δάθνξνη, ε επηινγή 

εμαξηάηαη από ηελ κειέηε θσηηζκνύ, ηελ αηζζεηηθή απόδνζε ζην θηίξην 

θαη γεληθά ηνλ βέιηηζην ζπλδηαζκό αηζζεηηθήο θαη ελεξγεηαθήο 

απνδνζεο. Ζ θάιπςε κπνξεί λα είλαη εμ‟νινθιήξνπ από γπαιί, ή λα 

ππάξρνπλ αλαθιεηλώκέλα παξάζπξα ελώ ππάξρεη ε ιύζε ηνπ λα ππάξρεη 

ε νξηδόληηα γηάιηλε νξνθή ζπλεξγαδόκελε κε θάζεηα παξάζπξα. Έλαο 

βαζηθόο θαλόλαο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ αηζξίνπ είλαη ν ζθειεηόο ζηήξημεο λα δεκηνπξγεί όζν ην δπλαηόλ 

ιηγόηεξεο ζθηέο. Δλώ πξνζνρή ζα πξέπεη λα δσζεί θαηά ηελ επηινγή ησλ 

πιηθώλ ηεο επέλδπζεο θαη επίζηξσζεο ησλ αηζξίσλ θαζώο απηά 

επζύλνληαη γηα ηελ κείσζε ηνπ εηζεξρόκελνπ θσηόο από 20 έσο θαη 50%. 

(Πεγή ΣΟΣΔΔ) 

  Ζ έλνηα ηνπ αηζξίνπ είλαη, όηη πξόθεηηαη γηα έλαλ ππαίζξην ρώξν 

θιεηζκέλν θαη ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ ν νπνίνο ρξεζηκεύεη γηα ηνλ 

αεξηζκό θαη ην θσηηζκό ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ. 
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 Όηαλ ν ειεύζεξνο ρώξνο ηνπ αηζξίνπ είλαη πνιύ κηθξόο γηα 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, ηόηε ην αίζξην παίξλεη ηελ κνξθή 

θσηαγσγνύ, όπσο απηόο ήηαλ εθηελώο εθαξκνζκέλνο ζε πνιπθαηνηθίεο, 

θπξίσο όζεο θηίζηεθαλ κε ζπλερέο ζύζηεκα δόκεζεο ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία. Οη θσηαγσγνί νπζηαζηηθά απνηεινύλ κηα ‟‟Σξύπα‟‟ θάζεηα 

ζην θηίξην πνπ παξέρεη θώο θαη αεξηζκό ζηα δηακεξίζκαηα πνπ έξρνληαη 

ζε επαθή κε απηόλ. Λόγσ ηνπ κηθξνύ εκβαδνύ ηνπο, νη θσηαγσγνί 

κέλνπλ ζπλήζσο αθάιππηνη. Έλα κεηνλέθηεκα ησλ θσηαγσγώλ είλαη πσο 

ιόγσ ηεο άκεζεο πξόζβαζεο ζην εζσηεξηθό ησλ δηακεξηζκάησλ θαη ζηελ 

έιιεηςε θάιπςεο, κέζσ ηνπ θσηαγσγνύ γίλνληαλ πνιιέο δηαξξήμεηο.  

 

 

5. 2. 1. 4 Δπηινγή πιηθώλ θαη εζσηεξηθή δηάηαμε ρώξνπ.  

 

Πξώην ξόιν ζηελ δηαλνκή ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ ζηνλ εζσηεξηθό 

ρώξν, παίδνπλ ηα ζπκπαγή δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ρώξνπ, απηά είλαη πνπ 

αξρηθά εκπνδίδνπλ ηελ αλεμέιεγθηε κεηαθνξά ηνπ θσηόο, θαη κεηά 

νδεγνύλ ην θώο πξνο ηα ελδόηεξα ηεο θαηαζθεπήο. 

 

 

 Αληίζηνηρα όηαλ έρνπκε κηα πηό ειεύζεξε δηαξύζκηζε ζηνλ ρώξν, 

ρσξίο πνιιά δηαρσξηζηηθά ε εηζρώξηζε ηνπ θσηόο ζηνλ ρώξν γίλεηαη 

κέρξη θαη ην βάζνο ηνπ θηηξίνπ. αλ κέγηζην βάζνο ρώξνπ γηα ηνλ 

βέιηηζην θπζηθό θσηηζκό, νξίδνπκε απνζηαζε 6 έσο 7 κέηξσλ.  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ απνθάζεηο σο πξνοηελ 

δηαλνκή ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ είλαη θύξηαο ζεκαζίαο θαζώο ν ζσζηόο 

θπζηθόο θσηηζκόο κέζα ζην θηίξην έρεη ζεηηθέο ηδηόηεηεο ζηελ ςπρνινγία 

ησλ αλζξώπσλ, ελώ παξάιιεια ε κεησκέλε θαηαλάισζε ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο γηα θσηηζκό πξνζθέξεη άκεζν ρξεκαηηθό θέξδνο ζηνπο 

ρξήζηεο. Ζ αλαθιαζηηθόηεηα ησλ επηθαλεηώλ θαη θπξίσο ηεο νξνθήο 

εμαξηάηαη από ην ρξώκα, όζν πην αλνηρηό ηόζν πεξηζζόηεξν εηζέξρεηαη 

ην θώο ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο.  

 Γεληθά ε ύπαξμε αλνηρηόρξσκσλ όγθσλ ζην εζσηεξηθό δεκηνπξγνύλ ηελ 

αίζζεζε θσηεηλόηεηαο.  

  Ζ νδεγία σο πξνο ηνπο ζπληειεζηέο αλάθιαζεο ησλ εζσηεξηθώλ 

επηθαλεηώλ ζέηεη ηα εμήο όξηα: 

 

1) Σν πάησκα ζα πξέπεη λα  βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα κεηαμύ 15 θαη 

40%.  
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2) Γηα ηηο θάζεηεο επηθάλεηεο νξίδεηαη ζπληειεζηήο αλάκεζα ζε 40 

έσο 70%.  

 

3) Όπσο πξναλαθέξζεθε γηα θαιύηεξν θσηηζκό ε νξνθή ζα πξέπεη 

λα είλαη αλνηρηόρξσκε, νπόηε ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ζα πξέπεη 

λα είλαη από 70 έσο 85%.(Πεγή  Baker, N. , Fanchiott A. , 

Steemers K. , (Eds), «Daylighting in Architecture>>) 

 

5. 2. 1. 5 Δμσηεξηθνί ρώξνη  

  

Μεγάιε πνζόηεηα ειηαθνύ θσηόο εηζέξρεηαη ζην θηίξην κέζσ ηεο 

αληαλάθιαζεο από ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. Κπξίσο ζηα ηζόγεηα 

ππνθέξνπλ πεξηζζόηεξν θαζώο δέρνληαη αθηηλνβνιία από ηα πεδνδξόκηα, 

ην έδαθνο ηηο απιέο θαη γεληθά ηηο νξηδόληηεο επηθάλεηεο. Με ηελ θύηεπζε 

κεηώλνπκε ζεκαληηθά ην πνζνζηό αλαθιόκελεο αθηηλνβνιίαο πνπ 

εηζέξρεηαη ζην θηίξην, απηό όκσο δελ είλαη επηζπκεηό. Μία θαιύηεξε 

ιύζε είλαη ε ηνπνζέηεζε πέξγθνιαο κε αλαξξπρόκέλα θπηά ε νπνία έρεη 

δηπιή δξάζε. Αξρηθά κπινθάξεη ηελ άκεζε αθηηλνβνιία, ελώ δελ 

εκπνδίδεη ηελ είζνδν ηνπ θσηόο κέζσ αληαλάθιαζεο από ην έδαθνο.  

Έηζη θξαηάκε ζε θαιά επίπεδα ηελ πνζόηεηα θαη θπξηόηεξα ηελ πνηόηεηα 

ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ρώξν.  

 

Πίλαθαο αλαθιαζηηθόηεηαο ρξσκάησλ θαη ρξσκαηηζηώλ δνκηθώλ 

πιηθώλ.  

 

 

Α/Α Υξώκα  πληειεζηήο αλάθιαζεο (%) 

   

1 Μαύξν ρξώκα  3 

2 Μαύξν ρξώκα (κάη) 5 

3 Μαύξν ιαδνκπνγά 9 

4 θνύξν γθξί 9 

5 Μαύξν εκθαλέο ζθπξόδεκα 10 

6 θνύξν πξάζηλν (ιαδί) 11 

7 θνύξν θαθέ 12 

8 θνύξν κπιέ-γθξί  12 

9 Καθέ εκθαλέο ζθπξόδεκα  15 

10 Κόθθηλν ιαδνκπνγηά 26 

11 Κόθθηλα ηνύβια  30 

12 Γθξί εκθαλέο ζθπξόδεκα 35 

13 Πξάζηλν  41 
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14 Πνξηνθαιί  42 

15 Κίηξηλν  43 

16 Πξάζηλν αλνηθηό 53 

17 ιεπθό 75 

18 Αζεκί  75 

   

Πεγε ΚΔΝΑΚ 

 

Πίλαθαο αλαθιαζηηθόηεηαο πιηθώλ επίζηξσζεο θαη επηθάιπςεο.  

Α/Α Τιηθό επηθαλείαο  πληειεζηήο αλάθιαζεο 

(%) 

   

1 Γηαπγέο γπαιί 7 

2 θνύξν πξάζηλν γξαζίδη 10 

3 Άζθαιηνο  10 

4 Μέζε θύηεπζε  25 

5 Ξεξακέλν γξαζίδη  35 

6 μύιν 5 έσο 40 

7 Πέηξα  5 έσο 50 

8 Δκθαλέο ζθπξόδεκα  30 έσο 50 

9 Αλαθιαζηηθό γπαιί  20 έσο 40 

10 Δθπαισκέλα πιαθίδηα (ιεπθά) 60 έσο 90 

11 Υηόλη  60 έσο 75 

12 Αινπκίλην (γπαιηζηεξό) 70 έσο 85 

13 Γπαιί κε επηθάιπςε θαζξέπηε 80 έσο 90 

   

Πεγή ΚΔΝΑΚ 

5. 2. 2. Σα δηάθαλα ζηνηρεία ηνπ θειύθνπο, θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπο.  

 

  Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο ηνπνζέηεηεο αλνηγκάησλ, θαη ε θάιπςε 

απηώλ κε εκηδηαθαλή πιηθά ήηαλ ε επαθή ησλ ελνίθσλ κε ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ. Ζ πνηόηεηα θαη ν ηύπνο ησλ παινζηαζίσλ θαζνξίδεη ην 

πνζνζηό νπηηθήο επαθήο κε ηνπο έμσ ρώξνπο, θαζώο θαη ηελ πνζόηεηα 

θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ εηζεξρόκελνπ θσηόο. δελ θσηίδνληαη όινη ν ρώξνη 

κε ηνλ ίδην ηξόπν, θαζώο αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό νη επηθάλεηεο 

δέρνληαη δηαθνξεηηθή αθηηλνβνιία. θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη ε πνξεία ηνπ θσηόο ώζηε λα κελ έρνπκε άκεζε πξόζπησζε 

ειηαθώλ αθηίλσλ ζε ρώξνπο εξγαζίαο, απηόο είλαη ν βαζηθόο ιόγνο πνπ 

νη ρώξνη γξαθείσλ ηνπνζεηνύληαη κε βόξεην πξνζαλαηνιηζκό.  
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Αληίζηνηρα ζε όιν ην θηίξην απνθεύγνπκε ηελ αλνκνηνκνξθία 

ζηελ θαηαλνκή ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ σο πξνο ηελ έληαζε ώζηε λα 

έρνπκε ζπλζήθεο νπηηθήο άλεζεο.  

 ε κηα θαηαζθεπή ηα αλνίγκαηα ζηνλ ζθειεηό δηαρσξίδνληαη ζε 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο : 

 

1) Σα πιεπξηθά αλνίγκαηα (παξάζπξα, κπαιθνλόπνξηεο).  

 

2) Οη δηαθαλείο ηνίρνη θαη νη δηαθαλείο νξνθέο.  

 

3) Σα αίζξηα θαη νη θσηαγσγνί.  

 

4) Σα αλνίγκαηα ζηηο νξνθέο.  

 

Όπσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο έρνπκε ζθνπό ηελ επίηεπμε 

ζπλζεθώλ ζεξκηθήο άλεζεο, έηζη θαη ζηελ κειέηε θσηηζκνύ 

πξνζπαζνύκε λα απνθύγνπκε θαηλόκέλα ζάκβσζεο θαη γεληθά νπηηθήο 

δπζθνξίαο ελώ παξάιιεια δεηάκε ηελ θαιύηεξε δπλαηή απόδνζε από 

ηελ εθκεηάιεπζε ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ. 

 Σν θπζηθό θσο πέξα από ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμνηθνλόκεζε 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ζύκθσλα κε έξεπλεο ν πεξηνξηζκόο ηνπ ηερλεηνύ 

θσηόο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ όζν ην δπλαηόλ κε ειηαθό, ζπκβάιιεη 

ζεηηθά ζηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ησλ ελνίθσλ. (Πεγή ΣΟΣΔΔ) 

 

5. 2. 2. 1. Πιεπξηθά αλνίγκαηα.  

 Απνηεινύλ ηελ θιαζηθόηεξε κνξθή αλνίγκαηνο(θαη νπζηαζηηθά είλαη 

πεξηζζόηεξν γλσζηά κε ηελ νλνκαζία παξάζπξα θαη κπαιθνλόπνξηεο). 

Οη επηινγέο πάλσ ζ‟απηά είλαη πνιιέο, ν ζρεδηαζηήο  βξίζθεηαη κπξνζηά 

ζε έλα ζύκπαλ από πηζαλνύο ζπλδηαζκνύο, μεθηλόληαο από ηνλ αξηζκό 

ηνπο πάλσ ζην θηίξην. 
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 Έπεηηα νη επηινγέο κεηαθέξνληαη ζην ζρήκα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπο, 

ελώ ε ηειεπηαία απνθαζε αθνξά ην είδνο ηνπ παινπίλαθα(πνηόηεηα, 

ρξώκα, αλαθιαζηηθέο ηδηόηεηεο). Αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο αλαθέξνληαη 

παξαθάησ:  

 

1)    Ζ γεσκεηξία ησλ παξαζύξσλ θαη γεληθά ησλ αλνηγκάησλ λα 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν νδεγνύλ. Οξηζκέλεο θνξέο 

αξρηηεθηνληθέο ππεξβνιέο νδεγνύλ ζηελ ύπαξμε κεγάισλ 

αλνηγκάησλ γηα κηθξά δσκάηηα, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ζάκβσζεο. Έλα ζρεδηαζηηθό ηέρλαζκα είλαη θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ λα ρξεζηκνπνηνύκε γηα αλνίγκαηα έλα 

πνζνζηό 20% επη ηνπ εκβαδνύ. Απηό καο πξνθπιιάζεη από 

ππεξβνιέο. Ζ νπνηναδήπνηε ππέξβαζε πάλσ από ην 20% έρεη 

άκεζε επίπησζε ζηελ ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ θαη γηα 

ζηηο ηέζζεξηο επνρέο. Οπζηαζηηθά ην θέξδνο ζε θπζηθό θσηηζκό 

πνπ ζα έρεηο κεγαιώλνληαο ηα αλνίγκαηα δελ ππεξληθά ηα 

κεηνλεθηήκαηα.  

 

 

 

Αληηζηνίρσο ππάξρνπλ θαη θαλόλεο πνπ νξίδνπλ ην ειάρηζην 

εκβαδόλ ησλ αλνηγκάησλ, όπσο νξίδνληαη από ηνλ Γ. Ο. Κ. σο 

πξνο ην 10% ηεο επηθαλείαο ηνπ ρώξνπ. Δπεηδή όκσο απηό ην 10% 

αλαθέξεηαη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα θαζώο ζην ηειηθό πνζνζηό εηζεξρόκελεο 

αθηηλνβνιίαο ζηνλ ρώξν ζπκβάινπλ αξθεηνί παξάγνληεο, όπσο ηα 

παξαθείκέλα θηίξηα, ε βιάζζεζε θαζώο θαη ε αιιαγή ζηελ γσλία 

πξόζπξσζεο ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ θαηά ην πέξαο ηνπ έηνπο.  

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην γεγνλόο πσο κε αύμεζε ηνπ 

εκβαδνύ ησλ αλνηγκάησλ θαηά 10% επηηπγράλεηαη αύμεζε ηνπ 

θπζηθνύ θσηηζκνύ κόιηο θαηά 1%.  
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2)   Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ ζηηο όςεηο, είλαη 

απνθαζε θαίξηαο ζεκαζίαο. Μηα νξζή ηνπνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ 

ζπκβάιιεη άκεζα θαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο. Απηό 

επηηπγράλεηαη κε κειέηε ησλ ειηαθώλ ραξηώλ ηελ ραξηνγξάθεζε 

ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηνλ ζθηαζκό, παξάιιεια κε ην λα 

απνθεύγνπκε ηελ θαηαζθεπή αλνύζησλ αλνηγκάησλ κεηώλνπκε 

ζεκαληηθά ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο  ρεηκώλα-θαινθαίξη. 

  ηνλ ρώξν ην άλνηγκα όηαλ πξόθεηηαη γηα παξάζπξν, ζα 

πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη όζν  ςειόηεξα γίλεηαη ελώ ηαπηόρξνλα αλ 

έρνπκε βακέλν ηνλ ηνίρν απέλαληη από ην άλνηγκα κε 

αλνηρηόρξσκν ρξώκα κεγάιεο αλαθιαζηηθόηεηαο ε δηαλνκή ηνπ 

θσηόο γίλεηαη ζε άθξσο ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα. άλ κέγηζηε 

απνζηαζε ηνπ ηνίρνπ από ην άλνηγκα ζέηνπκε ην ύςνο ηνπ 

αλνίγκαηνο κέρξη ην πξέθη πνιιαπιαζηαδόκελν επη ην 2, 5. Πέξα 

από απηή ηελ απνζηαζε δελ έρνπκε επαξθή θσηηζκό.  

