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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
   
   Η βιοκλιµατική κατοικία είναι ένα κτίριο που εκµεταλλεύεται φυσικούς παράγοντες 
µε αποτέλεσµα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και πιο οικονοµικό από µία 
συµβατική κατοικία. Στο πρώτο κεφάλαιο «Πληροφοριακά Στοιχεία» θα ενηµερωθεί 
κανείς για τον ορισµό της βιοκλιµατικής κατοικίας, τις ανάγκες που οδήγησαν στην 
κατασκευή της, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που κάνουν τη βιοκλιµατική 
κατοικία πιο οικονοµική από µία συµβατική, καθώς επίσης και να ενηµερωθεί µέσα 
από µία ιστορική αναδροµή για το πώς δηµιουργήθηκαν τα υλικά και η ιδέα 
κατασκευής. Στο δεύτερο κεφάλαιο «Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και προϋποθέσεις 
δόµησης» ενηµερωνόµαστε για τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό, για τον οικολογικό 
σχεδιασµό, για τις καινούργιες τεχνολογίες στo βιοκλιµατισµό, για τις προϋποθέσεις 
δόµησης και για τον φυσικό αερισµό. Στο τρίτο κεφάλαιο «Βιοκλιµατικός 
σχεδιασµός κατοικίας» αναφέρονται ο προσανατολισµός του οικοπέδου και η θέση 
που πρέπει να έχει το βιοκλιµατικό σπίτι, ο σχεδιασµός κατασκευής του, οι τρόποι 
δόµησης που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, τα υλικά κατασκευής και τα 
κατάλληλα χρώµατα. Επίσης αναφέρονται οι τρόποι θέρµανσης και ψύξης του 
κτιρίου καθώς και το είδος  βλάστησης που πρέπει να τοποθετηθεί. Στο τέταρτο και 
τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται η ενεργειακή απόδοση του βιοκλιµατικού 
σχεδιασµού στην Ελλάδα, τα υλικά κατασκευής, ο εξοπλισµός αυτών των σπιτιών, τα 
οφέλη και τα κόστη, οι επεµβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια ώστε να γίνουν 
βιοκλιµατικά, τι ισχύει στη χώρα µας και µερικά παραδείγµατα κατασκευών στον 
ελλαδικό χώρο.      
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  Η εργασία µας για το 2° τετράµηνο έχει ως κύριο άξονά  της  το βιοκλιµατικό σπίτι. 
Έτσι µε σκοπό την ενηµέρωση και το έναυσµα για µια νέα αρχή σκεφτήκαµε να 
δηµιουργήσουµε µια εργασία. Αποτελείται από τέσσερα µέρη, τα όποια αναπτύσσουν  
ένα συγκεκριµένο  κοµµάτι  του βιοκλιµατικού σπιτιού, από την ενηµέρωση  µέχρι  
το τελικό στάδιο της οικοδόµησης ενός τέτοιου σπιτιού. Η εργασία µας καλύπτει ένα 
φάσµα θεµάτων  µε επαρκείς πληροφορίες οι οποίες είναι άπλες και κατανοητές αλλά  
συνάµα  αρκετά  χρήσιµες. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
   Βιοκλιµατική κατοικία, στα αυτιά των περισσοτέρων ακούγεται σαν ένας όρος για  
σπίτια τεχνολογικά ανεπτυγµένα τα όποια υλοποιούνται  µόνο σε πειραµατικό στάδιο. 
Αντιθέτως τα βιοκλιµατικά σπίτια µοιάζουν µε τα καθηµερινά απλά σπίτια και 
µπορούν να κατασκευαστούν από την αρχή είτε να µετασχεδιαστούν στη πορεία. 
Γνωρίζοντας έστω τα βασικά για τα βιοκλιµατικά σπίτια αµέσως αντιλαµβάνεσαι τα 
οφέλη τους σε διαφόρους τοµείς όπως η υγεία, τα κόστη,  το περιβάλλον. Γι’ αυτό το 
λόγο αποφασίσαµε να κάνουµε µια εργασία  µε σκοπό την ενηµέρωση. Είναι συνετό 
να αναγνωρίσουµε την αξία τους  σε πολλούς τοµείς της καθηµερινότητάς µας. Αν 
υπολογίσουµε τις ώρες της ηµέρας που περνάµε στο σπίτι µας, όλοι επιθυµούµε ένα 
υγειές µέρος διαµονής. Ελπίζουµε να εµπνεύσουµε και να βοηθήσουµε τους 
συνανθρώπους µας να πάρουν µια απόφαση για το µελλοντικό τους σπίτι  ή  για 
κάποιες επεµβάσεις στα υπάρχοντα  κτίρια αφού µόνο έτσι θα µπορέσουµε  να 
έχουµε εξέλιξη πολιτισµού και ανάπτυξη βιοτικού επιπέδου. 
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1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
      
   Ο  όρος «βιοκλιµατική κατοικία» προσδιορίζει ένα κτίριο που εκµεταλλεύεται 
φυσικούς παράγοντες, αρχιτεκτονικές πρακτικές και το τοπικό κλίµα 
χρησιµοποιώντας συστήµατα θέρµανσης για τον δροσισµό του χώρου χωρίς να 
επιβαρύνει το περιβάλλον. ∆ηλαδή καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για την ψύξη και 
την θέρµανση που χρειάζεται. Αυτό επιτυγχάνεται από τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν εξωτερικά και εσωτερικά της τοιχοποιίας. Επίσης η επιλογή 
οικοπέδου όπου θα δηµιουργήσετε µια σωστή βιοκλιµατική κατοικία θα πρέπει να 
έχει θέα προς τον νότο και κύριο άξονα κατά την φορά ανατολής-δύσης. Έτσι το 
κτίριο καλύπτεται από τους βορινούς ανέµους και αξιοποιεί σωστά τη θερµική 
ηλιακή ενέργεια.   
   Όµως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά την 
κατεύθυνση και την ένταση του αέρα. Το να βρίσκεται σε υψόµετρο, να υπάρχει 
µπροστά του µεγάλη κατηφόρα, µορφολογικές ανωµαλίες στο έδαφος ή η ύπαρξη 
ανοιχτής θάλασσας µπροστά στο οικόπεδο έχουν σαν αποτέλεσµα διαφορές στην 
θερµοκρασία. Ακόµα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές που υπάρχουν καλώδια 
υπερύψηλης  τάσης , πυλώνες της ∆ΕΗ , κεραίες κινητής τηλεφωνίας γιατί τα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία που δηµιουργούνται, εγκυµονούν σοβαρούς κινδύνους για 
την ανθρώπινη υγεία.  
   Μια βιοκλιµατική κατοικία πρέπει να εστιάζεται στο θέµα της υγείας αυτών που θα 
την κατοικήσουν, γι’ αυτό επιλέγει κυρίως φυσικά υλικά τα οποία είναι φιλικά προς 
τον χρήστη. Η ποιότητα ζωής σε ένα βιοκλιµατικό σπίτι δεν συγκρίνεται µε αυτή του 
συµβατικού. Είναι ένα σπίτι σαν όλα τα άλλα, αλλά ταυτόχρονα τελείως διαφορετικό. 
Με την κατασκευή ενός βιοκλιµατικού σπιτιού έχουµε οικονοµία στην θέρµανση-
ψύξη και συνεπώς µείωση των λογαριασµών που φτάνει το 70%. 
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1.1.1 Ανάγκες που οδήγησαν στον σχεδιασµό βιοκλιµατικών κατοικιών. 
   
   Η συνεχής αύξηση των καταναλωτικών αγαθών, η υπερβολική αύξηση του 
πληθυσµού και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου οδήγησαν στην ταχεία αύξηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η παραγωγή πετρελαίου έχει 
εξαπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία, ενώ η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια 
δεκαπλασιάζεται ανά δέκα χρόνια. Η απερίσκεπτη χρήση µη ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, έχει συµβάλλει στην αύξηση των εκπεµπόµενων ρύπων οι οποίοι 
καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και έχουν υποβαθµίσει το περιβάλλον 
ραγδαία σε µεγάλο βαθµό καταστρέφοντας σταδιακά τα οικοσυστήµατα. Κύριοι 
υπαίτιοι αυτής της καταστροφής είναι οι βιοµηχανίες, οι µεταφορές, τα εργοστάσια 
ηλεκτροπαραγωγής αλλά και το ανθρωπογενές περιβάλλον δηλαδή ο συνολικός 
χώρος που έχει αναπτυχθεί από τις ανθρώπινες κατασκευές συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των κτηρίων που καλύπτουν τις ανάγκες στέγασης, απασχόλησης και 
αναψυχής. Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση το 1973, ανησύχησε τους επιστήµονες που 
ασχολούνταν µε τον σχεδιασµό και την κατασκευή κτηρίων και τους οδήγησε στη 
µελέτη και στην έρευνα νέων µορφών ενέργειας όπως η δηµιουργία ενός 
οικονοµικότερου, πρακτικότερου και πιο οικολογικού κτηρίου. Μια νέα ανάγκη 
γεννήθηκε για δυναµική προσέγγιση, όπου το κτήριο αντιµετωπιζόταν ως ένας 
ζωντανός οργανισµός κι όχι ως αντικείµενο κατανάλωσης και µαταιοδοξίας. Προς 
αυτή την κατεύθυνση ο παράγοντας «οικολογικής ισορροπίας» αποτελεί την πρώτη 
προτεραιότητα σε κάθε σχέδιο, οδηγώντας τους µελετητές στη λύση της άµεσης 
εφαρµογής των αρχών της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και της οικολογικής 
κατασκευής. 
   Τα κτήρια επηρεάζουν το περιβάλλον µε πολλούς τρόπους κατά τη διάρκεια της 
κατασκευής, της  λειτουργίας και της κατεδάφισης. Επίσης, το περιβάλλον έχει 
µεγάλη επίδραση στα κτήρια. Για να µπορεί να γίνει σωστά ο σχεδιασµός των 
κτηρίων θα πρέπει να υπάρχει πλήρης γνώση της αλληλεπίδρασης αυτής. Τα κτήρια 
των µεγάλων αστικών κέντρων επηρεάζουν τη δηµιουργία του περιβάλλοντος 
δυστυχώς όµως προκαλούν αρκετά προβλήµατα όπως η µεταβολή στην ισορροπία 
των κύριων συστατικών της ατµόσφαιρας, το νερό του εδάφους και του υπεδάφους 
λόγω των χηµικών εκποµπών που προέρχονται από τα αστικά λήµµατα και τα 
σκουπίδια. Αυτό το φαινόµενο είναι ιδιαίτερα έντονο στις περισσότερες µεγάλες 
πόλεις.   
   Παράλληλα η αλόγιστη χρήση συµβατικών πηγών ενέργειας έχει συµβάλει ενεργά 
στην αύξηση των εκποµπών ρυπογόνων αερίων που καταστρέφουν το όζον της 
ατµόσφαιρας και υποβαθµίζουν αισθητά το περιβάλλον, αφανίζοντας σταδιακά τα 
οικοσυστήµατά του. Ιδιαίτερη ευθύνη για την αυξανόµενη περιβαλλοντική κρίση 
πέραν της βιοµηχανίας και των µεταφορών, έχει η αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας 
για ψύξη – θέρµανση στις δοµηµένες εκτάσεις και στις κτιριακές υποδοµές 
   Η εξάντληση των φυσικών πόρων προκύπτει από την εντατικότητα στην χρήση 
ενέργειας για τη δόµηση. Η χρήση των µη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έχει 
οδηγήσει στη βαθµιαία αύξηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου. Επιπλέον η διατάραξη στους γεωβιολογικούς  κύκλους του νερού, του 
οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα έχει ως αποτέλεσµα τις ασταθείς 
κλιµατικές αλλαγές σε ολόκληρες περιοχές, όπως η όξυνση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης, του φαινοµένου του θερµοκηπίου και δηµιουργία όξινης βροχής.    
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   Το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι κατ’ αρχήν ένα φυσικό φαινόµενο. Οφείλεται 
στην ύπαρξη διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Το CO2 είναι από τα 
σηµαντικότερα αέρια του ατµοσφαιρικού µίγµατος. Παρ’ όλο που αποτελεί µόνο το 
0,003% του συνόλου του, παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό του γήινου 
κλίµατος, διότι, ενώ το στρώµα του είναι διαπερατό από την ηλιακή ακτινοβολία, έχει 
ταυτόχρονα την ιδιότητα να παγιδεύει µέρος της θερµικής εκποµπής της γης. Έτσι η 
θερµοκρασία του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος και της επιφάνειας του πλανήτη 
διατηρείται σε επίπεδα 
ανώτερα από αυτά που θα 
εµφανίζονταν χωρίς την 
παρουσία του CO2 και οι 
θερµοκρασιακές 
διακυµάνσεις µεταξύ 
ηµέρας και νύχτας 
αµβλύνονται σηµαντικά. 
∆ιατηρείται λοιπόν στην 
επιφάνεια της γης µία 
θερµική συνθήκη αναγκαία 
και πρόσφορη για την 
ανάπτυξη της ζωής. Το 
διοξείδιο του άνθρακα και το µεθάνιο διατηρούν τη µέση θερµοκρασία του πλανήτη 
µας στους περίπου 15ο C πάνω από το µηδέν, ενώ χωρίς αυτά η µέση θερµοκρασία 
της γης θα ήταν στους -18ο C συνεπώς η γη θα ήταν παγωµένη παντού και 
ακατοίκητη.  
  Επικράτησε να λέγεται φαινόµενο του θερµοκηπίου, γιατί, όπως στο θερµοκήπιο τα 
τζάµια, έτσι και τα αέρια εµποδίζουν τη γη να ψυχθεί, ακτινοβολώντας προς το 
διάστηµα. Ένα µέρος λοιπόν της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την είσοδο της, περνά 
αναλλοίωτη στην ατµόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους και 
ακτινοβολείται προς τα πάνω µε µεγαλύτερο µήκος κύµατος. Ένα µέρος αυτής 
απορροφάται από την ατµόσφαιρα, τη θερµαίνει και επανεκπέµπεται στην επιφάνεια 
του εδάφους. Το στρώµα των αερίων λοιπόν, επιτρέπει τη διέλευση της ακτινοβολίας, 
την εγκλωβίζει και έτσι µοιάζει µε τη λειτουργία ενός θερµοκηπίου. Περίπου το 86% 
της κατακρατούµενης από την ατµόσφαιρα γήινης ακτινοβολίας, οφείλεται στην 
παρουσία υδρατµών, διοξειδίου του άνθρακα και νεφών. Οι υδρατµοί αποτελούν το 
πλέον ενεργό συστατικό, κατά ποσοστό 60%, ενώ µικρότερη συνεισφορά έχουν και 
τα αέρια µεθανίου, οξειδίου του νατρίου και όζοντος. 
   Μέσα σε τρία χρόνια, παγετώνες 11.000 ετών στη Σιβηρία έγιναν λίµνες. 
«Περιβαλλοντική χιονοστιβάδα» χαρακτηρίζουν το φαινόµενο, επιστήµονες που 
υποστηρίζουν, ότι το οριστικό λιώσιµο των πάγων στη Σιβηρία δεν θα αποφευχθεί. 
Μια ακόµα θλιβερή επιβεβαίωση των λόγων αυτών που εδώ και χρόνια κρούουν το 
κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που θα έχει το φαινόµενο του θερµοκηπίου σε 
όλο τον πλανήτη. 
   Για τον σχηµατισµό των πάγων η φύση χρειάστηκε χιλιάδες χρόνια και ο άνθρωπος 
κατάφερε να καταστρέψει αυτό το οικοσύστηµα µέσα σε µία µόλις τριετία, δήλωσε η 
Τζούντιθ Μαρκάου του πανεπιστηµίου της Οξφόρδης.  
 
  Τέλος, η χρήση ραδιενεργών και µη οικολογικών δοµικών υλικών έχει ως άµεσο 
αποτέλεσµα την πρόκληση προβληµάτων στην υγεία των ενοίκων και υποβάθµιση 
της ποιότητας ζωής, κάτι που οφείλεται στην εισπνοή τοξικών αερίων. Όλα αυτά 
προβληµάτισαν τους µηχανικούς στην εύρεση ενός νέου τρόπου οικοδόµησης των 
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κατοικιών περισσότερο υγιή και φιλικό προς το περιβάλλον.   Το αποτέλεσµα ήταν η 
στροφή προς τη Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική µε τη χρήση Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και τεχνικών εξοικονόµησης ενέργειας.  
    
1.1.2 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
 
                          

 
 
  «Ανανεώσιµες πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών 
πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή και η αιολική. 
Ο χαρακτηρισµός «ανανεώσιµες» είναι κάπως καταχρηστικός, µιας και ορισµένες 
από αυτές τις πηγές, όπως η γεωθερµική ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίµακα 
χιλιετιών. Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν µελετηθεί ως λύση στο πρόβληµα της 
αναµενόµενης εξάντλησης των (µη ανανεώσιµων) αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων. 
Τελευταία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από πολλά µεµονωµένα κράτη, 
υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που 
προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη µέλη. Οι ΑΠΕ αποτελούν τη 
βάση του µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης της πράσινης οικονοµίας και κεντρικό 
σηµείο εστίασης της σχολής των οικολογικών οικονοµικών, η οποία έχει κάποια 
επιρροή στο οικολογικό κίνηµα. 
  Μια πρώτη σηµαντική µορφή ενέργειας είναι η ενέργεια του νερού όπου είναι 
δυνατόν να καλύπτουν µεγάλο µέρος των ενεργειακών αναγκών σε ώρες αιχµής, που 
το κόστος παραγωγής των σταθµών µε καύσιµα είναι µεγαλύτερο, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες, όπως άρδευση, ύδρευση, αλλά και τη διαχείριση 
του υδάτινου δυναµικού, που ιδιαίτερα στη χώρα µας είναι άµεση ανάγκη. 
Περιβαλλοντικά, µε κατάλληλη µελέτη, όχι µόνο δεν δηµιουργούν αρνητικές 
επιπτώσεις, αλλά είναι δυνατόν να έχουµε θετικά αποτελέσµατα. Σηµειώνεται ότι στη 
χώρα µας, µε ολοκληρωµένη ανάπτυξη των υδροηλεκτρικών εργοστασίων,  
µπορούµε να καλύψουµε πάνω από 20% των ηλεκτροενεργειακών µας αναγκών. 
  Η ηλιακή ενέργεια είναι µια δεύτερη σηµαντική µορφή ΑΠΕ ιδιαίτερα στη χώρα 
µας, µε τη µεγάλη ηλιοφάνεια. Για θερµικές χρήσεις έχει γίνει σχετική αξιοποίηση, 
όµως υπάρχουν ακόµα, µε κατάλληλη πολιτική, σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξής της. 
Αντίθετα σήµερα µε τις υπάρχουσες γνωστές τεχνολογίες, η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον ήλιο είναι εξαιρετικά αντιοικονοµική και δεν είναι λογική η 
αξιοποίησή της. Στο µέλλον η εξέλιξη της τεχνολογίας µπορεί να µας δώσει τέτοια 
δυνατότητα. 
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  Μια τρίτη µορφή ΑΠΕ είναι η αιολική που παράγει ηλεκτροενέργεια 
(ανεµογεννήτριες). Το κόστος παραγωγής ηλεκτρισµού από αιολικά είναι περίπου 
διπλάσιο από το κόστος της ηλεκτρενέργειας, που παράγεται από λιγνίτη, όµως οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι µικρότερες από την παραγωγή ηλεκτρισµού από 
καύσιµα.    
  Η γεωθερµία είναι µία άλλη µορφή ΑΠΕ, που η δυνατότητα αξιοποίησης της 
εξαρτάται από τη γεωλογία κάθε περιοχής. Στη χώρα µας υπάρχουν ορισµένες 
δυνατότητες και για θερµική παραγωγή , αλλά και (λιγότερες) για ηλεκτρική 
παραγωγή.  
  Τέλος στις ΑΠΕ περιλαµβάνεται και η βιοµάζα, που παράγεται είτε από ανάπτυξη 
ειδικής γεωργικής παραγωγής είτε από παραπροϊόντα ξύλου, απορριµµάτων, κ.λπ. 
Οικονοµικά είναι εξεταστέα κατά περίπτωση η αξιοποίηση της, ενώ περιβαλλοντικά 
έχει και αρνητικά (π.χ. καύση και ρύπανση ατµόσφαιρας), αλλά και θετικά (π-χ. 
διευκόλυνση απόρριψης σκουπιδιών).  
    Πριν κλείσουµε αυτή τη σύντοµη παρέµβαση για τις ΑΠΕ, πρέπει να προστεθεί ότι 
µε τις σηµερινές υπάρχουσες τεχνολογίες , οι ΑΠΕ δεν µπορούν να καλύψουν τις 
µεγάλες ανάγκες σε ενέργεια της ανθρωπότητας και γι’ αυτό το λόγο είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών.    
  

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

   Η Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική δεν είναι κάτι νέο. Η ενεργειακή απόδοση ήταν 
πάντοτε ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, µε πιο χαρακτηριστική ίσως εκείνη του Ηλιακού 
Σπιτιού του Σωκράτη . Οι αρχαίοι έβαλαν τις βάσεις της σύγχρονης βιοκλιµατικής 
αρχιτεκτονικής. Κύριος στόχος τους ήταν τα σπίτια να εξασφαλίζουν µια αρµονική 
σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον. 
   Τα σπίτια στην αρχαία Ελλάδα είχαν να αντιµετωπίσουν λίγο πολύ τα προβλήµατα 
που έχουν και τα δικά µας σήµερα µε βασικότερα την ζέστη και το κρύο. Ας δούµε 
όµως τι έκαναν σοφά οι αρχαίοι Έλληνες. 
    

  Όλες οι παρεµβάσεις και σκέψεις µε σκοπό τη δηµιουργία κατάλληλων σπιτιών 
ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε περιοχής έδωσαν µοναδικότητα στην περιοχή αλλά 
και εξαιρετικές κατασκευές. Το αρχαίο σπίτι είχε για θεµέλια και βάσεις τοίχων την 
πέτρα, όπου πάνω τοποθετούσαν πλίνθους µε ξηροδεσιές για να υψώσουν τους 
τοίχους. Οι στέγες είχαν κεραµίδια, αν και πολλές φορές αναφέρεται η ύπαρξη 
ταράτσας. Το σχέδιο που δίνουν αρχαίοι συγγραφείς για τα σπίτια της εποχής 
καταγράφει µια στενόµακρη είσοδο που οδηγεί σε µια τετράπλευρη αυλή, όπου στο 
κέντρο της βρισκόταν ένα πηγάδι. Στην αυλή υπήρχε και ένας βωµός, όπου 
πραγµατοποιούνταν όλες οι θρησκευτικές τελετές. Παρατηρούµε µέσα από τα 
συγγράµµατα των αρχαίων φιλόσοφων όχι µόνο τη σηµασία και τη χρήση των 
ιδιοτήτων της γης του αέρα, του ηλίου και του νερού στην κατασκευή της κατοικίας 
όπου κατά το Σωκράτη ιδεώδης κατοικία, όπως την περιγράφει, είναι αυτή που 
προσφέρει ζέστη τους χειµωνιάτικους µήνες και δροσιά κατά τους καλοκαιρινούς. 
Τέτοιες κατοικίες παρατηρούνται στην Πριήνη της Ιωνίας, στην ∆ήλο και στην 
Όλυνθο της Χαλκιδικής. Συγκεκριµένα στη Πριήνη της Ιωνίας τα οικοδοµικά 
συµπλέγµατα ήταν και καµπυλόγραµµα κτίσµατα. Η Όλυνθο της Χαλκιδικής 
χαρακτηρίζεται ως το τελειότερο ηλιακό άστυ.  
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   Βλέπουµε πως σε µια τέτοια εποχή που δεν υπήρχαν τα µέσα και η τεχνολογία που 
υπάρχει στις µέρες µας, οι άνθρωποι ήξεραν τον τρόπο να κατασκευάσουν ένα  
οικολογικό-ηλιακό σπίτι  αφού σε διάφορα συγγράµµατα γίνονται  αναφορές σε 
τοίχους που απορροφούν τη µέρα θερµότητα και την ακτινοβολούν τη νύχτα.  

   Γενικά ο πολεοδοµικός σχεδιασµός ήταν τέτοιος που διευκόλυνε τη διαδικασία. 
Παρατηρώντας την ιστορική εξέλιξη κατά την αρχαιότητα η κατασκευή ηλιακών 
κατοικιών ήταν ευρέως διαδεδοµένη . Μερικοί από τους κύριους εκπροσώπους της 
ήταν ο Βιτρούβιος ο Πλίνιος αλλά και ο Ορειβάσος, έλληνας γιατρός υποστηρικτής 
της κατασκευής ηλιακών κατοικιών.                               

