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 Δπραξηζηίεο 

  
Θα εέθαιε κα εηθνάζμοιε ηδκ εοβκςιμζφκδ ιαξ ζηδκ ηα Σζμοηάημο ηέθθα  

βζα ηζξ οπμδείλεζξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ ηδξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμζπάεεζαξ αοηήξ. 

  

Δπίζδξ εα εέθαιε κα εοπανζζηήζμοιε ζδζαίηενα ημκ η Δλανπάημ Γεχνβζμ, βζα 

ηζξ ηαεμνζζηζηέξ ζοιαμοθέξ ημο ζηδ ζπεδίαζδ ηδξ ηαημζηίαξ ιε ηδ πνήζδ 

δθεηηνμκζημφ οπμθμβζζηή(autocad ηαζ 3d max).  

 

Σέθμξ εα ήηακ πανάθεζρή ιαξ κα ιδκ πμφιε έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζημοξ 

Καναβζάκκδ Κχζηα, Κονζαηάηδ Γδιήηνδ, Υμνέαα Κχζηα, Κμοθμφνδ Αθελάκδνα 

ηαζ Κονζαηάηδ Δοαββεθία βζα ηδκ πμθφηζιδ αμήεεζα ηαζ οπμζηήνζλή ημοξ. 
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Κεθάιαην 1. Πξόινγνο 

  

Παναημθμοεχκηαξ ηδκ επζηαζνυηδηα, δε ιπμνμφιε πανά κα ιδκ πνμζέλμοιε 

ηδκ ακάβηδ αθθαβήξ ζηδκ εκενβεζαηή ακηίθδρδ. Ζ ζοκεπήξ αφλδζδ ηςκ εκενβεζαηχκ 

ακαβηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αζφδμηδ εηιεηάθθεοζδ ημο πενζαάθθμκημξ, 

ζοκεπάβμκηαζ  ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ  θοζζηχκ πυνςκ ηαζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημο πθακήηδ, 

επδνεάγμκηαξ έηζζ αηναία ηα ηθζιαημθμβζηά θαζκυιεκα, ηδκ εενιμηναζία ημο 

πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο κενμφ. 

Με ηα παναπάκς κα έπμοκ μδδβήζεζ ζε δναιαηζηέξ αθθαβέξ ζηδ 

ηαεδιενζκυηδηα ημο ακενχπζκμο είδμοξ, έβζκε επζηαηηζηυηενδ απυ πμηέ δ ακάβηδ 

άιεζδξ αθθαβήξ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ ιε ζηνμθή ζε άθθεξ ιμνθέξ 

εκένβεζαξ πμο εα είκαζ ακακεχζζιεξ, ιε θζθζηή δζάεεζδ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ιε 

εθάπζζηδ επζννμή πνμξ αοηυ. Έηζζ θμζπυκ βεκκήεδηε ιζα παβηυζιζα ηάζδ πμο 

ζηνέθεηαζ ζηδκ εθεβπυιεκδ ηαζ ιδ επζαθααή εηιεηάθθεοζδ πδβχκ εκένβεζαξ.  
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Κεθάιαην 2. θνπόο πηπρηαθήο εξγαζίαο 

 

ημπυξ ηδξ πηοπζαηήξ ιαξ, είκαζ δ ιεθέηδ ζπεδζαζιμφ ιζαξ ηαημζηίαξ, ζε 

πναβιαηζηυ ζεκάνζμ, υπμο εα ηαθφπημκηαζ  μζ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ιζα πεκηαιεθμφξ 

μζημβέκεζαξ, ιε ηνυπμοξ ηέημζμοξ, μζ μπμίμζ εα εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ ακακεχζζιεξ 

πδβέξ εκένβεζαξ, χζηε κα ηαεζζημφκ ηδ ηαημζηία πθήνςξ εκενβεζαηά αοηυκμιδ, ιε 

ηαοηυπνμκδ  εθάπζζηδ δοκαηή επζαάνοκζδ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

 

 

Δηθόλα 2.1: Φςημνεαθζζηζηυ ηαημζηίαξ 
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Κεθάιαην 3. Θεξκηθή Άλεζε 

 

3.1 Οξηζκόο ζεξκηθήο άλεζεο 

  

 Ζ εενιζηή άκεζδ  ιπμνεί κα μνζζηεί ςξ « δ αίζεδζδ ιζαξ πθήνμοξ θοζζηήξ 

ηαζ δζακμδηζηήξ, εοπάνζζηδξ ηαηάζηαζδξ βζα ημκ άκενςπμ». ε ζοκεήηεξ ηαθήξ 

εενιζηήξ άκεζδξ ημ άημιμ δεκ επζεοιεί ηαιζά εενιζηή αθθαβή ζημ πενζαάθθμκ ημο 

δζυηζ δεκ αζζεάκεηαζ ακεπζεφιδηδ γέζηδ, μφηε ακεπζεφιδημ ηνφμ ηαζ δ εζςηενζηή ημο 

εενιμηναζία παναιέκεζ ζηαεενή.[1] 

Οζ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ είκαζ ελανηχιεκεξ απυ θοζζημφξ, μνβακζημφξ 

ηαζ πενζααθθμκηζημφξ παναιέηνμοξ. Οζ αέθηζζηεξ, ζηακμπμζμφκ έκα πμζμζηυ ηζξ 

ηάλεςξ ημο 80% ημο πθδεοζιμφ ηαζ ηαεμνίγμκηαζ απυ ηδ ιεθέηδ ηςκ δζάθμνςκ 

ελςηενζηχκ παναιέηνςκ, πμο ακαθφμκηαζ παναηάης (Eζηυκα 3.1). 

 

Δηθόλα 3.1: Θενιζηή άκεζδ 
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3.2 Δμσηεξηθέο Παξάκεηξνη 

 

Εικόνα 3.2 : Πανάιεηνμζ Θενιζηήξ Άκεζδξ 

 

 

  •  Θεξκνθξαζία αέξα ρώξνπ:  

Πνυηεζηαζ βζα ηδ εενιμηναζία λδνμφ αμθαμφ ημο αένα  ημο πχνμο ζημκ μπμίμ 

ανίζηεηαζ ημ άημιμ ηαζ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή δζυηζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ 

εενιυηδηαξ πμο πάκεηαζ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια ιεηαθένεηαζ ζημκ αένα. 

Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ δ ιέβζζηδ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ιεηαλφ ημο επζπέδμο ημο 

παηχιαημξ ηαζ ημο ηααακζμφ πνέπεζ κα είκαζ ιέπνζ 3◦C (Πίκαηαξ 3.1.). 

 

   •  Μέζε ζεξκνθξαζία αθηηλνβνιίαο ηωλ εζωηεξηθώλ επηθαλεηώλ : 

 Ακαθένεηαζ ζηδ εενιυηδηα πμο αηηζκμαμθείηαζ απυ ηζξ εενιέξ επζθάκεζεξ ημο 

εζςηενζημφ πχνμο. Δίκαζ πμθφ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ, δζυηζ επδνεάγεζ ηδ εενιυηδηα 

πμο πάκεηαζ ιε αηηζκμαμθία ηαζ ιε αβςβζιυηδηα (ζε πενίπηςζδ επαθήξ) απυ ημ ζχια 

πνμξ ηζξ επζθάκεζεξ. Έκα ηαθά ιμκςιέκμ ηηήνζμ ελαζθαθίγεζ εενιμηναζία ηδξ 

εζςηενζηήξ επζθάκεζαξ ηςκ ελςηενζηχκ ημίπςκ πμθφ ημκηά ζηδ εενιμηναζία πχνμο, 

πενζμνίγμκηαξ έηζζ ηζξ  απχθεζεξ ηδξ αηηζκμαμθμφιεκδξ εενιυηδηαξ, ιε απμηέθεζια  

ηδκ επίηεολδ ηαθφηενδξ εενιζηήξ  άκεζδξ. 
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  •   Ταρύηεηα αέξα:  

Μέζα ζηα ηηήνζα, μζ ηαπφηδηεξ ημο αένα είκαζ ιζηνυηενεξ απυ 0.2m/s.Ζ 

ζπεηζηή υιςξ ηαπφηδηα ημο αένα πμο μθείθεηαζ ζηδ δναζηδνζυηδηα ημο 

αηυιμο πμζηίθεζ απυ 0-0,1 βζα δμοθεζά βναθείμο, έςξ 0.5-2 m/s, βζα πζμ έκημκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ. 

 

   •   Σρεηηθή πγξαζία: 

ηακ ημ κενυ εενιαίκεηαζ ηαζ ελαηιίγεηαζ ζημ πενζαάθθμκηα πχνμ, πανέπεζ ςξ 

απμηέθεζια οβναζία ζημκ αένα ημο πχνμο. πεηζηή οβναζία είκαζ μ θυβμξ ημο πμζμφ 

ηδξ οβναζίαξ ζημκ αένα πνμξ ηδκ οβναζία πμο εα πενζείπε, ακ ήηακ ημνεζιέκμξ ζηδκ 

ίδζα εενιμηναζία ηαζ πίεζδ. πεηζηή οβναζία πμζμζημφ 30% έςξ 60%, δεκ έπεζ 

ζδζαίηενδ επίδναζδ ζηδ εενιζηή άκεζδ (Πίκαηαξ 3.1.). ε ηάεε πενίπηςζδ, δ ζπεηζηή 

οβναζία πνέπεζ κα είκαζ πάκς απυ 20% χζηε κα ειπμδίγεηαζ δ απμλήνακζδ ηςκ 

αθεκκμβυκςκ ηαζ ηάης απυ 80% βζα ηδκ απμθοβή ζπδιαηζζιμφ ιμφπθαξ ζημ 

ηηήνζμ.[5] 

 

ΤΝΘΖΚΔ ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ ΑΠΟΓΔΚΣΖ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

ΥΧΡΟΤ (◦C) 

Καθμηαίνζ (εθαθνζά 

έκδοζδ) 

30% 

60% 

24,5-28 

23-25,5 

Υεζιχκαξ (γεζηυξ  

νμοπζζιυξ) 

30% 

60% 

20,5-25,5 

20-24 

Πίλαθαο 3.1 :πέζδ εενιμηναζίαξ-ζπεηζηήξ οβναζίαξ βζα εενιζηή άκεζδ,[ASHRAE 55-2004] 
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Κεθάιαην 4.Βηνθιηκαηηζκόο 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

ε ιζα επμπή, πμο πνμαάθθεηαζ επζηαηηζηυηενδ απυ πμηέ δ μζημθμβζηή 

δζαπείνζζδ ημο πενζαάθθμκημξ, δζανηχξ εκδοκαιχκεηαζ δ ζδέα υηζ δ αζμηθζιαηζηή 

ζοκζζηχζα μθείθεζ κα βίκεζ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ημο ανπζηεηημκζημφ ηαζ 

ηαηαζηεοαζηζημφ ζπεδζαζιμφ έηζζ χζηε κα πνμάβεζ έκα αζχζζιμ βζα ημ πανυκ ηαζ ημ 

ιέθθμκ πχνμ.[1,2,4] 

Δίκαζ εονέςξ απμδεηηυ υηζ μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ηαηαζηεοή πμο δζέπμκηαζ απυ 

ηζξ ανπέξ ημο αζμηθζιαηζζιμφ, υπζ ιυκμ δε ζηενμφκηαζ πμζυηδηαξ αθθά πανάβμοκ 

ηηήνζα εκανιμκζζιέκα απυθοηα ιε ημ ηθίια ηαζ ημ πενζαάθθμκ, δζαζθαθίγμκηαξ 

πανάθθδθα άκεηδ ηαζ οβζεζκή δζααίςζδ ημο ακενχπμο ζημ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ ημο. οβπνυκςξ, εεςνείηαζ ιζα μζημκμιζηή επέκδοζδ ιε πνυκμ 

απυζαεζδξ πμο ηοιαίκεηαζ ζε θμβζηά επίπεδα. 

 πςξ ακαθέναιε ηαζ παναπάκς, έπεζ παναηδνδεεί δ αθθδθελάνηδζδ ηςκ 

παναβςβζηχκ δναζηδνζμηήηςκ ηςκ ακενχπςκ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ 

ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ ζημ πενζαάθθμκ ημοξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, μζ άκενςπμζ βζα 

κα ελαζθαθίζμοκ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ, είκαζ άιεζα ελανηχιεκμζ απυ ηζξ 

εηάζημηε ιεηααμθέξ ηςκ πενζααθθμκημθμβζηχκ, ηαζνζηχκ ηαζ θοζζηχκ θαζκμιέκςκ. 

Δηεί αηνζαχξ έβηεζηαζ δ πνυηθδζδ ζημοξ ιεθεηδηέξ, δδθαδή ζηδ δδιζμονβία 

ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ ιέζα ζηα ηηήνζα, αλζμπμζχκηαξ ζημ ιέβζζημ ααειυ ηζξ 

εεηζηέξ παναιέηνμοξ ημο ηθίιαημξ.[3] 
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4.2 Οξηζκόο βηνθιηκαηηζκνύ 

 

Χξ απυννμζα υθςκ ηςκ παναπάκς, ήηακ  επζαεαθδιέκδ δ ακάβηδ δδιζμονβίαξ 

ιζαξ μθζζηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ακηίθδρδξ πμο ζοπκά ακαθένεηαζ ιε υνμοξ υπςξ 

δθζαηή ανπζηεηημκζηή, εκενβεζαηυξ ζπεδζαζιυξ, παεδηζηυξ δθζαηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ 

υπμο ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαεζενχεδηε δζεεκχξ ιε ημκ επζζηδιμκζηά δυηζιμ υνμ 

«Βζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ».[2] 

Ο αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ απμζημπεί ζηδ ηαηαζηεοή ηηδνίςκ ιε ζημπυ 

ηδκ ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ, αλζμπμζχκηαξ ηδκ δθζαηή 

εκένβεζα ηαζ άθθεξ πενζααθθμκηζηέξ πδβέξ, αθθά ηαζ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ημο 

ηθίιαημξ. Δπζπθέμκ, ακαβκςνίγεζ ηδκ νοειζζηζηή επίδναζδ ηδξ ημπμβναθίαξ, ημο 

ημπίμο, ημο κενμφ, ηδκ ζηακυηδηα ηςκ εθεφεενςκ πςνχκ κα ιεβζζημπμζμφκ ή κα 

εθαπζζημπμζμφκ ηδκ δζείζδοζδ ημο δθίμο ηαζ ημο ακέιμο ηαζ ακαδεζηκφεζ ημ 

ζδιακηζηυ νυθμ ημο ζπεδζαζιμφ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ μζ επζδζςηυιεκμζ 

ζηυπμζ. Ζ θμβζηή ημο ζπεδζαζιμφ ζε ανιμκζηή ζπέζδ ιε ημ ηθίια είκαζ ηυζμ παθζά 

ακηίθδρδ υζμ ηαζ δ ηέπκδ ημο “ηηίγεζκ”.   

 Βαζζηά ζημζπεία ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ απμηεθμφκ ηα παεδηζηά 

ζοζηήιαηα πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηα ηηήνζα ιε ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 

πενζααθθμκημθμβζηχκ πδβχκ βζα εένιακζδ, ρφλδ ηαζ θςηζζιυ ηςκ πχνςκ, αθθά 

ηονίςξ μζ ηεπκζηέξ δυιδζδξ ηςκ ηηδνίςκ πμο αεθηζχκμοκ ηδκ θοζζηή θεζημονβία ηαζ 

ηδκ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ημο ηεθφθμοξ ζε ζοκάνηδζδ ηςκ επμπχκ (Δζηυκα 4.1). 

Οοζζαζηζηά, ζηυπμ έπεζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ, ηα μπμία 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ εκένβεζα, ιέζς ιζαξ πνμζεηηζηήξ ηαζ ιεθεηδιέκδξ δζαιυνθςζδξ 

ημο αζηζημφ ζζημφ ηαζ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ιεβεεχκ, χζηε κα αεθηζχκεηαζ ημ 

ιζηνμηθίια ηαζ δ εενιζηή άκεζδ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, εκχ πανάθθδθα 

πενζμνίγεηαζ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ.[1,4] 

Δπίζδξ ελαζθαθίζεζ ηαεανυηενμ πενζαάθθμκ ελαζηίαξ ημο πενζμνζζιμφ ηςκ 

εηπειπυιεκςκ αενζχκ νφπςκ απυ ηα ζοιααηζηά ηαφζζια, ιε απμηέθεζια ηδ 

δδιζμονβία εκυξ εθηοζηζημφ πενζαάθθμκημξ, ημ μπμίμ είκαζ ζηακυ κα δεζιεφεζ ηδ 

θοζζηή εκένβεζα πμο πανάβεηαζ απυ ήπζεξ ηαζ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ.[6] 
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Δηθόλα 4.1 : Απεζηυκζζδ αζμηθζιαηζημφ ηεθφθμοξ 
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4.3 Αξρέο Βηνθιηκαηηθνύ ρεδηαζκνύ 

 

4.3.1 Δηζαγσγή 

Ζ αζμηθζιαηζηή ακηίθδρδ βζα ημ ζπεδζαζιυ ειπενζέπεζ ηδκ πνμαθδιαηζηή  

πνμζανιμβή ηςκ ηηδνίςκ ζημ ημπζηυ ηθίια ηαζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, ιε επζδίςλδ 

ημκ πενζμνζζιυ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ζημ ηαηχηενμ δοκαηυ επίπεδμ, πςνίξ κα 

δζαηανάζζμκηαζ μζ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ.[2] 

Βαζζηή πνμτπυεεζδ απμηεθεί δ αλζμπμίδζδ ηςκ ημπζηχκ 

πενζααθθμκημθμβζηχκ παναιέηνςκ, δ πνήζδ ηδξ εκηυπζαξ εκένβεζαξ, οπυ ακακεχζζιδ 

ηαζ ζοκεπχξ ακελάκηθδηδ ιμνθή. Σμ ηηήνζμ εα πνέπεζ κα είκαζ ζηακυ κα ζοθθέβεζ ηαζ 

κα απμεδηεφεζ εενιυηδηα υηακ  οπάνπεζ ακάβηδ βζα εένιακζδ, κα θεζημονβεί ςξ 

θοζζηυξ ζοθθέηηδξ δνμζζζιμφ ηαζ ςξ απμεήηδ ρφλδξ, υηακ πνεζάγεηαζ ροηηζηά 

θμνηία ηαζ κα δνα ςξ θοζζηυξ ακακεςηήξ αένα, πνμηεζιέκμο κα πνμζθένεζ άκεημ 

εενιζηυ έζς-ηθίια. οκεπχξ δ ανπζηεηημκζηή ζφθθδρδ πνέπεζ κα αλζμπμζεί ηα ημπζηά 

ηθζιαηζηά δεδμιέκα. 

 Δπζπθέμκ, πεδίμ ιεθέηδξ  ηδξ αζμηθζιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ είκαζ δ πνήζδ 

ημπζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ ιζαξ πενζμπήξ, θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ιεηά απυ 

ιεθέηδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. Βαζζηά ηνζηήνζα βζα ηδκ 

εθανιμβή ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ πνέπεζ  κα είκαζ δ απθυηδηα πνήζδξ ηςκ 

εθανιμβχκ ηαζ δ απμθοβή πενίπθμηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηεπκζηχκ χζηε κα είκαζ 

πενζμνζζιέκδ δ ζοιαμθή ημο πνήζηδ ζηδ θεζημονβία ημοξ, ηαεχξ ηαζ δ πνήζδ εονέςξ 

εθανιμζιέκςκ ζοζηδιάηςκ.[1,4] 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 19 
 

Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνύ πξνθεηκέλνπ ην θηήξην λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηε βηνθιηκαηηθή αληίιεςε έρνπλ σο εμήο:  

 

• Σμ ηηήνζμ κα θεζημονβεί ςξ θοζζηυξ δθζαηυξ ζοθθέηηδξ 

• Αλζμπμίδζδ ημο δθίμο βζα θοζζηυ θςηζζιυ 

• Σμ πεζιχκα κα θεζημονβεί ςξ απμεήηδ εενιυηδηαξ 

• Σμ ηηήνζμ κα θεζημονβεί ςξ παβίδα εενιυηδηαξ 

• Σμ ηηήνζμ κα θεζημονβεί ςξ απμεήηδ θοζζηήξ ρφλδξ ημ ηαθμηαίνζ 

Οζ ανπέξ αοηέξ, βζα κα είκαζ εθανιυζζιεξ, πνέπεζ κα πθδνμφκ μνζζιέκεξ 

πνμτπμεέζεζξ, ηζξ μπμίεξ ηαζ εα επελδβήζμοιε ζηδ ζοκέπεζα. 

Δηθόλα 4.2: Φςημνεαθζζιυξ Βζμηθζιαηζηήξ Καημζηίαξ 
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4.3.2 Σν θηήξην σο θπζηθόο ειηαθόο ζπιιέθηεο 

  

4.3.2.1 Δηζαγσγή 

Πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθίγεηαζ δ θεζημονβία ημο ηηδνίμο ςξ θοζζημφ δθζαημφ 

ζοθθέηηδ ημ πεζιχκα, μ ζπεδζαζιυξ ημο μθείθεζ κα δζέπεηαζ απυ ηάπμζμοξ 

ζημζπεζμεεηδιέκμοξ  ηακυκεξ, μζ μπμίμζ ζπεηίγμκηαζ ιε : 

1. Καηάθθδθμξ πνμζακαημθζζιυξ-πςνμεέηδζδ ημο ηηδνίμο ζημ μζηυπεδμ, πμο 

αθμνά: 

 Δπζθμβή μζημπέδμο 

 .Υςνμεέηδζδ ημο ηηδνίμο ζημ μζηυπεδμ 

2.  Καηάθθδθμ ζπήια ηεθφθμοξ 

3. Μέβεεμξ ακμζβιάηςκ ζοκανηήζεζ πνμζακαημθζζιμφ 

4. Λεζημονβζηή δζάνενςζδ εζςηενζηχκ πχνςκ[22,23] 

 

 

4.3.2.2.  Καηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκόο – ρσξνζέηεζε ηνπ θηεξίνπ ζην νηθόπεδν 

 

4.3.2.2.1 Δπηινγή νηθνπέδνπ 

Έκα απυ ηα ααζζηυηενα ζηάδζα ιζαξ αζμηθζιαηζηήξ ιεθέηδξ, απμηεθεί δ 

δζαδζηαζία εφνεζδξ ηιήιαημξ βδξ, πμο κα ζοβηεκηνχκεζ εηείκα ηα παναηηδνζζηζηά 

έηζζ χζηε κα ημ ηαεζζημφκ ηαηάθθδθμ βζα ηδκ μιαθή ηαηαζηεοή εκενβεζαηήξ 

ηαημζηίαξ ή δ αλζμθυβδζδ ημο ήδδ οπάνπμκημξ μζημπέδμο. Πένακ απυ ηδ πνμθακή 

δζενεφκδζδ ηςκ υνςκ δυιδζδξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πενζμπήξ βζα ηδκ μπμία 

εκδζαθενυιαζηε, εα πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηάπμζα δεοηενεφμκηα 

παναηηδνζζηζηά, υπςξ είκαζ βζα πανάδεζβια, μ πνμζακαημθζζιυξ, δ εέα ηαζ δ ηθίζδ 

ημο μζημπέδμο.[22,64] 
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Σμ ζδιακηζηυηενμ υθςκ είκαζ μ ίδζμξ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο μζημπέδμο. 

οβηεηνζιέκα  ηαηαθθδθυηενμ εεςνείηαζ εηείκμ ημ μζηυπεδμ πμο έπεζ εέα πνμξ ημ 

κυημ ηαζ ηφνζμ άλμκα ηαηά ηδ θμνά ακαημθήξ - δφζδξ. Mε αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ ηηίνζμ 

ηαθφπηεηαζ απυ ημοξ αμνζκμφξ ακέιμοξ ηαζ αλζμπμζείηαζ ζςζηά δ εενιζηή δθζαηή 

εκένβεζα. Φοζζηά αοηά ζζπφμοκ βζα ζδακζηέξ ημπμεεζίεξ, βζαηί ακ ημ μζηυπεδμ 

ανίζηεηαζ ζε ορυιεηνμ ή οπάνπεζ ιπνμζηά ημο ιεβάθδ ηαηςθένεζα μζ ζοκεήηεξ 

αθθάγμοκ.[5,51] 

Δπίζδξ, ηάπμζεξ ιμνθμθμβζηέξ ακςιαθίεξ ημο εδάθμοξ ή δ φπανλδ ακμζπηήξ 

εάθαζζαξ ιπνμζηά ζημ μζηυπεδμ ιπμνεί κα αθθάλμοκ ζδιακηζηά ηδκ ηαηεφεοκζδ ηαζ 

ηδκ έκηαζδ ημο αένα, ιε απμηέθεζια κα ειθακίγμκηαζ δζαθμνέξ ζηδ εενιμηναζία.  

Θεςνείηαζ αοημκυδημ υηζ πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ πενζμπέξ υπμο οπάνπμοκ 

ηαθχδζα οπενφρδθδξ ηάζδξ, οπμζηαειμί ηαζ ποθχκεξ ηδξ ΓEH, ηεναίεξ ηζκδηήξ 

ηδθεθςκίαξ ή ναδζμηδθεμπηζημί ακαιεηαδυηεξ βζαηί ηα δθεηηνμιαβκδηζηά πεδία πμο 

δδιζμονβμφκηαζ εβηοιμκμφκ ζμαανμφξ ηζκδφκμοξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Ακ 

ζηυπμξ είκαζ  ιία μθμηθδνςιέκδ αζμηθζιαηζηή ηαηαζηεοή ηαθυ εα ήηακ κα 

πνμπςνήζμοιε ζε ιζα εηπυκδζδ ιεθέηδξ  ημο εδάθμοξ ηαζ ημο οπεδάθμοξ, βζα 

εκδεπυιεκμ φπανλδξ επζηίκδοκςκ ναδζμζοπκμηήηςκ ηαζ αηηζκμαμθίαξ.  

Δθαξκνγή 

 οβηεηνζιέκα, ημ μζηυπεδμ ηδξ πηοπζαηήξ ιαξ, έπεζ επζθεπεεί έηζζ χζηε κα 

έπεζ ημκ ηφνζμ άλμκά ημο ζε ακαημθή – δφζδ, ηαζ εέα πνμξ ημκ κυημ, υπςξ θαίκεηαζ 

ηαζ ζηζξ παναηάης αενμθςημβναθίεξ. Αοηυ ιαξ δζεοημθφκεζ πμθφ ζημκ ζπεδζαζιυ 

ηαζ ηδκ εκενβεζαηή ιεθέηδ ηδξ ηαημζηίαξ ιαξ. 

              

Δηθόλα 4.3: Πνμζακαημθζζιυξ ημο μζημπέδμο ιαξ 
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Δηθόλα 4.4: Αενμθςημβναθία ημο μζημπέδμο ιαξ ιέζς google earth  

 

4.3.2.2.2. Υσξνζέηεζε θαη πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ θηεξίνπ ζην νηθόπεδν 

 

 Δηθόλα 4.5: Βέθηζζημ ζπήια ηαζ πςνμεέηδζδ ηηδνίμο  

 

Ο πνμζδζμνζζιυξ ηαζ δ ηαηακυδζδ ημο πνμζακαημθζζιμφ ημο ηηδνίμο ιαξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ μζηυπεδμ, εεςνείηαζ ιείγςκ εέια βζα ηδκ ςξ πνμξ υθεθυξ ιαξ 

αλζμπμίδζδ ηςκ ηαζνζηχκ ζζμγοβζχκ. Χζηυζμ, ημ ζοβηεηνζιέκμ γήηδια είκαζ 

ζφκεεημ, βζαηί ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ υπςξ : 
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• Ζ ημπμβναθία ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημ ακάβθοθμ ημο εδάθμοξ 

• Σμ θοζζηυ ημπίμ 

• Ο ηοηθμθμνζαηυξ ευνοαμξ 

• Οζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, ηονίςξ άκειμξ ηαζ δθζαηή αηηζκμαμθία 

 

Γζα ηδκ εφηναηδ γχκδ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, μ 

ηαθφηενμξ πνμζακαημθζζιυξ είκαζ μ κυηζμξ, βζαηί δ δζαεέζζιδ δθζαηή αηηζκμαμθία 

είκαζ ζπεδυκ ηνζπθάζζα ζε ζπέζδ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ζε ακαημθή ηαζ δφζδ, βζα ηδκ 

πενίμδμ ημο πεζιχκα. οβηεηνζιέκα επανηήξ εενιζηή εκένβεζα απυ ημκ ήθζμ ημ 

πεζιχκα πνμζθένεηαζ απυ ηζξ 9.00 πι ιέπνζ ηζξ 3.00 ιι δθζαηή χνα. Καηά ηζξ χνεξ 

αοηέξ δ δζαεέζζιδ πμζυηδηα εενιυηδηαξ απυ ημκ ήθζμ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ημ ζφκμθμ 

ή ιεβάθμ ιένμξ ηςκ εενιακηζηχκ ακαβηχκ ημο ηηζνίμο.[3,6] 

οκεπχξ δ πςνμεέηδζδ ημο ηηδνίμο ζημ μζηυπεδμ ηαζ ηονίςξ, μ 

πνμζακαημθζζιυξ ημο πνέπεζ κα είκαζ πνμξ ημκ κυημ, βζα κα ελαζθαθίγεηαζ επάνηεζα 

δθζαζιμφ. Γζα ημ ηαθμηαίνζ ιεζχκεηαζ ζπεδυκ ζημ ιζζυ βζα ηζξ κυηζεξ επζθάκεζεξ, ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ ακαημθζηέξ ηαζ δοηζηέξ. 

Τπάνπμοκ δφμ ένεοκεξ πμο ιαξ πνμζδζμνίγμοκ ημκ ηαθφηενμ πνμζακαημθζζιυ 

ζε ζοβηεηνζιέκμ βεςβναθζηυ πθάημξ έηζζ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ιέβζζηδ 

πμζυηδηα δθζαζιμφ ημ πεζιχκα ηαζ δ πνμζηαζία απυ ημοξ ροπνμφξ αυνεζμοξ ακέιμοξ 

ηαζ αθεηένμο  ημ ηαθμηαίνζ ημ ηηίνζμ κα δνμζίγεηαζ απυ ηζξ αφνεξ, εκχ πανάθθδθα κα 

ιεζχκεηαζ δ έκηαζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, πενζμνίγμκηαξ, έηζζ ηζξ πζεακυηδηεξ 

οπενεένιακζδξ ημο ηηζνίμο.  

   φιθςκα ιε ημκ V. Olgyay μ ηαθφηενμξ πνμζακαημθζζιυξ βζα 40° αυνεζμ 

βεςβναθζηυ πθάημξ ανίζηεηαζ ζηζξ 17.5° ακαημθζηυηενα ημο κυημο εκχ ζφιθςκα ιε 

ημκ B. Anderson πνμηφπηεζ υηζ ημ ιεβαθφηενμ εενιζηυ ηένδμξ βζα 40° αυνεζμ 

βεςβναθζηυ πθάημξ έπεζ ημ ηηήνζμ υηακ μ ιεβάθμξ άλμκαξ ημο ανίζηεηαζ ζηδ 

ηαηεφεοκζδ ακαημθήξ – δφζδξ ηαζ απυηθζζδ ±25° ακαημθζηά ή δοηζηά (Δζηυκα 

4.6.).[10,14] 
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Δηθόλα 4.6: Βέθηζζημξ πνμζακαημθζζιυξ ηηδνίμο 

 

Δνβαθεία βζα ηδκ πςνμεέηδζδ ημο ηηδνίμο ηαζ ημκ απμηεθεζιαηζηυ έθεβπμ-

χνεξ ηαζ ιήκεξ δθζαζιμφ- απμηεθμφκ μζ θεβυιεκμζ δθζαημί πάνηεξ (Δζηυκα 4.7.).Οζ 

πάνηεξ αοημί, είκαζ ζπεδζαζιέκμζ βζα ζοβηεηνζιέκα βεςβναθζηά πθάηδ ηαζ πανέπμοκ 

ιζα πθήνδ εζηυκα ηδξ εέζδξ ημο δθίμο-βςκία φρμοξ ηαζ αγζιμφεζμο. οκεπχξ δ 

ζοζπέηζζδ ηςκ θαζκυιεκςκ ηνμπζχκ ημο δθίμο ιε ηδκ βεςιεηνία ημο πενζαάθθμκημξ 

ημο μζηυπεδμο πχνμο (ηηήνζα, θυθμζ, δέκηνα) πανέπεζ ιζα πθήνδ εζηυκα ηδξ 

ηαηαθθδθυηενδξ εέζδξ βζα ηδκ ημπμεέηδζδ ημο κέμο ηηδνίμο.[1,14] 

Με άθθα θυβζα, ιε αάζδ ημ ημπμβναθζηυ ηαζ ημοξ υνμοξ δυιδζδξ πμο 

ζζπφμοκ βζα ηδ πενζμπή, πνμζδζμνίγμοιε ηδ βςκία φρμοξ ηςκ ειπμδίςκ πμο 

πενζαάθθμοκ ημ μζηυπεδμ ιαξ, είηε επί ηδξ μζημδμιζηήξ βναιιήξ, είηε ζε οπμπχνδζδ 

απυ ηδκ μζημδμιζηή βναιιή ζε εέζδ ηδξ επζθμβήξ ιαξ.  
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Δηθόλα 4.7: Άνζζηδ πςνμεέηδζδ ηηδνίμο αάζδ πνμζακαημθζζιμφ 

 Δθαξκνγή 

 πςξ αθέπμοιε ηαζ απυ ηδκ παναηάης εζηυκα, μ πνμζακαημθζζιυξ ημο 

ηηδνίμο ιαξ είκαζ μ αέθηζζημξ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ημο αζμηθζιαηζζιμφ. Ζ ηαημζηία 

ιαξ έπεζ πςνμεεηδεεί έηζζ χζηε κα έπμοιε ηζξ ιεβαθφηενεξ εενιζηέξ απμθααέξ απυ 

ημκ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ. Γζα αηυιδ ιεβαθφηενδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ κυηζαξ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ, έπμοιε ζηνέρεζ ημ ηηίνζμ ιαξ ηαηά 30º  δοηζηυηενα ημο κυημο. 
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Δηθόλα 4.8: Ζθζαηυξ πάνηδξ ηδξ Αεήκαξ 
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4.3.2.3.  Σν θαηάιιειν ζρήκα ηνπ θειύθνπο 

 

 Σμ ηέθοθμξ ηςκ ηηδνίςκ απμηεθεί ημκ νοειζζηζηυ πανάβμκηα βζα ηδκ 

δδιζμονβία ζοκεδηχκ άκεζδξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηηζνίςκ, ηαηάζηαζδ πμο ιπμνεί κα 

επζηεοπεεί ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ εεηζηχκ επζδνάζεςκ ημο ηθίιαημξ ηαζ ηδκ απμθοβή 

ηςκ επζγήιζχκ. Ζ αλζμθυβδζδ ημο ημπζημφ ηθίιαημξ ηαεμνίγεζ ηδ ζηναηδβζηή 

ζπεδζαζιμφ ηςκ ηηδνίςκ ηαζ ηα πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηεθφθμοξ ημοξ, έηζζ 

χζηε κα ηαηακαθίζηεηαζ δ ιζηνυηενδ δοκαηή πμζυηδηα εκένβεζαξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ 

ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ ιέζα ζηα ηηίνζα. 

Σμ ζπήια ημο ηηδνίμο επδνεάγεηαζ απυ ηα ηθζιαηζηά δεδμιέκα ημο ηάεε 

ηυπμο ηαζ επδνεάγεζ ηζξ ακάβηεξ ημο ζε εένιακζδ, ρφλδ ηαζ θςηζζιυ. Έκα ηηήνζμ 

επίιδηεξ ηαηά ημκ άλμκα ακαημθή – δφζδ πνμζθένεζ ιεβαθφηενδ επζθάκεζα πνμξ ημκ 

κυημ βζα ηδκ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ εενιυηδηαξ ημ πεζιχκα. Πανάθθδθα, ημ ηαθμηαίνζ 

δ ζηίαζδ ηδξ κυηζαξ πθεονάξ είκαζ ζπεηζηά πζμ εφημθδ, εκχ μζ δοζιεκείξ 

πνμζακαημθζζιμί ακαημθή ηαζ ηονίςξ δφζδ, έπμοκ πενζμνζζιέκδ επζθάκεζα ηαζ 

ζοκεπχξ ιζηνυηενδ επζαάνοκζδ απυ ημκ ήθζμ ημ ηαθμηαίνζ.[6,10] 

 Απυ ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο άνζζημο 

ζπήιαημξ ηηδνίμο, ζε δεδμιέκμ βεςβναθζηυ πθάημξ ηαζ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

πνμέηορακ ζοκμπηζηά ηα ελήξ απμηεθέζιαηα (Δζηυκα 4.9.) : 

1. Σμ ηηήνζμ ηφαμξ δεκ είκαζ ημ αέθηζζημ ζπήια βζα ηζξ μπμζεζδήπμηε ζοκεήηεξ, 

πανά ημ βεβμκυξ υηζ έπεζ ηζξ ιζηνυηενεξ εενιζηέξ απχθεζεξ ημ πεζιχκα. Αοηυ ημ 

ζοιπέναζια, αέααζα, δε ζδιαίκεζ υηζ ςξ βεςιεηνζηή ιμνθή μ ηφαμξ δεκ είκαζ 

απμδεηηυξ. Άθθςζηε, ιε ηοπυκ ιεηαζπδιαηζζιμφξ πμο επζθένμοιε ζημ ανπζηυ ζπήια 

ημο ηφαμο, μζ επζθάκεζεξ πμο πνμηφπημοκ πνμξ ημκ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ 

ηαείζηακηαζ εοκμδιέκεξ. 

2. θα ηα ζπήιαηα ηηδνίμο, ηα επζιήηδ ηαηά ημκ άλμκα αμννά-κυημο, 

θεζημονβμφκ θζβυηενμ απμηεθεζιαηζηά ζε ζπέζδ ιε ημ ηεηνάβςκμ ζε ηάημρδ ηηήνζμ. 

Σα απμηεθέζιαηα είκαζ ανκδηζηά ηυζμ βζα πεζιχκα υζμ ηαζ βζα ηαθμηαίνζ. 

3. Ζ άνζζηδ ιμνθή ηηζνίμο, βζα μπμζμδήπμηε ηθίια, είκαζ δ επζιήηδξ ζημκ άλμκα 

ακαημθή –δφζδ, ιε δζαθμνεηζηέξ υιςξ ακαθμβίεξ. 
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Δηθόλα 4.9: Βέθηζζημ ζπήια ηεθφθμοξ. 

Δθαξκνγή 

 Σμ ηέθοθυξ ιαξ είκαζ ζπεδζαζιέκμ έηζζ χζηε μ ιεβάθμξ άλμκαξ ημο κα 

ζοιπίπηεζ ιε ημκ άλμκα ακαημθήξ – δφζδξ ηαζ κα ζπδιαηίγεηαζ έκα ¨Π¨. Αοηυ ιαξ 

δζεοημθφκεζ ζηδκ εζςηενζηή δζαιυνθςζδ ημο ηηδνίμο, ηαζ ζηδκ ιέβζζηδ 

εηιεηάθθεοζδ ημο κυηζμο πνμζακαημθζζιμφ, ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ εενιζηή άκεζδ 

ζημοξ πχνμοξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ πνήζδ. 

 

 

 

Δηθόλα 4.10: Υςνμεέηδζδ ηηζνίμο  
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4.3.2.4. Σν κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζπλαξηήζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ 

 

Γζα κα επζηεοπεεί μ ζηυπμξ ιαξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ ηαημζηίαξ πμο 

θεζημονβεί ςξ απμεήηδ εκένβεζαξ, είκαζ απαναίηδημ κα ηαηακμήζμοιε ηδκ 

αθθδθελάνηδζδ, πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ημο πνμζακαημθζζιμφ ημο ηηδνίμο ιε ημ 

ιέβεεμξ, ημ οθζηυ, ηαζ ηδκ ημπμεέηδζή ηςκ ακμζβιάηςκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ υρεζξ. Ο 

πνμζακαημθζζιυξ ημο ηάεε ακμίβιαημξ, είκαζ εηείκμξ πμο πνμζδζμνίγεζ ηδκ ζηακυηδηά 

ημο κα  ζοιαάθεζ εεηζηά, παεδηζηά ή ανκδηζηά ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ εενιζηήξ 

εκένβεζαξ. 

Γζα πανάδεζβια, δ βοάθζκδ επζθάκεζα δεκ απμηεθεί ιυκμ πδβή εενιζηχκ 

απςθεζχκ αθθά ηαζ πδβή εενιζηχκ απμθααχκ απυ ημκ ήθζμ, ανηεί κα έπεζ ημκ 

ηαηάθθδθμ πνμζακαημθζζιυ. Ζ πζμ πνυζθαηδ άπμρδ είκαζ υηζ δ βοάθζκδ επζθάκεζα 

είκαζ μ πζμ μζημκμιζηυξ δθζαηυξ ζοθθέηηδξ ηαζ μ πζμ απμδμηζηυξ ˙ ανηεί κα 

πνμζακαημθίγεηαζ ζημκ κυημ ιε ακμπή ±30° ακαημθζηυηενα ή δοηζηυηενα ημο κυημο. 

 Πνμηείκμκηαζ, θμζπυκ, ιεβάθα ιεβέεδ ακμζβιάηςκ ζημ κυημ, ιε ιμκυ ή δζπθυ 

ηγάιζ, ακμίβιαηα ιέηνζςκ δζαζηάζεςκ ζηδκ ακαημθή ηαζ δφζδ ηαζ ιζηνά ζπεηζηά 

ακμίβιαηα ζηδ αμνεζκή πθεονά ημο ηηζνίμο ιε δζπθυ ηγάιζ, εηηυξ εάκ δ εέα ανίζηεηαζ 

πνμξ αμννά, μπυηε ιεηααάθθεηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ.[2,3] 

 Μεηά απυ ένεοκεξ βζα ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο κυηζμο βοάθζκμο ακμίβιαημξ 

ηαηαθήλαιε ζηα ελήξ ζπκπεξάζκαηα : 

• ηδκ πενίπηςζδ ημο δζπθμφ οαθμπίκαηα, ηα ηένδδ απυ ημκ ήθζμ είκαζ 

ιεβαθφηενα απυ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ηαζ δ ζοιαμθή ημο ζηδ εεηζηή ζοιαμθή ζημ 

ζζμγφβζμ είκαζ ηαηά 23% βζα ηδκ πενίμδμ ημο πεζιχκα. 

•  ηδκ πενίπηςζδ ημο δζπθμφ οαθμπίκαηα ιε ελχθοθθα, δ εεηζηή ζοιαμθή 

είκαζ αηυιδ ιεβαθφηενδ, ίζδ πενίπμο ιε 56%,ζε ζπέζδ ιε ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ.[5]. 
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Δηθόλα 4.11: Μμκυξ οαθμπίκαηαξ. 

οιπεναίκεηαζ θμζπυκ υηζ ημ κυηζμ άκμζβια πνμηεζιέκμο κα θεζημονβήζεζ ςξ 

δθζαηυξ ζοθθέηηδξ, δδθαδή κα ηενδίγεζ εενιυηδηα πενζζζυηενδ απυ υζδ πάκεζ, εα 

πνέπεζ κα έπεζ ηαθά εενιζηά παναηηδνζζηζηά, υπςξ δζπθυ ηγάιζ, ελχθοθθα (ηαθφηενα 

ιμκςιέκα) ηαζ ηαθή ζοκανιμβή ηςκ ημοθςιάηςκ ζηδκ επαθή ημοξ. 

 

Δθαξκνγή 

 ημκ ζπεδζαζιυ ημο ηηζνίμο ιαξ, ιεβάθμ νυθμ έπαζλε ημ ιέβεεμξ ηςκ 

ακμζβιάηςκ ζοκανηήζεζ ημο πνμζακαημθζζιμφ. οβηεηνζιέκα, ζημκ κυημ έπμοιε 

ημπμεεηήζεζ ιεβάθα ακμίβιαηα εηιεηαθθεουιεκμζ έηζζ ζημ ιέβζζημ ηδκ δθζαηή 

εκένβεζα, ζημκ αμννά υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενα ηαζ ιζηνήξ επζθάκεζαξ ακμίβιαηα, 

απμθεφβμκηαξ έηζζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ απυ ημοξ αμνζκμφξ ακέιμοξ ηαζ ηέθμξ ζε 

ακαημθή ηαζ δφζδ, ημπμεεηήζαιε ιέηνζα ακμίβιαηα έηζζ χζηε κα έπμοιε ηαζ 

επάνηεζα θςηζζιμφ. 
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Δηθόλα 4.12 :ρεζξ ηαημζηίαξ ιαξ 

 

 

4.3.2.5. Σε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ    

 

 Ο πνμζακαημθζζιυξ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ παναιέκεζ έκα ηνίζζιμ εέια βζα 

ηδ πνμζανιμβή ημο ηηζνίμο ζημ ημπζηυ ηθίια. Ζ αμνεζκή πθεονά ημο ηηζνίμο, είκαζ δ 

ροπνυηενδ, δ πζμ ζημηεζκή ημ πεζιχκα ηαζ δε δέπεηαζ ηαευθμο ήθζμ, πανά ιυκμ θίβεξ 

χνεξ ημ πνςί ηαζ ημ απυβεοια ημ ηαθμηαίνζ. 
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 Ζ ακαημθζηή ηαζ δοηζηή πθεονά δέπμκηαζ ζζυπμζδ δθζαηή αηηζκμαμθία, 

ιζηνυηενδ ημ πεζιχκα ηαζ ιεβαθφηενδ ημ ηαθμηαίνζ. Χζηυζμ, δ δοηζηή πθεονά είκαζ 

δ πζμ επζαανδιέκδ, βζαηί μ ηαθμηαίνζ ζηδκ ήδδ ορδθή εενιμηναζία ημο 

πενζαάθθμκημξ πνμζηίεεηαζ ηαζ δ εενιμηναζία ημο δθίμο ζηζξ ιεηαιεζδιανζκέξ χνεξ.  

Ζ κυηζα πθεονά δέπεηαζ ηδ ιεβαθφηενδ δθζαηή αηηζκμαμθία ημ πεζιχκα ηαζ ηδ 

ιζηνυηενδ ημ ηαθμηαίνζ. Δίκαζ δ θςηεζκυηενδ ηαζ δ πζμ εοπάνζζηδ πενζμπή ημο 

ηηδνίμο ηαζ ζοκεπχξ δ πνμζθμνυηενδ βζα ηδ ημπμεέηδζδ ηςκ πχνςκ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ χνεξ ηδξ διέναξ. Γζα ηα εφηναηα ηθίιαηα υπςξ δ 

Δθθάδα, δ ηαθφηενδ μνβάκςζδ ηςκ πχνςκ ηαημζηίαξ είκαζ δ δζάηαλδ εηείκδ υπμο μζ 

πχνμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πενζζζυηενμ, ηαεζζηζηυ, ημογίκα, δςιάηζα, 

ημπμεεημφκηαζ πνμξ ημκ κυημ (Δζηυκα 4.13) . 

 ηδ δοζιεκέζηενδ πθεονά, ηδ αμνεζκή, ημπμεεημφκηαζ πχνμζ ιε πνυζηαζνεξ 

δναζηδνζυηδηεξ, ζηάθεξ, απμεήηεξ, βηανάγ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηαζ πχνμοξ 

ακάζπεζδξ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ηαζ πνμζηαζίαξ ηςκ πχνςκ γςήξ απυ ηδ αμνεζκή 

ροπνή επζθάκεζα. Πνυηεζηαζ βζα πχνμοξ «ειπυδζα» ιε νυθμ «παεδηζηυ», μζ μπμίμζ 

ιεηνζάγμοκ ηζξ ελςηενζηέξ ιεηααμθέξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ, ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ αεθηζχκμοκ ηζξ ζοκεήηεξ ημο «έζς-ηθίιαημξ» δδθαδή 

ζημοξ ηφνζμοξ πχνμοξ γςήξ.[10,51] 

 Άθθμ έκα είδμξ πχνμο ακάζπεζδξ ιε νυθμ «εκενβδηζηυ» απμηεθμφκ μζ 

θυηγζεξ, μζ αενάκηεξ, ηα εενιμηήπζα, πμο ημπμεεημφκηαζ ζηδ κυηζα πθεονά ημο 

ηηδνίμο ηαζ ζοιαάθθμοκ εεηζηά ζημ ζζμγφβζμ, θυβς ηδξ δέζιεοζδξ ηδξ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ.[5] 

 

 Δηθόλα 4.13.: Βέθηζζηδ πςνμεέηδζδ ηηδνίμο 
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Δθαξκνγή 

 Σμ ηέθοθμξ ηδξ ηαημζηίαξ πνμζδζμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ εζςηενζηή 

δζαννφειζζδ ηςκ πχνςκ. Πνμζπαεήζαιε κα ημπμεεηήζμοιε ημοξ πχνμοξ ιε ηδκ 

ιεβαθφηενδ πνήζδ πνμξ ημκ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, έηζζ χζηε κα έπμοιε ιζηνυηενεξ 

ακάβηεξ ζε εένιακζδ ηαζ ρφλδ. Σμ ηφνζμ ζημζπείμ ηδξ ηαημζηίαξ ιαξ, ημ μπμίμ 

εεςνμφιε ηαζ εέα, είκαζ δ πζζίκα πμο ανίζηεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ¨Π¨. θα ηα 

δςιάηζα έπμοκ άιεζδ ηαζ εφημθδ πνυζααζδ ζε αοηυ. 

 Τπάνπεζ έκαξ ιεβάθμξ εκζαίμξ πχνμξ, πμο είκαζ δ ηναπεγανία ηαζ ημ ηαεζζηζηυ 

ιαξ. ημ κυηζμ ηιήια ημο, είκαζ ημ ηαεζζηζηυ ιε πνυζεεημ ζημζπείμ ημ εενιμηήπζμ 

πμο ιαξ πνμζθένεζ ιεβάθδ πμζυηδηα εένιακζδξ ζε υθμκ αοηυκ ημκ πχνμ. 

Γζαπςνίγεηαζ ιε έκακ πέηνζκμ ημίπμ, ιέζα ζημκ μπμίμ ανίζηεηαζ ηαζ ημ εκενβεζαηυ 

ηγάηζ δζπθήξ υρεςξ, χζηε κα εενιαίκεηαζ απυ αοηυ ηαζ ημ ηαεζζηζηυ ηαζ δ 

ηναπεγανία. Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ ιεβάθα ακμίβιαηα πνμξ ηδκ πζζίκα, έηζζ χζηε κα 

εηιεηαθθεουιαζηε ημκ δνμζζζιυ ιέζς ελάηιζζδξ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. 

 ηδ ζοκέπεζα, οπάνπεζ δ ημογίκα πμο πνμζηαηεφεηαζ απυ ημοξ αμνζκμφξ 

ακέιμοξ απυ ημ ηθζιαημζηάζζμ πμο ιαξ μδδβεί ζημ οπυβεζμ. πςξ θαίκεηαζ ηαζ απυ 

ηδκ ηάημρδ, δ ημογίκα πςνίγεηαζ ιε πυνηα απυ ημ ηθζιαημζηάζζμ βζα ηδκ ηαθφηενδ 

θεζημονβία ημο ηεθεοηαίμο ςξ ειπυδζμ ακάζπεζδξ απυ ημοξ αμνζκμφξ ακέιμοξ. 

 Δπζπθέμκ, δδιζμονβήζαιε δφμ διζοπαζενίμοξ, απυ ημοξ μπμίμοξ μ έκαξ είκαζ δ 

ηεκηνζηή είζμδυξ ηαζ μ άθθμξ ζηδκ ημογίκα. Έηζζ πνμζηαηεφμοιε ημ ηηίνζμ απυ ηδκ 

ζζπονή δθζμθάκεζα ημο ηαθμηαζνζμφ ζηζξ πνςζκέξ χνεξ. 

Έπμοιε επζδζχλεζ κα ημπμεεηήζμοιε ημοξ πχνμοξ ιε ιδ ζοπκή πνήζδ ζημκ 

αμννά, υπςξ W.C., βναθείμ ηαζ ηθζιαημζηάζζμ, μζ μπμίμζ θεζημονβμφκ ςξ γχκδ 

ακάζπεζδξ. ακ επζπθέμκ αζπίδα ηαηά ηςκ ροπνχκ ακέιςκ, μ αμνζκυξ ημίπμξ έπεζ 

ηαηαζηεοαζηεί απυ πέηνα 50 εηαημζηχκ - ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ιεβάθδ 

εενιμιυκςζδ, μ μπμίμξ, πνμελέπεζ απυ ημ ηέθοθμξ ηδξ ηαημζηίαξ απμιαηνφκμκηαξ 

ημοξ αμνζκμφξ ακέιμοξ. Δπζηοβπάκμοιε θμζπυκ ιεβάθδ πνμζηαζία υθςκ ηςκ αμνζκχκ 

πχνςκ ηαζ ηονίςξ ημο παζδζημφ οπκμδςιαηίμο. οβηεηνζιέκα ημ βναθείμ είκαζ 

ακμζπηυξ πχνμξ, ιε απμηέθεζια κα εενιαίκεηαζ άιεζα ιέζς ημο οαθμζηαζίμο απυ ημ 

αίενζμ πμο ανίζηεηαζ ζημκ κυημ.  
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Δπζπνμζεέηςξ, ημ παζδζηυ δςιάηζμ δζαπςνίγεηαζ απυ ημκ δζάδνμιμ πμο αθέπεζ 

πνμξ κυημ, ιε πέηνζκμ ημίπμ (οθζηυ ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ) 30 εηαημζηχκ. 

Έηζζ ηαε‟ υθδ ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ απμεδηεφεζ εενιζηή εκένβεζα ηδκ μπμία 

απμαάθθεζ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. οβπνυκςξ, πνμζηαηεφμοιε ημ παζδζηυ 

οπκμδςιάηζμ απυ ημκ εκμπθδηζηυ δοηζηυ ήθζμ ιέζς ημο διζοπαίενζμο πχνμο.  

 Σέθμξ ημ master bedroom, ημπμεεηήεδηε ζημκ κυημ έπμκηαξ έηζζ ηδκ αέθηζζηδ 

εέζδ βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ κυηζαξ δθζαηήξ εκένβεζαξ.   

 

4.3.3 Φσηηζκόο 

 

4.3.3.1. Δηζαγσγή  

Ζ ζςζηή εηιεηάθθεοζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ, ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ημκ ηεπκδηυ θςηζζιυ ηαζ κα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ εκενβεζαηή 

απμδμηζηυηδηα ηαζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, βεκζηυηενα, εκυξ ηηδνίμο, ζηδκ 

μπηζηή άκεζδ ηαζ ζηδκ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ δζααίςζδξ ηςκ εκμίηςκ. Έκα ηαθυ 

ζφζηδια θοζζημφ θςηζζιμφ θαιαάκεζ οπυρδ ημκ πνμζακαημθζζιυ, ηδκ μνβάκςζδ 

ηαζ ηδ βεςιεηνία ηςκ πχνςκ πμο πνυηεζηαζ κα θςηζζημφκ, ηδκ εβηαηάζηαζδ, ημ 

ζπήια ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ ακμζβιάηςκ, ηδ εέζδ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ επζθακεζχκ 

ηςκ εζςηενζηχκ πςνζζιάηςκ, πμο ακαηθμφκ ημ θοζζηυ θςξ ηαζ επδνεάγμοκ ηδ 

δζακμιή ημο, ηαεχξ ηαζ ηδ εέζδ ηαζ ημ ζπήια ηςκ δζαηάλεςκ πμο πανέπμοκ 

πνμζηαζία απυ ημ οπεναμθζηυ θςξ ηαζ ηδ εάιαςζδ. Πνυηεζηαζ δδθαδή βζα ιζα εκζαία 

ιεθέηδ ημο πχνμο, ηςκ οαθμζηαζίςκ, ηςκ πθαζζίςκ ηαζ ηςκ δζαηάλεςκ ζηζαζιμφ .  

 

Δηθόλα 4.14.: Φοζζηυξ θςηζζιυξ 
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4.3.3.2.  Φπζηθόο θσηηζκόο, νπηηθή άλεζε θαη επεμία ελνίθσλ 

 

Ο θοζζηυξ θςηζζιυξ ζηα ηηήνζα ζοκίζηαηαζ ζδζαίηενα, δεδμιέκδξ ηδξ 

ιεηααθδηυηδηαξ ηαζ ηδξ εοαζζεδζίαξ ημο, πμο δδιζμονβμφκ πενζαάθθμκ πζμ 

εοπάνζζημ απυ ημ ακηίζημζπμ ιμκυημκμ πμο δδιζμονβεί μ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ.    

Τπμζηδνίγεηαζ υηζ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαθή ροπζηή οβεία ημο αηυιμο ηαζ ημ 

ζφκδνμιμ επμπζηήξ ζοκαζζεδιαηζηήξ δζαηαναπήξ. διακηζηυξ πανάβμκηαξ δε βζα ηδκ 

εοελία ηςκ εκμίηςκ είκαζ κα οπάνπεζ δ μπηζηή άκεζδ. 

Ζ μπηζηή άκεζδ πενζβνάθεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα εκημπίγεζ, κα 

ακαβκςνίγεζ ηαζ κα ακαθφεζ θεπημιενχξ εφημθα υηζ ανίζηεηαζ ζημ πεδίμ μναηυηδηαξ 

ημο, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ηαπφηδηα, ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδ αηνίαεζα ηδξ 

ακηζθδπηζηυηδηαξ ημο. Δλανηάηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδξ ζοκεήηεξ θςηζζιμφ ημο 

πχνμο ζημκ μπμίμ ανίζηεηαζ ημ άημιμ. ηακ οπάνπεζ ακεπανηήξ θςηζζιυξ, ή ημ 

θαζκυιεκμ ηδξ εάιαςζδξ (ηαηή ηαηακμιή ημο θςηυξ πμο ιπμνεί κα πενζζπά εθαθνά 

ή κα ηοθθχκεζ μπηζηά ημοξ εκμίημοξ, δδιζμονβχκηαξ αίζεδια ηυπςζδξ ηαζ 

δοζθμνίαξ), δ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα δεζ ακηζηείιεκα ή θεπημιένεζεξ ζε έκα πχνμ 

ιεζχκεηαζ.[51,64] 

 Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηαθήξ μπηζηήξ άκεζδξ απαζηείηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ 

πχνμοξ κα οπάνπεζ επανηήξ πμζυηδηαξ θςηζζιμφ (ζηάειδ θςηζζιμφ) αθεκυξ ηαζ 

αθεηένμο μιαθή ηαηακμιή, χζηε κα απμθεφβμκηαζ έκημκεξ δζαθμνμπμζήζεζξ ηδξ 

ζηάειδξ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ εάιαςζδξ. Συζμ δ επάνηεζα υζμ ηαζ 

δ ηαηακμιή ημο θςηζζιμφ ελανηχκηαζ απυ ηα βεςιεηνζηά ζημζπεία ημο πχνμο ηαζ 

ηςκ ακμζβιάηςκ, αθθά ηαζ απυ ηα θςημιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αδζαθακχκ 

επζθακεζχκ (πνχια/οθή) ηαζ ηςκ οαθμπζκάηςκ (θςημδζαπεναηυηδηα/ 

ακαηθαζηζηυηδηα). Έκαξ ζοιααηζηυξ, ιμκυξ οαθμπίκαηαξ ιεηαδίδεζ ημ 85% ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ, εκχ έκαξ δζπθυξ ή ηνζπθυξ οαθμπίκαηαξ εηπέιπμοκ 

ιεζςιέκμ πμζμζηυ αηηζκμαμθίαξ, πενίπμο 70% ηαζ 60% ακηίζημζπα.[23] 
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4.3.3.3  Φπζηθόο θσηηζκόο θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

 

Ο θςηζζιυξ ζοκδέεηαζ επίζδξ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Απυ ημ ζφκμθμ 

ηδξ παναβυιεκδξ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ, πενίπμο ημ 1/3 πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ 

παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ημ δε πμζμζηυ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα θςηζζιυ οπμθμβίγεηαζ ζε πενίπμο 4%. οκεπχξ, δ ιείςζδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ βζα θςηζζιυ θαίκεηαζ κα ζοκεζζθένεζ πμθφ θίβμ ζηδκ 

ζοκμθζηή ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζε ηαημζηίεξ, υπζ υιςξ ηαζ ζηα ηηήνζα βναθείςκ 

(Πίκαηαξ 4.2) .  

 

Δίδνο θηεξίνπ Γεληθή θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (%) 

Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε ζε 

θσηηζκό(%) 

Βηνκεραληθά θηήξηα 35,5% 2,5% 

Καηνηθίεο 39,5% 2,5% 

Δκπνξηθά θηήξηα-θηήξηα 

γξαθείσλ 

12% 8,0% 

Πίλαθαο 4.2: Καηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα θςηζζιυ βζα δζάθμνα είδδ ηηδνίςκ 

 

4.3.3.4.  πζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνύ θσηηζκνύ 

 

Καηεγνξίεο ζπζηεκάησλ 

• Ακμίβιαηα ζηδκ ηαηαηυνοθδ ημζπμπμζία 

• Ακμίβιαηα μνμθήξ 

• Αίενζα 

• Φςηαβςβμί/ Φςημζςθήκεξ 

Δκχ μζ ηεπκζηέξ πμο ζημπεφμοκ ζηδκ αεθηίςζδ αοηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

πενζθαιαάκμοκ: 
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• Ζθζμζηάζζα 

• Δζδζημφξ οαθμπίκαηεξ 

• ηίαζηνα 

• Πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά 

• Ράθζα θςηζζιμφ 

• Ακαηθαζηζηέξ πενζίδεξ 

• Γζαθακή ιμκςηζηά οθζηά[5] 

 

Δηθόλα 4.15 : Μενζηά απυ ηα ζοζηήιαηα θοζζημφ θςηζζιμφ. Πάκς ζεζνά απυ ανζζηενά: νάθζ 

θςηζζιμφ, ελςηενζημί ακαηθαζηέξ. Κάης ζεζνά απυ ανζζηενά: αίενζμ, θςηαβςβυξ . 

 

 

Αλνίγκαηα Οξνθήο 

 

Σα ακμίβιαηα μνμθήξ, ηα μπμία ιπμνεί κα θένμοκ δζαθακείξ ή διζδζαθακείξ 

οαθμπίκαηεξ, πανμοζζάγμοκ ηα ελήξ πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα ακμίβιαηα ζηδκ 

ηαηαηυνοθδ ημζπμπμζία: 

• οκηεθμφκ ζηδκ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο θςηυξ ζε υθμ ημ πχνμ 

• Πανέπμοκ ιεβάθδ πμζυηδηα δζάποημο θςηυξ (πμο πνμηζιάηαζ έκακηζ ημο άιεζμο 

θςηυξ) απυ ημκ μονάκζμ ευθμ 
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Έπμοκ ημ ιεζμκέηηδια, ςζηυζμ, υηζ δέπμκηαζ ιεβαθφηενδ δθζαηή πνυπηςζδ 

ημ ηαθμηαίνζ απυ υηζ ημ πεζιχκα θυβμ ηδξ μνζγυκηζαξ εέζδξ ημοξ, δεδμιέκμο υηζ μ 

ήθζμξ ηαηά ημ εένμξ είκαζ ρδθυηενα. Γζα ημ θυβμ αοηυ ζοπκά ζοκζζηχκηαζ 

ηαηαηυνοθα ή ηεηθζιέκα ακμίβιαηα ζηδκ μνμθή, ζε ζοκδοαζιυ ιε δζαηάλεζξ 

ζηζαζιμφ, υπςξ είκαζ μζ ακαηθαζηήνεξ, πενζίδεξ, ή ηζκδηά πεηάζιαηα.[51,64] 

 

 Αίζξηα 

 

Σα αίενζα ζημ εζςηενζηυ εκυξ ηηδνίμο, ζοιαάθθμοκ ζηδκ αεθηίςζδ ηςκ 

ζοκεδηχκ θοζζημφ θςηζζιμφ, επζηνέπμκηαξ ηδκ είζμδμ ημο θςηυξ ζηζξ ηεκηνζηέξ 

γχκεξ ημο ηηδνίμο ιε πανάθθδθδ αφλδζδ ηδξ ζηάειδξ ημο ζημοξ δζάθμνμοξ πχνμοξ. 

Δπίζδξ αμδεμφκ ζηδκ μιμζμβεκή ηαηακμιή δζάποημο θςηυξ πμο πνμένπεηαζ απυ ημ 

μονάκζμ ευθμ, ιε απμηέθεζια ηδκ απμθοβή ηδξ ακεπζεφιδηδξ ειθάκζζδξ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ εάιαςζδξ. Δλαζθαθίγμοκ, δδθαδή ηαθή μπηζηή άκεζδ βζα έκα ηηήνζμ 

Ζ ζηάειδ θςηζζιμφ ηςκ δζάθμνςκ πχνςκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηα βεςιεηνζηά 

παναηηδνζζηζηά ημο αίενζμο, ηδκ ακαηθαζηζηυηδηα ηςκ επζθακεζχκ (ημίπςκ-δαπέδςκ) 

ηαζ ηα μπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ οαθμπζκάηςκ πμο ανίζημκηαζ ζημοξ πχνμοξ πμο 

πενζαάθθμοκ ημ αίενζμ (Δζηυκα 4.16).[6,10] 

 

Δηθόλα 4.16: Αίενζμ 
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Δθαξκνγή 

 ηδκ ηαημζηία ιαξ οπάνπεζ έκα ιεβάθμ αίενζμ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ εζςηενζηά 

ημο «Π», υπμο ιαξ πνμζθένεζ, άπθεημ θοζζηυ θςηζζιυ. Δπεζδή υιςξ μ 

πνμζακαημθζζιυξ ημο είκαζ κυηζμξ, δεκ ηζκδοκεφμοιε απυ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

εάιαςζδξ.  

  

Δηθόλα 4.16.:Κεκηνζηυ αίενζμ  

 

  

Δηθόλα 4.17 : Ζθζμζηάζζμ  
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Ζιηνζηάζηα 

Σα δθζμζηάζζα είκαζ έκα ζφζηδια ηαηυπηνςκ ηαζ θαηχκ πμο ημπμεεημφκηαζ 

ζηα δχιαηα ηςκ ηηδνίςκ ηαζ ζοθθέβμοκ ημ θοζζηυ θςξ. Ζ εέζδ ημοξ νοειίγεηαζ έηζζ 

χζηε κα ζοθθέβεηαζ δ ιέβζζηδ πμζυηδηα θοζζημφ θςηυξ, ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ημο 

έημξ ηαζ ηδκ χνα ηδξ διέναξ. Σμ θοζζηυ θςξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ηαηεοεφκεηαζ ζε 

δέζιδ πνμξ ηδκ είζμδμ εκυξ θςημζςθήκα ή εκυξ θςηαβςβμφ, δζα ιέζμο ημο μπμίμο 

ιεηαθένεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ημο ηηδνίμο (Δζηυκα 4.18).[1,2] 

Δηθόλα 4.18: Υνήζδ δθζμζηαζίςκ βζα θοζζηυ θςηζζιυ  
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Φσηνζσιήλεο 

 

 

Δηθόλα 4.19: Φςημζςθήκαξ 

 

 Πνυηεζηαζ βζα ζςθήκεξ (light pipes) δζαιέηνμο 0,5 m πενίπμο, πμο ελέπμοκ 

απυ ηδκ ζηέβδ, δζαπενκμφκ ηδ ζμθίηα ή ημ δχια ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηηδνίμο. Ζ εζςηενζηή επζθάκεζα ημοξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ορδθά 

ακαηθαζηζηυ οθζηυ ζηακυ κα ακαηθάζεζ ημ θςξ ζε ιεβάθμ ααειυ. Δλαζηίαξ αοηήξ ηδξ 

ζδζυηδηαξ, ημ θςξ ιεηαθένεηαζ ζημ ηηήνζμ πςνίξ ιεβάθεξ απχθεζεξ. Ακ μ 

θςημζςθήκαξ έπεζ δζαθακή ημζπχιαηα, ηαείζηαηαζ βναιιζηή θςηεζκή πδβή ζε υθμ ημ 

ιήημξ ημο. Γζα κα ιεηαθένεηαζ ηαηά ημ ιέβζζημ δ θςηεζκή δέζιδ,  πνέπεζ κα 

πνμζπίπηεζ ηάεεηα ζηδ δζαημιή ημο θςημζςθήκα. Γζαθμνεηζηά εα πνέπεζ μ 

θςημζςθήκαξ κα είκαζ ιζηνμφ ιήημοξ ηαζ ιεβάθδξ δζαημιήξ. 