 

3)   Ο ηξόπνο θαηαλνκήο ηνπ θσηόο ζηνλ ρώξν επηξξεάδεηαη 

άκεζα από ηελ γεσκεηξία ηνπ αλνίγκαηνο. Σα νξζνγσληθά 

αλνίγκαηα ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο:  

 

A)  Σα αλνίγκαηα κεγάινπ ύςνπο όπνπ ν ιόγνο ησλ δηαζηάζεσλ 

ύςνπο πιάηνπο θπκαίλνληαη ζην 2 πξνο 1. Έλα ηέηνην άλνηγκα 

πξνζθέξεηαη γηα ηνλ θσηηζκό ρώξσλ κε κεγάιν βάζνο.  

B) Ο ιόγνο είλαη όηη δίλεη θώο έληαζεο ην νπνίν όκσο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θαηλόκέλα ζάκβσζεο, ελώ έρνπκε θαη κεγάιεο 

απμνκεηώζεηο ζηελ έληαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 

Γ)Γεύηεξνλ ππάξρνπλ ηα αλνίγκαηα κε κεγάιε δηάζηαζε ζην 

πιάηνο, όπνπ ε θαηαθόξπθε δηάζηαζε είλαη ηνπιάρηζηνλ ε κηζή 

από ηελ νξηδόληηα. Δδώ ην θσο δηαρσξίδεηαη ζε δώλεο, ελώ έρνπκε 

θαη ζηαζεξήο εληάζεσο θσηηζκό θαηά ην πέξαο ηεο εκέξαο.  

 

4)   Ο δηαρσξηζκόο ελόο παξαζύξνπ κεγάισλ δηαζηάζεσλ ζε 

πνιιά κηθξόηεξσλ δηαζηάζεσλ είλαη κηα θίλεζε ε νπνία βνεζά ηνλ 

θπζηθό θσηηζκό ζηελ είζνδν θαη ζηελ θαιύηεξε δηαλνκή ηνπ εληόο 

ηνπ ρώξνπ. Ωο ηώξα αλαπηύμακε ηελ ρξεζηηθόηεηα ησλ πιεπξηθώλ 
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αλνηγκάησλ, όκσο γηα ρώξνπο κεγάινπ βάζνπο όπνπ νη απαηηήζεηο 

γηα πεξηζζόηεξν θαη θαιύηεξν θπζηθό θσηηζκό είλαη απαξαίηεην 

λα θάλνπκε εθαξκνγή θη άιισλ κεζόδσλ θσηηζκνύ. Σέηνηεο ιύζεηο 

καο δίλνπλ νη θεγγίηεο νξνθήο θαη νη θσηαγσγνί πνπ πξνζθέξνπλ 

θάζεηε είζνδν αθηίλσλ ζην ρώξν. Σα πιεπξηθά αλνίγκαηα όκσο 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ πξσηαξρηθό ξόιν ζηνλ θσηηζκό ηνπ ρώξνπ, 

εηδηθά νηαλ έρνπκε δηακπεξή αλνίγκαηα ηόηε βξεζθόκαζηε 

κπξνζηά ζηελ πιένλ απνδνηηθόηεξε ιύζε σο πξνο ην αεξηζκό θαη 

ηνλ θσηηζκό ηνπ ρώξνπ ελώ κε ηελ ζπλδηαζκέλε ρξήζε πιεπξηθώλ 

αλνηγκάησλ θαη απηώλ νξνθήο, θαζώο εμνκαιύλεηαη ε δηαθνξά 

θσηεηλόηεηαο ησλ επηθαλεηώλ πξόζπησζεο, κεηώλνπκε θη έσο 

εμαιείθνπκε ην θαηλόκελν ηεο ζάκβσζεο.  

 

5)   Ζ όιε θηινζνθία κηαο βηνθιηκαηηθήο θαηνηθίαο  βξίζθεηαη 

ζηε βέιηηζηε εθκεηάιεπζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ζηελ επίηεπμε 

ηελ κέγηζηεο δπλαηήο εμνηθνλόκηζεο ελέξγεηαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε εθκεηαιεπόκαζηε ην θαηλόκελν ηεο αληαλάθιαζεο 

θαζώο ηνπνζεηώληαο αλνίγκαηα ζηνπο εζσηεξηθνύο ηνίρνπο, εηδηθά 

αλ ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο απηώλ είλαη πςειόο, νη ίδηνη 

θσηίδνληαη ζε ζεκείν λα κελ έρνπκε δηαθνξά ιακπξόηεηαο θαη λα 

απνθεύγνπκε έηζη θαηλόκέλα ζάκβσζεο.  

 

 

 

6)   Μηκνύκελνη ηελ θπθιαδίηηθε αξρηηεθηνληθή, όηαλ 

επεμεξγαδόκαζηε ηηο εζσηεξηθέο πιεπξέο ηνπ παξαζύξνπ θαη ηνπο 

δήλνπκε θπξηό ζρήκα ή δηαγώληα θιίζε, βνεζάκε ζηνλ θσηηζκό 

πεξηνρώλ εληόο ηνπ θηηξίνπ δύζθνιεο λα θσηηζηνύλ ππό 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Παξάιιεια κε απηή ηελ κέζνδν 

δεκηνπξγνύκε θαιύηεξν δηακνηξαζκό ηνπ θσηόο θαη κηα πηό νκαιή 

ελαιιαγή αλάκεζα ζηηο πεξηζζόηεξν θαη ιηγόηεξν θσηηζκέλεο 

πεξηνρέο δεκηνπξγόληαο ζπλζήθεο νπηηθήο άλεζεο.  
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5. 2. 2. 2 Αλνίγκαηα νξνθήο  

 

 Όζν θαιή ηνπνζέηεζε θαη γεσκεηξία αο έρεη έλα πιεπξηθό 

άλνηγκα, δελ πξόθεηηαη λα μεπεξλά ζε εκεξήζην ρξόλν ειηαζκνύ έλα 

άλνηγκα νξνθήο. Απηά έξρνληαη ζε δηάθνξα ζρήκαηα θαη δηαζηάζεηο, θαη 

κπνξνύλ λα είλαη νξηδόληηα ή ζε θιίζε, θπξηά ε επίπεδα αθόκα θαη 

πξηζκαηηθά ή ζε ζρήκα ηξνύινπ. Δλώ νη επηινγέο ζπλερίδνληαη θαη ζην 

αλ ην παινζηάζην ζα  βξίζθεηαη ζην ύςνο ηεο νξνθήο ή ζα είλαη 

ππεξπςσκέλν. Μεγάιν πιενλέθηεκα ησλ αλνηγκάησλ νξνθήο απνηειεί ε 

νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηνπ θσηόο ζηνλ ρώξν, όκσο ε πνξεία ηνπ ήιηνπ 

κέζα ζηελ κέξα γίλεηαη αηηία αιιαγήο ζηελ πνηόηεηα θαη ηελ έληαζε ηνπ 

θσηόο ελώ παξάιιεια έλαο  θεγγίηεο είλαη άκεζα εθηεζεηκέλνο ζε 

ηζρπξά θαηξηθά θαηλόκελα, ρξεηάδεηαη ζπρλό θαζαξηζκό θαη δελ ζα 

πξέπεη λα παξαιεηθζεί όηη κέζσ ηνπ αλνίγκαηνο νξνθήο κπνξεί λα γίλεη 

είζνδνο δηαξξεθηώλ, ώο επη ην πιέηζηνλ, ζηα ηζόγεηα θηίξηα θαη ζηνπο 

ηειεπηαίνπο νξόθνπο πνιπθαηνηθηώλ.  

 Μηα πξόζθαηε θαηλνηνκία ζηνλ ρώξν ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ 

ελ νλόκαηη ``Φσηνζσιήλαο`` επηηξέπεη ηελ είζνδν θπζηθνύ θσηηζκνύ 

κέζσ ηεο νξνθήο θαη ζε ρακειόηεξνπο νξόθνπο από ηνλ ηειεπηαίν, 

αλαιπηηθόηεξε παξνπζίαζε απηήο ηεο κεζόδνπ γίλεηαη παξαθάησ. 

ίγνπξα παξά ηα πιενλεθηίκαηα πνπ έρεη έλαο θεγγίηεο, ε κεησκέλε 

επηζθεςηκόηεηα πνπ παξέρεη πξνο ηνλ έμσ ρώξν ηνλ θαζηζηά 

δεπηεξεύνπζα θαη ζπκπιεξσκαηηθή ιύζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ 

επίηεπμε νπηηθήο άλεζεο ζηνλ ρώξν.  

  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ελόο 

αλνίγκαηνο νξνθήο.  
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1) Καηαλέκνπλ νκνηόκνξθα ην θπζηθό θώο κέζα ζηνλ ρώξν, θαη δελ 

δεκηνπξγνύλ δώλεο θσηηζκνύ δηαθνξεηηθήο εληάζεσο. Δλώ 

παξάιιεια θσηίδνπλ κεγάιν πνζνζηό επηθαλείαο ηνπ δσκαηίνπ.  

  

2) ε ρώξεο πνπ δελ ερνπλ αξθεηέο ειηνθαλείο εκέξεο εηεζίσο όπσο 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη ρώξεο ηνπ βνξξά, έλα άλνηγκα νξνθήο 

επηηξέπεη ηελ είζνδν θαηά πνιύ πεξηζζόηεξσλ ειηαθώλ αθηίλσλ 

απ‟νηη ηα πιεπξηθά αλνίγκαηα.  

 

3) Καζώο ε γσλία πξόζπησζεο ησλ ειηαθώλ αθηίλσλ κέζσ ελόο 

θεγγίηε είλαη θαηά πνιύ πην θάζεηε από απηή ελόο παξαζύξνπ νη 

πηζαλόηεηεο ζεκηνπξγίαο ζθηώλ είλαη κεδακηλή.  

 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη ειηαθέο αθηίλεο εηζέξρνληαη 

ππν δηαθνξεηηθή γσλία ζηνλ ρώξν κέζσ ελόο παξαζύξνπ θη ελόο 

αλνίγκαηνο νξνθήο. Σν όηη από έλα θεγγίηε γηα έλα ρξνληθό δηάζηεκα ην 

θώο ``πέθηεη`` θάζεηα ζηνλ ρώξν είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα, όπσο θαηλόκέλα ζάκβσζεο, θαη ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη θαη λα εμνπδεηεξώλεηαη κε δηάθνξεο κεζόδνπο, όπσο απηέο 

αλαιύνληαη παξαθάησ είλαη : 

 

1)  Ζ ηνπνζέηεζε πεξζίδσλ νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ πιήξε ή κεξηθή 

είζνδν θσηόο ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία ησλ ρξεζηώλ.  

  

2)  Ζ ρξήζε εκηδηαθαλώλ – βακκέλσλ παινπηλάθσλ.  

 

3) Ζ ηνπνζέηεζε ζθηάζηξσλ ώζηε λα ηνπνζεηνύηαη όπνηε 

ρξεηάδνληαη.  

 

4) Ζ ηνπνζέηεζε αλαθιαζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζα θέξνπλ θιίζε θαη 

ζα απνξξίπηνπλ ηηο αθηίλεο πνπ ζα πξνζπίπηνπλ θάζεηα ζηελ 

επηθάλεηα θαη αληίζηνηρα ζα πξνθαινύζαλ ζάκβσζε ζηνλ 

εζσηεξηθό ρώξν.  

 

Παξαθάησ δηαηίζεληαη νδεγίεο σο πξνοηνλ ζσζηό ζρεδηαζκό θαηαζθεπή 

θαη ηνπνζέηεζε ησλ αλνηγκάησλ νξνθήο: 
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1) Μία ιύζε είλαη ε κίκεζε ηεο ηερλνηξνπίαο θηεζίκαηνο ησλ 

εξγνζηαζίσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60‟ κε ηελ ``πξηνλσηή`` δηάηαμε ε 

νπνία επηηξέπεη άκεζε είζνδν θσηόο κέρξη πνιύ πίζσ ελώ 

ηαπηόρξνλα κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ θαηά βνύιεζελ.  

  
 

 

 

2)  πλερίδνληαο ηελ πάλσ παξάγξαθν ζπκπιεξώλνπκε πσο ζηηο 

νξνθέο κε πξηνλνηή κνξθή έρνπκε δύν επηινγέο αλάινγα κε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό. Όηαλ ηα αλνίγκαηα ``θνηηάλε`` λόηηα έρνπκε 

άκεζν ειηαθό θέξδνο βειηηώλνληαο ελεξγεηαθά ην θηίξην θαη ζηηο 

δύν θξίζηκεο επνρέο ηνπ έηνπο. Δλώ αληίζηνηρα κε βόξεηα 

ηνπνζέηεζε παξέρνπκε ζην θηίξην ζηαζεξό θσηηζκό, πνπ ην θάλεη 

ηδαληθό γηα ρξήζεηο γξαθείσλ θαη ρώξνπο εθζέζεσλ.  

 

 

 

3) Δάλ επηιέμνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ην άλνηγκα νξνθήο ζε 

νξηδόληηα δηάηαμε ηόηε ε θαιύηεξε επηινγή είλαη λα 

θαηαζθεπαζηεί θνληηλόηεξα ζηνλ βόξεην ηνίρν, δηόηη θαζώο νη 

ειηαθέο αθηίλεο πέθηνπλ ζηελ επηθάλεηα από ηνλ λόην είλαη 

επθνιόηεξν λα νδεγήζνπκε ην θώο ζην εζσηεξηθό κέζσ ηεο 

αληαλάθιαζεο ζηνλ βνξηλό ηνίρν. ε ζπλδηαζκό κε έλα λόηην 

άλνηγκα, έλαο βόξεηνο θεγγίηεο δεκηνπξγεί πνιύ θαιήο πνηόηεηνο 

θσηηζκό. Παξάιιεια ηνπνζεηόληαο ην άλνηγκα νξνθήο ζην 

ςειόηεξν δπλαηόλ ζεκείν έρνπκε δηάρπζε ηνπ θσηόο πνιύ πξηλ 

απηό θζάζεη ζην έδαθνο.  
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5. 2. 2. 3. Σνίρνη θαη νξνθέο από δηαθαλή πιηθά 

 

 Ζ επηινγή εκηδηαθαλνύο πιηθνύ ή πιήξνπο δηαθάλεηαο 

εμαξηάηαη από ηηο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ επηζπκία ησλ ηδηνθηεηώλ 

σο πξνο ην θαηά πόζν ρξεηάδεηαη ε άκεζε νπηηθή επαθή κε ηνπο έμσ 

ρώξνπο. Δθόζνζλ πξνβιέπεηαη από ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό θαη ηελ 

κειέηε θσηηζκνύ, κέξνο ηεο ηνηρνπνηίαο θαη ηεο νξνθήο λα ζπκβάιιεη 

ζηνλ θπζηθό θσηηζκό, κπνξνύλ κέξε ή θαη όιν ην εκβαδόλ ηνπο λα 

θαηαζθεπαζζνύλ από δηαθαλή θαη εκηδηαθαλή πιηθά. Απηά ηα πιηθά 

κπνξεί λα είλαη ζπληζηζκέλα πιηθά όπσο γπαιί θαη πιαζηηθό ή θαη λέαο 

ηερλνινγίαο ζπλζεηηθά πιηθά όπσο πνιπθαξβνληθά παλει 

(polycarbonate), παινβάκβαθεο, αθξπιηθά θαη ξεηηλνεηδή, θαζώο θαη 

ηνπνζέηεζε δηαθαλνύο κόλσζεο πνπ ζα επηηειεί δππιό όθεινο.  

 

 Α) Γηαθαλείο ηνηρνπνηίεο  

 

 Ζ πηό δηαδεδνκέλε κέζνδνο θαηαζθεπήο δηαθαλώλ ηνίρσλ 

πιήξσζεο είλαη ηα παιόηνπβια.  

 Δύθνια ζηελ ηνπνζέηεζε κε όκνξθν αηζζήηηθό θαη 

ιεηηνπξγηθό απνηιειεζκα, έγηλαλ επξέσο δηαδεδνκέλα θαηά ηηο δεθαεηίεο 

60‟ έσο θαη ζήκεξα. Όπνην θαη λα είλαη ην πιηθό ρξήζεο είηε είλαη 

παιόηνπβιν ή αθξπιηθό ε βαζηθή θηινζνθία θαηαζθεπήο παξακέλεη ίδηα.  
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 Σν ειηαθό θώο πεξλά θαη δηαρέεηαη κέζσ δηαδνρηθώλ 

αλαθιάζεσλ ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηελ 

ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ην πάρνο ηεο ηνηρνπνηίαο θεηκαίλεηαη από 5 έσο 30 cm.  

  Σα ζπγρξνλα πιηθά θαη νη αιιαγέο ζηηο κεζόδνπο ρηηζίκαηνο 

έδσζαλ ην πεξηζώξην ζηνπο αξρηηέθηνλεο λα αιιάμνπλ δξαζηηθά ηελ όςε 

ησλ θηηξίσλ. Πένλ θηίξηα γξαθείσλ επελδύνληαη εμνινθιήξνπ κε 

γπάιηλεο επηθάλεηεο απηό δελ ζα κπνξνύζε λα γίλεη εθηθηό ρσξίο ηα λέαο 

ηερλνινγίαο παινζηάζηα ηα νπνία παξέρνπλ πςηιά επίπεδα θσηηζκνύ 

ρώξηο κεγάιεο ζεξκηθέο απώιεηεο θαη ρσξίο λα θηλδπλεύνπλ από 

ηαιαληώζεηο ζηα κεγάια πςόκεηξα. αλ ζπλδηαζκό δηπινύ παινζηαζίνπ 

κε εμαεξηζκνύο ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή ηεο ``Γηδπκήο πξόζνςεο`` 

(Double skin façade) πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ ζύζηεκα παζεηηθνύ ειηαθνύ 

θέξδνπο. Δλδεηθηηθό παξάδεηγκα απηήο ηεο εθαξκνγήο απνηειεί ην θηίξην 

ηεο κεζηηηθήο εηαηξίαο GSW ζηελ Γεξκαλία(ζρ.1). 