   Σπουδαία παραδείγµατα αντλούµε από τη Λαϊκή Αρχιτεκτονική όπου συχνά τα 
σπίτια χωρίζονται σε ορόφους και ανάλογα µε την εποχή που κατοικούσαν, στον 
πρώτο ή στον δεύτερο όροφο τους θερινούς µήνες, τον οποίο αποκαλούσαν θερινό ή 
χειµερινό, ήταν ένα δωµάτιο µε τζάκι συνήθως στο χαµηλότερο επίπεδο του σπιτιού. 
Άλλο χαρακτηριστικό της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που εµφανίζεται στην 
Ελλάδα είναι το λιακωτό, το οποίο ήταν ένας χώρος του σπιτιού που συνήθως 
βρισκόταν σε όροφο, καλυπτόταν µε τζαµαρία και είχε νότιο προσανατολισµό. Το 
λιακωτό το συναντάµε συνήθως στα παλιά αθηναϊκά σπίτια. Η χρησιµότητα του 
λιακωτού ήταν η µείωση της έντασης του φωτός πριν εισχωρήσει στα δωµάτια καθώς 
και η διατήρηση αποστάσεων από τις ηλιακές ακτίνες. Ακόµα  έκαναν διάφορες 
ενέργειες για την θερµοµόνωση του σπιτιού τους. Οι τοίχοι των σπιτιών φτιάχνονταν 
συνήθως από λάσπη και από πέτρες. Μιας και δεν είχε ανακαλυφθεί ακόµα το 
τσιµέντο για µαζική χρήση, χρησιµοποιούσαν για καλύτερο «δέσιµο» και αντοχή της 
λάσπης, αυγά και µαλλιά από κατσίκες. Ο βόρειος τοίχος γινόταν παχύτερος και µε 
τα ελάχιστα δυνατά ανοίγµατα. Η είσοδος συνήθως βρισκόταν στην ανατολική και 
σπανιότερα στην νότια πλευρά. 

   Η χρήση φυτών για κλιµατισµό ήταν ένα ακόµα χαρακτηριστικό της αρχαίας 
βιοκλιµατικής κατοικίας. Στην βόρεια πλευρά του σπιτιού συνήθως φύτευαν κάποια 
αειθαλή δέντρα, όπως ελιές, ώστε µε το φύλλωµά τους να εµποδίζουν τον 
χειµωνιάτικο κρύο βόρειο άνεµο να πέσει απ' ευθείας πάνω στο σπίτι. Στην νότια 
πλευρά συνήθως υπήρχαν φυλλοβόλα δέντρα, που τον χειµώνα χωρίς φύλλα δεν 
εµπόδιζαν τον ήλιο από το να ζεστάνει το σπίτι, αλλά το καλοκαίρι προσφέρανε όλη 
τους την σκιά. Σήµερα ξανασυναντάµε σε κάποια σχέδια τις παλιές ιδέες για φυσική 
δροσιά στα κτίσµατα µε την βοήθεια φυτών, αλλά και πολλές φορές για να βελτίωση 
την ηχοµόνωσης απ' τους θορύβους του περιβάλλοντος. 

 Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες δεν σταµατήσανε µόνο στην χρήση φυτών για κλιµατισµό. 
Χρησιµοποιούσαν πάνω από τις νότιες πόρτες και παράθυρα µία προέκταση της 
σκεπής µε προσεκτικά σχεδιασµένο µέγεθος.  

  Το µέγεθος αυτής της προέκτασης ήταν υπολογισµένο µε τέτοιο τρόπο που το 
καλοκαίρι ο ήλιος εµποδιζόταν από το να πέσει µέσα στο σπίτι αλλά το χειµώνα που 
έχει χαµηλότερη τροχιά αυτή η προέκταση δεν τον εµπόδιζε απ' το να ζεσταίνει και 
το εσωτερικό του σπιτιού. Μία άλλη έξυπνη εναλλακτική κίνησή τους ήταν η χρήση 
κληµαταριάς συγκεκριµένου ύψους και πλάτους. Πετύχαιναν σχεδόν τα ίδια 
αποτελέσµατα και τρώγανε και τα σταφύλια. Το θερµοαντανακλαστικό χρώµα είναι 
ένας ακόµα παράγοντας βιοκλιµατικού.  Όπως µπορείτε να δείτε µέχρι και σήµερα 
στα περισσότερα παραδοσιακά  Ελληνικά σπίτια, το χρώµα παραµένει λευκό. Η 
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αντανακλαστικότητα δεν οφείλεται µόνο στο ίδιο το λευκό χρώµα αλλά και σε 
επιµέρους χαρακτηριστικά εγγενή σε κάθε υλικό. Ο ασβέστης που χρησιµοποιείται 
ειδικά στα νησιά του Αιγαίου για λεύκανση των τοίχων διαθέτει και µια σειρά άλλων 
ευεργετικών ιδιοτήτων όπως η απολύµανση και η απορρόφηση της υγρασίας, 
αποτροπή εντόµων κλπ. 

   Αυτή η απλή και οικονοµική ιδέα µπορεί να βοηθήσει κάθε κτίσµα να λιγοστέψει 
την θερµότητα που του προσθέτει ο ήλιος αλλά σχεδόν κανένας δεν δείχνει να 
ενδιαφέρεται. Προτιµάµε να ξοδεύουµε τα χρήµατά µας στην χρήση κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων επιβαρύνοντας την ατµόσφαιρα τόσο µε την θερµότητα που παράγουν 
όσο και µε τους χλωροφθοράνθρακες (CFC) που χρησιµοποιούν. Μεταθέτουµε το 
πρόβληµα λίγα µέτρα µακριά µας και νοµίζουµε ότι δεν είναι πια δικό µας. 

 
    Εκτός από το ορατό φάσµα πόσο υπέρυθρο αντανακλά το υλικό. Το υπέρυθρο φως 
µεταφέρει αρκετά µεγάλα ποσά ενέργειας. Αόρατο στο γυµνό µάτι αποκαλύπτει την 
ύπαρξή του στην υπέρυθρη φωτογράφηση και όπως ξέρει όποιος έχει ασχοληθεί µε 
αυτήν, τα πράγµατα γύρω µας, τόσο τα φυσικά αντικείµενα όσο και οι τεχνητές 
κατασκευές, έχουν διαφορετική όψη στο υπέρυθρο φάσµα. 

   Επίσης στα νησιά της αρχαιότητας χαρακτηριστική είναι η κυβιστική σύνθεση των 
όγκων των σπιτιών σε άσπρο χρώµα για την κατασκευή της κατοικίας δίνεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη θερµοµόνωση και τη ροη της θερµότητας. Τα υλικά που 
χρησιµοποιούν στην τοιχοποιία είναι πηλός και η πέτρα ώστε να αποθηκεύουν τη 
θερµότητα του ηλίου κατά τη διάρκεια της µέρας ενώ τη νύχτα η θερµότητα η οποία 
αποθηκεύεται επανεκπέµπεται θερµαίνοντας το σπίτι παράλληλα ψήχονται οι τοίχοι 
από την δροσιά ώστε να µπορεί να επαναληφτεί η διαδικασία κάτι που βοηθά στη 
διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας όλο το χρόνο.                                                     

  Επίσης ιδανικός είναι ο µεσηµβρινός προσανατολισµός σε κλιµακωτή διάταξη µε 
αλληλοεπίθεση των όγκων µε σκοπό οι επιφάνειες που πέφτει ο ήλιος να είναι οι 
µέγιστες δυνατές. 

  Επιπλέον λόγο του κυβιστικού σχεδιασµού των σπιτιών σχηµατίζονται µικρές 
πλατειές και δροσερές γωνίες ακόµα και στις κατοικίες αυτές δεν υπάρχουν 
παράθυρα και ταράτσες ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερµικές απώλειες το χειµώνα. 
Ο άνθρωπος βέβαια από νωρίς αναγνώρισε τη χρησιµότητα του παραθύρου και του 
πατζουριού ώστε να ελέγχει το µικρόκλιµα την ικανότητα του εδάφους και του νερού 
να αποθηκεύουν θερµότητα την συµβολή των φυτών στη θερµοµόνωση καθώς και τη 
σηµασία του µεσηµβρινού προσανατολισµού. Όσον αφορά στη σπουδαιότητα του 
γυαλιού ως παγίδα θερµότητας αυτό το εκµεταλλεύτηκε ο άνθρωπος µε κάθε τρόπο 
στην κατασκευή των κατοικιών δηµιουργώντας αιθρία θερµοκήπια, λιακωτά, 
σκεπαστές στοές, που όχι µονό φώτιζαν τον χώρο, αλλά παράλληλα τον θέρµαιναν. 

   Άλλου είδους βιοκλιµατικλότητας µπορούµε να  δούµε παλάτι της Κνωσού. Ακόµα 
ένα στοιχείο που αποδεικνύει την εξελικτική ανωτερότητα της Κνωσού σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα γνωστά κτίσµατα της εποχής εκείνης είναι ο τρόπος θέρµανσης κάποιων 
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δωµατίων του παλατιού. Υπήρχαν κάτω από το δάπεδο σωλήνες µέσα από τις οποίες 
πέρναγε ζεστό νερό θερµαίνοντας όλο τον χώρο. 

   Και στην Ρώµη αναπτύχτηκε ο βιοκλιµατικός µε τις Ρωµαϊκές θερµαινόµενες 
πισίνες. Κατά την εποχή της ακµής της Ρώµης χρησιµοποιήθηκε θέρµανση στις 
πισίνες της εποχής µε έναν ιδιαίτερο τρόπο. Σε χαµηλότερο επίπεδο από την πισίνα 
υπήρχε χώρος µε συντηρούµενη φωτιά της οποίας ο καπνός διοχετευόταν σε σωλήνες 
που περνούσαν απ' τα τοιχώµατα και τον πυθµένα της πισίνας. Αυτή η ροή ζεστού 
καπνού ήταν ικανή να ζεστάνει αρκετά το νερό της πισίνας. 

 Το igloo είναι ένα στοιχειό βιοκλιµατικότητας. Στη γλώσσα των Εσκιµώων (Inuit) η 
λέξη Igloo σηµαίνει σπίτι. Συγκεκριµένα, πρόκειται για µία κατασκευή – καταφύγιο, 
χτισµένο από χιόνι, που αποτελεί τον παραδοσιακό τρόπος δόµησης της φυλής των 
Inuit. Αν και ετυµολογικά η λέξη  Igloo δεν προσδιορίζει το υλικό από το οποίο είναι 
κατασκευασµένο το σπίτι, αλλά την έννοια του σπιτιού – γι’ αυτό και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η συγκεκριµένα λέξη για να προσδιορίσει την αρχιτεκτονική φόρµα 
ενός οικοδοµήµατος, είτε αυτό  είναι φτιαγµένο από χιόνι, είτε από ξύλο, είτε ακόµη 
και από συµβατικά υλικά δόµησης - ωστόσο επικράτησε να χρησιµοποιείται για τα 
καταφύγια, σε φόρµα θόλου, τα οποία είναι κατασκευασµένα από τούβλα συµπαγούς 
πάγου. 

 

 

 

 

 

 

                                                               

Εικόνα : igloo 

Αυτές τις κατασκευές απαντούµε συνήθως στον Καναδά, στην Αρκτική και σε 
περιοχές της Γροιλανδίας. 

   Άλλοι πάλι Εσκιµώοι συνήθιζαν να χρησιµοποιούν το χιόνι για να θερµοµονώνουν 
τα σπίτια τους, τα οποία κατασκεύαζαν από µπανέλα και τοµάρια ζώων. Ο λόγος γι’ 
αυτή τους την επιλογή, ήταν το γεγονός ότι ο αέρας παγιδευµένος µέσα στο Igloo, 
στην ουσία το µεταµόρφωνε σε έναν τέλειο µονωτήρα θερµότητας.  

Απλή απόδειξη: Η θερµοκρασία, η οποία ενώ έξω από το Igloo µπορεί να έπεφτε 
µέχρι και 45 βαθµούς υπό το µηδέν, στο εσωτερικό, από τη θερµότητα που διοχέτευε 
το ανθρώπινο σώµα, διατηρείτο από −7 °C µέχρι και 16 °C. 
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Εικόνα : σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης (διάταξη λεβητοστασίου-συλλέκτες)  

  Η ενδοδαπέδια θέρµανση εµφανίζεται ήδη από την αρχαιότητα. Τότε η θερµότητα 
διαχέονταν σε υπόγεια κανάλια κάτω από το δάπεδο µε βασική καύσιµη ύλη τα 
καυσόξυλα και µέσο µετάδοσης τον αέρα. Στη Κνωσό είχαµε  τα πρώτα δείγµατα. Η 
εξελικτική ανωτερότητα της Κνωσού σε σχέση µε τα υπόλοιπα γνωστά κτίσµατα της 
εποχής εκείνης είναι ο τρόπος θέρµανσης κάποιων δωµατίων του παλατιού. Κάτω 
από το δάπεδο υπήρχαν σωλήνες µέσα από τις οποίες πέρναγε ζεστό νερό 
θερµαίνοντας όλο τον χώρο. Μετέπειτα, το 1716 ο Μ.Τρίβαλντ στην Σουηδία 
ξαναδίνει µια νέα πνοή στην χρήση της ενδοδαπέδιας θέρµανσης κι έτσι αρκετοί 
χώροι ιδιωτικοί και δηµόσιοι θερµαίνονται µε αυτό τον τρόπο σήµερα. Η 
ενδοδαπέδια θέρµανση είναι κυρίως διαδεδοµένη στην  Βόρεια Ευρώπη και έχει 
αρχίσει να γίνεται ευρύτερα γνωστή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.  Υπάρχουν 
αρκετοί που κατακρίνουν το σύστηµα της  ενδοδαπέδιας θέρµανσης ισχυριζόµενοι  
ότι είναι προβληµατικό και ανθυγιεινό, ότι δηµιουργεί κιρσούς, εκκολάπτονται 
µικρόβια στα χαλιά, µαζί µε την θερµότητα εκλύονται και τοξικές αναθυµιάσεις από 
τα δοµικά υλικά του πατώµατος και ότι δεν µπορεί να υπάρχουν  φυτά εντός το 
σπιτιού. 

  Η πραγµατικότητα είναι τελείως αντίθετη σε σχέση µε τα παραπάνω, τα οποία 
µπορούµε να πούµε ότι ανήκουν στην σφαίρα της φαντασίας. Το σύστηµα της 
ενδοδαπέδιας θέρµανσης προσφέρει : 
α) Καλύτερη κατανοµή της ζέστης χωρίς ουδέτερες ζώνες. 
β) Περισσότερο ελεύθερο χώρο προς χρήση αφού δεν υπάρχουν θερµαντικά σώµατα. 
Η θερµοκρασία του δαπέδου είναι 26-27 βαθµοί κελσίου, άρα τα περί κιρσών, 
µικροβίων κ.α. είναι µύθος (αναλογιστείτε ότι την ίδια θερµοκρασία την έχουµε και 
το καλοκαίρι µέσα στο σπίτι µας). 
γ) Εξοικονόµηση  ενέργειας                                                                                         
δ)Υγιεινότερη ατµόσφαιρα.  

  Χάρη στο υψηλό ποσοστό ακτινοβολούµενης ενέργειας των συστηµάτων θέρµανσης 
δαπέδου, η αίσθηση της θαλπωρής γίνεται αντιληπτή σε χαµηλότερες θερµοκρασίες 
χώρου. Αισθανόµαστε πολύ πιο άνετα έχοντας ζεστά τα πόδια µας και ανυπαρξία 
κρύου ρεύµατος στα πόδια µας από τις χαραµάδες, τις πόρτες  όταν έξω φυσάει 
έντονα µια και το ζεστό δάπεδο θερµαίνει γρήγορα τέτοια ρεύµατα. Ταυτόχρονα 
έχουµε έναν χώρο χωρίς σώµατα που αρχιτεκτονικά µπορεί να διακοσµηθεί όπως 
θέλουµε, χωρίς καµία δέσµευση. 
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   Το κόστος της ενδοδαπέδιας θέρµανσης, το οποίο είναι υψηλότερο εν συγκρίσει µε 
την κλασική θέρµανση θεωρείται από πολλούς ως αρνητικός παράγοντας.  Το 
επιπλέον όµως κόστος αποσβένεται λόγω της εξοικονόµησης ενέργειας που 
προσφέρει το σύστηµα της ενδοδαπέδιας και της σωστής κατανοµής της 
θερµοκρασίας. Αν σκεφτούµε και λίγο παραπέρα θα δούµε ότι πολύ περισσότερα 
χρήµατα δαπανούµε στα σπίτια για πράγµατα που απλά βλέπουµε (πλακάκια, 
κουζίνα, µπάνια κλπ) και δεν δίνουµε σηµασία σε αυτά που λειτουργούν και µας 
δίνουν άνεση και οικονοµία. 

    Ένας ακόµα παράγοντας , ο οποίος απασχολεί πολλούς είναι η περίπτωση βλάβης 
και το αναγκαστικό ξήλωµα του δαπέδου για την αποκατάσταση της. Εδώ όµως είναι 
βασικό να προσέξουµε τόσο την  προµήθεια των σωστών υλικών, την σωστή 
εγκατάσταση του συστήµατος όσο και την τεχνογνωσία που διαθέτει ο 
συγκεκριµένος εγκαταστάτης αλλά και τις εγγυήσεις που δίνονται σε τέτοιες 
περιπτώσεις.  

   Η θερµοκρασία του νερού που περνά στην ενδοδαπέδια θέρµανση δεν ξεπερνά τους 
35ο  C. Λογικά  λοιπόν χαρακτηρίζεται βιοκλιµατικό αφού ξοδεύεται ενεργεία για να 

ανεβάσει την θερµοκρασία από τους 15ο περίπου σε 35ο  (∆Θ = 20ο C)  και όχι από 
τους 15ο σε 75ο όπως σε κάθε συµβατικό καλοριφέρ (∆Θ= 60ο C). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα : ενδοδαπέδια θέρµανση 
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2.1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  

   Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασµό κτιρίων και χώρων 
(εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) µε βάση το τοπικό κλίµα, µε σκοπό την 
εξασφάλιση συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή 
ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόµενα του 
κλίµατος. Βασικά στοιχεία του βιοκλιµατικού σχεδιασµού αποτελούν τα παθητικά 
συστήµατα που ενσωµατώνονται στα κτίρια µε στόχο την αξιοποίηση των 
περιβαλλοντικών πηγών για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό των κτιρίων. Ο 
βιοκλιµατικός σχεδιασµός – αν και είναι ενσωµατωµένος στην αρχιτεκτονική που 
χαρακτηρίζει κάθε τόπο σε ολόκληρη τη γη – θεωρείται από πολλούς ως µία νέα 
«θεώρηση» στην αρχιτεκτονική και σχετίζεται µε την οικολογία περισσότερο, παρά 
µε την ενέργεια και την εξοικονόµηση που δύναται να επιφέρει. Επιπλέον η απόδοση 
του βιοκλιµατικού σχεδιασµού εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, γεγονός που τον 
καθιστά "ευαίσθητο" σε εξωγενείς και µη-τεχνικούς παράγοντες. Για τον λόγο αυτό, 
βασικά κριτήρια για την εφαρµογή του βιοκλιµατικού σχεδιασµού πρέπει να είναι: η 
απλότητα χρήσης των εφαρµογών και η αποφυγή πολύπλοκων παθητικών 
συστηµάτων και τεχνικών, η µικρή συµβολή του χρήστη του κτιρίου στη λειτουργία 
των συστηµάτων, η χρήση ευρέως εφαρµοσµένων συστηµάτων, η χρήση τεχνικο-
οικονοµικά αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών.  

  Ακόµα ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός εφαρµόζει παθητικές και υβριδικές (χαµηλής 
ενέργειας) σχεδιαστικές αρχές/συστήµατα, χρησιµοποιώντας µηχανική θέρµανση, 
µηχανική ψύξη, µηχανικό αερισµό και τεχνητό φωτισµό µόνον ως συµπληρωµατικά 
µέσα. Έτσι επιτυγχάνεται περιορισµός της κατανάλωσης συµβατικών καυσίµων, 
ελαχιστοποίηση της χρήσης κλιµατιστικών συσκευών για το δροσισµό των κτιρίων 
και περιορισµό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος για τη χρήση του τεχνητού 
φωτισµού. Επιπροσθέτως τα παθητικά συστήµατα λειτουργούν χωρίς µηχανολογικά 
εξαρτήµατα ή πρόσθετη παροχή ενέργειας και µε φυσικό τρόπο θερµαίνουν, αλλά και 
δροσίζουν τα κτίρια.    

Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 
• Παθητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης 
• Παθητικά συστήµατα και τεχνικές φυσικού δροσισµού 
• Συστήµατα και τεχνικές φυσικού φωτισµού 
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  Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός ενός κτιρίου συνεπάγεται τη συνύπαρξη και 
συνδυασµένη λειτουργία όλων των παραπάνω συστηµάτων, ώστε να συνδυάζουν 
θερµικά και οπτικά οφέλη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

 

2.2 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  

   Ο οικολογικός σχεδιασµός στοχεύει στη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  
και συγχρόνως στη βελτίωση της λειτουργικής επίδοσης της κατασκευής.  Βασικές 
επιδιώξεις αποτελούν η µείωση της κατανάλωσης των µη-ανανεώσιµων φυσικών 
πόρων, η ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων και η δηµιουργία υγιών και 
λειτουργικών κατασκευών. Η οικολογική δόµηση είναι  µια διαδικασία σχεδιασµού 
και η δοµή είναι αποτέλεσµα µιας τέτοιας διαδικασίας σχεδιασµού. Η τοπική 
οικολογία ενός κτιρίου, ή το περιβάλλον, αποτελείται από συγκεκριµένα  
φυσικά και βιολογικά στοιχεία και τις αλληλεπιδράσεις τους.  

Η τοπική γεωλογία ορίζεται από τον τύπο του εδάφους, τα υποστρώµατα την τοπική 
χρήση της γης, το νερό και τα πρότυπα του χώρου και τα περίχωρά της. Επίσης το 
τοπικό κλίµα αποτελείται από τις καιρικές συνθήκες, τα αιολικά, ηλιακά σχέδια και 
τα µοτίβα  της ρύπανσης για την περιοχή και τα περίχωρά της. Βιοτικά στοιχεία είναι 
όλα τα είδη  των τοπικών οικοσυστηµάτων συµπεριλαµβανοµένου και του 
ανθρώπου και των αστικών οικολογιών που αλληλεπιδρούν µε την τοποθεσία. 
Επιπλέον η οικολογική δόµηση είναι ο θετικός σχεδιαστικός στόχος που αποσκοπεί 
στο να αυξήσει τις ευεργετικές αλληλεπιδράσεις, ενώ η πράσινη ανάπτυξη είναι 
µια αρνητική προοπτική για το σχεδιασµό που επιδιώκει µόνο τη µείωση των 
αρνητικών  αλληλεπιδράσεων. Τέλος στην οικολογική δόµηση ο 
σχεδιαστής αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι µπορούν να διαδραµατίσουν 
αναπόσπαστο, ευεργετικό ρόλο στη βελτίωση και διατήρηση της υγείας και της 
ζωτικότητας των τοπικών στην οικολογία τους. 

 

2.3 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ 

   Μέχρι πρόσφατα,  η επιλογή των οικοδοµικών υλικών επηρεαζόταν από 
παράγοντες,  όπως το κόστος,  η διαθεσιµότητα και ο λειτουργικός σκοπός της  
κατασκευής.  Ωστόσο,  τα τελευταία χρόνια η περιβαλλοντική καταλληλότητα των 
υλικών άρχισε να παίζει σηµαντικό ρόλο. Η κατανάλωση οικοδοµικών υλικών 
συνδέεται άµεσα µε την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή τους και την 
αντίστοιχη εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα,  που αποτελεί ένα από τα βασικά αέρια 
του θερµοκηπίου (Thormak, in  press).Οι πρώτες ύλες που απαιτούνται για την 
παραγωγή των οικοδοµικών υλικών βρίσκονται στη φύση, αλλά σε ακατέργαστη 
µορφή. Τόσο η εξαγωγή όσο και ο καθαρισµός τους αποτελούν µία πολύπλοκη 
διαδικασία που καταναλώνει ενέργεια και παράγει απόβλητα.  Ενδεικτικά,  
αναφέρονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται µε την παραγωγή των 
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κυριότερων οικοδοµικών υλικών (Asifetal, in press) και χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή µίας βιοκλιµατικής  κατοικίας. 

 Τσιµέντο:  Η παραγωγή του αποτελεί µία πολύπλοκη διαδικασία µε 
σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,  καθώς απελευθερώνει ρύπους, όπως 
διοξείδιο του άνθρακα, βαρέα µέταλλα, υδρογονάνθρακες, µονοξείδιο του 
άνθρακα, διοξείδιο του θείου κλπ.  

 Ξυλεία:  Το ξύλο θεωρείται ανακυκλώσιµο υλικό,  καθώς µπορεί να 
χρησιµεύσει για διάφορους σκοπούς µετά το τέλος του κύκλου ζωής της 
κατασκευής.  

 Γυαλί, Αλουµίνιο:  Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η κατανάλωση ενέργειας 
που συνδέεται µε την παραγωγή τους.  

 Κεραµίδια:  Έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται 
µε την παραγωγή τους, όπως εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του 
θείου, φθορίου και χρωµίου.  

   Στον Πίνακα  1 παρουσιάζεται η ενέργεια που καταναλώνεται,  καθώς και οι 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή των βασικότερων οικοδοµικών 
υλικών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας συνδέεται µε 
την παραγωγή του αλουµινίου, ενώ οι σηµαντικότερες εκποµπές CO2 µε την 
παραγωγή τσιµέντου (Asif et al, in press). Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη στη φάση σχεδιασµού µίας κατασκευής, προκειµένου το σύνολο των 
οικοδοµικών υλικών που θα χρησιµοποιηθούν να έχουν την ελάχιστη δυνατή 
κατανάλωση ενέργειας και εκποµπή CO2,εξυπηρετώντας πάντοτε το λειτουργικό 
σκοπό της κατασκευής.  