 Τπάνπμοκ θςημζςθήκεξ απυ ιέηαθθμ ηαζ άηαιπηα πθαζηζηά, πθήνςξ 

αηνζθζημί θςηςζςθήκεξ, εκχ ζημ εζςηενζηυ ημοξ ιπμνμφκ κα έπμοκ βοάθζκεξ ή 

πθαζηζηέξ μπηζηέξ ίκεξ, μζ μπμίεξ ημκ ηαεζζημφκ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηυ, υηακ δ 

εζζενπυιεκδ θςηεζκή δέζιδ πνεζάγεηαζ κα δζακειδεεί ζε επζιένμοξ δέζιεξ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ, ζδίςξ ζε ηηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ηονίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, υπςξ είκαζ απμεήηεξ ηαζ ζημ μζηζαηυ ημιέα, 

ζημοξ δζαδνυιμοξ ηαζ ζημοξ πνμεαθάιμοξ-εζζυδμοξ. Δίκαζ ζπεηζηά μζημκμιζημί ηαζ 

εφημθα πνμζανιυγμκηαζ ζε οθζζηάιεκα ηηήνζα (Δζηυκα 4.19). 
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Φσηαγσγνί 

 

 Παναθθαβή ηςκ θςημζςθήκςκ είκαζ μζ θςηαβςβμί (light ducts) μζ μπμίμζ 

είκαζ αβςβμί πμο δζαπενκμφκ ημ ηηήνζμ ηάεεηα, χζηε κα ιεηαδίδεηαζ ημ θςξ ζε υθμοξ 

ημοξ μνυθμοξ. οκδεέζηενα, ζοκδοάγμκηαζ ιε δθζμζηαηζημφξ ηαενέθηεξ πμο 

ακαηθμφκ ημ θςξ ιέζα ζημκ αβςβυ, ημ μπμίμ ιεηά δζαπέεηαζ ιέζς ιαξ ζεζνάξ απυ 

δζαποηζηά ηγάιζα, ηαηάθθδθδξ βεςιεηνίαξ. Δίκαζ δφζημθμ, ςζηυζμ, κα 

πνμζανιμζημφκ ζε οθζζηάιεκμ ηηήνζμ, θυβς ηςκ αθθαβχκ πμο πνεζάγμκηαζ κα βίκμοκ 

βζα ηα ακμίβιαηα. Γζ‟ αοηυ ημ θυβμ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ηαζκμφνζα ηηήνζα 

(Δζηυκα 4.20).[1] 

 

Δηθόλα 4.20: Φςηαβςβμί  
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Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά 

 

Πνυηεζηαζ βζα διζδζαθακή ζημζπεία, πμο δζαεθμφκ ηδκ πνμζπίπημοζα δθζαηή 

αηηζκμαμθία ηαζ ακαθυβςξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημοξ ιπμνμφκ είηε κα ηδξ αθθάλμοκ 

ηαηεφεοκζδ, είηε κα απμηθείζμοκ ηεθείςξ ηδκ είζμδμ ηδξ. Σμπμεεημφκηαζ ζημ 

ηέθοθμξ ημο ηηδνίμο, ή ιεηαλφ δφμ θφθθςκ οαθμπζκάηςκ (Δζηυκα 4.21). 

Δηθόλα 4.21: Πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά  

 

 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ μζ πνζζιαηζημί αηνζθζημί οαθμπίκαηεξ, πμο 

απμηνέπμοκ ηδκ είζμδμ ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ ιε ηαηάθθδθμ πνμζακαημθζζιυ. Γζα 

ηαθφηενδ δθζμπνμζηαζία, είκαζ απαναίηδηδ δ νφειζζδ ηδξ ηθίζδξ ημοξ ακάθμβα ιε ημ 

φρμξ ημο ήθζμο. Μζα εζδζηή ηαηδβμνία απμηεθμφκ μζ αζφιιεηνμζ οαθμπίκαηεξ (ηα 

ζημζπεζχδδ πνίζιαηα ημοξ δεκ έπμοκ υιμζεξ πθεονέξ), μζ μπμίμζ έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα 

αθθάγμοκ ηδκ δζεφεοκζδ ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ, ιε ζημπυ ηδ αεθηίςζδ ηδξ μπηζηήξ 

άκεζδξ.[14] 
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Δηθόλα 4.22: Ράθζα θςηζζιμφ 

 

Ράθηα Φσηηζκνύ 

 Πνυηεζηαζ βζα επίπεδα, ή ηαιπφθα ζηαεενά ζημζπεία (light shelves), πμο 

ημπμεεημφκηαζ μνζγυκηζα ζηα πθαίζζα ηςκ ακμζβιάηςκ, πάκς απυ ημ επίπεδμ ημο 

ιαηζμφ ηαζ  πνμελέπμοκ ελςηενζηά ή εζςηενζηά. Απυ πάκς ημοξ, ζηδ ζοκέπεζα ημο 

παναεφνμο, οπάνπεζ άκμζβια- εονίδα. ημπυ έπμοκ κα ιεζχζμοκ ημ επίπεδμ 

θςηζζιμφ ημκηά ζημ πανάεονμ ηαζ κα ημ αολήζμοκ ζημ πίζς ιένμξ ημο πχνμο. Δίκαζ 

ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηά ζηζξ κυηζεξ υρεζξ, αεθηζχκμοκ ηδ δζακμιή ημο θοζζημφ 

θςηυξ, πνμηαθχκηαξ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ θςηζζιμφ ημκηά ζημ πανάεονμ ηαζ 

απμθοβή ηδξ εάιαςζδξ  (Δζηυκα 4.22). 

Σα ελςηενζηά νάθζα θςηζζιμφ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά απυ ηα εζςηενζηά, 

εκχ μ ζοκδοαζιυξ ημοξ επζθένεζ ιεβαθφηενδ αηυιδ απυδμζδ ζημ ζφζηδια. Έκαξ 

πναηηζηυξ  ηακυκαξ οπαβμνεφεζ υηζ ημ ιήημξ ημο ναθζμφ πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο ίζμ 

ιε ημ φρμξ ημο παναεφνμο πμο ανίζηεηαζ πάκς ημο, εκχ ημ οθζηυ ημο πνέπεζ κα είκαζ 

ανηεηά ακαηθαζηζηυ. 
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 Γηαθαλή κνλσηηθά πιηθά 

 

Δηθόλα 4.23: Γζαθακήξ Μυκςζδ 

 

Πνυηεζηαζ βζα οθζηά πμο θεζημονβμφκ υπςξ ηα πνυηοπα ιμκςηζηά οθζηά, εκχ 

ηαοηυπνμκα επζηνέπμοκ ηδ δζέθεοζδ ημο θςηυξ δζα ιέζμο αοηχκ. Πενζμνίγμκηαζ έηζζ 

μζ απχθεζεξ απυ εενιζηή ιεηάδμζδ απυ ημ ηηήνζμ, εκχ επζηνέπεηαζ ζημ θςξ κα 

ζοκεπίγεζ κα ιεηαδίδεηαζ. Eπεζδή, δ δζαθακήξ εενιμιυκςζδ απμννμθά ηυζμ ηδκ 

αηηζκμαμθία πμο πνμζπίπηεζ άιεζα ζηδκ επζθάκεζά ηδξ υζμ ηαζ ηδ δζάποηδ 

αηηζκμαμθία, επζθένεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα ζε μπμζαδήπμηε υρδ ηζ ακ εθανιμζηεί. 

Μπμνεί κα ημπμεεηδεεί ηυζμ ζε ημίπμοξ, αθθά ηαζ ζε μνμθέξ.[9] 

 Δάκ βζα θυβμοξ μζημκμιίαξ απμθαζζζηεί κα ιδ ιμκςεμφκ υθεξ μζ υρεζξ, δ 

πνχηδ επζθμβή είκαζ δ κυηζα υρδ ηαζ αημθμοεμφκ δ ακαημθζηή ηαζ δ δοηζηή. Ζ 

δζαθακήξ ιυκςζδ έπεζ 2-3 θμνέξ ορδθυηενδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα απυ ημοξ 

δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ. Γζαθακή ιμκςηζηά οθζηά ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ, επίζδξ, 

ιεηαλφ δφμ θφθθςκ οαθμπζκάηςκ ή πθαζηζηχκ θφθθςκ. Ζ θςημδζαπεναηυηδηα ηςκ 

δζαθακχκ οθζηχκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ ημο 45% -80% , ιε ιζα ιείςζδ βφνς ζημ 8% βζα 

ηάεε θφθθμ οαθμπίκαηα.  
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Σμ ηυζημξ αοηχκ ηςκ οθζηχκ παναιέκεζ ζπεηζηά ορδθυ, εκχ απαζημφκηαζ 

μνζζιέκεξ αεθηζχζεζξ, βζα κα δζαηδνμφκηαζ μζ απμδυζεζξ ηαζ μζ εενιμμπηζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ, ηαεχξ ηαζ δ δζάνηεζα γςήξ ημοξ. ε οθζζηάιεκα ηηήνζα ιπμνεί 

κα ημπμεεηδεεί πάκς απυ οπάνπμοζα αιυκςηδ ημζπμπμζία, υπςξ βίκεηαζ ηαζ δ 

πνμζεήηδ ηδξ ζοκήεμοξ εενιμιυκςζδξ .[9] 

 

Δηθόλα 4.24 : Γζαθακήξ εενιμιυκςζδ  

Δθαξκνγή 

 ηδκ Δθθάδα έπμοιε ιεβάθμ δζάζηδια θςηζζιμφ, πενζμνίγμκηαξ έηζζ, ηδκ 

δζάνηεζα πμο πνεζαγυιαζηε ηεπκδηυ θςηζζιυ. ηδκ ηαημζηία ιαξ, εθανιυγμκηαξ ηζξ 

ιεευδμοξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ ανπέξ ημο αζμηθζιαηζζιμφ, έπμοιε δζαιπενήξ 

θςηζζιυ, ελμζημκμιχκηαξ εκένβεζα.   

4.4 Σν θηήξην σο απνζήθε ζεξκόηεηαο  

 

Δηθόλα 4.25: Φμνά δθίμο 
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4.4.1. Δηζαγσγή 

Μζα ζδιακηζηή ανπή βζα ηδκ αζμηθζιαηζηή θεζημονβία ημο ηηδνίμο, είκαζ δ 

δζαζθάθζζδ εενιζηήξ ιάγαξ, ζηδκ μπμία απμεδηεφεηαζ δ εενιυηδηα πμο πνμένπεηαζ 

απυ ηδκ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ. Δθυζμκ ημ ηηήνζμ θεζημονβεί ςξ θοζζηυξ 

δθζαηυξ ζοθθέηηδξ, ζφιθςκα ιε υζα ακαπηφπεδηακ πνμδβμοιέκςξ, πνέπεζ δ 

εενιυηδηα αοηή κα απμεδηεφεηαζ ζηδ ιάγα ημο ηηδνίμο, πνμηεζιέκμο κα απμδμεεί 

ηαζ πάθζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ζηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. 

Ζ πζμ απμηεθεζιαηζηή «απμεήηδ» εενιυηδηαξ είκαζ δ ίδζα δ ηαηαζηεοή ημο 

ηηδνίμο, δδθαδή ηα δάπεδα, μζ ημζπμπμζίεξ, μζ μνμθέξ. θα ηα δμιζηά οθζηά 

απμννμθμφκ ηαζ απμεδηεφμοκ εενιυηδηα, ακάθμβα ιε ηδκ ποηκυηδηα (ν) ηδξ ιάγαξ 

ημο ηαζ ημ ζοκηεθεζηή εζδζηήξ εενιυηδηαξ (c). Σα αανζά οθζηά, ιπεηυκ, πέηνα, 

ημφαθμ, έπμοκ ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα ηαζ ζοκεπχξ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα βζα 

εενιζηή απμεήηεοζδ. 

Ζ δθζαηή εκένβεζα πνμζπίπηεζ ζηα ακμίβιαηα ηαζ πενκά ιέζα απυ αοηά  ζημκ 

εζςηενζηυ πχνμ ημο ηηδνίμο, υπμο ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιζηή εκένβεζα 

απμννμθμφιεκδ απυ ηα οθζηά ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηα ακηζηείιεκα πμο ανίζημκηαζ ζημ 

πχνμ. Ζ ιεηαηνμπή ηδξ θςηεζκήξ εκένβεζαξ ζε εενιζηή ζδιαίκεζ αθθαβή ημο ιήημοξ 

ηφιαημξ, βεβμκυξ πμο δεκ επζηνέπεζ ηδκ δζαθοβή ηδξ απυ ηα ηγάιζα πνμξ ηα έλς, 

ζοκεπχξ εβηθςαίγεηαζ ηαζ απμννμθάηαζ απυ ηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο, ιέπνζξ 

υημο δ ζηακυηδηά ημοξ βζα απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ κα ένεεζ ζε ημνεζιυ. Πνυηεζηαζ 

βζα ηδκ ζεηηθή πιεπξά ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο ζηδ ιζηνή ηθίιαηα ημο 

πχνμο. 

Ζ δζαδζηαζία απμεήηεοζδξ ηδξ δθζαηήξ εενιυηδηαξ βίκεηαζ άιεζα απυ ημ 

δάπεδμ ή ημοξ ημίπμοξ, υπμο πνμζπίπηεζ μ ήθζμξ ή έιιεζα απυ ηδκ ηίκδζδ ημο αένα, 

μ μπμίμξ εενιαίκεηαζ βνδβμνυηενα απυ μπμζμδήπμηε άθθμ οθζηυ ηαζ ιε ηδκ ηίκδζή 

ημο ιεηαθένεζ ηδ εενιυηδηα ζηα ζοιπαβή οθζηά. ζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ιάγα ηδξ 

ημο οθζημφ ηδξ ηαηαζηεοήξ πμο απμεδηεφεζ εενιυηδηα, ηυζμ δ εενιμηναζία ημο 

πχνμο παναιέκεζ πζμ ζηαεενή, ζε επίπεδα εενιζηήξ άκεζδξ βζα πμθθέξ χνεξ, πςνίξ 

κα πνεζάγεηαζ  αμδεδηζηή εένιακζδ απυ άθθεξ πδβέξ ή κα πνμηαθείηαζ οπενεένιακζδ 

ημο αένα ηαζ δοζθμνία. 
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οιπέναζια θμζπυκ υθςκ ηςκ παναπάκς είκαζ, υηζ βζα κα θεζημονβήζεζ 

απμηεθεζιαηζηά έκα ηηήνζμ ςξ απμεήηδ δθζαηήξ εενιυηδηαξ πνέπεζ κα δζαεέηεζ 

οθζηά ηαηαζηεοήξ ιε αολδιέκδ εενιμπςνδηζηυηδηα ηαζ υηζ αοηά ηα δμιζηά ζημζπεία 

πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα, πνέπεζ κα είκαζ 

ζζμηαηακειδιέκα ζημ ζφκμθμ ηδξ ηαηαζηεοήξ.   

διακηζηυ επίζδξ παναηηδνζζηζηυ ημο ηθίιαημξ εκυξ ηυπμο είκαζ, μζ 

«ααειμδιένεξ εένιακζδξ» μζ μπμίεξ πνμζδζμνίγμκηαζ ςξ ημ άενμζζια ηδξ εηάζημηε 

δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ, ακάιεζα ζηδκ εζςηενζηή (ζοκήεςξ 19°C) ηαζ ηδ ιέζδ 

ιδκζαία ελςηενζηή. Σμ άενμζζια αοηχκ ηςκ δζαθμνχκ πνμζδζμνίγεζ ηζξ ααειμδιένεξ 

εένιακζδξ, δδθαδή ηζξ εενιακηζηέξ ακάβηεξ ημο ηυπμο. ζμ πζμ αολδιέκεξ είκαζ μζ 

ααειμδιένεξ εένιακζδξ ηυζμ ημ ηθίια παναηηδνίγεηαζ ροπνυηενμ ηαζ αεααίςξ 

ζζπφεζ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ.[24] 

Δθαξκνγή 

 διακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ θεζημονβία ημο ηηζνίμο ιαξ ςξ απμεήηδ 

εενιυηδηαξ, είκαζ ηα οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ υπςξ είκαζ δ πέηνα, ημ 

ζηονυδεια, ημ ιάνιανμ η.θπ. Υαναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ιαξ, 

είκαζ μζ πέηνζκμζ ημίπμζ ιεβάθμο πάπμοξ, ηαζ ημ πέηνζκμ δάπεδμ ζημ εενιμηήπζμ. 

Αοηά ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ (πμο 

ακαθφμκηαζ παναηάης)  ιαξ μδδβμφκ ζηδκ ιέβζζηδ δοκαηή απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ, 

απμθεφβμκηαξ έηζζ άθθα ζοζηήιαηα εένιακζδξ πμο απαζημφκ μζημκμιζηέξ δαπάκεξ.  

 

Δηθόλα 4.26.: Καηαζηεοή πέηνζκμο ημίπμο ζε αυνζα υρδ 
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4.4.2.  Πεξηνδηθή ξνή ζεξκόηεηαο 

   Ζ δζαδζηαζία απμεήηεοζδξ ηαζ επακαπυδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ μθείθεηαζ ζε 

εενιμδοκαιζηά θαζκυιεκα, δδθαδή ζηδ ζοκεπή νμή εενιυηδηαξ απυ ημ εενιυηενμ 

πνμξ ημ ροπνυηενμ πενζαάθθμκ. 

 Ζ επακαθαιαακυιεκδ  διενήζζα ιεηααμθή ηδξ εενιμηναζίαξ, ιε δζαθμνεηζηή 

έκηαζδ ζηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, παναηηδνίγεηαζ ςξ «πενζμδζηή νμή εενιυηδηαξ». 

Υαναηηδνζζηζηά ιεβέεδ ηδξ πενζμδζηήξ νμήξ εενιυηδηαξ ζημ ηηίνζμ είκαζ δ «πνμκζηή 

οζηένδζδ» ηαζ «μ ζοκηεθεζηήξ ιείςζδξ» ηδξ εενιμηναζίαξ.  

Ζ πνμκζηή οζηένδζδ ηαεμνίγεζ ημ πνυκμ πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζηδκ 

ειθάκζζδ ηδξ αζπιήξ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ –ιέβζζηδξ ηαζ εθάπζζηδξ- ηαζ ηδκ 

ακηίζημζπδ αζπιή ζημκ εζςηενζηυ πχνμ, εηθνάγεηαζ ζε χνεξ ηαζ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

εενιμπςνδηζηή ζηακυηδηα ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ πνμηφπημοζα εενιζηή 

αδνάκεζα ημο ηηδνίμο. ζμ δδθαδή πζμ αανζά είκαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ, άνα ηαζ 

ιεβαθφηενδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ, ηυζμ πζμ ανβά πνμπςνάεζ ημ ελςηενζηυ εενιζηυ 

θμνηίμ πνμξ ηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ, απμεδηεφμκηαξ ζηδκ πμνεία  

ιεβάθα πμζά εενιυηδηαξ ζηδ ιάγα ηςκ οθζηχκ. 

Σα οθζηά πμο έπμοκ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα (β) δζαεέημοκ παιδθυ 

ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ (θ), πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ είκαζ 

εενιμιμκςηζηά.[1] 

 Τθζηά ιε ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα είκαζ : ημ ιπεηυ, δ πέηνα, ημ πχια, ημ 

κενυ. ε πενζμπέξ υπμο ειθακίγμκηαζ ζδιακηζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ ελςηενζηήξ 

εενιμηναζίαξ ή πενζμπέξ λδνέξ -γεζηέξ, δ πνήζδ ημο εδάθμοξ πνμζθένεζ πμθφ 

ηαθφηενα εενιζηά απμηεθέζιαηα απυ ημ ιπεηυ, ηυζμ θυβς ηδξ ιεβαθφηενδξ εενιζηήξ 

ημοξ αδνάκεζαξ, υζμ ηαζ θυβς ηδξ δοκαηυηδηαξ κα  πνδζζιμπμζδεεί ζε αάεμξ. 

Ο ζοκηεθεζηήξ ιείςζδξ εηθνάγεηαζ απυ ημκ θυβμ ημο ιέβζζημο εφνμοξ ηδξ 

εζςηενζηήξ εενιυηδηαξ πνμξ ημ ακηίζημζπμ  εφνμξ ηδξ ελςηενζηήξ. Πνμθακχξ μ 

θυβμξ είκαζ ιζηνυηενμξ απυ ηδ ιμκάδα. Ο θυβμξ ιεβαθχκεζ υζμ αολάκεζ δ εενιζηή 

ιυκςζδ ημο ηεθφθμοξ. Ακηίεεηα ζηδκ πενίπηςζδ ιεβάθδξ εενιζηήξ αδνάκεζαξ ημο 

ηεθφθμοξ – πνήζδ οθζηχκ ιε ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα – μ ζοκηεθεζηήξ ιείςζδξ 

είκαζ ιζηνυξ. 
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Ζ πνμκζηή οζηένδζδ ηαζ μ ζοκηεθεζηήξ ιείςζδξ απμηεθμφκ ααζζηά ιεβέεδ 

βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ιάγαξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ, βζαηί νοειίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εενιυηδηαξ πμο ιπμνεί κα 

απμεδηεοηεί ζηα ζοιπαβή αοηά ζημζπεία ηαζ ζοκεπχξ ηαεμνίγμοκ ημ επίπεδμ 

εενιζηήξ άκεζδξ ημο ηηδνίμο.[2,4] 

Με άθθα θυβζα, εηείκμ πμο επζδζχηεηαζ ιε ηδκ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ 

οθζηχκ ηδξ ηαηαζηεοήξ, είκαζ αθεκυξ ιζηνέξ δζαηοιάκζεζξ ζηδκ εζςηενζηή 

εενιμηναζία, πςνίξ ελάνζεζξ ζηδ ιέβζζηδ ηαζ ηδκ εθάπζζηδ, πνμηεζιέκμο κα 

δζαζθαθζζηεί ημ επίπεδμ άκεζδξ, ηαζ  αθεηένμο επανηήξ πνμκζηή οζηένδζδ, έηζζ 

χζηε δ εθάπζζηδ εενιμηναζία κα ιεηαηίεεηαζ ηζξ πνχηεξ πνςζκέξ χνεξ, υηακ ημ 

ηηήνζμ ιπμνεί κα επςθεθδεεί ηαζ πάθζ απυ ηδκ εενιυηδηα ημο δθίμο. 

Ακηίεεηα, δ ιεηάεεζδ ηδξ ιέβζζηδξ αζπιήξ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ, ζε 

ζπέζδ, ιε ηδκ ακηίζημζπδ αζπιή ηδξ ελςηενζηήξ, βζα ανηεηέξ χνεξ ημ ηαθμηαίνζ, ιέπνζ 

ανβά πνμξ ημ ανάδο, πανέπεζ ηδκ δοκαηυηδηα κα απμθεοπεεί δ πνήζδ ηθζιαηζζιμφ, 

βζαηί ηυηε ημ ηηήνζμ ιπμνεί κα δνμζζζηεί ιε θοζζηυ αενζζιυ. 

 Μεηά απυ ένεοκεξ πνμηφπηεζ υηζ δ δζαηφιακζδ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ, 

επδνεάγεζ θζβυηενμ ηζξ αανζέξ ηαηαζηεοέξ, ιε ιυκςζδ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά, εκχ δ 

επίδναζδ είκαζ εθάπζζηδ ζε ηαηαζηεοέξ ιε ιεβάθδ εενιζηή αδνάκεζα ή υηακ ημ 

ηηίζια είκαζ ιενζηχξ ηαθοιιέκμ ιε πχια. 

 Έκα παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια είκαζ ηα διζοπυζηαθα ζηδ ακημνίκδ. ηδ 

πενίπηςζδ αοηή, ηα ηηίζιαηα μοδυθςξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηζξ διενήζζεξ ιεηααμθέξ 

ηδξ εενιμηναζίαξ, πανά ιυκμκ ζε επμπζαηή αάζδ. Γδθαδή, δ αφλδζδ ηδξ ελςηενζηήξ 

εενιμηναζίαξ ημ ηαθμηαίνζ επδνεάγεζ ημκ εζςηενζηυ πχνμ ηαηά ημκ Αφβμοζημ ιυκμ,  

ιε πμθφ πενζμνζζιέκδ έκηαζδ. οκήεςξ δεκ παναηδνμφκηαζ εενιμηναζίεξ άκς ηςκ 

26°C. Δπίζδξ μζ εενιμηναζίεξ ημο πεζιχκα επδνεάγμοκ ημ εζςηενζηυ ηςκ ηαημζηζχκ 

βφνς ζημ Φεανμοάνζμ. 

Γζα ηηήνζα ιε ζοκεπήξ πνήζδ, υπςξ π.π. μζ ηαημζηίεξ ή ηηήνζα ιε 

δζαημπηυιεκμ ηακμκζηυ νοειυ πνήζδξ, υπςξ ζπμθεία, βναθεία ηθπ., δ εενιζηή 

αδνάκεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ, ηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ οθζηχκ ιε ιεβάθδ 

εενιμπςνδηζηυηδηα, απμηεθμφκ μοζζαζηζημφξ πανάβμκηεξ πνμζανιμβήξ ζηα 

ηθζιαηζηά δεδμιέκα ημο ηυπμο.[6] 
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4.5. Σν θηήξην σο παγίδα ζεξκόηεηα 

 

4.5.1 Δηζαγσγή 

 Πνμδβμοιέκςξ ακαθένεδηακ μζ πνμτπμεέζεζξ εηείκεξ πμο δζαζθαθίγμοκ ηδ 

θεζημονβία ημο ηηδνίμο ςξ θοζζημφ δθζαημφ ζοθθέηηδ ηαζ ςξ απμεήηδξ εενιυηδηαξ. 

Χζηυζμ, βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ θεζημονβία ημο ηηδνίμο είκαζ ακάβηδ δ 

εενιυηδηα, πμο ζοθθέβεηαζ απυ ημκ ήθζμ, κα παβζδεφεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο 

ηαζ κα ιδκ δζαζημνπίγεηαζ πνμξ ηα έλς. 

 Ζ δζαζπμνά εενιυηδηαξ  πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηαεμνίγεηαζ ηαζ απυ 

ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ημο ηηδνίμο, βεβμκυξ πμο ζοιααίκεζ ημ πεζιχκα. Ακηίζηνμθα 

ημ ηαθμηαίνζ, υηακ μζ ελςηενζηέξ εενιμηναζίεξ είκαζ ορδθυηενεξ απυ ηζξ εζςηενζηέξ, 

ημ ηηήνζμ απμννμθά εενιυηδηα, ηδκ μπμία ζηαδζαηά ηδκ δζμπεηεφεζ ιέζα ζημ πχνμ, 

ιε ηίκδοκμ αεααίςξ κα δδιζμονβδεμφκ ζοκεήηεξ οπενεένιακζδξ. 

 Αοηή δ ακηζεεηζηή θεζημονβία ημο ηηδνίμο, πμο μθείθεηαζ ζηδκ εκαθθαβή ηςκ 

επμπχκ, ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί ιε ηδκ πνυαθερδ ζηνχιαημξ εενιζηήξ ιυκςζδξ 

ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ηεθφθμοξ. 

 Έηζζ επζηοβπάκεηαζ πενζμνζζιυξ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ, απυ ημ εζςηενζηυ 

ημο ηηδνίμο πνμξ ηα έλς ηαζ δ παβίδεοζδ ηδξ ιεβαθφηενδξ δοκαηήξ πμζυηδηαξ 

δθζαηήξ εενιυηδηαξ. Σμ ηαθμηαίνζ δ εενιμιυκςζδ θεζημονβεί πνμζηαηεοηζηά βζα ημ 

ηέθοθμξ ημο ηηδνίμο ηαζ ηαηά επέηηαζδ βζα ημκ εζςηενζηυ πχνμ, ιεζχκμκηαξ έηζζ ημ 

εκδεπυιεκμ οπενεένιακζδξ. Πένακ αοηχκ δ εενιμιυκςζδ πνμζθένεζ ζοκεήηεξ 

εενιζηήξ άκεζδξ ιέζα ζημ ηηήνζμ, βζαηί πενζμνίγεηαζ δ αηηζκμαμθία εενιυηδηαξ απυ 

ημ ζχια ημο ακενχπμο πνμξ ηζξ πενζαάθθμοζεξ ζημ πχνμ επζθάκεζαξ, μζ μπμίεξ 

ζοκήεςξ είκαζ ροπνυηενεξ απυ ημκ αένα ημο πχνμο.[1,3,5] 
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4.5.2 Θεξκηθέο απώιεηεο ηνπ θειύθνπο 

 

Πένακ ηδξ πενάηςζδξ ημο ζηυπμο βζα ηδκ ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ 

ζε εενιζηή, πνέπεζ κα δζαζθαθζζηεί ηαζ δ ζηακυηδηα ημο ηηδνίμο κα ηδκ δεζιεφζεζ 

ηαζ κα ηδ δζαηδνήζεζ. Δίκαζ ημζκχξ απμδεηηυ, υηζ ημ ηάεε ηηίνζμ έπεζ ιδ 

ακηζζηνέρζιεξ απχθεζεξ. Ζ πνυηθδζδ ημο ηάεε ιεθεηδηή, έβηεζηαζ ζηδκ 

εθαπζζημπμίδζδ ηςκ απςθεζχκ εενιυηδηαξ ημο ηεθφθμοξ. 

θα ηα ηηήνζα πάκμοκ εενιυηδηα ημκ πεζιχκα ιε 3 ηνυπμοξ: 

• Με αβςβή ηδξ εενιυηδηαξ ιέζα απυ ημ ηέθοθμξ ημο ηηδνίμο (ημίπμοξ, 

βοάθζκα ακμίβιαηα, ζηέβδ ή δχια ηαζ δάπεδμ) πνμξ ημ ελςηενζηυ, ροπνυηενμ 

πενζαάθθμκ. 

• Με ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ, ιέζς ηδξ ηίκδζδξ ημο αένα, είηε ιέζα απυ 

ημοξ ανιμφξ ηςκ ημοθςιάηςκ, είηε ιέζα απυ ηα ακμζπηά πανάεονα. 

• Με αηηζκμαμθία εενιυηδηαξ απυ ημ ηέθοθμξ ημο ηηδνίμο πνμξ ηδκ 

αηιυζθαζνα ηδ κφπηα. 

 

Οζ ζοκμθζηέξ εενιζηέξ απχθεζεξ ημο ηηδνίμο ελανηχκηαζ απυ ημοξ ελήξ 

πανάβμκηεξ: 

• Απυ ημκ θυβμ ηδξ ζοκμθζηήξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ πνμξ ημκ υβημ ημο 

ηηδνίμο. ζμ ιζηνυηενδ είκαζ δ ζοκμθζηή ελςηενζηή επζθάκεζα ηυζμ ιζηνυηενμξ είκαζ 

μ θυβμξ, άνα ηαζ θζβυηενεξ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ ημο ηηδνίμο. 

• Απυ ηδκ πνμζηαζία ηςκ εηηεεεζιέκςκ πθεονχκ ημο ηηδνίμο ζημοξ ροπνμφξ 

πεζιςκζάηζημοξ ακέιμοξ, ιε ηαηάθθδθμοξ πεζνζζιμφξ ζημ ηέθοθμξ ημο ηηδνίμο ή ιε 

ηδ πνήζδ ηδξ αθάζηδζδξ. 

• Απυ ηδ ιείςζδ ηςκ εηηεεεζιέκςκ πθεονχκ ημο ηηδνίμο πνμξ ημκ αμννά, 

θηάκμκηαξ αηυιδ ηαζ ζηδ ηάθορδ ηιήιαημξ ή μθυηθδνδξ ηδξ αμνεζκήξ επζθάκεζαξ ιε 

πχια εθυζμκ δ ηθίζδ ημο εδάθμοξ ημ επζηνέπεζ. 
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Γζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ απυ ημ ηέθοθμξ είκαζ ακαβηαίμ 

κα παίνκμκηαζ ηα ελήξ ιέηνα, ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ημο ηηδνίμο: 

 

• Να πνμαθέπεηαζ ηαηάθθδθδ εενιμιυκςζδ ζηα ζοιπαβή ζημζπεία ημο 

ηεθφθμοξ, ημίπμοξ, μνμθέξ, δάπεδα. Έηζζ ελαζθαθίγεηαζ δ ιείςζδ ημο ζοκηεθεζηή 

εενιμπεναηυηδηαξ ηαζ ζοκεπχξ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ. 

• Να πνμαθέπμκηαζ δζπθά ηγάιζα, ζδζαίηενα βζα ηα ακμίβιαηα πμο ανίζημκηαζ ζε 

δοζιεκείξ πνμζακαημθζζιμφξ,  υπςξ αμννάξ, ακαημθή ηαζ δφζδ. 

• Να πνμαθέπεηαζ ηζκδηή εενιζηή ιυκςζδ ηςκ ακμζβιάηςκ, βζα κοπηενζκή 

πνμζηαζία ιε ηδ πνήζδ πακηγμονζχκ ή άθθςκ ελςθφθθςκ, ηα μπμία κα έπμοκ 

πενζίδεξ ιε εενιμιυκςζδ ζημ εζςηενζηυ ημοξ. 

Θα πνέπεζ κα ημκίζμοιε υηζ δ εενιζηή ιυκςζδ ημο ηεθφθμοξ είκαζ 

πνμηζιυηενδ ζηδκ ελςηενζηή ημο πθεονά, χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ παβίδεοζδ ηδξ 

απμεδηεοιέκδξ δθζαηήξ εενιυηδηαξ.[5] 

 

4.5.2.1.  Θεξκηθέο απώιεηεο από ελαιιαγέο ηνπ αέξα 

 

 Οζ απχθεζεξ πμο μθείθμκηαζ ζηδ ιεηαθμνά ημο γεζημφ αένα απυ ημ ηηήνζμ 

πνμξ ηα έλς, ιέζα απυ  ημοξ ανιμφξ ηςκ ημοθςιάηςκ, απμηεθμφκ ιζα ζδιακηζηή 

πμζυηδηα εενιυηδηαξ πμο πάκεηαζ. Ζ ιεηαθμνά αοηή ζοκηεθείηαζ είηε θυβς 

δζαθμνεηζηήξ πίεζδξ ημο αένα ακάιεζα ζημ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, 

είηε πνμηαθείηαζ θυβς δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ, ηονίςξ υιςξ μθείθεηαζ ζηδκ πίεζδ 

πμο αζηείηαζ απυ ημκ άκειμ ζηα ακμίβιαηα. 
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 Ζ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ημοξ ελήξ 

ηνυπμοξ: 

• Με ηδκ ηαθή ζηεβάκςζδ ηςκ ανιχκ ηςκ ημοθςιάηςκ. Αηυιδ ηαζ ηα 

αενμζηεβή ημοθχιαηα, πμο ηοηθμθμνμφκ ζήιενα ζηδκ αβμνά, επζηνέπμοκ ιζζή 

εκαθθαβή αένα/χνα υθμο ημο  πχνμο, δδθαδή μ αέναξ πμο πενζηθείεηαζ ζε έκα πχνμ 

ακακεχκεηαζ ηαηά ημ ήιζζο, ηάεε ιία χνα. 

• Με ηδ ιείςζδ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ακμζβιάηςκ πμο ανίζημκηαζ ζημ αμννά ηαζ 

πμφ είκαζ, ζοκήεςξ, εηηεεεζιέκα ζημοξ ροπνμφξ ακέιμοξ. 

• Με ηδ ημπμεέηδζδ αθάζηδζδξ ή δέκηνςκ βζα πνμζηαζία ή ηαζ εηηνμπή ηςκ 

ροπνχκ ακέιςκ εθυζμκ είκαζ εθζηηυ.[1] 

 

4.5.2.2.  Θεξκηθή κάδα θαη ζεξκνκόλσζε  

 Έπεζ ήδδ ακαθενεεί υηζ δ απμεήηεοζδ ηδξ δθζαηήξ εενιμηναζίαξ 

πναβιαημπμζείηαζ ζηδ εενιζηή ιάγα ηδξ ηαηαζηεοήξ. Ζ εενιμιυκςζδ πνμζηαηεφεζ 

ημ ηέθοθμξ, δδθαδή ηδ εενιζηή ιάγα, υηακ ανίζηεηαζ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά. Ζ 

πμζυηδηα ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ, ηαεχξ ηαζ μ ααειυξ εενιμιυκςζδξ εκυξ ηηδνίμο είκαζ 

ζοκάνηδζδ ημο ηθίιαημξ.  

ε ροπνυ ηθίια, δ απαίηδζδ βζα ηαθφηενδ εενιμιυκςζδ είκαζ ιεβαθφηενδ, 

ηαεχξ δ εενιμηναζία ζπεδζαζιμφ (20°C ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο) απμηθίκεζ 

πενζζζυηενμ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ελςηενζηέξ εενιμηναζίεξ. ε ηθίια γεζηυ λδνυ, δ 

εενιζηή ιάγα απμηεθεί ημκ πζμ ζδιακηζηυ πανάβμκηα, βζαηί απμννμθά ηζξ έκημκεξ 

δζαηφιακζδ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ακάιεζα ζε διένα ηαζ κφπηα. 

 Γζα ηδκ εφηναηδ γχκδ, δ εενιμιυκςζδ ηαζ δ εενιζηή ιάγα απμηεθμφκ 

πενίπμο ζζμδφκαιμοξ πανάβμκηεξ απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ημο ηηδνίμο. 

Σμκίγεηαζ εζδζηυηενα, υηζ δ εενιζηή πνμζηαζίαξ είκαζ απμθφηςξ ακαβηαία βζα ηδ 

αμνεζκή πθεονά, εκχ δ απαίηδζδ βζα ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα εκημπίγεηαζ ζηδ 

δοηζηή πθεονά, δ μπμία επζαανφκεηαζ ιε ιεβάθδ πμζυηδηα εενιυηδηαξ ηονίςξ ημ 

ηαθμηαίνζ.[10] 
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Δθαξκνγή 

 Λυβς ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ πμο έπμοιε εθανιυζεζ ζημ ηέθοθμξ ηδξ 

ηαημζηίαξ, ιμκχκμοιε ημοξ ανιμφξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ιεηαλφ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

οθζηχκ. Αοηυ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ελςηενζηήξ ηζκδηήξ ιυκςζδξ ζηα 

ακμίβιαηα (πακηγμφνζα), ιε ηδκ πνήζδ ηαηάθθδθςκ οαθμπζκάηςκ ακάθμβα ιε ημκ 

πνμζακαημθζζιυ, ημκ ζπεδζαζιυ ηδξ θφηεοζδξ βζα ηδκ απμθοβή ηςκ ροπνχκ ακέιςκ, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ οθζηχκ ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ, 

πενζμνίγμοιε ζημ εθάπζζημ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ημο ηεθφθμοξ ηδξ ηαημζηίαξ ιαξ 

(παναηηδνζζηζηά παναδείβιαηα είκαζ δ θφηεοζδ ηαζ μζ οαθμπίκαηεξ πμο ακαθφμκηαζ 

πεναζηένς παναηάης).  

 

4.6. Σν θηήξην σο ζπιιέθηεο θαη απνζήθε ςύμεο 

4.6.1 Δηζαγσγή 

 

Με ηα εζδζηά ζοζηήιαηα πνμζηαζίαξ ημο ηεθφθμοξ ηαζ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ 

ημο ηηδνίμο, εκκμμφιε ηα ζοζηήιαηα ηαζ ηεπκζηέξ πμο ζημπυ έπμοκ κα ιεζχζμοκ ηα 

εενιζηά θμνηία πμο δέπεηαζ έκα ηηήνζμ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο εένμοξ.[61] 

 Σδκ πενίμδμ αοηή, πμο μζ ελςηενζηέξ εενιμηναζίεξ είκαζ ορδθέξ, οπάνπεζ μ 

ηίκδοκμξ οπενεένιακζδξ, βζ‟ αοηυ ημ ηηήνζμ πνέπεζ κα «ζοιπενζθένεηαζ» ςξ 

«θοζζηυξ ζοθθέηηδξ» δνμζζζιμφ ηαζ ρφλδξ. 

 Οζ αηηίκεξ ημο ήθζμο, δ δζείζδοζδ ημο εενιμφ ελςηενζημφ αένα ζημ ηηήνζμ 

ηαζ ηα εζςηενζηά ηένδδ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ εκμίηςκ ηαζ ηζξ ζοζηεοέξ ιπμνεί 

κα μδδβήζεζ ζε ιδ απμδεηηέξ ηαηαζηάζεζξ. Γζα κα επζηεοπεεί ιζα άκεηδ εζςηενζηή 

εενιμηναζία, πνέπεζ κα θδθεμφκ ιζα ζεζνά απυ ιέηνα υπςξ : 

 

• Ζθζμπνμζηαζία ιε ηαηάθθδθμ ζηζαζιυ, χζηε κα πνμθαιαάκμκηαζ μζ αηηίκεξ ημο 

ήθζμο απυ ηδ δζείζδοζδ ημοξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ηαζ θφηεοζδ αθάζηδζδξ ζημ 

πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ζηα δχιαηα  

• Φοζζηυξ Αενζζιυξ, πνμηεζιέκμο κα απμαάθθεηαζ μ ακεπζεφιδημξ εενιυξ αέναξ ηαζ 

κα ακηζηαείζηαηαζ απυ ηαεανυ ελςηενζηυ  

• Φοζζηή ρφλδ ηαζ δνμζζζιυξ, βζα κα ιεηαθένεηαζ δ πενίζζεζα εενιυηδηαξ απυ ημ 

ηηήνζμ πνμξ ημ πενζαάθθμκ 
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4.6.2. Ζιηνπξνζηαζία-θηαζκόο 

 

Δηθόλα 4.27 :Δλςηενζηά ζηαεενά μνζγυκηζα ζηίαζηνα  

 

4.6.2.1. Δηζαγσγή 

 

Σα δθζαηά ηένδδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηα πανάεονα εκυξ ηηδνίμο, ηαηά ημ 

πέναζια ηδξ εενιμβυκμο δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ ζδζαίηενα ιεβάθα ηαζ 

πνεζάγμκηαζ απαναζηήηςξ δθζμπνμζηαζία. Ζ ιεθέηδ ηδξ δθζμπνμζηαζίαξ πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ ηδκ επανηή ζηίαζδ ηςκ ακμζβιάηςκ ηαηά ημ εένμξ, αθθά κα ιδκ 

πενζμνίγεζ ημ δθζαηυ εενιζηυ ηένδμξ ηαηά ημ πεζιχκα ηαζ κα θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ 

ακάβηεξ ζε θοζζηυ θςηζζιυ. 

 Ζ ζηίαζδ είκαζ πενζζζυηενδ απμδμηζηή υηακ είκαζ ελςηενζηή, πνάβια ημ 

μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία ειπμδίγεηαζ κα εζζέθεεζ ηαζ κα εβηθςαζζηεί 

ιέζς ηςκ οαθμπζκάηςκ ζημοξ πχνμοξ ηαζ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηαηά 80-90% ηα δθζαηά 

ηένδδ. Πανάθθδθα, δ πνήζδ ηζκδηχκ ζηζάζηνςκ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

επζηοβπάκεηαζ ζηίαζδ ηςκ ακμζβιάηςκ υηακ είκαζ αοηυ απαναίηδημ, ακελάνηδηα απυ 

ηδκ επμπή ημο έημοξ.[61] 
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οκεπχξ, μ πζμ απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ ζηζαζιμφ, είκαζ δ πνήζδ ελςηενζηχκ 

ζηζάζηνςκ ιε ηζκδηέξ πενζίδεξ, πμο υιςξ είκαζ ζδζαίηενα αηνζαά. Γζα ημ θυβμ αοηυ 

πνμηζιάηαζ ζηαεενή ελςηενζηή ζηίαζδ (Eζηυκα 4.27) πμο ζοκδοάγεηαζ ιε εζςηενζηά 

ζηυνζα πμο θεζημονβμφκ ζοιπθδνςιαηζηά, επεζδή ηα ζοιααηζηά ηνφζηαθθα έπμοκ 

πμθφ ιζηνή ακηίζηαζδ. 

 Απυ ημοξ πζμ απθμφξ ηνυπμοξ ζηζαζιμφ είκαζ δ ημπμεέηδζδ θοθθμαυθςκ 

δέκηνςκ ή αθάζηδζδξ πμο δζαηυπημοκ ημκ άιεζμ δθζαζιυ, αθθά πανάθθδθα, θυβς 

ηδξ ζηζάξ ημοξ ιεζχκμοκ ηζξ εενιμηναζίεξ ημκηά ζημ έδαθμξ. ε ζπέζδ ιε ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ηςκ ακμζβιάηςκ έπεζ πνμηφρεζ υηζ: 

• Σα κυηζα ακμίβιαηα θαιαάκμοκ πζμ θίβδ αηηζκμαμθία ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ 

ηαζ είκαζ εφημθμ κα πνμζηαηεοημφκ. 

• Σα δοηζηά ηαζ ακαημθζηά πανάεονα, ςζηυζμ, εέημοκ έκα ιεβαθφηενμ πνυαθδια, 

δζυηζ δ εέζδ ημο ήθζμο είκαζ παιδθά ζημκ μονακυ υηακ ανίζηεηαζ ζηδκ ακαημθή ή 

ζηδκ δφζδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ιζα αζμηθζιαηζηή θφζδ είκαζ δ ιεθέηδ ιείςζδξ ηαηά ημ 

δοκαηυκ ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ ακαημθζηχκ ηαζ δοηζηχκ οαθμζηαζίςκ(Πίκαηαξ 4.2).  

 

 

 

Πνμζακαημθζζιυξ Πνμηεζκυιεκμξ ηφπμξ ηίαζδξ 

Νυηζμξ  ηαεενά ή νοειζγυιεκα ζηίαζηνα 

ημπμεεηδιέκα μνζγυκηζα πάκς απυ ημ 

πανάεονμ 

Ακαημθζηυξ & Γοηζηυξ Ροειζγυιεκα ηαηαηυνοθα πεηάζιαηα 

ελςηενζηά ηςκ παναεφνςκ 

Νμηζμακαημθζηυξ & Νμηζμδοηζηυξ Ροειζγυιεκδ ζηίαζδ 

Βμνεζμακαημθζηυξ & Βμνεζμδοηζηυξ Φφηεοζδ αθάζηδζδξ 

Πίλαθαο4.2: Πνμηεζκυιεκμξ ηφπμξ ζηίαζδξ ακάθμβα ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ 
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4.6.2.2.  ηαζεξά ζθίαζηξα 
 

 

Απμηεθμφκ ζηαεενυ ιένμξ ημο ηηδνίμο ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ημοξ πνέπεζ κα 

θαιαάκεζ οπυρδ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ημ ζπήια ημο ακμίβιαημξ πμο πνεζάγεηαζ 

κα πνμζηαηεοηεί ζε ζοζπέηζζδ ιε ηδ εέζδ ημο ήθζμο ζηζξ δζάθμνεξ πνμκζηέξ 

πενζυδμοξ ηδξ διέναξ ηαζ ημο έημοξ. 

Υνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ελςηενζηή υρδ ημο ηηδνίμο ηαζ ειπμδίγμοκ ηδκ 

άιεζδ  αηηζκμαμθία κα θηάζεζ ζηα ακμίβιαηα, ιε απμηέθεζια κα απμννμθμφκ ηαζ κα 

δζαπέμοκ ηδ εενιυηδηα ζημκ ελςηενζηυ αένα. Τθζηυ ηαηαζηεοήξ ημοξ είκαζ ημ 

ζηονυδεια, ημ αθμοιίκζμ ηαζ ημ πθαζηζηυ. 

. 

 Γζαηνίκμκηαζ ζε: 

 

• Ονζγυκηζα ελςηενζηά ζηαεενά ζηίαζηνα πμο ζοκίζηακηαζ βζα κυηζμ 

πνμζακαημθζζιυ. Μπμνεί κα έπμοκ ηδ ιμνθή πνμαυθμο ή ακαηθαζηζηχκ ναθζχκ ή 

πενζίδςκ. Γζα ηδκ Αεήκα, ηαθέξ ακαθμβίεξ πνμαυθμο είκαζ αοηέξ βζα ηζξ μπμίεξ δ 

βςκία πμο ζπδιαηίγεηαζ ιεηαλφ ηδξ ελςηενζηήξ πθεονάξ ημο ζηζάζηνμο ηαζ ημο 

ηαηςθθζμφ ημο ακμίβιαημξ είκαζ 55-60° (Δζηυκα 4.28). 

 

 

• Καηαηυνοθα ελςηενζηά ζηίαζηνα, ηαηάθθδθα βζα ακαημθζηά ηαζ δοηζηυ 

πνμζακαημθζζιυ. Μπμνεί κα είκαζ είηε ηάεεηα, ή ηεηθζιέκα ςξ πνμξ ημ επίπεδμ ηδξ 

ηάημρδξ ημο ακμίβιαημξ. Γζα ηδ πχνα ιαξ, ημ ιήημξ πνμελμπήξ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ 

βςκία ηςκ 35
μ
 .[4] 

 

 

Δηθόλα 4.28: Ονζγυκηζα ελςηενζηά ζηαεενά ζηίαζηνα, ηαηάθθδθα βζα κυηζμ πνμζακαημθζζιυ.  
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ηακ ημ ζηίαζηνμ έπεζ ιήημξ ίζμ ιε ημ ιζζυ ημο ακμίβιαημξ ημο παναεφνμο, 

επζηοβπάκεηαζ επανηήξ ζηζαζιυξ απυ ημ Μάζμ έςξ ημκ Αφβμοζημ, εκχ πανάθθδθα ημ 

πεζιχκα επζηνέπεηαζ δ είζμδμξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζημ εζςηενζηυ. 

 
Δηθόλα 4.29: Ονζγυκηζεξ ελςηενζηέξ πενζίδεξ, ηαηάθθδθεξ βζα κυηζμ πνμζακαημθζζιυ. Λεζημονβμφκ 

απμδμηζηά, εηηυξ απυ ηζξ βςκίεξ. Γζπθή ζεζνά πενζίδςκ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί.  

 

 

Δηθόλα 4.30: Γζάηαλδ απυ ηάεεηεξ, ζηαεενέξ, ελςηενζηέξ πενζίδεξ, ηαηάθθδθεξ βζα ακαημθζηυ ηαζ 

δοηζηυ πνμζακαημθζζιυ.  
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4.6.2.3.  Κηλεηά θίαζηξα 

 

 
Δπεζδή μζ ηθζιαηζηέξ επμπέξ δε ζοιθςκμφκ ιε ηζξ δθζαηέξ επμπέξ, ζηζξ 

πενζμπέξ ιε ιεβάθμ δζάζηδια θεζημονβίαξ ηδξ εένιακζδξ είκαζ πνμηζιυηενμ κα 

εθανιυγεηαζ ηζκδηή πνμζηαζία δ μπμία ιπμνεί κα νοειζζηεί εφημθα. ηίαζηνα, 

ζηυνζα, εκεηζηά ζηυνζα, ηέκηεξ ηαζ ημονηίκεξ, απμηεθμφκ νοειζγυιεκμοξ ιδπακζζιμφξ 

ζηίαζδξ. 

 Γζαηνίκμκηαζ ζε: 

 

• Δλςηενζηά ηζκδηά ζηίαζηνα, πμο είκαζ εκ βέκεζ ιεηαθθζηέξ πενζίδεξ, μνζγυκηζεξ βζα 

κυηζμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηαηαηυνοθεξ βζα δοηζηυ/ ακαημθζηυ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή 

είκαζ ηαζ μζ ημζκέξ ηέκηεξ (Δζηυκα 4.31). 

 

 

Δηθόλα 4.31: Δλςηενζηά ηαηαηυνοθα ζηίαζηνα, ηαηάθθδθα βζα δοηζηυ/ακαημθζηυ πνμζακαημθζζιυ  

 

 

Δηθόλα 4.32: Σέκηεξ βζα ελςηενζηή ζηάζδ  
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• Δζςηενζηά ηζκδηά ζηίαζηνα, ζοκζζηχκηαζ βζα κυηζμοξ, ακαημθζημφξ ηαζ 

δοηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ. Πνμηεζκυιεκα είκαζ ηα εκεηζηά ζηυνζα, ηαηά πνμηίιδζδ 

ηζκμφιεκα πάκς ζε μδδβμφξ, βζα ελαζθάθζζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηαζ ιεβαθφηενμο 

πνυκμο γςήξ. 

 

Κζκδηά ζηίαζηνα, ιπμνμφκ επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ημ πεζιχκα 

αολάκμκηαξ ηδ εενιμιυκςζδ. Ο έθεβπμξ ημοξ ιπμνεί κα είκαζ πεζνμηίκδημξ ή 

ιδπακμηίκδημξ. Οζ ηέκηεξ ιπμνμφκ κα πενζμνίζμοκ ημ εενιζηυ ηένδμξ ιέπνζ 65%, 

ζηζξ κυηζεξ υρεζξ, εκχ βζα ακαημθζημφξ ηαζ δοηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ημ πμζμζηυ 

αββίγεζ ημ 80%. Ζ απμδμηζηυηδηα ημοξ ελανηάηαζ απυ ηα οθζηά, ηδκ δθζηία ηαζ ηδ 

θεμνά απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Σα εκεηζηά ζημν επζηοβπάκμοκ ηαοηυπνμκα 

αενζζιυ ηαζ ζηίαζδ ηαζ είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηά υηακ είκαζ ημπμεεηδιέκα 

ελςηενζηά.  

Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ ζηίαζδξ είκαζ ιε εζδζηά δζάηνδηα νμθά. Πνυηεζηαζ βζα 

δζάηνδηα δθζμπνμζηαηεοηζηά νμθά, ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ εζςηενζηά ή ελςηενζηά, 

ηαηάθθδθα βζα υθμοξ ημοξ πνμζακαημθζζιμφξ, πμο ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ 

εζζενπυιεκδ αηηζκμαμθία έςξ ηαζ 70-80%. Σμ φθαζια ημοξ απμηεθείηαζ απυ ίκεξ 

βοαθζμφ, πθαζηζημφ ή αθμοιζκίμο, ζε αναζή θεπηή φθακζδ. οιαάθθμοκ επίζδξ ζηδ 

ιείςζδ ηδξ εάιαςζδξ, εκχ επζηνέπμοκ ιενζηή εέα πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ .[6] 

 

Δθαξκνγή 

 Ζ ζοκεπήξ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, 

ιαξ μδδβμφκ ζε μθμέκα ηαζ ιεβαθφηενδ ακάβηδ βζα ρφλδ ημο ηηζνίμο. Ο πζμ 

απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ άκεζδξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ημο ηαθμηαζνζμφ, είκαζ δ ζηίαζδ ηςκ ακμζβιάηςκ.  

 Θεςνήζαιε απαναίηδημ κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηαζ ηα δφμ είδδ ζηίαζηνςκ• 

ελςηενζηά ηζκδηά ηαζ ζηαεενά. οβηεηνζιέκα ζηδκ δοηζηή υρδ, ηαηαζηεοάζαιε 

ζηαεενυ ζηίαζηνμ ζημ οπκμδςιάηζμ εκχ ζημ παζδζηυ δςιάηζμ οπάνπεζ ζηίαζδ 

ελαζηίαξ ημο διζοπαίενζμο. ηδκ ακαημθζηή υρδ ηα ιεβάθα ιαξ ακμίβιαηα ζηζάγμκηαζ 

πθήνςξ ιε δφμ διζοπαίενζμοξ. Σέθμξ ζηδκ κυηζα υρδ, ημ εενιμηήπζυ ιαξ ηαθφπηεηαζ 

ιε ηζκδηά ζηίαζηνα έηζζ χζηε ημ πεζιχκα κα ιδκ οπάνπεζ ηαευθμο ζηίαζδ, εκχ ημ 

ηαθμηαίνζ κα ηαθφπηεηαζ πθήνςξ απμθεφβμκηαξ έηζζ ηδκ οπενεένιακζή ημο. 
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4.6.2.4. Φύηεπζε, Βιάζηεζε θαη θπηεκέλν δώκα 

 

Δηθόλα 4.33: ηίαζδ απυ αθάζηδζδ 

 

4.6.2.4.1. Δηζαγσγή 

 

ε ηάεε ημπμεεζία, μ άκενςπμξ ιπμνεί κα πανέιαεζ πνμηεζιέκμο κα 

ηνμπμπμζήζεζ ημ πενζαάθθμκ βφνς απυ ηα ηηήνζα, δδιζμονβχκηαξ ζοκεήηεξ πμο 

ζοκζζημφκ ημ ιζηνμηθίια. 

Ο νυθμξ ηδξ αθάζηδζδξ ζε έκα δμιδιέκμ πενζαάθθμκ είκαζ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηυξ. Σα θοηά ζηζάγμοκ ημ ηηήνζμ ηαζ έηζζ πανέπμοκ πμθφηζιδ δθζμπνμζηαζία 

ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, ιεζχκμκηαξ ηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ 

αένα. Δπίζδξ, ιέζς ηςκ ααζζηχκ θεζημονβζχκ ηςκ θοηχκ βζα θςημζφκεεζδ, δζαπκμή 

ηαζ ελάηιζζδ, πανέπεηαζ ζδιακηζηυξ δνμζζζιυξ. 

Ζ απμαμθή κενμφ απυ ηα θφθθα ιε ηδ ιμνθή οδναηιχκ βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα  

εενιυηδηαξ πμο ακηθείηαζ απυ ημκ αένα πενζαάθθμκημξ ιε απμηέθεζια ηδκ ημπζηή 

ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ έκα ιεζαίμο ιεβέεμοξ δέκηνμ, 

ζηδ δζάνηεζα ιζαξ ηαθμηαζνζκήξ ιέναξ, ελαηιίγεζ πενίπμο 1.460 kg κενμφ ηαζ μ 

δνμζζζιυξ πμο πεηοπαίκεηαζ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυξ.  

οκεπχξ, μ αέναξ ημκηά ζημ έδαθμξ ζε δεκηνμθοηειέκεξ πενζμπέξ είκαζ πζμ 

δνμζενυξ απυ άθθεξ δμιδιέκεξ πενζμπέξ. Πεζναιαηζηέξ ιεηνήζεζξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ 

δζαθμνά εενιμηναζίαξ δεκηνμθοηειέκςκ πενζμπχκ ηαζ δμιδιέκςκ ακηίζημζπα, 

ιπμνεί κα θηάζεζ ιέπνζ ηαζ 5
0 
C. 
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Ηδζαίηενα ζε ποηκμηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ, υπμο ειθακίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

εενιζηήξ κδζίδαξ, δ αθάζηδζδ είκαζ ακαβηαία. φιθςκα ιε ημ θαζκυιεκμ αοηυ, δ 

εενιμηναζία ημο αένα είκαζ ζδζαίηενα ορδθή ζηζξ πυθεζξ θυβς ημο ιζηνμηθίιαημξ 

πμο δδιζμονβείηαζ απυ ημ οπενδμιδιέκμ πενζαάθθμκ ηαζ ηζξ ακενχπζκεξ επειαάζεζξ.    

Οζ θοηειέκεξ ζηέβεξ ηαζ δ θφηεοζδ αθάζηδζδξ ιπμνμφκ κα επζδνάζμοκ εεηζηά ζημ 

ηθίια ηδξ πυθδξ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ηθίια ηςκ ηηδνίςκ, πνμζηαηεφμκηαξ ηα απυ ηδκ 

δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ιεζχκμκηαξ ημ θαζκυιεκμ ηδξ εενιζηήξ κδζίδαξ .[1,3] 

 

4.6.2.4.2. Φύηεπζε 

Ζ θφηεοζδ ηαζ δ δζαιυνθςζδ ημο πενζαάθθμκηα πχνμο είκαζ ιείγμκ ζδιαζίαξ 

ηυζμ βζα ημκ αενζζιυ ημο ηηζνίμο, υζμ ηαζ βζα ηδκ ζηίαζή ημο. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ 

ηαηάθθδθςκ ηφπμο δέκηνςκ ζηδ ζςζηή εέζδ, μδδβεί ημοξ αμνζκμφξ ακέιμοξ ιαηνζά 

απυ ημ ηέθοθμξ ιαξ, ημοξ εενζκμφξ ακέιμοξ, ιεηά απυ δζαδνμιή πάκς απυ οβνά 

ζημζπεία, ζηα ηαηάθθδθα ακμίβιαηα χζηε κα οπάνπεζ μ δνμζζζιυξ ιέζς ελάηιζζδξ 

ηαζ ηέθμξ πνμζηαηεφεζ ημ ηηίνζμ ιαξ απυ ηδκ εενζκή δθζαηή αηηζκμαμθία. 

Σα θοθθμαυθα δέκηνα, ημ πεζιχκα, υηακ ηα ηθαδζά είκαζ βοικά, επζηνέπμοκ 

ηδκ αηηζκμαμθία ημο ήθζμο κα δζέθεεζ απυ ηα οαθμζηάζζα, εκχ ημ ηαθμηαίνζ ηδκ 

ειπμδίγμοκ, υπςξ είκαζ ηαζ ημ επζεοιδηυ(Δζηυκα 4.34). Δίκαζ ηαθυ κα επζθέβμκηαζ 

δέκηνα ιε ποηκυ θφθθςια ηαζ θίβα ηθαδζά, έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ ιέβζζηδ 

δοκαηή ζηίαζδ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ δ εθάπζζηδ ημ πεζιχκα. Αοημφ ημο ηα ηφπμο 

θφηεοζδ είκαζ δ ηαηαθθδθυηενδ βζα κυηζμ ηαζ ακαημθζηυ πνμζακαημθζζιυ. ηδκ 

ακαημθή εα πνέπεζ κα είκαζ ημπμεεηδιέκα, έηζζ χζηε κα μδδβεί ημοξ εενζκμφξ 

ακέιμοξ πνμξ ηδκ ηαημζηία.[1,4] 

Δηθόλα 4.34: Βθάζηδζδ ιε θοθθμαυθμ δέκηνμ ζε εενζκή ηαζ πεζιενζκή πενίμδμ  
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 Ακηζεέηςξ, ζημκ αμννά είκαζ απαναίηδηδ δ θφηεοζδ ιε αεζεαθή δέκηνα 

ιεβάθμο φρμοξ, ημπμεεηδιέκα έηζζ χζηε κα πνμζηαηεφεζ ημ ηηίνζμ ιαξ απυ 

πεζιςκζάηζημοξ αμνζκμφξ ακέιμοξ.  

ημκ κυημ, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ απαναίηδηα πνυαθερδ βζα ζηίαζδ ηονίςξ 

ηςκ ιεβάθςκ ακμζβιάηςκ αθθά ηαζ ηςκ ημίπςκ εενιζηήξ ιάγαξ ακ οπάνπμοκ. Σμ 

ηαθφηενμ εα ήηακ μ ζοκδοαζιυξ θφηεοζδξ ιε ημπμεέηδζδ ελςηενζηχκ ζηαεενχκ 

ζηίαζηνςκ. 

 

Δηθόλα 4.35: Καηεφεοκζδ ακέιςκ ιε ηδ αθάζηδζδ 

 

Πνζκ ηδκ θφηεοζδ, εα πνέπεζ κα έπεζ βίκεζ ιεθέηδ βζα ηζξ απμζηάζεζξ ηςκ 

δέκηνςκ απυ ημ ηηίνζμ έηζ χζηε κα οπάνπεζ δ επζεοιδηή ζηζά(Δζηυκα 4.35). Αοηέξ μζ 

απμζηάζεζξ πνμζδζμνίγμκηαζ απυ ηδκ δθζαηή βςκία ηδξ ηάεε πενζμπήξ. Αλζμζδιείςημ 

είκαζ υηζ έκα βοικυ δέκηνμ πανειπμδίγεζ ηζξ αηηίκεξ ημο ήθζμο πενίπμο ηαηά 20-40%. 

ε εενιέξ πενζμπέξ, έκα ζπίηζ πμο δ ζηεπή ημο ζηζάγεηαζ ιπμνεί κα είκαζ ηαηά 6-

12μC πζμ δνμζενυ απυ έκα αζηίαζημ. Ανηεηά ηαθαίζεδηδ είκαζ επίζδξ δ θφζδ ηδξ 

πένβημθαξ, πνμζηείιεκδξ ζε ιζα πθεονά ημο ηηδνίμο. Ο ζηζαζιυξ απυ δέκηνα ιυκμ, 

ζοιαάθθεζ ηαηά 10-35% ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα ρφλδ .[61,1] 
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Δηθόλα 4.36: Δπίδναζδ αενζζιμφ ημο ηηζνίμο απυ ηδ αθάζηδζδ ζε ζοβηεηνζιέκεξ απμζηάζεζξ 

 

Δθαξκνγή 

 ημ παναηάης δζάβναιια θφηεοζδξ (ημ μπμίμ έπεζ βίκεζ έπεζηα απυ ιεθέηδ 

έηζζ χζηε κα ζηζάγμκηαζ ιυκμ ηα επζεοιδηά ιένδ), θαίκεηαζ υηζ ημ είδμξ, μ ανζειυξ 

ηαζ δ ημπμεεζία θφηεοζδξ ηςκ δέκηνςκ ελανηάηαζ απυ ημκ πνμζακαημθζζιυ. ηυπμξ 

ιαξ είκαζ, πένακ απυ ηδ ζηίαζδ, κα έπμοιε ηαζ ηδκ απμθοβή ή ηαηεφεοκζδ ηςκ 

ακέιςκ. 

 Δζδζηυηενα, ζημκ αμνζκυ πνμζακαημθζζιυ, δ θφηεοζδ έπεζ ζπήια ηυλμο ιε 

αεζεαθή δέκηνα ιεβάθμο φρμοξ. Ζ πνήζδ ηδξ θφηεοζδξ ζε αοηυκ ημκ 

πνμζακαημθζζιυ βίκεηαζ βζα κα ηαηεοεφκμοιε ημοξ ροπνμφξ αυνεζμοξ ακέιμοξ 

ιαηνζά απυ ηδκ ηαημζηία. Γζ‟ αοηυκ ημκ θυβμ, πνδζζιμπμζμφιε δέκηνα φρμοξ 15 

ιέηνςκ. 

