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ΔΙΑΓΩΓΗ 

  ηελ εξγαζία καο ¨Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ¨ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ 

ζπίηη . 

 Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν θαηαλαιψλεη 

ιηγφηεξε ελέξγεηα γηα λα ζεξκαλζεί θαη λα δξνζηζηεί. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

θαηαζθεπή κνλσκέλεο ηνηρνπνηΐαο θαη ηελ ρξήζε εηδηθψλ θνπθσκάησλ, ψζηε ην 

θηήξην λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πξηλ απηή πεξάζεη ηελ 

ηνηρνπνηΐα θαη κεηαθεξζεί δέζηε ή θξχν εληφο ηνπ θηηξίνπ αιιά θαη λα κελ έρεη 

ελεξγεηαθή απψιεηα πξνο ηα έμσ. Απηφ ζεκαίλεη ιηγφηεξα έμνδα γηα ζέξκαλζε θαη 

ςχμε θαζ ‘φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Έλα ηέηνην ζπίηη κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη 

θαη 3.000 επξψ θάζε ρξφλν απφ ρξήκαηα πνπ ζπαηαιάεη ζε πεηξέιαην θαη ΓΔΖ.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα κέξε:  

Ά κέξνο: Πεξηιακβάλεη ηελ ελέξγεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο 

θαηνηθίεο. Απηέο είλαη θπξίσο: 

 Φσηνβνιηατθά   

 Γεσζεξκία 

 Δλεξγεηαθά ηδάθηα 

 

 

Β κέξνο: Πεξηιακβάλεη ηα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο απψιεηεο ελέξγεηαο. Σα πιηθά εμεηάδνληαη σο πξνο: 

 ηα πνζνζηά κείσζεο απσιεηψλ 

 ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπο                

 ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ρξήζε ηνπο 

 ην αλ είλαη αλαθπθιψζηκα  

 

 

Γ κέξνο: Πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή θήπσλ ζε ηαξάηζεο θαη κπαιθφληα, σο 

επηπιένλ ζεξκνκφλσζε.  πγθεθξηκέλα εξεπλψληαη:   

 ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο 
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 ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπο  

 ην είδνο ησλ θπηψλ πνπ πξέπεη λα επηιέγνπλ 

 ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα  ηνπο 

 

 

Γ κέξνο: Πεξηιακβάλεη ην θπζηθφ θιηκαηηζκφ ν νπνίνο ρσξίδεηαη ζηα εμήο κέξε. 

Απηά είλαη: 

 Ο ζθηαζκφο ηνπ θηεξίνπ  

 Φπζηθφο αεξηζκφο  

 Σν θηήξην σο θπζηθφο ειηαθφο ζπιιέθηεο   

 Ο θαηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκφο  

 

 

Α΄ΜΔΡΟ :     ΔΝΔΡΓΔΙΑ  

1)Δηζαγσγή  
 Δλέξγεηα, είλαη ε ηθαλφηεηα ελφο ζψκαηνο ή ζπζηήκαηνο λα παξαγάγεη έξγν. Ζ δηαξθψο 

απμαλφκελε  θαηαλάισζε ηεο είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πξφβιεκα θαη ε επίιπζή ηνπ έρεη 

γίλεη επηηαθηηθή αλάγθε ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη πξνζπάζεηεο ζπγθιίλνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηδηαίηεξα απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, κε άκεζε ζπλέπεηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ ξχπσλ πνπ εθπέκπνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαη θπξίσο ησλ αεξίσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ κέξηκλα γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη παξνχζα ζην ζρεδηαζκφ 

απφ ην επίπεδν ηεο γεληθήο πνιενδνκηθήο ζχιιεςεο 

κέρξη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νηθνδνκηθψλ ιεπηνκεξεηψλ. Ο 

ηξφπνο δηακφξθσζεο ησλ θήπσλ-απιψλ θαη ε δηάηαμε 

ησλ θηηξίσλ ζπκβάιινπλ ζηελ παζεηηθή εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. Ζ θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα ζηνλ 

πιαλήηε δηπιαζηάδεηαη θάζε 35 ρξφληα. Αλ κάιηζηα, 

νη ρψξεο ηνπ ιεγφκελνπ «Σξίηνπ Κφζκνπ» 

αθνινπζήζνπλ ην κνληέιν αλάπηπμεο ησλ δπηηθψλ ρσξψλ, ε εμάληιεζε ησλ 

απνζεκάησλ πεηξειαίνπ ζα είλαη πνιχ πην γξήγνξε, ίζσο θαη ηα επφκελα 20 ρξφληα. 

Ζ ππξεληθή ελέξγεηα, ε νπνία απνηεινχζε ηελ ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο ζηηο ρψξεο πνπ δελ δηαζέηνπλ νξπθηά θαχζηκα, απνδείρζεθε επηθίλδπλε θαη 

θαηαζηξνθηθή γηα ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ. Ζ ηερλνινγία δελ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%B3%CE%BF_(%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
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κπφξεζε λα εμαζθαιίζεη νχηε ηελ αζθάιεηα ησλ ππξεληθψλ εξγνζηαζίσλ απφ ηελ 

δηαξξνή επηθίλδπλσλ νπζηψλ, νχηε ηελ αζθαιή ηαθή ησλ ξαδηελεξγψλ απνβιήησλ. 

Μηα εθηθηή ελαιιαθηηθή ιχζε απνηεινχλ νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη  νη εμήο , ε Ζιηαθή Δλέξγεηα, ε Αηνιηθή 

Δλέξγεηα,  ε Γεσζεξκία, ε Βηνκάδα θαη νη Τδαηνπηψζεηο. Ολνκάδνληαη έηζη δηφηη, δελ 

ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ,  αλαλεψλνληαη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο πεγήο απφ ηελ νπνία 

πξνέξρνληαη ελψ είλαη αμηνπνηήζηκεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο είλαη είηε «ήπηα», κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο θαηαζθεπέο κε πςειφ θφζηνο, είηε είλαη αξθεηά 

εμεηδηθεπκέλε θαη αθφκε ζρεηηθά αθξηβή, φπσο  θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, κε ηάζε 

φκσο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. Τπάξρνπλ ζήκεξα κέζνδνη νξζνχ 

ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ, πνπ ζπλεπάγνληαη ηερλνινγίεο θαζαξέο θαη απνδνηηθέο σο πξνο 

ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε: ε εθαξκνγή ηνπο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην κέιινλ, κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο δσήο γηα ηνπο πνιίηεο. Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ησλ θηηξίσλ 

ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Ο δξφκνο πξνο ηελ βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη ησλ θηηξηαθψλ επηδφζεσλ δελ είλαη θαη ν κνλαδηθφο. Όκσο ε 

αλάγθε έληαμεο ελφο θηηξίνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ κε ηαπηφρξνλε εθαξκνγή 

ησλ πιένλ απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ ζπκβάιιεη αζθαιψο ζηελ ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή. Ζ παζεηηθή ειηαθή ελεξγεία κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη εμέρνληα ξνιφ. 

Δίλαη πηζαλφ φηη ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζήκεξα γηα ηα 

θηίξηα καο ζα θαλνχλ κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 25 έηε, δειαδή κηα γεληά. 

2)Κύξην Μέξνο  

(i)Με αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο  

 

  Ζ ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο αξρίδεη απφ ηε ιήςε ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ  

επεμεξγαζία ηνπο θαη ηε δηαδηθαζία νηθνδφκεζεο ηνπο, ε νπνία, φπσο θάζε βηνκεραληθή 

δξαζηεξηφηεηα, ρξεζηκνπνηεί πιηθά θαη ελέξγεηα θαη απνδίδεη ζηελ αηκφζθαηξα ηα αέξηα θαη 

ζηε γε ηα πγξά θαη ηα ζηεξεά απφβιεηα ηεο θαη ζπλερίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ, ε 

νπνία επηβαξχλεη ηελ αηκφζθαηξα θαη γεληθφηεξα ην νηθνζχζηεκα ζην νπνίν απηά αλήθνπλ. 

Ζ ρξήζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο δεκηνπξγεί πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε ηνπο αέξηνπο θαη 

ζηεξενχο ξχπνπο ζε ηνπηθφ επίπεδν, ππνβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο κηαο 
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πεξηνρήο (αέξηνη ξχπνη) αιιά θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηνπίνπ (ληακάξηα-

ρσκαηεξέο) . 

Σα πθηζηάκελα θηίξηα επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά θαη κε πνιιαπιφ ηξφπν ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο. Αλαιπηηθφηεξα, επηδξνχλ αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα, ηα 

πιηθά, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπο, ζηηο ζπλζήθεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο. Δπηδξνχλ επίζεο, ζηελ 

θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο. Σα ζχγρξνλα θηίξηα δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ 

θάιπςε, ην χςνο, ηνλ φγθν θαη ηα πιηθά ηνπο απφ ηα παιαηφηεξα. Με ηε δφκεζε ηνπο 

εμαληινχληαη ζπλήζσο ηα ζηνηρεηψδε φξηα ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ ηζηνχ ηεο πφιεο, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη δπζκελείο ζπλζήθεο αεξηζκνχ, ειηαζκνχ, θσηηζκνχ ζηνπο 

δξφκνπο θαη ζηα Ο.Σ.  

 

(ii)Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο  

 θνπφο καο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ελέξγεηαο πξνβιέπεηαη  ε κεηαηξνπή ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε ρξήζηκν έξγν κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο : 

● Ενεπγηηικά ηλιακά ζςζηήμαηα θέπμανζηρ νεπού σπήζηρ, ηα νπνία έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηε 

ζηέγαζε ησλ θηηξίσλ, φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνπο ρψξνπο θαηαλάισζεο. Καιχπηνπλ ην 

ζχλνιν ηεο ζεκεξηλήο δήηεζεο, φπσο απηή θαζνξίζηεθε απφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηνλ επαλα- 

πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ, κε 155η.κ. ζπιιεθηψλ θαη κνλσκέλε δεμακελή δεζηνχ λεξνχ 4κᶟ 

γηα λα θαιπθζεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ψξεο πξνζθνξάο θαη ζηηο ψξεο δήηεζεο ηνπ. 

● Παθηηικά ηλιακά ζςζηήμαηα θέπμανζηρ και δποζιζμού, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην ζχλνιν 

ησλ αλαγθψλ.  

● Σςζηήμαηα παπαγωγήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

-Γχν ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο ηα νπνία απνηεινχληαη απφ 

παξαβνινεηδή θάηνπηξα πνπ ελεξγνπνηνχλ ειεθηξνγελλήηξηα ηχπνπ Sterling,κε ηζρχ 6KW,ην 

θαζέλα. 

-Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ηζρχνο 3KW πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε πεξηζηξεθφκελε βάζε, 

έηζη ψζηε ηα θσηνβνιηατθά ειηαθά ζηνηρεία λα είλαη αλά πάζα ζηηγκή θάζεηα ζηε δηεχζπλζε 

ησλ αθηηλψλ ηνπ ήιηνπ. Ζ θίλεζε απηή θαζνδεγείηαη απφ έλαλ αληρλεπηή ζθηάο πνπ 

ππνβνεζείηαη απφ ινγηζκηθφ ην νπνίν ππνινγίδεη ην ζσζηφ ειηαθφ αδηκνχζην θαη ηελ 

απφθιηζε γηα θάζε ιεπηφ θάζε εκέξαο. 

- Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ηζρχνο 500W.  
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 -Μηθξά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηε ζηέγαζε ησλ θηηξίσλ, κε ζηαζεξφ λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ.  

● Σύζηημα αξιοποίηζηρ αιολικήρ ενέπγειαρ. Οη ηαρχηεηεο αλέκνπ ζηελ πεξηνρή είλαη γεληθά 

ρακειέο θαη γη’απηφ ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία κέζσ ελφο καθξνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη 

ψζηε λα εθηηκεζεί ε βησζηκφηεηα εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηψλ. Απφ ηα πξνθαηαξηηθά 

ζηνηρεία πξνθχπηεη δπλαηφηεηα κφλν γηα άληιεζε λεξνχ (απφ δεμακελέο ζηελ θνηιάδα ζε 

δεμακελέο ζηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ) θαη, ελδερνκέλσο, γηα κηθξή παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. 