             Πίνακας 1: Κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή οικοδοµικών υλικών  

Οικοδοµικό  υλικό     Κατανάλωση ενέργειας (MJ/kg)   Εκποµπές CO2 
(kgCO2/kg)  

Ξυλεία                               5,24                                           0.12                                                             

Τσιµέντο                           1,00                                           4,63     

Γυαλί                                13,00                                          0,57 

Αλουµίνιο                        232,02                                        1,90                                 

Σχιστόλιθος                       0,10                                            0,01 

Κεραµίδια                         8,00                                            0,57 

Κονίαµα                            5,00                                            0,27                                

Γυψοσανίδες                     1,00                                            4,00 
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Γενικά, κατά τη φάση σχεδιασµού πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:  

• Επιλογή των υλικών µε βάση την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την ανάλυση του κύκλου ζωής τους 

• Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης των υλικών 

• Προτίµηση των υλικών που προέρχονται από αειφόρο διαχείριση  (όπως ξυλεία από 
δάση που υπόκεινται σε αειφόρο διαχείριση)  

• Προώθηση της χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών και εξαρτηµάτων µε δυνατότητα 
διαχωρισµού µετά το τέλος του κύκλου ζωής τους 

• Περιορισµός των αποβλήτων εκσκαφής και προώθηση του διαχωρισµού των 
διαφόρων ρευµάτων αποβλήτων 

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης υλικών που είναι τοξικά κατά τη φάση κατασκευής, 
χρήσης ή επαναχρησιµοποίησης 

   Αν ακόµη  υπάρχει κάποια αύξηση του κόστους κατασκευής αυτή δεν υπερβαίνει 
το 10% του συνολικού κόστους. Για παράδειγµα αυτή η αύξηση µπορεί να οφείλεται 
λόγω αυξηµένων µονώσεων ή της τοποθετηµένης ανεµιστήρων οροφής ή άλλων 
σχετικών στοιχείων. Αποσβένεται όµως µε την περιορισµένη χρήσης συµβατικής 
θέρµανσης µε µειωµένη αρχική εγκατάσταση  και χρήση κλιµατιστικών µονάδων. Το 
χρονικό διάστηµα απόσβεσης  µπορεί να είναι από µερικά χρόνια αν το κόστος  
κατασκευής δεν έχει επιβαρυνθεί µέχρι και πολύ µεγάλο. Οι ανεξέλεγκτες και 
απρόοπτες κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν τόσο στην χώρα µας όσο και 
στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, είναι γνωστές. Με θερµοκρασίες υψηλότερες το 
καλοκαίρι λόγω της διόγκωσης του φαινοµένου του θερµοκηπίου καθώς και χειµώνες 
µε ακραία καιρικά φαινόµενα, σε συνδυασµό µε την συνεχώς αυξανόµενη άνοδο του 
πετρελαίου κάνει επιτακτική πλέον την θερµοµόνωση των κτιρίων & κυρίως των 
αµόνωτων κατασκευών. Στην χώρα µας, όπου επικρατεί η άναρχη δόµηση , η 
έλλειψη ελέγχου της εφαρµογής του κανονισµού θερµοµόνωσης κτιρίων- ο οποίος 
κλείνει 25 χρόνια ζωής  έχει σαν αποτέλεσµα την ανέγερση πλήθους κτιρίων τα οποία 
στερούνται θερµοµόνωσης. Η ανάγκη αυτή δεν πρέπει να οδηγεί σε σπασµωδικές 
κινήσεις υποτυπώδους θερµοµόνωσης, µε αβέβαιο µέλλον λόγω χαµηλού κόστους, 
αλλά σε νέα τεχνολογικά ανεπτυγµένα συστήµατα, µε υλικά υψηλής τεχνολογίας, 
πιστοποιηµένα και εφαρµοσµένα από εξειδικευµένα συνεργεία τοποθέτησης, ώστε να 
δίνουν εγγυηµένες µακροπρόθεσµες λύσεις.   

   Το κεφάλαιο θερµοµόνωση είναι αρκετά σηµαντικό, ώστε να δίνουµε την 
πρέπουσα προσοχή γιατί αφορά το χώρο που διαµένουµε και εργαζόµαστε, πόσο 
µάλλον όταν έχουµε τα υψηλότερα ποσοστά ιδιόκτητων κατοικιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Με την εφαρµογή ενός συστήµατος εξωτερικής ανακαίνισης και 
θερµοµόνωσης, η κατοικία µας σαν χώρος τόσο σηµαντικός για εµάς και την 
οικογένεια µας, αποκτά & µία νέα αισθητική όψη, πέρα των απτών οικονοµικών 
ωφελειών που θα έχουµε από ένα τέτοιο σύστηµα. Για να φτάσει κανείς βέβαια στο 
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σηµείο να επιλέξει ένα τέτοιο σύστηµα, θα πρέπει να του διατίθεται σε µια 
οικονοµική τιµή και να του προσφέρει αποδεδειγµένα ένα σύντοµο χρόνο απόσβεσης.          
Η εξασφάλισης της µέγιστης απόδοσης των βιοκλιµατικών σπιτιών εξαρτάται κατά 
πολύ µεγάλο ποσοστό από το αν, κατά την διάρκεια της κατασκευής έχει τηρηθεί 
κατά γράµµα η µελέτη. Τροποποιήσεις και παραλήψεις µπορούν να διαταράξουν σε 
πολύ µεγάλο βαθµό τη θερµική λειτουργία του κτηρίου. Αν για παράδειγµα ένα 
σκίαστρο είναι µελετηµένο να τοποθετηθεί κάθετα στη δυτική πλευρά του σπιτιού 
και τελικά θα τοποθετηθεί µε µια κλίση µοιρών και θα διαταράσσει σηµαντικά τη 
θερµική ισορροπία του σπιτιού και µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση. Ιδιαίτερη 
σηµασία όµως έχει και η ατοµική συµπεριφορά του καθενός ξεχωριστά κατά τη 
χρήση του κτηρίου. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται 
κατά γράµµα, προκειµένου το βιοκλιµατικό σπίτι να φανεί ανάλογο των προσδοκιών 
του ιδιοκτήτη.         

 

2.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΟΜΗΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   

  Προκειµένου να οικοδοµηθεί µια βιοκλιµατική κατοικία αναγκαίο είναι να 
πραγµατοποιηθούν έλεγχοι τόσο στον  χώρο – οικόπεδο που πρόκειται να χτιστει το 
οίκηµα όσο και στα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν. Χαρακτηριστικά παρατίθενται 
µερικοί από τους βασικούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν . 

2.4.1 Ραδόνιο            

   To ραδόνιο είναι ραδιενεργό αέριο στοιχείο  που απελευθερώνεται από την 
διάσπαση του ουρανίου, που υπάρχει στο έδαφος, κυρίως σε γρανιτικά πετρώµατα. 
Είναι άχρωµο, άοσµο, άγευστο και ανήκει  στην οµάδα των ευγενών αερίων. Επειδή 
είναι πολύ βαρύ τείνει να συγκεντρώνετε στις βάσεις των κτιρίων. Για τον λόγο αυτό, 
η εισπνοή ραδονίου αποτελεί συνεχή κίνδυνο. Η ραδιενέργεια, που οφείλετε στο 
ραδόνιο, εάν εισπνευσθεί και καταλήξει στους πνεύµονες έχει παρατηρηθεί ότι 
προκαλεί περισσότερους θανάτους από καρκίνο των πνευµόνων από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, µε εξαίρεση το κάπνισµα. Το ραδόνιο εισρέει στο εσωτερικό του κτιρίου 
από τον αέρα η το έδαφος, µε διάχυση ή λόγω διαφοράς πίεσης, εφόσον υπάρχουν 
κατάλληλοι δίοδοι. Επιπλέον το ραδόνιο υπάρχει στα οικοδοµικά υλικά, µε τα οποία 
έχουµε οικοδοµήσει το κτίριο. Σαν εδαφικό αέριο, το ραδόνιο διαχέεται φυσικά δια 
µέσου ρωγµών και ανοιγµάτων στα διαπερατά εδάφη. Μόλις αυτό εισέλθει στην 
ατµόσφαιρα αραιώνεται και διασκορπίζεται. Η συγκέντρωσή του στον ατµοσφαιρικό 
αέρα είναι για το λόγο αυτό αρκετά χαµηλή. Στην σηµερινή εποχή, είναι ευρέως 
αποδεκτό το γεγονός ότι η έκθεση του ανθρώπου σε υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής 
ακτινοβολίας έχει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία του, χωρίς να µπορεί να 
προσδιοριστεί επακριβώς ένα όριο ασφάλειας. Στην περιβαλλοντική ακτινοβολία 
συµπεριλαµβάνεται και αυτή του στοιχείου ραδονίου. Το ραδόνιο διασπάται σε 222 
ραδιενεργά στοιχεία, δύο από τα οποία πολώνιο 218 και πολώνιο 214, εκπέµπουν 
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σωµατίδια άλφα, τα οποία είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικά στο να βλάπτουν τους 
ιστούς των πνευµόνων.  

Το ραδόνιο στο χώρο του κτηρίου:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Στον εξωτερικό αέρα, όπου αυτό αραιώνεται σε χαµηλές συγκεντρώσεις, το 
ραδόνιο αποτελεί σηµαντικά µικρότερο κίνδυνο απ' ότι στον εσωτερικό αέρα. Στο 
περιβάλλον του αέρα των εσωτερικών χώρων, οπωσδήποτε, τα ραδόνιο 
συσσωρεύεται σε σηµαντικά επίπεδα. Το µέγεθος της συγκέντρωσής του σε αυτούς 
τους χώρους εξαρτάται πρωταρχικά από την κατασκευή των κτισµάτων και από την 
ποσότητα του ραδονίου στο υποκείµενο έδαφος. Το ραδόνιο παράγεται σε έδαφος 
που προήλθε από αποσάθρωση - διάβρωση ουρανιούχων πετρωµάτων. Η σύνθεση 
του εδάφους κάτω και γύρω από ένα σπίτι επηρεάζει τα επίπεδα του ραδονίου και την 
ευκολία µε την οποία µεταναστεύει προς το εσωτερικό του σπιτιού. Κανονικές 
διαφορές της πίεσης του αέρα µεταξύ του σπιτιού και του εδάφους µπορούν να 
δηµιουργήσουν µια έλξη ραδονίου από το έδαφος στο κτήριο, µέσα από µια 
ανεπαίσθητη ρωγµή. Οι στρατηγικές ελέγχου του ραδονίου εµπεριέχουν τη µεταβολή 
των εξής τριών παραγόντων: 

• Του µεγέθους και της διεύθυνσης των διαφορών στην πίεση ανάµεσα στους 
εσωτερικούς χώρους. 

• Το ρυθµό λειτουργίας του συστήµατος εξαερισµού. 
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• Την ποσότητα του εξωτερικού αέρα που εισέρχεται στο σπίτι. 

Βέβαια είναι απαραίτητα: 

• Ο έλεγχος του σπιτιού για την ύπαρξη ραδονίου. Αυτό είναι εύκολο και 
αρκετά φτηνό. 

• Η επισκευή του σπιτιού, εάν το επίπεδο ραδονίου σε αυτό είναι πάνω από 4 
picocuries ανά λίτρο (> 4pCi/L) 

  Η µείωση των επιπέδων ραδονίου που είναι µικρότερα των  < 4pCi/L επειδή και 
αυτά εµπεριέχουν κάποιο κίνδυνο. 

 

 

 2.4.2 Μέθοδοι για την µείωση του ραδονίου στα σπίτια: 

Ένα αποτελεσµατικό πρόγραµµα για να µειωθεί ή να περιοριστεί ο κίνδυνος από το 
ραδόνιο στα σπίτια επικεντρώνεται στις εξής κύριες στρατηγικές: 

1. Τα σηµεία εισόδου του ραδονίου στα σπίτια πρέπει να εντοπιστούν και να 
σφραγιστούν. 

 

2. Ο αερισµός του σπιτιού µπορεί να βελτιωθεί µε τη 
διατήρηση περισσότερων ανοιχτών παραθύρων ή 
τη λειτουργία ανεµιστήρων. 

 

3. Κατασκευαστικές µέθοδοι που επιτρέπουν την 
εγκατάσταση ενός συστήµατος αερισµού. 
Πιθανώς η πιο απλή µέθοδος µείωσης του 
ραδονίου είναι η αύξηση του αερισµού του 
σπιτιού, (µερικές φορές αυτό επαρκεί για να 
λύσουµε το πρόβληµα). 

 

4. Επιλογή µη ραδιενεργών κατασκευαστικών υλικών. 

 

5. Η µόνωση των ρωγµών στα κτήρια µπορεί επίσης να µειώσει την είσοδο 
ραδονίου ιδιαίτερα όταν γίνει σε ειδικά σηµεία όπου το ραδόνιο εισέρχεται 
στο σπίτι. Τα καινούργια σπίτια µπορούν να χτιστούν µε χαρακτηριστικά που 
εµποδίζουν την είσοδο ραδονίου και επιτρέπουν την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων του ραδονίου, τα οποία θα µπορούσαν να εµφανισθούν στο 
µέλλον. 

 



  

25 

   Αυτά κοστίζουν ελάχιστα εάν τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του 
σπιτιού παρά σε ένα ήδη υπάρχον σπίτι. Αυτές οι επεµβάσεις διατηρούν τις τιµές του 
ραδονίου σε επίπεδα χαµηλότερα των 2pCi/L .Το κόστος των επισκευών για την 
µείωση του ραδονίου εξαρτάται από τον τρόπο κατασκευής του σπιτιού και από 
άλλους παράγοντες. 

 

2.4.3 Κατασκευαστικοί τρόποι αποφυγής του ραδονίου στο χώρο της 
κατασκευής 

Ουσιαστικά υπάρχουν δύο τρόποι αποφυγής του ραδονίου στο χώρο της οικοδοµής : 

• Η αεριζόµενη θεµελίωση και 
• Η χρήση ειδικών στεγανοποιητικών µεµβρανών. 

α) Η αεριζόµενη θεµελίωση 

Αυτή συνίσταται στη δηµιουργία, ουσιαστικά, ενός δεύτερου δαπέδου πάνω από το 
δάπεδο του υπογείου (µε ενδιάµεσο κενό) ή στην τοποθέτηση ειδικών πλαστικών 
τεµαχίων, τύπου igloo, που βοηθούν στην συγκέντρωση των ρύπων και τα οδηγούν 
εκτός οικοδοµής (αεριζόµενα δάπεδα).Ακόµη, οικονοµική λύση, είναι και η 
δηµιουργία ενός δικτύου φρεατίων που συνδέονται µεταξύ τους µε πλαστικούς 
σωλήνες και οδηγούν επίσης µε σωλήνα το ραδόνιο εκτός οικοδοµής. Επιπλέον τα 
φρεάτια αυτά τοποθετούνται µετά το µπάλωµα των πεδίλων και ακολουθεί η 
τοποθέτηση δοµικού πλέγµατος και η σκυροδέτηση του δαπέδου. ∆ηλαδή τα φρεάτια 
αυτά αλλά και οι αγωγοί θάβονται στο δάπεδο από το οποίο δεν εξέχει παρά µόνο ο 
αγωγός που οδηγεί το ραδόνιο εκτός κτηρίου! (Φθηνή λύση είναι η τοποθέτηση 
έτοιµων φρεατίων δαπέδων και υπάρχουν πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα). 

β) Η χρήση ειδικών στεγανοποιητικών µεµβρανών 

∆υστυχώς, στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα ειδικευµένα προϊόντα, ενώ 
στην Ευρώπη, ενεργοποιούνται τουλάχιστον 10 εταιρείες παραγωγής ειδικών 
στεγανοποιητικών µεµβρανών. Ευτυχώς, τον τελευταίο καιρό εισήχθη  στην Ελλάδα 
την αυτοκόλλητη µεµβράνη  γερµανικής εταιρείας  που δηµιουργεί ένα φράγµα 
ραδονίου από το έδαφος . Η µεµβράνη αυτή κολλά χωρίς φλόγιστρο και δεν απαιτεί 
επεξεργασία στις ραφές και κόβεται µε απλό ξυράφι χαρτιού. Οι ερευνητές κάνανε 
µια έρευνα για το ραδόνιο και τα συµπεράσµατα τους ήταν :  

• Ο κίνδυνος προβολής από καρκίνο του πνεύµονα, αυξανόταν όσο 
αυξανόταν η συγκέντρωση ραδονίου στην οποία υποβάλλονταν στο σπίτι 
τους οι συµµετέχοντες στην έρευνα. 

• Η έκθεση στο ραδόνιο πολλαπλασίαζε τις καρκινογόνες δράσεις του 
καπνίσµατος αυξάνοντας έτσι κατά πολύ τον κίνδυνο καρκίνο του 
πνεύµονα στους καπνιστές. 

• Το ραδόνιο βρέθηκε να είναι ένοχο για 20.000 θανάτους λόγω καρκίνου 
του πνεύµονα, κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Αυτό αντιστοιχεί στο 9% του 
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συνόλου των θανάτων λόγω καρκίνου του πνεύµονα και στο 2% των 
θανάτων λόγω όλων των µορφών καρκίνου. 

 

    Υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στις συγκεντρώσεις ραδονίου στα σπίτια. Στις 
αστικές περιοχές υπήρχε µια τάση να υπάρχουν χαµηλότερα επίπεδα ραδονίου παρά 
στις αγροτικές περιοχές. Φυσικά το κάπνισµα έχει πολύ µεγαλύτερη επίδραση στην 
πρόκληση καρκίνου του πνεύµονα. Οι καρκινογόνες επιδράσεις του ραδονίου, έστω 
και εάν είναι υπεύθυνες για την πρόκληση µόνο του 10% των περιπτώσεων καρκίνου 
του πνεύµονα, είναι δυνατόν να προληφθούν. Επίσης υπάρχουν αποτελεσµατικοί 
τρόποι προστασίας µας από το ραδόνιο. Βασίζονται στον καλό αερισµό των σπιτιών 
και άλλων κτιρίων. Επίσης η µη ύπαρξη χαραµάδων στα δάπεδα δεν επιτρέπει την 
διέλευση και είσοδο στους εσωτερικούς χώρους αερίων που εκπέµπονται από τη γη 
και περιέχουν ραδόνιο. Γενικά διακρίνουµε δύο φάσεις εκδήλωσης της αύξησης στο 
ποσοστό του ραδονίου που παρατηρείται κατά τη διάρκεια σεισµικών γεγονότων. Η 
πρώτη, πρόδροµη φάση, εκδηλώνεται αρκετούς µήνες πριν και διαρκεί έως και την 
έναρξη του σεισµικού γεγονότος. Χαρακτηρίζεται από ανώµαλες τιµές έως και δέκα 
(10) τάξεων µεγέθους µεγαλύτερες των φυσιολογικών για την περιοχή. Οι ανωµαλίες 
συναντώνται τόσο κατά µήκος ενεργών ρηγµάτων όσο και στο έδαφος και τους 
υδροφόρους, σε εύρος από την περιοχή του επικέντρου που µπορεί να ξεπερνά τα 100 
km σε ακτίνα. Η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται από την έκλυση ραδονίου κατά µήκος 
των ενεργοποιηµένων σεισµικών ρηγµάτων. Το µέγιστο της ανωµαλίας παρουσιάζει 
µια υστέρηση λίγων ηµερών µετά την εκδήλωση του σεισµικού ρήγµατος και µπορεί 
να είναι µετατοπισµένο λίγες δεκάδες µέτρα από την επιφανειακή εκδήλωσή του.  

                       

2.4.4 Αµίαντος 

   Βασική επίσης προϋπόθεση για να κατασκευαστεί βιοκλιµατική κατοικία είναι να 
µην  υπάρχουν στην περιοχή ίχνη αµιάντου ούτε να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε 
χρήση στην κατασκευή.  Ο αµίαντος (asbestos) είναι πυριτικό υλικό ινώδες, γνωστό 
από την αρχαιότητα για την εξαιρετική αντοχή του στη φωτιά. Ο αµίαντος υπήρξε 
ένα από τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα υλικά µια και οι καταπληκτικές ιδιότητες 
που διαθέτει (αντοχή- τετραπλάσια του χάλυβα, ελαστικότητα, αντίσταση στα οξέα 
και αλκάλια, αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίας 100-1700οC, αντίσταση στον 
ηλεκτρισµό και µεγάλη θερµοµονωτική ικανότητα) δύσκολα ανευρίσκονται 
συγκεντρωµένες σε οποιοδήποτε άλλο υλικό. Ο αµίαντος απαντάται στη φύση στα 
ορυκτά σερπεντίνη. Ο πιο κοινός τύπος είναι ο χρυσότιλος (3MgO2SiO2.2H2O). Το 
ορυκτό αυτό υπάρχει σε αφθονία στα 3/4 περίπου του στερεού φλοιού της γης και 
συναντάται και στην Κύπρο. Ο αµίαντος έχει πάνω από 3.000 χρήσεις και εφαρµογές. 
Ο αµίαντος χρησιµοποιείται π.χ. σε προϊόντα αµιαντοτσιµέντου, µονωτικά υλικά, 
συσκευές αντιτριβής, εξοπλισµό πυροπροστασίας κλπ. Μέχρι πρόσφατα το 90% 
περίπου του αµιάντου χρησιµοποιείται για την παραγωγή προϊόντων 
αµιαντοτσιµέντου, όπως σωλήνων, πλακών στεγάσεων, επίπεδων πλακών για 
χωρίσµατα τοίχων, αεραγωγών κλπ. Επίσης ο αµίαντος αποτελεί µια σοβαρή απειλή 
για την ανθρώπινη υγεία και τις τελευταίες δεκαετίες έχει απασχολήσει έντονα την 
ιατρική κοινότητα σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσµου. Οι κυριότερες ασθένειες 
που προκαλεί ο αµίαντος είναι:  
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���� Αµιάντωση:  Η αµιάντωση είναι η πνευνοκονίωση που προκαλούν στους 
πνεύµονες οι ίνες του αµιάντου. Είναι µια πολύ σοβαρή εκφυλιστική και 
προοδευτική ασθένεια των πνευµόνων που τους καταστρέφει σταδιακά. 
Προκαλείται από τη µακροχρόνια έκθεση στον αµίαντο και έχει σαν 
αποτέλεσµα µόνιµες αναπηρίες και ανεπάρκειες της αναπνευστικής 
λειτουργίας για τις οποίες χρειάζεται εξειδικευµένη ιατρική αντιµετώπιση.  

���� Καρκίνος του πνεύµονα: Ο αµίαντος είναι µια από τις κυριότερες αιτίες που 
προκαλούν καρκίνο του πνεύµονα στους µη καπνιστές. Στους καπνιστές οι 
οποίοι εκτίθενται και στον αµίαντο η συχνότητα του καρκίνου του πνεύµονα 
αυξάνεται πολλαπλασιαστικά.  

���� Μεσοθηλίωµα: Το µεσοθηλίωµα είναι ένα σπάνιο είδος καρκίνου το οποίο 
εµφανίζεται στους ιστούς της µεµβράνης που καλύπτει όλο το εσωτερικό του 
θώρακα και της κοιλιακής κοιλότητας και δε σχετίζεται µε το κάπνισµα. Είναι 
ένας σπάνιος και πολύ επικίνδυνος επιθετικός καρκίνος µε φτωχά 
θεραπευτικά αποτελέσµατα όσον αφορά την ίαση. Η έκθεση στον αµίαντο 
είναι αιτία του µεσοθηλώµατος. Οποιαδήποτε χρήση αµιάντου σε κατασκευή 
είναι πλέον απαγορευµένη πόσο µάλλον αν αυτή πρέπει να χαρακτηριστεί 
βιοκλιµατική ή οικολογική.  

 

2.4.5 Ηλεκτροµαγνητικά πεδία 

   Για την κατασκευή ενός βιοκλιµατικού σπιτιού πρέπει πρώτα ο κατασκευαστής 
αυτής της κατοικίας να έχει βεβαιωθεί ότι στην περιοχή δεν υπάρχει 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο. Αφού το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο είναι ένα 
φυσικό πεδίο που παράγεται από ηλεκτρικά φορτισµένα αντικείµενα. Επηρεάζει τη 
συµπεριφορά των φορτισµένων αντικειµένων στην περιοχή του πεδίου.Το 
ηλεκτροµαγνητικό πεδίο επεκτείνεται επ' άπειρον στο χώρο και περιγράφει τις 
ηλεκτροµαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Είναι µια από τις θεµελιώδεις 
αλληλεπιδράσεις στη φύση (οι άλλες είναι η βαρύτητα, η ασθενής αλληλεπίδραση και 
η ισχυρή αλληλεπίδραση).Το πεδίο µπορεί να εκφραστεί ως ο συνδυασµός 
ενός ηλεκτρικού πεδίου και ενός µαγνητικού πεδίου. Το ηλεκτρικό πεδίο παράγεται 
από στατικά φορτία, και το µαγνητικό από κινούµενα φορτία (ρεύµατα). Αυτά τα δύο 
περιγράφονται συνήθως ως οι πηγές του φορτίου. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων ανέφερε τις ακόλουθες διατυπώσεις 
απόψεων επιστηµόνων για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία: 

• Ο κίνδυνος θανάτου από οξεία µυελώδη λευχαιµία αυξάνεται κατά 2,6 φορές 
για τους εργαζόµενους σε ηλεκτρολογικά επαγγέλµατα, ιδίως για τους 
µηχανικούς τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και τους ραδιοερασιτέχνες. 

