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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η μελέτη μας αποτελείται  από επτά κεφάλαια τα οποία έχουν ως εξής :  

Στο κεφάλαιο 1 αναφέρονται τα ιστορικά και στατιστικά στοιχεία του Δήμου Γλυφάδας. 

Επίσης, επισυνάπτονται τα υφιστάμενα κτίρια πολιτιστικού ενδιαφέροντας του δήμου. 

Στο κεφάλαιο 2 περιγράφονται οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με ανάλυση των 

παθητικών και ενεργητικών συστημάτων, καθώς, το κτίριο μελετήθηκε με βάση τον 

βιοκλιματικό σχεδιασμό. 

Στο κεφάλαιο 3 αναφέρεται με ακρίβεια η χωροθέτηση και οι όροι δομήσεως του Δήμου 

Γλυφάδας καθώς επίσης και ο υπολογισμός συντελεστής δομήσεως του κτιρίου μας. 

Στο κεφάλαιο 4 περιγράφονται όλες οι εμβαδομετρήσεις του κτιρίου και αναλυτική 

εσωτερική χωροθέτηση. 

Στο κεφάλαιο 5 & 6 παρουσιάζονται συνοπτικά τα βιοκλιματικά και ενεργειακά στοιχεία 

που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη του κτιρίου καθώς επίσης και υλικό με εικόνες για την 

καλύτερη κατανόηση και παρουσίαση του έργου 

Στο κεφάλαιο 7 αναφέρουμε τα αναμενόμενα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την 

υλοποίηση του έργου. 
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Φυσικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον επιβλέπων καθηγητή της 

πτυχιακής μας εργασίας, Γεώργιο Εξαρχάκο, καθηγητή του μαθήματος Σχέδιο με χρήση Η/Υ, 

για τις πολύτιμες συμβουλές, τις ατελείωτες ώρες από τον χρόνο του άλλα και την επιμονή 

για ένα όμορφο αποτέλεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο – ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

 

Ιστορικά στοιχεία 

Η Γλυφάδα βρίσκεται στα Νότια Προάστια της Αττικής και θεωρείται η μεγαλύτερη 
παραδοσιακή περιοχή αυτών. Η ονομασία της προέρχεται από το υφάλμυρο ή 
αλλιώς «γλυφό» νερό που βρέθηκε από το πρώτο πηγάδι που ανοίχτηκε για 
υδρευτικές ανάγκες της περιοχής. Από τα ιστορικά χρόνια η ονομασία της ήταν 
«Αιξωνή» λόγω της αιξωνικής τρίγλης που σημαίνει «μπαρμπούνι». Αρχαία ιστορικά 
ευρήματα που βρέθηκαν τότε στα παραθαλάσσια της Γλυφάδας όπως το 
πρωτοελλαδικό νεκροταφείο, ρωμαϊκό νεκροταφείο, παλαιοχριστιανικοί τάφοι, 
θαλαμωτοί τάφοι, επτά θεμέλια αρχαίων κτιρίων, σπασμένα αγγεία, δύο 
πρωτοκυκλαδίτικα ειδώλια και πολλές λεπίδες οψιανού δηλώνουν την οικιστική 
οργάνωση, την οικονομική και την παραγωγική ανάπτυξη του Δήμου από την 
αρχαιότητα. Στις αρχές του 20ου αιώνα τα παράλια ήταν ακατοίκητα και 
χαρακτηρίζονταν από πευκόφυτη βλάστηση.  
  

 Εικόνα Παράλια Γλυφάδας Εικόνα Πευκόφυτη βλάστηση Γλυφάδας 

 

Υπήρχε μονάχα ένα μικρό πανδοχείο ως καταφύγιο των κυνηγών και ένα ξωκκλήσι 

του Αγίου Κωνσταντίνου. Στο πέρασμα των χρόνων, η τακτική επισκεψιμότητα της 

βασιλικής οικογένειας και των πολιτικών για ημερήσιες εκδρομές είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των κατοίκων ξεκινώντας με παραθεριστικές κατοικίες και 

κατασκηνώσεις.  
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 Εικόνα Κατασκηνώσεις  

Μεταξύ 1ου και 2ου παγκοσμίων πολέμων η Γλυφάδα υπαγόταν στην κοινότητα 

Μπραχαμίου, όμως το 1926 αποσχίστηκε διοικητικά και έγινε ανεξάρτητη 

κοινότητα. Τη δεκαετία του ‘30 ο Κωνσταντίνος Αθάνατος που ήταν εκδότης της 

εφημερίδας «Ελεύθερος Άνθρωπος» ξεκίνησε τον ρυμοτομικό σχεδιασμό της Άνω 

Γλυφάδας. Οικόπεδα που ήταν υπό την κυριότητα της εφημερίδας δόθηκαν στους 

αναγνώστες με κριτήριο τη συλλογή αποκομμάτων αυτής. Το 1940 ξεκίνησε η 

ανέγερση του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης που 

λειτουργεί έως σήμερα και το 1943 ιδρύεται το πρώτο Γυμνάσιο.  

 

  

 Εικόνα Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης  

Επί κατοχής η περιοχή αποτελούσε χώρο συγκέντρωσης γερμανικών 

στρατευμάτων. Το 1950 εγκαταστάθηκε το αεροδρόμιο του Ελληνικού με 

αποτέλεσμα την αύξηση του πληθυσμού κατά 50% . Δέκα χρόνια μετά , η 

μορφή του δήμου άλλαξε. Παραλιακά έργα με μαρίνες σκαφών καθώς και 

το γκολφ έκτασης άνω των τετρακοσίων στρεμμάτων που ιδρύθηκε μέσω 

βρετανικών σχεδίων συνέφεραν στην ανάπτυξη της «νέας» Γλυφάδας.   
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 Εικόνα Σχέδια Γκολφ από τον εμπνευσμένο δήμαρχο Άγγελο Μεταξά (1946-1964) 

Τέλος, αξιοσημείωτος παράγοντας ανάπτυξης της περιοχής ήταν η διαμονή των 

Αμερικανών στρατιωτών από το 1940 έως τις αρχές του 1990 λόγω της 

αμερικανικής στρατιωτικής βάσης της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο του 

Ελληνικού. 
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Πληθυσμός – Έκταση  

Η Γλυφάδα πληθυσμιακά κατατάσσεται μέσα στους δέκα μεγαλύτερους δήμους των 

τομέων Αθηνών και Πειραιά, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 κατατάσσεται όγδοος με 

πληθυσμιακό αριθμό 83.665 ενώ το 2011 παρατηρείτε πληθυσμιακή αύξηση της τάξεως 

4.35%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η Γλυφάδα σήμερα να ανέρχεται στους 87.305 κατοίκους1.  

Η έκταση της Γλυφάδας μέσα στα χρόνια διαφοροποιείται. Ξεκινώντας από τα αρχαία 

χρόνια εδραιώνεται η περιοχή της Αιξωνής, που σύμφωνα με τον αρχαίο γεωγράφο 

Στράβον τοποθετείται μεταξύ του Αλιμούντος και των Αλών Αιξώνιδων. Όμως, δεν είναι 

δυνατόν ο υπολογισμός της έκτασης, γιατί τα όρια δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια. 

Κατά τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο υπήρχε μια μετακίνηση ή και αύξηση του 

πληθυσμού προς την περιοχή της Πούντας, που επαληθεύεται με ευρήματα που έχουν 

βρεθεί. 

Το 1830 την έκταση της σημερινής Γλυφάδας κάλυπταν δύο συνεχόμενα τούρκικα 

τσιφλίκια, που περιλάμβαναν την περιοχή από το Χασάνι ως τη Βούλα και από τον δρόμο 

Αθηνών Βάρης προς τη θάλασσα. 

Η ανάπτυξη επήλθε στις αρχές του 20ου αιώνα που χτίζονται τα πρώτα σπίτια και αρχίζει η 

τουριστική εκμετάλλευση καθώς πλέον έχει μετονομαστεί και επίσημα Γλυφάδα. 

Σήμερα η Γλυφάδα έχει έκταση 25,37 km2 και χωρίζεται στην Άνω και Κάτω Γλυφάδα με 

κύριο διαχωριστικό δρόμο τους τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η Άνω Γλυφάδα 

περιλαμβάνει τις συνοικίες: Τερψιθέα, Εργατικά Στελέχη, Σαμίων Ικαρίων, Πανιωνία 

Καρβελάς, Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείου Στρατιωτικών, Αίγλη, και Αιξωνή. Ενώ η 

Κάτω Γλυφάδα περιλαμβάνει το Κέντρο της πόλης, Ευρυάλη, Νέα Ευρυάλη, 

Δικηγορικά. 

                                                           
1
 Πηγή ΕΛΣΤΑΤ(https://www.statistics.gr/ ) 

https://www.statistics.gr/
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 Εικόνα : περιοχή Γλυφάδας www.googlemaps.com 
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Χώροι πολιτιστικού ενδιαφέροντος στο Δήμο γλυφάδας  

 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γλυφάδας υπάρχουν αξιοσημείωτα πολιτιστικά 

κέντρα που κατά καιρούς αφήνουν το στίγμα τους στην τοπική κοινωνία με το έργο 

που επιτελούν. Θέατρα και μουσικοχορευτικά΄ εργαστήρια δίνουν σε κάθε νέο αλλά 

και οποιασδήποτε ηλικίας, να ασχοληθούν με τον πολιτισμό μας με αποτέλεσμα να 

συνεχίζεται η έννοια της παράδοσης. 

Ο Δήμος με το δημοτικό του συμβούλιο είναι εκείνοι που προσφέρουν αυτές τις 

όμορφες δραστηριότητες σε μικρούς και μεγάλους κρατώντας τον << πυρήνα >> ή 

με άλλα λόγια πολιτιστική κληρονομία, ζωντανό. 

Τα Πολιτιστικά κέντρα του Δήμου Γλυφάδας είναι τα εξής: 

 Θέατρο Μελίνα Μερκούρη (οδός Ανατ. Ρωμυλίας Τερψιθέα) 

Το θέατρο Μελίνα Μερκούρη είναι κέντρο Πολλαπλών χρήσεων που περιήλθε στο 

Δήμο Γλυφάδας το 1986, έχει χωρητικότητα 350 άτομα και πρόσφατα 

ανακαινίστηκε. 

 Θέατρο Αιξωνής (Οδός Ύδρας) 

Πρόκειται για ένα νταμάρι στην περιοχή Αιξωνής του Δήμου Γλυφάδας όπου μετά 

από ανάπλαση έγινε το υπέροχο αυτό θέατρο με την καταπληκτική θέα.  

 Πολιτιστικό κέντρο (οδός Καραϊσκάκη και Τσιτσάνη) 

Το Πολιτιστικό κέντρο Γλυφάδας δημιουργήθηκε το 1984 όπου από τότε μέχρι και 

σήμερα μέσα από πολλά τμήματα (χορού, βιβλιοθήκης, χορωδίας, σκακιού, 

θεάτρου, ζωγραφικής κ.α.) έχει φτάσει στα ύψη την πολιτιστική δημιουργία. 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη (οδός Αγίας Τριάδας και Επαμεινώνδα) 

Η δημοτική βιβλιοθήκη Γλυφάδας διαθέτει χώρο αναγνωστηρίου, 14.000 τόμους 

βιβλίων και περιοδικών, χώρο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ο κάθε δημότης 

έχει την πρόσβαση σε αυτήν. 

 Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας (οδός Μυστρά 128) 

Το δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας λειτουργεί από το 1984 με αμφότερο σκοπό την 

μουσικοπνευματική καλλιέργεια των νέων και την ψυχαγωγία των κατοίκων. 2 

                                                           
2
Πηγή: http://www.glyfada-old.gr/ 

http://www.glyfada-old.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο – ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Ο σχεδιασμός κτιρίων και χώρων με βάση το τοπικό κλίμα στηρίζεται στη 

βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Σκοπός αυτού είναι η εξασφάλιση συνθηκών θερμικής 

και οπτικής άνεσης. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, αξιοποιούνται οι 

περιβαλλοντικές πηγές, κυρίως η ηλιακή ενέργεια, και τα φυσικά φαινόμενα του 

κλίματος της εκάστοτε περιοχής. Τα βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

είναι τα παθητικά συστήματα, καθώς με την ενσωμάτωση, αυτών, στα κτίρια 

επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρμανση, ψύξη και 

φωτισμό των κτιρίων. 

Αναλυτικότερα, στόχοι του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι οι παρακάτω : 

Εξασφάλιση ηλιασμού για τη θέρμανση των χώρων τον χειμώνα και μείωση της 

ανάγκης για θέρμανση. 

Προστασία των δομικών στοιχείων και του κελύφους του κτιρίου για τη μείωση 

απωλειών και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Σκίαση, δροσισμός και αερισμός των χώρων του κτιρίου μέσω ρευμάτων το 

καλοκαίρι για τη μείωση της ανάγκης για ψυκτικό φορτίο. 

Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας για φυσικό φωτισμό των χώρων. 

Βελτίωση του μικροκλίματος. 

 

Ως βιοκλιματική αρχιτεκτονική λοιπόν, ορίζεται η αρχιτεκτονική η οποία λαμβάνει 

υπ’ όψιν στη φάση του σχεδιασμού τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της 

περιοχής, με στόχο την εκμετάλλευση των φυσικών αυτών χαρακτηριστικών ώστε, 

τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον στα σχεδιαζόμενα κτίρια, να 

είναι τα βέλτιστα.”3,4 

 

 

                                                           
3
 Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 

4
 ΚΑΠΕ Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Ενεργειακή απόδοση και κατευθύνσεις εφαρμογής 
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Παθητικά συστήματα 

Τα παθητικά συστήματα διαχωρίζονται σε ηλιακά – θέρμανσης και δροσισμού. 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για 

θέρμανση των χώρων το χειμώνα, καθώς και για παροχή φυσικού φωτισμού. Κατά 

την αξιοποίηση αυτή, συλλέγεται ηλιακή ενέργεια, αποθηκεύεται υπό μορφή 

θερμότητας και διανέμεται στον χώρο.  

Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και 

ειδικότερα στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας μέσω του γυαλιού και τον 

εγκλωβισμό της προκύπτουσας θερμότητας στο εσωτερικό του χώρου που 

καλύπτεται από το γυαλί. Για να υπάρξει άμεσο κέρδος χρειάζεται η ύπαρξη 

μεγάλης  επιφάνειας με τζάμι.  

Επίσης, για καλύτερη αποτελεσματικότητα, η οροφή, το δάπεδο και οι τοίχοι που 

συλλέγουν και αποθηκεύουν την ηλιακή θερμότητα, χρειάζεται να είναι μονωμένοι 

κατάλληλα για να μην έχουν θερμικές απώλειες. 

Χωροθέτηση- Προσανατολισμός  

Το θέμα του προσανατολισμού αφορά δύο αντικείμενα. Το πρώτο είναι η 

τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο και το δεύτερο η επιλογή του οικοπέδου.  

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα όσο πιο ευνοΪκός είναι ο προσανατολισμός του 

κτιρίου τόσο πιο βέλτιστη θα είναι η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. 

Για την τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, όσον αφορά το δεύτερο ζήτημα, 

εντοπίζονται τα εξής : ο εξωτερικός και ο εσωτερικός προσανατολισμός. Σύμφωνα 

με τον εξωτερικό προσανατολισμό, το κτίριο θα πρέπει να τοποθετείται με ιδανικό 

τρόπο, τέτοιο ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των χώρων 

που πρόκειται να φιλοξενήσουν. Σε αντίθεση, ο εσωτερικός προσανατολισμός 

αναφέρεται στην χωροθέτηση των χώρων χρήσεως και λειτουργίας του εσωτερικού 

του κτιρίου. Σε περίπτωση που στο εξωτερικό του δεν έχει πραγματοποιηθεί ο 

επιθυμητός προσανατολισμός, είναι εφικτό με τη σωστή μελέτη στο εσωτερικό του 

κτιρίου να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  
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Τοίχος μάζας(θερμικής αποθήκευσης)  

Περιγραφή : 

Τοίχος μάζας ή θερμικής αποθήκευσης καλείται το σύστημα το οποίο περιλαμβάνει 

έναν τοίχο μη θερμομονωτικό, με απόκλιση έως 30 μοίρες ή με προσανατολισμό 

προς το νότο, προς τη Δύση ή την Ανατολή. Ο τοίχος  αυτός είναι κατασκευασμένος 

από μεγάλης θερμοχωρητικότητας υλικά και λειτουργεί για την αποθήκευση και τη 

διανομή της θερμότητας. Επίσης υπάρχει ένα διαφανές υλικό τοποθετημένο προς 

την εξωτερική πλευρά σε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών του οποίου η 

χρησιμότητα είναι να δεσμεύει την ηλιακή ακτινοβολία. 

Από το διαφανές αυτό στοιχείο εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία και μετατρέπεται 

σε θερμότητα στον χώρο που δημιουργείται μεταξύ υαλοστασίου και τοίχου με 

αποτέλεσμα την αποθήκευσή της ως θερμική ενέργεια. Από εκεί μεταδίδεται με 

ακτινοβολία, με μεταφορά ή με αγωγιμότητα στον χώρο, εξαρτάται από την 

κατασκευή του συστήματος. Παράλληλα το διαφανές υλικό λειτουργεί ως μονωτικό 

στρώμα με σκοπό τη μείωση των θερμικών απωλειών που τυχόν υπάρχουν από το 

θερμό τοίχο προς το εξωτερικό ψυχρό περιβάλλον. 
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Τοίχοι Trombe – Michel 

Περιγραφή: 

 Μέρος των παθητικών ηλιακών συστημάτων είναι και ο τοίχος Trombe. Ο τοίχος, 

αυτός έχει προσανατολισμό προς τον ήλιο και διαχωρίζεται από το εξωτερικό μέρος 

με τζάμι και κενό χώρο. Ο τοίχος Trombe απορροφά την ηλιακή ενέργεια την ημέρα 

και την απελευθερώνει προς το εσωτερικό μέρος του σπιτιού τη νύχτα.  

Στην κορυφή και στη βάση του τοίχου υπάρχουν ανοίγματα, τα οποία επιτρέπουν 

την κυκλοφορία του αέρα. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο ψυχρός αέρας του δωματίου 

καθώς εισέρχεται από την κάτω μεριά του τοίχου θερμαίνεται, ανεβαίνει προς τα 

πάνω και επιστρέφει ζεστός στον χώρο διαβίωσης.  

 

Εικόνα www.tovima.gr 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.tovima.gr%2Fscience%2Farticle%2F%3Faid%3D341397&ei=AmgaVf-ECI3sau6rgpgJ&psig=AFQjCNENFiyfzszNnddBiOQz_D_dRyM8og&ust=1427878143130778
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Εικόνα www.cres.gr 

 

 

 

Πλεονεκτήματα: 

Η διαδικασία κατασκευής του τοίχου Trombe είναι απλή. Η θέρμανση τις νυχτερινές 

ώρες είναι αποτελεσματικότερη, ενώ οι διακυμάνσεις στους χώρους διαβίωσης 

είναι χαμηλές σε σύγκριση με αυτές των συστημάτων άμεσου κέρδους. Αυτό 

συμβαίνει διότι το πάχος του τοίχου είναι κατάλληλο ώστε να υπάρχει χρονική 

υστέρηση της μετάδοσης της θερμότητας. Γι’ αυτό, ο τοίχος μάζας / Trombe είναι η 

ιδανική επιλογή για τα υπνοδωμάτια καθώς η θέρμανση τη νύχτα αποτελεί βασική 

προϋπόθεση.  

Ο τοίχος Trombe, μέσω των θυρίδων, έχει τη δυνατότητα να θερμάνει τους χώρους 

διαβίωσης τις πρωινές ώρες και αποθηκεύοντας τη θερμότητα στη μάζα του να την 

αποδώσει αργότερα με χρονική υστέρηση όπως προαναφέρθηκε λόγω του πάχους 

του.  

 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cres.gr%2Fenergy_saving%2FKtiria%2Fpathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliakoi_toixoi.htm&ei=LmgaVbv_L5PXavuVgLgD&psig=AFQjCNENFiyfzszNnddBiOQz_D_dRyM8og&ust=1427878143130778
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Μειονεκτήματα : 

Υπάρχει σημαντική απώλεια προς το εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο του τοίχου 

Trombe διότι η εξωτερική του επιφάνεια είναι θέρμη και η κατασκευή του είναι 

ακριβή. Εάν, υπάρξει βλάβη στις θυρίδες τότε οι χώροι διαβίωσης θα 

υπερθερμανθούν. Όσον αφορά την καλαισθησία του εξωτερικού του κτιρίου ο 

τοίχος δεν ενδείκνυται για το λόγο ότι καλύπτει τη θέα καθώς και το φυσικό 

φωτισμό και αερισμό της πλευράς που τοποθετείται. Τέλος, υπαρχεί δυσκολία στον 

καθαρισμό των τζαμιών όταν ο τοίχος είναι τοποθετημένος σε όροφο. 

 

Ηλιακά αίθρια 

Περιγραφή: 

Εκτός του τοίχου μάζας θερμοσιφωνικής ροής (Trombe), υπάρχουν και τα ηλιακά 

αίθρια, δηλαδή εσωτερικοί χώροι του κτιρίου που στην οροφή τους έχουν γυαλί. 

Επίσης, η ύπαρξη ηλιακών χώρων- θερμοκηπίων στεγασμένων στη νότια πλευρά 

του κτιρίου, συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη συλλογή ηλιακής ενέργειας 

αλλά και στην καλαισθησία αυτού. 

Κατά το σύστημα, αυτό, συλλέγεται η ηλιακή ενέργεια από το γυάλινο στοιχείο της 

οροφής, συγκεντρώνεται στο εσωτερικό του αιθρίου όπου ένα μέρος της 

αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία ενώ το υπόλοιπο μεταφέρεται μέσω των 

ανοιγμάτων στους περιβάλλοντες εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. 

 

 

Πλεονεκτήματα 

Το ηλιακό αίθριο, κατά τους χειμερινούς μήνες, λειτουργεί και ως χώρος θερμικής 

αναχαίτισης. Σε αντίθεση με τους θερινούς μήνες, που για την αποφυγή της 

υπερθέρμανσης, είναι απαραίτητος ο αερισμός του αιθρίου διαμέσω των 

ανοιγμάτων της γυάλινης οροφής καθώς και ο πλήρης σκιασμός του χώρου. 
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Ενεργειακός Σχεδιασμός του κτιρίου της Ε.Σ.Υ.Ε. στην οδό Πειραιώς :Τομή κτιρίου – 

ανάλυση ηλιασμού και σκιασμού των ηλιακών αιθρίων.. 

Εικόνα : 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliako

_aithrio.htm 

 

Τα ηλιακά αίθρια βοηθούν στη βελτίωση των συνθηκών φυσικού φωτισμού καθώς : 

Επιτρέπουν στη φωτεινή ακτινοβολία να εισέρχεται στις κεντρικές ζώνες του 

κτιρίου. 

Αυξάνουν τη στάθμη του φωτισμού των χώρων. 

Προσφέρουν διάχυτο φως, με αποτέλεσμα την ομοιόμορφη κατανομή του. 

