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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

  Ζ παξνχζα εξγαζία κε  αληηθείκελν εμέηαζεο ηνλ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ 

θηεξίσλ είλαη έλα πφλεκα κε ην νπνίν ζηνρεχνπκε ζηελ νιφπιεπξε 

παξνπζίαζε ηεο βηνθιηκαηηθήο κεζφδνπ κε εθαξκνγή ηεο ζε έλα ηεηξαψξνθν 

θηήξην.  

  Ζ θηινζνθία ηνπ βηνθιηκαηηζκνχ ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν νηθνλνκία ελέξγεηαο. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δελ είλαη κφλν κία νηθνλνκηθή επέλδπζε. Δίλαη 

θπξίσο κηα πξνζπάζεηα επηβίσζεο. Σα θηήξηα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ αγγίδεη ην 

50% ηεο ζπλνιηθήο έθθιεζήο ηνπο απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ, θαηαλαιψλεηαη ην 35% πεξίπνπ 

ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

  Έλα θηήξην θαηαλαιψλεη ελέξγεηα θαη γηα ην θσηηζκφ ή κέζα απφ ηηο 

ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηξνθψλ, ην πιχζηκν ησλ 

ξνχρσλ, ηελ πγηεηλή ηνπ ζψκαηνο θιπ αιιά απηή ε ρξήζε δελ μεπεξλά ην 20 

κε 30% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Σν ππφινηπν 70 κε 80%  

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε θαη ζέξκαλζε ηνπ θηεξίνπ.  

  Ζ κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα κπνξεί λα επηηεπρζεί 

κε θαηάιιειεο κεζφδνπο νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο, αθνχ φκσο πξψηα 

πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο καο. Οη ζηφρνη πξέπεη λα απνξξένπλ απφ κηα 

ζρεδηαζηηθή θηινζνθία, πνπ ιακβάλεη ππ φςηλ ηηο ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη 

πξνζπαζεί λα εμηζνξξνπήζεη ηηο βξαρππξφζεζκεο αλάγθεο κε ηηο 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο επίηεπμεο αεηθνξίαο. Βαζηθνί ζηφρνη ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ  είλαη: 

 

1. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο – πφξσλ 

2. Ζ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, 

3. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

4. Ζ αχμεζε ηεο πγηεηλφηεηαο –αζθάιεηαο- άλεζεο, 

5. Ζ πξνψζεζε θνηλσληθψλ αμηψλ. 
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ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΟΗ ΑΞΟΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

ΣΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ 

 

1.   Σα πεξηζζφηεξα αλνίγκαηα ηνπ θηεξίνπ θαιφ είλαη λα βξίζθνληαη πξνο 

ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ. Δλψ ε βνξηλή πιεπξά αλ δελ εθάπηεηαη ζε 

θάπνην άιιν θηήξην θαιφ είλαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ςειά δέληξα ή λα 

ηνπνζεηνχληαη  ζε απηήλ ηελ πιεπξά θιεηζηνί ρψξνη ζηάζκεπζεο ή 

απνζήθεο  ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απεπζείαο επαθή κε ηνπο ςπρξνχο 

βνξηλνχο αλέκνπο. Ζ δπηηθή θαη αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηεξίνπ δέρνληαη 

ίζα πνζά αθηηλνβνιίαο .  

 

2.   Σα δνκηθά πιηθά πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πιηθά απμεκέλεο 

ζεξκνρσξεηηθφηεηαο θαη πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε θαιή κφλσζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ.  

 

3.   Σν γπαιί ζεσξείηαη φηη είλαη ε επθνιφηεξε θαη ε θηελφηεξε κέζνδνο 

απνξξφθεζεο ελέξγεηαο ζε έλα θηήξην, αιιά πξνθεηκέλνπ  λα 

απνθεπρζνχλ , φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη ζεξκηθέο απψιεηεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα δηπιά ηδάκηα θαη πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ 

ζηεγάλσζε ησλ αξκψλ ησλ θνπθσκάησλ.  

 

4.   Βαζηθή είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε κνλσηηθψλ πιηθψλ φρη κφλν ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αιιά θαη ζηελ πιάθα ηνπ δψκαηνο θαζψο θαη ζε 

ηπρφλ θεξακηδνζθεπή. Ζ ζσζηή κφλσζε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα  λα 

δηαζθαιηζηεί  ε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ην ρεηκψλα θαη ε αχμεζε 

ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ.   

 

5.   Γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξβνιηθή δέζηε κέζα ζην θηήξην θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο θξνληίδνπκε ηνλ θαηάιιειν ζθηαζκφ  ηνπ κε 

πέξγθνιεο, ζθίαζηξα ή ηνπνζέηεζε θπιινβφισλ δέληξσλ ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε. πζηήκαηα θηλεηήο ειηνπξνζηαζίαο ππάξρνπλ ζην 

εκπφξην  θαη κπνξνχλ εχθνια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

είλαη αλαγθαία.  
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6.   Απαξαίηεην είλαη γηα ην θηήξην λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ελαιιαγήο αέξα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ψζηε λα πέθηεη ε  

ζεξκνθξαζία κέζα ζην ζπίηη θαη λα θξνληίδνπκε λα δηαηεξήζνπκε κηα 

ζηαζεξή ρακειή ζεξκνθξαζία ηελ ππφινηπε κέξα.   

 

7.   εκαληηθφ ξφιν ζε έλα βηνθιηκαηηθφ θηήξην παίδεη ην ρξψκα ηνπ. Σα 

ζθνχξα ρξψκαηα  εμσηεξηθά έρνπλ ηελ ηάζε λα απνξξνθνχλ ελέξγεηα ηελ 

νπνία κεηαδίδνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Σα αλνηρηά ρξψκαηα 

αληαλαθινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πίζσ ζην 

πεξηβάιινλ θαη βνεζνχλ ζηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπ  θηεξίνπ.  

 

8.   Φπζηθά, έλα βηνθιηκαηηθφ θηήξην δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε πνιχπινθα 

ζπζηήκαηα  ςχμεο / ζέξκαλζεο, αιιά θαη κε κηα γεληθφηεξε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο. ην εκπφξην ππάξρνπλ πνιιά βηνινγηθά  δνκηθά πιηθά , θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ, αιιά θαη πιηθά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαηά ηελ ρξήζε ηνπ  απφ ηνπο ηδηνθηήηεο φπσο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε ειηαθή ελέξγεηα, παξνρή αλαθπθιψζηκνπ λεξνχ ζηηο ηνπαιέηεο, 

θαδαλάθηα δηπιήο ξνήο λεξνχ, βξχζεο ρξνληθά ειεγρφκελεο.  

 

  Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θάηνςεο νη εζσηεξηθνί ρψξνη ζα πξέπεη λα 

νξγαλσζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ έηζη ψζηε απηνί κε κεγάιν ρξφλν ρξήζεο 

θαη πςειέο επηζπκεηέο εζσηεξηθέο  ζεξκνθξαζίεο ( θαζηζηηθφ, ηξαπεδαξία, 

γξαθείν) λα ρσξνζεηεζνχλ ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ. Αληίζεηα νη ρψξνη 

κε πεξηνξηζκέλν ρξφλν ρξήζεο πνπ απαηηνχλ ζπγθξηηηθά θαη ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο (W.C. ππλνδσκάηηα) ζα πξέπεη λα ρσξνζεηνχληαη ζε 

ελδηάκεζε ζεξκηθή δψλε. Οη ππφινηπνη βνεζεηηθνί ρψξνη πνπ ππάξρνπλ ζηε 

κειέηε ( garage, απνζήθεο θ.ι.π.) ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε βνξηλή 

πιεπξά, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο δψλε ζεξκηθήο αλάζρεζεο αλάκεζα ζηνπο 

ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

κεηψλνληαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα νη ζεξκηθέο απψιεηεο απφ ηνπο βαζηθνχο 

θχξηνπο ρψξνπο. 

 



 

Μελέηη πολςώποθος βιοκλιμαηικού κηηπίος γπαθείων                                                         9 
 

ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  θνπφο είλαη κέζα απφ απηφ ην πφλεκα ν αλαγλψζηεο λα αληιήζεη 

πιεξνθνξίεο γηα  

1. Σελ ζχληαμε κηαο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο   

2. Σελ εθαξκνγή ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο 

3. Σελ εθαξκνγή κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

4. Σε ζχγθξηζε θφζηνπο κηαο ζπκβαηηθήο θαη κηαο ελεξγεηαθήο κεξηθψο 

αλεμάξηεηεο θαηνηθίαο 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

  Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ παξνχζα κειέηε ψζηε λα 

πξνζεγγηζηνχλ νη ζηφρνη  πεξηιακβάλεη  

1. Σελ πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (ζηνηρεία νηθνπέδνπ –φξνη 

δφκεζεο – πεξηνρή). 

2. Σε παξνπζίαζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ. 

3. Σελ ζεσξεηηθή αλάπηπμε βηνθιηκαηηθψλ κεζφδσλ. 

4. Οηθνλνκνηερληθή κειέηε 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ο  ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΡΗΟΥΖ                      .                                                                    

1.1 ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

1.2 ΑΡΣΗΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

1.3 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

1.4 ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 
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1.1 ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

  Σν νηθφπεδν γηα ην νπνίν ζα ζπληαρζεί ε κειέηε βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηεο 

Νέαο Ησλίαο ππάγεηαη ζηε πνιενδνκία Βφξεηνπ ηνκέα Αηηηθήο  θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην ηνκέα 1 ηεο Αιζνχπνιεο. ην επίζεκν ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα, ην νηθφπεδν αλήθεη ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 52 ηνπ ηνκέα ηεο 

Αιζνχπνιεο, ην νπνίν έρεη εθαπηφκελεο νδνχο ηηο Καπνδηζηξίνπ, Λαπξίνπ 

θαη Λενληαξίνπ. 

 

Δηθ.1.1  . Ζ επξχηεξε πεξηνρή  

  Σν εκβαδφλ ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 1212,83 κ². , έρεη πξφζσπν ζηελ 

Καπνδηζηξίνπ  κήθνπο 40 κέηξσλ θαη βάζνο 30 κέηξσλ. Πεξηκεηξηθά ηνπ φια 

ηα  γεηηληάδνληα νηθφπεδα είλαη θηηζκέλα κε ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο γλψξηζκα φηη 

ν ηζφγεηνο ρψξνο ρξεζηκνπνηείηαη σο θαηάζηεκα θαη νη φξνθνη είηε σο 

γξαθεία είηε σο νηθίεο θαη ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε ρξήζε 

γεο είλαη κηθηή θαη δελ επηθέξεη πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ 

νηθνπέδνπ. Γεληθά ζεσξείηαη πσο φηαλ είλαη δπλαηή ε επηινγή ηνπ νηθνπέδνπ 

θαιφ είλαη λα επηιέγεηαη έλα νηθφπεδν κε ζέα πξνο ην λφην θαη θχξην άμνλα 

θαηά ηελ θνξά  αλαηνιήο-δχζεο. Έηζη ην θηήξην θαιχπηεηαη απφ ηνπο 

βνξηλνχο αλέκνπο ελψ παξάιιεια γίλεηαη δπλαηή ε εθκεηάιιεπζε ηεο 

ζεξκηθήο ειηαθήο ελέξγεηαο. Σν νηθφπεδν γηα ην νπνίν ζα ζπληαρζεί ε κειέηε 

πιεξεί απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ην γεγνλφο απηφ ζα δηεπθνιχλεη ηε κειέηε.  
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Δηθ. 1.2 Δπί ηεο Λεσθφξνπ Καπνδηζηξίνπ ζηε ζπκβνιή κε ηελ νδφ                                                                                                                                                                               

Λενληαξίνπ βξίζθεηαη ην νηθφπεδν ηεο κειέηεο. 

1.2 ΑΡΣΗΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

  Σν νηθνδνκηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη εθαξκνζηεί είλαη ζπλερέο θαη ππφθεηηαη ζην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα ξπκνηνκίαο 29-7-78 ΦΔΚ 389Γ /78. Σν δηάηαγκα   

παξαηίζεηαη  ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζην  λνκνζεηηθφ παξάξηεκα θαη ην νπνίν 

ζπλνπηηθά νξίδεη ηα εμήο : 

1. ΔΛΑΥΗΣΟ ΠΡΟΧΠΟ : 15 κ  

2. ΔΛΑΥΗΣΟ ΒΑΘΟ : 15 κ 

3. ΔΛΑΥΗΣΟ ΔΜΒΑΓΟΝ : 500 κ²   

Σν ππφ εμέηαζε νηθφπεδν έρεη ηηο εμήο δηαζηάζεηο: 

4 ΠΡΟΧΠΟ : 39,72 κ. 

5 ΒΑΘΟ : 30,10 κ. 

6 ΔΜΒΑΓΟΝ (ΑΒΓΓΔΑ) : Δ = 30,10 * 39,72 +1,65*30,1/2 = 1212,83 

ηεηξαγσληθά κέηξα. 

  πλεπψο ην νηθφπεδν πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν θαλνληζκφο. 

ηελ επφκελε ζειίδα παξαηίζεηαη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ καο 

πξνζθφκηζε ην πνιενδνκηθφ γξαθείν. 
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1.3 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.1.3 Σν νηθφπεδν ΑΒΓΓEΑ είλαη απηφ γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα ζπληαρζεί 

ε κειέηε ην εκβαδφ ηνπ νπνίνπ είλαη 1212,83 κ². 
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1.4 ΑΝΑΛΤΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

  Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην νηθφπεδν γηα ην νπνίν ζα ζπληαρζεί ε 

κειέηε, ραξαθηεξίδεηαη απφ: 

1. Πιαηχο δξφκνπο  

2. Μεγάιεο απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 

3. Ύπαξμε πξαζηάο ζην πξφζσπν ηνπ νηθνπέδνπ 

4. Σν χςνο ησλ θηηξίσλ δελ μεπεξλά ηα 18κ. 

5. πλχπαξμε θαηνηθηψλ θαη εκπνξηθψλ θηηξίσλ 

  Σα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο παξαπέκπνπλ ζε κηα αλψηεξε 

πνηφηεηα δηαβίσζεο, γεγνλφο πνπ φρη κφλν δελ ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί  

αιιά ζα ην εληζρπζεί θαη κε ην βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο θαηαζθεπήο. 

Δπνκέλσο, ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο  είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηα σο 

άλσ δεδνκέλα, ήηνη  ε αμηνπνίεζε ελφο κέξνπο   ηνπ θηεξίνπ  γηα θαηνηθία θαη 

ελφο άιινπ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ο   ΟΡΟΗ ΓΟΜΖΖ- ΚΣΖΡΗΑΚΖ ΓΟΜΖ                  .                                                                                                                                                                                                         

2.1 ΟΡΟΗ ΓΟΜΖΖ 

2.2 ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΟΜΖΖ 

2.3 ΚΣΖΡΗΑΚΖ ΓΟΜΖ 

2.4 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΦΖ 

2.5 ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΚΣΗΡΙΟΤ 

2.6  ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΙΛΙΚΑ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.7 ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΚΣΖΡΗΟΤ 

2.8 ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΗΛΗΚΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
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2.1 ΟΡΟΗ ΓΟΜΖΖ 

  Σα επηηξεπφκελα ζηνηρεία δφκεζεο πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαη βάζε απηψλ ζα γίλνπλ νη επηινγέο  είλαη ηα εμήο:  

 

1. ΠΟΟΣΟ ΚΑΛΤΦΖ : 40% 

2. ΓΟΜΖΖ : .Γ : 1,00 

3. ΤΦΟ [ΓΟΚ 85 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡ. 7] 

4. ΕΧΝΖ ΓΚΑΡΑΕ : ΠΓ111/04 (Φ.Δ.Κ. 76Γ/04) 

5. ΥΡΖΔΗ ΓΖ :  ΑΠΟΦΑΖ ΝΟΜΑΡΥΖ 30464/23-2-98, Φ.Δ.Κ. 112Γ/19-

2-2003 

 

  χκθσλα, ινηπφλ, κε απηά ηα δεδνκέλα ,  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

θαηαζθεπαζηεί θηήξην κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλνπ φηη ην εκβαδφλ 

ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 1212,83 κ². : 

 

1. ΚΑΛΤΦΗ: 0,4*1212,83 = 485,13 κ². 

2. ΓΟΜΗΗ: 1,00*1212,83 = 1212,83 κ². 

3. ΤΦΟ: 18 κ. 

4. ΑΠΟΣΑΗ Γ = 3,00 + (0,1*18) = 4.8 κ. 
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2.2 ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΟΜΖΖ 

 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ (ΑΒΓΓΔΑ)  = 1212,83  κ². 

ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΚΑΛΤΦΖ : 1212,83*0,4 = 485,133 κ². 

ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ : 484,85 κ². 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΟΜΖΖ : 1212,83 * 1 = 1212,83 κ². 

ΗΟΓΔΗΟ : 466.36 κ².  

1Ος ΟΡΟΦΟ : 190,96 κ². 

2Ος ΟΡΟΦΟ : 190,96 κ². 

3Ος ΟΡΟΦΟ : 190,96 κ². 

4Ος ΟΡΟΦΟ : 173,60 κ². 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΜΒΑΓΟΝ ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟ ΣΟΝ .Γ.:1211,57 κ². 

 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΔΞΧΣΧΝ ΚΑΗ Ζ/Τ ΥΧΡΧΝ [ΓΗΚΑΗΧΜΑ] 

ΔΞΧΣΔ : 1212,83 * 40% = 485,183 κ2  

Η/Τ : 1212,83 * 20% = 242,57 κ2 

 

ΔΞΧΣΔ [ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΗΜΟ] 

1Ος ΟΡΟΦΟ : -  

2Ος ΟΡΟΦΟ : 47,0 κ². 

3Ος ΟΡΟΦΟ : 47,0 κ².  

4Ος ΟΡΟΦΟ : 4,0 + 46,4 κ². 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΧΣΧΝ : 144,40 κ². 

 

ΖΜΗΤΠΑΗΘΡΗΟΗ [ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖΜΟ] 

ΗΟΓΔΗΟ : 18,49 κ².  

1Ος ΟΡΟΦΟ : 31,6 κ². 

2Ος ΟΡΟΦΟ : 31,6 κ². 

3Ος ΟΡΟΦΟ : 31,6  κ². 

4Ος ΟΡΟΦΟ :  -  

ΤΝΟΛΟ ΖΜΗΤΠΑΗΘΡΗΧΝ : 113,29 κ². 
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2.3 ΚΣΖΡΗΑΚΖ ΓΟΜΖ 

 

  Σειηθψο ζα επηιερζεί λα θαηαζθεπαζηεί έλα θηήξην πνπ αθνινπζεί απηέο ηηο 

πξνυπνζέζεηο  κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά : 

1. Θα θαηαζθεπαζηεί 1 ππφγεην γθαξάδ. Γεδνκέλνπ φηη νη ππφγεηνη ρψξνη 

γθαξάδ δελ πξνζκεηξνχληαη ζηα ηεηξαγσληθά ηεο νηθνδνκήο, κε ηε 

παξνχζα πξφηαζε αμηνπνίεζεο ηνπ νηθνπέδνπ  έρνπλ αμηνπνηεζεί θαη ηα 

1200 κ². πνπ επηηξέπεη ε λνκνζεζία θαη παξάιιεια δελ ππάξρεη 

παξάβαζε ζε θαλέλα άιιν πεξηνξηζκφ. 

2. Ο ηζφγεηνο ρψξνο ζα ιεηηνπξγήζεη σο θαηάζηεκα, (έλα ε πεξηζζφηεξα) ζα 

έρεη έθηαζε 484.85 κ²., απφ ηα νπνία ηα 18.49 κ² πξνζαξηίδνληαη ζηνλ 

εκηππαίζξην ρψξν. Σν θαζαξφ χςνο ηνπ ηζνγείνπ ζα είλαη 4.80 κ. 

3. Σξείο φξνθνη, έθηαζεο 190,6 κ². έθαζηνο, κε εμψζηεο 47.00 κ². (ηζρχεη 

κφλν γηα ηνλ δεχηεξν θαη ηνλ ηξίην φξνθν) θαη χςνπο 3 κ.  ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ κε ζθνπφ ηε ρξήζε ηνπο σο γξαθεία ηδησηηθήο εηαηξίαο  

4. Ο ηέηαξηνο φξνθνο ζα έρεη έθηαζε 173.60 κ². θαη εμψζηε 46.4 κ². + 4 κ². 

θαη χςνο 3 κ. ζηνλ νπνίν ζα θαηαζθεπαζηεί πνιπηειέο δηακέξηζκα.  

 

 Δηθ. 2.1 ην ζρήκα δηαγξάθεηαη ε θάιπςε ηνπ ηζνγείνπ ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε  
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 Δηθ. 2.2 Γηαγξάθεηαη ε θάιπςε ησλ ηξηψλ φκνησλ νξφθσλ 

 

Δηθ. 2.3  Γηαγξάθεηαη ε θάιπςε ηνπ ηεηάξηνπ νξφθνπ. 
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2.4 ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΦΖ  

 

  Σν δηάγξακκα θάιπςεο ζπληάζζεηαη έηζη ψζηε λα ηνπνζεηεί ην θηήξην θαη ηα 

επί κέξνπο ζηνηρεία ηνπ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Καζνξίδεη δειαδή, ηα 

εμσηεξηθά ή εκθαλή ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ. χκθσλα κε ηνπο φξνπο δφκεζεο 

επηηξέπεηαη θάιπςε 40% επί ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ νηθνπέδνπ 

δειαδή 480 ηεηξαγσληθά κέηξα. χκθσλα κε ηε κειέηε ε θάιπςε 

πεξηιακβάλεη 469,41 ηεηξαγσληθά κέηξα, ελψ  ππφινηπε έθηαζε ζα 

εθκεηαιιεπηεί είηε σο ρψξν θχηεπζεο είηε σο ππαίζξην ρψξν καδηθήο 

εζηίαζεο. 