• Το προσωπικό επισκευής ηλεκτρικών βλαβών, που εκτίθεται σε µη ιονισµένη 
ακτινοβολία, έχει κίνδυνο κατά 7 φορές µεγαλύτερο από συναδέλφους του µε 
διαφορετική ασχολία να αναπτύξει καρκίνο διαφόρων ειδών και 4 φορές 
µεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης όγκων στον θυρεοειδή.  

• Παρατηρήθηκαν περισσότερες αποβολές εγκύων που κατά τους χειµερινούς 
µήνες χρησιµοποιούσαν θερµαινόµενα στρώµατα ύδατος ή ηλεκτρικές 
κουβέρτες. 
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• Τα πεδία γραµµών µεταφοράς ισχύος (50 Hz ή 60 Hz) προκαλούν καταστολή 
των λεµφοκυττάρων, τα οποία εντοπίζουν και προσπαθούν να προβάλουν την 
άµυνα του οργανισµού κατά του καρκίνου. 

• Η έκθεση στα µαγνητικά πεδία (100 mT, 45 Hz) έχει ως αποτέλεσµα την 
αύξηση των τριγλυκεριδίων στο αίµα, αποδεκτή προειδοποίηση καρδιακών 
προβληµάτων. 

• Οι έγκυοι γυναίκες που εργάζονται µπροστά σε VDU οθόνες Η/Υ έχουν, σε 
σχέση µε άλλες εγκύους, 100% αύξηση των αποβολών. Ωστόσο, η άποψη 
αυτή αντιµετωπίστηκε µε πολύ σκεπτικισµό από τους εµπειρογνώµονες. 
Έρευνα στην Αγγλία κατέγραψε ότι κατοικία κοντά σε γραµµές µεταφοράς 
ισχύος συνδέεται στενά µε σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία του 
ανθρώπου (συµπτώµατα καταθλίψεως και αυτοκτονίας).  Ακόµα 
Ανησυχητική είναι η βλάβη που προκαλείται στους όρχεις, µε πιθανή 
εκδήλωση υπογεννητικότητας, η οποία φαίνεται ότι οφείλεται στην αύξηση 
της θερµοκρασίας, που προκαλούν τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στους ιστούς 
του σώµατος. Επίσης µελέτες σε πειραµατόζωα και παρατηρήσεις έχουν 
δείξει την πρόκληση καταρράκτη, µετά παραµονή στα πεδία αυτά. Μερικά 
άτοµα επίσης, κατά την παραµονή τους σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία, 
προσλαµβάνουν διάφορους ήχους ή έχουν βοή στ' αυτιά ή αίσθηµα 
κτυπηµάτων. Το πιο ανησυχητικό όµως απ' όλα είναι η πιθανότητα ότι τα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης καταστροφικών 
νοσηµάτων, όπως όγκων του εγκεφάλου, καρκίνου κυρίως των µαστών σε 
άντρες και γυναίκες, καρκίνου των όρχεων και λευχαιµίας. Η αύξηση του 
κινδύνου για εκδήλωση των νοσηµάτων αυτών ανέρχεται στο διπλάσιο έως 
τριπλάσιο του κινδύνου για το γενικό πληθυσµό. Πρέπει όµως να 
διευκρινιστεί ότι υπάρχουν και άλλες µελέτες, που δεν διαπιστώνουν τον 
αυξηµένο κίνδυνο, για εκδήλωση τέτοιων καοηθών νοσηµάτων». Παρόλα 
αυτά τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία πρέπει να βρίσκονται µακριά από χώρους 
διαβίωσης και εργασίας   

2.4.6 Οπλισµένο   σκυρόδεµα 

   Η ραδιενέργεια απειλεί τις οικοδοµές και ως ύποπτος καταγράφεται ο χάλυβας που 
χρησιµοποιείται για το οπλισµένο σκυρόδεµα, το γνωστό µας  µπετόν, ιδιαίτερα όταν 
προέρχεται από ανακύκλωση παλαιοσίδηρου. Από το 1983 έως σήµερα έχουν 
καταγραφεί περισσότερες από 60 περιπτώσεις επιβάρυνσης χάλυβα µε ραδιενέργεια 
και υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος  για τον καθαρισµό των εγκαταστάσεων και 
διάθεσης των αποβλήτων ξεπερνά τα 25 εκατοµµύρια δολάρια. Οι πρώτες 
ανιχνεύσεις ραδιενέργειας σε παλιοσίδερα έγιναν στη δεκαετία του 80 στις ΗΠΑ και 
τη Σουηδία, ενώ στην Ελλάδα εντοπίστηκαν τα πρώτα δείγµατα τον Αύγουστο του 
1997 από µεγάλη βιοµηχανία χάλυβα που χρησιµοποιεί ειδικούς ανιχνευτές.Το 
ζήτηµα ετέθη αµέσως στην Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, η οποία σε 
πρώτη φάση επέβαλε την υποχρέωση υποβολής πιστοποιητικών καθαρότητας σε 
ραδιενέργεια για κάθε εισαγόµενο φορτίο παλιοσίδερου. Επίσης ο ΕΛΟΤ έχει 
συγκροτήσει ειδική οµάδα εργασίας για τον προσδιορισµό των επιτρεπόµενων ορίων 
ραδιενέργειας στους χάλυβες.                            
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2.5 ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

  Φυσικό αερισµό κτιρίων ονοµάζουµε την είσοδο του ατµοσφαιρικού αέρα σε αυτά 
µέσω κατάλληλων ανοιγµάτων, χωρίς τη χρήση φυσητήρων, µε σκοπό τον έλεγχο της 
θερµοκρασίας και της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών χώρων  (π.χ. µείωση της 
συγκέντρωσης αέριων ρύπων, οσµών κτλ). Η είσοδος και έξοδος του αέρα από ένα 
κτίριο πραγµατοποιείται επίσης και  µέσω διαφόρων σχισµών . Η παροχή του 
εισερχόµενου αέρα Q (m3/h)  δίνεται συνήθως από τη σχέση: Q=V*I ,όπου V (m3) 
είναι ο εσωτερικός όγκος του κτιρίου, και I (h-1) οι ωριαίες αλλαγές του αέρα.   Το 
φαινόµενο της καµινάδας και τα ρεύµατα αέρα εκτός από την προφανή συµβολή τους 
στη µεταφορά υδρατµών είναι και οι κύριοι µηχανισµοί φυσικού αερισµού .Ο 
φυσικός αερισµός σε αντιδιαστολή µε το µηχανικό χρησιµοποιεί στρατηγικά 
τοποθετηµένα ανοίγµατα έτσι ώστε να υπάρχει εκµετάλλευση των φυσικών 
δυνάµεων του ανέµου και των οφειλόµενων σε θερµοκρασιακές διαφορές πιέσεων. 
Μπορεί να είναι ελεγχόµενος αλλά και ανεξέλεγκτος π.χ. είσοδος αέρα από κενά, 
χαραµάδες, ανοίγµατα κλπ. Προφανώς ο φυσικός αερισµός πρέπει να στηρίζεται σε 
ελεγχόµενους παραµέτρους. 

  H βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, εκτός από τις 
υγιεινές συνθήκες διαβίωσης (λόγω της µη χρήσης τοξικών και επιβαρυντικών για το 
περιβάλλον υλικών), συµβάλλουν και στη µείωση των εκποµπών των αερίων που 
προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου µε την εξοικονόµηση της ενέργειας που 
επιτυγχάνουν στα κτίρια. 
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3.1 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ-ΘΕΣΗ 
                                                                                                                                                 

   Η βασική αρχή κατασκευής ενός βιοκλιµατικού σπιτιού είναι ο σωστός 
προσανατολισµός , ο οποίος ξεκινά από την επιλογή του κατάλληλου οικοπέδου. 
Όλες οι πλευρές του οικοπέδου θα πρέπει να αξιοποιούνται κατάλληλα. Το σπίτι που 
πρόκειται να χτίσουµε, πρέπει να είναι στραµµένο προς τo Νότο ώστε να 
εξασφαλίζεται η µέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής  ακτινοβολίας. Όταν το κτίριο είναι 
ευθυγραµµισµένο κατά τον άξονα Ανατολής-∆ύσης καλύπτεται µεγαλύτερο µέρος 
του από το Νότο και αξιοποιεί µεγαλύτερα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας. Το χειµώνα ο 
ήλιος κινείται χαµηλά στον ορίζοντα στη µεριά του νότου και έτσι µπορεί να 
διεισδύει βαθιά στο εσωτερικό του σπιτιού , µέσα από κατάλληλα ανοίγµατα. Με 
αυτό τον τρόπο τον χειµώνα το σπίτι µας θα ζεσταίνεται σε ποσοστό από 60% έως 
και 70% από τον ήλιο. Ο Βορράς δεν µένει ανεκµετάλλευτος , αφού είναι πολύτιµος 
για τους θερινούς µήνες, καθώς το κτίριο καλύπτεται  από τους βορινούς ανέµους. 
Στις άλλες δύο διευθύνσεις, την Ανατολή και τη ∆ύση, χρειάζεται να µπουν 
πετάσµατα ώστε ο ήλιος να φτάνει στο εσωτερικό του σπιτιού το χειµώνα και να 
µένει εκτός το καλοκαίρι. 

    Φυσικά αυτά ισχύουν για ιδανικές τοποθεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή 
το οικόπεδο βρίσκεται σε υψόµετρο ή υπάρχει µπροστά του µεγάλη κατωφέρεια, οι 
συνθήκες αλλάζουν. Ακόµα, κάποιες µορφολογικές ανωµαλίες του εδάφους ή η 
ύπαρξη θάλασσας µπροστά στο οικόπεδο πάλι µπορεί να αλλάξουν κατά πολύ την 
κατεύθυνση και την ένταση του αέρα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται διαφορές 
στη θερµοκρασία. Τέλος θα πρέπει να γίνει µελέτη που θα αφορά την προστασία του 
σπιτιού, από τους σεισµούς, αν η περιοχή έχει ιστορικό σεισµών. 
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3.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  

 
   Ο Βιοκλιµατικός σχεδιασµός αφορά τη µελέτη και τη κατασκευή κτιρίων και 
υπαίθριων χώρων µε βάση το τοπικό κλίµα, την εξασφάλιση συνθηκών θερµικής και 
οπτικής άνεσης, τη ποιότητα εσωτερικού  περιβάλλοντος   και τα φυσικά φαινόµενα 
του κλίµατος. 

3.2.1 Χωροθέτηση των χώρων ενός βιοκλιµατικού σπιτιού  

   Τα δωµάτια ενός βιοκλιµατικού σπιτιού πρέπει να τοποθετούνται στο χώρο ώστε να 
εκµεταλλεύονται τη διαδροµή του ηλίου και να απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Έτσι τραπεζαρίες και κουζίνες είναι καλό να τοποθετούνται 
στην ανατολική όψη του κτιρίου, ώστε να κερδίζουν φωτεινότητα και ενέργεια κατά 
τις πρώτες ώρες της ηµέρας. Οι κρεβατοκάµαρες είναι καλό να τοποθετούνται 
νοτιοδυτικά, ώστε να τους είναι ωφέλιµη η θερµότητα του απογευµατινού ήλιου. 
Αποθήκες, σκάλες ή διάδροµος είναι προτιµότερο να τοποθετούνται στα βόρεια ή 
δυτικά του σπιτιού αφού δεν χρησιµοποιούνται συνεχώς, άρα δεν χρειάζονται µεγάλη 
θερµότητα .Επίσης κλειστοί χώροι στάθµευσης είναι καλό να τοποθετούνται στα 
βόρεια. Έτσι προστατεύουν από τους βόρειους ανέµους τους υπόλοιπους χώρους του 
σπιτιού. 

3.2.2 Χωροθέτηση παραθύρων  

   Ένα βιοκλιµατικό σπίτι θα πρέπει να έχει παράθυρα και ανοίγµατα στο Νότο και 
µικρότερα ανοίγµατα στο Βορρά για να µη χάνει ενεργεία, για να ζεσταθεί ή να 
ψυχθεί ανάλογα µε την εποχή. Τα νότια τζάµια παγιδεύουν την ηλιακή ακτινοβολία 
στο εσωτερικό του κτιρίου και έτσι αυξάνεται η θερµοκρασία του εσωτερικού αέρα 
από τη µία, ενώ µεγάλο µέρος  της απορροφάται από οικοδοµικά υλικά που 
αποτελούν αποθήκη θερµότητας (πέτρες, πλακάκια, τούβλα κλπ). Το καλοκαίρι τα 
νότια τζάµια καλύπτονται από πετάσµατα, σκίαστρα ή τέντες προκειµένου να µην 
εισέρχονται οι ηλιακές ακτίνες στο εσωτερικό του σπιτιού. 
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3.2.3 Αερισµός Βιοκλιµατικού Σπιτιού  

  Με την κατασκευή ανοιγµάτων (πόρτες, παράθυρα, φεγγίτες κλπ) σε κατάλληλες 
θέσεις εξασφαλίζεται και ο αερισµός του σπιτιού. Τα κουφώµατα κοντά στο έδαφος 
φέρνουν ή διώχνουν τον ψυχρό αέρα στο σπίτι, ενώ τα ψηλά εξασφαλίζουν την ίδια 
λειτουργία για το θερµό αέρα. Το καλοκαίρι ο αερισµός γίνεται το βράδυ, ενώ την 
ηµέρα τα ανοίγµατα πρέπει να µένουν κλειστά. Ο νυχτερινός αέρας ψύχει τους 
τοίχους διατηρώντας την εσωτερική θερµοκρασία στους 23-25οC ή το πολύ 27 οC. 
Αντίθετα το χειµώνα πρέπει να µειώνεται ο χρόνος αερισµού των χώρων ώστε να µη 
διαφεύγει η θερµότητα.  

3.2.4 Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα 

Τα παθητικά συστήµατα (όπως ηλιακοί τοίχοι, θερµοκήπια κλπ) αποτελούν βασικά 
στοιχεία του βιοκλιµατικού σχεδιασµού αφού τοποθετούνται µε σκοπό την 
αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό του 
κτιρίου. 

Ηλιακοί Τοίχοι: Οι ηλιακοί τοίχοι λειτουργούν σαν συλλέκτες ηλιακής 
ακτινοβολίας. ∆ιακρίνονται σε ηλιακούς τοίχους µάζας και σε ηλιακούς τοίχους 
Trombe. 

• Ηλιακοί τοίχοι µάζας: Είναι τοίχοι µε εξωτερικά γυάλινα ανοίγµατα, 
στραµµένα στο Νότο γιατί αυτά εξασφαλίζουν τη συλλογή της ηλιακής 
ακτινοβολίας. Ο αέρας που βρίσκεται ανάµεσα στο γυαλί και το τοίχο 
θερµαίνεται και η θερµότητα αυτή απορροφάται από τον τοίχο, η οποία 
µπορεί να θερµάνει το χώρο µέχρι αργά το βράδυ.  

• Ηλιακοί τοίχοι Trombe: Είναι και αυτοί τοίχοι µάζας µε γυάλινη επιφάνεια, 4-
10 εκ. από το τοίχο και θυρίδες στο πάνω και κάτω µέρος του τοίχου. Έτσι 
την ηµέρα, όταν ο ήλιος πέφτει στο τζάµι, ο αέρας ανάµεσα  στο τζάµι και το 
τοίχο θερµαίνεται, κινείται προς τα πάνω και φεύγει από την επάνω θυρίδα 
στον εσωτερικό χώρο. Ταυτόχρονα ο ψυχρός αέρας του δωµατίου µπαίνει από 
την κάτω θυρίδα και ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Ένα τµήµα της 
θερµότητας απορροφάται από τον τοίχο, η οποία θερµαίνει το δωµάτιο τη 
νύχτα που δεν υπάρχει ήλιος και οι θυρίδες κλείνουν . 
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Θερµοκήπια (ηλιακοί χώροι) : Είναι κλειστοί χώροι που ενσωµατώνονται σε νότια 
τµήµατα του κτιριακού κελύφους και περιβάλλονται από υαλοστάσια. Η ηλιακή 
θερµότητα από το θερµοκήπιο µεταφέρεται στους κυρίως χώρους του κτιρίου µέσω 
ανοιγµάτων ή και διαπερνά τον τοίχο. 

Ηλιακά αίθρια: είναι εσωτερικοί χώροι του κτιρίου οι οποίοι έχουν στην οροφή τους 
τζάµι και λειτουργούν όπως τα θερµοκήπια.  

  Όλα τα Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα πρέπει να συνδυάζονται µε την απαιτούµενη 
θερµική προστασία (θερµοµόνωση) και την απαιτούµενη θερµική µάζα του κτιρίου, η 
οποία αποθηκεύει και αποδίδει τη θερµότητα στο χώρο µε χρονική υστέρηση, 
οµαλοποιώντας έτσι την κατανοµή της θερµοκρασίας µέσα στο εικοσιτετράωρο. Τα 
παθητικά ηλιακά συστήµατα θα πρέπει το καλοκαίρι να συνδυάζονται µε 
ηλιοπροστασία και συχνά µε δυνατότητα αερισµού. 

 

3.3 ΤΡΟΠΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

   Η φυσική δόµηση και η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική είναι δύο πρακτικές που έχουν 
σαν αποτέλεσµα την εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας, η πρώτη στην φάση της 
κατασκευής µιας κατοικίας ενώ η δεύτερη στην διατήρηση σταθερών συνθηκών σε 
αυτήν. Και οι δύο καταλήγουν σε τεράστιο περιβαλλοντολογικό αλλά και οικονοµικό 
όφελος. Η φυσική δόµηση είναι ένας αρκετά νέος όρος που χρησιµοποιείται για να 
περιγράψει µια δοµική προσέγγιση προσανατολισµένη στη χρήση τοπικών, 
προσεκτικά επιλεγµένων ή και ανακυκλωµένων υλικών, απλών εργαλείων και 
τεχνικών. 

  Κατά τον τρόπο δόµησης κατασκευάστηκαν φρεάτια έτσι ώστε να διαφεύγει από 
εκεί το ραδόνιο και πριν από τις σκυροδετήσεις έγινε γείωση του οπλισµού του 
σκυροδέµατος για την αποφυγή ηλεκτροστατικών φορτίων. Προηγήθηκε επίσης, η 
γεωβιολογική µελέτη του δικτύου των <<γραµµών Χάρτµαν>>. 
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  Οι βόρειοι και οι δυτικοί τοίχοι κατασκευάστηκαν µε τριπλή αεριζόµενη τοιχοποιία 
και σοβατίζονται µε ειδικά κονιάµατα στο χρώµα της γης. Κουφώµατα που 
χρησιµοποιούνται είναι ξύλινα και είναι βαµµένα µε µη τοξικά χρώµατα. Οι 
εξωτερικές κολόνες και τα δοκάρια πρέπει να µονώνονται µε εξιλασµένη 
πολυστερίνη. Η µόνωση στις τοιχοποιίες πρέπει να είναι εσωτερική ανάµεσα σε 
στύλους. Η εσωτερική µόνωση που τοποθετείται στους δικέφαλους  τοίχους πρέπει 
να είναι στερεωµένη και καλής ποιότητας. Η µόνωση των πλακών που βρίσκονται 
προς το ύπαιθρο η προς µη θερµαινόµενους χώρους πρέπει να είναι εξωτερική. 

  Το SmartForm είναι ισχυρό θερµοµονωτικό καλούπι, το οποίο είναι από 
πολυστερίνη. Η κατασκευή µε το σύστηµα δόµησης SmartForm είναι ταχύτερη από 
µία συµβατική κατασκευή. Τα θερµοµονωτικά καλούπια συναρµολογούνται στην 
οικοδοµή ,ενώ η τοποθέτησή τους γίνεται σε κλιµακωτή διάταξη και συνδέονται 
µεταξύ τους. 

3.3.1  Ξύλινα βιοκλιµατικά σπίτια 

Τα ξύλινα βιοκλιµατικά σπίτια είναι σπίτια από ολόκληρους καλλιεργήσιµους 
κορµούς δένδρων, ποιοτικά, µε χαµηλό κόστος και γρήγορη δόµηση. Είναι 
οικολογικά, ζεστά και είναι κατάληλα για διάφορες χρήσεις, απο γκαράζ µέχρι για 
µόνιµη ή εξοχική κατοικία. Ανάλογα το µέγεθος και την χρήση πιθανόν να µην 
χρειάζεται και έκδοση οικοδοµικής άδειας. 

Ξύλινα ΠΡΟΚΑΤ τύπου SIP  

  Τα SIP είναι ένα ολοκληροµένο δοµικό σύστηµα κτιρίων πού προσφέρει αντοχή, 
ακαµψία θερµοηχοµόνωση και µεγάλη αντισεισµικότητα. Το σύστηµα αποτελείται 
από κοµµάτια συναρµολογούµενου τοίχου, δαπέδου, και τµήµατος της οροφής, πού 
φθάνουν στο εργοτάξιο έτοιµα για εγκατάσταση. Αποτελούνται από δύο φύλλα OSB 
πάχους 11mm-15mm µε πυρήνα από οικολογική πολυστερίνη. Η ένωση γίνεται µε 
ειδικό µη τοξικό υλικό. Το σύστηµα SIP µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε για 
εξωτερικούς ή εσωτερικούς τοίχους µε πάχος 130mm-180mm-230mm. 

                      

 

 

 

 

 

 

Εικόνα : ξύλινα κοµµάτια τύπου SIP συναρµολογούµενου τοίχου 
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Εικόνα : ξύλινη βιοκλιµατική κατοικία 

 

3.3.2 Βιοκλιµατικά σπίτια µεταλλικού σκελετού 

 

Εικόνα: µεταλλικός σκελετός βιοκλιµατικού σπιτιού 

   Η µεταλλική αυτή κατασκευή έχει όλα τα οφέλη µιας βιοκλιµατικής και απολύτως 
οικολογικής κατασκευής. ∆ηλαδή πολύ καλή µόνωση, µηδενικό κόστος συντήρησης, 
ενεργειακή απόδοση, πολύ µεγάλη αντισεισµικότητα, ταχύτητα κατασκευής, 
οικολογικά και ανακυκλώσιµα υλικά. Η βάση του σπιτιού γίνεται κανονικά από 
οπλισµένο σκυρόδεµα ακριβώς όπως και σε µια συµβατική κλασική οικοδοµή, ενώ 
όλος ο υπόλοιπος σκελετός είναι µεταλλικός και κατασκευάζεται επί τόπου. Το 
βιοκλιµατικό σπίτι αποτελείται από γαλβανισµένες διατοµές ψυχρής έλασης H, U, L, 
κατάλληλου πάχους, καθώς και από πάνελ πάχους 18 εκατοστών αποτελούµενα από 
πλάκες ινοτσιµέντου 8 χιλιοστών στις δυο εξωτερικές πλευρές του και
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διογκωµένη πολυστερίνη πάχους 16.4 εκ. ενδιάµεσα από τις πλάκες ή 
ορυκτοβάµβακας της Knauf. Τα ανοίγµατα στα πάνελ ( πόρτες, παράθυρα κτλ) είναι 
ήδη έτοιµα. Έτσι δηµιουργείται µία ενιαία και συµπαγής τοιχοποιία.Αφού 
σχηµατιστούν οι τοιχοποιίες και γίνει και η τοποθέτηση της στέγης, γίνονται οι 
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε το αρχικό σχεδιασµό.Η 
τελική επιφάνεια των τοίχων µπορεί να είναι από γυψοσανίδα ή σοβά για τους 
εσωτερικούς τοίχους και σοβά ή εξωτερική θερµοπρόσοψη για τους εξωτερικούς 
τοίχους. 

3.3.3 Βιοκλιµατικά σπίτια µε µονωµένο σκυρόδεµα ( ή ICF ) 

   Οι κατασκευές µε καλούπια ICF οπλισµένου σκυροδέρµατος, είναι από διογκωµένη 
πολυστερίνη EPS, και µας προσφέρουν σαν τελικό αποτέλεσµα µια πολύ στιβαρή 
κατασκευή µε εκπληκτική µόνωση. Τα πλεονεκτήµατα της διογκωµένης 
πολυστερίνης είναι πάρα πολλά, όπως ότι αποτελείται από 98% αέρα,είναι άριστο 
θερµοηχοµονωτικό υλικό. Αντιστέκεται στην φθορά του νερού, έχει ευέλικτες 
µηχανικές ιδιότητες, είναι ελαφρύ υλικό, διαθέτη ηχοµονωτικές ιδιότητες, είναι µη 
τοξικό, παρέχει επιβραδυντικές ιδιότητες στην εξάπλωση της φλόγας,ανακυκλώνεται 
πλήρως, και άλλα πολλά. Η ταχύτητα της κατασκευής είναι πολύ µεγάλη µειώνοντας 
το κόστος δραµατικά. Το κτίριο καλουπώνεται περιµετρικά µε τα καλούπια ICF και 
συγχρόνως τοποθετούµε τα σίδερα του οπλισµού, και ρίχνουµαι το µπετό. Ετσι 
έχουµε έτοιµη µια τοιχοποιία πάχους 20-25cm πλήρως αντισεισµική, και µε µηδενικό 
κόστος συντήρησης. 
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3.4 ΥΛΙΚΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

  Από τα οικολογικά δοµικά υλικά, τα φυσικά εµπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη 
επεξεργασία. Η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην καταστροφή των δασών, την 
κατασπατάληση των ορυκτών πόρων, την µόλυνση και ούτε εξαρτάται από 
βιοµηχανικά υλικά και βαριά µηχανήµατα . Η γη είναι µη τοξική και τελείως 
ανακυκλώσιµη. 