● Παπαγωγή ςγπών καςζίμων ( αηζαλφιε-κεζαλφιε), κε βηνρεκηθή κεηαηξνπή βηνκάδαο, ζε 

κηθξνχο απνζηαθηήξεο. Πξνβιέπεηαη κηθξή παξαγσγή κε βάζε ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα ηεο 

βηνκάδαο. 

● Παπαγωγή βιοαεπίος, κε αλαεξφβηα ρψλεπζε θηελνηξνθηθψλ, θπξίσο, θαη αγξνηηθψλ 

απνβιήησλ, αιιά θαη αζηηθψλ απνξξηκκάησλ. Πξνθαηαξηηθνί ππνινγηζκνί δείρλνπλ φηη ε 

πνζφηεηα παξαγσγήο ζα είλαη επαξθήο γηα ηηο αλάγθεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ. 

 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ, πνπ έρεη ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ 

ηερλεηνχ θσηηζκνχ, εμνηθνλνκεί ελέξγεηα, θαη κάιηζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα. χκθσλα κε 

επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

ησλ θηηξίσλ είλαη πςειή. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ δελ κεηαηξέπεηαη ζε θσηεηλή ελέξγεηα, 

απνδίδεηαη σο ζεξκηθή ελέξγεηα. Γειαδή, φζν κηθξφηεξε είλαη ε απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ. 

  Δάλ ζπζρεηίζνπκε ρξνληθά ηελ παξνρή ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην κε ηελ αλάγθε ζέξκαλζεο, 

ζα δηαπηζηψζνπκε φηη θαηά δηαζηήκαηα ε παξνρή ππνιείπεηαη ηεο δήηεζεο γηα λα 

επηηεπρζνχλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο, ελψ άιινηε ζπκβαίλεη ην αληίζεην, νπφηε είλαη 

πηζαλφ λα παξαηεξεζεί ππεξζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. ηελ πξνζπάζεηα εμνκάιπλζεο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο ρξνληθήο απηήο αληζνθαηαλνκήο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο έρεη απνδεηρηεί  φηη 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ζηνηρεία ηνπ 

θηηξηαθνχ θειχθνπο. 

Ο ζρεδηαζκφο κε βηνθιηκαηηθέο αξρέο έρεη σο ζηφρν ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ θιηκαηηθψλ 

δεδνκέλσλ ελφο ηφπνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ πνπ εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο ζεξκηθήο 

νπηηθήο άλεζεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ. Σν θηίξην, αλάινγα κε ηελ επνρή, «αλνίγεηαη» ζηνλ ήιην 

ή ηνλ απνθεχγεη, δηαπεξλάηαη απφ ηνλ άλεκν ή θιείλεηαη ζε απηφλ, δηαηεξεί ηα ζεξκηθά ηνπ 

θέξδε ή ηα απνβάιιεη. Ζ κεηαβαιιφκελε απηή ιεηηνπξγία 

ηνπ πξνζδίλεη δπλακηθφ ραξαθηήξα παξφκνην κε απηφλ 

δσληαλνχ νξγαληζκνχ πνπ αληηδξά ζηηο εθάζηνηε 
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εμσηεξηθέο ζπλζήθεο πξνζαξκνδφκελν ζε απηέο. Σα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ είλαη 

ηα κέγηζηα, ρσξίο λα ππνβαζκίδνληαη νη ζπλζήθεο άλεζεο.  

  Παξφιν φκσο πνπ ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη πνιχ σθέιηκε γηα 

ην πεξηβάιινλ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ εμαηηίαο ηνπ πςεινχ 

νηθνλνκηθνχ θφζηνπο. 

(iii) Παζεηηθή ειηαθή αξρηηεθηνληθή 

 

    Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία εθπέκπεηαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο κέζα απφ ηα παξάζπξα ή 

άιια ζηηιπλά ζηνηρεία θαη κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα κε απνξξφθεζε ζε αδηαθαλείο 

επηθάλεηεο ηνπ δσκαηίνπ. ηε ζπλέρεηα, απνζεθεχνληαη, απειεπζεξψλνληαη θαη 

δηαλέκνληαη ζην εζσηεξηθφ ελφο θηηξίνπ κέζσ δηαδηθαζηψλ γεληθά γλσζηή σο 

παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. 

      Πξφθεηηαη γηα αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

θιίκαηνο, ηφζν ην θαινθαίξη φζν θαη ηνλ ρεηκψλα. O φξνο παζεηηθφ ππνδειψλεη 

ηερλνινγία απιή εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ελππάξρεη ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν 

ζε ζπλεξγαζία κε αξρηηεθηνληθέο ζπληζηψζεο. 

1. Αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο  

 Ο φξνο παξαπέκπεη εδψ ζε φινπο ηνπο ηχπνπο θηηξίσλ θαη ζε θάζε κηα απφ ηηο 

ρξήζεηο ηνπο. ην παξειζφλ, ε παζεηηθή ειηαθή αξρηηεθηνληθή ζεσξνχληαλ ζπρλά φηη 

είρε εθαξκνγή απνθιεηζηηθά ζηελ θαηνηθία. Ζ αληίιεςε απηή πεξηνξίδεη ρσξίο ιφγν 

ηηο δπλαηφηεηεο άιισλ εθαξκνγψλ. 

 

2. Διαρηζηνπνίεζε  

   Ζ παζεηηθή ειηαθή αξρηηεθηνληθή δελ κπνξεί πνηέ λα εμαιείςεη ηηο επίδξαζεο ηνπ 

θιίκαηνο, αιιά κπνξεί λα ηηο πεξηνξίζεη ζε έλα ειάρηζην βαζκφ. Κάησ απφ θαλνληθέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ,ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ζπκβαηηθά 

ζπζηήκαηα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε. 

3.  Καινθαίξη ή ρεηκώλαο 
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 Κάζε θιίκα απνηειεί ζχλζεην κίγκα απιψλ κεηξνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Δηδηθφηεξα ην 

κεζνγεηαθφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία ζέξκσλ, εχθξαησλ θαη ςπρξψλ 

πεξηφδσλ. Καηά ζπλέπεηα κηα ιχζε επηθεληξσκέλε απνθιεηζηηθά ζε κηα θαηεγνξία 

πξνβιεκάησλ ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε ζπλζήθεο δπζθνξίαο κε ηελ πξψηε 

επηθξάηεζε αληίζεησλ ζπλζεθψλ. 

  Κάζε θιίκα απνηειεί ζχλζεην κίγκα απιψλ κεηξνινγηθψλ ζπλζεθψλ. Δηδηθφηεξα ην 

κεζνγεηαθφ θιίκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθηιία ζέξκσλ, εχθξαησλ θαη ςπρξψλ 

πεξηφδσλ. Καηά ζπλέπεηα κηα ιχζε επηθεληξσκέλε απνθιεηζηηθά ζε κηα θαηεγνξία 

πξνβιεκάησλ ζα νδεγνχζε αλαπφθεπθηα ζε ζπλζήθεο δπζθνξίαο κε ηελ πξψηε 

επηθξάηεζε αληίζεησλ ζπλζεθψλ. 

 Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ ζέξκαλζε θαη δξνζηζκφ κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ θαη ησλ θαηαβφζξσλ ελέξγεηαο. Πεγή ελέξγεηαο 

απνηειεί νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ζπλεηζθέξεη ζεξκφηεηα ζε έλα 

θηίξην, ελψ ην ζηνηρείν πνπ απνξξνθά ζεξκφηεηα ζπληζηά θαηαβφζξα.   

  

 Δίδε θπζηθώλ πεγώλ θαη θαηαβόζξσλ: 

 Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 Ο εμσηεξηθφο αέξαο ζεξκνθξαζίαο 24
ν
 C. 

 Σα εζσηεξηθά θέξδε, ε ζπκβαηηθή νηθηαθή ζέξκαλζε θαη ν αληίζηνηρνο 

θσηηζκφο. 

 Δλψ νη βαζηθέο θαηαβφζξεο απσιεηψλ είλαη : 

 Ο νπξαλφο θαη ην δηάζηεκα πέξαλ ηεο αηκφζθαηξαο. 

 Ο εμσηεξηθφο αέξαο ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 24
ν
 C. 

 Οη πγξέο επηθάλεηεο θαη ε βιάζηεζε. 

 ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, ε ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη κέζσ αθηηλνβνιίαο, αγσγήο, 

κεηαθνξάο θαη κε κηθξή ή θαζφινπ ρξεζηκνπνίεζε αληιηψλ θαη αλεκηζηήξσλ. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν αζφξπβα πεξηβάιινληα θαη γεληθφο κεγαιχηεξεο 



9 

 

δηαθπκάλζεηο ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο απφ εθείλε πνπ παξαηεξείηαη κε ηα 

ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα. 

  Ζ άλεζε επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ησλ γχξσ επηθαλεηψλ. Όηαλ 

επηηεπρζεί θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ γχξσ επηθαλεηψλ 

θαηά 1
ν
 C επηηξέπεη ππνβηβαζκφ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαηά 1

ν
 C ρσξίο θακία 

κεηαβνιή ζηελ αίζζεζε ηεο άλεζεο. Σελ πεξίνδν ζέξκαλζεο, έλα παζεηηθφ θηίξην κε 

κέζεο ζεξκνθξαζίαο 19
ν
 C πξνζθέξεη ζπλζήθεο άλεζεο αλάινγεο πξνο εθείλεο πνπ 

επηηπγράλνληαη κε ζεξκνθξαζία  αέξα 21
ν
 C ζε έλα ζπκβαηηθφ θηίξην, νη επηθάλεηεο 

ηνπ νπνίνπ δηαηεξνχληαη ζηνπο 17
ν
 C. To επηρείξεκα ηζρχεη εμίζνπ θαη γηα ηελ 

πεξίνδν ηεο ςχμεο: έηζη, έλα παζεηηθφ ειηαθφ θηίξην κε κέζε ζεξκνθξαζία 27
ν
 C 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη ηνλ ίδην βαζκφ άλεζεο κε έλα θηίξην πνπ δηαζέηεη κεραληθφ 

ζχζηεκα θπθινθνξίαο αέξα ζεξκνθξαζίαο 24
ν
 C ζε ρψξνπο κε ζεξκνθξαζίαο 

ηνηρσκάησλ 30
ν
 C.Σν βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ πξνυπνζέηνπλ φηη 

ν κειεηεηήο είλαη ζε ζρέζε λα θαηαζθεπάζεη έλα θηίξην, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ 

νπνίνπ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ 18
ν
 C θαη 27

ν
 C. 

  (iv) Γεσζεξκηθή Δλέξγεηα 

  Μηα αλαλεψζηκε κνξθή ελέξγεηαο είλαη ε Γεσζεξκία πνπ πεγάδεη απφ ην εζσηεξηθφ 

ηεο γεο. Μεηαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα κε ζεξκηθή επαγσγή θαη κε ηελ είζνδν ζηνλ 

θινηφ ηεο γεο ιεησκέλνπ κάγκαηνο απφ ηα βαζχηεξα ζηξψκαηά ηεο. Γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, δεζηφ λεξφ ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 

150
ν
 C κέρξη πεξηζζφηεξν απφ 370

ν
 C κεηαθέξεηαη ζε γεσηξήζεηο απφ ππφγεηεο 

δεμακελέο ζε εηδηθέο δεμακελέο θαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο πίεζεο κεηαηξέπεηαη ζε 

αηκφ. Οη αηκνί δηαρσξίδεηαη απφ ηα ξεπζηά θαη δηνρεηεχνληαη ζε πεξηθεξεηαθά 

ηκήκαηα ηεο δεμακελήο γηα λα βνεζήζνπλ λα δηαηεξεζεί ε πίεζε. Αλ ε δεμακελή 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα άκεζε ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο ηα γεσζεξκηθά ξεπζηά 

ηξνθνδνηνχλ έλαλ ελαιιαθηήξα ζεξκφηεηαο γηα λα επηζηέςνπλ ζηε γε. Σν δεζηφ 

λεξφ απφ ηελ έμνδν ηνπ ελαιιαθηήξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζέξκαλζε θηηξίσλ, 

ζεξκνθεπίσλ θ.α. Τπάξρνπλ δπν θχξηεο εθαξκνγέο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο. 