 

 

 

 

 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliako_aithrio.htm
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliako_aithrio.htm


 

Άννα Φωτοπούλου (Α.Μ. 40337)  
Ζαχαρίας Δασκαλάκης (Α.Μ. 41050) 

Σελίδα 18  
 

 

Θερμοσιφωνικό πανέλο  

“Το θερμοσιφωνικό πανέλο ή αεροσυλλέκτης είναι ένας συλλέκτης όπου 

παίρνοντας ηλιακή ενέργεια μας δίνει θερμικό αέρα. Τοποθετείται στο κτιριακό 

κέλυφος ή τοποθετείται ανεξάρτητα από αυτό. Ο θερμός αέρας που παράγεται 

διοχετεύεται 

 

Ο θερμός αέρα που παράγεται διοχετεύεται στη κτίριο μέσω αγωγών. Η θερμότητα 

που συλλέγεται αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία του κτιρίου και στην 

υποδαπέδια αποθήκη θερμότητας (σύστημα rock bed). Έχει νότιο προσανατολισμό, 

με απόκλιση έως ±30ο από το νότο και κλίση είτε κατακόρυφη, είτε υπό γωνία, με 

βέλτιστη κλίση τις 30-40ο για τον ελλαδικό χώρο. 

Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν απαιτούνται στοιχεία ηλιοπροστασίας διότι 

απομονώνεται εύκολα από το κτίριο και ακόμη αξιοποιεί τη βέλτιστη κλίση για τη 

χειμερινή δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας, χωρίς επιπτώσεις υπερθέρμανσης. 

Περιλαμβάνεται από υαλοπίνακα, ο οποίος έχει τοποθετηθεί σε μικρή απόσταση 

μπροστά από μεταλλική επιφάνεια, 

σκούρου χρώματος και με τον τρόπο 

αυτό σύστημα θερμομονώνεται. Επίσης 

συνδέεται με το κτήριο με θυρίδες 

εισροής και εκροής του αέρα του 

εσωτερικού χώρου προς και από το 

πανέλο. Οι θυρίδες αυτές 

τοποθετούνται σε όλο το πλάτος του 

πανέλου, με διάμετρο 20-30cm. Ο 

χώρος θερμαίνεται μέσω του 

θερμοσιφωνισμού.  

 

Εικόνα: Λειτουργία 

θερμοσιφωνικού πανέλου 

(http://www.galaxysolar.gr/) 

Εικόνα: αεροσυλλέκτης http://polydomiki.gr/) 

http://www.galaxysolar.gr/
http://polydomiki.gr/
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Ο ψυχρός αέρας που υπάρχει στο εσωτερικό του κτιρίου εισέρχεται στο κάτω μέρος 

του θερμοσιφωνικού πανέλου από την χαμηλότερη θυρίδα του όπου θερμαίνεται, 

ανέρχεται πιο ελαφρύς και εξέρχεται στον εσωτερικό χώρο από την υψηλότερη 

θυρίδα του. 

Αυξάνεται η απόδοση του θερμοσιφωνικού πανέλου με τη χρήση διπλών 

υαλοπινάκων στο συλλέκτη, σε σχέση με απλούς υαλοπίνακες, ιδιαίτερα για τα πιο 

ψυχρά κλίματα. Το μήκος του συλλέκτη με τη καλύτερη απόδοση έχει εκτιμηθεί στα 

3m. 

Το θερμοσιφωνικό πανέλο είναι κατάλληλο για χώρους που χρειάζονται άμεση 

απόδοση θερμότητας από τα ηλιακά κέρδη, όπως χώρους γραφείων, σχολικές 

αίθουσες κτλ. Το πλεονέκτημά του είναι ότι αποφεύγεται η θάμβωση από μεγάλους 

υαλοπίνακες, η υπερθέρμανση τη καλοκαιρινή περίοδο, όπως επίσης κι οι 

αυξημένες απώλειες θερμότητας τη νύχτα. Εκτός από αυτό, τη καλοκαιρινή 

περίοδο, μπορεί να αποκόπτεται θερμικώς από το κτήριο, αποφεύγοντας έτσι την 

υπερθέρμανση του χώρου. 

Επίσης πολύ σημαντικό τη νυχτερινή περίοδο είναι το κλείσιμο των θυρίδων, προς 

αποφυγή θερμικών απωλειών. Αυτό καθιστά επιτακτική την εφαρμογή συστήματος 

αυτοματισμών σχεδόν, για να αποφύγουμε δυσλειτουργία του συστήματος από 

αμέλεια των χρηστών.”5 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

“Τοποθετείτε σε ήδη υπάρχοντα κτίρια με νότιο προσανατολισμό. Θερμαίνει τους 

χώρους, αποφεύγοντας τη θάμβωση. Τη καλοκαιρινή περίοδο μπορεί εύκολα να 

αποκοπεί θερμικά από το κτήριο, και έτσι την υπερθέρμανση του χώρου. 

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 Η τοποθέτηση με κλίση είναι σχετικά δύσκολη η αισθητική του αρμονία με το 

κτήριο. Η μείωση των νότιων ανοιγμάτων και η δημιουργία κλειστής νότιας όψη.”6 

                                                           
5
 Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 

6
 Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 
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Θερμοσιφωνισμός (Rock Bed ) Σύστημα κλίνης σκύρων 

“ Ένα φυσικό σύστημα θερμοσιφωνισμού είναι το σύστημα rock bed το οποίο 

χρησιμοποιεί σκύρα ως μέσο αποθήκευσης της θερμότητας τα οποία μεταδίδουν 

την θερμότητα τους μέσω ειδικά τοποθετημένων αγωγών στον χώρο μας. 

Το σύστημα rock bed μπορεί να χρησιμοποιηθεί ιδανικά σε συνδυασμό με 

θερμοκήπιο και με ηλιακούς αεροσυλλέκτες. 

Οι πέτρες είναι φτηνές και διαθέσιμες παντού και έχουν καλά χαρακτηριστικά 

θερμομεταφοράς σε αέρα χαμηλής ταχύτητας. 

 

Τα σκύρα που χρησιμοποιούνται υπολογίζεται σύμφωνα με το κόστος που θέλουμε 

να επενδύσουμε, όμως προτιμούνται σκύρα μεγέθους έως 15cm σε διάμετρο για τις 

μεγαλύτερες πέτρες και μέχρι 2,5cm σε διάμετρο για τις πιο μικρές. 

 Χρησιμοποιείται λιγότερη ενέργεια για να μεταφερθεί η θερμότητα από 

μεγαλύτερες πέτρες παρά από τις πιο μικρές. 

 Οι πέτρες είναι καλό να έχουν όλες το 

ίδιο μέγεθος ειδάλλως οι πιο μικρές 

πέτρες θα γεμίσουν τα κενά που 

αφήνουν οι πιο μεγάλες και έτσι δεν θα 

δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες 

μεταφοράς και αποθήκευσης 

θερμότητας στο σύστημα μας. 

Εικόνα : Σύστημα Rock Bed 

https://scialert.net/ 

Εικόνα : Σύστημα Rock Bed 

(www.accesscience.com) 

https://scialert.net/
http://www.accesscience.com/
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Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμική αποθήκευση και μεταφορά 

θερμότητας με θερμοσιφωνισμό το νερό (water bed) το οποίο πιάνει όγκο κατά 5 

φορές πιο μικρό από ότι οι πέτρες έχοντας την ίδια ενεργειακή κατανάλωση, αλλά 

χρειάζεται ιδιαιτέρως καλή μόνωση και η κατασκευή του είναι ακριβότερη καθώς το 

σύστημα θέλει συνεχόμενη συντήρηση λόγο διάβρωσης, το αλάτι ειδικής σύστασης 

(salt bed) γνωστό και ως Glamber’s salt το οποίο πιάνει ακόμα μικρότερο όγκο από 

ότι οι πέτρες κατά 1/8 και από το νερό κατά 2/5 αλλά χρειάζεται και αυτό συνεχής 

συντήρηση και αντικατάσταση λόγο διάβρωσης της χημικής σύστασης του αλατιού 

όπως και ότι το κόστος του είναι σχεδόν απαγορευτικό. Και τα δυο αυτά υλικά 

χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα χώρου και δεν μπορεί 

να λειτουργήσει η κλασσική κλίνη από σκύρα.”7,8 

 

 

  

                                                           
7
http://anelixi.org  

8
 Solar Energy Heat Storage for Home, Farm and Small Business: 

Suggestions on Selecting and Using Thermal Storage Materials and Facilities-Steve Eckhoff and 
Martin Okos 
Department of Agricultural Engineering  
Purdue University 

http://anelixi.org/
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ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ 

Τους καλοκαιρινούς μήνες που οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες, το 

κτίριο τραβάει θερμότητα με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνθήκες 

υπερθέρμανσης που να ξεφεύγουν από τα όρια της θερμικής άνεσης. Τα συστήματα 

αυτά έχουν σκοπό στον φυσικό δροσισμό του κτιρίου και την αποφυγή 

υπερθέρμανσης αυτού με την απομάκρυνση της παραπανίσιας θερμότητας. Για να 

επιτύχουμε τον δροσισμό λοιπόν βασιζόμαστε σε κάποιους βασικούς στόχους.  

Αρχικά απορρίπτουμε την παραπανίσια θερμότητα από το εσωτερικό του κτιρίου 

προς το φυσικό περιβάλλον. Στην συνέχεια πρέπει να μειώσουμε τα ηλιακά και 

θερμικά κέρδη στο κτίριο κάνοντας το ανθεκτικό από την ηλιακή ακτινοβολία. Τέλος 

πρέπει να αξιοποιήσουμε την θερμοχωρητικότητα του κτιρίου ως ρυθμιστή της 

εσωτερικής θερμοκρασίας και να βελτιώσουμε την θερμική άνεση των κατοίκων 

του κτιρίου. 

 

 Ηλιοπροστασία 

Το κτίριο προστατεύεται από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία συμβάλλοντας στον 

περιορισμό της θερμικής επιβάρυνσης του κτιρίου και στην διατήρηση της 

εσωτερικής θερμοκρασίας σε επίπεδα άνεσης. 

Για να το πετύχουμε αυτό υπάρχουν διάφορες μέθοδοι όπου αναπτύσσονται 

παρακάτω. 

 Φύτευση φυλλοβόλων δέντρων και κατάλληλης βλάστησης 

 Σταθερή και κινητή εξωτερική σκίαση 

 Εσωτερική σκίαση 

 Κρύσταλλα 

 Χρώμα και υφή εξωτερικών επιφανειών 

 Φυτεμένα δώματα 

 

Φύτευση φυλλοβόλων δέντρων και κατάλληλης βλάστησης 

“Η σκίαση του κτιρίου πραγματοποιείται με την τοποθέτηση φυλλοβόλων δέντρων 

και βλάστησης σε κατάλληλες θέσεις για να διακόπτεται ο ηλιασμός τους 

καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα η βλάστηση απορροφώντας θερμότητα ρίχνει την 

εξωτερική θερμοκρασία. 
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Εφόσον το κτίριο δεν έχει μεγάλο ύψος μπορεί να σκιαχτεί από τα φυλλοβόλα 

δέντρα. 

Ακόμα με την φύτευση δέντρων σε κατάλληλα σημεία στο περιβάλλοντα χώρο του 

κτιρίου μπορούμε να αλλάξουμε διαδρομή στους ανέμους προστατεύοντας το 

κτίριο μας.”9` 

 

Εικόνα : δημιουργία υπήνεμων περιοχών: (α) επιμήκης δασική συστάδα 

δένδρων δημιουργεί μικρή προστατευόμενη περιοχή (β) μια μικρή συστάδα 

δένδρων προστατεύει μια μεγαλύτερη περιοχή (γ, δ) μια συστάδα με κεκλιμένη 

κώμη είναι λιγότερο αποτελεσματική 

από τη συστάδα δένδρων με επίπεδη κώμη 

 (Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010) 

 

 

Σταθερή και κινητή εξωτερική σκίαση 

Η εξωτερική σκίαση είναι από τους καταλληλότερους τρόπους προστασίας του 

κτιρίου, σταθερή ή κινητή, και με αυτόν τον τρόπο δεν επιτρέπεται στις ακτίνες του 

ήλιου να εγκλωβιστούν μέσα στο κτίριο και να προκαλέσουν αύξηση της 

θερμοκρασίας του χώρου. 