  Επίσης, τα υλικά αυτά χρειάζονται ελάχιστη επεξεργασία ή µεταφορά και τα 
οικονοµικά και περιβαλλοντολογικά κόστη είναι χαµηλά. Μερικά από αυτά τα υλικά 
είναι ανανεώσιµα  (όπως τα δένδρα και το άχυρο) και κάποια άλλα (όπως η πέτρα και 
το χώµα) υπάρχουν σε τέτοια αφθονία που είναι πρακτικά ανεξάντλητα. Ένα ακόµα 
από τα πλεονεκτήµατα του να κτίζει κάποιος µε τοπικά υλικά είναι ότι το κτίριο 
βρίσκεται σε πλήρη οπτική αρµονία µε το περιβάλλον. 

   Μεγάλη ποικιλία οικοδοµικών προϊόντων όχι µόνο είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον 
αλλά και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων .Πολλά από τα συνθετικά 
οικοδοµικά υλικά που χρησιµοποιούνται παντού  απελευθερώνουν ενώσεις οι οποίες 
έχουν ενοχοποιηθεί για αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Χρειάζονται 
µεγάλη ενέργεια για να παραχθούν και  προκαλούν σηµαντική µόλυνση του 
περιβάλλοντος ,γεγονός που αρχίζει στην χώρα µας να θεωρείται µειονέκτηµα. Για να 
χαρακτηριστεί ένα υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, θα πρέπει να προϋποθέτει ή να 
έχει επίσης και άλλα κριτήρια, όπως να έχει αντοχή και µεγάλη διάρκεια ζωής. ∆εν 
υπάρχει πιο φυσικό υλικό από το ξύλο. 

  Τα θερµοµονωτικά υλικά που συνήθως χρησιµοποιούµε είναι πολλές φορές κακής 
ποιότητας και κακά τοποθετηµένα.  

3.5 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ  

3.5.1 Κοσµική ακτινοβολία 

  Οι κοσµικές ακτίνες ή κοσµική ακτινοβολία είναι µία κατηγορία  ακτινοβολίας που 
αποτελείται από σωµατίδια υψηλών ενεργειών , τα οποία παράγονται σε κάποιο 
µέρος του σύµπαντος µακριά από τη γη και προσκρούουν στην ατµόσφαιρα της Γης 
µε ανιχνεύσιµα αποτελέσµατα. 

  Οι κοσµικές ακτίνες αποτελούνται κυρίως από ατοµικούς πυρήνες , δηλαδή θετικά 
φορτισµένα σωµατίδια. Ωστόσο, ένα µικρό ποσοστό των κοσµικών ακτινών είναι 
ακτίνες γ(φωτόνια) πολύ υψηλών ενεργειών, ηλεκτρόνια και νετρόνια. 

  Οι κινητικές ενέργειες των σωµατίων των κοσµικών ακτινών εκτείνονται σε 
14τάξεις µεγέθους , µε τη ροή (αριθµός σωµατίων ανά µονάδα επιφάνειας και 
χρόνου) στην περιοχή της Γης να είναι αντιστρόφως ανάλογη του κύβου της 
ενέργειάς τους. Η µεγάλη αυτή διαφορά στις ενέργειες υποδεικνύει τη µεγάλη 
ποικιλία των πηγών της κοσµικής ακτινοβολίας: Οι διαδικασίες παραγωγής 
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εκτείνονται από αστρικά φαινόµενα µέχρι µυστηριώδεις διαδικασίες υψηλών 
ενεργειών στα βάθη του Σύµπαντος. 

3.5.2 Γήινο ηλεκτροµαγνητικό πεδίο 

  Όταν η επιφάνεια της γης σαρώνεται από ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες, εφόσον 
βέβαια δεν υπάρχουν τοπικές ανωµαλίες, σχηµατίζεται ένα τετράπλευρο δικτύωµα 
(το οποίο ονοµάστηκε κοσµοτελλουρική ακτινοβολία). Η ένταση του 
ηλεκτροµαγνητικού πεδίου επηρεάζεται από κλιµατολογικές συνθήκες, από την ώρα 
της ηµέρας (είναι µεγαλύτερη το µεσηµέρι), την ύπαρξη υπόγειων ρευµάτων νερού, 
υπόγειων ρηγµάτων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων , πυλώνων, ραδιενεργών στοιχείων , 
µεγάλων µεταλλικών µαζών καθώς και από τον τύπο του εδάφους . 

3.5.3 Προσπίπτουσα ακτινοβολία  

Οι µουντοί, σκουρόχρωµοι, εξωτερικοί τοίχοι απορροφούν το 70-90% της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας, µε αποτέλεσµα να αποθηκεύεται θερµότητα. Αντίθετα 
οι ανοιχτόχρωµοι τοίχοι ανακλούν µεγαλύτερο ποσοστό της προσπίπτουσας 
ακτινοβολίας µειώνοντας τη µετάδοση θερµότητας µέσω των επιφανειών στους 
εσωτερικούς χώρους. Η επιλογή των χρωµάτων γενικότερα είναι ένα χαρακτηριστικό 
που έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Η χρήση ανοιχτών χρωµάτων στην Ελλάδα είναι 
αναγκαστική και είναι γνωστό πως οι πλάκες, ότανδεν υπάρχει κεραµοσκεπή, πρέπει 
να βάφονται µε λευκό χρώµα έτσι ώστε να ανακλούν τις ακτινοβολίες του ήλιου και 
να µειώνεται η θερµότητα στο εσωτερικό του σπιτιού. Αυτή η διαδικασία πρέπει να 
επαναλαµβάνεται κάθε καλοκαίρι. 

 

3.6 ΧΡΩΜΑΤΑ  

  Σηµαντικό ρόλο επίσης σε ένα βιοκλιµατικό κτίριο παίζει το χρώµα του. Τα σκούρα 
χρώµατα εξωτερικά έχουν την τάση να απορροφούν ενέργεια, την οποία µεταδίδουν 
στο εσωτερικό του κτιρίου. Τα ανοιχτά χρώµατα αντανακλούν ένα µεγάλο µέρος της 
ηλιακής ακτινοβολίας πίσω στο περιβάλλον και βοηθούν στην αποφυγή 

υπερθέρµανσης του κτιρίου. 

  Τα συνηθισµένα, χηµικά χρώµατα όµως περιέχουν δεκάδες ουσίες επικίνδυνες για 
την ανθρώπινη υγεία. Βαρέα µέταλλα ή πτητικές ενώσεις ευθύνονται - σε σηµαντικό 
βαθµό - για σοβαρά προβλήµατα  υγείας, στον εσωτερικό χώρο ενός κτηρίου. Η 
συνεισφορά τους στο λεγόµενο σύνδροµο του άρρωστου κτηρίου είναι σηµαντική 
(SICK BUILDING SYNDROM).Το λουόλιο, βενζόλιο, τριµεθυλοβενζόλιο, 
ναφθαλένιο, αλιφατικοί διαλύτες, ακετόνη, δωδεκανικά οξέα και δεκάδες άλλες 
πτητικές οργανικές ενώσεις, µεταξύ των οποίων και η φορµαλδεϋδη ενοχοποιούνται 
σήµερα, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, ακόµη και για περιπτώσεις 
καρκίνου.Το όριο υγεία που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους εσωτερικούς 
ρύπους (0,1 p.p.m. - 120 mg/m³) έχει αποδειχθεί σε δεκάδες µετρήσεις που έχουν 
γίνει στην Ελλάδα ότι ειδικά στα δηµόσια κτήρια, έχει καταστρατηγηθεί µε τιµές 5 
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έως και 10 φορές πιο αυξηµένες. Και δυστυχώς στην Ελλάδα του 2004 κανένας δεν 
ενδιαφέρεται να προστατεύσει τους πολίτες από τα τοξικά οικοδοµικά υλικά. 
 

3.6.1 Οικολογικά – Υδατοδιαλυτά Χρώµατα 

   Οι βιοµηχανίες χρωµάτων, κάτω από τη συνεχώς αυξανόµενη πίεση των 
καταναλωτών για προϊόντα φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
προχώρησαν στην παραγωγή χρωµάτων και βερνικιών «ήπιας χηµείας», τα λεγόµενα 
υδατοδιαλυτά-οικολογικά προϊόντα. Τα χρώµατα αυτά ρυπαίνουν ελάχιστα το 
περιβάλλον και χρησιµοποιούν ως διαλύτη το νερό και έτσι υπερέχουν σηµαντικά. Η 
παραγωγή υδατοδιάλυτων χρωµάτων και βερνικιών ήταν ένα σηµαντικό βήµα , γιατί 
παραµέρισε τους επικίνδυνους διαλύτες και τα προϊόντα έγιναν αποδεκτά µε 
ανακούφιση από τους συνειδητοποιηµένους  καταναλωτές. Η αντοχή των υλικών 
αυτών δοκιµασµένη από το χρόνο, την αρµύρα, τους βαρείς χειµώνες και τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες φαίνεται να είναι η λύση για το σύγχρονο άνθρωπο, αλλά και για 
το περιβάλλον αφού τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι ανανεώσιµα και πλήρως 
ανακυκλωµένα. Γι’ αυτό τα χρώµατα αυτά ανταποκρίνονται στην εξής λογική: 

1) Μικρή κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή τους.                                                                                                                      
Τα ανόργανα χρώµατα χρειάζονται πολύ λιγότερη ενέργεια για την 
κατασκευή τους, σε σχέση µε τα χρώµατα µε οργανικό συνδετικό υλικό. 

2) Περιορισµένη εκποµπή ρύπων. 
3) Ανακύκλωση και διάθεση των αποβλήτων. Τα χρώµατα που παράγονται µε 

βάση τα πετροχηµικά συστατικά (ακρυλικά, βινυλικά, πλαστικά) 
δηµιουργούν σηµαντική ποσότητα αποβλήτων. Το νερό, µάλιστα, που 
χρησιµοποιείται στα εργοστάσια παραγωγής τους έχει τόσο πολύ υψηλό 
κόστος ανακύκλωσης που γίνεται ασύµφορο και έτσι το µολυσµένο νερό 
διοχετεύεται στο περιβάλλον και το µολύνει. 

4) ∆ιοξείδιο του άνθρακα.∆ηµιουργούνται πολύ µεγάλες ποσότητες διοξειδίου 
του άνθρακα κατά την παραγωγή των χηµικών χρωµάτων. 

5) Πιστοποιήσεις ποιότητας. Με πιστοποιητικά ISO 14001, που πιστοποιεί την 
οικολογική ιδιότητα των προϊόντων και τη διαδικασία παραγωγής τους και 
ISO 5001, το πιο απαιτητικό δίπλωµα που συµπεριλαµβάνει και τον τοµέα 
έρευνας και εξέλιξης της βιοµηχανίας χρωµάτων.  

  
 ∆εν είναι όµως όλα τα υδατοδιαλυτά χρώµατα οικολογικά. Οικολογικά προϊόντα 
είναι µόνο εκείνα που έχουν πιστοποιηθεί µε το οικολογικό σήµα. Τα οικολογικά 
προϊόντα  σε «όλο τον κύκλο της ζωής τους», ρυπαίνουν ελάχιστα το περιβάλλον, 
πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια απόδοσης, αντοχών, περιεκτικότητας σε διαλύτες 
και τοξικές ουσίες και είναι ελεγµένα και πιστοποιηµένα. 

   Όπως όλοι γνωρίζουµε, η ισορροπία του περιβάλλοντος έχει διαταραχθεί. Η 
θερµοκρασία του περιβάλλοντος ολοένα και αυξάνεται και το κλίµα στην χώρα µας 
αλλάζει από το κακό στο χειρότερο. Γι’ αυτό λοιπόν µπορούµε αγοράζοντας και 
χρησιµοποιώντας οικολογικά προϊόντα να κάνουµε ένα µικρό βήµα για την 
προστασία του πλανήτη µας. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να οµορφύνουµε το σπίτι 
µας και να είµαστε φιλικοί προς το περιβάλλον.                 
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Εικόνα : οικολογικό σήµα 

 

3.7 ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Σε ένα βιοκλιµατικό  σπίτι στόχος µας είναι να εκµεταλλευτούµε τον ήλιο, τον άνεµο 
και την βλάστηση που θα χρησιµοποιήσουµε, για να θερµάνουµε ή να δροσίσουµε το 
σπίτι µας ανάλογα µε την εποχή.  

3.7.1 Τρόποι θέρµανσης : 

I.  Γεωθερµική θέρµανση  

  Η γεωθερµία είναι µία µορφή ήπιας ανανεώσιµης πηγής ενέργειας. Η γεωθερµία µε 
τις σηµερινές τεχνολογικές δυνατότητες µπορεί να καλύψει ενεργειακές ανάγκες 
θέρµανσης, ζεστών νερών χρήσης και ψύξης κτιρίων µε τη χρήση Γεωθερµικών 
Αντλιών Θερµότητας (ΓΑΘ). Τα συστήµατα αυτά εκµεταλλεύονται τη σταθερή 
θερµοκρασία του υπεδάφους σε βάθη από 2  έως 100m για την χώρα µας µε 
αποτέλεσµα να είναι διαθέσιµη όλον τον χρόνο καθώς δεν εξαρτάται από τις καιρικές 
συνθήκες της ατµόσφαιρας. Επίσης είναι µία πηγή ανεξάντλητη, φυσικά καθαρή και 
δωρεάν αφού προέρχεται από τη φύση χωρίς κάποια επεξεργασία. Τα γεωθερµικά 
συστήµατα που εκµεταλλεύονται την άβαθη γεωθερµική ενέργεια διακρίνονται σε 
δυο κατηγορίες,  στα γεωθερµικά συστήµατα κλειστού κυκλώµατος και στα 
γεωθερµικά συστήµατα ανοικτού κυκλώµατος. 

α)Τα γεωθερµικά συστήµατα κλειστού κυκλώµατος βασίζονται στην κατασκευή 
ενός εναλλάκτη στο υπέδαφος που ονοµάζεται γεωεναλλάκτης. Ο γεωεναλλάκτης 
κατασκευάζεται από έναν αριθµό σωληνώσεων µέσο στις οποίες κυκλοφορεί νερό. 
Το χειµώνα τροφοδοτούµε την ΓΑΘ µε νερό θερµοκρασίας περίπου 16 οC από τον 
γεωεναλλάκτη, η οποία απορροφά περίπου 4 µε 5 οCπριν το επιστρέψει στη γη και µε 
µικρή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος παράγει έτσι ζεστό νερό χρήσης από 35 έως 
45oC, κατάλληλο για θέρµανση χώρων µε ενδοδαπέδιο σύστηµα θέρµανσης ή µε 
χρήση fancoil. Για την λειτουργία της ΓΑΘ, που αναφέραµε παρά πάνω, 
καταναλώνουµε µόνο ηλεκτρικό ρεύµα που χρησιµοποιείται από τον συµπιεστή 
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αυτής και την αντλία νερού. Το καλοκαίρι αντιστρέφεται η λειτουργία της ΓΑΘ έτσι 
ώστε να απορρίπτει θερµότητα από τους κλιµατιζόµενους χώρους στο υπέδαφος µε 
την χρήση του γεωεναλλάκτη ο οποίος µπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή 
κατακόρυφη διάταξη. Συγκεκριµένα, η οριζόντια διάταξη του γεωεναλλάκτη 
χρησιµοποιείται όταν υπάρχει επαρκής  χώρος  στο οικόπεδο.β) Τα γεωθερµικά 
συστήµατα ανοιχτού κυκλώµατος αντλούν νερό από υπόγειο ταµιευτήρα µε χρήση 
γεώτρησης και µε τη χρήση ενός ενδιάµεσου εναλλάκτη νερού που παρεµβάλλεται 
µεταξύ της ΓΑΘ και του ανοικτού κυκλώµατος, προσδίδουν ή απορροφούν ενέργεια 
στο σύστηµα µας πριν το νερό επιστρέψει στον ταµιευτήρα. Το σύστηµα αυτό δίνεται 
σε περιοχές µε ρηχό βάθος υδροφόρου ορίζοντα. Και εδώ βασιζόµαστε στην 
ιδιότητας της σταθερής θερµοκρασίας που έχουν τα νερά του υπογείου ταµιευτήρα 
καθ’ολο  τον χρόνο ανεξάρτητα από τις ατµοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν. 

II.  Τζάκια 

α)Ένας άλλος τρόπος θέρµανσης είναι τα βιοδυναµικά τζάκια.Μπορούµε να 
προµηθευτούµε διάφορους τύπους βιοδυναµικών τζακιών όπως: 

• Τζάκι ανοικτής εστίας  

• Τζάκι ανοικτής εστίας µε φυσική κυκλοφορία ζεστού αέρα ή νερού 

• Τζάκι κλειστής εστίας µε προθέρµανση αέρα 

β)Τα ενεργειακά τζάκια είναι κλειστού τύπου και µε τη βοήθεια του συστήµατος 
των αεραγωγών θερµαίνει παραπάνω από ένα δωµάτιο.Λόγω της κλειστής πόρτας 
αυξάνεται η θερµοκρασία και λόγω του έλεγχου του οξυγόνου ρυθµίζεται το επίπεδο 
καύσης. Τα κοινά σηµεία του ενεργειακού µε του συµβατικό τζάκι είναι η καύση 
ξύλων και η ύπαρξη καµινάδας. 

γ)Τα τζάκια αερίου λειτουργούν µε υγραέριο ή φυσικό αέριο ενώ δεν  χρειάζεται η 
τοποθέτηση καµινάδας. ∆ιατίθενται µε ή χωρίς γυαλί στην πρόσοψη. Η ένταση της 
φλόγας ελέγχεται µέσω τηλεκοντρόλ. Η λειτουργία της ακόµα  είναι πιο οικονοµική 
από αυτή του συµβατικούτζακιού.  

III.  Σόµπες  

 Όπως και στα τζάκια έτσι και στις σόµπες υπάρχουν διαφορετικοί τύποι, δηλαδή: 

• Μη αεροστεγής σόµπα 

• Αεροστεγής σόµπα 

• Σόµπα αντίστροφης έλξης καυσαερίων µε θυρίδες 

• Αεροστεγής σόµπα µε καταλυτικό φίλτρο 
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IV.  Ξυλόσοµπες 

Τα τελευταία χρόνια οι ξυλόσοµπες έχουν ξανακάνει την εµφάνιση τους µε καινούρια 
συνεχώς σχέδια ενώ αρκετοί καταναλωτές τις προτιµούν. Λόγω της αερόθερµης 
λειτουργίας τους θερµαίνουν έναν ή και περισσότερους χώρους ενώ πολλά µοντέλα 
διατίθενται µε φούρνο. 

 Μία άλλη τεχνολογία που συνδυάζεται σε σόµπες ή τζάκια  είναι η τεχνολογία Pellet. 
Είναι φτιαγµένη από ρινίσµατα ξύλου µεγάλης θερµικής απόδοσης που εφαρµόζεται 
σε ανάλογης  κατασκευής σόµπες και τζάκια χωρίς να χρειάζεται η τοποθέτηση 
συµβατικής καµινάδας, αλλά µιας µε µικρή διατοµή και χαµηλό ύψος. Επιπλέον η 
συχνότητα καύσης σε ώρες και ηµέρες στις σόµπες και στα τζάκιαPellet 
προγραµµατίζεται ηλεκτρονικά, ακόµη και όταν απουσιάζεται από το σπίτι, µέσω 
κινητού τηλεφώνου ή ενός µόντεµ. 

3.7.2  Φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήµατα 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα: στέγη βιοκλιµατικού σπιτιού µε φωτοβολταϊακά 

       Η λειτουργία την φωτοβολταϊκών ηλιακών συστηµάτων στηρίζεται στο 
φωτοβολταϊκό φαινόµενο, δηλαδή την άµεση µετατροπή της ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό ρεύµα. Μερικά υλικά, όπως το πυρίτιο µε πρόσµιξη 
άλλων στοιχείων, γίνονται ηµιαγωγοί (άγουν το ηλεκτρικό ρεύµα προς µια µόνο 
διεύθυνση), έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να δηµιουργούν διαφορά δυναµικού όταν 
φωτίζονται και κατά συνέπεια να παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα. Συνδέοντας µεταξύ 
τους πολλά µικρά κοµµάτια τέτοιων υλικών (φωτοβολταϊκές κυψέλες ή στοιχεία), 
τοποθετώντας τα σε µία επίπεδη επιφάνεια (φωτοβολταϊκό σύστηµα) και στρέφοντάς 
τα προς τον ήλιο, γίνετε δυνατή η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος το οποίο µπορεί 
να καλύψει ανάγκες όπως: λειτουργία επιστηµονικών συσκευών (δορυφόρων), 
κίνηση ελαφρών αυτοκινήτων (ηλιακά αυτοκίνητα), λειτουργία φάρων, ή την κάλυψη 
έστω και µέρους των ενεργειακών αναγκών µικρών κατοικιών όπως φωτισµός, 
τηλεπικοινωνίες, ψύξη κτλ. Η µέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων 
(Φ/Β), ανάλογα µε το υλικό κατασκευής τους κυµαίνεται από 7% (ηλιακά στοιχεία 
άµορφου πυριτίου) έως 12-15% (ηλιακά στοιχεία µονοκρυσταλλικού πυριτίου). Το 
σηµαντικό είναι ότι η ενέργεια που παράγεται µε αυτό τον τρόπο, µπορεί να 
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αποθηκευτεί σε ηλεκτρικούς συσσωρευτές (µπαταρίες) µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
ανεξάντλητη, ανανεώσιµη, φθηνή και κυρίως "καθαρή" ενέργεια. 

3.7.3  Ενεργητικά Ηλιακά Συστήµατα 

      Η "καρδιά" ενός ενεργητικού ηλιακού συστήµατος είναι ο ηλιακός συλλέκτης. Ο 
συλλέκτης αυτός περιλαµβάνει µια µαύρη, συνήθως επίπεδη µεταλλική επιφάνεια, η 
οποία απορροφά την ακτινοβολία και θερµαίνεται. Πάνω από την απορροφητική 
επιφάνεια βρίσκεται ένα διαφανές κάλυµµα (συνήθως από γυαλί ή πλαστικό) που 
παγιδεύει τη θερµότητα (φαινόµενο θερµοκηπίου). Σε επαφή µε την απορροφητική 
επιφάνεια τοποθετούνται λεπτοί σωλήνες µέσα στους οποίους διοχετεύεται κάποιο 
υγρό, που απάγει την θερµότητα και τη µεταφέρει, µε τη βοήθεια µικρών αντλιών  
(κυκλοφορητές), σε µια µεµονωµένη δεξαµενή αποθήκευσης. Το πιο απλό και 
διαδεδοµένο σήµερα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα θέρµανσης νερού είναι ο ηλιακός 
θερµοσίφωνας.  

   Ένα τυπικό σύστηµα παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από επίπεδους ηλιακούς 
συλλέκτες, ένα δοχείο αποθήκευσης της θερµότητας και σωληνώσεις. Η ηλιακή 
ακτινοβολία απορροφάται 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. 

  Τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα διακρίνονται σε δύο είδη ανάλογα µε το κύκλωµα 
κυκλοφορίας του θερµαινόµενου µέσου: 

• Ανοικτού κυκλώµατος: Απευθείας θέρµανση του νερού χρήσης (το 
θερµαινόµενο µέσο είναι το ίδιο το νερό που θα χρησιµοποιήσουµε). 

• Κλειστού κυκλώµατος: Έµµεση θέρµανση του νερού χρήσης (το 
θερµαινόµενο µέσο κυκλοφορεί σε ιδιαίτερο κύκλωµα το οποίο θερµαίνει το 
νερό που θα χρησιµοποιήσουµε χωρίς να γίνεται ανάµιξή τους, µέσω 
εναλλάκτη θερµότητας).  

Λειτουργία των ηλιακών συλλεκτών:  

• Ο ηλιακός συλλέκτης τοποθετείται σε σηµείο που βλέπει το νότο. 
• Η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στη µαύρη, µεταλλική συνήθως, επίπεδη 

επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, η οποία απορροφά την ακτινοβολία και 
θερµαίνεται. 

   Πάνω από την απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται ένα διαφανές κάλυµµα, συνήθως 
από γυαλί ή πλαστικό, που αφήνει τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν αλλά εµποδίζει 
τη θερµότητα να διαφύγει. Οι σωληνώσεις µέσα από τις οποίες κυκλοφορεί το ρευστό 
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βρίσκονται σε επαφή µε την απορροφητική επιφάνεια µεαποτέλεσµα την µεταφορά 
θερµότητας στο ρευστό. 