 

  

 
 

                                                                             ρ1 
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 Β) Γηαθαλείο νξνθέο  

 

 Όπσο θαη κε ηηο δηαθαλείο ηνηρνπνηίεο ηα πιηθά θαηαζθεπήο 

κηαο δηαθαλνύο νξνθήο, κπνξνύλ λα είλαη γπάιηλεο, πιαζηηθέο ή θαη από 

δηαθαλείο κεκβξάλεο. Δλώ δίδεηαη ε επηινγή ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα 

θαιύςεη πιήξσο ηελ νξνθή ή κέξνο ηεο.  

 Παξάιιεια ππάξρεη ε επηινγή γηα ρξήζε πιήξνπο δηαθάλεηαο 

ή εκηδηαθαλνύο πιηθνύ. ηελ πξώηε επηινγή έρνπκε άκεζε νπηηθή επαθή 

κε ηνλ έμσ ρώξν θαη ηνλ νπξαλό. όκσο ππάξρεη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα 

εκθάληζεο θαηλνκέλνπ ζάκβσζεο. Αληίζηνηρα ζηελ επηινγή 

εκηδηαθαλνύο πιηθνύ έρνπκε θαιήο πνηόηεηαο θσηηζκό κε κηθξόηεξεο 

έληαζεο δηαθύκαλζε θσηεηλόηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 Οκνινγνπκέλσο θαηά ηελ κειέηε θσηηζκνύ πξέπεη ν 

ζρεδηαζηήο λα βξεί ηελ ζσζηή γεσκεηξία ηεο θαηαζθεπήο δηόηη αλ ην 

άλνηγκα ηεο νξνθήο είλαη αξθεηά κεγάιν κπνξεί νη ζεξκηθέο απώιεηεο λα 

μεπεξλνύλ ηα νθέιε. Ο κόλνο ηξόπνο λα αληηκεηνπίζνπκε ηη ζεξκηθέο 

απώιεηεο, είλαη κε ηελ ρξήζε δηαθαλνύο ζεξκνκόλσζεο. Πξόθεηηαη γηα 

λέαο ηερλνινγίαο πιηθά θπξίσο κε πνιπθαξβνληθή θπςεισηή δνκή ηα 

νπνία επηηξέπνπλ ηελ είζνδν ηνπ ειηαθνύ θσηόο ελώ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

κεηαθνξά ζεξκόηεηαο. ηελ αγνξά κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζε εύξνο πάρνπο 

από 12cm έσο 50cm όπνπ κπνξνύκε λα επηιέμνπκε.  

 Έηζη κε κηα ηερληθή ``ζάληνπηηο`` θαη αθνύ ηνπνζεηήζνπκε 

ηελ κόλσζε αλάκεζζα ζε δύν παινπήλαθεο έρνπκε ην βέιηηζην νπηηθό 

απνηέιεζκα κεηώλνληαο ηαπηόρξνλα ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Έλα αθόκε εκηδηάθαλν κνλσηηθό πιηθό πνπ βξίζθεηαη αθόκα 

ππν εμέιημε νλνκάδεηαη AEROGEL ή SOLID SMOKE (ζηεξεόο θαπλόο). 

Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κείγκα κε βάζεη ηελ silica από ην νπνίν έρεη 

αθαηξεζεί όιν ην πεξηερόκελν ύδνξ αθήλνληαο κόλν ηα κόξηα ηεο silica 

ζηνλ αξρηθό όγθν. Σα πιενλεθηήκαηα απηνύ ηνπ πιηθνύ είλαη νη άξηζηεο 

κνλσηηθέο ηδηόηεηεο ζε ζπλδηαζκό κε πνιύ ρακειό βάξνο, θαη 

ζπκπεξηθνξά άθαπζηνπ. 
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 Ζ κεηαθνξά ηνπ από ην πεηξακαηηθό ζηάδην ζηελ παξαγσγή αλακέλεηαη 

από πνιινύο ηνκείο αθκεηάιεπζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ.  

 

 
Πεγή Wikipedia.com/aerogel 

 

5. 2. 3. Γηαθαλή πιηθά θάιπςεο αλνηγκάησλ  

 

 Έλα ζπρλό ιάζνο θαηά ηελ θαηαζθεπή ελόο θηηξίνπ είλαη κεηά 

ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ αλνηγκάησλ, λα γίλεηαη κία καδηθή 

επηινγή θαη ηνπνζέηεζε παινπελάθσλ ηδίσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζε όιε 

ηελ θαηαζθεπή. Πξόθεηηαη γηα κία νκνινγνπκέλσο ιαζεκέλε κέζνδν πνπ 

απνδεδεηγκέλα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 

ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ. Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνύ ηύπνπ παινπήλαθα είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηα πξνεγνύκέλα ζηάδηα, όπσο αλαθέξζεθαλ ζην 

παξαπάλσ θεθάιαην(ζρεδηαζκόο, θαηαζθεπή).  

  Ζ επηινγή ηνπ ζσζηνύ παινζηαζίνπ είλαη ην απνηέιεζκα 

πνιιώλ κεηαβιεηώλ πνπ αθνξνύλ ην θόζηνο, ην αηζζεηηθό απνηιέιεζκα, 

θαη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα. Όζνλ αθνξά ην ηερληθό θνκκάηη ε επηινγή ηνπ 

παινπήλαθα, έηζη ώζηε λα ζπλθεληξώλεη ηα θαιήηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

γίλεηαη κε βάζεη ηξία ραξαθηεξηζηηθά.  

 

1) Γηαπεξαηόηεηα  

  

2)  Απνξξνθεηηθόηεηα  

 

3) Αλαθιαζηηθόηεηα  
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 Σν θώο θαηά ηελ δηέιεπζε ηνπ από κηα εκηδηάθαλε επηθάλεηα 

δέρεηαη νξηζκέλεο αιιαγέο θαζώο πεξλά κέζα από απηήλ, θπξίσο σο 

πξνο ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο θαη ηε΄γσλία εηζόδνπ ηνπ ζηνλ ρώξν, ελώ 

παξάιιεια ιόγσ ηεο κεηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ηνπ αλνίγκαηνο 

θαη ηνπ θσηόο αιιαγέο κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη ζην ρξώκα ηνπ.  

 ην ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ ε πηό δηαδεδσκέλε κέζνδνο 

θάιπςεο αλνηγκάησλ είλαη ε ρξήζε παινπηλάθσλ. ηηο ζύρξνλεο 

θαηαζθεπέο απνηειεζκαηηθόηεξε κέζνδνο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ζεξκηθώλ 

απσιεηώλ, είλαη ε ρξήζε παινζηαζίνπ ηύπνπ triplex, όπνπ αλάκεζα ζε 

δύν παινπίλαθεο ππάξρεη αέξην argon. Σν πάρνο θαη ην πιηθό πνπ 

ζπλζέηνπλ ηνλ παινπίλαθα πξέπεη λα είλαη ην απνηέιεζκα, πξνζεθηηθνύ 

ζρεδηαζκνύ θαη ππνινγηζκνύ ησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ θαη ησλ αλαγθώλ 

ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ. Ζ Σειηθή επηινγή είλαη εθείλε, πνπ ζπγθεληξώλεη 

ηδαληθόηεξα, ζηνηρέηα αλαθιαζηηθόηεηαο, δηαπεξαηόηεηαο θαη 

απνξξνθεηηθόηεηαο ζε έλα αληηθείκελν. Παξαθάησ αλαιύνληαη 

εθηελέζηεξα νη ζεκαληηθόηεξνη ηύπνη παινπηλάθσλ.  

 

1) Ταινπίλαθεο επεμεξγαζκέλνη κε Laser  

  

 ην ζπγθεθξηκέλν είδνο, κηα αθηίλα ιέηδεξ ``θαίεη`` έλα 

αθξπιηθό θύιιν.Γεκηνπξγόληαο ζε αξθεηά ζεκεία νξηδόληηα θάηνπηξα. 

Γύν ηέηνηα θύιια ηνπνζεηνύληαη εζσηεξηθά ζηνλ δίδπκν παινπίλαθα, 

θαη κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αληαιάθιαζεο, θαηά ηελ κεηαθνξά ηνπ, 

έλα πνζνζηό ηνπ θπζηθνύ θσηόο θσηίδεη ηελ νξνθή ηνπ εζσηεξηθνύ 

ρώξνπ. Αξλεηηθό ζεκείν απνηειιεί ην γεγνλόο όηη γηα ηελ βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ρξεηάδεηαη άκεζε πηώζε ειηαθώλ αθηίλσλ, νπόηε έρεη 

πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ζε ρώξεο κε πεξηνξηζκέλε 

ειηνθάλεηα.  
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2) Ταινπίλαθεο πξηζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο  

 

 Πξόθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ιεπηέο αθηπιηθέο πεξζίδεο ζε 

δηάηαμε ππν γσλία (πξηνλσηή). Σνπνζεηνύληαη αλάκεζα ζην δηπιό 

παινζηάζην γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο θαζώο θαη πξαθηηθόηεηαο εθόζνλ 

δελ έξρεηαη ζε επαθή κε ζθόλε. Δπίζεο όπσο θαη ζηηο θνηλέο πεξζίδεο 

κπνξνύκε λα έρνπκε επηινγή θίλεζεο απηώλ δήλνληαο δηαθνξεηηθή θιίζε 

θσηίδνληαο έηζη ην βάζνο ηνπ ρώξνπ, ελώ παξάιιεια αλάινγα κε ηελ 

επνρή κπνξνύκε λα πνξνθπιαρζνύκε ή λα επνθειεζνύκε από ην θπζηθό 

θώο. Αξλεηηθό ραξαθηεξηζηηθό απνηειεί ην όηη ιόγν ηεο κεησκέλεο 

νπηηθήο επαθήο πνπ πξνζθέξνπλ από θαη πξνοηνλ έμσ ρώξν, θξίλνληαη 

θαηάιεια γηα πιεπξηθά αλνίγκαηα ηνπνζεηεκέλα ζε ςειό επίπεδν θαη 

αλνίγκαηα νξνθήο κόλνλ. Δλώ ην πςειό ηνπο θόζηνο απνηειεί άιιν έλα 

κεηνλέθηεκα, δηθαηνινγόληαο ηελ ζπαληόηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πξηζκαηηθώλ παινπηλάθσλ ζηηο ζύγρξνλεο θαηαζθεπέο.  
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3) Οινγξαθηθνί παινπίλαθεο  

 

 Οπζηαζηηθά θαη απηή ε εηδηθή θαηεγνξία παινπίλαθα, 

ρξεζηκνπνηεί ην θαηλόκελν ηεο δηάζιαζεο γηα λα αλαθαηεπζύλεη θαη λα 

δηαλέκεη θαιύηεξα ην θώο ζηνλ ρώξν. πλδηάδνληαο ηηο δύν πάλσ 

θαηεγνξίεο έλαο  νινγξαθηθόο παινπίλαθαο θέξεη ζην εζσηεξηθό κέξνο 

ελόο δηπινύ παινζηαζίνπ, κηα πνιπκεξή κεκβξάλε ζηελ νπνία έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί αλα ηαθηά ζεκεία επηθάλεηεο ππν κόληκε γσλία. Απηά 

αληαλαθινύλ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ κόλνλ όηαλ πξνζπίπηνπλ ζε απηέο 

ππν ζπθγεθξηκέλε γσλία. Γη‟απηό θαη πξό ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο πξέπεη 

λα πξνεγείηαη πξνζεθηηθόο ζρεδαζκόο. πγθεθξηκέλα θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ζε βνξεηλά αλνίγκαηα ε αλαθιόκελε αθηηλνβνιία 

πξνέξρεηαη από δηάρπζε θαη πξνθαιεί ζάκβσζε. Αληίζηνηρα, εθόζνλ ηα 

ζπλθεθεξηκέλνπ ηύπνπ παινζηάζηα επηηξέπνπλ άκεζε είζνδν ησλ 

αθηίλσλ ππν ζπγθεθξηκέλε θιίζε, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ 

ακεζν θσηηζκό ελόο ρώξνπ κόλν γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν ηεο εκέξαο.  
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5. 2. 4 Γηαηάμεηο ελίζρπζεο θαη πξνζηαζίαο από ην θώο  

 

 Παξαπάλσ ζην θεθάιαην πέληε αλαθεξζήθακε ζηνπο ηξόπνπο 

θαη ηηο κεζόδνπ εθκεηάιεπζεο ηνπ ειηαθνύ θσηόο. Σώξα ζα 

αλαπηύμνπκε θαηά πόζν κε κία αξρηηεθηνληθή ιύζε, λα έρνπκε 

ηαπηόρξνλα όθεινο από ην ειηαθό θώο, ελώ ηαπηόρξνλα έρνπκε 

πξνζηαζία από ηελ αλεπηζύκεηε αθηηλνβνιία ηνπ.  

 

5. 2. 4. 1 Αλαθιαζηήξεο  

  

 Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ηηο γλσζηέο πεξζίδεο. Οηαλ ε άλσ 

πιεπξά ηνπο έρεη κεγάιε αλαθιαζηηθόηεηα, ηόηε απμάλεηαη ην πνζνζηό 

ηεο εηζεξρόκελεο αθηηλνβνιίαο ζηνλ ρώξν ελώ ηαπηόρξνλα κπνξνύλ λα 

παξέρνπλ ζθηαζκό. Ζ αλαθιαζηηθόηεηα ησλ επηθαλεηώλ πξέπεη λα 

επηιερζεί κε πξνζνρή δηόηη κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ θαηλόκέλα 

ζάκβσζεο θαηά ηηο εκέξεο κε έληνλε ειηνθάλεηα. Με βάζεη ηηο ζπλερείο 

αληαλαθιάζεηο, κεηά ηελ είζνδν ηνπ θσηόο από ηηο πξζίδεο θαη ηελ 

εθηξνπή πνξείαο ηνπ, κε πελ ρξήζε αλαθιαζηήξσλ ζηελ νξνθή 

κπνξνύκε λα νδεγήζνπκε ην θώο αξθεηά κέζα ζην εζσηεξηθό ηνπ 

θηηξίνπ κε θπζηθό ηξόπν.  
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5. 2. 4. 2 Ράθηα θσηηζκνύ  

 

 Σνπνζεηνύληαη ζηα παξάζπξα ιίγν πάλσ από ηελ γξακκή 

όξαζεο θαη παξνπζηάδεη δηιπή ιεηηνπξγία. ηελ πάλσ πιεπξά θέξνπλ 

ζηηιπλή επηθάιπςε ζε επίπεδε ή θαηνπηξηθή δηάηαμε, ώζηε λα νδεγεί θαη 

λα δηαρέεη ην θώο πξνο ηελ νξνθή, θσηίδνληαο θπζηθά θαη αξκνληθά ηνλ 

ρώξν ελώ κε απηόλ ηνλ ηξόπν κεηώλνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ έληαε 

θσηηζκνύ κέζα ζην δσκάηην. Αληίζηνηρα ε θάησ πιεπξά απηήο ηεο 

πξνεμνρήο αληαλαθιά πξνο ηνλ εζσηεξηθό ρώξν απηό πνπ αλαθέξακε 

ζαλ Δμσηεξηθή Αλαθιώκελε πληζηώζα(ERI) ζην5. 1. 1. Β. Έηζη ην 

αλαθιώκελν ειηαθό θώο από ηηο ρακειέο επηθάλεηεο θαη ην έδαθνο 

θσηίδνπλ ηνλ ρώξν θαη δεκηνπξγνύλ έκα απνηέιεζκα νπηηθήο άλεζεο. Ζ 

δεύηεξε ιεηηνπξγία είλαη απηή ηνπ ζθηαζκνύ. Αλάινγα κε ηελ γσλία 

πξόζπξσζεο, ε δώλε ζθηαζκνύ αιιάδεη θαη όπσο αλαθέξζεθε ζε 

πξνεγνύκελν θεθάιαην κία αξρηηεθηηλθή πξνεμνρή θνληά ζηα 50 

εθαηνζηά έρεη πνιύ θαιά απνηειέζκαηα. 

  Δπηηξέπνληαο ην θώο λα εηζέιζεη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο 

κήλεο ζεξκαίλνληαο έκκεζα ηνλ ρώξν, ελώ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν λα 

αλαθόπηεηαη επαξθώο ώζηε λα απνθεύγεηαη ην θαηλόκελν ηεο ζάκβσζεο 

θαη ηαπηόρξνλα λα κεηώλεηαη ζεκαληηθά ε πηζαλόηεηα ππεξζέξκαλζεο 

ηνπ ρώξνπ. Έλα γλσκηθό δειώλεη πσο ν αλζξσπνο ζηα έξγα ηνπ ζα 

πξέπεη λα ζπλδπάδεη ``Σν ηεξπλόλ κεηα ηνπ νθειήκνπ``. Έηζη ηα ξάθηα 

θσηηζκνύ, όπσο θαη πνιιέο άιιεο βηνθιηκαηηθέο εθαξκνγέο κπνξνύλ λα 

βειηηώζνπλ ην θηίξην όρη κόλν ελεγξεηαθά, αιια θαη αηζζεηηθά. 
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5. 2. 4. 3 Φσηεηλνί αγσγνί- Φσηνζσιήλεο θαη θαλάιηα θσηηζκνύ 

 

 Ζ όιε ηδέα ηνπ θσηνζσιήλα είλαη αξθεηά απιή. Όια 

αξρίδνπλ κε έλα ζσιήλα νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ (ζε ινγηθά πιαίζηα γηα 

νηθηαθή ρξήζε). ηα ηνηρώκαηα απηνύ εθάπηνπκε πιηθό κεγάιεο 

αλαθιαζηηθόηεηαο. Ζ βαζηθή ηδέα είλαη από έλα ζεκείν ςειά ζηελ 

νξνθή λα εηζάγεηαη θώο ην νπνίν κέζσ ηεο αλάθιαζεο λα θζάλεη ζε 

ζθνηεηλά δσκάηηα κέζα ζην θηίξην, είηε απηά έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε 

θπζηθό θώο είηε όρη.  