 

ΓΓ= 31,07Μ

ΑΒ= 39,72Μ

Β
Γ
=

3
0

,1
0

 Μ

Α
E

=
2

9
,7

7
Μ

ΓE= 10,30Μ

ΠΡΑΙΑ

ΠΡΑΙΑ

ΠΡΑΙΑ

ΠΡΑΙΑ
ΚΣΙΜΑ

ΚΑΛΤΨΗ= 476,9

 

Δηθ. 2.4  Ζ θάιπςε ηνπ νηθνπέδνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ 40% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο 
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2.5 ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΚΣΖΡΗΟΤ 

 

  Καηά  ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ  ζηφρνο  είλαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο  ρξήζεο  ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην εζσηεξηθφ  ηνπ 

θηεξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηαπηφρξνλα λα απνθεχγεηαη  ε 

ππεξζέξκαλζε  ηνπ θαηά ηελ  δηάξθεηα  ηνπ θαινθαηξηνχ  κέζσ ηεο  

θαηάιιειεο  ειηνπξνζηαζίαο. Ο ζηφρνο  απηφο  κπνξεί λα επηηεπρζεί  κε ηνλ  

θαηάιιειν  ζρεδηαζκφ  θαη πξνζαλαηνιηζκφ  ησλ  αλνηγκάησλ  ηνπ  

θειχθνπο. 

  Ζ θαηαζθεπή  λφηησλ  αλνηγκάησλ  παξνπζηάδεη  κηα ζεηξά  πιενλεθηήκαηα  

θαη γηα  απηφ απνηειεί  ηελ  πξψηε  πξνηεξαηφηεηα καο  ζην ζρεδηαζκφ  ηνπ  

θειχθνπο  ελφο  νηθνινγηθνχ  ζπκβαηνχ  θηεξίνπ. Έηζη  κέζσ  ηεο  ρξήζεο  

δηαθαλψλ  επηθαλεηψλ  κε  λφηην  πξνζαλαηνιηζκφ : 

 

1. Γίλεηαη  θαιχηεξε  θαηαλνκή  ησλ  ειηαθψλ θεξδψλ  ζην  θηήξην  ζε ζρέζε  

κε άιινπο  πξνζαλαηνιηζκνχο. 

2. Δπηηπγράλεηαη  ζεκαληηθή  εμνηθνλφκεζε  ελέξγεηαο  γηα ζέξκαλζε  

3. Ο θίλδπλνο  ππεξζέξκαλζεο  ην θαινθαίξη  είλαη  κηθξφηεξνο  ζε ζρέζε  κε 

απηφλ  πνπ  ζπλεπάγεηαη απφ  ηελ  χπαξμε  αλαηνιηθψλ  θαη  δπηηθψλ  

αλνηγκάησλ. 

4. Ζ ειηνπξνζηαζία  κπνξεί  λα εθαξκνζηεί  κε ρξήζε απιψλ  νξηδφληησλ  

ζθηάζηξσλ (πξνεμνρέο , κπαιθφληα) 

 

 

  Σα βφξεηα  αλνίγκαηα  ρξεζηκνπνηνχληαη  θπξίσο  γηα ηελ παξνρή  θπζηθνχ  

θσηηζκνχ  θαιήο  πνηφηεηαο  ζην  εζσηεξηθφ  ηνπ  θηεξίνπ, θαζψο 

επηηξέπνπλ ηελ είζνδν κφλν ηεο δηάρπηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη φρη  ηεο 

άκεζεο. 

 

   Σα  δπηηθά  θαη  αλαηνιηθά  αλνίγκαηα  παξνπζηάδνπλ  πνιχ  ιίγα  

πιενλεθηήκαηα  θαζ‟ φιε  ηελ  δηάξθεηα  ηνπ  έηνπο, γη‟ απηφ ηα απνθεχγνπκε 
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θαη ηα ηνπνζεηνχκε κφλν ζηα ζεκεία πνπ  είλαη  απφιπηα  απαξαίηεην  γηα ηελ  

βειηίσζε  ηνπ  θπζηθνχ  θσηηζκνχ  ή  γηα ηελ  βειηίσζε  ηεο  ζέαο.  

 

ΚΣΙΜΑ

B A

NΓ

 

Δηθ. 2.5 Πξνζνκνίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ήιηνπ ζε ζρέζε κε ην θηήξην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

Σν θηήξην είλαη ρσξηζκέλν ζε ηξεηο δψλεο. 

1. Ζ κπιε δψλε αληηπξνζσπεχεη ηελ πιεπξά ηνπ θηεξίνπ πνπ δέρεηαη 

ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο θαη ηνλ ιηγφηεξν ειηαζκφ. Πξνηξέπεηαη ζηε 

δψλε απηή λα ηνπνζεηνχληαη δεπηεξεχνληεο ρψξνη παξάκεηξνο πνπ 

έγηλε πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί. 

2. Ζ πξάζηλε δψλε απνηειεί ηελ νπδέηεξε δψλε πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ 

ησλ βνξηλψλ αλέκσλ θαη ηεο έληνλεο ειηνθάλεηαο. ηε πεξηνρή απηή 

ζπλίζηαηαη λα ηνπνζεηνχληαη ηα ππλνδσκάηηα αθνχ πξνζθέξεη ηηο 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο. 
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3. Σέινο ε ηξίηε δψλε ε θφθθηλε είλαη εθηηζέκελε θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηεο εκέξαο ζηνλ ήιην, είλαη δεζηφο ρψξνο κε έληνλν άκεζν 

θσηηζκφ. 

 

2.6 ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΦΗΛΗΚΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

  Οη αξρηθέο αηηίεο ελφο κεγάινπ κέξνπο ησλ παζνινγηθψλ θαηλνκέλσλ 

(αιιεξγηθέο εθδειψζεηο, πνλνθέθαινη, δπζρέξεηα ζπγθέληξσζεο, 

εθλεπξηζκφο θ.ι.π.) πνπ πξνζβάιινπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζχγρξνλνπ θηεξίνπ, 

ππάξρνπλ πξάγκαηη ζηα ίδηα ηα πιηθά θαηαζθεπήο, είηε ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο 

ηνπο ζχλζεζεο είηε ιφγσ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο είηε ιφγσ ηεο 

ηειηθήο επεμεξγαζίαο (θηληξίζκαηα) ζηελ νπνία ππνβάιινληαη. 

Ζ εμάπισζε ηνπ γλσζηνχ sick building  syndrome (ζχλδξνκν ησλ άξξσζησλ 

θηεξίσλ) θαη ε δηαπίζησζε ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ παξνπζία 

πιηθψλ πηζαλψο βιαβεξψλ γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ζηνπο ρψξνπο 

θαηνηθίαο θαη ζηελ εκθάληζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο, (αλαθέξνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ ακηάληνπ γηα ηνλ νπνίν 

δηαπηζηψζεθε πιήξσο φηη είλαη θαξθηλνγφλνο), είλαη ην θακπαλάθη ηνπ 

θηλδχλνπ γηα κηα θαηαζθεπαζηηθή ηερλνινγία ε νπνία έζθπςε πεξηζζφηεξν 

ζηα δεηήκαηα ηεο παξαγσγήο, μερλψληαο ηνλ ηειηθφ ζθνπφ ησλ εξγαζηψλ 

ηεο, ηελ αλζξψπηλε άλεζε. 

 

Δηθ.2.6  Οη αξξψζηηεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο θαηνίθνπο ελφο „‟άξξσζηνπ 

θηεξίνπ‟‟ 
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  Μηα κειέηε ζπλεηδεηά βηννηθνινγηθή πξέπεη ινηπφλ λα μεθηλά εμεηάδνληαο 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε "θπζηθφηεηα" ηεο θαηαζθεπήο. ηε 

ζπλέρεηα αλαγξάθεηαη έλαο θαηάινγνο απφ  πξντφληα πνπ νη εηδηθνί ζεσξνχλ 

ζαλ εγγπεκέλα "πξάζηλα": 

  Χζηεληηηθόο ράιπβαο: Ο θαλνληθφο δνκηθφο ράιπβαο, πξνθαιεί κηα 

κεηαβνιή ηνπ γήηλνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ, φπσο κπνξεί εχθνια λα 

δηαπηζησζεί κεηαθηλψληαο κηα καγλεηηθή ππμίδα θαηά κήθνο κηαο ξάβδνπ ηνπ 

ζηδεξνπιηζκνχ. Σνλίδνληαο  ηηο πηζαλέο επηδξάζεηο απηήο ηεο κεηαβνιήο 

ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ (θάηη πνπ είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν λα 

εθηηκεζεί), παξακέλεη ην γεγνλφο φηη πνιιέο θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα γεξλνχλ πξφσξα ιφγσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελαλζξάθσζεο θαη 

ηεο επαθφινπζεο νμείδσζεο ησλ εθηεζεηκέλσλ ξάβδσλ ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ. 

Ο σζηεληηηθφο ράιπβαο, ιφγσ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο ηνπ ζχλζεζεο, είλαη 

ακαγλεηηθφο θαη αλνμείδσηνο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηα πξνβιήκαηα πνπ κφιηο 

αλαθέξακε. Μνλαδηθφ κεηνλέθηεκα ην πςειφ ηνπ θφζηνπο.  

  Χκή άξγηινο: Ζ σκή άξγηινο θαηάιιεια ζρεκαηηζκέλε κε ηε κνξθή 

σκνπιίλζσλ ή ρπηή ζε θαινχπηα πνπ κνηάδνπλ κε απηά ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

απνθαιχπηεηαη φηη είλαη έλα άξηζην δνκηθφ πιηθφ, φζνλ αθνξά ηε κεραληθή 

αλνρή, ηε ζεξκηθή κφλσζε θαη ηε δπλαηφηεηα "αλαπλνήο" ησλ εμσηεξηθψλ 

ηνίρσλ. Δμάιινπ, ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ ππάξρεη καθξά 

παξάδνζε ζηε ρξήζε απηνχ ηνπ πιηθνχ. 

  Αζβέζηεο: Ο αζβέζηεο είλαη έλα πξντφλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνπο 

ππνζηεξηθηέο ηεο βηννηθνδνκηθήο γηα θάζε ηχπν επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ 

ησλ ηνίρσλ, επεηδή "αλαπλέεη", επηηξέπνληαο έηζη κηα ζηαζεξή αληαιιαγή 

αέξα κεηαμχ εζσηεξηθνχ ρψξνπ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ, εμάιινπ, 

είλαη εχθνιε ε ζπληήξεζε θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ ζηηο δψλεο πνπ πθίζηαηαη 

θζνξέο κε ηνλ ρξφλν. 
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   Ο αλνμείδσηνο ράιπβαο είλαη θξάκα ζηδήξνπ– άλζξαθα– ρξσκίνπ κε 

ειάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρξψκην 10,5% θ.β. Σν ρξψκην δεκηνπξγεί έλα 

κηθξνζθνπηθφ ζηξψκα (10–100 nm) ηξηνμεηδίνπ ηνπ ρξσκίνπ (Cr2O3), ην 

νπνίν πξνζηαηεχεη ην κεηαιιηθφ ππφζηξσκα απφ ηελ νμείδσζε θαη ηελ 

δηάβξσζε. Δθηφο απφ ρξψκην, νη αλνμείδσηνη ράιπβεο κπνξεί λα πεξηέρνπλ 

θαη άιια θξακαηηθά ζηνηρεία, φπσο ληθέιην, κνιπβδαίλην, καγγάλην, θ.ιπ. 

   Οη αλνμείδσηνη ράιπβεο παξάγνληαη ζε ειεθηξηθέο θακίλνπο κε αλάηεμε 

παιαηνζηδήξνπ (ζθξαπ), ζηδεξνθξακάησλ (π.ρ. ζηδεξνρξψκην, 

ζηδεξνληθέιην, θ.ιπ.) θαη άιισλ κεηαιιηθψλ πξνζζεθψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο ζε πνιιέο εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ αληνρή ζηελ δηάβξσζε γηα 

ιφγνπο νηθνλνκηθνχο (π.ρ. ρεκηθή βηνκεραλία), γηα ιφγνπο αηζζεηηθνχο (π.ρ. 

αξρηηεθηνληθή) ή γηα ιφγνπο πγηεηλήο (π.ρ. καγεηξηθά ζθεχε). ε ζχγθξηζε κε 

ηνπο θνηλνχο ράιπβεο, νη αλνμείδσηνη ράιπβεο, εθηφο απφ ηελ πνιχ 

πςειφηεξε αληνρή ζηελ δηάβξσζε, παξνπζηάδνπλ επηπιένλ θαη πςειφηεξε 

κεραληθή αληνρή. Χζηφζν, είλαη πην ζθιεξνί απφ ηνπο θνηλνχο ράιπβεο θαη γη' 

απηφ πην δπζθαηέξγαζηνη. Οη αλνμείδσηνη ράιπβεο παξνπζηάδνπλ επίζεο 

ρακειή ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θνηλνχο ράιπβεο. 

 

  Κόιια από θανπηζνύθ: Οη θφιιεο απφ ζπλζεηηθέο ξεηίλεο κπνξνχλ λα 

γίλνπλ πεγέο επηβιαβψλ αλαζπκηάζεσλ γηα ηνλ άλζξσπν. Αληίζεηα, ε θφιια 

απφ θανπηζνχθ είλαη θπζηθφ πξντφλ, αηνμηθφ, αξθεηά ζηαζεξή, πνπ δηαηεξεί 

ηηο ζπγθνιιεηηθέο ηεο ηδηφηεηεο ζηνλ ρξφλν. 

 

  Κέηζεο από θαξύδα: πλίζηαηαη απφ ην εμεηδηθεπκέλν Ηλζηηηνχην 

Οηθνδνκηθήο Βηνινγίαο (Institut fur Baubiologie) ηνπ Ρφρελράτκ (Γεξκαλία), 

ζαλ έλα απφ ηα "πξάζηλα" πιηθά. Ο θεηζέο απφ θαξχδα έρεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα ζαλ ερνκνλσηηθφ πιηθφ ζε επελδχζεηο νξνθψλ, φπνπ 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απφζβεζε ησλ ηαιαληψζεσλ θαη ζηελ εμαζζέληζε 

ηεο κεηάδνζεο ησλ ζνξχβσλ.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ο      ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ                    .                                                                                            
  

 

3.1 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΦΤΗΚΧΝ 

ΠΟΡΧΝ 

   3.1.1 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

      3.1.1.1 ΓΟΜΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ         

      3.1.1.2 ΣΤΠΟΗ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

      3.1.1.3 ΣΤΠΟΗ ΤΝΓΔΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
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    3.4.5 ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ 
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ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ / ΓΔΝΗΚΑ 

  Άκεζνο ζηφρνο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ θηεξίνπ άλεην ζεξκηθά έζσ-θιίκα, αμηνπνηψληαο ηα επλντθά 

ζηνηρεία ηνπ θιίκαηνο, κε ξπζκίζεηο ζην θέιπθνο ηεο θαηαζθεπήο, ψζηε λα 

θαηαλαιψλεηαη ε ειάρηζηε δπλαηή αιιά θαη απαηηνχκελε ζπκβαηηθή ελέξγεηα.  

  Οη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ελεξγεηαθή κειέηε ηνπ, ε νπνία εμεηάδεη ηηο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, αιιά θαη αεξηζκνχ - θσηηζκνχ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζεξκηθήο άλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ππνδεηθλχεη ηηο βέιηηζηεο 

ιχζεηο. Μέζα απφ απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη ε αλάιπζε ησλ επηινγψλ  νη 

νπνίεο έρνπλ σο  ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ αλαθέξζεθαλ. 

πγθεληξσηηθά νη κέζνδνη πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη :  

1. Μέζνδνη εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ 

2. Μέζνδνη αεξηζκνχ θαη δξνζηζκνχ 

3. Μέζνδνη θσηηζκνχ 

4. Μέζνδνη ζέξκαλζεο 

 

  ηφρνο  ινηπφλ είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη ε νηθνλνκία ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ θηεξίνπ ζε δηάξθεηα ελφο ρξφλνπ, επηηπγράλνληαο 

έηζη, ηνλ πεξηνξηζκφ ζηε θαηαλάισζε ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο.  
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3.1 ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΦΤΗΚΧΝ  

ΠΟΡΧΝ 

 

  Ο εμαξρήο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ θειχθνπο κηαο θαηαζθεπήο 

εμνηθνλνκεί ελέξγεηα γηα ηε ςχμε θαη ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ. 

Διαρηζηνπνηψληαο ηηο ζεξκνγέθπξεο, πξνζηαηεχνληαο ην θηήξην απφ ηα 

θπζηθά θαηλφκελα θαη κειεηψληαο ζσζηά ηνλ ειηαζκφ ηνπ θάζε θηεξίνπ 

εμαζθαιίδεηαη κηα θαηαζθεπή πνπ παζεηηθά ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

νπνηνδήπνηε ηχπν ζέξκαλζεο ή ςχμεο ησλ ρψξσλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα 

είλαη ηα εμήο:  

 

 Ζ δεκηνπξγία κεγάισλ αλνηγκάησλ πξνζθέξνπλ ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ 

κέζσ ηεο αβίαζηεο θπθινθνξίαο ζεξκνχ αέξα ζην ρψξν.  

 Καηαζθεπή ειηαθψλ αίζξησλ κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο 

αθηηλνβνιίαο θαη ηελ επίηεπμε θπζηθνχ θσηηζκνχ.  

 ηέγαζηξα θαη θχηεπζε θπιινβφισλ κε ζθνπφ ηελ ειηνπξνζηαζία 

ηνπ.  

 

  Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζε απηφ ην θεθάιαην είλαη ε εμήο. ε 

πξψην ζηάδην ζα αλαθεξζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθα κε ην ζέκα αλάπηπμεο 

φπσο ιήθζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθία . ε δεχηεξν ζηάδην ζα παξνπζηαζηνχλ 

νη επηινγέο  γηα ην θηήξην πνπ γίλεηαη ε κειέηε θαη παξάιιεια  ζα 

ηεθκεξηψλνληαη. 
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3.1.1 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

  Σα θσηνβνιηατθά (PV) είλαη δηαηάμεηο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα 

απ‟ επζείαο ζε ειεθηξηθή, ρσξίο ηε ρξήζε θαπζίκσλ θαη κε πνιχ κηθξή 

παξαγσγή ξππαληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Μεηά απφ 

ηέζζεξηο δεθαεηίεο έξεπλαο, ηα θσηνβνιηατθά βξήθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ εθαξκνγψλ. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη ηα αθφινπζα:  

 

1. Έρνπλ κέζν ρξφλν δσήο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρξφληα. 

2. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο κηθξέο θαη κεγάιεο εθαξκνγέο. 

3. Παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ milliwatt έσο megawatt.  

4. Δίλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηνρέο φπνπ είλαη αδχλαηε ε 

ηξνθνδφηεζή ηνπο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν.  

5. Ζ ηερλνινγία ηνπο είλαη αξθεηά πςειή θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα 

γίλεηαη καδηθή ε παξαγσγή ηνπο γηα λα ηξνθνδνηείηαη κε απηά ε αγνξά.  

 

 

ΔΗΚ. 3.1 Ζ δηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηνβνιηαηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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  Χζηφζν, αλ θαη ηα θσηνβνιηατθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ ηερληθήο 

απφςεσο λα απνηειέζνπλ ηελ θπξηφηεξε πεγή ελέξγεηαο ήπηαο κνξθήο, απφ 

νηθνλνκηθήο πιεπξάο δελ είλαη ηφζν αληαγσληζηηθά ιφγσ ηνπ πςεινχ ηνπο 

θφζηνπο.  

  Σα θσηνβνιηατθά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα θηήξηα ή θαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζην θέιπθφο ηνπο. Με ηε ρξήζε ησλ θσηνβνιηατθψλ 

εμνηθνλνκείηαη κεγάιν πνζφ ελέξγεηαο, θαζψο ηα θηήξηα κεηαηξέπνληαη ζε 

κηθξνχο «παξαγσγνχο» ελέξγεηαο. Απφ αξρηηεθηνληθήο, ηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πιεπξάο ηα θσηνβνιηατθά ζηα θηήξηα ζήκεξα:  

 

1. Έρνπλ επειημία ζηελ επηθάλεηα ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε 

εθαξκνγή ηνπο θαη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

2. Παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηηο ψξεο αηρκήο, κεηψλνληαο θαη‟ επέθηαζε 

ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηζκφ.  

3. Μπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιε ή κεγάιν κέξνο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ηνπ θηεξίνπ ζην νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί.  

4. Μπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζπλήζε πιηθά ησλ θηηξίσλ, 

δηαδξακαηίδνληαο δηπιφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

5. Παξέρνπλ κηα αηζζεηηθή φςε ζην θηήξην κε έλα θαηλνηφκν ηξφπν.  

6. Γελ επεξεάδνπλ νχηε επεξεάδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηα ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θηήξην.  

7. Μεηψλνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ θηηξίσλ.  
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  3.1.1.1 ΓΟΜΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ     

     

  

  Φσηνβνιηατθό ζηνηρείν: Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε πνπ παξάγεη 

ειεθηξηθή ελέξγεηα φηαλ δέρεηαη αθηηλνβνιία. Λέγεηαη αθφκα Φ/Β θχηηαξν 

ή Φ/Β θπςέιε (PV cell). 

    

  

 

    

  

Δηθ. 3.2 Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν  

   Φσηνβνιηατθό πιαίζην: Έλα ζχλνιν Φ/Β ζηνηρείσλ πνπ είλαη 

ειεθηξνληθά ζπλδεδεκέλα. Απνηειεί ηε βαζηθή δνκηθή κνλάδα ηεο Φ/Β 

γελλήηξηαο (PV module). 

    

  

 

    

  

Δηθ. 3.3 Φσηνβνιηατθφ πιαίζην 

   Φσηνβνιηατθό παλέιν: Έλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β πιαίζηα, πνπ έρνπλ 

πξνθαηαζθεπαζηεί θαη ζπλαξκνινγεζεί ζε εληαία θαηαζθεπή, έηνηκε γηα 

λα εγθαηαζηαζεί ζε Φ/Β εγθαηάζηαζε (PV panel).  

    

        

  

  Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία: Μηα νκάδα απφ Φ/Β πιαίζηα ή παλέια κε 

ειεθηξηθή αιιεινζχλδεζε, ηνπνζεηεκέλα ζπλήζσο ζε θνηλή θαηαζθεπή 

ζηήξημεο (PV array). 