  Το πιο απλό και διαδοµένο ηλιακό ενεργητικό σύστηµα είναι ο ηλιακός 
θερµοσίφωνας. Η αρχή λειτουργίας του είναι απλή και βασίζεται στο γεγονός ότι το 
νερό που θερµαίνεται στο συλλέκτη διαστέλλεται και γίνεται ελαφρύτερο από το 
χαµηλότερης θερµοκρασίας νερό της δεξαµενής. Αυτή η διαφορά πυκνότητας του 
νερού έχει ως αποτέλεσµα τη φυσική κυκλοφορία του µέσου του συλλέκτη και τη 
µεταφορά του θερµού νερού στην αποθηκευτική δεξαµενή. Την ίδια στιγµή το κρύο 
νερό της δεξαµενής ωθείται προς το συλλέκτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
φυσική κυκλοφορία του νερού είναι η τοποθέτηση της δεξαµενής σε σηµείο 
ψηλότερο από τους συλλέκτες. Σε περίπτωση που βρίσκεται χαµηλότερα, η 
κυκλοφορία του νερού γίνεται µε τη βοήθεια κατάλληλου αυτοµατισµού. 

   Μια άλλη εφαρµογή που έχει εξαπλωθεί στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ο 
συνδυασµός παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρµανσης χώρων µε ενεργητικά 
ηλιακά συστήµατα. Η χρήση των συστηµάτων αυτών, θεωρείται τεχνικά αλλά και 
οικονοµικά αποδοτική, αν συνδυαστεί µε την κατάλληλη µελέτη/κατασκευή του 
κτιρίου (καλή µόνωση, εκµετάλλευση των παθητικών ηλιακών ωφελειών, κ.λπ.) και 
τη συνεργασία του χρήστη. Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε επίσης για ψύξη χώρων, µε τις κατάλληλες τεχνολογίες (ψυκτικές 
µηχανές τύπου απορρόφησης). Πέρα από την οικιακή χρήση, η οποία είναι και η πιο 
διαδεδοµένη σήµερα, ενεργητικά ηλιακά συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
οπουδήποτε απαιτείται θερµότητα χαµηλής θερµοκρασιακής στάθµης (όπως στη 
θέρµανση/ψύξη χώρου, στα συστήµατα αφαλάτωσης νερού, στη θέρµανση νερού 
πισίνας κ.ο.κ). 

3.8 ΨΥΞΗ 

Οι τρόποι ψύξης που χρησιµοποιούνται στις βιοκλιµατικές κατοικίες είναι εντελώς 
φυσικές και όπως και στη θέρµανση στόχος είναι να υπάρχει οικονοµικό όφελος 
στους χρήστες της καθώς και να µην επιβαρύνεται η υγεία τους και το περιβάλλον. 
Ένας τρόπος ψύξης είναι η γεωθερµία. Όπως αναφέραµε στους τρόπους θέρµανσης 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες αντιστρέφεται η λειτουργία της ΓΑΘ έτσι ώστε να 
απορρίπτει θερµότητα από τους κλιµατιζόµενους χώρους στο υπέδαφος µε τη χρήση 
του γεωεναλλάκτη. 

3.8.1 Τεχνικές φυσικού δροσισµού: 

i. Φυσικός αερισµός 

Ο φυσικός αερισµός αποτελεί τη βασικότερη τεχνική αποµάκρυνσης της θερµότητας 
από το κτίριο τους θερµούς µήνες µε φυσικά µέσα. Αποτελεί τη σηµαντικότερη και 
συνηθέστερη µέθοδο φυσικού δροσισµού. Με το φυσικό δροσισµό επιτυγχάνονται 
τρία πράγµατα:  
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• Αποµακρύνεται η θερµότητα από το κτίριο προς το εξωτερικό περιβάλλον, 
όταν οι εξωτερικές θερµοκρασίες το επιτρέπουν 

• Αποµακρύνεται η αποθηκευµένη θερµότητα από τα δοµικά στοιχεία του 
κτιρίου (όταν αυτά αποτελούνται από επαρκή θερµική µάζα) 

• Αποµακρύνεται θερµότητα από το ανθρώπινο σώµα, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση του επιπέδου θερµικής άνεσης ενός χώρου, ακόµα και σε σχετικά 
ψηλές θερµοκρασίες. 

Ο φυσικός αερισµός µπορεί να είναι: 

1. ∆ιαµπερής, διαµέσου παραθύρων και άλλων ανοιγµάτων  
2. Κατακόρυφος (φαινόµενο φυσικού ελκυσµού, µέσω κατακόρυφων 

ανοιγµάτων, καµινάδων ή πύργων αερισµού)  
3. Κατακόρυφος ενισχυµένος από ηλιακή καµινάδα  

  Ο φυσικός αερισµός µπορεί να γίνεται και εξωτερικά του κτιρίου ή και διαµέσου 
του κελύφους του, συµβάλλοντας έτσι στην αποµάκρυνση της θερµότητας από το 
κτιριακό κέλυφος και µπορεί να εξοικονοµήσει µεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

ii.  ∆ιαµπερής φυσικός αερισµός (ηµερήσιος ή νυκτερινός)  

   ∆ιαµπερής αερισµός επιτυγχάνεται µε κατάλληλο σχεδιασµό των ανοιγµάτων στο 
κέλυφος και στις εσωτερικές τοιχοποιίες. Θυρίδες στο άνω και κάτω τµήµα των 
διαχωριστικών εσωτερικών τοίχων επιτρέπουν την κίνηση του αέρα στους 
εσωτερικούς χώρους και την αποµάκρυνση της συσσωρευµένης θερµικής ενέργειας. 

   Ο διαµπερής αερισµός επηρεάζεται από την εξωτερική και εσωτερική διαρρύθµιση 
του κτιρίου σε σχέση µε τους επικρατούντες ανέµους. Η θέση του κτιρίου σε σχέση 
µε τον πολεοδοµικό ιστό, και εν γένει εξωτερικά εµπόδια διευκολύνουν ή ενισχύουν 
την είσοδο του αέρα µέσα στο κτίριο. Πλευρικοί τοίχοι προσαρτηµένοι στα 
ανοίγµατα (ανεµοπτερύγια) µπορούν να εκτρέψουν τον άνεµο εσωτερικά στο κτίριο, 
ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα φυσικού αερισµού.  
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  Ο νυχτερινός διαµπερής αερισµός είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός κατά τη διάρκεια 
της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα τις θερµές ηµέρες, κατά τις οποίες ο ηµερήσιος 
αερισµός δεν είναι δυνατός.Ο νυχτερινός αερισµός συνεισφέρει και στην αποθήκευση 
«δροσιάς» στη θερµική µάζα του κτιρίου, σαρώνοντας τις επιφάνειες του κτιρίου µε 
δροσερό αέρα, µε αποτέλεσµα τη µειωµένη επιβάρυνση του κτιρίου κατά την 
επόµενη µέρα. 

Άλλοι τρόποι φυσικού δροσισµού είναι: 

• Η ηλιοπροστασία (σκίαση) του κτιρίου, η οποία επιτυγχάνεται µε διάφορους 
τρόπους και µέσα, όπως η φυσική βλάστηση, οι προεξοχές του κτιρίου, 
σκίαστρα µόνιµα ή κινητά, εξωτερικά η εσωτερικά των ανοιγµάτων, 
υαλοπίνακες µε ειδικές επιστρώσεις ή ειδικής επεξεργασίας (ανακλαστικοί, 
επιλεκτικοί κ.τ.λ.) . 

• Η τοποθέτηση ανεµιστήρων οροφής, µε τους οποίους  µπορούµε να 
αποκτήσουµε φυσικό αερισµό στο σπίτι µας καταναλώνοντας ελάχιστη 
ηλεκτρική ενέργεια. 

Μέθοδοι  παθητικού δροσισµού : 

• Ενίσχυση του φαινοµένου του φυσικού εξαερισµού µε πύργους αερισµού 
ή ηλιακές καµινάδες. 

• ∆ροσισµός µε εξάτµιση νερού µε τεχνικές όπως υδάτινες επιφάνειες, 
πύργος δροσισµού, ψυκτικές µονάδες εξάτµισης (άµεσης, έµµεσης ή 
συνδυασµένης εξάτµισης) ή και βλάστηση (µέσω της εξατµισοδιαπνοής 
των φυτών). 

• ∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας στην ατµόσφαιρα, µε 
ακτινοβολία στο νυχτερινό ουρανό. 

• ∆ροσισµός µε απόρριψη της θερµότητας από το κτίριο στη γη µε αγωγή 
(υπόσκαφα ή ηµιυπόσκαφα κτίρια ή υπεδάφιο σύστηµα αγωγών και 
εναλλακτές –αέρα) 
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  3.8.2 Καµινάδα ή πύργος αερισµού (φυσικός ελκυσµός)  

   Η καµινάδα αερισµού λειτουργεί αξιοποιώντας το φαινόµενο του φυσικού 
ελκυσµού, καθώς ο θερµός αέρας κινείται προς τα επάνω και έτσι δηµιουργείται 
ρεύµα στο εσωτερικό των χώρων, µεταφέροντας τη θερµότητα εκτός του κτιρίου. Η 
λειτουργία της καµινάδας αερισµού γίνεται σε συνδυασµό µε κατάλληλα ανοίγµατα 
του κτιρίου. Όταν δεν υπάρχει έντονο ρεύµα αέρα γύρω από το κτίριο, το σύστηµα 
µπορεί να λειτουργεί µε ανεµιστήρα (υβριδικός αερισµός), ο οποίος ενσωµατώνεται 
στο υψηλότερο τµήµα της καµινάδας, εξασφαλίζοντας συνεχή εναλλαγή του 
εσωτερικού αέρα. 

 

Εικόνα: καµινάδα αερισµού 

    Ως καµινάδες αερισµού µπορεί να λειτουργούν κατάλληλα διαµορφωµένα 
κλιµακοστάσια ή και εσωτερικά αίθρια ή φωταγωγοί των κτιρίων.  

   Σε περιοχές µε έντονο άνεµο υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής πύργων αερισµού, 
οι οποίοι προεξέχουν σηµαντικά από την οροφή του κτιρίου, φέρουν άνοιγµα προς 
την σηµαντική κατεύθυνση του ανέµου και έχουν τη δυνατότητα να «συλλαµβάνουν» 
τα ψυχρά ρεύµατα αέρα και να τα κατευθύνουν µέσα στο χώρο, υποβοηθούµενοι, σε 
ορισµένες περιπτώσεις, από ανεµιστήρα.  

3.8.3 Ηλιακή καµινάδα  

  Πρόκειται για κατασκευή καµινάδας, η οποία φέρει στη νότια η νοτιοδυτική 
επιφάνειά της ( ± 30 ο Ν) υαλοπίνακα αντί τοιχοποιίας (εν γένει έναν µικρό ηλιακό 
τοίχο) και περσίδες στο άνω τµήµα αυτής της πλευράς.  

  Η λειτουργία της βασίζεται στο φαινόµενο Venturi και συµβάλλει αποτελεσµατικά 
στον αερισµό και στην αποµάκρυνση της υγρασίας από τους εσωτερικούς χώρους, 
καθώς µέσω της υψηλής θερµοκρασίας του αέρα που προκύπτει µέσα στην καµινάδα, 
ενισχύεται σηµαντικά το φαινόµενο του φυσικού ελκυσµού και συνεπώς της 
ανανέωσης του αέρα µέσα στους χώρους. Καθώς επιτυγχάνει διαρκή ανανέωση του 
εσωτερικού αέρα, η ηλιακή καµινάδα συνιστάται σε περιοχές µε υψηλή σχετική 
υγρασία κατά τη θερινή περίοδο.  
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Εικόνα: ηλιακή καµινάδα  

 

3.9 ΒΛΑΣΤΗΣΗ  

  Σ’ ένα βιοκλιµατικό σπίτι σηµαντικό κριτήριο παίζει η βλάστηση που θα 
χρησιµοποιήσουµε στον εξωτερικό µας χώρο. Συγκεκριµένα µας δίνεται η 
δυνατότητα να φυτέψουµε φυλλοβόλα δέντρα και φυτά ώστε το καλοκαίρι να 
κρατάνε τις ακτίνες το του ηλίου µακριά από την οικία µας µε αποτέλεσµα να είναι 
πιο ψυχρό, ενώ το χειµώνα να τις αφήνουνε να πέφτουν πάνω στο σπίτι ώστε να το 
θερµαίνουν. Χρησιµοποιούνται επίσης ως ανεµοφράκτες αφού σταµατούν την ένταση 
του ανέµου, απορροφούν το θόρυβο και φιλτράρουν την ατµόσφαιρα απορροφώντας 
το διοξείδιο του άνθρακα και αφήνοντας οξυγόνο. 

3.9.1 Φυτεµένα δώµατα και ταράτσες 

Τα φυτεµένα δώµατα και οι πράσινες ταράτσες είναι ένας ακόµη τρόπος ώστε να 
εξοικονοµήσουµε χρήµατα και να προστατέψουµε το περιβάλλον.Η πράσινη ταράτσα 
µειώνει το κόστος ψύξης µιας κατοικίας κατά τους καλοκαιρινούς µήνες από 50 έως 
90%. Συγκεκριµένα η θερµοκρασία της πράσινης στέγης δεν ξεπερνά τους 25 µε 30 
oC σε σύγκριση µε τις κοινές ταράτσες που φτάνουν και έως 75oC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα: κτίρια µε φυτεµένες ταράτσες και δώµατα 
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   Οι τύποι φυτεµένης στέγης που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε διακρίνονται σε 
τρείς : τον εκτατικό, τον εντατικό και τον ηµιεντατικό. 

� Εκτατικός: Ο εκτατικός τύπος αποτελεί την πιο ενδεδειγµένη εφαρµογή για 
ελληνικά κτίρια σε σχέση µε τους άλλους τύπους καθώς συγκεντρώνει τα 
περισσότερα πλεονεκτήµατα αναλογικά µε τις κλιµατολογικές συνθήκες, το 
κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Το βάθος του υποστρώµατος 
ανέρχεται µόλις σε 2-15cm, το οικολογικό όφελος είναι υψηλό,η βλάστηση 
που υποστηρίζει είναι κυρίως ποώδης, ενώ χρειάζεται ελάχιστη φροντίδα 
και συντήρηση. 

� Εντατικός: Ο εντατικός τύπος συνίσταται στη δηµιουργία ενός ολόκληρου 
κήπου στην ταράτσα ενός κτιρίου. Το αποτέλεσµα είναι πολύ εντυπωσιακό, 
όµως το κόστος του είναι αρκετά αυξηµένο, καθώς για την κατασκευή του 
απαιτείται ειδική στατική µελέτη (το βάρος του ανέρχεται στα 150-
800kg/m²), χρειάζεται υπόστρωµα µεγάλου βάθους (0.15–1.5m) και έχει 
υψηλό κόστος συντήρησης. Η τελική του µορφή αποτελεί µια φυσική όαση 
στο αστικό τοπίο, καθώς τοποθετούνται δέντρα, µονοπάτια, στοιχεία νερού 
και συστήµατα σκίασης. 

 
� Ηµιεντατικός: Ο τύπος αυτός συνδυάζει στοιχεία και από τους δύο 

παραπάνω τύπους, ενώ αυτή η κατηγορία ενδείκνυται περισσότερο  για τα 
ελληνικά δεδοµένα. Ο ηµιεντατικός ακόµα τείνει προς τον εκτατικό τύπο. 
 

  Βασική προϋπόθεση για την τοποθέτηση πράσινης στέγης είναι η στατική ικανότητα 
του κτιρίου να συγκρατήσει το βάρος της κατασκευής. Κατά τα άλλα, είναι µια 
ασφαλής και πολύ ωφέλιµη εφαρµογή για όλους τους τύπους των κτιρίων.  
 
3.9.2 Επιλογή βλάστησης  
 
Το είδος της βλάστησης που θα επιλεγεί για κάθε φυτεµένη ταράτσα εξαρτάται από 
το βάθος του υποστρώµατος που µπορεί να αντέξει το κτίριο, ο τρόπος κατασκευής 
του δώµατος- στέγης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και το όριο του κόστους 
κατασκευής. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, το επιθυµητό λειτουργικό και 
ενεργειακό αποτέλεσµα, αλλά και η αισθητική αντίληψη του εκάστοτε 
ενδιαφερόµενου. Ενδεικτικά, µπορούν να φυτευτούν διαφόρων ειδών άνθη, 
αρωµατικά φυτά, βότανα, µεσογειακά φυτά εδαφοκάλυψης και χλοοτάπητας. 
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4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ     
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

  Ο όρος «βιοκλιµατικός σχεδιασµός» αναφέρεται στο σχεδιασµό που ανταποκρίνεται 
στις κλιµατικές συνθήκες του περιβάλλοντος, µε τέτοιο τρόπο ώστε το κτιριακό 
κέλυφος να τις εκµεταλλεύεται, να τις αποτρέπει ή να τις τροποποιεί κατά περίπτωση 
για να δηµιουργείται εσώ-κλιµα που να παρέχει τη µικρότερη δυνατή κατανάλωση 
για θέρµανση και ψύξη και τις καλύτερες συνθήκες θερµικής (και οπτικής) άνεσης 
για τους χρήστες. 

  Η κατασκευή κτιρίων έχει µεγάλη σχέση µε τον τρόπο ζωής µας και το περιβάλλον, 
άρα έχει και άµεση σχέση µε την υγεία µας, ψυχολογική και µη, αλλά και µε την 
προστασία του περιβάλλοντος . 

  Υπάρχουν κτίρια που επιβαρύνουν σε µεγάλο βαθµό το περιβάλλον και την υγεία 
µας. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα στα κτίρια είναι η ενέργεια που σπαταλάτε σε αυτά, 
τα υλικά που χρησιµοποιούνται και η χλωρίδα που αποµακρύνεται χωρίς να 
αποκαθίσταται. 

  Βασικός στόχος του 21ου αιώνα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Στις 
κατασκευές αυτό συνδέεται άµεσα µε τη µείωση του θερµικού και ψυκτικού φορτίου 
των κτιρίων, την µείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίµων και αντικατάσταση τους 
µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τη συνεισφορά στην υγιεινή και ασφαλή 
διαβίωση των ενοίκων χωρίς να προκαλούνται επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο 
ολοκληρωµένος σχεδιασµός ενός κτιρίου περιλαµβάνει την προσφορά των 
καλύτερων δυνατών συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης, µε τη µικρότερη δυνατή 
οικονοµική δαπάνη για τη δηµιουργία ποιοτικού  έσω-κλίµατος. Συγχρόνως, σέβεται 
το περιβάλλον χωρίς την χρήση εξαντλούµενων πόρων και επιλέγοντας 
κατασκευαστικά υλικά που δε θα έχουν επιπτώσεις στο εσωτερικό του δωµατίου και 
στην υγεία των ανθρώπων. Στα µεσογειακά κλίµατα τα κτίρια µπορούν µε σωστή 
σχεδίαση για  να θερµαίνονται από τον ήλιο σε ένα ποσοστό 60-70% το χειµώνα και 
το καλοκαίρι να διατηρούνται δροσερά χωρίς κλιµατισµό. 

 

Ενεργειακή απόδοση του βιοκλιµατικού σχεδιασµού στην Ελλάδα. 

  Το κλίµα το οποίο χαρακτηρίζεται βάση των µετεωρολογικών στοιχείων-καιρικών 
συνθηκών (θερµοκρασία, πίεση κ.λ.π.) έπειτα από µακροχρόνιες παρατηρήσεις µιας 
περιοχής περιγράφεται από τις κλιµατικές ζώνες. Οι παράγοντες που επιδρούν στην 
διαµόρφωση του κλίµατος κάθε  περιοχής είναι το υψόµετρο (ύψος από την 
επιφάνεια της θάλασσας), η απόσταση από τη θάλασσα και ο τρόπος µε τον οποίο οι 
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ακτίνες του Ήλιου προσπίπτουν πάνω στη Γη (γωνία πρόσπτωσης, κάθετη ή πλάγια 
πρόσπτωση). 

 

 

Εικόνα: Οι κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας (πηγή: Ρίζος ∆ηµήτρης) 

  

  Οι κλιµατικές ζώνες καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων θέρµανσης, 
ψύξης και κλιµατισµού στις κτιριακές εγκαταστάσεις και την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων. 

  Οι ενεργειακές καταναλώσεις που προκύπτουν για τη θέρµανση των βιοκλιµατικών 
κατοικιών (κτιρίων συνεχούς χρήσης) στην Ά κλιµατική ζώνη κυµαίνονται από 25 
έως 42 kWh/m2,στη Β’ κλιµατική ζώνη από 28 έως 55 kWh/m2, ενώ στη Γ’ 
κλιµατική ζώνη από 44 έως 90 kWh/m2 ετησίως. Σε σχέση µε τα συνήθη συµβατικά 
κτίρια, τα βιοκλιµατικά κτίρια παρουσιάζουν εξοικονόµηση ενέργειας 30%, ενώ σε 
σχέση µε παλαιότερα αµόνωτα κτίρια 80%. 

  Η εξοικονόµηση ενέργειας που επιφέρει η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη 
θέρµανση των κτιρίων είναι ιδιαίτερα σηµαντική ανεξαρτήτως της χρήσης των 
βιοκλιµατικών κτιρίων.  

Από την προσοµοιωτική ανάλυση προκύπτει ότι: 

1. οι θερµοκηπιακοί χώροι αποδίδουν έως 30% 
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2. οι τοίχοι θερµικής αποθήκευσης εξοικονοµούν ενέργεια πάνω από 40% σε 
κτίρια κατοικιών στην Α και Β κλιµατική ζώνη, ενώ στη Γ 12%. 

  Η εξοικονόµηση ενέργειας λόγω αυξηµένων νότιων ανοιγµάτων εξαρτάται από την 
επιφάνεια των ανοιγµάτων, αλλά και τη συνολική λειτουργία του κτιρίου (µόνωση, 
εσωτερικά κέρδη, κλίµα της περιοχής κλπ.).  

  Τα θερµοκήπια είναι το πιο διαδεδοµένο παθητικό ηλιακό σύστηµα στα κτίρια της 
Ελλάδας. Η απόδοσή τους εξαρτάται από το µέγεθός τους και τον τρόπο χρήσης τους 
και είναι παρόµοια και στις 3 κλιµατικές ζώνες της χώρας. 

 

4.1.1 Υλικά Κατασκευής 

 Οικολογικά υλικά τα οποία εγγυώνται την καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα, 
επιτρέπουν την άδηλη αναπνοή του κτιρίου, δεν συντελούν στη συγκέντρωση 
υγρασίας, τη δηµιουργία εσωτερικών υδρατµών που συµπυκνώνονται στους τοίχους 
δηµιουργώντας µύκητες και µούχλα χωρίς τοξικές ουσίες µε δυνατότητα 
επαναχρησιµοποίησης. 

4.1.2 Εξοπλισµός Βιοκλιµατικών Κατασκευών 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο συνηθισµένα είδη εξοπλισµού που 
χρησιµοποιούνται σε κτίρια που κατασκευάζονται µε βάση τις αρχές του 
βιοκλιµατικού σχεδιασµού.  

4.1.3 Φωτοβολταϊκά Συστήµατα 

Η πλέον διαδεδοµένη στον πλανήτη ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, χωρίς κόστος 
παραγωγής, είναι τα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Στα πλεονεκτήµατά τους 
περιλαµβάνουν:  

• Μείωση της ρύπανσης: 1m2 
φωτοβολταϊκού πάνελ εξοικονοµεί 120 kg CO2 

το χρόνο ∆οκιµασµένη τεχνολογία µε µεγάλη διάρκεια ζωής 

• Γρήγορη και καθαρή εγκατάσταση 

• Ανεξαρτησία από τις συµβατικές πηγές ενέργειας και 

• Μηδενικά λειτουργικά κόστη. 

4.1.4 Ενεργειακά Τζάκια  

Η παρουσία ενός ενεργειακού τζακιού προσφέρει την αισθητική αναβάθµιση του 
χώρου ταυτόχρονα µε την καλύτερη απόδοση σε σχέση µε µια συµβατική εστία. Στα 
πλεονεκτήµατά τους περιλαµβάνουν: 
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• Εξαιρετικά υψηλός βαθµός απόδοσης (70%  - 75%)  χάρη στην ελεγχόµενη 
καύση τους 

• Υλικά προς το περιβάλλον 

• Απόλυτα ασφαλή και χάρη στο πυρίµαχο τζάµι τους, µπορούµε άνετα να 
αφήσουµε τη φωτιά να καίει και να αποµακρυνθούµε άφοβα από τον χώρο. 

4.1.5 Θερµικά Ηλιακά Συστήµατα  

Οι ηλιακοί συλλέκτες κάθε τύπου µπορούν να καλύψουν ένα µεγάλο ποσοστό των 
αναγκών των νοικοκυριών σε ζεστό νερό χρήσης και θέρµανσης, µειώνοντας 
ταυτόχρονα τις οικιακές δαπάνες σε ενέργεια. Σα πλεονεκτήµατά τους 
περιλαµβάνουν:  

• Εξοικονόµηση καυσίµων που ισοδυναµεί µε 50  - 70 Kg πετρελαίου / m2 
ηλιακού συλλέκτη ανά έτος.  

• Μείωση εκποµπών CO2, άνω των 750 Kg / m2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος 
(όταν υποκαθιστούµε ηλεκτρικό ρεύµα). 

• Μείωση εκποµπών CO2, άνω των 250 Kg / m2 
ηλιακού συλλέκτη ανά έτος 

(όταν υποκαθιστούµε πετρέλαιο). 