 Η πξώηε εθαξκνγή βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο ηεο γεο γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη άιιεο ρξήζεηο (ζέξκαλζε θηηξίσλ, 

ζεξκνθεπίσλ). Απηή ε ζεξκφηεηα κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ γεσζεξκηθά 
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γθάηδεξ πνπ θζάλνπλ κε θπζηθφ ηξφπν σο ηελ επηθάλεηα ηεο γεο ή γεψηξεζε 

ζηνλ θινηφ ηεο γεο ζε πεξηνρέο πνπ ε ζεξκφηεηα βξίζθεηαη αξθεηά θνληά 

ζηελ επηθάλεηα. Απηέο νη πεγέο είλαη ζπλήζσο απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο κέρξη 

3000 κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. 

 Η δεύηεξε εθαξκνγή ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο εθκεηαιιεχεηαη ηηο ζεξκέο 

κάδεο εδάθνπο ή ππνγείσλ πδάησλ γηα λα θηλήζνπλ ζεξκηθέο αληιίεο γηα 

εθαξκνγέο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. 

   Ζ θπξηφηεξε ζεξκηθή ρξήζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζήκεξα, ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη παγθφζκηα, αθνξά ζηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ. Μπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο πδαηνθαιιηέξγεηεο. Άιιε δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο γεσζεξκίαο 

είλαη ε ζέξκαλζε νηθηζκψλ. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ δεζκεχεηαη απφ ηε γεσζεξκηθή 

πεγή δηνρεηεχεηαη πξνο ηνπο ρξήζηεο κε ηελ βνήζεηα ελφο δηθηχνπ αγσγψλ 

(ηειεζέξκαλζε). ηηο άλπδξεο λεζησηηθέο θαη παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο, κηα άιιε 

εθαξκνγή κπνξεί λα είλαη ζεξκηθή αθαιάησζε ζαιαζζηλνχ λεξνχ, ελψ ζηηο 

πεξηπηψζεηο γεσζεξκηθψλ ξεπζηψλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο (>150νC) κπνξεί λα γίλεη 

παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ηελ εθηφλσζε αηκνχ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη κεγάιν 

αξηζκφ επηβεβαησκέλσλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ πνπ είλαη δηάζπαξηα ζε νιφθιεξε 

ζρεδφλ ηε ρψξα, φπσο ζηε Ν.Κεζζάλε Ξάλζεο, Νηγξίηα εξξψλ, Λαγθαδά, 

Θεζζαινλίθε, Διαηνρψξα Υαιθηδηθήο, ηχςε θαη Άξγελλν Λέζβνπ, Μήιν, 

αληνξίλε θαη Νίζπξν. Ζ ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη ζηε 

ρψξα καο ζεκαληηθά νθέιε. 

 Η εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκίαο ζπκβάιεη ζηελ:  

 Δμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο, κε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ. 

 Δμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ, θπξίσο κε ηελ ειάηησζε θαηαλάισζεο 

ησλ εγρψξησλ απνζεκάησλ ιηγλίηε. 

 Καζαξφηεξε αηκφζθαηξα . 
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   (v)  Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα 

                              

 Ολνκάδνληαη θσηνβνιηατθνί (PV) πίλαθεο γηαηί παξάγνπλ ειεθηξηθή ηάζε απφ ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα. Όηαλ έρεη έληνλε ειηνθάλεηα, νη πίλαθεο (PV) πξνζθέξνπλ κηα 

πξαγκαηηθά παγθφζκηα επθαηξία θαζαξήο ελέξγεηαο. ηελ θαξδηά ελφο 

θσηνβνιηατθνχ πίλαθα βξίζθεηαη έλαο ζχλδεζκνο δχν εκηαγσγψλ, έλαο ζεηηθά 

θνξηηζκέλνο θη έλαο αξλεηηθά. Σν θσο πνπ εηζάγεηαη ζηνλ πίλαθα ζηέιλεη ειεχζεξα 

ειεθηξφληα πάλσ ζηνλ ζχλδεζκν, δεκηνπξγψληαο ειεθηξηθφ ξεχκα. Μέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο επηζηήκεο, απηφ ην ζπλερέο ξεχκα ρακειήο ηάζεο κεηαηξέπεηαη ζε 

ελαιιαζζφκελν, δειαδή ζηε κνξθή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ζηα ζπίηηα καο. Αλ 

θαη απνηεινχλ κέξνο ηεο ιχζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ήιηνο δχεη θαζεκεξηλά, ε ζπκβνιή 

ηνπο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή(δνθηκαζκέλε θαη αμηφπηζηε). Έλα απφ ηα ιίγα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη ε κηθξή ηεο ζπλεηζθνξά ζηηο θαζεκεξηλέο 

καο αλάγθεο. Ο ήιηνο βξίζθεηαη ζην απφγεην ηνπ ην κεζεκέξη, φηαλ απαηηείηαη ιίγε 

πνζφηεηα ειεθηξηζκνχ, ελψ απνπζηάδεη ηα ρεηκσληάηηθα απνγεχκαηα φηαλ 

ρξεηαδφκαζηε ξεχκα γηα θψηα, ηελ ηειεφξαζε θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη φηη φζνη δηαζέηνπλ θσηνβνιηατθνχο πίλαθεο πξέπεη λα θνηκνχληαη λσξίο – 

απιά ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην θεληξηθφ δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. ε πξαθηηθφ επίπεδν, 

ηα πεξηζζφηεξα λνηθνθπξηά πνπ δηαζέηνπλ θσηνβνιηατθνχο πίλαθεο παξάγνπλ έλα 

κέξνο κφλν ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη. Ζ απφθαζε ζρεηηθά κε ην 

πφζνπο πίλαθεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζα επεξεαζηεί απφ ηα ρξήκαηα πνπ κπνξεί λα 

δηαζέζεη ν θαζέλαο θαη ην κέγεζνο ηεο ζηέγεο πνπ έρεη. Αλ ηειηθά θαηαιήμεη λα 

παξάγεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ απηή πνπ ρξεηάδεηαη, ζα κπνξνχζε λα πνπιήζεη ην 

επηπιένλ ξεχκα ζηελ εηαηξία παξνρήο ξεχκαηνο ηεο πεξηνρήο. 

 (vi) Σδάθηα 

   Σα ηδάθηα είλαη έλα κέζν παξνρήο  ζέξκαλζεο  θαη ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα.  Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη γηα λα παξάγεη ζεξκφηεηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη μχια ηα νπνία απνηεινχλ πνιχ πην νηθνλνκηθή θαη νηθνινγηθή 

ιχζε, πιήξε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. Σν μχιν είλαη επίζεο κηα αηέξκνλε πεγή 

ελέξγεηαο, επεηδή ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα ηελ αλαλεψζεη θαη λα είλαη πάληα 
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δηαζέζηκε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο ζηηο πεξηνρέο καο πεηπραίλνληαο δχν αμηνζεκείσηα 

πιενλεθηήκαηα  

 1) απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο έρεη απνδεηρηεί φηη ην μχιν ζηελ θχζε, φηαλ έρεη 

δηαλχζεη έλαλ πιήξε θχθιν απνζχλζεζεο, απειεπζεξψλεη κηα πνζφηεηα δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θπηψλ.  

2) απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 2,3 θηιά μχινπ έρνπλ ζεξκηθή δχλακε ίζε κε 1 ιίηξν 

diesel ή κε 1 θπβηθφ κέηξν θπζηθνχ αεξίνπ.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα νθέιε ησλ 3 παξαπάλσ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κφλν ην 

θφζηνο είλαη απηφ πνπ ηηο δηαθνξνπνηεί θαη ην νπνίν είλαη 50-60% ιηγφηεξν ζην μχιν 

απφ φηη ζηα άιια θαχζηκα.   

    Δπηπιένλ, αθφκε έλα πιενλέθηεκα ηεο ζέξκαλζεο κε ηδάθη θαινξηθέξ, είλαη πσο ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηηξέπεη ηελ νκνηφκνξθε δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζηνπο 

δηάθνξνπο ρψξνπο ηεο θαηνηθία. 

    Τπάξρνπλ πνιιά είδε από ηδάθηα εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαη ρσξίδνληαη ζε ηξείο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

α) ηα θηηζηά,  

β) ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα  

γ) ηα ελεξγεηαθά 

Σα θηηζηά ηδάθηα πνπ είλαη θαη ηα παιαηφηεξα θηίδνληαη επηηφπνπ ζε νπνηνδήπνηε 

ζρήκα θαη κέγεζνο. Λφγσ ηεο αλνηρηήο εζηίαο θαη ηεο κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο 

κέζσ ηεο αθηηλνβνιίαο ε απφδνζή ηνπο είλαη αξθεηά ρακειή (10-15%). Σν βαζηθφ 

κεηνλέθηεκα ησλ θηηζηψλ ηδαθηψλ είλαη φηη αθελφο δελ έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

απφδνζε θαη αθεηέξνπ ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο (θαχζε, ειθπζκφο θαπλνχ, θιπ) 

εμαξηψληαη απφ ηελ επηηπρεκέλε θαηαζθεπή θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ηερλίηε. Καηά 

ζπλέπεηα, ελψ παξέρνπλ απφιπηε ζρεδηαζηηθή ειεπζεξία εληνχηνηο δελ έρνπλ 

ζηαζεξή απφδνζε θαη εγγπεκέλα θαιή ιεηηνπξγία.  

Σα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηδάθηα κνληάξνληαη επηηφπνπ ρξεζηκνπνηψληαο έηνηκα 

πιηθά, φπσο ππξφηνπβια θαη καληέκη. Έρνπλ αξθεηά θαιή απφδνζε θαη επθνιία ζηελ 

ηνπνζέηεζε.  

Σα ελεξγεηαθά ηδάθηα έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή απφδνζε (65-85%). Σα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ν θιεηζηφο ρψξνο θαχζεο (θιεηζηφο αεξνζηεγψο), ε 

ειεγρφκελε θαχζε ηνπ μχινπ ή ηνπ αεξίνπ θαη ε κεηάδνζε ηνπ ζεξκνχ αέξα ζην 
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ρψξν κέζσ πεξζίδσλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα ζπκβαηηθά ηδάθηα κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ ζε ελεξγεηαθά.  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ ηδαθηψλ έρεη εμειηρζεί πνιχ θαη έηζη πιένλ ππάξρνπλ 

ηα ηδάθηα δηπιήο ε θαη ηξηπιήο θαχζεο. ηα ηδάθηα απηά ηα θαπλαέξηα ηεο 

πξσηαξρηθήο θαχζεο θαίγνληαη αθφκα κία θνξά πξηλ απαρζνχλ απφ ηελ θαπλνδφρν 

θαη έηζη ραξίδνπλ ην εληππσζηαθφ ζέακα ηεο δηπιήο θιφγαο. Δπίζεο ηα ελεξγεηαθά 

ηδάθηα, ιφγσ ηνπ ππξίκαρνπ γπαιηνχ πνπ ηα πξνζηαηεχεη, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

αθφκα θαη φηαλ νη ηδηνθηήηεο απνπζηάδνπλ ή θνηκνχληαη θαζψο ζεσξνχληαη απφιπηα 

αζθαιή. 

  

 

Β΄ ΜΔΡΟ: ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

1) Γηαηί λα ρξεζηκνπνηνύκε ζεξκνκόλσζε 

Πεξηζζφηεξν απφ 60% ηεο ζεξκφηεηαο ελφο ζπηηηνχ δηαθεχγεη απφ πφξηεο, παξάζπξα, 

ηελ νξνθή θαη ηνπο ηνίρνπο.  

Ζ κφλσζε ζπγθξαηεί ηε ζεξκφηαηε, εληφο ηνπ ζπηηηνχ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα θαη ηελ θξαηάεη έμσ απφ ην ζπίηη ην θαινθαίξη. 