 άλ θαηαζθεπή απνηειείηαη από έλα ζσιήλα εζσηεξηθά ν 

νπνίνο έρεη επηζηξσζέη κε ειάζκαηα αινπκηλίνπ κε θαζξέπηεο ή έρεη 

βαθεί κε ρξώκαηα κεγάιεο αλαθιαζηηθόηεηαο. ηα δύν άθξα ηνπ 

ππάξρνπλ ζνισηά δηάθαλα θαιύκαηα ηα νπνία δηαρένπλ ην θώο. Μπνξεί 

λα είλαη απνιπηα θαηαθόξπθνο ή ζπαζηόο αξθεί ηα ηκήκαηα ππν θιίζε 

λα κελ μεπεξλνύλ ηηο 45‟. Δλώ ην κήθνο ηνπ δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 

10 κέηξα ώζηε λα κέλεη ε πνηόηεηα ηνπ θσηόο ζε θαιά επίπεδα. 
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 Οη παξάγνληεο πνπ επηξξεάδνπλ ηελ απόδνζε ηνπ 

θσηνζσιήλα είλαη αξθεηνί θαη πηό ζπγθεθξηκέλα αλαθέξνληαη ζηελ 

πνηόηεηα θσηηζκνύ ζην ζεκείν εηζόδνπ, ηελ αλαθιαζηηθόηεηα ηνπ 

εζσηεξηθνύ, ηελ γσλία πξόζπησζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειηνζηαζίνπ εθεηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν.  

 Σέινο πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζηελ πεξίπσζε πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηεζεί θάιπκα, ν θσηνζσιήλαο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ξόιν 

εμαεξηζκνύ.  
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6. ΠΔΡΗΒΑΛΛΧΝ ΥΧΡΟ - ΜΗΚΡΟΚΛΗΜΑ 
 

6. 1. Δηζαγσγή 

 

Έλα θηίξην βηνθιηκαηηθώλ εθαξκνγώλ, έρεη ζαλ βαζηθό ζηόρν ηελ 

θαιύηεξε δπλαηή εθκεηάιεπζε ησλ ίδησλ ηνπ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ώζηε 

λα εμνηθνλνκέη ελέξγεηα. Οκσο ην πεξηβάιινλ κεζα ζην νπνίν βξίζθεηαη 

ην θηίξην, επεξεάδεη εμίζνπ ζηνλ ηξνπν κε ηνλ νπνίνλ ην νίθεκα δέρεηαη 

θαη απνβάιιεη ελέξγεηα. Ο ηξόπνο ρξήζεο ησλ εμσηεξηθώλ παξαγώλησλ 

θαη ε κεηαηξνπή απηώλ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ην κηθξνθιίκα κηαο 

πεξηνρήο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ, ηδηαίηεξα ησλ 

ςπρξώλ πιηθώλ θαη ε ρξήζε ηεο βιάζηεζεο –δέληξσλ, ζάκλσλ, θπηώλ– 

ζηε δηακόξθσζε ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ θαζώο θαη ζηηο επηθάλεηεο ησλ 

θηηξίσλ (δώκαηα θαη εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο) ζπκβάιιεη αθελώο ζηελ 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ νπηηθήο θαη ζεξκηθήο άλεζεο, αθεηαίξνπ ζηε 

δεκηνπξγία ελόο κηθξνθιίκαηνο, πνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ δσήο ησλ θαηνίθσλ.  

 ε γεληθέο γξακκέο, ζην παξώλ θεθάιαην ζα αλαπηύμνπκε ηνπο ζσζηνύο 

ηξόπνπο εθκεηάιεπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρσξνπ ελόο θηηξίνπ, όπσο 

απηνί αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

 

6. 2. Φύηεπζε 

 

Ζ αλάγθε ηεο ζύγρξνλεο θαηνηθίαο γηα θπζηθό δξνζηζκό θαη 

ζθηαζκό, βξήθε ιύζεηο κέζα από ηελ εθκεηάιεπζε ηεο βιάζηηζεο, νρη 

κόλν γηα θαινπηζκό, αιια σο κέζν θπζηθνύ αλαθιαζηήξα ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο θαζώο θαη ζαλ „‟πξάζηλνο „‟ αλεκνζώξαθαο ηνπ θηηξίνπ.  

Γεληθόηεξα, πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη κεηά από ζρεδόλ έλα αηώλα θαθήο 

θαη δεκηνγόλνπ δόκεζεο, γηα κία θνξά αθόκε ζέινληαο λα βειηηώζνπκε 

ηελ παξνύζα θαηάζηαζε, αληηγξάθνπκε ηηο παιαηόηεξεο „‟πξσηόγνλεο ‟‟ 

θαηνηθίεο.  

 

 

 

6. 2. 1. Έιεγρνο ηεο ξνήο ηνπ αλέκνπ.  

 

Καηά ην πέξαο ηνπ έηνπο νη άλεκνη πνπ επηθξαηνύλ ζηε πεξηνρή 

αιιάδνπλ. Από ςπρξνί θαη θπξίσο βνξεηλνί ηνλ ρεηκσλα, ζε ζεξκνύο ην 

θαινθαίξη (ζεξηλέο αύξεο). Γηα ηελ θαιύηεξε εθκεηάιεπζε ησλ ελ ιόγσ 

αλέκσλ απαηηνύληαη πξνζεθηηθνί θαη πνιύπινθνη ππνιηγηζκνί. 
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 Ο ζρεδηαζκόο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αλέκνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο είλαη πνιύπινθνο.  

Ζ βιάζεζε, όπσο απηε δηαηάζεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν έρεη ηελ 

ηδηόηεηα:  

 

1. Να αιιάδεη ηελ ξνή ηνπ αλέκνπ.  

 

2. Να επεξεάδεη ηελ πνξεία ηνπ.  

 

3. Να ξπζκίδεη ηνλ άλεκν σο πξνο ηελ έληαζε θαη ηελ ξνή ηνπ.  

 

Μεζα από ηελ εθηξνπή θαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ ςπρξώλ αλέκσλ, 

ηα θπηά «θαηεβάδνπλ» ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο ησλ θηηξίσλ.  

Σα θπηά ζπλεηζθέξνπλ ζηε κείσζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ ησλ θηηξίσλ, 

γηαηί κπνξνύλ λα εθηξέςνπλ ηνλ ςπρξό άλεκν ή λα κεηώζνπλ ηελ 

ηαρύηεηά ηνπ. Παξάιιεια, ε επέλδπζε ησλ εμσηεξηθώλ επηθαλεηώλ κε 

θπηα, κεηώλνπλ ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο κέζσ ησλ αξκώλ. Μπνξεί απηό λα 

κελ αθνύγεηαη ζεκαληηθό νκσο πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ζε απηέο 

νθείιεηε ην 1/3 ησλ ζπλνιηθώλ απσιεηώλ, ελώ κπνξνύλ λα θζάζνπλ θαη 

ην ½ ησλ ζπλνιηθώλ απσιεηώλ ηηο εκέξεο κε έληνλν άλεκν.  

Πέξαλ ηεο ζεκαζίαο ησλ θπηώλ ην θαινθαίξη, ν ξόινο ησλ θπηώλ 

ζηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ην θαινθαίξη είλαη ζεκαληηθόο.  

Βνεζνύλ ζηελ αιιαγή ηεο θαηεύζπλζεο ηνπ αλέκνπ θαη πνιιέο θνξέο 

ζηελ αύμεζε ηεο ηαρύηεηάο ηνπ, ζπκβάιινληαο ζην θπζηθό δξνζηζκό θαη 

ζηε ζεξκηθή άλεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ.  
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πζηάδεο δέληξσλ, δεκηνπξγώληαο έλα λνεηό ηξαπέδην, 

θαηεπζύλνπλ ηνλ άλεκν ζην θηίξην, ή εάλ ηνπνζεηεζνύλ θάζεηα ζηελ όςε 

βνεζνύλ ώζηε λα κή δηαζθνξπίδεηαη ν αέξαο, όκσο έλα ηκήκα ηνπ λα 

θηάζεη σο ην θηίξην. πλεπώο είλαη απαξαίηεηε ε γλώζε ηεο 

θαηεύζπλζεο θαη ηεο έληαζεο ησλ ηνπηθώλ αλέκσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. Απηέο νη ιύζεηο δελ επεξεάδνπλ ηνλ ειηαζκό ηεο λόηηαο όςεο ην 

ρεηκώλα. Γέληξα κε πςειό θνξκό θαη θόκε πνπ πξνηείλνληαη γηα ην 

ζθηαζκό ηεο λόηηαο όςεο, δελ εκπνδίδνπλ αληίζηνηρα ηνλ θαινθαηξηλό 

αεξηζκό.  

  Σν ζρήκα, ε ππθλόηεηα, ε δνκή, θαη ην ύςνο, θξίλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θύηεπζεο, θαζώο θαη από ε απνζηαζε ηεο 

θύηεπζεο από ην θηίξην ή από ηνλ ππαίζξην ρώξν. Ωο “βέιηηζηε 

ππθλόηεηα”, ζεσξείηαη ε αλαινγία ησλ θύιισλ, θιαδηώλ, θνξκνύ θιπ λα 

είλαη 50-60% ζην ζύλνιν ηεο ζπζηάδαο ησλ θπηώλ. Δπίζεο ν 

ζπλδπαζκόο θπηώλ ή θπηώλ θαη ζηαζεξώλ ζηνηρείσλ δηακόξθσζεο ησλ 

ππαίζξησλ ρώξσλ επεξεάδεη ηε κνξθή ηεο αλεκνξξνήο. Έλαο εκπεηξηθόο 

θαλόλαο αλαθέξεη όηη «ηα δέληξα πξέπεη λα θπηεύνληαη ζε απνζηαζε από 

ηα θηίξηα ίζε κε ην ύςνο ηνπο» (Brown et al, 1995).  

Σελ ζσζηή θύηεπζε, γύξσ από ην θηίξην δηέπνπλ νξηζκέλνη θαλόλεο νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη ώζηε λα έρνπκε ην θαιύηεξν δπλαηό 

απνηέιεζκα. επηγξακκαηηθά νξηζκέλνη από απηνύο „‟νδεγνύο „‟ είλαη :  

 

1. Μηα αλνκνηνγελήο ζπζηάδα δέληξσλ (απνηεινύκελε από δηάθνξα 

είδε) είλαη πιένλ απνηειεζκαηηθή γηα ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

αλέκνπ, από κηα νκνηόκνξθε ζπζηάδα δέληξσλ.  

 
 

 

 



ΧΕΔΙΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 
 ΣΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ 

 

ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ 
ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ ΕΛ 120 από 173 
 
 

2. Οη θξάθηεο από ππθλά δέληξα αλαθόπηνπλ ηνλ άλεκν θαη κεηώλνπλ 

ηελ ηαρύηεηα.  

 

 
 

3. Ζ ππθλή βιάζηεζε, όηαλ βξίζθεηαη θνληά ζην θηίξην, είλαη 

απνηειεζκαηηθή γηα ηε δεκηνπξγία αλεκνθξάθηε ζε κηθξά νηθόπεδα, ελώ 

ε ελδηάκεζεο ππθλόηεηαο θύηεπζε ελδείθλπηαη γηα κεγαιύηεξεο 

απνζηάζεηο από ην θηίξην, όζν 4 θνξέο ην ύςνο ηεο θύηεπζεο, ή θαη 

κεγαιύηεξε.                                                                  

 
                                                       4

 
α                            α                               

4. Γηα ηε βέιηηζηε δεκηνπξγία ππήλεκεο πεξηνρήο ζα πξέπεη ην κήθνο ηνπ 

αλεκνθξάθηε λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 θνξέο ην ύςνο ηνπ. 

α 

                                                           10α 
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5. Οη ζάκλνη εκπνδίδνπλ ηνλ αέξα θνληά ζην έδαθνο, ελώ 

κεκνλσκέλα δέληξα κε ςειή θώκε βειηηώλνπλ ηνλ αεξηζκό θνληά 

ζην έδαθνο, θάησ από ην θύιισκα.  

 

 
 

 

6. Μηα επηκήθεο δαζηθή ζπζηάδα δέλδξσλ δεκηνπξγεί κηθξή 

πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, ελώ κηα κηθξή ζπζηάδα δέλδξσλ πξνζηαηεύεη 

κηα κεγαιύηεξε πεξηνρή  

 

 

7. Ζ ππθλόηεηα ηεο θύηεπζεο πξνζδηνξίδεη ην κέγεζνο ηεο ππήλεκεο 

πεξηνρήο θαη ηε κείσζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ.  

 

8. Οη θξάθηεο κε μπιώδεηο ζάκλνπο ιεηηνπξγνύλ κε δηπιό ηξόπν. Ο 

αέξαο πνπ πεξλά πάλσ από ην θύιισκα επηηαρύλεηαη, ελώ ε πνζόηεηα 

ηνπ αέξα πνπ πεξλά κέζα από ην θύιισκα, θηιηξάξεηαη θαη 

επηβξαδύλεηαη. ην επίπεδν ηνπ θνξκνύ, ν αέξαο απιώο δηαπεξλά ην 

θξάθηε ηεο θύηεπζεο. Ηδηα ζπκπεξηθνξά κε ηνπο μπιώδεηο ζάκλνπο 

εκθαλίδνπλ θαη ηα δέληξα, κε κόλε δηαθνξά ην ύςνο. Ζ ρακειή θύηεπζε 

εκθαλίδεη ηε κηθξόηεξε αληίζηαζε ζηνλ άλεκν θαη ζπκβάιιεη ζηνλ θαιό 

αεξηζκό.  
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9. Οη ζπκπαγείο θξάθηεο πξνθαινύλ ζηξνβηιηζκνύο, ελώ νη δηάηξεηνη 

απμάλνπλ ηε δώλε εξεκίαο. Οη πνξώδεηο θξάθηεο (δέληξα θαη ζάκλνη) 

δεκηνπξγνύλ κηα επξύηεξε δώλε εξεκίαο θαη πεξηνξίδνπλ ηνπο 

ζηξνβηιηζκνύο ζην ειάρηζην, επεηδή επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε ελόο κέξνπο 

ηνπ αέξα.  

 

10. Οη θαιύηεξνη αλεκνθξάθηεο από ηελ άπνςε ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο 

ηαρύηεηαο ηνπ αλέκνπ, είλαη ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ην πνξώδεο ηκήκα 

θπκαίλεηαη από 25-60%. (Πεγή Thompson,J.W.&Sorvig, K. «Sustainable 

Landscape Construction»)  

Οη ζπκπαγείο θξάθηεο δεκηνπξγνύλ ζηξνβηιηζκνύο, ελώ ζπλδπαζκόο 

δέληξσλ θαη ζάκλσλ απμάλεη ηελ εξεκία.  

 

 

 
 

 

 

6. 2. 2. Πξνζηαζία από ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

 

Ζ θύηεπζε, σο κέζν ζθηαζκνύ θξίλεηαη άθξσο απνηειεζκαηηθό 

θαηά ηνπο ζεξηλνύο, θαη νρη κόλν, κήλεο. Αθόκε θαη γπκλά δέλδξα, 

εκπνδίδνπλ ηε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά 40-80%. Ζ 

επηζπκεηή ειηνπξνζηαζία ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ, 

θαζνξίδεη ην είδνο ηεο θύηεπζεο, κε πςειό ή ρακειό πξάζηλν.  

Σν είδνο ηνπ θπηνύ, θαη ηδηαίηεξα ην ζρήκα ηνπ θιαδέκαηνο (π. ρ. 

ζηξνγγπιό, ππξακηδνεηδέο) ξπζκίδνπλ ην πνζνζηό ηνπ ζθηαζκνύ. Σα 

θπιινβόια θπηά είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια, νηαλ ζέινπκε λα „‟πεξλά‟‟ ν 

ήιηνο ην ρεηκώλα, θαη λα έρνπκε ζθηαζκό ην θαινθαίξη. Γηα παξάδεηγκα, 

έλα κεγάιν θπιινβόιν δέληξν πνπ ζθηάδεη ην λόηην ηνίρν ηε ζεξηλή 

πεξίνδν ζπλεηζθέξεη ζην δξνζηζκό ηνπ θηηξίνπ ην θαινθαίξη, ρσξίο λα 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ ειηαζκό ηνπ ην ρεηκώλα. Δπίζεο ηα ςειά 

δέληξα κε ςειή ππθλή θόκε (αεηζαιή ή θπιινβόια), θπηεκέλα θνληά 

ζηε λόηηα όςε πξνζηαηεύνπλ ην θηίξην από ην ζεξηλό ήιην, ελώ δελ 

εκπνδίδνπλ ην ρακειό ήιην θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα.  
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Γηα ηνλ ίδην ιόγν, ηα δέληξα πνπ είλαη ρακειά ζα πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα είλαη θπιινβόια.  

Δπίζεο ε απνζηαζε ηεο θύηεπζεο από ην θηίξην είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο, όπνπ κηα κειέηε ζθηαζκνύ-ειηαζκνύ είλαη απαξαίηεηε.  

