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Περίληψη 

Η εργασία έχει θέµα την παρουσίαση µιας προτεινόµενης Ενεργειακής αναβάθµισης 

µέσω του ανασχεδιασµού ενός εγκαταλελειµµένου ξενοδοχειακού συγκροτήµατος. 

Πρόκειται για το ξενοδοχείο «Αµαλία» στην Κάρυστο Ευβοίας. Ένα κτίριο 

κατασκευασµένο το 1970, το οποίο λειτούργησε έως τις αρχές του 1980 και γνώρισε 

ιδιαίτερη άνθιση λόγω του µεγέθους και της µοναδικής τοποθεσίας του. Σκοπός αυτής 

της πρότασης είναι να διαπιστώσουµε τον τρόπο µε τον οποίο κτίρια µιας άλλης εποχής 

µπορούν όχι απλά να ανακαινιστούν αλλά να ανασχεδιαστούν έτσι ώστε να καλύπτουν 

τις ανάγκες του σήµερα. Επίσης θα δούµε το πως ένα κτίριο κατασκευασµένο σε µια 

εποχή όπου η έννοια της εξοικονόµησης ενέργειας ήταν άγνωστη, µπορεί να αποτελέσει 

κτίριο µειωµένων καταναλώσεων και ενεργειακά αποδοτικό, µε έξυπνες λύσεις στο 

σχεδιασµό αλλά και στην επιλογή υλικών και τεχνοτροπιών.  

Η παρούσα πτυχιακή χωρίζεται σε δυο µέρη. Στο πρώτο θεωρητικό µέρος θα γίνουν 

αρχικά κάποιες αναφορές στις αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής και θα παραταθούν 

κάποια παραδείγµατα κτιρίων µεγάλης σηµασίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν 

κάποια στοιχεία που αφορούν την πόλη και την περιοχή που είναι κατασκευασµένο το 

ξενοδοχείο. Τέλος, θα καταγραφούν οι βασικές αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, τις 

οποίες στη συνέχεια θα εφαρµόσουµε στην υπάρχουσα κατασκευή. 

Στο δεύτερο µέρος αρχικά θα γίνει µια πλήρης περιγραφή του υπάρχοντος κτιρίου βάσει 

την αποτύπωσης που σχεδιάστηκε µετά από αυτοψίες και επιµετρήσεις. Θα πάρουµε 

στοιχεία για το µέγεθος, τον προσανατολισµό και τους επιµέρους εσωτερικούς χώρους. 

Θα ακολουθήσουν τα συµπεράσµατα ως προς το ενεργειακό κοµµάτι του υπάρχοντος 

κτιρίου, βάσει των οποίων θα γίνει ο ανασχεδιασµός. Τέλος θα γίνει πλήρης περιγραφή 

των νέων εσωτερικών διαρρυθµίσεων και παρουσίαση των κατόψεων όλων των 

επιπέδων. Θα τεκµηριωθούν οι επιλογές της χρήσης των χώρων βάσει λειτουργικότητας, 

βάσει των νέων τουριστικών αναγκών της εποχής και κυρίως βάσει της ανάγκης µείωσης 

των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου. Βιοκλιµατικές σχεδιαστικές λεπτοµέρειες 

θα ακολουθούν κάθε επιµέρους σχέδιο κάτοψης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Εισαγωγή 

Στην Κάρυστο Ευβοίας και συγκεκριµένα στο νοτιότερο άκρο της Εύβοιας, την περιοχή 

«Μπούρος», βρίσκεται ένα εγκαταλελειµµένο ξενοδοχειακό συγκρότηµα µε το όνοµα 

«Αµαλία». Το συγκρότηµα κατασκευάστηκε το 1970 και λειτούργησε για περίπου δέκα 

χρόνια. Από τις αρχές του 1980 είναι εγκαταλελειµµένο και αποτελεί έναν τεράστιο 

σκελετό από µπετόν, τούβλα και µπάζα, σε ένα από τα οµορφότερα σηµεία της περιοχής, 

µε αµφιθεατρική θέα του Αιγαίου και της πόλης της Καρύστου. Αυτό στάθηκε και η 

αφορµή της επιλογής ως θέµα για την εργασία µου. Ως µηχανικός και ως κάτοικος της 

περιοχής παρατηρούσα την άσχηµη κατάσταση του κτιρίου, που αποτελεί µια 

υγειονοµική βόµβα λόγω της πολυετούς εγκατάλειψης και της ερηµικής τις νυχτερινές 

ώρες περιοχή. Έτσι µου δηµιουργήθηκε η ανάγκη να ανακαλύψω µέσω της έρευνας και 

µέσω των δικών µου αρχιτεκτονικών αναζητήσεων, το πώς ένα κτίριο µιας άλλης εποχής 

µπορεί να αναγεννηθεί και να αποτελέσει πόλο έλξης ταξιδιωτών πολλών διαφορετικών 

κατηγοριών. ∆ε θα µπορούσε βέβαια να µην ενταχθεί στο σχεδιασµό αυτό το µείζον 

θέµα της ενέργειας. ∆εδοµένου των τεράστιων καταναλώσεων των ξενοδοχείων σε 

θέρµανση, ψύξη, φωτισµό, αερισµό και ζεστό νερό χρήσης, προσπάθησα µέσω της 

έρευνας αυτής να προσαρµόσω σε ένα υπάρχον κτίριο, µικρές πινελιές βιοκλιµατικού 

σχεδιασµού αλλά και όλα τα σύγχρονα µέσα που αφορούν το κτιριακό κέλυφος. Βασικό 

πρόβληµα στην αρχή αυτής της προσπάθειας ήταν η άσχηµη κατάσταση του κτιρίου και 

η δυσκολία αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης. Επίσης µετά από αναζήτηση της 

οικοδοµικής αδείας του κτιρίου από το αρµόδιο τµήµα της πολεοδοµίας Χαλκίδος, 

διαπιστώθηκε η καταστροφή του αρχείου λόγω πληµµύρας στο παρελθόν. Μείζον θέµα 

του κτιρίου είναι φυσικά και η στατική επάρκεια του, που όµως αποτελεί ένα θέµα 

εργασίας από µόνο του και στο οποίο δε θα αναφερθώ. Προφανώς λόγω αλλαγής των 

αντισεισµικών κανονισµών και λόγω µεγάλων φθορών, το κτίριο για να 

επαναλειτουργήσει θέλει σηµαντικές ενισχύσεις µετά από µελέτη βάσει ΚΑΝΕΠΕ. 

Τελικό αποτέλεσµα της προσπάθειας αυτής είναι ο συνδυασµός µιας νέας αρχιτεκτονικής 

µατιάς σε ένα ξεπερασµένο κτίριο, η δηµιουργία ενός καταλύµατος που καλύπτει τις 

ανάγκες των τουριστών της εποχής µας και τέλος η αξιοποίηση πολλών µεθόδων 

εξοικονόµησης ενέργειας η οποία µπορεί να φέρει οικονοµικότερη διαµονή και φυσικά 

να µειώσει το οικολογικό αποτύπωµα ενός ενεργοβόρου κτιρίου. 
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1.1 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στην Ελλάδα 1950-1970 

Το κτίριο της εργασίας αποτελεί µια µεγάλη κατασκευή του 1970. Αποτελεί λοιπόν κι 

αυτό µέρος της ελληνικής µεταπολεµικής αρχιτεκτονικής της περιόδου 1950-1970. Η 

Ελλάδα την περίοδο αυτή εξέρχεται από την πιο αιµατηρή περίοδο της σύγχρονης 

ιστορίας της. Ένας εθνικοαπελευθερωτικός πόλεµος, στη συνέχεια µια ξένη κατοχή και 

τέλος ένας εµφύλιος πόλεµος  δηµιούργησαν σωρούς ερειπίων και µεγάλα κύµατα 

προσφύγων, από τα χωριά προς τις µεγάλες πόλεις.  

Έτσι η επόµενη περίοδος, µετά το 1950 θα αποτελέσει περίοδο αλλαγών και θα 

χαρακτηρισθεί ως περίοδος «Ανασυγκρότησης». Ο πληθυσµός συσσωρεύεται στα αστικά 

κέντρα, ο αγροτικός αποτελεί πια µειοψηφία και κυριαρχεί ο αστικός. Η χώρα προσπαθεί 

να ορθοποδήσει και ξεκινούν οι κατασκευές µεγάλων έργων τόσο σε µέγεθος όσο και σε 

αρχιτεκτονική αξία.  

Οι ανάγκες και η κινητικότητα αυτή έφερε και στον τοµέα της αρχιτεκτονικής το δίπολο 

«Ελληνική Αρχιτεκτονική Παράδοση» ή «∆ιεθνής Μοντέρνα Αρχιτεκτονική». Σε µια 

χώρα βέβαια µε τόσο ισχυρή παράδοση και τόσο µεγάλο παρελθόν, οι αρχιτέκτονες ήταν 

λογικό να είναι δύσκολο να µπορέσουν να διαλέξουν δρόµο. Έτσι οι µεγάλες κατασκευές 

της εποχής που προέρχονταν από την εύπορη τάξη ή το ελληνικό ∆ηµόσιο έχουν 

στοιχεία είτε ελληνικά είτε διεθνή. Πολλές φορές βέβαια ο συνδυασµός τους έφερε 

ατυχείς εκφράσεις.  

Παρατηρείται ότι στα µεγάλα αστικά κέντρα ακµάζει η κατασκευή πολυκατοικιών µε 

κυρίως κλασικά διακοσµητικά στοιχεία (κορνίζες µε κύµατα, ανάγλυφες 

ορθοµαρµαρώσεις, κλασικίζοντα κιγκλιδώµατα, κίονες).
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Εικόνα 1.1 : Πατριάρχου Ιωακείµ 17, Αθήνα (1950) 
1
 

 

Αντιθέτως στα προάστια  τα σχήµατα είναι επηρεασµένα από την ελληνική παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική κυρίως ως κυβόσχηµο νησιωτικό µε τόξα ή βορειοελλαδίτικο υψίκορµο µε 

στέγη.
 1

 

 
Εικόνα 1.2 : Φιλοθέη, Αθήνα (1957)
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Ταυτόχρονα ξεκινά η τουριστική ανάπτυξη στη χώρα, έτσι στο προσκήνιο µπαίνει η 

κατασκευή µεγάλων µονάδων που µπορούµε να πούµε ότι επηρεάστηκαν από τη διεθνή 

τάση. Ένα πολύ σηµαντικό σε µέγεθος και αρχιτεκτονική αξία ξενοδοχείο ήταν το Hilton 

στην Αθήνα. Σχεδιασµένο από τους αρχιτέκτονες Εµ. Βουρέκα,  Πρ. Βασιλειάδη και Σπ. 

Στάικου την περίοδο 1958-1963, προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις για το µέγεθός του.
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Εικόνα 1.3 : Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα 
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 Επόµενο µεγάλο ξενοδοχείο και καζίνο της εποχής είναι το Μοντ Παρνές στην 

Πάρνηθα, το οποίο σχεδίασε ο Π. Μυλωνάς και κατασκευάστηκε την περίοδο 1958-

1961. 
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Εικόνα 1.4 : Ξενοδοχείο Mont Parnes, Πάρνηθα 
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Την ίδια δεκαετία (1950-1960) θα κατασκευαστούν αξιόλογα κτίρια της εποχής µέσω 

προκηρύξεων αρχιτεκτονικών διαγωνισµών. Τέτοιος είναι ο διαγωνισµός του 1957 για 

την Εθνική Πινακοθήκη στην Αθήνα, η οποία θα ολοκληρωθεί το 1970, από την οµάδα 

αρχιτεκτόνων ∆. Φατούρου, Ν. Μουτσόπουλου, Π. Μυλωνά. 
1
 

 

Εικόνα 5 : Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών 
5
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Επίσης από έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισµό (1961-62) για τον επιβατικό σταθµό του 

ΟΛΠ στον Πειραιά θα προκύψει ένα καταπληκτικό και πρωτοποριακό κτήριο, από τους 

αρχιτέκτονες Ι. Λιάπη και Η. Σκρουµπέλο. Χαρακτηριστικό του κτηρίου είναι το 

καµπυλόµορφο στέγαστρο από οπλισµένο σκυρόδεµα που αναρτάται µε καλώδια από µια 

σειρά υποστυλωµάτων. 
1
 

 

Εικόνα 1.6 : Επιβατικός σταθµός Αγίου Νικολάου, Πειραιάς. 
6
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2.1 Η πόλη της Καρύστου 

 

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Αµαλία» βρίσκεται στην Κάρυστο. Η Κάρυστος είναι µια 

παραθαλάσσια κωµόπολη του Νοµού Ευβοίας. Την περίοδο κατασκευής του ξενοδοχείου 

η πόλη αριθµούσε περίπου 3000 κατοίκους, ενώ σήµερα είναι πάνω από 5000.  

 

Εικόνα 2.1 : Πόλη Καρύστου 
7
 

Η Κάρυστος είναι κτισµένη στο µυχό οµώνυµου Κόλπου σε υψόµετρο 20µ. και έχει 

οµώνυµο λιµένα που απέχει από τον Πειραιά 61 ναυτικά µίλια. ∆ια µέσω του λιµένα 

Μαρµαρίου εξυπηρετείται τακτική θαλάσσια συγκοινωνία µε την Ραφήνα. Παλαιότερα 

υπήρχε θαλάσσια συγκοινωνία από Πειραιά µε ενδιάµεσο λιµένα προσέγγισης την 

Κάρυστο και που συνέχιζε µέχρι Βόλο. Επίσης συνδέεται οδικώς 

µε Αθήνα µέσω Χαλκίδας, από την οποία απέχει 118 χλµ. 
7
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Εικόνα 2.2  : Γεωγραφικός προσδιορισµός πόλης 
8
 

 

Εικόνα 2.3 : Λιµάνι Καρύστου 
7
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Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας η ευρύτερη περιοχή της Καρυστίας είχε µεγάλη 

στρατηγική σηµασία για τους Οθωµανούς, καθώς ήταν σε κεντρικό σηµείο 

µεταξύ Κωνσταντινούπολης, Κρήτης, Πελοποννήσου και Σµύρνης. Έτσι αποτελούσε 

κέντρο ελέγχου του Αιγαίου σταθµό ανεφοδιασµού του στόλου, δεδοµένου ότι σε πολλά 

από τα νησιά είχε παραχωρηθεί ειδικό καθεστώς αυτονοµίας λόγω πιέσεων από ∆υτικές 

∆υνάµεις. Για το λόγο αυτό οι Οθωµανοί έκαναν µεγάλο αγώνα για να κρατήσουν την 

Κάρυστο (τότε "Κιζίλ Χισάρ"), η οποία παραδόθηκε στην Ελλάδα µόλις το 1833. 
7
 

Η Κάρυστος έχει πολλή καλή ρυµοτοµία µε ευρείς δρόµους και πλατείες που έγιναν 

βάσει σχεδίου και κατόπιν παραγγελίας του βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα από τον 

Βαυαρό µηχανικό Μίρµπαχ. Για το λόγο ακριβώς αυτό και προς τιµή του Όθωνα η 

κωµόπολη αυτή έλαβε το 1848 την ονοµασία "Οθωνόπολις" που µετονοµάστηκε σε 

Κάρυστο µετά την µεταπολίτευση το 1862. Είναι από τις πρώτες πόλεις της Ελλάδας που 

απέκτησαν πνευµατικό κέντρο µε αίθουσα διαλέξεων, βιβλιοθήκη και µουσείο. Χάρη 

στο συνδυασµό βουνού και θάλασσας η Κάρυστος σήµερα έχει καταστεί τουριστικό 

κέντρο µε ζωηρή κίνηση ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Πολύ κοντά στη πόλη και σε υψόµετρο 

1.400 µ. στο όρος Όχη ανεγέρθηκε ορειβατικό καταφύγιο από τη δεκαετία του 1960[5]. 

∆ίπλα στο λιµάνι και στο αρχαιολογικό µουσείο, υπάρχει παλαιό ενετικό φρούριο 

(Μπούρτζι) του 13ου αιώνα το οποίο επισκευάστηκε, αναστηλώθηκε και εξωραΐστηκε 

το 1960 από την Αρχαιολογική Εταιρεία. Το αρχαιολογικό µουσείο της πόλης στεγάζεται 

εντός του Γιοκάλειου Ιδρύµατος, µε εκθέµατα αγάλµατα και επιγραφές από όλη την 

περιοχή της Καρυστίας, ευρήµατα από τα ∆ρακόσπιτα της Όχης και των Στύρων. 

Υπάρχει ακόµα και το λαογραφικό µουσείο του Χαρίλη ∆εληγιώργη που αναπαριστά το 

καρυστινό σπίτι. Πολλά ωραία ουζερί, 

παραδοσιακά καφενεία και ταβερνάκια συµπληρώνουν την πόλη. 
7
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Εικόνα 2.4 : Κάστρο Μπούρτζι στην παραλία Καρύστου 
7
 

 

Εικόνα 2.5 : Καστέλο Ρόσσο στους πρόποδες του όρους Όχη 
7
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Το µεγαλύτερο κοιτασµατολογικό ενδιαφέρον στην περιοχή αυτή (Καρυστία, Μαρµάρι 

κλπ) παρουσιάζουν τα  µάρµαρα και οι σιπολινικές σχιστόπλακες. Από την αρχαία εποχή 

η Κάρυστος ήταν γνωστή για το περίφηµο πρασινόλευκο µάρµαρο µε τις 

σµαραγδοπράσινες φλέβες, την "Καρυστία και Στυρία λίθο" (επίσης cipollino "onion-

stone" ή "κρεµµυδάκι") το οποίο εξορύσσονταν από τα Στύρα µέχρι τις δυτικές υπώρειες 

του όρους της Όχης. Ονοµάσθηκε σιπολίνης (cipollino), επειδή οι εναλλασσόµενες 

λευκές και πράσινες ταινίες του θυµίζουν επάλληλους φλοιούς κρεµµυδιού. Το µάρµαρο 

αυτό χρησιµοποιήθηκε κυρίως στην Ρωµαϊκή εποχή, κατά την οποία η ζήτησή του ήταν 

πολύ µεγάλη, πιο πολύ µε την µορφή των µονόλιθων, µεγάλων διαστάσεων, ορισµένοι εκ 

των οποίων διασώζονται στην περιοχή Β∆ του Αετού. Η εκµετάλλευση των 

λατοµείων σχιστολιθικών πλακών Καρύστου, αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα για την 

οικονοµία της νότιας Καρυστίας, από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι τη σύγχρονη εποχή. Σε 

µια περιοχή όπου ουσιαστικά δεν υφίσταται εναλλακτική απασχόληση, οι περισσότερες 

οικογένειες της νότιας Καρυστίας, εργάζονται και ζουν από τα λατοµεία και τις µονάδες 

επεξεργασίας της τοπικής πέτρας. 
7
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2.2 Το σημείο κατασκευής του ξενοδοχείου 
 

Πιο συγκεκριµένα το συγκρότηµα «Αµαλία» που θα µελετήσουµε βρίσκεται 9 

χιλιόµετρα έξω από το κέντρο της πόλης της Καρύστου, στην περιοχή Μπούρος.  

 

 

Εικόνα 2.6 : Γεωγραφικός προσδιορισµός Μπούρου 
8
 

Ο Μπούρος είναι µια περιοχή κυρίως µε εξοχικές κατοικίες. Είναι γνωστός για την 

πανέµορφη παραλία µε το όνοµα «Άγαλµα». Η παραλία πήρε το όνοµα της από το 

άγαλµα που έχει κατασκευαστεί πάνω στην άµµο. Το άγαλµα αυτό κατασκευάστηκε την 

ίδια περίοδο µε το ξενοδοχείο « Αµαλία» από τους ίδιους εργάτες. Ένας εκ των οποίων 

ήταν ο Ηρακλής Κορδώνης, ο οποίος είναι και παππούς µου.  
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Εικόνα 2.7: Παραλία «Άγαλµα» στον Μπούρο. 
9
 

 

Εικόνα 2.8: Παραλία «Άγαλµα» στον Μπούρο. 
9
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2.3 Το ξενοδοχειακό συγκρότημα «Αμαλία» 
 

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Αµαλία» λοιπόν βρίσκεται νοτιοανατολικά της γνωστής 

παραλία του Μπούρου, µε πανοραµική θέα της παραλίας, της πόλης της Καρύστου αλλά 

και του Αιγαίου λόγω της µοναδικής θέσης του.  