Ανάλογα με τον προσανατολισμό που έχουν τα ανοίγματα μας, έχουμε δυο 

τύπους εξωτερικών σκιάστρων. 

Ο πρώτος τύπος σκίασης είναι το οριζόντιο σκίαστρο. Προτείνεται για τον νότιο 

προσανατολισμό λόγω το ότι ο ήλιος είναι πιο ψηλά και τα νότια ανοίγματα 

προστατεύονται αφού δεν δέχονται μεγάλη ακτινοβολία. “Μετά από μελέτες έχει 

                                                           
9
 Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 
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προκύψει ότι τα σκίαστρα είναι αποτελεσματικά όταν: 1) για 32ο και 36ο 

γεωγραφικό πλάτος η κατακόρυφη γωνία που σχηματίζει η βάση του ανοίγματος με 

την νοητή ευθεία που βρίσκει την άκρη του σταθερού σκιάστρου να είναι ίση με 60ο 

ως προς την οριζόντια και 2) για 40ο γεωγραφικό πλάτος η ίδια γωνία πρέπει να 

είναι ίση με 55ο ως προς την οριζόντια.”10,11  

 

Τα στέγαστρα μπορούν να έχουν την μορφή τέντας, μορφή προβόλων ακόμα και 

μορφή οριζοντίων περσίδων. 

Όταν οι ακτίνες του ηλίου είναι πιο χαμηλά, προτείνεται ο κατακόρυφος 

σκιασμός ο οποίος μπορεί να έχει είτε σταθερή μορφή είτε ρυθμιζόμενη όπως είναι 

οι μεταλλικές περσίδες. 

Τέλος η κινητή σκίαση είναι αποτελεσματικότερη από την σταθερή καθώς 

ρυθμίζεται ανάλογα με τον ηλιασμό που έχουμε την οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο.”12,13 

 

                                                           
10

 Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 
11

 Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Παθητικά Ηλιακά Συστήματα, Ελένη Ανδρεάκη - Χρονάκη, Univercity 
Studio Press Θεσσαλονίκη 1985 
12

 Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 
13

 Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Παθητικά Ηλιακά Συστήματα, Ελένη Ανδρεάκη - Χρονάκη, Univercity 
Studio Press Θεσσαλονίκη 1985 

Εικόνα : Παράδειγμα υπολογισμού σταθερού σκίαστρου. 
http://www.limeenergy.gr/ 

http://www.limeenergy.gr/
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Εικόνα : Κτίριο στην Γλυφάδα με διάτρητο διακοσμητικό στοιχείο με σκοπό την μερική σκίαση. 

 

Εσωτερική σκίαση 

 

Εσωτερικά σκίαστρα προτιμούμε να χρησιμοποιούνται σε νότιους, δυτικούς και 

ανατολικούς προσανατολισμούς. 

Επιλέγουμε τα ενετικά στόρια τα οποία μπορούν να μπουν σε οδηγούς για 

ευκολότερη λειτουργία του συστήματος και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Οι κάθετες 

κασετίνες (κάθετες τέντες) δίνουν τη δυνατότητα στον ένοικο του κτιρίου να έχει και 

δυνατότητα να δει προς τα έξω. 

Κρύσταλλα  

Τα κρύσταλλα είναι ειδικά κρύσταλλα συγκεκριμένης τεχνολογίας, τα οποία 

ξεχωρίζουν από τα κοινά ως προς τα θερμικά και τα φωτομετρικά τους 

χαρακτηριστικά και συμβάλλουν στην να εξοικονομούν ενέργεια. 
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Ανακλαστικά κρύσταλλα 

“Τα ανακλαστικά κρύσταλλα μειώνουν τα θερμικά κέρδη ανακλώντας μέρος της 

ηλιακής ακτινοβολίας αφού είναι επιστρωμένα με λεπτά στρώματα μεταλλικών 

οξειδίων τα οποία μπορούν να ανακλούν μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας 

που προσπίπτει στο γυαλί. Το γυαλί αποκτά ανακλαστικές ιδιότητες και μπορεί να 

γίνει και σε διαφορετικούς χρωματισμούς έτσι εμποδίζονται τα ηλιακά κέρδη και 

φυλάσσεται θερμοκρασία μέσα στο κτίριο όσο το δυνατόν πιο σταθερή. 

  

Υποκατηγορίες κρυστάλλων 

 

1) Στα κρύσταλλα όπου η επίστρωση γίνεται κατά την διάρκεια της παραγωγής 

τους σε θερμοκρασία που φτάνει τους 500ο C,έτσι το γυαλί γίνεται πιο ανθεκτικό σε 

μηχανικές καταπονήσεις. 

2) Στα κρύσταλλα μαλακής επίστρωσης όπου η επίστρωση γίνεται σε χωριστή φάση 

από την παραγωγή του κάθε υαλοπίνακα και δεν έχουν μεγάλες αντοχές στις 

μηχανικές καταπονήσεις αλλά έχουμε πιο πολλές επιλογές όσον αφορά το 

χρωματισμό του γυαλιού και την ανακλαστικότητα του. 

Ένα από τα κύρια μειονεκτήματα των ανακλαστικών κρυστάλλων είναι ότι προκαλούν 

θάμβωση στα γειτονικά κτίρια του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.”14,15,16 

 

 

 

 

                                                           
14

 www.energysavers.gov 
15

 www.wisegeek.com 
16

 www.simpas.gr 

http://www.energysavers.gov/
http://www.wisegeek.com/
http://www.simpas.gr/
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Απορροφητικά κρύσταλλα 

“Απορροφητικά κρύσταλλα είναι τα κρύσταλλα τα οποία απορροφούν μεγάλο 

μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας χωρίς να μειώνουν αρκετά την φωτοδιαπερατότητα 

του γυαλιού. Η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε θερμότητα η οποία οδηγεί σε 

αύξηση της θερμοκρασίας των κρύσταλλων αυτών. Απορροφητικά κρύσταλλα 

θεωρούμε τους έγχρωμους υαλοπίνακες γιατί έχουν πιο ψηλό συντελεστή 

απορρόφησης συγκριτικά με τους κοινούς λευκούς υαλοπίνακες. 

Αντιθέτως τα ανακλαστικά κρύσταλλα δεν προκαλούν θάμβωση στον 

περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου αλλά σαν μειονέκτημα είναι ότι τα κρύσταλλα αυτά 

δεν έχουν επεξεργαστεί έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος «θερμικού σοκ» δηλαδή 

να να ραγίσουν.”17 

Κρύσταλλα χαμηλής εκπομπής (low-e) 

“Τα κρύσταλλα χαμηλής εκπομπής αποτελούνται από λεπτή μεταλλική 

επίστρωση η οποία εμποδίζει μέρος της θερμικής ακτινοβολίας να εισέρχεται προς 

το κτίριο αλλά και να εκπέμπεται προς το εξωτερικό περιβάλλον. Αναλυτικότερα το 

γυαλί αυτό έχει αυξημένες μονωτικές ιδιότητες χωρίς σημαντικές διαφορές με το 

σύνηθες λευκό κρύσταλλο σχετικά με την αντανάκλαση του φωτός.  

 

                                                           
17

 www.simpas.gr 

Εικόνα : https://www.melidisglass.gr/ 

http://www.simpas.gr/
https://www.melidisglass.gr/
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Τα πλεονεκτήματα των κρυστάλλων χαμηλής εκπομπής είναι ότι 1) μας δίδει 

υψηλή διαπερατότητα στο φως 2) περιορίζει το φαινόμενο των υδρατμών, 3) 

μειώνει την μετάδοση της υπεριώδης ακτινοβολίας, 4) έχει υψηλή μηχανική αντοχή, 

5)βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος εκπέμπει λιγότερο διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 6) βοηθά στην εξοικονόμηση των δαπανών για 

θέρμανση.”18,19 

 

Χρώμα και υφή εξωτερικών επιφανειών 

“Το χρώμα και η υφή στις εξωτερικές επιφάνειες στο κέλυφος του κτιρίου 

καθορίζουν την ηλιακή ακτινοβολία που απορροφάτε, καθώς και την ποσότητα της 

θερμότητας που αποβάλλεται τη νύχτα στην ατμόσφαιρα, ρυθμίζοντας έτσι τη 

θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου και κατ’ επέκταση τη 

διακύμανση της θερμοκρασίας εσωτερικά. 

 

Εικόνα : (http://www.ateke.gr/) 
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 www.cres.gr 
19 www.vasglass.gr 

http://www.ateke.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.vasglass.gr/
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Για παράδειγμα, ένα δώμα βαμμένο με μαύρο χρώμα παρουσιάζει θερμοκρασία 

στην επιφάνεια αυξημένη κατά 32ο C, σε σχέση με τη μέγιστη θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος αέρα. Αντίθετα, η επιφανειακή θερμοκρασία ενός δώματος 

βαμμένου με ασβέστη, ξεπερνά τον 1ο C σε σχέση με την θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος. 

Επίσης να σημειωθεί το γεγονός ότι οι επιφάνειες του κελύφους, που είναι 

προσανατολισμένες προς την δύση και οι οριζόντιες, τα δώματα λαμβάνουν έντονη 

ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι. Επομένως συνιστάται βάφονται ανοιχτοχρωμα. 

Για τα δωμάτια είναι πιο αποτελεσματικό η επικάλυψή τους με ανακλαστική 

επιφάνεια, όπως για παράδειγμα η επίστρωση με φύλλο αλουμινίου, ανοιχτά 

χρώματα ή γενικότερα με ψυχρά υλικά, αλλά και με φυτά. 

 

 

  
Εικόνα : Ανοιχτόχρωμη Όψη Κτιρίου www.kathimerini.gr 
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Επίσης, η υφή των εξωτερικών επιφανειών επηρεάζει την ανακλαστική τους 

ικανότητα και κατά συνέπεια την απορρόφηση ή μη της θερμότητας.”20 

Φυτεμένα δώματα 

 

Tα δώματα είναι εκείνα τα οποία είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία 

συνεπώς επηρεάζουν κατά κόρων τη θερμοκρασία του κτιρίου επομένως καλό θα 

είναι να φροντίζουμε για την αποτελεσματικότερη μόνωση αυτών. 

 

 

 

Η μόνωση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την φύτευση στην περιοχή του 

δώματος , αναπτύσσεται βλάστηση και έτσι βοηθάει στην διαμόρφωση του 

μικροκλίματος της περιοχής καθώς η βλάστηση στις μεγαλουπόλεις έχει σχεδόν 

εξαφανιστεί, αποτέλεσμα που έφερε η υπέρ-τσιμεντοποίηση του αστικού χάρτη.  

Επιπλέον λειτουργεί και σαν μόνωση αποτελεσματικότερη των υπολοίπων αφού 

σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΤΕΕ «Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010»: 

                                                           
20

 Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 

Εικόνα : Πράσινες ταράτσες  

www.newsnow.gr.com 
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 Η θερμοκρασία του αέρα μέσα του κτιρίου με φυτεμένο δώμα μπορεί τους 

θερινούς μήνες να είναι από 3 έως και 10ο C πιο χαμηλή. Σίγουρα αυτή η 

μείωση της θερμοκρασίας παρατηρείται στους τελευταίους ορόφους, κάτω από 

το δώμα όταν πρόκειται για πολυώροφα κτήρια. 

 Το χειμώνα μεταφέρεται λιγότερη θερμότητα από μέσα προς τα έξω. 

 Το δώμα που βρίσκεται κάτω από την «πράσινη» επιφάνεια προστατεύεται 

ευνοϊκότερα από τους υπόλοιπους ορόφους σχετικά με τις καιρικές συνθήκες 

και τη διακύμανση των θερμοκρασιών χειμώνα και καλοκαίρι, με αποτέλεσμα 

να βοηθάει την διάρκειας ζωής του. 