Μνλψλνληαο ην ζπίηη απνθηά θαλείο ελεξγεηαθά απνδνηηθή θαηνηθία.  

Μνλψλνληαο   ην ζπίηη ζαο εμνηθνλνκείηαη 45% - 55% απφ ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο. 

Σα 3/5 ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπκε ζην ζπίηη καο πεγαίλεη ζηε ζέξκαλζε, ε 

πεξηζζφηεξε φκσο απφ ηελ νπνία ράλεηαη πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, 

δεζηαίλνληαο ηνπο δξφκνπο θαη ηνλ αέξα. Ννκίδνπκε φηη ν ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο είλαη λα καο θξαηάλε δεζηνχο, αιιά δελ κπνξνχλ λα ην θάλνπλ, 

φηαλ ην ζπίηη καο αδπλαηεί λα θξαηήζεη κέζα ηε δέζηε. Έλα ζπίηη ζα πξέπεη λα θξαηά 

έμσ ηε βξνρή θαη κέζα ηε δέζηε. Αλ ζέιεηε, ινηπφλ, ην ζπίηη ζαο λα είλαη δεζηφ, 

επελδχζηε ζηε κφλσζε. 

Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη κφλσζεο: αλφξγαλεο νξπθηέο ίλεο 

(παινβάκβαθαο, πεηξνβάκβαθαο), αθξνί πεηξνρεκηθήο επεμεξγαζίαο , ζαλίδεο θαη 

ςεθίδεο πνιπζηπξελίνπ, θαζψο θαη νξγαληθά πιηθά φπσο καιιί, ζηνππί, ιηλάξη θαη 

θπηηαξίλε. Σν πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ειαζηηθφ θη αξθεηά 

αλζεθηηθφ γηα λα γεκίζεη έλα θελφ θαη λα κέλεη ζηαζεξφ ζηε ζέζε ηνπ.  
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Ζ κφλσζε κεηαμχ ησλ δνθαξηψλ ζηε ζνθίηα πξέπεη λα είλαη ειαζηηθή. Δλψ αληίζεηα, 

ε κφλσζε ελφο ηνίρνπ ή δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη ζθιεξή θαη λα δηαηεξείηαη απφ κφλε 

ηεο.  

Ο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε ζεξκφηεηα δηαρέεηαη κέζσ ηεο κφλσζεο πνηθίιεη ζεκαληηθά 

ζε ζρέζε κε ηα δηάθνξα πιηθά, επνκέλσο ζε νξηζκέλνπο ρψξνπο θάπνηνη ηχπνη 

κφλσζεο είλαη θαιχηεξνη απφ άιινπο. Γηα λα ζπγθξίλεηε ηα πξντφληα ειέγμηε ηνλ 

δείρηε ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο: φζν ρακειφηεξε ε αγσγηκφηεηα ηφζν θαιχηεξε ε 

κφλσζε.  

  

Μηα ζσζηή ζεξκνκφλσζε θνζηίδεη πεξίπνπ ην ηξία κε πέληε ηνηο εθαηφ ζην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηεο θαηαζθεπήο θαη κπνξεί λα κεηψζεη έσο θαη ζην κηζφ ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο 

ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ηνπ ρψξνπ. 

Με ηε ζσζηή ζεξκνκφλσζε ηνλ ρεηκψλα κεηψλεηαη ν αξηζκφο κε ηνλ νπνίν ράλεηαη ε 

ζεξκφηεηα απφ ην θηίξην θαη ην θαινθαίξη κεηψλεηαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν εηζάγεηαη 

ε ζεξκφηεηα ζε απηφ. 

πλνςίδνληαο κηα θαιή ζεξκνκφλσζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα εμήο : 

 Σελ νηθνλνκία ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε ελεξγείαο κεηψλεηαη 

αληίζηνηρα θαη ε πνζφηεηα θαπζαεξίσλ πξνο ηελ αηκφζθαηξα. 

 Σελ πγηεηλή θαη άλεηε δηαβίσζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ρψξνπ ρσξίο λα 

δηαηαξάζζεηαη ην ζεξκηθφ αίζζεκα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. 

 Σνλ πεξηνξηζκφ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ 

 Σελ πξνζηαζία απφ ηνλ ζφξπβν θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζεξκνκφλσζε είλαη θαη ερνκνλσηηθά 

 Σελ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ πξέπεη λα είλαη αθίλδπλα γηα ηελ γεηα ηνπ 

αλζξψπνπ θαη νη ηδηφηεηεο ηνπο λα είλαη εθείλεο πνπ θαιχπηνπλ ηηο θαηά 

πεξίπησζε αλάγθεο. 

 

2)Τα ζςνηθιζμένα θεπμομονωηικά ςλικά είναι : 

 Δμειαζκέλε πνιπζηεξίλε 
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 Γηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε 

 Ταινβάκβαθαο 

 Πεξιίηεο 

 Νηηξνβάκβαθαο 

 Φειιφο 

 PVC 

 Κπςεισηφ ζθπξφδεκα 

 Θεξκνκνλσηηθά ηνχβια 

 Αθξψδεο γπαιί 

Όια ηα κνλσηηθά πιηθά θάλνπλ ζπνπδαία δνπιεηά πεξηνξίδνληαο ηνλ πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν ηνπ ζπηηηνχ ζαο, νξηζκέλα φκσο κπνξνχλ λα θαπρηνχληαη φηη αθφκα θαη ε 

παξαζθεπή ηνπο είρε κηθξφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν.  

Οη ηηκέο ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ πνηθίινπλ. Σα θπζηθά νξγαληθά πιηθά θαη γεληθά ηα 

πιηθά πςειψλ επηδφζεσλ είλαη πνιχ αθξηβά. Παξφια απηά, κελ αγνξάδεηε πνηέ 

θηελά πιηθά πνπ δελ είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπφ πνπ ηα ρξεηάδεζηε.  

Οη ηνίρνη ρσξίο κφλσζε αθήλνπλ ηε ζεξκφηεηα λα πεξάζεη πξνο ηα έμσ .Αλ κέλεηε 

ζε πνιπθαηνηθία ρεηε λα θαιχςεηε κφλν ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ηνπ ζπηηηνχ, ελψ 

αλ κέλαηε ζε δηακέξηζκα,νη κεζνηνηρίεο ζα απνξξνθνχλ φζε ζεξκφηεηα εθιχεηαη απφ 

ηα δηπιαλά δηακεξίζκαηα.  

 

 

Σν πάρνο ηεο κφλσζεο εμαξηάηαη απφ ην πφζν πνιχ ζέιεηε λα πεξηνξίζεηε ην 

δσκάηην ζαο. 

Ζ εμσηεξηθή κφλσζε είλαη αθφκα πην απνηειεζκαηηθή απφ ηελ εζσηεξηθή, γηαηί ζηελ 

νπζία είλαη ζαλ λα ηπιίγεηε φιν ην ζπίηη κε κηα δεζηή θνπβέξηα. Δίλαη σζηφζν 

αξθεηά επίπνλε δηαδηθαζία θαζψο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεηε κηα λέα αζπίδα 

πξνζηαζίαο ελάληηα ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ην ζπίηη ζαο, θάησ απφ ηελ νπνία ζα 

ππάξρεη κεγάιε πνζφηεηα κνλσηηθνχ πιηθνχ. Ζ εξγαζία απηή απαηηεί πξνζεθηηθφ 
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ζρεδηαζκφ θαη εγθαηάζηαζε, θαζψο ε λέα θαηαζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά 

αλζεθηηθή.   

 

3)Τπόποι θεπμομόνωζηρ. 

 Σνπνζέηεζε απηφλνκσλ ζεξκνζηαηψλ  ρψξνπ ζε δηακέξηζκα. 

 Υξήζε νηθνινγηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη πδξνρξσκάησλ θαη απνθπγή ρξήζεο 

πιαζηηθψλ πιηθψλ. Καηαζθεπή δηθηχνπ πδξνξξνψλ απφ αινπκίλην. 

 Νπρηεξηλφ αεξηζκφ γηα ηνλ δξνζηζκφ ησλ δηακεξηζκάησλ ζηε δηάξθεηα ησλ 

ζεξκψλ εκεξψλ. 

 Με θαηαζθεπή ζεξκνκφλσζεο ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ θαη ζεξκνκνλσηηθψλ 

παξαζχξσλ, ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη 

ελεξγεηαθψλ θαη παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 Δλίζρπζε ησλ ζεκειηψζεσλ. 

 

Γηα λα κεησζνχλ νη απψιεηεο κεηάδνζεο φζν γίλεηαη πην πνιχ, νη ζηέγεο θαη άιια 

αδηαθαλή ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα έρνπλ κφληκε ζεξκνκφλσζε. Απηφ 

βειηηψλεη ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ κε απνηέιεζκα λα 

δηαηεξνχληαη ηα ζηνηρεία ζε πην πςειή ζεξκνθξαζία απφ φ,ηη ζα ζπλέβαηλε ζε έλα 

θηίξην ρσξίο ζεξκνκφλσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη ην επίπεδν άλεζεο. 

Ζ κφλσζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ, ζηελ εζσηεξηθή 

ή ζηνλ ππξήλα ηνπ ηνίρνπ ρσξίο λα αιιάμνπλ νη γεληθέο κνλσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

ηνίρνπ. Ζ ζεξκηθή αδξάλεηα ηνπ ηνίρνπ, φκσο, θαη ν θίλδπλνο ζπκπχθλσζεο ζην 

θηίξην επεξεάδνληαη απφ ηε ζέζε ηεο κφλσζεο. Ζ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε απμάλεη 

ηε ρξήζηκε ζεξκηθή αδξάλεηα ησλ ηνίρσλ θαη κεηψλεη νπζηαζηηθά ηνλ θίλδπλν 

ζπκπχθλσζεο ζην θηίξην. Δπίζεο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα πξνβιεκάησλ απφ 

ζεξκνγέθπξεο. 

 

 

Τπάξρεη θίλδπλνο πδξαηκνί λα ζηεξενπνηεζνχλ πάλσ ζηελ θξχα εμσηεξηθή επηθάλεηα 

ηεο κφλσζεο πξνθαιψληαο δεκηά. Οξηζκέλα κνλσηηθά πιηθά είλαη πην αλζεθηηθά 
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ζηελ πγξαζία απφ άιια ηδηαίηεξα ηα κνλσηηθά πιηθά ηα νπνία είλαη βαζηζκέλα ζε 

θπζηθά νξγαληθά πξντφληα.  

Με ηελ πξφβιεςε ηεο ζεξκνκφλσζεο ζηηο θαηαζθεπέο εμαζθαιίδεηαη ε ζεξκηθή 

άλεζε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ρψξσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαζψο 

παξεκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ηεο ζεξκηθήο ελεξγείαο απφ ηνλ ρψξν. 

 

4) Σςνηελεζηέρ θεπμομονωηικόηηηαρ κοςθωμάηων ανάλογα με ηο ςλικό πλαίζιος 

και ηον ηύπο ηος ςαλοπίνακα. 

Υλικό 

πλαιζίος 

Πποζηαζία 

πλαιζίος 

ζηο 

άνοιγμα. 

Σςνηελεζηήρ θεπμοπεπαηόηηηαρ (W/m2.K) 

Απλόρ                 

ςαλοπίνακαρ   

Διπλόρ              

ςαλοπίνακαρ      

Διπλόρ με ένα 

θύλλο 

σαμηλήρ 

εκπομπήρ 

Ξύλα ή PVC 

10% 5,3 

 

3,0 2,0 

20% 5,0 2,9 2,0 

 

Αλοςμίνιο 

10% 6,0 3,6 2,4 

20% 6,4 4,3 2,8 

Αλοςμίνιο με 

θεπμοδιακοπή. 

10% 5,7 3,3 2,2 

20% 5,8 3,7 2,5 

 

 

Ο ειηαθφο ρψξνο πιενλεθηεί ζεξκηθά ζηηο ειιεληθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.  