 

Εικόνα 2.9: Γεωγραφικός προσδιορισµός ξενοδοχειακού συγκροτήµατος  
10
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Εικόνα 2.10: Παραλία Μπούρου (κεντρικά) & Ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Αµαλία» 

(αριστερά) 
9
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3.1 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός – βασικές αρχές 

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, αλλά και την εξοικονόµηση σε ενέργεια για 

θέρµανση και ψύξη, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές 

όπως οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αλλά και τα φυσικά φαινόµενα του κλίµατος.
 11

 

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 ή την ανατολή 

καθώς και µικρότερα ανοίγµατα στο βορρά και την δύση, ώστε να µην χάνει ενέργεια και 

να ζεσταίνεται ή να ψύχεται ανάλογα µε την εποχή χρησιµοποιώντας µάλιστα τις 

φυσικές πηγές ενέργειας καθώς και µε τη χρήση υλικών µε µεγάλη θερµοχωρητική 

ικανότητα όπως είναι η πέτρα και το µπετόν, τα οποία µε σωστή µελέτη µπορούν να 

αποθηκεύουν θερµότητα και να την προσφέρουν όταν παύει η παροχή εξωτερικής 

θερµότητας δηλαδή ο ήλιος.
 11

 

Η σωστή εφαρµογή των βασικών αρχών του Βιοκλιµατικού σχεδιασµού µας δίνει τη 

δυνατότητα να επιτύχουµε τα Ευρωπαικά  Standards ενός Παθητικού κτιρίου.
 11

 

Σε ήπια, εύκρατα, µεσογειακά κλίµατα, όπως στην Ελλάδα, τα κτίρια µπορούν, εάν 

σχεδιαστούν και κατασκευαστούν σωστά, να θερµαίνονται από τον ήλιο σε ποσοστό 70 – 

80% το χειµώνα, και το καλοκαίρι να διατηρούνται δροσερά χωρίς κλιµατισµό.
 11

 

Η ιδέα του βιοκλιµατικού σχεδιασµού µπορεί να γίνει σε γενικές γραµµές κατανοητή 

όταν αντιληφθεί κανείς πως συµπεριφέρεται το κτίριο σε σχέση µε τον περιβάλλοντα 

χώρο (Ηλιακή ακτινοβολία, διακυµάνσεις θερµοκρασίας, υγρασία, διεύθυνση ανέµων, 

ταχύτητα, ποσότητα βροχοπτώσεων, βλάστηση, κ.τ.λ).
 11

 

Όλα τα κτίρια έχουν ένα ενεργειακό ισοζύγιο, ενέργεια χάνεται και κερδίζεται κάθε ώρα 

της ηµέρας και η διαφορά καλύπτεται από τα συστήµατα θέρµανσης και ψύξης (αντλίες 

θερµότητας, γεωθερµία, ηλιακή θέρµανση, fun coils, boiler, θερµαντικά σώµατα, A/C, 

ανεµιστήρες οροφής, κ.λ.π). 

Οι ενεργειακές απώλειες και τα ενεργειακά κέρδη είναι αποτέλεσµα των παθητικών 

τεχνολογιών που έχουν εφαρµοστεί στο κτίριο, ενώ οι ενεργητικές τεχνολογίες, όπως το 

σύστηµα θέρµανσης και το σύστηµα ψύξης είναι αυτές που εξισορροπούν το ενεργειακό 

ισοζύγιο.
11
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Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός δίνει έµφαση στις παθητικές τεχνολογίες (Παθητικό κτίριο 

ή Passive House), µε υψηλά επίπεδα θερµοµόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία, 

παράθυρα και πόρτες υψηλών θερµοµονωτικών προδιαγραφών, ενεργειακά τζάµια, και 

µε την εξασφάλιση ενός αεροστεγούς εσωτερικού του κτιρίου.
 11

 

Όταν οι παθητικές τεχνολογίες εφαρµόζονται και υλοποιούνται µε σωστό τρόπο, η 

διαφορά του ενεργειακού ισοζυγίου του κτιρίου, την οποία καλούνται να καλύψουν οι 

ενεργητικές τεχνολογίες, είναι πολύ µικρή.
 11

 

Ένα Παθητικό Κτίριο χρησιµοποιεί έως και 90% λιγότερη ενέργεια για θέρµανση και 

ψύξη από τα συµβατικά κτίρια της Κεντρικής Ευρώπης, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 

λιγότερο από 1,5 λίτρο πετρελαίου ή 1,5 κυβικό µέτρο φυσικού αερίου το χρόνο, για τη 

θέρµανση ενός τετραγωνικού µέτρου κατοικήσιµου χώρου.
 11

 

Μια πολύ σηµαντική µέθοδος εξοικονόµησης ενέργειας σε ένα βιοκλιµατικό κτίριο 

αποτελούν τα ενεργητικά συστήµατα, που χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα για τη 

θέρµανση ή το δροσισµό κτιρίων, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια ή τις φυσικές 

δεξαµενές ψύξης (πισίνες, συντριβάνια). Στη κατηγορία αυτή ανήκουν οι ηλιακοί 

συλλέκτες θέρµανσης ή παροχής ζεστού νερού χρήσης, η γεωθερµία, οι αντλίες 

θερµότητας, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία κ.λ.π. 
11

 

Εξετάζοντας το πραγµατικό κόστος µιας κατασκευής, εύκολα µπορεί κάποιος να το 

διακρίνει σε δύο επιµέρους τµήµατα: 

το κόστος κατασκευής, που συνήθως αποτελεί το 20-25% και το κόστος λειτουργίας στο 

χρόνο ζωής του κτιρίου, που συνήθως αποτελεί το υπόλοιπο 75-80%. Το σηµαντικότερο 

κόστος µιας βιοκλιµατικής κατασκευής είναι η θερµοµόνωση και η οποία αυξάνει το 

κόστος κατασκευής κατά περίπου 5%. 

Όσον αφορά όµως στο λειτουργικό κόστος κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου µπορεί 

να προκαλέσει µέχρι και 40% µείωση στο λειτουργικό κόστος του κτιρίου. Όπως εύκολα 

µπορεί κάποιος να αντιληφθεί, ένα πολύ µικρό επιπλέον κόστος που προστίθεται στο 

κόστος κατασκευής µπορεί να εξοικονοµήσει ενέργεια, δηλαδή χρήµατα και να 

προσφέρει σηµαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα µε τις αρχές 

της Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής µπορούµε να καταστήσουµε τα κτίρια µας υγιή και 

φιλόξενα.
 11
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3.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός – βασικές τεχνικές 

3.2.1 Ηλιασμός 

 

Σηµαντική συνεισφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας για τη θέρµανση ενός κτιρίου 

αποτελεί η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Όλα τα κτίρια δέχονται την ηλιακή 

ακτινοβολία, η οποία περνάει µέσα από τα ανοίγµατα (παράθυρα) στους εσωτερικούς 

χώρους και τους θερµαίνει.
 12

 

 

Εικόνα 3.1: σχηµατική περιστροφή ήλιου 
12

 

Για την αποτελεσµατική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, δηλαδή για να υπάρχει 

σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας, θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

• Να υπάρχουν επαρκούς επιφάνειας ανοίγµατα (παράθυρα), που να «βλέπουν» απ’ 

ευθείας τον ήλιο για αρκετές ώρες την ηµέρα το χειµώνα. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο 

νότιος προσανατολισµός, ο οποίος είναι ο µόνος που «βλέπει» αρκετές ώρες τον ήλιο το 

χειµώνα. 

• Να είναι το κτίριο καλά θερµοµονωµένο, ώστε να µη «χάνεται» θερµότητα από τις 

εξωτερικές του επιφάνειες (τοίχους, παράθυρα, οροφές, δάπεδα). 

• Να υπάρχουν εσωτερικά στο κτίριο τέτοια υλικά, ώστε να «αποθηκεύεται» µέρος της 

θερµότητας από την ηλιακή ενέργεια και έτσι να έχουµε χώρους αρκετά (όχι 

υπερβολικά) θερµούς όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου κατά τις οποίες 

χρησιµοποιούνται. Τα υλικά αυτά πρέπει να είναι µεγάλης µάζας (όπως κεραµικές 

πλάκες στο δάπεδο, µπετόν, συµπαγή τούβλα ή πέτρα εσωτερικά στους τοίχους) ώστε να 

έχουν την απαιτούµενη θερµοχωρητικότητα. 

• Να είναι το κτίριο σωστά διαρρυθµισµένο, ώστε οι χώροι που απαιτούν περισσότερη 

θέρµανση να δέχονται την περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία. Το πιο σηµαντικό στοιχείο 
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στην εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για θέρµανση των κτιρίων το χειµώνα (αλλά 

και για αποφυγή της υπερθέρµανσης το καλοκαίρι) είναι ο σωστός προσανατολισµός των 

ανοιγµάτων. Νότια ανοίγµατα δέχονται την περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία το χειµώνα 

και, µε το κατάλληλο οριζόντιο σκίαστρο, ελάχιστη το καλοκαίρι. Ανοίγµατα στο βορρά 

βοηθούν στην καλύτερη ποιότητα φωτισµού στο χώρο γιατί δέχονται µόνο διάχυτο και 

όχι άµεσο φώς, συνιστώνται για το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να είναι περιορισµένης 

επιφάνειας γιατί παρουσιάζουν µεγάλες απώλειες και ελάχιστα κέρδη το χειµώνα. 

Ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα έχουν τη χειρότερη συµπεριφορά όλο το χρόνο, γι’ 

αυτό συνιστώνται µόνο όπου είναι απαραίτητα για λόγους φωτισµού ή θέας. Ιδιαίτερα τα 

δυτικά ανοίγµατα είναι πολύ δυσµενή το καλοκαίρι, καθώς δέχονται άµεσα ήλιο µετά το 

µεσηµέρι. Γενικά στα ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα πρέπει να προβλέπεται σκίαση 

κατά προτίµηση εξωτερική και κατακόρυφου τύπου.
 12

 

Ο ηλιασµός των κτιρίων και µάλιστα από τη θέση του επιθυµητού προσανατολισµού, 

είναι συχνά δυσχερής έως αδύνατος, ιδιαίτερα σε πυκνοδοµηµένες περιοχές. Υπάρχουν 

όµως πολλές λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς κτιρίων σε 

δυσµενείς προσανατολισµούς και µε ελάχιστη πρόσβαση στο άµεσο ηλιακό φως, απλά 

απαιτούν περισσότερη αρχιτεκτονική ευλυγισία και φαντασία (π.χ. φεγγίτες ή κατάλληλα 

ανοίγµατα στην οροφή).
 12

 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα επιτυχηµένων ηλιακών κτιρίων µέσα στον 

πυκνοδοµηµένο ιστό των πόλεων.
 12

 

Εξ' άλλου, στόχος του ενεργειακού σχεδιασµού δεν είναι να καλύψει όλα τα ενεργειακά 

φορτία από τον ήλιο, αλλά απλά να παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες µε τον 

οικονοµικότερο τρόπο στα εκάστοτε τοπικά δεδοµένα. 
12
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Εικόνα 3.2 : Συνεισφορά ηλιασµού το χειµώνα και αποφυγή το καλοκαίρι 
12
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3.2.2 Ηλιοπροστασία 
 

Η ηλιοπροστασία των ανοιγµάτων του κτιρίου είναι η βασικότερη τεχνική για τη µείωση 

των θερµικών φορτίων ενός κτιρίου τη θερινή περίοδο, καθώς η ηλιακή ακτινοβολία η 

οποία εισέρχεται µέσα από τα ανοίγµατα αποτελεί τη µεγαλύτερη πηγή θερµότητας. 
13

 

 

Εικόνα 3.3: Σκίαστρα οικίας 
13

 

Η σωστή ηλιοπροστασία είναι βασική προϋπόθεση για την αποδοτική εφαρµογή κάθε 

άλλης τεχνικής για το δροσισµό ενός κτιρίου, είτε αυτός γίνεται µε φυσικό είτε µε 

τεχνητό τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση συνεισφέρει σηµαντικά στη διατήρηση των 

θερµοκρασιών µέσα στους χώρους σε ανεκτά επίπεδα και, συνεπώς στη βελτίωση των 

συνθηκών θερµικής άνεσης.  

Στη δεύτερη περίπτωση συνεισφέρει σηµαντικά στην εξοικονόµηση ενέργειας για ψύξη 

του κτιρίου και στη µείωση του ηλεκτρικού φορτίου αιχµής που προκύπτει, καθώς 

υπάρχει σηµαντικά µειωµένη θερµική επιβάρυνση από την ηλιακή ακτινοβολία.  

Η ηλιοπροστασία των ανοιγµάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει την ελάχιστη εισερχόµενη 

ακτινοβολία το καλοκαίρι, συνδυάζοντας όµως τη δυνατότητα φυσικού φωτισµού, 

αερισµού και θέας και φυσικά, να µην εµποδίζει τον απαραίτητο ηλιασµό κατά τη 

διάρκεια του χειµώνα. Επίσης πρέπει να ελέγχεται και ο ηλιασµός των ανοιγµάτων κατά 

τις ενδιάµεσες περιόδους (άνοιξη- φθινόπωρο). 
13
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Σχήµα 3.1: Ηλιοπροστασία προβόλου 
13

 

 

Η ηλιοπροστασία των ανοιγµάτων εξαρτάται από τον προσανατολισµό τους. Εν γένει ο 

νότιος προσανατολισµός ενδείκνυται στα κτίρια στο Βόρειο Ηµισφαίριο, καθώς 

συνδυάζει τον απαιτούµενο ηλιασµό το χειµώνα, ενώ το καλοκαίρι (που ο ήλιος 

βρίσκεται πιο ψηλά στον ορίζοντα) δέχεται λιγότερη ακτινοβολία, η οποία 

ελαχιστοποιείται µε ένα απλό οριζόντιο σκιάστρο.  

Ο βόρειος προσανατολισµός δέχεται ελάχιστη ηλιακή πρόσπτωση το πρωί και το βράδυ 

και ενδείκνυται και αυτός για χώρους θερινής χρήσης ή µε απαιτήσεις σε σταθερό 

φωτισµό. Αντίθετα, τα ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα δέχονται µεγάλα ποσά ηλιακής 

ακτινοβολίας το καλοκαίρι (ενώ το χειµώνα πολύ µικρά). Για τα ανατολικά και δυτικά 

παράθυρα, στα οποία οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν από χαµηλά, απαιτείται σκίαση 

κατακόρυφου τύπου.  

Η βασικότερη µέθοδος ηλιοπροστασίας των ανοιγµάτων είναι η σκίαση, δηλαδή η 

παρεµπόδιση των ηλιακών ακτίνων να φθάνουν στα παράθυρα. Το ίδιο το σχήµα του 

κτιρίου (εσοχές, εξοχές, διατάξεις σε σχήµα Γ ή Π, διαµόρφωση εσωτερικών αυλών ή 

στοών κ.λπ.), αλλά και ειδικά διαµορφωµένες προεξοχές (όπως πρόβολοι στο νότο) 

µπορούν να αποτελέσουν σύστηµα σκίασης του κτιρίου. Επί πλέον, υπάρχει πληθώρα 

σκιάστρων για τα ανοίγµατα, τα οποία διακρίνονται ανάλογα µε τη θέση τους 

(εσωτερικά, εξωτερικά ή ενδιάµεσα των υαλοπινάκων), ανάλογα µε τη γεωµετρία τους 

(κατακόρυφα, οριζόντια, σχαρωτά), ανάλογα µε τη δυνατότητα χειρισµού τους (σταθερά 

ή κινητά) και τέλος, ανάλογα µε το υλικό και τις θερµικές και οπτικές ιδιότητες τους και 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
13
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Εικόνα 3.4: Ηλιοπροστασία ανοιγµάτων 
13 

Η σκίαση αποτελεί και µέσο ελέγχου του φυσικού φωτισµού και, ιδιαίτερα, της 

θάµβωσης, καθώς µειώνει την άµεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στους 

χώρους. Συνεπώς, κατά την επιλογή του κατάλληλου σκιάστρου θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη τόσο η θερµική, όσο και η οπτική του απόδοση όλο το χρόνο. 
13

 

 

Α. Μόνιµα εξωτερικά σκίαστρα 

Ένας οριζόντιος πρόβολος πάνω από ένα νότια προσανατολισµένο παράθυρο επιτρέπει 

στο χειµερινό ήλιο, που βρίσκεται χαµηλά στον ορίζοντα να περάσει στο εσωτερικό του 

κτιρίου, ενώ το καλοκαίρι τον εµποδίζει. Το µέγεθος του προβόλου αυτού εξαρτάται από 

το γεωγραφικό πλάτος του τόπου στον οποίο βρίσκεται το κτίριο. Για την Αθήνα, για 

παράδειγµα, καλές αναλογίες προβόλου είναι αυτές για τις οποίες η γωνία που 

σχηµατίζεται µεταξύ της εξωτερικής πλευράς του σκιάστρου και του κατωφλιού του 

ανοίγµατος είναι 55-60°.
13

 

Οι πρόβολοι που εκτείνονται δεξιά και αριστερά των ανοιγµάτων είναι πιο 

αποτελεσµατικοί από προβόλους που καλύπτουν µόνο το πλάτος του παραθύρου. 
13
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 Σχήµα 3.2: Σχεδιασµός σκιάστρου για χειµερινό ηλιασµό / θερινή ηλιοπροστασία και ενίσχυση του φυσικού 

φωτισµού 
13

 

Για τον ακριβή υπολογισµό της θέσης του ήλιου για κάθε µήνα του χρόνου και για κάθε 

ώρα της ηµέρας υπάρχουν τα ηλιακά διαγράµµατα ανά γεωγραφικό πλάτος καθώς και 

υπολογιστικά προγράµµατα.
 13

  

 

Σχήµα 3.3: Στερεογραφικό ∆ιάγραµµα  

Με χρήση της τριγωνοµετρίας και των δεδοµένων από το στερεογραφικό διάγραµµα ενός 

συγκεκριµένου σηµείου της γης, µπορούµε να υπολογίσουµε τα κατάλληλα µήκη 

σκιάστρων ανάλογα τις ανάγκες του κτιρίου µας σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα 

ώρας και µηνών. 
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Σχήµα 3.4: Γωνίες πρόσπτωσης ηλιακού φωτός 
14

 

 

Ένα οριζόντιο σκιάστρο δεν µπορεί να ανακόψει τις ηλιακές ακτίνες που έρχονται 

χαµηλά από την κατεύθυνση της ανατολής ή της δύσης κατά τη διάρκεια το καλοκαιριού. 