 ημ κυηζμ ηιήια ηδξ ηαημζηίαξ, ζπεδζάζηδηε θφηεοζδ θοθθμαυθςκ δέκηνςκ 

(χζηε κα έπμοιε ηδκ ζηζά ημ ηαθμηαίνζ ηαζ δθζαηή αηηζκμαμθία πςνίξ ειπυδζα ημκ 

πεζιχκα) ζε μνζγυκηζα δζάηαλδ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, πεηοπαίκμοιε πηχζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ημο πενζαάθθμκηα πχνμο ιέζς ηδξ ελάηιζζδξ(απυ ηδκ πζζίκα), άνα ηαζ 

δνμζζζιυ. 
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 ημκ ακαημθζηυ πνμζακαημθζζιυ, δ θφηεοζδ είκαζ πενζμνζζιέκδ. Τπάνπεζ 

ιυκμ ζημ κμηζμακαημθζηυ ηιήια έηζζ χζηε κα μδδβεί ηδκ εενζκή αφνα ζηδκ είζμδμ 

ηδξ ηαημζηίαξ. Δπζπθέμκ ιεβάθμ ιένμξ ημο πνμαφθζμο πχνμο ηαθφπηεηαζ ιε βηαγυκ, 

ιε ζηυπμ κα ιεζχζμοιε αηυιδ πενζζζυηενμ ηδκ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκηα 

πχνμο. 

 

 

Δηθόλα 4.37:Δπζεοιδηή ηαηεφεοκζδ ακέιςκ ιε εηιεηάθθεοζδ ηδξ θφηεοζδξ 
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4.6.2.4.3. Φπηεκέλα δώκαηα 

 

 

Δηθόλα 4.38 : Πνάζζκεξ ζηέβεξ 

 

Δίκαζ έκα πμθφπθμημ εενιζηυ ζφζηδια πμο έπεζ ζδιακηζηέξ εενιμιμκςηζηέξ 

ζδζυηδηεξ βζα ημ ηαθμηαίνζ, αθθά ηαζ βζα ημ πεζιχκα. Σδ εενζκή πενίμδμ, έπεζ ηδκ 

ζδζυηδηα κα ακηακαηθάεζ 20-30% ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο θηάκεζ ζημ δχια ηαζ 

απμννμθάεζ ημ οπυθμζπμ ηιήια ηδξ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ θφθθςκ. Δπίζδξ ημ πχια, 

θυβς ηδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ ημο, επζαναδφκεζ ηδ νμή εενιυηδηαξ πνμξ ημ 

εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο. Σμ θοηειέκμ δχια απμηεθεί, άνα, ιέζμ εενιζηήξ ιυκςζδξ 

ημο ηηδνίμο, θυβς ηςκ οθζηχκ πμο ημ απμηεθμφκ (πχια ζηακμφ πάπμοξ ηαζ αέναξ πμο 

εβηθςαίγεηαζ ιεηαλφ ηςκ θοθθςιάηςκ ηςκ θοηχκ).[49] 

Ζ θφηεοζδ αθάζηδζδξ ζημ δχια, αεθηζχκεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ αηιυζθαζναξ, 

ηαεανίγμκηαξ ηςκ αένα απυ νφπμοξ ηαζ πανέπμκηαξ μλοβυκμ, αθθάγεζ ημ ιζηνμηθίια 

ηδξ πενζμπήξ, ιεζχκεζ ηδκ δπμνφπακζδ, ηδ ζηυκδ ηαζ ημ κέθμξ.  

Δπζπνμζεέηςξ, πνμζηαηεφεζ ηα οπμηείιεκα ιμκςηζηά οθζηά απυ θεμνέξ πμο 

εα πνμηαθμφζε δ έηεεζή ημοξ ζημκ ήθζμ, ζηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία ηαζ ζηζξ 

ιεβάθεξ αολμιεζχζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ. Δπίζδξ, ηα θοηειέκα δχιαηα ζοιαάθθμοκ 

ηαζ ζηδ ζοβηνάηδζδ ηςκ κενχκ ηδξ ανμπήξ. 
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Φφηεοζδ ιπμνεί κα βίκεζ πάκς ζε δχιαηα ηαζ ηεηθζιέκεξ ζηέβεξ απυ ιπεηυκ ή 

ηαζ πάκς ζε λφθζκεξ ηεηθζιέκεξ ζηέβεξ, αηυιδ ηαζ υηακ μζ ηθίζεζξ είκαζ ιεβάθεξ, 

δζυηζ ημ νζγζηυ ζφζηδια ηςκ θοηχκ θεζημονβεί ςξ μπθζζιυξ ζηδ ιάγα ημο πχιαημξ 

ηαζ ημ ζοβηναηεί απμηεθεζιαηζηά αηυιδ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ ιεβάθδξ 

ηαημηαζνία(Δζηυκα 4.38). 

 

Οζ θοηειέκεξ ζηέβεξ πςνίγμκηαζ ζε ηξεηο βαζηθνύο ηύπνπο: 

 

• Δηηαηζηυξ Σφπμξ: 

To ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ πμθοεπίπεδδ δζαζηνςιάηςζδ οθζηχκ ιε εθαθνφ 

οπυζηνςια ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ φρμοξ έςξ 20 εηαημζηχκ. Σμ θμνηίμ ημο 

ζοζηήιαημξ είκαζ ιζηνυ (πενίπμο 120 kg/m2 –ημνεζιέκμ-) ηαζ ημ νζγζηυ ζφζηδια 

ηςκ θοηχκ επζθακεζαηυ(Δζηυκα 4.39).  

Δπζθέβμκηαζ θοηά ακεεηηζηά ζηδκ λδναζία, χζηε κα ιδκ απαζηείηαζ πμθφ 

ζοπκυξ πμηζζιυξ, αθθά ηαζ θοηά ακεεηηζηά ζημκ άκειμ ηαζ ζημ ρφπμξ. To sedum, 

είκαζ βζα πανάδεζβια, θοηυ πμο ακηέπεζ 60-80 ιένεξ πςνίξ πυηζζια (Δζηυκα 4.42). 

Δηηαηζηυξ ηφπμξ θοηειέκμο δχιαημξ ιπμνεί κα εθανιμζεεί ζε ηθίζεζξ ιέπνζ ηαζ 

33%.[49] 

 

 

Δηθόλα 4.39: Δηηαηζηυξ Σφπμξ  

 

• Ζιζεκηαηζηυξ Σφπμξ: 

Δίκαζ ημ ζφζηδια πμο απμηεθείηαζ απυ οπυζηνςια φρμοξ ιέπνζ 25 εηαημζηχκ 

ηαζ πενζθαιαάκεζ θοηζηή ηάθορδ ιε πθμμηάπδηα, εάικμζ, ή θοηά εδαθμηάθορδξ. Σμ 

θμνηίμ ηοιαίκεηαζ ζηα 100-270 kg/m2 ηαζ ζπέζδ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ ηφπμ, 

ζοβηναηεί ιεβαθφηενδ πμζυηδηα κενμφ(Δζηυκα 4.40). 
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Δηθόλα 4.40 : Ζιζεκηαηζηυξ Σφπμξ  

 

• Δκηαηζηυξ Σφπμξ: 

Πνυηεζηαζ βζα θφηεοζδ ιε εάικμοξ, πμζηζθία θοηχκ, αηυιδ ηαζ δέκηνα, 

πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ ημ θμνηίμ είκαζ ιεβαθφηενμ ηςκ 300 kg/m2. Ο ηφπμξ αοηυξ 

θοηειέκδξ ζηέβδξ απαζηεί ηαηηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ πανμοζζάγεζ ηδκ ιμνθή 

μθμηθδνςιέκμο ηήπμο(Δζηυκα 4.41).[49] 

 

Δηθόλα 4.41: Δκηαηζηυξ Σφπμξ 

 

Δηθόλα 4.42: To θοηυ «ζέδμ» (sedum), πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα εηηαηζηυ ηφπμ θοηειέκμο 

δχιαημξ,  ακηέπεζ πςνίξ πυηζζια 60-80 ιένεξ  

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 70 
 

Ζ δζαζηνςιάηςζδ ηδξ πνάζζκδξ ζηέβδξ πενζθαιαάκεζ ιζα ιειανάκδ εθέβπμο 

ακάπηολδξ ημο νζγζημφ ζοζηήιαημξ, οπυζηνςια ζοβηνάηδζδ οβναζίαξ, ζηνχια 

απμζηνάββζζδξ πμο ζοβηναηεί ηδκ απαναίηδηδ πμζυηδηα κενμφ ηαζ απμιαηνφκεζ ηδκ 

πθεμκάγμοζα, έκα δζδεδηζηυ θφθθμ πμο ειπμδίγεζ ηα πχιαηα κα πενάζμοκ ζηδκ 

απμζηναββζζηζηή ζηνχζδ, οπυζηνςια ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ ηαζ θοζζηά ημ θοηζηυ 

οθζηυ.[19,21] 

 

Δηθόλα 4.43: Γζαζηνςιάηςζδ θοηειέκμο δχιαημξ 

 

 

Δηθόλα 4.44: Γζαζηνςιάηςζδ θοηειέκμο δχιαημξ εηηαηζημφ ηφπμο, απυ πάκς πνμξ ηα ηάης: 

Βθάζηδζδ, ζηνχια ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ (πχια), δζδεδηζηυ θφθθμ πμο ειπμδίγεζ ηα πχιαηα κα 

πενάζμοκ ζηδκ απμζηναββζζηζηή ζηνχζδ, ζηνχια απμζηνάββζζδξ, πμο ζοβηναηεί ηδκ απαναίηδηδ 

πμζυηδηα κενμφ, ιειανάκδ εθέβπμο ακάπηολδξ ημο νζγζημφ ζοζηήιαημξ βζα πνμζηαζία ημο δχιαημξ, 

ιειανάκδ ζοβηνάηδζδξ οβναζίαξ βζα πνμζηαζία ηδξ ζηέβδξ  
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ζμκ αθμνά ημ εενιζηυ θμνηίμ πμο πνεζάγεηαζ ημ ηηήνζμ ηαηά ημ πεζιχκα, 

ιεηά απυ  ένεοκεξ έπεζ απμδεζπεεί υηζ δ επίδναζδ ηδξ θοηειέκδξ ζηέβδ δεκ είκαζ 

ζδιακηζηή. Αοηυ εεςνείηαζ πθεμκέηηδια, δζυηζ ζοκήεςξ έκα ζφζηδια πμο ζημπεφεζ 

ζηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, μδδβεί ζε 

αφλδζδ ηςκ ακαβηχκ ζε εενιζηά θμνηία ηαηά ημ πεζιχκα(Δζηυκα 4.45).[52]

 

Δηθόλα 4.45: Ρμή εενιυηδηαξ δζα ιέζμο, ζηέβδξ παθζημζηνςιέκδξ ηαζ «πνάζζκδξ»  μνμθήξ. ηδ 

δεφηενδ πενίπηςζδ δ εενιζηή ιάγα ημο θοηειέκμο δχιαημξ απμηνέπεζ έκα ιεβάθμ πμζυ εενιυηδηαξ 

κα δζαθφβεζ 
 

 

 

 

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

 

Μήκαξ Μδ ιμκςιέκμ 

ηηήνζμ ιε πνάζζκδ 

ζηέβδ (kWh/m2) 

Μδ ιμκςιέκμ 

ηηήνζμ πςνίξ 

πνάζζκδ 

ζηέβδ(kWh/m2)  

Γζαηφιακζδ 

ροηηζημφ θμνηίμο 

βζα ιδ ιμκςιέκμ 

ηηήνζμ% 

Μάζμξ 1.13 2.23 -49 

Ημφκζμξ 5.28 7.23 -28 

Ημφθζμξ 8.97 11.23 -20 

Αφβμοζημξ 12.34 14.52 -15 

επηέιανζμξ 4.54 5.67 -20 

Πίλαθαο 4.3: H δζαηφιακζδ ημο ροηηζημφ θμνηίμο ζε (KWh/m2) ηαζ %, βζα υθμ ημ ηηήνζμ, βζα ιδ 

ιμκςιέκμ ηηήνζμ  
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Μήκαξ Μμκςιέκμ ηηήνζμ 

ιε πνάζζκδ ζηέβδ 

(kWh/m2) 

 Μμκςιέκμ ηηήνζμ 

πςνίξ πνάζζκδ 

ζηέβδ(kWh/m2)  

Γζαηφιακζδ 

ροηηζημφ θμνηίμο 

βζα ιμκςιέκμ 

ηηήνζμ% 

Μάζμξ 1,29 1,93 -33 

Ημφκζμξ 4,87 5,72 -15 

Ημφθζμξ 8,14 8,95 -9 

Αφβμοζημξ 11,19 11,88 -6 

επηέιανζμξ 5,61 6,01 -7 

Πίλαθαο 4.4: Ζ δζαηφιακζδ ημο ροηηζημφ θμνηίμο(kWh/m2) ηαζ %,βζα υθμ ημ ηηήνζμ, βζα ιμκςιέκμ 

ηηήνζμ 

 

 

Μήνασ Διακφμανςη ψυκτικοφ 

φορτίου για μη μονωμζνο 

κτήριο και για τελευταίο 

όροφο % 

Διακφμανςη ψυκτικοφ 

φορτίου για μονωμζνο 

κτήριο και για τελευταίο 

όροφο % 

Μάιοσ -87 -76 

Ιοφνιοσ -48 -37 

Ιοφλιοσ -35 -19 
Πίλαθαο 4.5: Γζαηφιακζδ ροηηζημφ θμνηίμο βζα ημκ ηεθεοηαίμ υνμθμ ημο ηηδνίμο 

 

 

 

 

Δθαξκνγή 

 Ζ θφηεοζδ ημο δχιαημξ πμο έπμοιε επζθέλεζ, είκαζ εηηαηζημφ θμνέα. Ο θυβμξ 

βζα αοηή ηδκ επζθμβή ιαξ, είκαζ υηζ δεκ είπαιε ιεβάθδ έηηαζδ. Έηζζ θμζπυκ 

ημπμεεηήζαιε ιζηνά θοηά, φρμοξ ημ πμθφ έςξ είημζζ εηαημζηχκ, βζα ηδκ ηαοηυπνμκδ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ημο θοηειέκμο δχιαημξ ηαζ ηδκ πνήζδ απυ ημοξ 

εκμίημοξ. 
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4.6.2.5. θίαζε από γεηηνληθά θηήξηα 

 

 

Δηθόλα 4.46: ηίαζδ απυ βεζημκζηά ηηήνζα  

 

Φαζκυιεκμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε εενιά ηαζ λδνά ηθίιαηα, υπμο μζ 

πυθεζξ ζπεδζάγμκηαζ ηαζ πηίγμκηαζ ζε πμθφ ζοιπαβή ιμνθή, ιε ζηεκμφξ δνυιμοξ, 

χζηε ηα ηηήνζα κα ζηζάγμκηαζ ζε ηάπμζμ πμζμζηυ. Γεκζηά δ ημπμβναθζηή 

δζαιυνθςζδ ιζαξ εέζδξ ιπμνεί κα δδιζμονβεί ζηζά, δ μπμία επδνεάγεηαζ απυ ηδκ 

ηνμπζά ημο ήθζμο, ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο ηαζ ηδκ ηθίζδ ημο εδάθμοξ . 

 

4.7. Φπζηθόο αεξηζκόο 

 

Δηθόλα 4.47: Φοζζηυξ αενζζιυξ  
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4.7.1. Δηζαγσγή 

Ο αενζζιυξ εκυξ ηηδνίμο είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ, αθεκυξ βζαηί ιπμνεί κα 

ελαζθαθίζεζ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ ιέζα ζηα ηηήνζα ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ ηαζ 

αθεηένμο δζυηζ είκαζ απαναίηδηδ δ ακηζηαηάζηαζδ ημο εζςηενζημφ αένα ιε θνέζημ 

ελςηενζηυ, πμο είκαζ πθμφζζμξ ζε μλοβυκμ, βζα ηδκ ηαθή οβεία ηςκ εκμίηςκ. Οζ 

θοζζηέξ δοκάιεζξ πμο πνμηαθμφκ ημ θοζζηυ αενζζιυ είκαζ μ άκειμξ ηαζ ημ θαζκυιεκμ 

ηδξ ηαιζκάδαξ (Δζηυκα 4.47). 

 Οζ πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ ημκ θοζζηυ αενζζιυ είκαζ: μζ ελςηενζηέξ 

ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, μ πνμζακαημθζζιυξ, δ εέζδ, ημ ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ, δ 

πνήζδ ημο ηηδνίμο ηαζ δ δναζηδνζυηδηα ηςκ εκμίηςκ. Ζ νμή ημο αένα ιέζα ζε έκα 

ηηήνζμ επζηοβπάκεηαζ, αάζδ ηςκ εενιμηναζζαηχκ δζαααειίζεςκ, αθθά ηαζ θυβς ηδξ 

δζαθμνάξ πζέζεςκ πμο πνμηαθμφκηαζ βφνς απυ έκα ηηήνζμ.[59,61] 

 

Δηθόλα 4.48: Θενιμηναζζαηέξ Γζαααειίζεζξ ζε Φανεκαίη. Ο εενιυξ αέναξ ανίζηεηαζ ζηα ορδθυηενα 

ζηνχιαηα  

 

ζμκ αθμνά ζηδκ επζννμή ηςκ εενιμηναζζαηχκ δζαθμνχκ, ζζπφεζ υηζ υηακ 

δφμ αένζεξ ιάγεξ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ, μζ ποηκυηδηεξ ηαζ μζ πζέζεζξ ημοξ 

είκαζ επίζδξ δζαθμνεηζηέξ, βεβμκυξ πμο αολάκεζ ηδκ ηίκδζδ ημο αένα απυ ηδκ 

ποηκυηενδ (ροπνυηενδ) ζηδκ θζβυηενμ ποηκή (εενιυηενδ γχκδ). 

Δπίζδξ, δ δζαθμνά πίεζδξ θεζημονβεί ςξ ελήξ : ηακ μ άκειμξ εκενβεί ζε έκα 

ηηήνζμ ειθακίγεηαζ ορδθή πίεζδ ζηδκ εηηεεεζιέκδ πθεονά ηαζ παιδθή ζηδκ 

πνμζηαηεουιεκδ υρδ. Ζ ηίκδζδ ημο ακέιμο βίκεηαζ απυ ηζξ γχκεξ ορδθήξ πίεζδξ ζηζξ 

γχκεξ παιδθήξ πίεζδξ. Έηζζ ιπμνεί κα δζεζζδφζεζ ζε έκα ηηήνζμ ιέζς ηςκ 

ακμζβιάηςκ ημο, ηςκ μπμίςκ δ εέζδ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηαεμνίγμοκ ηδκ ηαπφηδηα ηαζ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ηίκδζδξ ημο αένα. 
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 Δκ βέκεζ μ θοζζηυξ αενζζιυξ, ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο επζηοβπάκεηαζ 

ιπμνεί κα είκαζ: 

 

• Καηαηυνοθμξ (θαζκυιεκμ θοζζημφ εθηοζιμφ, ιέζς ηαηαηυνοθςκ ακμζβιάηςκ, 

ηαιζκάδςκ ή πφνβςκ αενζζιμφ) 

• Καηαηυνοθμξ εκζζποιέκμξ απυ δθζαηή ηαιζκάδα 

• Γζαιπενήξ, δζαιέζμο παναεφνςκ ηαζ άθθςκ ακμζβιάηςκ 

• Αενζγυιεκμ ηέθοθμξ 

 

Φαζκυιεκμ Venturi 

Γζα κα πνμηθδεεί ηοηθμθμνία ζε ζοβηεηνζιέκδ ηαηεφεοκζδ ιπμνεί κα βίκεζ 

πνήζδ αοημφ ημο θαζκμιέκμο. Ο αέναξ οπμπνεχκεηαζ κα ηζκδεεί απυ έκα 

πενζμνζζιέκμ ηιήια ημο ηηδνίμο, υπμο δ ηαπφηδηα αολάκεηαζ ηαζ ιεζχκεηαζ ακάθμβα 

δ πίεζδ ημο. Ζ ιεζςιέκδ αοηή πίεζδ δδιζμονβεί έκα νεφια αένα πμο ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα κα μδδβήζεζ ημ εενιυ αένα απυ ημ ηηήνζμ(Δζηυκα 4.49). 

 

Φαηλόκελν Κακηλάδαο 

 

Δηθόλα 4.49: Φαζκυιεκμ Καιζκάδαξ 
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Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ηαιζκάδαξ ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί ζε έκα ηηήνζμ, ιε 

ακμίβιαηα ζηδκ ημνοθή ηαζ ζηδκ αάζδ ημο. Ο εενιυξ αέναξ ακένπεηαζ ηαζ δζαθεφβεζ 

πνμξ ηα έλς απυ ηδκ ημνοθή ηαζ μ θνέζημξ ροπνυξ εα εζζέθεεζ δζαιέζμο ηςκ 

ακμζβιάηςκ ζηδ αάζδ. Γφμ ηφνζεξ ιμνθέξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ηαιζκάδαξ απμηεθμφκ: 

 O πφνβμξ αενζζιμφ ηαζ δ δθζαηή ηαιζκάδα.[59] 

 

 

 4.7.2.Πύξγνο αεξηζκνύ 

 

Δηθόλα 4.50: Πφνβμξ Αενζζιμφ 

 

Ο πφνβμξ αενζζιμφ αλζμπμζεί ηδκ δφκαιδ ημο ακέιμο ιεηαθένμκηαξ ημκ ζημ 

εζςηενζηυ. Σμ ζηυιζμ εζζυδμο ανίζηεηαζ ζηδκ πνμζήκειμ πθεονά , παβζδεφεζ ημκ 

άκειμ ηαζ ημκ μδδβεί πνμξ ηα ηάης(Δζηυκα 4.50). Ο αέναξ αβαίκεζ απυ έκα απάκειμ 

άκμζβια ημο ηηδνίμο. Δηιεηαθθεφεηαζ, έηζζ, ημ θαζκυιεκμ ημο θοζζημφ εθηοζιμφ ηαζ 

υηακ δεκ οπάνπεζ έκημκμ νεφια αένα βφνς απυ ημ ηηήνζμ, ημ ζφζηδια ιπμνεί κα 

θεζημονβεί ιε ακειζζηήνα (οανζδζηυξ αενζζιυξ), μ μπμίμξ εκζςιαηχκεηαζ ζημ 

ορδθυηενμ ηιήια ηδξ ηαιζκάδαξ, ελαζθαθίγμκηαξ ζοκεπή εκαθθαβή ημο εζςηενζημφ 

αένα. Καιζκάδεξ αενζζιμφ ιπμνεί κα είκαζ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα ηθζιαημζηάζζα 

ή ηαζ εζςηενζηά αίενζα ή θςηαβςβμί ηςκ ηηδνίςκ.  
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4.7.3. Ζιηαθή θακηλάδα 

 

Φένεζ ζηδ κυηζα ή κμηζμδοηζηή επζθάκεζά ηδξ οαθμπίκαηα ακηί ημζπμπμζίαξ (εκ 

βέκεζ έκακ ιζηνυ δθζαηυ ημίπμ). Δηιεηαθθεφεηαζ ημκ ήθζμ βζα κα εενιάκεζ ηδκ 

εζςηενζηή ηδξ επζθάκεζα.. Ζ θεζημονβία ηδξ ααζίγεηαζ ζημ θαζκυιεκμ Venturi (αθέπε 

παναπάκς) ηαζ ζοιαάθθεζ απμηεθεζιαηζηά ζημκ αενζζιυ ηαζ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ 

οβναζίαξ απυ ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ, ηαεχξ ιέζς ηδξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ ημο 

αένα πμο πνμηφπηεζ ιέζα ζηδκ ηαιζκάδα, εκζζπφεηαζ ζδιακηζηά ημ θαζκυιεκμ ημο 

θοζζημφ εθηοζιμφ ηαζ ζοκεπχξ ηδξ ακακέςζδξ ημο αένα ιέζα ζημοξ πχνμοξ.[59] 

 

 

Δηθόλα 4.51: Ζθζαηή ηαιζκάδα  

 

Ο αέναξ ιέζα ζηδκ ηαιζκάδα εενιαίκεηαζ ηαζ ακεααίκεζ πνμξ ηα πάκς ηαζ  

ακηζηαείζηαηαζ απυ αένα ημο ζπζηζμφ. Έηζζ επζηοβπάκεζ δζανηή ακακέςζδ ημο 

εζςηενζημφ αένα. οκζζηάηαζ ζε πενζμπέξ ιε ορδθή ζπεηζηή οβναζία ηαηά ηδ εενζκή 

πενίμδμ. Σα πθεμκεηηήιαηα απυ ηδκ πνήζδ ηδξ δθζαηήξ ηαιζκάδαξ είκαζ υηζ δεκ 

ελανηάηαζ απυ ημκ άκειμ ηαζ έηζζ ιπμνεί κα εθανιμζεεί ζε ηαθμηαζνζκέξ γεζηέξ, 

ιένεξ ιε άπκμζα, μπυηε ηαζ πνεζάγεηαζ πενζζζυηενμ μ αενζζιυξ. Δπζπνμζεέηςξ, δ 

ηίκδζδ ημο αένα είκαζ ζπεηζηά ζηαεενή ηαζ εθεβπυιεκδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δζαηοιάκζεζξ 

εκυξ ακέιμο(Δζηυκα 4.51). 
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Δηθόλα 4.52: Ζθζαηή Καιζκάδα 

 

Απυ πνμζμιμίςζδ ηαζ πείναια ημο πακεπζζηδιίμο ηδξ Πμνημβαθίαξ πάκς ζε 

δθζαηή ηαιζκάδα ηδξ πενζμπήξ ανέεδηακ ηα ελήξ ζοιπενάζιαηα: 

• Δίκαζ εειεθζχδδξ δ ημπμεέηδζδ ελςηενζηήξ ιυκςζδξ ζημκ ημίπμ, πνμηεζιέκμο κα 

βίκεηαζ δοκαηή δ εηιεηάθθεοζδ ημο δθζαημφ ηένδμοξ. Υςνίξ ιυκςζδ δ απυδμζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα ιεζςεεί έςξ ηαζ 60%. Πάπμξ ιυκςζδ 5cm είκαζ επανηέξ  

• Σμ ζςζηυ πάπμξ ηδξ ηαιζκάδαξ ελανηάηαζ απυ ηδ πνήζδ ημο ηηδνίμο. Γζα διενήζζα 

θεζημονβία πνμηείκεηαζ ιζηνυ πάπμξ, εκχ βζα κοπηενζκή ιεβαθφηενμ. Χζηυζμ, δεκ 

παναηδνμφκηαζ ζδιακηζηέξ αεθηζχζεζξ ζηδκ απυδμζδ βζα πάπμξ πάκς απυ 10 cm.[61] 

 

4.7.4. Γηακπεξήο αεξηζκόο 

 

Ο αέναξ δζεζζδφεζ, θυβς δζαθμνάξ πίεζδξ, ιέζς ηςκ ακμζβιάηςκ ζε έκα 

ηηήνζμ ηαζ δ ηαηεφεοκζδ ημο ιπμνεί κα νοειζζηεί ελςηενζηά ιε πνήζδ αθάζηδζδξ. 

Χξ αέθηζζηδ εεςνείηαζ δ δζεφεοκζδ ακέιμο πμο ζπδιαηίγεζ βςκία 450 ςξ πνμξ ηα 

ακμίβιαηα εζζυδμο. Ζ ηαπφηδηα ημο αένα είκαζ ιέβζζηδ, υηακ ηα ακμίβιαηα εζζυδμο 

ημο αένα είκαζ ιζηνυηενα απυ ηα ακηίζημζπα ελυδμο ημο ηαζ ιάθζζηα βζα ηαθφηενδ 

δζακμιή ημο, υηακ ηα ακμίβιαηα αοηά είκαζ δζαβχκζα ακηίεεηα ημ έκα απυ ημ άθθμ, ημ 

άκμζβια εζζυδμο παιδθυηενα ηαζ ημ άκμζβια ελυδμο ορδθυηενα.[1] 
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Ζ πνήζδ ιμκυπθεονμο αενζζιμφ, δδθαδή ακμζβιάηςκ ιυκμ απυ ηδ ιία 

πθεονά δε ζοκίζηαηαζ θυβς ηαηήξ ηοηθμθμνίαξ ημο αένα. Ο κοπηενζκυξ δζαιπενήξ 

αενζζιυξ είκαζ ζδζαίηενα απμδμηζηυξ, ηζ ηαθμηαζνζκέξ ιένεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ μ 

διενήζζμξ αενζζιυξ δεκ είκαζ δοκαηυξ. Ο ηνφμξ αέναξ, ηοηθμθμνχκηαξ ιέζα ζημ 

πχνμ, απάβεζ ηδ εενιυηδηα πμο είκαζ απμεδηεοιέκδ ζηδ εενιζηή ιάγα ημο ηηδνίμο 

ηαζ έηζζ ηδκ επυιεκδ ιένα, ημ ηηήνζμ ανίζηεηαζ ζε παιδθυηενδ εενιμηναζία. Γζα ηδκ 

αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ημο κοπηενζκμφ αενζζιμφ, ζοκίζηαηαζ δ ημπμεέηδζδ 

ακειζζηήνςκ μνμθήξ πμο αολάκμοκ ηδκ ηαπφηδηα ημο. Μεθέηδ ζε ηηήνζα βναθείςκ 

ηδξ Αεήκαξ έπεζ δείλεζ υηζ ιε ηδκ εθανιμβή ημο αενζζιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

κφπηαξ, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιείςζδ ηαηά 30% ζηζξ ακάβηεξ βζα ροηηζηά θμνηία βζα 

ημκ ηθζιαηζζιυ ηςκ πχνςκ. 

Γζα αεθηίςζδ ημο δζαιπενή αενζζιμφ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

ακειμεναφζηεξ, βζα κα εκηείκμοκ ηζξ δζαθμνέξ πίεζδξ. Οζ εαικμθνάηηεξ βζα 

πανάδεζβια ιπμνμφκ κα επζηνέρμοκ ιζα απαθή αφνα κα θζθηνάνεηαζ ιέζα απυ ημ 

θφθθςια, εκχ έκαξ ηηζζηυξ ακειμθνάηηδξ δδιζμονβεί ιζα ήζοπδ, πνμζηαηεοιέκδ 

γχκδ πίζς ημο. Γζάηεκα ζημοξ ακειμενάοζηεξ, ακμίβιαηα ιεηαλφ ηςκ ηηδνίςκ ή 

ιεηαλφ ημο εδάθμοξ ηαζ εκυξ ζηεβάζηνμο απυ δέκηνα ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ 

δζαφθμοξ ακέιμο, αολάκμκηαξ ηαηά 20% πενίπμο ηζξ ηαπφηδηεξ ημο ακέιμο.[3] 

 

 4.7.5. Αεξηδόκελν θέιπθνο 

 

Πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηεοή δζπθμφ ζηνχιαημξ δμιζηχκ οθζηχκ, είηε ζηδκ 

μνμθή είηε ζηζξ πνμζυρεζξ ημο ηηδνίμο, ιέζα ζημ μπμίμ ηοηθμθμνεί αέναξ πμο 

ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. Λυβς δζαθμνάξ ποηκυηδηαξ, 

δδιζμονβείηαζ νμή ζημ δζάηεκμ, ηαζ απάβεηαζ μ εενιυξ αέναξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ηαθμηαζνζμφ, ημ αενζγυιεκμ ηέθοθμξ ζοκεζζθένεζ ζηδ ζηίαζδ ημο πενζαθήιαημξ ηαζ, 

ζοκεπχξ, ζηδ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηηδνίμο, αθθά ηαζ ζηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ 

απυ ημ πενίαθδια ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, ιέζς ημο αένα πμο ηοηθμθμνεί ζημ 

δζάηεκμ. 
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Καηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, μ αέναξ πμο ηοηθμθμνεί ζημ ηέθοθμξ είκαζ 

παιδθυηενδξ ηαπφηδηαξ ημο ελςηενζημφ, μπυηε ιέζς ημο δζπθμφ ηεθφθμοξ, μζ 

εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ πενζμνίγμκηαζ, αολάκεηαζ δδθαδή δ 

εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα ημο ηεθφθμοξ. Πνέπεζ ςζηυζμ, κα είκαζ εενιμιμκςιέκμ 

ημ εζςηενζηυ ηιήια ημο αενζγυιεκμο ηεθφθμοξ. 

Με ηδκ πνήζδ αενζγυιεκςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ απμηνέπμκηαζ θαζκυιεκα 

ζοιπφηκςζδξ οδναηιχκ ιέζα ζηδκ ημζπμπμζία (ή ηδκ μνμθή) ηαζ ηζξ επζηαθφρεζξ, 

εκχ πνμζηαηεφμκηαζ ηα δμιζηά οθζηά ημο ηηδνίμο. Δθανιυγεηαζ ηονίςξ ζε ηηήνζα 

ιεζαίμο φρμοξ ηαζ ιεβάθμο πθάημοξ. Παναθθαβή ημο ζοζηήιαημξ απμηεθεί δ 

αενζγυιεκδ βοάθζκδ πνυζμρδ, δ μπμία πνδζζιμπμζεί δφμ ζηνχιαηα δζαθμνεηζηχκ 

δμιζηχκ οθζηχκ ηαζ έκα δζάηεκμ αένα ακάιεζα ημοξ. Σμ ελςηενζηυ ζηνχια ηδξ 

πνυζμρδξ είκαζ βοάθζκμ, εκχ ημ εζςηενζηυ απυ ζοιπαβέξ οθζηυ. Πθεμκεηηήιαηα 

ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ είκαζ δ επίηεολδ πμθφ ηαθχκ ζοκεδηχκ θοζζημφ θςηζζιμφ ζημ 

ηηήνζμ, ζε ζοκδοαζιυ ιε αζζεδηζηυ απμηέθεζια. Χζηυζμ, ζδιεζχκεηαζ αφλδζδ ηςκ 

εενιζηχκ ηενδχκ, αθθά ηαζ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ.[59] 

 

 Μεθέηδ ημο ΚΑΠΔ, δζενεφκδζε ηδ εενιζηή ζοιπενζθμνά εκυξ αενζγυιεκμο 

ζημζπείμο μνμθήξ ζε ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ εενιχκ ηαζ ροπνχκ ιδκχκ. Σα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ιεηνήζεςκ, ζε ζπέζδ ιε ζοιααηζηή μνμθή θαίκμκηαζ ζημκ 

Πίκαηα 4.6 . 

 

 

Πίλαθαο 4.6: φβηνζζδ ζοιπενζθμνάξ αενζγυιεκδξ ιε ζοιααηζηή μνμθή (εεηζηυ πνυζδιμ: ηαθφηενδ 

ζοιπενζθμνά, ανκδηζηυ πνυζδιμ : πεζνυηενδ ζοιπενζθμνά)  
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Δθαξκνγή 

 Θεςνήζαιε απαναίηδηδ ηδκ ιεθέηδ ημο δζαιπενήξ αενζζιμφ, έηζζ χζηε κα 

επζηφπμοιε ηδκ εθάπζζηδ απαζημφιεκδ εκένβεζα βζα ρφλδ. Απμηέθεζια ηδξ 

εθανιμβήξ αοηήξ είκαζ δ εοελία ηςκ εκμίηςκ. Ακαθοηζηυηενα, ζημ ζαθυκζ έπεζ 

ημπμεεηδεεί θεββίηδξ ζημ πάκς ιένμξ ηςκ δφμ ιζηνχκ ακμζβιάηςκ, ζηδκ ακαημθζηή 

υρδ. Άθθμξ έκαξ ιζηνυξ θεββίηδξ έπεζ ημπμεεηδεεί ζημκ αμννά ζημ παζδζηυ δςιάηζμ, 

έηζζ χζηε κα εηιεηαθθεουιαζηε ηδκ αμνζκή εενζκή αφνα. Σέθμξ, υθα ηα ακμζβυιεκα 

ζδιεία πμο οπάνπμοκ ζημ οαθμζηάζζμ ημο αζενίμο θεζημονβμφκ ςξ ζοζηήιαηα 

αενζζιμφ.  

 

4.8.  Φπζηθή Φύμε-Γξνζηζκόο 

 

4.8.1. Δηζαγσγή 

Τπάνπμοκ δζάθμνεξ ιέεμδμζ πμο ιπμνμφκ κα ιαξ ελαζθαθίζμοκ ρφλδ ιε 

θοζζηυ ηνυπμ. Αέναξ πμο δζαννέεζ ημ ηηήνζμ είκαζ δοκαηυκ κα ροπεεί ιε ελάηιζζδ, 

εκχ μ αέναξ αενζζιμφ ιπμνεί κα ιεζςεεί ιε ρφλδ ημο απυ ημ έδαθμξ. Δίκαζ δοκαηή 

ηαζ απμηεθεζιαηζηή επίζδξ, δ ρφλδ εκυξ πχνμο ιέζς ηδξ κοπηενζκήξ αηηζκμαμθίαξ 

εενιυηδηαξ πνμξ ημκ μονακυ. Μζα θμβζηή αφλδζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο αένα ζημ πχνμ , 

ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ αολδιέκδ άκεζδ ηςκ εκμίηςκ, δεδμιέκμο υηζ δ εενιμηναζία 

ημο αένα είκαζ παιδθυηενδ απυ ηδ εενιμηναζία ημο δένιαημξ.  

Ζ ρφλδ πμο ακηζθαιαάκεηαζ έκα άημιμ ιπμνεί επίζδξ κα ειθακζζηεί ιε ηδκ 

αφλδζδ ημο νοειμφ ελάηιζζδξ ηδξ επζθάκεζαξ ημο δένιαημξ ιε ηδ δδιζμονβία 

ηίκδζδξ ημο αένα, χζηε κα δζαηυπηεηαζ ημ ζηνχια ημο ηεημνεζιέκμο αένα πμο 

πενζαάθθεζ ημ ζχια. Τπάνπμοκ, θμζπυκ, μζ ελήξ ηνυπμζ ρφλδξ[61]: 

 

• Απυ ελάηιζζδ (πφνβμξ δνμζζζιμφ, άιεζδ- έιιεζδ ζοκδοαζιέκδ ελάηιζζδ) 

• Απυ ημ έδαθμξ 

• Απυ αηηζκμαμθία 
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 4.8.2. Γξνζηζκόο από εμάηκηζε 

 

Γζα κα αθθάλεζ ηαηάζηαζδ ημ κενυ ηαζ απυ οβνυ κα ιεηαηναπεί ζε αηιυ, 

απαζηείηαζ έκα μνζζιέκμ πμζυ εενιυηδηαξ, πμο μκμιάγεηαζ θακεάκμοζα εενιυηδηα 

ελάηιζζδξ. ηακ δ απμννυθδζδ εενιυηδηαξ, βίκεηαζ απυ εενιυ αένα, ειθακίγεηαζ 

πηχζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα, ιε πανάθθδθδ αφλδζδ ηςκ επζπέδςκ οβναζίαξ 

ημο. 

 

Δηθόλα 4.53: Γνμζζζιυξ απυ Δλάηιζζδ. 

 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, έπμοιε άιεζμ ελαηιζζηζηυ δνμζζζιυ, ζε ακηίεεζδ ιε 

ημ έιιεζμ ελαηιζζηζηυ δνμζζζιυ, πμο ζοιααίκεζ υηακ δ ελάηιζζδ ζοκμδεφεηαζ απυ 

ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο βεζημκζημφ αένα, πςνίξ υιςξ κα αολδεεί δ πενζεπυιεκδ 

οβναζία ζε αοηυκ. Ζ ηεθεοηαία πενίπηςζδ απακηάηαζ υηακ δ ελάηιζζδ ημο κενμφ 

βίκεζ πάκς ζε ιζα επζθάκεζα ή ιέζα ζε έκα ζςθήκα.  

Ζ ρφλδ απυ ελάηιζζδ είκαζ δοκαηυκ κα ιεβζζημπμζδεεί ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

επζθάκεζαξ επαθήξ ημο αένα ιε ημ κενυ, αθθά ηαζ ιε ηδ ζπεηζηή ηίκδζδ ημο αένα ηαζ 

ημο κενμφ. Ζ άιεζδ ρφλδ απυ ελάηιζζδ, επεζδή αολάκεζ ηδκ οβναζία ηςκ εζςηενζηχκ 

πχνςκ, πνέπεζ κα ζοκδοάγεηαζ απυ ζηακμπμζδηζηυ νοειυ ακακέςζδξ ημο αένα, βζα 

απμθοβή ζοιπφηκςζδξ ηαζ ακάπηολδξ ιμφπθαξ. Σα ζοζηήιαηα άιεζδξ ελαηιζζηζηήξ 

ρφλδξ πενζθαιαάκμοκ ηδ πνήζδ αθάζηδζδξ βζα ελαηιζζμδζαπκμή, ηαεχξ ηαζ 

ζζκηνζαάκζα, ηνήκεξ, πζζίκεξ, οδάηζκμοξ πίδαηεξ, ζε ελςηενζημφξ πχνμοξ ημκηά ζηα 

ηηήνζα, αθθά ηαζ ζε εζςηενζηέξ αοθέξ ηαζ αίενζα, χζηε κα ρφπμοκ ημκ αένα πμο 

εζζέθεεζ ζημ ηηήνζμ (Δζηυκα 4.53).[61] 
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 4.8.3. Γξνζηζκόο από ην έδαθνο 

 

Πνυηεζηαζ βζα αλζμπμίδζδ ηδξ παιδθήξ εενιμηναζίαξ ημο εδάθμοξ ζε ζπέζδ 

ιε ημκ αένα πενζαάθθμκημξ ηαηά ημοξ εενιμφξ ιήκεξ. Δκχ ζε πμθθά ζδιεία ιζαξ 

πχναξ ιπμνεί κα οπάνπμοκ ζζπονέξ δζαηοιάκζεζξ ζηδ εενιμηναζία ακαθυβςξ ηδξ 

επμπήξ, απυ ηαφζςκα ημ ηαθμηαίνζ ζε εενιμηναζίεξ οπυ ημο ιδδεκυξ ημκ πεζιχκα, 

ιενζηά ιυθζξ ιέηνα ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ ημ έδαθμξ παναιέκεζ ζε ιζα 

ζπεηζηά ζηαεενή εενιμηναζία.  

ε ελάνηδζδ απυ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ, μζ εενιμηναζίεξ εδάθμοξ 

ηοιαίκμκηαζ απυ 10°Cέςξ 21°C, βζα ημκ εθθαδζηυ πχνμ. Αοηή δ εενιμηναζία 

εδάθμοξ είκαζ εενιυηενδ απυ ημκ αένα πάκς απυ ημ έδαθμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

πεζιχκα ηαζ ροπνυηενδ απυ ημκ αένα ημ ηαθμηαίνζ. Ζ εηιεηάθθεοζδ αοηήξ ηδξ 

ζδζυηδηαξ ημο εδάθμοξ ιπμνεί ακ βίκεζ ιε δφμ ηνυπμοξ. Δίηε ιε δζάποζδ εενιυηδηαξ 

πνμξ ημ έδαθμξ ιε αβςβή, είηε ιε ιεηαθμνά. 

 ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ, ιένμξ ημο πενζαθήιαημξ ημο ηηδνίμο πνέπεζ κα 

ανίζηεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ εδαθζηυ οθζηυ. Ζ ηαηαζηεοή οπυζηαθςκ ή 

διζοπυζηαθςκ ηηδνίςκ, εθυζμκ ημ επζηνέπμοκ μζ ημπμβναθζηέξ ζοκεήηεξ, 

ζοκεζζθένεζ ζδιακηζηά ζηδ ιείςζδ ημο ροηηζημφ θμνηίμο ηςκ ηηδνίςκ.  

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζε εενιά ηαζ λδνά ηθίιαηα, απμαάθθεηαζ εενιυηδηα απυ 

ημ εζςηενζηυ πνμξ ημ έδαθμξ. Γζα κα εθανιμζεεί αοηή δ ιέεμδμξ, ηα ηιήιαηα ημο 

πενζαθήιαημξ ηάης απυ ημ έδαθμξ δε εα πνέπεζ κα ιμκχκμκηαζ, αθθά ζοκίζηαηαζ κα 

οβνμιμκχκμκηαζ βζα κα απμθεφβμκηαζ πνμαθήιαηα απυ ηδκ οβναζία ζηζξ επζθάκεζεξ 

ημοξ. 

Χζηυζμ, ζε ηθίιαηα ιε ροπνμφξ πεζιχκεξ ζοκζζηάηαζ δ εενιμιυκςζδ ημο 

ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ, χζηε κα ιεζχκμκηαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ έδαθμξ. ηδ 

δεφηενδ πενίπηςζδ βίκεηαζ πνήζδ οπεδάθζμο ζοζηήιαημξ εκαθθαηηχκ, πμο ζημπυ 

έπεζ κα ροπεεί μ αέναξ βζα ημκ αενζζιυ ημο ηηδνίμο πνζκ εζζέθεεζ ζημ ηηήνζμ ιε ηδ 

δζέθεοζδ ημο ιέζα απυ έκα οπυβεζμ αβςβυ, αθμφ πνχηα ακαννμθδεεί απυ 

ακειζζηήνεξ. Δηηυξ απυ ημ ηαθμηαίνζ, ημ ζφζηδια θεζημονβεί ηαζ ημ πεζιχκα, 

ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πνμεένιακζδ ημο ροπνμφ ελςηενζημφ αένα, ηαεχξ ημ έδαθμξ 

είκαζ ημ πεζιχκα εενιυηενμ απυ ημκ ελςηενζηυ αένα.[61] 

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 84 
 

4.8.4. Γξνζηζκόο από αθηηλνβνιία 

 

 

Γζα κα βίκεζ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε αηηζκμαμθία, πνέπεζ κα οπάνπμοκ δφμ 

παναηείιεκεξ ιάγεξ, μζ μπμίεξ κα έπμοκ δζαθμνεηζηή εενιμηναζία. Σμ εενιυηενμ 

ζημζπείμ αηηζκμαμθεί εενιυηδηα πνμξ ημ ροπνυηενμ. Ακ ημ ροπνυηενμ ζημζπείμ έπεζ 

ζηαεενή εενιμηναζία, ημ άθθμ ζημζπείμ εα ροπεεί ηυζμ χζηε κα θηάζεζ ζε 

ηαηάζηαζδ ζζμννμπίαξ πνμξ ημ ροπνυηενμ. 

Ο κοπηενζκυξ ευθμξ, αηυια ηαζ ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ είκαζ ζηαεενά 

ροπνυξ, υηακ είκαζ ηαεανυξ, πςνίξ ζφκκεθα. Δπμιέκςξ, ηάεε ηηδνζαηυ ζημζπείμ πμο 

ακηζηνίγεζ ημκ μονακυ ακηαθθάζζεζ εενιυηδηα ιε αοηυκ. Γζα κα οπάνπεζ ζδιακηζηή 

νμή εενιυηδηαξ, εα πνέπεζ μζ δζαθμνέξ εενιμηναζίαξ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 7
0
C. Με 

αάζδ αοηή ηδκ ανπή, έκα ζδιακηζηυ πμζυ ηδξ εενιυηδηαξ πμο έπεζ ζοθθεπεεί ζε ιία 

ιάγα κενμφ ή ζε έκα ηηήνζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ εα αηηζκμαμθδεεί πνμξ ημκ 

μονακυ, ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ, ζε ηαθυ ηαζνυ. 

Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ, ζημ ηέθμξ ηδξ κφπηαξ έπεζ επζηεοπεεί ρφλδ ημο κενμφ ή 

ημο ηηδνίμο. Οζ αδζαθακείξ ηηδνζαηέξ επζθάκεζεξ εα πνέπεζ κα έπμοκ ιεβάθδ 

ακαηθαζηζηυηδηα ζηδκ πενζμπή ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιζηνμφ ηφιαημξ, χζηε κα ακαηθμφκ 

ηδκ ακεπζεφιδηδ δθζαηή αηηζκμαμθία, αθθά ηαοηυπνμκα κα έπμοκ ιέβζζηδ ζηακυηδηα 

εηπμιπήξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιεβάθμο ιήημοξ ηφιαημξ, χζηε κα οπμαμδεμφκ ηδ 

δζαδζηαζία αηηζκμαμθίαξ εενιυηδηαξ απυ ημ ηηήνζμ πνμξ ημκ μονακυ.  

ε οβνά ηθίιαηα, δ επίδναζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ εενιυηδηαξ δεκ είκαζ ηυζμ 

έκημκδ, δζυηζ μ οβνυξ αέναξ είκαζ θζβυηενμ δζαπεναηυξ απυ ηδκ οπένοενδ αηηζκμαμθία 

(ιεβάθμο ιήημοξ ηφιαημξ), απ‟ υηζ μ λδνυξ αέναξ. Ζ κοπηενζκή αηηζκμαμθία απυ 

ηαηαηυνοθεξ επζθάκεζεξ είκαζ πενζμνζζιέκδ, βζ‟ αοηυ ημ θυβμ βίκεηαζ ηαθφηενδ 

πνήζδ ημο θαζκμιέκμο ζηζξ μνμθέξ ηςκ ηηδνίςκ. Σα ζοκδεέζηενα ζοζηήιαηα 

κοηηενζκήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ μ ιεηαθθζηυξ αηηζκμαμθδηήξ ημπμεεηδιέκμξ ζηδκ 

μνμθή ημο ηηζνίμο ηαζ θίικδ μνμθήξ, δ μπμία έπεζ ήδδ ακαθενεεί.[1,5] 

Σμ ζφζηδια ημο ιεηαθθζημφ αηηζκμαμθδηή, απμηεθείηαζ απυ ιεηαθθζηή, 

αοθαηςηή, δζπθή πθάηα ημπμεεηδιέκδ ελςηενζηά ηδξ μνμθήξ ημο ηηζνίμο, δ μπμία 

αηηζκμαμθεί πνμξ ημκ μονακυ ιεβάθα πμζά εενιυηδηαξ, ηαηά ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ. 

Μπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ πηενφβζα βζα κα ιεβζζημπμζδεεί δ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ απυ 

ημκ εζςηενζηυ αένα πνμξ ημ δνμζζζηζηυ ζημζπείμ.  
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Ζ ελςηενζηή ημο επζθάκεζα είκαζ ακαηθαζηζηή, εκχ ζηδκ εζςηενζηή πθεονά 

ημπμεεηείηαζ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ. Μέζα απυ ημ ζφζηδια ημο αηηζκμαμθδηή 

δζένπεηαζ εενιυξ αέναξ απυ ημ ηηήνζμ, ρφπεηαζ ηαηά ηδκ επαθή ημο ιε ηδκ ροπνή 

ελςηενζηή πθεονά ημο αηηζκμαμθδηή ηαζ επακαδζμπεηεφεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηηδνίμο. ε πενζμπέξ ιε έκημκα νεφιαηα αένα, ημ ζφζηδια ηαθφπηεηαζ ιε θφθθμ 

πμθοαζεοθεκίμο, πμο είκαζ  δζαπεναηυ απυ ηδκ οπένοενδ αηηζκμαμθία.[9]  

 

Δθαξκνγή 

 Ζ ελάηιζζδ ημο κενμφ ηδξ πζζίκαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ημοξ ηαηεοεοκυιεκμοξ 

ακέιμοξ απυ ηδκ θφηεοζδ θοθθμαυθςκ δέκηνςκ ζημκ κυημ, ηαζ ημ δζαιπενή αενζζιυ, 

ελαζθαθίγμοιε ημκ δνμζζζιυ. ημκ πχνμ ημο εενιμηδπίμο έπμοιε ημπμεεηήζεζ 

αανέθζα κενμφ ιε ηα μπμία επζηοβπάκμοιε ιεβαθφηενδ πηχζδ ηδξ εζςηενζηή 

εενιμηναζίαξ θυβς ηδξ ελάηιζζδξ. Δπζπθέμκ μ δνμζζζιυξ ζημ οπυβεζμ δδιζμονβείηαζ 

ιέζς ηζξ ιεηαθμνάξ ηδξ παιδθήξ εενιμηναζίαξ ημο εδάθμοξ δδιζμονβχκηαξ έηζζ 

ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ.  

 

Δηθόλα 4.54: Γνμζζζιυξ ιε εηιεηάθθεοζδ ημο οβνμφ ζημζπείμο 
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Κεθάιαην 5.Παζεηηθά Ζιηαθά πζηήκαηα 

 

5.1 Δηζαγσγή 

Γζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα ηδ εένιακζδ ηαζ ηδκ ρφλδ 

ηςκ ηηδνίςκ έπμοκ ακαπηοπεεί ηνεζξ ηαηδβμνίεξ ηεπκζηχκ ζοζηδιάηςκ, ακάθμβα ιε 

ημ ακ πανειαάθθμκηαζ ή υπζ ιδπακμθμβζηά ζοζηήιαηα: ηα εκενβδηζηά δθζαηά 

ζοζηήιαηα ηαζ ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα, εκχ ιία ηνίηδ ηαηδβμνία είκαζ ηα 

οανζδζηά ζοζηήιαηα. 

 

Δηθόλα 5.1 : Κηήνζμ επίιδηεξ ηαηά ημκ άλμκα αμννά-κυημο, ζε ηθζιαηςηή δζάηαλδ 

 

• Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα είκαζ εηείκα πμο εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία βζα εένιακζδ ή ρφλδ ηαζ δεκ ηάκμοκ πνήζδ ιδπακζηχκ ιέζςκ βζα ηδ 

ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ πνμξ ημ πχνμ. Βαζίγμκηαζ ζηδ θοζζηή νμή ηδξ εενιζηήξ 

εκένβεζαξ, εηιεηαθθεφμκηαζ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ημο ηηδνίμο ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ, βζα ηδ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ 

εενιυηδηαξ, ηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηεθφθμοξ  (ημίπμοξ, δάπεδα, μνμθέξ, δχια).[11] 

 

• Σα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα απαζημφκ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ιδπακζηχκ 

ιέζςκ – απθχκ ιέπνζ ορδθήξ ηεπκμθμβίαξ (ακηθίεξ εενιυηδηαξ, εκαθθάηηεξ 

εενιυηδηαξ, ηθπ)- ηαζ πνμτπμεέημοκ ζφκεεημοξ ιδπακζζιμφξ ζοθθμβήξ, ιεηαθμνάξ 

ηαζ απμεήηεοζδξ ηδξ εενιυηδηαξ πμο έπεζ πνμέθεεζ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο 

δεζιεφηδηε. Ζθζαημί ζοθθέηηεξ πμο εενιαίκμοκ κενυ ή αένα, ημ μπμίμ ζηδ ζοκέπεζα 

δζμπεηεφεηαζ ζημ ζφζηδια δζακμιήξ ηδξ εενιυηδηαξ ζημ πχνμ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ 

εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ απμηεθμφκ παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια.[11,80] 
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• Σα πβξηδηθά είκαζ ζοζηήιαηα πμο ζοκδοάγμοκ ηδ θοζζηή ηαζ ηδ ιδπακζηή 

νμή εενιυηδηαξ. Βαζίγμκηαζ ζηδκ παεδηζηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, 

πανειαάθθμκηαξ ζοβπνυκςξ ιδπακζηά ζοζηήιαηα παιδθήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ απθήξ 

ηαηαζηεοήξ. Γζα πανάδεζβια, δ πνμζεήηδ εκυξ ακειζζηήνα ζε έκα παεδηζηυ 

ζφζηδια, βζα κα οπμαμδεήζεζ ηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ζημοξ πίζς πχνμοξ ημο 

ηηδνίμο ή εκυξ εενιμζηάηδ βζα κα οπάνπεζ έθεβπμξ ηδξ εενιυηδηαξ πμο απμδίδεηαζ, 

ιεηαηνέπμοκ έκα παεδηζηυ δθζαηυ ζφζηδια ζε οανζδζηυ.[5,4] 

 

 

5.2 Θέξκαλζε θαη Γξνζηζκόο 

 

5.2.1 Δηζαγσγή 

 

Πνυηεζηαζ βζα ζοζηήιαηα πμο πανέπμοκ ζημ ηηήνζμ εένιακζδ ηαζ δνμζζζιυ 

απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ θοζζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ ζημζπείςκ 

απμννυθδζδξ εκένβεζαξ. Καεδιενζκά, δ βδ δέπεηαζ απυ ημκ ήθζμ ιζα εκηοπςζζαηή 

πμζυηδηα εενιυηδηαξ πμο απμαάθθεηαζ πνμξ ημκ μονακυ ηονίςξ ιέζς ηδξ κοπηενζκήξ  

επακαηηζκμαμθίαξ. Γζα ηδκ επίηεολδ ιζαξ ζηακμπμζδηζηήξ εενιζηήξ άκεζδξ ιέζα ζε 

έκα ηηήνζμ, ιε ηαοηυπνμκμ πενζμνζζιυ ηδξ πνήζδ ζοιααηζηχκ πδβχκ, ιπμνμφιε κα 

εηιεηαθθεοημφιε πδβέξ θοζζηήξ εκένβεζαξ (δθζαηή αηηζκμαμθία, ελςηενζηυξ αέναξ, 

εζςηενζηά ηένδδ), ηαεχξ ηαζ ηαηάθθδθα ζημζπεία απμννυθδζδξ (υπςξ είκαζ μ 

μονακυξ, μ ελςηενζηυξ αέναξ, μζ οβνέξ επζθάκεζεξ ηαζ δ αθάζηδζδ).[11] 

Ζ εενιζηή εηιεηάθθεοζδ ζηα παεδηζηά ηηήνζα βίκεηαζ, εηηυξ απυ ημκ ηνυπμ 

ημο ζπεδζαζιμφ ημο, ηδκ ημπμεέηδζδ, πνμζακαημθζζιυ, ηδ ιμνθή ημο, ηθπ. ιε ηδ 

πνήζδ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ ηα μπμία ζοβηεκηνχκμοκ, απμεδηεφμοκ, 

ιεηαδίδμοκ, ηαζ δζαπέμοκ εενιυηδηα, ηαζ απμηεθμφκ ιένδ ηςκ ανπζηεηημκζηχκ 

ζημζπείςκ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, ηα ανπζηεηημκζηά ηαζ δμιζηά ζημζπεία πμο νοειίγμοκ 

ηδ εενιζηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηηζνίμο είκαζ: 
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• Σα βοάθζκα ακμίβιαηα ηαζ μ ελμπθζζιυξ ημοξ 

• Οζ ημίπμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ πμο θεζημονβμφκ ςξ ζοθθέηηεξ εενιυηδηαξ 

• Σα πνμζανηδιέκα εενιμηήπζα 

• Οζ πνμζανηδιέκεξ δθζαηέξ ηαιζκάδεξ 

• Ζ εθανιμβή ηαηάθθδθδξ βεςιεηνίαξ ζηζάζηνςκ 

• Ζ δδιζμονβία εκενβεζαηήξ ζηεπήξ 

• Σα ηαηάθθδθα δμιζηά ζημζπεία (ιμκχζεζξ, πνχιαηα, ημκζάιαηα, οαθμπίκαηεξ, 

ζημζπεία ημζπμπμζίαξ) 

• Ζ δζαιυνθςζδ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ πχνμο (αθάζηδζδ) 

ηακ ζε έκα ηηήνζμ δ νμή ηδξ εενιυηδηαξ βίκεηαζ, θμζπυκ, ιε θοζζηυ ηνυπμ,  

δδθαδή ιέζς αβςβήξ, ιεηαθμνάξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ ηαζ δ δθζαηή εκένβεζα 

ζοκεζζθένεζ πάκς απυ ημ ιζζυ ηδξ μθζηήξ ελςηενζηήξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα 

εένιακζδ, ημ ηηήνζμ εεςνείηαζ ζακ δθζαηή παεδηζηή ηαηαζηεοή. 

Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα (Δζηυκα 5.2) ζοκεζζθένμοκ εεηζηά ζηζξ εενιζηέξ 

απαζηήζεζξ ημο ηηδνίμο ζε ροπνυ ηαζνυ, εκχ ζε εενιέξ πενζυδμοξ, απμηνέπμοκ ηδ 

δζείζδοζδ ημο εενιμφ ελςηενζημφ αένα ηαζ πενζμνίγμοκ ηα εζςηενζηά ηένδδ, χζηε κα 

ελαζθαθίγμοκ απμδεηηέξ εενιζηέξ ηαηαζηάζεζξ βζα ημοξ εκμίημοξ.[4] 

Δηθόλα 5.2: Παεδηζηά Ζθζαηά οζηήιαηα 
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Γηαρσξηζκόο πζηεκάησλ Ζιηαθώλ θεξδώλ 

Ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ απυ εενιζηή άπμρδ, πςνίγμκηαζ ζηζξ 

ελήξ ηαηδβμνίεξ ακάθμβα: 

5.2.2 πζηήκαηα άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο 

Δηζαγσγή 

   Ο πζμ ζοκδεζζιέκμξ ηνυπμξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα ηδ 

εένιακζδ ηςκ ηηδνίςκ είκαζ δ δέζιεοζή ηδξ ιέζα απυ ηα βοάθζκα ακμίβιαηα ημο 

ηηδνίμο. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ημ ηηήνζμ θεζημονβεί ςξ ζοθθέηηδξ, απμεήηδ ηαζ 

δζακμιέαξ ηδξ εενιυηδηαξ. 

θα ηα ακμίβιαηα ημο ηηδνίμο ζοθθέβμοκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία (άιεζδ ηαζ 

δζάποηδ) πμο ζηδ ζοκέπεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιυηδηα ηαζ απμεδηεφεηαζ ςξ εενιζηή 

εκένβεζα ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο πχνμο, ζδζαίηενα ζε εηείκα πμο δέπμκηαζ άιεζα ηδκ 

δθζαηή αηηζκμαμθία. Ζ εενιυηδηα πμο απμεδηεφεηαζ, απμδίδεηαζ ιε πνμκζηή 

οζηένδζδ, ακαθυβςξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ, ηαευθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο 24ςνμο. Δίκαζ ζδιακηζηυ, ζδζαίηενα ηα δμιζηά οθζηά ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηηδνίμο πμο δέπμκηαζ άιεζδ δθζαηή αηηζκμαμθία, κα έπμοκ ζηακή απμννμθδηζηυηδηα 

ηαζ εενιζηή ιάγα, χζηε αθεκυξ κα ιεβζζημπμζείηαζ δ απμθααή ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ, 

αθεηένμο κα απμεδηεφεηαζ δ εενιυηδηα. 

Έηζζ μιαθμπμζμφκηαζ μζ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ 

-ηαεχξ δ εενιυηδηα απυ ηα αολδιέκα δθζαηά ηένδδ πμο έπεζ απμεδηεοηεί 

απεθεοεενχκεηαζ ζηαδζαηά ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο- απμθεφβεηαζ δ 

οπενεένιακζδ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ ιε ιεβάθδ δθζμθάκεζα ηαζ δ εενιυηδηα απμδίδεηαζ 

ζημ πχνμ υηακ δεκ οπάνπεζ δθζαηή αηηζκμαμθία (απμβεοιαηζκέξ ηαζ κοπηενζκέξ χνεξ). 

ηδ εενζκή πενίμδμ, ιε ημ άκμζβια ηςκ παναεφνςκ ημ ανάδο ηαζ ηδ 

δδιζμονβία λπρηεξηλνύ αεξηζκνύ, πναβιαημπμζείηαζ δ εενιζηή απμθυνηζζδ ηςκ 

δμιζηχκ ζημζπείςκ, χζηε αοηά κα είκαζ δζαεέζζια ηδκ επυιεκδ ιένα βζα κέα 

απμεήηεοζδ ηδξ πθεμκάγμοζαξ εενιυηδηαξ.[80] 
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Ζ δζαθμνά εκυξ ηηδνίμο ζπεδζαζιέκμο κα εενιαίκεηαζ ιε ημ παεδηζηυ 

ζφζηδια ημο «άιεζμο ηένδμοξ» απυ έκα ηηήνζμ ιε ζοιααηζηυ ζπεδζαζιυ, 

εκημπίγεηαζ ζηδ εενιζηή απυδμζδ ηςκ ακμζβιάηςκ ημο(εζηυκα 5.2)ηαζ ζηα δμιζηά 

ζημζπεία πμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ οθζηά ιε ζηακή εενιμπςνδηζηυηδηα. 

Ακάθμβα ιε ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ, ημ ζπεδζαζιυ ημο 

ηεθφθμοξ ημο ηηδνίμο, ημκ πνμζακαημθζζιυ, ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ εέζδ ηςκ 

ακμζβιάηςκ, ηζξ εενιμθοζζηέξ ζδζυηδηεξ ημο δζαθακμφξ οθζημφ ηαεχξ ηαζ ηδ εέζδ, ημ 

ιέβεεμξ ηαζ ημ οθζηυ ηδξ εενιζηήξ απμεήηδξ, δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα 

εένιακζδ ιπμνεί κα ηοιαίκεηαζ απυ 30% έςξ ηαζ 100%. 

Γεκζηά, υζμ ιεβαθφηενα είκαζ ηα ακμίβιαηα ζημ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ 

ζηακμπμζδηζηή ζε ιέβεεμξ δ επζθάκεζα απμεήηεοζδξ, ηυζμ ιεζχκεηαζ δ ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ βζα εένιακζδ.[24] 

  

 

Δηθόλα 5.3: Πμζμζηυ ημο δθζαημφ θςηυξ πμο δζαπενκά ημ βοαθί 
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 Απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο 

Σα ηνζηήνζα ζπεδζαζιμφ βζα ημ άκμζβια ζημ ζφζηδια ημο άιεζμο ηένδμοξ 

αθμνμφκ: 

• ζηελ πεξίνδν ειηαζκνύ ηνπ αλνίγκαηνο:  

Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία πνέπεζ κα εζζένπεηαζ ζημ ηηήνζμ ημ πεζιχκα ηαζ κα 

απμηνέπεηαζ ημ ηαθμηαίνζ. Ο πνμζακαημθζζιυξ ηαζ δ ηαηάθθδθδ δθζμπνμζηαζία 

ζοιαάθθμοκ ζε αοηυ. 

Ζ κυηζα πνυζμρδ ή ιε απυηθζζδ 30μ ακαημθζηά ή δοηζηά απυ ημ Νυημ δέπεηαζ 

ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαηακειδιέκδ ζηζξ δζάθμνεξ επμπέξ ημο έημοξ, ιε ημκ πζμ 

εοκμσηυ ηνυπμ (Δζηυκα 5.4): ηδ ιέβζζηδ ιέζδ ηζιή ζηδ πεζιενζκή πενίμδμ ηαζ ηδκ 

εθάπζζηδ ιέζδ ηζιή ζηδ εενζκή. 

 Δπίζδξ δέπεηαζ ηδ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα δθζαζιμφ ζηδ πεζιενζκή πενίμδμ. 

Μμκχνμθα ηηήνζα ιε ιζηνυ αάεμξ, ημπμεεηδιέκα ιε ηδκ ηφνζα υρδ ημοξ ζημ Νυημ, ή 

πμθοχνμθα ηηήνζα ιε κυηζα πνυζμρδ ή ηθζιαηςηέξ δζαηάλεζξ ηηδνίςκ, βζα κα 

εηιεηαθθεφμκηαζ ημ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, είκαζ ανπζηεηημκζηέξ ζοκεέζεζξ πμο 

εοκμμφκ ηδκ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ άιεζμο ηένδμοξ.  