    

  

 

    

 Δηθ. 3.4 Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία     
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   Φσηνβνιηατθή γελλήηξηα: Σα Φ/Β πιαίζηα απφ (ζπλήζσο 30 έσο 36) 

εξκεηηθά ζθξαγηζκέλα Φ/Β ζηνηρεία κέζα ζε εηδηθή δηαθαλή πιαζηηθή 

χιε, ησλ νπνίσλ ε κπξνζηηλή φςε πξνζηαηεχεηαη απφ αλζεθηηθφ γπαιί. Ζ 

θαηαζθεπή απηή πνπ δελ μεπεξλά ζε πάρνο ηα 4 κε 5 ρηιηνζηά, 

ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζε πιαίζην αινπκηλίνπ. Σα ζηνηρεία εζσηεξηθά είλαη 

ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά ή παξάιιεια αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή. 

      

 

   Καηαζθεπή ζηήξημεο: Σα Φ/Β πιαίζηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ / 

πξνζαξκνζηνχλ ζην ζεκείν εγθαηάζηαζήο ηνπο εθνδηάδνληαη κε εηδηθέο 

θαηαζθεπέο. Οη θαηαζθεπέο απηέο ζηήξημεο πξέπεη λα πιεξνχλ 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο αληνρή ζηα θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ην βάξνο ησλ πιαηζίσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο αλέκνπο, λα κελ πξνθαινχλ 

ζθηαζκφ ζηα πιαίζηα, λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα, αιιά 

ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

    

      

 

   πζηήκαηα κεηαηξνπήο ηζρύνο (inverters): Σα Φ/Β πιαίζηα 

παξάγνπλ ζπλερέο ξεχκα ελψ ηα θνξηία θαηαλαιψλνπλ ελαιιαζζφκελν 

ξεχκα. Γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο ηζρχνο ζηα Φ/Β ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη αληηζηξνθείο (inverters) ζπλερνχο ζε ελαιιαζζφκελν 

(DC/AC). θνπφο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο ηζρχνο είλαη ε θαηάιιειε 

ξχζκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ηξνθνδνζία ησλ δηάθνξσλ θαηαλαιψζεσλ. Σα 

ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηζηξνθέα είλαη: 

 αμηνπηζηία 

  ελεξγεηαθή απφδνζε 

 νη αξκνληθέο παξακνξθψζεηο 

 ην θφζηνο 

  ε ζπκβαηφηεηα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ 

  ε έλα ηππηθφ Φ/Β ζχζηεκα ν αληηζηξνθέαο (ή αληηζηξνθείο) 

ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε απφ ηα Φ/Β πιαίζηα ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο νη θαισδηψζεηο είλαη ζπλερνχο ξεχκαηνο. 
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   Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνζηαζίαο θαη ινηπά ζηνηρεία: 

Σν Φ/Β ζχζηεκα ζπκπιεξψλνπλ νη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ, ε 

γείσζε, νη θαισδηψζεηο (ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο) θαη 

ζρεηηθφ ειεθηξνινγηθφ πιηθφ, νη δηαηάμεηο αζθαιείαο, ν κεηξεηήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θ/Β ζπζηήκαηνο. 

  

 

3.1.1.2 ΣΤΠΟΗ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 

  1.Μολοθρσζηαιιηθού Πσρηηίοσ πιαίζηα (ζηοητεία).  Καηαζθεπάδνληαη απφ 

θπςέιεο πνπ έρνπλ θνπεί απφ έλα θπιηλδξηθφ θξχζηαιιν ππξηηίνπ. 

Απνηεινχλ ηα πην απνδνηηθά θσηνβνιηατθά κε απνδφζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 

15%. Ζ θαηαζθεπή ηνπο φκσο είλαη πην πνιχπινθε γηαηί απαηηεί ηελ 

θαηαζθεπήο ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ κε απνηέιεζκα ην πςειφηεξν 

θφζηνο θαηαζθεπήο.  

 

  2. Ποισθρσζηαιιηθού Πσρηηίοσ πιαίζηα (ζηοητεία). Σα πνιπθξπζηαιιηθά 

θσηνβνιηατθά θαηαζθεπάδνληαη απφ ξάβδνπο ιησκέλνπ θαη 

επαλαθξπζηαιινκέλνπ ππξηηίνπ. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπο νη ξάβδνη ηνπ 

ππξηηίνπ θφβνληαη ζε ιεπηά ηκήκαηα απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη ε θπςέιε 

ηνπ θσηνβνιηατθνχ. Ζ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπο είλαη απινχζηεξε απφ 

εθείλε ησλ κνλνθξπζηαιιηθψλ θσηνβνιηατθψλ κε απνηέιεζκα ην θζελφηεξν 

θφζηνο παξαγσγήο. Παξνπζηάδνπλ φκσο ζε γεληθέο γξακκέο κηθξφηεξε 

απφδνζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12%. 

 

  3.‘Ακορθοσ Πσρηηίοσ πιαίζηα (ζηοητεία). Σα θσηνβνιηατθά απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο απνηεινχληαη απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα ππξηηίνπ πνπ έρεη 

ελαπνηεζεί νκνηφκνξθα ζε θαηάιιειν ππφβαζξν. αλ ππφβαζξν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κηα κεγάιε γθάκα πιηθψλ απφ δχζθακπηα κέρξη ειαζηηθά κε 

απνηέιεζκα λα βξίζθεη κεγαιχηεξν εχξνο εθαξκνγψλ, ηδηαίηεξα ζε θακπχιεο 

ή εχθακπηεο επηθάλεηεο. Δλψ ην άκνξθν ππξίηην παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ απνξξφθεζε ηνπ θσηφο, εληνχηνηο ε 

θσηνβνιηατθή απφδνζε ηνπ είλαη ηνπ κηθξφηεξε ησλ θξπζηαιιηθψλ, πεξίπνπ 
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6%. Σν θζελφ φκσο θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο ηα θάλεη ηδαληθά ζε εθαξκνγέο 

φπνπ δελ απαηηείηαη πςειή απφδνζε.  

 

  4.Άιια είδε. Μηα ζεηξά απφ λέα πιηθά πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε 

θζελφηεξεο δηαδηθαζίεο απφ ην θξπζηαιιηθφ ππξίηην φπσο ην CdTe θαη ην 

CIS έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.  

Πεγή "Energy Efficiency and Renewable Energy"  

 

3.1.1.3 ΣΤΠΟΗ ΤΝΓΔΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζχλδεζεο  θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ: 

1. Σν δηαζπλδεδεκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (solar-pv) κε ην δίθηπν ηεο 

ΓΔΖ 

2. Σν απηφλνκν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (solar-pv). 

  Ζ απινχζηεξε κνξθή ηνπ δεχηεξνπ εθ ησλ δπν απνηειείηαη απιψο απφ κηα 

θσηνβνιηατθή γελλήηξηα θσηνβνιηατθφ πιαίζην, ε νπνία κφλε ηεο ηξνθνδνηεί 

κε ζπλερέο ξεχκα έλα θνξηίν νπνηεδήπνηε ππάξρεη επαξθήο θσηεηλφηεηα. 

Απηνχ ηνπ ηχπνπ ην ζχζηεκα είλαη θνηλφ ζε εθαξκνγέο νηθηαθέο ή γεσξγηθέο, 

άληιεζε. ε άιιεο πεξηπηψζεηο ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (solar-pv) παξέρεη 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζηηο κπαηαξίεο. πρλά ζπκπεξηιακβάλεηαη 

κεηαηξνπέαο ηζρχνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απαηηείηαη ελαιιαζζφκελν ξεχκα λα εμέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα πεξηέρεη κηα εθεδξηθή ειεθηξνγελλήηξηα ή 

αλεκνγελλήηξηα ( πβξηδηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα). 

  1.Γηαζσλδεδεκέλα θωηοβοιηαϊθά ζσζηήκαηα. ηα δηαζπλδεδεκέλα κε ην 

δίθηπν θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα 

θσηνβνιηατθά, ηξνθνδνηεί ηα ειεθηξηθά θνξηία θαη ε πεξίζζεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο εθ' φζνλ ππάξρεη δηαβηβάδεηαη θαη πσιείηαη ζην δίθηπν. ηηο 

πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ε ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά δελ επαξθεί γηα λα 

θαιχςεη ηα θνξηία ηφηε ην δίθηπν παξέρεη ηε ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα. Έηζη 

ζηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ δχν κεηξεηέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ο έλαο κεηξάεη ηελ ελέξγεηα πνπ δίλεηαη ζην δίθηπν θαη ν άιινο ηελ 

http://www.solar-systems.gr/grid-tied-home-photovoltaic-systems.html
http://www.solar-systems.gr/off-grid-photovoltaic-systems.html
http://www.solar-systems.gr/photovoltaic-module.html
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ελέξγεηα πνπ παξέρεη ην δίθηπν. Δπίζεο ζηε πεξίπησζε ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ δελ απαηηείηαη ρξήζε ζπζζσξεπηψλ, γεγνλφο 

πνπ ειαηηψλεη ην αξρηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ην θφζηνο 

ζπληήξεζεο. 

  Γηα ηε ζχλδεζε ησλ Φ/Β ζηαζκψλ κε ην δίθηπν απαηηείηαη ζρεηηθή ηερληθή 

κειέηε ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε ΓΔΖ. Ζ πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

γίλεηαη θαηφπηλ ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή (ΓΔΜΖΔ) ε νπνία 

ηζρχεη γηα 10 ρξφληα θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα άιια 10 ρξφληα, 

κνλνκεξψο κε έγγξαθε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ, εθφζνλ απηή ππνβάιιεηαη 

ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. To αθξηβέο 

πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ζα θαζνξηζζεί κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 Οη ηηκέο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα:  

Δγθαηεζηεκέλε Ιζρύο 

(kW) 

Γηαζπλδεδεκέλν 

ύζηεκα 

Με Γηαζπλδεδεκέλα 

Νεζηά 

Μηθξφηεξε ή ίζε ησλ 100 

kWp 
0.45 Δπξψ/kWh 0.50 Δπξψ/kWh 

Μεγαιχηεξε ησλ 100 kWp 0.40 Δπξψ/kWh 0.45 Δπξψ/kWh 

  Οη παξαπάλσ ηηκέο ηζρχνπλ θαη γηα απηνπαξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

έσο 35 MW, δειαδή παξαγσγνχο πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα απφ Φ/Β θπξίσο 

γηα δηθή ηνπο ρξήζε θαη δηνρεηεχνπλ ην πιεφλαζκα απηήο ζην Γίθηπν. Οη ηηκέο 

ηζρχνπλ πιεφλαζκα έσο 20% ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο απφ απηνχο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε εηήζηα βάζε. 

  Οη παξαπάλσ ηηκέο πξφθεηηαη λα αλαπξνζαξκφδνληαη θάζε έηνο κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, ε νπνία ζα εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε 

ηεο ΡΑΔ. Χο βάζε γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή πξφθεηηαη λα ιακβάλεηαη ν κέζνο 

φξνο ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΖ.  
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Δηθ. 3.5 Γηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα  

  2.Ασηόλοκα θωηοβοιηαϊθά ζσζηήκαηα.  ήκεξα ππάξρεη πιεζψξα 

κηθξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θεξαίεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ, 

εμνρηθά ζπίηηα, αληιίεο άληιεζεο λεξνχ, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ηξνρφζπηηα, 

θάξνπο, κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, ππαίζξηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ζθάθε θαη 

άιια ηα νπνία θαζίζηαληαη ελεξγεηαθά απηφλνκα. Βέβαηα ππάξρνπλ 

ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ νη νπνίεο απνζεθεχνπλ ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. ελψ ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε θνξηία ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο αληηζηξνθέαο ζην ζχζηεκα ν νπνίνο ζα 

κεηαηξέπεη ηελ ζπλερή ζε ελαιιαζζφκελε ηάζε. Όηαλ ηα απηφλνκα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπλδπαζζνχλ θαη κε άιιε αλαλεψζηκε ή ζπκβαηηθή 

πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλεκνγελλήηξηα, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, 

θ.ι.π.) ηφηε ραξαθηεξίδνληαη ζαλ πβξηδηθά 
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Δηθ. 3.6 Απηφλνκν ζχζηεκα 

  Τβξηδηθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.  Πξφθεηηαη γηα απηφλνκα ζπζηήκαηα 

πνπ απνηεινχληαη απφ ηε Φ/Β ζπζηνηρία ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πεγέο 

ελέξγεηαο φπσο κηα γελλήηξηα πεηξειαίνπ ή άιιε κνξθή ΑΠΔ (π.ρ. 

αλεκνγελλήηξηα). 

 

3.1.1.4 ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ           

 

  Σα θσηνβνιηατθά δελ απαηηνχλ ζπληήξεζε. Αλ ππάξρεη κεγάιε 

αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ζηελ πεξηνρή ρξεηάδνληαη θαζάξηζκα. πλήζσο ζε 

αγξνχο 1 κε 2 θνξέο εηεζίσο. 

 

3.1.1.5 ΚΟΣΟ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ.  

 

  Όια ηα θφζηε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ιεγφκελν θφζηνο αλά εγθαηεζηεκέλν 

kW πνπ είλαη πεξίπνπ ηα 5.000€  αλά kW (θαη κε θαιή έξεπλα αγνξάο κπνξεί 

λα πεξηνξηζηεί ζηα 4.000€  αλά kW) 
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3.1.1.6 ΑΓΔΗΔ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 Δγθαηαζηάζεηο έσο 20 Kw 

  Γηα εγθαηαζηάζεηο έσο 20kW δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Χζηφζν απαηηείηαη, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ε 

ελεκέξσζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (ΓΔΖ) γηα ηε ζέζε θαη ηελ ηζρχ 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Μεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε, γίλνληαη νη αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο γηα ηε ζχλδεζε, φπνπ ξπζκίδνληαη θαη νη ζρεηηθνί φξνη. Ζ αίηεζε 

πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηνλ ηίηιν ηεο λφκηκεο θαηνρήο ηνπ ρψξνπ 

εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη άδεηα αλέγεξζεο ηπρφλ αλαγθαίσλ θηηζκάησλ. 

Δμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ απνηειεί ε πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσλ ζε Με 

δηαζπλδεδεκέλα Νεζηά φπνπ πθίζηαηαη θνξεζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, 

γεγνλφο πνπ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο. 

 Δγθαηαζηάζεηο από 20 έσο 150 kW 

   Γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20kW έσο 150kW, δελ απαηηνχληαη άδεηεο 

παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο 

απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο εμαίξεζεο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε ΡΑΔ εληφο 10 

εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Απαξαίηεηα, κεηαμχ 

άιισλ ζηνηρεία ηεο αίηεζεο απνηεινχλ ε ηερληθή πεξηγξαθή, ράξηεο θιίκαθαο 

1:50.000 θαη 1:5.000 ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο θαη ηίηινο θπξηφηεηαο ή θαηνρήο ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο.  

  Δμαίξεζε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, άξα θαη απαίηεζε γηα άδεηα 

παξαγσγήο, ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε θνξεζκνχ ηνπ δηθηχνπ. Οη πεξηνρέο 

απηέο ζα θαζνξηζζνχλ κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ.  

Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Δγθαηαζηάζεηο έσο 20 kW  

 Δγθαηαζηάζεηο απφ 20 έσο 150 kW  
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  Γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20 kW έσο 150 kW απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: Ο ελδηαθεξφκελνο 

ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηελέξγεηα Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο 

θαη Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ Πξνκειέηε 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΠΠΔ) ζηε δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο 

Υσξνηαμίαο (ΓΗΠΔΥ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Ζ αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

εθδνζείζα απφθαζε εμαίξεζεο άδεηαο παξαγσγήο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε 

ΠΠΔΑ εθδίδεηαη εληφο 15 εκεξψλ πεξίπνπ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ε νπνία θαη δηαβηβάδεηαη ζην Οηθείν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο. Με ηελ απφθαζε απηή θαη ηελ 

επηθαηξνπνηεκέλε ΠΠΔ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα Έγθξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ζηε δηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο 

(ΓΗ.Α.) ηεο Οηθείαο Πεξηθέξεηαο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε εγθξίλεηαη κεηά απφ 1,5 

κήλεο θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά θαη ην νηθείν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην. Ζ ΔΠΟ 

ηζρχεη γηα δέθα (10) έηε. 
 

 3.1.1.7 ΣΖΡΗΞΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ ΤΑΛΟΠΔΣΑΜΑΣΧΝ.  

  Ζ ζπλήζεο δηάηαμε ζηήξημεο πεξηιακβάλεη έλα πξνθίι U απφ αινπκίλην ζην 

πίζσ κέξνο ηνπ ΦΒ. Δπίζεο, ε δηάηαμε κπνξεί λα γίλεη ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πιαίζην αινπκηλίνπ κε ην νπνίν ζα πεηχρνπκε ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο 

ζηήξημεο:  

 Σν επίπεδν ηνπ πιαηζίνπ είλαη παξάιιειν ζην επίπεδν ηνπ ηνίρνπ.  

 Σν επίπεδν ηνπ πιαηζίνπ είλαη θαηαθφξπθν ζην επίπεδν ηνπ ηνίρνπ. 

 Σν πιαίζην είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηελ νξνθή, θιπ.  

  Δπηπιένλ, ζην πιαίζην αινπκηλίνπ κπνξεί λα ελζσκαησζεί έλα PVC άθξν 

γηα λα κεησζεί ε ηάζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπ γπαιηνχ θαη ηνπ 

αινπκηλίνπ. 

  Ζ βάζε ζηήξημεο πνπ ζα επηιέμνπκε είλαη ηεο Γεξκαληθήο εηαηξείαο 

SCHUCO Fotovoltaik  Systems ε νπνία καο πξφηεηλε ην ζχζηεκα ζηήξημεο 

ζηε πξφζνςε ηνπ θηεξίνπ κε ην ζχζηεκα Schüco PV-Light II ην νπνίν 
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πξνζθέξεη αζθάιεηα ράξε ζην απφιπηα ζπληνληζκέλν ζχζηεκα 

ηνπνζέηεζεο. 

 

Δηθ. 3.7 Βάζε ζηήξημεο 

  ηε κειέηε πνπ ζπληάρζεθε επηιέρζεθε  λα ηνπνζεηεζνχλ θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα θάζεηα ζην θηήξην, εγθαηεζηεκέλα ζηηο πξνζφςεηο ηνπ θηεξίνπ. 

πγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζνχλ θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηελ 

λνηηναλαηνιηθή θαη λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θηεξίνπ. Ζ επηινγή απηψλ ησλ 

φςεσλ έγηλε κε θξηηήξην ηελ κεγηζηνπνίεζε εθκεηάιιεπζεο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο [ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα] . Ζ έθηαζε θαη ην εκβαδφλ απηψλ ζα 

αλαιπζεί ζηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε.       

 

Δηθ. 3.8 Φσηνβνιηατθά ζε φςε θηεξίνπ 
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                                            ΚΛΗΖ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ 0 30 60 

Αλαηοιηθός - Γσηηθός 90% 85% 50% 

Νοηηοαλαηοιηθός- Νοηηοδσηηθός 90% 95% 60% 

Νόηηος 90% 100% 60% 

Βορεηοαλαηοιηθός- Βορεηοδσηηθός 90% 67% 30% 

Βόρεηος 90% 60% 20% 

 

  Σειηθψο φπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζην 4ν θεθάιαην ζα επηιερηεί λα 

ηνπνζεηεζεί  δηαζπλδεδεκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα παξέρεη 

ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα ζην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. 

 

 

http://www.solar-systems.gr/grid-tied-home-photovoltaic-systems.html
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Δηθ. 3.9 Φσηνβνιηατθά ζηελ λνηηνδπηηθή φςε 

 

Δηθ. 3.10 Φσηνβνιηατθά ζηελ λνηηναλαηνιηθή φςε 
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 3.1.1.8 ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΧΝ  

 

1839 Παξαηήξεζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ θαηλφκελνπ ζε κεηαιιηθά 

ειεθηξφδηα Pt, Ag κέζα ζε ειεθηξνιχηε 

1937 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ PbS (Fischer & Godden) 

1939 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ Se κε απφδνζε 1% 

1941 Καηαζθεπή ηνπ πξψηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ Si (Ohl) 

1954 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ Si κε ζρεκαηηζκφ έλσζεο 

p-n θαη κε απφδνζε 6% 

1956 Ζ πξψηε εκπνξηθή παξαγσγή ειηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ εηαηξεία 

Hoffmann. 

1958 Δθηφμεπζε ηνπ ακεξηθάληθνπ δνξπθφξνπ Vanguard I ν νπνίνο έρεη 

σο βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο 6 ζηνηρεία Si. 

1958 Δθηφμεπζε ζνβηεηηθνχ δνξπθφξνπ κε κνλαδηθή πεγή ελέξγεηαο ηα 

θσηνβνιηατθά ζηνηρεία. 

1959 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ CdS κε απφδνζε 5% 

1972 Καηαζθεπή ηψδνπο ειηαθνχ ζηνηρείνπ Si κε απφδνζε 14% 

(Lindmayer & Allison) 

1976 Καηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηνηρείνπ απφ άκνξθν ππξίηην (a-Si) κε 

απφδνζε 0,01% (Carlson & Wronski) 

1977 Καηαζθεπή ειηαθνχ ζηνηρείνπ απφ GaAs κε απφδνζε 16% (Kameth) 

1981 Πηήζε πάλσ απφ ηελ  Μάγρε ηνπ αεξνπιάλνπ Solar Challenger 

εμνπιηζκέλνπ κε 16.128 θσηνβνιηατθά ζηνηρεία Si ζπλνιηθήο  ηζρχνο 

2,7kW 

1981 Ζ πξψηε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ηζρχνο 100kWp ζηελ Διιάδα, 

ε κεγαιχηεξε ζηελ Δπξψπε. 