Για την κατασκευή των δωμάτων αυτών δε χρειάζονται δύσκολες διαδικασίες απλά 

χρειάζεται να μπουν οι διάφορες στρώσεις που αποτελούν την φύτευση αυτή σε 

σωστή σειρά για την καλύτερη λειτουργία αυτού. 

 

Εικόνα : Πράσινη ταράτσα στο Λονδίνο www.perierga.gr 
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Το ΤΕΕ λοιπόν αναφέρει ότι: 

“Ως προς την κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 

στην διάστρωση των αναγκαίων διαδοχικών στρώσεων. Συγκεκριμένα: 

 Επάνω από την θερμομόνωση στρώνεται ειδική μεμβράνη για επιπλέον 

προστασία από το νερό και την υγρασία.  

 Επάνω από την μεμβράνη, απλώνεται ένα δίχτυ για την προστασία του 

ριζικού πλέγματος των φυτών, αλλά και για να εμποδίζονται οι ρίζες να διεισδύσουν 

στην θερμομόνωση και να την καταστρέψουν.  

 Στη συνέχεια, επάνω από ένα υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και 

θρεπτικών συστατικών, τοποθετείται ένα σύστημα από μικρές συνδεδεμένες 

μεταξύ τους πλαστικές θήκες, για να συγκρατείται το νερό της βροχής ή το νερό 

άρδευσης τους θερινούς μήνες.  

 Επάνω από αυτές τις κυψέλες στρώνεται ένα διηθητικό φύλλο (γεωύφασμα) 

που αφήνει μεν το νερό να περνάει, αλλά όχι το χώμα και άλλα ανεπιθύμητα 

σωματίδια. 

 Ως τελική στρώση τοποθετείται ειδικό εδαφικό υλικό, αρκετά ελαφρύ, 

πορώδες και πλούσιο σε συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Όλα 

αυτά δημιουργούν ένα στρώμα πάχους από 10 έως 20 εκατοστών. Τέλος γίνεται η 

επιλογή των φυτών.” 

Οι πράσινες στέγες χωρίζονται σε τρείς τύπους ανάλογα με την έκταση τους. Οι 

τρείς τύποι αυτοί είναι: 

1.  Εκτατικός τύπος 

2.  Ημιεντατικός τύπος  

3.  Εντατικός τύπος 
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1. Εκτατικός τύπος 

“Ο εκτατικός τύπος συνδυάζει όλα τα οικολογικά με τα οικονομικά οφέλη για αυτό 

έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με τους άλλους τύπους πράσινης 

στέγης. συμπεριλαμβάνεται από πολλά επίπεδα διαστρωμάτωσης υλικών με 

ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών που έχει ύψος 8 έως 15 εκ. 

Τον τύπο αυτό τον επιλέγουμε σε περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά του 

δώματος και η στατική μελέτη δεν επιτρέπουν στην κατασκευή να υπερβεί το βάρος 

των 150 kg/m² διότι το φορτίο του υποστρώματος είναι μικρό.  

Εφαρμόζεται επίσης σε σημεία που η πρόσβαση δεν επιτρέπεται ή είναι 

δύσκολη και σε περιπτώσεις που σκοπός είναι η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο. 

Αυτός ο τύπος από οικονομικής άποψης ο πιο αποδοτικός γιατί οι ανάγκες για 

συντήρηση και άρδευσή του είναι περιορισμένες. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, που 

το κλίμα χαρακτηρίζεται από έντονες αυξομειώσεις θερμοκρασίας και ισχυρούς 

Εικόνα : Τρόπος διαστρωμάτωσης πράσινης ταράτσας  

www.docplayer.gr 
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ανέμους και ποσότητα του νερού είναι περιορισμένη, ο εκτατικός τύπος φυτεμένου 

δώματος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος.”21,22,23 

 

2. Ημιεντατικός τύπος 

Όταν προτιμούμε να έχουμε πιο πολλές επιλογές διαμόρφωσης, μεγεθών, 

υλικών και φυτευτικών συνδυασμών στο χώρο τότε επιλέγουμε την πράσινη στέγη 

ημιεντατικού τύπου. Επομένως για τη δημιουργήσουμε ένα τοπίο με 

διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, επιλέγουμε την κατασκευή 

«πράσινης στέγης» ημιεντατικού τύπου.  

Το σύστημα αυτό αποτελείται από μικρής μάζας υπόστρωμα ύψους 10 έως 

25εκ. και με κορεσμένο φορτίο 120-250 kg/m2. 

Η φυτική κάλυψη στον ημιεντατικό τύπο φυτεμένου δώματος μπορεί να είναι 

φυτά εδαφοκάλυψης, χλοοτάπητας, και θάμνοι. 

Συγκριτικά με τον εκτατικό τύπο στέγης έχει πιο μεγάλο ύψος υποστρώματος 

και συγκρατεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Η συντήρηση του είναι περιοδική το 

ίδιο και η άρδευση του. ”24
,
25

,
26
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 www.oikosteges.gr  
22

 www.prasinistegi.gr  
23

 www.greenroofs.com.gr  
24

 www.greenroofs.com.gr  
25

 www.oikosteges.gr  
26

 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα Σε Δημόσια Κτίρια, Προδιαγραφές 
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http://www.oikosteges.gr/
http://www.prasinistegi.gr/
http://www.greenroofs.com.gr/
http://www.greenroofs.com.gr/
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http://www.cres.gr/kape/prasina_dwmata/prodiagrafes_fytemenou_dwmatos.pdf
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Εικόνα : http://taratsokipos.blogspot.com/ 

3. Εντατικός τύπος 

“Εντατικού τύπου συστήματα ενδείκνυται στη δημιουργία ενός κήπου, σε 

υπόστρωμα 15-150 εκ. με αρχικό κορεσμένο φορτίο 250 kg/m2. 

Τον τύπο αυτό τον επιλέγουμε κατά κόρων για την ικανοποίηση αισθητικής και 

ψυχολογικής ανάγκης και για την εξοικείωση του κοινού με το φυσικό περιβάλλον. 

Για τον εντατικό τύπο υπάρχει μεγάλη ποικιλία φυτών καθώς και μας δίνεται η 

δυνατότητα να επιλέξουμε το φυτό και την φυσική αισθητική του χώρου χωρίς όρια 

και περιορισμούς όπως σε όλους τους κήπους. Οι εφαρμογές του είναι θαυμάσιες 

σε υγρά και ήπια κλίματα, που δεν έχουμε μεγάλης έντασης ανέμους. 

Τα οφέλη του εντατικού τύπου φύτευσης είναι ελάχιστα αφού η συντήρηση και 

το κόστος δημιουργίας είναι υψηλό. 

 

 

http://taratsokipos.blogspot.com/
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Εικόνα : https://www.kipos-ps.gr/ 

 

 

Ακόμα στην Ελλάδα οι μεγάλες ανάγκες άρδευσης, μας περιορίζουν οπότε 

περιορίζεται και τα οικολογικά οφέλη του φυτεμένου δώματος, καθώς έχει 

δημιουργηθεί ανάγκη για οικονομία στην κατανάλωση νερού. Επίσης ακόμα ένα 

μειονέκτημα του τύπου αυτού είναι το ότι επιβαρύνει σημαντικά τη στατικότατα 

του κτιρίου με σημαντικά προβλήματα στις πιο παλιές κατασκευές που βρίσκονται 

σε περιοχές που ‘’πονούν’’ από σεισμούς. 

Τα στρώματα του εντατικού τύπου δεν διαφέρουν με τους άλλους δυο τύπους, 

με την μόνη διαφορά ότι το φυτικό υπόστρωμα μπορεί να διακυμαίνεται σε ύψος 

από 0,45 μ έως 1,20 μ με αποτέλεσμα να μπορούν να τοποθετηθούν φυτά και 

δένδρα μεγάλου ύψους και να δημιουργηθούν πέργκολες, παιδότοποι και να 

γίνουν κατασκευές όπως μονοπάτια, κλπ.”27,28,29 

 

 

 

                                                           
27

 www.greenroofs.com.gr  
28

 www.oikosteges.gr 
29
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Φυσικός αερισμός 

Η ανάγκη για συστηματική ανανέωση του αέρα των εσωτερικών χώρων 

εξασφαλίζει όρους υγιεινής διαβίωσης στους εισερχόμενους κατοίκους σε αυτούς 

δίοτι ανανεώνεται ο χώρος με φρέσκο αέρα και αδρανοποιεί τυχόν δυσοσμίες.  

Ο φυσικός αερισμός στον εσωτερικό χώρο μπορεί να πραγματοποιηθεί με 

κατασκευές εντός του κέλυφος του κτιρίου. 

Οι κατασκευές αυτές είναι: 

1. Ηλιακή καμινάδα 

2. Αιολική καμινάδα –καμινάδα αερισμού 

3. Διπλό κέλυφος 

 

Ηλιακή καμινάδα 

 

Στα παθητικά συστήματα δροσισμού εντάσσονται οι καμινάδες αερισμού, η ηλιακή 

καμινάδα, ο διαμπερής αερισμός και τα σκίαστρα. 

  Οι καμινάδες αερισμού έχουν το άνοιγμά τους προς την κατεύθυνση του 

ανέμου τέτοιο ώστε να συλλέγουν τα ψυχρά ρεύματα και να τα κατευθύνουν στο 

εσωτερικό του κτιρίου. 
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Εικόνα www.cres.gr 

Η ηλιακή καμινάδα βασίζει τη λειτουργία της στο φαινόμενο του φυσικού 

ελκυσμού30. Στη νότια ή νοτιοδυτική πλευρά της έχει ένα μικρό ηλιακό τοίχο, ο 

οποίος, απορροφώντας την ενέργεια του ήλιου, θερμαίνει την εσωτερική επιφάνεια 

της καμινάδας.  

Έτσι, ο ζεστός αέρας κατευθύνεται προς το περιβάλλον με αποτέλεσμα να 

ανανεώνεται με φρέσκο δροσερό αέρα η κατοικία.  

                                                           
30

 Φυσικός ελκυσμός: χαρακτηρίζεται το αίτιο ή η δύναμη εκείνη που δημιουργεί το ρεύμα 
καυσιγόνου αέρα, πηγή https://el.wikipedia.org/ 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cres.gr%2Fenergy_saving%2FKtiria%2Ffysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm&ei=o2gaVeaOJ8PuaMvPgcgN&bvm=bv.89381419,d.d2s&psig=AFQjCNHFTgIoYGmmYRfeoKio3gtx7akyBg&ust=1427880421647582
https://el.wikipedia.org/
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Εικόνα irealty.gr 

  

Ο διαμπερής αερισμός είναι η συνηθέστερη πρακτική για το δροσισμό ενός χώρου. 

Απαιτούνται ανοίγματα κατάλληλα σχεδιασμένα στη βόρεια και νότια πλευρά του 

κτιρίου ώστε να διέρχεται ο αέρας, δροσίζοντας το εσωτερικό του.  

Εάν η θέση του κτιρίου δεν επιτρέπει την κατασκευή των ανοιγμάτων στο βορρά ή 

στο νότο, τότε κατασκευάζονται στον άξονα ανατολής-δύσης. Σημαντικό ρόλο στο 

διαμπερή αερισμό κατέχει η βλάστηση στο εξωτερικό της κατοικίας καθώς δροσίζει 

και φιλτράρει τα ρεύματα αέρα ενώ παρέχει ταυτόχρονα σκίαση. 

  Εκτός από την εξωτερική βλάστηση του κτιρίου, σκίαση προκαλούν, 

αποτελεσματικότερα, τα σκίαστρα με κινητές περσίδες. Πιο συγκεκριμένα, 

συνιστώνται οριζόντια εξωτερικά σκίαστρα για τη νότια πλευρά και κατακόρυφα 

εξωτερικά σκίαστρα για την ανατολική και δυτική πλευρά της κατοικίας.  