Ο πεξηνξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ζεξκηθψλ πξνζφλησλ ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

απνηξνπή ππεξζέξκαλζεο ελφο ρψξνπ. Σα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε εμαξηψληαη απφ ηηο εζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο. Έηζη, φζνλ 

αθνξά ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγνπλ νη ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ, απηή κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ρψξν θαη 

ηε κείσζε ή ηε κεηαθνξά δξαζηεξηνηήησλ ζε ππαίζξην ρψξν. 

 Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ζπζθεπέο νη πξνζθεξφκελεο 

ιχζεηο είλαη, εθηφο ηεο αξρηθήο επηινγήο ζπζθεπψλ κε ρακειή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, ε ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ γηα ηνλ απνιχησο απαξαίηεην ρξφλν ,ε/θαη ε 
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ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ρψξνπο απφ φπνπ απάγεηαη γξήγνξα ε ζεξκφηεηα κε θπζηθφ ή 

ηερλεηφ αεξηζκνχ. 

 

 

Ζ θίλεζε ηνπ αέξα κέζα ζε έλα θηίξην απάγεη ζεξκφηεηα κε κεηαθνξά απφ ηνπο 

αλζξψπνπο, ηνλ εζσηεξηθφ αέξα θαη ην θέιπθνο.  

Θεπμομόνωζη ηων ζηοισείων ηος κελύθοςρ. Σν θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ζεξκαίλεηαη 

απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ απνξξνθάηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ, ή/θαη απφ ηε 

ζεξκφηεηα πνπ κεηαδίδεη ν αέξαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα λα πεξηνξηζηεί ε ξνε ηεο 

ζσξεπκέλεο ζεξκφηεηαο κε αγσγή πξνο ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θειχθνπο, 

επηβάιιεηαη ε ηνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθήο ζηξψζεο . 

 

Η ζσεηική θέζη ηηρ θεπμομονωηικήρ ζηπώζηρ επεξεάδεη ηε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά 

ηνπ θειχθνπο. Δάλ ηνπνζεηεζεί εμσηεξηθά, πεξηνξίδεηαη ε ξνε θαη ζπζζψξεπζε 

ζεξκφηεηαο ζην ζψκα ηνπ ζηνηρείνπ , ελψ ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο 

απνδίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν: 

  

Απνηειέζκαηα, βξαδχηεξε απφθξηζε ζηηο ειηαθέο πξνζφδνπο θαη κεησκέλε 

δηαθχκαλζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. 

5) Ο θπζηθόο αεξηζκόο πξνζθέξεη ηαρεία απνβνιή ζεξκφηεηαο απφ έλαλ ρψξν 

επεηδή παξαθάκπηεηαη ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ζηε δηαδηθαζία απφξξηςεο ηεο 

ζεξκφηεηαο  ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ο θπζηθφο αεξηζκφο πξνθαιείηαη, είηε ιφγσ 

δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ζηα ζηξψκαηα ηνπ αέξα, είηε ιφγσ αλεκνπίεζεο ζηηο ζέζεηο 

φπνπ ππάξρνπλ αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιεγνχκε ηνλ ηφπν φπνπ ζα θαηνηθήζνπκε , ε κεζνδνινγία 

πνπ θηίδνπκε ηα ζπίηηα καο, θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε , κνηάδνπλ κε απηά ηεο 

ιίζηλεο επνρήο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο αλαθαιχςεηο ηηο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο. 

ε πνιιά θξάηε ηεο Δπξψπεο ηα νηθνινγηθά θηίζκαηα είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα.   

 

Έλαο παξάγνληαο πνπ δείρλεη ηελ άκεζε αλάγθε λα ρξίδνληαη ηα ζπίηηα νηθνινγηθά 

είλαη φηη ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ηα έρεη θάλεη θισβνχο ζαλάηνπ, παξά ρψξνπο 

μεθνχξαζεο θαη πγείαο. Σν θέιπθνο ησλ θηηξίσλ απνηειεί ηνλ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ  δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ. 
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Ζ ζεξκνκφλσζε θαη ε ζεξκηθή κάδα απνηεινχλ πεξίπνπ ηζνδπλάκνπο παξάγνληεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ. Οη ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

απνθπγή ησλ επηβαξχλζεσλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη νη εμήο: 

(i) Ζ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηνλ ήιην θαη θπξίσο ε ζθίαζε ησλ αλνηγκάησλ ψζηε 

λα απνθιείεηαη ε αλεπηζχκεηε ειηαθή αθηηλνβνιία ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

(ii) Ζ εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ αεξηζκνχ ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. 

 

 

Factors influencing performance 

 

Insulation performance is influenced by many factors the most prominent of which 

include: 

Thermal conductivity ("k" or "ι" value) 

Surface emissivity ("ε" value) 

Insulation thickness 

Density 

Specific heat capacity 

Thermal bridging 
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Ση είλαη ζπληειεζηήο ζεξκηθώλ απσιεηώλ U 

Ο είλαη ζπληειεζηήο ζεξκηθψλ απσιεηψλ U καο δείρλεη πφζε είλαη ε απψιεηα 

ζεξκφηεηαο (ζε Watt) αλά m
2 

 επηθάλεηαο κε κηα δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 1 βαζκνχ 

Kelvin. 
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Παξάδεηγκα ζπηηηνχ κε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο 100 m
2 

     

 

 

 

 

 

Γ΄ ΜΔΡΟ : ΚΑΣΑΚΔΤΗ  ΚΗΠΩΝ Δ ΓΩΜΑΣΑ 

 

1) Δηζαγσγή 

 

 Χο Φπηνθαιπκκέλν δψκα ή θήπνο ζε δψκα, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θάζε θήπνο, 

κεηαμχ ηνπ νπνίνπ θαη ηνπ εδάθνπο ππάξρεη έλα θηίξην ή κηα δνκηθή θαηαζθεπή.  

ηνλ νξηζκφ απηφλ πεξηιακβάλνληαη θήπνη ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην θπζηθφ 

έδαθνο. (Μηραιάθε, 2007)  

Ζ θχηεπζε ζηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ είλαη κηα ζεκαληηθή ηερληθή πνπ 

εκθαλίδεη αξθεηά νθέιε, θαζψο νη ζηέγεο απνηεινχλ κεγάινπο αθάιππηνπο ρψξνπο 

ζηηο πφιεηο θαη ε θχηεπζή ηνπο ζα άιιαδε ηελ φςε 

ηεο πφιεο, ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, ζα πξφζθεξε ζεξκνκφλσζε  

θαη ζα δεκηνπξγνχζε ρψξνπο αλαςπρήο. Απηή ε ηερληθή είλαη πνιχ δεκνθηιήο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ε ηερλνινγία έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο ηερληθέο 

εθαξκνγήο ηεο θχηεπζεο ζηηο ζηέγεο αιιά θαη ζε ηαξάηζεο.  
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Οη θπηεκέλεο ζηέγεο ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο ζηηο πξνζβάζηκεο θαη ζηηο 

κε πξνζβάζηκεο. Οη πξνζβάζηκεο νξνθέο είλαη ζηελ νπζία ππαίζξηνη θαη εκηππαίζξηνη 

ρψξνη, είλαη επίζεο επίπεδνη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαςπρή θαη 

μεθνχξαζε. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ηαξαηζφθεπνη αλαβαζκίδνπλ ην θηίξην αηζζεηηθά θαη 

πξνζθέξνπλ ζηνπο ρξήζηεο πιενλέθηεκα. 

 ηηο κε πξνζβάζηκεο, ε βιάζηεζε απνηειεί έλα πιηθφ επηθάιπςεο.  

Γελ είλαη βαηέο θαη δελ έρνπλ απαηηήζεηο, εγθαζίζηαληαη ζε επίπεδεο  

ή θεθιηκέλεο ζηέγεο, έρνπλ κεησκέλν θφζηνο ζπληήξεζεο θαη ζε απηέο κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί γξαζίδη, αγξηνινχινπδα θ.α. αλάινγα κε ην  

θιίκα θαη ηηο βξνρνπηψζεηο, ζε ζηξψκα εδάθνπο 8 εθαηνζηψλ. 

(Υεγθάδη, 2009)  
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2) Δγθαηάζηαζε Κήπνπ 

Ζ εγθαηάζηαζε θήπνπ ζην δψκα ελφο θηηξίνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ηφζν θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ, φζν θαη θαηά ηελ θαηαζθεπή  

ηνπ. 

Πξηλ ηε θαηαζθεπή απαηηείηαη έιεγρνο ηεο θέξνπζαο θαηαζθεπήο, πνπ 

πξφθεηηαη λα δερηεί ηα πξφζζεηα θνξηία ηνπ θήπνπ. ηα πεξηζζφηεξα λεφδκεηα 

θηίξηα δελ απαηηνχληαη πξνζαξκνγέο θαζψο ην βάξνο ηνπ ηερλεηνχ θήπνπ είλαη 

70kg/m² γηα πάρνο ρψκαηνο 30cm. ε παιαηά δψκαηα ηνπνζεηείηαη ιεπηή ζηξψζε 

ρψκαηνο πάρνπο 3cm θαη  

θπηεχνληαη παρχθπηα ηχπνπ Sedum, νπφηε ην βάξνο ηνπ ηερλεηνχ  

 θήπνπ είλαη κφλνλ 15 kg/m². 

Ζ ζεηξά ησλ εξγαζηψλ ζε κία λεφδκεηε θαηαζθεπή θαη ζε έλα παιαηφ 

δψκα είλαη ε αθφινπζε: 

 

(i) ΚΗΠΟ Δ ΓΩΜΑ ΝΔΟΓΜΗΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

1.  Καζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ δψκαηνο. 

2.  Δπάιεηςε κε ειαζηηθφ ζηεγαλσηηθφ αζθαιηηθφ γαιάθησκα ή κε 

ειαζηνκεξέο ζηεγαλσηηθφ ηζηκεληνεηδέο θνλίακα. 

3. Γεκηνπξγία θιίζεσλ έσο 1% κε αθξνκπεηφλ (λεξφ, ηζηκέλην θαη αθξνγφλν), ην 

νπνίν δηαβξέρεηαη κφιηο πεξάζνπλ 4 ψξεο απφ ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ. 

4.  Σνπνζέηεζε εηδηθνχ πιαζηηθνχ ηξηγψλνπ πεξηκεηξηθά γηα εμνκάιπλζε ηεο γσλίαο 

ζπκβνιήο ηνπ δαπέδνπ κε ην ζηεζαίν. 

5. Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο βάξνπο 5kg/m², ε νπνία απνηειείηαη απφ 

αζθαιηηθφ ιάζηηρν νπιηζκέλν κε κε πθαληφ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα βάξνπο 220g /m². 
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6. Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο βάξνπο 4,2 kg/m², ε νπνία είλαη 

αλζεθηηθή ζηηο ξίδεο θαη ηνπο κχθεηεο ιφγσ ηηο εηδηθήο νπζίαο, πνπ πεξηέρεη ζηε 

ρεκηθή ηεο ζχλζεζε. 

7. Μεραληθή ζηεξέσζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεζαίνπ κε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ιάκεο 

απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ε νπνία ζα ζθξαγηζηεί κε αζθαιηηθή καζηίρε θαη ζα 

παθησζεί κε εηδηθά επηθαδκησκέλα αλνμείδσηα βχζκαηα.  

8.  Θεξκνκφλσζε κε θχιια εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 5cm (Ζ εξγαζία απηή 

θξίλεηαη πξναηξεηηθή). 

9.  Πξνζηαζία ησλ πδξνξξνψλ απφ θξαγή ηνπο κε ηνπνζέηεζε ζηξψζεσλ απφ 

θξνθάιεο θαη βφηζαια. 

10. Σνπνζέηεζε απνζηξαγγηζηηθήο κεκβξάλεο κε επηθάιπςε γεσπθάζκαηνο. 

11. Σνπνζέηεζε ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κε εθηνμεπηήξεο λεξνχ ή 

ζηαιαθηνθφξνπο ζσιήλεο. 

12. Γηάζηξσζε ρψκαηνο πάρνπο 30 cm. 

13. Φχηεκα ζάκλσλ, επψλπκσλ, αγγειηθψλ, ηξηαληαθπιιηψλ, ριννηάπεηα θ.ιπ. 