1983 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξψηνπ θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 

1MWp ζηελ Βηθηξνβίι. 
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3.1.2 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ 

  Οη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα κεηαβάιινληαη κε ηελ 

αιιαγή ησλ επνρψλ αιιά φρη θαη νη ζεξκνθξαζίεο ηνπ ππεδάθνπο. ε βάζνο 

δχν έσο ηξηψλ κέηξσλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο νη ζεξκνθξαζίεο 

παξακέλνπλ ζρεηηθά ζηαζεξέο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.                                                                                                                                                                                

Έλα γεσζεξκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα εληφο ηνπ 

θηεξίνπ θαη έλα ζακκέλν γεσελαιιάθηε, αμηνπνηεί απηέο ηηο ζηαζεξέο 

ζεξκνθξαζίεο γηα λα δεζκεχζεη ηελ "ειεχζεξε" ελέξγεηα. Σν ρεηκψλα, ην 

ξεπζηφ πνπ θπθινθνξεί κέζα ζην θχθισκα ηνπ γεσελαιιάθηε απνξξνθά ηελ 

απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηελ θέξλεη ζηε κνλάδα εζσηεξηθά 

ηνπ θηεξίνπ. Ζ κνλάδα αληιεί ηε ζεξκφηεηα ζε κηα πςειφηεξε ζεξκνθξαζία 

θαη ηελ δηαλέκεη ζην θηήξην. Σν θαινθαίξη, ην ζχζηεκα αληηζηξέθεηαη, απάγεη 

ηε ζεξκφηεηα απφ ην θηήξην, ηε κεηαθέξεη ζην θχθισκα ηνπ γεσελαιιάθηε θαη 

ηελ απνζέηεη ζηελ πην δξνζεξή γε.  

ε αληίζεζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, ηα ζπζηήκαηα γεσελαιιαθηψλ δελ 

θαίλε νξπθηά θαχζηκα γηα λα παξάγνπλ ζεξκφηεηα. Απιά κεηαθέξνπλ ηε 

ζεξκφηεηα απφ θαη πξνο ηε γε γηα λα παξέρνπλ ηελ απνδνηηθή, πξνζηηή θαη 

θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ζέξκαλζε θαη ςχμε. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή ηνπ ζπκπηεζηή θαη 

ησλ θπθινθνξεηψλ.  

 

Δηθ. 3.11 χζηεκα γεσζεξκίαο 
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  Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα κέξε, ηνλ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 

λεξνχ (γεσελαιιάθηεο - θιεηζηφ ή αλνηρηφ θχθισκα), ηελ αληιία ζεξκφηεηαο 

θαη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαλνκήο ηεο ζεξκφηεηαο ζην θηήξην (αεξαγσγνί ή 

ελδνδαπέδηα ή fan coil). Έλα ζχζηεκα Γεσελαιιάθηε είλαη ηξεηο έσο πέληε 

θνξέο απνδνηηθφηεξν απφ έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα. Δπεηδή ηα ζπζηήκαηα 

γεσελαιιάθηε δελ θαίλε νξπθηά θαχζηκα γηα λα παξάγνπλ ζεξκφηεηα, 

παξέρνπλ ηξεηο έσο πέληε κνλάδεο ελέξγεηαο γηα θάζε κνλάδα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ ηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα. 

1. Αληιία ζεξκφηεηαο    

2. Ζ ζσιήλσζε ζην έδαθνο 

3. Δλδνδαπέδηα, θξπθνί 

αεξαγσγνί, fancoils θ.ι.π 

4. Εεζηφ λεξφ ρξήζεο.                                             

 

                    

  Δηθ.3.12  Μέξε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Δηθ. 3.13Κχθινο ιεηηνπξγίαο ηεο γεσζεξκηθήο αληιίαο. 

  ην δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ν θχθινο ιεηηνπξγίαο ηεο γεσζεξκηθήο αληιίαο 

ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο, ν νπνίνο αληηζηξέθεηαη ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν κέζσ ηεο βαιβίδαο αληηζηξνθήο. 

  Σα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο βαζκνλνκνχληαη γηα ηελ απφδνζή ηνπο 

ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο (ISΟ θαη EN). Οη 
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θαπζηήξεο νξπθηψλ θαπζίκσλ βαζκνλνκνχληαη κε ηελ επί ηνηο εθαηφ 

απφδνζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ ζεξκνγφλν δχλακε ηνπ θαπζίκνπ πνπ 

θαηαλαιψλνπλ. Οη θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ, πξνπαλίνπ θαη πεηξειαίνπ 

βαζκνλνκνχληαη γηα ηελ απφδνζή ηνπο ζε εηδηθά εξγαζηήξηα. 

  Σα ζπζηήκαηα γεσελαιιαθηψλ πξαθηηθά δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε. Με 

ζσζηή εγθαηάζηαζε ν γεσελαιιάθηεο ζα ιεηηνπξγεί γηα πνιιέο δεθαεηίεο. Σα 

ππφινηπα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αληιία ζεξκφηεηαο, νη θπθινθνξεηέο θαη ην 

εζσηεξηθφ ζχζηεκα δηαλνκήο ηεο ζεξκφηεηαο βξίζθνληαη εληφο ηνπ θηεξίνπ 

πξνζηαηεπκέλα απφ ηηο ζθιεξέο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο. πλήζσο νη πεξηνδηθνί 

έιεγρνη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία είλαη ε κφλε απαξαίηεηε ζπληήξεζε. 

  Σν γεγνλφο φηη κηα γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο κπνξεί λα πξνζθέξεη 

ζέξκαλζε θαη ςχμε ηελ θάλεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. Με έλα απιφ γχξηζκα ηνπ 

δηαθφπηε ζηνλ εζσηεξηθφ ζεξκνζηάηε κεηαβαίλνπκε απφ ηελ κία ιεηηνπξγία 

ζηελ άιιε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςχμεο ε γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο 

απάγεη ηελ ζεξκφηεηα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηε κεηαθέξεη ζηε 

δξνζεξή γε κέζσ ηνπ γεσελαιιάθηε, αλνηθηνχ ή θιεηζηνχ θπθιψκαηνο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζέξκαλζεο ε δηαδηθαζία αληηζηξέθεηαη. 
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3.1.2.1 ΣΤΠΟΗ ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΧΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΧΝ ΚΛΔΗΣΟΤ 

ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

  1) Ορηδόληηο ύζηεκα ην νξηδφληην ζχζηεκα νη ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη 

ζε ραληάθηα ζε βάζνο απφ 1,2 έσο 3 κέηξα θαη ζε θάζε ραληάθη 

εγθαζίζηαληαη απφ 1 έσο 6 ζσιήλεο. Σν κήθνο ηνπο εμαξηάηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο ην ζεξκηθφ θνξηίν, ην πιηθφ θαηαζθεπήο, ην έδαθνο, 

θ.ά.         

Πιενλεθηήκαηα: 

•Μηθξφηεξν θφζηνο εγθαηάζηαζεο 

Μεηνλεθηήκαηα: 

•Απαηηείηαη κεγαιχηεξε έθηαζε γεο  

 

       

Δηθ. 3.14 Οξηδφληην ζχζηεκα  

Σα νξηδφληηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη ζε δηάηαμε ζεηξψλ ή παξάιιειε 

δηάηαμε: 

Α) Γηάηαμε εηξψλ 

Πιενλεθηήκαηα:  

• 1 κέγεζνο ζσιήλαο 

• πςειφηεξε ζεξκηθή απφδνζε αλά κέηξν ζσιήλσζεο εμαηηίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ ζσιήλαο πνπ απαηηείηαη 

• κηα δίνδν παξνρήο 

Μεηνλεθηήκαηα: 
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• κεγαιχηεξνο φγθνο λεξνχ θαη αληηςπθηηθνχ 

• πςειφηεξε ηηκή αλά κέηξν εμαηηίαο ηνπ πιηθνχ ζσιήλσζεο                                         

Β) Παξάιιειε δηάηαμε 

Πιενλεθηήκαηα: 

• ρακειφηεξν θφζηνο ζσιελψζεσο 

• απαηηείηαη ιηγφηεξν αληηςπθηηθφ φπνπ ρξεηάδεηαη 

Μεηνλεθηήκαηα: 

• πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε απνκάθξπλζε φινπ ηνπ αέξα 

  2) Κάζεηο ύζηεκα Σνπνζεηείηαη θπξίσο φηαλ ππάξρεη πεξηνξηζκέλε                                         

έθηαζε γεο ζε θξεάηηα πνπ αλνίγνληαη ζε βάζνο απφ 50 έσο 130 κέηξα 

βάζνο κέζα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη νη ζσιήλεο. 

Πιενλεθηήκαηα: 

•κηθξφηεξν ζπλνιηθφ κήθνο ζσιήλσζεο                                                   

•κηθξφηεξα πνζά ελέξγεηαο  απφ φηη γηα άληιεζε 

• απαηηείηαη κηθξφηεξε έθηαζε γεο 

• ε αμηνπνηήζηκε ζεξκφηεηα ηνπ εδάθνπο επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ηελ 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (κεγάιν βάζνο)                                         

Μεηνλεθηήκαηα: 

• απαηηείηαη εμνπιηζκφο γεσηξήζεσλ κε απνηέιεζκα αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

θαηαζθεπήο 

Σα θάζεηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα είλαη ζε δηάηαμε ζεηξψλ ή παξάιιειε 

δηάηαμε κε ηα ίδηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα φπσο θαη ζην νξηδφληην 

ζχζηεκα.  
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Δηθ. 3.15 Κάζεην ζχζηεκα 

  3) πεηροεηδές ύζηεκα Απνηειείηαη απφ ζσιήλεο πνπ ηπιίγνληαη                                                                                                            

ζε ζπείξεο (ζπηξάι) θαη ηνπνζεηνχληαη   ζε ραληάθηα κέζα ζην έδαθνο. 

Σν ηππηθφ ζπεηξνεηδέο ζχζηεκα ηνπνζεηείηαη κε βήκα 0,254 κέηξα ην νπνίν 

ηζνδπλακεί κε 12 κέηξα ζσιήλσζεο αλά κέηξν ραληαθηνχ. Σν εθηεηακέλν 

ζπεηξνεηδέο ζχζηεκα ηνπνζεηείηαη κε βήκα 1,42 κέηξα πνπ ηζνδπλακεί κε 4 

κέηξα ζσιήλαο αλά κέηξν ραληαθηνχ.  

Πιενλεθηήκαηα: 

•απαηηείηαη κηθξφηεξε έθηαζε γεο  

• απαηηείηαη ιηγφηεξν ζθάςηκν γηα ηελ δεκηνπξγία ραληαθηψλ 

Μεηνλεθηήκαηα:  

• απαηηείηαη κεγαιχηεξν κήθνο ζσιήλα 

  Σν ζπεηξνεηδέο ζχζηεκα κπνξεί λα έρεη νξηδφληηα ή θάζεηε δηάηαμε κε 

κφλε δηαθνξά φηη ζηελ νξηδφληηα δηάηαμε είλαη επθνιφηεξε ε 

επαλαηνπνζέηεζε ησλ ρσκάησλ. Ζ έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη ηα θιεηζηά 

θπθιψκαηα δελ έρνπλ θακία δπζκελή ζπλέπεηα ζηε ριφε, ηα δέληξα, ή ηνπο 

ζάκλνπο. Φπζηθά, θαηά ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ζα θαηαζηξαθνχλ  

πξνζσξηλά θάπνηεο θπηεχζεηο, αιιά κπνξνχλ εχθνια λα απνθαηαζηαζνχλ 

κε γξαζίδη. Οη θαηαθφξπθνη γεσελαιιάθηεο απαηηνχλ ιηγφηεξε επηθάλεηα κε 

απνηέιεζκα ειάρηζηε δεκηά.  
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Δηθ. 3.16 πεηξνεηδέο ζχζηεκα  

 

 

Δηθ. 3.17 Σξφπνη ηνπνζέηεζεο ζπζηήκαηνο γεσζεξκίαο, ν θαηαθφξπθνο θαη ν 

νξηδφληηνο. 
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3.1.2.2 ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ ΚΛΔΗΣΟΤ 

ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ                              

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Γεσζεξκηθνχ Δλαιιάθηε πεξηιακβάλεη: 

 επηινγή ηεο αληιίαο θπθινθνξίαο 

 δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ελαιιάθηε 

3.1.2.2.1 ΑΝΣΛΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  

  Ζ αληιία θπθινθνξίαο πξέπεη λα είλαη ηέηνηαο ηζρχνο ψζηε λα ππεξληθά ηηο 

αληηζηάζεηο ηνπ πγξνχ δηακέζνπ ηνπ Γεσζεξκηθνχ Δλαιιάθηε θαη ηεο Αληιίαο 

Θεξκφηεηαο.  

 

3.1.2.2.2 ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ 

γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ελαιιάθηε απαηηνχληαη νη παξαθάησ ππνινγηζκνί:                                                                                                                                         

    ππνινγηζκφο απαηηνχκελεο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο-ςχμεο  νη ελεξγεηαθνί 

ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηνχληαη κε κηα απφ ηηο δχν βαζηθέο κεζφδνπο: 

- κέζνδνο βαζκεκεξψλ πνπ είλαη ε πην απιή αιιά δίλεη θαη ηα θησρφηεξα 

απνηειέζκαηα 

- κέζνδνο ψξα κε ψξα ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα 

software (π.ρ. trancys®) θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο 

   επηινγή ζσιήλα ην πνιπαηζπιέλην είλαη ην πην δηαδεδνκέλν απφ ηα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζσιήλσζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ελαιιάθηε 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Ο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα επηιέμεη ηελ ιεπηφηεξε δπλαηφλ 

ζσιήλα γηα ηνλ ελαιιάθηε, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ κεηάδνζε 

ζεξκφηεηαο θαη ηελ πην ρνληξή ζσιήλα γηα ηα κέξε ηνπ ελαιιάθηε πνπ 

βξίζθνληαη έμσ απφ ην έδαθνο σο ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. 
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Δηθ. 3.18 σιήλα πνιπαηζπιελίνπ 

 επηινγή πγξώλ θπθινθνξίαο   Ζ επηινγή πγξνχ θπθινθνξίαο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή. Σν λεξφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πγξφ 

θπθινθνξίαο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο 

παξακέλεη δεζηή. ε νξηζκέλεο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο φπνπ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο ην ρεηκψλα είλαη πνιχ ρακειή ε ιχζε είλαη 

ε πξνζζήθε αληηςπθηηθνχ ζην λεξφ. Σν αληηςπθηηθφ ζα πξέπεη λα έρεη 

ζεκείν ςχμεο 10ºC θάησ απφ ηελ θαηψηεξε αλακελφκελε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3.1.2.3 ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΟΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΔ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

  Οη γεσζεξκηθνί ελαιιάθηεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ρξεζηκνπνηνχλ 

επηθαλεηαθά ή ππφγεηα χδαηα σο πεγή ζεξκφηεηαο - ςχμεο θαη ρψξνπο 

απφζεζεο ηνπ λεξνχ πνπ επηζηξέθεη ππνβαζκηζκέλν. 

Σέηνηεο πεγέο είλαη ε ιίκλε, ην πεγάδη, ην πνηάκη, ε γεψηξεζε ή θαη ε ίδηα ε 

ζάιαζζα. 

Δλδεηθηηθά έλα ζπίηη 280 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ απαηηεί πεξίπνπ 30 κε 57 

ιίηξα αλά ιεπηφ παξνρήο λεξνχ.  

Πιενλεθηήκαηα:  

 Σν ζχζηεκα απηφ είλαη νηθνλνκηθφηεξν απφ ηνπ θιεηζηνχ θχθινπ φηαλ 

ππάξρεη ιίκλε ή ήδε αλνηγκέλν πεγάδη ή γεψηξεζε πνπ λα κπνξνχλ 

λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο 
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   Δίλαη επθνιφηεξε ε εγθαηάζηαζή ηνπ, θαζψο εθιείπνπλ παξάγνληεο 

φπσο: αληηςπθηηθφ, θξπκκέλεο δηαξξνέο, ζσιελψζεηο πνπ πξέπεη λα 

απαιιαρζνχλ απφ ηνλ αέξα 

Μεηνλεθηήκαηα:  

 Ζ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα αιιάμεη κε ην ρξφλν 

 Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αθαλφληζηα εηδηθά θαηά 

πεξηφδνπο μεξαζίαο 

 Αλ αλνηρζεί πεγάδη, ε αβεβαηφηεηα αλ ζα ππάξρεη λεξφ ή αλ ζα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο. 

3.1.2.3.1 ΥΔΓΗΑΜΟ ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ 

ΚΤΚΛΧΜΑΣΟ 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ Γεσζεξκηθνχ Δλαιιάθηε πεξηιακβάλεη: 

 επηινγή ηνπ ηχπνπ ηνπ ελαιιάθηε, αλάινγα κε ηελ πεγή ζεξκφηεηαο 

(πεγάδη, ιίκλε, θ.ά.) 

 επηινγή ηεο αληιίαο λεξνχ - πεγαδηνχ 

 δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ελαιιάθηε 

 
 

3.1.2.3.2 ΑΝΣΛΗΑ ΝΔΡΟΤ - ΠΖΓΑΓΗΟΤ 

  Ζ αληιία λεξνχ - πεγαδηνχ είλαη ζπλήζσο εκβαπηηδφκελε αληιία. Δπηιέγεηαη 

κε βάζε: 

 ηε ζπληζηψκελε παξνρή λεξνχ  

 ηηο απψιεηεο ιφγσ ηξηβήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απσιεηψλ ηεο 

ζσιήλσζεο, ηεο βαιβίδαο θαη ηνπ ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο  

 ηελ πίεζε ζην ζεκείν άληιεζεο 

 ηηο γεσηξήζεηο νη εκβαπηηδφκελεο αληιίεο ρξεηάδνληαη ιηγφηεξε 

ελέξγεηα απφ αληιίεο άιινπ ηχπνπ. Ζ αλαξξφθεζε ηεο αληιίαο πξέπεη 

λα εγθαηαζηαζεί αξθεηά βαζηά, 4,5 κέηξα ηνπιάρηζηνλ θάησ απφ ην 

επίπεδν ρακειφηεξεο ζηάζκεο.  
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Δηθ. 3.19 Αληιία λεξνχ- πεγαδηνχ 

3.1.2.3.3 ΓΗΑΣΑΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΖ 

  Γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ελαιιάθηε απαηηνχληαη νη παξαθάησ 

ππνινγηζκνί:                                                                                            

 ππνινγηζκφο απαηηνχκελεο ηζρχνο ζέξκαλζεο - ςχμεο ηνπ θηεξίνπ                              

 επηινγή ζσιήλα: ην πνιπαηζπιέλην είλαη ην πην δηαδεδνκέλν απφ ηα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζσιήλσζε ηνπ γεσζεξκηθνχ 

ελαιιάθηε αλνηθηνχ ηχπνπ.  

Μέγεζνο Γεσζεξκηθνύ Δλαιιάθηε:  

Γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ελαιιάθηε απαηηείηαη: 

 γλψζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ λεξνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

 ππνινγηζκφο απαηηνχκελεο παξνρήο 

 επηινγή δηαηνκήο δηθηχνπ 

3.1.2.4 ΓΔΧΘΔΡΜΗΚΔ ΑΝΣΛΗΔ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ (Γ.Α.Θ.)  

  Κάλνληαο κηα πεξίιεςε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ γεσζεξκηθψλ αληιηψλ 

ζεξκφηεηαο (λεξνχ – λεξνχ) ζε ζρέζε κε ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο κε πεγή 

αέξα (αέξα λεξνχ) πξνθχπηνπλ  ηα θάησζη: 
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   Ο βαζκφο απφδνζεο (COP) κηαο γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκφηεηαο, δειαδή 

ε πνζφηεηα ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεη ζε ζρέζε κε ηελ πνζφηεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη, είλαη ζηελ πξάμε 4,0 έσο 5,5, ελψ 

ζηελ Αληιία Θεξκφηεηαο κε πεγή αέξα είλαη θαηψηεξε απφ 2,8, εμαξηψκελε 

απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Λεηηνπξγεί ρσξίο πξφβιεκα ζε νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο θαη 

ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ππφ ην κεδέλ ην ρεηκψλα 

θαη πάλσ απφ 40ºC ην θαινθαίξη, δηφηη ε Αληιία Θεξκφηεηαο κε πεγή 

λεξφ ηξνθνδνηείηαη απφ ην Γεσζεξκηθφ Δλαιιάθηε κε λεξφ 

ακεηάβιεηεο ζεξκνθξαζίαο, ίζεο πεξίπνπ κε απηή πνπ επηθξαηεί ζην 

ππέδαθνο θάησ απφ ην θηήξην.  

 Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Γεσζεξκηθνχ 

Κιηκαηηζκνχ είλαη πνιχ ρακειφηεξν, απ‟ φηη ζην ζχζηεκα κε Αληιία 

Θεξκφηεηαο κε πεγή αέξα.  

 πκβάιιεη ζεηηθά ζε δχν πςεινχο αλαπηπμηαθνχο – θνηλσληθνχο 

ζηφρνπο : 

- ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ πνιχ ρακειή θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη ηελ παξαγσγή πνιιαπιάζηαο ζεξκηθήο θαη ςπθηηθήο ελέξγεηαο 

απφ ηελ επηηφπηα γεσζεξκηθή 

- ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δηφηη, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαζαξή 

γεσζεξκηθή ελέξγεηα, εθηνπίδεη ην ξππνγφλν πεηξέιαην θαη κεηψλεη ηελ 

θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, πνπ, φπσο είλαη γλσζηφ, παξάγεηαη ζηε 

ρψξα καο θπξίσο ζηνπο ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο απφ ξππνγφλα θαχζηκα 

  Οη Γεσζεξκηθέο Αληιίεο Θεξκφηεηαο ινηπφλ ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφδνζεο απφ ηα άιια είδε Αληιηψλ Θεξκφηεηαο έρνληαο κηθξέο θαη 

ζηαζεξέο δηαθνξέο ζεξκνθξαζηψλ. Αξθεί λα αλαθεξζεί φηη π.ρ. ζε ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο (είζνδνο θπθιψκαηνο γεο 18ºC έμνδνο 10ºC/ είζνδνο θπθιψκαηνο 

ζπηηηνχ 35ºC  έμνδνο 40ºC) ιεηηνπξγνχλ κε ζπληειεζηή βαζκνχ απφδνζεο 

ζηε ζέξκαλζε κεγαιχηεξν ηνπ 500%. 
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Δηθ.3.20 Γεσζεξκηθή αληιία ζεξκφηεηαο 

  ηε κειέηε πνπ ζπληάζζεηαη πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

Γεσζεξκίαο. Θα επηιερζεί ε ηνπνζέηεζε νξηδφληηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηνπο εμήο 

ιφγνπο : 

1. ην νηθφπεδν  νχηνο ή άιισο ζα γίλεη εθζθαθή ζε φιν ην κήθνο θαη 

πιάηνο ηνπ, ιφγσ ηεο χπαξμεο ππφγεηνπ γθαξάδ, αξά δελ ζα 

επηβαξπλζνχκε κε πξφζζεην θφζηνο γηα ηελ εθζθαθή ηεο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο Γεσζεξκίαο.  