 

 
Σα ζπκπαγή ηκήκαηα ηνπ θειύθνπο ησλ θηηξίσλ, ρξεηάδνληε θη 

απηά ζθηαζκό ν νπνίνο επηηπγράλεηαη επίζεο κε ηελ εθαξκνγή 

θπηεκέλσλ δσκάησλ θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε αλαξξηρώκελσλ θπηώλ ή κε 

πδξνπνληθνύο θπηεκέλνπο ηνίρνπο (θαηαθόξπθνη θήπνη). Δπηπιένλ, 

νξηδόληηεο πξνεμνρέο γηα ηε ζθίαζε λνηίσλ αλνηγκάησλ κπνξεί λα 

θαιπθζνύλ κε θπηά, απνηξέπνληαο έηζη ηελ απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο ζηα 

δνκηθά πιηθά ηεο πξνεμνρήο.  

  

 

 

 
` 
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6. 2. 3Πξάζηλεο ζηέγεο  

  

Ωο θπηεκέλν δώκα ή θήπνο ζε δώκα, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

θάζε θήπνο, κεηαμύ ηνπ νπνίνπ θαη ηνπ εδάθνπο ππάξρεη έλα θηίξην ή κηα 

δνκηθή θαηαζθεπή. ηνλ νξηζκό απηό πεξηιακβάλνληαη θήπνη ζε 

νπνηαδήπνηε ζηάζκε από ην θπζηθό έδαθνο. Ζ θαηαζθεπή ελόο 

θπηεκέλνπ δώκαηνο κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη λα πξνζθέξεη πνιιά ζην 

δνκεκέλν πεξηβάιινλ ησλ κεγαινππόιεσλ.  

Έλα θπηεκέλν δώκα βνεζά θαηαξρήλ ζηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο ζην θηίξην γηαηί ιεηηνπξγεί σο κηα επηπιένλ ζεξκνκνλσηηθή 

ζηξώζε, ειαηηώλνληαο ηα απαηηνύκέλα ςπθηηθά ή ζεξκηθά θνξηία ην 

θαινθαίξη θαη ην ρεηκώλα αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ηα θπηά κε ην 

θύιισκά ηνπο παξέρνπλ ζθηαζκό ζηελ επηθάλεηα ηνπ δώκαηνο θαη 

δηαηεξνύλ ζρεηηθά ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δώκαηνο 

ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

Δπηπξόζζεηα, ζην θπηεκέλν δώκα αμηνπνηείηαη θαη ην θαηλόκελν 

ηεο εμάηκηζεο γηα ηελ παξαγσγή ςύμεο θαζώο θαη ηεο ζπκπύθλσζεο 

πδξαηκώλ κε παξαγσγή ζεξκόηεηαο. Με ηε δηαδηθαζία απηή 

(«εμαηκηζνδηαπλνή»θεθ 6.2.4), ηα θπηά πξνζθέξνπλ ςπθηηθά ή ζεξκηθά 

θνξηία, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο παξέρνπλ δξνζηζκό ή ζέξκαλζε ην 

θαινθαίξη θαη ην ρεηκώλα.  

Έλα θπηεκέλν δώκα, θαηαθξαηεί ην βξόρηλν λεξό, κε απνηέιεζκα 

ηελ απνθόξηηζε ηνπ αζηηθνύ δηθηύνπ απνξξνήο πδάησλ, εηδηθά ζε 

ξαγδαίεο θαηαηγίδεο. Σν θπηεκέλν δώκα ιεηηνπξγεί σο θίιηξν 

απνκόλσζεο ηνπ ήρνπ θαη ζπγθξάηεζεο πνιιώλ επηβιαβώλ ζπζηαηηθώλ 

ηνπ αέξα. Σα θπηά, κε ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνύλ ζηελ επηθάλεηα 

ελόο δώκαηνο, απνηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ ζην 

αζηηθό πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο «αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο». Παξάιιεια εκπινπηίδνπλ 

ηελ αηκόζθαηξα κε νμπγόλν, βειηηώλνληαο ηελ πνηόηεηα ηεο.  

Σα θπηεκέλα δόκαηα πξνζηαηεύνπλ ηηο ππνθείκελεο ζηξώζεηο ησλ 

δνκηθώλ πιηθώλ ελόο δώκαηνο (π. ρ. πγξνκνλσηηθά, ζεξκνκνλσηηθά 

πιηθά) από ηε ζεξκηθή επηβάξπλζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

απμάλνληαο ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο.  
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Με ηελ θαηαζθεπή θήπσλ ζηα δόκαηα δεκηνπξγνύκε θπζηθό θαηαθύγην 

γηα ηελ ηνπηθή ρισξίδα θαη παλίδα, αμηνπνηνύκε αλεθκεηάιιεπηνπο 

ρώξνπο γηα ςπραγσγηθνύο ζθνπνύο, απμάλνληαο παξάιιεια 

ηελ εκπνξηθή αμία ηνπ αθηλήηνπ καο θαη επηηπργάλνληαηο αηζζεηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο πόιεηο καο.  

 

6. 2. 4. Δμαηκηζνδηαπλνή 

 

Καζαξά εηνηκνινγηθά είλαη εκθαλέο πεξη ηίλνο πξόθεηηαη. Ζ 

ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θάησ από ην θύιισκα ησλ δέληξσλ ή ζε 

επαθή κε απηά απμάλεηαη ιόγσ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο, ελώ ζπγρξόλσο 

κεηώλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, πξάγκα άθξσο επηζπκεηό από κηα 

ζύγξνλε βηνθιηκαηηθή θαηνηθία.  

Ζ ζεξκηθή άλεζε κηαο θαηνηθίαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνύ ζε δεζηά θαη μεξά θιίκαηα, βειηηώλεηε κε ηελ αύμεζε ηεο 

πγξαζίαο. Γεληθνηεξά ν αέξαο γύξσ από παρύθπιια θπηά ςύρεηαη 

θαιύηεξα θαζώο απηά απνξξνθνύλ κεγαιύηεξα πνζνζηά ζεξκόηεηαο.  

 Παξάιιεια ε επηθάιπςε κε θπηά, αληί ηεο επίζηξσζεο κε ζθιεξά 

πιηθά, κεηώλεη ζεκαληηθά ηελ άκεζε απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ, κε 

άκεζν απνηέιεζκα ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο. 
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 Απηό ζπκβαίλεη κέζσ ηεο αξγήο εμάηκηζεο, ελώ παξάιιεια 

γίλεηαη κηα ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ ππαηδάθνπο θαζώο ππάξρνπλ 

ιηγόηεξα όκβξηα ύδαηα ελώ παξάιιεια όζα ηειηθώο ρύλνληαη ζην 

ππέδαθνο είλαη εκπινπηηζκέλα κε νξγαληθέο θη αλόξγαλεο νπζίεο.  

Ζ γεληθή πξνηξνπή θαη ζπκβνπιή σο πξνο ην είδνο ησλ θπηώλ, 

είλαη λα γίλεηαη επηινγή ηνπηθώλ θπηώλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζην 

κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, γηα απνθπγή αιόγηζησλ πνζνηήησλ λεξνύ θαη 

ινηπαζκάησλ γηα ηελ ζπληίξεζή ηνπο.  

  -Πξόζθαην παξάδεηγκα απνηειεί ε θαηαζηξνθή πνπ πξνθιήζεθε 

από ηελ ηνπηθε απηνδηνίθεζε δήκνπ ηεο λνηίνπ Αηηηθήο (δελ ζα 

αλαθεξζνύλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο) όπνπ πξνθαζηδόκελνη ηελ 

βειηίσζε ησλ ππαξρόλησλ πεδνδξνκίσλ, μεξηδώζεθαλ ειαηόδελδξα 

(γεγελεη είδε ηεο πεξηνρήο νηιηθίαο άλσ ησλ 40 εηώλ) θαη 

αληηθαηαζηήζεθαλ κε κή ΔΝΓΟΓΖΜΑ δέλδξα αμίαο 900 euro έθαζην, 

θαζαξά γηα εμππεξέηεζε πειαηηαθώλ ζρέζεσλ ! Σν απνηέιεζκα εηαλ 

κεηά από ην πέξαο ελόο έηνπο θαη ηελ ζπαηάιε δεκνζίνπ ρξήκαηνο γηα 

ζπληήξεζε θαη πόηηζκα, ηα δέλδξα πνπ δνύλ αθόκα λα κελ μεπεξλνύλ ην 

5% ηνπ αξρηθνύ ζπλόινπ. Εεηώ ζπγλώκε γηα ηελ έμνδν από ην ζέκα ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο, νκσο ηέηνηα πεξηζηαηηθά θαηαζπαηάιεζεο 

δεκνζίσλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηά, εηδηθά νηαλ είλαη 

απνηέιεζκα ιάζνο ζρεδηαζκνύ-πξνγξακκαηηζκνύ θαη εθηέιεζεο από 

άηνκα αλίθαλα λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο πνπ ηνπο 

αλαηέζεθε.  

 

 

6. 2.5. Οπηηθή άλεζε  

 

Μπνξεί λα κελ αθνύγεηαη ζεκαληηθό νκσο ε απνθεγή ηεο 

πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο από ην έδαθνο είλαη ζεκαληηθόο 

παξάγνληαο ηνπ ζθηαζκνύ ηνπ θηηξίνπ θαη ζα πξέπεη λα απνηξέπεηαη. 

Παξνκνίσο κε ηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο ε ζσζηή θύηεπζε, κέζσ 

ηεο αληαλάθιαζεο, πξνθπιάζεη ην θηίξηό καο θαί από απηό ην 

αλεπηζύκεην απνηέιεζκα. Ζ ζσζηή ηνπνζέηεζε θπηώλ θνληά ζην θηίξην 

επηηξέπεη ζηνλ αξρηηέθηνλα λα δηακνξθώζεη κεγαιύηεξα αλνίγκαηα, 

εθκεηαιιεπόκελόο ζθηαζκό πνπ ζε άιιε πεξίπησζε δελ ζα είρε.  
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6. 2. 6. Ζρνπξνζηαζία 

  

ηε ζεκεξηλή επνρε θαη ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο πόιεηο, νη ζόξπβνη 

απμάλνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν. Με ηελ αύμεζε όκσο ησλ ζνξύβσλ θαη 

ππν ηελ ζπλερή επίδξαζε απηώλ, θηλδπλεύεη ε πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη 

επηβάιιεηαη λα ιακβάλνληαη όια ηα θαηάιεια κέηξα θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκεκάησλ, ώζηε λα πεξηνξίδνληαη νη ζόξπβνη ζηηο 

θαηνηθίεο θαη ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο. Σα κέηξα απηά ζπκβάιινπλ ζηελ 

ερνπξνζηαζία θαη ζηελ αθνπζηηθή άλεζε. Ζ έθθξαζε <<Αθνπζηηθή 

άλεζε>> δελ ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα δνύκε ζε απόιπηε ζησπή, δηόηη 

κπνξεί λα έρνπκε αληίζηξνθα ζπλαηζζήκαηα από ηα επηζπκηηά 

(αλαζθάιεηα, αγσλία, θαηαζιηςε). Γη‟απηό ην ιόγν νξίδνληαη ειάρηζηεο 

ζηάζκεο ζνξύβσλ. Οκσο ην ζε πνηά έληαζε έλαο  ήρνο ζεσξείηαη 

ελνριεηηθόο είλαη θαηη θαζαξά ππνθεηκεληθό θαη εμαξηάηαη από ηνλ 

ηξνπν δσήο ηνπ θάζε αηόκνπ.  

  Έλα θηίξην κέλεη αθιόλεην ζην ζεκείν ζην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε, δελ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνθεύγεη ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή. Με ηνλ ίδην ηξόπν απνηειεί, 

δέθηε όισλ ησλ ερεηηθώλ θπκκάησλ πνπ πξνζπίπηνπλ ζε απηό. Όπσο 

θαη γηα ηελ απνθεγή ηεο αλεπηζύκηηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο έηζη θη εδσ, 

ρξεζηκνπνηνύκε ηα θπηά ζαλ θπζηθνύο αλαθιαζηήξεο–δηαρύηεο 

ερεηηθώλ θπκκάησλ. Ζ ηθαλόηεηα ησλ θπηώλ λα ξπζκίδνπλ ηνλ ήρν 

θαζνξίδεηαη από ηελ έληαζε, ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ήρνπ, 

όπσο επίζεο θη από ηε ζέζε, ην ύςνο, ην πιάηνο θαη ηελ ππθλόηεηα ησλ 

θπηώλ.  

Ήρνη πςειήο ζπρλόηεηαο αλαθόπηνληαη θαιύηεξα από ηα θπηά. Λόγσ 

ηεο δηαθνξεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ δηαθόξσλ εηδώλ, θπηηθέο κάδεο κε 

πνηθηιία θπηηθώλ εηδώλ είλαη απνηειεζκαηηθόηεξεο σο ζηνηρεία 

ερνπξνζηαζίαο ζηε κείσζε ρακειώλ, κέζσλ θαη πςειώλ ζπρλνηήησλ.  

Πνιιέο θνξέο θπηηθνί θξάθηεο, νη νπνίνη δελ επηηξέπνπλ νπηηθή 

επαθή κε ηελ πεγή ηνπ ζνξύβνπ, ειαηηώλνπλ ςπρνινγηθά ηηο επηπηώζεηο 

ηνπ ζνξύβνπ, παξόιν πνπ δε κεηώλνπλ νπζηαζηηθά ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ.  

Δθηόο από ηα δέληξα θαη ηνπο ζάκλνπο, ε παξνπζία ρισξνηάπεηα 

κεηώλεη επίζεο ην ζόξπβν ελώ ηαπηόρξνλα, κεηώλεη θαη ηελ 

πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία θαζώο επίζεο ςύρεη ηνλ αέξα, ζε 

ζύγθξηζε κε ηηο επηζηξσκέλεο κε ζθιεξά νηθνδνκηθά πιηθά επηθάλεηο. 
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6 .2. 7. Πνηόηεηα πεξηβάιινληνο 

 

Ζ παλίδα είλαη αλαπνζπαζην θνκκάηη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ε 

παξνπζία ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε καο.  

εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ θπηώλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

αέξα θαη ηελ πδαηηθή νηθνλνκία. Ο άλζξσπνο έρεη αλάγθε λα‟‟βιέπεη‟‟ 

πξάζηλν. Παξάδεηγκα απνηεινύλ ηα κπαιθόληα γεκάηα γιάζηξεο. Αθόκα 

θαη ζηελ επνρή 1922-1960 όπνπ ν άλζξσπνο γηα λα ζηεξάζεη πξόζθπγεο 

θαη εξγάηεο, θάιππηε αθεηδόιεπηα θαζε ειεύζεξε ζπηζακή γήο κε 

ηζηκέλην, αθόκα θαη ηόηε έβξεζθε ηξόπν λα ζηξηκώμεη ηηο θαηαζιηπηηθέο 

λεξαηδηέο πνπ βιέπνπκε αθόκε θαη ζήκεξα ζε ζπλνηθίεο ηνπ θέληξνπ θαη 

ησλ δπηηθώλ πξναζηίσλ.  

ήκεξα ζε κία πξνζπάζεηα λα αλαηξαπεί ε παξνύζα θαηάζηαζε ε 

αλάγθε γηα εθηεηακέλε ρξήζε πξάζηλνπ ζηηο νηθνδνκέο θξίλεηαη 

επηηαθηηθή. πιένλ βιέπνπκε πξαζηλεο ηαξάηζεο, πξάζηλνπο ηνίρνπο 

πξάζηλεο ξάγεο ΣΡΑΜ. Οη πξάζηλεο πόιεηο αξρίδνπλ λα αληηθαζνηζηνύλ 

ην απέξαλην γθξί ηνπίν πνπ πξνθαινύζε αηζζήκαηα θαηάζιηςεο.  

Ζ ηνπνζέηεζε βιάζηεζεο ζηηο νηθνδνκέο δελ είλαη κόλνλ γηα θαινπηζκό 

ηα νθέιε ηώξα αξρίδνπλ λα απνθαιύπηνληαη: 

 

Ζ βιάζηεζε θαζαξίδεη ηνλ αέξα: 

 

α) Με κεραληθό ηξόπν: ζπγθξάηεζε ζθόλεο από ην θύιισκα δέληξσλ/ 

ζάκλσλ ή/θαη από ηε ριόε, έσο 85% γηα θπηά κε πιήξεο θύιισκα.  

  

β) Με βαθηίξηαθό ηξόπν: επηηπγράλεηαη κε ηελ έθιπζε βαθηίξηνθηόλσλ 

νπζηώλ από νξηζκέλα είδε θπηώλ (θπξίσο θσλνθόξσλ).  

 

γ) Με ρεκηθό ηξόπν: ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ηε θσηνζπλζεηηθή 

δξαζηεξηόηεηα ησλ θπηώλ. Τπνινγίδεηαη όηη έλα δώκα 200κ² πεξίπνπ, 

θπηεκέλν κε γξαζίδη, κπνξεί λα θαιύςεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο νμπγόλνπ 

γηα 100 πεξίπνπ αλζξώπνπο, ελσ παξάιιεια, έρνπκε κείσζε ζηα έμνδα 

ςύμεο-ζέξκαλζεο έσο θαη40%.(Πεγή Gartland, L. , «Heat Islands, 

Understanding and Mitigating Heat in Urban Areas») 
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 Δπίζεο, νη θπηεκέλεο επηθάλεηεο ζπκβάιινπλ ζηε ζπγθξάηεζε, 

εμπγίαλζε θαη πξόιεςε ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθώλ, θαζώο θαη ζηε 

ξύζκηζε ηεο ξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ, κε απνηέιεζκα κηα ζεηξά 

πιενλεθηεκάησλ, όπσο ηε ζπγθέληξσζε θαη ρξήζε ησλ νκβξίσλ, ηε 

κείσζε δηνρέηεπζεο λεξνύ ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο έσο θαη 50% θαη ηελ 

απνθπγή πιεκκπξώλ. (Πεγή Santamouris, M. , (Ed. ) «Energy and 

Climate in the Urban Built Environment») 

 

6. 3. Τιηθά επίζηξσζεο ππαίζξησλ ρώξσλ 

 

Πιένλ ππάξρεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία ζε πιηθά επίζηξσζεο ηθαλή 

λα ηθαλνπνηήζεη θάζε αλάγθε.  