 Σέθμξ ημ άκμζβια πνέπεζ κα ημπμεεηείηαζ ζε ηέημζα εέζδ ζηδκ υρδ ημο 

ηηδνίμο χζηε κα δέπεηαζ δθζαηή αηηζκμαμθία βζα υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ 

δζάνηεζα. Πανάεονα μνμθήξ, πνζμκςηέξ ζηέβεξ, θεββίηεξ ηθπ. Δηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ 

δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδ δζακμιή ηδξ αηυιδ ηαζ ζε πχνμοξ ιε 

δοζιεκή πνμζακαημθζζιυ (π.π. αμνζκυ).[9,5,99] 

 

Δηθόλα 5.4: Πνμζακαημθζζιυξ ημζκυπνδζηςκ πχνςκ βζα αέθηζζηδ ζοζζχνεοζδ δθζαηήξ εκένβεζαξ 
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Σα ακμίβιαηα πμο είκαζ πνμζακαημθζζιέκα ζημ Νυημ (ή ±30μ) δέπμκηαζ 

πενίπμο ημ 90% ηδξ διενήζζαξ αηηζκμαμθίαξ, αθθά απαζημφκ δθζμπνμζηαζία βζα ηδκ 

απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ ηδ εενζκή πενίμδμ. Ακμίβιαηα ζε ακαημθζηυ, δοηζηυ 

πνμζακαημθζζιυ ζοκεζζθένμοκ επίζδξ, αθθά ζε ιζηνυηενμ ααειυ, ζηδ εένιακζδ ημο 

πχνμο. Καζ ζ‟ αοημφξ ημοξ πνμζακαημθζζιμφξ απαζηείηαζ δθζμπνμζηαζία βζα ημκ 

έθεβπμ ηςκ εενιζηχκ ηενδχκ ηδ εενζκή πενίμδμ. 

Με ηδ πνήζδ ελςηενζηχκ ακαηθαζηήνςκ (οθζηά ιε ορδθυ ζοκηεθεζηή 

ακαηθαζηζηυηδηαξ, δ πμζυηδηα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ ζημ 

άκμζβια ιπμνεί κα αολδεεί έςξ ηαζ 40%. Ακαηθαζηζηέξ επζθάκεζεξ ή επζζηνχζεζξ 

ιπμνεί επίζδξ κα ημπμεεηδεμφκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο βζα κα ηαηεοεφκμοκ ηδκ 

δθζαηή αηηζκμαμθία ζηζξ εέζεζξ υπμο οπάνπεζ εενιζηή ιάγα. 

ε ζπέζδ ιε ηδκ ηθίζδ, ημ ηαηαηυνοθμ κυηζμ οαθμζηάζζμ είκαζ πνμηζιυηενμ 

απυ ημ ηεηθζιέκμ, βζαηί ημ ηαθμηαίνζ ζηζάγεηαζ εοημθυηενα, εκχ ημ πεζιχκα δέπεηαζ 

ελίζμο ιε ημ ηεηθζιέκμ ζδιακηζηή πμζυηδηα δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Γεκζηά δ 

ηαηακμιή ηςκ ακμζβιάηςκ επζθέβεηαζ έηζζ χζηε κα δζακέιεηαζ δ εενιυηδηα ζε υθμ 

ημκ εζςηενζηυ πχνμ ημο ηηδνίμο. Δπίζδξ ηα ακμίβιαηα δζαηάζζμκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ 

ζηδκ υρδ χζηε δ εενιζηή ιάγα βζα ηδκ απμεήηεοζδ κα δέπεηαζ άιεζα ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία. Γε εα πνέπεζ κα πανααθέπεηαζ ηαζ δ ζοιαμθή ημο ακμίβιαημξ ζηδκ 

πμζυηδηα ηαζ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο θοζζημφ θςηζζιμφ.[11] 

 

• ζηελ ειηνπξνζηαζία: 

 Ζ δθζμπνμζηαζία είκαζ απαναίηδηδ, επεζδή ημ ιεβάθμ ιέβεεμξ ηςκ 

ακμζβιάηςκ βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ιπμνεί κα έπεζ ςξ 

ζοκέπεζα ηδκ οπενεένιακζδ ημο πχνμο, αηυιδ ηαζ ηαηά ηδκ πενίμδμ εένιακζδξ. 

Ο ηαηάθθδθμξ ζοκδοαζιυξ ηαζ δ δζαζηαζζμθυβδζδ ελςηενζηχκ 

δθζμπνμζηαηεοηζηχκ δζαηάλεςκ ιπμνεί κα δζαζθαθίζεζ απμηεθεζιαηζηυ δθζαηυ 

έθεβπμ ηαζ ιείςζδ ηςκ ροηηζηχκ θμνηίςκ ηδ εενζκή πενίμδμ. 

 

Δηθόλα 5.5: Απμθοβή δθζαηήξ εκένβεζαξ ηδ εενζκή πενίμδμ ιε πνήζδ δθζμπνμζηαζίαξ. 
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• ζηελ επηινγή ηνπ παινζηαζίνπ: 

Πθαίζζμ ιε παιδθυ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ (εενιμιμκςιέκμ πθαίζζμ, 

ιεηαθθζηυ πθαίζζμ ιε εενιζηή δζαημπή, λφθζκμ πθαίζζμ ημη), δζπθυξ οαθμπίκαηαξ ή 

εζδζημί εενιμιμκςηζημί οαθμπίκαηεξ ηαζ αενμζηεβακυηδηα ημο ημοθχιαημξ 

ζοιαάθθμοκ ζε εεηζηυ εενιζηυ ζζμγφβζμ, ιε ημ εενιζηυ υθεθμξ απυ ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία κα οπενηαθφπηεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ απυ ημ άκμζβια. 

Γζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ημο ζοζηήιαημξ ημ πεζιχκα εθανιυγεηαζ ζηα 

ακμίβιαηα κοπηενζκή ηζκδηή εενιμιυκςζδ, πμο πενζμνίγεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ημ 

ανάδο. Δκδείηκοκηαζ εζδζηά εενιμιμκςιέκα θφθθα αζθαθείαξ ηαζ εενιμιμκςηζηά 

πεηάζιαηα.[24] 

Αηυιδ ηαζ δ πνήζδ ζοιααηζηχκ νμθχκ ιεζχκεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ απυ ημ 

άκμζβια πενίπμο ηαηά 30%, ηαζ ηα αεκεηζηά ζηυνζα ηαζ μζ ημονηίκεξ ηαηά 5%.  

ζμ ιεβαθφηενμ είκαζ ημ άκμζβια ηυζμ πζμ επζηαηηζηή είκαζ δ εθανιμβή 

κοπηενζκήξ ιυκςζδξ. ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, ημ άκμζβια ιπμνεί κα απμδχζεζ 

ανκδηζηά ζημ ζφκμθμ ημο 24ςνμο, ηαεχξ επζηνέπεζ, θυβς ιεβέεμοξ, αολδιέκεξ 

εενιζηέξ απχθεζεξ ηδ κφπηα. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ζοζηδιάηςκ αοηυιαημο εθέβπμο 

αεθηζχκεζ ηδ θεζημονβία ηδξ ηζκδηήξ ιυκςζδξ ηςκ ακμζβιάηςκ, ζδζαίηενα ζε ηηήνζα 

ημο ηνζημβεκμφξ ημιέα. 

• ζηελ απαίηεζε γηα θπζηθό θωηηζκό ηνπ θηεξίνπ κε ζύγρξνλε απνθπγή ζάκβωζεο, 

αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ.  

Ζ πςνμεέηδζδ ηαζ δζαζηαζζμθυβδζδ ηςκ ακμζβιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ημ αάεμξ 

ημο θςηζγυιεκμο πχνμο, δ πνμζηαζία ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ δ θαιπνυηδηα ηςκ 

πενζααθθμοζχκ επζθακεζχκ ημο θςηζγυιεκμο πχνμο πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίγμκηαζ. 

Δπίζδξ βζα ηδκ επζθμβή ημο οαθμπίκαηα, εηηυξ απυ ημ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ 

εα πνέπεζ κα παίνκεηαζ οπυρδ δζαπεναηυηδηά ημο ζηδ θςηεζκή αηηζκμαμθία ηαζ κα 

ζοκεηηζιχκηαζ ημ επίπεδμ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ πμο πανέπεηαζ ηαζ μζ ζοκεήηεξ 

μπηζηήξ άκεζδξ.[11] 
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 Θεξκηθή Άλεζε  

 

Σμ ζφζηδια ημο άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ ζοκδέεηαζ ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ 

επζθακεζχκ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ, βζαηί δ πμζυηδηα ηδξ εενιυηδηαξ πμο 

απμεδηεφεηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, απμδίδεηαζ ζηαδζαηά ηδ κφπηα, ηαεμνίγμκηαξ 

έηζζ αθεκυξ ηδκ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ αθεηένμο ηδ δζαηφιακζδ ηδξ 

εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ, άνα ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ. Με άθθα θυβζα, 

αοηυ πμο επζδζχηεηαζ είκαζ, αθεκυξ δ επάνηεζα εενιζηήξ ιάγαξ έηζζ χζηε δ 

απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ κα ηαθφπηεζ ηζξ ακάβηεξ ημο ηηζνίμο πενζζζυηενεξ χνεξ, 

επμιέκςξ δ εθεδνζηή εένιακζδ κα θεζημονβεί υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενεξ χνεξ, 

αθεηένμο δ εενιμηναζία ζημ πχνμ κα ιδκ πανμοζζάγεζ ιεβάθεξ αολμιεζχζεζξ –πμθφ 

ορδθή ημ ιεζδιένζ ή πμθφ παιδθή ημ ανάδο. 

Σα ηνζηήνζα πμο νοειίγμοκ ηδκ απμεδηεοηζηή ζηακυηδηα ηςκ δμιζηχκ 

ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ είκαζ ηα ελήξ:  

• δ εέζδ ηδξ ιάγαξ απμεήηεοζδξ 

• ημ ιέβεευξ ημο 

• δ ηαηακμιή ηδξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ. 

 

Απυ ένεοκεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί, πνμέηορε υηζ δ επζθάκεζα ηδξ 

εενιζηήξ απμεήηεοζδξ πνέπεζ κα είκαζ πμθθαπθάζζα ζε ζπέζδ ιε ηδκ βοάθζκδ 

επζθάκεζα ζοθθμβήξ ηδξ δθζαηήξ εενιυηδηαξ –ιέπνζ ηαζ 9 θμνέξ ιεβαθφηενδ. Καζ, 

αεααίςξ, ηα οθζηά αοηήξ ηδξ ιάγαξ πνέπεζ κα έπμοκ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηή 

ζηακυηδηα. Θεςνείηαζ υηζ έκαξ ημίπμξ πάπμοξ 10 εη. απμεδηεφεζ επανηή εενιυηδηα, 

εκχ ημ ιεβαθφηενμ απυ 20 εη. πάπμξ ημο ημίπμο δεκ πνμζθένεζ ηαθφηενδ απυδμζδ 

ζημ ζφζηδια. Δπίζδξ, εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα δάπεδμ, ημ πάπμξ ηδξ πθάηαξ απμηεθεί 

επανηή ιάγα βζα εενιζηή απμεήηεοζδ, ανηεί δ επίζηνςζδ κα βίκεηαζ απυ οθζηά 

αανζά, ηεναιζηά πθαηάηζα, ιάνιανμ ή πθάηεξ.[2] 
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Δθαξκνγή 

 πςξ έπμοιε πνμακαθένεζ, ημπμεεηήζαιε ιεβάθα ακμίβιαηα ζημκ κυηζμ 

πνμζακαημθζζιυ, βζα ηδκ ελαζθάθζζδ άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ. Σα οαθμζηάζζα 

αοηχκ είκαζ απυ οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ, ηα μπμία απμηνέπμοκ ζηδκ 

εάιαςζδ. Με ηδκ αμήεεζα ηαηάθθδθςκ ζηίαζηνςκ, απμηνέπμοιε ηδκ οπενεένιακζδ 

ηςκ πχνςκ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ.    

 

5.2.3 πζηήκαηα έκκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο 

  

 Σα ζοζηήιαηα έιιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ ααζίγμκηαζ ζηδκ ελήξ αθθδθμοπία 

εενιζηήξ θεζημονβίαξ: 

  Ήιηνο-> ζπιινγή (γπάιηλε επηθάλεηα) -> απνζήθεπζε (ζεξκηθή κάδα) -> 

ζέξκαλζε (εζσηεξηθόο ρώξνο) 

Ζθζαημί ημίπμζ μζ μπμίμζ απμηεθμφκηαζ απυ ημζπμπμζία ζοκδοαγυιεκδ ιε 

οαθμζηάζζμ πμο ημπμεεηείηαζ ελςηενζηά Μπμνεί κα πνυηεζηαζ βζα αιυκςημ ημίπμ– 

ημίπμξ δθζαηήξ ζοθθμβήξ ηαζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ- ή εενιμιμκςιέκμ ημίπμ ιε 

εονίδεξ- εενιμζζθςκζηυ πακέθμ. 

 

 Θεξκηθή Μάδα 

 

Σμ ζφκμθμ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ οθζηχκ εκυξ ηηδνίμο πμο έπμοκ ηδκ 

ζηακυηδηα κα απμεδηεφμοκ εενιυηδηα, απμηεθεί ηδ εενιζηή ιάγα ημο ηηδνίμο. Ζ 

ιάγα αοηή υηακ αλζμπμζδεεί ζςζηά ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ζηδ ιείςζδ ηςκ 

απαζηήζεςκ ζε εένιακζδ ηαζ ηθζιαηζζιυ ηαζ κα έπεζ εοενβεηζηή επίδναζδ ηυζμ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ (ρφλδ), υζμ ηαζ ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ (εένιακζδ). 

Ηδακζηά οθζηά βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ εκυξ ηηδνίμο είκαζ οθζηά 

ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ, δδθαδή ζηακά κα απμεδηεφμοκ εενιυηδηα ζε ιεβάθμ 

ααειυ. [16] 
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Σέημζα οθζηά είκαζ ζοιπαβή, ποηκά οθζηά, υπςξ είκαζ δ πέηνα ηαζ μζ θοζζημί 

θίεμζ βεκζηυηενα, ημ ημφαθμ, ημ ιπεηυκ, ηεναιζηέξ πθάηεξ η.α., ηα μπμία επζθέβμκηαζ 

παναδμζζαηά βζα ηα ιένδ ημο ηηδνίμο υπμο απαζηείηαζ ηαθή εενιζηή απμεήηεοζδ. 

Έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα ζοζζςνεφμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ εενιυηδηαξ, πςνίξ κα 

βίκμκηαζ ηα ίδζα ζδζαίηενα εενιά ηαζ κα ηδκ απμαάθθμοκ υηακ ημ πενζαάθθμκ βίκεζ 

ροπνυηενμ. 

Mε άθθα θυβζα, θεζημονβμφκ ςξ ιέζα απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ηαζ ηνφμο ιε  

ημ κα εενιαίκμκηαζ, αθθά ηαζ κα απμαάθθμοκ εενιυηδηα ζπεηζηά ανβά. Σμ λφθμ, βζα 

πανάδεζβια, είκαζ εθαθνφ οθζηυ ηαζ έπεζ ιζηνή ζηακυηδηα απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ. 

 

 

Δηθόλα 5.6: Ανπή θεζημονβίαξ ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδ 

ηδκ ηαηδβμνία αοηή είκαζ: 

• Σμζπμπμζία ιε δζαθακή ιυκςζδ 

• Σμίπμζ ιάγαξ Trombe 

• Σμίπμξ Βarra Constantini 

• Σμίπμζ κενμφ 

• Θενιμζζθςκζηυ πακέθμ 

• Ονμθή κενμφ 
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Σηα ζπζηήκαηα απηά αλήθνπλ θαη νη ρώξνη ζεξκηθήο απνζήθεπζεο: 

7. Θενιμηήπζα, πνμζανηδιέκα ζηδ κυηζα υρδ ημο ηηδνίμο 

8. Hθζαηά αίενζα 

 

5.2.3.1 Σνίρνη ζεξκηθήο απνζήθεπζεο 

5.2.3.1.1 Δηζαγσγή 

Οζ ημίπμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ιπμνεί κα είκαζ: 

• απθμί ημίπμζ ιάγαξ (ιδ εενιμζζθςκζηήξ νμήξ ηαζ πςνίξ εονίδεξ) ζοιπαβμφξ 

ηαηαζηεοήξ, είηε απμηεθμφιεκμζ απυ δμπεία κενμφ (ημίπμξ κενμφ), ή απυ οθζηά 

αθθαβήξ θάζδξ 

• ημίπμζ ιάγαξ εενιμζζθςκζηήξ νμήξ (Trombe - Michel) 

• εενιμζζθςκζηυ πακέθμ /Σμίπμξ Barra Constantini 

Απυ ιεηνήζεζξ έπεζ πνμηφρεζ υηζ ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζε ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ βζα εένιακζδ ηαημζηζχκ ζε πμζμζηυ 10-40% (ιεβαθφηενδ ζοκεζζθμνά 

ελμζημκυιδζδξ ζε πενζμπέξ ιε ζπεηζηά ήπζμ ηθίια). οβηεηνζιέκα, υηακ έκαξ ημίπμξ 

ζοθθέηηδξ είκαζ ζςζηά ζπεδζαζιέκμξ, δ εενιμηναζία ημο πχνμο παναιέκεζ ζηα υνζα 

ηδξ γχκδξ άκεζδξ (20°C -28°C) ααειμφξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, πςνίξ ηαιία 

πνυζεεηδ εενιακηζηή πδβή. Ζ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ ελανηάηαζ απυ ημ ιέβεεμξ 

ηδξ επζθάκεζαξ ημο ημίπμο, ημ πάπμξ ηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηαζ ημ πνχια ηδξ 

ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ. 

ε ηάεε πενίπηςζδ πνέπεζ κα ζοκδοάγμκηαζ ιε οαθμζηάζζα 

πνμζακαημθζζιέκα πνμξ ημ κυημ, έηζζ χζηε κα επζηοβπάκεηαζ δ δθζαηή ζοθθμβή. Ζ 

εενιζηή εκένβεζα απμννμθάηαζ απυ ημκ ημίπμ, εενιαίκεζ ηδκ ελςηενζηή ημο 

επζθάκεζα, ζηδ ζοκέπεζα ιεηαθένεηαζ ιε αβςβή ζε υθδ ηδ ιάγα ημο ηαζ ηεθζηά θηάκεζ 

ζηδκ εζςηενζηή ημο πθεονά. Ο πνυκμξ πμο ιεζμθααεί ακάιεζα ζηδ ιέβζζηδ 

ελςηενζηή εενιμηναζία ημο ημίπμο ηαζ ηδκ ιέβζζηδ εζςηενζηή ακηίζημζπα, δ μπμία 

εα είκαζ εθαηηςιέκδ ηαηά ημ πμζυ εενιυηδηαξ πμο απμννμθήεδηε απυ ηδ ιάγα ημο 

ημίπμο, μκμιάγεηαζ πνμκζηή οζηένδζδ, υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί.[16] 
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 Αολακμιέκμο ημο πάπμοξ ηαζ ηδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ ημο ημίπμο, 

επζηοβπάκεηαζ ιεβαθφηενδ πνμκζηή οζηένδζδ ηαζ βζ‟ αοηυ έπς ιεζςιέκμ άιεζμ 

εενιζηυ ηένδμξ. Δπζεοιδηή είκαζ δ οζηένδζδ 6-8 ςνχκ, χζηε κα αλζμπμζμφιε ηδκ 

εενιζηή ζοθθμβή ημο ημίπμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Ζ εενιζηή ιυκςζδ 

ζοιιεηέπεζ επίζδξ ζδιακηζηά ζηδκ απυδμζδ αοημφ ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ.[7] 

 

5.2.3.1.2 Σνίρνο Trombe 

Πνυηεζηαζ βα ημίπμ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ, πμο ιεθεηήεδηε ζδζαίηενα ζηδ 

Γαθθία απυ ημοξ F.Trombe ηαζ J.Michel, ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ιπεηυκ, ιε εονίδεξ, 

ιέζς ηςκ μπμίςκ ιεηαθένεηαζ ιε θοζζηή ηοηθμθμνία ημο αένα ιένμξ ηδξ 

ζοθθεβυιεκδξ εενιυηδηαξ απυ ημ δζάηεκμ ιεηαλφ ημίπμο ηαζ οαθμπίκαηα πνμξ ζημκ 

εζςηενζηυ πχνμ.[39] 

 Ο ημίπμξ είκαζ ζοκήεςξ πάπμοξ 30-40cm, ααιιέκμξ ζε ζημφνμ πνχια απυ 

ηδκ ελςηενζηή ημο πθεονά βζα αφλδζδ ηδξ απμννυθδζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. 

οκδοάγεηαζ ιε ιζα βοάθζκδ επζθάκεζα (οαθμζηάζζμ) ζε απυζηαζδ 3 cm πενίπμο.  

ημ άκς ηαζ ηάης ηιήια ημο ημίπμο οπάνπμοκ εονίδεξ χζηε κα δζεοημθφκεηαζ 

δ θοζζηή ηοηθμθμνία ημο αένα. ζμκ αθμνά ζηδ ζοκαθθαβή εκένβεζαξ, ηιήια ηδξ 

πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ακαηθάηαζ απυ ηδ βοάθζκδ επζθάκεζα, ηάπμζμ 

πμζυ εενιζηήξ εκένβεζαξ απμννμθάηαζ απυ ημκ ημίπμ ηαζ έπεζηα έκα ηιήια 

αηηζκμαμθείηαζ πνμξ ηα έλς (πάκεηαζ), εκχ έκα ζδιακηζηυ πμζυ αηηζκμαμθείηαζ πνμξ 

ημκ εζςηενζηυ πχνμ ιε ηάπμζα πνμκζηή οζηένδζδ. Δπζπνυζεεηδ εενιζηή εκένβεζα 

έπμοιε απυ ηδκ εενιυηδηα πμο ιεηαθένεηαζ απυ ημκ αένα ημο δζαηέκμο.[39] 

Ζ θεζημονβία ημο δθζαημφ αοημφ ημίπμο ααζίγεηαζ ζηδκ θοζζηή ηοηθμθμνία 

ημο αένα ακάιεζα ζημ βοαθί ηαζ ημκ ημίπμ ηαζ ιέζα απυ ηζξ εονίδεξ, θυβς ηδξ 

δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ (Ο εενιυξ αέναξ ακεααίκεζ ζηα ορδθυηενα επίπεδα θυβς ηδξ 

ιζηνυηενδξ ποηκυηδηαξ ημο ηαζ μ ροπνυξ αέναξ ηαηαθαιαάκεζ ηα παιδθυηενα 

ζηνχιαηα). 
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Σμοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, μ αέναξ ζημ δζάηεκμ 

ιεηαλφ ημο ημίπμο ηαζ ημο οαθμζηαζίμο εενιαίκεηαζ θυβς ηδξ πνμζπίπημοζαξ 

αηηζκμαμθίαξ, ηζκείηαζ πνμξ ηα πάκς ηαζ εζζένπεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ιέζς ηςκ 

άκς εονίδςκ. Ο ροπνυηενμξ αέναξ απυ ημκ εζςηενζηυ πχνμ, πμο ηζκείηαζ ζηα 

παιδθυηενα επίπεδα, ιπαίκεζ απυ ηζξ ηάης εονίδεξ ζημ δζάηεκμ, εενιαίκεηαζ ηαζ 

ακένπεηαζ. Έηζζ δδιζμονβείηαζ ιζα ζοκεπή νμή εενιυηδηαξ πνμξ ημ πχνμ. Σζξ 

κοπηενζκέξ χνεξ ηαζ ηζξ κεθμζηεπείξ διένεξ δ θεζημονβία ακηζζηνέθεηαζ. Οζ εονίδεξ 

ζημ επάκς ιένμξ ημο ημίπμο ιπμνμφκ κα παναιέκμοκ ηθεζζηέξ, χζηε κα ειπμδίγεηαζ 

δ ακηίζηνμθδ ηίκδζδ ημο εενιμφ αένα απυ ημ πχνμ πνμξ ηδκ ελςηενζηή ροπνή 

επζθάκεζα ημο οαθμπίκαηα. Ζ εένιακζδ ημο πχνμο, πεηοπαίκεηαζ ιε ηδκ αηηζκμαμθία 

ηδξ απμεδηεοιέκδξ απυ ημκ ημίπμ εενιζηήξ εκένβεζαξ.  

ηζξ πενζμπέξ υπμο παναηδνμφκηαζ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηαηά ηδ πεζιενζκή 

πενίμδμ ζοκζζηχκηαζ δζπθμί οαθμπίκαηεξ ζημ οαθμζηάζζμ ηαεχξ ηαζ κοπηενζκή 

πνμζηαζία ιε ηζκδηά εενιμιμκςηζηά εζςηενζηά (ζημ δζάηεκμ) ή ελςηενζηά 

πεηάζιαηα. Σμοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, ηθείκεζ δ επάκς εονίδα ηαζ ηαοηυπνμκα 

ακμίβεζ έκα ηιήια ημο οαθμζηαζίμο ζημ επάκς ιένμξ ημο (θεββίηδξ). Έηζζ 

απμιαηνφκεηαζ μ γεζηυξ αέναξ πνμξ ηα έλς. Γζα ηαθφηενδ θεζημονβία απαζηείηαζ 

δθζμπνμζηαζία ηδξ ζοθθεηηζηήξ επζθάκεζαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ ιε 

ηζκδηά ελςηενζηά πεηάζιαηα.[39,11] 

 

Δηθόλα 5.7: Υεζιενζκή ηαζ εενζκή θεζημονβία ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ιε εονίδεξ 

(ημίπμξ Σrombe-Michelle) 
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Παξαιιαγέο Σνίρνπ Trombe 

Έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ παναθθαβέξ ημο ημίπμο Trombe [60], πμο ζημπυ 

έπμοκ κα ημκ ηαηαζηήζμοκ πζμ απμηεθεζιαηζηυ. 

• Μζα απυ ηζξ παναθθαβέξ είκαζ δ φπανλδ παναεφνςκ ζημκ ημίπμ, πνάβια πμο ιεζχκεζ 

ηδκ απυδμζδ ημο, ςζηυζμ εθανιυγεηαζ βζα αζζεδηζημφξ θυβμοξ ηαζ βζα φπανλδ 

θοζζημφ θςηζζιμφ. Δάκ ημ ελςηενζηυ βοαθί έπεζ ορδθή εηπμιπή οπενζχδμοξ 

αηηζκμαμθίαξ ηαζ ημ πανάεονμ ημο ημίπμο είκαζ απυ απθυ βοαθί, ηυηε ιπμνεί κα  

αλζμπμζδεεί ημ οπενζχδεξ θςξ βζα εένιακζδ, εκχ ηαοηυπνμκα πνμζηαηεφμκηαζ μζ 

άκενςπμζ ηαζ ηα έπζπθα απυ ηδκ αηηζκμαμθία, πμθφ πενζζζυηενμ απυ υηακ βίκεηαζ 

πνήζδ παναεφνςκ ιε ορδθή εηπμιπή οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ. 

• Δπίζδξ, ιε ηδ πνήζδ ιζαξ επζθεηηζηήξ επζθάκεζαξ ζε έκακ ημίπμ Trombe αεθηζχκεηαζ 

δ απυδμζή ημο θυβς ημο πενζμνζζιμφ ηδξ οπένοενδξ εκένβεζαξ πμο αηηζκμαμθείηαζ 

ιέζα απυ ημ ηγάιζ. Ζ επζθεηηζηή επζθάκεζα δεκ είκαζ πανά έκα ιεηαθθζηυ θφθθμ πμο 

επζημθθάηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο ή πμθθέξ θμνέξ ιζα επζθάκεζα 

πεναζιέκδ ιε εζδζηέξ ααθέξ.  

  Απμννμθά υθδ ζπεδυκ ηδκ αηηζκμαμθία απυ ημ μναηυ ιένμξ ημο δθζαημφ 

θάζιαημξ ηαζ εηπέιπεζ πμθφ ιζηνυ ιένμξ ζηδκ ηθίιαηα ηδξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ. 

Ζ ορδθή απμννμθδηζηυηδηα ηςκ επζθακεζχκ ηςκ ημίπςκ ιεηαηνέπεζ ημ θςξ ζε 

εενιυηδηα, εκχ δ παιδθή ακαηθαζηζηυηδηα πνμθοθάζζεζ απυ ηδκ αηηζκμαμθία ηδξ 

εενιυηδηαξ πνμξ ημ ηγάιζ.[7,39,16] 

 

5.2.3.1.3 Σνίρνο λεξνύ 

Μζα ιμνθή ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδξ είκαζ μζ ημίπμζ κενμφ, πμο είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ πθαζηζηά ή ιεηαθθζηά ζηεβακά δμπεία, ζημφνμο πνχιαημξ πμο 

πενζέπμοκ κενυ, πίζς απυ ιζα βοάθζκδ επζθάκεζα κμηίμο πνμζακαημθζζιμφ. Ζ επζθμβή 

ημο κενμφ ααζίγεηαζ ζηδ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηή ημο ζηακυηδηα, δειαδή ζηδ 

ζηακυηδηα ημο κα απμεδηεφεζ εενιυηδηα ηαηά ηδ εένιακζή ημο ηαζ κα εενιαίκεηαζ ή 

κα ρφπεηαζ εφημθα ζε ζπέζδ ιε άθθα οθζηά. 
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 Έηζζ απαζημφκηαζ ιζηνυηενεξ επζθάκεζεξ ημίπμο, ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ ημίπμοξ 

εενιζηήξ απμεήηεοζδξ πμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ιπεηυκ, πέηνα, ημφαθμ, η.θπ. 

Ζ εζςηενζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο ιπμνεί κα ένπεηαζ ηαηεοεείακ ζε επαθή ιε έκα 

απυ ημοξ πχνμοξ ημο ηηδνίμο, ή κα δζαπςνίγεηαζ απυ αοημφξ, ιε έκα θεπηυ ημίπμ, ή 

ιε έκα ζηνχια ιυκςζδξ(Δζηυκα 5.8). 

Μεζμκέηηδια ημοξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δ ιάγα ημο κενμφ εενιαίκεηαζ 

μιμζυιμνθα ηαζ πανμοζζάγεηαζ έηζζ δ ίδζα εενιμηναζία ηαζ ζηδκ εζςηενζηή ηαζ ζηδκ 

ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο, ιε απμηέθεζια κα απαζηείηαζ μπςζδήπμηε κοπηενζκή 

εενιζηή ιυκςζδ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά, βζα κα απμθεοπεεί δ αηηζκμαμθία 

εενιυηδηαξ πνμξ ηα έλς ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Δπίζδξ οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ 

οπενεένιακζδξ, υηακ δ επζθάκεζα ημο είκαζ πμθφ ιεβάθδ. Έκα αηυιδ ιεζμκέηηδια 

ημο είκαζ υηζ δεκ επζηνέπεζ ηδ δζείζδοζδ ημο θςηυξ, ημκ αενζζιυ ηαζ ηδκ μπηζηή 

επζημζκςκία ιε ημκ ελςηενζηυ πχνμ.[40,11] 

 

Δηθόλα 5.8: Σμίπμξ κενμφ 

5.2.3.1.4 Θερμοσιφωνικό πανέλο / Τοίχος Barra Constantini 

Απμηεθεί ζφζηδια πανυιμζαξ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ ιε ημκ ημίπμ 

Trombe - Michel, αθθά δίπςξ ηδκ φπανλδ ηαζ θεζημονβία ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ. Ζ 

ααζζηή δζαθμνά απυ ημκ ημίπμ ιάγαξ εενιμζζθςκζηήξ νμήξ είκαζ υηζ μ ημίπμξ ημο 

εενιμζζθςκζημφ πακέθμο απμιμκχκεηαζ εενιζηά απυ ημ δζάηεκμ ιε πνήζδ 

εενιμιμκςηζηήξ (ζοκήεςξ ιεηαθθζηήξ) επζηάθορδξ ηαζ δ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ 

βίκεηαζ απμηθεζζηζηά ιε ζοκαβςβή (ιεηαθμνά) απυ ημκ αένα ημο δζαηέκμο ηαζ υπζ ιε 

αηηζκμαμθία. 
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 Ο αέναξ ιεηαθένεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ, πάθζ ιέζς εονίδςκ ή 

αβςβχκ(Δζηυκα 5.9). ε αοηυ ημ ζφζηδια, έπμοιε έκα κυηζμ ημίπμ απυ ζοιααηζηά 

οθζηά (ιπεηυκ, ημφαθα η.θπ.), ζε ζοκδοαζιυ ιε οαθμζηάζζμ, μ μπμίμξ πνέπεζ κα είκαζ 

ηαθά ιμκςιέκμξ ελςηενζηά. Έκα ζημζπείμ δθζαηήξ ζοθθμβήξ είκαζ ημπμεεηδιέκμ 

ιπνμζηά απυ ημκ ημίπμ (ιεηαθθζηή επζθάκεζα). Σμ πεζιχκα, θυβς ημο ιμκςιέκμο 

ημίπμο δεκ έπμοιε απχθεζεξ εενιυηδηαξ, εκχ ημ ηαθμηαίνζ απμθεφβμοιε δθζαηά 

ηένδδ.[41,42] 

Ο γεζηυξ αέναξ, εζζνέεζ απυ άκς εονίδεξ, ηοηθμθμνεί ηαζ δζαπενκάεζ ανπζηά 

μνζγμκηίςξ ημ ηηήνζμ, ιέζα απυ ηακάθζα εκζςιαηςιέκα ζημ ηααάκζ ηαζ έπεζηα 

ηοηθμθμνεί βφνς απυ ημίπμοξ ηαζ ημ πάηςια, πνζκ επζζηνέρεζ πνμξ ηα έλς ιέζς ηςκ 

ηάης εονίδςκ. Καηά αοηυκ ημκ ηνυπμ εενιαίκμκηαζ αηυια ηαζ ηα αμνζκά δςιάηζα. 

Έηζζ έπμοιε ηαθή δζακμιή εενιυηδηαξ ζε υθμ ημ ηηήνζμ. Ακηίζημζπα, ηαηά ηδκ 

εενζκή πενίμδμ, μ ηνφμξ κοπηενζκυξ αέναξ ιπμνεί κα εζζέθεεζ ιέζς ηςκ ηάης 

εονίδςκ, πανέπμκηαξ δνμζζζιυ.[7] 

 

Δηθόλα 5.9: Ανπή θεζημονβίαξ εενιμζζθςκζημφ πακέθμο  

 

 

 

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 103 
 

5.2.3.2  Οξνθή λεξνύ-Ζιηαθή ιίκλε 

 

Παναθθαβή ημο ζοζηήιαημξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ζηδ ιάγα ημο κενμφ 

απμηεθεί δ μνμθή κενμφ. Πνυηεζηαζ βζα πθαζηζημφξ ζημονυπνςιμοξ ζάημοξ, πμο δεκ 

δζαπενκμφκηαζ απυ ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία, μζ μπμίμζ πενζέπμοκ κενυ ηαζ 

ημπμεεημφκηαζ ζηδκ μνμθή ημο ηηζνίμο. Ζ «δθζαηή θίικδ», έπεζ αάεμξ πενίπμο 5 

εηαημζηά ηαζ βζα ηαθφηενδ απυδμζδ επζθέβεηαζ ελαζνεηζηά αβχβζιμ οθζηυ βζα ημ 

δχια πάκς ζημ μπμίμ εα ηαηαζηεοαζεεί. 

Σμ πεζιχκα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, ημ κενυ απμννμθάεζ ηαζ 

απμεδηεφεζ εενιυηδηα. Καηά ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ, δ μνμθή κενμφ ηαθφπηεηαζ-

πνμζηαηεφεηαζ ιε ελςηενζηή ιυκςζδ ηαζ δ απμεδηεοιέκδ εενιυηδηα αηηζκμαμθείηαζ 

πνμξ ημκ εζςηενζηυ πχνμ. Σμ ηαθμηαίνζ, ηδκ διένα, δ μνμθή κενμφ ηαθφπηεηαζ ιε ημ 

ιμκςηζηυ ηάθοιια βζα κα απμθεοπεεί ημ ακεπζεφιδημ δθζαηυ ηένδμξ, εκχ ηαηά ηζξ 

κοπηενζκέξ χνεξ, απμννμθάεζ ηδ εενιυηδηα ημο εζςηενζημφ πχνμο ηαζ ηδκ απμαάθθεζ 

είηε ιε αηηζκμαμθία πνμξ ημκ μονακυ, είηε ιέζς θοζζηήξ ζοκαβςβήξ ιε ημκ 

ελςηενζηυ αένα, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα έπεζ αθαζνεεεί δ ελςηενζηή ιυκςζδ. Σμ 

ζφζηδια αοηυ είκαζ πενζζζυηενμ απμδμηζηυ ζε πενζμπέξ παιδθήξ οβναζίαξ, ιε 

ηαθμηαζνζκέξ κφπηεξ δίπςξ ζφκκεθα. 

 ε εενιά ηαζ ήπζα ηθίιαηα ιε παιδθυ πμζμζηυ ηαηαηνδικίζεςκ, δ 

ηαηαζηεοή αοηή ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί απεοεείαξ ςξ ηααάκζ ημο ηηδνίμο, 

επζηοβπάκμκηαξ έηζζ απεοεείαξ εένιακζδ ή ρφλδ ημο πχνμο. Δπίζδξ ιπμνεί κα ρφλεζ 

έκα ηηίνζμ θυβς ελάηιζζδξ ημο κενμφ. ε ροπνυηενα ηθίιαηα, υπμο μζ πζμκμπηχζεζξ 

είκαζ ζοπκέξ, ημ ζφζηδια απμδίδεζ ακ ημπμεεηδεεί ζηδ ζμθίηα, ηάης απυ ηδκ 

ηεηθζιέκδ ζηέβδ, ζε ζοκδοαζιυ ιε οαθμζηάζζμ κμηίμο πνμζακαημθζζιμφ, χζηε κα 

οπάνπεζ ιέβζζημ δθζαηυ ηένδμξ ηαζ επζπνμζεέηςξ ακ δ μνμθή ααθεί ή επεκδοεεί ιε 

ακαηθαζηζηά πνχιαηα ηαζ οθζηά.[21,52] 

ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ δθζαηήξ θίικδξ ζοβηαηαθέβεηαζ ημ βεβμκυξ υηζ υθα ηα 

δςιάηζα ημο πχνμο ηάης απυ ηδκ μνμθή κενμφ θαιαάκμοκ εενιυηδηα απυ 

αηηζκμαμθία, ακελάνηδηα απυ ημκ πνμζακαημθζζιυ ημοξ. 
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Μεζμκεηηήιαηα αοημφ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ ημ αολδιέκμ ηυζημξ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ, μζ ζηαηζηέξ επζαανφκζεζξ ημο ηηδνίμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ιεζμκεηηζηή 

δζαζηνςιάηςζδ ημο κενμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. Σμ γεζηυ κενυ ανίζηεηαζ 

ζηδκ επζθάκεζα ηδξ θίικδξ ηαζ υπζ ζημ ποειέκα πμο βεζηκζάγεζ ιε ημκ εζςηενζηυ πχνμ 

ηαζ έηζζ μζ απχθεζεξ εενιυηδηαξ είκαζ αολδιέκεξ, πνάβια υιςξ πμο απμδεζηκφεηαζ 

πθεμκέηηδια ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ δζυηζ ημ ροπνυ κενυ ανίζηεηαζ ζηδ 

αάζδ ηδξ θίικδξ, άνα ημκηά ζημκ εζςηενζηυ πχνμ. Δπίζδξ δέκηνα, ηηήνζα ηαζ ημίπμζ 

ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ημ ααειυ ρφλδξ, ιεζχκμκηαξ ηδκ 

αηηζκμαμθία πνμξ ημ κοπηενζκυ μονακυ.  

Σα πενζαάθθμκηα αοηά ζημζπεία, ιπμνμφκ επίζδξ κα απμννμθήζμοκ εενιζηή 

εκένβεζα ηδ ιένα ηαζ κα ηδκ αηηζκμαμθήζμοκ ζηδκ θίικδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

κφπηαξ. Δπίζδξ δ φπανλδ ζφκκεθςκ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ απμδμηζηυηδηα ηδξ 

ηαθμηαζνζκήξ ρφλδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ημ ζφζηδια είκαζ θζβυηενμ απμδμηζηυ ζε 

πανάηηζεξ πενζμπέξ, πμο ειθακίγμκηαζ ζφκκεθα ηαζ μιίπθδ.[9] 

 

5.2.3.3  Σνηρνπνηία κε δηαθαλή κόλσζε 

 

Πνυηεζηαζ βζα ημίπμ κυηζμο πνμζακαημθζζιμφ ιε απυηθζζδ έςξ ±30μ, ιε οθζηυ 

ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ (ζοκήεςξ ημφαθμ), ελςηενζηά ημο μπμίμο ημπμεεηείηαζ 

δζαθακήξ ιυκςζδ πςνίξ επίπνζζια.. Ζ ελςηενζηή πανεζά ημο ημίπμο αάθεηαζ ιε 

ζημφνμ πνχια. Οοζζαζηζηά πνυηεζηαζ βζα ημίπμ ιάγαξ, μ μπμίμξ υιςξ 

εενιμιμκχκεηαζ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ, ιεζχκεηαζ ιεκ μ ζοκηεθεζηήξ εενιζηχκ 

δθζαηχκ απμθααχκ ημο δζαθακμφξ εενιμιμκςηζημφ οθζημφ (ιζηνυηενμξ ζε ζπέζδ ιε 

εηείκμκ ημο ηαεανμφ βοαθζμφ), αθθά ηαεχξ μ ημίπμξ είκαζ πθέμκ εενιμιμκςιέκμξ, 

αολάκμοκ ηα ηαεανά ηένδδ, ζε ζπέζδ ιε ημκ ημίπμ ιάγαξ.[16] 
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Δηθόλα 5.10: Ανπή θεζημονβίαξ αδζαθακμφξ ζημζπείμο ιε δζαθακή ιυκςζδ 

 

Ζ δζαθακήξ ιυκςζδ είκαζ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, ηορεθςηήξ δμιήξ. Λυβς ηδξ 

δμιήξ ηδξ, επζηνέπεζ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία κα δζαπενάζεζ ηδ ιάγα ηδξ, πανάθθδθα 

υιςξ ιεζχκεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ επζηοβπάκμκηαζ δθζαηά 

ηένδδ, ιζηνυηενα ζε ζπέζδ ιε ηα δθζαηά ηένδδ ηαεανμφ ηγαιζμφ, ιε πμθφ 

ιζηνυηενεξ υιςξ εενιζηέξ απχθεζεξ. Έπεζ ιεβάθδ απυδμζδ, ζδζαίηενα ηαηά ημοξ 

ροπνυηενμοξ ιήκεξ ηαζ δεκ απαζηεί αοημιαηζζιμφξ ή ηδ ζοιιεημπή ημο πνήζηδ βζα 

ηδκ μνεή εενιζηή θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ (Δζηυκα 5.10). 

Σδ εενζκή πενίμδμ πνέπεζ μπςζδήπμηε κα ζηζάγεηαζ ελςηενζηά είηε ιε 

πνμελμπέξ είηε ιε ηαηαηυνοθα, ελςηενζηά ζηίαζηνα, πνμηεζιέκμο κα απμθεφβεηαζ δ 

οπενεένιακζδ ημο πχνμο. Χξ πνμξ ηδ πεζιενζκή ημο θεζημονβία, δε πνεζάγεηαζ 

κοπηενζκή εενιζηή πνμζηαζία. 

 Ζ εκένβεζα πμο απμδίδεηαζ απυ ημ αδζαθακέξ ζημζπείμ ιε δζαθακή ιυκςζδ 

ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο ελανηάηαζ απυ ηα ελήξ: 

• Σμκ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδ ζηίαζδ ημο ημίπμο απυ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ, 

πνμελμπέξ ημο ηηδνίμο ή/ηαζ ελςηενζηά ζηίαζηνα 

• Σμ δζαθακέξ οθζηυ ηαζ ηα εενιμθοζζηά παναηηδνζζηζηά ημο (ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ 

δζαπεναηυηδηαξ, ζοκηεθεζηήξ εενιζηχκ δθζαηχκ απμθααχκ) 

• Σμ ειααδυκ ηδξ ζοθθεηηζηήξ επζθάκεζαξ ημο ημίπμο, ηδκ απμννμθδηζηυηδηα ηαζ ηδκ 

εενιμπεναηυηδηα.[5] 
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Δθαξκνγή 

 πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηζξ πζμ ηάης εζηυκεξ, ζηδκ ηαημζηία ιαξ ζημκ κυηζμ 

πνμζακαημθζζιυ έπμοιε ημπμεεηήζεζ ηνεζξ ημίπμοξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ. 

οβηεηνζιέκα, εκηυξ ημο εενιμηδπίμο, οπάνπμοκ δφμ ημίπμζ εενιζηήξ ιάγαξ απυ 

ζοιπαβέξ οθζηυ (ζηονυδεια) ηαθοιιέκμζ ιε εζδζηά οαθμζηάζζα. ε ζοκδοαζιυ ιε ημ 

εενιμηήπζμ(υπμο ελδβείηαζ ακαθοηζηυηενα πζμ ηάης) πνμζθένμοκ εενιυηδηα ηαηά 

ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, εκχ ηαθφπημκηαζ ιε ηζκδηά ζηίαζηνα βζα ηδκ απμθοβή 

οπενεένιακζδξ ημ ηαθμηαίνζ. Δπζπθέμκ, ελςηενζηά ημο master bedroom, οπάνπεζ 

ημίπμξ Trombe, ηαηαζηεοαζιέκμξ μιμίςξ ιε ζηονυδεια ηαζ εζδζηυ οαθμζηάζζμ, 

πνμζθένμκηαξ εενιυηδηα ημ πεζιχκα ζημ δςιάηζμ. Σέθμξ, ιε ηδκ πνμέηηαζδ ηδξ 

πθάηαξ ζηονμδέιαημξ πάκς απυ αοηυκ, πμο θεζημονβεί ζακ ζηίαζηνμ ηαηά ημ εένμξ 

αθθά ηαζ ιε ηδκ ζςζηή εθανιμβή ημο (δδθ. ιε ηθεζζηή ηδκ πάκς εονίδα ηαζ ακμζπηυ 

ημ οαθμζηάζζμ)  επζηοβπάκμκηαζ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ ημοξ ιήκεξ αοημφξ.  

 

Δηθόλα 5.11: Φςημνεαθζζιυξ ηαημζηίαξ 

 

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 107 
 

5.2.4  Ζιηαθνί Υώξνη 

5.2.4.1 Θεξκνθήπην 

Σα εενιμηήπζα ζηδκ ανπζηεηημκζηή έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ημκ 19μ αζχκα, 

ηονίςξ ζηδ Βυνεζα ηαζ Κεκηνζηή Δονχπδ. Γδιζμονβμφζακ πχνμοξ διζοπαίενζμοξ, 

ζακ ζοκέπεζα ηδξ ηαημζηίαξ, ιε ηδ ιμνθή ηήπςκ ή δθζαηχκ πχνςκ. Ο ιεηνζαζιυξ 

ηςκ παιδθχκ ελςηενζηχκ εενιμηναζζχκ ελαζθάθζγε εοπάνζζηεξ ζοκεήηεξ 

ηαημζηδζζιυηδηαξ ηαζ ηδκ αίζεδζδ υηζ ανίζηεζαζ ζημ φπαζενμ, ιε ηδκ πθμφζζα 

αθάζηδζδ, πμο δζέεεηακ. Αηυιδ πνδζζιμπμίδζακ ημ βοαθί βζα κα ηαθφρμοκ ηαζ 

ιεβαθφηενμοξ δδιυζζμοξ πχνμοξ, υπςξ πθαηείεξ, ηεκηνζημφξ δνυιμοξ, η.θπ. 

 ήιενα, δ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή επακένπεηαζ ζηα εενιμηήπζα, αθθά 

βζα κα δδιζμονβήζεζ πχνμοξ, πμο ζοθθέβμοκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα ηαζ ηδκ 

πνμζθένμοκ οπυ ιμνθή εενιυηδηαξ ζημ πνμζανηδιέκμ ηηίνζμ. Σμ εενιμηήπζμ 

ανίζηεηαζ, ζοκήεςξ, ζηδ κυηζα πθεονά ημο ηηζνίμο ηαζ απμηεθεί, ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ, 

ζοκδοαζιυ εκυξ παεδηζημφ ζοζηήιαημξ ιε άιεζμ δθζαηυ ηένδμξ ηαζ ημίπμ εενιζηήξ 

απμεήηεοζδξ, πμο ιεηαθένεζ έιιεζα ηδ εενιυηδηα ζημκ ηαημζηδιέκμ πχνμ. 

Δθανιυγεηαζ ηονίςξ ζε ηαημζηίεξ.[17] 

 

Δηθόλα 5.12: Λεζημονβία εενιμηδπίμο ζε εενζκή ηαζ ζε πεζιενζκή πενίμδμ 
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Ζ ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 

Σμ εενιμηήπζμ ηδκ διένα, υηακ οπάνπεζ δθζμθάκεζα, θεζημονβεί ςξ δζάθακδ 

επζθεηηζηή επζθάκεζα, αθήκμκηαξ κα πενκά ζοκμθζηά δ δθζαηή αηηζκμαμθία, εκχ 

ιεζχκεζ ηζξ απχθεζεξ ηδξ εενιυηδηαξ(αηηζκμαμθία ιεβάθμο ιήημοξ ηφιαημξ), πμο 

απμννμθάηαζ απυ ηζξ επζθάκεζεξ ηαζ ηδ εενιζηή ιάγα ημο εενιμηδπίμο.  Γζ ΄ αοηυ, 

ηδκ διένα ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο εενιμηδπίμο (εενιζηά ηένδδ ιείμκ εενιζηέξ 

απχθεζεξ)  παναιέκεζ εεηζηυ. 

Σδ κφπηα υιςξ ημ εενιμηήπζμ θεζημονβχκηαξ ςξ ιαφνμ ζχια, απμαάθθεζ ιε 

αηηζκμαμθία πνμξ ηδκ αηιυζθαζνα ηδκ εενιυηδηα πμο ζοβηέκηνςζε ηδκ διένα. Σμ 

εενιζηυ ηένδμξ πάκεηαζ οπυ ιμνθή εενιζηχκ απςθεζχκ ηαζ ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ πμθφ 

βνήβμνα ιεηαηνέπεηαζ ζε ανκδηζηυ. 

Σμ ζοκμθζηυ , διενήζζμ εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο εενιμηδπίμο εηθνάγεηαζ απυ 

ιζα αζζεδηή ακφρςζδ ηδξ ιέβζζηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ απυ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

εθάπζζηδξ, ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαηφιακζδ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ, ζηδ δζάνηεζα 

ημο πεζιχκα.[17] 

ακ απμηέθεζια πνμηφπηεζ ιζα δζεφνοκζδ ηδξ ηαιπφθδξ, πμο ακηζζημζπεί ζηδ 

εενιμηναζία ημο εενιμηδπίμο. Ακ ιάθζζηα πανεεί οπυρδ υηζ, ημ πεζιχκα μ πνυκμξ 

δθζμθάκεζαξ είκαζ ημ 1/3 ηδξ δζάνηεζαξ ημο 24χνμο, ηυηε ζοιπεναίκεηαζ υηζ ημ 

εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο εενιμηδπίμο, πςνίξ ηαιία πνμζηαζία, δε ιπμνεί πανά κα είκαζ 

ανκδηζηυ. 

Αηυιδ, μ αέναξ πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζημ εενιμηήπζμ πενζέπεζ ιεβάθδ 

πμζυηδηα οδναηιχκ, θυβς ηδξ αθάζηδζδξ (ακ οπάνπεζ). ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, δ 

εζςηενζηή επζθάκεζα ημο ηγαιζμφ ρφπεηαζ, δ εενιμηναζία ημο αένα πέθηεζ 

πνμζεββίγμκηαξ ημ ζδιείμ ημνεζιμφ, μπυηε μζ οδναηιμί οβνμπμζμφκηαζ, 

ιμοζηεφμκηαξ ηζξ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ ημο εενιμηδπίμο. Έηζζ απμαάθθεηαζ ηαζ δ 

θακεάκμοζα εενιυηδηα ηςκ οδναηιχκ, πμο πάκεηαζ ιε αβςβζιυηδηα ηαζ αηηζκμαμθία 

πνμξ ηα  έλς.[11] 
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Σμ ηαθμηαίνζ δ εενιζηή ζοιπενζθμνά ημο εενιμηδπίμο ακηζζηνέθεηαζ. Ζ 

έκηαζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ είκαζ αολδιέκδ. Σμ 

εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο εενιμηδπίμο πενκά απυ ζοκεήηεξ οπενεένιακζδξ ζε ιζα 

κοπηενζκή, ακεπανηή ρφλδ. Σμ εενιζηυ ζζμγφβζμ παναιέκεζ υθμ ημ 24χνμ εεηζηυ ηαζ 

πανμοζζάγεηαζ δ ακάβηδ αενζζιμφ βζα ιεβαθφηενδ ρφλδ. 

Ζ εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ ημο εενιμηδπίμο ζηδ αζμηθζιαηζηή 

ανπζηεηημκζηή, πςνίξ ηαιία άθθδ νφειζζδ ηαζ πνμζηαζία, μδδβεί ζε ιζα επζαάνοκζδ 

ηςκ ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ, δδιζμονβχκηαξ ιεβάθεξ 

εενιζηέξ απχθεζεξ ηαζ ρφλδ ημ πεζιχκα, ηαζ ζοκεήηεξ οπενεένιακζδξ, ημ ηαθμηαίνζ, 

ζδζαίηενα βζα ηθίιαηα, υπςξ δ πχνα ιαξ, ιε ιεβάθδ έκηαζδ δθζαηήξ ηαζ βήζκδξ 

αηηζκμαμθίαξ. 

Χζηυζμ, ακ εθανιμζημφκ μζ ηαηάθθδθεξ νοειίζεζξ, εενιζηή πνμζηαζία ημ 

πεζιχκα ηαζ δθζμπνμζηαζία ημ ηαθμηαίνζ, ηα  ιεζμκεηηήιαηα αοηά αιαθφκμκηαζ, εκχ 

δζαηδνμφκηαζ ηα πθεμκεηηήιαηα ημο εενιμηδπίμο, πμο ιπμνεί κα απμδεζπεεί έκα 

ανπζηεηημκζηυ ζημζπείμ, πμθφ πνήζζιμ ζημ νυθμ ημο, ςξ εκενβδηζημφ πχνμο 

ακάζπεζδξ  ηαζ  επζθεηηζημφ ζοθθέηηδ  δθζαηήξ εκένβεζαξ (Δζηυκα 5.12). 

 

Δηθόλα 5.13: Θενιμηήπζμ πνμζανηδιέκμ ζε ηαημζηία 

 

Ζ απνηειεζκαηηθή απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οζ ααζζημί πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ απυδμζδ ημο πνμζανηδιέκμο ζημ 

ηηίνζμ εενιμηδπίμο είκαζ: 
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1) Ο πνμζακαημθζζιυξ ημο εενιμηδπίμο 

Σμ εενιμηήπζμ, πμο πνμζανηάηαζ ζηδ κυηζα πθεονά ημο ηηζνίμο, ζε ζπήια 

επίιδηεξ, ηαηά ημκ άλμκα ακαημθή-δφζδ, απμηεθεί ηδκ ηαθφηενδ ηαζ πζμ απμδμηζηή 

ιμνθή βζα ηδ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ημ πεζιχκα. Πνμτπυεεζδ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή ημο θεζημονβία, είκαζ δ άιεζδ ζφκδεζή ημο ιε ημκ ημζπμεενιζηήξ 

απμεήηεοζδξ, ζηδ κυηζα πθεονά, πμο δζαπςνίγεζ ημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ιε ημκ 

δθζαηυ πχνμ. 

Ακ ιάθζζηα είκαζ δοκαηυκ, ημ εενιμηήπζμ κα εκζςιαηχκεηαζ ζημ ηηίνζμ, έηζζ 

χζηε κα πενζηθείεηαζ ακαημθζηά ηαζ δοηζηά απυ ημίπμοξ, ηυηε δ απμηεθεζιαηζηυηδηά 

ημο είκαζ ιεβαθφηενδ, βζαηί ιεζχκεηαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ, εκχ ιεηαθένεηαζ 

εενιυηδηα ιέζα απυ ημοξ πθασκμφξ ημίπμοξ ζημοξ παναηείιεκμοξ πχνμοξ. 

Σα εενιμηήπζα πμο πνμζανηχκηαζ ζημοξ άθθμοξ πνμζακαημθζζιμφξ, ηονίςξ 

ακαημθζηά ηαζ δοηζηά, έπμοκ ηάπμζα εεηζηή ζοκεζζθμνά εθυζμκ ζοκδέμκηαζ ιε 

δμιζηά ζημζπεία ιεβάθδξ εενιζηήξ ιάγαξ, υπζ υιςξ ζδιακηζηή. Λεζημονβμφκ ηονίςξ 

ςξ πχνμζ ακάζπεζδξ ή ειπυδζα εενιζηχκ απςθεζχκ, ζδζαίηενα βζα ημκ αμνεζκυ 

πνμζακαημθζζιυ. Σμ ηαθμηαίνζ υιςξ δδιζμονβμφκ ζμαανά πνμαθήιαηα 

οπενεένιακζδξ.[17] 

 

2)  Σμ ιέβεεμξ ημο εενιμηδπίμο 

Σμ ιέβεεμξ ημο εενιμηδπίμο πνμζδζμνίγεηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ ιέβεεμξ ημο 

εζςηενζημφ πχνμο ηαζ ηςκ ακαβηχκ ζε εένιακζδ, πνάβια πμο ελανηάηαζ απυ ημ 

ηθίια ημο ηυπμο, ηδ δοκαηυηδηα εενιζηήξ απμεήηεοζδ ηδξ δθζαηήξ εενιζηή 

εκένβεζαξ ηαζ ηδ εενιζηή πνμζηαζία ημο ίδζμο ημο εενιμηδπίμο. 

Απυ ιεθέηεξ πμο έβζκακ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ πνμζμιμίςζδξ, πνμέηορακ 

ειπεζνζημί ηακυκεξ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ιεβέεμοξ ημο εενιμηδπίμο ζε ζπέζδ ιε 

ηδκ επζθάκεζα ημο ηαημζηήζζιμο πχνμο, βζα δζαθμνεηζηά ηθίιαηα ηαζ βεςβναθζηά 

πθάηδ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δ ιέζδ εζςηενζηή εενιμηναζία ημο πχνμο εα 

ηοιαίκεηαζ ακάιεζα ζε 18.3-21 
0
C.[17] 
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3)  Ζ ηθίζδ ημο οαθμζηαζίμο ηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημο εενιμηδπίμο. 

Ζ ηθίζδ ημο οαθμζηαζίμο επδνεάγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο 

εενιμηδπίμο, βζαηί πνμζδζμνίγεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, πμο 

πνμζπίπηεζ ηαζ δεζιεφεηαζ. Ζ ηαθφηενδ ηθίζδ είκαζ απυ 40-70, ζε ζπέζδ ιε ημ 

μνζγυκηζμ επίπεδμ. 

Γζα αμνεζυηενα ηθίιαηα, δ ηθίζδ ιεζχκεηαζ ζε 30-40, έηζζ χζηε κα ζοθθέβεηαζ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ δζάποηδξ αηηζκμαμθίαξ. 

Σα οθζηά ηαηαζηεοήξ ημο εενιμηδπίμο πνέπεζ κα είκαζ δζαθακή, απυ βοαθί ή 

πθαζηζηυ, πνμηεζιέκμο κα δεζιεφεηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ. Σα 

ζημζπεία ζηήνζλδξ ιπμνμφκ κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ λφθμ ή ιέηαθθμ. 

 

4)   Ζ ζφκδεζδ ημο εενιμηδπίμο ιε ημ ηηίνζμ 

Δίκαζ πνμθακέξ, απυ υζα ακαπηφπεδηακ, υηζ ημ πνμζανηδιέκμ ζημ ηηίνζμ 

εενιμηήπζμ θεζημονβεί απμδμηζηυηενα, υηακ ζοκδέεηαζ ιε έκα ζφζηδια εενιζηήξ 

απμεήηεοζδξ. Σδκ ηαθφηενδ θφζδ απμηεθεί μ δζαπςνζζηζηυξ ημίπμξ ακάιεζα ζημ 

ηηίνζμ ηαζ ημ εενιμηήπζμ, υηακ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ οθζηυ ιεβάθδξ 

εενιμπςνδηζηυηδηαξ ζηακυηδηαξ ιε ηδκ ελςηενζηή ημο επζθάκεζα ααιιέκδ ζε ζημφνμ 

πνχια. 

Ζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ είκαζ πανυιμζα ιε ημοξ ημίπμοξ ζοθθέηηεξ ή 

εενιζηήξ απμεήηεοζδξ, ιε ηδ δζαθμνά υηζ, δ βοάθζκδ επζθάκεζα ζε απυζηαζδ 4 

εηαημζηχκ απυ ημκ ημίπμ, αθθά δδιζμονβείηαζ έκα ζδιακηζηά ιεβάθμξ πχνμξ, πμο 

ιπμνεί κα ηαημζηδεεί.  

Δάκ ιάθζζηα, βζα ιεβαθφηενδ ηαζ πζμ βνήβμνδ εενιζηή απυδμζδ, μ ζοκδεηζηυξ 

ημίπμξ ζοκδοαζηεί ιε ηδ ηίκδζδ ημο γεζημφ αένα, πνμαθέπμκηαξ εονίδεξ ζημ επάκς 

ηαζ ηάης ηιήια ημο,  ηυηε λακαειθακίγεηαζ μ ημίπμξ trombe ιε ημ βκςζηυ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ημο.[17] 
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Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα αολδεεί, αολάκμκηαξ ηδ 

ιάγα εενιζηήξ απμεήηεοζδξ. Αοηυ πεηοπαίκεηαζ ακ πνδζζιμπμζδεμφκ αανζά ζηδκ 

ηαηαζηεοή ημο δαπέδμο ημο εενιμηδπίμο, ή ημπμεεηχκηαξ δμπεία κενμφ ιπνμζηά 

ζημκ ημίπμ. 

Ζ κοπηενζκή ιυκςζδ ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ ημο 

ζοζηήιαημξ. Μπμνεί κα βίκεζ ιε ηνυπμοξ απθμφξ, βζα πανάδεζβια, ιε ηδκ ημπμεέηδζδ 

ηζκδημφ, ιμκςηζημφ ζημζπείμο ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο δζαπςνζζηζημφ ημίπμο, 

αηυιδ ηαζ νμθμφ, ιζα ηαζ ημ εενιμηήπζμ ηδ κφπηα πανμοζζάγεζ πμθφ παιδθέξ 

εενιμηναζίεξ δ εενιζηή πνμζηαζία ημο εενιμηδπίμο είκαζ ηαζ δφζημθδ ηαζ 

πμθοέλμδδ. Ζ πζμ απθή θφζδ  είκαζ κα πνμαθεθεεί δζπθυξ οαθμπίκαηαξ ζημ 

οαθμζηάζζυ ημο. 

Γζα ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ, πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ ζοκεήηεξ 

οπενεένιακζδξ, πνέπεζ κα πνμαθέπεηαζ ημ άκμζβια ηδξ μνμθήξ ημο εενιμηδπίμο ή δ 

ιενζηή απμιυκςζδ απυ ημ οπυθμζπμ ηηίνζμ, έηζζ χζηε μ γεζηυξ αέναξ κα 

απμιαηνφκεηαζ πνμξ ηα έλς. Απαναίηδημξ είκαζ επίζδξ ηαζ μ ηαθυξ αενζζιυξ, 

ελαζθαθίγμκηαξ ηδκ είζμδμ  ημο αένα απυ ημ ηάης άκμζβια ημο οαθμζηαζίμο ζημ 

πχνμ ημο εενιμηδπίμο. 

 πςξ έπεζ πνμακαθενεεί, ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο εενιμηδπίμο ιπμνεί κα 

είκαζ ανκδηζηυ ακ δεκ οπάνπεζ δ ζοκμθζηή ή δ ιενζηή δθζμπνμζηαζία ημο πχνμο ημο 

εενιμηδπίμο. διακηζηυ νυθμ επίζδξ παίγεζ ηαζ δ εενιζηή αδνάκεζα ηςκ ημίπςκ ηαζ 

ημο δαπέδμο ημο εενιμηδπίμο. 

5)   Σμ ζφζηδια ημο εενιμηδπίμο ηαζ δ πνμζανιμβή ημο ζηζξ ηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ 

Σμ πνμζανηδιέκμ ζημ ηηίνζμ εενιμηήπζμ απμηεθεί έκα ζφζηδια ζφκεεημ ηαζ 

είκαζ δφζημθμ κα πνδζζιμπμζδεεί ιε ηνυπμ εθεβπυιεκμ. Μμζάγεζ κα πνμζανιυγεηαζ 

ηαθφηενα ζε πενζμπέξ, υπμο ηονζανπεί δ δζάποηδ αηηζκμαμθία, εκχ δ βήζκδ είκαζ 

θζβυηενμ έκημκδ. Ίζςξ κα είκαζ αοηυξ μ θυβμξ πμο ειθακίζηδηε ηαζ ακαπηφπεδηε ζε 

πενζμπέξ ιε ροπνυ ηθίια.[17] 
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ε ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, υπμο δ δθζαηή αηηζκμαμθία είκαζ έκημκδ, ημ ζφζηδια 

ημο εενιμηδπίμο απαζηείηαζ κα είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε δθζμπνμζηαηεοηζηά ζημζπεία βζα 

ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ιε εενιζηή πνμζηαζία βζα ημ πεζιχκα, πνμηεζιέκμο κα 

επζαναδφκεηαζ δ ρφλδ ημο πχνμο, ζηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. 

Γζα ημ ιεζμβεζαηυ ηθίια, πανυθεξ ηζξ παναπάκς πνμηεζκυιεκεξ πνμζηαζίεξ 

ηαζ πανά ηδκ ιεβάθδ εενιζηή αδνάκεζα ηςκ πχνςκ, πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

εενιμηήπζμ, ακαιέκεηαζ κα ειθακζζημφκ εζςηενζηέξ εενιζηέξ δζαηοιάκζεζξ, ανηεηά 

ζδιακηζηέξ, πμο μθείθμκηαζ ζημ ιεβάθμ εφνμξ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ηαζ 

ζηδκ έκημκδ δθζαηή αηηζκμαμθία. Χζηυζμ ημ εενιμηήπζμ έπεζ ζακ πθεμκέηηδια υηζ 

ιπμνεί κα εθανιμζηεί υπζ ιυκμ ζηδ ιειμκςιέκδ ηαημζηία, αθά ηαζ ζε ζοβηνμηήιαηα 

ηαημζηζχκ.[11] 

 Μεθέηεξ πμο έβζκακ ζηδ Γαθθία, μδήβδζακ ζημ ζπεδζαζιυ ζοβηνμηήιαημξ 

ηαημζηζχκ, ιε εζςηενζηυ αίενζμ, ηαθοιιέκμ ιε βοάθζκδ μνμθή. Ζ εενιζηή θεζημονβία 

είκαζ υιμζα ιε ημο εενιμηδπίμο. Ζ εθάπζζηδ εενιμηναζία, πμο παναηδνήεδηε ημ 

πεζιχκα, είκαζ 15
0
 C. Σμ ηαθμηαίνζ, δ βοάθζκδ μνμθή ακμίβεζ, ελαζθαθίγμκηαξ ημκ 

ακαβηαίμ αενζζιυ ηαζ εοπάνζζηεξ ζοκεήηεξ άκεζδξ. Οζ ηαημζηίεξ είκαζ μζημκμιζηέξ 

ζε ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ ηαημίηδζδξ άκεηεξ ηαζ οβζεζκέξ. 