2. Σν θαηαθφξπθν ζχζηεκα πξνυπνζέηεη ηε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 4 νπψλ 

ζην νηθφπεδν βάζνπο 30 κέηξσλ. Σν θφζηνο θαη ε εξγαζία γηα κηα ηέηνηα 

εγθαηάζηαζε είλαη ηδηαίηεξν απμεκέλν. 

  ην θεθάιαην ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ζα γίλεη αλαθνξά ζην θφζηνο 

ηεο εγθαηάζηαζεο. 
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3.2 ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΔΡΗΜΟΤ – ΓΡΟΗΜΟΤ 

  Σν θαινθαίξη νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιχ πςειέο, ην θηήξην 

απνξξνθά ζεξκφηεηα, πνιχ πεξηζζφηεξε απφ εθείλε ηνπ ρεηκψλα, φηαλ 

κάιηζηα είλαη άκεζα εθηεζεηκέλν ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε θίλδπλν λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο ππεξζέξκαλζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, πνπ λα 

μεπεξλνχλ ηα φξηα άλεζεο.  

  Γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ψζηε λα θαζνξίδνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ σο «ζπιιέθηε δξνζηζκνχ θαη 

ςχμεο» γηα ην θαινθαίξη.  

 

1. ζθηαζκφο ηνπ θηεξίνπ θαη ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ, ψζηε λα  

 απνθιεηζηεί ε αλεπηζχκεηε ειηαθή αθηηλνβνιία, είηε κε ηε ρξήζε                

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ είηε κε ηε δηάηαμε ηεο ηνπνζεζίαο, ζε ζρέζε κε ηε 

γχξσ βιάζηεζε γηα ηνλ άκεζν ειηαζκφ.  

2. ζεξκηθή αδξάλεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε ρξήζε πιηθψλ κεγάιεο    

      ζεξκνρσξεηηθφηεηαο.  

3. αεξηζκφο - εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ αεξηζκνχ, ηδηαίηεξα ηελ λχρηα 

κε ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ κπνξεί λ‟ απνκαθξπλζεί ε 

πεξίζζεηα ζεξκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ.  

4. ρξψκα θαη πθή ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία.  

5. θπζηθή ςχμε κε εμάηκηζε, θπξίσο γηα μεξέο – δεζηέο πεξηνρέο, φπνπ ε 

ζρεηηθή πγξαζία είλαη ρακειή.  

 

  Ο θπζηθφο αεξηζκφο έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ πγεία, ζηε ζεξκηθή άλεζε θαη 

ηελ επεμία ησλ αλζξψπσλ. ε γεληθέο γξακκέο, ν θπζηθφο αεξηζκφο κπνξεί 

λα κεηψζεη θαηά 35% ην θνξηίν ςχμεο, γηα ηηο ζεξκέο θαη πγξέο δψλεο, έσο 

90% γηα ηηο μεξφηεξεο επεηξσηηθέο δψλεο. Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ αεξηζκνχ 

είλαη ε ζθφλε θαη ν ζφξπβνο. Με αλνηρηά παξάζπξα ζε πνζνζηφ 10% ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ, ν αέξαο κπνξεί λα αλαλεψλεηαη πεξίπνπ 30 θνξέο 

ηελ ψξα.  
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  Δπηηπρεκέλε εθαξκνγή, πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηελ απνκάθξπλζε 

ηθαλψλ πνζνηήησλ ζεξκφηεηαο, ψζηε ην θηήξην λα θαζίζηαηαη επράξηζην, 

αιιά κε ηαρχηεηεο ηνπ αέξα πεξίπνπ ίζεο κε 0,25 m / sec ( κηθξφηεξεο απφ 

ηελ αίζζεζε άλεζεο). Ζ ηαρχηεηεο απηέο (θπζηθνχ αεξηζκνχ) είλαη ηθαλέο γηα 

ηελ ςχμε ηνπ θηεξίνπ, φηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ 

ηε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ θηεξίνπ.  

  Οη 30 αλαλεψζεηο ηνπ αέξα αλά ψξα, αθνξνχλ θαηνηθίεο ρακειήο αδξάλεηαο 

(ζχγρξνλεο πνιπθαηνηθίεο απφ ηνχβια ή ζθπξφδεκα κε εζσηεξηθή κφλσζε) 

θαη ε ξνή ηνπ αέξα, πξέπεη λα θαηεβάδεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία έσο 1
ν

C 

πεξίπνπ, απφ ηελ εμσηεξηθή.  

  Γεληθά ζηα κεγάια θηήξηα, ε δηαρείξηζε έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαη ηα 

απνηειέζκαηα δπζθνιφηεξν λ‟ αμηνινγεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηηο κνλνθαηνηθίεο, 

φπνπ ηζρχεη, φηη ε ζεξκηθή αδξάλεηα ελεξγεί έσο ην απφγεπκα θαη μεθηλά, ε 

έιιεηςε άλεζεο έσο ηα κεζάλπρηα, κε ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

  Καηά ηηο ψξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ήιηνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

εμαεξηζηήξεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ αέξα, ηεο ηάμεσο 1 m / sec, κε 

εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 27
ν

C θαη ζρεηηθή πγξαζία άλσ ηνπ 75% 

(αίζζεζε άλεζεο).  

  πληζηάηαη ε ρξήζε εμαεξηζηήξσλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο (αλ 

νη ηηκέο έλδπζεο θαη κεηαβνιηζκνχ ππεξβαίλνπλ ηα 0,5 clo) θαη ηεο ρακειήο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ, κεηαμχ 20 θαη 80 W. 

 

3.2.1 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ 

  Ώξηκε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αλαθχθισζεο ηνπ αέξα είλαη ε ζσζηή 

ζρεδίαζε ηνπ ρψξνπ ψζηε νη ρψξνη λα αεξίδνληαη θπζηθά. Γηακπεξήο 

αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ αλνηγκάησλ ζην 

θέιπθνο θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο. Θπξίδεο ζην άλσ θαη θάησ ηκήκα 

ησλ δηαρσξηζηηθψλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα 

ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο.  
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Δηθ.3.21 Οη θηλήζεηο ηνπ αέξα ιφγσ ησλ αλνηγκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

 

3.2.2  ΤΣΖΜΑ ΔΞΑΔΡΗΜΟΤ 

Έλα ζχζηεκα εμαεξηζκνχ - αεξηζκνχ επηηπγράλεη ηα παξαθάησ: 

1. απνκαθξχλεη ηνλ αθάζαξην αέξα ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

2. δηνρεηεχεη ζηνλ ρψξν θξέζθν (λσπφ) αέξα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

  Αλάινγα κε ηελ απαίηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ππάξρνπλ νη παξαθάησ 

δπλαηφηεηεο ζην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ: 

1. ελαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ απνξξηπηφκελνπ αέξα θαη εηζαγφκελνπ αέξα 

(λσπφο αέξαο) κε ηελ ρξήζε ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο αέξα/αέξα γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ν εμσηεξηθφο αέξαο 

ζηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο 

http://www.tmltd.gr/energy/energy-savings.htm


 

Μελέηη πολςώποθος βιοκλιμαηικού κηηπίος γπαθείων                                                         63 
 

2. ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ εηζαγφκελνπ (λσπνχ) αέξα έηζη ψζηε λα 

πξνζαξκφδνπκε ηνλ εμσηεξηθφ αέξα ζηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο 

3. θηιηξάξηζκα απνξξηπηφκελνπ αέξα 

4. θηιηξάξηζκα εηζαγφκελνπ (λσπνχ) αέξα 

5. εκπφδηζε κεηαθνξάο ζνξχβνπ απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν δηακέζνπ ηνπ 

απνξξηπηφκελνπ αέξα κε ρξήζε ερνπαγίδαο 

 

 

Δηθ. 3.22 χζηεκα εμαεξηζκνχ 

Έλα ζχζηεκα εμαεξηζκνχ απνηειείηαη απφ: 

1. αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο 

2. αλεκηζηήξα απαγσγήο 

3. δίθηπν αεξαγσγψλ 

4. θίιηξα (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο) 

5. πιέγκα πξνζηαζίαο ζηνκίσλ (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

εγθαηάζηαζεο) 

6. ερνπαγίδα (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο) 

7. ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο αέξα/αέξα γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (αλάινγα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο) 

8. ζηνηρείν λεξνχ γηα ζέξκαλζε ή ςχμε ηνπ εηζαγφκελνπ (λσπνχ) αέξα 

(αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο) 

http://www.tmltd.gr/heat/heat.htm
http://www.tmltd.gr/cool/cool.htm
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  ηελ πεξίπησζε θηεξίσλ κε θιηκαηηζκφ αέξα θαη ρξήζε θιηκαηηζηηθήο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο αέξα, ν εμαεξηζκφο ησλ θιηκαηηδφκελσλ ρψξσλ 

επηηπγράλεηαη απφ ην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ θαη κφλν εηδηθνί ρψξνη έρνπλ 

αλεμάξηεην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. Ο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο αέξα-αέξα 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ αέξα ηεο εμαγσγήο γηα λα πξν-θιηκαηίζεη ηνλ εηζεξρφκελν 

λσπφ αέξα εμνηθνλνκψληαο έηζη ελέξγεηα (ειαηηψλνληαο ζεκαληηθά ην 

ζεξκηθφ-ςπθηηθφ θνξηίν ζε εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ ή θάλνληαο ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ λσπνχ αέξα αλεθηή γηα ηελ γηα ηελ δξαζηεξηφηεηά καο). 

 

3.2.3 ΠΡΑΗΝΖ ΣΔΓΖ 

  Ζ εθαξκνγή απηή είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ ειηνπξνζηαζία ηεο νξνθήο. 

Γίλεηαη κε θπηά αλζεθηηθά ζηελ μεξαζία, ηα νπνία ιφγν ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο 

ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε έσο θαη 6 βαζκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηεξίνπ 

θαηά ηνπ ζεξηλνχο κήλεο αιιά θαη ζηε ιχζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, 

φπσο ην θαηλφκελν ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο. 

 

Δηθ.3.23 Θέζεηο θχηεπζεο ζην θηήξην   

http://www.tmltd.gr/cool/cool.htm
http://www.tmltd.gr/energy/energy-savings.htm
http://www.tmltd.gr/cool/cool.htm
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  Σν πξάζηλν, ζηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ δσκάησλ, αληηζηαζκίδεη κεξηθψο 

απηφ ην θαηλφκελν θαη επηδξά ζεηηθά πάλσ ζην κηθξνθιίκα. Υάξε ζηελ 

εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, πνπ ζπγθξαηείηε απφ ηα θπηά θαη απφ ην ρψκα, 

απνδίδεηαη ζηνλ αέξα ε πγξαζία, ηνλ δξνζίδεη θαη ζπγθξαηεί ηε ζθφλε. 

πκκεηέρεη επίζεο ζηε ζεξκνκφλσζε ηνπ δψκαηνο, ζπκβάιιεη ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πεξηνξίδεη ηα αέξηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ηνπ θηεξίνπ έσο 

50%. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα κηαο ηαξάηζαο κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 

80°C Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ απμάλεη ηελ ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ ςχμε ηνπ θηεξίνπ. Σα θπηά ζε έλα θπηεκέλν δψκα 

απνξξνθνχλ ηε δέζηε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπο. Απνηέιεζκα - 

Μείσζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ηεο ηαξάηζαο έσο 45°C ζε ζρέζε κε 

έλα ζπκβαηηθφ δψκα (Δπηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία < 35°C). Μείσζε ηεο 

εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηεξίνπ έσο 10°C .Μείσζε ηνπ θφζηνπο 

ζέξκαλζεο έσο θαη 50% . Απφζβεζε θφζηνπο ηνπνζέηεζεο ελφο πξαζίλνπ 

δψκαηνο κέζα ζε ηξία κε ηέζζεξα ρξφληα κε ηηο ππάξρνπζεο ηηκέο 

πεηξειαίνπ.                                                                                                                                                     

Με  ηε θχηεπζε παξέρεηαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.  Πάλσ απφ ην 75% 

ησλ φκβξησλ ελφο άζηεσο θαηαιήγεη άκεζα ζηα θξεάηηα. Απηφ δεκηνπξγεί 

πιεκκχξεο ζε ηζρπξή θαηαηγίδα. Παξάιιεια κεηαθέξεηαη θαη φιε ε κφιπλζε 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ επηθαζεκέλσλ βαξέσλ ζσκαηηδίσλ ζηε ζάιαζζα 

αιιά αθφκε θαη κέζα ζην πφζηκν λεξφ. Έλα θπηεκέλν δψκα θαηαθξαηά θαη 

θηιηξάξεη ηα φκβξηα (75% ηεο πνζφηεηάο ηνπο) παξέρνληαο αληηπιεκκπξηθή 

πξνζηαζία ζηελ πφιε αιιά θαη πξνζηαηεχνληαο απφ ηε κφιπλζε ην λεξφ. 

3.2.3.1 ΣΤΠΟΗ ΦΤΣΔΜΔΝΧΝ ΓΧΜΑΣΧΝ 

 Δληαηηθφο ηχπνο: 

  Ο εληαηηθφο ηχπνο, ή ηαξαηζφθεπνο φπσο έρεη επηθξαηήζεη λα νλνκάδεηαη 

ζηε ρψξα καο, επηιέγεηαη θπξίσο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αηζζεηηθψλ θαη 

ςπρνινγηθψλ αλαγθψλ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο ηνπ θνηλνχ κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. Οη επηινγέο ησλ θπηψλ είλαη απεξηφξηζηεο θαη κπνξνχλ 

πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα κε ην γνχζην ηνπ ηδηνθηήηε. Δίλαη κηα θαιή επηινγή 

γηα πγξά θαη ήπηα θιίκαηα, πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξνχο αλέκνπο.  
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  Αιιά ην ζπλνιηθφ φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ είδνπο πξάζηλεο 

ζηέγεο πεξηνξίδεηαη απφ ην πςειφ θφζηνο ηνπνζέηεζεο θαη ζπληήξεζεο ηεο, 

πνπ θάλνπλ ηελ απφζβεζε ηεο επέλδπζεο ηδηαίηεξα αξγή. Δπηπιένλ, ζηε 

ρψξα καο, νη πεξίπινθεο θαη απμεκέλεο αλάγθεο άξδεπζεο, πεξηνξίδνπλ θαη 

ην νηθνινγηθφ φθεινο ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο, θαζψο ε νηθνλνκία ζηελ 

θαηαλάισζε λεξνχ είλαη ππ' αξηζκφλ έλα πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επηβίσζε 

καο ζηνλ πιαλήηε. Αθφκε, ν εληαηηθφο ηχπνο επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην 

ζηαηηθφ θνξηίν ηνπ θηεξίνπ, βάδνληαο ζε θίλδπλν ηδηαίηεξα ηηο παιηφηεξεο 

θαηαζθεπέο, αιιά θαη εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεηζκνγελείο πεξηνρέο. 

 

           Δηθ. 3.24 Δληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο 

 Ζκηεληαηηθφο ηχπνο: 

  Ο εκηεληαηηθφο ηχπνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα αληίζηνηρα νθέιε θαη 

κεηνλεθηήκαηα, αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ δηείζδπζεο ηνπ πξνο ηνλ εληαηηθφ ή ηνλ 

επεθηαηηθφ ηχπν. Γεληθφηεξα, ην θξηηήξην ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

πξάζηλνπ δψκαηνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ 

θαηαλαιψλεη, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ γηα θιάδεκα, θνχξεκα, ιίπαλζε θαη 

δηδαληνθηφλα, αιιά θαη απφ ην χςνο ησλ θπηψλ πνπ φζν πςειφηεξν είλαη 

πηζαλφ λα μεξηδσζνχλ απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο, κε ζεκαληηθφ θίλδπλν γηα 

ηνπο δηεξρφκελνπο.  
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Δηθ. 3.25 Ζκηεληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο 

 Εκηαηικόρ ηύπορ: 

  Ο εθηαηηθφο ηχπνο ζπγθεληξψλεη ηα πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηνπο άιινπο ηχπνπο πξάζηλεο ζηέγεο, θαζψο ζπλδπάδεη φια ηα νηθνινγηθά 

κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε. Δίλαη ην θπηεκέλν δψκα πνπ επηιέγνπλ παγθνζκίσο 

νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί, θαζψο απνζβέλεη άκεζα, 

εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα γηα ηνλ επελδπηή απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ. Δπίζεο, νη πεξηνξηζκέλεο έσο κεδεληθέο αλάγθεο απηνχ ηνπ 

ηχπνπ ζε ζπληήξεζε θαη ζε άξδεπζε ηνλ αλαδεηθλχνπλ σο ηνλ πιένλ 

απνδνηηθφ θαη απφ νηθνινγηθή άπνςε. Ηδηαίηεξα ζηε ρψξα καο, πνπ ην θιίκα 

ηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο απμνκεηψζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη ηζρπξνχο 

αλέκνπο θαη φπνπ ε επάξθεηα λεξνχ είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε, ν 

εληαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο είλαη ν πιένλ ελδεδεηγκέλνο. 

 

Δηθ. 3.26 Δθηαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο 
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3.2.3.2 ΓΙΑΣΡΧΜΑΣΧΗ 

Μία ηππηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζηελ ηνκή: 

 

 

 

Δηθ. 3.27 Σνκή θπηεκέλνπ δψκαηνο 

Καηά ζπλέπεηα ζα ηνπνζεηεζεί ν εθηαηηθφο ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο. 

3.3 ΜΔΘΟΓΟΗ ΦΧΣΗΜΟΤ 

  Πξηλ απφ θάζε κειέηε, ν κειεηεηήο θσηηζκνχ (light designer), πξέπεη λα 

εμνηθεησζεί κε ηνπο φγθνπο ηνπ θηεξίνπ, παξαηεξψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην θηήξην θσηίδεηαη απφ ηνλ ήιην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. O 

θσηηζκφο ηνπ ήιηνπ ζεσξείηαη σο άκεζνο-έκκεζνο θσηηζκφο πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηελ αληαλάθιαζε ηνπ θσηηζκνχ (πνπ εθπέκπεη ε θσηεηλή απηή πεγή 

κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη κεγάιεο ιακπξφηεηαο) ζηνλ νπξαλφ θαη πνπ 

ιεηηνπξγεί σο έλαο κεγάινο θαζξέθηεο πνιχ κηθξφηεξεο ιακπξφηεηαο. Οη 

παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ησλ 

φςεσλ είλαη:  

1.   Γηεχζπλζε φξαζεο θαη απφζηαζε απφ ηελ νπνία ην θηήξην ζα θαίλεηαη 

(κέζε απφζηαζε παξαηεξεηή). Απφ ηηο πνιιέο θαηεπζχλζεηο απφ ηηο 

νπνίεο θαίλεηαη έλα θηήξην, επηιέγεηαη κία βαζηθή, απφ φπνπ ην θηήξην 

νθείιεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφ, δίρσο λα θαίλνληαη νη πξνβνιείο. 

Δπηιέγεηαη επίζεο, ε απφζηαζε απφ ηελ νπνία ην βιέπεη ν παξαηεξεηήο, 

ψζηε λα ιεθζνχλ νη απνθάζεηο γηα ην αλ, πψο θαη πνηεο ιεπηνκέξεηεο ζα 

θσηηζηνχλ.  
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2.   Όηαλ ν πεξηβάιισλ ρψξνο είλαη ζθνηεηλφο, απαηηείηαη κία ζρεηηθά κηθξή 

πνζφηεηα θσηφο γηα λα ηνλ θσηίζεη. Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα 

δεκηνπξγνχληαη φηαλ ν ρψξνο έρεη άιια θσηηζκέλα θηήξηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή απαηηείηαη πεξηζζφηεξν θσο γηα λα απνθεπρζεί ην 

αίζζεκα ηεο ζχγθξνπζεο.  

 

3.   ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δέληξα θαη ζάκλνη γχξσ απφ κηα 

θαηαζθεπή, νη πξνβνιείο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πίζσ απφ απηά. 

Έηζη, δελ είλαη νξαηή ε πεγή θσηηζκνχ, ελψ παξάιιεια ηα θπηά 

κεγαιψλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο. . H χπαξμε ιίκλεο, πνηακνχ, 

θαλαιηνχ επάλσ ζην νπνίν ζα αληαλαθιάηαη ε θσηηζκέλε θαηαζθεπή, 

ιεηηνπξγεί σο έλαο θαζξέθηεο, δεκηνπξγψληαο κία αθφκε σξαηφηεξε 

αίζζεζε ην βξάδπ         . 

4.   H γσλία πξφζπησζεο, φηαλ ην θηήξην έρεη ηεηξάγσλε ή νξζνγψληα 

θάηνςε, δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 90. Όηαλ ε θάηνςε είλαη 

θπθιηθή, γηα λα ηνληζηεί ε θακππιφηεηα ηνπ θηεξίνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνβνιείο ζηελήο ή κεζαίαο δέζκεο πνπ ηνπνζεηνχληαη κε θαηεχζπλζε 

αλνδηθή ζε 2 ή 3 ζεκεία γχξσ απφ ην θηήξην. Όηαλ ε θάηνςε δελ αλήθεη 

ζηα πξναλαθεξφκελα ζρήκαηα, ηφηε αλαιχεηαη ζε αξηζκφ απιψλ 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Δλψ ε θάηνςε θαζνξίδεη ηηο ζέζεηο ησλ 

πξνβνιέσλ, ην χςνο ηνπ θηεξίνπ θαζνξίδεη ην απαηηνχκελν άλνηγκα ηεο 

δέζκεο. Γηα ρακειά θηήξηα πξνηηκνχληαη πξνβνιείο αλνηρηήο δέζκεο, ελψ 

γηα θηήξηα ςειά επηρεηξείηαη ζπλδπαζκφο πξνβνιέσλ ζηελήο θαη κεζαίαο.                                                                                                                                                                                           

Γηα λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ απαηηείηαη 

πξνζεθηηθή θαηαλνκή ησλ θσηηζηηθψλ. Όηαλ νη επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ 

είλαη επίπεδεο, ηα θσηηζηηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πνιχ θνληά ζην 

θηήξην, αζχκκεηξα. Αληίζεηα, φηαλ ην θηήξην έρεη φγθνπο πνπ εμέρνπλ, ηα 

θσηηζηηθά ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφ καθξχηεξα απφ ηε βάζε ηνπ 

θηεξίνπ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη κεγάιεο ζθηάζεηο. Όηαλ νη 

πξνεμέρνληεο φγθνη είλαη εμαηξεηηθά κεγάινη, ηφηε ηα θσηηζηηθά 

ηνπνζεηνχληαη δεμηά-αξηζηεξά απφ ηνπο φγθνπο απηνχο, ψζηε νη ζθηάζεηο 

πνπ δεκηνπξγνχληαη λα είλαη ζθιεξέο. Σα θσηηζηηθά ηνπνζεηνχληαη 

ρακειφηεξα φηαλ ην θηήξην έρεη κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο, νη νπνίεο 
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κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαζξέθηεο, δεκηνπξγψληαο αλεπηζχκεηεο 

ζακβψζεηο.  