Για το λόγο αυτό, στα ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα προτιµώνται τα µόνιµα 

κατακόρυφα σκίαστρα. 
13

 

 
        Σχήμα 3.5: Κατακόρυφο σκίαστρο για προστασία τους θερινούς µήνες από δυτικά 
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Β. Κινητά σκίαστρα 

Γενικά, από ενεργειακής πλευράς, είναι καλύτερο να χρησιµοποιούνται τα εξωτερικά 

σκίαστρα, καθώς είναι πιο αποτελεσµατική η εµπόδιση της ηλιακής ακτινοβολίας πριν 

περάσει το περίβληµα του κτιρίου. Εξωτερικά κινητά σκίαστρα µπορεί να είναι 

παντζούρια, περσίδες, τέντες, ρολά, κ.ά. 
13

 

 

 
Εικόνα 3.5: Κινητό σκίαστρο κατοικίας 

 

Για λόγους τεχνικούς ή οικονοµικούς µπορεί να είναι προτιµότερα εσωτερικά σκίαστρα, 

όπως βενετικά στόρια, περσίδες, εσωτερικά παντζούρια, κουρτίνες, κ.λπ., ή και 

συνδυασµός εξωτερικής σταθερής σκίασης µε εσωτερική. Επί πλέον, υπάρχουν 

σκίαστρα, συνήθως περσίδες, εσωτερικά του συστήµατος του παραθύρου, ενδιάµεσα από 

διπλούς υαλοπίνακες. 
13
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Εικόνα 3.6: Εξωτερικές περσίδες & στόρια  

 

Κατά την επιλογή του σκιάστρου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα οπτικά 

χαρακτηριστικά τους, τα οποία καθορίζουν και το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που 

ανακλούν, απορροφούν και, τελικά, αφήνουν να περάσει, καθώς και η συµβολή τους στα 

θέµατα του φυσικού φωτισµού, θέας και αερισµού. Ένας γενικά οικονοµικός 

συνδυασµός σκιάστρων που εξασφαλίζει την απαιτούµενη ηλιοπροστασία σε συνήθη 

κτίρια είναι σταθερά δοµικά στοιχεία (οριζόντια ή κατακόρυφα, ανάλογα µε τον 

προσανατολισµό) και εσωτερικά βενετικά στόρια, τα οποία επί πλέον, µπορούν να 

συνεισφέρουν και στη βελτίωση των συνθηκών φυσικού φωτισµού (περιορίζοντας τη 

θάµβωση που προκαλείται από τα παράθυρα, µέσω της εκτροπής των ηλιακών ακτίνων 

προς την οροφή). Μια άλλη τεχνική, η οποία είναι ιδανική για µεσογειακά κλίµατα είναι 

η χρήση των παραδοσιακών παντζουριών µε κινητά τµήµατα και περιστρεφόµενες 

περσίδες, που εξασφαλίζουν ελεγχόµενη είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας 

(ηλιοπροστασία, ρύθµιση φυσικού φωτισµού) και δυνατότητα αερισµού, αλλά και 

νυχτερινή θερµική προστασία για το χειµώνα. 
13

 

Τα κινητά σκίαστρα µπορεί να ελέγχονται χειροκίνητα, µηχανικά ή αυτόµατα (π.χ. 

ανάλογα µε την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, την εξωτερική ή εσωτερική 

θερµοκρασία). Ο αυτόµατος χειρισµός τους µπορεί να ενταχθεί σε ένα σύστηµα 

συνολικής ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου. 
13
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Γ. Βλάστηση 

Ιδιαίτερα αποτελεσµατική µέθοδος ηλιοπροστασίας του κτιρίου και των ανοιγµάτων του 

είναι και η χρήση βλάστησης είτε µε κατάλληλα φυτεµένα φυλλοβόλα ή αειθαλή δέντρα, 

είτε µε άλλα φυτά σε κατάλληλες θέσεις (πέργκολες, µπαλκόνια, κ.λ.π.). 
13

 

 

 
Εικόνα 3.7: Πέργκολα µε βλάσθηση  

 

Τα φυλλοβόλα δέντρα έχουν το πλεονέκτηµα ότι παρέχουν σταδιακή ηλιοπροστασία από 

την άνοιξη ως και το φθινόπωρο, ενώ το χειµώνα αφήνουν τις ωφέλιµες ηλιακές ακτίνες 

να εισχωρούν στο κτίριο και έτσι, αποτελούν ιδανική λύση για νότιο προσανατολισµό. 

Ιδιαίτερα ωφέλιµη είναι η σκίαση που παρέχουν τα δέντρα (είτε αειθαλή είτε 

φυλλοβόλα) σε ανοίγµατα µε ανατολικό ή/και δυτικό προσανατολισµό.  

Εκτός, όµως, από τη σκίαση του κτιρίου, η βλάστηση έχει την ιδιότητα να παρέχει 

δροσισµό από την εξάτµιση µέσω των φυλλωµάτων και συχνά, να εµποδίζει ή να 

κατευθύνει τους ανέµους προς ή από το κτίριο κατά το δοκούν, συντελώντας έτσι στο 

φυσικό δροσισµό ή τη θερµική προστασία του.  

Τέλος, η βλάστηση συντελεί στη δηµιουργία ευνοϊκού µικροκλίµατος µε αποτέλεσµα να 

περιορίζεται η θερµική επιβάρυνση του κτιρίου κατά τις θερµές περιόδους, αλλά και να 

δηµιουργείται ευχάριστη ατµόσφαιρα για την παραµονή των ενοίκων εκτός του κτιρίου 

για µεγάλες περιόδους του χρόνου. 
13
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Εικόνα 3.8: Επιγραµµατικά οι θετικές επιδράσεις της βλάστησης 
13

 

 

 

3.2.3 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους 

Η θερµική προστασία του κελύφους είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική 

συµπεριφορά οποιουδήποτε κτιρίου. Η θερµοµόνωση αποτελεί βασική αρχή θερµικής 

προστασίας, µειώνοντας τις ανταλλαγές θερµότητας µεταξύ του κτιρίου και του 

περιβάλλοντος.  

Η θερµοµόνωση συνίσταται από ένα σύνολο κατασκευαστικών-δοµικών στοιχείων 

(υλικών και συστηµάτων) και συνδέεται άµεσα µε το κόστος κατασκευής και λειτουργίας 

των κτιρίων.  

Τα συνήθη θερµοµονωτικά υλικά εµποδίζουν την αγωγή θερµότητας από το κτίριο προς 

το εξωτερικό περιβάλλον (αντίστροφα το καλοκαίρι) επειδή περιέχουν ακίνητο αέρα 

παγιδευµένο είτε σε ίνες (π.χ. υαλοβάµβακας) είτε σε κλειστές κυψελίδες (π.χ. 

διογκωµένη πολυστερίνη).  

Η θερµική αντίσταση και, συνεπώς, η θερµοµονωτική ικανότητα του κάθε δοµικού 

στοιχείου εξαρτάται από τη θερµική αγωγιµότητα του υλικού και αυξάνεται µε το πάχος 

του.  

Εν γένει, συνιστάται τα θερµοµονωτικά υλικά να τοποθετούνται εξωτερικά ή ενδιάµεσα 

στις τοιχοποιίες, οροφές και δάπεδα, έτσι ώστε να µην αδρανοποιείται η θερµική µάζα 

(θερµοχωρητικότητα) του κελύφους. Η τοποθέτησή της όµως εξαρτάται από 

τεχνικοοικονοµικούς παράγοντες, αλλά και από τη χρήση (ωράριο λειτουργίας) των 

χώρων. 
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Ένα προσεκτικά µονωµένο κτίριο µε την απαιτούµενη από τους ισχύοντες κανονισµούς 

θερµοµόνωση, καλύπτει εν γένει τις ανάγκες ενός σωστά σχεδιασµένου από ενεργειακή 

άποψη κτιρίου, αρκεί να προσεχθεί η µόνωση όλων των δοµικών στοιχείων ώστε να 

αποφεύγονται οι θερµογέφυρες (αµόνωτα ή περιορισµένης µονωτικής ικανότητας 

στοιχεία του κελύφους), οι οποίες µπορεί να δηµιουργήσουν «ευαίσθητα» σηµεία στην 

οικοδοµή, ακόµα και συµπύκνωση υδρατµών.  

Εκτός από τα αδιαφανή σηµεία του κελύφους (τοίχους, οροφές, δάπεδα) θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η θερµική προστασία των ανοιγµάτων, µε τη χρήση διπλών (ή τριπλών για 

πολύ ψυχρές περιοχές, γενικά δεν συνιστώνται για τις Ελληνικές κλιµατικές συνθήκες), 

είτε απλών είτε βελτιωµένων υαλοπινάκων , θερµοµονωτικών κουφωµάτων και, σε 

πολλές περιπτώσεις, µε τη χρήση κινητής νυκτερινής µόνωσης (π.χ. θερµοµονωτικά ρολά 

ή παντζούρια, θερµοκουρτίνες, κ.α). 

Η θερµοµόνωση του κτιρίου συνεισφέρει θετικά στη θερµική προστασία του κτιρίου 

κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ιδιαίτερα εφ' όσον συνδυάζεται µε τον απαιτούµενο 

αερισµό, ιδιαίτερα το νυχτερινό. Όταν δεν υπάρχει επαρκής αερισμός του κτιρίου, η 

αυξημένη μόνωση του κελύφους, πέραν της προβλεπόμενης από τους κανονισμούς, 

επιβαρύνει τη θερμική λειτουργία του το καλοκαίρι, καθώς εμποδίζει την 

«αποφόρτιση» του κτιρίου από τη συσσωρευμένη θερμότητα.
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3.2.4 Χρήση βελτιωμένων υαλοπινάκων 

Τα παράθυρα των κτιρίων συντελούν σε ένα µεγάλο ποσοστό στην ενεργειακή 

κατανάλωση για θέρµανση και ψύξη των χώρων γιατί από αυτά µεταφέρεται µεγάλη 

ποσότητα ενέργειας. 

Το χειµώνα χάνεται θερµότητα από µέσα προς τα έξω, ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται 

θερµότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον. 

Η διαδικασία αυτή µπορεί να ελαχιστοποιηθεί µε τη χρήση κατάλληλα 

κατασκευασµένων, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων. 

Τα παράθυρα αυτά θα πρέπει να έχουν υαλοπίνακες και κουφώµατα µε καλές 

θερµοµονωτικές ιδιότητες και επί πλέον, θα πρέπει να είναι αεροστεγανά, ώστε να 

εµποδίζουν τη διαφυγή θερµότητας από χαραµάδες, οι οποίες µπορεί να επιφέρουν 

σηµαντικές απώλειες θερµότητας, όπως παρατηρείται σε κτίρια κακής κατασκευής ή 

παλαιά. 
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Σχήµα 3.6: Ροή θερµότητας παλαιών τύπου υαλοπινάκων 

16
 

 

 
Σχήµα 3.7: Κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια µε µονά και διπλά τζάµια  
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Στην Ελλάδα, από την ισχύ του Κανονισµού Θερµοµόνωσης του 1979 είναι υποχρεωτική 

η χρήση διπλών υαλοπινάκων σε νέα κτίρια, έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του 

Κανονισµού. Για τα παλαιά κτίρια, κτισµένα εν γένει πριν το 1979, η αντικατάσταση των 

µονών υαλοπινάκων µε διπλούς, µε πιθανή αντικατάσταση και των κουφωµάτων, 

αποτελεί µια σηµαντική τεχνική εξοικονόµησης ενέργειας. Η αντικατάσταση των παλιών 

παραθύρων µε νέα, ενεργειακά αποδοτικά µε διπλά τζάµια, αν και έχει κάποιο κόστος, 

µπορεί να ανατρέψει κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό την κακή ενεργειακή απόδοση του 

κτιρίου, µε πολλαπλά οφέλη, ενεργειακά-περιβαλλοντικά και οικονοµικά. 

Η εξοικονοµούµενη ενέργεια από κάθε επέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας στο κέλυφος 

του κτιρίου, εξαρτάται από τη χρήση του κτιρίου, τα αρχιτεκτονικά του χαρακτηριστικά 

και το κλίµα της περιοχής. Ενδεικτικά το ΚΑΠΕ προσοµοίωσε ένα τυπικό διαµέρισµα 

100 τετραγωνικών µέτρων σε 4 πόλεις µε χαρακτηριστικό κλίµα στην Ελλάδα και 

υπολόγισε την εξοικονόµηση ενέργειας που θα επιφέρει η αντικατάσταση παλαιών 

παραθύρων µε µονά τζάµια µε νέα, τα οποία θα έχουν διπλούς υαλοπίνακες τριών τύπων 

(συνήθη διπλό µε διάκενο 4 και 6 χιλιοστά και διπλό χαµηλής εκποµπής µε υλικό 

πλήρωσης αργό). Το ποσό της εξοικονοµούµενης ενέργειας που προκύπτει για κάθε τύπο 

υαλοπίνακα και του αντίστοιχου πετρελαίου σε ετήσια βάση παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 3.2: Εξοικονόµηση ενέργειας/πετρελαίου σε τυπικό διαµέρισµα από τη χρήση 

διπλών και βελτιωµένων υαλοπονάκων σε 4 κλιµατικές ζώνες της Ελλάδας  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Η εξοικονόµηση ενέργειας προκύπτει από τα τζάµια καθώς και από τη βελτίωση της 

ποιότητας των κουφωµάτων που συνεπάγεται την εξάλειψη των διαρροών του αέρα από 

χαραµάδες. 

Εκτός από την εξοικονόµηση ενέργειας που επιφέρουν τα παράθυρα µε διπλά τζάµια 

λόγω µειωµένων θερµικών ανταλλαγών µε το περιβάλλον, παρουσιάζουν και µια σειρά 

από πλεονεκτήµατα, όπως: µειώνουν την ακτινοβολία από ή προς τον εσωτερικό χώρο 

καθώς παρουσιάζουν επιφανειακή θερµοκρασία πλησιέστερη µε αυτή των άλλων 

επιφανειών του χώρου και περιορίζουν τα ρεύµατα του αέρα κοντά στο παράθυρο µε 

αποτέλεσµα να προσφέρουν βελτιωµένες συνθήκες θερµικής άνεσης, αποτρέπουν τη 

συµπύκνωση υδρατµών το χειµώνα στην επιφάνειά τους, αλλά και µειώνουν το θόρυβο. 

Σηµαντικός δείκτης της θερµοµονωτικής ικανότητας ενός συστήµατος υαλοπίνακα είναι 

η θερµοπερατότητα, η οποία δίνεται από τους κατασκευαστές µε την τιµή (Κ ή U) και 

εκφράζεται σε W/m 2 °C. Εκτός όµως από την θερµοπερατότητα, και άλλες ιδιότητες 

επηρεάζουν τη συνολική ενεργειακή συµπεριφορά ενός παραθύρου ή τζαµιού 

(αεροπερατότητα, φωτοδιαπερατότητα, συντελεστής εκποµπής, κ.ά.), η οποία αφορά τη 

θερµική και αλλά και την οπτική άνεση που προσδίδει το παράθυρο και τη 

συνεπαγόµενη εξοικονόµηση ενέργειας. 

Υπάρχει ένα εύρος από ενεργειακά αποδοτικούς τύπους υαλοπινάκων και κουφωµάτων 

που µπορεί να επιλέξει κανείς για το κτίριο του, ανάλογα µε τη χρήση του και το µέγεθος 

του κτιρίου καθώς και το κόστος του κάθε συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο 

αγοραστής να ζητά από τον κατασκευαστή να τον ενηµερώνει τουλάχιστον για την 

θερµοπερατότητα του παραθύρου που θα τοποθετήσει. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ενδεικτικά ο συντελεστής θερµοπερατότητας 

για διαφορετικούς τύπους υαλοπινάκων (µονών-διπλών, απλών ή χαµηλής εκποµπής, µε 

πλήρωση αέρα ή αργό στο διάκενο).
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Πίνακας 3.3: Συντελεστές θερµοπερατότητας για υαλοπίνας διαφόρων τύπων  

17
 

Η χρήση βελτιωµένων ειδικών υαλοπινάκων µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην 

εξοικονόµηση ενέργειας για τη θέρµανση, ψύξη και φωτισµό των κτιρίων και στη 

βελτίωση των συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης που διαµορφώνονται στους 

εσωτερικούς χώρους. 

Οι ιδιότητες αυτές µπορεί να είναι σταθερές, µεταβαλλόµενες (ανάλογα µε τις 

εξωτερικές συνθήκες) ή ρυθµιζόµενες.[16] 

 

 
Σχήµα 3.8: Ροή θερµότητας βελτιωµένων υαλοπινάκων 
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Κατηγορίες ειδικών υαλοπινάκων, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους κοινούς ως προς 

τα θερµικά και τα φωτοµετρικά τους χαρακτηριστικά, είναι: 

� Ανακλαστικοί υαλοπίνακες : Ανακλούν σηµαντικό µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και 

συνιστώνται για τη µείωση των ηλιακών κερδών, αλλά µπορεί να προκαλέσουν θάµβωση 

στον περιβάλλοντα χώρο και στα γύρω κτίρια. 

� Έγχρωµοι υαλοπίνακες : Με τη βοήθεια χηµικής επεξεργασίας παρουσιάζουν χαµηλή 

θερµοπερατότητα, αλλά και µειωµένη φωτοδιαπερατότητα και συνιστώνται για τη µείωση 

των ηλιακών κερδών ενός χώρου. 

� Απορροφητικοί υαλοπίνακες : Απορροφούν σηµαντικό µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας 

(περιορίζουν τη θερµοπερατότητα χωρίς να µειώνουν σηµαντικά τη φωτοδιαπερατότητα) και 

συνιστώνται για τη µείωση των ηλιακών κερδών ενός χώρου. Έχουν το πλεονέκτηµα, σε 

σχέση µε τους ανακλαστικούς, ότι δεν δηµιουργούν θάµβωση στον περιβάλλοντα χώρο του 

κτιρίου. 

� Επιλεκτικοί υαλοπίνακες χαµηλού συντελεστή εκποµπής (Low-e) : Εµποδίζουν µεγάλο µέρος 

της θερµικής ακτινοβολίας είτε να εισέρχεται προς το κτίριο, είτε να εκπέµπεται προς το 

εξωτερικό περιβάλλον (ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετούνται). Συνιστώνται για 

τη µείωση των θερµικών απωλειών (το χειµώνα) ή κερδών (το καλοκαίρι) των κτιρίων, 

ανάλογα µε τις θερµικές απαιτήσεις του κτιρίου και το κλίµα της περιοχής στην οποία 

βρίσκεται. 

� Θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες : Εκτός από τους συνήθεις διπλούς (ή τριπλούς) υαλοπίνακες, 

αυξηµένη θερµοµονωτική ικανότητα έχουν υαλοπίνακες που στο διάκενό τους περιέχουν 

άλλο αέριο (π.χ. αργό) αντί για αέρα. Συνιστώνται σε κτίρια µε µεγάλα ανοίγµατα, όπου 

απαιτείται υψηλή θερµοµόνωση του κελύφους. 

� Ηλεκτροχρωµικοί : Είναι υαλοπίνακες, των οποίων οι ιδιότητες (οπτικά χαρακτηριστικά, 

διαπερατότητα) µεταβάλλονται µε τη διοχέτευση ηλεκτρικού ρεύµατος. 

� Φωτοχρωµικοί : Είναι υαλοπίνακες των οποίων οι οπτικές ιδιότητες µεταβάλλονται ανάλογα 

µε το ποσό της προσπίπτουσας σε αυτούς ηλιακής ακτινοβολίας. Η φωτοδιαπερατότητά τους 

µειώνεται µε την αύξηση της έντασης της φωτεινής ακτινοβολίας. 

� Θερµοχρωµικοί : Είναι υαλοπίνακες των οποίων οι οπτικές ιδιότητες µεταβάλλονται ανάλογα 

µε την εξωτερική θερµοκρασία. Με την αύξηση της θερµοκρασίας µεταβάλλονται από 

διαφανείς σε γαλακτόχρωµοι. 

� Υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων : Με την εφαρµογή τάσης µετατρέπονται από 

γαλακτόχρωµοι σε διαφανείς.
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Για την επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση του 

κτιρίου, η συνεισφορά του υαλοπίνακα στην εξοικονόµηση ενέργειας σε ετήσια βάση και 

η συνεπαγόµενη οικονοµικότητα του συστήµατος (κόστος- όφελος, χρόνος απόσβεσης). 

Ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή απαιτείται ώστε τα θερµικά και οπτικά 

χαρακτηριστικά του υαλοπίνακα, τα οποία θα επιλεγούν µε κριτήριο τη συµπεριφορά του 

στη θέρµανση και στο δροσισµό του κτιρίου, να εξασφαλίζουν, µαζί µε το συνολικό 

σχεδιασµό των ανοιγµάτων και τις απαιτήσεις σε φυσικό φωτισµό των χώρων.
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3.2.5 Φυτεμένο δώμα 
 

Οι φυτεµένες οροφές αποτελούνται από ένα στρώµα βλάστησης, το οποίο αναπτύσσεται 

σε ειδικά διαµορφωµένο επίπεδο, συνήθως επάνω σε µια επίπεδη οροφή (δώµα). 

Το φυτεµένο δώµα αποτελεί, εκτός των άλλων πλεονεκτηµάτων του, και τεχνική 

θερµικής προστασίας του κτιρίου τόσο το χειµώνα, όσο και το καλοκαίρι. 

Το φυτεµένο δώµα αποτελεί µέσο θερµικής µόνωσης του κτιρίου, λόγω των υλικών από 

τα οποία αποτελείται (χώµα ικανού πάχους και αέρας που εγκλωβίζεται µεταξύ των 

φυλλωµάτων των φυτών). Θα πρέπει, βέβαια, να συνδυάζεται µε κατάλληλα 

θερµοµονωµένη και υγροµονωµένη κατασκευή της οροφής. 

Το καλοκαίρι το φυτεµένο δώµα εµποδίζει την ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στο 

κτιριακό κέλυφος, µέσω της σκιάς που δηµιουργούν τα φυτά στην επιφάνειά του. 

Πρακτικά µπορούµε να πούµε ότι µηδενίζει την επίδραση της προσπίπτουσας ηλιακής 

ακτινοβολίας στην οροφή του κτιρίου, η οποία αποτελεί σηµαντική πηγή θερµικής 

επιβάρυνσης του κτιρίου. Τέλος, τα φυτά συνεισφέρουν µε την εξάτµιση από τα φύλλα 

τους (εξατµισοδιαπνοή) στην εξατµιστική ψύξη της οροφής. 

Εν γένει το φυτεµένο δώµα συνεισφέρει στη δηµιουργία ήπιων συνθηκών στους χώρους 

πάνω από τους οποίους τοποθετείται. 

Τόσο η κατασκευή του, όσο και η επιλογή των φυτών πρέπει να εξαρτάται από το είδος 

της οροφής, αλλά και από τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής.
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Εικόνα 3.9: Τυπική διαστρωµάτωση µιας φυτεµένης οροφής 
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Εικόνα 3.10:  Εφαρµογή φυτεµένου δώµατος 
20
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3.2.6 Αεριζόμενο κέλυφος 
 

Πρόκειται για κατασκευή διπλού κελύφους είτε στην οροφή είτε στους εξωτερικούς 

τοίχους του κτιρίου, µέσα στην οποία κυκλοφορεί ο αέρας του εξωτερικού χώρου. Κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού, το αεριζόµενο κέλυφος συνεισφέρει τόσο στη σκίαση του 

περιβλήµατος και, συνεπώς, στη µειωµένη θερµική επιβάρυνση του κτιρίου, όσο και στη 

µεταφορά θερµότητας από το περίβληµα στο εξωτερικό περιβάλλον, µέσω του αέρα που 

κυκλοφορεί στο διάκενο του κελύφους. 

Το αεριζόµενο κέλυφος µπορεί να συνεισφέρει και στην αυξηµένη θερµική προστασία 

του κτιρίου κατά τους χειµερινούς µήνες, καθώς ο αέρας που κυκλοφορεί στο κέλυφος 

είναι χαµηλότερης ταχύτητας του εξωτερικού και, µέσω του διπλού κελύφους, οι 

θερµικές απώλειες προς το εξωτερικό περιβάλλον περιορίζονται, αυξάνεται δηλαδή η 

θερµοµονωτική ικανότητα του κελύφους. Η κατασκευή αυτή βέβαια, προϋποθέτει να 

είναι θερµοµονωµένο το εσωτερικό τµήµα του αεριζόµενου κελύφους.
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Σχήµα 3.9: Αεριζόµενο δοµικό στοιχείο πρόσοψης και οροφής (προκέλυφος)
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3.2.7 Ανακλαστικά επιχρίσματα 
 

Βασική τεχνική για την ηλιοπροστασία του κτιριακού κελύφους είναι, εκτός της σκίασης, 

η αύξηση της ανακλαστικότητας των εξωτερικών επιφανειών. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 

χρήση ανακλαστικών (ανοιχτόχρωµων) επιχρισµάτων στις εξωτερικές επιφάνειες των 

κτιρίων, η οποία µειώνει την απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας από το κτιριακό 

κέλυφος και συνεπώς, τη θερµική επιβάρυνση του κτιρίου τους θερµούς µήνες.
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Εικόνα 3.11:  Σχηµατική ανάκλαση θερµότητας 
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3.2.8 Ράφια φωτισμού 

 

Τα ράφια φωτισµού είναι επιµήκη οριζόντια στοιχεία, συνήθως από µέταλλο, στα 

ανοίγµατα όψεων κτιρίων, στα οποία ανακλάται το φως και εισχωρεί σε µεγαλύτερο 

βάθος στο εσωτερικό τους. Τοποθετούνται σε ύψος µεγαλύτερο από το ύψος των µατιών, 

σε διάφορες θέσεις έναντι του επιπέδου του παραθύρου (µπροστά, στη µέση, πίσω) και 

έχουν ανακλαστική την πάνω τους επιφάνεια. Το ζητούµενο µε τα ράφια φωτισµού είναι 

η αποκοπή µέρους της ηλιακής ακτινοβολίας, που, διαφορετικά, θα υπερφώτιζε την 

περιοχή κοντά στο άνοιγµα, και η «διοχέτευσή» του, συνήθως µέσω διάχυσης στην 

οροφή του χώρου, σε µεγαλύτερο βάθος στο εσωτερικό του. Ορισµένα ράφια φωτισµού 

έχουν παραβολική διατοµή, για να συγκεντρώνουν περισσότερο φως και να το στέλνουν 

σε µεγαλύτερο βάθος στο χώρο. Τέτοια ράφια «υψηλών προδιαγραφών» µπορούν και 

στέλνουν το φως στο εσωτερικό του χώρου σε βάθος µέχρι και 4 φορές το ύψος του 

παραθύρου, έναντι των περίπου 2,5 φορών, που ισχύει για τα κοινά ράφια. 
23

 

 

Σχήµα 3.10: Σχηµατική παράσταση ραφιού φωτισµού 
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3.2.9 Ανακλαστικές περσίδες 

 

Είναι κινητά ανακλαστικά στοιχεία, µικρού µεγέθους, που τοποθετούνται στην 

εσωτερική ή την εξωτερική επιφάνεια του κουφώµατος ή και µεταξύ διπλών 

κουφωµάτων. Ως σύστηµα φυσικού φωτισµού λειτουργούν όπως και τα ράφια φωτισµού, 

εκτρέποντας της ηλιακές ακτίνες προς την επιθυµητή κατεύθυνση στο χώρο (κατά 

προτίµηση στην οροφή). 

Οι κινητές περσίδες είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές καθώς επιτρέπουν εύκολα τη 

ρύθµιση της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας.
 24

 

 

 

Εικόνα 3.12: Ανακλαστικές περσίδες 
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3.2.10 Ανοίγματα Οροφής 
 

Οριζόντια, κεκλιµένα ή κατακόρυφα, επίπεδα ή καµπυλόµορφα, υπερυψωµένα ή 

συνεπίπεδα ανοίγµατα στην οροφή είναι διατάξεις που επιτρέπουν το φωτισµό των 

χώρων από ψηλά. Κατά κανόνα, σε σχέση µε τα πλευρικά ανοίγµατα, επιτρέπουν την 

εισχώρηση µεγαλύτερης ποσότητας φυσικού φωτός και ο άνωθεν φωτισµός κατανέµεται 

οµοιόµορφα στο χώρο παρέχοντας καλύτερες οπτικές συνθήκες. Αυτά τα ανοίγµατα 

εφαρµόζονται σε µονώροφα κτήρια ή στον τελευταίο όροφο πολυωρόφων κτηρίων. 

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι φωτοσωλήνες, που εφαρµόζονται σε πολυώροφα κτήρια 

και περιγράφονται στη συνέχεια. 

Τα ανοίγµατα οροφής επειδή δεν συνεισφέρουν στην οπτική επαφή µε το 

εξωτερικό περιβάλλον δεν πρέπει να αποτελούν τα µοναδικά ανοίγµατα, αλλά να 

χρησιµοποιούνται ως συµπληρωµατικά για το φωτισµό του χώρου.
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Σχήµα 11: Τρόποι ανοιγµάτων οροφής 
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3.2.11 Κανάλια φωτισμού ή φωτεινοί αγωγοί ή φωτοσωλήνες 

 

Είναι απλή σχετικά κατασκευή, η οποία εισάγει φως από την οροφή σε σκοτεινά σηµεία 

των κτηρίων ακόµα και σε χαµηλότερους ορόφους 

(light ducts ή sun ducts ή light wells ή light pipes). Πρόκειται για σωλήνα επιστρωµένο 

στο εσωτερικό του µε υλικό µεγάλης ανακλαστικότητας - όπως καθρέφτες, ελάσµατα 

από αλουµίνιο ή βαµµένο µε πολύ στιλπνά χρώµατα, που φέρει διαφανή καλύµµατα στα 

δύο άκρα του. Συνήθως οι διαστάσεις του είναι µικρές: από 0.50×0.50µ, έως 2.0×2.0µ . 

Ο φωτοσωλήνας µπορεί να είναι ενιαίος κατακόρυφος ή να αποτελείται από τµήµατα υπό 

κλίση. 

Η απόδοσή του εξαρτάται από την ένταση φωτισµού στο επίπεδο του φωτοσωλήνα 

εξωτερικά, το ύψος του ήλιου, την ανακλαστικότητα του υλικού στο εσωτερικό του 

σωλήνα, την ύπαρξη ή όχι γωνιών στο φωτοσωλήνα και από το λόγο του µήκους του 

προς τη διάµετρό του. Για αυξηµένη απόδοση το µήκος του δε θα πρέπει να υπερβαίνει 

τα 10µ. (Lechner, 1991), δεδοµένου ότι όσο αυξάνει το µήκος, µειώνεται σηµαντικά η 

ένταση του φωτισµού. 

Οι αγωγοί, µε κατάλληλο σχεδιασµό, µπορούν επίσης να συνεισφέρουν στον φυσικό 

αερισµό των χώρων. 

 

 

Σχήµα 12: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση λειτουργίας φωτοσωλήνα 
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Εικόνα 13: Φωτοσωλήνας τοποθετηµένος υπό κλίση σε στέγη
26
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4.1 Υπάρχον κτίριο – Αρχιτεκτονική τάση 

 

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα «Αµαλία» αποτελούσε ένα µεγάλο έργο για την περιοχή 

της Καρύστου. Με δεδοµένα τα όσα είπαµε στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, το 

συγκρότηµα αποτελεί µέρος της ραγδαίας ανάπτυξης της περιόδου 1950-1970. 

Αρχιτεκτονικά µπορούµε να πούµε πως ακολουθεί κυρίως την τάση του κυβόσχηµου 

νησιωτικού µε τόξα. Αυτό µας το µαρτυρούν τα συνεχή τόξα στους στεγασµένους 

εξώστες που αποτελεί και το βασικό χαρακτηριστικό όλου του συγκροτήµατος.  

 

Εικόνα 4.1: Όψη τµήµατος Ξενοδοχείου 
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Εικόνα 4.2: Όψη τµήµατος Ξενοδοχείου 
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4.2 Υπάρχον κτίριο- Η αποτύπωση 
 

Βασικό, δυσκολότερο και πιο χρονοβόρο µέρος της εργασίας ήταν η αποτύπωση της 

υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου. Αρχικά έγινε αναζήτηση της οικοδοµικής άδειας 

του συγκροτήµατος αλλά αυτή δεν ήταν δυνατή καθώς το αρχείο της πολεοδοµίας 

Χαλκίδος έχει καταστραφεί. Έτσι έπρεπε από την αρχή και χωρίς κανένα δεδοµένο να 

γίνει επιµέτρηση ενός µεγάλου και εγκαταλελειµµένου επί δεκαετίες κτιρίου. Ακόµη στο 

κτίριο έχουν γίνει κατά καιρούς επεµβάσεις από επενδυτές που όµως ποτέ δεν 

ολοκληρώθηκαν. Κάποιες εργασίες αποξηλώσεων είχαν ξεκινήσει έτσι ήταν δύσκολο να 

γίνει κατανοητή απόλυτα η αρχική κατάσταση του ξενοδοχείο όσο ήταν σε λειτουργία. 

Πολλές τοιχοποιϊες είχαν καθαιρεθεί, όλα τα κουφώµατα και όλα τα µηχανολογικά είχαν 

αποξηλωθεί.  

 

Εικόνα 4.3: Αποξηλωµένα τµήµατα κτιρίου (Ισόγειο-Υπόγειο) 
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Εικόνα 4.4: Αποξηλωµένα τµήµατα κτιρίου (Ισόγειο) 

 

 

Εικόνα 4.5: Αποξηλωµένα τµήµατα κτιρίου (Ισόγειο) 
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4.3 Το οικόπεδο 
 

Το οικόπεδο στο οποίο είναι κτισµένο το ξενοδοχείο είναι ακριβώς πάνω στον αιγιαλό. 

Στην ουσία κάποια βράχια και λίγο κατηφορικό έδαφος χωρίζει το χαµηλότερο επίπεδο 

του ξενοδοχείου από τη θάλασσα. Αυτό κάνει και τόσο σπάνια τη θέση και την 

κατασκευή του. Το κτίσµα αυτό δεν µπορεί να ξαναχτιστεί διότι απαγορεύεται από την 

υπάρχουσα νοµοθεσία.  

Το οικόπεδο δεν έχει κάποιο εµφανή διαχωρισµό από τα όµορα και από τον αιγιαλό. Για 

το λόγο αυτό τα όρια του οικοπέδου διαµορφώθηκαν µε κάποιες παραδοχές. Από τη 

µεριά της θάλασσας θεωρήθηκαν τα προφανή όρια βάση των διαφορών των υψοµέτρων, 

από τα όµορα θεωρήθηκαν τα προφανή βάσει κάποιων µορφολογικών χαρακτηριστικών 

και από το δρόµο το όριο ήταν το πλέον δεδοµένο αφού το οικόπεδο εφάπτεται σε αυτόν.  

 

Εικόνα 4.6: Σχηµατική τοποθέτηση κτισµάτων στο οικόπεδο 

Έτσι µετά τον ορισµό των ορίων του οικοπέδου διαπιστώθηκε ότι το µέγεθος του είναι 

9893,35τ.µ. Το οικόπεδο είναι µακρόστενο, µε µια µεγάλη όψη προς τη θάλασσα 

(πρόσοψη) και δεύτερη µεγάλη όψη προς το δρόµο (πίσω όψη). Η µέγιστη διαµήκη 

πλευρά του είναι περίπου 250µ. 

Ο προσανατολισµός του είναι βορειοδυτικός, περίπου στις 334 µοίρες.  
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Η µορφολογία του εδάφους είναι κατηφορική. Συγκεκριµένα το χαµηλότερο σηµείο του 

βρίσκεται 13,50µ. πάνω από τη θάλασσα και το ψηλότερο σηµείο του 22,24µ. πάνω από 

τη θάλασσα. 

 

Σχέδιο 4.1: Σχηµατική τοµή επιπέδων 
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4.4 Η Δομή 
 

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα δεν αποτελεί ένα ενιαίο κτίσµα. Ο αρχιτέκτονας επέλεξε 

να διασπάσει τη δοµή του σε επιµέρους τµήµατα και να υλοποιήσει µια πρωτοποριακή 

ιδέα για την εποχή. Έτσι το ξενοδοχείο αποτελείται αρχικά από δυο µέρη. Το κυρίως 

κτίριο που αποτελεί το βασικό κορµό-µέγεθος-όγκο και τα ανεξάρτητα κτίσµατα που 

αποτελούσαν τις καµπάνες δηλαδή τα ανεξάρτητα και πιο ακριβά δωµάτια λόγω της 

αποµόνωσης που προσέφεραν. Ακολουθεί διάγραµµα των θέσεων των 5 ανεξάρτητων 

κτισµάτων στο οικόπεδο. 

 

Σχέδιο 4.2: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση ανεξάρτητων κτισµάτων στο οικόπεδο 

 

Στη συνέχεια ο αρχιτέκτονας χώρισε το κυρίως κτήριο σε τρία άλλα τµήµατα. Το τµήµα 

Α που αποτελούταν από Ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο, το τµήµα Β που αποτελούσε το 

κεντρικό µέρος που αποτελούταν από Υπόγειο, Ισόγειο, Α’ , Β’ και Γ’ όροφο και το 

τµήµα Γ που αποτελούταν από Ισόγειο, Α’ και Β’ όροφο. Ακολουθούν διαγράµµατα των 

επιµέρους τµηµάτων ανά όροφο στο οικόπεδο. 
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Σχέδιο 4.3: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση στάθµης Υπογείου στο οικόπεδο 

 

 

Σχέδιο 4.4: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση στάθµης Ισογείου στο οικόπεδο 

 

 

Σχέδιο 4.5: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση στάθµης Α’ ορόφου στο οικόπεδο 
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Σχέδιο 4.6: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση στάθµης Β’ ορόφου στο οικόπεδο 

 

 

 

Σχέδιο 4.7: ∆ιαγραµµατική απεικόνιση στάθµης Γ’ ορόφου στο οικόπεδο 
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4.5 Τα Μεγέθη 
 

Συνολικά το ξενοδοχειακό συγκρότηµα έχει εµβαδόν 6853,63τ.µ. 

Αναλυτικά ανά όροφο τα τετραγωνικά έχουν ως εξής: 

ΥΠΟΓΕΙΟ: 1289,99τ.µ. 

ΙΣΟΓΕΙΟ : 2008,88τ.µ. 

Α’ ΟΡΟΦΟΣ : 1204,14τ.µ. 

Β’ ΟΡΟΦΟΣ : 1204,14τ.µ. 

Γ’ ΟΡΟΦΟΣ : 493,17τ.µ. 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ : 653,44τ.µ. 
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4.6 Οι κατόψεις 
 

Από όσα δοµικά στοιχεία είχαν µείνει στο συγκρότηµα, έγινε προσπάθεια να βγουν οι 

κατόψεις των ορόφων. Κυρίως δόθηκε σηµασία στα γενικά περιγράµµατα, στο φέροντα 

οργανισµό, τις κλίµακες, τους ανελκυστήρες, τους φωταγωγούς, τις κλίνες που πιθανώς 

να είχε το συγκρότηµα και τη ροή της κίνησης ανάµεσα στα επιµέρους τµήµατα του 

κυρίως κτιρίου. Έτσι σε κάθε επίπεδο θα προσδιορίσουµε τα παραπάνω στοιχεία και θα 

βγάλουµε στη συνέχεια κάποια συµπεράσµατα για τον καλό ή όχι σχεδιασµό του κτιρίου. 

Με αυτά τα δεδοµένα στον ανασχεδιασµό που θα περάσουµε στη συνέχεια θα 

διορθώσουµε τα κακώς κείµενα και θα βελτιστοποιήσουµε τα υπάρχοντα δεδοµένα. 

4.6.1 Στάθμη Υπογείου 
 

Η στάθµη του Υπογείου βρίσκεται σε υψόµετρο 15,45µ. πάνω από τη θάλασσα. Λόγω 

της κλίσης τους εδάφους από τη βορειοδυτική όψη βρίσκεται λίγο πάνω από το 

χαµηλότερο σηµείο του οικοπέδου (που είναι το επίπεδο της εξωτερικής πισίνας 

+13,50µ.). Από την πίσω όψη βρίσκεται όλο µέσα στο έδαφος.  