 Ακάθμβδ ιεθέηδ έβζκε ηαζ βζα ηδκ πυθδ ηδξ Αεήκαξ, βζα ημοξ ημζκυπνδζημοξ 

πχνμοξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ μζημδμιζηχκ ηεηναβχκςκ απυ ηζξ 

πμθοηαημζηίεξ. Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ηαεζζημφκ θακενή ηδκ άιεζδ ακάβηδ 

ελοβίακζδξ αοηχκ ηςκ πχνςκ ηαζ ηδκ ιεηαηνμπή ημοξ ζε πονήκεξ πναζίκμο, εενιζηά 

εοπάνζζημοξ ηαζ ημζκςκζηά πνήζζιμοξ. οιαάθμοκ ζδιακηζηά ζηδκ ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ, ιεζχκμκηαξ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ηςκ παναηείιεκςκ ηαημζηζχκ ηαζ 

αολάκμοκ ηα δθζαηά, εενιζηά ηένδδ. Ακαααειίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο πενζαάθθμκημξ, 

ακηί κα απμηεθμφκ εζηία ζημοπζδζχκ ηαζ ιυθοκζδξ υπςξ ειθακίγμκηαζ ζήιενα.[5] 
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Δθαξκνγή 

 Σμ εενιμηήπζμ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ πχνμοξ, αθμφ 

ζοκεζζθένεζ ζηδκ εένιακζδ ημο ιεβαθφηενμο ηιήιαημξ  ηδξ ηαημζηίαξ ιαξ. Μεηά 

απυ ζςζηή ιεθέηδ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ ηεηναβςκζηχκ ημο αθθά ηαζ ιε ημκ 

ηαηάθθδθμ πνμζακαημθζζιυ ημο εενιμηδπίμο, έπμοιε ηαηαθένεζ κα ιεηαθένεηαζ δ 

κυηζα δθζαηή εενιυηδηα ζημοξ πχνμοξ ηδξ ζαθμκμ-ηναπεγανίαξ αθθά ηαζ ηδξ 

ημογίκαξ ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ. Ο ημζκυξ ημίπμξ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ημο 

ζαθμκζμφ απμηεθείηαζ απυ δφμ ημίπμοξ εενιζηήξ ιάγαξ ιε ελςηενζηυ οαθμζηάζζμ. 

Δπζπθέμκ βζα ηαθφηενδ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ, ηα πθασκά ηιήιαηα ηαζ ημ πάηςια 

ημο εενιμηδπίμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ 

(ζηονυδεια ηαζ πέηνα ακηίζημζπα).  Πμθφ ζδιακηζηυ είκαζ δ ημπμεέηδζδ ηςκ ηζκδηχκ 

ζηίαζηνςκ, υπςξ έπεζ πνμακαθενεεί, αθθά ηαζ ηςκ ακμζβυιεκςκ ηιδιάηςκ ημο, βζα 

ηδκ απμθοβή ορδθχκ εενιμηναζζχκ βζα ημοξ γεζημφξ ιήκεξ. Σέθμξ, ιε ηα αανέθζα 

κενμφ πμο οπάνπμοκ εζςηενζηά ημο εενιμηδπίμο, πνμηαθμφιε ελάηιζζδ ημο κενμφ 

βζα πενεηαίνς δνμζζζιυ ηςκ εκμίηςκ.      

         

Δηθόλα 5.14:Καηαζηεοή κυηζμο εενιμηδπίμο 
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5.2.4.2  Ζιηαθό Αίζξην 

Πνυηεζηαζ βζα αζενζαημφξ πχνμοξ ημο ηηδνίμο μζ μπμίμζ επζηαθφπημκηαζ ιε 

οαθμζηάζζα ηαζ δ εενιζηή ημοξ θεζημονβία είκαζ πανυιμζα ιε αοηή ηςκ εενιμηδπίςκ. 

Ζ δθζαηή εκένβεζα ζοθθέβεηαζ απυ ημ βοάθζκμ ζημζπείμ ηδξ μνμθήξ ηαζ ζοζζςνεφεηαζ 

ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ημο αίενζμο. Έκα ιένμξ ηδξ ιεηαθένεηαζ ζημοξ πενζαάθθμκηεξ 

εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ηηδνίμο ιέζς ακμζβιάηςκ, εκχ δ οπυθμζπδ εενιζηή 

εκένβεζα απμεδηεφεηαζ ζηα δμιζηά ζημζπεία(Δζηυκα 5.15). 

Καηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ ημ δθζαηυ αίενζμ θεζημονβεί ηαζ ςξ πχνμξ 

εενιζηήξ ακάζπεζδξ. Καηά ηδ εενζκή πενίμδμ υιςξ, βζα ηδκ απμθοβή 

οπενεένιακζδξ, απαζηείηαζ αενζζιυξ ημο αίενζμο ιέζς ακμζβιάηςκ ζηδ βοάθζκδ 

μνμθή ηαεχξ ηαζ πθήνδξ ζηζαζιυξ.[80,95] 

 

Δηθόλα 5.15: Πανμπή θοζζημφ θςηυξ ζε έκα αίενζμ 
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5.3  Κξηηήξηα ζρεδηαζκνύ γηα ηε ζεξκηθή απνζήθε 

 

Σα ηνζηήνζα ζπεδζαζιμφ βζα ηδ εενιζηή απμεήηδ ζημ ζφζηδια ημο «άιεζμο 

ηένδμοξ»  αθμνμφκ: 

• ζηε ζέζε θαη ηε δηαλνκή ηωλ ζηνηρείωλ απνζήθεπζεο:  

Σα δμιζηά ζημζπεία πμο θεζημονβμφκ ςξ εενιζηή απμεήηδ δέπμκηαζ άιεζα ηδκ 

δθζαηή αηηζκμαμθία πμο έπεζ δζαπενάζεζ ημ οαθμζηάζζμ ή εενιαίκμκηαζ απυ ημκ αένα 

ημο πχνμο πμο ήδδ έπεζ εενιακεεί. Γεκζηά, απαζηείηαζ ηεηναπθάζζα εενιζηή ιάγα βζα 

κα απμεδηεφζεζ ηδκ ίδζα πμζυηδηα εενιυηδηαξ, ακ αοηή εενιαίκεηαζ έιιεζα απυ ημκ 

αένα ημο δςιαηίμο απ‟ υηζ ακ εενιαίκεηαζ άιεζα απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 

 Σμ δάπεδμ οπενηενεί ςξ εενιζηή απμεήηδ επεζδή ζοκήεςξ δέπεηαζ άιεζα ηδκ 

αηηζκμαμθία, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ μνμθή. Γεκζηά, υιςξ, δ ηάθορδ ημο δαπέδμο ιε 

έπζπθα ηαζ παθζά απυ ημοξ πνήζηεξ, ιπμνεί κα ειπμδίγεζ ηδκ απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ 

ζε αοηυ. Οζ ημζπμπμζίεξ απυ οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ πμο δέπμκηαζ άιεζα 

δθζαηή αηηζκμαμθία (εζςηενζηέξ ή ελςηενζηέξ) είκαζ πμθφ ζηακέξ απμεήηεξ 

εενιυηδηαξ.[11] 

 

• ζην πιηθό ηεο ζεξκηθήο απνζήθεο:  

ζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ εενιμπςνδηζηυηδηα ημο οθζημφ ηυζμ ιεβαθφηενδ 

πμζυηδηα εενιυηδηαξ απμηαιζεφεηαζ. οβπνυκςξ, υζμ ιζηνυηενμξ είκαζ μ 

ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ ημο δμιζημφ ζημζπείμο πμο θεζημονβεί ςξ απμεήηδ 

ηυζμ ιζηνυηενεξ είκαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ. Απυ ηα ζοκήεδ 

μζημδμιζηά οθζηά ημ ζηονυδεια έπεζ ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ, εκχ ηδ αέθηζζηδ έπεζ ημ 

κενυ. 

 

• ζην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο θαη ην πάρνο ηεο ζεξκηθήο απνζήθεο. 

 οκήεςξ ηα πνχηα 10εη. ηδξ εενιζηήξ απμεήηδξ ζοιιεηέπμοκ εκενβά ηαζ ιε 

ιεβάθδ απυδμζδ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ απμεήηεοζδξ, εκχ ιεηά ηα 20εη. δ ιάγα δεκ έπεζ 

ζπεδυκ ηακέκα απμηέθεζια ζηδκ διενήζζα απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ζηδκ 

διενήζζα δζαηφιακζδ ηδξ εενιμηναζίαξ.[5] 
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Ακηίεεηα, ιεβάθδ δζαεέζζιδ επζθάκεζα εενιζηήξ απμεήηδξ ζοιαάθθεζ ζε 

ιζηνυηενεξ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ ζημ πχνμ. Γεκζηά ζοκζζηάηαζ δ πμζυηδηα 

ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ κα δζακέιεηαζ ζε ιεβάθδ επζθάκεζα πανά ζε ιεβάθμ πάπμξ 

ηαηαζηεοήξ. Γδθαδή: 

Σμ παεδηζηυ ζφζηδια ημο «άιεζμο ηένδμοξ» απμηεθείηαζ αθεκυξ απυ κυηζα 

ακμίβιαηα ή ιέπνζ 30μ απυηθζζδ απυ ημ Νυημ πνμξ ηδκ Ακαημθή ή ηδ Γφζδ, 

ηαηαζηεοαζιέκα έηζζ χζηε κα πενζμνίγμοκ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ  

ηαζ εθμδζαζιέκα ιε κοπηενζκή ηζκδηή ιυκςζδ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εενιζηχκ 

απςθεζχκ ηαζ ιε δθζμπνμζηαηεοηζηυ ζφζηδια βζα ηδ ιείςζδ ηδξ οπενεένιακζδξ ηαζ 

αθεηένμο απυ επανηή εενιζηή ιάγα ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο βζα ηδκ απμεήηεοζδ 

ηδξ εενιυηδηαξ, ζοκήεςξ ζηα ίδζα ηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηδνίμο. 

 

 

5.4  Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα 

 

ηδ ζοκέπεζα ακαθένμκηαζ ζοκμπηζηά μνζζιέκα απυ ηα πθεμκεηηήιαηα ηαζ 

ιεζμκεηηήιαηα ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ πμο ζοζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ απυδμζδ, ημ 

ηυζημξ, ηδκ απθυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ επίδναζή ημοξ ζηδ θεζημονβία ημο 

ηηδνίμο.  

 

ύζηεκα άκεζνπ θέξδνπο 

 

Πθεμκεηηήιαηα 

• Σμ παιδθυ ηυζημξ: ηα οαθμζηάζζα είκαζ έκαξ ζπεηζηά μζημκμιζηυξ ηνυπμξ 

δδιζμονβίαξ δθζαημφ ζοθθέηηδ. 

• Ζ εοημθία ηαηαζηεοήξ: ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ανηεί δ ζςζηή πςνμεέηδζδ 

ηςκ ακμζβιάηςκ. Γεκ απαζηείηαζ πνυζεεηδ ιάγα εενιζηήξ απμεήηεοζδξ, βζα 

ζοιιεημπή έςξ 25% ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζηδ εένιακζδ ημο πχνμο. Ο έςξ ζήιενα 

ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ηςκ ηηδνίςκ ζηδκ Δθθάδα πανέπεζ ηδκ απαναίηδηδ εενιζηή ιάγα 

βζα ηδ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ. 

 

• Σα ζοκδοαζιέκα μθέθδ: Σα βοάθζκα ακμίβιαηα ζοιαάθθμοκ ζε πμθθέξ ηαοηυπνμκα 

θεζημονβίεξ, επζηνέπμκηαξ ηδκ είζμδμ ημο θοζζημφ θςηυξ ζημ ηηήνζμ ηαζ ηδκ μπηζηή 

επαθή ιε ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 
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Μεζμκεηηήιαηα 

• Ο ηίκδοκμξ εάιαςζδξ απυ ηα ιεβάθα ακμίβιαηα. 

• Ζ είζμδμξ οπενζχδμοξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, δ μπμία ιπμνεί κα αθθμζχζεζ 

οθάζιαηα ηαζ ακηζηείιεκα. 

• Οζ ζπεηζηά ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ πμο ειθακίγμκηαζ 

εάκ δεκ οπάνπεζ επανηήξ εενιζηή ιάγα. 

• Ζ ιείςζδ ηδξ ζδζςηζηυηδηαξ. 

• Ζ ιεβάθδ επζθάκεζα εενιζηήξ ιάγαξ πμο απαζηείηαζ, υηακ πνμαθέπεηαζ δθζαηή 

ζοιιεημπή ιεβαθφηενδ απυ 50% (ζδζαίηενα ζε ροπνά ηθίιαηα). 

• Σμ ηυζημξ ηδξ κοπηενζκήξ ιυκςζδξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ 

απςθεζχκ. 

 

Σνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο 

 

Πθεμκεηηήιαηα 

• Θάιαςζδ ηαζ ηίκδοκμξ αθθμίςζδξ οθαζιάηςκ απυ οπενζχδδ αηηζκμαμθία δεκ 

οπάνπεζ. 

• Οζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνέξ (ιζηνυηενεξ απυ 

υ,ηζ ζημ ζφζηδια άιεζμο ηένδμοξ). 

• Ζ ιεβάθδ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ βζα ηδ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ, πμο έπεζ ζακ 

απμηέθεζια δ εενιυηδηα κα απμδίδεηαζ ηαηά ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ, υηακ είκαζ 

πενζζζυηενμ απαναίηδηδ. 

 

Μεζμκεηηήιαηα 

• Ζ ιείςζδ ηςκ κυηζςκ ακμζβιάηςκ ηαζ δ δδιζμονβία ηθεζζηήξ κυηζαξ υρδξ. 

• Σμ ηυζημξ ηδξ κοπηενζκήξ ιυκςζδξ, εάκ απαζηείηαζ. 

• Ζ ηαεδιενζκή θεζημονβία ηςκ εονίδςκ, υηακ πνυηεζηαζ βζα ημίπμ Σrombe. 

• Ζ απαίηδζδ ηαεανζζιμφ ημο οαθμζηαζίμο. 
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Πξνζαξηεκέλν ζεξκνθήπην 

 

Πθεμκεηηήιαηα 

• Γδιζμονβείηαζ πνυζεεημξ ηαημζηήζζιμξ πχνμξ ιε ιζηνυ ηυζημξ. 

• Γδιζμονβείηαζ πχνμξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα θοηχκ. 

• Λεζημονβεί ςξ θνάβια εενιζηχκ απςθεζχκ ημο ηηδνίμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 

• Δκζςιαηχκεηαζ εφημθα ζε οθζζηάιεκα ηηήνζα. 

• Οζ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ ζημκ ηαημζηήζζιμ πχνμ είκαζ ιζηνέξ. 

 

Μεζμκεηηήιαηα 

• Ζ εενιζηή απυδμζδ επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημ ζπεδζαζιυ ηαζ βζ‟ αοηυ 

είκαζ δφζημθμ κα πνμαθεθεεί. 

• Τπάνπεζ ηίκδοκμξ οπενεένιακζδξ, ζδίςξ βζα ημ ηαθμηαίνζ, εάκ δε θδθεμφκ ηα 

απαναίηδηα ιέηνα δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ αενζζιμφ. 

 

Θεξκνζηθσληθό παλέιν 

 

Πθεμκεηηήιαηα 

• Πνμζανιυγεηαζ εφημθα ηαζ ζε οθζζηάιεκα ηηήνζα ιε κυηζμ πνμζακαημθζζιυ. 

• Απμδίδεζ άιεζα εενιυηδηα ζημοξ πχνμοξ, απμθεφβμκηαξ ηδ εάιαςζδ. 

• Σδ εενζκή πενίμδμ ιπμνεί εφημθα κα απμημπεί εενιζηά απυ ημ ηηήνζμ, απμθεφβμκηαξ 

έηζζ ηδκ οπενεένιακζδ ημο πχνμο. 

 

Μεζμκεηηήιαηα 

• ηακ ημπμεεηείηαζ ιε ηθίζδ είκαζ ζπεηζηά δφζημθδ δ αζζεδηζηή ημο εκανιυκζζδ ιε ημ 

ηηήνζμ. 

• Ζ ιείςζδ ηςκ κυηζςκ ακμζβιάηςκ ηαζ δ δδιζμονβία ηθεζζηήξ κυηζαξ υρδ. 

• Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιδ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ηεπκμθμβία ζηδ πχνα ιαξ. 

 

Σνηρνπνηία κε δηαθαλή κόλσζε 

Πθεμκεηηήιαηα 

• Έπεζ ιεβαθφηενδ απυδμζδ, ζε ζπέζδ ιε ημκ ημίπμ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ. 

• Γεκ απαζηείηαζ επζπθέμκ κοπηενζκή ιυκςζδ. 

• Σα πθεμκεηηήιαηα πμο ακαθένμκηαζ ζημκ ημίπμ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ  
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Μεζμκεηηήιαηα 

• Ζ ιείςζδ ηςκ κυηζςκ ακμζβιάηςκ ηαζ δ δδιζμονβία ηθεζζηήξ κυηζαξ υρδξ. 

• Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιδ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ηεπκμθμβία ζηδ πχνα ιαξ. 

 

Σνηρνπνηία Trombe 

 

Πθεμκεηηήιαηα: 

• είκαζ απθυξ ζημ ζπεδζαζιυ ημο 

• έπεζ ιζηνυ ζπεηζηά ηυζημξ, χζηε κα πνμζανιυγεηαζ ζηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ημο 

εκδζαθενμιέκμο 

• ζοιαάθθεζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ιπμνεί κα εθανιμζηεί πμθφ εφημθα ζηα 

ήδδ οπάνπμκηα ηηίνζα. 

 

Μεζμκεηηήιαηα: 

• ιπμνεί κα δδιζμονβδεμφκ ζοκεήηεξ οπενεένιακζδξ ζημκ εζςηενζηυ πνυκμ ηονίςξ 

υηακ δ επζθάκεζα είκαζ πμθφ ιεβάθδ. 

• είκαζ πζεακυκ κα δδιζμονβμφκηαζ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ ζημ πχνμ θυβς ηδξ 

ηίκδζδξ ημο αένα απυ ηζξ εονίδεξ αενζζιμφ.[5][7][9] 
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Κεθάιαην 6. Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

6.1  Ζιηαθή ελέξγεηα 

6.1.1. Δηζαγσγή 

Ζ ζοκεπχξ αολακυιεκδ ηαηά ηεθαθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, ηαεχξ ηαζ δ 

ακάπηολδ ημο πθδεοζιμφ έπμοκ ζακ άιεζμ απμηέθεζια ηδκ επζαάνοκζδ ημο 

πενζαάθθμκημξ ιε ανηεηά ορδθά πμζμζηά νφπςκ, πμο ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ 

οθδθίμο έπμοκ λεπενάζεζ ηα επζηνεπηά υνζα. Μαηνμπνυεεζια, δ απμννυθδζδ αοηχκ 

ηςκ νοπμβυκςκ μοζζχκ απυ ηδ θφζδ δεκ ηαείζηαηαζ δοκαηή αθμφ πνμηφπημοκ απυ 

εονεία ηαηακάθςζδ μνβακζηχκ ηαζ ιδ μνβακζηχκ οθζηχκ[79,102].  

Καζ ζηδκ επμπή ιαξ πνμζηίεεηαζ ηαζ έκαξ αηυιδ θυβμξ βζα ηδκ πνήζδ ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ: μ θυβμξ αοηυξ είκαζ δ ιεβάθδ αφλδζδ ζε αοηέξ ηζξ κέεξ ηζιέξ 

πεηνεθαίμο. Ο ήθζμξ είκαζ ακαιθζζαήηδηα ιία ακελάκηθδηδ πδβή εκένβεζαξ, ηαζ δ 

εηιεηάθθεοζή ημο ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ηαεμνζζηζηά ζηδκ ηάθορδ ζδιακηζημφ 

ιένμοξ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ηδξ πχναξ (Δζηυκα 6.1), ηυζμ ζε αζμιδπακζηυ υζμ 

ηαζ μζηζαηυ επίπεδμ.  

 

Δηθόλα 6.1: Ζθζαηυξ πάνηδξ Δθθάδμξ 

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 122 
 

 6.1.2.  Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Σμ Φ/Β θαζκυιεκμ παναηδνήεδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1839, απυ ημκ Γάθθμ 

επζζηήιμκα Becquerel, ζε ιεηαθθζηά δθεηηνυδζα Pt, Ag ιέζα ζε δθεηηνμθφηδ. 

Κάκμκηαξ πεζνάιαηα πάκς ζηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ δζαθυνςκ ζημζπείςκ 

παναηήνδζε υηζ ηα δζάθμνα ιίβιαηα απέδζδακ ιεβαθφηενδ δθεηηνζηή έλμδμ υηακ ηα 

ελέεεηε ζημ δθζαηυ θςξ. Σμ επυιεκμ αήια ιπνμζηά έβζκε ημ 1870 υηακ μ Γενιακυξ 

θοζζηυξ Hertz ιεθέηδζε ημ θαζκυιεκμ ζηα ζηενεά οθζηά ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζημ 

εθήκζμ ηαζ ανήηε απμδυζεζξ ημο οθζημφ ηδξ ηάλδξ ημο 1 -2 %. Δλίζμο αλζυθμβδ 

πνυμδμξ έβζκε ηδκ πενίμδμ 1937-1954 υηακ ηαζ ηαηαζηεοάζηδηακ δζάθμνα Φ/Β 

ζημζπεία.[102,37] 

 

6.1.3. Οξηζκόο Ζιηαθήο Δλέξγεηαο 

Χξ δθζαηή εκένβεζα παναηηδνίγεηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ δζαθυνςκ ιμνθχκ 

εκένβεζαξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ημκ Ήθζμ. Σέημζεξ είκαζ ημ θχξ, δ θςηεζκή εκένβεζα, δ 

εενιυηδηα ή εενιζηή εκένβεζα, ηαεχξ ηαζ δζάθμνεξ αηηζκμαμθίεξ ή εκένβεζα 

αηηζκμαμθίαξ. Ζ δθζαηή εκένβεζα ζημ ζφκμθυ ηδξ είκαζ πναηηζηά ακελάκηθδηδ, αθμφ 

πνμένπεηαζ απυ ημκ ήθζμ, ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ οπάνπμοκ πενζμνζζιμί πχνμο ηαζ 

πνυκμο βζα ηδκ εηιεηάθθεοζή ηδξ. 

ζμκ αθμνά ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, εα ιπμνμφζαιε κα 

πμφιε υηζ πςνίγεηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ εθανιμβχκ: ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα, 

ηα εκενβδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα (ηα μπμία έπμοκ ακαθοεεί παναπάκς) ηαζ ηα 

θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα. Σα παεδηζηά ηαζ ηα εκενβδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα 

εηιεηαθθεφμκηαζ ηδ εενιυηδηα πμο εηπέιπεηαζ ιέζς ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, εκχ 

ηα θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα ζηδνίγμκηαζ ζηδ ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ 

ζε δθεηηνζηυ νεφια ιέζς ημο θςημαμθηασημφ θαζκμιέκμο.[7,29,79,102] 
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6.1.4. Φσηνβνιηατθά 

 

Δηθόλα 6.2: Φςημαμθηασηυ πάνημ 

 

6.1.4.1. Οξηζκόο  

Με ημκ βεκζηυ υνμ Φ/Β παναηηδνίγμκηαζ μζ δζαηάλεζξ ιεηαηνμπήξ ηδξ δθζαηήξ 

ζε δθεηηνζηή εκένβεζα. Σα Φ/Β ζοζηήιαηα έπμοκ ςξ ααζζηυ ιένμξ ημ δθζαηυ 

ζημζπείμ (solar cell) πμο είκαζ έκαξ ηαηάθθδθα επελενβαζιέκμξ διζαβςβυξ θεπημφ 

πάπμοξ ζε επίπεδδ επζθάκεζα. Ζ πνυζπηςζδ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ δδιζμονβεί 

δθεηηνζηή ηάζδ ηαζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ζφκδεζδ ζε θμνηίμ πανάβεηαζ δθεηηνζηυ 

νεφια.[29,37,44] 

 

6.1.4.2. Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία 

Οζ δθζαηέξ ηορέθεξ, ημζκχξ ηα θςημαμθηασηά ζημζπεία, είκαζ «ζοζηεοέξ» πμο 

ιεηαηνέπμοκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα άιεζα ζε δθεηηνζηή εκένβεζα ιέζς ημο 

θςημαμθηασημφ θαζκμιέκμο. Καηά ημ θςημαμθηασηυ θαζκυιεκμ, ημ δθζαηυ θςξ πμο 

«πέθηεζ» ζε έκακ διζαβςβυ δομ ζηνςιάηςκ δδιζμονβεί δθεηηνζηυ δοκαιζηυ ιεηαλφ 

ημοξ. Ζ ηάζδ αοηή ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ ιζα  ακάθμβδξ ηάζδξ ηαζ ζζπφξ, 

ζοζηεοή.[79] 
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6.1.4.3. Σύπνη Φ/Β  

Σα Φ/Β ζημζπεία μιαδμπμζμφκηαζ ηαηάθθδθα ηαζ ζοβηνμημφκ ηα Φ/Β πθαίζζα 

ή βεκκήηνζεξ (module), ηοπζηήξ ζζπφμξ απυ 20W έςξ 300W. Οζ Φ/Β βεκκήηνζεξ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηαηάθθδθδ ζοκδεζιμθμβία ιεηαλφ ημοξ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ μζ Φ/Β 

ζοζημζπίεξ (arrays ή panels). Σα Φ/Β ζημζπεία, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ, 

πςνίγμκηαζ ζηζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ: 

Μμκμηνοζηαθζηά (m-Si) 

Οζ ιμκμηνοζηαθθζηέξ ηορέθεξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηειαπίγμκηαξ έκακ εκζαίμ 

ηνφζηαθθμ, (πάπμξ ηορέθδξ 1/3 έςξ 1/2 ημο πζθζμζημφ), απυ έκα ιεβάθμ πθίκεςια 

εκζαίμο ηνοζηάθθμο πμο έπεζ επελενβαζηεί ζε εενιμηναζίεξ πενίπμο 1400°C, ηάηζ 

πμο είκαζ ιζα πμθφ αηνζαή δζαδζηαζία. Σμ πονίηζμ πνέπεζ κα είκαζ πμθφ ορδθήξ 

ηαεανυηδηαξ ηαζ κα έπεζ ηέθεζα δμιή ηνοζηάθθμο. Αοημφ ημο είδμοξ ηα 

θςημαμθηασηά ζημζπεία έπμοκ ηαζ ηδκ ιεβαθφηενδ απυδμζδ, δδθαδή ιεηαηνέπμοκ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζε δθεηηνζζιυ. Ζ απυδμζδ ημοξ 

ηοιαίκεηε βφνς ζημ 18%-23%, δδθαδή ακ δ δθζαηή αηηζκμαμθία είκαζ 700 Wh/ι² ηδκ 

διένα ηυηε αοηά εα πανάβμοκ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιένα 120 Wh/ι² ιε 160 Wh/ι². 

Πμθοηνοζηαθζηά (p-Si) 

Οζ πμθοηνοζηαθθζηέξ ηορέθεξ βίκμκηαζ ιε ιζα δζαδζηαζία πφηεοζδξ ζηδκ 

μπμία ημ θεζςιέκμ αζμιδπακζηυ πονίηζμ πφκεηαζ ζε ιζα θυνια υπμο ηαζ 

ιμνθμπμζείηαζ. Καηυπζκ ηειαπίγεηαζ ζηζξ βημθνέηεξ. Γεδμιέκμο υηζ μζ 

πμθοηνοζηαθθζηέξ ηορέθεξ βίκμκηαζ απυ πφηεοζδ είκαζ ζδιακηζηά θηδκυηενδ δ 

παναβςβή ημοξ, αθθά υπζ ηυζμ απμδμηζηέξ υζμ ηαζ μζ ιμκμηνοζηαθθζηέξ. Αοηή δ 

παιδθυηενδ απμδμηζηυηδηα, πμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 13% ηαζ 15%, μθείθεηαζ ζηζξ  

αηέθεζεξ ζηδ δμιή ημο ηνοζηάθθμο ςξ απμηέθεζια ηδξ δζαδζηαζίαξ πφηεοζδξ(Δζηυκα 

6.3). 
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Δηθόλα 6.3:  Πμθοηνοζηαθζηυ Φςημαμθηασηυ πθαίζζμ  

 

Άιμνθμο πονζηίμο (a-Si) 

Σμ άιμνθμ πονίηζμ, ιζα απυ ηζξ ηεπκμθμβίεξ θεπηήξ ιειανάκδξ (thin film 

technology), βίκεηαζ ιε ηδκ εκαπυεεζδ ημο πονζηίμο επάκς ζε έκα οπυζηνςια 

βοαθζμφ απυ έκα ακηζδναζηζηυ αένζμ υπςξ ημ ζζθάκζμ (SiH4). Γεκ έπεζ ηνοζηαθθζηή 

δμιή, ηαζ ημ πάπμξ ημο (2-3 ιm) είκαζ ζδζαίηενα ιζηνυηενμ απυ ημ ηνοζηαθθζηήξ 

ιμνθήξ πονίηζμ (200-500 ιm). Απυ ηαηαζηεοαζηζηή άπμρδ είκαζ ημ απθμφζηενμ ηαζ 

επμιέκςξ ημ πζμ θεδκυ, αθθά δ απυδμζή ημο είκαζ ζοβηνζηζηά ιζηνυηενδ. Πανυθα  

αοηά, είκαζ ζηακμπμζδηζηή αηυιδ ηαζ ζε ζοκεήηεξ έθθεζρδξ δθζμθάκεζαξ. Σα δθζαηά 

ζημζπεία άιμνθμο πονζηίμο έπμοκ ιζα ημηηζκςπή-ηαθέ απυπνςζδ, ζπεδυκ ιαφνδ, ηαζ 

επζθάκεζα απμηεθμφιεκδ απυ ζηεκέξ, ιεβάθμο ιήημοξ θςνίδεξ. Ζ απμδμηζηυηδηα ηςκ 

θςημαμθηασηχκ άιμνθμο πονζηίμο ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 4% ηαζ 11%, ακάθμβα ιε ηδκ 

ηεπκμθμβία ηαζ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζήεδηακ(Δζηυκα 6.4). 

 

Δηθόλα 6.4: Φςημαμθηασηυ ζημζπείμ άιμνθμο πονζηίμο 
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Σέθμξ, ιζα ηεθείςξ κέα ηεπκμθμβία απμηεθεί ημ πνςημπμνζαηυ πνμσυκ spheral 

solar. Ακηίεεηα ιε ηα ζοιααηζηά θςημαμθηασηά ηφηηανα, ημ κέμ οθζηυ δεκ επζηάεεηαζ 

ζε άηαιπηδ αάζδ πονζηίμο, αθθά είκαζ θηζαβιέκμ απυ πζθζάδεξ πάιθεδκα ζθαζνίδζα 

πονζηίμο (ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ οπμθείιιαηα πονζηίμο πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ 

αζμιδπακία ηςκ chips ηςκ δθεηηνμκζηχκ οπμθμβζζηχκ), εβηθςαζζιέκα ακάιεζα ζε 

δφμ θφθθα αθμοιζκίμο. Κάεε ζθαζνίδζμ θεζημονβεί ςξ ακελάνηδημ ιζηνμζημπζηυ 

θςημαμθηασηυ ηφηηανμ, απμννμθχκηαξ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ιεηαηνέπμκηάξ 

ηδκ ζε δθεηηνζζιυ.[79,102,37] 

  

Δηθόλα 6.5: ΦςημαμθηαΗηυ shperal solar 

 

 Σα θφθθα αθμοιζκίμο πνμζδίδμοκ ζημ οθζηυ ηδ θοζζηή ακημπή πμο 

πνεζάγεηαζ, ημο επζηνέπμοκ κα είκαζ εφηαιπημ αθθά ηαζ εθαθνφ, εκχ ηαοηυπνμκα 

παίγμοκ ημ νυθμ δθεηηνζηήξ επαθήξ(Δζηυκα 6.5). Ζ βειάηδ θοζαθίδεξ επζθάκεζα πμο 

δδιζμονβμφκ ηα ζθαζνίδζα επζηνέπεζ πμθφ ιεβαθφηενδ απμννυθδζδ δθζαημφ θςηυξ, 

πανίγμκηαξ ζημ οθζηυ απμδμηζηυηδηα ηδξ ηάλδξ ημο 11%. Οζ εθεονέηεξ ημο 

οπμζηδνίγμοκ υηζ ιπμνεί κα ηαθφρεζ μπμζμοδήπμηε ζπήιαημξ επζθάκεζεξ, αολάκμκηαξ 

ηαηά πμθφ ημοξ πχνμοξ υπμο ιπμνεί κα παναπεεί δθεηηνζηή εκένβεζα ηαζ δίκμκηαξ 

ζημοξ ανπζηέηημκεξ ηδ δοκαηυηδηα κα ζπεδζάζμοκ ηηίνζα ιε ηαιπφθεξ πμο εα 

ιπμνμφκ κα είκαζ ελμπθζζιέκα ιε θςημαμθηασηά πςνίξ ιάθζζηα κα απαζημφκηαζ 

εκζζποιέκεξ ηαηαζηεοέξ βζα ηδκ ζηήνζλή ημοξ.[44,29] 
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6.1.4.4. Καηεγνξηνπνίεζε Φ/Β 

Ακάθμβα ιε ημκ ααειυ πμθοπθμηυηδηαξ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ θεζημονβία, 

ιπμνμφιε κα ηαηαηάλμοιε ηζξ Φ/Β βεκκήηνζεξ ζε 3 ηονίςξ ηαηδβμνίεξ: 

1. Σζξ απθέξ δζαηάλεζξ, υπμο ηα δθζαηά ζημζπεία είκαζ ημπμεεηδιέκα ζε ζηαεενά 

πθαίζζα ηαζ δέπμκηαζ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ιε ηδ θοζζηή ηδξ ποηκυηδηα ηαζ 

δζαηφιακζδ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 

2. Σζξ δζαηάλεζξ ιε ηζκδηά πθαίζζα πμο πενζζηνέθμκηαζ αοηυιαηα ηαζ παναημθμοεμφκ 

ζοκεπχξ ηδκ πμνεία ημο ήθζμο ζημκ μονακυ, χζηε ηα δθζαηά ζημζπεία κα δέπμκηαζ 

ηάεεηα ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ 

αολάκεηαζ δ δθεηηνζηή εκένβεζα πμο πανάβεζ έκα δθζαηυ ζημζπείμ ιέπνζ 30 % 

πενίπμο, αθμφ δέπεηαζ ποηκυηενδ αηηζκμαμθία, ακά ιμκάδα ειααδμφ ηδξ επζθακείαξ 

ημο. 

3. Σζξ δζαηάλεζξ πμο ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ θαηχκ ή ηαηυπηνςκ ζοβηεκηνχκμοκ ηδκ 

δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ηδκ ζηέθκμοκ πμθφ ζοιποηκςιέκδ πάκς ζηα δθζαηά 

ζημζπεία(εζηυκα6.6). Γζα ηδκ απμθοβή εένιακζδξ, ζηζξ ζοβηεκηνςηζηέξ Φ/Β δζαηάλεζξ 

απαζηείηαζ ζοκήεςξ δ ηεπκζηή ρφλδ ηςκ δθζαηχκ ζημζπείςκ ιε ηοηθμθμνία ροπνμφ 

αένα ή ροηηζηχκ οβνχκ. 

 

Δηθόλα 6.6: Υνήζδ θαηχκ ηάημπηνςκ βζα ζοβηέκηνςζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηα δθζαηά 

ζημζπεία 
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4. Σζξ δζαηάλεζξ πμο ανίζημκηαζ ζε ιμνθή ηεναιζδζχκ(εζηυκα 6.7). Δίκαζ ηεθεοηαία 

ηεπκμθμβία πμο ιαξ δίκεζ ηδ επζθμβή κα εηιεηαθθεοημφιε ζηέβεξ πμο δεκ οπήνπε δ 

δοκαηυηδηα κα ημπμεεηδεμφκ Φ/Β πθαίζζα θυβς πςνδηζηυηδηαξ. Ζ απυδμζδ αοημφ 

ημο ζοζηήιαημξ είκαζ πενζμνζζιέκδ ζε ζπέζδ ιε ηα ημζκά Φ/Β πθαίζζα. 

 

Δηθόλα 6.7: Φςημαμθηασηά ηεναιίδζα 

 

Σα Φ/Β ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ςξ δμιζηά οθζηά πανέπμκηαξ ηδ 

δοκαηυηδηα βζα ηαζκμηυιμοξ ανπζηεηημκζημφξ ζπεδζαζιμφξ. Τπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζθία 

πνςιάηςκ, ιεβεεχκ, ζπδιάηςκ ηαζ ιπμνμφκ κα πανέπμοκ εοεθζλία ηαζ πθαζηζηυηδηα 

ζηδ θυνια, εκχ δίκμοκ ηαζ δοκαηυηδηα δζαθμνζηήξ δζαπεναηυηδηαξ ημο θςηυξ 

ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο ζπεδζαζιμφ. 

Ακηζηαεζζηχκηαξ άθθα δμιζηά οθζηά ζοιαάθθμοκ ζηδ ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ 

ηυζημοξ ιζαξ ηαηαζηεοήξ (ζδζαίηενα ζδιακηζηυ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ δθζαηχκ 

πνμζυρεςκ ζε ειπμνζηά ηηίνζα). 

5. Σζξ δζαηάλεζξ Φ/Β πθαζζίςκ ζε ιμνθή οαθμζηαζίμο(Δζηυκα 6.8). Έηζζ ιπμνμφιε 

κα εηιεηαθθεουιαζηε ηζξ πνμζυρεζξ κυηζμο πνμζακαημθζζιμφ, υπζ ιυκμ βζα ηδκ 

ζοθθμβή εενιζηήξ εκένβεζαξ ιέζς ηςκ ιεβάθςκ οαθμζηαζίςκ αθθά ηαζ βζα ηδκ 

παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Αοημφ ημο ηφπμο δζάηαλδξ, έπεζ ανεζ ιεβάθδ 

εθανιμβή ζε πμθοχνμθα ηηίνζα, ηονίςξ πνήζδξ βναθείμο.[79,102,44] 
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Δηθόλα 6.8: Υνήζδ θςημαμθηασηχκ ζε υρεζξ 

 

Δηθόλα 6.9: Υνήζδ θςημαμθηασηχκ ζε πένβημθα  

 

6.1.4.5. Δπίδξαζε θιίζεο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ απόδνζε ησλ Φ/Β 

Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο εα δεπεεί ιία επζθάκεζα, ελανηάηαζ, εηηυξ ηςκ 

άθθςκ, απυ ηδκ ηθίζδ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ. Γζα ιζα επζθάκεζα ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ δ αφλδζδ ηδξ ηθίζδξ ηδξ έπεζ ζακ απμηέθεζια κα δέπεηαζ 

πενζζζυηενδ αηηζκμαμθία ημκ πεζιχκα απυ ημ ηαθμηαίνζ. Έηζζ βζα δθζαηέξ εθανιμβέξ 

πμο απαζηείηαζ κα βίκεζ πνήζδ ηδξ εκένβεζαξ απυ ημοξ δθζαημφξ ζοθθέηηεξ ημ 

πεζιχκα, δ ηθίζδ ημοξ πνέπεζ κα είκαζ ιεβάθδ εκχ υηακ μζ ζοθθέηηεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ημ ηαθμηαίνζ δ ηθίζδ ημοξ εα πνέπεζ κα είκαζ ιζηνή.[102,79,29] 
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Έκαξ ειπεζνζηυξ ηακυκαξ πμο ζζπφεζ βζα ηδκ ηθίζδ ηςκ ζοθθεηηχκ είκαζ υηζ 

εα πνέπεζ δ ηθίζδ αοηή βζα ημ πεζιχκα κα είκαζ απυ 10μ ιέπνζ 15μ ιεβαθφηενδ απυ 

ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ημο ηυπμο, εκχ βζα ημ ηαθμηαίνζ απυ 10μ ιέπνζ 15μ ιζηνυηενδ 

απυ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ημο ηυπμο ηαζ βζα υθμ ημ πνυκμ ίζδ ιε ημ βεςβναθζηυ 

πθάημξ ημο ηυπμο. 

Έκα άθθμ ιέβεεμξ απυ ημ μπμίμ ελανηάηαζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο εα 

δεπεεί ιία επζθάκεζα, είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ. Θεςνχκηαξ υηζ δ δθζαηή 

αηηζκμαμθία είκαζ ζοιιεηνζηή ςξ πνμξ ημ δθζαηυ ιεζδιένζ, ηυηε μ ηαθφηενμξ 

πνμζακαημθζζιυξ βζα έκα επίπεδμ δθζαηυ ζοθθέηηδ είκαζ μ κυηζμξ (β = 0). Απμηθίζεζξ 

ηαηά 10μ ιέπνζ 20μ ακαημθζηά ή δοηζηά ημο κυημο έπμοκ ιζηνή επίδναζδ ζηδκ εηήζζα 

ζοθθεβυιεκδ δθζαηή εκένβεζα. 

 Ο πνμζακαημθζζιυξ ζ‟ έκα επίπεδμ δθζαηυ ζοθθέηηδ εα έπεζ επίδναζδ ηαζ 

ζημ πνυκμ πμο εα δεπεεί ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. Έηζζ έκαξ ζοθθέηηδξ 

ημπμεεηδιέκμξ κμηζμακαημθζηά, εα δεπεεί ημ ιεβαθφηενμ πμζυ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ηζξ πνςζκέξ χνεξ.[79,102,84] 

 

 

6.1.4.6. Γνκή ελόο Φ/Β ζπζηήκαηνο 

Σμ θςημαμθηασηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ έκα ανζειυ ιενχκ ή 

οπμζοζηδιάηςκ(Δζηυκα 6.11): 

• ηα θςημαμθηασηά ζημζπεία 

• ημκ νοειζζηή ηάζδξ – θμνηζζηή ζοζζςνεοηχκ 

• ημκ ιεηαηνμπέα ηάζδξ (inverter) ζε πενίπηςζδ πμο έπμοιε θμνηία 

εκαθθαζζυιεκμο νεφιαημξ (AC) 

• ιζα ιμκάδα εθέβπμο ηαζ εκδείλεςκ (ζοκήεςξ έπεζ ηάπμζα μευκδ πμο δείπκεζ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ημο ζοζηήιαημξ)  

• βεκκήηνζα 

• ημοξ ζοζζςνεοηέξ 
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Δηθόλα 6.10: Γμιή θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ 

 

Να ζδιεζςεεί υηζ μ θμνηζζηήξ, μ ιεηαηνμπέαξ ζζπφμξ, δ ιμκάδα εθέβπμο ηαζ 

εκδείλεςκ ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζε ιζα ιυκμ ζοζηεοή βζα ελμζημκυιδζδ πχνμο 

ηαζ απθμφζηεοζδ ημο ζοζηήιαημξ. 

6.1.4.6.1 Αλάιπζε Φσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ 

Οζ δθζαηέξ ηορέθεξ, ημζκχξ ηα θςημαμθηασηά ζημζπεία, είκαζ «ζοζηεοέξ» πμο 

ιεηαηνέπμοκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα άιεζα ζε δθεηηνζηή εκένβεζα ιέζς ημο 

θςημαμθηασημφ θαζκμιέκμο. Καηά ημ θςημαμθηασηυ θαζκυιεκμ, ημ δθζαηυ θςξ πμο 

«πέθηεζ» ζε έκακ διζαβςβυ δομ ζηνςιάηςκ δδιζμονβεί δθεηηνζηυ δοκαιζηυ ιεηαλφ 

ημοξ. Ζ ηάζδ αοηή ιπμνεί κα εκενβμπμζήζεζ ιζα , ακάθμβδξ ηάζδξ ηαζ ζζπφξ, ζοζηεοή 

ή κα δζακειδεεί ζημ δθεηηνζηυ ζφζηδια.[13] 

6.1.4.6.2. πζζσξεπηήο 

Ο ζοζζςνεοηήξ ημζκχξ ιπαηανία, είκαζ ιζα ζοζηεοή δ μπμία απμεδηεφεζ 

πδιζηή εκένβεζα ηαζ ηδκ απμδεζιεφεζ ιε ηδ ιμνθή δθεηηνζζιμφ(Δζηυκα 6.11). Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζμφκηαζ δθεηηνμπδιζηέξ δζαηάλεζξ υπςξ δ βαθαακζηή ζηήθδ. Ο 

ζοζζςνεοηήξ ζηδκ δθεηηνμθμβία είκαζ πδιζηή πδβή νεφιαημξ, ζηακή κα απμεδηεφζεζ 

δθεηηνζηή εκένβεζα (αθμφ ηδ ιεηαηνέρεζ ζε πδιζηή) ηαζ υηακ πνεζαζηεί, κα ηδκ 

απμδχζεζ ζε ελςηενζηυ ηφηθςια.  
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Δηθόλα 6.11: οζζςνεοηήξ Φςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ 

 

Υςνίγμκηαζ ζε πνςημβεκείξ (ιζαξ πνήζδξ) ηαζ δεοηενμβεκείξ 

(επακαθμνηζγυιεκεξ). Οζ ηεθεοηαίεξ, πμο πνδζζιμπμζμφιε ηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ηςκ Φ/Β, 

πςνίγμκηαζ ζε ηνία είδδ: 

• ύζηεκα Νηθειίνπ/Καδκίνπ:  

Οζ πνχηεξ επακαθμνηζγυιεκεξ ιπαηανίεξ πμο θηζάπηδηακ πμηέ. Γοζηοπχξ ημ 

ηάδιζμ είκαζ αθααενυ. Έηζζ βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ κα απμιαηνοκεεί αοηυ ημ είδμξ απυ 

ηδκ αβμνά. 

• ύζηεκα Νηθειίνπ/Μεηάιινπ πδξηδίνπ:  

 Φζθζηυηενεξ ζημ πενζαάθθμκ απυ ηζξ Νζηεθίμο /Καδιίμο ηαζ ιε ιεβαθφηενδ 

δζάνηεζα γςήξ. Σείκμοκ κα ηζξ ακηζηαηαζηήζμοκ. 

• ύζηεκα Μνιύβδνπ:  

Ζ ακαηάθορή ημοξ έθενε ηδκ επακάζηαζδ ζηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία. ε 

αοηή ηδκ ηαηδβμνία ακήημοκ υθεξ μζ ιπαηανίεξ αοημηζκήηςκ. Γοζηοπχξ μ ιυθοαδμξ 

είκαζ επίζδξ αθααενυξ βζα ημ πενζαάθθμκ.  

Οζ ιπαηανζέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζαηάλεζξ Φ/Β, πνέπεζ κα πθδνμφκ 

ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ : 

• Οζ πνδζζιμπμζμφιεκμζ ζοζζςνεοηέξ εα πνέπεζ κα είκαζ δεοηενμβεκείξ δδθαδή κα 

είκαζ επακαθμνηζγυιεκμζ. Αθθζχξ δ πνδζζιυηδηα ηδξ εβηαηάζηαζδξ εθαπζζημπμζείηαζ 

ηαζ αέααζα δεκ οπάνπεζ θυβμξ πνήζδξ ζοζζςνεοηή ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ. 
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• Οζ πνδζζιμπμζμφιεκμζ ζοζζςνεοηέξ εα πνέπεζ κα έπμοκ υζμ ημ δοκαηυ ιεβαθφηενδ 

πςνδηζηυηδηα ζε αιπενχνζα. Έκα ηέημζμ πνυαθδια είκαζ δοκαηυ κα θοεεί ιε  

ζοζημζπίεξ ζοζζςνεοηχκ ζε ηαηάθθδθδ ζοκδεζιμθμβία. Ζ επζεοιδηή πςνδηζηυηδηα 

οπμθμβίγεηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ παναιέηνςκ ηδξ εβηαηάζηαζδξ, ημο θμνηίμο, ηδξ 

δθζμθάκεζαξ ηθπ. 

• Οζ ζοζζςνεοηέξ εα πνέπεζ κα ηαθφπημοκ ηαζ ιζα ζεζνά ηεπκζηέξ ηαζ απυ 

ηαηαζηεοαζηζηέξ πνμδζαβναθέξ (πένα απυ ηζξ μκμιαζηζηέξ ημοξ ηζιέξ) υπςξ κα είκαζ 

ιάθθμκ ηθεζζημφ ηφπμο, κα είκαζ ακεεηηζημί ζηδκ δζάανςζδ, κα απαζημφκ εθάπζζηδ 

ζοκηήνδζδ ηαζ κα πανμοζζάγμοκ ιεβάθα δζαζηήιαηα πςνίξ ηθπ. Σα παναπάκς έπμοκ 

ζδζαίηενδ ζδιαζία ζε πενζπηχζεζξ απμιαηνοζιέκςκ εβηαηαζηάζεςκ, ζε πενζαάθθμκ 

έκημκδξ δζάανςζδξ, υπςξ π.π. ζε εαθάζζζμ πενζαάθθμκ. 

Μζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ παναιέηνμοξ πμο πνέπεζ κα πάνμοιε οπυρδ ιαξ 

υηακ εβηαεζζημφιε ηέημζα ζοζηήιαηα ζε εαθάζζζμ πενζαάθθμκ είκαζ ημ εέια ηδξ 

οβναζίαξ, ηαεχξ δ οβναζία πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ θεμνέξ ζε ζδιεία επαθχκ 

ιεηαλφ αηνμδεηηχκ.[79,102,37] 

 

6.1.4.7.INVERTERS  

Οζ ιεηαηνμπείξ απυ DC ζε AC είκαζ βκςζημί ιε ημ υκμια ακtiζηνμθείξ 

(inverters). Ο ζημπυξ αοηχκ ηςκ δζαηάλεςκ είκαζ κα ιεηαηνέπμοκ ηδκ DC ζζπφ 

εζζυδμο ζε AC ζζπφ ελυδμο επζεοιδηήξ ηζιήξ ηάζδξ, νεφιαημξ ηαζ 

ζοπκυηδηαξ(Δζηυκα 6.13). Ζ ηάζδ ελυδμο ιπμνεί κα είκαζ ζηαεενή ή ιεηααθδηή, ιε 

ζηαεενή ή ιεηααθδηή ζοπκυηδηα. Μεηααθδηή ηάζδ ζηδκ έλμδμ ιπμνμφιε κα έπμοιε 

ιεηααάθθμκηαξ ηδκ ηάζδ εζζυδμο ηαζ δζαηδνχκηαξ ημ ηένδμξ ημο inverter (θυβμξ ηδξ 

AC ηάζδξ ελυδμο πνμξ ηδκ DC ηάζδ εζζυδμο) ζηαεενυ.  

Απ‟ ηδκ άθθδ ιενζά, ακ δ DC ηάζδ εζζυδμο είκαζ ζηαεενή ηαζ δεκ νοειίγεηαζ, 

ηυηε ιπμνμφιε κα έπμοιε ιεηααθδηή ηάζδ ελυδμο ιεηααάθθμκηαξ ημ ηένδμξ ημο 

inverter, ημ μπμίμ ζοκήεςξ ημ επζηοβπάκεηαζ ιε έθεβπμ PWM. 
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Δηθόλα 6.12: Inverter θςημαμθηαΗημφ ζοζηήιαημξ 

Οζ inverters πνδζζιμπμζμφκηαζ εονφηαηα ζε αζμιδπακζηέξ εθανιμβέξ ζε 

ζοζηήιαηα μδήβδζδξ (ac drives) ιδπακχκ εκαθθαζζμιέκμο νεφιαημξ, ηνμθμδμηζηά  

ζζπφμξ ηαζ αέααζα υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδκ μπμία ιεθεηάιε ιπμνεί κα είκαζ Φ/Β 

ζφζηδια ηθπ. Οζ inverters ιπμνμφκ ηονίςξ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ : 

• INVERTERS ΣΑΘΔΡΖ ΠΖΓΖ ΣΑΖ (VSI): 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, δ dc ηάζδ εζζυδμο είκαζ ζηαεενή, ακελάνηδηδ απυ ημ 

νεφια θμνηίμο. 

• INVERTERS ΣΑΘΔΡΖ ΠΖΓΖ ΡΔΤΜΑΣΟ (CSI): 

Ζ αοηεπαβςβή ζε ζεζνά ιε ηδκ ηνμθμδμζία είκαζ ηυζμ ιεβάθδ πμο δζαηδνεί ημ 

νεφια εζζυδμο ζηαεενυ. Σμ νεφια ζηδκ έλμδμ ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ inverter, 

εκχ δ ηάζδ ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ημο θμνηίμο. 

• INVERTERS DC ΕΔΤΞΖ (DC LINK): 

Δίκαζ δζαηάλεζξ ιεηαηνμπήξ δφμ ααειίδςκ. Ζ εκαθθαζζυιεκδ ηάζδ ημο 

δζηηφμο ιεηαηνέπεηαζ ζε ζοκεπή ιέζς ακμνεςηή. Ζ ακμνεςιέκδ ηάζδ 

ιεηαηνέπεηαζ πάθζ ζε εκαθθαζζυιεκδ ιέζς inverter ιε δοκαηυηδηα νφειζζδξ 

ηδξ ζοπκυηδηαξ.[37] 
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• Ρπζκηζηή ηάζεο 

 Ο νοειζζηήξ εθέβπμο ηάζδξ νοειίγεζ ηδκ ηάζδ ηδξ δζάηαλδξ ζοκδέμκηαξ ηαζ 

απμζοκδέμκηαξ ιζα ζεζνά ηαθςδίςκ ζηδκ δθζαηή βεκκήηνζα. Ζ δίμδμξ εθέβπεζ ηδ 

δζεφεοκζδ ηδξ εκένβεζαξ ακάιεζα ζηδ βεκκήηνζα ηαζ ημ οπυθμζπμ ζφζηδια βζα κα 

απμθεφβεηαζ δ εηθυνηζζδ ηδξ ιπαηανίαξ δζαιέζμο ηδξ βεκκήηνζαξ ιε επαηυθμοεμ ημ 

πάζζιμ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ αηυια ηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ δζάηαλδξ. 

Σμ ζφζηδια θεζημονβίαξ ελανηάηαζ ααζζηά απυ ηδκ δθεηηνζηή αθθδθεπίδναζδ 

ηδξ βεκκήηνζαξ ηδξ ιπαηανίαξ ηαζ ημο θμνηίμο Έηζζ εάκ δ θεζημονβία ηδξ δζάηαλδξ 

εέθμοιε κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ πνέπεζ κα θεζημονβεί υζμ ημ δοκαηυκ 

ημκηφηενα ζημ ζδιείμ ιέβζζηδξ ζζπφμξ. 

 

6.1.5. πιινγή ηνπ ειηαθνύ θσηόο 

Έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια πμο ακηζιεηςπίγεζ μ ζπεδζαζηήξ ιζαξ δζάηαλδξ είκαζ 

ημ πμο εα ζηενεςεμφκ μζ ααζζηέξ ιμκάδεξ, ακ εα ζηενεςεμφκ ζε ζηαεενέξ εέζεζξ ή μζ 

πνμζακαημθζζιμί ημοξ εα αημθμοεμφκ (ζπκδθαημφκ) ηδκ ηίκδζδ ημο δθίμο. 

ηζξ πενζζζυηενεξ δζαηάλεζξ μζ ααζζηέξ ιμκάδεξ ζηενεχκμκηαζ ζ‟ έκα ζηαεενυ 

ηεηθζιέκμ επίπεδμ ιε ηδκ πνυζμρδ πνμξ ημκ ζζδιενζκυ. Αοηυ έπεζ ηδκ ανεηή ηδξ 

απθυηδηαξ, δδθαδή ηακέκα ηζκμφιεκμ ηιήια ηαζ παιδθυ ηυζημξ. H άνζζηδ βςκία 

ηθίζδξ ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ημ βεςβναθζηυ πθάημξ, ηδκ ακαθμβία ηδξ δζάποηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ζηδκ ημπμεεζία ηαζ ημ είδμξ ημο θμνηίμο. 

ηενεχκμκηαξ ηδ δζάηαλδ πάκς ζε ζφζηδια ιε δφμ άλμκεξ παναημθμφεδζδξ 

ημο Ζθίμο, ιπμνεί κα ζοθθεπεεί ιέπνζ 25% πενζζζυηενδ δθζαηή εκένβεζα ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εκυξ έημοξ, ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ζηαεενήξ ηθίζδξ. Κάηζ ηέημζμ 

υιςξ αολάκεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηαζ έπεζ ςξ απμηέθεζια ιζα παιδθυηενδξ 

αλζμπζζηίαξ ηαζ ορδθυηενμο ηυζημοξ ζοκηήνδζδ. Ζ ιμκμφ άλμκα παναημθμφεδζδ 

(ζπκδθάηδζδ) είκαζ θζβυηενμ ζφκεεηδ αθθά πανμοζζάγεζ ιζηνυηενμ ηένδμξ. Ο 

πνμζακαημθζζιυξ ιπμνεί κα νοειίγεηαζ πεζνμηίκδηα, εηεί πμο δ πνμζθμνά ενβαζίαξ 

είκαζ δζαεέζζιδ, αολάκμκηαξ έηζζ ηζξ υπμζεξ απμθααέξ.  
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Έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ ζε ηθίιαηα ιε δθζμθάκεζα ιζα δζάηαλδ επίπεδδξ 

ηζκμφιεκδξ πθάηαξ πμο έπεζ ηαηάθθδθδ νφειζζδ χζηε κα ζηνέθεηαζ πνμξ ημκ ήθζμ 

δομ θμνέξ ηδκ διένα ηαζ κα παίνκεζ ηδκ ηαηάθθδθδ ηνίζδ ηέζζενζξ θμνέξ ημ πνυκμ, 

ιπμνεί κα ζοθθαιαάκεζ ημ 95% ηδξ εκένβεζαξ, πμο ζοθθέβεηε ιε έκα ζφζηδια δομ 

αλυκςκ παναημθμφεδζδξ πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκμ.[79] 

6.1.6. Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα  

Ζ πνήζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ έπεζ ηαηά αάζδ ιυκμ ιεβάθα πθεμκεηηήιαηα . 

ημ ιυκμ ηαζ ζδιακηζηυ ιεζμκέηηδια είκαζ βζα ηδκ χνα ημ ηυζημξ ηηήζδξ. οκμπηζηά 

ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ πνήζδξ Φ/Β είκαζ ηα ελήξ : 

Πιενλεθηήκαηα 

• Ακακεχζζιδ ηαζ εθεφεενα δζαεέζζιδ εκενβεζαηή πδβή. 

• Ηηακμπμζδηζηή απυδμζδ ιεηαηνμπήξ. 

• πεηζηά εφημθδ ιέεμδμξ ηαηαζηεοήξ ηςκ δθζαηχκ ζημζπείςκ απυ πνχηεξ φθεξ πμο 

αθεμκμφκ. 

• Πναηηζηά απενζυνζζηδ δζάνηεζα γςήξ ηςκ δθζαηχκ ζημζπείςκ. (Σμοθάπζζημκ 20- 30 

πνυκζα) 

• Σα δθζαηά ζημζπεία δεκ έπμοκ ηζκμφιεκα ιένδ, επμιέκςξ είκαζ ζπεδυκ απαθθαβιέκα 

απυ ηδκ ακάβηδ επίαθερδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ (ανηεί ζοκήεςξ δ επζεεχνδζδ ημοξ ιζα 

θμνά ηάεε ελάιδκμ. Αθθά ηαζ ζε πενίπηςζδ αθάαδξ, δ απμηαηάζηαζδ ηδξ 

θεζημονβίαξ βίκεηαζ εφημθα θυβς ηδξ ζπμκδοθςηήξ ιμνθήξ ηδξ Φ/Β δζάηαλδξ.) 

• Ζ Φ/Β ιεηαηνμπή δεκ πνμηαθεί νφπακζδ ζημ πενζαάθθμκ (πθδκ ηδξ θςημνφπακζδξ) 

μφηε ευνοαμ ή άθθδ εκυπθδζδ ηαζ δεκ δδιζμονβεί άπνδζηα παναπνμσυκηα. 

• Γίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ακελανηδζίαξ απυ ηεκηνζηά δθεηηνζηά δίηηοα δζακμιήξ. 

• Οζ Φ/Β ζηαειμί ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ ιε υζμ ιζηνή ζζπφ γδηδεεί. 

• Ζ ακαθμβία ηδξ παναβυιεκδξ ζζπφμξ πνμξ ημ αάνμξ ηδξ δζάηαλδξ είκαζ ανηεηά 

ιεβάθδ, πμο είκαζ ζδιακηζηή ζδζυηδηα βζα ηζξ δζαζηδιζηέξ εθανιμβέξ. 
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• Σμ ιέβζζημ ηδξ παναβςβήξ εκένβεζαξ ζοιπίπηεζ ιε ιέβζζημ ηδξ ηαηακάθςζδξ (ηυζμ 

ζε διενήζζα αάζδ υζμ ηαζ ζε εηήζζα).  

Μεηνλεθηήκαηα 

• Τρδθυ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηςκ δθζαηχκ ζημζπείςκ. 

• Γζα ηζξ πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ απαζηείηαζ δ δαπακδνή απμεήηεοζδ ηδξ 

παναβυιεκδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, θυβς ηδξ αζηάεεζαξ ηαζ ηδξ ιεβάθδξ 

δζαηφιακζδξ ηδξ ζζπφμξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. 

• Απαζηείηαζ δ πνδζζιμπμίδζδ ιεβάθςκ ζπεηζηά επζθακεζχκ, θυβς ηδξ ιζηνήξ 

ποηκυηδηαξ ηδξ ζζπφμξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ 

6.1.7  Δθαξκνγέο 

Σα θςημαμθηασηά ζημζπεία έπμοκ ιζα πθδεχνα εθανιμβχκ ηαζ έπμοκ ηδκ 

δοκαηυηδηα κα ηαθφρμοκ ανηεηέξ ακάβηεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ ιαξ γςήξ. Σα 

θςημαμθηασηά ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα: 

* ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζε ιεβάθα ηηζνζαηά ζοβηνμηήιαηα  

* ζοζηήιαηα ηαεμδζηήξ πνμζηαζίαξ 

* δθεηηνζημφξ θνάηηεξ 

* αοηυκμια ζοζηήιαηα θςηζζιμφ 

* ζοζηήιαηα ηδθεπζημζκςκζχκ ηαζ ιαηνζκμφ εθέβπμο 

* άκηθδζδ ηαζ ηαηενβαζία φδαημξ 

* ηαηακαθςηζηά πνμσυκηα υπςξ νμθυβζα, παζπκίδζα ηαζ οπμθμβζζηέξ 

* ζοζηήιαηα εκένβεζαξ έηηαηηδξ ακάβηδξ 

* ροβεία απμεήηεοζδξ ειαμθίςκ ηαζ αίιαημξ βζα ηζξ απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ 

* πανμπέξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ζημοξ δμνοθυνμοξ ηαζ ηα δζαζηδιζηά μπήιαηα 

* θμνδηέξ πανμπέξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ βζα ηδ ζηναημπέδεοζδ ηαζ ηδκ αθζεία.[103] 
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Δηθόλα 6.13: Φςημαμθηασηυ πάνημ 
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6.2 Αηνιηθή ελέξγεηα 

6.2.1. Δηζαγσγή 

Ζ αζμθζηή εκένβεζα είκαζ ιζα απυ ηζξ πζμ ακαπηοζζυιεκεξ ιμνθέξ ηςκ 

ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ. Ζ ζζπφξ ηςκ ακέιςκ ζ‟ υθδ ηδ βδ οπμθμβίγεηαζ ζε 3.6 

δζξ MW, ηενάζηζα πμζυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακενχπζκεξ ακάβηεξ. οβηεηνζιέκα ζηδ 

πχνα ιαξ, εάκ αλζμπμζμφζαιε ζημ ιέβζζημ ηδξ αζμθζηή εκένβεζα, εα ιπμνμφζαιε κα 

ηνμθμδμηήζμοιε ιε εκένβεζα μθυηθδνδ ηδκ Δονχπδ(Δζηυκα 6.14). Γοζηοπχξ αηυια 

δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ ζε πμθφ ιζηνυ ααειυ 

ηονίςξ θυβς ηδξ κμιμεεζίαξ. Δθπίγμοιε ζηδκ άιεζδ επίθοζδ υθςκ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ, χζηε κα ιπμνέζμοιε ημοθάπζζημκ κα είιαζηε εκενβεζαηά 

αοηυκμιμζ.[79,44] 

Δηθόλα 6.14 :Αζμθζηυ δοκαιζηυ ζηα 50 ιέηνα αάζδ Δονςπασημφ Άηθακηα 
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6.2.2. Οξηζκόο 

 

                               

Δηθόλα 6.15 : Αζμθζηυ πάνημ ζε εαθάζζζμ πχνμ 

 

Αζμθζηή εκένβεζα μκμιάγεηαζ δ εκένβεζα πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ημο πκέμκημξ ακέιμο ηαζ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηδ εένιακζή ηδξ απυ ημκ 

ήθζμ. Οκμιάγεηαζ αζμθζηή βζαηί ζηδκ εθθδκζηή ιοεμθμβία μ Αίμθμξ ήηακ μ Θευξ ημο 

ακέιμο. Απυ ηδκ δθζαηή εκένβεζα πμο πνμζπίπηεζ ζηδ βδ, πμζμζηυ 1.5%-2% 

ιεηαηνέπεηαζ ζε ηζκδηζηή εκένβεζα αενίςκ ιαγχκ ζηδκ αηιυζθαζνα.[106,79] 

Ακ ηαζ δ αζμθζηή εκένβεζα ιπμνεί κα δεζιεφεζ ιζηνή πμζυηδηα εκένβεζαξ ακά 

ιμκάδα πνυκμο ηαζ ακά ηεηναβςκζημφ ιέηνμο πμο πνμζαάθθεηαζ απυ ημκ άκειμ, έπεζ 

έκα ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια. Γίκεζ απ εοεείαξ ιδπακζηή εκένβεζα, δ μπμία ιε πμθφ 

ορδθυ ααειυ απυδμζδξ ηαζ άθθα ιέζα ιεηαηνέπεηαζ ζε μπμζαδήπμηε ιμνθή 

εκένβεζαξ. 

Ζ εθανιμβή ςζηυζμ έπεζ επζηεκηνςεεί ζηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

ιέζς ηςκ ακειμβεκκδηνζχκ. Οζ ελεθίλεζξ ζηδ ηεπκμθμβία ηςκ ακειμβεκκδηνζχκ, ηζξ 

έπμοκ ηάκεζ κα επζζηνέρεζ  ζηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ιε ηα άθθεξ ακακεχζζιεξ πδβέξ 

εκένβεζαξ. 