5. Αλάθιαζε ηεο επηθάλεηαο Οη ζπληειεζηέο αλάθιαζεο ηνπ θσηηζκνχ πνπ 

δέρεηαη ην θηήξην απφ ηηο πεγέο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, είλαη αλάινγεο κε 

ηα πιηθά κε ηα νπνία είλαη θαιπκκέλν. Όηαλ ην πιηθφ είλαη ιείν ε αλάθιαζε 

είλαη θαηνπηξηθή, ελψ φηαλ είλαη αδξφ είλαη δηάρπηε. O παξάγνληαο απηφο 

είλαη ζεκαληηθφο ζηελ επηινγή ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ, ε νπνία δελ 

πξέπεη λα δεκηνπξγεί αλαθιάζεηο ελνριεηηθέο γηα ηνλ παξαηεξεηή.  

 Γεληθά, ν ζρεδηαζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κηαο θαηαζθεπήο κπνξεί λα 

θαλεξψζεη ή λα δεκηνπξγήζεη αηζζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ δε γίλνληαη 

αληηιεπηά ή δελ ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ ην ρξψκα ηνπ θσηφο είλαη θνληά ζε απηφ 

ηεο επηθάλεηαο πνπ θσηίδεηαη, π.ρ. ην γθξίδν ρξψκα νξηζκέλσλ γεθπξψλ 

αλαδεηθλχεηαη θαιχηεξα κε ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγφλσλ, ελψ ην θαθέ-

θίηξηλν ρξψκα, πνπ ραξαθηεξίδεη παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο, αλαδεηθλχεηαη 

πνιχ θαιχηεξα κε θσηηζκφ απφ ιακπηήξεο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο. 

3.3.1 ΑΝΟΗΓΜΑΣΑ 

  Οη αλάγθεο θπζηθνχ θσηηζκνχ, νδεγνχλ ηνλ κειεηεηή ζε αλνίγκαηα ζηηο 

φςεηο ησλ θηεξίσλ, φκσο νη αλάγθεο ζπιινγήο ελέξγεηαο ή ε ζεξκηθή κάδα, 

νδεγνχλ ζε άιιεο απαηηήζεηο :  

1. Σν παινζηάζην πνπ εμππεξεηεί ηελ ζεξκηθή κάδα, ε νπνία εγθαζίζηαηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζε απφζηαζε.  

2. Όηαλ ηα παξάζπξα ηνπνζεηνχληαη ην δπλαηφλ ςειφηεξα, επηηξέπνπλ ηελ 

αξηηφηεξε θαηαλνκή θσηφο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ θαη ζπκβάιινπλ 

ζην θπζηθφ αεξηζκφ ηνπ.  

3. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο, ζα πξέπεη λα έρεη θαη θαιαίζζεην απνηέιεζκα.  

 

3.3.2 ΛΑΜΠΔ ΥΑΜΖΛΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

 

  ηελ αγνξά θπθινθνξνχλ πιένλ ιακπηήξεο λέαο ηερλνινγίαο, νη ζπκπαγείο 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ρακειήο θαηαλάισζεο, πνπ θαηαλαιψλνπλ 4 έσο 5 
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θνξέο ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη δηαξθνχλ 8-15 θνξέο πεξηζζφηεξν. Γεδνκέλνπ 

φηη  κφλν ην 10% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ νη θνηλέο ιάκπεο 

ππξαθηψζεσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θσηηζκφ. Σν ππφινηπν 90% ηεο ελέξγεηαο 

γίλεηαη ζεξκφηεηα θαη ράλεηαη. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ηφζν κεγάιε 

ψζηε κέζα ζε ιίγνπο κφλν κήλεο γίλεηαη απφζβεζε ηεο αγνξάο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ιακπηήξα. Έηζη ζηε ζπλέρεηα, νη κεησκέλνη ινγαξηαζκνί 

ξεχκαηνο κεηαθξάδνληαη ζε θαζαξφ θέξδνο, ηφζν ρξεκαηηθφ φζν θαη 

πεξηβαιινληηθφ, θαζψο θάζε θηινβαηψξα πνπ εμνηθνλνκείηαη ζηε ρψξα καο 

ηζνδπλακεί κε έλα θηιφ ιηγφηεξν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. 

 

 

Λακπηήξεο ρακειήο 

θαηαλάισζεο 

 

Λακπηήξεο 

ππξαθηώζεσο 

 

5  Watt 25 Watt 

8  Watt 40 Watt 

11 Watt 60 Watt 

14 Watt 75 Watt 

17 Watt 75 Watt 

21 Watt 100 Watt 

   24 Watt 120 Watt 

 

3.3.3 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΦΧΣΙΙΣΙΚΑ 

  Σα θσηνβνιηατθά θσηηζηηθά είλαη απηφλνκεο ζπζθεπέο πνπ 

θνξηίδνληαη απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα 

κφιηο ν θπζηθφο θσηηζκφο πέζεη θάησ απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

επίπεδν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζήκαλζε ή δηαθφζκεζε εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ.  Καηά ηελ έξεπλα έγηλε  επηθνηλσλία  κε ηελ εηαηξεία COCOON 

ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.  θαη ζπγθεληξψζακε ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

θσηνβνιηατθψλ θσηηζηηθψλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ αγνξά θαη 

εκπνξεχεηαη ε εηαηξεία. 



 

Μελέηη πολςώποθος βιοκλιμαηικού κηηπίος γπαθείων                                                         72 
 

 

Δίδνο: πξνβνιέαο κνλφο  Ύςνο: 85cm Πιάηνο: 65cm Μήθνο: 45cm 

Φσηνβνιηατθν: 25W LED 30η/κρ Battery: 9Ah Δθη. Φσηεηλόηεηαο 250m2 

Αληηζη/ρηα ζε Watt 55W 

 

Δίδνο:  πξνβνιέαο θήπνπ Ύςνο: 0,55m Φσηνβνιηατθό: 5W LED 12η/κρ 

Battery: 9Ah Αληζη/ρηα Watt: 55W 
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Ύςνο: 1,8-3,00m Φσηνβνιηατθό: 25W LED 30η/κρ Battery: 55Ah Δθη. 

Φσηεηλόηεηαο: 250m2 Αληζη/ρηα Watt: 100W Τιηθό θνιώλαο: Αινπκίλην 

 

Ύςνο 0,45-0,8m Φσηνβνιηατθό 5W LED 30η/κρ Battery 9Ah Δθη. 

Φσηεηλόηεηαο 200m2 Αληζη/ρηα Watt 55W Τιηθό θνιώλαο Αινπκίλην 

 

  πλνιηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ: 9 θσηνβνιηατθά θσηηζηηθά ηχπνπ κνλνχ 

πξνβνιέα γηα ηνλ θσηηζκφ ηνπ θηεξίνπ ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 
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ΠΡΑΙΑ

ΠΡΑΙΑ

ΠΡΑΙΑ

ΠΡΑΙΑ
ΚΣΙΜΑ

 

Δηθ. 3.27 Θέζεηο ηνπνζέηεζεο θσηνβνιηατθσλ θσηηζηηθψλ 

3.3.3.1 ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ  

  Ζ ελέξγεηα πνπ ζπζζσξεχεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο απφ ηνλ ήιην, 

απνζεθεχεηαη γηα ηε λχρηα ζε έλαλ εηδηθφ ζπζζσξεπηή (κπαηαξία) 12V, 

θαηάιιειν γηα εθαξκνγέο ειηαθήο ελέξγεηαο. Ζ κπαηαξία απηή έρεη αξθεηά 

κεγάιε ρσξεηηθφηεηα γηα λα ηξνθνδνηεί ηα θσηηζηηθά κε ξεχκα γηα αξθεηέο 

λχρηεο, αθφκα θαη αλ έρνπκε κεξηθέο κέξεο ρσξίο θαζφινπ ειηνθάλεηα.  

 

Δηθ. 3.28 πλδεζκνινγία θσηνβνιηατθψλ 
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3.3.4 ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΥΧΡΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

  Γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ ππφγεησλ ρψξσλ ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο 

εθκεηάιιεπζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη  δηαρείξηζεο θπζηθνχ θσηηζκνχ, ηνπο 

θσηνζσιήλεο. Μηα απιή αιιά έμππλε ηερλνινγία πνπ ζπιιακβάλεη ηε 

ρακειή αλχςσζε ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή κεηάδνζεο 

ηνπ θπζηθνχ θσηφο. Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη :  

 

1.   Μεδεληθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από έμσ πξνο ηα κέζα. Σν ζχζηεκα 

ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ κε θσηνζσιήλεο εθκεηαιιεχεηαη ην θσο πνπ 

πξνέξρεηαη κφλνο απφ ην νξαηφ κέξνο ηνπ θάζκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη 

παξάιιεια κε ην θψο δελ κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ ε ππεξηψδεο θαη ε 

ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη θπξίσο ε ζεξκφηεηα. 

 

2.   Τςειή απόδνζε αλεμάξηεηα από ηελ ειηνθάλεηα. Σν θάηνπηξν ηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ αληαλαθιά κφλν ηηο αθηίλεο πνπ πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ 

απφ ηνλ ήιην, αιιά θαηαθέξλεη λα παγηδεχζεη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ 

αθηηλψλ, αθφκε θαη εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αληαλάθιαζε. 

 

3.   Οηθνλνκία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Με ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο 

θσηνζσιήλσλ απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ, νπφηε κεηψλεηαη 

ην θφζηνο θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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Θα ηνπνζεηεζνχλ  ζην ππφγεηνπ ηνπ θηεξίνπ  4 ζπζηήκαηα θπζηθνχ 

θσηηζκνχ φπσο θαίλεηαη ζην ζρέδην ηεο θάηνςεο ηνπ ππνγείνπ. 

 

Δηθ. 3.29 Θέζε ζπζηήκαηνο θπζηθνχ θσηηζκνχ ππνγείνπ  
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3.3.5 ΚΗΑΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ   

 

  Βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο 

ειηνπξνζηαζίαο απνηεινχλ, ην ζρήκα ηνπ ρψξνπ, ε ρξήζε ηνπ, ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ, ε δηακφξθσζε ησλ αλνηγκάησλ ηνπ, ε αηζζεηηθή ηνπ 

θηεξίνπ.  

 

  Γηα ηνλ αλαηνιηθό θαη δπηηθό πξνζαλαηνιηζκό ν θαηαθφξπθνο ζθηαζκφο 

είλαη πην απνηειεζκαηηθφο, ιφγσ ηνπ χςνπο ηνπ ήιηνπ (ε θξίζηκε ρξνληθή 

ζηηγκή ηνπ κεζνγεηαθνχ θαινθαηξηνχ είλαη ην απφγεπκα, φηαλ ν ήιηνο είλαη 

αθφκε ζεξκφο, αλ θαη βξίζθεηαη ρακειά ζηνλ νπξαλφ).  

  Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηεξίνπ, κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε κηθξέο δηαζηάζεηο, 

λα είλαη ηπθιή ή λα πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιειε ζθίαζε (δέληξα, θπηηθνί 

θξάθηεο, θ.ά.). Οη ζηέγεο ή νη αλεκνζθεπέο ζε πξνεμνρή ζηε δπηηθή φςε, σο 

κέζα πξνζηαζίαο, δελ είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια, κε κηθξή πξνζηαζία θαη 

αλεπαξθή. Θα πξέπεη, λα κνλψλεηαη πξνζεθηηθά ε εμσηεξηθή πιεπξά ησλ 

δπηηθψλ ηνίρσλ θαη ηα παξάζπξα, λα εθνδηάδνληαη κε εμσηεξηθά κέζα 

πξνζηαζίαο, λα κεξηκλάηε ε δηεπθφιπλζε ηεο δηέιεπζεο ηνπ αέξα. Δπίζεο ε 

δηάηαμε αεηζαινχο βιάζηεζεο, κε πξνηίκεζε δέληξσλ ππθλνχ θπιιψκαηνο, 

φπσο ην θππαξίζζη ή ην κπφπσξν.  

ΚΣΙΜΑ

B A

NΓ

 

Δηθ.3.30 Πξνζαλαηνιηζκφο θηεξίνπ 
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   Γηα ην λόηην, λνηηναλαηνιηθό, λνηηνδπηηθό πξνζαλαηνιηζκό ηα 

νξηδφληηα ειηνπξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία είλαη πην απνηειεζκαηηθά. Σν θξίζηκν 

ζεκείν είλαη ην πιάηνο ηεο πξνεμνρήο, ψζηε ην θαινθαίξη λα δηαζθαιίδεη 

πιήξε ζθηαζκφ ησλ αλνηγκάησλ, ελψ ην ρεηκψλα ε ζθηά λα κεηψλεηαη ζην 

ειάρηζην, αμηνπνηψληαο ην χςνο ηνπ ήιηνπ, πνπ κεηαβάιιεηαη ζηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο.  

  Σα κφληκα πξνζηεγάζκαηα, αλεμάξηεηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο, δελ 

έρνπλ ηελ επειημία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζθηαζκνχ ζηελ δηάξθεηα 

φινπ ηνπ ρξφλνπ. 

  Δίδε θηλεηήο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ απσιεηψλ θαη ησλ 

θεξδψλ, είλαη ζπζηήκαηα δηαζέζηκα σο δηπιά παξάζπξα, ζθνηεηλέο 

θνπξηίλεο, εμψθπιια ή ξνιά, κνλσηηθά πεηάζκαηα, θ.ά. θαη θαηαλέκνληαη ζε 

εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά.  

  Μία θηλεηή κφλσζε ηνπνζεηεκέλε εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηε ξχζκηζε ελέξγεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, εμαξηάηαη απφ 

ηε κνλσηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαηά ηνλ έιεγρν.  

  Σα εμσηεξηθά ζπζηήκαηα κφλσζεο, αξκφδνπλ ζηα δεζηά θαινθαίξηα 

εκπνδίδνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ελψ ηα εζσηεξηθά, ζηνπο θξχνπο 

ρεηκψλεο εκπνδίδνληαο ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο. 

 

3.3.6 ΥΡΧΜΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

  Σν ρξψκα ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θηεξίνπ επεξεάδεη ηελ πνζφηεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηνλ θσηηζκφ ηνπ. Με  

ζθνπξφρξσκεο επηθάλεηεο απαηηείηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν νη ηνίρνη θαη ηα ηαβάληα ζα πξέπεη λα είλαη 

βακκέλνη κε αλνηρηά ρξψκαηα θαη ηα κάξκαξα ζην δάπεδν λα είλαη αλνηρηνχ 

ρξψκαηνο ψζηε λα ππάξρνπλ αληαλαθιάζεηο θπζηθνχ θσηφο κε απνηέιεζκα 

κηθξφηεξε απαίηεζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ.      
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3.4 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ –ΜΔΘΟΓΟΗ ΘΔΡΜΑΝΖ 

3.4.1 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ 

  Σν ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο Θα εθαξκνζηεί ζε φιν ην θέιπθνο 

ηνπ θηεξίνπ θαη εθαξκφδεηαη επελδχνληαο εμσηεξηθά ην θηήξην κε 

ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ζπλήζσο απφ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε ή 

πεηξνβάκβαθα, ην νπνίν «ζνβαηίδεηαη» κε έλα εηδηθφ ειαζηηθφ πνιχ ηζρπξφ 

ζηεγαλφ επίρξηζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζεξκηθέο 

απψιεηεο ηνπ θηεξίνπ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αιιά θαη ε εηζξνή 

ζεξκφηεηαο ην θαινθαίξη απφ ην πεξηβάιινλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ.  

ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

 

1.   Γε δεκηνπξγνχληαη ζεξκνγέθπξεο ζηα δνθάξηα, ζηηο θνιψλεο, ζηα 

ζελάδηα θαη ζηα δάπεδα, ζηα ζεκεία φπνπ ν ηνχβιηλνο ηνίρνο 

(νπηνπιηλζνδνκή) ζπλαληά ηα ζηνηρεία απηά, έζησ θαη αλ είλαη 

ζεξκνκνλσκέλα. Παξέρεη ινηπφλ εμαηξεηηθή ζεξκηθή άλεζε ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ θηεξίνπ.  

2.   Πξνζηαηεχεη ηηο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ απφ πγξαζίεο, θαζψο είλαη 

ζηεγαλά επηρξίζκαηα, θαη εθηφο απφ ηελ ζπληεξεηηθή πξνζηαζία πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην θηήξην, κεηψλνπλ θαη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο ή ςχμεο 

ηνπ.  

3.   Γε δεκηνπξγνχλ επηθάλεηεο κε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ζηελ εμσηεξηθή 

πιεπξά ησλ ηνίρσλ, πνπ ζα ζπζζψξεπαλ ζεξκφηεηα θαη ζα ηελ 

επαλαθηηλνβνινχζαλ ζην πεξηβάιινλ, εληείλνληαο ην θαηλφκελν ησλ 

ζεξκηθψλ λεζίδσλ ζηελ πφιε. Γειαδή δε ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο πφιεο, φπσο θάλνπλ νη ηνίρνη ησλ ζπκβαηηθψλ θηηξίσλ. 

Αληηζέησο εθκεηαιιεχνληαη ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ ηνίρσλ κφλν γηα ην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκία ελέξγεηαο.  

4.   Απμάλνπλ, ζε κία θαηλνχξγηα θαηνηθία, ην εκβαδφλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ρψξσλ θαηά 6 πεξίπνπ ηεηξαγσληθά κέηξα θάζε εθαηφ ηεηξαγσληθά 

εκβαδνχ θαηνηθίαο. Όζν δειαδή κία απνζήθε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δε 

ρξεηάδεηαη δηπιή ηνχβιηλε δνκή (δηπιφ ηνίρν) αιιά κνλή.  



 

Μελέηη πολςώποθος βιοκλιμαηικού κηηπίος γπαθείων                                                         80 
 

5.   Απμάλεη δξακαηηθά ην ρξφλν δσήο ηνπ θηεξίνπ θαζψο ην πξνζηαηεχεη 

απφ δηάβξσζε θαη παγνπιεμίεο. Σν ζχζηεκα απηφ ζπάληα παξνπζηάδεη 

ξεγκαηψζεηο.  

6.   Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ιηγφηεξν νριεξή απφ ηα ζπκβαηηθά 

επηρξίζκαηα θαζψο ηα επηρξίζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπνζεηνχληαη 

κε ζπάηνπιεο θαζψο παξνπζηάδνπλ πςειή ζημνηξνπηθφηεηα.  

7.   Ζ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο ραξαθηεξίδεηαη σο πνιχ πςειή, 

θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά πξφζζεηα ηεκάρηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

γσληψλ, λεξνζηαιάθηεο, παιφπιεγκα γηα ηνλ νπιηζκφ ζ‟ φιε ηελ 

επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπ επηρξίζκαηνο  

3.4.2 ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΖ 

  Ζ κειέηε  πξνβιέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ζην ηέηαξην 

φξνθν. Μέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ ε ζεξκφηεηα δηαλέκεηαη νκνηφκνξθα ζε φιε 

ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζην ρψξν. Έηζη νη 

ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο πιεζηάδνπλ ην ηέιεην αθνχ δελ δεκηνπξγνχληαη 

θπθιηθά ξεχκαηα αέξνο. Δπηπιένλ ε απνπζία ζεξκαληηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ιεβεηνζηάζηνπ απειεπζεξψλεη αξθεηά εθκεηαιιεχζηκα ηεηξαγσληθά ζην 

θηήξην θαη πξνζθέξεη απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ 

ρψξσλ. 

 

 

 

Δηθ.3.31 χζηεκα ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο 
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  Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη ρσξίο πεξίπινθα ζπζηήκαηα 

ιεβήησλ θαη ζσιελψζεσλ. πγθξηλφκελε κε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

παξφκνηαο θηινζνθίαο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ιχζε σο επέλδπζε. 

Σν ζχζηεκα δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. 

3.4.2.1 ΚΟΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΣΟ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ 

  Ζ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη θαηά 35% νηθνλνκηθφηεξε ζηε ιεηηνπξγία 

απφ κηα ζπκβαηηθή ζέξκαλζε. Κάηη ηέηνην εμεγείηαη απφ ην φηη ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ λεξνχ πξνζαγσγήο ζηνπο ζσιήλεο θηάλεη ηνπο 45°C, ελψ ζην θαινξηθέξ 

ηνπο 80°C. Δίλαη γλσζηφ φηη φζν ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία έρεη ην λεξφ 

ηξνθνδνζίαο ελφο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο, ηφζν πην απνδνηηθά δνπιεχνπλ νη 

ιέβεηεο, νη αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο. Αλ δε αλαινγηζηεί 

θαλείο φηη γηα θάζε 1°C κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο, έρνπκε 

νηθνλνκία θαπζίκνπ 3%, ηφηε γίλεηαη αληηιεπηφ ην φθεινο λα δηαηεξνχκε ηε 

ζεξκνθξαζία λεξνχ ιεηηνπξγίαο φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα. Δπίζεο, 

παξαηεξνχληαη ιηγφηεξεο απψιεηεο ζηηο ζσιελψζεηο θαη ζηνπο ρψξνπο ηεο 

νξνθήο, ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ αεξηζκνχ, θαζψο δε ρξεηάδεηαη λα ζεξκαλζεί ν 

αέξαο. 