Σν είδνο ησλ πιηθώλ επίζηξσζεο ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηόζν ην ζεξκηθό όζν θαη ην νπηηθό πεξηβάιινλ. 

Τιηθά κε αλνηρηά ρξώκαηα ή/θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο απνηξέπνπλ 

ηελ ππεξζέξκαλζε ηε ζεξηλή πεξίνδν, όκσο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

αλάθιαζε ηεο ζεξκόηεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρώξνπ θαη ηηο 

επηθάλεηεο ησλ γύξσ θηηξίσλ κε άζρεκα απνηειέζκαηα σο πξνο ην 

κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. Αληηζέησο, ζθνπξόρξνκα πιηθά 

ππεξζεξκαίλνληαη όηαλ εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.  

Γηα ηελ πξόιεςε απηώλ ησλ δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ ε 

επηθάιπςε ησλ επηθαλεηώλ ηνπ ππαίζξηνπ ρώξνπ κε βιάζηεζε 

παξεκπνδίδεη ηηο αλαθιάζεηο, ελώ ηαπηόρξνλα ζπλεηζθέξεη ζην δξνζηζκό 

ηνπ αέξα κέζσ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ηνπ θπιιώκαηνο όπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ.  

 

Ζ επίδξαζε ηεο θάιπςεο ησλ ειεύζεξσλ επηθαλεηώλ κε βιάζζεζε 

εξεπλήζεθε θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη εθπιεθηηθά όπσο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ: 

 

Οη εξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αλαπηπζζόκελε επηθαλεηαθή 

ζεξκνθξαζία ππαηζξίσλ ρώξσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο ζηελ Αζήλα ηε 

ζεξηλή πεξίνδν, αλαθέξνπλ δηαθνξά ζηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ησλ 

επηθαιύςεσλ κε γξαζίδη θαη άζθαιην έσο θαη 35, 7νC.  

 

 Αληίζηνηρα ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο γηα γξαζίδη θαη πιάθεο 

πεδνδξνκίνπ ήηαλ έσο θαη 27, 6νC (Alexandri, 2001 θαη Υαηδεδεκεηξίνπ 

et al, 2008). 
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 Όηαλ ε επηθάλεηα πνπ θαιύπηεηαη κεπξάζηλν είλαη ζεκαληηθνύ 

κεγέζνπο, ηόηε παξαηεξνύληαη δηαθνξέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, έσο 

θαη 8νC αλάκεζα ζε θπηεκέλεο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο κε ζπκπαγή δνκηθά 

πιηθά(Πεγή Givoni, 1994). 

 Πέξαλ ηεο ρξήζεο βιάζζεζεο, επηθάλεηεο λεξνύ, όπσο ιεπηά 

ζηξώκαηα ηξερνύκελνπ λεξνύ, θαηαξξάθηεο, ιίκλεο ή 

ζηληξηβάληα, ζπλεηζθέξνπλ επίζεο ζηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

αέξα θαη θαηά ζπλέπεηα ζην δξνζηζκό ηνπ ρώξνπ.  

Δπίζεο, αληί γηα επίζηξσζε κε ελληαίεο επηθάλεηεο, θαιό είλαη λα 

πξνηηκνύληαη ζπλδηαζηηθά πιάθεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ηνπ 

λεξνύ θαη ηελ αλάπηπμε βιάζηεζεο ζηνπο αξκνύο ή ηνπιάρηζηνλ λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πδαηνπεξαηή ζηξώζε αδξαλώλ. Δίλαη πνιύ ζεηηθό, ηόζν 

από ζεξκηθήο πιεπξάο, όζν θη από πιεπξάο εκπινπηηζκνύηνπ ππόγεηνπ 

πδξνθόξνπ νξίδνληα θαη παξάιιειεο απνθόξηηζεο ηνπ δηθηύνπ νκβξίσλ.  

Μηα ηξίηε πξνζέγγηζε ζηε επίζηξσζε εμσηεξηθώλ ρώξσλ είλαη κε 

ηελ ρξήζε ζπκππθλσκέλνπ ρώκαηνο, είηε ζηε θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε, 

είηε κε ζηαζεξνπνηεηέο αδξαλώλ (θαηά πξνηίκεζε θπζηθήο πξνέιεπζεο) 

ή θεξακηθώλ δαπέδσλ. Σα ελ ιόγσ πιηθά, εθηόο από απμεκέλε 

αλαθιαζηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αζθαιηηθέο επηθαιύςεηο παξνπζηάδνπλ 

θαη απμεκέλε πδαηνπεξαηόηεηα, κεηώλνληαο ηελ αζηηθή ζεξκνθξαζία θαη 

βειηηώλνληαο ην κηθξνιίκα. Σεηνηεο εθαξκνγέο απνηεινύλ δηάθνξνη 

πεδόδξνκνη, πνδειαηόδξνκνη, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θεπεπηηθέο 

επηθάλεηεο.  

 

6. 3. 1. Με ζεξκά πιηθά 

 

Γηα ηε κείσζε ησλ απμεκέλσλ ζεξκνθξαζηώλ πνπ παξαηεξνύληαη, 

ε ρξήζε ςπρξώλ πιηθώλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν θαη ζηηο εμσηεξηθέο 

επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ είλαη ζεκαληηθή. Με ηνλ όξν «ςπρξά πιηθά» 

θαηεγνξηνπνηνύκε ηα πιηθά ρακειήο ζεξκνρσξηηηθόηεηαο πνπ 

νπζηαζηηθά δελ απνζεθεύνπλ ζηε κάδα ηνπο κεγάια πνζά ζεξκόηεηαο. 

Πξόθεηηαη δειαδή γηα πιηθά κε πςειό ζπληειεζηή εθπνκπήο ππέξπζξεο 

αθηηλνβνιίαο (εθπέκπνπλ κε ηαρύ ξπζκό ηα πνζά ηεο ζεξκόηεηαο πνπ 

έρνπλ απνξξνθήζεη), ρσξίο λα ραξαθηεξίδνληαη από ηδηαίηεξα πςειή 

αλαθιαζηηθόηεηα ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, νπόηε θαη δελ πξνθαινύλ 

έληνλα πξνβιήκαηα ζάκβσζεο.  

  Αλαιόγσο κε ην πνύ ηνπνζεηείηαη ην ςπρξό πιηθό, έρνπλ ζεζπηζζεί 

όξηα σο πξνο ηελ αλαθιαζηηθόηεηα θαη ην ζπληειεζηή εθπνκπήο ηνπ.  
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ύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα ΠΔΣΔΠ, πξνηείλεηαη ε 

αλαθιαζηηθόηεηά ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε επίπεδν δξόκνπ λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 0, 60 γηα έγρξσκα επηθαλεηαθά πιηθά θαη ηνπιάρηζηνλ 

0, 75 γηα πιηθά ιεπθνύ ρξώκαηνο (ΤΠΔΥΩΓΔ, 2010).  

  Σα ςπρξά πιηθά εθαξκόδνληαη είηε ζε επηθάλεηεο θηηξίσλ 

(επηθαιύςεηο, επηρξίζκαηα) είηε ζηηο ππόινηπεο επηθάλεηεο ηνπ 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο (πεδνδξόκηα, δξόκνη, πιαηείεο, ρώξνη 

ζηάζκεπζεο θνθ).  

Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη απνζεθεύνπλ κηθξά πνζά ζεξκόηεηαο, κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπο εμαζθαιίδνληαη ρακειόηεξεο επηθαλεηαθέο 

ζεξκνθξαζίεο ζην δνκεκέλν ρώξν, ζε ζρέζε κε άιια πιηθά επίζηξσζεο. 

Οη επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο ησλ ςπρξώλ πιηθώλ ζπλήζσο δελ 

μεπεξλνύλ ηνπο 50oC, ελώ γηα ζπλήζε δνκηθά πιηθά νη επηθαλεηαθέο 

ζεξκνθξαζίεο ηε ζεξηλή πεξίνδν κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (π. ρ. 

επίζηξσζε δσκάησλ κε καύξνπ ρξώκαηνο ζηεγαλνπνηεηηθά θύιια) λα 

θηάζνπλ θαη ηνπο 90oC.  

Ωο ηώξα, αλαθέξακε κόλνλ ηνπο ζεηηθνύο παξάγνληεο ησλ 

„‟ςπρξώλ πιηθώλ‟‟. Ωξα λα αλαθέξνπκε θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απησλ: 

 

 1. Έλα από ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ςπρξά επηθαλεηαθά 

πιηθά είλαη ην γεγνλόο όηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ κεηώλεηαη ε 

αλαθιαζηηθόηεηά ηνπο (γήξαλζε ηνπ πιηθνύ, επηθάζηζε ζθόλεο θ.ν.θ.).   

ε νξηζκέλεο πεξηπξώζεηο, αλάινγα κε ηελ θύζε θαη ηελ ζπληήξηζε, ε 

δηαύξσζε ελόο πιηθνύ κπνξεί λα θζάζεη θαη ην 30%.  

2. θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, γηα ηελ δεκηνπξγία επλντθνύ κηθξνθιίκαηνο, 

κπνξνύκε λα ζπλδπάζνπκε ςπρξά πιηθά κε θαζαξνύο όγθνπο θύηεπζεο, 

ηνζν ζε νξηδόληηεο όζν  θαη ζε θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο.  

 

 

6. 4. ύλνςε 

 

Ζ δξάζε θαη νη επηινγέο ελόο αηόκνπ, επηξξεάδνπλ ηνπο γύξσ ηνπ. 

Ζ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνδνκήο θαη ηεο 

δηακόξθσζεο ησλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ, δελ ζπκβάιινπλ κόλνλ ζηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη θαη‟επέθηαζε ρξεκάησλ ησλ ελνίθσλ, κα 

επηξξεάδνπλ θαη ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο άξα θαη ηελ πνηόηεηα δσήο 

ηξίησλ.  

Αξθεί θάπνηνο λα θάλεη ηελ αξρή θαη κέζσ ηεο κίκεζεο εμ‟ελόο 

νξκνύκελνη, ε βηνθιηκαηηθή νηθία γίλεηαη βηνθιηκαηηθό ζπγθξόηεκα, 

βηνθιηκαηηθή γεηηνληα, πεξηνρή, πξνάζηην, πόιε.  
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 Οη απώιεηεο ζεξκόηεηαο νηαλ πξνηηκάκε ηελ θαηαζθεπή έλνο 

ζπκβαηηθνπ θηξίνπ είλαη πνιύ πςειέο ζε ζρέζε κε έλα βηνθιηκαηηθν 

θηίξην. ηελ πεξίπησζε ησλ δηθώλ καο θαηαζθεπώλ έρεη γίλεη εθηεηακέλε 

ρξήζε πιηθώλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, όπσο είλαη ην μύιν θαη ε 

πέηξα θαζώο επίζεο ε ηνπνζέηεζε δηπινύ παινπίλαθα, κνλώζε θ.η.ιπ, νη 

απώιεηεο ζεξκόηεηαο είλαη κεδακηλέο εσο ακειεηέεο, θαη απηό νθείιεηαη 

ζηνλ ζσζηό ζρεδηαζκό πνπ έρεη πξνθύςεη ζην θηίξην. Οη ηερληθέο 

αεξηζκνύ, δξνζηζκνύ, θσηηζκνύ ιεηηνπξγνύλ ζην 100%, ιόγσ ηεο 

ζσζηήο ηνπνζέηεζεο ηνπ θηηξίνπ κέζα ζην νηθόπεδν θαη ηνπ ζσζηνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζε ηνπ θπηεκέλνπ δώκαηνο 

ιεηηνπξγεί θαηαιπηηθά ζην λα κελ ππάξρνπλ απώιεηεο ζεξκόηεηαο, θαη ν 

ιόγνο είλαη δηόηη ην δώκα απηό δελ επηηξέπεη ζηα ζεξκά κόξηα ηνπ αέξα 

ηα νπνία αλεβαίλνπλ θαζύςνο ηνπ θηηξίνπ λα εμέιζνπλ από ην θηίξην, κε 

απνηέιεζκα απην λα ζπλεπάγεηαη ηελ απώιεηα ζεξκόηεηαο. Όπσο 

πξναλαθεξάκε ε ηνπνζέηεζε δηπινύ ή ηξηπινύ παινπίλαθα είλαη πνιύ 

ρξήζηκε, θαη ν ιόγνο είλαη ην θελό πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνπο δύν 

παινπίλαθεο  ην νπνίν απνηειεί ηελ ιεγόκελε ζεξκνγέθπξα, ε νπνία δελ 

επηηξέπεη ζηνλ θξύν αέξα λα εηζρσξίζεη κεζα ζηνπο εζσηεξηθνύο 

ρώξνπο. 

8. Ζ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 

Ζ πνηόηεηα ηνπ αέξα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζε κία βηνθιηκαηηθή 

θαηνηθία θαη απηό απνδεηθλύεηαη κε πάξα πνιινύο ηξόπνπο. Ζ 

πνηόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ αέξα επηβάιεηαη λα βξίζθεηαη πάληνηε ζε 

πςειά επίπεδα, δηόηη ν άλζξσπνο ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ πεξλά 

ηηο πεξηζζόηεξεο ώξεο ηεο εκέξαο.  
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 Ζ θαθή πνηόηεηα αέξα επεξεάδεη ηνλ άλζξσπν θαηά πνιύ θαη 

έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ηνπ πξνμελίζεη κεγάια πξνβιήκαηα, όπσο πρ 

πνλόιαηκν, θξάμηκν ηεο κύηεο θ. η. ι. π. Ζ δηαζθάιηζε ηεο θαιήο 

πνηόηεηαο αέξα ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο επηηπλράλεηαη κε ηηο 

αθόινπζεο πξαθηηθέο.  

 Ο σζηόο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ 

Ο αεξηζκόο κπνξεί λα είλαη θπζηθόο κέζσ ησλ αλνηγκάησλ. Ο ξπζκόο 

αλαλέσζεο ηνπ αέξα εμαξηάηαη από ηελ ρξήζε ησλ ρώξσλ θαη ην 

θαζεζηώο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ. (αξηζκόο αηόκσλ, σξάξην παξνπζίαο. Ο 

ειάρηζηνο ξπζκόο αλαλέσζεο ζηηο θαηνίθηεο είλαη 0, 5 αιιάγεο ηελ ώξα. 

Γειαδή γηα έλαλ όγθν ρώξνπ 300m
2 
ρξεηάδνληαη 150 m

2 
θξέζθνπ αέξα 

ηελ ώξα.(Πεγή  EPΩTOKPITOΣ TΣIΓKA, Mηχ. Ηλεκτρολόγου Mηχ.  

Σεχνικό Περιοδικό ΚΣΙΡΙΟ Σ.114, ελ. 31)   

 Δμάιεηςε αηηηώλ θαη απνκάθξπλζε πεγώλ πνπ πξνθαινύλ 

ξύπαλζε.  

Παξάδεηγκα απνηειέη ην θάπληζκα όπνπ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

κεηώζεη ην πνζνζηό ηνπ θξέζθνπ αέξα κέζα ζε έλα θηίξην. Γηα ηνλ 

ιόγν απηό ε απνθπγή ηνπ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, γηα λα κπνξεί 

ην θηίξην κε επηηπρία λα δηαζέηεη θξέζθα πνζνζηά αέξα. 
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Δλεξγεηαθό είλαη ην ηδάθη ην νπνίν εθκεηαιεύεηαη ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό ζεξκόηεηαο πνπ παξάγεηαη από ηελ θαύζε ηνπ μύινπ 

δηνρεηεύνληαο ηελ ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηνπ ζπηηηνύ. Ζ ιεηηνπξγία 

ηνπ είλαη σο εμήο: ε δηνρέηεπζε ηνπ ζεξκνύ αέξα ζηνλ ρώξν 

πξνέξρεηαη από ηελ εηζαγσγή θξέζθνπ αέξα από ην εμσηεξηθό 

πεξηβάιινλ ν νπνίνο αέξαο εηζρσξεί κέζα ζηνλ ζάιακν θαη 

απηνκάησο κεηαηξέπεηαη ζε δεζηό. Ο ζάιακνο ζεξκαίλεηαη από ηελ 

δέζηε πνπ κεηαδίδνπλ ηα θαηόκελα μύια θαη κέζσ θάπνησλ πεξζίδσλ 

δηνρεηεύεηαη κέζα ζηνλ ρώξν θαη κνπ πξνζδίδεη ηελ επηζπκηηή 

ζεξκνθξαζία.  

 

 

 

9. 1 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΣΕΑΚΗΟΤ 

 

Οι τρφπεσ που διακζτουν τα 

ενεργειακά τηάκια ςτο πάνω 

μεροσ χρθςιμοποιοφνται ζτςι 

ώςτε να ειςζρχεται ο 

εξωτερικόσ αζρασ ςτο 

εςωτερικό του χώρου 
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1) Τςειή ζεξκηθή απόδνζε  

2) Δμνηθνλόκηζε ζηελ ρξεζηκνπνίεζε μύινπ  

3) Σα θαπζαέξηα κεηώλνληαη δξακαηηθά ζε πνιύ κεγάιν βαζκό 

4) Γελ ππάξρεη ν θηλδύλνο εηζρώξεζεο θαπλνύ κέζα ζηνλ εζσηεξηθό 

ρώξν.  