 

(ii)  ΚΗΠΟ Δ ΠΑΛΑΙΟ ΓΩΜΑ 

1. Καζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ δψκαηνο. 

2. Δπάιεηςε κε ειαζηηθφ ζηεγαλσηηθφ αζθαιηηθφ γαιάθησκα. 

3. Σνπνζέηεζε εηδηθνχ πιαζηηθνχ ηξηγψλνπ πεξηκεηξηθά γηα εμνκάιπλζε ηεο γσλίαο 

ζπκβνιήο ηνπ δαπέδνπ κε ην ζηεζαίν. 

4. Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο βάξνπο 5kg / m², ε νπνία απνηειείηαη απφ 

αζθαιηηθφ ιάζηηρν νπιηζκέλν κε κε πθαληφ πνιπεζηεξηθφ χθαζκα βάξνπο 220g/m² . 

5. Σνπνζέηεζε αζθαιηηθήο κεκβξάλεο βάξνπο 4,2kg/m², ε νπνία είλαη 

αλζεθηηθή ζηηο ξίδεο θαη ηνπο κχθεηεο ιφγσ ηεο εηδηθήο νπζίαο πνπ πεξηέρεη ζηε 

ρεκηθή ηεο ζχλζεζε. 

6. Μεραληθή ζηεξέσζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηεζαίνπ κε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ιάκεο 

απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, ε νπνία ζα ζθξαγηζηεί κε αζθαιηηθή καζηίρε θαη ζα 

παθησζεί κε εηδηθά επηθαδκησκέλα αλνμείδσηα βχζκαηα. 

7. Πξνζηαζία ησλ πδξνξξνψλ απφ θξαγή ηνπο κε ηνπνζέηεζε ζηξψζεσλ απφ 

θξνθάιεο θαη βφηζαια. 

8. Σνπνζέηεζε απνζηξαγγηζηηθήο κεκβξάλεο κε επηθάιπςε γεσπθάζκαηνο. 

9. Σνπνζέηεζε πξψηεο ζηξψζεο ρνπκνπνηεηηθψλ πιαθψλ Sekaflor. 

10. Σνπνζέηεζε ιηπάζκαηνο. 
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11. Σνπνζέηεζε ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο κε εθηνμεπηήξεο λεξνχ ή 

ζηαιαθηνθφξνπο ζσιήλεο. 

12. Σνπνζέηεζε δεχηεξεο ζηξψζεο ρνπκνπνηεηηθψλ πιαθψλ Sekaflor. 

13. Γηάζηξσζε ρψκαηνο πάρνπο 3cm. 

14. Φχηεκα παρχθπησλ ηχπνπ Sedum ή ιεβαληίλσλ. πλήζσο 

ηνπνζεηνχληαη 5-6 θπηά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

 ( Πεξδίνο, 2006) 

(3) Φπηά πνπ κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε ηαξαηζόθεπν 

Κάπνηα ζπγθεθξηκέλα θπηά ηα νπνία κπνξνχλ λα πιαηζηψζνπλ έλαλ ηαξαηζφθεπν 

είλαη: αξσκαηηθά θπηά , ζάκλνη,  θαιισπηζηηθά θηι. 

 

        πηθξνδάθλε θπθιάκηλν                                                ζπκάξη 
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 (4) πληήξεζε ζηέγεο θαη θπηώλ  

 

 

 

 

Φχηεπζε 

 

Τπφζηξσκα θχηεπζεο γηα εθηαηηθφ 

ηχπν 

ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 

 

Απνζηξαγγηζηηθή Μεκβξάλε  

 

Αληηξηδηθφ ζηεγαλσηηθφ ζχζηεκα  

 

Δπηθάλεηα πξνο δηακφξθσζε  

 

 

Κάησ απφ ην εδαθηθφ ππφζηξσκα ππάξρνπλ δηάθνξεο κεκβξάλεο πνπ πξνζηαηεχνπλ 

ην ζπίηη ζαο θαη δηαηεξνχλ ηηο θαιέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. Οη κεκβξάλεο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ έλα ζηξψκα απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζπγθξαηεί ην λεξφ 

(ππφζηξσκα θχηεπζεο), έλα ζηξψκα απνζηξάγγηζεο, έλα ζηξψκα πνπ πξνζηαηεχεη 

ηελ ζηέγε απφ ηελ εηζρψξεζε ησλ ξηδψλ (αληηξηδηθφ ζηεγαλσηηθφ ζχζηεκα)θαη ην 

πνιχ ζεκαληηθφ αδηάβξνρν ζηξψκα. Γη’ απηφ είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί 

έλα ζηξψκα κνλσηηθνχ πιηθνχ θάησ απφ ην αδηάβξνρν θάιπκκα γηα λα κελ έρεηε  

απψιεηα ζεξκφηεηαο. 
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                             Απνζηξαγγηζηηθή Μεκβξάλε 

 

 (5) Η κόλσζε ηεο ζηέγεο  

Ζ ζηέγε κπνξεί λα κνλσζεί, γεκίδνληαο θαη ζαληδψλνληαο απφ  πάλσ ηα θεθιηκέλα 

δνθάξηα. Σν πάρνο ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ αλαγθαζηηθά  ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν. 

Ο αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο αιιά απφ ηελ εμσηεξηθή  πιεπξά ηεο 

κφλσζεο, επνκέλσο ζα πξέπεη λα αθεζεί έλα θελφ κεηαμχ ηνπ κνλσηηθνχ πιηθνχ θαη 

ηεο ζηέγεο, πνπ ζα εθηείλεηαη πξνο ηα θάησ κέρξη έλα θελφ ησλ καξθίδσλ.  

 

 (6) Οη πνιιαπιέο ρξήζεηο κηαο ζηέγεο 

Σνπνζεηψληαο επίπεδνπο ειηνζπιιέθηεο, ζα κπνξείηε λα έρεηε δεζηφ λεξφ. Μπνξείηε 

λα παξάγεηε ειεθηξηζκφ ηνπνζεηψληαο θσηνβνιηατθά πιαίζηα. Δπίζεο, κπνξείηε λα 

δηνρεηεχζεηε ην λεξφ ηεο βξνρήο ζε δεμακελέο λεξνύ θαη λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε 

ηφζν γηα ηνλ θήπν φζν θαη γηα ην ζπίηη ζαο. 

 (Anderson, 2008 )  

 

(7) Πιενλεθηήκα ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ 

Αλακθίβνια ε θαηαζθεπή ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο, παξφιε ηελ νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα έρεη, είλαη απνδεδεηγκέλν φηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη λα 

πξνζθέξεη πνιιά ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ησλ κεγαινππφιεσλ. 

 

(i) Πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

• Μείσζε θαηαλάισζεο γηα ζέξκαλζε θαη ςύμε 
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Με ηα θπηεκέλα δψκαηα επηηπγράλεηαη ε απνξξφθεζε κεγάισλ πνζνηήησλ ειηαθήο 

ελέξγεηαο, ε νπνία ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζα απνδηδφηαλ ζην πεξηβάιινλ.  

 

• θηαζκόο από ην θύιισκα 

Σα θπηά παξέρνπλ πιήξε ζθηαζκφ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δψκαηνο θαη εμαζθαιίδνπλ κε 

ηνλ ηξφπν απηφ ηε κεησκέλε ζεξκαληηθή επηβάξπλζε 

ηνπ θηεξίνπ. 

 

• Δμαηκηζνδηαπλνή 

Με ηε δηαδηθαζία ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο, ηα θπηά πξνζθέξνπλ ςπθηηθά θνξηία, ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο παξέρνπλ δξνζηζκφ. 

 

• Αύμεζε ζεξκηθήο πξνζηαζίαο  

Σα θπηά πξνζηαηεχνπλ ην δψκα θαη δελ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, ελψ παξάιιεια κεηψλνπλ ηηο κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο 

ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

• Αύμεζε ζεξκνρσξεηηθόηεηαο 

Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ζε ζρέζε κε 

απηήλ ελφο ζπκβαηηθνχ δψκαηνο, εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ζεξκηθήο κάδαο ησλ 

θεπεπηηθψλ ζηξψζεσλ.  

 

(ii) Πιενλεθηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζην πεξηβάιινλ 

• Μείσζε ερνξύπαλζεο 

ηα θπηεκέλα δψκαηα, ν ζπλδπαζκφο ηνπ ρψκαηνο, ησλ θπηψλ θαη ησλ παγηδεπκέλσλ 

ζηξσκάησλ ηνπ αέξα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θίιηξν απνκφλσζεο ηνπ ήρνπ.  

• Γέζκεπζε ζθόλεο θαη ξύπσλ 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ζσκαηηδίσλ ηεο αηκφζθαηξαο δεζκεχεηαη απφ ην θχιισκα 

ησλ θπηψλ, ιεηηνπξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ σο θίιηξν ζπγθξάηεζεο πνιιψλ 

επηβιαβψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ αέξα. 

 

• Βειηίσζε κηθξνθιίκαηνο πεξηνρήο 

Σα θπηά εκπινπηίδνπλ ηελ αηκφζθαηξα κε νμπγφλν θαη ηελ απνδεζκεχνπλ απφ ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο. 
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• Φπζηθό θαηαθύγην γηα ηελ ηνπηθή παλίδα θαη ρισξίδα 

Με ηελ θαηαζθεπή θήπσλ ζηα δψκαηα θαη ηελ επαλαθνξά ηεο «ρακέλεο» θχζεο 

κέζα ζην ππθλνδνκεκέλν πεξηβάιινλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, είλαη δπλαηφλ λα 

πνιιαπιαζηαζηνχλ πνιιά είδε ρισξίδαο, ηα νπνία ζηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο δελ 

κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ. 

• Δπαλάθηεζε πεξηνρώλ πξαζίλνπ 

Σα θπηεκέλα δψκαηα απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ιηγνζηνχο ελαπνκείλαληεο ηξφπνπο 

επαλαθνξάο ηεο βιάζηεζεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν. 

 • Μείσζε θόξηηζεο αζηηθνύ δηθηύνπ απνξξνήο πδάησλ κε ηελ θαηαθξάηεζε 

λεξνύ από ηα θπηά 

Σα θπηεκέλα δψκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ απνξξνή ησλ λεξψλ ηεο βξνρήο έσο 

θαη 90%.  

 

(iii)Πιενλεθηήκαηα θνηλσληθά 

• Αμηνπνίεζε ρώξνπ 

Με ηε δεκηνπξγία βαηψλ θπηεκέλσλ δσκάησλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πνιινί 

αλεθκεηάιιεπηνη ρψξνη, νη νπνίνη ζηηο κέξεο καο κφλν αηζζεηηθή ππνβάζκηζε 

«πξνζθέξνπλ» ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 

 

• Αύμεζε αμίαο ηεο ηδηνθηεζίαο 

Αλακθίβνια, ηα θπηεκέλα δψκαηα εθηφο απφ ηα θνηλσληθά, θαηαζθεπαζηηθά, 

ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη αηζζεηηθά νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ, απνηεινχλ 

ζηνηρεία πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζδίδνπλ ζην θηίξην ηδηαίηεξε αμία θαη θέξδνο. 

• Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε  

Με ηελ θαηαζθεπή πξάζηλσλ ζηεγψλ επηηπγράλεηαη θαη ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 

 

 

(8) Μεηνλεθηήκαηα ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ 

 

 

• Η νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

 

Αλακθίβνια, ε θαηαζθεπή ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο απαηηεί θάπνην επηπιένλ θφζηνο, 

http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=2&lang=gr&CategoryID=3&ArticleID=89#4
http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=2&lang=gr&CategoryID=3&ArticleID=89#4
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ην νπνίν ζηηο ζεκεξηλέο ειιεληθέο θαηαζθεπέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. Σν θφζηνο 

απηφ, αθνξά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θήπνπ, ην 

θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο θαη ηέινο ηε ζπληήξεζε ηνπ. 