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Firealty.gr%2Ftag%2F%25CE%25B2%25CE%25B9%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE-%25CE%25B1%25CF%2581%25CF%2587%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25AE%2F&ei=Q2saVaDlIo7vaNOqgugB&bvm=bv.89381419,d.d2s&psig=AFQjCNFdVW-Xsg6M-9HKQ5M-tsUMlRENdA&ust=1427881077678565
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Ενεργητικά συστήματα 

 

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα ονομάζονται τα συστήματα τα οποία συγκεντρώνουν 

την ηλιακή ακτινοβολία και τη μεταφέρουν υπό τη μορφή θερμότητας σε νερό, 

αέρα ή σε άλλο ρευστό. Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή αυτών των συστημάτων είναι 

η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, δηλαδή οι ηλιακοί θερμοσίφωνες.  

Ένα τυπικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από επίπεδους ηλιακούς 

συλλέκτες, ένα δοχείο αποθήκευσης της θερμότητας και σωληνώσεις. Η ηλιακή 

ακτινοβολία απορροφάτε από το συλλέκτη και η συλλεγόμενη θερμότητα 

μεταφέρεται στο δοχείο αποθήκευσης. Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες 

τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κτιρίου, με νότιο προσανατολισμό και 

κλίση 30°-60° ως προς τον ορίζοντα, ώστε να μεγιστοποιηθεί το ποσό της 

ακτινοβολίας που συλλέγεται ετησίως. Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα 

αποτελούνται από δύο βασικά μέρη: 

Το τμήμα συλλογής (οι ηλιακοί συλλέκτες, η επιφάνεια απορρόφησης της ηλιακής 

ακτινοβολίας). 

Το τμήμα αποθήκευσης (η δεξαμενή αποθήκευσης του νερού) που συνήθως 

διαθέτει και ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη, για να μπορεί να παράγεται ζεστό 

νερό και σε περιόδους μικρής ή μηδενικής ηλιοφάνειας. 

 

Ανάλογα με το κύκλωμα κυκλοφορίας του θεραινόμενου μέσου, τα ενεργητικά 

ηλιακά συστήματα διακρίνονται σε δύο είδη : 

Ανοιχτού κυκλώματος : άμεση θέρμανση του νερού χρήσης  

Κλειστού κυκλώματος : έμμεση θέρμανση του νερού χρήσης 
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Αιολική Ενέργεια 

 

 

 

“Η ενέργεια που παράγουν οι άνεμοι με την κίνηση τους ονομάζεται Αιολική 

ενέργεια. Το ρεύμα αέρα δημιουργείται από τις διαφορές θερμοκρασιών του αέρα 

της ατμόσφαιρας. Αναλυτικά, στην διάρκεια της ημέρας ο ήλιος αυξάνει τη 

θερμοκρασία του εδάφους, αντίστοιχα αυξάνει και την θερμοκρασία του αέρα που 

βρίσκεται σε επαφή με αυτό. Επομένως ο θερμός αέρας που παράγεται, 

διαστέλλεται, γίνεται ελαφρύς και κινείται ανοδικά. Η χαμηλή πίεση κάτω από τον 

ανερχόμενο θερμό αέρα προκαλεί την κίνηση ψυχρότερου αέρα προς το σημείο 

αυτό και από κάθε κατεύθυνση.  

Η αιολική ενέργεια είναι από τις αρχαιότερες μορφές ενέργειας. Άλεσμα σίτου, 

άντληση υδάτων είναι μερικές από τις χρήσεις των ανεμόμυλων σε Αίγυπτο, Συρία, 

Μεσοποταμία, Αιγαίο και Βυζάντιο.  

Εικόνα : Αιολικό Πάρκο στο Μουζάκη www.thessaliaeconomy.gr 
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Ακόμα οι ανεμόμυλοι έγιναν γνωστοί στην Ευρωπαϊκή ένωση έγιναν γνωστοί οι 

για το άλεσμα σίτου, παράδειγμα στην Ολλανδία χρησιμοποιούνταν κατά κόρον για 

την αποστράγγιση των νερών.  

 

 

 

Από τις πρώτες χώρες που χρησιμοποίησε τον άνεμο για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από το 1860 κιόλας ήταν η Δανία. Ήταν βέβαια η δεύτερη 

χώρα στην Ευρώπη που δημιούργησε ένα αιολικό πάρκο συνδεδεμένο με το 

δημόσιο δίκτυο παραγωγής ενέργειας το 1986 μετά την Ελλάδα που ήδη είχε 

αιολικό πάρκο στην Κύθνο από το 1982. 

Γενικά η αιολική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

 1) Για παραγωγή ηλεκτρισμού σε περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες στο 

δίκτυο. 

 2) Για παραγωγή ύδατος (αφαλάτωση) 

 3) Για άλεση, άρδευση, άντληση υδάτων 

 4) Για παραγωγή ηλεκτρισμού σε περιοχές συνδεδεμένες στο δίκτυο 

 5) Για θέρμανση  

 

Εικόνα: χωριό των ανεμόμυλων στην 
Ολλανδία  

 iefimerida.gr - 

https://www.iefimerida.gr 
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 Ηλιακή Ενέργεια 

 

Η ενέργεια που φτάνει από τον ήλιο στην Γη την ονομάζουμε ηλιακή ενέργεια. 

Αυτή εκπέμπεται από τον ήλιο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του και μεταδίδεται 

μέσα από το διάστημα με ακτινοβολία στην επιφάνεια της γη. 

Η ακτινοβολία που τελικά φτάνει στην επιφάνεια της γης διαχωρίζεται σε δύο 

ομάδες σε διάχυτη και άμεση. Διάχυτη ακτινοβολία ονομάζεται η ηλιακή 

ακτινοβολία που φτάνει στην γη έπειτα από αλλαγή διευθύνσεως της λόγω 

ανάκλασης ή σκέδασης μέσα στην ατμόσφαιρα. 

 Άμεση ηλιακή ακτινοβολία είναι εκείνη που φτάνει άμεσα δηλαδή κατ ευθείαν 

στην επιφάνεια της γης χωρίς σκέδαση31 κατά την πορεία της μέσα στην 

ατμόσφαιρα.  

Τα συστήματα με τα οποία αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια διακρίνονται στα: 

 1) Παθητικά ηλιακά συστήματα  

2) Ενεργητικά ηλιακά συστήματα, εκεί όπου η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται 

σε θερμότητα.  

 3) Φωτοβολταϊκά συστήματα στα οποία η ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε 

ηλεκτρισμό.  

                                                           
31

 Σκέδαση: ο διασκορπισμός των φωτεινών ακτινών που ακολουθεί όταν προσπέσουν σε 
μικροσκοπικά σωματίδια, έτσι ώστε να διαχέονται στο χώρο χωρίς να φαίνονται αυτές. 
(http://el.wikipedia.org) 
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Εικόνα: κτίριο με ενσωματωμένη πρόσοψη φωτοβολταικών http://www.mechanicalsolutions.gr/ 
 

 

 Γεωθερμία 

Την ροή θερμότητας που φτάνει στην επιφάνεια της γης από το εσωτερικό της 

λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του πυρήνα την ονομάζουμε γεωθερμία. Η 

γεωθερμική ενέργεια είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να καλύψει 

αρκετές ενεργειακές ανάγκες. 

Στην Ελλάδα η πιο συχνή μορφή γεωθερμίας είναι η θέρμανση θερμοκηπίων. 

Άλλες εφαρμογές είναι ο οι αντλίες θερμότητας στα κτίρια, η τηλεθέρμανση στα 

κτίρια, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η ξήρανση αγροτικών προϊόντων, ψαριών και ξυλείας, 

η αφαλάτωση νερού και φυσικά η θέρμανση και η ψύξη οικισμών.  

 

 

 

 

 

 

http://www.mechanicalsolutions.gr/
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Η γεωθερμική ενέργεια διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Χαμηλής ενθαλπίας32, για θερμοκρασία ρευστών 25ο με 100ο C 

 Μέσης ενθαλπίας, για θερμοκρασίες ρευστών 100ο με 150ο C 

 Υψηλής ενθαλπίας, για θερμοκρασίες ρευστών άνω των 150ο C 

Για θερμοκρασίες άνω των 90ο C η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται : 

αφαλάτωση για ξενοδοχειακή κυρίως χρήση ηλεκτροπαραγωγή, ψύξη και 

κλιματισμό, θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού. Ακόμα όμως οι 

μικρότερες θερμοκρασίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση με 

αερόθερμα ή ενδοδαπέδιο σύστημα για θέρμανση αλλά και για κλιματισμό. 

Η γεωθερμική ενέργεια χωρίζεται σε δύο κατηγορίες την αβαθή γεωθερμία η 

οποία αφορά όλη την ελληνική επικράτεια και στην μέσης - υψηλής ενθαλπίας 

γεωθερμία που αφορά ορισμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. 

Η αβαθή γεωθερμία αποτελεί έναν από τους πιο οικονομικούς τρόπους 

κλιματισμού και περιγράσφεται στην χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. 

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι οι μηχανές οι οποίες αντικαθιστούν το 

λέβητα και το κλιματιστικό. Λειτουργούν με ψυκτικό μέσο φιλικό προς το 

περιβάλλον και έχουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης. 

Η λειτουργία είναι πολύ απλή καθώς, η θερμοκρασία του υπεδάφους 

παραμένει σταθερή αφού το έδαφος που εμφανίζει θερμομονωτικές ιδιότητες και 

έτσι αποθηκεύεται ενέργεια που σχηματίζεται ανάλογα με τις κλιματολογικές 

συνθήκες. Επομένως οι αντλίες αυτές δεν παρουσιάζουν προβλήματα, ούτε κατά 

τον καύσωνα αλλά ούτε και κατά τους ψυχρούς μήνες του χρόνου. Κατά την 

λειτουργία της θέρμανσης αντλεί ενέργεια από το υπέδαφος ή από τον υδροφόρο  

                                                           
32

 Ενθαλπία: το άθροισμα της εσωτερικής ενέργειας ενός σώματος και του γινομένου της 

εξωτερικής πίεσης επί του όγκου που καταλαμβάνει μια ουσία. Το γινόμενο εκφράζει την 

ενέργεια που απαιτείται για να εκτοπίσει το σώμα το περιβάλλον του και να καταλάβει τη θέση 

στην οποία βρίσκεται. 
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ορίζοντα και κατά την ψύξη αποδίδει ενέργεια με αποτέλεσμα να ψύχεται ο 

χώρος που επιθυμούμε. 

Χρησιμοποιούμε δυο συστήματα το ανοιχτό και το κλειστό κύκλωμα. Η επιλογή 

του συστήματος εξαρτάται από τον εξωτερικό χώρο του κτιρίου και τις συνθήκες 

που επικρατούν.  

Σε περίπτωση που έχουμε πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα εφαρμόζουμε ανοιχτό 

σύστημα, γιατί σε αυτή τη περίπτωση το σύστημα εκμεταλλεύεται την θερμοκρασία 

των υπόγειων αυτών υδάτων μέσω γεωτρήσεων. Με μία γεώτρηση αντλείται το 

νερό του υδροφόρου και μία άλλη έχουμε επιστροφή των νερών πίσω στον 

υδροφόρο ορίζοντα. 

Σε μέρη της Ελλάδας τώρα που δεν έχουμε πλούσιο υδροφόρο ορίζοντα ή 

καθόλου χρησιμοποιούμε το κλειστό κύκλωμα. Εκεί εγκαθιστούμε ένα κλειστό 

σύστημα σωληνώσεων το οποίο εμπεριέχει ένα μείγμα νερού και αντιψυκτικού 

υγρού και ανάλογα με την λειτουργία του, αντλεί η αποδίδει θερμότητα στο 

υπέδαφος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο - ΈΡΓΟ  
 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

Πως φτάσαμε να επιλέξουμε το συγκεκριμένο σημείο έτσι ώστε να αναπτύξουμε την 

μελέτη μας; Μετά από συνεχής συζητήσεις με πολεοδόμους και γνώστες πολεοδομικών και 

κτιριοδομικών θεμάτων καταλήξαμε στο ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα νέο 

πρωτότυπο πολιτιστικό κτίριο με σκοπό την αναβάθμιση του βιοπολιτιστικού επιπέδου της 

ευρύτερης κοινωνίας και όχι μόνο. 