 

Σχέδιο 4.8: Σχηµατική τοµή επιπέδων - Υπόγειο 

 

Η πρόσβαση στο Υπόγειο γίνεται κυρίως από τις κλίµακες του Ισογείου. Εξωτερικά 

σήµερα µετά από κάποιες εργασίες στο χώρο, υπάρχουν κάποια µονοπάτια που οδηγούν 

στο επίπεδο του Υπογείου, αλλά δε γνωρίζουµε κατά την κατασκευή του ξενοδοχείου αν 

όντως υπήρχαν οδεύσεις.  
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Από τους χώρους που έχουν µείνει εσωτερικά µπορούµε να διακρίνουµε αρχικά τα 

κοινόχρηστα µπάνια αλλά και τα ιδιωτικά (σχέδιο 4.9, χώροι Ν
ο
 1). 

Στη συνέχεια µπορούµε να παρατηρήσουµε τις 3 κλίµακες που υπάρχουν και ενώνουν το 

Υπόγειο µε Ισόγειο. Οι δυο από αυτές είναι εσωτερικές και η Τρίτη εξωτερική ακριβώς 

µπροστά από την πισίνα (σχέδιο 4.9, χώροι Ν
ο
 2). 

Ακόµη από τα µικρά w.c. που διακρίναµε συµπεραίνουµε την ύπαρξη κάποιων 

δωµατίων. Τα δωµάτια αυτά µπορεί να ήταν ίσως χώροι για τους υπαλλήλους, ίσως 

βέβαια να ήταν και κλίνες του ξενοδοχείου (σχέδιο 4.9, χώροι Ν
ο
 3). 

Στο νοτιοανατολικό πίσω όριο του επιπέδου θα διακρίνουµε έναν ανελκυστήρα. Ο 

ανελκυστήρας αυτός λόγω της θέσης του πιθανώς να εξυπηρετούσε τις ανάγκες του 

προσωπικού για γρήγορη µεταφορά των άπλυτων λινών. Άρα και ο χώρος αµέσως µετά 

τον ανελκυστήρα να εξυπηρετούσε τις ανάγκες των πλυντηρίων ή της αποθήκευσης των 

λινών (σχέδιο 4.9, χώροι Ν
ο
 4). 

Τέλος ο αποµονωµένος χώρος βορειοανατολικά του οικοπέδου πιθανώς να εξυπηρετούσε 

κάποιες από τις ανάγκες του µηχανολογικού εξοπλισµού (σχέδιο 4.9, χώροι Ν
ο
 5). 

 

Σχέδιο 4.9: Κάτοψη Υπογείου 
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Εικόνα 4.7: Βορειοδυτική όψη στάθµης Υπογείου 

 

Εικόνα 4.8: Βορειοδυτική όψη στάθµης Υπογείου 
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4.6.2 Στάθμη Ισογείου 
 

Το Ισόγειο αποτελεί το µεγαλύτερο σε κάλυψη επίπεδο του ξενοδοχείου (2008,88τ.µ.). 

Η στάθµη του Ισογείου βρίσκεται 18,25µ. πάνω από τη στάθµη της θάλασσας και λόγω 

της κλίσης του οικοπέδου από την πρόσοψη βρίσκεται σε ύψος 4,75µ. πάνω από το 

χαµηλότερο επίπεδο του συγκροτήµατος, δηλαδή το επίπεδο της πισίνας. Από την πίσω 

όψη βρίσκεται η κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου. Λόγω υψοµετρικής διαφοράς 

περίπου 4,00µ. από το επίπεδο του δρόµου, υπάρχουν αρκετά σκαλιά που ο επισκέπτης 

έπρεπε να κατέβει για να περάσει στο επίπεδο του Ισογείου.  

 

Σχέδιο 4.10: Σχηµατική τοµή επιπέδων - Ισόγειο 

 

Σχέδιο 4.11: Κάτοψη Ισογείου (Τµήµα Α-Β-Γ) 
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Στο κεντρικό τµήµα (τµήµα Β) βρίσκεται η κεντρική είσοδος (σχέδιο 4.12, χώροι Ν
ο
 1), 

η υποδοχή των πελατών (σχέδιο 4.12, χώροι Ν
ο
 2), οι εσωτερικοί κοινόχρηστοι χώροι 

φαγητού και ποτού (σχέδιο 4.12, χώροι Ν
ο
 3), όπως επίσης και αίθριος χώρος (σχέδιο 

4.12, χώροι Ν
ο
 4). Στο τµήµα αυτό βρίσκονται επίσης οι κλίµακες διασύνδεσης µε το 

Υπόγειο (σχέδιο 4.12, χώροι Ν
ο
 5), οι κλίµακες διασύνδεσης µε τους ορόφου του 

τµήµατος Β (σχέδιο 4.12, χώροι Ν
ο
 6), αλλά και ένας µεγάλος διάδροµος που συνδέει το 

κεντρικό κτίριο µε το τµήµα Γ (σχέδιο 4.12, χώροι Ν
ο
 7). Πιθανώς κάποιοι χώροι που 

έχουν αποµείνει να εξυπηρετούσαν τις ανάγκες αποθηκών ή κουζίνας, αλλά δυστυχώς 

δεν υπήρχε κάτι που να µαρτυρά το σαφή ορισµό τους (µηχανολογικές εγκαταστάσεις 

κτλ).  

 

Σχέδιο 4.12: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Β 
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Εικόνα 4.9: Κεντρική είσοδος ξενοδοχείου (Ισόγειο- Τµήµα Β) 

 

Εικόνα 4.10: Βορειοδυτική όψη - Αίθριος χώρος Ισογείου (Τµήµα Β) 
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Εικόνα 4.11: Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος φαγητού-ποτού  Ισογείου (Τµήµα Β) 

 

Εικόνα 4.12: Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος φαγητού-ποτού  Ισογείου (Τµήµα Β) 
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Εικόνα 4.13: Εσωτερικός κοινόχρηστος χώρος φαγητού-ποτού  Ισογείου (Τµήµα Β) 
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Στα δυο δευτερεύοντα τµήµατα στο επίπεδο του Ισογείου (Τµήµα Α & Γ) έπειτα από 

επεµβάσεις στο κτίριο δεν είχαν µείνει πολλά από τα εσωτερικά χωρίσµατα. Από αυτά 

που είχαν µείνει όµως, κυρίως στο Τµήµα Α, διαπιστώνουµε ότι πιθανώς να 

εξυπηρετούσαν και τα δυο τµήµατα τις ανάγκες κλινών. Έτσι πιο συγκεκριµένα στο 

Τµήµα Α βλέπουµε 3 κλίνες µε τα λουτρά τους (σχέδιο 4.13, χώροι Ν
ο
 1), χώρους που 

ίσως κάλυπταν τις ανάγκες του προσωπικού (σχέδιο 4.13, χώροι Ν
ο
 2), τις κλίµακες 

ανόδου µε ασανσέρ (σχέδιο 4.13, χώροι Ν
ο
 3), χώρο στο τµήµα Γ  που είχε εσωτερικά 

δικό του ασανσέρ, άρα προφανώς εξυπηρετούσε το προσωπικό καθαριότητας (σχέδιο 

4.13, χώροι Ν
ο
 4) και τέλος οι εξώστες στο Τµήµα Γ και τα ανοίγµατα µαρτυρούν ότι 

όλος ο όροφος αποτελούταν από κλίνες του ξενοδοχείου (σχέδιο 4.13, χώροι Ν
ο
 5). 

 

Σχέδιο 4.13: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Α-Γ 
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4.6.3 Στάθμη Α’ & Β’ ορόφου 
 

Ο Α’ όροφος βρίσκεται σε ύψος 23,10µ. πάνω από τη θάλασσα, 9,60µ. πάνω από το 

χαµηλότερο σηµείο του συγκροτήµατος και 0,86µ. πάνω από το επίπεδο του δρόµου.  

Ο Β’ όροφος βρίσκεται σε ύψος 25,95µ. πάνω από τη θάλασσα, 12,45µ. πάνω από το 

χαµηλότερο σηµείο του συγκροτήµατος και 3,71µ. πάνω από το επίπεδο του δρόµου.  

 

Σχέδιο 4.14: Σχηµατική τοµή επιπέδων – Α’ & Β’ όροφος 

 

Στους ορόφους του ξενοδοχείου γίνεται πλέον ο διαχωρισµός των τριών τµηµάτων (Α-Β-

Γ). Το κάθε τµήµα είναι ανεξάρτητο και δεν επικοινωνεί µε το άλλο.  

 

Σχέδιο 4.15: Κάτοψη Α’ & Β’ ορόφου (τυπικός) 
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Εικόνα 4.14: Νοτιοδυτική και νοτιοανατολική όψη Α’ & Β’ ορόφου  (Τµήµα Α) 

 

Εικόνα 4.15: Νοτιοανατολική όψη Α’ & Β’ ορόφου  (Τµήµα Γ) 
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Εικόνα 4.16: Νοτιοανατολική όψη Α’ & Β’ ορόφου  (Τµήµα Β) 
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4.6.3.α Τμήμα Α (Α’ & Β’ όροφος) 
 

Ο κάθε όροφος του τµήµατος Α είναι 328,00τ.µ. Στον κάθε όροφο µπορούµε να 

διακρίνουµε την κοινόχρηστη κλίµακα, τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα  και το διάδροµο 

που οδηγεί σε όλα τα δωµάτια κεντρικά της κάτοψης (σχέδιο 4.16, χώροι Ν
ο 

1). Επίσης 

διακρίνουµε ένα µικρό χώρο που µάλλον προοριζόταν για τις ανάγκες µόνο του 

προσωπικού (σχέδιο 4.16, χώροι Ν
ο 

2). Στον κάθε όροφο υπάρχουν 7 κλίνες µε δυο 

δωµάτια και ένα λουτρό (38,50τ.µ.το κάθε ένα)  και µια κλίνη µε ένα δωµάτιο και ένα 

µικρότερο λουτρό (20,50τ.µ.) (σχέδιο 4.16, χώροι Ν
ο 

3). Τα λουτρά όλων των κλινών 

έρχονται σε επαφή µε µικρούς φωταγωγούς , 6 στο σύνολο (σχέδιο 4.16, χώροι Ν
ο 

4),. 

Τέλος όλες οι κλίνες έχουν πρόσβαση σε στεγασµένο εξώστη µήκους 1,50µ. (σχέδιο 

4.16, χώροι Ν
ο 
5) 

 

Σχέδιο 4.16: Κάτοψη Α’ & Β’ ορόφου (τυπικός)- Τµήµα Α 
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4.6.3.β Τμήμα Β (Α’ & Β’ όροφος) 
 

Ο κάθε όροφος του τµήµατος Β είναι 520,00τ.µ. Στον κάθε όροφο µπορούµε να 

διακρίνουµε την κοινόχρηστη κλίµακα, τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα  και το διάδροµο 

που οδηγεί σε όλα τα δωµάτια κεντρικά της κάτοψης (σχέδιο 4.17, χώροι Ν
ο 

1). Επίσης 

διακρίνουµε ένα ξεχωριστό κλειστό κλιµακοστάσιο µε δικό του ανελκυστήρα που 

προφανώς προοριζόταν για τις ανάγκες µόνο του προσωπικού και την εύκολη 

µετακίνηση τους στους ορόφους (σχέδιο 4.17, χώροι Ν
ο 
2). Στον κάθε όροφο υπάρχουν 9 

κλίνες µε δυο δωµάτια και ένα λουτρό (37,00τ.µ.το κάθε ένα)  και δυο κλίνες µε ένα 

δωµάτιο και ένα µικρότερο λουτρό (19,50τ.µ. το κάθε ένα) (σχέδιο 4.17, χώροι Ν
ο 

3). Τα 

λουτρά όλων των κλινών έρχονται σε επαφή µε µικρούς φωταγωγούς , 9 στο σύνολο 

(σχέδιο 4.17, χώροι Ν
ο 

4),. Τέλος όλες οι κλίνες έχουν πρόσβαση σε στεγασµένο εξώστη 

µήκους 1,50µ. (σχέδιο 4.17, χώροι Ν
ο 
5) 

 

 

Σχέδιο 4.17: Κάτοψη Α’ & Β’ ορόφου (τυπικός)- Τµήµα Β 
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4.6.3.γ Τμήμα Γ (Α’ & Β’ όροφος) 
 

Ο κάθε όροφος του τµήµατος Β είναι 375,00τ.µ. Στον κάθε όροφο µπορούµε να 

διακρίνουµε την κοινόχρηστη κλίµακα, τον κοινόχρηστο ανελκυστήρα  και το διάδροµο 

που οδηγεί σε όλα τα δωµάτια κεντρικά της κάτοψης (σχέδιο 4.18, χώροι Ν
ο 

1). Επίσης 

διακρίνουµε ένα ξεχωριστό χώρο µε δικό του ανελκυστήρα που προφανώς προοριζόταν 

για τις ανάγκες µόνο του προσωπικού και την εύκολη µετακίνηση των λινών στους 

ορόφους (σχέδιο 4.18, χώροι Ν
ο 

2). Στον κάθε όροφο υπάρχουν 7 κλίνες µε δυο δωµάτια 

και ένα λουτρό (40,00τ.µ.το κάθε ένα) (σχέδιο 4.18, χώροι Ν
ο 

3). Τα λουτρά όλων των 

κλινών έρχονται σε επαφή µε µικρούς φωταγωγούς , 6 στο σύνολο (σχέδιο 4.18, χώροι 

Ν
ο 

4). Τέλος όλες οι κλίνες έχουν πρόσβαση σε στεγασµένο εξώστη µήκους 1,50µ. 

(σχέδιο 4.18, χώροι Ν
ο 
5) 

 

 

Σχέδιο 4.18: Κάτοψη Α’ & Β’ ορόφου (τυπικός)- Τµήµα Γ 
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4.6.4 Στάθμη Γ’ ορόφου 
 

Ο Γ’ όροφος βρίσκεται σε ύψος 28,80µ. πάνω από τη θάλασσα, 15,30µ. πάνω από το 

χαµηλότερο σηµείο του συγκροτήµατος και 6,56µ. πάνω από το επίπεδο του δρόµου.  

 

Σχέδιο 4.19: Σχηµατική Τοµή- Γ’ όροφος 

Γ’ όροφο έχει µόνο το κεντρικό τµήµα του κτιρίου (Τµήµα Β) και η διαρρύθµιση του 

είναι ίδια µε τους υποκείµενους ορόφους που αναλύθηκαν νωρίτερα. 

 

Σχέδιο 4.20: Σχηµατική Τοµή- Γ’ όροφος 
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4.6.5 Τα ανεξάρτητα κτίσματα 
 

Στο οικόπεδο όπως είδαµε και παραπάνω υπάρχουν 5 ανεξάρτητα κτίσµατα. Αυτά 

σύµφωνα µε µαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής ήταν καµπάνες και αποτελούσαν 

καινοτοµία για την εποχή. Έδιναν στον πελάτη το προνόµιο να µην έρχεται σε επαφή µε 

τη µάζα των φιλοξενουµένων, να έχει δική του είσοδο και να είναι αποκοµµένος από 

κάθε είδους φασαρίας. 

Οι καµπάνες βρίσκονται στην ίδια στάθµη µε το Υπόγειο. (+15,45µ. πάνω από τη 

θάλασσα).  

Το κάθε ανεξάρτητο κτίσµα έχει εµβαδόν 130,00τ.µ. και αποτελείται από 6 

διαµερίσµατα. 

Κάθε διαµέρισµα έχει εµβαδόν περίπου 22,50τ.µ., έχει ανεξάρτητη είσοδο, ένα µικρό 

χώρο µετά την είσοδο (σχέδιο 4.21, χώροι Ν
ο 

1), το χώρο του υπνοδωµατίου (σχέδιο 

4.21, χώροι Ν
ο 

2), ένα λουτρό (σχέδιο 4.21, χώροι Ν
ο 

3) και έναν στεγασµένο εξώστη 

προς τη µεριά της θέας (σχέδιο 4.21, χώροι Ν
ο 
4) 

 

Σχέδιο 4.21: Κάτοψη τυπικού ανεξάρτητου κτίσµατος 
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Εικόνα 4.17: Βορειοδυτική όψη ανεξάρτητων κτισµάτων 

 

 

Εικόνα 4.18: Νοτιοανατολική όψη ανεξάρτητων κτισµάτων 
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Εικόνα 4.19: Βορειοανατολική όψη ανεξάρτητων κτισµάτων 
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4.6.6 Η εξωτερική πισίνα 
 

Στο χαµηλότερο σηµείο του οικοπέδου και ακριβώς πάνω από τη θάλασσα βρίσκεται η 

εξωτερική πισίνα του συγκροτήµατος. Η πρόσβαση είναι άµεση από το επίπεδο του 

Υπογείου και από τις καµπάνες. Από το Ισόγειο µπορεί κανείς να κατέβει άµεσα από 

εξωτερική σκάλα ή έµµεσα µέσω των δυο κλιµάκων που οδηγούν στο Υπόγειο. Έχει 

εµβαδόν 228,00τ.µ. και κυµαινόµενο βάθος.  

 

Σχέδιο 4.22: Προσδιορισµός εξωτερικής πισίνας στο οικόπεδο 

 

Εικόνα 4.20: Προοπτική εξωτερικής πισίνας από τη στάθµη Ισογείου 
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4.7 Βιοκλιματικά χαρακτηριστικά κατασκευής 
 

Μετά από την αποδόµηση των κτισµάτων και την αναλυτική περιγραφή των χώρων, των 

µεγεθών και των χρήσεων, µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα για το 

βιοκλιµατικό χαρακτήρα της αρχικής κατασκευής. 

Μπορούµε δηλαδή να εντοπίσουµε τις αστοχίες του αρχικού σχεδιασµού αλλά και τις 

εύστοχες σχεδιαστικές λεπτοµέρειες που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως βιοκλιµατικός 

σχεδιασµός. Έτσι κατά τον ανασχεδιασµό που θα ακολουθήσει θα µπορέσουµε να 

επέµβουµε στα κακώς κείµενα και να δώσουµε στο κτίριο το βιοκλιµατικό χαρακτήρα 

που αποζητούµε από τη συγκεκριµένη εργασία. 

Από το εναποµείνον κτίριο τα συµπεράσµατα που µπορούµε να βγάλουµε όσον αφορά 

τις ενεργειακές καταναλώσεις αφορούν το σχεδιασµό του κελύφους. Μόνο τα υπάρχοντα 

δοµικά στοιχεία µπορούν να µας δώσουν µια εικόνα για τον καλό ή κακό 

προσανατολισµό τους και τον καλό ή κακό φυσικό φωτισµό των χώρων. ∆υστυχώς 

σχεδόν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία έχουν αποξηλωθεί και έτσι οποιοδήποτε άλλο 

συµπέρασµα θα ήταν βασισµένο σε απλές εικασίες και στα δεδοµένα της εποχής της 

κατασκευής (µόνωση τοίχων, κουφώµατα, αερισµός, µηχανολογικές εγκαταστάσεις, 

τρόπος ψύξης, θέρµανσης, ζεστού νερού χρήσης).  