 

• Η ζηαηηθή επηβάξπλζε θπηεκέλσλ δσκάησλ 

 

Ζ δεκηνπξγία ή ε απαγφξεπζε ηεο θαηαζθεπήο ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο, ζηεξίδεηαη 

αξρηθά θαη κφλν ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. ε πεξίπησζε πνπ ε ππάξρνπζα θέξνπζα 

θαηαζθεπή δελ κπνξεί λα δερηεί ηελ πξφζζεηε ζηαηηθή επηβάξπλζε, ηφηε ε 

θαηαζθεπή ηνπ θήπνπ ζην δψκα, πξέπεη λα ζεσξείηαη εμαξρήο απαγνξεπηηθή. 

 

• Ο θίλδπλνο πγξαζίαο 

 

Αλακθίβνια έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πνιινί 

«θνβνχληαη» αθφκα ηα θπηεκέλα δψκαηα, είλαη ν θίλδπλνο πγξαζίαο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ απηφλ, ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

 • Η δπζθνιία επηζθεπήο ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ ζηεγαλσηηθώλ ζηξώζεσλ 

 

ε πεξηπηψζεηο βιάβεο ησλ ζηεγαλσηηθψλ ζηξψζεσλ, απαηηείηαη άκεζε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξφιν πνπ κπνξεί λα ππάξμεη ηνπηθή απνμήισζε 

ησλ πξνβιεκαηηθψλ ζηξψζεσλ ηεο θαηαζθεπήο θαη πάιη ε δηαδηθαζία δελ παχεη λα 

είλαη ηδηαίηεξα δαπαλεξή. 

 

 • Η ζπλερήο θξνληίδα ηνπ θήπνπ 

 

Δίλαη αλακελφκελν φηη έλα θπηεκέλν δψκα ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη 

θξνληίδα, απφ φηη έλαο θήπνο ζηε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο, εμαηηίαο θπξίσο ηεο 

δηείζδπζεο ησλ ξηδψλ, ηεο χπαξμεο ηνπ λεξνχ θαη ησλ πηζαλψλ αζηνρηψλ ηεο 

θαηαζθεπήο. 

(Μηραιάθε, 2007) 
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(9) Κόζηνο Καηαζθεπήο  

Ζ θαηαζθεπή ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο απαηηεί θάπνην επηπιένλ θφζηνο, ην νπνίν 

αθνξά ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ θήπνπ, ην θαηαζθεπαζηηθφ 

θνκκάηη ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο θαη ηέινο ηε ζπληήξεζε ηνπ. ε λέα θηήξηα, εάλ ην 

θπηεκέλν δψκα ελζσκαησζεί απφ ηελ αξρή ζην ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο, ηφηε ε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ είλαη ζρεηηθά 

κηθξή. Σα νθέιε δε απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ δίλνπλ ππεξαμία ζηελ θαηαζθεπή θαη 

βειηηψλνπλ ην πεξηβάιινλ καο. ε πθηζηάκελα θηήξηα, ζηα νπνία ηα επηηξεπφκελα 

πξφζζεηα θνξηία δελ είλαη κεγάια, κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θπηεχζεηο εθηαηηθνχ 

ηχπνπ, νη νπνίεο απαηηνχλ κηθξφ πάρνο θχηεπζεο θαη βάξνο, θαη ησλ νπνίσλ ην 

θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο είλαη πξνζηηφ.  

(1ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Γομικών Υλικών και Σηοισείων, ΤΔΔ, Αθήνα, 21-23 Μαΐος, 

2008) 

 

 

 

(10) Δημόζια διαβούλεσζη για ηην Υποσργική Απόθαζη «Όροι, προϋποθέζεις και 

διαδικαζία καηαζκεσής θσηεμένων επιθανειών ζε δώμαηα, ζηέγες και σπαίθριοσς 

τώροσς κηιρίων» (31/12/2011) 

 

 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζχγρξνλεο πφιεηο είλαη ε 

έιιεηςε ρψξσλ πξαζίλνπ. Ζ θαηάιεςε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ απφ ην ηζηκέλην έρεη 
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ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο αθνχ ηα θηίξηα επζχλνληαη, 

ζε κεγάιν πνζνζηφ, γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε, αιιά θαη γηα ηελ εθπνκπή 

ξχπσλ θαη αεξίσλ. 

Ζ αχμεζε ηεο πνζφζησζεο ησλ πξάζηλσλ επηθαλεηψλ ζπκβάιεη ζηελ αηζζεηηθή, 

κνξθνινγηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πφιεσλ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο: νη θπηεκέλεο επηθάλεηεο βειηηψλνπλ ην κηθξνθιίκα ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ, κεηψλνπλ ηε ζθφλε θαη ην λέθνο, εληζρχνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ηε κφλσζε 

ησλ θηηξίσλ, απμάλνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη δεκηνπξγνχλ θπζηθφ 

πεξηβάιινλ γηα ηελ αζηηθή ρισξίδα θαη παλίδα, ηνπο ιεγφκελνπο «πξάζηλνπο 

δηαδξφκνπο». Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηελ ηζνθαηαλνκή ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη 

εμηζνξξνπνχλ ηηο αληζφηεηεο ζηηο επηβαξεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο.  

Σν πιαίζην, νη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θπηεκέλσλ 

επηθαλεηψλ ζε δψκαηα, ζηέγεο θαη ππαίζξηνπο ρψξνπο θηηξίσλ πνπ ζήκεξα ηίζεηαη ζε 

δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζεζκνζεηεί κηα πξαθηηθή ζπκπιεξψλνληαο έλα θελφ πνπ 

ππήξρε, κέρξη πξφζθαηα, ζην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην κε απνηέιεζκα είηε λα κελ 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θπηεκέλεο επηθάλεηεο ζε δψκαηα, ζηέγεο θαη ππαίζξηνπο 

ρψξνπο θηηξίσλ είηε λα ηαιαηπσξνχληαη νη πνιίηεο ζηα δηθαζηήξηα αληηκεησπίδνληαο 

θάζε αληίδξαζε πνπ έθξηλε σο απζαίξεηε – άξα παξάλνκε – απηήλ ηελ πξαθηηθή. Ο 

Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο ΠΔΚΑ 

Νηθφιανο εθνπλάθεο 

 

 

 

Γ΄ΜΔΡΟ:  ΦΤΙΚΟ  ΚΛΙΜΑΣΙΜΟ 

 (1) ΙΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΑΔΡΑ 

Σν ηφλ είλαη έλα άηνκν ή κία νκάδα αηφκσλ πνπ έρνπλ θνξηηζηεί ειεθηξηθά. 

Απνθαιείηαη αληφλ ή θαηηφλ αλάινγα κε ην εάλ ην θνξηίν ηνπ είλαη αξλεηηθφ ή 

ζεηηθφ. χκθσλα κε ηε βαζηθή αξρή ηνπ ηνληζκνχ ηεο αηκφζθαηξαο, ηα ζεηηθά ηφληα 

(+), απφ ηα νπνία ιείπνπλ ειεθηξφληα, αλαδεηψληαο ηε ρακέλε ηζνξξνπία ηνπο, 
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αληινχλ ελέξγεηα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ζε βάξνο φζσλ βξίζθνληαη ζ' απηφ θαη 

θπξίσο ζε βάξνο ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ. Γειαδή ν ηζρπξά θνξηηζκέλνο κε ζεηηθά 

ηφληα αέξαο ησλ κνιπζκέλσλ πφιεσλ ή ησλ δηακεξηζκάησλ φπνπ δνχκε, ή αθφκα θαη 

ησλ απηνθηλήησλ κε ηα νπνία θηλνχκαζηε ζα πξνζπαζήζεη λα " αληιήζεη " ηε δσηηθή 

ελέξγεηα πνπ έρνπκε επάλσ καο. Αληίζεηα, ηα αξλεηηθά ηφληα, πξνζπαζψληαο λα 

απνβάινπλ ηα επηπιένλ ειεθηξφληά ηνπο, καο ηα κεηαδίδνπλ ζηελ πξψηε επθαηξία 

επαθήο καδί ηνπο. Με θαιφ θαηξφ ηα θπηά θαη ηδίσο ηα δέληξα παξάγνπλ αξσκαηηθά 

αξλεηηθά ηφληα θαη " ζπιιακβάλνπλ " ζεηηθά ηφληα γηα λα ηα νδεγήζνπλ ζην έδαθνο. 

Σν θχζεκα επίζεο ηνπ αλέκνπ αλάκεζα ζηα δέληξα πξνθαιεί έλαλ ηνληζκφ. 

 Γη' απηφ θαη ε παξνπζία ησλ θπηψλ γχξσ απφ κηα θαηαζθεπή δελ πξέπεη λα γίλεηαη 

κφλν γηα ην ζθηαζκφ ηεο ή κφλν γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο, αιιά θαη γηα ιφγνπο πγείαο,  

 

 

(2) ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ηε κειέηε θαη θαηαζθεπή ελφο θηηξίνπ είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ην θιίκα ηεο 

πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα: 

- Σελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε Kwh/εκέξα 

- Σελ ειηνθάλεηα ζε ψξεο 

- Σε κέγηζηε θαη ειάρηζηε κεληαία θαη εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ζε βαζκνχο Κειζίνπ. 

 

- Σε κεληαία βξνρφπησζε ζε ρηιηνζηά 

- Σε κέζε εκεξήζηα θαη κεληαία ζρεηηθή πγξαζία 

- Σνχο αλέκνπο αλά κήλα θαη έηνο 

 Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ην θηίξην κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα δηαηεξείηαη δεζηφ ην ρεηκψλα θαη δξνζεξφ ην θαινθαίξη, ρξεζηκνπνηψληαο  

ζην ειάρηζην ή θαη θαζφινπ ηα ζπλήζε κέζα ςχμεο θαη ζέξκαλζεο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ πάξα πνιχ ελέξγεηα. 
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1. Σα ειηαθά παξάζπξα 

 Δίλαη ην απινχζηεξν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ελφο ρψξνπ κε θπζηθφ ηξφπν αλάινγα κε 

ην είδνο θαη ην πάρνο ησλ ηδακηψλ. Δπηηξέπεη ηε ζέξκαλζε ελφο ρψξνπ κέζσ ηεο 

άκεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη νπζηαζηηθά κεγάια αλνίγκαηα 

ζην λφηην κέξνο ηνπ θηηξίνπ κε ηε κνξθή π.ρ. παξαζχξσλ, ζπξφκελσλ ή αλνηγνκέλσλ 

ζπξψλ ή αθφκα θαη θεγγηηψλ, πνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ δνκηθψλ 

πιηθψλ θαη θπζηθά θαηάιιειεο ζεξκνκφλσζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ, λα 

κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ζεξκφηεηα θαη λα ηελ 

απνδψζνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Ζ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ 

αλνηγκάησλ πξέπεη λα έρεη θαηάιιεια κειεηεζεί, ψζηε λα κε ζθηάδνληαη θαζφινπ ην 

ρεηκψλα θαη λα κπνξνχλ λα ζθηαζηνχλ ην θαινθαίξη, νπφηε θαη απνδεηνχκε ηε 

κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ κηαο θαηαζθεπήο. 

 

2. Σα ζεξκνθήπηα  

Σν γπαιί έρεη ηελ ηδηφηεηα λα είλαη δηαπεξαηφ απφ ηηο πξνζπίπηνπζεο αθηίλεο ηνπ 

νξαηνχ θάζκαηνο θαη ηηο ππέξπζξεο αθηίλεο κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο. Αληίζεηα δελ 

είλαη δηαπεξαηφ απφ ηηο ππέξπζξεο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

ζεξκηθή αθηηλνβνιία. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζηε γπάιηλε επηθάλεηα ελφο 

ζεξκνθεπίνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ηελ δηαπεξλά. Σν γπαιί απνξξνθά έλα κέξνο 

ηεο αθηηλνβνιίαο, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα δηνρεηεχεη πξνο ην εζσηεξηθφ θαη πξνο ην 

εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ αληαλαθιά έλα άιιν κέξνο ηεο 

πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο πξνο ηα έμσ.  