5) Μεγάιε αζθάιεηα ιόγσ ηεο πόξηαο  

Ζ κεγαιύηεξε απόδνζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηδαθηνύ είλαη όηαλ ε 

πόξηα είλαη θιεηζηή. Αληηζέησο όκσο κπνξεί θαη ε πνξηά λα 

βξίζθεηαη θαη αλνηρηή έηζη ώζηε λα κπνξνύλε λα απνιακβάλνπκε 

ηελ όκνξθε ζέα ηεο θσηηάο.  

 

 10. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΑ ΖΛΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

10.1 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σα θσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα είλαη κεγάιεο ή θαη κηθξέο 

επηθάλεηεο νη νπνίεο απνζεθεύνπλ έλα κεγάιν πνζνζηό ηηο αθηηλνβνιίαο 

ηνπ ήιηνπ δήιαδε κεηαηξέπνπλ ηελ ελέξγεηα ηνπ θσηόο ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ λόηην 

πξνζαλαηνιηζκό όπνπ ν ήιηνο θπξηαξρεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 Σν θόζηνο ησλ θσηνβνιηαηθώλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη από ηηο 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ πξνβιεπόκελνπ θηηξίνπ όπσο θαη από ηελ 

γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε παξαθάησ πίλαθαο καο δηαζαθελίδεη κε αθξίβεηα 

όια εθείλα ηα ζηνηρεηά πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα επηιέμνπκε ηελ 

θαηάιιειε επηθάλεηα παζεηηθνύ ζπζηήκαηνο.  
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Πεγή iqsolarpower.com 

Δηθόλα 1 

Σα νθέιε από ηελ ρξήζε ησλ θσηνβνιηαηθώλ παλέισλ είλαη 

δεδνκέλα. Ζ απόδνζε ελόο παλέινπ θπκαίλεηαη ζε πνιύ πςειά επίπεδα 

θαη απηό νθείιεηαη ζηηο ειηαθέο αθηίλεο πνπ κεηαδίδνπλ ηελ ζεξκόηεηα 

ζε απηά. Από ηελ ζηηγκή πνπ ηνπνζεηείηαη έλα παλέιν από ηελ πξώηε θη 

όιαο κέξα ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηα θέξδε πνπ απνθνκίδνληαη είλαη πνιιά. 

Δπίζεο ην βηνθιηκαηηθό θηίξην ζην νπνίν έρεη ηνπνζεηεζεί ην παλέιν έρεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα, θαη ην ζεκαληηθόηεξν από απηά βξίζθεηαη ζην όηη 

αλεβαίλεη θαηαθόξπθα ε αμία ηνπ.  

 

 

 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ πξνζδνθνύκελε αύμεζε 

ζηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ ζε θηίξηα κέρξη ην 2025 
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Πεγή ΚΑΠΔ 

 

11.ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ζηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα δελ 

παξνπζηάδεηαη ε ύπαξμε θιηκαηηζηηθνύ δηόηη ιεηηνπξγνύλ απνιύησο 

θπζηνινγηθά νη ηερληθέο δξνζηζκνύ θαη αεξηζκνύ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο ππάξρνπλ θαη νη ιεγόκελνη αλεκηζηήξεο αιιά ζε 

κεησκέλα πνζνζηά. Όηαλ ηα ζπζηήκαηα δξνζηζκνύ θαη αεξηζκνύ 

ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ζσζηό ηξόπν ζύκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο δελ ζα 

παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο.  

 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ησλ αηόκσλ ζηνπο εζσηεξηθνύο 

ρώξνπο ηνπ θηηξίνπ γηα πρ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, αλ έρεη 
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πξνθύςεη ζσζηή θαηαζθεπή ηνηέ ζα παξαηεξεζεί όηη επηηπγράλεηαη 

ζεξκηθή άλεζε ζε αξθεηά πςειέο ζεξκνθξαζίεο όπνπ ν αεξηζκόο έρεη 

εθαξκνζζεί ζην θηίξην νξζώο. Οη ζεξκνθξαζίεο άλεζεο ζηα θηίξηα 

απηά όπνπ ππάξρεη θαηαθόξπθνο αεξηζκόο είλαη πεξίπνπ ζηνπο 31, 

5
0
C. Αληηζέησο ππάξρνπλ θηίξηα ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ ζσζηή 

ηερληθή ζθηαζκνύ θαη αεξηζκνύ, θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

δπζθνξία ησλ αηόκσλ απηώλ, όπνπ ε ζεξκνθξαζία απηή επέξρεηαη 

πεξίπνπ ζηνπο 21
0
C. Πεγή ΣΟΣΔΔ 

12. ΤΝΣΖΡΖΖ 

 

Ζ ζπληήξεζε απνηειεί ηελ ηειεπηαία παξάκεηξν γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο  απνδνζεο ησλ βηνθιηκαηηθώλ 

θαηνηθηώλ κε παζεηηθά ζπζηήκαηα θαη άιιεο ηερληθέο πνπ 

εθαξκόδνληαη. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό ην θεθάιαην ηεο ζπληήξεζεο 

δηόηη κε απηόλ ηνλ ηξόπν επηηπλράλεηαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

θηηξίνπ. Κύξηνη ιόγνη πνπ καο νδεγνύλ ζηελ ζπληήξεζε ηνπ 

θηηξίνπ αλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα είλαη ε ζθόλε, ε 

παιαηόηεηα ησλ δηαθαλώλ πιηθώλ, ε παιαηόηεηα ησλ 

θνπθσκάησλ, ε νμείδσζε θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη 

πξνζπαζνύλ λα κεηώζνπλ ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ ζηελ 

πνξεία ησλ ρξόλσλ. 
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 13. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

 

ηελ πεξηνρή ηεο νξεηλήο λαππαθηίαο, ζηνλ νηθηζκό ησλ θξπνλεξίσλ 

ππάξρεη γήπεδν εκβαδνύ 7. 400 η.κ, εθ ησλ νπνίσλ δνκήζηκα απνηεινύλ 

ηα 3120η.κ ζύκθσλα κε ηνπο θιηκαθσηνύο ζπληειεζηέο πνπ ηζρύνπλ 

ζηελ πεξηνρή. Μέζα ζην γήπεδν ζα δεκηνπξγεζεί ζπγθξόηεκα 

αλεμάξηεησλ θαηνηθηώλ ζηηο νπνίεο έρεη γίλεη εθαξκνγή βηνθιηκαηηθώλ 

ηερλνινγηώλ. Θα θαηαζθεπαζζνύλ ζπλνιηθά 23 θαηνηθίεο ηξηώλ 

δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ, ζε έλα εύξνο από 90 έσο 200 ηεηξαγσληθά. Ο θάζε 

ηύπνο νηθίζθνπ απεζύλεηαη ζε δηαθνξεηηθό θνηλό θαη είλαη ηθαλά λα 

θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πηζαλώλ αγνξαζηώλ, ηόζν γηα ρξήζε κόληκεο, 

όζν θαη εμνρηθήο θαηνηθίαο.       

   Σν νηθόπεδν ζην νπνίν πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην 

ζπγθξόηεκα ησλ βηνθιηκαηηθώλ θαηνηθηώλ είλαη ππν θιίζε 20% θαη 

βξίζθεηαη ζηα βνπλά ηεο νξεηλήο λαππαθηίαο. Πξόθεηηαη γηα έλα νξεηλό 

κέξνο όπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη ηδίαηηεξα ρακειέο ην ρείκσλα θαη ην 

θζηλόπσξν, ελώ ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη νη ζεξκνθξαζίεο βξίζθνληαη 

ζε πην πςειά επίπεδα. Σα θηίξηα ηα νπνία πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ 

έρνπλ ζέα πξνο ηνλ λόην. Σν ηνπίν απνηειείηαη από δέληξα θαη αεηζαιή 

θαη θπιινβόια  

 Αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ηξηώλ εηδώλ θηηζκάησλ. 

Πξναλαθέξζεθε πσο ην ζύλνιν ησλ θηηζκάησλ ζα είλαη 23, από ηα νπνία 

ηα 11 είλαη 90 m
2
, ηα 7 είλαη 160 m

2, 
θαη ηα 5 είλαη 200 m

2 
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13.1  Οηθία ηύπνπ Α’  

 

Πξόθεηηαη γηα ηελ κηθξόηεξε επηινγή από ηηο ηξείο. Καιύπηεη 

επηθάλεηα ελελήληα ηεηξαγσληθώλ ζε δύν επίπεδα(50θ‟ 40 η. κ). ην 

ηζόγεην  βξίζθνληαη ην ζαιόλη-ηξαπεδαξία, θνπδίλα θαη WC.  
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ηνλ πξώην ππάξρνπλ δύν θξεββαηνθάκαξεο κε μερσξηζηά 

κπάληα,  εθ ησλ νπνίσλ ε κία κε βεζηηάξην.  
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Πξόθεηηαη γηα ην θζελόηεξν θαη ην κεγαιύηεξν ζε αξηζκό από 

ηνπο ηξείο νηθίζθνπο. Σνπνζεηείηαη ζην ρακειόηεξν ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ 

δεκηνπξγόληαο κηα δώλε 11 νκνίσλ θαηνηθηώλ ρσξίο πεξηνξηζκό ζηελ 

ζέα.  

ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη γίλεη εθηελήο ρξήζε βηνθιηκαηηθώλ 

εθαξκνγώλ, κε ζηόρν ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη θαηεπέθηαζε 

ρξεκάησλ από ηνπο ηδηνθηήηεο. Σν πξώην ζηνηρείν πνπ παξαηεξεί θαλείο 

είλαη ε επηθιηλήο θπηεκέλε ζηέγε, ε νπνία νπηηθά βνεζά ζηελ νκαιή 

κεηάβαζε από ην θηίξην ζην γύξν πεξηβάιινλ, ελώ πξαθηηθά κεηώλεη ηηο 
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ζεξκηθέο απώιιεηεο κέζσ ηεο ζηέγεο έσο θαη 40% ζε ζύγθξηζε κε κηα 

ζπκβαηηθή.  

 

 

 

 

 Ο αλαηνιηθόο ηνίρνο έρεη επελδπζεί κε ιεπθή μπιεία ε νπνία 

αληαλαθιά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο. 

 

 

 
 

Αλαηνιηθή όςε(Γ) 

 

 

 

 

 



ΧΕΔΙΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 
 ΣΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ 

 

ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ 
ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ ΕΛ 145 από 173 
 
 

 

 

 

 

 

ηελ λόηηα όςε έρεη ηνπνζεηεζεί ειηαθόο ρώξνο-ζεξνθήπην ην 

νπνίν παξέρεη θπζηθή ζέξκαλζε ηνπ ρώξνπ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο 

ελώ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν κε ηελ ρξήζε εηδηθώλ αλνηγκάησλ 

απνθεύγνπκε θαηλόκέλα ππεξζέξκαλζεο(θεθ 3. 4. 3), ηαπηόρξνλα ζηνλ 

άλσ όξνθν έρεη ηνπνζεηεζεί θηλνύκελν ζθίαζηξν ην νπνίν ξπζκίδεη ην 

πνζνζηό θπζηθνύ θσηόο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ ρώξν. Σέινο γύξσ από ηελ 

λόηηα όςε ππάξρεη αξρηηεθηνληθή πξνεμνρή-πιάηζην ζην 1. 50m ην νπνίν 

παξέρεη θπζηθό δξνζηζκό θαζ‟νιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

 
 

Νόηηα όςε (Α) 
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Ζ δπηηθή όςε ραξαθηεξίδεηαη από ην εκθαλέο ζθπξόδεκα θαη ηα 

κηθξά αλνίγκαηα. Όπσο έρεη αλαθεξζεί ην ζθπξόδεκα έρεη 

ζεξκνπεξαηόηεηα 12 σξώλ πνπ ζεκαίλεη όηη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο 

ε επηθάλεηα ζπιιέγεη ζεξκόηεηα ηελ εκέξα θαη ηελ απειεπζεξώλεη κε 

κνξθή αθηηλνβνιίαο θαηά ηηο βξαδπλέο ώξεο.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Γπηηθή όςε (Γ) 
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 ηελ βόξεηα πιεπξά έρνπκε κηθξά αλνίγκαηα θαη εθηεηακέλε ρξήζε 

εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο.  

 

 

 
 

Βόξεηα Όςε(Γ) 
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13.2  Οηθία ηύππ Β’ 

Δκβαδόλ θηίζκαηνο =160 m
2
 

Σν ππόγεην βξίζθεηαη ζηελ ζηάζκε, ( -2, 75κ) όπσο θαίλεηαη θαη 

μεθάζαξα από ηηο ηνκέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. ην ππόγεην 

ππάξρνπλ 5 απνζεθεο δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ. Σν εκβαδόλ ηνπ 

ππνγείνπ είλαη 94 ηεηξαγσληθά κέηξα, ηα νπνία βξίζθνληαη εθηόο 

δόκεζεο. Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη είλαη πάρνπο 0, 30 θαη νη εζσηεξηθνί 

ηνίρνη είλαη 0, 10 θαηαζθεπαζκέλνη από νπηόπιζνπο.   
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ΚΑΣΟΦΖ ΗΟΓΔΗΟΤ 

Σν ηζόγεην είλαη 94 m
2 

θαη  ζηεγάδεη κηα ηξαπεδαξία, ζαιόλη, w. c, 

θνπδίλα Δπίζεο ην ηζνγείν απνηειείηαη από 2 εμώζηεο πνπ ζύκθσλα 

κε  ηνλ Γ.Ο.Κ απνηεινύλ ην 20% ησλ δνκήζηκσλ ηεηξαγσληθώλ. Ο 

εμώζηεο βξίζθεηαη ζηνλ λόηηα πιεύξα ηνπ ζπηηηνύ θαη ν άιινο είλαη 

ηνπνζεηεκελόο ζηελ αλαηνιηθε. ηελ λόηηα όςε είλα θαη 

ηνπνζεηεκέλνη  νη ηνίρνη trombe.  
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ΚΑΣΟΦΖ ΟΡΟΦΟΤ  

Ο όξνθνο είλαη 94 m
2 

θαη δηαζέηεη 3 θξεβαηνθάκαξεο,  2 κπάληα 

θαη έλα θαζηζηηθό κε ελεξγεηαθό ηδάθη. Οη δύν θξεβαηνθάκαξεο  ζηήλ 

λόηηα  πιεπξά εμππεξεηνύληαη από ην έλα κπαλην,  θαη ε θξεβαηνθάκαξα  

ζηελ αλαηνιηθή δηαζέηεη ην δεύηεξν κπάλην. ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν 

είλαη ηνπνζεηεκέλα, έλαο εμώζηεο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη έλαο 
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ηνίρνο trombe ζηνλ λόην. Ζ πξόζβαζε ζηνλ όξνθν γίλεηαη κέζσ 

θιηκαθνζηαζίνπ από ην ηζόγεην.      

 

ΚΑΣΟΦΖ ΓΧΜΑΣΟ  

Σν δώκα  δηαζέηεη αίζξην από παινπίλαθεο. Οη παινπίλαθεο 

ζηεξίδνληαη ζε πέξγθνια πνπ από ηα 5 δνθάξηα ηα 3 ζηεξίδνληαη ζε 

δνθνζήθεο ζην ηνίρν. Δπίζεο ην δώκα  θαιύπηεηαη κε ρισξνηάπηηα, 

θαζώο θαη δηαδξόκνπο από πιάθεο .ηελ λόηηα πιεπξά ππάξρεη 
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ηνπνζεηεκέλν θνηνβνιηαηθό πάλει. Δπίζεο ε νξνθή ηνπ δώκαηνο 

δηαζέηεη θύηεπζε .Ζ πξόζβαζε ζην δώκα γίλεηαη κέζσ ηνπ 

θιηκαθνζηαζίνπ. 