Αρχικά ο σχεδιασµός του συγκροτήµατος από τον αρχιτέκτονα µπορούµε να πούµε ότι 

ήταν αρκετά δύσκολος εξ’ αρχής. Έχοντας ένα οικόπεδο µε θέα βορειοδυτικά και δρόµο 

νοτιοανατολικά, ήταν αναγκασµένος να ορίσει την πρόσοψη της κατασκευής 

βορειοδυτικά. Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 3  ο βόρειος προσανατολισµός δεν 

είναι σωστή ενεργειακά επιλογή, τόσο λόγω του κακού φυσικού φωτισµού όλες τις 

εποχές όσο και για τις ψυχρές αέριες µάζες τους χειµερινούς µήνες. Το σχήµα του 

οικοπέδου και η θέα έφεραν στον αρχιτέκτονα ως δεδοµένο το σχήµα του ξενοδοχείου να 

είναι µακρόστενο. Συνδυαστικά λοιπόν τα δύο αυτά δεδοµένα δηµιουργούν µια κακή 

ενεργειακά πρόσοψη, µε λίγο φως και δυνατούς ψυχρούς ανέµους αλλά παράλληλα µια 

καλή ενεργειακά πίσω όψη, µε νοτιοανατολικό προσανατολισµό, καλό φυσικό φωτισµό 

και προστασία από τις ψυχρές µάζες.  

Ο αρχιτέκτονας λοιπόν ενώ είχε να διαχειριστεί δυο τελείως διαφορετικές όψεις, εκείνος 

ακολούθησε το ίδιο µοτίβο σε όλο το κτίριο. Συγκεκριµένα στους ορόφους όπου 

βρίσκονται οι κλίνες επέλεξε µικρά ανοίγµατα και στους δυο προσανατολισµούς. 
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Πρόσθετα κτιστά τόξα έµπροσθεν των στεγασµάτων των εξωστών θα µειώσουν ακόµα 

περισσότερο το φυσικό φωτισµό των δωµατίων. Όπως είδαµε στην ανάλυση των 

κατόψεων ο αρχιτέκτονας σχεδίασε µικρούς φωταγωγούς για τις ανάγκες αερισµού των 

λουτρών, όµως δυστυχώς δεν φρόντισε οι φωταγωγοί αυτοί να έχουν επαρκές µέγεθος 

έτσι ώστε και να φωτίσει τα λουτρά αλλά και τον κοινόχρηστο διάδροµο που φωτίζεται 

µόνο µε τεχνικό φωτισµό. Στη στάθµη του Ισογείου στους κοινόχρηστους χώρους τα 

µεγάλα ανοίγµατα δίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο φως στους χώρους, όµως και πάλι 

υπάρχουν τυφλοί χώροι που δεν φωτίζονται ποτέ φυσικά. Τέλος στη στάθµη του 

Υπογείου το πρόβληµα του φυσικού φωτισµού γίνεται δυσκολότερο λόγω της κλίσης του 

εδάφους. Παρακάτω βλέπουµε χαρακτηριστικά τους χώρους των κατόψεων που έχουν  

είτε ανύπαρκτο είτε όχι επαρκές φυσικό φωτισµό.   

 

 

Σχέδιο 4.23: Κάτοψη Υπογείου – Επίπεδα φυσικού φωτισµού 
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Σχέδιο 4.24: Κάτοψη Ισογείου – Επίπεδα φυσικού φωτισµού 

 

 

Σχέδιο 4.25: Κάτοψη Ορόφων – Επίπεδα φυσικού φωτισµού 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5.1 Ανασχεδιασμός  

 

Έπειτα από µια σύντοµη περιγραφή των αρχιτεκτονικών τάσεων της εποχής όπου 

κατασκευάστηκε το ξενοδοχειακό συγκρότηµα, µια περιγραφή της ευρύτερης περιοχής 

της Καρύστου, µια µικρή ανάλυση των βασικών αρχών του βιοκλιµατικού σχεδιασµού 

και τέλος έπειτα από την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την εξαγωγή 

κάποιων συµπερασµάτων που αφορούσαν το ενεργειακό κοµµάτι της κατασκευής, ήρθε 

η ώρα να προχωρήσουµε στο τελικό στάδιο της εργασίας που είναι ο ανασχεδιασµός του. 

Ο ανασχεδιασµός αυτός στόχο έχει να συνδυάσει τις αρχιτεκτονικές τάσεις της 

σύγχρονης εποχής, τις τουριστικές ανάγκες της περιοχής και τις αρχές του βιοκλιµατικού 

σχεδιασµού πάνω σε ένα υπάρχον οικοδόµηµα. Ένα οικοδόµηµα µε συγκεκριµένο 

µέγεθος, σχήµα και προσανατολισµό. Αυτό ακριβώς το σηµείο κάνει τον ανασχεδιασµό 

και την αναβάθµιση υπαρχόντων κατασκευών ιδιαιτέρως δύσκολο και άξιο µελέτης 

αντικείµενο. Οι περιορισµοί στα βασικά µεγέθη κάνουν το µελετητή να αναζητά συνεχώς 

νέες τεχνοτροπίες, νέα προϊόντα και βέλτιστο αποτέλεσµα σε ένα εντελώς διαφορετικό 

κτίσµα κάθε φορά.  

Έτσι λοιπόν στο στάδιο του ανασχεδιασµού θα δούµε παρακάτω τις νέες κατόψεις µε τις 

νέες χρήσεις που δόθηκαν βασισµένες στις τουριστικές ανάγκες της εποχής αλλά και 

στην αύξηση της λειτουργικότητας του κτιρίου. 

Στη συνέχεια θα δούµε τον τρόπο µε τον οποίο ο ανασχεδιασµός µπορεί να βασιστεί στο 

βιοκλιµατικό σχεδιασµό ακόµα και σε ένα υπάρχον κτίσµα. 

Θα γίνει προσπάθεια δηλαδή να εξασφαλισθεί ηλιασµός και να µειωθούν οι θερµικές 

απώλειες κατά τη διάρκεια του χειµώνα, ώστε να αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια για τη 

θέρµανση των χώρων, να εξασφαλισθεί ηλιοπροστασία το καλοκαίρι προκειµένου να 

επιτυγχάνεται µείωση των θερµικών κερδών άρα και µείωση της ανάγκης για ψυκτικό 

φορτίο, να αξιοποιηθεί ο ήλιος για φυσικό φωτισµό, να γίνει εκµετάλλευση των 

δροσερών ανέµων για φυσικό αερισµό και δροσισµό και να βελτιώσουµε το µικροκλίµα 

γύρο από το κτίριο. 

Αυτό σηµαίνει ότι το υπάρχον κέλυφος πρέπει να επιτρέπει τη µέγιστη ηλιακή συλλογή, 

τη µέγιστη θερµοχωρητικότητα και τις ελάχιστες θερµικές απώλειες.  
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5.2 Στάθμη Υπογείου 

5.2.1 Νέα διαρρύθμιση Υπογείου  

 

Το επίπεδο του Υπογείου έχει δυο πολύ διαφορετικά µέρη. Το βορειοδυτικό µέρος είναι 

το προνοµιακό µέρος. Έχει απεριόριστη θέα, µεγάλα ανοίγµατα και την άµεση πρόσβαση 

στην εξωτερική πισίνα. Αντιθέτως το νοτιοανατολικό µέρος δεν έχει καθόλου ανοίγµατα, 

καθόλου θέα και το µεγαλύτερο τµήµα του κελύφους βρίσκεται σε επαφή µε το έδαφος. 

Οι εσωτερικές υπάρχουσες κλίµακες επικοινωνίας µε το Ισόγειο ήταν δυο και υπήρχε 

ακόµη µια εξωτερική. Επίσης υπήρχε µόνο ένας ανελκυστήρας που λόγω της θέσης του 

ίσως προοριζόταν για το προσωπικό. 

Από τα παραπάνω λοιπόν έγινε η επιλογή στο νέα σχεδιασµό της εσωτερικής 

διαρρύθµισης να χωριστεί ουσιαστικά το επίπεδο του Υπογείου σε δυο τµήµατα. Το 

πρώτο τµήµα, το προνοµιακό, να αφορά τις ανάγκες του κοινού του ξενοδοχείου στο 

οποίο µπορεί να απολαύσει τη θέα κατά µήκος της πρόσοψης και το δεύτερο τµήµα να 

καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού, των αποθηκών και του µηχανολογικού 

εξοπλισµού. Έτσι η ροή της κίνησης και για τις δυο οµάδες ανθρώπων θα είναι 

ξεχωριστή, πράγµα που προσφέρει άνεση στη χρήση.  

Στο πρώτο τµήµα ο πελάτης του ξενοδοχείου µπορεί να κάνει χρήση µιας εσωτερικής 

κλίµακας (νοτιοδυτική πλευρά) για να ανέβει στο Ισόγειο ή της εξωτερικής κλίµακας 

(βορειοδυτική όψη). Επίσης προστέθηκε ένας ανελκυστήρας για την εύκολη πρόσβαση 

όλων.  

Η παλιά κάτοψη ήθελε τα κοινόχρηστα w.c. στη δυτική γωνία της κάτοψης. Το σηµείο 

αυτό όµως έχει άµεση πρόσβαση στη θέα. Έτσι στη νέα διαρρύθµιση επιλέγουµε τα 

τοποθετήσουµε τα w.c. στη νότια γωνία της κάτοψης έτσι ώστε να απελευθερώσουµε τον 

προηγούµενο χώρο για τις ανάγκες του γυµναστηρίου. Η γυµναστική είναι η σύγχρονη 

τάση της εποχής. Για το λόγο αυτό ένας χώρος µε πολλά ανοίγµατα και όµορφες εικόνες 

είναι ιδανικός για να εξασκηθεί κάποιος ενώ βρίσκεται σε διακοπές ή σε κάποιο 

επαγγελµατικό ταξίδι.  

Μια άλλη τάση της εποχής στον τοµέα του τουρισµού και όχι µόνο είναι τα κέντρα 

ευεξίας. Ειδικά διαµορφωµένοι εσωτερικοί χώροι µε παροχές όπως το υδροµασάζ, η 

θερµαινόµενη πισίνα, αίθουσες µασάζ, χαµάµ και σάουνας είναι ιδιαίτερα δηµοφιλείς σε 

όλες τις ηλικίες. Έτσι σε όλο το υπόλοιπο τµήµα του κοινόχρηστου Υπογείου 
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επιλέγονται όλοι οι παραπάνω χώροι. Χώροι λουτρών-ντουζ και φύλαξης αντικειµένων 

έχουν φυσικά προβλεφθεί. 

Στο δεύτερο τµήµα επιλέγουµε στο σηµείο που υπήρχε ήδη ο ανελκυστήρας για τις 

ανάγκες του προσωπικού να επέµβουµε και να µεγαλώσουµε τον υπάρχον µικρό 

ανελκυστήρα και να προσθέσουµε ακριβώς δίπλα µια επιπλέον κλίµακα για λόγους 

ασφαλείας και όχι µόνο. Από µόνη της αυτή η απόφαση όρισε ότι ο χώρος στο σηµείο 

αυτό της κάτοψης θα καλύψει τις ανάγκες των πλυντηρίων και του προσωπικού 

καθαριότητας. Ακριβώς µετά το χώρο αυτό επιλέγεται να σχεδιαστεί ένας χώρος 

γραφείων του προσωπικού. Ο χώρος αυτός συνδέεται µε το Ισόγειο από την κοινόχρηστη 

κλίµακα, το νέο ανελκυστήρα αλλά και την κλίµακα του προσωπικού καθαριότητας. 

Επίσης ο χώρος έχει πρόσβαση στο χώρο του κεντρικού server και των αποθηκών που 

ακολουθούν κεντρικά στην κάτοψη. Έτσι γίνεται γρήγορος έλεγχος και συντονισµός σε 

οποιαδήποτε συνθήκη. Στο βορειοανατολικό µέρος της κάτοψης επιλέγεται να 

τοποθετηθούν µηχανολογικές εγκαταστάσεις (µέση τάση, χαµηλή τάση, ups, 

ηλεκτρογεννήτρια, τηλεφωνικό κέντρο). Η απόφαση αυτή ήταν µονόδροµος λόγω της 

µοναδικής πρόσβασης του συγκεκριµένου σηµείου. Οι µηχανολογικές εγκαταστάσεις 

µιας µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας όπως αυτή που µελετάµε έχουν πολύ µεγάλο όγκο. 

Πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από µεγάλο όχηµα και µεγάλη 

είσοδος για την τοποθέτηση τους.  Επίσης σε περίπτωση βλάβης πρέπει και πάλι η 

δυνατότητα πρόσβασης και µετακίνησης να είναι δυνατή. Λόγω της κλίσης του εδάφους 

και τη δοµή της κατασκευής ο µόνος τρόπος επικοινωνίας του Υπογείου µε τον δρόµο 

είναι η δηµιουργία µιας εξωτερικής ράµπας που οδηγεί στη βορειοανατολική όψη του 

Υπογείου.  

Τέλος κεντρικά του δεύτερου τµήµατος της κάτοψης επιλέγονται να τοποθετηθούν χώροι 

αποθηκών, ψυγείων και το αντλιοστάσιο. Η δεύτερη κλίµακα που υπήρχε εξ’ αρχής 

συνδέει τους χώρους µε το επίπεδο του Ισογείου και θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά 

από το προσωπικό. Ένας ακόµη ανελκυστήρας προστέθηκε ακριβώς πίσω από την 

κλίµακα για την εύκολη µετακίνηση των µεγάλων φορτίων.  
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Σχέδιο 5.1: Κάτοψη Υπογείου – Νέα διαρρύθµιση 
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5.2.2 Βιοκλιματικός σχεδιασμός Υπογείου 
 

Το Υπόγειο στην αρχική κατασκευή όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 4, στο κοµµάτι του 

φυσικού φωτισµού είχε αρκετές αστοχίες και το µεγαλύτερο µέρος του ήταν είτε ελλιπώς 

είτε ελάχιστα φωτισµένο φυσικά . Αυτό βέβαια διαµορφώθηκε από τη µορφολογία του 

εδάφους και το σχήµα της κάτοψης. Το µεγάλο λοιπόν θέµα επέµβασης στο κοµµάτι του 

ανασχεδιασµού ήταν η βελτιστοποίηση του φυσικού φωτισµού έτσι ώστε να 

µεγιστοποιήσουµε τα ηλιακά οφέλη τους χειµερινούς µήνες και να ελαχιστοποιήσουµε 

τη χρήση τεχνητού φωτισµού.  

• Σε όλη την όψη τοποθετήθηκε τζαµαρία, τόσο λόγο της θέας όσο και λόγο της 

ανάγκης απορρόφησης περισσότερου βορειοδυτικού φωτισµού. Αυτό βέβαια τους 

χειµερινούς µήνες θα µπορούσε να είναι µεγάλη πηγή απώλειας ενέργειας, όµως 

µε την τοποθέτηση διπλής σειράς σταθερών κουφωµάτων οι απώλειες µπορούν 

να µειωθούν και να γίνει παράλληλα η εκµετάλλευση του πολύτιµου φυσικού 

φωτισµού. Ο αέρας που θα βρίσκεται µεταξύ των δυο διπλών σειρών 

κουφωµάτων λειτουργεί και ως µονωτικό τους χειµερινούς µήνες. Τους 

καλοκαιρινούς µήνες µόνο, η µικρή κλίση του κτιρίου προς τη δύση µπορεί ίσως 

να υπερθερµάνει για λίγες ώρες τον όροφο, όµως λόγω των δροσερών ανέµων 

που πνέουν στην περιοχή, κατάλληλα ανοίγµατα στα κουφώµατα µπορούν να 

αερίσουν επαρκώς και να καταπολεµήσουν το φαινόµενο.  

 

Σχέδιο 5.2: Σχηµατική τοµή ανοιγµάτων βορειοδυτικής όψης 
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• Η µεγάλη επιφάνεια της κάτοψης όµως δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες 

φωτισµού µόνο από µια µεγάλη όψη. Για το λόγο αυτό στο νέο σχεδιασµό 

δηµιουργήθηκαν 4 φωταγωγοί. Οι φωταγωγοί εκτός από το φυσικό αερισµό, 

στόχο στην περίπτωση µας έχουν να χρησιµοποιηθούν για την τοποθέτηση 

πολλών φωτοσωλήνων. Οι φωτοσωλήνες µπορούν να µεταφέρουν µεγάλη 

ποσότητα φωτός και έτσι να αποκτήσουµε πηγή φυσικού φωτισµού στην καρδιά 

ενός µεγάλου υπόγειου ορόφου για πολλές ώρες µέσα την ηµέρα. 

  

 

 

Σχέδιο 5.3: Κάτοψη Υπογείου – Λεπτοµέρεια Φωταγωγού µε φωτοσωλήνες 
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• Τέλος κατά τον ανασχεδιασµό των εσωτερικών διαρρυθµίσεων η επιλογή 

τοποθέτησης κάθε χώρου στην κάτοψη δεν ήταν καθόλου τυχαία. Με βάση τις 

ανάγκες φωτισµού κάθε χώρου έγινε η νέα διάταξη. Έτσι οι κοινόχρηστοι χώροι 

του γυµναστηρίου και του µεγάλου χώρου της εσωτερικής πισίνας και του 

υδροµασάζ τοποθετήθηκαν στη µεριά της θέας και του φυσικού φωτισµού από τα 

µεγάλα ανοίγµατα. Στη µικρή βόρεια όψη της εσωτερικής πισίνας επιλέξαµε 

τοίχο χωρίς κανένα άνοιγµα για να µειώσουµε τις απώλειες τους χειµερινούς 

µήνες. Επιλέχθηκε εν συνεχεία η τοποθέτηση των αιθουσών µασάζ, χαµάµ και 

σάουνας, λόγω των ελάχιστων ή και ανύπαρκτων απαιτήσεων σε φυσικό φωτισµό 

να γίνει κεντρικά στην κάτοψη. Έτσι συνδέουµε αρµονικά τις ανάγκες των χώρων 

αυτών µε το µειονέκτηµα του κτιρίου µας. Το ίδιο ακριβώς έγινε µε τις 

µηχανολογικές εγκαταστάσεις, τις αποθήκες, τα ψυγεία και τους διαδρόµους του 

προσωπικού. Αυτοί οι χώροι δεν απαιτούν το συνεχή φωτισµό άρα οι 

καταναλώσεις του τεχνητού φωτισµού είναι λίγες. Με χρήση κατάλληλων 

αυτοµατισµών και λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης αυτές µπορούν να 

µειωθούν στο ελάχιστο. Τέλος οι φωταγωγοί µε τους φωτοσωλήνες 

τοποθετήθηκαν σε χώρους που έχουν απαιτήσεις σε φωτισµό. Έτσι τουλάχιστον 

κατά τη διάρκεια της µέρας οι καταναλώσεις τεχνικού φωτισµού 

ελαχιστοποιούνται επίσης. Συνολικά η νέα διαρρύθµιση έχει καταφέρει να 

φωτίσει φυσικά το 52% των χώρων, οι χώροι που δεν έχουν απαιτήσεις ή έχουν 

ελάχιστα φτάνουν το 20% και οι χώροι που φωτίζονται µόνο τεχνητά είναι πλέον 

µόνο το 28%.  
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Σχέδιο 5.4: Κάτοψη Υπογείου – Νέες απαιτήσεις φωτισµού κάθε χώρου 
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5.3 Στάθμη Ισογείου 

5.3.1 Νέα Διαρρύθμιση Ισογείου 

 

Το Ισόγειο παίζει το βασικό ρόλο στη λειτουργία του ξενοδοχείου. Αποτελεί το επίπεδο 

της κεντρικής εισόδου, έχει τη µεγαλύτερη επιφάνεια και εκτίνεται ενιαίο σε όλο το 

µήκος της κατασκευής όπως είδαµε και στις κατόψεις της υπάρχουσας κατάστασης. 

Αυτό από µόνο του κάνει τις αποφάσεις της νέας διαρρύθµισης ιδιαιτέρως κρίσιµες για 

την οµαλή λειτουργία του συγκροτήµατος. Επιπροσθέτως υπάρχουν αρκετά σηµεία που 

λόγω του αρχικού σχεδιασµού του φέροντος οργανισµού πρέπει να δοθούν 

αποτελεσµατικές λύσεις για τη βελτίωση πολλών τοµέων. 