Το Πολιτιστικού Κέντρο αυτό θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό 

παράδειγμα για όλους τους Δήμους της Ελλάδας φέρνοντας πιο κοντά μικρούς και 

μεγάλους σε μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων. Ακόμα ένα τέτοιο κτίριο θα μπορούσε να 

δώσει μία παραπάνω νότα στην τοπική οικονομία ανοίγοντας θέσεις εργασίας αλλά ακόμα 

και θέσεις εθελοντισμού. 

Το οικόπεδο που μας δόθηκε σαν προτεινόμενο από την πολεοδομία Γλυφάδας και στο 

οποίο εφαρμόσαμε την μελέτη μας, όπου βρίσκεται στην περιοχή Καφεπώλες στη 

Γλυφάδα, προορίζεται για ένα τέτοιο κτίριο στο μέλλον, σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1063Δ/93 

και το ρυμοτομικό σχέδιο πόλεως. 

Τέλος τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία περνάνε από κομβικά σημεία όλου του 

δήμου, σταματάνε σε πολύ μικρή απόσταση από το προς μελλοντικό Πολιτιστικό Κτίριο 

οπότε είναι προσβάσιμο και με αυτόν τον τρόπο. 
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Εικόνα :Τοποθεσία οικοπέδου μελέτης www.googlemaps.com. 
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ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ 

 

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1063Δ/93 που ισχύει στην περιοχή ΚΑΦΕΠΏΛΕΣ  

 

 

 Μέγιστο ποσοστό κάλυψης = 40% 

 Συντελεστής δόμησης =0,3 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων =9 μ. 

 Μέγιστος αριθμός ορόφων =2 

 Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές 

    =10μ. 

 Επιτρέπεται η κατασκευή ενός μόνο υπογείου βοηθητικού χώρου 

ή χώρου στάθμευσης. 

 Απαγορεύεται η pilotis 
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Εικόνα :Ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής και σημείο οικοπέδου, πηγή πολεοδομία Γλυφάδας. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Άννα Φωτοπούλου (Α.Μ. 40337)  
Ζαχαρίας Δασκαλάκης (Α.Μ. 41050) 

Σελίδα 51  
 

Περιγραφή Υπολογισμού Δόμησης 

 

Το οικόπεδο που δόθηκε από τον Δήμο Γλυφάδας για να γίνει η μελέτη είναι ένα 

ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στην περιοχή ΚΑΦΕΠΩΛΕΣ. 

Το οικόπεδο είναι εμβαδού 10964,75 m² βάση του ρυμοτομικού σχεδίου που 

δόθηκε από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου. 

Με βάση τους όρους δόμησης της πολεοδομίας Γλυφάδας, σύμφωνα με το 

Φ.Ε.Κ. 1063Δ/93 και τις χρήσιμες πληροφορίες του Κυρίου Ν. Φωτόπουλου 

(πολεοδόμος) άρχισε η μελέτη και κατέληξε στα επιτρεπόμενα μεγέθη βάση των 

οποίων θα μπορούσε να αναπτυχθεί το κτίριο. 

επομένως έχουμε: 

Επιτρεπόμενη Κάλυψη 40% :   Εμβαδό Οικοπέδου * 40% =  

=10.964,75 *40% = 4.385,9 m² 

Επιτρεπόμενη Δόμηση 0,3 :  Εμβαδό Οικοπέδου * 1,00 = 

=10964,75 *0,30 = 3.289,425 m² 

Επιτρεπόμενοι Ημιυπαίθριοι Χώροι: Πραγματοποιούμενη Δόμηση*15% = 

      = 819.63*15% = 122,95 m² 

Επιτρεπόμενοι Εξώστες :   Πραγματοποιούμενη Δόμηση*20% = 

      = 819.63*20% = 163.93 m² 

Πραγματοποιούμενη Κάλυψη :   =332,35 m² 

Πραγματοποιούμενη Δόμηση :  332,35+279,71+183,64+108,02-84,09 

=819,63m² 

 

 

 

Το ύψος του κτιρίου, η τοποθέτηση του και ο υπόλοιπος σχεδιασμός του κτιρίου, 

έγιναν βάση των αναγκών που θα είχε ένα τέτοιο κτίριο, σε συνεργασία πάντα και με 

την υπάρχουσα κτιριολογική νομοθεσία της εποχής που έγινε η μελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο - ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

 

 Υπόγειο : εμβαδόν =684,55 m² 

Το υπόγειο θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για παρκινγκ που θα αφορά τους επισκέπτες 

καθώς επίσης θα περιλαμβάνει και θέσεις Α.Μ.Ε.Α.. Ακόμα στο υπόγειο θα 

υπάρχουν μηχανοστάσια γεωθερμίας. Τέλος εκεί θα υπάρχει κλιμακοστάσιο και 

ανελκυστήρας που θα οδηγεί σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου. 

 

Εικόνα: Κάτοψη υπογείου του κτιρίου μας. 
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 Ισόγειο : εμβαδόν =332,35 m² 

Στον χώρου του ισογείου θα υπάρχει ο χώρος αναμονής του κόσμου, reception desk, 

η γραμματεία του κτιρίου, το κλιμακοστάσιο καθώς και ο ανελκυστήρας. Επίσης ο 

κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στις δύο εκθέσεις που θα υπάρχουν 

ειδικά διαμορφωμένες για κάποιου είδους πολιτιστική τέχνη και να παραλάβει κάποιο 

ρόφημα ή σνακ από το κυλικείο. Τέλος στο ισόγειο θα βρίσκονται και λουτρά κοινού 

τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετούν και ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. 

 

Εικόνα: Κάτοψη ισογείου του κτιρίου μας. 
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 Α όροφος : εμβαδόν =279,71 m² 

Ο Α όροφος περιλαμβάνεται από μία αίθουσα χορού και μία αίθουσα μουσικής 

πλήρως εξοπλισμένες με τεχνολογία και απαραίτητα μέσα έτσι ώστε η εκμάθηση να 

γίνεται με απολαυστικό τρόπο. Στον ίδιο όροφο θα υπάρχουν αποδυτήρια τα οποία θα 

εξυπηρετούν το κόσμο των δραστηριοτήτων καθώς και λουτρά. Τέλος ένας 

αποθηκευτικός χώρος θα είναι στη διάθεση του προσωπικού για την αποθήκευση του 

εξοπλισμού των δραστηριοτήτων 

 

 

Εικόνα: Κάτοψη α ορόφου του κτιρίου μας. 
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 Β όροφος : εμβαδόν =183,64m² 

Παίρνοντας τον ανελκυστήρα και φτάνοντας στο δεύτερο επίπεδο του κτιρίου 

ανακαλύπτουμε έναν εξαιρετικά αρχιτεκτονικά διαμορφωμένο αμφιθέατρο όπου ο 

σχεδιασμός του κόβει την ανάσα. Αναλυτικά θα υπάρχουν περίπου 90 θέσεις, μία 

σκηνή χώρος κυλικείου και χαλάρωσης και λουτρά για το κοινό. 

 

Εικόνα: Κάτοψη β ορόφου του κτιρίου μας. 
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 Γ όροφος : εμβαδόν =108,02 m² 

Στο επόμενο επίπεδο λοιπόν θα υπάρχει μία συνέχεια των καθισμάτων του 

αμφιθεάτρου καθώς και ειδικός χώρος τεχνικού ελέγχου του θεάτρου. Η πρόσβαση 

και εδώ πραγματοποιείται από τον ανελκυστήρα ή το κλιμακοστάσιο. 

 

 

Εικόνα: Κάτοψη γ ορόφου του κτιρίου μας. 
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 Δώμα : εμβαδόν =107,08 m² 

Στο δώμα μας θα εκτείνεται ένας πανέμορφος κήπος που θα δίνει ζωντάνια σε όλο το 

οικοδομικό τετράγωνο. Η πρόσβαση σε αυτό θα πραγματοποιείται με εξωτερική 

κλίμακα.  

 

 

 

 

Εικόνα: Κάτοψη δώματος του κτιρίου μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 -ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  
 

 

Βιοκλιματική και Ενεργειακή Περιγραφή του 

Κτιρίου 

 

Η μελέτη του κτιρίου μας πραγματοποιήθηκε με σκοπό την θερμική άνεση των 

επισκεπτών αλλά και των εργαζομένων χρησιμοποιώντας πρωτοποριακούς τρόπους 

ψύξης και θέρμανσης.  

Έτσι λοιπόν για να μεγαλώσει η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου 

χρησιμοποιήσαμε παθητικά ηλιακά συστήματα αλλά και συστήματα ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας με τα οποία θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η βιοκλιματική και 

ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου. 

Το οικόπεδο που παρουσιάζουμε στην μελέτη μας στον Δήμο Γλυφάδας, έχει 

τριγωνικό προσανατολισμό και έτσι η τοποθέτηση του κτιρίου ήταν και αυτή τέτοια 

που βοήθησε την τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων στο περίγραμμα του 

καθώς το κέλυφος του κτιρίου είναι μελετημένο από γυαλί. 

Το υπόγειο συνδέεται με εσωτερική κλίμακα κλιμακοστασίου για το κοινό αλλά 

και ράμπα όδευσης για τα οχήματα. Ακόμα εξυπηρετεί τις μηχανολογικές ανάγκες 

του κτιρίου αλλά και τις απαραίτητες, από την μελέτη, ανάγκες για χώρους 

στάθμευσης. 

 

Τους καλοκαιρινούς μήνες για να βοηθηθεί η σταθεροποίηση θερμοκρασίας του 

χώρου, έχει προβλεφθεί φύτευση φυλλοβόλων δέντρων για την μείωση της 

ηλιοφάνειας.  

Για τον φυσικό δροσισμό και εξαερισμού του χώρου έχουν προβλεφθεί 

ανοιγώμενα, με τηλεχειρισμό, παράθυρα που θα υπάρχουν κατά διαστήματα στο 

περίγραμμα του κτιρίου τα οποία εκτονώνουν τον θερμό αέρα που συγκεντρώνεται 

στον χώρο και βοηθάνε και στον εξαερισμό.  
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Επίσης, στο δώμα έχει προβλεφθεί η δημιουργία μιας φυτεμένης στέγης 

ημιεντατικού τύπου η οποία δημιουργεί συνθήκες φυσικού δροσισμού του θερινούς 

μήνες αλλά και την δημιουργία πράσινου τοπίου στο οικοδομικό τετράγωνο  

Ακόμα λώγο το ότι ο χώρος του θεάτρου είναι μεγάλος και θα υπάρχουν ανάγκες 

δροσισμού, θέρμανσης και εξαερισμού, έχει μελετηθεί η χρήση γεωθερμίας με την 

οποία θα έχουμε θέρμανση μέσω ενδοδαπέδιας σωλήνωσης του χώρου, αλλά και 

ψύξη, μέσω μηχανημάτων κλιματισμού.  

Ένα δεύτερο σύστημα γεωθερμίας έχει τοποθετηθεί για τους υπόλοιπους ορόφους 

του κτιρίου πάλι με την μορφή ενδοδαπέδιας θερμαινόμενης σωλήνωσης για 

θέρμανση και για ψύξη με την χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων. 

 

Εικόνα: κάτοψη του υπογείου όπου φαίνονται τα μηχανοστάσια γεωθερμίας. 