 

.  ηνλ λόηην πξνζαλαηνιηζκό ησλ θηηξίσλ ηύπνπ Β‟ είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη νη ηνίρνη trombe όπνπ ζηηο πην πάλσ ζειίδεο έρνπλ 

αλαθεξζεί αλαιπηηθά(θεθ.3). Δπίζεο ηα κεγάια αλνίγκαηα ηα νπνία 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί απνηεινύλ ραξαθηεξηζηεθό παξάδεηγκα ελόο 

βηνθιηκαηηθνύ θηίζκαηνο, όπνπ νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ηνπο ρεηκεξηλνύο 
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κήλεο ζα εηζρσξνύλ από ηνπο παινπίλαθεο θαη ζα καο πξνζθέξνπλ  

αίζζεζε άλεζεο. Αληηζέησο γηα ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο γηα λα κελ 

ππάξμεη ν θίλδπλνο ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ, έρεη γίλεη ηνπνζέηεζε 

ζηεγάζηξσλ ζηελ λόηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, όπνπ ζα καο πξνζθέξνπλ 

ηελ απαξαίηεηε ζθίαζε θαη θαηά απηόλ ηνλ ηξόπν ζα είλαη εθηθηή ε 

ζσζηή ξύζκηζε ηνπ δξνζηζκνύ θαη αεξηζκνύ. ην βνξεηλό ηκήκα ηνπ 

θηίξηνπ ηα αλνίγκαηα είλαη κηθξόηεξα από ηη ζηόλ λόην δηόηη  νη ειηαθέο 

αθηίλεο δελ πξνζπίπηνπλ ην ηκήκα . Ζ ζσζηή δηάηαμε ηνπ εζσηεξηθνύ  

ρώξνπ βνεζά ζηελ ηερληθή δξνζηζκνύ θαη αεξηζκνύ, όπνπ ηα αλνίγκαηα 

ζην βνξεηλό ηκήκα θαη λόηην δεκηνπξγνύλ ην ιεγόκελν <<ξεύκα>>πνπ 

απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αίζζεζε ηεο άλεζεο ησλ αηόκσλ πνπ 

πξόθεηηαη λα κείλνπλ ζε έλα βηνθιηκαηηθό θηίξην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΣΗΑ ΟΦΖ(Α) 
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ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΟΦΖ(Β) 
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ΒΟΡΔΗΑ ΟΦΖ(Γ) 

 

 

ΓΤΣΗΚΖ ΟΦΖ 
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TOMH A-A θ’ Β-Β 

 Σν θηίξην θέξεη ηνκέο ζε 2 ζεκεία, ηελ ηνκή Α-Α θαη ηελ ηνκή 

Β-Β. ηηο ηνκέο απηέο δηαθξίλνληαη νη θέξνληεο νξγαληζκνί, δει 

θνιώλεο, δνθάξηα θαη πιάθεο, ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

γξακκνζθίαζε. Δπίζεο δηαθξίλνληαη δηάθνξα ζηνηρεία όπσο θξεββάηηα, 

θαλαπέδεο, θαζηζηηθό θαη θιηκαθνζηάζηα. Σν ύςνο ηνπ θάζε νξόθνπ 

είλαη 2, 75κ θαζαξό θαη κνηθηό 3, 00κ. Καζώο επίζεο θαη νη πςνκεηξηθέο 

δηαθνξέο από πιαθά ζε πιάθα. 
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TOMH B-B 
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13.3 Οηθία ηύππ Γ’ 

 

Απνηειεί ηελ κεγαιύηεξε θαη πνιπηειέζηεξε θαηαζθεπή ε νπνία 

ζρεκαηίδεη νκάδα πέληε νκνίσλ θαηνηθηώλ βνξεην αλαηνιηθά ηνπ 

νηθνπέδνπ από ηηο ηξείο θαιύπηνληαο επηθάλεηα 200η. κ ζε δύν επίπεδα 

ελώ παξάιιεια πεξηιακβάλεη ππόγεην εθηόο ησλ πξνζκεηξνύκελσλ 

ηεηξαγσληθώλ. Σν ππόγεην-γθαξάδ επηθαλείαο 100η. κ πξνζθέξεη ρώξν 

γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ, ιεηηνπξγία πιπηεξίνπ-ζηεγλσηεξίνπ, 

ιεβεηνζηαζίνπ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο επηιέμεη λα θαηαθύγεη 

ζηελ ιύζε ζέξκαλζεο κέζσ πεηξειαίνπ ή αεξίνπ θαζώο θαη ρώξνπο 

απνζήθεπζεο θαη κεραλνζηαζίνπ αζαλζέξ.  
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 Ο ηζόγεηνο όξνθνο εκβαδνύ 90η. κ πεξηέρεη ηνπο ρώξνπο ζαινληνύ κε 

ηδάθη, ηξαπεδαξίαο θαη θνπδίλαο ελώ ζηνλ ίδην όξνθν ππάξρεη μελώλαο κε 

WC θαη ρώξνο κε πηζαλή ρξήζε παηδηθνύ δσκαηίνπ ή βηβιηνζήθεο-

γξαθείνπ ιόγσ ηνπ βνξεηλνύ πξνζαλαηνιηζκνύ.  
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ηνλ πξώην όξνθν, εκβαδνύ 80η. κ ζηεγάδνληαη ηξείο θξεβαηνθάκαξεο, 

όπνπ νη δύν κηθξόηεξεο κνηξάδνληαη έλα κπάλην, ελώ ε κεγαιύηεξε εθ 

ησλ ηξηώλ έρεη ηδάθη μερσξηζηό κπάλην θαη πξόζβαζε ζε εμώζηε.  
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Ζ θαηαζθεπή είλαη εθνδηαζκέλε κε αλειθηζηήξα δηαζηάζεσλ 

ηθαλώλ λα θαιύςνπλ κεηαθίλεζε αηόκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο. Σν ίδην ην 

ζρήκα θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ ρώξν απνηεινύλ παξάδεηγκα 

βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαζώο ηνπνζεηείηαη λνηηναλαηνιηθά κε 

ιόγν κήθνπο πιάηνπο 2 πξνο 1 ελώ ν όγθνο ηνπ έρεη ζρήκα ηξαπεδίνπ κε 

αλάπηπμε από βνξξά πξνο λόην, έηζη ώζηε λα νδεγεί καθξηά ηνλ θξύν 

βνξξηλό άλεκν ελώ ηαπηόρξνλα λα δεζκεύεη ηνπο λόηηνπο δξνζεξνύο 

αλέκνπο ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Δίλαη εμνπιηζκέλν κε δύν επηθιηλείο 

ζηέγεο πνπ θέξνπλ θύηεπζε. Δλώ παξάιιεια θέξνπλ παξάζπξα πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηνλ θπζηθό θσηηζκό ησλ πίζσ δσκαηίσλ.  

 
 

 Αλαηνιηθή όςε(Γ) 



ΧΕΔΙΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 
 ΣΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ 

 

ΔΗΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ ΓΙΩΡΓΟ 
ΧΡΟΝΟΠΟΤΛΟ ΚΩΣΑΝΣΙΝΟ ΕΛ 165 από 173 
 
 

 ηελ λόηηα όςε ππάξρεη ειηαθόο ρώξνο-ζεξκνθήπην πνπ παξέρεη θπζηθή 

ζέξκαλζε(θεθ 3. 4. 3) ελώ ε όςε έρεη επελδπζεί κε ζθνύξα πιηθά ηα 

νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ ζέξκαλζε ησλ άλσ ρώξσλ.  

 

 
 

  

 

 

Νόηηα όςε(Α) 
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ηελ βνξεηλή πιεπξά δελ κπνξέζακε λα απνθύγνπκε ηελ ρξήζε 

αλνηγκάησλ δηόηη νη ρώξνη πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ έρνπλ αλάγθε γηα ηνλ 

ζηαζεξό θσηηζκό πνπ παξέρεη απηόο ν πξνζαλαηνιηζκόο, γηα λα 

αληηζηαζκηζζνύλ νη απώιεηεο ιόγσ ησλ αλνηγκάησλ έγηλε εθηεηακέλε 

ρξήζε εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θαη επέλδπζε κε μύιν.  

 

 

 

 
 

 

 

Βόξεηα όςε(Γ) 
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ηηο επηθιηλείο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ έγηλε επέλδπζε 

ζεξκνζηθσληθώλ πάλει(θεθ 3. 4. 4) ηα νπία παξέρνπλ ζεξκό αέξα ζηνλ 

ρώξν ελώ ηαπηόρξνλα πξνζθέξεη έλα όκνξθν αηζζεηηθό απνηέιεζκα. 

 

 

 
 

 

Γπηηθή όςε(Β) 
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14. ΔΗΚΟΝΔ ΑΠ ΣΑ ΚΡΤΟΝΔΡΗΑ 
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Ζ πξαζίλε πεξηνρή πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα είλαη ην 

νηθόπεδν όπνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην ζύλνιν ησλ 

βηνθιηκαηηθώλ θαηνηθηώλ  
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15. Πεξίιεςε     

Ζ παξνύζα πηπρηαθή πξαγκαηεύεηαη ηνλ ζρεδηαζκό, κέζσ 

ειεθηνληθνύ ππνινγηζηή, ελόο ζπγθξνηήκαηνο βηνθιηκαηηθώλ θαηνηθηώλ 

ζηελ νξεηλή Nαππαθηία. ην ζπγθξόηεκα ππάξρνπλ ηξείο δηαθνξεηηθνί 

ηύπνη νηθίζθσλ νη νπνίνη ζην ζύλνιό ηνπο είλαη 23.    

 Σν θάζε θηίξην έρεη θαηαζθεπαζζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

εθκεηαιιεύεηαη ην κηθξνθιίκα ηεο γύξσ πεξηνρήο, ελώ ηαπηόρξνλα λα 

κεηώλεη όζν ην δπλαηόλ, ηηο ζεξκηθέο απώιιεηεο.Δθαξκνγέο 

βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηερλνινγηώλ εμνηθνλόκηζεο ελέξγεηαο , 

έρνπλ γίλεη ζε όια ηα ζεκεία ησλ θηηξίσλ, ώζηε νη έλνηθνη λα 

απνιακβάλνπλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο ζε θάζε επνρή ηνπ έηνπο, ελώ 

ηαπηόρξνλα λα έρνπλ θη άκεζν νηθνλνκηθό όθεινο από ηα κεησκέλα 

έμνδα ςύμεο-ζέξκαλζεο.    

 

Summary 

 The present diplomatic essay orbits around the design, via  

computer, of a bioclimatic house complex in the mountains of  

Naupaktia. The complex consists of three different types of houses, with 

a total sum of 23 independent buildings.     

 Each mountain residence has been built in a manner that allows it 

to gain the most from the local climate, while at the same time it should 

negate thermal losses. Bioclimatic architecture  and energy saving 

technologies have been applied throughout, so all residents can live in a 

comfortable environment all year round.  Consequently it minimizes the  

heating expenses thus making the property more economical to run. 
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 16. Δπίινγνο     

 

ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖΝ ΟΡΔΗΝΖ ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 

Μειεηεηέο: Γεκεηξόπνπινο Γεώξγηνο, Υξνλόπνπινο Κσλζηαληίλνο 

Έηνο θαηαζθεπήο 2011  

 Σα βηνθιηκαηηθά θηίξηα όπνπ έρνπλ κειεηεζεί έρνπλ 

αθνινπζήζεη θαηά γξάκκα ηνπο θαλόλεο ηνπ Κ.Δ.Ν.Α.Κ έηζη ώζηε λα 

κπνξνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο αιιά θαη 

γεληθόηεξα. Έρνπλ αθνινπζεζεί όιεο νη ηερληθέο δξνζηζκνύ, αεξηζκνύ, 

θσηηζκνύ.  Αλαιπηηθόηεξα ε ζσζηε ιεηηνπξγία ηνπ θπζηθνύ αεξηζκνύ 

νθείιεηαη ζηα κεγάια αλνίγκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηα θηίξηα, θαζώο επίζεο 

θαη ζηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπο.Σέινο ν θπζηθόο δξνζηζκόο 

επηηπγράλεηαη κε ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο κόλσζεο γηα λα κελ 

μεπεξαζηεί ην ςπθηηθό θνξηίν, κε ηελ ρξήζε πιηθώλ ζσζηνύ ρξώκαηνο  

θαη πθήο, ειηνπξνζηαζία γηα ηελ απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο, 

δηακόξθσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο κε ηελ ζσζηή ηνπόζεηεζε βιάζηεζεο    

(θπιινβόισλ θηα αεηζαιώλ δέληξσλ), θαζώο επίζεο θαη κε ηα αλνίγκαηα 

ησλ ηνίρσλ trombe από ηα νπνία εηζρσξεί ν δξνζεξόο αέξαο θαη καο 

παξέρεη ηελ άλεζε πνπ επηζύκνπκε. Πην ζπγθεθξίκέλα νη παινπίλαθεο νη 

νπνίνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη δηπινί κε δηάθελν γηα ιόγνπο 

κόλσζεο, θαη δηαζέηνπλ έλα ζπγθέθξηκελν βάζκν ζεξκνπεξαηόηεηαο ν 

νπνίνο δελ πξέπεη λα μεπεξαζηεί.     

 Σνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο όπνπ ν ήιηνο βξίζθεηαη ζε κεγαιό 

ύςνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επνρέο ηνπ έηνπο, ζεξκαίλεη ηα 

ζεξκνζηθσληθά παλέια, γηα λα κελ ύπαξμεη όκσο θίλδπλνο 

ππεξζέξκαλζεο θιείλνπκε ηηο εηζαγσγέο πνπ δηαζέηεη ην ζύζηεκα.  
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 Αληίζεηα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο αλνίγνπκε ηηο εηζαγσγέο γηα λα 

εηζρσξίζεη κέζα ζηνλ ρώξν ε ζεξκόηεηα, γηα λα αηζζαλόκαζηε ζεξκηθή 

άλεζε. ην βόξεην ηκήκα ησλ θηηξίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί αλόηγκαηα  

κηθξήο θιίκαθαο θαη ν ιόγνο βξίζθεηαη ζην όηη νη παγσκέλνη βνξεηλνί 

άλεκνη επηθέξνπλ ζεξκηθέο απώιεηεο. Αληηζέησο ζύκθσλα κε ην ΣΟΣΔΔ 

ε ύπαξμε βόξεησλ αλνηγκάησλ είλαη πιήξσο απαξαίηεηε γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη ν θπζηθόο αεξηζκόο, θπζηθόο δξνζηζκόο. Σα θηίξηα 

δηαζέηνπλ θπηεκέλα δώκαηα, ηα νπνία έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα(θεθ 

6.2.3) Δθηόο όκσο από ην παξαπάλσ πιενλέθηεκα ππάξρεη θαη ην δήηεκα 

ηεο αηζζεηηθήο νκνξθηάο ησλ θηηξίσλ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαζώο 

επίζεο θαη  γεληθόηεξα  όιε ε κειέηε πνπ έρεη καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα όηη ηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα αλήθνπλ ζε κία αλόηεξε 

θαηεγνξία από όηη ηα ζπκβαηηθά θηίξηα, θαη νη ιόγνη πξνηίκεζεο ηνπο 

είλαη πνιινί.         

  Ο πην ζεκαληηθόο ιόγνο είλαη όηη κεηά ηελ θαηαζθεπή ελόο 

βηνθιηκαηηθνύ θηηξίνπ ηα ρξήκαηα ηα νπνία έρνπλ δαπαλεζεί γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ έρνπλ άκεζε απόζβεζε. Μία βηνθιηκαηηθή νηθία 

αξνπζηάδεη αξθεηέο αξεηέο σο πξνο ηελ ρξήζε ηνπ, νκσο δέλ ζηακαηά 

εθεί. Απνηειεη δείγκα αιιαγήο, κίαο πξνζπάζεηαο λα μεθύγνπκε απν ηηο 

κεζόδνπο ηνπ παξειζόληνο νη νπνίεο έθηαζαλ ηνλ πιαλήηε ζηα όξηά ηνπ.  

 Ζ βηνθιηκαηηθή θαηνηθία είλαη ην κέιινλ, είλαη ε βάζε γηα ηελ 

αιιαγε ζηνλ ηξόπν ζθέςεο. Υηίδνπκε πξάζηλα, θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Γηα κάο, γηα ηα παηδηά καο  «Γηα ηνλ άλζξσπν πνπ ζα έξζεη» 
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17. ηνηρεία 

Πεγή: Οικολογικι Δόμιςθ, Δ.Ι.Π.Ε. 2000 

 Γηπιό ηδάκη κε πιαίζην μύινπ => Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 21% 

 Θεξκνκόλσζε εμσηεξηθώλ ηνίρσλ θαη νξνθήο => Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 40 

% 

 Καηαζθεπή ηαξαηζόθεπνπ=> Μείσζε θνξηίνπ ςύμεο 30% θαη ζέξκαλζεο 10% 

ζηνλ ηειεπηαίν όξνθν. 

 ύλεζεηο ζπλζήθεο ζεξκίθεο άλεζεο=> Θεξκνθξαζία 20
ν 
ην ρεηκώλα 24

 0 
-26

ν 
ην 

θαινθαίξη. 

 Ζ νπηηθή αλέζε επεξεάδεηαη αξλεηηθά από ην θαηλνκέλν ηεο ζάκβσζεο, δειαδή 

ηελ θαζπζηέξεζε ησλ καηηώλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζε κηα έληαζε θσηηζκνύ πνιύ 

κεγαιύηεξε από ηελ κέζε έληαζε πνπ έρνπλ ζπλεζήζεη. 

 Σν θαηλνκέλν ηεο ζάκβσζεο πξνθαιεί δπζθνξία γηαηί ε εηθόλα ηνπ ρώξνπ 

γίλεηαη πξνζσξηλά ζνιή. 

 ε ςπρξά θιίκαηα πξέπεη λα επηιέγνληαη παινπίλαθεο κε κηθξό ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηόηεηαο θαη κεγάιν ζπληειεζηή ειηαθνύ θέξδνπο. 

 Όια ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά γεξλάλε κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο. 

 Σν ζθύξνδεκα έρεη 20% κεγαιύηεξε ζεξκνρσξεηηθόηεηα από ηελ πεηξά θαη 48, 

7% κεγαιύηεξε από ην ηνύβιν. 

 Σν αίζξην δελ ζπληζηάηαη ζηα ζεξκά θιίκαηα γηαηί επθόια πξνθαιεί 

ππεξζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ ην θαινθαίξη. ε ήπηα θιίκαηα ην αίζξην πξέπεη λα 

έρεη δηαηάμεηο ζθηάζεο θαη αεξηζκνύ. 
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 Σα βόξεηα αλνίγκαηα δελ ρξεηάδνληαη ζθίαζηξα 

 Ο θπζηθόο αεξηζκόο πξέπεη λα γίλεηαη κε νξζάλνηρηα παξάζπξα γηα 10-20 ιεπηα 

ην κεζεκέξη ηνλ ρεηκώλα θαη ην πξσί ε ην βξάδπ ην θαινθαίξη. 

 Ζ αληνιηθή θαη ε δπηηθή πιεύξα δέρνληαη πεξηζζόηεξε ειηαθή αθηηλνβνιία ην 

θαινθαίξη θαη ιηγόηεξε ηνλ ρεηκώλα. Ζ δπηηθή πιεπξά είλαη πην επηβαξεκέλε 

γηαηί δέρεηαη ηελ άκεζε αθηηλνβνιία ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο. 

 Σα παηδνύξηα θαη ηα ξνιά πξέπεη λα θιείλνπλ ην βξαδύ ηνλ ρεηκώλα θαη ηελ 

εκέξα ην θαινθαίξη. 

 Ο δηαξθήο αεξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηεο ζηέγεο πεξηνξίδεη ηα πξνβιήκαηα πγξαζηαο. 

 