διακηζηυ ιεζμκέηηδια πμο ακαθένεηαζ, είκαζ μ ευνοαμξ. ηδ 

πναβιαηζηυηδηα ιζα ιζηνή Α/Γ μζηζαηήξ πνήζδξ, πανάβεζ ευνοαμ ιζηνυηενμ απυ 

εηείκμκ εκυξ πθοκηδνίμο. Δίκαζ απαναίηδηδ δ ιεθέηδ ζε ζπέζδ ιε ημ ευνοαμ έηζζ 

χζηε κα ελαζθαθζζεεί υηζ δεκ εα οπάνπεζ εκυπθδζδ βεζημκζηχκ ηαημζηζχκ, πνάβια 

πμο ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ ιδ αζηζηχκ πενζμπχκ ίζςξ δεκ απμηεθεί ειπυδζμ.[44] 
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Ζ αζμθζηή εκένβεζα απμηεθεί ζήιενα ιζα εθηοζηζηή θφζδ ζημ πνυαθδια ηδξ 

δθεηηνμπαναβςβήξ. Ζ εκένβεζα είκαζ άθεμκδ, απμηεκηνςιέκδ ηαζ δςνεάκ, ηαζ δεκ 

εηθφμκηαζ αένζα εενιμηδπίμο ηαζ άθθμζ νφπμζ. Δπίζδξ, ηα μζημκμιζηά μθέθδ ιζαξ 

πενζμπήξ απυ ηδκ ακάπηολδ ηδξ αζμθζηήξ αζμιδπακίαξ είκαζ αλζμζδιείςηα. 

 

6.2.3. Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

  Ζ ανπαζυηενδ ιμνθή εηιεηάθθεοζδξ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ ήηακ ηα ζζηία 

(πακζά) ηςκ πνχηςκ ζζηζμθυνςκ πθμίςκ. ηα ανπαία πνυκζα δ αζμθζηή εκένβεζα 

πνδζζιμπμζμφκηακ ηονίςξ βζα ηδκ άκηθδζα, ημ πυηζζια, ηαζ ηδκ άθεζδ ηςκ 

δδιδηνζαηχκ. Δνείπζα έπμοκ ακαηαθοθεεί, πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ςξ ακειυιοθμζ, 

ανίζημκηαζ ζε Πενζία, Μεζμπμηαιία ηαζ θεάκμοκ ςξ ημ Αζβαίμ (Δζηυκα 6.16). Γφνς 

ζημ 1200 ι.Υ μζ ακειυιοθμζ δζαδίδμκηαζ ηαζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ζημ 1600 ι.Υ ζηδκ 

Αιενζηή. Οζ πνχηεξ ζφβπνμκεξ αζμθζηέξ ιδπακέξ πανμοζζάζηδηακ ζημ 1929 ζηδ 

Γαθθία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ 1931 ζηδ Ρςζία. Απυ ηυηε λεηίκδζε ιζα ζοκεπήξ 

ακαγήηδζδ ηεπκμθμβζχκ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηςκ ακειμβεκκδηνζχκ ιε ημνφθςζδ ηδ 

δεηαεηία ημο 70 ςξ ζοκέπεζα ηδξ πεηνεθασηήξ ηνίζδξ.[79,104] 

Δηθόλα 6.16: Παναδμζζαηυξ ακειυιοθμξ 

 οβηεηνζιέκα βζα ημκ Δθθαδζηυ πχνμ, ζζημνζηέξ ιανηονίεξ δείπκμοκ ηδκ 

φπανλδ ακειυιοθςκ πμθθέξ εηαημκηάδεξ πνυκζα π.Υ. Αοηυ απμδεζηκφεζ υηζ ζηδ πχνα 

ιαξ οπήνλε απυ πμθφ παθζά ιζα άκεζζδ ηδξ ηεπκζηήξ ζημκ ημιέα ηςκ ακειυιοθςκ, 

ηαηά ηδκ μπμία επζηνάηδζε ημ βκςζηυ ιμκηέθμ ιε ημκ μνζγυκηζμ άλμκα πενζζηνμθήξ. 

Δπίζδξ, ιε ηδ πάνμδμ ηςκ εηχκ, ελεθίπεδηε ηαζ δ ηεπκζηή ηδξ δοκαηυηδηαξ ηδξ 

ζηνμθήξ ηςκ πηενοβίςκ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο. Ζ ηεπκζηή ηςκ 

ακειυιοθςκ βκχνζζε ιεβάθδ άκεδζδ ηονίςξ ζημ κδζζςηζηυ ζφιπθεβια (Κνήηδ, 

Ρυδμ, Μφημκμ, Κάνπαεμ) πμο έςξ αηυια ηαζ ζήιενα εαοιάγμκηαζ βζα ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ημοξ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1


Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 142 
 

 Σα ηεθεοηαία είημζζ πνυκζα δ μκμιαζηζηή ζζπφξ ηςκ α/β έπεζ αολδεεί ηαηά δφμ 

ηάλεζξ ιεβέεμοξ, ημ ηυζημξ ηδξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ έπεζ ιεζςεεί δναζηζηά ηαζ δ 

αζμθζηή αζμιδπακία έπεζ ακαδεζπεεί ζε δναζηδνζυηδηα αζπιήξ ζημκ ημιέα ηδξ 

δθεηηνμπαναβςβήξ.[17] 

Δηθόλα 6.17: Παναδμζζαηυξ ακειυιοθμξ 

 

6.2.4. Σύπνη Αηνιηθώλ κεραλώλ 

 Οζ αζμθζηέξ ιδπακέξ απμηεθμφκ ακενχπζκεξ επζκμήζεζξ, πμο έπμοκ ζακ ζημπυ 

ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ ηζκδηζηήξ εκένβεζαξ ημο ακέιμο. Μέπνζ ζήιενα έπεζ πνμηαεεί ηαζ 

έπεζ δμηζιαζεεί έκαξ πμθφ ιεβάθμξ ανζειυξ ακειμβεκκδηνζχκ, πςνίξ υιςξ κα 

επζηεοπεεί μ επζεοιδηυξ ααειυξ εηιεηάθθεοζδξ ηδξ εκένβεζαξ ημο ακέιμο. Οζ 

ιδπακέξ αοηέξ ηαηαηάζζμκηαζ ζε μνζγμκηίμο ηαζ ηαηαηυνοθμο άλμκα. 

          ε ανβυζηνμθεξ ηαζ ηαπφζηνμθεξ, ζε πμθοπηένοβεξ ηαζ μθζβμπηένοβεξ, ιζηνέξ 

ιεζαίεξ ηαζ ιεβάθεξ. Βαζζημί πανάιεηνμζ ηςκ ακειμηζκδηήνςκ, εηηυξ ηδξ 

απμδζδυιεκδξ ζζπφμξ, είκαζ δ πανάιεηνμξ πενζζηνμθήξ, δ ζηζαανυηδηα ηδξ πηενςηήξ, 

δ δζάιεηνμξ ηαζ δ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ηδξ ιδπακήξ, ημ φρμξ ημπμεέηδζδξ η.α. 
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Δηθόλα 6.18: Αζμθζηυ πάνημ ιε ζηνμββοθέξ ακειμβεκκήηνζεξ ζε εαθάζζζμ πχνμ 

Οζ ιδπακέξ ηφπμο έθζηα είκαζ πθέμκ μ ηαεζενςιέκμξ ηφπμξ ιδπακχκ 

μνζγμκηίμο άλμκα, ηαζ απμηεθμφκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδκ πηενςηή, ημκ άλμκα 

ηίκδζδξ, ημ ηζαχηζμ ιεηάδμζδξ, ημ ζφζηδια πέδδζδξ, ημ ζφζηδια πνμζακειζζιμφ, 

ηδκ δθεηηνζηή βεκκήηνζα ηαζ ημκ πφνβμ ζηήνζλδξ.  

 Οζ επζηναηέζηενμζ ηφπμζ ακειμβεκκδηνζχκ ηαλζκμιμφκηαζ ηονίςξ ζφιθςκα ιε 

ημκ πνμζακαημθζζιυ ηςκ αλυκςκ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ηδ νμή ημο ακέιμο. Χξ εη ημφημο 

μζ πθέμκ δζαδεδμιέκμζ ηφπμζ ακειμηζκδηήνςκ είκαζ μζ ακειμβεκκήηνζεξ 

«μνζγμκηίμο»(Δζηυκα 6.19) ηαζ «ηαηαηυνοθμο» άλμκα. 

                                                  

Δηθόλα 6.19: Ακειμβεκκήηνζα μνζγυκηζμο  άλμκα 
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Οζ ακειμβεκκήηνζεξ μνζγυκηζμο άλμκα έπμοκ ζοκήεςξ ημκ άλμκά ημοξ 

πανάθθδθμ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο, εκχ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ έπμοιε 

ακειμβεκκήηνζεξ ηςκ μπμίςκ μ άλμκαξ  είκαζ πανάθθδθμξ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ 

ηαζ ηάεεημξ πνμξ ηδκ ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο. 

 

Δηθόλα 6.20 : Ακειμβεκκήηνζα μνζγυκηζμο άλμκα 

Οζ ακειμβεκκήηνζεξ ηαηαηυνοθμο άλμκα ειθακίγμοκ ημ ζδιακηζηυ 

πθεμκέηηδια ηδξ αοηυιαηδξ πνμζανιμβήξ ζηδ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο, δεδμιέκμο υηζ 

μ άλμκαξ αοηχκ είκαζ ηάεεημξ ζε αοηή ηαεχξ ηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ. Οζ 

οθζζηάιεκεξ αζμθζηέξ ιδπακέξ ηαηαηάζζμκηαζ επίζδξ ζε ηαπφζηνμθεξ ηαζ ζε 

ανβυζηνμθεξ, ακάθμβα ιε ηδκ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ημοξ.  

Ζ ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ιζαξ ακειμβεκκήηνζαξ ελανηάηαζ εηηυξ απυ ηζξ 

αενμδοκαιζηέξ παναιέηνμοξ ηαζ απυ ημ ιέβεεμξ ηςκ πηενοβίςκ ηδξ ιδπακήξ, 

δεδμιέκμο υηζ πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ θυβμζ ζηαηζηήξ ακημπήξ, θαζκυιεκα 

δοκαιζηχκ ηαηαπμκήζεςκ ηαζ ηαθακηχζεςκ, θοβυηεκηνεξ δοκάιεζξ η.θπ. Ο 

παναηηδνζζιυξ ιίαξ ακειμβεκκήηνζαξ ζε ιζηνή, ιεζαία ή ιεβάθδ αημθμοεεί ηα 

παναηάης υνζα: 

• ¨Μζηνμί¨, υηακ βζα ηδκ μκμιαζηζηή ζζπφ ημοξ έπμοιε υηζ: 

50W≤No≤30kW 

• ¨Μεζαία¨, υηακ βζα ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ ζζπφ έπμοιε υηζ: 

30 kW≤No≤500kW 

• ¨Μεβάθμζ¨, υηακ βζα ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ ζζπφ έπμοιε υηζ: 

500kW≤No≤4MW 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 145 
 

Δπζπθέμκ, μζ οθζζηάιεκεξ ιδπακέξ ηαηαηάζζμκηαζ ηαζ αάζδ ημο ανζειμφ ηςκ 

πηενοβίςκ πμο δζαεέηεζ δ πηενςηή ημοξ. Χξ εη ημφημο, μζ ακειμβεκκήηνζεξ 

δζαπςνίγμκηαζ ζε πμθοπηένοβεξ, υπςξ μζ παναδμζζαημί ακειυιοθμζ παιδθχκ 

ηαποηήηςκ πενζζηνμθήξ, ηαζ μζ μθζβμπηένοβμζ πμο απμηεθμφκ πθεζμρδθία ηςκ 

ζφβπνμκςκ ακειμβεκκδηνζχκ μνζγμκηίμο ηαζ ηάεεημο άλμκα, ιε ανζειυ πηενοβίςκ 

πμο ηοιαίκεηαζ απυ έκα έςξ ηνία πηενφβζα ζε ηάεε πηενςηή.[79,106] 

 

6.2.5. Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά Μεγέζε Αηνιηθώλ Μεραλώλ 

Καηά ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ επζθμβή ιζαξ εβηαηάζηαζδξ αλζμπμίδζδξ ηδξ 

αζμθζηήξ εκένβεζαξ, μζ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ ηαζ 

παναηηδνίγμοκ ιζα ακειμβεκκήηνζα πμο πνυηεζηαζ κα επζθεπεεί είκαζ: 

 

• Ζ δζάιεηνμξ πηενςηήξ 

Καεμνίγεζ ημ ειααδυκ ημ μπμίμ ζανχκεζ δ πηενςηή ηαζ ζοκεπχξ ηδκ εκενβυ 

επζθάκεζα δζα ιέζμο ηδξ μπμίαξ επζπεζνμφιε κα αλζμπμζήζμοιε ηδκ αζμθζηή εκένβεζα.. 

Έπμκηαξ ηάπμζεξ εηηζιήζεζξ βζα ηδ ιέζδ νμή εκένβεζαξ ιζαξ πενζμπήξ ηαεχξ ηαζ βζα 

ημ πμζμζηυ ημ μπμίμ ιπμνμφιε κα αλζμπμζήζμοιε, είκαζ δοκαηυξ μ ηαηανπήκ 

ηαεμνζζιυξ ηδξ δζαιέηνμο ηδξ πηενςηήξ εθυζμκ είκαζ βκςζηή δ απαζημφιεκδ ζζπφξ. 

• Σμ φρμξ ημπμεέηδζδξ  

 Γκςνίγμοιε υηζ αολακυιεκμο ημο φρμοξ, αολάκεηαζ αθεκυξ ηαζ ημ δζαεέζζιμ 

αζμθζηυ δοκαιζηυ, αθεηένμο ημ αάνμξ ηαζ ημ ηυζημξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Δπζπθέμκ 

οπάνπμοκ ηαζ πενζμνζζιμί εθάπζζημο φρμοξ, πμο ααζίγμκηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηα 

πηενφβζα δεκ πνέπεζ κα ανίζημκηαζ ημκηά ζημ έδαθμξ βζα κα απμθεφβμκηαζ θαζκυιεκα 

αθθδθεπίδναζδξ ιε ημ έδαθμξ. Δπζπθέμκ ημ φρμξ εκυξ ακειμηζκδηήνα, ηαεμνίγεηαζ 

ιε αάζδ ηδ δζάιεηνμ ηδξ πηενςηήξ.( 1≤Ζ/D≤1.5) 

• Σμ πθήεμξ ηςκ πηενοβίςκ ηδξ πηενςηήξ 

Δίκαζ μ ανζειυξ μ μπμίμξ ιαξ δείπκεζ πυζα πηενφβζα θένεζ δ πηενςηή. 

διενζκυξ επζηναηέζηενμξ ηφπμξ πηενςηήξ είκαζ δίπηενοβεξ ηαζ ηαηά ηακυκα μζ 

ηνζπηένοβεξ. 
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• Σμ είδμξ ηςκ πηενοβίςκ ηδξ πηενςηήξ 

Πενζθαιαάκεζ αθεκυξ ηςκ ηφπμ ηςκ πηενοβίςκ, δδθαδή εάκ αοηά ακήημοκ ζε 

ηάπμζα ηοπμπμζδιέκδ ηαηδβμνία ή υπζ, ημ πάπμξ ημοξ, ηδ ζοζηνμθή ημοξ, αθεηένμο 

ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ. 

• Σδκ μκμιαζηζηή ηαπφηδηα πενζζηνμθήξ ηδξ πηενςηήξ 

Καεμνίγεηαζ απυ δζάθμνμοξ πανάβμκηεξ, υπςξ δ ζοπκυηδηα ημο δθεηηνζημφ 

δζηηφμο ζε πενζπηχζεζξ δζαζοκδεδειέκςκ ιδπακχκ ηαζ δ ακημπή ηςκ πηενοβίςκ ζε 

θοβυηεκηνζηέξ ηάζεζξ. 

• Σμ αήια ηδξ πηενςηήξ 

Ονίγεηαζ απυ ηδ βςκία πμο μνίγεηαζ απυ ηδ πμνδή ηδξ αενμημιήξ ηαζ απυ ημ 

επίπεδμ πενζζηνμθήξ ηδξ πηενςηήξ. Σμ αήια ηδξ πηενςηήξ απμηεθεί βεςιεηνζηυ 

ζημζπείμ αοηήξ ηαζ ακαθένεηαζ ηαηά ζφιααζδ ζηδ εέζδ 2/3 ημο φρμοξ ημο πηενοβίμο.  

• Ο ζοκηεθεζηήξ ζζπφμξ ηδξ αζμθζηήξ ιδπακήξ 

Απμηεθεί ζηδκ μοζία ημκ αενμδοκαιζηυ ααειυ απυδμζδξ ηδξ πηενςηήξ. Αλίγεζ 

κα δζεοηνζκίζμοιε υηζ μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ πενζβνάθεζ ημ πμζμζηυ ηδξ ζζπφμξ ημο 

ακέιμο πμο εηιεηαθθεφεηαζ δ πηενςηή ηδξ ιδπακήξ. Ο ζοκηεθεζηήξ δεκ είκαζ 

δοκαηυκ κα οπεναεί ημ υνζμ ημο Betz :      

   Cp≤16/27 =0.593. 

• H μκμιαζηζηή ζζπφξ ηδξ αζμθζηήξ ιδπακήξ 

Καεμνίγεζ ημ ιέβεεμξ ιζαξ ακειμβεκκήηνζαξ ηαζ απμηεθεί ημ ιέηνμ ηδξ 

ζηζβιζαίαξ ςθέθζιδξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ αζμθζηήξ ζζπφμξ 

ζε ιζα επζθάκεζα ειααδμφ ¨Α¨, υηακ δ ηαπφηδηα ημο ακέιμο είκαζ ¨V¨ ηαζ δ 

ποηκυηδηα ημο αένα είκαζ ¨ν¨.  ηδκ πενίπηςζδ  αοηή ζζπφεζ δ παναηάης ζπέζδ 

Ν=0,5 Cp δ ν  A[79,104] 
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 6.2.5.1. Σππηθέο κνξθέο αλεκνγελλεηξηώλ 

Σοπζηή ιμνθή ακειμβεκκήηνζαξ μνζγυκηζμο άλμκα 

                                     

Δηθόλα 6.21 : Ακειμβεκκήηνζεξ ζε αοημηζκδηυδνμιμ 

Ο πενζζηνεθυιεκμξ ιδπακζζιυξ ηέημζςκ ιδπακχκ, πμο ηαθείηαζ δνμιέαξ, 

ιπμνεί κα έπεζ απυ έκα πηενφβζμ ιέπνζ ηνζάκηα ή ηαζ πενζζζυηενα. ε ζπέζδ ιε ηδ 

εέζδ ημο δνμιέα ςξ πνμξ ημκ πφνβμ ζηήνζλδξ ηαζ ηδ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο, μζ 

ακειμβεκκήηνζεξ αοημφ ημο ηφπμο ιπμνμφκ κα έπμοκ ημ δνμιέα ιπνμζηά απυ ημκ 

πφνβμ. Ο πφνβμξ ζηήνζλδξ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ ιπμνεί κα είκαζ ζςθδκςημφ ηφπμο ή 

ηφπμο δζηηοχιαημξ. Οζ δφμ αοημί ηφπμζ είκαζ αοημζηδνζγυιεκμζ, εκχ μ ηνίημξ ηφπμξ 

θεπηήξ ημθχκαξ απαζηεί πνυζδεζδ ιε ζονιαηυζπμζκα. 

Σοπζηή ιμνθή ακειμβεκκδηνζχκ ηαηαηυνοθμο άλμκα 

Δηθόλα 6.22: Μζηνή ακειμβεκκήηνζα  
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Δηθόλα 6.23 : Δίδδ ακειμβεκκδηνζχκ ηαηαηυνοθμο άλμκα 

Οζ ακειμβεκκήηνζεξ αοημφ ημο ηφπμο είκαζ ηαηαζηεοαζηζηά απθμφζηενεξ ηδξ 

ακειμβεκκήηνζαξ μνζγμκηίμο άλμκα βζαηί: 

• Γεκ απαζημφκ πηενφβζμ ή ζφζηδια αοημιαηζζιμφ βζα ημκ πνμζακαημθζζιυ ημο 

δνμιέα ζηδ δζεφεοκζδ πκμήξ ημο ακέιμο. 

• Σμ ζφζηδια ιεηαηνμπήξ ηδξ ιδπακζηήξ εκένβεζαξ ημο δνμιέα ζε δθεηηνζηή 

ανίζηεηαζ ζημ έδαθμξ, ζηδ αάζδ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ. 

οκεπχξ ηα έλμδα αοημιαηζζιμφ, ζοκηήνδζδξ  ή επζζηεοχκ είκαζ ζαθχξ 

ιζηνυηενα ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ ακειμβεκκήηνζα μνζγυκηζμο άλμκα. 

 

6.2.5.2. Τπνζπζηήκαηα αλεκνγελλεηξηώλ νξηδόληηνπ άμνλα 

 

Δηθόλα 6.24: Τπμζοζηήιαηα Ακειμβεκκδηνζχκ 
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• Γνμιέαξ ακειμβεκκήηνζαξ 

 

Δηθόλα 6.25: Γνμιέαξ Ακειμβεκκήηνζαξ  

• Πηενφβζα 

• Κφνζμξ άλμκαξ 

• Πθήικδ 

• Κζαχηζμ Πμθθαπθαζζαζιμφ ηνμθχκ 

• οζηήιαηα Πνμζακαημθζζιμφ Α/Γ 

• φκδεζιμξ Κζαςηίμο Πμθθαπθαζζαζιμφ ηνμθχκ – Ζθεηηνζηήξ Γεκκήηνζαξ 

• Μδπακζηή Πέδδ 

• Αενμδοκαιζηή Πέδδ 

Δηθόλα 6.26: Πηενφβζα ιε αενμδοκαιζηή πέδδ 
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• Πφνβμξ Α/Γ 

                  Δηθόλα 

6.27: Σφπμζ πφνβςκ ακειμβεκκήηνζαξ 

• Ζθεηηνμθμβζηυ φζηδια Α/Γ 

• Ζθεηηνζηή βεκκήηνζα 

• φζηδια Έθεβπμο Α/Γ 

• Ακηζηεναοκζηή πνμζηαζία Α/Γ[79,44,104] 

 

6.2.6. Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα 

Ζ αζμθζηή εκένβεζα πνμζθένεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα, πνάβια πμο ελδβεί 

βζαηί είκαζ δ πενζζζυηενμ ηαπέςξ ακαπηοζζυιεκδ πδβή εκένβεζαξ ζημκ ηυζιμ. Οζ 

ενεοκδηζηέξ πνμζπάεεζεξ έπμοκ ζηυπμ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ ακάβηεξ βζα εονφηενδ 

πνήζδ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ. 

 

Πιενλεθηήκαηα  

Απμννέμκηαξ απυ ημκ άκειμ, δ αζμθζηή εκένβεζα είκαζ ιζα ηαεανή πδβή 

εκένβεζαξ. Ζ αζμθζηή εκένβεζα δεκ ιμθφκεζ ηδκ αηιυζθαζνα υπςξ ηα ενβμζηάζζα 

παναβςβήξ δθεηηνζζιμφ ηα μπμία ζηδνίγμκηαζ ζηδκ ηαφζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ, υπςξ 

άκεναηα ή θοζζηυ αένζμ. Οζ ακειμβεκκήηνζεξ δεκ εηθφμοκ πδιζηέξ μοζίεξ ζημ 

πενζαάθθμκ μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ υλζκδ ανμπή ή αένζα ημο εενιμηδπίμο. 
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   Οζ ακειμβεκκήηνζεξ ιπμνμφκ κα ζηδεμφκ ζε αβνμηηήιαηα ή νάκηζα, έηζζ 

ςθεθχκηαξ ηδκ μζημκμιία ηςκ αβνμηζηχκ πενζμπχκ, υπμο ανίζημκηαζ μζ 

πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ηαθφηενεξ ημπμεεζίεξ απυ ηδκ άπμρδ ημο ακέιμο. 

  

Μεηνλεθηήκαηα  

Ζ αζμθζηή εκένβεζα πνέπεζ κα ζοκαβςκζζηεί ηζξ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ ζε 

επίπεδμ ηυζημοξ. Ακάθμβα ιε ημ πυζμ εκενβδηζηή, ςξ πνμξ ημκ άκειμ, είκαζ ιζα 

ημπμεεζία, ημ αζμθζηυ πάνημ ιπμνεί ή δεκ ιπμνεί κα είκαζ ακηαβςκζζηζηυ ςξ πνμξ ημ 

ηυζημξ. Πανυηζ ημ ηυζημξ ηδξ αζμθζηήξ εκένβεζαξ έπεζ ιεζςεεί δναιαηζηά ηα 

ηεθεοηαία 10 πνυκζα, δ ηεπκμθμβία απαζηεί ιζα ανπζηή επέκδοζδ ορδθυηενδ απυ 

εηείκδ ηςκ βεκκδηνζχκ πμο θεζημονβμφκ ιε ηαφζδ μνοηηχκ, έηζζ χζηε κα είκαζ 

απμδμηζηή.  

    Ζ ζζπονυηενδ πνυηθδζδ ζηδ πνδζζιμπμίδζδ ημο ακέιμο ςξ πδβή εκένβεζαξ 

είκαζ υηζ μ άκειμξ είκαζ πενζμδζηά δζαημπηυιεκμξ ηαζ δεκ θοζά πάκηα υηακ μ 

δθεηηνζζιυξ απαζηείηαζ. Ζ αζμθζηή εκένβεζα δεκ ιπμνεί κα απμεδηεοηεί (εηηυξ ακ 

πνδζζιμπμζδεμφκ ιπαηανίεξ). Δπζπθέμκ, δεκ ιπμνμφκ υθμζ μζ άκειμζ κα ηζεαζεοημφκ 

χζηε κα ηαθοθεμφκ, ηδ ζηζβιή πμο πνμηφπημοκ, μζ ακάβηεξ ζε δθεηηνζζιυ. 

    Σα ηαηάθθδθα ζδιεία βζα αζμθζηά πάνηα ζοπκά ανίζημκηαζ ζε 

απμιαηνοζιέκεξ πενζμπέξ, ιαηνζά απυ πυθεζξ υπμο πνεζάγεηαζ μ δθεηηνζζιυξ. 

Ζ ακάπηολδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ημο ακέιμο ςξ θοζζημφ πυνμο ιπμνεί ίζςξ κα 

ζοκαβςκζζηεί άθθεξ πνήζεζξ ηδξ βδξ ηαζ αοηέξ μζ εκαθθαηηζηέξ πνήζεζξ ίζςξ παίνμοκ 

ιεβαθφηενδξ εηηζιήζεςξ απ΄ υηζ δ παναβςβή δθεηηνζζιμφ. Ακ ηαζ ηα αζμθζηά πάνηα 

έπμοκ ζπεηζηά ιζηνή επίπηςζδ ζημ πενζαάθθμκ ζε ζφβηνζζδ ιε άθθεξ ζοιααηζηέξ 

εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ εκένβεζαξ, οπάνπεζ έκαξ πνμαθδιαηζζιυξ βζα ημκ ευνοαμ 

πμο πανάβεηαζ απυ ηζξ θεπίδεξ ημο δθεηηνζημφ ηζκδηήνα (νυημνα), βζα ηδκ αζζεδηζηή 

(μπηζηή) επίπηςζδ ηαζ βζα ηα πμοθζά πμο ιενζηέξ θμνέξ έπμοκ ζημηςεεί ηαεχξ 

πεημφζακ πνμξ ημοξ δθεηηνζημφξ ηζκδηήνεξ(εζηυκα 6.28).  

Σα πενζζζυηενα απυ αοηά ηα πνμαθήιαηα έπμοκ επζθοεεί ή έπμοκ ζε 

ζδιακηζηυ ααειυ ιεζςεεί ιέζς ηδξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ ή ιέζς ηδξ επζθμβήξ 

ηαηάθθδθςκ πενζμπχκ βζα ηδ δδιζμονβία αζμθζηχκ πάνηςκ.[44] 
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Δηθόλα 6.28: Δπίδναζδ ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ ζηα πμοθζά 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 153 
 

6.3  Βιομάζα 

6.3.1. Δηζαγσγή 

Ζ εκένβεζα πμο είκαζ δεζιεοιέκδ ζηζξ θοηζηέξ μοζίεξ πνμένπεηαζ απυ ημκ 

ήθζμ. Με ηδ δζαδζηαζία ηδξ θςημζφκεεζδξ, ηα θοηά ιεηαζπδιαηίγμοκ ηδκ δθζαηή 

εκένβεζα ζε αζμιάγα. Οζ γςζημί μνβακζζιμί αοηή ηδκ εκένβεζα ηδκ πνμζθαιαάκμοκ ιε 

ηδκ ηνμθή ημοξ ηαζ απμεδηεφμοκ έκα ιένμξ ηδξ. Αοηή ηδκ εκένβεζα απμδίδεζ ηεθζηά δ 

αζμιάγα, ιεηά ηδκ επελενβαζία ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ. Δίκαζ ιζα ακακεχζζιδ πδβή 

εκένβεζαξ βζαηί ζηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ απμεδηεοιέκδ δθζαηή εκένβεζα πμο 

δεζιεφηδηε απυ ηα θοηά ηαηά ηδ θςημζφκεεζδ, ιε απαζημφιεκεξ πνχηεξ φθεξ ημ 

κενυ ηαζ μ άκεναηαξ, πμο είκαζ άθεμκα ζηδ θφζδ. 

Ζ αζμιάγα είκαζ δ πζμ παθζά ηαζ δζαδεδμιέκδ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ. Ο 

πνςηυβμκμξ άκενςπμξ, βζα κα γεζηαεεί ηαζ κα ιαβεζνέρεζ, πνδζζιμπμίδζε ηδκ 

εκένβεζα (εενιυηδηα) πμο πνμενπυηακ απυ ηδκ ηαφζδ ηςκ λφθςκ, πμο είκαζ έκα είδμξ 

αζμιάγαξ.[81,95] 

Δηθόλα 6.29: Τθζηά αζμιάγαξ 

     Ζ ιυκδ θοζζηά εονζζηυιεκδ πδβή εκένβεζαξ ιε άκεναηα πμο ηα απμεέιαηά ηδξ 

είκαζ ζηακά χζηε κα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ οπμηαηάζηαημ ηςκ μνοηηχκ 

ηαοζίιςκ, είκαζ δ αζμιάγα. Ακηίεεηα απυ αοηά, δ αζμιάγα είκαζ ακακεχζζιδ ηαεχξ 

απαζηείηαζ ιυκμ ιζα ζφκημιδ πνμκζηή πενίμδμξ βζα κα ακαπθδνςεεί υ,ηζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πδβή εκένβεζαξ.  

         

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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6.3.2. Οξηζκόο 

Χξ αζμιάγα, κμείηαζ δ ακακεχζζιδ εκενβεζαηή πδβή πμο πνμένπεηαζ απυ 

μνβακζηή φθδ. Αοηή δ μνβακζηή φθδ πενζθαιαάκεζ ημ λφθμ, ηα οπμθείιιαηα απυ 

αβνμηζηέξ ηαζ δαζζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ηα οπμθείιιαηα απυ ηζξ αβνμηζηέξ 

αζμιδπακίεξ, ηα πνμσυκηα εκενβεζαηχκ ηαθθζενβεζχκ, ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμ οθζηυ πμο 

δζαεέηεζ μνβακζηυ θμνηίμ, υπςξ είκαζ ηα οπμθείιιαηα ηηδκμηνμθζηχκ μιάδςκ ηαζ 

ζθφξ απυ εβηαηαζηάζεζξ αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ.[13] 

ημπυξ ηδξ εκενβεζαηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ δ παναβςβή 

εενιυηδηαξ ηαζ δθεηηνζζιμφ. Ακάθμβα ιε ηδκ εηάζημηε δζαεέζζιδ πνχηδ φθδ 

επζθέβεηαζ ηαζ δ ηαηάθθδθδ δζενβαζία βζα ηδ αέθηζζηδ εκενβεζαηή ηδξ αλζμπμίδζδ. 

  Οζ δζενβαζίεξ πμο είκαζ δζαεέζζιεξ βζα ηδκ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ ηδξ 

αζμιάγαξ δζαηνίκμκηαζ ζε 2 ηαηδβμνίεξ: ηζξ εενιμπδιζηέξ ηαζ ηζξ αζμιδπακζηέξ. Ζ 

πνχηδ ηαηδβμνία πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαφζδ, ηδκ αενζμπμζήζδ ηαζ ηδκ πονυθοζδ. Ζ 

δεφηενδ πενζθαιαάκεζ ηδκ ακαενυαζα πχκεοζδ ηαζ ηδκ αθημμθζηή γφιςζδ. 

Ζ αζμιάγα απμηεθεί ιζα ζδιακηζηή, ακελάκηθδηδ ηαζ θζθζηή πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ πδβή εκένβεζαξ, δ μπμία είκαζ δοκαηυκ κα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ηδκ 

εκενβεζαηή επάνηεζα, ακηζηαεζζηχκηαξ ηα ζοκεπχξ ελακηθμφιεκα απμεέιαηα 

μνοηηχκ ηαοζίιςκ. Ζ πνήζδ  ηδξ ςξ πδβή εκένβεζαξ δεκ είκαζ κέα.  ΄ αοηήκ ελάθθμο 

ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα ηαοζυλοθα ηαζ μζ λοθάκεναηεξ πμο ιέπνζ ημ ηέθμξ ημο 

πεναζιέκμο αζχκα, ηάθοπηακ ημ 97% ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ηδξ πχναξ 

ιαξ.[92,95] 

Δηθόλα 6.30: Μεηαηνμπή ηδξ αζμιάγαξ ζε αζμεκένβεζα 
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6.3.3. Δθαξκνγέο ζηελ Διιάδα 

 

Ζ αζμιάγα ζηδ  πχνα ιαξ έπεζ ιζα πθδεχνα εθανιμβχκ πμο αθμνμφκ : 

• Σδκ ηάθορδ ακαβηχκ – ρφλδξ ή ηαζ δθεηηνζζιμφ ζε βεςνβζηέξ ηαζ άθθεξ 

αζμιδπακίεξ. 

• Σδκ ηδθεεένιακζδ ηαημζηδιέκςκ ηαημζηζχκ 

• Σδκ εένιακζδ εενιμηδπίςκ 

• Σδκ παναβςβή οβνχκ ηαοζίιςκ ιε δζάθμνεξ δζαδζηαζίεξ 

 

Χξ πνχηδ φθδ ζε αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ πνδζζιμπμζμφκηαζ οπμπνμσυκηα ηδξ 

αζμιδπακίαξ λφθμο, εθαζμπονδκυλοθα, ημοημφηζζα νμδαηζκζχκ ηαζ άθθςκ θνμφηςκ, 

ηζυθθζα αιοβδάθςκ, αζμιάγα δαζζηήξ πνμέθεοζδξ, άπονμ ζζηδνχκ, οπμθείιιαηα 

εηημηηζζιμφ η.α. 

ιςξ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αζμιάγαξ ζηδ  πχνα ιαξ δοζηοπχξ παναιέκεζ 

ακαλζμπμίδημ. Απυ πνυζθαηδ απμβναθή έπεζ εηηζιδεεί υηζ ημ ζφκμθμ ηδξ άιεζα 

δζαεέζζιδξ αζμιάγαξ ζηδκ Δθθάδα ζοκίζηαηαζ απυ 7.500.000 ηυκμοξ οπμθεζιιάηςκ 

βεςνβζηχκ ηαθθζενβεζχκ (ζζηδνχκ, ανααμζίημο, ααιααηζμφ, ηαπκμφ, δθίακεμο, 

ηθδιαηίδςκ, πδνοκυλοθμο) ηαζ απυ 2.700.000 ηυκμοξ δαζζηχκ οπμθεζιιάηςκ 

οθμημιίαξ (ηθάδμζ, θθμζμί). 

Απυ ηζξ παναπάκς πμζυηδηεξ αζμιάγαξ, ημ πμζμζηυ εηείκμ πμο πνμηφπηεζ ζε 

ιμνθή οπμθεζιιάηςκ ηαηά ηδ δεοηενμβεκή παναβςβή πνμσυκηςκ είκαζ άιεζα 

δζαεέζζιμ, δεκ πανμοζζάγεζ πνμαθήιαηα ιεηαθμνάξ, ηαζ ιπμνεί κα ηνμθμδμηήζεζ απ 

εοεείαξ δζάθμνα ζοζηήιαηα παναβςβήξ εκένβεζαξ. Μπμνεί δδθαδή δ εηιεηάθθεοζή 

ημο κα ηαηαζηεί μζημκμιζηά ζοιθένμοζα. 

Πανάθθδθα ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζάθμνςκ βεςνβζηχκ  ηαζ δαζζηχκ 

οπμθεζιιάηςκ, ζδιακηζηέξ πμζυηδηεξ αζμιάγαξ είκαζ δοκαηυκ κα θδθεμφκ απυ ηζξ 

εκενβεζαηέξ ηαθθζένβεζεξ. ε ηάπμζεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ υπμο οπάνπμοκ 

ιμκμηαθθζένβεζεξ ειθακίγεηαζ ημ πνυαθδια ηςκ βεςνβζηχκ πθεμκαζιάηςκ.[107] 
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Δηθόλα 6.31: Κφηθμξ εκένβεζαξ 

 

Παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ ζηελ Διιάδα 

 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια εθανιμβήξ ηδξ αζμιάγαξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ έκα 

εηημηηζζηήνζμ ζηδκ πενζμπή ηδξ Βμζςηίαξ. ΄αοηυ ηάεε πνυκμ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

4.000-5.000 ηυκμζ οπμθεζιιάηςκ ααιααηζμφ βζα ηδκ παναβςβή εενιυηδηαξ απυ 

αζμιάγα. 

Έκα άθθμ πνυηοπμ πανάδεζβια εηιεηάθθεοζδξ αζμιάγαξ είκαζ ζηδκ ημζκυηδηα 

Νοιθαζίαξ ημο κμιμφ Ανηαδίαξ. Δηεί εθανιυγεηαζ δ ηδθεεένιακζδ ηαημζηδιέκςκ 

πενζμπχκ. Ζ ελαζθάθζζδ γεζημφ κενμφ βζα ηδ εένιακζδ πχνςκ ηαζ βζα ηδκ απ 

εοεείαξ πνήζδ ζε ιζα πυθδ ή πςνζυ ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ απυ έκακ ηεκηνζηυ ζηαειυ 

παναβςβήξ εενιυηδηαξ πμο θεζημονβεί ιε αζμιάγα. Έηζζ ηαθφπημκηαζ μζ ακάβηεξ 

εένιακζδξ 80 ηαημίηςκ ηαζ 600 ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ ημζκμηζηχκ πςνζχκ. 

 Χξ ηαφζζιδ φθδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηνίιιαηα λφθμο ηα μπμία πνμένπμκηαζ 

απυ ηειαπζζιυ ζε εζδζηυ ιδπάκδια οπμθεζιιάηςκ οθμημιίαξ απυ βεζημκζηυ δάζμξ 

εθάηςκ. Σμ ένβμ αοηυ απμηεθεί πνυηοπμ βζα ηδκ ακάπηολδ πανυιμζςκ εθανιμβχκ ζε 

ημζκυηδηεξ ηαζ δήιμοξ ηδξ πχναξ δεδμιέκμο υηζ ελαζθαθίγεζ ζδιακηζηή 

ελμζημκυιδζδ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ ηαζ αλζμπμζεί ημο ημπζημφξ εκενβεζαημφξ 

πυνμοξ. 

 

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 157 
 

Έκα πανάδεζβια οβνμφ ηαοζίιμο πμο ιπμνεί κα παναπεεί ζηδ πχνα ιαξ είκαζ 

ημ αζμαένζμ πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ ηαφζζιμ ζε ιδπακέξ εζςηενζηήξ 

ηαφζδξ, βζα ηδ παναβςβή εενιυηδηαξ ηαζ δθεηηνζζιμφ. Αοηυ ημ αένζμ είκαζ 

πμζμηζηυηενμ απυ ηα ζοιααηζηά ηαφζζια ηαζ έπεζ ιζηνυηενεξ εηπμιπέξ επζηίκδοκςκ 

νφπςκ  ζηδκ αηιυζθαζνα. Σμ αζμαένζμ πανήβεηαζ ζηδκ Δθθάδα ζημοξ πχνμοξ 

οβεζμκμιζηήξ ηαθήξ απμννζιιάηςκ (ΥΤΣΑ). ήιενα θεζημονβμφκ 4 ιμκάδεξ 

αζμαενίμο πμο ιεηαηνέπμοκ ημ αένζμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ γφιςζδ ηςκ ζημοπζδζχκ 

ζηζξ πςιαηενέξ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα.[79] 

 

Δίδμξ αζμιάγαξ Καηακάθςζδ 

(Συκμζ) 

Θενιυηδηα(TJ) Δλμζημκυιδζδ 

CO2(Συκμζ) 

Καοζυλοθα 2.036.000 29.393 2.177.042 

Πονδκυλοθμ 400.000 6.698 496.099 

Τπμθείιιαηα 

Βζμιδπακζχκ 

Ξφθμο 

113.154 1.563 155.766 

Τπμθείιιαηα 

εηημηηζζιμφ 

29.050 413 30.590 

Πονήκεξ 610 11 815 

Άπονμ 100 2 148 

φκμθμ 2.580.094 38.098 2.821.792 

Πίλαθαο 6.1.: Θενιυηδηα απυ αζμιάγα ζηδκ Δθθάδα 
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6.3.4. Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα 

Πιενλεθηήκαηα 

• Ζ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ έπεζ ιδδεκζηυ ζζμγφβζμ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) 

δεκ ζοκεζζθένεζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο - επεζδή μζ πμζυηδηεξ ημο 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) πμο απεθεοεενχκμκηαζ ηαηά ηδκ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ 

δεζιεφμκηαζ πάθζ απυ ηα θοηά βζα ηδ δδιζμονβία ηδξ αζμιάγαξ.  

• Ζ ιδδαιζκή φπανλδ ημο εείμο ζηδ αζμιάγα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζημκ 

πενζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ ημο δζμλεζδίμο ημο εείμο (SO2) πμο είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδκ 

υλζκδ ανμπή.  

• Δθυζμκ δ αζμιάγα είκαζ εβπχνζα πδβή εκένβεζαξ, δ αλζμπμίδζή ηδξ ζε εκένβεζα 

ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδ ιείςζδ ηδξ ελάνηδζδξ απυ εζζαβυιεκα ηαφζζια ηαζ 

αεθηίςζδ ημο ειπμνζημφ ζζμγοβίμο, ζηδκ ελαζθάθζζδ ημο εκενβεζαημφ εθμδζαζιμφ 

ηαζ ζηδκ ελμζημκυιδζδ ημο ζοκαθθάβιαημξ.  

• Ζ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ ζε ιζα πενζμπή, αολάκεζ ηδκ 

απαζπυθδζδ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ ιε ηδ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ ηαθθζενβεζχκ 

(δζάθμνα είδδ εθαζμηνάιαδξ, ζυνβμ, ηαθάιζ, ηεκάθ) ηδ δδιζμονβία εκαθθαηηζηχκ 

αβμνχκ βζα ηζξ παναδμζζαηέξ ηαθθζένβεζεξ (δθίακεμξ η.ά.), ηαζ ηδ ζοβηνάηδζδ ημο 

πθδεοζιμφ ζηζξ εζηίεξ ημοξ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδ ημζκςκζημ-μζημκμιζηή ακάπηολδ 

ηδξ πενζμπήξ.  

Μεηνλεθηήκαηα 

• Ο αολδιέκμξ υβημξ ηαζ δ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία, ζε ζπέζδ ιε ηα 

μνοηηά ηαφζζια δοζπεναίκμοκ ηδκ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ.  

• Ζ ιεβάθδ δζαζπμνά ηαζ δ επμπζαηή παναβςβή ηδξ αζμιάγαξ δοζημθεφμοκ ηδκ 

ζοκεπή ηνμθμδμζία ιε πνχηδ φθδ ηςκ ιμκάδςκ εκενβεζαηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ 

αζμιάγαξ.  

• Βάζδ ηςκ παναπάκς πανμοζζάγμκηαζ δοζημθίεξ ηαηά ηδ ζοθθμβή, ιεηαθμνά, 

ηαζ απμεήηεοζδ ηδξ αζμιάγαξ πμο αολάκμοκ ημ ηυζημξ ηδξ εκενβεζαηήξ αλζμπμίδζδξ.  

• Οζ ζφβπνμκεξ ηαζ αεθηζςιέκεξ ηεπκμθμβίεξ ιεηαηνμπήξ ηδξ αζμιάγαξ απαζημφκ 

ορδθυ ηυζημξ ελμπθζζιμφ, ζοβηνζκυιεκεξ ιε αοηυ ηςκ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ.[13]  
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6.3.5. Σειεπηαίεο εμειίμεηο 

Σα pellets απυ πνζμκίδζ πνδζζιμπμζμφκηαζ εδχ ηαζ ανηεηά πνυκζα ςξ ηαεανή 

ηαφζζιδ φθδ ζηδκ Δονχπδ, εκχ ηεθεοηαία έπεζ ανπίζεζ κα δζαδίδεηαζ δ πνήζδ ημοξ 

ηαζ ζηδκ Δθθάδα. ηδκ αβμνά πνμςεμφκηαζ εζδζηέξ ζυιπεξ πμο θεζημονβμφκ ιε ηδκ 

ηαφζδ ηέημζςκ pellets, μζ μπμίεξ δζαηίεεκηαζ ηυζμ ζε ηθαζζηυ, υζμ ηαζ ζε ιμκηένκμ 

ζπεδζαζιυ, ηαζ ακαπανάβμοκ ηδκ εαθπςνή εκυξ ηγαηζμφ ιε λφθα πςνίξ ηζξ δοζημθίεξ 

ζηδκ εβηαηάζηαζδ ηαζ ζοκηήνδζδ πμο πανμοζζάγμοκ ηα ηγάηζα. 

 Πνμξ ημ πανυκ- δοζηοπχξ- δ ηαφζζιδ φθδ είκαζ ηαηελμπήκ εζζαβυιεκδ, αθμφ 

μζ ιμκάδεξ παναβςβήξ pellets ζηδκ Δθθάδα είκαζ εθάπζζηεξ ηαζ δ ηεπκμθμβία δεκ έπεζ 

δζαδμεεί αηυιδ ανηεηά χζηε κα είκαζ ακηαβςκζζηζηή δ εβπχνζα παναβςβή. Μζα 

ηέημζα ζυιπα ηαίεζ ηαηά ιέζμ υνμ απυ 0,6 έςξ 2,5 ηζθά ηαοζίιμο ηδκ χνα, εκχ ημ 

ηυζημξ ηςκ pellets αοηή ηδ ζηζβιή είκαζ πενίπμο 0,30 Δονχ ακά ηζθυ. 

 

  

Δηθόλα6.32:Μζα ιμνθή αζμιάγαξ: pellets (ζοζζςιαηχιαηα) ηα μπμία πνμηφπημοκ απυ ηδ ιδπακζηή 

ζοιπίεζδ πνζμκζδζμφ, πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ πδιζηχκ ή ζοβημθθδηζηχκ μοζζχκ. 
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6.4  ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ 

 

6.4.1. Δηζαγσγή 

 

Ζ  βδ πνμζθένεζ ιία ζηαεενή ηαζ απίζηεοηα ιεβάθδ πδβή εενιυηδηαξ, 

δελαιεκή εενιυηδηαξ ηαζ απμεήηδ εενιυηδηαξ βζα εενιζηέξ εκενβεζαηέξ πνήζεζξ, 

υπςξ είκαζ ηα ζοζηήιαηα βεςεκαθθαηηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε βεςεενιζηέξ ακηθίεξ 

εενιυηδηαξ. Δίκαζ εονφηαηα βκςζηυ υηζ δ θοζζηή νμή ηδξ εενιυηδηαξ βίκεηαζ απυ ηζξ 

ορδθυηενεξ ζηζξ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ. Ζ ακηθία εενιυηδηαξ είκαζ ιία ιδπακή 

δ μπμία πνμηαθεί ηδ νμή εενιυηδηαξ πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ απυ ηδ θοζζηή 

ηδξ νμή, απυ ηζξ παιδθυηενεξ δδθαδή πνμξ ηζξ ακχηενεξ εενιμηναζίεξ. 

Έκα ζφζηδια βεςεκαθθάηηδ είκαζ ηνεζξ έςξ πέκηε θμνέξ απμδμηζηυηενμ απυ 

έκα ζοιααηζηυ ζφζηδια. Δπεζδή ηα ζοζηήιαηα βεςεκαθθάηηδ δεκ ηαίκε μνοηηά 

ηαφζζια βζα κα πανάβμοκ εενιυηδηα, πανέπμοκ ηνεζξ έςξ πέκηε ιμκάδεξ εκένβεζαξ 

βζα ηάεε ιμκάδα δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο ηνμθμδμηεί ημ ζφζηδια. Έκαξ ηαοζηήναξ 

μνοηηχκ ηαοζίιςκ ιπμνεί κα είκαζ 78-95% απμδμηζηυξ, εκχ ιζα βεςεενιζηή ακηθία 

εενιυηδηαξ είκαζ 300% -500%. 

Γεκζηά εα πνέπεζ κα ημκζζηεί ζδζαίηενα ημ βεβμκυξ υηζ πένα απυ ηδκ 

απμδμηζηυηδηα ημοξ, ηα βεςεενιζηά ζοζηήιαηα θεζημονβμφκ ζε ζοκενβαζία ιε ηδ 

θφζδ ηαζ υπζ εκάκηζα ζε αοηήκ. Γεκ εηπέιπμοκ αένζα εενιμηδπίμο, ηα μπμία έπμοκ 

ζοκδεεεί ιε ηδκ παβηυζιζα αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, ηδκ υλζκδ ανμπή ηαζ άθθμοξ 

πενζααθθμκηζημφξ ηζκδφκμοξ.  

Σμ βεβμκυξ υηζ ιζα βεςεενιζηή ακηθία εενιυηδηαξ ιπμνεί κα πνμζθένεζ 

εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηδκ ηάκεζ ζδζαίηενα εθηοζηζηή. Με έκα απθυ βφνζζια ημο 

δζαηυπηδ ζημκ εζςηενζηυ εενιμζηάηδ ιπμνείηε κα πενάζεηε απυ ηδκ ιία θεζημονβία 

ζηδκ άθθδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ρφλδξ δ βεςεενιζηή ακηθία εενιυηδηαξ απάβεζ ηδκ 

εενιυηδηα απυ ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ηαζ ηδ ιεηαθένεζ ζηδ δνμζενή βδ ιέζς ημο 

βεςεκαθθάηηδ, ακμζηημφ ή ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εένιακζδξ δ 

δζαδζηαζία ακηζζηνέθεηαζ. 

Σα πθεμκεηηήιαηα πμο ακαθένεδηακ παναπάκς, έπμοκ ηαηαζηήζεζ ηα 

ζοζηήιαηα πμο θεζημονβμφκ ιε αάζδ ηδκ αααεή βεςεενιία ζδζαίηενα 

ακαπηοζζυιεκεξ εθανιμβέξ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα.[81,92]] 
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6.4.2. Δμνπιηζκόο γεσζεξκίαο 

 

Σμ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ ηνία ηφνζα ιένδ(εζηυκα 6.33): 

 

1) Γεσελαιιάθηεο (heat exchangers): Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφζηδια ακηαθθαβήξ 

εενιυηδηαξ ιε ημ έδαθμξ. 

      Γζαηνίκμκηαζ ζε: 

• οζηήιαηα ηθεζζημφ ανυβπμο ηα μπμία εηιεηαθθεφμκηαζ ηδ εενιυηδηα πμο 

ανίζηεηαζ απμεδηεοιέκδ ζημοξ βεςθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ. 

• Ακμζπηά ζοζηήιαηα ηα μπμία εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ πανμοζία οπυβεζμο κενμφ ή 

επζθακεζαημφ οδνμθυνμο μνίγμκηα. 

 

2)Γεσζεξκηθή αληιία ζεξκόηεηαο (Heat pump) 

 

3)Δζσηεξηθό ζύζηεκα δηαλνκήο ζεξκόηεηαο ζην θηίξην[81,99] 

 

 

Δηθόλα 6.33: φζηδια βεςεενιζηήξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ (βεςεκαθθάηηδξ- ακηθία εενιυηδηαξ-

εζςηενζηυ ζφζηδια δζακμιήξ). 
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Δηθόλα 6.34: Σοπζηή θεζημονβία ακηθίαξ εενιυηδηαξ 

 

Γεκζηά εα πνέπεζ κα ημκζζηεί ζδζαίηενα ημ βεβμκυξ υηζ πένα απυ ηδκ 

απμδμηζηυηδηα ημοξ, ηα βεςεενιζηά ζοζηήιαηα θεζημονβμφκ ζε ζοκενβαζία ιε ηδ 

θφζδ ηαζ υπζ εκάκηζα ζε αοηήκ. Γεκ εηπέιπμοκ αένζα εενιμηδπίμο, ηα μπμία έπμοκ 

ζοκδεεεί ιε ηδκ παβηυζιζα αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, ηδκ υλζκδ ανμπή ηαζ άθθμοξ 

πενζααθθμκηζημφξ ηζκδφκμοξ.  

 

Σμ βεβμκυξ υηζ ιζα βεςεενιζηή ακηθία εενιυηδηαξ ιπμνεί κα πνμζθένεζ 

εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηδκ ηάκεζ ζδζαίηενα εθηοζηζηή. Με έκα απθυ βφνζζια ημο 

δζαηυπηδ ζημκ εζςηενζηυ εενιμζηάηδ ιπμνείηε κα πενάζεηε απυ ηδκ ιία θεζημονβία 

ζηδκ άθθδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ρφλδξ δ βεςεενιζηή ακηθία εενιυηδηαξ απάβεζ ηδκ 

εενιυηδηα απυ ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ηαζ ηδ ιεηαθένεζ ζηδ δνμζενή βδ ιέζς ημο 

βεςεκαθθάηηδ, ακμζηημφ ή ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εένιακζδξ δ 

δζαδζηαζία ακηζζηνέθεηαζ. 

Σα πθεμκεηηήιαηα πμο ακαθένεδηακ παναπάκς, έπμοκ ηαηαζηήζεζ ηα 

ζοζηήιαηα πμο θεζημονβμφκ ιε αάζδ ηδκ αααεή βεςεενιία ζδζαίηενα 

ακαπηοζζυιεκεξ εθανιμβέξ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα.[88,92] 
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6.4.2.1. Γεσελαιιάθηεο 

 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ημ έδαθμξ ζακ πδβή ή δελαιεκή εενιυηδηαξ είκαζ 

απαναίηδημ κα πναβιαημπμζδεεί ζφκδεζδ ιεηαλφ ημο ακηζηεζιέκμο ημ μπμίμ 

πνυηεζηαζ κα εενιακεεί ή κα ροπεεί (ηηίνζμ, ηαημζηία η.θπ.) ηαζ ημο εδάθμοξ. Σμ 

νυθμ αοηυ ακαθαιαάκμοκ μζ θεβυιεκμζ βεςεκαθθάηηεξ. Πνυηεζηαζ βζα οπυβεζμοξ 

αβςβμφξ ημπμεεηδιέκμοξ ζε οπυβεζεξ ηάθνμοξ ζε αάεμξ έςξ 3 ιέηνα απυ ηδκ 

επζθάκεζα, ιέζα απυ ημοξ μπμίμοξ δζένπεηαζ ημ νεοζηυ, ημ μπμίμ ακάθμβα ημ είδμξ 

ημο ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα είκαζ κενυ, ροηηζηυ οβνυ ή ηαζ αέναξ. Ζ ζφκδεζδ αοηή ιε 

ημ έδαθμξ ηαθείηαζ ηφηθςια ή ανυβπμξ.  

         Οζ βεςεενιζηέξ αοηέξ ζοκδέζεζξ ιε ημ έδαθμξ ιπμνμφκ κα ηαλζκμιδεμφκ ζε δφμ 

ηαηδβμνίεξ, υπςξ πνμακαθένεδηε(Δζηυκα 6.35): 

• Γεςεκαθθάηηεξ ηθεζζημφ ανυβπμο μζ μπμίμζ εηιεηαθθεφμκηαζ ηδ εενιυηδηα 

πμο ανίζηεηαζ απμεδηεοιέκδ ζημοξ βεςθμβζημφξ ζπδιαηζζιμφξ. 

 

• Γεςεκαθθάηηεξ ακμζπημφ ανυβπμο μζ μπμίμζ εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ πανμοζία 

οπυβεζμο κενμφ ή επζθακεζαημφ οδνμθυνμο μνίγμκηα. 

 

• Τανζδζηά ζοζηήιαηα 

 

• οζηήιαηα άιεζδξ εκαθθαβήξ εενιυηδηαξ(direct exchange) 

 

 

 

Γεςεκαθθάηηδξ μνζγυκηζμξ         Γεςεκαθθάηηδξ ηαηαηυνοθμξ       Γεςεκαθθάηηεξ ακμζπημφ ανυβπμο 

Δηθόλα 6.35: Σφπμζ βεςεκαθθαηηχκ 
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Σμ ηφνζμ πθεμκέηηδια εκυξ βεςεενιζημφ ζοζηήιαημξ ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ 

έκακηζ ημο ακμζπημφ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ πνχημ είκαζ ακελάνηδημ απυ οπάνπμκηεξ 

οδνμθμνείξ ηαζ ημ είδμξ ημο κενμφ πμο ηοηθμθμνεί ζε αοημφξ. Σμοκακηίμκ, 

βεςεενιζηά ζοζηήιαηα ακμζπημφ ηοηθχιαημξ πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα 

ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ απυ βεςηνήζεζξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηάεεηα ζοζηήιαηα ηθεζζημφ 

ανυβπμο. [81] 

 

 

6.4.2.2. πζηήκαηα επηθαλεηαθώλ πδάησλ 

 

Σα ζοζηήιαηα επζθακεζαηχκ οδάηςκ πνδζζιμπμζμφκ υβημ κενμφ πνμενπυιεκμ 

απυ πανάθζα ςηεακμφ ή ακμζπηήξ εάθαζζαξ ή αηυια ηαζ θζικχκ ζηδκ εκδμπχνα ηυζμ 

βζα πανμπή φδαημξ υζμ ηαζ βζα απυννζρδ αοημφ. Δκκμζμθμβζηά ηα ζοζηήιαηα 

επζθακεζαηχκ οδάηςκ είκαζ πανυιμζα ιε ηα ζοζηήιαηα οδάηζκςκ ζηδθχκ πμο 

πενζβνάθδηακ ζηδκ πνμδβμφιεκδ οπμεκυηδηα. 

 

 

 

Δηθόλα 6.36: Απεζηυκζζδ ζοζηήιαημξ επζθακεζαηχκ οδάηςκ 
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Δηθόλα  6.37: Ονζγυκηζμ βεςεενιζηυ ζφζηδια 

 

 

 

Δηθόλα 6.38: Ονζγυκηζμ ηθεζζηυ ηφηθςια ζε δζάηαλδ ιε ζπείνεξ. 

 

 

 

Δηθόλα 6.39: Κθεζζηυ ηφηθςια 
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6.4.2.3.πζηήκαηα απεπζείαο κεηάδνζε ζεξκόηεηαο 

 

Σα ζοζηήιαηα απεοεείαξ ιεηάδμζδξ δεκ πνδζζιμπμζμφκ κενυ ή ακηζροηηζηυ 

οβνυ ςξ ημ εκδζάιεζμ θένμκ νεοζηυ βζα ηδ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιεηαλφ ημο 

εδάθμοξ ηαζ ημο ηηζνίμο. Ακηζεέηςξ, ηα ζοζηήιαηα αοημφ ημο ηφπμο, πνδζζιμπμζμφκ 

ηθεζζηά ηοηθχιαηα απυ ζςθδκχζεζξ ιαθαημφ παθημφ βζα ηδκ απ‟ εοεείαξ ιεηάδμζδ 

εενιυηδηαξ απυ ημ έδαθμξ ζημ ροηηζηυ ιέζμ.[95] 

 

 

 

Δηθόλα 6.40: Γζάβναιια θεζημονβίαξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ 

 

 

6.4.3. Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

 

Έκα βεςεενιζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ιζα ιμκάδα εκηυξ ημο 

ηηζνίμο ηαζ έκα εαιιέκμ βεςεκαθθάηηδ, αλζμπμζεί ηζξ ζηαεενέξ εενιμηναζίεξ ημο 

οπεδάθμοξ βζα κα δεζιεφζεζ ηδκ "εθεφεενδ" εκένβεζα. ημ ζδιείμ αοηυ εα πνέπεζ κα 

βίκεζ ηαηακμδηυ υηζ ημ πεζιχκα, ημ νεοζηυ πμο ηοηθμθμνεί ιέζα ζημ ηφηθςια ημο 

βεςεκαθθάηηδ απμννμθά ηδκ απμεδηεοιέκδ εενιυηδηα ημο εδάθμοξ ηαζ ηδκ θένκεζ 

ζηδ ιμκάδα εζςηενζηά ημο ηηζνίμο. 
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 Ζ ιμκάδα ακηθεί ηδ εενιυηδηα ζε ιζα ορδθυηενδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ 

δζακέιεζ ζημ ηηίνζμ. Σμ ηαθμηαίνζ, ημ ζφζηδια ακηζζηνέθεηαζ, απάβεζ ηδ εενιυηδηα 

απυ ημ ηηίνζμ, ηδ ιεηαθένεζ ζημ ηφηθςια ημο βεςεκαθθάηηδ ηαζ ηδκ απμεέηεζ ζηδκ 

πζμ δνμζενή βδ. 

1. Σμ δζάθοια κενμφ ιε ακηζροηηζηυ πμο ηοηθμθμνεί ζημ ηφηθςια βεςεκαθθάηηδ 

παίνκεζ ηδκ εκένβεζα απυ ημ έδαθμξ, ηα οπυβεζα κενά ή ημκ αένα. 

2. ημκ ελαηιζζηή, δ εκένβεζα ιεηαδίδεηαζ ζε έκα μζημθμβζηυ ροηηζηυ ιέζμ ιε 

παιδθυ ζδιείμ αναζιμφ, ημ μπμίμ ιεηαηνέπεηαζ ζε αένζμ βζα κα ηοηθμθμνήζεζ ζε 

έκα ηθεζζηυ ηφηθςια. 

3. ημ ζοιπζεζηή, αολάκεηαζ δ πίεζδ ημο ροηηζημφ ιέζμο, ηαεχξ ηαζ εενιμηναζία 

ημο πμο θεάκεζ ζε επίπεδμ ηαηάθθδθμ βζα εένιακζδ. 

4. ημ ζοιποηκςηή, δ εενιυηδηα απυ ημ ροηηζηυ ιέζμ απμδίδεηαζ ζημ ηφηθςια 

εένιακζδξ ηδξ ηαημζηίαξ. 

5. Ζ πίεζδ ημο ροηηζημφ ιέζμο εηημκχκεηαζ ζηδ ααθαίδα εηηυκςζδξ. 

6. Σμ ροηηζηυ ιέζμ νέεζ πάθζ πνμξ ημκ ελαηιζζηή ηαζ δ δζενβαζία 

επακαθαιαάκεηαζ.[99]] 

 

6.4.4. πζηήκαηα δηαλνκήο ζεξκηθώλ –ςπθηηθώλ θνξηίσλ ζην εζσηεξηθό ησλ 

ρώξσλ. 

 

Με ημκ υνμ ζοζηήιαηα δζακμιήξ εενιζηχκ-ροηηζηχκ θμνηίςκ ζημ εζςηενζηυ 

ημο ηηζνίμο, εκκμείηαζ ημ ζφκμθμ απυ ηα δίηηοα, ηα ελανηήιαηα ηαζ ημοξ 

αοημιαηζζιμφξ πμο θνμκηίγμοκ βζα ηδκ δζακμιή ηδξ παναβυιεκδξ εενιυηδηαξ ή 

ρφλδξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηηζνίςκ. Οζ βεςεενιζηέξ ακηθίεξ εενιυηδηαξ έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα απυδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ-ρφλδξ απεοεείαξ ζε ζοζηήιαηα αένα ή κενμφ.      

Οζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιε ηα ημζκά ζχιαηα ηςκ 

ηαθμνζθέν, ηαεχξ αοηά απαζημφκ πμθφ ορδθέξ εενιμηναζίεξ κενμφ, αθθά ιυκμ ιε 

ζχιαηα ελακαβηαζιέκδξ ηοηθμθμνίαξ αένα (Fan Coils) ή ιε εκδμδαπέδζα / επζημίπζα 

εένιακζδ. Ζ εκδμδαπέδζα εένιακζδ είκαζ ηαζ δ πζμ εκδεδεζβιέκδ ηαεχξ ελαζθαθίγεζ 

ηζξ αέθηζζηεξ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ ηαζ επζηνέπεζ ηαζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ άθθςκ 

ήπζςκ ζοζηδιάηςκ, υπςξ μζ δθζαημί ζοθθέηηεξ.  
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Δπζπθέμκ είκαζ ζδακζηή βζα πχνμοξ ιε ιεβάθμ φρμξ ηαεχξ απμηνέπεζ ηδκ 

εενιζηή δζαζηνςιάηςζδ ημο αένα. Δκ ηέθεζ ςζηυζμ, δ δζαιυνθςζδ ηςκ εζςηενζηχκ 

δζηηφςκ απμηεθεί ανπζηεηημκζηή επζθμβή ηαζ απμηέθεζια ιδπακμθμβζηήξ ιεθέηδξ. 

 

Πίλαθαο 6.2: Υαναηηδνζζηζηά ζοζηδιάηςκ ακηθζχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζοζηήιαηα δζακμιήξ ζημ 

εζςηενζηυ. 

 

6.4.5. Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε 

 

Μία εβηαηάζηαζδ εκδμδαπέδζαξ εένιακζδξ ηαθφπηεζ απυθοηα ηζξ ακάβηεξ, 

ηαημζηζχκ, ζπμθείςκ, δδιυζζςκ ηηδνίςκ, επαββεθιαηζηχκ πχνςκ, λεκμδμπείςκ, 

οπυβεζςκ ηαηαζηεοχκ ηθπ πςνίξ υιςξ κα πενζμνίγεηαζ εηεί ημ εφνμξ ηςκ εθανιμβχκ 

ηδξ. Λυβς ηδξ μιμζυιμνθδξ ηαζ μνζγυκηζαξ ηαηακμιήξ εενιυηδηαξ απυ ημ δάπεδμ 

πνμξ ηδκ μνμθή, επζηνέπεζ ηδκ εένιακζδ πχνςκ ιε ιεβάθμ φρμξ μνμθήξ υπςξ 

αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, εηηθδζίεξ ηηθ. Ζ εκδμδαπέδζα εένιακζδ, θεζημονβεί ιε 

κενυ παιδθήξ εενιμηναζίαξ, απυ 30
0
C έςξ 45

0
C πμο ηοηθμθμνεί ζε ζςθήκεξ 

εβηζαςηζζιέκμοξ ζημ δάπεδμ. 