Ζ ελέξγεηα πνπ δηαπεξλά ην γπάιηλν θέιπθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηειηθά πξνζπίπηεη ζε 

θάπνηα αδηαπέξαζηα απφ ην θψο ζψκαηα, φπσο νη ηνίρνη θαη ην δάπεδν, πνπ 

απνξξνθνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, κε απνηέιεζκα λα αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία 

ηνπο. Ζ ζεξκφηεηα απηή δηαλέκεηαη δη' αγσγήο κέζα ζην ίδην ην ζψκα, δηα κεηαθνξάο 

θαη δη' επαλεθπνκπήο αθηηλνβνιίαο πξνο ηηο επηθάλεηεο κε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία, 

φπσο νη ηνίρνη θαη ηα παξάζπξα πνπ δελ θσηίδνληαη άκεζα απφ ηνλ ήιην. Καζψο 

φκσο ην γπαιί δελ είλαη δηαπεξαηφ απφ ηηο αθηηλνβνιίεο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο, 
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φπσο απηέο πνπ εθπέκπνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ηα πιηθά θαη ηα αληηθείκελα πνπ 

βξίζθνληαη κέζα ζην ζεξκνθήπην, νη ζεξκηθέο απηέο αθηηλνβνιίεο αληαλαθιψληαη θαη 

κέλνπλ εγθισβηζκέλεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Οη απψιεηεο δη' αγσγήο απφ ηηο γπάιηλεο επηθάλεηεο απ' φπνπ εηζέξρεηαη ν ήιηνο είλαη 

κεδακηλέο, αθνχ ην ίδην ην γπαιί έρεη ήδε, φπσο αλαθέξακε, πςειή ζεξκνθξαζία. 

Με βάζε ινηπφλ ηηο παξαπάλσ γλψζεηο θαη αξρέο, κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζηε 

ιχζε ηεο ελζσκάησζεο, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, ζε κία αξρηηεθηνληθή θάηνςε ελφο 

ζεξκνθεπίνπ, πνπ λα απνδίδεη ζε έλα ζπίηη ηελ αλαγθαία πνζφηεηα ζεξκφηεηαο. 

 

3. Καλαδηθό πεγάδη 

Δθκεηαιιεπφκελνη ηηο δηαθνξέο ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ αέξα θαη ηεο γεο, 

κπνξνχκε αθφκα λα εηζαγάγνπκε αέξα απφ έλα απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηεο 

θαηαζθεπήο, ζε κηα ζεξκνθξαζία (α) θη αθνχ ηνλ αλαγθάζνπκε κε θπζηθφ ή 

κεραληθφ ηξφπν λα πεξάζεη απφ έλα δεδνκέλν βάζνο κέζα ζην ππέδαθνο λα ηνλ 

εηζαγάγνπκε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ, ζε κία ζεξκνθξαζία (β). 

Με δεδνκέλν ινηπφλ ην φηη ε ζεξκνθξαζία ζην βάζνο ησλ δχν πεξίπνπ κέηξσλ είλαη 

ζρεδφλ ζηαζεξή ρεηκψλα-θαινθαίξη ζηνπο 12 C, κπνξνχκε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζσιήλα δηακέηξνπ 30 εθαηνζηψλ, κήθνπο ην ιηγφηεξν 20κ. θαη 

κε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 30
ν
 C, λα έρνπκε θπζηθφ θιηκαηηζκφ θαη ζεξκνθξαζίεο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο γχξσ ζηνπο 20 έσο 23 C. Αο ζεκεησζεί επίζεο φηη 

ζην εζσηεξηθφ ελφο ζπηηηνχ πξέπεη λα απνθεχγεηαη, θαη γηα ιφγνπο βηνινγηθνχο θαη 

γηα ιφγνπο ςπρνινγηθνχο ε ιεγφκελε ζεξκηθή κνλνηνλία. Γη' απηφ ε θαιχηεξε ιχζε 

είλαη εθείλε πνπ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζηα δηάθνξα δσκάηηα. 

 

Τπλνδσκάηην                            17
ν
C                          Καζηζηηθφ                             20

ν
C 

 

WC                                            20
ν
C                           Γξαθείν                                17

ν
 

Κνπδίλα                                     18
ν
C                          θάια                                   10

ν
C 
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 4. Ο ζθηαζκόο ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ ηνπ                                                

     Ο ζθηαζκφο ηνπ θηεξίνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε θπιινβφισλ 

δέληξσλ θαη βιάζηεζεο ζε ζέζεηο θαηάιιειεο, έηζη ψζηε λα δηαθφπηεηαη ν ειηαζκφο 

ηνπ θηεξίνπ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ζ βιάζηεζε κεηξηάδεη ηαπηφρξνλα  ηελ 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ζεξκφηεηαο απφ ην θχιισκα. 

   Ζ ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ θαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 

ζθίαζεο ζε κνξθή, κέγεζνο θαη ζέζε, είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

φςεο. (Εαραξφπνπινο, 2001)   

   Βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο ειηνπξνζηαζίαο  

ησλ αλνηγκάησλ είλαη :                                                                                               

-ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ (θαηνηθία, ζρνιείν, εξγαζηαθφο ρψξνο)    

-ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο φςεο,        

-ε κνξθή ησλ αλνηγκάησλ-αλνίγκαηα ζπλερφκελα ή δηαθνπηφκελα απφ ηνίρνπο,  

-ε αηζζεηηθή ηνπ θηεξίνπ θαη ε κνξθνινγία ησλ  αλνηγκάησλ ,    

-ν παξάγσλ νηθνλνκία ζηελ θαηαζθεπή, σο αξρηθή επέλδπζε θαη σο θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο. (Εαραξφπνπινο, 2001) 

 

   5. Σν θηήξην σο θπζηθόο  ειηαθόο ζπιιέθηεο   

     

    Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ πξνθεηκέλνπ ην θηήξην λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

βηνθιηκαηηθή αληίιεςε έρνπλ σο εμήο : α) ην θηήξην λα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε 

ζεξκφηεηαο, β )ην θηήξην λα ιεηηνπξγεί σο παγίδα ζεξκφηεηαο, γ) ην θηήξην λα 

ιεηηνπξγεί σο θπζηθφο ειηαθφο ζπιιέθηεο ην ρεηκψλα, δ) ην θηήξην λα ιεηηνπξγεί σο 

απνζήθε θπζηθήο ςχμεο ην θαινθαίξη.( Δπαγγειηλφο, 2001)  

 

6. Φπζηθόο Αεξηζκόο 

  

     Ο θπζηθφο αεξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ πγεία ησλ 

ελνίθσλ, ζηελ ζεξκηθή άλεζε θαη ζην αίζζεκα επεμίαο. Γηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή 

ζεξκφηεηαο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο κε ην πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια ζπκβάιεη ζηε 

θπζηθή ςχμε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο. Ο θπζηθφο αεξηζκφο εμαξηάηαη 

απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ πλένληνο αλέκνπ θαη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πηέζεσλ πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ αιιά θαη απφ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο 
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πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ.     

Δπηπιένλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε είλαη νη παξάκεηξνη πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ ησλ θηηξίσλ είλαη: 

 

Α) θέζη και ηο μέγεθορ ηων ανοιγμάηων. Γεληθά ηζρχεη ε ηνπνζέηεζε αλνηγκάησλ 

ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνίρνπο θαη κάιηζηα αληηκέησπνπο, έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγείηαη αεξηζκφο ζε φιν ην ρψξν. Δπίζεο, ηα κεγέζε εηζφδνπ θαη εμφδνπ 

πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα αξθεί ε ζέζε ηνπο ζηελ ηνκή λα κελ βξίζθεηαη ζην 

ίδην επίπεδν. 

Β) οι εξωηεπικέρ ζςνθήκερ και κςπίωρ η καηεύθςνζη ηων δποζεπών ανέμων. Οη 

δξνζεξνί άλεκνη-αχξεο έρνπλ ζπλήζσο λφηηα ή λνηηναλαηνιηθή θαηεχζπλζε –

εμαξηάηαη βεβαίσο θαη απφ ην αλάγιπθν ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

Γ) ηο σπώμα και η ςθή ηων εξωηεπικών επιθανειών. Σα αλνηρηά ρξψκαηα 

αληαλαθινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πίζσ ζην πεξηβάιινλ θαη 

έηζη βνεζνχλ ζηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ αιιά θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

δξνζηάο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

 

      Γεληθά, ε αλαλέσζε ηνπ αέξα (αεξηζκφο) ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ εμαζθαιίδεη 

φξνπο πγηεηλήο δηαβίσζεο ζηνπο ελνίθνπο, γηαηί παξέρεη θξέζθν αέξα, πινχζην ζε 

νμπγφλν,  απνκαθξχλεη ηηο δπζνζκίεο θαη ηελ πεξίζζηα ζεξκφηεηα   

 

   7. Πξνζαλαηνιηζκόο   

 

       Γηα ηελ εχθξαηε δψλε, ζε ζρέζε κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ν θαιχηεξνο 

πξνζαλαηνιηζκφο είλαη ν λνηηναλαηνιηθφο γηαηί αθελφο ε δηαζέζηκε ειηαθή 

αθηηλνβνιία είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε ζε αλαηνιή θαη δχζε 

γηα ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα αιιά θαη αθεηέξνπ πξνζηαηεχεη ην θηήξην απφ ηνπο 

ςπρξνχο βφξεηνπο αλέκνπο. Αληίζεηα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ ην θηήξην 

δξνζίδεηαη απφ ηηο αχξεο, ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ε έληαζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο, πεξηνξίδνληαο ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ  

Γεληθά, ν θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηεξίνπ πξέπεη ζπκπίπηεη κε ηελ θαηεχζπλζε 

ηεο ζέαο αθνχ είλαη έλα θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

θηεξίνπ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Θεσξεηηθά, πξνβιεκαηηθνί  πξνζαλαηνιηζκνί 

γηα ηελ ζεξηλή επνρή είλαη ν αλαηνιηθφο θαη ν δπηηθφο, επεηδή ηνπο ζεξηλνχο κήλεο 
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απφ ηηο θαηεπζχλζεηο απηέο νη ειηαθέο αθηίλεο πξνζπίπηνπλ ζηηο θαηαθφξπθεο 

επηθάλεηεο γηα πνιιέο ψξεο ππφ γσλίεο ρακεινχ χςνπο. 

 ηελ πξάμε, ν δπηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο απνδεηθλχεηαη δπζκελέζηεξνο  ιφγσ ηνπ 

φηη ε ζεξκφηεηα απφ ηελ απεπζείαο πξφζπησζε ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ πξνζηίζεηαη ζε 

απηήλ πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί απφ ηελ πξσηλή δξάζε ηνπ ήιηνπ. (Εαραξφπνπινο, 

2001) )  

 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δεκηνπξγεί κία πξάζηλε θαηαζθεπή, θηιηθή γηα 

ην πεξηβάιινλ, ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη λέεο ηερλνινγίεο θαη ηερληθέο, ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη δφκεζεο, ελαιιαθηηθή ζέξκαλζε-ςχμε ρακειήο θαηαλάισζεο, πεξηζζφηεξε 

ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε, έμππλα ζρεδηαζκέλνη ρψξνη, πνηφηεηα θαηαζθεπήο, 

απνηξνπή δεκηνπξγίαο πγξαζίαο, ζπκπαγή, θαη αληηζεηζκηθά θηήξηα, κεδεληθφ 

θφζηνο ζπληήξεζεο. 

  Αλ ζέινπκε λα ζεβαζηνχκε ην πεξηβάιινλ, λα θάλνπκε πην άλεηε ηε δηακνλή ζηνλ 

πξνζσπηθφ καο ρψξν θαη απνδνηηθφηεξε ηελ εξγαζία καο αιιά παξάιιεια λα 

θάλνπκε θαη νηθνλνκία, ηφηε πξέπεη λα ζρεδηάζνπκε ηηο θαηνηθίεο καο ζχκθσλα κε 

φια φζα κειεηήζακε. Αλ πάιη ε θαηνηθία είλαη παιηά κπνξνχκε ρσξίο κεγάιε 

επηβάξπλζε θαη κε γξήγνξε απφζβεζε θφζηνπο λα ηε κεηαηξέςνπκε ζε κηα πην 

νηθνλνκηθή αιιά παξάιιεια θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαηνηθία.  
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