 

Η τζαμαρία που εκτείνεται σε όλο το ανατολικό τμήμα του κτιρίου βοηθά τους 

χώρους να έχουν αρκετό φως σε όλη την διάρκεια της ημέρας χωρίς να αποκομίζει 

θερμικά κέρδη αφού ο ήλιος έχει μια πορεία ανατολής-νότου-δύσης χωρίς ποτέ να 

προσπίπτουν οι ακτίνες του στις βορεινές όψεις. Οι υαλοπίνακες που θα 

χρησιμοποιηθούν θα είναι ενεργειακοί low-e, με ανακλαστική μεμβράνη και 

εσωτερικές περσίδες για να επιτευχθεί και καλύτερη μείωση των θερμικών απωλειών, 

αλλά και η αίσθηση της ιδιωτικότητας, αφού θα λειτουργεί σχολή χορού και αίθουσα 
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μουσικής. Ακόμα να σημειωθεί ότι ανακλαστικότητα των κρυστάλλων δεν θα 

προκαλεί θάμβωση στους κατοίκους της γύρω περιοχής αφού δεν υπάρχει 

πρόσπτωση των ηλιακών ακτινών πάνω στα κρύσταλλα. 

Από την νότια πλευρά και στους ορόφους πρώτο, δεύτερο και τρίτο υπάρχουν 

τζαμαρίες, με την μορφή επάλληλων υαλοπετασμάτων, αποτελούμενές πάλι από 

κρύσταλλα low-e, composit με εσωτερικές περσίδες χωρίς την χρήση ανακλαστικής 

μεμβράνης αυτή την φορά, αφού εξαιτίας των ημιυπαιθρίων που βρίσκονται από τον 

ίδιο προσανατολισμό επιτυγχάνεται αποτελεσματική σκίαση κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, που ο ήλιος είναι πιο ψηλά, και επιπλέον υπάρχει επιθυμία 

εκμετάλλευσης όλης της θερμικής ενέργειας που αποδίδουν οι ακτίνες του ήλιου που 

προσπίπτουν επάνω στα κρύσταλλα κατά τους χειμερινούς μήνες που οι ακτίνες του 

ηλίου είναι πιο χαμηλά. 

 

Όσων αφορά την ενεργειακή λειτουργία του κτιρίου τώρα, εκτός από τις δύο 

λειτουργίες γεωθερμίας έχουμε και 6 συστοιχίες φωτοβολταϊκών πάνελ οι οποίες 

αποφέρουν περίπου 21,5 kw/h καθαρής ενέργειας. 

Οι συστοιχίες αυτές βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του περιγράμματος 

του κτιρίου μας. Το κάθε πανέλο αποδίδει 100% της αποδιδόμενης ενέργειας που 

είναι 250 watt.  

Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να αυτονομηθούν μέρη της ενέργειας που 

χρησιμοποιεί το κτίριο και να χρησιμοποιηθούν για το ρεύμα που χρειάζεται για 

φωτισμό το κλιμακοστάσιο και τα υπόγεια κ.α.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  
 

Φωτορεαλιστική περιμετρική άποψη κτιρίου. 

 

 
Εικόνα: Η κεντρική είσοδος του κτιρίου μας. 

 
Εικόνα: Η είσοδος των αυτοκινήτων στον υπόγειο χώρο. 
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Εικόνα: Η ανατολική άποψη του κτιρίου μας. 

 

 

Εικόνα: Άλλη μία όψη του κτιρίου μας. 
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Εικόνα: Το φυτεμένο δώμα. 

 

 

Εικόνα: Η κεντρική είσοδος του κτιρίου μας. 
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Εικόνα: Ο χώρος του ισογείου με το κυλικείο. 

 

 

 

 

Εικόνα: Η αίθουσα χωρού. 
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Εικόνα: Η αίθουσα μουσικής. 

 

Εικόνα: Το θέατρο. 
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Εικόνα: Το κυλικείο του ορόφου. 

 

  



 

Άννα Φωτοπούλου (Α.Μ. 40337)  
Ζαχαρίας Δασκαλάκης (Α.Μ. 41050) 

Σελίδα 67  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 -ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 

Το οικόπεδο μελετήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους κτιριοδομικούς κανόνες που 

ισχύουν στην περιοχή αλλά και βιοκλιματικά με σκοπό την άνεση, την αισθητική, την 

λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού άλλα και την ένταξη σε 

μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας από τα βιοκλιματικά και ενεργειακά στοιχεία που 

έχουν μελετηθεί για το κτίριο. 

Ο χώρος πολιτισμού αυτός θα μπορούσε να κερδίσει την πρωτιά αλλά και να 

τραβήξει τα βλέμματα τόσο της περιοχής της Γλυφάδας αλλά και όσο της ευρύτερης 

περιοχής της Ελλάδας καθώς εφαρμόζονται πρωτοποριακές τεχνικές για την εποχή. 

Αυτόματα το βιοπολιτιστικό επίπεδο του Δήμου θα αυξηθεί φέρνοντας πιο κοντά τον 

άνθρωπο σε πολιτιστικό υλικό και ταυτόχρονα ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.  

Έτσι ολόκληρη η εν λόγω γειτονία θα αποκτήσει πνοή, ανάσα και ευκαιρίες για 

όλους. Έπειτα οι χώροι πρασίνου που θα δημιουργηθούν πλησίον του κτιρίου θα 

ενδυναμώσουν τον ήδη ενισχυμένο πράσινο χαρακτήρα του Δήμου και το κτίριο 

κάνοντάς τον παράδειγμα προς τους άλλους. 

Κλείνοντας, ο χώρος αυτός θα μπορούσε να εκμεταλλεύεται όχι μόνο από τους 

δημότες του Δήμου Γλυφάδας, αλλά και από τους γειτονικούς δημότες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 -ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
 

 

Βιβλιογραφία 

 

Έγγραφη Βιβλιογραφία 

 Τ.Ο.ΤΕΕ 20702-5/2010 

 «Το Οικολογικό Σπίτι» - Κώστας Στεφ. Τσίπηρας – «ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΕΚΔ. 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ 1996 

 Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Παθητικά Ηλιακά Συστήματα, Ελένη Ανδρεάκη 

- Χρονάκη, Univercity Studio Press Θεσσαλονίκη 1985 

 Φύση και Πολιτισμός: Αιολική Ενέργεια – Αλέξανδρος Σ. Αλεξάκης- Εκδόσεις 

ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΔΕΡΗ 

 Πηγές Ενέργειας, Συμβατικές και Ανανεώσιμες-Ι.Ι.ΓΕΛΕΓΕΝΗΣ-

Π.Ι.ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ – Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ 2005 

 Πηγές Ενέργειας, Συμβατικές και Ανανεώσιμες-Ι.Ι.ΓΕΛΕΓΕΝΗΣ-

Π.Ι.ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ – Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ 2005 

 Εργαστηριακές Εφαρμογές Ήπιων Μορφών Ενέργειας – Ιωάννης κ. 

Καλδέλλης, Κοσμάς Α. Καββαδίας – Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης Αθήνα 2001 

 Αυτόνομες Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας Μικρού και Μεγάλου Μεγέθους – 

Βασίλης Μαλαμής – Εκδόσεις: ΙΩΝ 1999 

 Πηγές Ενέργειας, Συμβατικές και Ανανεώσιμες-Ι.Ι.ΓΕΛΕΓΕΝΗΣ-

Π.Ι.ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ – Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ 2005 

 Εργαστηριακές Εφαρμογές Ήπιων Μορφών Ενέργειας – Ιωάννης κ. 

Καλδέλλης, Κοσμάς Α. Καββαδίας – Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης Αθήνα 2001 

 

 

Ηλεκτρονικη Βιβλιογραφία 

 www.elliniko-argyroupoli.gr 

 http://el.wikipedia.org 

http://www.elliniko-argyroupoli.gr/
http://el.wikipedia.org/
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 http://www.fileden.com/files/2008/12/22/2234434//1.notes_questions_bibl

io_ART.pdf 

 ΚΑΠΕ Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα: Ενεργειακή απόδοση και 

κατευθύνσεις εφαρμογής pdf 

 www.ecoarchitects.gr 

 www.cres.gr ΚΑΠΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 http://www.spitia.gr/greek/lexicon/lexicon.htm 

 http://anelixi.org  

 www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Passive_solar_building_design#Is

olated_solar_gain 

 www.thermopedia.com/content/1136  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Barra_system 

 Solar Energy Heat Storage for Home, Farm and Small Business: Suggestions 

on Selecting and Using Thermal Storage Materials and Facilities-Steve Eckhoff 

and Martin Okos Department of Αgricultural Engineering- Purdue University 

pdf 

 H Αρχιτεκτονική Ένταξη Των Βιοκλιματικών Συστημάτων Στην Κατοικία 

(Διάλεξη Μάρτιος 2008) Ανεμοδουρά Ναταλία, Χριστακοπούλου Ρουμπίνη, 

pdf 

 www.energysavers.gov 

 www.wisegeek.com 

 www.simpas.gr 

 www.vasglass.gr 

 www.oikosteges.gr  

 www.prasinistegi.gr 

 www.greenroofs.com.gr  

 www.oikosteges.gr 

 Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα Σε Δημόσια Κτίρια, Προδιαγραφές 

(http://www.cres.gr/kape/prasina_dwmata/prodiagrafes_fytemenou_dwmatos.

pdf ) 

http://www.fileden.com/files/2008/12/22/2234434/1.notes_questions_biblio_ART.pdf
http://www.fileden.com/files/2008/12/22/2234434/1.notes_questions_biblio_ART.pdf
http://www.ecoarchitects.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.spitia.gr/greek/lexicon/lexicon.htm
http://anelixi.org/
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Passive_solar_building_design#Isolated_solar_gain
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/el/Passive_solar_building_design#Isolated_solar_gain
http://www.thermopedia.com/content/1136
http://en.wikipedia.org/wiki/Barra_system
http://www.energysavers.gov/
http://www.wisegeek.com/
http://www.simpas.gr/
http://www.vasglass.gr/
http://www.oikosteges.gr/
http://www.prasinistegi.gr/
http://www.greenroofs.com.gr/
http://www.oikosteges.gr/
http://www.cres.gr/kape/prasina_dwmata/prodiagrafes_fytemenou_dwmatos.pdf
http://www.cres.gr/kape/prasina_dwmata/prodiagrafes_fytemenou_dwmatos.pdf
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 http://www.aua.gr/gr/dep/gen/fysiki/shmeivseis  

 http://library.tee.gr/digital/kdth/kdth_3460/kdth_3460_psarras.pdf 

 http://energyhomes.gr  

 http://www.esegepe.gr/Geothermal.aspx 

 « φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός τεχνικός οδηγός» του Συνδέσμου Εταιριών 

Φωτοβολταϊκών, Ιανουάριος 2011 pdf 

 

Πηγη: http://www.cie.org.cy/sxoliko.html#menu2-3-1-2 

 

 

http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_bioclimatic_passive.htm 

http://el.wikipedia.org 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_em

meso_kerdos_iliakoi_toixoi.htm 

και αυτές οι σελίδες πήραν πληροφορίες από τις παρακάτω 

 http://www.cres.gr/energy-saving/index.htm 

http://www.evonymos.org/greek/eidikathemata.asp?parentid=14 

 http://www.ecodomisi.gr/ 

 http://www.greenbuilding.gr/ 

 

 

http://www.aua.gr/gr/dep/gen/fysiki/shmeivseis
http://library.tee.gr/digital/kdth/kdth_3460/kdth_3460_psarras.pdf
http://energyhomes.gr/
http://www.esegepe.gr/Geothermal.aspx
http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_bioclimatic_passive.htm
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliakoi_toixoi.htm
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata_emmeso_kerdos_iliakoi_toixoi.htm
http://www.cres.gr/energy-saving/index.htm
http://www.evonymos.org/greek/eidikathemata.asp?parentid=14
http://www.ecodomisi.gr/
http://www.greenbuilding.gr/