 Σμ γεζηυ κενυ ιεηαθένεζ εενιυηδηα ζημ εενιμιπεηυκ πμο πενζαάθθεζ ημοξ 

πθαζηζημφξ ζςθήκεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ δάπεδμ αηηζκμαμθεί εενιυηδηα.Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ αοηή δ ιμνθή εένιακζδξ πνδζζιμπμζεί ζακ εενιακηζηυ ζχια ημ δάπεδμ 

ηαζ αοηυ αηνζαχξ είκαζ ημ παναηηδνζζηζηυ πμο πνμζδίδεζ ζηδκ εκδμδαπέδζα 

εένιακζδ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο ειθακίγεζ.[92] 
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Ζ εένιακζδ ημο πχνμο πναβιαημπμζείηαζ ιε αηηζκμαμθία εενιυηδηαξ απυ ημ 

δάπεδμ, ηαζ δζαπέεηαζ μιμζυιμνθα απυ ηα πυδζα πνμξ ημ ηεθάθζ, πνμζθένμκηαξ ιία 

αίζεδζδ εενιζηήξ εαθπςνήξ. Πνμζθένεζ πμθφ παιδθυ θεζημονβζηυ ηυζημξ βζαηί 

θεζημονβεί ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ, ιε ζοκέπεζα ηδκ παιδθή ηαηακάθςζδ 

ηαοζίιμο. Σμ ζφζηδια αοηυ είκαζ ζδιακηζηά μζημκμιζηυηενμ, θζθζηυ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηαοηυπνμκα πμθφ απμδμηζηυ, αθμφ δ επζθάκεζα ηςκ ζςιάηςκ εκυξ 

ακηίζημζπμο ζοζηήιαημξ, έπεζ ακηζηαηαζηαεεί ζηδκ δαπεδμεένιακζδ, ιε ηδκ 

επζθάκεζα υθμο ημο δαπέδμο, ιε ζοκέπεζα ηδκ ιεβάθδ αφλδζδ ηδξ εενιακηζηήξ ζζπφξ.    

Απαθθάζζμκηαξ ημ ηηήνζμ απυ ηα ειθακή εενιακηζηά ζχιαηα, επζηνέπεζ ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ υθςκ ηςκ πχνςκ ιε θεζημονβζηυ ηνυπμ πνμζθένμκηαξ έκα ηαθαίζεδημ 

ανπζηεηημκζηυ απμηέθεζια. 

 

Δηθόλα 6.41: φβηνζζδ ζοιααηζηήξ ηαζ επζδαπέδζαξ  εένιακζδξ 

 

Οζ παιδθέξ εενιμηναζίεξ θεζημονβίαξ ηδξ εκδμδαπέδζαξ εένιακζδξ, 

απαθθάζζμοκ απυ ηδκ λδνυηδηα ημο αένα ημο πχνμο ηαζ δίκμοκ έκα πναβιαηζηά 

οβζεζκυ πενζαάθθμκ. Δπζπθέμκ, θυβς ηςκ παιδθχκ εενιμηναζζχκ ημ ζφζηδια αοηυ 

δεκ δδιζμονβεί νεφιαηα αένα ηζ έηζζ δεκ οπάνπμοκ θαζκυιεκα υπςξ ιαονίζιαηα 

ζημοξ ημίπμοξ ή ιεηαθμνά ζςιαηζδίςκ ηαζ ιζηνμαίςκ. Ονζζιέκμζ απυ ημοξ 

πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθθμοκ ζηδκ απυζαεζδ ημο ηυζημοξ ιζαξ εβηαηάζηαζδξ 

εκδμδαπέδζαξ εένιακζδξ είκαζ: 

 

• Ζ ιεζςιέκδ ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ, πμο πνμακαθένεδηε (πάκς απυ 30%). 

• Σμ ιεζςιέκμ ηυζημξ ηηδνζαηήξ ζοκηήνδζδξ 

• Σμ ιδδεκζηυ ηυζημξ ζοκηήνδζδξ ηαζ ακηζηαηάζηαζδξ εενιακηζηχκ ζςιάηςκ 

• Αφλδζδ ημο πνυκμο γςήξ ημο ηαοζηήνα μ μπμίμξ θεζημονβεί θζβυηενεξ χνεξ. 
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Δηθόλα 6.42: Δκδμδαπέδζμ ηφηθςια αβςβχκ 

 

Σμ ζφζηδια δαπεδμδνμζζζιμφ θεζημονβεί εηιεηαθθεουιεκμ ημ ήδδ οπάνπμκ 

δίηηομ ζςθδκχζεςκ ηζξ εκδμδαπέδζαξ εένιακζδξ. Δίκαζ έκα θεζημονβζηυ ζφζηδια 

πμο πνμζθένεζ άκεζδ, απμννμθχκηαξ μιμζυιμνθα εενιυηδηα απυ υθεξ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ. ηακ ακαθενυιαζηε ζηδκ έκκμζα ημο δνμζζζιμφ εκκμμφιε υηζ 

ιεηαηνέπμοιε ημ δάπεδμ ζε ιζα ηενάζηζα ροπνή επζθάκεζα. Ζ εενιμηναζία κενμφ 

πνμζαβςβήξ ημο δνμζζζιμφ ζηζξ ζςθδκχζεζξ είκαζ 18
0
C – 20

0
C, εκχ δ εενιμηναζία 

ημο δαπέδμο είκαζ 20
0
C - 22

0
C. Με ηδκ θεζημονβία ημο δνμζζζιμφ επζηοβπάκμοιε 

ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο πχνμο 4
0
 C – 6 

0
C. 

Ο δνμζζζιυξ θυβς ηδξ πνήζδξ ιεβάθδξ ροηηζηήξ επζθάκεζαξ ειθακίγεζ 

πθεμκεηηήιαηα υπςξ άκεζδ ηαζ οβζεζκυ πενζαάθθμκ, απυθοηδ εθεοεενία ζηδκ 

δζαιυνθςζδ ηςκ πχνςκ.  

Δπίζδξ, δζαζθαθίγεζ ιεβάθδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ιεζςιέκμ ανπζηυ 

ηυζημξ ηηήζδξ αθμφ πνδζζιμπμζμφιε ημ ήδδ οπάνπμκ δίηηομ ζςθδκχζεςκ, εκχ ημ 

ροηηζηυ ιδπάκδια οπμδζαζηαζζμθμβείηαζ βζαηί ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ εβηαηάζηαζδ 

εηιεηαθθεουιαζηε ηδκ αδνάκεζα ηαζ ηδκ εενιμπςνδηζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ.[99] 

 

6.4.6.  ώκαηα εμαλαγθαζκέλεο θπθινθνξίαο 

 

Πανυιμζα ιε ηδκ εκδμδαπέδζα εβηαηάζηαζδ πμο πνμακαθένεδηε, έηζζ ηαζ ηα 

ζχιαηα ελακαβηαζιέκδξ ηοηθμθμνίαξ αένα (fan coil), απαζημφκ βζα ηδκ θεζημονβία 

ημοξ κενυ παιδθχκ εενιμηναζζχκ. Σα Fan Coils ιμζάγμοκ ελςηενζηά ιε ηα ημζκά 

ηθζιαηζζηζηά, αθθά θεζημονβμφκ ιε ηνμθμδμζία εενιμφ ή ηνφμο κενμφ, ημ μπμίμ 

πνδζζιμπμζμφκ βζα κα γεζηάκμοκ ή κα δνμζίζμοκ ημκ αένα. Ακηίεεηα ιε ηα 

ηθζιαηζζηζηά, ηα Fan Coils δεκ πνεζάγμκηαζ πμθθέξ ιζηνέξ ιμκάδεξ ζημοξ 

ελςηενζημφξ πχνμοξ, αθθά ιυκμ ιία ηεκηνζηή ακηθία εενιυηδηαξ.[8] 
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6.4.7.  Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο αέξα-εδάθνπο / ππόγεηνη αεξαγσγνί 

 

Μία εκδζαθένμοζα ηαζ πμθθά οπμζπυιεκδ ηεπκμθμβία είκαζ μζ „‟earth to air 

heat exchangers‟‟ ή αθθζχξ εκαθθάηηεξ εενιυηδηεξ αένα-εδάθμοξ. Ζ μκμιαζία ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ δζάηαλδξ πμζηίθθεζ ηαεχξ ηάπμζεξ θμνέξ ζοκακηάηαζ ςξ „‟earth 

tubes‟‟ (ζςθήκεξ εδάθμοξ) ή αηυια „‟ground-coupled air heat exchangers‟‟. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, πνυηεζηαζ βζα οπυβεζμοξ αεναβςβμφξ υπμο ιε ηδ δζάκμζλδ οπυβεζςκ 

ηάθνςκ, ζςθήκεξ ημπμεεημφκηαζ ζημ εζςηενζημφ ημο εδάθμοξ ιέζς ηςκ μπμίςκ 

δζμπεηεφεηαζ μ αέναξ ηδξ αηιυζθαζναξ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. 

 πςξ πνμακαθένεδηε, ημ έδαθμξ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηα ημο κα 

απμεδηεφεζ ηδκ πνμζπίπημοζα δθζαηή αηηζκμαμθία οπυ ιμνθή εενιυηδηαξ ιε 

απμηέθεζια δ εενιμηναζία ιεηά απυ έκα μνζζιέκμ αάεμξ κα παναιέκεζ ζηαεενή 

ηαευθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο. Καη‟ επέηηαζδ, δ εενιμηναζία ημο οπεδάθμοξ είκαζ 

παιδθυηενδ απυ ηδκ ελςηενζηή εενιμηναζία ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ορδθυηενδ ημ 

πεζιχκα, ιε απμηέθεζια υηακ μ πενζααθθμκηζηυξ αέναξ δζμπεηεφεηαζ ιέζα ζημοξ 

οπυβεζμοξ ζςθήκεξ κα ρφπεηαζ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ κα εενιαίκεηαζ ημ πεζιχκα, πνζκ 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ελαενζζιυ(Δζηυκα 6.43). 

 οκεπχξ μζ εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ απυ ημκ αένα ζημ έδαθμξ „‟EAHX‟‟ 

έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα εηπθδνχκμοκ δφμ ζημπμφξ: (πνμ)-εένιακζδ ημ πεζιχκα ηαζ 

(πνμ)-ρφλδ ημ ηαθμηαίνζ.[92] 

 

Δηθόλα 6.43: Απεζηυκζζδ ηδξ δζάηαλδξ εενιζημφ εκαθθάηηδ αένα-εδάθμοξ ημ ηαθμηαίνζ (ανζζηενά) 

ηαζ ημ πεζιχκα (δελζά). 
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Σα ηφνζα πθεμκεηηήιαηα αοημφ ημο ζοζηήιαημξ είκαζ δ απθυηδηα απυ ηδκ 

μπμία παναηηδνίγεηαζ, ημ ορδθυ δοκαιζηυ ζε ρφλδ ηαζ πνμεένιακζδ, ηα παιδθά 

ηυζηδ θεζημονβίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηαεχξ ηαζ δ μζημκμιία μνοηηχκ ηαοζίιςκ ηαζ 

ηςκ ζπεηζηχκ ακεπζεφιδηςκ εηπμιπχκ. Ο πνμεενιαζιέκμξ „‟θνέζημξ‟‟ αέναξ 

οπμζηδνίγεζ έκα ζφζηδια ακάηηδζδξ εένιακζδξ ηαζ ιεζχκεζ ηδκ γήηδζδ βζα 

εένιακζδ ημ πεζιχκα.  

Σμ ηαθμηαίνζ, ζε ζοκδοαζιυ ιε έκακ ηαθυ εενιζηυ ζπεδζαζιυ ημο ηηζνίμο ηαζ 

πυζμ ιάθθμκ ζε ζοκδοαζιυ ιε έκα ηαηάθθδθμ ζφζηδια δζακμιήξ ημο αένα ζημ 

εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο, ιπμνμφκ κα πενζμνίζμοκ ηδκ ακάβηδ βζα ιδπακζηή ρφλδ ηαζ 

ηαη‟ επέηηαζδ ηδκ ακάβηδ βζα ηθζιαηζζηζηέξ ιμκάδεξ ζημ ηηίνζμ, ημ μπμίμ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ ζδιακηζηυηαηδ ιείςζδ ζε ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ.[27] 
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6.5. Τδξνειεθηξηθή Δλέξγεηα 

6.5.1. Δηζαγσγή 

Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ οδναοθζηήξ εκένβεζαξ ιέζς ιεηαηνμπήξ ζε ιδπακζηή ήηακ 

βκςζηή απυ ημοξ ανπαίμοξ πνυκμοξ ιε ημοξ βκςζημφξ κενυιοθμοξ. ηαδζαηά ιε ηδκ 

αφλδζδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ, έπμοιε ηαζ ηδκ πνυμδμ ζηζξ ένεοκεξ βζα ηδκ 

εφνεζδ ηεπκμθμβίαξ ιεηαηνμπήξ ηδξ οδναοθζηήξ εκένβεζαξ  ζε ιδπακζηή ηαζ αοηήξ ιε 

ηδ ζεζνά ηδξ ζε δθεηηνζηή εκένβεζα.[44] 

 

Δηθόλα 6.44: Φνάβια 

6.5.2. Δμνπιηζκόο 

ημκ δθεηηνμιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ πενζθαιαάκεηαζ(Δζηυκα 6.45): μ 

οδνμζηνυαζθμξ, δ βεκκήηνζα, μ ιεηαζπδιαηζζηήξ, μζ αοημιαηζζιμί, μζ δθεηηνζημί 

πίκαηεξ, μ αμδεδηζηυξ ελμπθζζιυξ υπςξ δ βενακμβέθονα. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ έκα 

οδνμδθεηηνζηυ ένβμ είκαζ ελμπθζζιέκμ ιε πενζζζυηενμοξ οδνμζηνυαζθμοξ έηζζ χζηε 

κα αολάκεηαζ δ εοεθζλία θεζημονβίαξ  ηαζ κα αεθηζχκεηαζ δ αλζμπμίδζδ ηδξ δζαεέζζιδξ 

οδναοθζηήξ εκένβεζαξ. [44] 

 

Δηθόλα 6.45: Γζάηαλδ θνάβιαημξ 
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6.5.3.  Πεξηγξαθή Λεηηνπξγίαο 

Ζ θεζημονβία ηςκ οδνμδθεηηνζηχκ ιμκάδςκ ααζίγεηαζ ζηδκ ηίκδζδ ημο κενμφ 

θυβς δζαθμνάξ ιακμιεηνζημφ φρμοξ ιεηαλφ ηςκ ζδιείςκ εζζυδμο ηαζ ελυδμο. Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ ηαηαζηεοάγεηαζ έκα θνάβια πμο ζοβηναηεί ηδκ απαζημφιεκδ πμζυηδηα 

κενμφ ζημκ δδιζμονβμφιεκμ ηαιζεοηήνα. Καηά ηδ δζέθεοζή ημο απυ ημκ αβςβυ 

πηχζεςξ ηζκεί έκακ ζηνυαζθμ μ μπμίμξ εέηεζ ζε θεζημονβία ηδ βεκκήηνζα. Μία 

ημονιπίκα πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκδ ζε ιεβάθδ ιμκάδα ιπμνεί κα γοβίγεζ ιέπνζ 172 

ηυκμοξ ηαζ κα πενζζηνέθεηαζ ιε 90 rpm.  

Ζ πμζυηδηα ημο δθεηηνζζιμφ πμο πανάβεηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ανηεημφξ 

πανάβμκηεξ. Γφμ απυ ημοξ ζδιακηζηυηενμοξ είκαζ μ υβημξ ημο κενμφ πμο νέεζ ηαζ δ 

δζαθμνά ιακμιεηνζημφ φρμοξ ιεηαλφ ηδξ εθεφεενδξ επζθάκεζαξ ημο ηαιζεοηήνα ηαζ 

ημο ζηνμαίθμο. Ζ πμζυηδηα δθεηηνζζιμφ πμο πανάβεηαζ είκαζ ακάθμβδ ηςκ δφμ 

αοηχκ ιεβεεχκ. οκεπχξ, μ παναβυιεκμξ δθεηηνζζιυξ ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα 

ημο κενμφ ημο ηαιζεοηήνα. Γζα ημ θυβμ αοηυκ ιυκμ ζε πενζμπέξ ιε ζδιακηζηέξ 

ανμπμπηχζεζξ, πθμφζζεξ πδβέξ ηαζ ηαηάθθδθδ βεςθμβζηή δζαιυνθςζδ είκαζ δοκαηυκ 

κα ηαηαζηεοαζημφκ οδνμδθεηηνζηά ένβα. Ζ εκένβεζα πμο ηεθζηχξ πανάβεηαζ, 

πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζοιπθδνςιαηζηά ςξ πνμξ άθθεξ ζοιααηζηέξ πδβέξ εκένβεζαξ, 

ηαθφπημκηαξ θμνηία αζπιήξ. ηδ πχνα ιαξ δ οδνμδθεηηνζηή εκένβεζα ζηακμπμζεί 

πενίπμο ημ 9% ηςκ εκενβεζαηχκ ιαξ ακαβηχκ ζε δθεηηνζζιυ.[35] 

 

6.5.4. Σαμηλόκεζε ζε κεγάιε θαη κηθξή θιίκαθα πδξνειεθηξηθά έξγα 

 

Σα οδνμδθεηηνζηά ένβα ηαλζκμιμφκηαζ ζε ιεβάθδξ ηαζ ιζηνήξ ηθίιαηαξ. Σα 

ιζηνήξ ηθίιαηαξ οδνμδθεηηνζηά ένβα δζαθένμοκ ζδιακηζηά απυ ηδξ ιεβάθδξ 

ηθίιαηαξ ζε υηζ αθμνά ηζξ επζπηχζεζξ ημοξ ζημ πενζαάθθμκ. Οζ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ 

οδνμδθεηηνζηέξ ιμκάδεξ απαζημφκ ηδ δδιζμονβία θναβιάηςκ ηαζ ηενάζηζςκ 

δελαιεκχκ ιε ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ(εζηυκα 6.46). Ζ ηαηαζηεοή 

θναβιάηςκ πενζμνίγεζ ηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ ρανζχκ, ηδξ άβνζαξ γςήξ ηαζ επδνεάγεζ 

μθυηθδνμ ημ μζημζφζηδια ηαεχξ ιεηααάθθεζ νζγζηά ηδ ιμνθμθμβία ηδξ πενζμπήξ. 

Ακηίεεηα, ηα ιζηνήξ ηθίιαηαξ οδνμδθεηηνζηά εβηαείζηακηαζ δίπθα ζε πμηάιζα ή 

ηακάθζα ηαζ δ θεζημονβία ημοξ πανμοζζάγεζ πμθφ ιζηνυηενδ πενζααθθμκηζηή υπθδζδ. 
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  Γζα ημ θυβμ αοηυ, μζ οδνμδθεηηνζηέξ ιμκάδεξ ιζηνυηενδξ δοκαιζηυηδηαξ 

ηςκ 30 MW παναηηδνίγμκηαζ ςξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ οδνμδθεηηνζηά ένβα ηαζ 

ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ιεηαλφ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ παναβςβήξ εκένβεζαξ απυ 

ακακεχζζιεξ πδβέξ. Καηά ηδ θεζημονβία ημοξ, ιένμξ ηδξ νμήξ εκυξ πμηαιμφ μδδβείηαζ 

ζε ζηνυαζθμ βζα ηδκ παναβςβή ιδπακζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ζοκαηυθμοεα δθεηηνζηήξ 

ιέζς ηδξ βεκκήηνζαξ. Ζ πνδζζιμπμζμφιεκδ πμζυηδηα κενμφ ηαηυπζκ επζζηνέθεζ ζημ 

θοζζηυ ηαιζεοηήνα αημθμοεχκηαξ ηδ θοζζηή ηδξ νμή. 

 

6.5.5. Πιενλεθηήκαηα- Μεηνλεθηήκαηα 

Σα ηφνζα πιενλεθηήκαηα ηδξ οδνμδθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο πνμένπεηαζ απυ 

ιμκάδεξ ιζηνήξ ηαζ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ είκαζ: 

• Οζ οδνμδθεηηνζημί ζηαειμί είκαζ δοκαηυ κα ηεεμφκ ζε θεζημονβία αιέζςξ 

ιυθζξ απαζηδεεί, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ εενιζημφξ ζηαειμφξ πμο απαζημφκ 

ζδιακηζηυ πνυκμ πνμεημζιαζίαξ, 

• Δίκαζ ιία "ηαεανή" ηαζ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ, ιε ηα πνμακαθενεέκηα 

ζοκαηυθμοεα μθέθδ (ελμζημκυιδζδ ζοκαθθάβιαημξ, θοζζηχκ πυνςκ, 

πνμζηαζία πενζαάθθμκημξ), 

• Μέζς ηςκ οδαημηαιζεοηήνςκ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα κα ζηακμπμζδεμφκ ηαζ 

άθθεξ ακάβηεξ, υπςξ φδνεοζδ, άνδεοζδ, ακάζπεζδ πεζιάννςκ, δδιζμονβία 

οβνμηυπςκ, πενζμπχκ ακαροπήξ ηαζ αεθδηζζιμφ. 

Χξ κεηνλεθηήκαηα ακαθένμκηαζ ιυκμ απμηεθέζιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ 

δδιζμονβία ένβςκ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ, υπςξ: 

• Σμ ιεβάθμ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ θναβιάηςκ ηαζ εβηαηάζηαζδξ ελμπθζζιμφ, 

ηαεχξ ηαζ μ ζοκήεςξ ιεβάθμξ πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ απμπενάηςζδ 

ημο ένβμο, 

• Ζ έκημκδ πενζααθθμκηζηή αθθμίςζδ ηδξ πενζμπήξ ημο ένβμο 

(ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ βεςιμνθμθμβίαξ, ηδξ πακίδαξ ηαζ ηδξ πθςνίδαξ), 

ηαεχξ ηαζ δ εκδεπυιεκδ ιεηαηίκδζδ πθδεοζιχκ, δ οπμαάειζζδ πενζμπχκ, μζ 

απαζημφιεκεξ αθθαβέξ πνήζδξ βδξ.  

Δπζπθέμκ, ζε πενζμπέξ δδιζμονβίαξ ιεβάθςκ ένβςκ παναηδνήεδηακ αθθαβέξ 

ημο ιζηνμηθίιαημξ, αθθά ηαζ αφλδζδ ηδξ ζεζζιζηήξ επζηζκδοκυηδηαξ ημοξ. 
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Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, δ δζεεκήξ πναηηζηή ζήιενα πνμζακαημθίγεηαζ ζηδκ 

ηαηαζηεοή ένβςκ ιζηνυηενδξ ηθίιαηαξ, υπςξ δ δδιζμονβία ιζηνυηενςκ θναβιάηςκ, 

μζ ζοζημζπίεξ ιζηνχκ οδνμδθεηηνζηχκ ένβςκ ηαζ μζ ιμκάδεξ ιζηνήξ ηθίιαηαξ.[26] 

 

Δηθόλα 6.46: Φνάβια ιεβάθδξ ηθίιαηαξ 

 

Δλεξγεηαθέο Δθαξκνγέο: 

φιθςκα ιε ηδκ ιεθέηδ  πμο έπμοιε πναβιαημπμζήζεζ, υζμκ αθμνά ηδκ 

εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ απαναίηδηςκ 

ακαβηχκ ηςκ εκμίηςκ ηδξ ηαημζηίαξ ιαξ, έπμοιε ηαηαθήλεζ ζηα παναηάης 

απμηεθέζιαηα πμο ακαθφμκηαζ ζημκ πίκαηα πμο αημθμοεεί. 
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* *

Ζιενζζίςξ Δηδζίςξ Ζιενζζίςξ Δηδζίςξ

ζζπφξ ακά 

ζοζηεοή 

(W)

χνεξ ακά 

ιένα (h/d)

ιένεξ ακά 

έημξ (d/y)

χνεξ ακά 

έημξ (h/y)

εκένβεζα 

ακά έημξ 

(W*h/y)

KWh/y

40 

Λαιπηήνεξ 

(3-35W) 

(LED+μζημ

κμιίαξ+θε

μνζζιμφ)

6,00 2.190 0,06 21,9 10 6 365 2190 21.900 21,9

Σδθευναζ

δ 1(LED 

46')

2,33 850 0,28 102 120 2,5 340 850 102.000 102

Σδθευναζ

δ 2(LED 

30')

1,37 500 0,14 50 100 2 250 500 50.000 50

Πθοκηήνζμ 

νμφπςκ
0,66 240 1,84 672 2.800 1,5 160 240 672.000 672

Κμογίκα 

(θμφνκμξ)
0,49 180 1,33 486 2.700 1,2 150 180 486.000 486

Κμογίκα (4 

ιάηζα απυ 

1000 έςξ 

2000W)

0,68 250 1,03 375 1.500 1 250 250 375.000 375

Φοβείμ 

(Μέζδ 

θεζημονβία 

ζημ 25%)

6,00 2.190 0,66 240,9 110 6 365 2190 240.900 240,9

ίδενμ 0,90 330 0,90 330 1.000 3 110 330 330.000 330

Πζζημθάηζ 0,14 50 0,27 99 2.000 0,33 150 49,5 99.000 99

Θενιμζίθ

ςκαξ 

(Ζθζαηυξ+

Ζθεηηνζηυ

ξ)

0,01 3 0,04 12,8 4.000 0,16 20 3,2 12.800 12,8

Ζθ. 

ημφπα
0,14 52 0,26 93,6 1.800 1 52 52 93.600 93,6

Καθεηζένα 0,11 40 0,10 36 900 0,16 250 40 36.000 36

Mixer 0,01 5 0,00 0,9 180 0,1 50 5 900 0,9

Ακηθία 

πζζίκαξ
2,96 1.080 0,36 129,6 120 12 90 1080 129.600 129,6

Λμζπέξ 

ζοζηεοέξ 

ιζηνήξ 

ηαηακάθς

ζδξ 

(Ζ/Τ,ηενε

μθςκζηυ, 

Βίκηεμ 

η.θ.π.)

1,00 365 1,00 365 1.000 1 365 365 365.000 365

Ακηθία 

Θενιυηδηα

ξ, Ακηθία 

Νενμφ ηαζ 

Fan coils 

(Γεςεενιί

α)

480 22,36 8160 17.000 4 120 480 8.160.000 8160

ΤΝΟΛΟ : 30,56 11.152,8 11.152,8

Καηαλάισζε (Καηά Μέζν Όξν)

Ώνεξ (h) Δκένβεζα (KWh)

Πίλαθαο 6.3 :Καηακαθχζεζξ ηαημζηίαξ  

*Γηα θάπνηεο ζπζθεπέο (ιακπηήξεο, θνπδίλα θ.ιπ.) ε ηζρύο θαη νη ώξεο θαηαλάιωζεο έρνπλ 

ππνινγηζηεί θαηά πξνζέγγηζε θαη θαηά κέζν όξν, αλάινγα κε ην πιήζνο ηνπο, ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο (ζπλερήο ή δηαθνπηόκελε) θαη ηελ επνρή ρξήεο απηώλ (ρεηκώλαο – θαινθαίξη). Τν ίδην ηζρύεη θαη 

γηα ηηο ζπζθεπέο πνπ αθνξνύλ ηελ γεωζεξκία. 
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πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημκ πζμ πάκς πίκαηα  εα πνέπεζ κα πανάβμοιε εκένβεζα, 

δ μπμία εα ιπμνεί κα ηαθφπηεζ ηαηακάθςζδ ημοθάπζζημκ 30,56KWh διενδζίςξ. 

Δίκαζ απαναίηδηδ θμζπυκ δ εθανιμβή ηαηάθθδθμο θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ αθθά 

ηαζ ιζαξ μζηζαηήξ ακειμβεκκήηνζαξ.  

Ακαθοηζηυηενα, ιέζα ζημ μζηυπεδυ ιαξ, έπμοιε ημπμεεηήζεζ 24 πάκεθξ 

θςημαμθηασηχκ ζημζπείςκ, ζζπφμξ 235W έηαζημ, ιμκμηνοζηαθθζημφ  ηφπμο βζα 

ιεβαθφηενδ απυδμζδ(18%-23%). ε ζοκδοαζιυ ιε ημ δζαλμκζηυ ζφζηδια ζηήνζλδξ 

(trackers), ιπμνμφιε κα θηάζμοιε ζημκ ιέβζζημ ααειυ απυδμζδξ ημοξ, θυβς ηδξ 

ημζκήξ πμνείαξ ημοξ ιε ημκ ήθζμ, δ μπμία είκαζ ηάεεηδ ιε ηδκ πνμζπίπημοζα δθζαηή  

αηηζκμαμθία ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Γδθαδή ιέζς ημο θςημαμθηασημφ 

ζοζηήιαημξ έπμοιε παναβςβή ηαηά ιέζμ υνμ πενίπμο 45KWh διενδζίςξ ημ μπμίμ 

πνμηφπηεζ ηαηά πνμζέββζζδ απυ ημκ παναηάης οπμθμβζζιυ:  

24πακεθξ x 235W = 5640W x 8χνεξ ηδκ διένα = 45120W x 360διενεξ ημκ πνυκμ = 

16243200W/365 = 44,50KWh. 

*Η δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηωλ Φ/Β πιαηζίωλ, εμαξηάηαη από ηελ δηάξθεηα ηεο ειηνθάλεηαο (κέξα-λύρηα, 

ρεηκώλαο-θαινθαίξη) θαη από ηηο πεξηόδνπο όπνπ απαηηείηαη ζπληήξεζε ή ηπρόλ επηζθεπή ιόγω βιάβεο.  

 Πίζς απυ ημ θςημαμθηασηυ ζφζηδια, έπεζ ημπμεεηδεεί ιζα ακειμβεκκήηνζα 

μζηζαημφ ηφπμο, ζζπφμξ 600W. Ζ μζηζαηή ακειμβεκκήηνζα πμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε 

θεζημονβεί ζε πεδίμ ηαποηήηςκ ακέιςκ 5m/sec-30m/sec. ηακ μ άκειμξ θηάζεζ ζε 

ηαπφηδηα ιεβαθφηενδ ηςκ 30m/sec, ηυηε εκενβμπμζείηαζ έκα ζφζηδια αζθαθείαξ ηαζ 

δ ακειμβεκκήηνζα παφεζ κα θεζημονβεί βζα κα απμθφβμοιε ηοπυκ αθάαεξ ή αηυια ηαζ 

ηαηαζηνμθή απυ ημκ δοκαηυ άκειμ. Απαναίηδηδ είκαζ, δ ζοκηήνδζδ ηαζ επζζηεοή, 

βζα ηδκ απμθοβή θεμνχκ. Ο ζοκδοαζιυξ υθςκ αοηχκ αθθά ηαζ ηςκ διενχκ πμο δεκ 

οπάνπμοκ άκειμζ (<5m/sec), δ θεζημονβία ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ πενζμνίγεηαζ ζημ 70% 

ημο έημοξ (δδθ. δμοθεφεζ βζα πενίπμο 250 διένεξ ημκ πνυκμ). Ζ εκένβεζα πνμξ 

ηαηακάθςζδ πμο πνμένπεηαζ απυ ηδκ μζηζαηή ακειμβεκκήηνζα είκαζ πενίπμο ίζδ ιε 

8,22KWh ηδκ διένα.  

600W x 20 χνεξ = 12000W x 250 διένεξ = 3000000W/365 = 8,22KWh  
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Ζιενζζί

ςξ
Δηδζίςξ

Ζιενζζί

ςξ
Δηδζίςξ

ζζπφξ 

ακά 

ζοζηεοή 

(W)

χνεξ 

ακά ιένα 

(h/d)

ιένεξ 

ακά έημξ 

(d/y)

χνεξ 

ακά έημξ 

(h/y)

εκένβεζα 

ακά έημξ 

(W*h/y)

KWh/y

Ακειμβε

κκήηνζα
13,70 5.000 8,22 3000 600 20 250 5000 3.000.000 3000

Φ/Β     

24 * 235 

= 5640 

W

7,89 2.880 44,50 16243,2 5.640 8 360 2880 16.243.200 16243,2

ΤΝΟΛΟ : 52,72 19.243,2 19.243,2

Παξαγσγή (Καηά Μέζν Όξν)

Ώνεξ (h) Δκένβεζα (KWh)

  

Πίλαθαο 6.4: Παναβςβή εκένβεζαξ ζηδκ ηαημζηία 

  Σμ ζφκμθμ ηδξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ πμο πνμένπεηαζ απυ ηα Φ\Β ηαζ ηδκ 

Α\Γ είκαζ ίζμ ιε 52,72KWh διενδζίςξ. Έκα ιένμξ ημο πμζμφ αοημφ πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδκ άιεζδ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ημο ζπζηζμφ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ πθήνςζδ ηαηάθθδθςκ ζοζζςνεοηχκ πμο 

έπμοκ θοθαπηεί ζηδκ απμεήηδ ημο οπμβείμο. Έπμοιε ιεθεηήζεζ, υηζ βζα ηδκ 

απμεήηεοζδ ηδξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ πνεζάγμκηαζ 40 ζοζζςνεοηέξ ηςκ 12V, 

πςνδηζηυηδηαξ 100A ηαζ ιε ζζπφ 1,2KW. Γδθαδή ιπμνμφιε κα απμεδηεφζμοιε 

εκένβεζα ιέπνζ ηαζ 48KWh. ηακ ημ θςημαμθηασηυ ζφζηδια δεκ ιπμνεί κα πανάβεζ 

εκένβεζα, μζ ζοζζςνεοηέξ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ακειμβεκκήηνζαξ ελαημθμοεμφκ κα 

απμεδηεφμοκ εκένβεζα αηυια ηαζ ηδκ κφπηα.   

Σέθμξ, ζε υθμ ημ δίηηομ παναβςβήξ, απμεήηεοζδξ ηαζ ηαηακάθςζδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, έπμοιε πνμαθέρεζ βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ υθςκ ηςκ επζιένμοξ 

αζθαθζζηζηχκ δζαηάλεςκ-ζοζηεοχκ, νοειζζηχκ ηάζεςξ, ακμνεςηχκ ηάζεςξ, 

αζθαθεζχκ, δζαημπηχκ ηαζ θμζπχκ ζοζηεοχκ ζηα ακηίζημζπα ζδιεία πμο μνίγμοκ μζ 

ηαηαζηεοαζηέξ. Δπζπθέμκ ημκ απαναίηδημ ιεηαηνμπέα ηάζδξ (inverter) απυ ζοκεπέξ 

ζε εκαθθαζζυιεκμ νεφια (DC ζε AC) μ μπμίμξ ημπμεεηείηαζ ζημ ηέκηνμ εθέβπμο πμο 

έπμοιε ηαηαζηεοάζεζ ζε εζδζηυ πχνμ ζημ οπυβεζμ.   
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Γζα ηζξ εενιζηέξ ηαζ ροηηζηέξ ακάβηεξ ηδξ ηαημζηίαξ ιαξ, έπμοιε επζθέλεζ κα 

πνδζζιμπμζήζμοιε, βεςεενιζηυ ζφζηδια ακηί ηάπμζμο ζδιακηζηά εκενβμαυνμο 

ζοιααηζημφ ζοζηήιαημξ. Έπμοιε επζθέλεζ ημ μνζγυκηζμ ζφζηδια βεςεκαθθάηηδ αθμφ 

ιαξ ημ επζηνέπεζ δ έηηαζδ ημο μζημπέδμο ιαξ. Δπζπθέμκ βζα ημοξ πεζιενζκμφξ  ιήκεξ 

πνδζζιμπμζμφιε ςξ πζμ απμηεθεζιαηζηή θφζδ εένιακζδξ ημ εκδμδαπέδζμ ζφζηδια, 

εκχ βζα ημο γεζημφξ ιήκεξ ημο ηαθμηαζνζμφ ηα fan coils εεςνμφκηαζ δ πθέμκ 

ηαθφηενδ επζθμβή. Απαναίηδηδ είκαζ ιζα ακηθία εενιυηδηαξ ηαζ ιζα ακηθία κενμφ 

(ηοηθμθμνδηήξ). Ζ ζοκμθζηή ζζπφξ ηςκ παναπάκς ζοζηεοχκ, χζηε κα ηαθφπημοκ ηζξ 

εενιζηέξ ηαζ ροηηζηέξ ακάβηεξ ηδξ ηαημζηίαξ, έπεζ οπμθμβζζηεί ζηα 17KW. 

Ζιενδζίςξ, δ ιέζδ ηαηακάθςζδ ημο ζοζηήιαημξ ηδξ βεςεενιίαξ είκαζ ίζδ ιε 

22,36KWh,ημ μπμίμ υιςξ ηαθφπηεηαζ πθήνςξ απυ ημ εκενβεζαηυ ζφζηδια πμο 

έπμοιε ιεθεηήζεζ. πςξ παναηδνμφιε, ηαηέπεζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ 

ηαηακαθζζηυιεκδξ εκένβεζαξ ζοβηνζηζηά ιε ηζξ οπυθμζπεξ ζοζηεοέξ ηδξ μζηίαξ (αθ. 

πζκ.) υιςξ μζ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ημο ζοζηήιαημξ αοημφ ζε ζπέζδ ιε ηα 

ζοιααηζηά είκαζ ζε ηεθζηή ακάθοζδ ηαηά πμθφ ιζηνυηενεξ, έςξ ηαζ 6 θμνέξ. 
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 Κεθάιαην 7. Τιηθά 

 

7.1. Γνκηθά πιηθά θαη ηνμηθόηεηα

 

Δηθόλα 7.1: Δκενβεζαηή ζήιακζδ 

 

Σμλζηυηδηα είκαζ δ ζδζυηδηα μνζζιέκςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ ηαζ απμηεθμφκηαζ ή πενζέπμοκ μοζίεξ πμο μκμιάγμκηαζ ημλζηέξ μζ μπμίεξ, 

υηακ απεθεοεενχκμκηαζ ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο εζςηενζημφ αένα 

ηαζ ηδκ οβεία ηςκ πνδζηχκ ημο ηηδνίμο. Υνχιαηα, ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ, πηδηζηέξ 

μνβακζηέξ εκχζεζξ, θμνιαθδεΰδεξ, πεηνμπδιζηά πνμσυκηα πμο πενζέπμκηαζ ηονίςξ 

ζηα πθαζηζηά, πεηνμπδιζηέξ ααθέξ ηυθθεξ ηαζ νδηίκεξ, ηαεχξ ηαζ άθθα οθζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή μζημδμιζηχκ οθζηχκ είκαζ ορδθά ημλζηά ηαζ 

ηανηζκμβυκα. οκεπχξ, ζηδκ επζθμβή εκυξ δμιζημφ πνμσυκημξ πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ 

οπυρδ δ ημλζηυηδηα ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο, έηζζ χζηε κα απμθεοπεμφκ πνμσυκηα πμο 

πανάβμκηαζ, ηαηαζηεοάγμκηαζ ή πενζέπμοκ μοζίεξ επζαθααείξ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ 

πενζαάθθμκ. Ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί, απμηαθφπημοκ πςξ ημ 37% ηςκ δμιζηχκ 

πνμσυκηςκ έπμοκ ιέζδ ημλζηυηδηα ηαζ είκαζ επζαθααή βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, εκχ 

2% είκαζ απυ ημλζηά έςξ πμθφ ημλζηά. Οζ επζπηχζεζξ ηδξ ημλζηυηδηαξ ηςκ οθζηχκ 

ζηδκ οβεία πενζθαιαάκμοκ ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ, ημλζηή δνάζδ ζημ 

ακμζμπμζδηζηυ ηα ημ κεονζηυ ζφζηδια, ηανηζκμβυκμξ ηαζ ιεηαθθαλζμβυκμ δνάζδ, 

ενεεζζιμφξ ηαζ πμζηίθεξ αθθενβζηέξ ακηζδνάζεζξ.[28,24,30,13,28]  
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Σα ηονζυηενα ημλζηά οθζηά είκαζ:  

 

Οπζία - Τιηθό Υξήζε 

Αιίακημξ Παθζά ηηήνζα 

Βεκγυθζμ Βεκγίκδ 

Πνζμκίδζα λφθμο  Ξοθμονβζηέξ ενβαζίεξ 

Νζηέθζμ Ζθεηηνμζοβημθθήζεζξ 

Υνςιζηυξ Φεοδάνβονμξ Ακηζζηςνζαηέξ ζηνχζεζξ 

Κάδιζμ Δπζπνίζιαηα 

Δκχζεζξ Υνςιίμο Βενκίηζα λφθμο 

Γζμλίκεξ  Καιέκα ηηήνζα 

Υνςιζηυξ Μυθοαδμξ Δπζπνίζιαηα 

Φμνιαθδεΰδδ οβημθθδηζηυ  

οκεεηζηέξ ίκεξ Μμκχζεζξ  

PCB Λαιπηήνεξ Αενίμο 

Πίλαθαο 7.1 : Toλζηά Γμιζηά Τθζηά  

 

Σα πενζζζυηενα δμιζηά πνμσυκηα ςζηυζμ, δεκ πενζέπμοκ ιυκμ έκα, αθθά δφμ 

ή πενζζζυηενα ζοζηαηζηά πμο αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δνμοκ ζςνεοηζηά, 

υζμκ αθμνά ηδκ ημλζηυηδηα ημοξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα πνμσυκηα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαοηυπνμκα ζηζξ ηαηαζηεοέξ[24,26,9,13]. 
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7.2.  Ζ ξαδηελέξγεηα ζην ρώξν ηνπ θηεξίνπ 

 

Σμ ναδυκζμ  είκαζ έκα ναδζεκενβυ εοβεκέξ αένζμ πμο απεθεοεενχκεηαζ ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ θοζζηήξ δζάζπαζδξ ηςκ ζημζπείςκ θεμνίμο ηαζ μονακίμο, ηα μπμία 

είκαζ ζοκήεδ ζημζπεία ηαζ οπάνπμοκ ζε πμζηίθεξ πμζυηδηεξ ζηα πεηνχιαηα ηαζ ζημ 

έδαθμξ. ημκ ελςηενζηυ αένα, ημ ναδυκζμ αναζχκεηαζ ζε παιδθέξ ζοβηεκηνχζεζξ, 

απμηεθχκηαξ έηζζ ζδιακηζηά ιζηνυηενμ ηίκδοκμ απ' υηζ ζημκ εζςηενζηυ αένα εκυξ 

πχνμο, υπμο ιπμνεί κα ζοζζςνεφεηαζ ζε ζδιακηζηά επίπεδα. Ζ ζοβηέκηνςζδ ημο 

ναδυκζμο ζε έκα ηηήνζμ ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ημο ζημ οπμηείιεκμ έδαθμξ. 

Γζαθμνέξ πίεζδξ ιεηαλφ ημο αένα ημο ηηδνίμο ηαζ ημο εδάθμοξ, μδδβμφκ ζηδκ 

δζείζδοζδ ημο ναδμκίμο δζα ιέζμο νςβιχκ, πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο. Μεηά 

ηδκ είζμδμ ημο ζημ ηηήνζμ, ημ ναδυκζμ δζαζπάηαζ ναδζεκενβά ζε εοβαηνζηά πνμσυκηα, 

ιενζηά απυ ηα μπμία είκαζ επίζδξ ναδζεκενβά ηαζ εηθφμοκ αηηζκμαμθία ηαηά ηδ 

δζάζπαζδ.[24,30,32] 

Χζηυζμ, ιζα επίζδξ ζδιακηζηή πδβή ναδζεκένβεζαξ, είκαζ ηαζ δ πνήζδ 

ναδζεκενβχκ οθζηχκ ηαηά ηδ δυιδζδ. Σμ ηζζιέκημ, βζα πανάδεζβια, πμο έπεζ 

παναπεεί απυ πεηνχιαηα πμο πενζέπμοκ μονάκζμ, ιπμνεί κα απμηεθέζεζ πδβή 

ναδμκίμο. Δπίζδξ ηεναιζηά οθζηά, μ πςνυθζεμξ, δ ηίζζδνδ ηαζ βνακίηεξ είκαζ 

ζημζπεία πμο εκδέπεηαζ κα εηπέιπμοκ ναδζεκένβεζα. Έπεζ δζαπζζηςεεί, επίζδξ, υηζ δ 

ακελέθεβηηδ απμαμθή ναδζεκενβχκ πδβχκ ηαζ απμαθήηςκ έπεζ δδιζμονβήζεζ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα πνμαθήιαηα ζηζξ αζμιδπακίεξ πάθοαα. Ζ ναδζεκένβεζα ζοκδέεηαζ ιε 

ημκ πάθοαα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ηαζ ηονίςξ ιε αοηυκ 

πμο ηαηαζηεοάγεηαζ ζηζξ παθοαμονβίεξ απυ ηδκ ακαηφηθςζδ παθαζμζζδήνμο. ηδκ 

Δθθάδα ημκ Αφβμοζημ ημο 1997 εκημπίζηδηε ηνμφζια ναδζεκένβεζαξ ζε 

παθαζμζίδδνμ ηαζ πάθοαα ζε βκςζηή αζμιδπακία. 

ε ηάεε πενίπηςζδ, βζα ηδκ απμθοβή ηδξ ναδζεκένβεζαξ ζοκίζηαηαζ ηαθυξ 

αενζζιυξ ημο πχνμο, δ πνήζδ εζδζηχκ ζηεβακμπμζδηζηχκ ιειανακχκ ηαζ δ πνήζδ ιδ 

ναδζεκενβχκ, μζημθμβζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ.[28,27,32] 
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7.3. ύλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηεξίνπ 

 

Δηθόλα 7.2 : φκδνμιμ ημο άννςζημο ηηδνίμο  

φιθςκα ιε ηδκ Παβηυζιζα Ονβάκςζδ Τβείαξ, ημ 30% ηςκ κέςκ ή 

επζζηεοαγυιεκςκ ηηζνίςκ πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα «εζςηενζηήξ νφπακζδξ». Ζ 

νφπακζδ αοηή μθείθεηαζ ζημκ ακεπανηή αενζζιυ ημο πχνμο, ζηδκ αηιμζθαζνζηή 

νφπακζδ, ζηδ ζηυκδ ηαζ ζηα αηάνεα πμο οπάνπμοκ ζημ πχνμ, ζηζξ αηηζκμαμθίεξ, 

αθθά ηαζ ζε πδιζημφξ νφπμοξ πμο μθείθμκηαζ ζηα οθζηά ηαηαζηεοήξ. οβηεηνζιέκα, 

υζμκ αθμνά ημοξ πδιζημφξ νφπμοξ, δ θμνιαθδεΰδδ (πμο ζοκακηάηαζ ζηα ιμκςηζηά 

οθζηά απυ πίζζα, πμθομονεεάκεξ, ίκεξ φαθμο, αθηαθμεζδή, ηθπ., ζε έπζπθα απυ 

ηυκηνα πθαηέ, ζε ρεοδμνμθέξ, ζε κμαμπάκ ή άθθα ζοκεεηζηά οθζηά, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ζηζξ ζοκεεηζηέξ ιμηέηεξ ηαζ ζε ηαπεηζανίεξ απυ ζοκεεηζηά οθζηά), είκαζ 

ιζα πδβή νφπακζδξ ηςκ πχνςκ ζημοξ μπμίμοξ γμφιε ή ενβαγυιαζηε.  

Βθαπηζηυξ, επίζδξ, πανάβμκηαξ είκαζ ηαζ μ αιίακημξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

εονέςξ ηζξ πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ ζε δμιζηά οθζηά (ηζζιέκημ), οθζηά δπμιυκςζδξ, 

πονμπνμζηαζίαξ ηαεχξ ηαζ ζε ιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Πνυηεζηαζ βζα μοζία 

ηανηζκμβυκμ πμο έπνεπε κα έπεζ απμιαηνοκεεί απυ υθα ηα ηηίνζα απυ ηδ δεηαεηία 

ημο '70, υιςξ μ αιίακημξ έηημηε δεκ ελαθακίζηδηε απυ ηα ηηίνζα.  

ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ υπζ ιυκμ παναιέκεζ ζε πμθθά ηηίνζα αθθά ηαζ 

απεθεοεενχκεηαζ ζημκ πχνμ θυβς ηδξ παθαίςζδξ ηαζ θεμνάξ ηςκ οθζηχκ 

επζδεζκχκμκηαξ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ηηδνίμο.[25,26]  

Ροπμβυκεξ μοζίεξ είκαζ επίζδξ ηαζ μζ ηεπκδηέξ μνοηηέξ φθεξ (πεηνμαάιααηαξ/ 

οαθμαάιααηαξ) πμο ακηζηαεζζημφκ ημκ αιίακημ ζακ εενιμιμκςηζηά οθζηά, ηαεχξ 

επίζδξ πηδηζηέξ μνβακζηέξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ ελαενχκμκηαζ ιε ηδ εενιμηναζία ηςκ 

εζςηενζηχκ πχνςκ απυ δζάθμνα πνμσυκηα, υπςξ πνχιαηα, πθαζηζηά, ηυθθεξ, η.θπ., 

υπμο οπάνπμοκ ςξ δζαθφηεξ.. Βέααζα, ηαζ μ ηαπκυξ απυ ηα ηζζβάνα ζοβηαηαθέβεηαζ 

ζηζξ νοπμβυκεξ πδβέξ πμο ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ έκα αθααενυ βζα ημοξ έκμζημοξ 
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πενζαάθθμκ, υπςξ επίζδξ ηα μλείδζα ημο αγχημο, ημ ιμκμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ημ 

δζμλείδζμ άκεναηα πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ ζοζηεοέξ ημο πχνμο. 

οιπηχιαηα ημο ζοκδνυιμο ημο άννςζημο ηηζνίμο είκαζ πμκμηέθαθμζ, 

γαθάδεξ, δφζπκμζα, εηγέιαηα, παεήζεζξ ημο ήπαημξ, ηςκ κεθνχκ ηαζ ημο ηεκηνζημφ 

κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ δζάθμνεξ αθθενβζηέξ εηδδθχζεζξ. οκεπχξ, είκαζ ακαβηαίμ 

κα παβζςεεί ιζα μζημθμβζηή πνμζέββζζδ ζηδκ μζημδμιζηή, ζηακή κα πνμηείκεζ 

εκαθθαηηζηέξ μζημθμβζηέξ μδμφξ, θζθζηέξ πνμξ ημκ άκενςπμ.[30,24,25,26] 

 

7.4. Οηθνινγηθά Τιηθά 

 

7.4.1. Κξηηήξηα Δπηινγήο Τιηθώλ 

 

Σα «ζςζηά» οθζηά πμο πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ  

ηηδνίμο, πνέπεζ κα πθδνμφκ ηζξ ελήξ πνμτπμεέζεζξ :  

 

• Δίκαζ ακαηοηθχζζια ηαζ ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ 

• Δίκαζ θοζζηά ηαζ υπζ απμηέθεζια ηδξ πδιζηήξ αζμιδπακίαξ, ανίζημκηαζ ζε αθεμκία 

ή είκαζ ακακεχζζια 

• Ζ παναζηεοή ημοξ ζημπεφεζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ, ζηδκ 

εθαπζζημπμίδζδ ηςκ απμαθήηςκ ηαζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ αενίςκ πμο είκαζ οπεφεοκα βζα 

ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο 

• Δίκαζ ημπζηά δζαεέζζια οθζηά, χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα 

ιεηαθμνά ζημκ ηυπμ πνήζδξ ημοξ 

• Έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ 

• Γεκ είκαζ ημλζηά. 

• Έπμοκ ηαευθμο ή εθάπζζημ πμζμζηυ πδιζηχκ εηπμιπχκ (π.π. μζ πηδηζηέξ μοζίεξ) 

• Ακηέπμοκ ζηδκ οβναζία, χζηε κα ιδκ ειθακίγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ «ιμφπθαξ» ζηα 

ηηήνζα 

• Ζ ζοκηήνδζδ ημοξ δεκ ειπενζέπεζ πδιζηέξ δζενβαζίεξ 

• οιαάθθμοκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζηα ηηήνζα 

• Βεθηζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο εζςηενζημφ αένα ηαζ βεκζηυηενα ζοιαάθθμοκ ζηδ 

δδιζμονβία οβζμφξ πενζαάθθμκημξ βζα ημοξ εκμίημοξ[28,30,24] 
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7.4.2. Οηθνινγηθά δνκηθά πξντόληα  

Πνυηεζηαζ βζα έκα πενζμνζζιέκμ ανζειυ πνμσυκηςκ, πμο πνδζζιμπμζμφκηακ  

παναδμζζαηά ζηζξ ηαηαζηεοέξ ηαζ δεκ πενζέπμοκ ζοκεεηζηά οθζηά, εκχ πνμένπμκηαζ  

απυ θοζζημφξ πυνμοξ πμο οπάνπμοκ ζε αθεμκία.  

 

• Χκή άξγηινο:  

 Δίκαζ έκα άνζζημ μζημδμιζηυ οθζηυ ιε πμθφ ηαθέξ ζδζυηδηεξ υζμκ αθμνά ζηδ 

ιδπακζηή ακημπή, ζηδ εενιμιυκςζδ ηαζ ζηδκ «ακαπκμή» ηςκ ελςηενζηχκ  ημίπςκ. 

Υνδζζιμπμζμφκηακ παναδμζζαηά ζηδκ πενζμπή ηδξ Μεζμβείμο. Μπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ηαηάθθδθα ζπδιαηζζιέκδ ιε ηδ ιμνθή ςιμπθίκεςκ ή ποηή ζε 

ηαθμφπζα πμο ιμζάγμοκ ιε αοηά ημο ζηονμδέιαημξ. Έκα ζπίηζ απυ ςιμπθίκεμοξ 

ιπμνεί επίζδξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ ίδζμ ζηάιια βζα ηδκ εειεθίςζδ ηδξ ακςδμιήξ, 

πενζμνίγμκηαξ ηδκ επίπηςζδ ηςκ μζημδμιζηχκ ενβαζζχκ ζημ πενζαάθθμκ. 

 • Αζβέζηεο:  

 Δπζηνέπεζ ηδκ ακηαθθαβή αένα ιεηαλφ ελςηενζημφ ηαζ εζςηενζημφ πχνμο, 

επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ «ακαπκμή» ημο ηηδνίμο ηαζ έπεζ ημ πθεμκέηηδια κα βίκεηαζ 

εφημθα δ ακαηαηαζηεοή ημο ζε ηιήιαηα πμο οθίζηαηαζ θεμνέξ ιε ημ πνυκμ. 

Απμννμθά δζμλείδζμ ημο άκεναηα απυ ημκ αένα, ελζζμννμπεί ηδκ οβναζία. 

• Κεηζέο από θαξύδα: 

 οκίζηαηαζ απυ ημ Ηκζηζημφημ ηδξ Βζμθμβίαξ ηδξ Καηαζηεοήξ ημο Ρυγεκπαζι 

ηδξ Γενιακίαξ. εεςνείηαζ «πνάζζκμ» οθζηυ ιε ηαθέξ δπμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ . 

• Ξύιν:  

 Πνυηεζηαζ βζα έκα απυ ηα ηονζυηενα οθζηά ηδξ μζημδμιζηήξ. Δίκαζ 

ακακεχζζιμ, απαζηεί ιζηνή επελενβαζία ηαζ απμηεθεί έκα γςκηακυ οθζηυ βζα ηδ 

ηαηαζηεοή. Πνμηεζιέκμο, υιςξ, κα παναηηδνίγεηαζ ςξ μζημθμβζηυ πνέπεζ κα 

πθδνμφκηαζ ηάπμζεξ πνμτπμεέζεζξ πμο αθμνμφκ ζηδκ πνμέθεοζδ ημο, ζηδ δζαδζηαζία 

παναβςβήξ ημο ηαζ ζημκ ηφπμ ηδξ επελενβαζίαξ πμο οθίζηαηαζ. Δπελενβαζίεξ ημο 

λφθμο ιε πνμσυκηα πδιζηήξ πνμέθεοζδξ ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ νοπμβυκεξ πδβέξ, 

εκχ δ πνήζδ λοθείαξ πμο πνμένπεηαζ απυ δάζδ ηςκ μπμίςκ δ δζαπείνζζδ αθθμζχκεζ ηα  

δαζζηά μζημζοζηήιαηα, ζε ηαιία πενίπηςζδ δε παναηηδνίγεηαζ ςξ μζημθμβζηή θφζδ.  

βζα ημ θυβμ αοηυ μζημθμβζηέξ μνβακχζεζξ πανέπμοκ πζζημπμίδζδ (FSC– Forest 

Stewardship Council-) πμο εββοάηαζ υηζ ηα πνμσυκηα λφθμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 
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πνμένπμκηαζ απυ δάζδ ηςκ μπμίςκ δ δζαπείνζζδ δεκ ακηζηίεεηαζ ζηα ηνζηήνζα βζα ηδκ 

ακάπηολδ ημοξ. 

  

• Ξύιν εκπνηηζκέλν κε καγλήζην:  

 Πνυηεζηαζ βζα μζημθμβζηυ οθζηυ ιε ηαθή εενιζηή ηαζ αημοζηζηή ιυκςζδ, πμο 

ιπμνεί κα «ακαπκέεζ». Δίκαζ, επίζδξ, δθεηηνζηά μοδέηενμ ηαζ ιδ ναδζεκενβυ. 

Πνμηφπηεζ απυ ημκ ειπμηζζιυ ζκχκ ημο λφθμο ιε εεζζηυ  ιαβκήζζμ ηαζ μλείδζμ ημο 

ιαβκδζίμο ζε ορδθή εενιμηναζία. 

• Κόιια από θανπηζνύθ:  

 Οζ ζοκήεεζξ ηυθθεξ απυ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ ιπμνμφκ κα  βίκμοκ αζηία 

πνυηθδζδξ επζαθααχκ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία ακαεοιζάζεςκ. Ζ ηυθθα  απυ 

ηαμοηζμφη είκαζ θοζζηυ, ιδ ημλζηυ πνμσυκ, ιε ζηαεενέξ ζοβημθθδηζηέξ ζδζυηδηεξ  ημ 

πνυκμ. 

• Κεξί από κέιηζζεο:  

 Οζημθμβζηυ πνμσυκ πμο ιπμνεί κα αλζμπμζδεεί βζα ημ θζκίνζζια ηαζ ηδκ 

πνμζηαζία ημο λφθζκςκ δαπέδςκ ηαζ βεκζηυηενα ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ. 

• Πιέγκα γηνύηαο:  

 Πνυηεζηαζ βζα θοηζηέξ ηθςζηζηέξ ίκεξ πμο ελάβμκηαζ απυ ημ αθαζηυ ιενζηχκ 

θοηχκ ηςκ ηνμπζηχκ πςνχκ. Υνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή εζςηενζηχκ 

ιμκςηζηχκ επζπνζζιάηςκ, έηζζ χζηε κα απμννμθμφκηαζ μζ ηάζεζξ, θυβς ηδξ ζοζημθήξ 

ημο κενμφ ημο ημκζάιαημξ.  

• Φειιόο:  

 Έπεζ άνζζηεξ ιμκςηζηέξ ηαζ δπμαπμννμθδηζηέξ ζδζυηδηεξ. Μπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ζοιπζεζιέκμξ ζε θφθθα, ή ηνζιιέκμξ ζε ηυηημοξ. Δίκαζ θοζζηυ οθζηυ  

ηαζ ιδ ημλζηυ. 

• Χζηεληηηθόο Υάιπβαο:  

 Λυβς ηδξ παναηηδνζζηζηήξ ημο ζφκεεζδξ, είκαζ αιαβκδηζηυξ  ηαζ 

ακμλείδςημξ. Μμκαδζηυ ιεζμκέηηδια ημο ημ ορδθυ ημο ηυζημοξ.[28,24,30] 
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7.4.3.  Θεξκνκνλσηηθά πιηθά 

  

 ηαειυ ζηδκ ελέθζλδ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ απεηέθεζε δ πνχηδ 

εκενβεζαηή ηνίζδ ηςκ ανπχκ ημο 1970, υπμο δ επζηαβή πενζμνζζιμφ ηςκ ακαβηχκ ζε 

εένιακζδ  μδήβδζε ζε άκεδζδ ζηδκ αβμνά εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ πμο αολήεδηε 

ηαπφηαηα βζα  κα θηάζεζ ζ' έκα ηφηθμ ενβαζζχκ ηδξ ηάλδξ ημο 1.000.000.000 Σ ημ 

πνυκμ. Χζηυζμ,  ζοπκά δ πνήζδ πμθθχκ απυ αοηά εβηοιμκεί ηζκδφκμοξ βζα ηδκ οβεία 

ηαζ ημ  πενζαάθθμκ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ ιζα ζςζηή εενιμιυκςζδ, δ μπμία απαζηεί 

πενίπμο ημ 2% ημο ανπζημφ ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ημο ηηδνίμο, ιπμνεί κα 

ελμζημκμιήζεζ ιέπνζ  ηαζ ημ 50% ημο ηυζημοξ θεζημονβίαξ ηδξ εένιακζήξ ημο. Μζα 

ηαημζηία 100m2 ηαθά εενιμιμκςιέκδ, ελμζημκμιεί πενίπμο 2 ηυκμοξ πεηνέθαζμ ζε 

ζπέζδ ιε ιζα αιυκςηδ ηαημζηία. Ζ ηαθή εενιμιυκςζδ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδ 

ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ιέζα απυ ημοξ ημίπμοξ, ηα παηχιαηα, ηζξ μνμθέξ, ηα 

πανάεονα, η.θπ. ηαηά πμθφ  ιεβάθμ πμζμζηυ. Δπζεοιδηή είκαζ δ πνήζδ οθζηχκ ιε 

ιζηνυ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ.[24, 26,30,32] 
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Πάρνο 

εμσηεξηθνύ 

ηνίρνπ 

Σηκή U κε πξόζζεηε ζεξκηθή κόλσζε  (W/m2.°K) 

Πνυζεεηδ ιυκςζδ 

πζ 

Μoκςιέκα 

6 cm 8cm 10cm 12cm 14cm 

38cm ζηαεενμφ 

ημφαθμο 
1.45 0.45 0.37 0.31 0.27 0.24 

38cm ηεκυ ημφαθμ 

(παθζυ) 

1.08  0.41 0.34 0.29 0.25 0.23 

38cm ηεκυ ημφαθμ 

(κέμ) 
0.36  0.23 0.21 0.19 0.17 0.16 

30cm πονυημοαθμ 

(Ytong) 

0.46  0.27 0.24 0.21 0.19 0.18 

30cm μπθζζιέκμ 

ηονυδεια 

3.20 0.55 0.43 0.36 0.30 0.26 

30cm ζοιπαβέξ 

λφθμ 
0.60  0.32 0.27 0.24 0.21 0.19 

Πίλαθαο 7.2 : Σζιή U ακάθμβα ιε ηδ ιυκςζδ ι 

 

 

>0.40 Ανεπαρκζσ 

0.31 - 0.40 Καλό 

0.25-0.30 Πολφ καλό 

<0.25 Εξαιρετικά (Χαμηλά ενεργειακά επίπεδα) 

Πίλαθαο7.3 : Γζαηοιάκζεζξ ηςκ ηζιχκ U, ακάθμβα ιε ηα επίπεδα εενιμιυκςζδξ  
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7.4.3.1.  Θεξκνκνλσηηθά πιηθά ζπκβαηηθά θαη κε 

 

 ηδκ αβμνά ηοηθμθμνμφκ ηα ελήξ εενιμιμκςηζηά οθζηά (ζοιααηζηά ηαζ 

μζημθμβζηά) : 

 

• Δμειαζκέλε πνιπζηεξίλε:  

 Πνυηεζηαζ βζα οθζηυ πμο δζαηίεεηαζ ζηδκ αβμνά. Δίκαζ οθζηυ ιδ 

ακαηοηθχζζιμ, πνμένπεηαζ απυ ιδ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ (οδνμβμκάκεναηεξ), 

δ παναβςβή ημο είκαζ εκενβμαυνμξ ηαζ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηδ δζαθοβή πηδηζηχκ 

μοζζχκ αενίςκ ζημ πενζαάθθμκ, υπςξ πθςνμθεμνακενάηςκ ηαζ πεκηακίμο. 

οιαάθθεζ έηζζ ζηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ ζημζαάδαξ ημο υγμκημξ ηαζ ζημ θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο. ε πενίπηςζδ πονηαβζάξ απεθεοεενχκμκηαζ επζηίκδοκα, ημλζηά 

ανςιζμφπα αένζα.  

 

• Πνιπνπξεζάλε:  

 Τθζηυ ιδ ακαηοηθχζζιμ πμο πνμένπεηαζ απυ ιδ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ. 

Γεκ επζηνέπεζ ζημ ηηήνζμ κα δζαπκέεζ, εκχ έπεζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο. 

Δίκαζ δοκαηυκ κα απεθεοεενχκμκηαζ αιίκεξ, πμο είκαζ μοζίεξ επζηίκδοκεξ, εκχ ζε 

εηδήθςζδ θςηζάξ πανάβεηαζ ηοάκζμ πμο είκαζ ζδζαίηενα ημλζηυ . 

 

• Ταινβάκβαθαο θαη πεηξνβάκβαθαο:  

 Ζ παναβςβή ημοξ ζοκδέεηαζ ιε εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, είκαζ ιδ 

ακακεχζζια (εηηυξ ηδξ οάθμο), πνμένπμκηαζ υιςξ απυ οθζηά ζε αθεμκία. Έπμοκ 

ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδκ οβεία, βζα αοηυ ηαηαηάζζμκηαζ απυ ημκ Παβηυζιζμ 

Ονβακζζιυ Τβείαξ ζηα εκ δοκάιεζ ηανηζκμβυκα οθζηά πμο επζδνμφκ ζημκ άκενςπμ 

ιέζς ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ.  

ηδ Γενιακία έπεζ απαβμνεοηεί δ πνήζδ ημοξ ζηα δδιυζζα ηηήνζα ηαζ εθανιυγμκηαζ 

ιυκμ ζηα  ιζηνυηενα ηηήνζα υηακ αοηά ζηεβακμπμζδεμφκ απυθοηα.  

 

• Πεξιίηεο:  

 Πνυηεζηαζ βζα ιδ ακακεχζζιμ οθζηυ, πμο ανίζηεηαζ ςζηυζμ ζε αθεμκία 

ζηδ θφζδ.  Ακαηοηθχκεηαζ ιενζηχξ ηαζ δεκ απεθεοεενχκεζ ημλζηέξ μοζίεξ. 
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• Hraklith:  

 Δίκαζ έκα απμδεηηυ οθζηυ, πμο απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ λοθυιαθθμ-ίκεξ λφθμο 

ηαζ ηζζιέκημ, πμο απαζηεί ιεκ ανηεηή εκένβεζα βζα ηδκ παναβςβή ημο, αθθά 

ιζηνυηενδ δε ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα οθζηά. Πανέπεζ οβζεζκή εενιμιυκςζδ, δπμιυκςζδ 

ηαζ δπμαπμννυθδζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ πονμπνμζηαζία θυβς ηδξ μνοηημπμίδζδξ ημο 

λφθμο ιε ημ ηζζιέκημ. Δπίζδξ πανμοζζάγεζ ελαζνεηζηή πνυζθοζδ ζημ ιπεηυκ ηαζ ζηα 

επζπνίζιαηα. Γεκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ οβναζία, έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ, είκαζ 

απνυζαθδημξ απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Γεκ ζοκδέεηαζ ιε πνμαθήιαηα οβείαξ ηςκ 

εκμίηςκ ηαζ δεκ απεθεοεενχκμκηαζ ημλζηέξ μοζίεξ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ. 

  

• Γηνγθσκέλνο θειιόο:  

 Δίκαζ ακαηοηθχζζιμ οθζηυ ηαηά 100%, πνμένπεηαζ απυ ακακεχζζιδ πδβή 

(θεθθυδεκηνα) ηαζ δ παναβςβή ημο απαζηεί παιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Γεκ έπεζ 

επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία, είκαζ απυθοηα θζθζηυ, ανηεί δ ημπμεέηδζδ ημο κα ιδ 

ζοκδοάγεηαζ ιε πνήζδ ζοκεεηζηχκ ημθθχκ. Μεζμκέηηδια ημο είκαζ ημ ζπεηζηά 

αολδιέκμ ηυζημξ ημο, ζοβηνζηζηά ιε ηα άθθα εενιμιμκςηζηά οθζηά.  