3.4.2.2ΣΡΟΠΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΖ 

  ηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ην δάπεδν ιεηηνπξγεί σο ζεξκαληηθφ ζψκα. Οη 

ζσιήλεο θαηαλέκνπλ ηε ζεξκφηεηα εθεί πνπ ρξεηάδεηαη (θαη φρη ζην ππφγεην ή 

ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο) θαη απνδίδνπλ κε ειάρηζηε αδξάλεηα θαη κε 

ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ πξνζαγσγήο. Δμάιινπ, εμαηηίαο ηεο 

εηδηθήο ζπζηάζεσο ηνπ ζεξκνκπεηφλ (πνπ είλαη απαιιαγκέλν απφ θπζαιίδεο 

αέξα), φιε ε ζεξκφηεηα αθηηλνβνιείηε ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. Αθφκα, ε ππθλή 

δηάζηξσζε ησλ ζσιήλσλ θνληά ζηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αλαραηηίδεη ην 

ςχρνο, ελψ ε αξαηφηεξε δηάζηξσζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ δσκαηίσλ 

επηηξέπεη ηελ ρακειφηεξε κεηάδνζε ζεξκηθψλ θνξηίσλ. Υάξε ζηηο κηθξέο 

ζεξκνθξαζίεο δαπέδνπ, πεξίπνπ 26°C - 28°C, δελ παξαηεξνχληαη θαζφινπ 

κεηαθηλήζεηο αεξίσλ καδψλ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (αησξνχκελε ζθφλε, 

βαθηεξίδηα, κηθξφβηα θ.α.).     
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  Ζ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ην θαινξηθέξ, αθνχ 

δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα εμήο: 

 Σα δπν ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. Σν ιεβεηνζηάζην είλαη θνηλφ. 

 Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζνχλ ζσζηά νη δαπάλεο γηα πεηξέιαην (θαη 

εθφζνλ θάηη ηέηνην είλαη επηζπκεηφ), ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ 

κε θαηάιιειν ζπληειεζηή ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο 

ζέξκαλζεο.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Δηθ. 3.32  Γηάγξακκα θαηαλνκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο αέξα. 

 

3.4.3 ΓΗΠΛΟΗ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ 

  Καηά ην ζρεδηαζκφ, επηδηψθεηαη ην αλψηαην θέξδνο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο, 

κε ηηο ειάρηζηεο δπλαηέο απψιεηεο. πληζηάηαη ζπρλά, ε ιχζε δηπιψλ 

παινπηλάθσλ παξφιν πνπ ν δεχηεξνο παινπίλαθαο, πεξηνξίδεη ζε κηθξφ 

βαζκφ ηελ εηζξένπζα αθηηλνβνιία, φκσο ην κνλσηηθφ ηνπ απνηέιεζκα, είλαη 

ζεκαληηθφ.   

  Γηα ηε κεγαιχηεξε έθηαζε ηεο κεζνγείνπ, ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ησλ δηπιψλ 

παινπηλάθσλ, ηαπηίδεηαη κε ηνπ απινχ παινζηαζίνπ λπρηεξηλήο κφλσζεο. 

Δπίζεο, ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο θηλεηήο κφλσζεο κπνξεί λα 

παξακειεζεί, γη‟ απηφ ζπληζηάηαη απφθαζε καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθήο. Οη 

δηαθαλείο παινπίλαθεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ εκηδηαθαλείο, φηαλ 
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ε ζέα δελ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηζνδχλακε ηθαλφηεηα 

κεηάδνζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Δπηπξφζζεηα νη εκηδηαθαλείο 

παινπίλαθεο δηαρένπλ ην ειηαθφ θσο, ζε φιν ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν, κε 

βειηησκέλν ην απνηέιεζκα ηεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, απφ ην ζχλνιν ηεο 

απνζεθεπηηθήο επηθάλεηαο, θαζψο επηηξέπεη νκνηφκνξθε απνξξφθεζε  

  ήκεξα, παξάγνληαη παινπίλαθεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, κε εηδηθέο 

ζηξψζεηο πνπ ηξνπνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ηνπ γπαιηνχ, κεηά απφ έξεπλεο, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε κφλσζεο, νη απνθαινχκελνη «δηαθαλείο κνλψζεηο».  

Μεηαμχ ησλ λέσλ πιηθψλ παινπηλάθσλ, είλαη θαη ην «low-e», γπαιί ρακειήο 

εθπνκπήο, θαιήο θαηαζθεπήο κε αληαλάθιαζε έσο 85%, ηεο πξνζπίπηνπζαο 

θσηεηλήο ελέξγεηαο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο, κε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά 

πεξίπνπ ίδηα, ησλ δηπιψλ παινπηλάθσλ.  

 

3.4.4 ΤΑΛΟΣΑΗΑ 

1.   Δπηηξέπνπλ ηελ είζνδν θαη έμνδν ηεο ζεξκφηεηαο νπφηε απαηηείηαη 

ππνβνήζεζε κε ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ή κεγαιχηεξε αληίζηαζε.  

2.   Με ηελ επηινγή δηαζηάζεσλ θαζνξίδεηαη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ 

εζσηεξηθνχ ρψξνπ δηακνλήο. Οη κεγαιχηεξεο επηθάλεηεο εμηζνξξνπνχλ ην 

ζεξκηθφ θνξηίν ην ρεηκψλα, αιιά ην θαινθαίξη παξνπζηάδεηαη ν θίλδπλνο 

ππεξζέξκαλζεο.  

3.   Απνηειεζκαηηθφηεξα ζπζηήκαηα ζπγθέληξσζεο ζεξκφηεηαο είλαη ηα 

άκεζνπ θέξδνπο, ελψ γηα ηελ ίδηα πνζφηεηα ζεξκφηεηαο απαηηείηαη 

κεγαιχηεξε επηθάλεηα ζπιιεθηψλ θαηά 70% πεξίπνπ.  

4.   ηφρνο είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπγθέληξσζε ζεξκφηεηαο θαη ε 

επξχηεξε δπλαηή απνθπγή απσιεηψλ θαη ελδείθλπηαη πάληνηε ε θηλεηή 

κφλσζε.  

 

3.4.5 ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ 

  Θα γίλεη ρξήζε ζεξκνδηαθνπηψκελσλ  θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ θαη ε 

ηνπνζέηεζε ζε απηά δηπιψλ ηδακηψλ, ηδηαίηεξα γηα ηα αλνίγκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο δπζκελείο πξνζαλαηνιηζκνχο. Ζ ζεηξά “EUROPA 5500” 
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είλαη έλα ζεξκνδηαθνπηφκελν ζχζηεκα αινπκηλίνπ, θαηάιιειν γηα θάζε ηχπν 

αλνηγφκελνπ θνπθψκαηνο. Σν λέν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηεί σο βάζε ηελ 

CAMERA EUROPEA θαη ιάκεο πνιπακηδίνπ κήθνπο 24mm. πλδπάδεη ηελ 

πςειή ζεξκνκφλσζε πνπ πξνζθέξεη ν ρακειφο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο ησλ πξνθίι Uf = 2.51 W/m²K (ζχκθσλα κε ην prEN 10077-2). 

Ζ ζεηξά δηαζέηεη δχν κεγέζε θχιισλ (κηθξφ θαη κεγάιν), ηέζζεξα κεγέζε 

θαζψλ, έλα κπηλί γηα ηδακηιίθηα, ηξεηο  θνιφλεο βηηξηλψλ θ.α.                                                                          

Γέρεηαη κνλά ή δηπιά θξχζηαιια, πάρνπο 4mm έσο 52mm. Πξνζθέξεη 

απνηειεζκαηηθή ζηεγάλσζε, κε ηξεηο ζεηξέο εηδηθά ιάζηηρα. Γηα ηηο 

ζπλαξκνγέο ησλ πξνθίι, ρξεζηκνπνηνχληαη 2 ζεη θνπηηθψλ: έλα γηα ηα 

ρσξίζκαηα ησλ θαζψλ θαη έλα γηα ηα ρσξίζκαηα ησλ θχιισλ.  

ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΔΗΡΑ: EUROPA 5500. Τςειή  πδαηνζηεγαλφηεηα – αεξνζηεγαλφηεηα, 

Τςειή αληίζηαζε ζηνλ αέξα θαη ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ησλ 

πξνθίι Uf = 2.51 W/m²K. Τιηθφ: Al Mg Si-0.5 F22 

Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε: ΔΝ 12020-2 

 

 

Δηθ.3.33 Σνκή θνπθψκαηνο  
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ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

  Ζ εθαξκνγή ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θηεξίνπ 

εμαζθαιίδεη ζαιπσξή ην ρεηκψλα, δξνζηά ην θαινθαίξη, πγηεηλή, επεμία θαη 

πςειή πνηφηεηα δσήο ρσξίο ην παξακηθξφ πξφζζεην θφζηνο. Απαηηεί απιά 

νινθιεξσκέλε ηερλνγλσζία θαη ζσζηφ, πιήξε ζρεδηαζκφ. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ελφο θηεξίνπ είλαη ζαθέο φηη πξέπεη λα ππνινγηζηεί:  

 

1. ην θφζηνο ζχιιεςεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ  

2. ην θφζηνο ηεο κειέηεο ηεο  

3. ην θφζηνο θαηαζθεπήο  

4. ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη  

5. ην θφζηνο επαλάρξεζεο/θαηεδάθηζεο.  

 

  Έηζη, είλαη ζθφπηκν πξηλ απφ θάζε θαηαζθεπή λα γίλεηαη αλάιπζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ θηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηνχλ ηα κεζνπξφζεζκα 

θαη καθξνπξφζεζκα νθέιε κηαο επέλδπζεο, είηε γίλεηαη αλαθνξά ζε 

πθηζηάκελν θηήξην, είηε ζε λέα θαηαζθεπή. ε θάζε πεξίπησζε ην θφζηνο 

ελφο θηεξίνπ εμαξηάηαη θαη απφ:  

 

1. ην θιίκα ηεο πεξηνρήο  

2. ην ζρεδηαζκφ ηνπ  

3. ην νηθφπεδν θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ  

4. ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ  

5. ηελ ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ ζην βάζνο ηνπ ρξφλνπ.  

 

  ε γεληθέο γξακκέο έλα θηήξην θαηαζθεπαζκέλν κε βάζεη ηηο αξρέο ηνπ 

βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ θνζηίδεη πεξηζζφηεξν απφ έλα ζπκβαηηθφ 

θηήξην γηα λα θαηαζθεπαζηεί. Αληίζεηα, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ 

θηεξίνπ είλαη ζεκαληηθά (απφ 30 έσο 50%) ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν 

ελφο ζπκβαηηθνχ θηεξίνπ. 

  ηα πιαίζηα κηαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχκε λα 

ζπληάμνπκε επηδηψθνπκε ζε απηφ ην θεθάιαην : 



 

Μελέηη πολςώποθος βιοκλιμαηικού κηηπίος γπαθείων                                                         87 
 

1. ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ εθαξκνγψλ 

2. ηελ πνζνζηηαία κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγήο. 

3. ην ρξφλν απφζβεζεο ηνπο 

 

  ε πξψην ζηάδην ζα αλαιπζεί θάζε εθαξκνγή μερσξηζηά θαη ζην ηέινο ζα  

γίλεη άζξνηζκα ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο θάζε κηαο. 

 

4.1 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΟ ΤΣΖΜΑ 

Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηο θόζηος ηοσ ζσζηήκαηος : 

1.   Ζ ηερλνινγία ησλ πάλει πνπ Θα ρξεζηκνπνηεζεί (π.ρ ηα πάλει άκνξθνπ 

ππξηηίνπ θνζηίδνπλ θηελφηεξα αιιά απαηηνχλ πεξίπνπ δηπιάζηα έθηαζε) . 

2. Ζ πξνέιεπζε ησλ πάλει θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ εμνπιηζκνχ . 

3.   Σν κέγεζνο ηνπ Φ/Β πζηήκαηνο (φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηζρχο, ηφζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο ηνπ θάζε εγθαηεζηεκέλνπ KW).  

4.   Ζ δπζθνιία ηεο εγθαηάζηαζεο (δπζπξφζηηεο πεξηνρέο, ή ρψξνη 

εγθαηάζηαζεο κε ηδηαίηεξε κνξθνινγία εδάθνπο απμάλνπλ ην θφζηνο) . 

5.   Ζ απφζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ (θαζψο πξέπεη 

λα ππνινγηζηεί θαη ην θφζηνο ηεο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ). 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Καηαζθεπαζηήο MITSUBISHI ELECTRIC 

Μνληέιν PV-MF120TE4N 

Σχπνο Κπςειψλ Πνιπθξπζηαιιηθφο, 156mm x 156mm 

Ολνκαζηηθή Ηζρχο (Pmax) 120W 

Διάρηζηε Δγγχεζε Ηζρχνο Pmax. 118.8W 

Σάζε ζην ζεκείν κέγηζηεο ηζρχνο (Voc) 20V 

Ρεχκα Βξαρπθχθισζεο (Imp) 7.9A 

Μέγηζηε Σάζε Ηζρχνο (Vmp) 17V 

Μέγηζην Ρεχκα Ηζρχνο (Imp) 7.23A 

Μέγηζηε Σάζε πζηήκαηνο DC 780V 

Αληνρή Αζθάιεηαο 15A 

Σεξκαηηθφ παξαγσγήο + 800mm/(-) 1250 κε MC connector 

Γηαζηάζεηο 1495 x 674 x 46mm 
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Βάξνο 13.5kg 

Απνδνηηθφηεηα Κπςέιεο 12,4% 

Πηζηνπνηήζεηο 

IEC 61215, TUV Safety Class II 780 VDC 

Καιππηφκελε Δπηθάλεηα : 44,00 κ² + [4 * 13 κ².] = 96,00 κ². 

Σνπνζεηεκέλα Σεκάρηα : 96,00κ²/1,00 = 96 ηεκάρηα 

Κφζηνο Σεκαρίνπ : 519,00 € 

πλνιηθφ Κφζηνο : 49824,00 € 

 

Δηθ. 4.1 Σχπνο θσηνβνιηατθνχ πνπ ζα ηνπνζεηεζεί    

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΧΜΔΝΗ ΙΥΤ : 11404,80 watt 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΔΜΑΥΙΟΤ: 

Θέξνο                   Δ ζ=   1,2 kwh/ εκέξα                

Υεηκψλαο              Δ ρ =   0,64  kwh/ εκέξα                 

Μέζε εκεξήζηα     Δ κ εκ =0,92   kwh/ εκέξα                                         

Σν έηνο                  Δ εη    =365* 0,92 kwh/ εκέξα = 335,8 kwh/ έηνο   

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΧΜΔΝΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ :     

96ηεκαρ. * 335,8 kwh/ έηνο = 32160 kwh  
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  Γωλία Κιίζες Δγθαηεζηεκέλωλ Φ/Β : Δπεηδή ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

θηεξίνπ είλαη λνηηναλαηνιηθφο  ε εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γίλεηαη 

θαηά 95% (βιέπε θεθάιαην 3.1) ην νπνίν ζεκαίλεη πσο ε ηειηθή παξαγφκελε  

ελέξγεηα ζα είλαη  30552 kwh ην έηνο. 

  Ζ εγθαηάζηαζε απηή εμνηθνλνκεί 12000 – 14000 επξψ ην ρξφλν θαη 

απνζβέλεη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζε 4 – 5 ρξφληα.  

  ε εξψηεζε εάλ  ζπκθέξεη απφ νηθνλνκηθή άπνςε ε απάληεζε ζα είλαη φηη 

ζπκθέξεη ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη λα ηξνθνδνηεζεί έλα ζεκείν πνπ 

είλαη καθξηά απφ ην δίθηπν (π.ρ. νξεηλφ, εμνρηθφ θ.ά.) φπνπ ην θφζηνο 

κεηαθνξάο γξακκήο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν. πκθέξεη κεζνπξφζεζκα 

πεξηζζφηεξν απφ γελλήηξηα θαπζίκνπ ιφγσ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ζε 

θαχζηκα (θαη ρσξίο ηνλ ζφξπβν πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε γελλήηξηαο). 

πκθέξεη ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη έλα κηθξφ αζφξπβν εθεδξηθφ 

ζχζηεκα γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνπήο ξεχκαηνο. πκθέξεη φηαλ απαηηείηαη 

έλα κηθξφ θνξεηφ ζχζηεκα ελέξγεηαο γηα λα ην κεηαθηλείηαη  φπνπ ππάξρεη 

απαίηεζε ζε ξεχκα.  

  Γελ ζπκθέξεη φπνπ ππάξρεη εχθνια πξνζβάζηκν ην θζελφηεξν ξεχκα ηνπ 

δηθηχνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζθνπφο είλαη ε κεηαπψιεζε. Ζ 

εγθαηάζηαζε ελφο ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο είλαη κηα ζπκθέξνπζα 

επέλδπζε πνπ πιένλ επηδνηείηαη ζε πνζνζηφ κέρξη 55% απφ ην θξάηνο 

(κέζσ ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ) κε ηε ΓΔΖ λα αγνξάδεη ηελ θάζε θηινβαηψξα 

πνπ παξάγεηαη ζε ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ηηκή (λφκνο 3468/2006). 

  Πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε φκσο ππάξρεη θαη ε πεξηβαιινληηθή: Σα 

θσηνβνιηατθά παξάγνπλ "θαζαξφηεξε" ελέξγεηα, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

είλαη αζφξπβα θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απεμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα πνπ 

δελ είλαη αλεμάληιεηα..                                                                                         

1kW εγθαηεζηεκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο κεηψλεη: 

 θαηά 70 θηιά / κήλα ηελ θαηαλάισζε ιηγλίηε 

 θαηά 138 θηιά / κήλα ηελ απειεπζέξσζε CO2 ζηελ αηκφζθαηξα 
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 πεξηζζφηεξν απφ 400 ιίηξα / κήλα ηελ θαηαλάισζε λεξνχ γηα αλάγθεο 

παξαγσγήο 

 ηελ απειεπζέξσζε ΝΟ, SO2 θαη ζηεξεψλ ζσκαηηδίσλ ζην πεξηβάιινλ 

 

4.2 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ  & ΦΤΣΔΤΖ ΓΧΜΑΣΟ 

 

4.2.1 ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ 

  Έλα ηέηνην ζχζηεκα έρεη έλα θφζηνο πεξίπνπ 30 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν θαη κέζν ρξφλν απφζβεζεο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κφλν, 

ηα 4- 6 έηε.  Γηα ηε ζχγθξηζή ηνπ κε ην ζπκβαηηθφ- ζηελ Διιάδα- ηξφπν 

ζνβαηίζκαηνο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηέζζεξεηο ζεκαληηθνί νηθνλνκηθνί 

παξάκεηξνη πνπ ην θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ:  

1.   Δμνηθνλνκνχληαη επηπιένλ ηεηξαγσληθά κέηξα ιεηηνπξγηθνχ ρψξνπ ιφγσ 

ηεο κνλήο ηνχβιηλεο δνκήο  

2. Γηπιαζηάδεηαη ε ζεξκνκνλσηηθή αληίζηαζε ηεο ηνηρνπνηίαο  

3.   Γηπιαζηάδεηαη ηνπιάρηζηνλ ν ρξφλνο δσήο ηνπ θηεξίνπ θαη κεηψλεηαη ην 

θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπ  

4. Βαζκνλνκείηαη πςειά ην θηήξην σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή ηνπ ζήκαλζε  

  Καηά ζπλέπεηα εχθνια δηαθξίλεηαη φηη ην θφζηνο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο 

είλαη πνιχ πην νηθνλνκηθφ απφ έλα ζπκβαηηθφ ηξφπν δφκεζεο (δειαδή κε 

δηπιή ηνπβινδνκή θαη ελδηάκεζα ην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ) θαη κάιηζηα απφ 

ηελ εκέξα θηφιαο εθαξκνγήο ηνπ.  

 

Δηθ. 4.2 Θεξκηθέο απψιεηεο ρσξίο εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε                                                            
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Δηθ. 4.3 Θεξκηθέο απψιεηεο κε εμσηεξηθή  ζεξκνκφλσζε 

Μολάδα Μέηρεζες : επξψ / κ² 

Καισπηόκελα Σεηραγωληθά : 480+ 310 = 790 κ2 

Τιηθό ηοποζέηεζες : DUROSOL Μνλσηηθφ 3εο Γεληάο 

Κόζηος Σεηραγωληθού : 30 €/ κ². 

σλοιηθό Κόζηος : 23.700,00 € 

Υρόλος Απόζβεζες Δπέλδσζες : 4 - 6 έηε   

  Οη πιεροθορίες γηα ηο θόζηος ηες ζερκοκόλωζες ειήθζεζαλ από ηελ 

εηαηρεία DUROSOL ζηελ έθζεζε θαηοηθίας ζηε HELLEXPO ηοσ 2009   
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4.2.2 ΦΤΣΔΜΔΝΟ ΓΧΜΑ 

  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξάζηλεο ζηέγεο πνπ ζα θαηαζθεπάζνπκε ζα είλαη 

ηα εμήο:   

Μνλάδα Μέηξεζεο : Σεηξαγσληθά Μέηξα 

Καιππηόκελε Δπηθάλεηα  

Ιζόγεην : 61,6 κ². 

4νο  :  14,9 κ². 

Γώκα : 142,8 κ². 

Κόζηνο Σεηξαγσληθνύ Κάιπςεο : 70 € / κ². 

πλνιηθό Κόζηνο : 15.351,00 € 

Σύπνο Φπηώλ : Αξσκαηηθά Ξεξά 

Μείσζε Καηαλάισζεο : Ζ ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε ιφγσ ησλ θπηεκέλσλ 

ζηεγψλ  κπνξεί λα θηάζεη : 

Καινθαίξη : ην 30% ην θαινθαίξη.   

Υεηκώλαο : ην 20% ηνλ ρεηκψλα. 

Ζ απφζβεζε ησλ ρξεκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε 4-

5 ρξφληα 

 (Όλερ οι πληποθοπίερ για ηο θςηεμένο δώμα ελήθθηζαν από ηην κςπία 

Κοςηπή Αλεξάνδπα η οποία κάνει ηην διδακηοπική ηηρ διαηπιβή ζηη Γεωπονική 

σολή Αθηνών με ανηικείμενο μελέηηρ ηα θςηεμένα δώμαηα.) 