4.1.6 Γεωθερµικές Αντλίες Θέρµανσης  

Συνδέονται µε την αξιοποίηση της σταθερής θερµοκρασίας του υπεδάφους για 
θέρµανση –ψύξη και παροχή ζεστού νερού.  Στα πλεονεκτήµατά τους 
περιλαµβάνουν: 

• Μείωση δαπάνης για θέρµανση και κλιµατισµό από 25% - 75% 

• Μείωση εκποµπών CO2 

• Αύξηση µακροπρόθεσµης αξίας κτιρίου 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

 

4.1.7 Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα Θέρµανσης 

Βασίζονται στη συλλογή της ηλιακής ενέργειας και στην µετατροπή της σε θερµική, 
στην αποθήκευση της θερµικής ενέργειας, στη διατήρηση της θερµότητας στο κτίριο 
και στη διανοµή της θερµότητας. 

 

 



  

54 

4.1.8 Παθητικά Συστήµατα και Τεχνικές Φυσικού ∆ροσισµού 

Βασίζονται στη σκίαση ανοιγµάτων, στο φυτεµένο δώµα, τον δροσισµό µέσω 
εδάφους, τον φυσικό αερισµό και καταφέρνουν, η θερµοκρασία µέσα στα 
βιοκλιµατικά κτίρια να µπορεί να διατηρηθεί έως και 10οC χαµηλότερη από την 
εξωτερική. 

4.1.9 Τεχνικές Φυσικού Φωτισµού 

Βασίζονται στα κατάλληλα ανοίγµατα στην κατακόρυφη τοιχοποιία, στα ανοίγµατα 
οροφής, στα αίθρια, στους φωταγωγούς και στους φωτοσωλήνες. 

4.2 ΟΦΕΛΗ-ΚΟΣΤΗ  
 
4.2.1 Οφέλη  
 Το κτίριο το οποίο είναι φτιαγµένο µε καθαρά υλικά προσφέρει καλύτερη υγεία 
στους ενοίκους του.   
Στόχος του βιοκλιµατικού σχεδιασµού είναι να ελαχιστοποιήσει την απαιτούµενη 
ενέργεια, µειώνοντας το κόστος χρήσης και να εξασφαλίσει ένα υγιές και άνετο 
περιβάλλον για τους χρήστες. 

Πλεονεκτήµατα βιοκλιµατικών αλλαγών    

   Ένα σπίτι που έχει κατασκευαστεί ακολουθώντας τις βασικές αρχές της 
βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής  έχει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσµατα:  

1. Προσφέρει θερµική άνεση. Με άλλα λόγια, είναι δροσερό το καλοκαίρι και ζεστό 
το χειµώνα. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να έχει µεγάλα παράθυρα 
και ανοίγµατα στο νότο καθώς και µικρότερα ανοίγµατα στο βορρά, ώστε να µην 
χάνει ενέργεια και να ζεσταίνεται ή να ψύχεται ανάλογα µε την εποχή 
χρησιµοποιώντας µάλιστα τις φυσικές πηγές ενέργειας. Καθώς µε τη χρήση 
υλικών  µεγάλης θερµοχωρητικής ικανότητας, όπως είναι η πέτρα και το µπετόν, 
µε σωστή µελέτη µπορούν να αποθηκεύουν θερµότητα και να την προσφέρουν 
όταν παύει η παροχή εξωτερικής θερµότητας δηλαδή ο ήλιος. 

2. Προσφέρει οπτική άνεση, καθώς έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εκµεταλλεύεται το 
φυσικό φως στο µεγαλύτερο τµήµα της ηµέρας.  

3. ∆ιαθέτει σωστή µόνωση.  
4. Το βιοκλιµατικό σπίτι προσφέρει καλή ποιότητα εσωτερικού αέρα ενώ 

ελαχιστοποιεί την εισροή ρυπογόνων ουσιών στο χώρο. 
5. Εξοικονοµεί χρήµατα στον ιδιοκτήτη  
6. Προστατεύει το περιβάλλον µε εξοικονόµηση νερού, µέσω συστηµάτων 

συγκέντρωσης, επανάχρησης και ανακύκλησης νερού η προστασία και 
εξοικονόµηση φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό) η µείωση  της  κατανάλωσης  
συµβατικών καυσίµων και CO2, µέσω  βιοκλιµατικού σχεδιασµού, χρήσης 
τεχνικών και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας. ( να γίνει αναφορα για την 
ανακύκλωση νερου και στο κεφάλαιο 3!!) 
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4.2.2 Κόστη 

        Tο κόστος ενός βιοκλιµατικού σπιτιού 
 
 

 
 
  Απόσβεση σε χρονικό διάστηµα λίγων ετών και καλύτερη ποιότητα ζωής στους 
ιδιοκτήτες τους υπόσχονται τα  βιοκλιµατικά σπίτια. Με κόστος που είναι 
µεγαλύτερο κατά 10-15% από ένα τυπικό σπίτι, τα βιοκλιµατικά φαίνεται ότι 
κερδίζουν σηµαντικό µερίδιο στην αγορά ακινήτων.  
   Η καλύτερη ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των 
βιοκλιµατικών σπιτιών ανεβάζει το κόστος τους στα 1200-1500 ευρώ το τετραγωνικό 
µέτρο, σε σχέση µε τα 900-1100 ευρώ που αναµένεται να πληρώσει όποιος 
αποφασίσει να αγοράσει ένα µη βιοκλιµατικό σπίτι. Οι αποκλίσεις στις τιµές 
παρουσιάζονται σε σχεδόν όλα τα µέρη του σπιτιού. Και το συνολικό κόστος µπορεί 
να ανέβει κατά 50.000 ευρώ επιπλέον, αν ο αγοραστής αποφασίσει να επενδύσει στο 
«πλήρες πακέτο» τοποθετώντας φωτοβολταϊκό και σύστηµα γεωθερµίας.  
    Τα επιπλέον έξοδα για το κέλυφος και τα κουφώµατα ενός σπιτιού 80 
τετραγωνικών δεν είναι µεγάλα, δεδοµένου ότι τα µοντέρνα σπίτια έχουν ούτως ή 
άλλως αρκετά καλή µόνωση.  
   «Στην περίπτωση που θέλουµε να επιτύχουµε ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα, 
µπορούµε να τοποθετήσουµε στα κουφώµατα και στο κέλυφος υλικά που θα 
ανεβάσουν το κόστος του σπιτιού κατά περίπου 2.500 ευρω 
   Σε ένα βιοκλιµατικό σπίτι µπορεί να τοποθετηθεί σύστηµα παθητικού δροσισµού, 
όπως η ηλιακή καµινάδα, µε επιπλέον κόστος 1.000 ευρώ και σκίαστρα που 
κοστίζουν 500 ευρώ το καθένα. Είναι δυνατόν επιπλέον να σχεδιαστούν και να 
τοποθετηθούν περισσότερα ανοίγµατα µε έξτρα κόστος περίπου 1.000 ευρώ.  
 
4.2.3 ∆απάνες  
   Το κόστος του βιοκλιµατικού σπιτιού ανεβαίνει πολύ, µόνο στην περίπτωση που ο 
ιδιοκτήτης αποφασίσει να τοποθετήσει φωτοβολταϊκό ή σύστηµα γεωθερµίας για να 
µειώσει στο ελάχιστο το κόστος του ρεύµατος και της θέρµανσης. Το κόστος για την 
αγορά, την τοποθέτηση, την ενίσχυση της στέγης και τη σύνδεση µε το δίκτυο της 
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∆ΕΗ φτάνει τα 40.000 ευρώ. Έρχεται όµως µε εγγύηση 25 ετών και υπολογίζουµε ότι 
µπορεί να δώσει στον ιδιοκτήτη ποσό 7.500 ευρώ τον χρόνο από την πώληση του 
ρεύµατος στη ∆ΕΗ. Η γεωθερµία βασίζεται στο γεγονός ότι το νερό, όταν τρέχει 
µέσα σε σωλήνες που βρίσκονται µερικά µέτρα µέσα στη γη κάτω από τα σπίτι, έχει 
σταθερή θερµοκρασία 17 βαθµών. Εποµένως απαιτείται πολύ λίγη ενέργεια για να 
ζεσταθεί και να φτάσει στους περίπου 22 βαθµούς που είναι η κανονική θερµοκρασία 
ενός σπιτιού.  
  Για ένα σπίτι 80 τετραγωνικών µέτρων χρειάζεται να απλώσουµε σωλήνες σε 
εµβαδόν 400 τετραγωνικών µέτρων και να τις τοποθετήσουµε οριζόντια σε βάθος 2,6 
µέτρων µέσα στο χώµα. Το κόστος ανέρχεται σε περίπου 15.000 ευρώ, αλλά η 
εξοικονόµηση σε πετρέλαιο ή ρεύµα για τα κλιµατιστικά είναι πολύ σηµαντική. 
 
 
4.2.4 Οικονοµία σε βάθος χρόνου 
  Το ερώτηµα που καλούνται να απαντήσουν πλέον οι κατασκευαστές, είναι το κατά 
πόσο όλα αυτά τα έξοδα θα φέρουν µακροπρόθεσµα οφέλη στους ιδιοκτήτες που θα 
αποφασίσουν να επενδύσουν. Το ερώτηµα δεν θα πρέπει να είναι το κόστος, αλλά τα 
χρήµατα που θα χρειάζεται ο ιδιοκτήτης για τα λειτουργικά έξοδα του σπιτιού. Αν 
υπολογίσουµε ότι ένα σπίτι χρειάζεται περίπου 300 ευρώ τον µήνα για θέρµανση, 
ρεύµα κ.λπ., µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι µε αυτά τα δεδοµένα το βιοκλιµατικό 
σπίτι είναι στην πράξη φθηνότερο και σε βάθος δεκαετίας ο ιδιοκτήτης θα έχει πάρει 
ουσιαστικά πίσω µεγάλο µέρος από τα χρήµατα που δαπάνησε. 
 

4.3 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ 

  Tι µπορούµε να κάνουµε για να βελτιώσουµε την κατάσταση σε ένα σπίτι που δεν 
είναι βιοκλιµατικό; 

Tο K.A.Π.E. (Kέντρο Aνανεώσιµων Πηγών και Eξοικονόµησης Eνέργειας) που είναι 
το πλέον αρµόδιο για θέµατα βιοκλιµατικού σχεδιασµού δίνει τις εξής οδηγίες όσον 
αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου και τις τρεις κατηγορίες 
επεµβάσεων: 

• Mεγάλες επεµβάσεις - ανακατασκευές που µπορεί να γίνουν σε περίπτωση 
συνολικής ανακαίνισης: αντικατάσταση των παραθύρων και των 
κουφωµάτων, προσθήκη θερµοµονωτικών υλικών, προσθήκη παθητικών 
συστηµάτων εξωτερικά του κτιρίου ή µετατροπή δοµικών στοιχείων σε 
παθητικά (π.χ. µετατροπή ενός απλού τοίχου σε ηλιακό) ή προσθήκη 
εξωτερικών συστηµάτων σκίασης (σταθερών ή κινητών) κ.ο.κ. 

• Mικρές επεµβάσεις χαµηλού κόστους, όπως κλείσιµο των χαραµάδων, 
προσθήκη εσωτερικών κινητών σκιάστρων (π.χ. βενετικά στόρια), 
εγκατάσταση ανεµιστήρων οροφής, χρήση βλάστησης για σκίαση, 
αντικατάσταση λαµπτήρων πυράκτωσης µε χαµηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης κ.ά. 

• Eπεµβάσεις µε τεχνικές, σωστή λειτουργία του κτιρίου και των συστηµάτων 
του, όπως: σωστή χρήση των παραθύρων (ηλιασµός το χειµώνα, σκίαση και 
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νυχτερινός αερισµός το καλοκαίρι) και ορθολογική χρήση των συσκευών 
ώστε να µην επιβαρύνεται το κτίριο θερµικά (π.χ. αποφεύγουµε να 
µαγειρεύουµε την ώρα που έχει πολλή ζέστη). 

4.3.1 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης σε υφιστάµενα κτίρια  

  Είναι αναµενόµενο ότι µε την πάροδο του χρόνου η κατασκευή ενός κτιρίου 

καταπονείται. Η εφαρµογή µέτρων που έχει ως στόχο την προστασία του από τις 

κλιµατολογικές συνθήκες συµβάλλει ταυτοχρόνως και στην µείωση της ενέργειας 

που χρειάζεται για να ανταπεξέλθει σε αυτές. 

 

4.3.2 Στέγη 

    Για τα ήδη υπάρχοντα κτίρια η θερµοµόνωση της στέγης (κατοικία) ή του δώµατος 

(πολυκατοικία) συνεισφέρει σηµαντικά στην σωστή ενεργειακή συµπεριφορά του 

κτιρίου. Η οροφή πρέπει να προστατεύει το κτίριο από την βροχή και την υγρασία, να 

έχει την απαραίτητη κλίση ώστε να αποµακρύνονται τα νερά και να παρέχει θερµική 

προστασία. Μια αισθητικά ελκυστική λύση που  συµβάλλει στην µόνωση της οροφής 

και συνεισφέρει σε ένα υγιές περιβάλλον είναι το «φυτεµένο δώµα». Πρόκειται για 

ένα σύστηµα µονωτικών και υδατοστεγών µεµβρανών µε κορυφαία στρώση αυτή της 

φύτευσης. Η φυσική σκιά των φυτών και το χώµα συµβάλλει στην µείωση της 

εξωτερικής θερµοκρασίας του δώµατος. 

 

4.3.3 Στεγανοποίηση των όψεων 

 Οι θερµικές απώλειες είναι ο νούµερο ένα παράγοντας που ευθύνεται για την 

υπερβολική κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτιρίου. Σε περίπτωση 

παλαιών κουφωµάτων αυτά θα πρέπει να αντικατασταθούν µε καινούργια υψηλής 

αεροστεγανότητας. Επίσης στην περίπτωση απλών υαλοστασίων αυτά θα πρέπει να 

αντικατασταθούν µε διπλά υαλοστάσια ή υαλοστάσια χαµηλής εκπεµψιµότητας. 

 

4.3.4 Σκίαση 

   Είναι πολύ σηµαντικό η κατοικία να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία 

κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε εξωτερικά 

σκιάστρα: τέντες, περσίδες, αλλά και µε πέργκολα µε αναρριχητικά φυτά σε 

οριζόντια κλίση (νότιος προσανατολισµός) και κατακόρυφη κλίση (ανατολικός, 

δυτικός προσανατολισµός). 

Στην περίπτωση εξοχικών κατοικιών µια σωστή στρατηγική στην σχεδίαση του 

περιβάλλοντος χώρου συµβάλλει στην µεγαλύτερη προστασία του 

κτιρίου. Συγκεκριµένα η χρήση αειθαλών δέντρων στον Βοριά προστατεύει το κτίριο 

από τους ψυχρούς ανέµους. Επίσης η χρήση φυλλοβόλων δέντρων σε Νότο και ∆ύση 
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ως µέσο σκίασης τους καλοκαιρινούς µήνες περιορίζει την ανάπτυξη υψηλών 

θερµοκρασιών στην επιφάνεια του. 

 

4.3.5 Φωτισµός 

  Γενικά, όσο αυξάνεται η εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού στην κατοικία τόσο 

µειώνεται η χρήση τεχνητού φωτισµού. Η χρήση ανοιχτών χρωµάτων στα δωµάτια 

µειώνει την ανάγκη περισσότερου φωτισµού. Επιπλέον η αντικατάσταση των κοινών 

λαµπτήρων πυρακτώσεως µε λαµπτήρες φθορισµού σε χώρους βοηθητικούς όπου η 

ποιότητα του χρώµατος δεν είναι µεγάλης σηµασίας συνεισφέρει σε µεγαλύτερη 

εξοικονόµηση ενέργειας. 

 

4.3.6 Αερισµός 

   Στις Κυκλάδες πολύ συχνή είναι η χρήση του φεγγίτη, ο οποίος διευκολύνει την 

απαγωγή του θερµού αέρα που συγκεντρώνεται ψηλά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η «παράθυρα» στην Σαντορίνη, ένα άνοιγµα για πρόσβαση στο δώµα 

που λειτουργεί και σαν συλλέκτης δροσερής θαλάσσιας αύρας. 

 

4.3.7 ∆ροσισµός 

   Ο δροσισµός επιτυγχάνεται όταν στην πορεία του ο αέρας συναντά µάζες µε 

χαµηλότερη θερµοκρασία που κατακρατούν µέρος του θερµικού φορτίου του, 

ψύχοντάς τον. Η θερµική µάζα των κτιρίων από πέτρα έχει σαν αποτέλεσµα την 

διατήρηση της θερµοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους σε σχετικά σταθερά 

ενδιάµεσα επίπεδα. Το ίδιο συµβαίνει όταν ο αέρας διαπερνά πυκνά φυλλώµατα ή 

σκιερούς εξωτερικούς χώρους πριν µπει στο κτίριο από τα ανοίγµατα. 

 

4.3.8 Σχεδιασµός, υλοποίηση - θερµοµόνωση 

   Καταρχάς είναι απαραίτητη  η προσφυγή στη βοήθεια ενός εξειδικευµένου 

αρχιτεκτονικού γραφείου. Ξεκινώντας από το σωστό προσανατολισµό µέσα στο 

οικόπεδο και λαµβάνοντας υπ΄όψιν τις ανάγκες των ενοίκων, θα σχεδιασθεί το 

οίκηµα µε κύριο γνώµονα το τοπικό κλίµα. Γύρω από αυτό θα κινηθεί η εξασφάλιση 

της θερµικής και οπτικής άνεσης, µε τη µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας, των φυσικών φαινοµένων και όλων γενικά των αξιοποιήσιµων πηγών που 

προσφέρει η φύση. Παθητικά συστήµατα όπως το έδαφος, το νερό, η βλάστηση, ο 

άνεµος , ο ουρανός χρησιµοποιούνται για να παρέχεται φωτισµός, θέρµανση και 

ψύξη  κλπ. και ενσωµατώνονται, ώστε να µειώνεται η κατανάλωση ενέργειας έως και 

30%-35%, σε σχέση µε άλλα σύγχρονα οικήµατα .Βεβαίως το ποσοστό αυτό µπορεί 

να ανέλθει έως και 80%-85% για τις παλιές προ του 1979 οικοδοµές οπότε 



  

59 

θεσπίστηκε ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης 

στη πατρίδα µας και οι οποίες  οικοδοµές δεν 

ήταν υποχρεωτικό να είναι θερµοµονωµένες. 

  

Οι παλιές οικοδοµές έχουν θερµικές 

απώλειες που καταλήγουν σε µεγαλύτερη 

κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση ή ψύξη 

έως και 50% σε σχέση µε ένα σωστά 

θερµοµονωµένο σύγχρονο κτήριο. Η 

θερµοµόνωση ενός οικολογικού σπιτιού 

γίνεται µε βιολογικά µονωτικά υλικά, χωρίς 

χηµικά πρόσθετα, πχ. πλάκες από ίνες ξύλου 

και τσιµέντο, τούβλα τύπου 

THERMOBOCK κλπ. Απαραίτητη είναι η 

εφαρµογή κουφωµάτων σύγχρονης 

τεχνολογίας (χωρίς θερµογέφυρες) µε τουλάχιστον διπλά κρύσταλλα διαφορετικού 

πάχους ώστε εκτός από θερµική µόνωση να  παρέχουν και ηχοµόνωση. Για τις παλιές 

πριν από το 1979  οικοδοµές η θερµοµόνωση µπορεί να επιτευχθεί µε συστήµατα 

εξωτερικής θερµοµόνωσης, δηλαδή µε αλλεπάλληλα µονωτικά στρώµατα τα οποία  

υπό µορφή κελύφους περιβάλλουν την εξωτερική τοιχοποιία και την οροφή, και µε 

αντικατάσταση των παλαιών κουφωµάτων µε σύγχρονα θερµοµονωτικά κουφώµατα . 

Με αυτό το τρόπο µπορεί να εξοικονοµηθεί ενέργεια της τάξης του 30%-40% για τη 

θέρµανση ή τη ψύξη του σπιτιού. 

  
   Σε ότι αφορά στην παθητική αντίδραση ενός σπιτιού χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση του φυσικού αερισµού, της ηλιακής καµινάδας και των χρωµάτων 
εξωτερικής τοιχοποιίας νέας γενιάς και των µονωτικών χρωµάτων. Σε ένα σωστά 
προσανατολισµένο κτίριο  σχεδιάζονται µεγάλα ανοίγµατα (κουφώµατα) προς τον 
νότο, εξασφαλίζοντας άπλετο φυσικό φωτισµό των χώρων ενώ ταυτόχρονα 
επιτρέπουν την κυκλοφορία του δροσερού αέρα τις νυχτερινές ώρες του καλοκαιριού. 
Η Ηλιακή Καµινάδα είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική για περιοχές όπου το καλοκαίρι 
υπάρχει υψηλή υγρασία. Τµήµατα της καµινάδας καλύπτονται µε γυαλί, µε 
αποτέλεσµα ο αέρας στο εσωτερικό της καµινάδας να θερµαίνεται και  βγαίνοντας 
από την καµινάδα, να εφελκύει τον αέρα από το εσωτερικό του σπιτιού 
δηµιουργώντας ένα ανοδικό ρεύµα που δροσίζει το σπίτι. Τα νέα χρώµατα 
εξωτερικής τοιχοποιίας προστατεύουν το σοβά από την ηλιακή ακτινοβολία και την  
υγρασία, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν την διαπνοή (έξοδο) της υγρασίας από το 
εσωτερικό του σπιτιού προς τα έξω. Επίσης µπορεί να είναι αυτοκαθαριζόµενα από 
τους ατµοσφαιρικούς ρύπους καθώς πλένονται µε το νερό της βροχής. Τα µονωτικά 
χρώµατα στέγης ταράτσας προσφέρουν επιπλέον υγροµόνωση και θερµοµόνωση σε 
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µία ήδη σωστά µονωµένη ταράτσα, ενώ η λαµπερή λευκότητά τους αντανακλά το 
καλοκαίρι την ηλιακή ακτινοβολία, δίνοντας µια θερµική ανακούφιση της τάξης του 
3-6ο  C. 
 

4.4 ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ 

   Σύµφωνα µε ενδείξεις  διακρίνουµε ότι την τελευταία δεκαετία υπάρχει µια ραγδαία 
ανάπτυξη στην ενηµέρωση των ελλήνων. Όλο και περισσότεροι µαθαίνουν για τις 
επιδράσεις των βιοκλιµατικών σπιτιών αλλά και για τα οφέλη είτε οικονοµικά είτε σε 
θέµατα υγείας. Βέβαια το παράδοξο είναι ότι η κατασκευή των βιοκλιµατικών 
κατοικιών δεν έχει ίδια παρόµοια ανάπτυξη. Λόγω της οικονοµικής ύφεσης που 
υφίσταται η Ελλάδα  αυτή την  περίοδο έχουν καταρρεύσει όλοι οι τοµείς στις 
κατασκευές. Επίσης  το κόστος παράγωγης  είναι αυξηµένο και για αυτό το λόγο 
είναι αρκετά απρόσιτη ακόµα και η ιδέα για την κατασκευή τέτοιων σπιτιών. 

   Το ελληνικό κράτος κάνει µια προσπάθεια για προώθηση της κατασκευής των 
βιοκλιµατικών σπιτιών µε την παροχή επιδοτήσεων. Βεβαία οι επιδοτήσεις 
καλύπτουν όλα τα κόστη στο έπακρο και βοηθούν λίγο την κατάσταση. 

 4.4.1 Επιδοτήσεις  
 
  ∆άνεια µε ευνοϊκούς όρους από πληρωµής που χρηµατοδοτούν δράσεις φιλικές προς 
το περιβάλλον προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριµένα παρέχουν την 
απαιτούµενη ρευστότητα σε όσους επιδιώκουν να µειώσουν το ενεργειακό 
αποτύπωµα της κατοικίας τους επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες που συµβάλλουν 
στην εξοικονόµηση ενέργειας. Τα νέα προγράµµατα µπορεί να χρηµατοδοτούν την 
τοποθέτηση πράσινης στέγης ,την εφαρµογή θερµοµόνωσης σε τοίχους και οροφή, 
την αλλαγή κουφωµάτων και υαλοπινάκων, την αντικατάσταση παλαιού λέβητα, την 
εγκατάσταση φυσικού αερίου, συστηµάτων αιολικής ενέργειας ή φωτοβολταϊκών 
συστηµάτων. Ο ανταγωνισµός αναµένεται να ενισχυθεί σηµαντικά στον εγχώριο 
τραπεζικό κλάδο µετά την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου που 
προβλέπει επιδοτήσεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων. Ήδη έχουν 
δηµιουργήσει «πράσινα» δάνεια η Εθνική Τράπεζα, η Αlpha Βank, η Εurobank ΕFG, 
η Τράπεζα Πειραιώς και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ,ενώ και οι υπόλοιπες 
τράπεζες µέσω προϊόντων στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης µπορούν να 
καλύψουν σήµερα τις ίδιες ανάγκες.  
 

  Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, στην Ελλάδα σήµερα υπάρχουν περίπου 180 
εφαρµογές βιοκλιµατικών κτιρίων, 2 από αυτές αποτελούν οικιστικά σύνολα. Από 
αυτά, ο µεγαλύτερος αριθµός των κτιρίων βρίσκεται στην περιοχή της Αττική και στη 
Μακεδονία. Έχουν καταγραφεί βιοκλιµατικά κτίρια στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα 
και Εύβοια, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και µικρότερο στις υπόλοιπες 
περιοχές. Η εφαρµογή παθητικών συστηµάτων στο κέλυφος των κτιρίων για 
αυξηµένα κέρδη από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, κυρίως αφορά στον 
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τοµέα κατοικίας χαµηλού ύψους (έναν-δύο ορόφους). Η χρήση παθητικών 
συστηµάτων για θέρµανση και ψύξη, σε άλλες χρήσεις κτιρίων δεν εφαρµόζεται 
ιδιαίτερα. Στην Ελλάδα, µόνο την τελευταία δεκαετία έχει ξεκινήσει να εφαρµόζεται 
ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός σε κτίρια του τριτογενή τοµέα,. Έτσι, από τα ήδη 
καταγεγραµµένα κτίρια, το 74% των περιπτώσεων αφορά σε κτίρια κατοικίας, ενώ, 
µία πιο λεπτοµερής κατανοµή σε χρήσεις του τριτογενή τοµέα δίνει τα µεγαλύτερα 
ποσοστά σε κτίρια γραφείων και εκπαίδευσης.  

 

4.4.2 Παραδείγµατα εφαρµογών 

Α)Κατοικία στο Αττικό Άλσος 
 
Μελετητής: Μ. Σουβατζίδης 
Έτος κατασκευής: 1993 
Εµβαδόν διαµερίσµατος: 159,4 m2 
Εµβαδόν θερµαινόµενων χώρων: 153,7 m2 
Αριθµός ορόφων κτιρίου: 5 
Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα: 
• Άµεσο κέρδος 
• Θερµοκήπιο ενσωµατωµένο στο κτίριο 
Φυσικός ∆ροσισµός: 
• Σκίαση ανοιγµάτων 
• ∆ιαµπερής και κατακόρυφος νυχτερινός αερισµός 
Τοιχοποιία: Εµφανής δροµική τοιχοποιία εσωτερικά και εξωτερικά, µε Thermoblock 
και µόνωση 5cm ενδιάµεσα. Ιδιοκτήτης και χρήστης του κτιρίου είναι ίδιος ο 
µελετητής. Η κατοικία αποτελεί τµήµα του κτιρίου, το οποίο διαρθρώνεται σε πέντε 
επίπεδα και καταλαµβάνει τα τρία τελευταία επίπεδα, ενώ τα υπόλοιπα επίπεδα 
αποτελούν το γραφείο του µελετητή και άλλα διαµερίσµατα. Το κτίριο βρίσκεται σε 
περιοχή της Αθήνας µε συνεχή δόµηση, έχει θερµοκήπιο το όποιο αποτελεί µέρος του 
καθιστικού της κατοικίας. Εξωτερικά, τα διάφορα ανοίγµατα σκιάζονται µε 
οριζόντια, περσιδωτά σκίαστρα. Επίσης η διάταξη της κατοικίας 5 σε επίπεδα βοηθά 
στον κατακόρυφο αερισµό. Έχουν τοποθετηθεί µικροί ανεµιστήρες απαγωγής του 
ζεστού αέρα για τον καλύτερο αερισµό της κατοικίας. Γενικά, η κατοικία έχει 
περιορισµένες απαιτήσεις σε θέρµανση. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο µελετητής-χρήστης, 
η θέρµανση του χώρου για µικρά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της ηµέρας 
έχει ως αποτέλεσµα να διατηρείται η θερµοκρασία εντός των ορίων θερµικής άνεσης. 
Η χρήση της συγκεκριµένης τοιχοποιίας και το θερµοκήπιο, συντελούν σε 
εξοικονόµηση ενέργειας για θέρµανση της τάξης του 13%. 
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Εικόνα: βιοκλιµατική κατοικία στο Αττικό Άλσος                                                                                         

 
 
Β) ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ 
 
Μελετητής: Μ. Κωνσταντινίδου 
Έτος κατασκευής: 1995 
Εµβαδόν κτιρίου: 208,1m2 
Εµβαδόν θερµαινόµενων χώρων: 133,2 m2 
Αριθµός ορόφων:2+υπόγειο 
Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα: 
• Άµεσο κέρδος 
• Θερµοκήπιο ενσωµατωµένο στο κτίριο 
Φυσικός ∆ροσισµός: 
• Σκίαση ανοιγµάτων 
• Σκίαση και αερισµός θερµοκηπίου 
• ∆ιαµπερής και κατακόρυφος νυχτερινός αερισµός 
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Φέρει  σταθερή οριζόντια σκίαση (πρόβολο) και έχει τη δυνατότητα πλήρους σκίασης 
µε τέντα, η οποία επίσης παρέχει τη δυνατότητα αερισµού, αφου βρίσκεται σε 
απόσταση από τους υαλοπίνακες. Το θερµοκήπιο (λιακωτό) έχει ανοιγόµενα 
υαλοστάσια. Τα ανοίγµατα του κτιρίου σκιάζονται µε προβόλους 
και εξωτερικά συρόµενα παντζούρια. Στην οροφή του κλιµακοστασίου υπάρχει 
άνοιγµα, το οποίο λειτουργεί ως αιολική καµινάδα βοηθώντας τον  αερισµό του 
κτιρίου µε το φαινόµενο του φυσικού  ελκυσµού, γεγονός που συνεπάγεται µε την 
αποφόρτιση του κτιρίου από τη θερµότητα, αλλά και µεγαλύτερη θερµική άνεση. 
 

 

Εικόνα: σχέδιο βιοκλιµατικής κατοικίας στην Κηφισιά  
 
 
 
Γ) ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ 
 
Μελετητής: Θ. Γιάκας 
Έτος κατασκευής: 1989 
Εµβαδόν κτιρίου: 226,3 m2 
Εµβαδόν θερµαινόµενων χώρων: 180,8 m2 
Αριθµός ορόφων: 2 + υπόγειο 
Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα: 
• Θερµοκήπιο σε ύψος δύο ορόφων 
• Άµεσο κέρδος 
Φυσικός ∆ροσισµός: 
• Σκίαση ανοιγµάτων 
• Νυχτερινός αερισµός 
• Αερισµός και σκίαση θερµοκηπίου 
Μονώσεις: 
Τοιχοποιία: 10 cm υαλοβάµβακα 
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Οροφή: 10cm πολυστερίνη 
   Στο κτίριο υπάρχει θερµοκήπιο, το οποίο καταλαµβάνει ύψος δύο ορόφων. 
Το θερµοκήπιο στο ισόγειο βρίσκεται σε επαφή µε το καθιστικό, ενώ στον 
όροφο µε το κύριο υπνοδωµάτιο του κτιρίου. 

   Κατά τη διάρκεια του χειµώνα το θερµοκήπιο συντελεί στη µείωση του ποσοστού 
ζήτησης κατά 28,6%. Το καλοκαίρι το θερµοκήπιο αερίζεται και σκιάζεται εξωτερικά 
µε γαλλικά παντζούρια στο ισόγειο, και από πρόβολο (προεξοχή της οροφής) στον 
όροφο και έτσι δεν επιβαρύνεται θερµικά το κτίριο τους θερινούς 
µήνες. Αντίθετα παρουσιάζει πολύ ελαφρά βελτιωµένη συµπεριφορά, λόγω της 
σκίασης. Παρατηρείται δε ότι το καλοκαίρι στο θερµοκήπιο η θερµοκρασία του αέρα 
είναι µόλις 1oC υψηλότερη από την εξωτερική 
θερµοκρασία. Το γεγονός ότι στην κατοικία το καλοκαίρι δεν υπάρχει πρόβληµα 
υπερθέρµανσης αποδεικνύεται και από την µαρτυρία των χρηστών, οι οποίοι δεν 
λειτουργούν παρά σπάνια τους ανεµιστήρες οροφής που υπάρχουν στα υπνοδωµάτια. 
 

 

 

Εικόνα: σχέδιο βιοκλιµατικής κατοικίας στη Μαλεσίνα 
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Εικόνα: βιοκλιµατική κατοικία στη Μαλεσίνα  

 

∆) ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 
 
Μελετητής: Ε. Γεωργιάδου 
Έτος κατασκευής: 1997 
Εµβαδόν κτιρίου: 157,5 m2 
Εµβαδόν θερµαινόµενων χώρων: 89,9 m2 
Αριθµός ορόφων: 2+σοφίτα 
Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα: 
• Θερµοκήπιο 
• Άµεσο κέρδος (παράθυρα +φεγγίτες) 
Φυσικός ∆ροσισµός: 
• ∆ιαµπερής και κατακόρυφος αερισµός 
• Αερισµός θερµοκηπίου 
Τοιχοποιία: ∆ύο Thermoblock πάχους 15 cm µε 10 cm διάκενο αέρα, συνολικού 
πάχους 45 cm. 
Οροφή: Ξύλινη στέγη µε µόνωση Heraklith πάχους 7,5 cm. 
Η κατοικία στο Πήλιο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαµηλές καταναλώσεις την περίοδο 
θέρµανσης, τόσο λόγω του σχεδιασµού και των παθητικών συστηµάτων, αλλά κυρίως 
λόγω της συµπεριφοράς των χρηστών. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι το µόνο βοηθητικό σύστηµα θέρµανσης είναι δύο 
ξυλόσοµπες (µια στο καθιστικό και µια στο θερµοκήπιο). Πρέπει επίσης να 
σηµειωθεί ότι η µελέτη είχε περιορισµούς µορφολογικούς λόγω του παραδοσιακού 
χαρακτήρα της περιοχής. Το καλοκαίρι δεν παρατηρείται υπερθέρµανση σε κανένα 
χώρο, καθώς µε τον διαµπερή και κατακόρυφο αερισµό δηµιουργείται αποφόρτιση 
της πλεονάζουσας θερµότητας και αυξηµένο ρεύµα αέρα. Παρ’ όλα αυτά, όπως 
φαίνεται από τις προσοµοιώσεις, το θερµοκήπιο επιβαρύνει θερµικά το κτίριο (40% 
επιβάρυνση στο θεωρητικό ψυκτικό φορτίο και εσωτερικές 
θερµοκρασίες του κτιρίου στα όρια της θερµικής άνεσης). Οι χρήστες του κτιρίου 
όµως, επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν πρόβληµα υπερθέρµανσης το καλοκαίρι. 
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Εικόνα: σχέδιο βιοκλιµατικής κατοικίας στο Πήλιο 

 

∆) ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 

 
Μελετητές: Θ. Σαλιάχης, Ν. Σαλιάχη 
Έτος κατασκευής: 1996 
Εµβαδόν κτιρίου: 267,7 m2 
Εµβαδόν θερµαινόµενων χώρων: 204,0 m2 
Αριθµός ορόφων: 2+υπόγειο 
Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα: 
• Άµεσο κέρδος (παράθυρα, άνοιγµα οροφής, µικρό λιακωτό) 
Φυσικός ∆ροσισµός: 
• Σκίαση κατακόρυφων ανοιγµάτων 
• ∆ιαµπερής και κατακόρυφος αερισµός 
  Η κατοικία, που βρίσκεται σε περιοχή µε όχι πυκνή δόµηση, παρουσιάζει, όπως 
αναφέρεται από τους χρήστες, µικρή κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση. Ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό στοιχείο της κατοικίας είναι το άνοιγµα οροφής, το οποίο είναι 
ηµισφαιρικό, µε κάλυψη πολυκαρβονικού φύλλου, που φέρει ανοιγόµενο τµήµα στην 
κορυφή του. Υπάρχει επίσης µικρό «λιακωτό» νότιου προσανατολισµού, συνολικής 
επιφάνειας περίπου 7,5 m2, στο οποίο τοποθετείται εξωτερικά µονωτικό πάπλωµα, ως 
νυχτερινή θερµοµόνωση το χειµώνα. Το άνοιγµα οροφ`ής επηρεάζει ελάχιστα το 
συνολικό φορτίο θέρµανσης, αυξάνοντάς το κατά 1%. Η µικρή αυτή αύξηση 
οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών της περιοχής, 
παρουσιάζει πολλές θερµικές απώλειες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες 
εξουδετερώνουν τα ηµερήσια κέρδη. Η θετική του συνεισφορά το χειµώνα 
εντοπίζεται στη βελτίωση των συνθηκών θερµικής άνεσης στον παρακείµενο χώρο 
(κλιµακοστάσιο και ανοιχτός χώρος γραφείου), αλλά το καλοκαίρι υπάρχει 
αντίστοιχη υπερθέρµανση, όταν παραµένει κλειστό. Σηµαντικό φαινόµενο σε αυτή 
την κατοικία είναι ότι τα παθητικά ηλιακά συστήµατα του κτιρίου επιδρούν στους 
παρακείµενους σε αυτά χώρους, ενώ στα υπνοδωµάτια τόσο του ισογείου όσο και του 
ορόφου, η επίδραση είναι µηδαµινή. Αυτό το φαινόµενο, που αποδεικνύεται και από 
την ενεργειακή καταγραφή και από την προσοµοίωση, οφείλεται κατά πολύ στο 
γεγονός ότι ο θερµός αέρας κυκλοφορεί τόσο λόγω διαστρωµάτωσης όσο και λόγω 
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φυσικού ελκυσµού στο εσωτερικό τµήµα του κτιρίου και όχι στα παράπλευρα 
υπνοδωµάτια. 
 
 
 
 
                                                                                                                              
        
 
                                                                                  (1) 
 
 
 
 

                                                                                        
 (2) 
Εικόνες: (1) βιοκλιµατική κατοικία στα Τρίκαλα 

 (2) σχέδιο βιοκλιµατικής κατοικίας στα Τρίκαλα 
 
 
 
 
ΣΤ) ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 
 
Μελετητής: Ι. Καλλιγέρης 
Έτος κατασκευής: 1987 
Εµβαδόν κτιρίου: 1430,4 m2 
Εµβαδόν θερµαινόµενων χώρων: 893,7 m2 
Αριθµός ορόφων: 3 
Παθητικά Ηλιακά Συστήµατα: 
• Άµεσο κέρδος (παράθυρα +φεγγίτες) 
• Θερµοκήπιο προσαρτηµένο σε δύο αίθουσες 
Φυσικός ∆ροσισµός: 
• Σκίαση ανοιγµάτων (οριζόντια περσιδωτά εξωτερικά σκίαστρα) 
• ∆ιαµπερής και κατακόρυφος αερισµός 
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   Το σχολείο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα διαφοροποίησης της κατασκευής 
από τη µελέτη, µε αποτέλεσµα µεγάλες αποκλίσεις στην ενεργειακή συµπεριφορά του 
κτιρίου, στην περίπτωση αυτή αντιστροφή της συµπεριφοράς των παθητικών 
συστηµάτων του κτιρίου. 
 
   Ειδικότερα για την περίοδο του χειµώνα, ενώ η αρχιτεκτονική µελέτη θα είχε ως 
αποτέλεσµα 33,8% εξοικονόµηση ενέργειας το χειµώνα και µείωση των ψυκτικών 
αναγκών κατά 36%, µε την υφιστάµενη κατασκευή και λειτουργία έχουµε αύξηση 
των θερµικών αναγκών κατά 5,65% και των ψυκτικών κατά 32%, σε σχέση µε το 
κτίριο χωρίς τα παθητικά συστήµατα. 
 
 

 
Εικόνα: σχέδιο σχολείου στο Ρέθυµνο 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Εικόνα: σχολείο στο Ρέθυµνο 
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ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  
   Μέσα από την εύρεση πληροφοριών και την δηµιουργία της εργασίας καταλήξαµε 
σε κάποια συµπεράσµατα, σε κάποιες στοιχειώδεις πληροφορίες οι οποίες είναι 
χρήσιµες. Αρχικά ,το βιοκλιµατικό σπίτι ακούγετε κάπως παράξενο αλλά δεν έχει 
καµία διάφορα µε τα συµβατικά παρά µόνο ο σεβασµός του προς το περιβάλλον. 
Φτάσαµε να µιλάµε για βιοκλιµατικό σπίτι µέσα από τον υπερκαταναλωτικό αγαθων, 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, καταστροφή του περιβάλλοντος και όξινη βροχή. 
Μέσα από τις ανανεώσιµες πήγες ενεργείας όπως ο Ήλιος άνεµος, το νερό µπορούµε 
να εξοικονοµήσουµε ενεργεία και να βοηθήσουµε στο περιβάλλον. Τα βιοκλιµατικά 
σπίτια υπήρχαν από την αρχαιότητα αφού από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι 
αντιµετώπιζαν παρόµοιε προβλήµατα. 
   Ένα παράδειγµα βιοκλιµατικού σπιτιού είναι το igloo το όποιο εκµεταλλεύεται 
κάποιους έξυπνους τρόπους για την ενεργεία του. Ο συνδυασµός του βιοκλιµατικού 
και του οικολογικού σχεδιασµού αποφέρει καλυτέρα αποτελέσµατα.  Σίγουρα όµως 
πριν από κάθε κατασκευή ενός τέτοιο σπιτιού πρέπει να γίνουν κάποιες µελέτες.  Ο 
προσανατολισµός του σπιτιού ,τα υλικά δόµησης , το υψόµετρο και η τοποθεσία 
παίζουν καθοριστικό ρολό. Απαραίτητες είναι κ οι µελέτες για ύπαρξη ραδόνιου 
,αµίαντου, ηλεκτροµαγνητικού πεδίου καθώς και για οπλισµένο σκυρόδεµα. 

   Επίσης µια µεγάλη κατηγορία η όποια απαιτεί προσοχή είναι τα παθητικά σύστηµα 
αλλά και οι τρόποι δόµησης σε συνδυασµό µε τα υλικά δόµησης βοηθούν αρκετά 
στην διευκόλυνση της κατασκευής ενός βιοκλιµατικού σπιτιού. Επιπρόσθετα, τα 
χρώµατα τα όποια είναι πολύ σηµαντικά αλλά και η δηµιουργία χώρων για φυτά και 
δέντρα παίζουν καθοριστικό ρολό. Επειδή η εξοικονόµηση ενεργείας είναι αυτή η 
όποια κάνει ένα συµβατικό σπίτι να ξεχωρίζει από ένα βιοκλιµατικού, και κυρίως η 
ενεργεία που σπαταλάτε για θερµότητα είναι πολύ χρήσιµη πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη έµφαση. Μέσα από τον  παθητικό δροσισµό και την ενδοδαπεδια θέρµανση  
δίνεται η ευκαιρία για εξοικονόµηση ενεργείας.  

   Μέσα σε περιόδους οικονοµικής κρίσης τα κόστη είναι πολύ σηµαντικά και γι αυτό 
σας παραθέτουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα. Το κόστος ενός βιοκλιµατικού σπιτιού 
είναι δυστυχώς αισθητά µεγαλύτερο από ενός συµβατικού, βεβαία τα οφέλη είναι πιο 
πολλά. Ειδικά τα οφέλη αποσκοπούν στο περιβάλλον και στην υγεία είτε αυτή είναι 
ψυχολογική είτε είναι βιολογική. Επίσης τα οφέλη θα είναι µακροχρόνια και η 
απόσβεση των χρηµάτων θα γίνει µακροπρόθεσµα. Γι αυτό πιστεύουµε ότι η 
κατασκευή ενός τέτοιου είδους σπιτιού είναι χρήσιµη, και αν δεν υπάρχει η 
δυνατότητα για ένα ολοκληρωµένο σύνολο τότε κάποια βασικά στοιχειά του είναι 
απαραίτητα. Στην Ελλάδα τα βιοκλιµατικά σπίτια δεν είναι αρκετά αλλά η 
τεχνολογία εξελίσσεται µε νέες τεχνικές οι οποίες µπορεί να είναι πιο οικονοµικές και 
έτσι όλο και περισσότεροι να στραφούν προς το βιοκλιµατικό σπίτι.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  
Κάποιοι αρχιτέκτονες δεν δέχονται την επιστήµη της γεωβιολογίας. Γι’ αυτό το λόγο 
θεωρήσαµε σκόπιµο να το εντάξουµε στο παράρτηµα.   

Γεωβιολογία 

Ζούµε λοιπόν πάνω σ' ένα ζωντανό πλανήτη, µέσα σ' ένα ζωντανό σύµπαν. Αυτός ο 
πλανήτης ταξιδεύει - µαζί του κι εµείς - µέσα σ' ένα ωκεανό ακτινοβολιών. Ο 
άνθρωπος όντας ανάµεσα σε ουρανό και γη δέχεται επιδράσεις και από τα δύο. Από 
τον ήλιο, το φεγγάρι, την κοσµική ακτινοβολία αλλά και τη γήινη ακτινοβολία. Η 
κοσµική ακτινοβολία βρίσκεται πέρα από την ακτινοβολία  στο ηλεκτροµαγνητικό 
φάσµα, εκπέµπεται από το διάστηµα, ταξιδεύει διαµέσου της γήινης ατµόσφαιρας, 
έχει πολύ µικρό µήκος κύµατος και µεγαλύτερη διεισδυτικότητα από τις ακτίνες Χ. Η 
κοσµική ακτινοβολία προσπίπτουσα στο έδαφος του πλανήτη εν µέρει απορροφάται 
από το έδαφος ή αντανακλάται ανάλογα µε την ποιότητα του εδάφους. Σε περίπτωση 
που αντανακλάται προστίθεται στη γήινη ακτινοβολία αυξάνοντας την επίδρασή της. 
Η γήινη ακτινοβολία µελετάται από µια επιστήµη τη γεοβιολογία, που βρίσκεται στα 
σπάργανα αλλά και στις παρυφές της κατεστηµένης επιστηµονικής σκέψης. Αυτό δεν 
την υποβαθµίζει καθόλου. Τα ευρήµατά της είναι πολύτιµα αν και πολλά µένουν 
ακόµα να µελετηθούν. Επίσης , η µελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας της γης, 
πέρασε από πολλά στάδια για να φτάσει στο ∆ρα Ernest Hartman του Πανεπιστηµίου 
της Χαϊδεµβέργης που συνέδεσε το όνοµά του µε τη γεωβιολογία, την οποία 
εµβάθυνε µε µεγάλη οξύνοια, στηρίζοντας αρχικά τις παρατηρήσεις του πάνω στ 
125.000 περιστατικά. Η µεγίστη ακτινοβολία διαπιστώθηκε στο σηµείο συνάντησης 
των γραµµών του δικτύου όπου σχηµατίζονται οι λεγόµενοι γεωπαθολογικοί κόµβοι. 
Παρατηρήθηκε επίσης ότι η παρουσία άλλων συνθηκών µπορεί να αυξήσει αυτή την 
διαταράσσουσα ακτινοβολία. Από αυτές τις συνθήκες σηµαντικότερες είναι: 

• Ύπαρξη υπόγειων ρευµάτων νερού. ∆ιαφορετική είναι η επίδρασή τους 
ανάλογα µε την κατεύθυνσή τους ως προς τα σηµεία του ορίζοντα και την 
καθαρότητά τους. 

• Ύπαρξη υπόγειων ρηγµάτων 
• Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και καλώδια στο σπίτι. Όλες οι ηλεκτρικές 

συσκευές και ηλεκτρικά καλώδια παράγουν ηλεκτροµαγνητικά πεδία των 
οποίων η βλαπτική επίδραση µελετάται. 

• Εκτός λοιπόν από την απ' ευθείας βλαπτικότητά τους επιδρούν και πάνω στο 
δίκτυο "Η" εντατικοποιώντας το. 

• Πυλώνες υψηλής τάσης 
• Ύπαρξη ραδιενεργών στοιχείων. Τόσο η ραδιενέργεια που υπάρχει στην 

ατµόσφαιρα λόγω ατοµικών εκρήξεων κ.λ.π., όσο και η οφειλόµενη σε υλικά 
που χρησιµοποιούνται στην Οικοδοµική Βιοµηχανία (επίπεδα ραδονίου). 

• Τύπος εδάφους. Ορισµένα εδάφη µη απορροφώντας την κοσµική 
ακτινοβολία, αντίθετα ανακλώντας την, την προσθέτουν στην τελλουρική 
ακτινοβολία. 

• Η διαφορετική δοµή και είδος εδάφους έχουν σηµασία και για τη ροή των 
υπόγειων νερών και το ηλεκτρικό φορτίο που δηµιουργούν. 

• Μεγάλες µεταλλικές µάζες (ψυγεία, αυτοκίνητα) 
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 Η παγκόσµια εµπειρία µας έχει δείξει ότι ακόµη και η σύσταση του υπεδάφους, 
παίζει ρόλο στην υγεία των κατοίκων ενός κτηρίου. Η επίδραση του είδους του 
εδάφους στην υγεία έχει παρατηρηθεί από την αρχαιότητα. Το δοµηµένο περιβάλλον 
και τα προβλήµατα που δηµιουργεί (αύξηση θερµοκρασίας, συγκέντρωση αέριων 
ρύπων, δυσκολίες στην κυκλοφορία του αέρα) Το σχεδιασµό των κτιρίων. Ακόµα για 
την επιλογή των δοµικών υλικών βάσει των θερµικών και οπτικών τους ιδιοτήτων, 
την πιθανή τοξική τους δράση και τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία. Τα 
µονωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται στα σπίτια έχουν µεγάλο βαθµό τοξικότητας 
και δεν τα αφήνουν να «αναπνεύσουν». Mε το πέρασµα του χρόνου η τοξικότητά 
τους αυξάνεται, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα αποµάκρυνσής τους, και 
παράλληλα κάνει την εµφάνισή της µια σειρά προβληµάτων υγείας που µπορεί να 
φτάσουν µέχρι την ανάπτυξη καρκίνου.                         

  

  