 

7.4.4. Οηθνινγηθά ζεξκνκνλσηηθά πιηθά 

 

 Τθζηά πμο είκαζ ακαηοηθχζζια ηαζ ηαοηυπνμκα θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ, 

δίπςξ κα  είκαζ αηνζαά, είκαζ ηα παναηάης:  

 

• Λζκανυιαθθμ 

• Ρμθυ απυ ίκεξ ημημθμίκζηα 

• Μμκςηζηυ νμθυ απυ οπμθείιιαηα ααιααηζμφ 

• Σγίαα 

• Γζμβηςιέκμ άνβζθμ 

 

  

Σα οθζηά αοηά, ιπμνεί ηακείξ κα ηα ανεζ ζηζξ Δονςπασηέξ πχνεξ, ςζηυζμ ζηδκ 

Δθθάδα δεκ είκαζ αηυια βκςζηά, πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ πχνα ιαξ δζαεέηεζ ηαζ άνβζθμ  

ηαζ ααιαάηζ ηαζ θζκάνζ. Οζ πνμζπάεεζεξ ςζηυζμ βζα ακεφνεζδ μζημθμβζηχκ  

εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ζοκεπίγεηαζ, ημοθάπζζημκ ζε ενβαζηδνζαηυ 

επίπεδμ.[24,25,13,32] 
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 7.5. Γηαθαλήο ζεξκνκόλσζε 

 

 Δκαθθαηηζηή εενιμιυκςζδ απμηεθεί δ δζαθακήξ εενιμιυκςζδ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή  ιεβάθςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ. Οζ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ είκαζ 

πμθφ ηαθέξ,  ηαθφηενεξ αηυιδ ηαζ απυ δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ. οβηεηνζιέκα, μ ιέζμξ 

ζοκηεθεζηήξ  ενιμπεναηυηδηαξ ηςκ οθζηχκ αοηχκ είκαζ 1  W m−2 K−1 βζα πάπμξ 10 

cm, εκχ βζα  δζπθυ οαθμπίκαηα δ ηζιή είκαζ πενίπμο 3 1 W m−2 K−1. Ζ δζαθακήξ 

εενιμιυκςζδ ιπμνεί κα εθανιμζεεί ηαζ πάκς απυ οπάνπμοζεξ αιυκςηεξ 

ημζπμπμζίεξ, υπςξ  αηνζαχξ ζοιααίκεζ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ ιμκχζεζξ.[28] 

 

7.6. Οηθνινγηθά ρξώκαηα 

 

 Σα πνχιαηα ιε ηα μπμία αάθμοιε ιζα επζθάκεζα (ημίπμ, μνμθή, ημοθχιαηα, 

αθθά ηαζ έπζπθα), πνμηεζιέκμο κα πανάζπμοιε πνμζηαζία απυ ηδκ θεμνά ημο πνυκμο 

ηαζ ηδκ μλείδςζδ, αθθά ηαζ βζα αζζεδηζημφξ θυβμοξ, ζοκήεςξ πενζέπμοκ ιζα πθδεχνα  

πδιζηχκ μοζζχκ πμο είκαζ επζηίκδοκεξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Σέημζεξ μοζίεξ είκαζ 

αανέα ιέηαθθα, πηδηζηέξ εκχζεζξ, ηαεχξ ηαζ άθθεξ επζαθααείξ μοζίεξ. οκεπχξ δ  

ακάβηδ βζα μζημθμβζηά πνχιαηα είκαζ ιεβάθδ. 

Σέημζα πνχιαηα είκαζ αοηά πμο  θηζάπκμκηαζ 100% απυ θοζζηά ζοζηαηζηά, 

πμο δοζηοπχξ υιςξ αηυια έπμοκ ιεβάθμ  ηυζημξ, ηαεχξ ηαζ πνχιαηα ήπζαξ πδιείαξ, 

ηα μπμία πενζέπμοκ πδιζηά πνυζεεηα ηα  μπμία ςζηυζμ είκαζ ήπζαξ ζφζηαζδξ, 

παναιέκμκηαξ έηζζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ  ηαζ ημκ άκενςπμ.  

ε έκα ηηήνζμ ζημ μπμίμ πνδζζιμπμζμφιε μζημθμβζηά πνχιαηα, πεηοπαίκμοιε 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, ιζηνυηενδ παναβςβή νφπςκ, θζβυηενμ  αηάεανημ κενυ ηαζ 

ιζηνυηενεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. 

Αλζμζδιείςημ είκαζ  μηζ ηα πνχιαηα πμο παναζηεοάγμκηαζ απυ ηδκ 

πεηνμπδιζηή αζμιδπακία δδιζμονβμφκ ζδιακηζηή πμζυηδηα απμαθήηςκ, εκχ ημ κενυ 

πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα ενβμζηάζζα παναβςβήξ ημοξ, δζμπεηεφεηαζ ζοκήεςξ 

(ιμθοζιέκμ) ζημ πενζαάθθμκ, θυβς ημο ορδθμφ ηυζημοξ ακαηφηθςζδξ ημο. ήιενα, 

αηυια ηαζ ζημκ Δθθαδζηυ  πχνμ, οπάνπμοκ εηαζνίεξ πμο δναζηδνζμπμζμφκηαζ ζηα 

μζημθμβζηά πνχιαηα.[28,24] 
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7.7. Οηθνινγηθά θνληάκαηα 

 ημ πθαίζζμ ηδξ ακαγήηδζδξ μζημθμβζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ, ημπμεεηείηαζ ηαζ 

μζ  ηνμθή πνμξ ημοξ «εκαθθαηηζημφξ» ζμαάδεξ. Πνυηεζηαζ βζα οθζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηακ ζημ πανεθευκ ηαζ ζέαμκηαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ.  

Απμηεθμφκ ζοκδοαζιυ ημκίαξ ηαζ ηεναιζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ έπμοκ ςξ ηφνζμ  

πθεμκέηηδια υηζ είκαζ θοζζηά πνμσυκηα δίπςξ πδιζηέξ πνμζιίλεζξ, πμο ακηέπμοκ ζημ 

πνυκμ. Απμηεθμφκηαζ απυ ηα ελήξ ζοζηαηζηά: 

• Θεξαηθή γε:  

 Πνυηεζηαζ βζα θοζζηή δθαζζηζμβεκή πμγμθάκδ (οθζηυ ιε ζδζυηδηεξ 

παναπθήζζεξ ιε αοηέξ ημο ηζζιέκημο), πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ικδιείςκ, αθθά ηαζ ηδ δυιδζδ κέςκ ηαηαζηεοχκ. Πθεμκέηηδια ηδξ 

είκαζ δ ζδζυηδηα ηδξ κα εκχκεηαζ ιε ηδκ άζαεζημ ηαζ κα ζπδιαηίγεζ αζαεζημπονζηζηέξ 

εκχζεζξ πμο ζηθδναίκμοκ ημ ημκίαια, πανμοζίαξ οβναζίαξ. Σδκ ζδζυηδηα αοηή ηδκ 

μθείθεζ ζημ πονίηζμ πμο πενζέπεζ. οκίζηαηαζ κα ιδκ πνδζζιμπμζείηαζ ημ οθζηυ ζε 

εενιμηναζίεξ ηάης ηςκ 5
μ
 C ηαζ άκς ηςκ 35

μ
 C, εκχ πνέπεζ κα απμεδηεφεηαζ ζε 

ηαθοιιέκμ ηαζ ζηεβκυ πχνμ.[30] 

• Πνδνιάλε Μήινπ: 

  Ζ θοζζηή πμγμθάκδ πνδζζιμπμζήεδηε πνχηα απυ ημοξ Ρςιαίμοξ ηαζ ήηακ 

ζοζηαηζηυ ημο Ρςιασημφ ζηονμδέιαημξ, πμο απμηέθεζε ιεβάθδ ηαζκμημιία ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ. ηδ Mήθμ οπάνπμοκ ιεβάθα ημζηάζιαηα πμγμθάκδξ πμο πνμένπμκηαζ 

απυ ηδκ δθαζζηεζαηή δνάζδ ζε παθζυηενεξ επμπέξ ζημ κδζί, ηαζ είκαζ πνμσυκηα ημο 

ορδθμφ βεςεενιζημφ πεδίμο ηαζ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηςκ βεςεενιζηχκ νεοζηχκ ζημ 

εζςηενζηυ αοημφ. Σα εκενβά μνοπεία πμγμθάκδξ ανίζημκηαζ ζηδ Μήθμ, αθθά ηαζ 

ζηδκ Κίιςθμ ηαζ ηδκ ηφδνα ημο κμιμφ Πέθθδξ. 

• Κεξακάιεπξν:  

 Έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο αλίγεζ κα πνμζηίεεηαζ ζημ ζμαά είκαζ ημ 

ηεναιάθεονμ, αβαπδιέκμ οθζηυ ηςκ Ρςιαίςκ ηαζ ηςκ Βογακηζκχκ. 

Υνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδκ Βογακηζκή πενίμδμ ζηδκ εηηθδζία ηδξ Αβίαξ μθίαξ ζηδ 

Θεζζαθμκίηδ, απμδεζηκφμκηαξ έηζζ ηαζ ηδκ ακημπή ημο ζημ πέναζια ηςκ  πνυκςκ. 

Δίκαζ θηζαβιέκμ απυ άνβζθμ πμο έπεζ ρδεεί ζε ορδθή εενιμηναζία ηαζ ιεηά έπεζ βίκεζ 

ζηυκδ. Δηηυξ ημο υηζ αολάκεζ εκηοπςζζαηά ηδκ ακημπή ημο ζμαά, ιπμνεί κα δχζεζ 
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ηαζ ηάπμζα θοζζηά βαζχδδ πνχιαηα, απαθθάζζμκηαξ ημκ ζδζμηηήηδ απυ ηα έλμδα ημο 

ααρίιαημξ.   

ε ηάεε πενίπηςζδ δ ακημπή ημο μζημθμβζημφ ζμαά δε ζοβηνίκεηαζ ιε εηείκδ 

ημο ζοιααηζημφ. Σα ζζημνζηά ηηήνζα πμο αηυιδ ζηέημοκ ζε ελαζνεηζηή ηαηάζηαζδ 

είκαζ γςκηακή απυδεζλδ αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ ημοξ. Δπίζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα 

απμθεοπεεί δ πνήζδ πνςιάηςκ, αθμφ ηα ημκζάιαηα αοηά ιπμνμφκ  κα πνμζθένμοκ 

θοζζημφξ ηαθαίζεδημοξ πνςιαηζζιμφξ. ζμκ αθμνά δε ηδκ οβναζία, ηα μζημθμβζηά 

ημκζάιαηα επζηνέπμοκ ηδκ ακαπκμή ημο ηηδνίμο, χζηε κα ιδκ εβηθςαίγεηαζ 

ακεπζεφιδηδ οβναζία.[24,30] 
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7.8. Κξηηήξηα επηινγήο Γνκηθώλ Τιηθώλ 

 

 

Πίλαθαο 7.4 : Δκδεζηηζηά παναδείβιαηα επζθμβχκ ζε δμιζηά πνμσυκηα  
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O παναπάκς πίκαηαξ, δίκεζ εκδεζηηζηά ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ βζα δζάθμνα 

δμιζηά πνμσυκηα, αάζδ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ «Πενζααθθμκηζηήξ Πνμηίιδζδξ», δ μπμία 

εθανιυγεηαζ ιε επζηοπία ζε πμθθέξ εονςπασηέξ πχνεξ πμο επζθέβμοκ ηαζ πνμςεμφκ 

ηδκ μζημθμβζηή δυιδζδ. Ζ «Πενζααθθμκηζηή Πνμηίιδζδ» ααζίγεηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ ααειμκυιδζδ ημοξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ μνζζιέκμοξ 

πανάβμκηεξ, έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί έκα είδμξ πενζααθθμκηζηήξ ηαηάηαλδξ ημοξ.  

 Μενζηά απυ ηα ηνζηήνζα αοηά είκαζ ηα ελήξ : 

 

• Ζ ζπακζυηδηα ηςκ πνχηςκ οθχκ 

• Ζ μζημθμβζηή επίπηςζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ελυνολδ ηαζ ηδκ παναβςβή ηςκ 

πνχηςκ οθχκ, ηαεχξ επίζδξ μζ εηπμιπέξ νφπςκ ηαηά ηδκ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία.  

• Ζ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ζε υθα ηα ζηάδζα (ελυνολδ, επελενβαζία, 

ιεηαθμνά) 

• Ζ ηαηακάθςζδ κενμφ 

• Ζ πνήζδ ή έηθοζδ μοζζχκ επζαθααχκ ηυζμ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, υζμ ηαζ 

βζα ημ πενζαάθθμκ (π.π. έηθοζδ ημλζηχκ μοζζχκ) 

• Ζ πνυηθδζδ δπμνφπακζδξ ή δοζάνεζηςκ μζιχκ[24,30,32] 

 

Μζα εκδεζηηζηή πανμοζίαζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ μζημδμιζηχκ οθζηχκ, είκαζ ηαζ μ 

πίκαηαξ πμο αημθμοεεί, ημο μπμίμο δ ενιδκεία ελδβείηαζ παναηάης: 

 

Α Πδβή Πνμέθεοζδξ 

Β Βζμθμβζηή Γζάνηεζα Εςήξ 

Γ Οζημθμβζηή οιααηυηδηα 

Γ Καηακάθςζδ Δκένβεζαξ 

Δ Ραδζεκένβεζα 

Σ Σμλζηέξ Πηδηζηέξ Οοζίεξ 

Ε Οζιέξ 

Πίλαθαο 7.5 : Πμζυηδηα δμιζηχκ οθζηχκ  
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0 Να απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ημο 

1 Γε ζοκζζηάηαζ 

2 Αιθίαμθδ Υνήζδ 

3 οκζζηάηαζ δ πνήζδ ημο 

Πίλαθαο 7.6: Πμζυηδηα δμιζηχκ οθζηχκ  

Τιηθό 
ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

Α Β Γ Γ Δ Σ Ε 

Ξφθθμ 3 3 3 3 3 3 3 

Φεθθυξ 3 3 3 3 3 3 3 

Άνβζθμξ 3 3 3 3 3 3 3 

Κενί Μέθζζζαξ 3 3 3 3 3 3 3 

Σμφαθμ 2 3 3 2 2 2 3 

Αζαμζημημκίαια 2 2 3 2 3 2 3 

Φοζζηυ Λζκέθαζμ 1 2 3 2 3 3 3 

Σζζιέκημ ηφπμο 

Portland 
1 0 2 1 0 1 3 

Πθάηα Αιζάκημο 1 0 0 1 1 - 3 

οκεεηζηυξ 

Γφρμξ 
0 0 0 1 0 - 3 

Γοαθί 0 1 1 0 3 0 3 

Αζθαθηυπακμ 1 0 1 1 3  0 

Πμθοεζηέναξ 0 0 0 0 3 0 0 

PVS 0 0 0 0 3 0 0 

οκεεηζηή 

Κυθθα 
0 0 0 0 3 0 3 

BETANAME 0 0 0 0 1 0 3 

οκεεηζηυ 

Βενκίηζ 
0 0 0 0 3 0 0 

Πίλαθαο7.7 : Πμζυηδηα δμιζηχκ οθζηχκ  
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7.9. Τιηθά Νέαο Σερλνινγίαο –PCM 

 

 

 

Δηθόλα 7.3 : Τθζηά αθθαβήξ θάζδξ 

 

7.9.1. Ση είλαη ηα PCM 

 

Σα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ (Phase Change Materials), έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα 

ηήημκηαζ ηαζ κα ζηενεμπμζμφκηαζ – κα αθθάγμοκ δδθαδή θάζδ- ζημ εφνμξ ηςκ 

εενιμηναζζχκ  ζηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ, ιε απμηέθεζια κα απμεδηεφμοκ, αθθά 

ηαζ κα πνμζθένμοκ ιεβάθα πμζά εκένβεζαξ. Γεδμιέκμο υηζ δ θακεάκμοζα εενιυηδηα 

είκαζ δ εκένβεζα ζηδ ιμνθή εενιυηδηαξ πμο απμαάθθεηαζ ή απμννμθάηαζ απυ έκα 

οθζηυ ηαηά ηδκ αθθαβή θάζδξ, επζεοιδηυ είκαζ ηα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ κα 

πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ ηζιή θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ. Έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα 

μιαθμπμζμφκ ηζξ δζαηοιάκζεζξ εενιυηδηαξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ εκυξ ηηδνίμο ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, ιε ημ κα ιεζχκμοκ ηζξ αηναίεξ εενιμηναζίεξ, πμο είκαζ 

απμηέθεζια αηναίςκ ελςηενζηχκ εενιμηναζζχκ πμο παναηδνμφκηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Μεζχκμοκ, θμζπυκ, ηζξ ακάβηεξ ζε εενιζηά ηαζ ροηηζηά θμνηία 

ελαζθαθίγμκηαξ έηζζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα ημ πνήζηδ. 

 Με απθά θυβζα εα ιπμνμφζε κα πενζβναθεί δ θεζημονβία ημοξ ςξ ελήξ: 

ε εενιμηναζία δςιαηίμο ηα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ ανίζημκηαζ ζε ζηενεά 

ηαηάζηαζδ. ηακ υιςξ αολδεεί δ εενιμηναζία ημο πχνμο, οβνμπμζμφκηαζ 

απμννμθχκηαξ εενιυηδηα ηδκ μπμία παίνκμοκ απυ ημ δςιάηζμ, ημ μπμίμ ηεθζηά 

ρφπεηαζ. ηακ δε δ εενιμηναζία ημο πχνμο πέθηεζ, ηα οθζηά αοηά ζηενεμπμζμφκηαζ, 

απμαάθθμκηαξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζηενεμπμίδζδξ ημοξ εενιυηδηα πνμξ ημκ 

εζςηενζηυ πχνμ. 

 οκεπχξ, είκαζ πνμθακέξ υηζ μ εκημζπζζιυξ ηέημζςκ οθζηχκ ζε ημζπμπμζία, ή δ 

πνήζδ ημοξ ζε ζοκενβαζία ιε εκδμδαπέδζα εένιακζδ είκαζ ιέεμδμζ ζδζαίηενα 

απμδμηζηέξ.  
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Γζα ηδ πνήζδ ηςκ οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ ζηα ηηήνζα είκαζ επζεοιδηυ αοηά κα 

έπμοκ ηζξ ελήξ ζδζυηδηεξ: 

 

• Δπζεοιδηυ ζδιείμ ηήλδξ πάκς απυ 25 0C 

• πεηζηυ παιδθυ ηυζημξ παναβςβήξ ηαζ αβμνάξ 

• Να ιδκ είκαζ ημλζηά, δζαανςηζηά, ή εφθθεηηα 

• Να πανμοζζάγμοκ ορδθή αβςβζιυηδηα 

• Μεβάθδ ηζιή θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ.[24] 

 

7.9.2.Καηεγνξίεο PCM 

Με αάζδ ηδ ζφζηαζδ ημοξ, ηα οθζηά πμο αθθάγμοκ θάζδ ιπμνυοκ κα 

μιαδμπμζδεμφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ηα νξγαληθά ηαζ ηα αλόξγαλα οθζηά: 

 

Οξγαληθά πιηθά 

     Ζ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ηζξ παναθίκεξ ηαζ ηα ιζηνμηνοζηαθθζηά 

ηενζά, ηαεχξ επίζδξ ηα θζπανά μλέα, εζηένεξ, αθημυθεξ θζπανχκ μλέςκ ή ηαζ 

ιίβιαηα αοηχκ. 

  

Σα πθεμκεηηήιαηα ημοξ είκαζ ηα ελήξ: 

• Δίκαζ ζπεηζηά θηδκά 

• Δίκαζ ιδ δζαανςηζηά οθζηά, πδιζηά ηαζ εενιζηά ζηαεενά 

• πεηίγμκηαζ ιε ιζηνυ ηίκδοκμ νφπακζδξ ημο κενμφ 

• Έπμοκ ζπεηζηά παιδθυ ηυζημξ ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ 

 

Χζηυζμ, πανμοζζάγμοκ ηα αηυθμοεα ιεζμκεηηήιαηα: 

• Δίκαζ ακαθθέλζια ζε ζπεηζηά παιδθέξ εενιμηναζίεξ (200) 

• Έπμοκ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ παιδθυηενμ απυ ηα ακυνβακα οθζηά 

• Έπμοκ ιζηνυηενδ ποηκυηδηα απυ ηα ιδ μνβακζηά 

• Ζ θακεάκμοζα εενιυηδηαξ οβνμπμίδζδξ ημοξ είκαζ επίζδξ παιδθυηενδ απυ ηα 

ακυνβακα οθζηά 

 

Ακυνβακα οθζηά 
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Πνυηεζηαζ ηονίςξ βζα δζαθφιαηα έκοδνςκ αθάηςκ, πμο πανμοζζάγμοκ πμθφ ηαθέξ 

ζδζυηδηεξ.  

 

Σα πθεμκεηηήιαηα ημοξ είκαζ : 

• Έπμοκ ιεβάθδ ηζιή θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ ηαζ αβςβζιυηδηαξ 

• Δίκαζ ιδ ακαθθέλζια 

• Έπμοκ ζπεηζηά ιεβάθδ ποηκυηδηα 

 

ηα ιεζμκεηηήιαηα ημοξ ζοβηαηαθέβμκηαζ ηα ελήξ: 

• Δίκαζ δζαανςηζηά, βζα ημ θυβμ αοηυ είκαζ απαναίηδηδ δ απμεήηεοζδ ηςκ οθζηχκ ζε 

εκζζποιέκδ ζοζηεοαζία 

• Γεκ είκαζ εενιζηά ζηαεενά 

• Έπμοκ ανηεηά ιεβάθμ ηυζημξ αβμνάξ ζε ζπέζδ ιε ηα μνβακζηά 

• Ακ εηηεεμφκ ζε οβναζία εηθοθίγμκηαζ μζ ζδζυηδηεξ ημοξ[24] 

 

7.10. Δηδηθά Κξύζηαιια 

 

Πνυηεζηαζ βζα εζδζηά ηνφζηαθθα ζοβηεηνζιέκδξ ηεπκμθμβίαξ, ηα μπμία 

δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ηα ημζκά ςξ πνμξ ηα εενιζηά ηαζ ηα θςημιεηνζηά ημοξ 

παναηηδνζζηζηά ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. 

Γζαηνίκμκηαζ ζε : 

α) Απνξξνθεηηθά:  

Πενζμνίγμοκ ηδκ δζαπεναηυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ δζαιέζμο ημο παναεφνμο 

ηαζ αολάκμοκ, ιεηά ηδκ απμννυθδζδ, ηδκ επακεηπμιπή πνμξ ημ ελςηενζηυ. 

Πθεμκέηηδια ημοξ είκαζ ημ υηζ δεκ δδιζμονβμφκ εάιαςζδ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ 

ημο ηηζνίμο.[3,9] 

β) Σα αλαθιαζηηθά:  

Kαθφπημκηαζ απυ θεπηή ζηνχζδ μλεζδίμο ιεηάθθμο πμο είκαζ έκημκα 

ακαηθαζηζηυ. οκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ, αθθά ιπμνεί κα 

πνμηαθέζμοκ εάιαςζδ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ζηα βφνς ηηίνζα. 

Οζ δφμ αοημί ηφπμζ ηγαιζχκ ζοζηήκμκηαζ ηονίςξ βζα δοηζηά/ακαημθζηά πανάεονα. 
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γ) Κξύζηαιια ρακειήο εθπνκπήο (low-e): 

 Σα ηνφζηαθθα αοηά, είκαζ ζπεδυκ αδζαπέναζηα απυ ηδκ οπένοενδ 

αηηζκμαμθία (εενιζηή αηηζκμαμθία πνμενπυιεκδ ηονίςξ απυ βεζημκζηά ηηήνζα). πςξ 

είκαζ βκςζηυ θζβυηενδ απυ ηδ ιζζή αηηζκμαμθία ημο ήθζμο είκαζ μναηή. 

Αηηζκμαμθία ιεβαθφηενμο ιήημοξ ηφιαημξ απυ ηδκ μναηή είκαζ δ οπένοενδ 

αηηζκμαμθία, δ μπμία βίκεηαζ αζζεδηή ςξ εενιυηδηα, εκχ αηηζκμαμθία ιζηνυηενμο 

ιήημοξ ηφιαημξ είκαζ δ οπενζχδδξ. ηακ δ δθζαηή αηηζκμαμθία πνμζπίπηεζ ζε έκα 

πανάεονμ, μναηυ θςξ, εενιυηδηα ηαζ οπενζχδδξ αηηζκμαμθία ακηακαηθχκηαζ, 

απμννμθχκηαζ, ή εηπέιπμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο. 

Με ηδκ ημπμεέηδζδ ηνοζηάθθςκ παιδθήξ εηπμιπήξ, ζε εενιά ηθίιαηα, 

ακηακαηθάηαζ δ εενιή αηηζκμαμθία ιεβάθμο ηφιαημξ, αθθά επζηνέπεηαζ δ δζέθεοζδ 

ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ. Ακηίεεηα, ζε ροπνά ηθίιαηα ακηακαηθάηαζ δ εενιή 

αηηζκμαμθία ιεβάθμο ηφιαημξ πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο, ιε ηαοηυπνμκδ, 

επίζδξ, δζέθεοζδ ηδξ μναηήξ αηηζκμαμθίαξ.  

Ζ ιζηνυηενμο ηφιαημξ μναηή αηηζκμαμθία απμννμθάηαζ έπεζηα απυ ημ 

πάηςια, ημοξ ημίπμοξ ηαζ ηα έπζπθα ηαζ επακεηπέιπεηαζ ςξ εενιή αηηζκμαμθία 

ιεβαθφηενμο ιήημοξ ηφιαημξ, πμο ηα ακαηθαζηζηά ηνφζηαθθα ηναημφκ ζημ 

εζςηενζηυ. οκεπχξ, ηα ηνφζηαθθα αοηά θεζημονβμφκ απμδμηζηυηενα, υηακ ζε εενιά 

ηθίιαηα ημπμεεηδεμφκ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα εκυξ παναεφνμο ηαζ ζηα ροπνά 

ζηδκ εζςηενζηή.[3,9]  
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Πίλαθαο 7.8 : Eλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ ηγάιζα εζδζηήξ ηεπκμθμβίαξ 

 

 

Δηθόλα 7.4: Φάζια αηηζκμαμθίαξ  

 

δ) Έγρξσκνη παινπίλαθεο 

 Οζ μπμίμζ ιε ηδ αμήεεζα πδιζηήξ επελενβαζίαξ πανμοζζάγμοκ παιδθή 

εενιμπεναηυηδηα, αθθά ηαζ ιεζςιέκδ θςημδζαπεναηυηδηα ηαζ ζοκζζηχκηαζ βζα ηδ 

ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ εκυξ πχνμο. Κνφζηαθθα πνάζζκδξ ή ιπθε απυπνςζδξ, 

πμο είκαζ ζπεδυκ αδζαπέναζηα ζηδκ οπένοενδ αηηζκμαμθία, εα πανέπμοκ αζζεδηζηυ 

απμηέθεζια ηαζ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ ηαηά 30-50%. 

 

ε) Φσηνρξσκηθά, ζεξκνρξσκηθά θαη ειεθηξνρξσκηθά θξύζηαιια,  

Σα μπμία ηνμπμπμζμφκ ηζξ αηηίκεξ ημο ήθζμο, ηαεχξ αοηέξ εζζένπμκηαζ. Σα 

πνχηα, είκαζ ηνφζηαθθα ζηα μπμία μζ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ημ 

πμζυ ηδξ πνμζπίπημοζαξ ζε αοηά δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Σα εενιμπνςιζηά, ιε ηδκ 

αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ιεηααάθθμκηαζ απυ δζαθακή ζε βαθαηηυπνςια, εκχ ζηα 

δθεηνμπνςιζηά ηα μπηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ δ δζαπεναηυηδηα ιεηααάθθμκηαζ ιε ηδ 

δζμπέηεοζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ.[9] 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 203 
 

 

Δηθόλα 7.5: Σα ηνφζηαθθα παιδθήξ εηπμιπήξ ακηακαηθμφκ ηδ εενιζηή εκένβεζα, εκχ επζηνέπμοκ ηδ 

δζέθεοζδ ημο μναημφ θςηυξ. Έηζζ, ημ ηαθμηαίνζ απμθεφβεηαζ δ οπενεένιακζδ ημο πχνμο, εκχ ημ 

πεζιχκα, δ δθζαηή μναηή αηηζκμαμθία, πμο ζπδιαηίγεζ παιδθυηενδ βςκία, εζζένπεηαζ ζημ εζςηενζηυ 

ηαζ απμννμθάηαζ ςξ εενιυηδηα. 

 

7.11. Παξάγσλ Ζιηαθνύ Κέξδνπο 

 

Ο πανάβμκηαξ δθζαημφ ηένδμοξ (SHGC), δείπκεζ ημ πμζμζηυ ηδξ δζαεέζζιδξ 

δθζαηήξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ, πμο επζηοπχξ δζένπεηαζ απυ έκα πανάεονμ. Ζ 

ηθίιαηα ιέηνδζδξ ημο είκαζ απυ 0 έςξ 1 (βζα δζέθεοζδ 100% ηδξ δζαεέζζιδξ 

αηηζκμαμθίαξ). Σα ηνφζηαθθα ηςκ παναεφνςκ, ηαηαζηεοάγμκηαζ έηζζ χζηε κα 

επζηνέπμοκ ηδ δζέθεοζδ μνζζιέκμο ιήημοξ αηηζκμαμθίαξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, έκαξ 

ζδακζηυξ ζοκδοαζιυξ βζα ηα γεζηά ηθίιαηα  είκαζ κα έπμοιε έκα πανάεονμ πμο κα 

ιπθμηάνεζ ηδκ εενιή αηηζκμαμθία ιεβάθμο ηφιαημξ (παιδθυξ SHGC), αθθά κα 

επζηνέπεζ ηδκ δζέθεοζδ ηδξ μναηήξ. Έκαξ παιδθυξ πανάβμκηαξ εενιζημφ ηένδμοξ 

ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηζξ ακάβηεξ βζα ηθζιαηζζιυ, πενζζζυηενμ απ‟ υηζ εα ιείςκε δ 

πνμζεήηδ εκυξ επζπθέμκ θφθθμο βοαθζμφ ζημ πανάεονμ, βζα αφλδζδ ηδξ ιυκςζδξ. 
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Σύπνο θιίκαηνο Σηκή SHGC 

Θενιά <0,40 

Φοπνά >0,55 

Δφηναηα 0,40-0,55 
Πίλαθαο 7.9: Πνμηεζκυιεκεξ ηζιέξ ημο πανάβμκηα δθζαημφ εενιζημφ ηένδμοξ βζα δζάθμνμοξ ηφπμοξ 

ηθίιαημξ 

 

  

7.12. Αλαθιαζηηθά επηρξίζκαηα 

 

 

Δηθόλα 7.6: «ζμ πζμ γεζηή δ ζηέβδ, ηυζμ πζμ γεζηά ηα δςιάηζα. Οζ ακμζπηυπνςιεξ ακαηθαζηζηέξ 

ζηέβεξ είκαζ ζακ ημ ηηήνζμ κα θμνάεζ «θεοηυ» πμοηάιζζμ, ημ μπμίμ ακαηθά ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 

Αηυια ηα έκα εθαθνφ βηνζ πνχια είκαζ ηαθφηενμ απυ έκα ιπθε ή πνάζζκμ.»  

 

 

 

Πνυηεζηαζ βζα ηα ακμζηηά πνχιαηα, ιε ηα μπμία είκαζ ααιιέκα ηα ηηήνζα ηδξ 

Μεζμβείμο, βζα κα ακηακαηθμφκ ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Οζ 

ιμοκημί ζημονυπνςιμζ ελςηενζημί ημίπμζ απμννμθμφκ ημ 70-90% ηδξ πνμζπίπημοζαξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ιε ζοκέπεζα ηδκ απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ, δ μπμία ηεθζηά 

ιεηαδίδεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο. 

 Ακηίεεηα, μζ ακμζπηυπνςιμζ ημίπμζ ακαηθμφκ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηδξ 

πνμζπίπημοζαξ αηηζκμαμθίαξ, ιεζχκμκηαξ ηδ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιέζς ηςκ 

επζθακεζχκ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. Ζ εενιμηναζία ιζαξ επζθάκεζαξ ιε ζημφνμ 

πνχια ιπμνεί κα θηάζεζ ιέπνζ ηαζ 40
0
C ορδθυηενα απυ ιζα ακμζηημφ πνχιαημξ 

επζθάκεζα.[32] 
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H ιείςζδ ημο απαναίηδημο ροηηζημφ θμνηίμο ιπμνεί κα θηάζεζ ημ 25%, 

αάθμκηαξ ηζξ ζημονυπνςιεξ επζθάκεζεξ ηςκ ελςηενζηχκ υρεςκ ή ημο δχιαημξ, ιε 

ακμζηηά πνχιαηα. Γεδμιέκμο υηζ δ αθθαβή πνχιαημξ δεκ ζοκεπάβεηαζ ορδθυ 

ηυζημξ, πνυηεζηαζ βζα ιζα ανηεηά απμηεθεζιαηζηή επέιααζδ. 

Mέηνμ ηδξ ακαηθαζηζηυηδηαξ εκυξ πνχιαημξ είκαζ δ ηζιή ακάηθαζδξ ημο 

θςηυξ (LRV-Light Reflective Value). Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ δείπκεζ πυζδ αηηζκμαμθία 

μπμζμοδήπμηε ηφιαημξ ακαηθά έκα πνχια. Τρδθή ηζιή LRV οπμδεζηκφεζ 

ακμζπηυπνςιδ επζθάκεζα. Αλζμζδιείςημ είκαζ επίζδξ, υηζ μζ επζθάκεζεξ ακμζπημφ 

πνχιαημξ έπμοκ ηαζ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ, δζυηζ ακηακαηθμφκ ηαζ αθααενέξ 

αηηζκμαμθίεξ ημο ήθζμο, ηδ ζηζβιή πμο ιζα ιαφνδ εα ηζξ απμννμθμφζε. 

 

 

Δηθόλα 7.7: Γείηηδξ ακαηθαζηζηυηδηαξ LRV [75] 

 

 

 7.13. Φξάγκα αθηηλνβνιίαο 

 

 

Δηθόλα7.8: Φνάβια αηηζκμαμθίαξ 

 

ηακ δ δθζαηή αηηζκμαμθία πνμζπίπηεζ ζε ιζα ζηέβδ, ιένμξ ηδξ απμννμθάηαζ 

ηαζ εενιαίκεζ ηα δμιζηά ζημζπεία ηδξ ζηέβδξ, έκα άθθμ ιένμξ ηδξ αηηζκμαμθείηαζ πνμξ 

ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηαζ έκα άθθμ ιένμξ ηδξ ιεηαθένεηαζ ςξ εενιυηδηα, ιε 

ζοκαβςβή ηαζ αηηζκμαμθία πνμξ ημκ εζςηενζηυ πχνμ. Οζ εενιζηέξ ζοκαθθαβέξ ιε ηδ 

ζηέβδ, θαίκμκηαζ ζηδκ εζηυκα. 
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Σμ θνάβια αηηζκμαμθίαξ ημπμεεηείηαζ ζηα ηηήνζα, ζηδ ζηέβδ, πνμηεζιέκμο κα 

ιεζχζεζ ηα εενιζηά ηένδδ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ κα ιεζχζεζ ηζξ απχθεζεξ ημ πεζιχκα, 

πενζμνίγμκηαξ έηζζ ηζξ ακάβηεξ ζε ροηηζηά ηαζ εενιζηά θμνηία ακηίζημζπα. Πνυηεζηαζ 

βζα επηά θφθθα πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ορδθά ακαηθαζηζηά οθζηά, ζοκήεςξ απυ 

αθμοιίκζμ ζηδ ιία ή ηαζ ζηζξ δφμ πθεονέξ ημοξ.[24]  

Σα θφθθα αοηά πένα απυ ιεβάθδ ακαηθαζηζηυηδηα, έπμοκ ηαζ ορδθυ 

ζοκηεθεζηή εηπμιπήξ, ιε απμηέθεζια κα δζαπενκχκηαζ απυ εθάπζζηα ιυκμκ πμζμζηά 

αηηζκμαμθίαξ (Ο ζοκηεθεζηήξ εηπμιπήξ δείπκεζ ηδκ ζηακυηδηα εκυξ οθζημφ κα 

εηπέιπεζ ηδκ αηηζκμαμθία πμο έπεζ απμννμθήζεζ). Λεζημονβεί απμδμηζηυηενα υηακ 

ημπμεεηείηαζ έηζζ χζηε κα «αθέπεζ» ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ.  

Χζηυζμ, ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ηαζ ηάης απυ ηδ ζηέβδ, ζηδ ζμθίηα, ζημ 

δζάηεκμ δδθαδή, πμο οπάνπεζ αέναξ ιεηαλφ ηδξ ζηέβδξ ηαζ ημο ηααακζμφ ημο 

ηεθεοηαίμο μνυθμο, ή ηαηεοεείακ ηάης απυ ηδ ζηέβδ . Λυβς ηδξ ακαηθαζηζηυηδηαξ 

ημο, ιπμνεί κα ακαηθάζεζ πνμξ ηδ ζηέβδ, ιεβάθμ πυζμ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο 

εηπέιπεηαζ απυ αοηήκ πνμξ ηα ηάης, εκχ δ παιδθή εηπμιπή ηδξ ηάης πθεονάξ ημο, 

πμο ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ ηααάκζ ημο ηάης μνυθμο,  ειπμδίγεζ ηδ νμή εενιυηδηαξ 

πνμξ ηα δςιάηζα.[9] 

 

 

Δηθόλα 7.9: Μεηάδμζδ εενιυηδηαξ πνμξ ηδκ ζηέβδ ηηδνίμο  
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Έκα απυ ηα πθεμκεηηήιαηα ημο είκαζ υηζ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζε 

μπμζμδήπμηε ηηήνζμ, αζμιδπακζηήξ, ειπμνζηήξ, ή μζηζζηζηήξ πνήζδξ. ηζξ ηαημζηίεξ 

ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζηζξ ζηέβεξ, αημθμοεχκηαξ ηδκ ηθίζδ ημοξ ή μνζγυκηζα ζηα 

δχιαηα. φιθςκα ιε ένεοκεξ, ηα θφθθα πμο ημπμεεημφκηαζ μνζγυκηζα έπμοκ 5% 

ηαθφηενδ απυδμζδ απυ αοηά πμο ημπμεεημφκηαζ ηάης απυ ηεηθζιέκεξ ζηέβεξ. 

Σμ ζφζηδια πανέπεζ εενιζηή πνμζηαζία ηονίςξ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ, 

δζυηζ δ εενιζηή αηηζκμαμθία πμο απμννμθάηαζ απυ ηδ ζηέβδ δεκ εζζένπεηαζ ζημκ 

εζςηενζηυ πχνμ, αθθά ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηδξ ακαηθάηαζ ιαηνζά απυ ημκ 

ηαηεζθδιιέκμ πχνμ ημο ηηδνίμο. Σα θνάβιαηα αηηζκμαμθίαξ ζοκζζηχκηαζ ηονίςξ βζα 

ηιήιαηα ηςκ εθαθνχκ ηηδνίςκ ζε εενιά ηαζ οβνά ηθίιαηα, υπμο είκαζ δφζημθμ κα 

παναζπεεεί πνμζηαζία απυ ηδ εενιυηδηα. Απμδίδμοκ ζδζαίηενα ζε πχνμοξ υπμο έπς 

νμή εενιυηδηαξ πνμξ ηα ηάης, υπςξ ζε ιζα ζμθίηα ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ. 

Δάκ ζηδ ζμθίηα ημπμεεηδεεί απθυ ακαηθαζηζηυ θφθθμ, ιπμνμφιε κα πεηφπμοιε 

ιεβάθδ ιείςζδ ηδξ ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ.[24,32]  

Πνμζμπή πνεζάγεηαζ δ ζοκδοαζιέκδ πνήζδ ηαζ ιυκςζδξ, δζυηζ ημ πεζιχκα δ 

νμή εενιυηδηαξ ακηζζηνέθεηαζ ηαζ οπάνπεζ πενίπηςζδ ζοιπφηκςζδξ. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ, ελεθζβιέκα θνάβιαηα αηηζκμαμθίαξ επζηνέπμοκ ημοξ οδναηιμφξ ημο κενμφ κα 

ηα δζαπενκμφκ. Γζαθμνεηζηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, μζ οδναηιμί πμο 

ένπμκηαζ απυ ημκ ηάης υνμθμ, είκαζ δοκαηυκ κα ζοιποηκςεμφκ ή αηυια ηαζ κα 

παβχζμοκ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο θνάβιαημξ πμο ανίζημκηαζ ζημ «πάηςια» ηδξ 

ζμθίηαξ. 

 

 

Δηθόλα 7.10 : Θέζεζξ ζηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί έκα θνάβια αηηζκμαμθίαξ  

 



Πτυχιακή εργαςία Ηλιάδου Σοφοκλζασ και Ψαρροποφλου Ολυμπίασ 

σελ. 208 
 

φιθςκα ιε ένεοκα ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ άκηα Καηανίκα ζηδ Βναγζθία, 

έκα αλζυπζζημ θνάβια αηηζκμαμθίαξ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδ νμή εενιυηδηαξ ιέπνζ 

70%. Σμ πείναια πμο δζελήβαβε ημ Πακεπζζηήιζμ ήηακ ημ ελήξ: Έβζκακ ιεηνήζεζξ ζε 

πναβιαηζηή ζηέβδ, ηδξ μπμίαξ έκα ηεηθζιέκμξ ιένμξ πςνίζηδηε ζε μπηχ ίζα ιένδ. 

Κάεε ημιιάηζ είπε ςξ επίζηνςζδ δζαθμνεηζηυ οθζηυ, υπςξ αθμοιζκυπανημ, πμνχδδ 

ηεναιίδζα ηυηηζκμο πνχιαημξ, ηεναιίδζα ααιιέκα θεοηά, ειπμνζηά θφθθα 

θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ η.α., εκχ έκα ημιιάηζ έιεζκε πςνίξ επίζηνςζδ. 

 

 

Δηθόλα 7.11: Φνάβια Αηηζκμαμθίαξ  

 

Ζ επίζηνςζδ πμο ειθάκζζε ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ ήηακ ημ έκα απυ ηα 

ειπμνζηά θνάβιαηα αηηζκμαμθίαξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ. Δκδεζηηζηά, βζα ιζα ηοπζηή 

ηαθμηαζνζκή ιένα ζηδ Βναγζθία, ιε ορδθή αηηζκμαμθία, ηδκ πζμ εενιή χνα ηδξ 

διέναξ, δ νμή εενιυηδηαξ δζα ιέζμο ημο αηάθοπημο ηιήιαημξ ήηακ 82.4 Wm-2, εκχ 

δζα ιέζμο ημο ηιήιαημξ ιε ημ θνάβια 22.5 Wm-2.Απυ ημκ πίκαηα, δζαπζζηχκμοιε 

υηζ βζα ιζα ηαθμηαζνζκή διένα ιε πνήζδ θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ έπμοιε ηαηά 63-

73% ιείςζδ ηδξ εενιμννμήξ πνμξ ημ εζςηενζηυ. Σδ κφπηα πμο δ νμή ακηζζηνέθεηαζ, 

ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηεναιζδζχκ, έπμοιε ιεβαθφηενδ απχθεζα εενιυηδηαξ πνμξ ηα 

έλς απ‟ υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ αηάθοπηδξ μνμθήξ (ανκδηζηή απυδμζδ). 
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Δίδνο Δπίζηξσζεο Απόδνζε % ζε ώξα 

πςειόηεξεο 

ζεξκνθξαζίαο 

Μέζε 24 ώξε 

απόδνζε % 
Νπρηεξηλή απόδνζε 

% 

Υςνίξ Δπίζηνςζδ - - - 
Διπμνζηυ Φνάβια 73 76 63 

Πμνχδδξ ηεναιίδζα 48 86 -24 
Λεοηυ ηεναιίδζα 30 70 -25 

Πίλαθαο7.10: Απμδυζεζξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ οθζηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηαθμηαζνζκήξ διέναξ ζηδ 

Βναγζθία 

 

Απυ ηδκ ένεοκα δζαπζζηχεδηε υηζ δ ημπμεέηδζδ ημο θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ 

ειπυδζζε υπζ ιυκμ ηα εενιζηά ηένδδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γεζηήξ ηαθμηαζνζκήξ 

διέναξ, αθθά επίζδξ ηαζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηνφςκ ή ζοκκεθζαζιέκςκ διενχκ.[9] 

 

7.14. Τιηθά παζεηηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα, 

δζαηνίκμκηαζ ζε οθζηά ζοθθμβήξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ζε οθζηά απμεήηεοζδξ 

ηδξ εενιυηδηαξ. 

 

Τιηθά ζπιινγήο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

Σα οθζηά ζοθθμβήξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ δηαθαλή πιηθά 

(δζαπεναηά απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία). Σα ηνζηήνζα βζα ηδκ επζθμβή ηςκ δζαθακχκ 

οθζηχκ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε έκα παεδηζηυ ζφζηδια είκαζ: 

• Ζ αζζεδηζηή , πμο είκαζ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδ δζαιυνθςζδ ηςκ υρεςκ ημο 

ηηδνίμο ηαζ δ μπμία ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηζξ εενιμθοζζηέξ ζδζυηδηεξ ημο δζαθακμφξ 

οθζημφ, (π.π. ζοκηεθεζηήξ δθζαηήξ ακαηθαζηζηυηδηαξ, απμννμθδηζηυηδηαξ). 

• Ζ ακημπή, πμο πνέπεζ κα είκαζ ζηακή κα παναθαιαάκεζ ηζξ ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ 

απυ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ ηαζ ακειμπζέζεζξ. 

• Σμ αάνμξ πμο ιπμνεί κα θένεζ ημ ζημζπείμ ζημ μπμίμ εθανιυγεηαζ ημ δζαθακέξ οθζηυ. 

• Σμ ηυζημξ αβμνάξ, ημπμεέηδζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ πμο πνέπεζ κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυκ 

ιζηνυηενμ βζα κα ιδκ επζαανφκεηαζ δ ηαηαζηεοή. 
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Σα ζοκδεέζηενα δζαθακή οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ηηζνζαηέξ ηαηαζηεοέξ 

είκαζ: 

• Οζ οαθμπίκαηεξ 

• Σα ζηθδνά πθαζηζηά (αηνοθζηά, πμθοεζηενζηά ηαζ πμθοηαναμκζηά) 

• Ζ δζαθακήξ εενιμιυκςζδ 

 

Οζ οαθμπίκαηεξ είκαζ άηαιπημζ, ειθακίγμοκ ακημπή ζηζξ ηαζνζηέξ ιεηααμθέξ, 

ζημ θςξ ηαζ ζηζξ πδιζηέξ ακηζδνάζεζξ. Μεζμκέηηδια είκαζ ημ αάνμξ ηαζ δ ιζηνή 

ακημπή ημοξ ζε ιδπακζηή ηνμφζδ, εηηυξ εάκ έπμοκ οπμζηεί ακάθμβδ επελενβαζία 

(π.π. οαθμπίκαηεξ αζθαθείαξ - ηφπμο "securit"). Σμ ημζκυ βοαθί έπεζ δζαπεναηυηδηα 

ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία απυ 0,78 - 0,91, ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ηαζ ημ πάπμξ ημο. 

Δάκ πνδζζιμπμζδεμφκ πμθθαπθμί οαθμπίκαηεξ, ιεζχκεηαζ δ δζαπεναηυηδηα ημο 

ζοζηήιαημξ, αθθά αεθηζχκεηαζ ζδιακηζηά μ ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ.[24]  

Ακαηθαζηζημί ηαζ απμννμθδηζημί οαθμπίκαηεξ ιε ορδθυ ζοκηεθεζηή 

ακαηθαζηζηυηδηαξ ηαζ απμννμθδηζηυηδηαξ ακηίζημζπα, πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ιε ζφκεζδ ζηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα, βζαηί ιεζχκμοκ ημ πμζμζηυ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ πμο εζζένπεηαζ ζημ πχνμ. Ακηίεεηα, εκδείηκοκηαζ οαθμπίκαηεξ παιδθήξ 

εηπειρζιυηδηαξ (low emissivity ή low-e), ηαηάθθδθα ημπμεεηδιέκμζ, μζ μπμίμζ 

πενζμνίγμοκ ηδ δζαθοβή ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ ιε αηηζκμαμθία πνμξ ημ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ. Ζ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο οαθμπίκαηα ελανηάηαζ απυ ηζξ ηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ εζδζηυηενα ηζξ εενιζηέξ ηαζ ροηηζηέξ απαζηήζεζξ ημο ηάεε 

ηηδνίμο, ηαεχξ ηαζ απυ ηζξ απαζηήζεζξ ημο ηηδνίμο ζε θοζζηυ θςξ. 

Σα ζηθδνά πθαζηζηά ακήημοκ ζηα εενιμπθαζηζηά πμθοιενή. Ακάθμβα ιε ηδκ 

επελενβαζία ηαζ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ δζαηνίκμκηαζ ζε αηνοθζηά, ζε πμθοεζηενζηά, ζε 

πμθοηαναμκζηά ηαζ ζε πνμσυκηα πμθοαζεοθεκίμο. Διθακίγμοκ ιεβάθδ ακημπή ζε 

ιδπακζηή ηνμφζδ ηαζ έπμοκ ιζηνυηενμ αάνμξ απυ ημ ημζκυ βοαθί. Μεζμκέηηδιά ημοξ 

είκαζ υηζ έπμοκ, ζοβηνζηζηά ιε ημ ημζκυ βοαθί, ιζηνυηενμ ζοκηεθεζηή δθζαημφ 

εενιζημφ ηένδμοξ ηαζ ιζηνυηενδ ακηίζηαζδ ζηδ θςηζά. 

Σα πμθοηαναμκζηά (polycarbonate-PC) είκαζ ζηθδνά ηαζ δζαθακή, ιε 

ακηίζηαζδ ζηδ θςηζά ηαζ παναηηδνίγμκηαζ απυ εοημθία ζηδ δζενβαζία ημοξ βζα κα 

ζπδιαηίγμοκ ηαιπφθεξ ιμνθέξ. Ο ζοκηεθεζηήξ ηδξ εενιζηήξ ημοξ αβςβζιυηδηαξ 

ηοιαίκεηαζ απυ 0,190 έςξ 0,220 W/mK ηαζ δ δζαπεναηυηδηά ημοξ ζημ μναηυ θςξ 

ηοιαίκεηαζ απυ 0,40 έςξ 0,80, ακαθυβςξ ιε ημ πνςιαηζζιυ ημοξ.  
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Δίκαζ ζπεηζηά εθαθνά οθζηά (ιε ποηκυηδηα ηάλδξ ιεβέεμοξ ηςκ 1200 kg/m3). 

Υαναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθή ακημπή ζε νδβιάηςζδ -δ μπμία ιπμνεί κα ζοιαεί θυβς 

ιδπακζηχκ ηαηαπμκήζεςκ, έηεεζδ ζε μνβακζηά οβνά ηαζ ζε πενζααθθμκηζημφξ 

πανάβμκηεξ- πμο ιπμνεί υιςξ κα πενζμνζζεεί ιε ηδκ ηαηάθθδθδ δζενβαζία. ηακ 

δέπμκηαζ ανηεηά αολδιέκδ δθζαηή αηηζκμαμθία αθθμζχκεηαζ δ πνςιαηζηή ημοξ 

ειθάκζζδ ηαζ δ νδηίκδ ημοξ ιπμνεί κα δζαανςεεί, ζε αάεμξ 25ιm απυ ηδκ εηηζεέιεκδ 

επζθάκεζα (Legrand & Bendler, 2000). 

Σα πμθοαηνζθζηά PMMA (βκςζηά ςξ πθελζβηθάξ) ακήημοκ επίζδξ ζηα 

εενιμπθαζηζηά πμθοιενή. Πνυηεζηαζ βζα ζηθδνά, δζαθακή ηαζ ανηεηά εθαθνζά οθζηά 

(ποηκυηδηα ηδξ ηάλδξ ιεβέεμοξ ηςκ 1150-1190 kg/m3). Ζ δζαπεναηυηδηά ημοξ ζημ 

μναηυ θςξ είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 0.92 ηαζ δ εενιζηή ημοξ αβςβζιυηδηα ηδξ ηάλδξ ηςκ 

0,200 W/mK. Έπμοκ ιεβαθφηενδ ζηαεενυηδηα ζημοξ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ, 

ζε ζπέζδ ιε ηα πμθοηαναμκζηά, ηαζ ιζηνή ακηίζηαζδ ζε δζαθφηεξ ηαζ ζε ανηεηέξ 

πδιζηέξ εκχζεζξ (Mc Keen, 2008). 

Σα πμθοεζηενζηά παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ ακεεηηζηυηδηά ημοξ ζηζξ 

ηθζιαηζηέξ ιεηααμθέξ ηαζ ζηδ βήνακζδ. Διθακίγμοκ ηαθή ζοιπενζθμνά ζηδκ 

οπενζχδδ αηηζκμαμθία ηαζ δεκ επδνεάγμκηαζ ζε εενιμηναζζαηυ εφνμξ απυ - 40°C έςξ 

+100°C. ηακ εκζζπφμκηαζ ιε οαθμΐκεξ (fiber glass) αολάκεηαζ δ ακημπή ημοξ, αθθά 

ιεζχκεηαζ δ δζαφβεζά ημοξ. 

Ζ δζαθακήξ ιυκςζδ (TIM – TransparentInsulationMaterial) είκαζ διζδζαθακέξ 

εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, ηορεθςηήξ δμιήξ, ηονίςξ πμθοηαναμκζηήξ πνμέθεοζδξ. Λυβς 

ηδξ δμιήξ ημο επζηνέπεζ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ημ θοζζηυ θςξ κα εζζέθεεζ ζημ 

εζςηενζηυ ημο πχνμο, πανάθθδθα υιςξ ιεζχκεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ. Ακαθυβςξ ιε 

ηδ δμιή ημο εενιμιμκςηζημφ, ηδκ ημπμεέηδζδ ηςκ ηορεθχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαημιή 

ημο ημίπμο, δ δζαπεναηυηδηα ημο ΣΗΜ ζημ μναηυ θςξ ηοιαίκεηαζ απυ 0,73 έςξ 0,82, 

ιε ακηίζημζπεξ ηζιέξ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ απυ 0,800 έςξ 1,100W/m2K 

(Platzer & Goetzberger, 1996; Kerschberger & Binder, 2006). 

 

7.14.1. Τιηθά απνζήθεπζεο ηεο ζεξκόηεηαο 

Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ είκαζ 

οθζηά ιε ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα. οκήεςξ είκαζ μζημδμιζηά οθζηά ημο θένμκηα 

μνβακζζιμφ ηαζ ημο ηεθφθμοξ βεκζηυηενα ή ηςκ εζςηενζηχκ δζαπςνζζηζηχκ 

ημζπμπμζζχκ, ηαεχξ ηαζ οθζηά επεκδφζεςκ ημζπμπμζζχκ ηαζ δαπέδςκ. 
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Σα πζμ ζηακά οθζηά πμο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ 

εενιυηδηαξ ζηα δθζαηά παεδηζηά ζοζηήιαηα είκαζ: 

• ημ ζηονυδεια: ειθακίγεζ ημ πθεμκέηηδια υηζ είκαζ ζοβπνυκςξ οθζηυ ιε ιεβάθδ 

εενιμπςνδηζηυηδηα ηαζ ζημζπείμ ημο θένμκηα μνβακζζιμφ. 

 

• δ πέηνα, μζ ςιυπθζκεμζ, μζ μπηυπθζκεμζ (ζοιπαβείξ ηαζ δζάηνδημζ) ηαζ ηα ηεναιζηά 

πθαηίδζα είκαζ ηα οθζηά πμο ηονίςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ 

εενιυηδηαξ. Δίκαζ οθζηά θενυκηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ή ζημζπείςκ πθδνχζεςξ ή 

οθζηά επεκδφζεςξ ημίπςκ ηαζ δαπέδςκ. 

 

• ημ κενυ είκαζ ημ οθζηυ ιε ηδ ιεβαθφηενδ εενιμπςνδηζηυηδηα, αθθά οπάνπμοκ 

ηαηαζηεοαζηζηέξ δοζημθίεξ βζα ηδ πνδζζιμπμίδζή ημο ζε δμιζηά ζημζπεία. Μπμνεί 

κα ημπμεεηδεεί ζε δελαιεκέξ κενμφ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηα δμιζηά ζημζπεία (π.π. 

ζε ηιήια ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ), ή ζε ιειμκςιέκα ζημζπεία-δμπεία. 

 

• ηα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ (π.π. ηα εφηδηηα άθαηα, υπςξ ημ άθαξ ημο Glauber), είκαζ 

ζπεηζηά κέα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε επζθεβιέκεξ εέζεζξ ιέζα ζε εζδζηέξ 

δελαιεκέξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ. Σα οθζηά αοηά αθθάγμοκ θάζδ 

(Phase Change Materials - PCM), δδθαδή αθθάγμκηαξ θοζζηή ηαηάζηαζδ (βζα 

πανάδεζβια, απυ ηδ ζηενεά ζηδκ οβνή ηαηάζηαζδ), απμεδηεφμοκ εενιυηδηα, ηδκ 

μπμία απμδίδμοκ βζα κα επζζηνέρμοκ ζηδκ ανπζηή θοζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. 

διεζχκεηαζ υηζ ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά δζαεέημοκ εθάπζζηδ εενιμπςνδηζηυηδηα 

ηαζ δ ημπμεέηδζή ημοξ ζηδκ εζςηενζηή πανεζά ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ζπεδυκ 

ιδδεκίγεζ ηδ ζοκεζζθμνά ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ ημο δμιζημφ ζημζπείμο. Γζ‟ αοηυ δ 

εθανιμβή εζςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ ζηα ηηήνζα πμο αλζμπμζμφκ παεδηζηά δθζαηά 

ζοζηήιαηα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε πενίζηερδ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο 

πναβιαημπμζείηαζ κα ιδκ αθμνά ημ ζφκμθμ ημο ηεθφθμοξ πμο πενζηθείεζ ημκ 

εενιαζκυιεκμ πχνμ, εηηυξ ακ δζαηίεεηαζ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ 

ζοβηεκηνςιέκδ εενιζηή ιάγα ζημκ ηαημζηήζζιμ πχνμ, π.π. έκαξ εζςηενζηυξ ημίπμξ ή 

δάπεδμ ιεβάθμο πάπμοξ απυ οθζηά ιε ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα.[24,9] 
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Δπζζδιαίκεηαζ υηζ ζε ηηήνζα ιε ελςηενζηή ημζπμπμζία απυ ειθακή θζεμδμιή, δ 

μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα, δ εενιμιυκςζδ, βζα 

αζζεδηζημφξ θυβμοξ ημπμεεηείηαζ εζςηενζηά, αηονχκμκηαξ ηδ εενιμπςνδηζηυηδηα 

ημο οθζημφ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή πνέπεζ είηε κα πνμζηίεεκηαζ ζημζπεία ιεβάθδξ 

εενιμπςνδηζηυηδηαξ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηδνίμο (εζςηενζηέξ ημζπμπμζίεξ, δάπεδα 

ημη ιε οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ), είηε δ θζεμδμιή κα ιεηαηναπεί ζε 

ημζπμπμζία ιε πονήκα. Σμ οθζηυ ηδξ εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ πνέπεζ κα έπεζ επίζδξ 

ζηακή εενιμπςνδηζηυηδηα (π.π. μπηυπθζκεμζ), εκχ ζημ δζάηεκμ ημπμεεηείηαζ δ 

εενιμιυκςζδ.[5] 

 

Δθαξκνγή 

Μυκςζδ:  

 Λαιαάκμκηαξ οπυρδκ υηζ δ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ έπεζ ηαθφηενεξ 

απμδυζεζξ απυ ηδκ εκδζάιεζδ, επζθέλαιε βναθζημφπμ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ. 

Σμπμεεηείηαζ ελςηενζηά ζε πθάηεξ ηαζ έπεζ εενιζηή αβςβζιυηδηα 0,0022w/mk βζα 

ποηκυηδηα 30 ηζθά ακά m3. οβπνυκςξ έπεζ πμθφ ηαθή δπμιυκςζδ ιεζχκμκηαξ εςξ 

ηαζ 18 db ηδκ δπμνφπακζδ ζημκ πχνμ. Μεβάθμ πνμηένδια ημο είκαζ υηζ εεςνείηαζ 

άηαοζημ. 

 Γζα ηδκ απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ ηδξ ζηέβδξ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ 

ημπμεεημφιε ζημ ηάης ιένμξ ηδξ θνάβια αηηζκμαμθίαξ (ηεθάθαζμ7, παν.12).  

Ταθμπίκαηεξ: 

 Χξ οαθμπίκαηεξ έπμοιε επζθέλεζ δζπθυ παιδθήξ εηπμιπήξ ιε ανβυ. Σα 

ηνφζηαθθα αοηά είκαζ αδζαπέναζηα απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ιε απμηέθεζια ημοξ 

εενζκμφξ ιήκεξ κα ακηακαηθάηαζ δ εενιή αηηζκμαμθία ηαζ κα επζηνέπεηαζ δ δζέθεοζδ 

ιυκμ ηδξ μναηήξ. Οζ οαθμπίκαηεξ αοημί πενζμνίγμοκ ηαηά πμθφ ηζξ απχθεζεξ ηδξ 

εενιυηδηαξ ζε ζπέζδ ιε ηα ζοιααηζηά ηνφζηαθθα.  
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Δπίπνζζια: 

 Σμ επίπνζζια πμο έπμοιε επζθέλεζ είκαζ ημ οθζηυ πμο ααζίγεηαζ ζε 

δθαζζηζμβεκή πμγμθάκδ. Έπεζ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ, πμο εα ιαξ ελαζθαθίζμοκ 

ηδκ ζηαεενή εενιμηναζία πςνίξ απχθεζεξ. Πνμηένδιά ημο είκαζ υηζ δεκ αάθεηαζ 

μπυηε δεκ επζαανφκμοιε ημ ηηίνζμ ιαξ ιε επζαθααείξ μοζίεξ.  
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Κεθάιαην 8. Δπίινγνο 

 

 Καηαθήβμκηαξ, ζοιπενάκαιε υηζ ιε πνμτπυεεζδ ηδκ ηαηάθθδθδ ηαζ 

ειπενζζηαηςιέκδ ιεθέηδ, είκαζ εθζηηή δ εκενβεζαηή αοημκμιία ιζαξ ηαημζηίαξ. 

Απαναίηδημξ πανάβμκηαξ ζηδκ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο, είκαζ δ απυηηδζδ 

εκενβεζαηήξ ζοκείδδζδξ ηςκ ηαημίηςκ ηδξ. 

 οβηεηνζιέκα απαζηείηαζ πενζζζυηενμ απυ ιζα επζδενιζηή ιεθέηδ. Σμ πνχημ 

αήια, είκαζ δ  παναηήνδζδ ηςκ ηθζιαημθμβζηχκ δεδμιέκςκ ηδξ πενζμπήξ πμο εα ιαξ 

μδδβήζεζ ζηδκ αέθηζζηδ πςνμεέηδζδ, δζαννφειζζδ εζςηενζηχκ πχνςκ ηαζ 

πνμζακαημθζζιυ ημο ηηδνίμο. ε ζοκάνηδζδ ιε ηα παναπάκς, ημπμεεημφκηαζ ηα 

ηαηάθθδθα ακμίβιαηα, οθζηά δυιδζδξ, ηφπμξ θφηεοζδξ, ηαζ εθανιμβή ηςκ 

παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ. 

  θα αοηά ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εθανιμβή ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ, 

υπςξ βζα πανάδεζβια θςημαμθηασηά, ακειμβεκκήηνζα, βεςεενιία, αζμιάγα η.θπ., ιαξ 

μδδβμφκ ζηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο ιαξ, πμο είκαζ δ δδιζμονβία ιζαξ ηαημζηίαξ πμο 

πνμζθένεζ εενιζηή άκεζδ πςνίξ ζπαηάθδ εκένβεζαξ, θοζζηυ θςηζζιυ ηαζ αενζζιυ, 

ηαζ είκαζ εκενβεζαηά αοηυκμιδ. 

 Χξ ακαζηαθηζηυξ πανάβμκηαξ, ιπμνεί κα εεςνδεεί μ μζημκμιζηυξ 

πνμτπμθμβζζιυξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ιζαξ ηέημζαξ ηαημζηίαξ. Χζηυζμ εα πνέπεζ κα 

ημκίζμοιε υηζ ηα μζημκμιζηά μθέθδ είκαζ πμθθά-π.π ιείςζδ θμβανζαζιχκ εκένβεζαξ- 

εκχ δζαζθαθίγεηαζ δ απυζαεζδ ηδξ επέκδοζδξ εκηυξ πενίπμο δέηα εηχκ. 

 Αλίγεζ επίζδξ κα ζδιεζςεεί, υηζ δ οπάνπμοζα κμιμεεζία δεκ είκαζ θζθζηά 

δζαηείιεκδ πνμξ ηδ ηαηαζηεοή ηέημζςκ ένβςκ αθμφ ηα δζαηάβιαηα πμο αθμνμφκ ηζξ 

επζπμνδβήζεζξ ημοξ, ηςθοζζενβμφκ. Σέθμξ, δεκ οπάνπεζ ηαηάθθδθδ εκδιένςζδ πνμξ 

ημοξ πμθίηεξ μφηε ηαζ ηάπμζα πνμηνμπή ιε ηδ ιμνθή επζδυηδζδξ. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ, είκαζ δ ιεθέηδ ηαζ δ 

πανμοζίαζδ ιζαξ ηαημζηίαξ ζηδ πενζμπή ηδξ Δπζδαφνμο, υπμο δζέπεηαζ απυ ηζξ ανπέξ 

ημο αζμηθζιαηζζιμφ ηαζ είκαζ εκενβεζαηά πθήνςξ αοηυκμιδ. Ακαθφμκηαζ θεπημιενχξ 

ιε παναδείβιαηα ηαζ απεζημκίζεζξ, μζ ανπέξ ημο αζμηθζιαηζζιμφ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηα 

Παεδηζηά Ζθζαηά οζηήιαηα (άιεζα ηαζ έιιεζα). Δπζπνμζεέηςξ, πενζβνάθμκηαζ μζ 

θεζημονβίεξ ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ ηαζ πανμοζζάγμκηαζ μζ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ αοηχκ. Σέθμξ, δζεκενβήεδηε ένεοκα βζα ηα κέα δμιζηά οθζηά πμο έπμοκ 

ηζξ ηαθφηενεξ ζδζυηδηεξ ζηδκ εενιμιυκςζδ αθθά ζοβπνυκςξ δεκ έπμοκ επζπηχζεζξ 

ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο. 

 

 

 

SUMMARY 

The main subject of this thesis includes the study and the presentation of a 

house in Epidavros area, which is governed by the principles of bioclimatism and it is 

fully energetic autonomous. What is more, there has been a fully detailed reference 

about the principles of bioclimatism and the Passive Solar Systems (direct and 

indirect), throughout several examples and illustrations. In addition, a full description 

is listed about the functions of Renewable Energy Sources as well as a presentation 

about their newest technologies. Finally a survey was carried out about new structural 

materials that provide better quality in Thermal insulation and in the meanwhile have 

no impact in human health. 
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