 Ένα από αυτά είναι ο τρόπος σύνδεσης του τµήµατος της κεντρικής εισόδου (τµήµα Β) 

µε το πιο αποµακρυσµένο τµήµα (τµήµα Γ). Η αρχική κατασκευή προέβλεπε ένα τυφλό 

διάδροµο 52µ. µήκους. Ακόµη, η πρόσβαση στο Ισόγειο από το δρόµο γίνεται µέσω 

κλίµακας και επιµέρους σκαλοπατιών. Το γεγονός αυτός έκανε αδύνατη την πρόσβαση 

από Α.Μ.Ε.Α. αλλά και προφανώς αποτελούσε πρόβληµα στη µετακίνηση των 

αποσκευών. Η σύνδεση του Υπογείου γίνεται µόνο µέσω κλίµακας και οι ανελκυστήρες 

προς τους ορόφους είναι πολύ µικροί σε µέγεθος για να καλύψουν επισκέπτες µε τις 

αποσκευές τους. Όλα τα παραπάνω και αρκετά ακόµα επιµέρους  συντέλεσαν στο νέο 

αποτέλεσµα της εσωτερικής διαρρύθµισης. 

Λόγω της µεγάλου σε µήκος κάτοψης του Ισογείου ορόφου, ακολουθήθηκε σε γενικές 

γραµµές ο ίδιος επιµερισµός των τριών τµηµάτων όπως αυτός της υπάρχουσας 

κατάστασης (Τµήµα Α, Τµήµα Β, Τµήµα Γ). Το Τµήµα Α και πάλι αφορά την 

κατασκευή στο νοτιοδυτικό τµήµα του οικοπέδου, το Τµήµα Β αφορά το κεντρικό µέρος 

της κατασκευής και το Τµήµα Γ αφορά την κατασκευή βορειοανατολικά του οικοπέδου.  

Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών κάθε τµήµατος ορίστηκαν τελείως 

διαφορετικές χρήσεις γι’ αυτό και ακολουθεί περιγραφή ξεχωριστά κάθε τµήµατος.  
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Σχέδιο 5.5: Κάτοψη Ισογείου – Νέα διαρρύθµιση (Τµήµα Α-Β-Γ)
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5.3.1.1 Νέα Διαρρύθμιση Ισογείου_ Τμήμα Β (Κεντρικό τμήμα) 
 

Το τµήµα Β είναι το κεντρικό τµήµα του κτιρίου τόσο σε θέση όσο και σε χρήσεις. Η 

κεντρική είσοδος του συγκροτήµατος είναι στην ίδια θέση µε την αρχική. Αυτό που 

άλλαξε είναι η προσθήκη ραµπών για την εύκολη πρόσβαση σε Α.Μ.Ε.Α αλλά και για 

την εύκολη µεταφορά των αποσκευών. Αµέσως µετά την κεντρική είσοδο ο επισκέπτης 

µπορεί είτε να συνεχίσει στο βάθος στην υποδοχή και τους κοινόχρηστους χώρους, είτε 

να στραφεί δεξιά και αριστερά στους ανελκυστήρες και τις κλίµακες που οδηγούν στα 

δωµάτια των τµηµάτων Α και Β.  

Στη νέα διάταξη έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί η σύνδεση της κεντρικής εισόδου µε το 

τµήµα Γ µέσω του προηγούµενου τυφλού και πολύ µεγάλου διαδρόµου. Έτσι 

δηµιουργήθηκε άλλη µια δευτερεύουσα είσοδος. Ο επισκέπτης µπορεί να µπει απευθείας 

στη δεύτερη είσοδο, να αποθηκεύσει τις αποσκευές του στα διαµορφωµένα ντουλάπια, 

να συνεχίσει προς τους κοινόχρηστους χώρους ή να οδηγηθεί στους ανελκυστήρες και 

την κλίµακα που οδηγούν στα δωµάτια του Τµήµατος Γ. Επίσης αν ο επισκέπτης θέλει 

να οδηγηθεί προς την υποδοχή µπορεί να το κάνει είτε εξωτερικά διαµέσου ενός 

µονοπατιού προστατευµένο από µια ξύλινη πέργκολα, είτε εσωτερικά διαµέσου του 

κοινόχρηστου χώρου των τραπεζοκαθισµάτων. Η αλλαγή αυτή κάνει τη δύσκολη 

σύνδεση των τριών τµηµάτων πολύ λειτουργική και σαφώς πιο καλαίσθητη.  

Σαφώς όλο το κοµµάτι της πρόσοψης µε θέα τη θάλασσα χρησιµοποιήθηκε για τις 

ανάγκες των τραπεζοκαθισµάτων. Όλος ο χώρος µπορεί να καλύψει ανάγκες 

εστιατορίου, καφετέριας και του πρωινού. Ο χώρος αυτός µε τη µοναδική θέα µπορεί να 

προσελκύσει κοινό εκτός των πελατών του ξενοδοχείου. Η σύνδεση του λοιπόν µε τη 

δεύτερη είσοδο είναι και πάλι λειτουργική έτσι ώστε να µην επηρεάζεται η ροή των 

πελατών στην υποδοχή µε το κοινό εκτός ξενοδοχείου.  

Οι ανάγκες µια µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας σε προµήθειες και εξοπλισµό είναι 

µεγάλες. Η κεντρική είσοδος δε θα έπρεπε να παρεµποδίζεται από τη συνεχή ροή 

προµηθευτών. Ο ανελκυστήρας που υπήρχε αρχικά στο Ισόγειο και οδηγούσε στο 

Υπόγειο έδωσε την ιδέα αφενός για τη δηµιουργία µιας κλίµακας προς το Υπόγειο αλλά 

επιπλέον συνδυάστηκε µε µια ξεχωριστή είσοδο αποκλειστικά για τις ανάγκες του 

προσωπικού καθαριότητας. Έτσι η είσοδος των λινών, καθαριστικών και όλου του 
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εξοπλισµού µπορεί να γίνει µακριά από την οπτική του κοινού. Η είσοδος αυτή µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί επίσης από το γραφείο της διοίκησης . 

Οι υπόλοιπες ανάγκες του ξενοδοχείου για προµήθειες φαγητού και ποτού 

εξυπηρετούνται από τη δεύτερη είσοδο, η οποία οδηγεί απευθείας στους χώρους των 

αποθηκών, των ψυγείων, της κουζίνας και του Υπογείου.  

Τα κοινόχρηστα w.c. επιλέγεται να τοποθετηθούν κεντρικά και κοντά στην υποδοχή για 

την εύκολη πρόσβαση του κοινού.  
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Σχέδιο 5.6: Κάτοψη Ισογείου – Νέα διαρρύθµιση (Τµήµα Β) 
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5.3.1.2 Νέα Διαρρύθμιση Ισογείου_ Τμήμα Α (Νοτιοδυτικό τμήμα) 
 

Το Τµήµα Α στην προηγούµενη διαρρύθµιση του Ισογείου κάλυπτε τις ανάγκες κλινών, 

µε βάσει όσους τοίχους είχαν µείνει. Το τµήµα αυτό δεν έχει εξώστες. Άρα και τα 

δωµάτια είχαν µόνο παράθυρα. Με απαρχή το µειονέκτηµα αυτό γεννήθηκε η ιδέα να 

γίνει αλλαγή της χρήσης του τµήµατος αυτού στο επίπεδο του Ισογείου. Η προσέλκυση 

επισκεπτών ήρθε στο προσκήνιο ως βασική παράµετρος. Ο φέροντας οργανισµός και η 

πυκνότητα των κολωνών δεν έκανε δυνατή τη διαµόρφωση ενός χώρου συνεδριάσεων ή 

εκδηλώσεων. Έτσι επόµενη σκέψη ήταν η προώθηση παραδοσιακών τοπικών προϊόντων 

σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους καταστηµάτων. Η Κάρυστος είναι πλούσια σε τοπικά 

εδέσµατα και καρπούς όπως το κρασί, το µέλι, το λάδι, τα χειροποίητα ζυµαρικά και τα 

γλυκά. Οι επισκέπτες θα µπορούσαν έτσι εύκολα να προµηθευτούν και να απολαύσουν 

άµεσα τις γεύσεις και τα αρώµατα της περιοχής. Επίσης οι χώροι αυτοί µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για διάφορες άλλες εκθέσεις προϊόντων πέραν των τοπικών. Έχουν 

προβλεφθεί ξεχωριστά w.c. αλλά και χώρος καθισµάτων. Έµπροσθεν του τµήµατος, 

εξωτερικά, αξιοποιήθηκε το υπάρχον διαµορφωµένο επίπεδο για τις ανάγκες των 

καταστηµάτων ή των εκθέσεων µε τοποθέτηση καναπέδων και σκιάστρων.  

 

Σχέδιο 5.7: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Α
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5.3.1.3 Νέα Διαρρύθμιση Ισογείου_ Τμήμα Γ (Βορειοανατολικό τμήμα) 
 

Το τµήµα αυτό στην αρχική λειτουργία του συγκροτήµατος υποθέτουµε ότι 

εξυπηρετούσε τις ανάγκες κλινών, βασιζόµενοι µόνο σε κάποια ανοίγµατα που έχουν 

αποµείνει. Στο νέο σχεδιασµό θα ακολουθήσουµε αυτή τη χρήση όµως θα εισάγουµε στο 

σχεδιασµό την έννοια της προσβασιµότητας. Στόχος είναι αυτό το τµήµα να φιλοξενεί 

άτοµα µε ειδικές ικανότητες. Η προσβασιµότητα ξεκινάει από ειδική είσοδο στο 

οικόπεδο, θέσεις στάθµευσης µε ειδικές προδιαγραφές µεγέθους και δυο κλίνες µε ειδικά 

διαµορφωµένα λουτρά και επάρκεια χώρου στροφής αναπηρικού καροτσιού. Το τµήµα 

διαθέτει ακόµη δυο κλίνες µεγάλου µεγέθους, ιδανικές για οικογένειες και κάποιους 

χώρους για τις ανάγκες του προσωπικού καθαριότητας. 

  

 

Σχέδιο 5.8: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Γ
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Σχέδιο 5.9: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Γ- ∆ωµάτιο ΑΜΕΑ 

                  

Σχέδιο 5.10: Προδιαγραφές λουτρού ΑΜΕΑ & Θέσης στάθµευσης[27] 
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5.3.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ισογείου 
 

Στο συγκεκριµένο επίπεδο οι ενεργειακές ανάγκες κάθε τµήµατος ήταν τελείως 

διαφορετικές. Γι’ αυτό και διαφορετικές λύσεις έδωσαν στο νέο σχεδιασµό το 

βιοκλιµατικό χαρακτήρα που αποζητούσαµε. 

5.3.2.1 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ισογείου – Τμήμα Α 
 

Στο νοτιοδυτικό τµήµα της κατασκευής (Τµήµα Α) είχαµε να αντιµετωπίσουµε επίσης 

διαφορετικά τις 3 όψεις του λόγω των χαρακτηριστικών κάθε προσανατολισµού.  

Η βορειοδυτική όψη, όπου είναι και η µεριά της θέας, αντιµετωπίστηκε ακριβώς όπως 

του Υπογείου. ∆ηλαδή µεγάλα ανοίγµατα που χαρίζουν στον επισκέπτη την απρόσκοπτη 

θέα της θάλασσας, όµως µε διπλή σειρά κουφωµάτων για να αποφύγουµε τις απώλειες 

τους χειµρινούς µήνες. 

 Η νοτιοδυτική όψη, όπου επίσης υπάρχει θέα στη θάλασσα, σχεδιάστηκε µε µεγάλες 

τζαµαρίες για τον ίδιο προφανή λόγο. Η υπερθέρµανση της όψης τις ώρες πριν τη δύση 

του ήλιου µπορεί να αποφευχθεί µε κατάλληλα ανοίγµατα των κουφωµάτων όπως είδαµε 

στο Υπόγειο και µε κινητές περσίδες που θα χρησιµοποιούνται µόνο τις απαραίτητες 

ώρες έτσι ώστε να µη χαθεί η θέα.  

Τέλος η νοτιοανατολική όψη η οποία δεν έχει θέα µπορεί να προστατευτεί από 

κατάλληλα σκίαστρα τους καλοκαιρινούς µήνες για να αποφευχθεί η υπερθέρµανση και 

η χρήση ψυκτικών µέσων. Για τον υπολογισµό των σκιάστρων αυτών ακολουθήθηκε µια 

σειρά υπολογισµών βάσει των γωνιών πρόσπτωσης του ήλιου στο συγκεκριµένο 

γεωγραφικά σηµείο από τη διαδικτυακή εφαρµογή sunculc.org. 

Περιγραφή διαδικασίας και υπολογισµών σκιάστρων:  

Αρχικά εντοπίστηκε στην εφαρµογή το σηµείο του οικοπέδου µας. Στη συνέχεια 

πάρθηκαν για την 21 Ιουνίου τα ζευγάρια τιµών του ηλιακού ύψους (Altitude) και 

ζενιθίας γωνίας (Azimuth) για το διάστηµα από τις 8:00 έως τις 14:00 αφού µέχρι τότε ο 

ήλιος χτυπά την όψη µας.  

 



 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελ. 101 

 

 

Εικόνα 5.1: Προσδιορισµός γωνιών Altitude & Azimuth µέσω εφαρµογής στο σηµείο του 

Οικοπέδου του ξενοδοχείου – 21 Ιουνίου/ 8:00 [28] 
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Εικόνα 5.2: Προσδιορισµός γωνιών Altitude & Azimuth µέσω εφαρµογής στο σηµείο του 

Οικοπέδου του ξενοδοχείου – 21 Ιουνίου/12:00 [28] 
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Εικόνα 5.3: Προσδιορισµός γωνιών Altitude & Azimuth µέσω εφαρµογής στο σηµείο του 

Οικοπέδου του ξενοδοχείου – 21 Ιουνίου/14:00 [28] 

 

Περιπτώσεις Ηλιασµού- Σκίασης- ∆υσµενής περιπτώσεις:  

Με τις τιµές αυτές αναλύουµε την πορεία και την πρόσπτωση του ήλιου στα 

νοτιοανατολικά ανοίγµατα για να δούµε  ποιά ώρα είναι η δυσµενέστερη σε κάθε 

περίπτωση. Πρέπει να µελετήσουµε δύο περιπτώσεις. 

Την πρόσπτωση του ήλιου κάθετα από την όψη ,για να επιλέξουµε το µήκος του 

στεγάστρου ακριβώς πάνω από το άνοιγµα. 

Την πρόσπτωση του ήλιου από ανατολικά και από δυτικά για να δούµε τι σκίαστρο 

πρέπει να επιλέξουµε για να εµποδίσουµε  τις ακτίνες του ήλιου τις πρωινές και τις 

απογευµατινές ώρες από το πλάι του ανοίγµατος. 
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Περίπτωση 1  

Υπολογίζουµε για κάθε ζευγάρι τιµών που έχουµε βρει παραπάνω (ΑΖΙ , ΖΕΝ) τη γωνία 

HSA=ǀΑΖΙ – 155 ǀ και στη συνέχεια τη γωνία VSA από tanVSA=tanZEN/cosHSA (όπου 

155 είναι ο προσανατολισµός της νοτιοανατολικής όψης) 

 

Σχήµα 5.1: Γωνίες πρόσπτωσης ηλιακών ακτινών [14] 

 

Η γωνία VSA για κάθε ζευγάρι τιµών (ΑΖΙ , ΖΕΝ) που έχουµε συγκεντρώσει θα µας 

δώσει το µήκος του στεγάστρου που θα χρειαζόµασταν για να σκιάσουµε απόλυτα το 

παράθυρο από τη νοτιοανατολική πρόσπτωση του ήλιου όπως φαίνεται και στην 

παρακάτω τοµή. Από τα αποτελέσµατα θα βρω ποιος ποια ώρα απαιτεί το µεγαλύτερο 

στέγαστρο και αν επαρκεί ο εξώστης µήκους 1,50µ. που έχει ήδη η κατασκευή. 

 

Σχήµα 5.2: Σχηµατική τοµή ανοιγµάτων ορόφου – γωνία VSA 
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Άρα για όλα τα ζευγάρια ΑΖΙ & ΖΕΝ έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα που αφορούν 

το απαιτούµενο µήκος (Χ) στεγάστρου, δοκιµάζοντας ενδεικτικά όλες τις τιµές για ύψος 

παραθύρου Η=2,00µ. 

21 Ιουνίου → 8:00π.µ. → ΑΖΙ 76,05° , ΖΕΝ 21,02°→HSA=ǀ 76,05°-155° ǀ=78,95°→ 

tanVSA=tan21,02°/cos78,95°=35,38→VSA=63,43°→ X=2,00m/tan63,43°=1,00m 

21 Ιουνίου → 12:00π.µ. → ΑΖΙ 122,99° , ΖΕΝ 66,93°→HSA=ǀ 122,99°-155° 

ǀ=38,01°→ 

tanVSA=tan66,93°/cos38,01°=3 → X=2,00m/3°=0,66m 

21 Ιουνίου → 14:00π.µ. → ΑΖΙ 210,47° , ΖΕΝ 73,56°→HSA=ǀ 210,47°-155° 

ǀ=55,47°→ 

tanVSA=tan73,56°/cos55,47°=6,03 → X=2,00m/6,03°=0,33m 

Συµπεραίνουµε  λοιπόν στις 8:00π.µ. απαιτείται το µεγαλύτερο σε µήκος στέγαστρο 

για να σκιάσει το νοτιοανατολικό άνοιγµα από την κάθετη  πρόσπτωση ήλιου. Άρα 

το υπάρχον στέγαστρο από τον εξώστη του Α’ ορόφου επαρκεί (x=1,50m) 

Περίπτωση 2 

Από την πρόσπτωση του ήλιου από δυτικά και ανατολικά υπάρχουν δύο τρόποι 

τοποθέτησης σκιάστρων. Είτε να τοποθετηθεί κάθετο στο άνοιγµα σκίαστρο κατά Χ2 

(βλέπε σχήµα ) είτε να επιµηκυνθεί κατά  X3 (βλέπε σχήµα 3) το στέγαστρο πάνω από το 

άνοιγµα . Λόγω του ότι το στέγαστρο από τον εξώστη του Α’ ορόφου και στο σχήµα της 

κάτοψης είναι δεδοµένο και δεν µπορεί να τροποποιηθεί θα χρησιµοποιήσουµε τον 

πρώτο τρόπο υπολογισµού για να δούµε αν µπορούµε να τοποθετήσουµε κάθετα 

σκίαστρα. Θα χρησιµοποιήσουµε τη γωνία ΗSA (όπου HSA=245-AZI για δυτικά και  

HSA=AZI-65 για ανατολικά για τον προσανατολισµό της δικής µας όψης) και θα 

καταλήξουµε στο µήκος Χ2=tanHSA*Y (όπου Υ µήκος ανοίγµατος).  
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Σχήµα 5.3: Κάτοψη νοτιοανατολικού ανοίγµατος Τµήµατος Α - χρήση εξωτερικών 

περσίδων - γωνία HSA 

Υπολογισµός: 

Ανατολικά (21 Ιουνίου 8:00) : HSA=AZI-65°=76,05°-65°=11,05° 

Άρα µήκος απαιτούµενης κάθετης περσίδας αν έστω τις τοποθετήσουµε σε απόσταση 

40εκ. µεταξύ τους  

x=0,40*tan11,05=0.078m 

∆υτικά (21 Ιουνίου 14:00) : HSA=245°-ΑΖΙ=245°-210,47°=34,53° 

Άρα µήκος απαιτούµενης κάθετης περσίδας αν έστω τις τοποθετήσουµε σε απόσταση 

40εκ. µεταξύ τους  

x=0,40*tan34,53=0.27m 

Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι από ∆υτικά είναι η δυσµενέστερη περίπτωση άρα 

σχεδιάζουµε να τοποθετηθούν περσίδες µήκους 27εκ. εξωτερικά του Τµήµατος Α 

ανά 40εκ. Έτσι τα καταστήµατα θα προστατευθούν από τυχόν υπερθέρµανση λόγω 

του νοτιοανατολικού προσανατολισµού της όψης. 
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5.3.2.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ισογείου – Τμήμα Β 
 

Το κεντρικό τµήµα της κατασκευής χαρακτηρίζεται από το µεγάλο σε µέγεθος εµβαδόν 

της κάτοψης. Η υψοµετρική διαφορά από το επίπεδο του δρόµου µειώνει την ύπαρξη 

ανοιγµάτων στον ευνοϊκό νοτιοδυτικό προσανατολισµό που θα µπορούσε να βοηθήσει 

στο φυσικό φωτισµό των χώρων. Έτσι κύριο µέληµα στον ανασχεδιασµό του τµήµατος 

ήταν η αύξηση του φυσικού φωτισµού µε εναλλακτικές λύσεις. 