ΠΗΝΑΚΑ 4.1  Αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο θφζηνπο θπηεκέλσλ ρψξσλ 

 Δκβαδόλ Όροθος Δίδος θσηού Κόζηος κ².  Κόζηος  

1. 61,6 Ηζφγεην Αξσκαηηθά μεξά           70,00 €       4.312,00 €  

2. 14,9 4νο Αξσκαηηθά μεξά           70,00 €       1.043,00 €  

3. 142,8 Γψκα Αξσκαηηθά μεξά           70,00 €       9.996,00 €  

  

Συνολικό Κόστος 

    15.351,00 €  
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 Δηθ.4.4 Θέζεηο θχηεπζεο ζην θηήξην 

 

4.3 ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ ΥΧΡΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

  Με ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο θσηνζσιήλσλ απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ, νπφηε κεηψλεηαη ην θφζηνο θαηαλάισζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ιεηηνπξγψληαο 

βηνθιηκαηηθά. 
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Δηθ. 4.5 Αξρή ιεηηνπξγίαο θσηνζσιήλα 

 

Πξνκεζεπηήο : Solatube Spectralight Infinity 

Μολάδα Μέηρεζες : Σεκάρηα 

Σοποζεηεκέλα Σεκάτηα : Ορηψ  [8] 

Κόζηος Σεκατίοσ : 400 € 

σλοιηθό Κόζηος : 3200 € 

Μείωζε Καηαλάιωζες ζε ειεθηρηθό ρεύκα :  

Γηάξθεηα Ζκέξαο 100% 

Γηάξθεηα Νχρηαο 80%  ζε ζρέζε κε ηνπο ιακπηήξεο λήκαηνο. 

  Σν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ έλα δηαρχηε θσηφο, ν νπνίνο πξνζαξκφδεηαη 

ζην ηαβάλη ηνπ εθάζηνηε ρψξνπ. Έλαο ππεξαλαθιαζηηθφο ζσιήλαο 

πξνζαξκφδεηαη είηε ζε επίπεδεο είηε ζε επηθιηλείο ζηέγεο, ελψ παξάιιεια ε 

παηέληα ηεο εηαηξείαο Solatube Spectralight  Infinity απμάλεη ηε ζπιινγή 

θσηφο θαη ρξεζηκεχεη γηα ηε ζπγθέληξσζε αθηηλψλ αθφκε θαη ρακειήο γσλίαο 

θαηαιήγνληαο έηζη ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θσηφο κε κεδεληθή 
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θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ν θσηνζσιήλαο 

ιεηηνπξγεί κε ιάκπα ρακειήο θαηαλάισζεο πνπ εμνηθνλνκεί ην 80% ηεο 

ελέξγεηαο ελ ζπγθξίζεη κε ηα θσηηζηηθά κε ιακπηήξεο λήκαηνο. 

Παξάδεηγκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κε ηελ αγνξά ιακπηήξσλ 

νηθνλνκίαο. 

  Παίξλνληαο σο βάζε ηηκή ηεο θηινβαηψξαο ζπλήζσο ζηα 0,09171 €/kWh ή 

ζηα 0,11257 €/kWh) 

  Γηαιέγνληαο ηηκή 0,09171 €/kWh θαη  πξνζαπμάλνληάο ηελ θαηά 9% πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ ΦΠΑ  πξνθχπηεη 0.09171 επί 1.09 = 0.1 €/kWh 

  πγθξίλνληαο  3 θνηλέο ιάκπεο ησλ 100 Watt κε 3 ιάκπεο νηθνλνκίαο ησλ 

20 Watt. 

  Οπφηε ε ζπλνιηθή ηζρχο απφ ηηο θνηλέο ιάκπεο είλαη 3 x 100 = 300 watt θαη 

γηα ηηο ιάκπεο νηθνλνκίαο  είλαη 3 x 20 = 60 watt 

  Έζησ φηη νη θνηλέο ιάκπεο θνζηίδνπλ €0.6 επξψ ε κία θαη νη ιάκπεο 

νηθνλνκίαο θνζηίδνπλ €4 επξψ ε κία. Οπφηε γηα αληηθαηάζηαζε 3 ιακπηήξσλ 

ζα θφζηηδε  €1.8 επξψ γηα ηηο θνηλέο θαη €12 επξψ γηα ηηο νηθνλνκίαο. 

  ηελ ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα  αλαγξάθεηαη ε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ 

ιακπηήξσλ ε νπνία κπνξεί λα είλαη 750 – 1000 ψξεο γηα ηνπο θνηλνχο 

ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο θαη 3000 - 12000 ψξεο γηα ηνπο ιακπηήξεο 

νηθνλνκίαο.   

 

Σηκή ηεο νηθηαθήο θηινβαηψξαο (ΧΥΒ) : 0,1 € 

Αξηζκφο ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο πξνο αληηθαηάζηαζε : 3 

κε ιακπηήξεο νηθνλνκίαο: 3 

πλνιηθή ηζρχο ησλ παξαπάλσ ιακπηήξσλ: ππξαθηψζεσο 300 watt 

νηθνλνκίαο 60 watt 

Κφζηνο αγνξάο ησλ παξαπάλσ ιακπηήξσλ: ππξαθηψζεσο 1,8€  

Οηθνλνκίαο 12 € 

Γηάξθεηα σθέιηκεο δσήο ησλ παξαπάλσ: ππξαθηψζεσο 750 ψξεο  

Οηθνλνκίαο 10000 ψξεο 
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 Λακπηήξεο 

Ππξαθηώζεσο 

Λακπηήξεο 

Οηθνλνκίαο 

Δμνηθνλόκεζε 

Κόζηνο 

ελέξγεηαο 

300€ 

 

60€ 

 

240€ 

 

Κόζηνο 

αληηθαηάζηαζεο 

24€ 

 

12€ 

 

12€ 

 

ύλνιν 324€ 

 

72€ 

 

252€ 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4.2 Τπνινγηζκφο εμνηθνλφκεζεο 

 

  Καηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ιακπηήξσλ νηθνλνκίαο, 

επηηπγράλεηε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε 252€ πνπ αληηζηνηρεί ζε 2520kwh. 

Παξάιιεια έρεηε ζπκβάιιεη ζηε κείσζε 2142kg δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 

πνπ επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

4.4  ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΖ 

  Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε ζα ηνπνζεηεζεί κφλν ζηνλ 4ν φξνθν. Σν εκβαδφλ 

ηνπ νπνίνπ είλαη 152,3 κ². Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 

35 επξψ / κ². ην θφζηνο θαηαζθεπήο ε ελδνδαπέδηα είλαη αθξηβφηεξε, 

σζηφζν, απηή ε δαπάλε εγθαηάζηαζεο γξήγνξα θαιχπηεηαη, αθνχ αθελφο 

εμνηθνλνκνχληαη ηα έμνδα ζπληήξεζεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ζέξκαλζε 

κε θαινξηθέξ (π.ρ. δηαξξνέο ζσκάησλ θαη ζσιήλσλ, βάςηκν ηνίρσλ θιπ.) θαη 

αθεηέξνπ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο απνδεηθλχεηαη 

εμαηξεηηθά ρακειφηεξν. Πξνζθέξεη πνιχ ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηαηί 

ιεηηνπξγεί ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, κε ζπλέπεηα ηελ ρακειή θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθφηεξν, θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ηαπηφρξνλα πνιχ απνδνηηθφ, αθνχ ε επηθάλεηα ησλ ζσκάησλ 

ελφο αληίζηνηρνπ ζπζηήκαηνο, έρεη αληηθαηαζηαζεί ζηελ δαπεδνζέξκαλζε, κε 

ηελ επηθάλεηα φινπ ηνπ δαπέδνπ, κε ζπλέπεηα ηελ κεγάιε αχμεζε ηεο 

ζεξκαληηθήο ηζρχο.  
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Αλαιπηηθά έρνπκε :    

Μολάδα Μέηρεζες : επξψ / κ² 

Καισπηόκελα Σεηραγωληθά : 152,3 κ². 

Κόζηος Σεηραγωληθού : 35 €/ κ². 

σλοιηθό Κόζηος : 5350,00 € 

 

 

Δηθ. 4.6 Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε 
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4.5 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ 

  Γηα λα εθηηκεζεί ε αθξηβήο απφδνζε κηαο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ παξάγνληεο φπσο νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο θαπζαεξίσλ, νη 

πνιιαπιέο ελαχζεηο ιφγσ ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο, ε ειεθηξηθή θαηαλάισζε 

ησλ θπθινθνξεηψλ, θιπ.  

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΚΟΣΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ 

Τπνινγηζκφο θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ζέξκαλζεο κε ιέβεηα πεηξειαίνπ:      

d πεηξει.= 0,84kg/lt ,            

1lt πεηξέιαην θνζηίδεη 0,58 €            

1 kwh κεησκέλνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θνζηίδεη 0,05754 €         

1 kwh θαλνληθνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θνζηίδεη 0,2035    €                

1 kg πεηξειαίνπ απνδίδεη 8000 kcal                 

1kwh = 860 kcal                                

Απαηηνχκελα θηιά θαχζεο πεηξειαίνπ γηα απφδνζε 1kwh : 860/ 8000= 

0,1075kg πεηξειαίνπ ή ,01075kg/0.84= 0.128 lt πεηξειαίνπ            

Άξα 1 kwh απαηηεί θαχζε 0,128 lt πεηξειαίνπ θαη θνζηίδεη 0,128lt* 

0,58€/lt=0.0742 € 

Απφδνζε Γ.Α.Θ =5:1 γεληθψο          

Απφδνζε Γ.Α.Θ =5/1-0.35= 7.7/1 γηα ιεηηνπξγία κε ζέξκαλζε δαπέδνπ. 

Γειαδή θαηαλαιψλνληαο 1 kwh ελέξγεηαο απνδίδεη 7,7 kwh ελέξγεηαο.  
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Θεξκαληηθά 

ζψκαηα κε 

πεηξέιαην 

1kwh 

Θέξκαλζε 

δαπέδνπ 

κε 

πεηξέιαην 

Θέξκαλζε 

δαπέδνπ 

κε Γ.Α.Θ 

κε 

κεησκέλν 

ξεχκα 

Θέξκαλζε 

δαπέδνπ 

κε Γ.Α.Θ 

κε 

θαλνληθφ 

ξεχκα 

Θέξκαλζε 

κε 

ειεθηξηθή 

αληίζηαζε 

κε κεησκέ-

λν ξεχκα 

Θέξκαλζε 

κε 

ειεθηξηθή 

αληίζηαζε 

κε θαλνλν-

ληθφ ξεχκα  

0.0742€ 

 

0,0483€ 

 

0,0075€ 

 

0,0264€ 

 

0,0575€ 

 

0,2035€ 

 

 0,65€ 

 

0,10€ 

 

0,36€ 

 

0,77€ 

 

2,74€ 

 

Πηλ. 4.3 χγθξηζε δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο κε βάζε ηελ ζέξκαλζε κε ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη ιέβεηα θαχζεο 

πεηξειαίνπ. 

   

ΚΟΣΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  

  1)ε νηθνδνκή ηξηψλ νξφθσλ κε ππφγεην θαη ζνθίηα, ζηε Κεθηζηά Αηηηθήο, 

κνλσκέλε ζχκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ θαλνληζκφ ζεξκνκφλσζεο, ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο εμππεξέηεζεο 501κ², ππνινγίζηεθε φηη ην θφζηνο ελφο 

ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο Θέξκαλζεο - Φχμεο (θαινξηθέξ & θιηκαηηζηηθά) 

αλέξρεηαη ζε 46.080 επξψ, ελψ ην θφζηνο ελφο ζπζηήκαηνο κε Γεσζεξκηθή 

Αληιία ζεξκφηεηαο κε θάζεην Γεσζεξκηθφ Δλαιιάθηε Αλνηρηνχ Κπθιψκαηνο 

θαη ζχζηεκα Θέξκαλζεο Γαπέδνπ - Φχμεο Οξνθήο ζε 60.520 επξψ.  

Σν θέξδνο ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο κε ηελ Γεσζεξκηθή Αληιία Θεξκφηεηαο 

ππνινγίζηεθε ζηα 3.783 επξψ/ρξφλν, κε ηηκή πεηξειαίνπ 0,58 επξψ/ιίηξν θαη 

ηα ζεκεξηλά ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ (2009). Έηζη ην επηπιένλ θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο απνζβέλεηαη ζε 4 έηε.                                                                    

  2) ε ζπίηη 100 ηκ ην θφζηνο  εγθαηάζηαζεο κε ζπκβαηηθφ ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο αλέξρεηαη 4.600 € + εηήζην θφζηνο ζπληήξεζεο  



 

Μελέηη πολςώποθος βιοκλιμαηικού κηηπίος γπαθείων                                                         100 
 

Γεσζεξκηθφ ζχζηεκα: θφζηνο 13.500 € + κεδεληθφ θφζηνο ζπληήξεζεο 

Απφζβεζε ιφγσ εμνηθνλφκεζεο ζε πεξίπνπ 6 κε 8 ρξφληα, αλάινγα ηεο 

πεξηνρήο, ηνπ θφζηνπο πεηξειαίνπ θαη ξεχκαηνο.                                 

  Μεηά ην πέξαο ηεο εμαεηίαο πνπ γίλεηαη πιένλ ε απφζβεζε, ην γεσζεξκηθφ 

ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνλ έβδνκν ρξφλν ιεηηνπξγίαο  απνδίδεη νηθνλνκηθά 

επηηφθην ηεο ηάμεο ηνπ 10%, ελψ θαηά ηνλ δέθαην ρξφλν επηηφθην ηεο ηάμεο 

ηνπ 23%. (Πεγή ππνπξγείν αλάπηπμεο) 

 

4.6 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΦΧΣΗΣΗΚΑ  

Μνλάδα Μέηξεζεο : Σεκάρηα 

Σνπνζεηεκέλα Σεκάρηα : ελλέα [9] 

Ύςνο : 0,55 κ.  

Φσηηζκφο : 55W  

Κφζηνο Σεκαρίνπ : 55 € 

πλνιηθφ Κφζηνο : 495€ 

  Μείσζε Καηαλάισζεο : ζε ζρέζε κε έλαλ θνηλφ εμσηεξηθφ πξνβνιέα ην 

θφζηνο αγνξάο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν αιιά δεδνκέλνπ φηη ηα θσηνβνιηατθά 

θσηηζηηθά δελ θαηαλαιψλνπλ ξεχκα θαη δελ ρξεηάδνληαη θάπνηα πνιπέμνδε 

ζπληήξεζε ε απφζβεζε ηεο θηίζεο ηνπ γίλεηαη κεηά απφ 3 ρξφληα.  

 

Δηθ. 4.7 Φσηνβνιηατθφ θσηηζηηθφ 
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ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ: 

Κφζηνο θσηνβνιηατθψλ θσηηζηηθψλ  55€ * 9 ηεκάρηα = 495€    

Κφζηνο θνηλψλ πξνβνιέσλ   20€ * 3 = 60€ 

Δπηπιένλ θφζηνο 495€ – 60€= 435€  

Κφζηνο ιεηηνπξγίαο θνηλψλ πξνβνιέσλ ην έηνο 

3* 150watt* 12h* 365εκέξεο* 0.07€/ kwh =140 € 

ΤΝΔΠΧ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΑΠΟΒΔΖ Δ 3,5  ΥΡΟΝΗΑ ΠΔΡΗΠΟΤ  

4.7 ΚΗΑΣΡΑ 

  Βάζε ηεο κειέηεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζθίαζηξα ζηα αλνίγκαηα  ηεο λφηηαο θαη 

αλαηνιηθήο πιεπξάο ηνπ θηεξίνπ, επεηδή ζε απηέο πξνζπίπηνπλ νη αθηίλεο ηνπ 

ήιηνπ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο. πγθεθξηκέλα ζα ηνπνζεηεζνχλ 

εμσηεξηθά θηλεηά ζθίαζηξα αινπκηλίνπ ζηνλ 1Ο 2Ο  & 3Ο φξνθν.  

 

 

Δηθ. 4.8 Σνκή ζθηάζηξνπ  
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  Ο πξσηνπνξηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο πεξζίδαο κε ηε κνξθή πηεξπγίνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα εχθνιεο ηνπνζέηεζεο ζηελ εμσηεξηθή φςε λέσλ ή θαη παιαηψλ 

θηηξίσλ. 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦH  

  Ζ ζεηξά EUROPA SHADOW πνπ επηιέρζεθε  λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη έλα 

λέν νινθιεξσκέλν ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζθίαζεο θηηξίσλ, ην νπνίν 

ζρεδηάζηεθε κε γλψκνλα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ 

πξνηίκεζε ησλ αξρηηεθηφλσλ – κεραληθψλ, γηα ην “γπάιηλν θέιπθνο” ησλ 

θηηξίσλ, δίλνληαο πνιιέο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο. Δίλαη έλα ζχζηεκα, 

νξηδφληηαο ή θάζεηεο δηάηαμεο ησλ πηεξπγίσλ, ην νπνίν κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ηφζν ζε πξνζφςεηο θηηξίσλ, φζν θαη ζαλ “πέξγθνια”. 

  Σα πηεξχγηα έρνπλ αεξνδπλακηθφ ζρήκα γηα ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, θαζψο επίζεο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ θηεξίνπ απφ θίλδπλν 

ζξαχζεο ησλ παινπηλάθσλ. Σα πηεξχγηα ζηε θαηαζθεπή κπνξεί λα είλαη κε 

ζηαζεξή θιίζε ή κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο επηζπκεηήο θιίζεο απφ ην 

ρξήζηε. Ζ θίλεζε ησλ πηεξπγίσλ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθνχ 

κεραληζκνχ κεηαθέξνληαο ηελ θίλεζε απηψλ κέζσ κηαο ληίδαο. Σν κήθνο ζε 

κηα θαηαζθεπή κπνξεί λα θζάζεη αθφκα θαη ηα 4m. 

 

Δηθ. 4.9 Λεπηνκέξεηα ζθίαζηξνπ. 
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Δηθ. 4.10 θίαζηξν 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  

εηξά: EUROPA SHADOW  

Τιηθφ: Al Mg Si-0.5 F22  

Αλνρέο δηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε: ΔΝ 12020-2 

 Βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο: 

Πηεξχγην: Πιάηνο 45mm κε χςνο 200mm  

Κνιψλα: Πιάηνο 80mm κε χςνο 60mm  

Μέγηζηε Γηάζηαζε Καηαζθεπήο Μέγηζην άλνηγκα Πηεξπγίσλ 4m κε 

δπλαηφηεηα πξνζζήθεο πνιιψλ ζπζηεκάησλ ζηε ζεηξά. 

Καιππηφκελε επηθάλεηα: 80 κ2             

Κφζηνο ζπζηήκαηνο:  400,00€/ κ2          

πλνιηθφ θφζηνο 400* 80 = 32.000€    
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4.8 ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

Δγθαηάζηαζε Κόζηνο 

Φσηνβνιηατθφ χζηεκα 32.200 € 

Πξάζηλε ηέγε 15.350 € 

Φσηνβνιηατθά Φσηηζηηθά 495 € 

Δλδνδαπέδηα Θέξκαλζε 5350 € 

Γεσζεξκία 60.000 € 

χζηεκα Φσηηζκνχ κε Φπζηθφ θψο 3.200 € 

Θεξκνκφλσζε Κηηξηαθνχ Κειχθνπο 23.700 € 

 θίαζηξα 32.000€ 

ΤΝΟΛΟ 172.095 € 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  Σν ζεσξεηηθφ ζελάξην ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ελφο 

νηθνπέδνπ 1212,83 κ². θαη ε ζχληαμε αξρηηεθηνληθήο κειέηεο γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεηξαψξνθνπ θηεξίνπ ζε απηφ. Ζ κειέηε  φκσο επηθεληξψζεθε 

ζηελ θαηαζθεπή ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηεξίνπ.  ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε ήηαλ αξρηθά ε ζρεδίαζε ελφο θηεξίνπ ην νπνίν ζα αμηνπνηνχζε 

ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νηθνπέδνπ  γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ 

απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. Παξάιιεια ζηφρνο 

ηεο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πξνκειέηεο ηνπ θφζηνπο ηεο θαηαζθεπήο 

θαη  θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα 

εμήο:  

  Σν αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηεξίνπ είλαη ηδηαίηεξα 

απμεκέλν ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ θηήξην. Ζ πξνκειέηε πνπ 

θαηαζθεπάζακε θαηαιήγεη ζε ζπλνιηθφ επηπξφζζεην θφζηνο 172.055 €. Αλ 

δερηνχκε πσο κηα ηεηξαψξνθε νηθνδνκή 1000 ηεηξαγσληθψλ θνζηίδεη 

1.000.000 €  πξνζεγγηζηηθά, ηφηε πξνθχπηεη πσο ην θφζηνο κεηαηξνπήο 

απηήο ζε βηνθιηκαηηθή αλέξρεηαη ζην 17.2% ηνπ αξρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.   

  Ζ απφζβεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο επέλδπζεο  ζα γίλεη θαηά 80% κεηά απφ 5 – 6 

ρξφληα.  Σν δηάζηεκα είλαη πνιχ ζχληνκν δεδνκέλνπ φηη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

θηεξίνπ αγγίδεη ηα 80 ρξφληα. Μηα αθφκα παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί  ζηελ απφθαζε  γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηεξίνπ 

είλαη ην πξφγξακκα ΔΠΑ ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί θαη αλαιακβάλεη έλα κέξνο 

ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ησλ βηνθιηκαηηθψλ παλέισλ. 

  Ζ πνηφηεηα δσήο ζην θηήξην βειηηψλεηαη. Σν θαινθαίξη ην θηεξηαθφ θέιπθνο 

ζα πξνζηαηεχεηαη ζηα δχν  αδχλακα  ζεκεία ηνπ [νξνθή – αλνίγκαηα] κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ δηπιψλ παινπηλάθσλ θαη ηελ δεκηνπξγία θπηεκέλνπ 

δψκαηνο ζηελ νξνθή ηνπ θηεξίνπ. ην ρεηκψλα επίζεο ζα πξνζηαηεχεηαη ην 

θηήξην απφ ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο κέζσ ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πνπ 

ηνπνζεηήζεθε. 
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