Σε όλη τη βορειοδυτική πρόσοψη διπλή σειρά κουφωµάτων και πάλι απορροφούν όσο το 

δυνατό µεγαλύτερη ποσότητα φυσικού φωτός µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες τους 

χειµερινούς µήνες και µε ταυτόχρονο σωστό αερισµό σε πολλά σηµεία. 

Μια εναλλακτική λύση πέραν των υαλοστασίων της πρόσοψης ήταν ο σχεδιασµός 

τεσσάρων νέων φωταγωγών σε κεντρικά σηµεία της κάτοψης για τις ανάγκες διέλευσης 

φωτοσωλήνων, όπως ακριβώς έγινε και στο Υπόγειο. Έτσι µεγάλες ποσότητες φυσικού 

φωτισµού µπορούν να αντικαταστήσουν τον τεχνητό.  
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Σχέδιο 5.11: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Β- Φωταγωγοί – λεπτοµέρεια φωτοσωλήνων 
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Ακόµη  µια λύση που µπόρεσε να σχεδιαστεί λόγω της δοµής του κτιρίου είναι η 

διάνοιξη ανοιγµάτων στην πλάκα οροφής. Όλο σχεδόν το εµβαδόν του τµήµατος δεν 

καλύπτεται από άλλο όροφο. Άρα µπορούµε ελεύθερα στα κεντρικά µέρη που δεν µπορεί 

να διαπεράσει ο φωτισµός από τα ανοίγµατα, να ενισχύσουµε το φυσικό φωτισµό από 

την οροφή. Σαφώς τα ανοίγµατα αυτά έχουν τη δυνατότητα σκίασης µε µηχανοκίνητο 

σύστηµα. 

 

Σχέδιο 5.12: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Β- προσδιορισµός θέσης ανοιγµάτων οροφής 
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Έτσι προκύπτει η τελική εικόνα των χώρων µε βάσει το φυσικό ή τεχνητό φωτισµό τους 

στο κεντρικό τµήµα του Ισογείου ορόφου η οποία είναι σαφώς βελτιωµένη σε σχέση µε 

την αρχική κατασκευή. 

 

Σχέδιο 5.13: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Β- επιµερισµός χώρων µε φυσικό ή τεχνητό 

φωτισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελ. 111 

 

5.3.2.3 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Ισογείου – Τμήμα Γ 
 

Το τµήµα Γ είναι το τµήµα του κτιρίου που είναι περισσότερο εκτεθειµένο στους 

βόρειους δυνατούς ανέµους που πνέουν στην περιοχή. Έτσι πρωταρχική ανάγκη ήταν να 

προστατεύσουµε τις κλίνες από θερµικές απώλειες τους χειµερινούς µήνες. Άλλη µια 

φορά η βορειοδυτική θέα δε µας επιτρέπει να προστατέψουµε την πρόσοψη, όµως διπλή 

σειρά κουφωµάτων και πάλι µπορεί να συνδυάσει την οπτική άνεση, την εκµετάλλευση 

του φυσικού φωτισµού αλλά και τη µείωση των απωλειών. Η βορειοανατολική όψη 

αντιθέτως µπορεί να προστατευτεί από τοίχο µεγάλης θερµικής µάζας και παράλληλα 

µικρά ανοίγµατα, µόνο για σωστό αερισµό. Επίσης σε όλη η βορειοανατολική ζώνη 

επιλέγουµε να τοποθετήσουµε τους δευτερεύοντες χώρους των κλινών (λουτρά- 

καθιστικά) έτσι ώστε οι χώροι των κρεβατιών να µην έχουν άµεση επαφή µε ψυχρές 

µάζες τους χειµερινούς µήνες.  

Η αύξηση του φυσικού φωτισµού στο εσωτερικό της κάτοψης ήταν και εδώ βασική 

σκέψη. Έτσι τέσσερις νέοι φωταγωγοί διανοίχθηκαν για τις ανάγκες των φωτοσωλήνων. 

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται ο φυσικός φωτισµός στις κλίνες, δηµιουργούµε φυσικό 

φωτισµό και αερισµό στα λουτρά και ενισχύουµε τον κεντρικό τυφλό διάδροµο µε 

φυσικό φωτισµό. 

Τέλος η νοτιοανατολική όψη του κτιρίου, λόγω της κλίσης του εδάφους µας επιτρέπει να  

την προστατέψουµε τους καλοκαιρινούς µήνες φυτεύοντας µια σειρά φυλλοβόλων 

δέντρων. Έτσι χωρίς καµία επέµβαση µε πρόσθετα σκίαστρα η όψη µπορεί να 

προστατευτεί τους καλοκαιρινούς µήνες αλλά και να απορροφήσει τους χειµερινούς 

πλούσιο φυσικό φως, πετυχαίνοντας µείωση ψυκτικών και θερµικών τεχνητών µέσων. 

 



 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελ. 112 

 

 

Σχέδιο 5.14: Κάτοψη Ισογείου – Τµήµα Γ- Βιοκλιµατικές επεµβάσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελ. 113 

 

5.4 Στάθμες Ορόφων 

5.4.1 Νέα Διαρρύθμιση ορόφων 

 

Οι όροφοι του συγκροτήµατος µεταξύ των τριών τµηµάτων (Τµήµα Α, Τµήµα Β, Τµήµα 

Γ) δεν έχουν καµία σύνδεση µεταξύ τους. Κατά το νέο σχεδιασµό των εσωτερικών 

διαρρυθµίσεων κύρια ιδέα ήταν η δηµιουργία διαφορετικών κλινών σε µέγεθος και 

σχήµα έτσι ώστε να καλύπτονται πολλές κατηγορίες επισκεπτών. Στην αρχική λειτουργία 

του ξενοδοχείου όλες σχεδόν οι κλίνες ήταν πανοµοιότυπες. Αυτό είναι δεσµευτικό στην 

προσέλκυση κοινού. Οι τουριστικές ανάγκες ποικίλουν όπως επίσης και οι κατηγορίες 

επισκεπτών (οικογένειες, ζευγάρια, συνάδελφοι, παρέες φίλων).  

Και στα τρία τµήµατα έχουν προβλεφθεί δυο µεγάλοι ανελκυστήρες, χώρος για 

εξυπηρέτηση του προσωπικού καθαριότητας αλλά και χώρος για αναµονή µε καθίσµατα. 

 

 

Σχέδιο 5.15: Κάτοψη Ορόφων (τυπικός) – Νέα διαρρύθµιση – Γενική εικόνα 

Το εξωτερικό αισθητικό κοµµάτι των κλινών έχει διαφοροποιηθεί από το προηγούµενο. 

Οι τοξοτοί κτιστοί εξώστες και τα µικρά ανοίγµατα, έχουν δώσει στη θέση τους σε 

µεγάλες τζαµαρίες έτσι ώστε ο επισκέπτης να απολαµβάνει τη µοναδική θέα. Τα κτιστά 

στηθαία επίσης αντικαθίστανται από τζάµι έτσι ώστε η οπτική άνεση να είναι ακόµα 

µεγαλύτερη. Ο συνδυασµός µε ξύλινες κουπαστές και άλλες ξύλινες λεπτοµέρειες 

µεταφέρουν αυτοµάτως το συγκρότηµα στα δεδοµένα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 
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5.4.1.1 Νέα Διαρρύθμιση Ορόφων – Τμήμα Α 
 

Πιο αναλυτικά στο πρώτο τµήµα σε κάθε όροφο (Α-Β) σχεδιάζονται: 

� ∆υο δίκλινα δωµάτια στο νοτιοδυτικό τµήµα της κάτοψης, µε πολύ προνοµιακή 

θέα από δυο όψεις.  

� ∆υο δίκλινα δωµάτια µε καθιστικό και γραφείο στη βορειοδυτική όψη. 

� ∆υο τετράκλινα δωµάτια στη νοτιοανατολική όψη. 

� Χώρος προσωπικού καθαριότητας. 

� Κοινόχρηστο καθιστικό µε πρόσβαση σε κοινόχρηστο εξώστη. 

� Κεντρικός διάδροµος. 

� Τέσσερις φωταγωγοί για φωτισµό-αερισµό. 

Αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες: 

� Γυάλινα κιγκλιδώµατα στη βορειοδυτική όψη (θέα) 

� Ξύλινα διαχωριστικά µεταξύ των εξωστών 

� Ξύλινα κιγκλιδώµατα στη νοτιοανατολική όψη (δρόµος) 

� Ξύλινα διαχωριστικά εσωτερικά των χώρων των κλινών (διάχυση φυσικού 

φωτισµού) 

 

Σχέδιο 5.16: Κάτοψη Ορόφων (τυπικός) – Νέα διαρρύθµιση – Τµήµα Α 
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5.4.1.2 Νέα Διαρρύθμιση Ορόφων – Τμήμα Β 
 

Πιο αναλυτικά στο δεύτερο τµήµα σε κάθε όροφο (Α-Β-Γ) σχεδιάζονται: 

� ∆έκα δίκλινα δωµάτια µε γραφείο - ντουλάπα - πολυθρόνα (Ε=28,00τ.µ.) 

� Χώρος προσωπικού καθαριότητας. 

� Ανελκυστήρας προσωπικού καθαριότητας 

� Κλίµακα προσωπικού καθαριότητας 

� Κοινόχρηστο καθιστικό µε πρόσβαση σε κοινόχρηστο εξώστη. 

� Κεντρικός διάδροµος. 

� Έξι φωταγωγοί για φωτισµό-αερισµό. 

� ∆υο ανελκυστήρες κοινού. 

Αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες: 

� Γυάλινα κιγκλιδώµατα στη βορειοδυτική όψη (θέα). 

� Ξύλινα διαχωριστικά µεταξύ των εξωστών. 

� Ξύλινα κιγκλιδώµατα στη νοτιοανατολική όψη (δρόµος). 

� Ξύλινα διαχωριστικά εσωτερικά του χώρου του καθιστικού  (διάχυση φυσικού 

φωτισµού). 
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Σχέδιο 5.17: Κάτοψη Ορόφων (τυπικός) – Νέα διαρρύθµιση – Τµήµα Β 
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5.4.1.3 Νέα Διαρρύθμιση Ορόφων – Τμήμα Γ 
 

Πιο αναλυτικά στο τρίτο τµήµα σε κάθε όροφο (Α-Β) σχεδιάζονται: 

� ∆υο τετράκλινα δωµάτια µε 2 ξεχωριστά υπνοδωµάτια και καθιστικό 

(Ε=55,00τ.µ.) 

� ∆υο τετράκλινα δωµάτια µε καθιστικό (Ε=58,00τ.µ.) 

� Χώρος προσωπικού καθαριότητας & ντουλάπες 

� Κοινόχρηστο καθιστικό µε πρόσβαση σε κοινόχρηστο εξώστη. 

� Κεντρικός διάδροµος. 

� Τέσσερις φωταγωγοί για φωτισµό-αερισµό. 

� ∆υο ανελκυστήρες κοινού. 

Αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες: 

� Γυάλινα κιγκλιδώµατα στη βορειοδυτική όψη (θέα). 

� Ξύλινα διαχωριστικά µεταξύ των εξωστών. 

� Ξύλινα κιγκλιδώµατα στη νοτιοανατολική όψη (δρόµος). 

� Ξύλινα διαχωριστικά εσωτερικά των χώρων των τετράκλινων δωµατίων (διάχυση 

φυσικού φωτισµού). 

 

Σχέδιο 5.18: Κάτοψη Ορόφων (τυπικός) – Νέα διαρρύθµιση – Τµήµα Γ 
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5.4.2 Βιοκλιματικός Σχεδιασμός ορόφων 
 

Στους ορόφους ακολουθήθηκαν οι παρακάτω αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού: 

� Φωτοσωλήνες µέσω των φωταγωγών που ενισχύουν το φυσικό φωτισµό σε 

δωµάτια- λουτρά- κεντρικό διάδροµο 

� Πολύ µικρά ανοίγµατα στη βορειοανατολική εκτεθειµένη όψη και τοποθέτηση 

δωµατίων δευτερεύουσας χρήσης (όχι ύπνου) 

� ∆ιπλή σειρά κουφωµάτων στη βορειοδυτική όψη (εκµετάλλευση διάχυτου 

φωτισµού, µείωση απωλειών) 

� Στη νοτιοανατολική όψη σχεδιασµός εσωτερικών ξύλινων περσίδων, κινητών επί 

κεντρικού άξονα, υπολογισµένες µε τον ίδιο τρόπο βάσει της πρόσπτωσης του 

ήλιου, οι οποίες µπορούν να περιστραφούν και να χρησιµοποιηθούν και ως 

εξώφυλλα από το χρήστη. 

 

 

Σχέδιο 5.19: Τµήµα ανοίγµατος νοτιοδυτικής όψης ορόφων – σχεδιαστική αποτύπωση 

εσωτερικών περσίδων. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Σελ. 119 

 

5.5 Ανεξάρτητα κτίσματα 

5.5.1 Νέα Διαρρύθμιση ανεξάρτητων κτισμάτων 

 

Όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 4, εκτός από την κυρίως κατασκευή του ξενοδοχείου, 

υπάρχουν πέντε ανεξάρτητα κτίσµατα (καµπάνες). Στη νέα διαρρύθµιση επιλέγετε το ένα 

από αυτά, το οποίο βρίσκεται µακριά από την οπτική του κυρίως ξενοδοχειακού 

συγκροτήµατος, στο νοτιοδυτικό τµήµα του οικοπέδου να φιλοξενήσει δυο σουίτες. ∆υο 

κλίνες δηλαδή µεγάλου µεγέθους, µε περισσότερες ανέσεις, προνόµια και αυτονοµία για 

τους ξεχωριστούς πελάτες του ξενοδοχείου. Στα υπόλοιπα τέσσαρα κτίσµατα επιλέχθηκε 

ο σχεδιασµός δίκλινων δωµατίων που επίσης διαθέτουν µοναδική θέα, αυτονοµία και 

ανέσεις. 

5.5.1.1 Σουίτες 

Πιο αναλυτικά, όπως βλέπουµε και στην κάτοψη που ακολουθεί, χωρίσαµε το 

ανεξάρτητο κτίσµα σε δυο διαµερίσµατα µε εµβαδόν 65τ.µ. το κάθε ένα. Εσωτερικά τα 

διαµερίσµατα διαθέτουν κουζίνα, τραπεζαρία, καθιστικό και βεστιάριο. Το κρεβάτι έχει 

απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Επίσης εξωτερικά στη βεράντα τοποθετήθηκε µικρό 

υδροµασάζ, καθιστικό και τραπεζαρία. Στη βορειοανατολική πλευρά σχεδιάστηκαν οι 

χώροι κουζίνας-λουτρού και βεστιαρίου αφού δεν υπάρχει θέα. Επιπρόσθετα µε τον 

τρόπο αυτό µειώνεται η δυνατότητα οποιασδήποτε οπτικής επαφής του χρήστη µε τους 

υπόλοιπους πελάτες του ξενοδοχείου.  

 

Σχέδιο 5.20: Νέα διαρρύθµιση ανεξάρτητου κτίσµατος- Σουίτες 
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5.5.1.2 Δίκλινα ανεξάρτητα δωμάτια 
 

Πιο αναλυτικά σε κάθε ένα από τα τέσσερα ανεξάρτητα κτίσµατα σχεδιάστηκαν 6 κλίνες 

που φιλοξενούν από δυο άτοµα. Τα δωµάτια αυτά διαφέρουν από τα απλά δίκλινα 

δωµάτια του ξενοδοχείου αφού διαθέτουν δική του ανεξάρτητη είσοδο, µεγάλο λουτρό, 

απεριόριστη θέα στη θάλασσα και επιπλέον προσωπικό υδροµασάζ στη βεράντα τους. 

 

 

Σχέδιο 5.22: Νέα διαρρύθµιση ανεξάρτητου κτίσµατος- ∆ίκλινα δωµάτια 
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5.5.2 Βιοκλιματικός σχεδιασμός ανεξάρτητων κτισμάτων 
 

Στα ανεξάρτητα κτίσµατα ακολουθήθηκαν οι ίδιες αρχές µε το υπόλοιπο κτίριο. 

Προστασία των βορειοανατολικών όψεων µε συµπαγής τοίχους, µεγάλα ανοίγµατα για 

µέγιστη απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας και διάνοιξη φεγγιτών για ακόµα 

περισσότερο ηλιακό όφελος. Ανάγκη για σκίαστρα δεν υπάρχει αφού λόγω διαρρύθµισης 

δεν υπάρχουν µεγάλα ανοίγµατα στη νοτιοανατολική όψη.  

5.6 Τελικός απολογισμός ανασχεδιασμού  
 

Έπειτα από τον πλήρη ανασχεδιασµό του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος, αποτυπώθηκε 

η νέα εικόνα ενός ξενοδοχείου που καλύπτει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Ένα 

ξενοδοχείο µε σηµεία τουριστικής έλξης όπως το κέντρο ευεξίας στην Υπόγεια στάθµη 

και τα καταστήµατα τοπικών προϊόντων στην Ισόγεια στάθµη. Ένα ξενοδοχείο που 

µπορεί να εξυπηρετήσει κάθε είδους κοινό. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κλίνες σε 

µέγεθος, προσανατολισµό και ανέσεις. Ακόµα και υψηλού κύρους επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα πλήρους αποµόνωσης, ξεχωριστής πρόσβασης και µεγάλης πολυτέλειας. 

Φυσικά ένα τέτοιο ξενοδοχείο απαιτεί την καθολική προσβασιµότητα η οποία και 

προβλέφθηκε µε ειδικές ράµπες, ειδική πρόσβαση αυτοκινήτου ΑΜΕΑ, κοινόχρηστο 

w.c. ΑΜΕΑ αλλά και κλίνες µελετηµένες για ΑΜΕΑ.  

Ο βιοκλιµατικός χαρακτήρας της νέας διαρρύθµισης αναλύθηκε εκτενώς σε κάθε 

στάθµη. Η σωστή χωροθέτηση των χρήσεων σε συνδυασµό µε επεµβάσεις στο κέλυφος 

µπορούν να µειώσουν δραστικά τις καταναλώσεις σε θέρµανσης – ψύξη και τεχνικό 

φωτισµό. Εκτός βέβαια από τα βιοκλιµατικά στοιχεία κατά τον σχεδιασµό, µπορούν να 

υλοποιηθούν ακόµα περισσότερες τεχνικές βιοκλιµατικού χαρακτήρα όπως αυτές που 

περιγράφηκαν στο Κεφάλαιο 3. Φυτεµένο δώµα σε όλη την πλάκα του Ισογείου Ορόφου, 

ειδικοί υαλοπίνακες σε κάθε όψη, µελέτη περιβάλλοντα χώρου µε χρήση της βλάστησης 

προς όφελος του κτιρίου, φωτοβολταϊκά συστήµατα στο δώµα για ακόµα περισσότερη 

µείωση των αναγκών σε ρεύµα κ.α.  
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Παράρτημα φωτογραφικού υλικού 
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