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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Υρόλογοσ  

ΕΝΟΣΗΣΑ: ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 1ο : ΑΡΑΡΕΩΧΛΠΕΧ ΥΘΓΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

1.Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 

1.1.Αιολικι ενζργεια 

1.2.Βιομάηα 

1.3.Γεωκερμικι ενζργεια 

1.4.Θλιακι ενζργεια 

1.5.Ξυματικι ενζργεια 

1.6.Υαλιρροιακι ενζργεια 

1.7.Ωδροθλεκτρικι ενζργεια 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 2ο : ΧΩΠΒΑΨΛΞΕΧ ΥΘΓΕΧ ΕΡΕΦΓΕΛΑΧ 

2.1.Άνκρακασ 

2.2.Υετρζλαιο 

2.3.Υυρθνικι ενζργεια 

2.4.Φυςικό αζριο 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 3ο : ΑΛΣΥΣΘΧΘ ΧΨΛΧ ΧΩΓΧΦΣΡΕΧ ΞΑΨΣΛΞΛΕΧ 

3.1.Φωτοβολταϊκά 

3.1.1. Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία 

3.1.2.Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 

3.1.3.Βαςικοί τφποι Φ/Β ςυςτθμάτων 

3.1.4. Εγκατάςταςθ Φ/Β ςυςτθμάτων 

3.2.Κερμικά θλιακά ςυςτιματα 

3.3.Ανεμογεννιτρια 

3.4.Γεωκερμία 
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3.4.1.Γεωεναλλάκτεσ κερμότθτασ 

3.4.2.Γεωκερμικζσ αντλίεσ κερμότθτασ 

3.5.Χυςτιματα κζρμανςθσ – ψφξθσ ενόσ κτθρίου 

3.6.Βιομάηα 

3.6.1.Ψφποι ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με βιομάηα οικιακισ κλίμακασ 

3.6.2.Χαρακτθριςτικά για ςυςκευζσ και ςόμπεσ 

3.6.3.Χόμπεσ για πελλζτεσ 

3.6.4.Οζβθτεσ για πελλετεσ 

3.6.5.Οζβθτεσ για κοφτςουρα 

3.7.Χυςτιματα κυμματικισ ενζργειασ 

3.7.1.Ψα ςτακερά ςυςτιματα 

3.7.2.Χφςτθμα TAPCHAN 

3.7.3.Ψα πλωτά ςυςτιματα 

3.7.4.Εφαρμογι τθσ κυματικισ ενζργειασ ςε κατοικία 

3.8.Ωδροθλεκτρικι ενζργεια 

3.8.1.Ενςωμάτωςθ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα 

3.9.Υαλιρροικι ενζργεια 

3.9.1.Υαραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τθ παλίρροια 

3.9.2.Υαλιρροικοί φράχτεσ 

3.9.3.Υαλιρροικοί ςτρόβυλοι 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 4ο : ΥΟΕΣΡΕΞΨΘΠΑΨΑ ΞΑΛ ΠΕΛΣΡΕΞΨΘΠΑΨΑ ΨΩΡ Α.Υ.Ε. 

4.1.Υλεονεκτιματα των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

4.2.Πειονεκτιματα των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 

4.3.Σφζλθ βιομάηασ 

4.4.Πειονεκτιματα βιοκαυςίμων 

4.5. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα υδροθλεκτρικισ  ενζργειασ 

4.6. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα παλιρροιακισ ενζργειασ 
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4.7. Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα από τθν αξιοποίθςθσ βιομάηασ 

4.7.1.Σφζλθ από τθ χριςθ ςτζρεασ βιομάηασ για τθ κζρμανςθ κτθρίων 

4.8.Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα γεωκερμίασ 

4.8.1.Υλεονεκτιματα  γεωκερμίασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ 

4.8.2.Υλεονεκτιματα ςυςτιματοσ γεωκερμικοφ κλιματιςμοφ 

4.8.3.Πειονεκτιματα ςυςτιματοσ γεωκερμικοφ κλιματιςμοφ 

4.9.Υλεονεκτιματα και μειονεκτιματα θλιακισ ενζργειασ 

Βϋ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 1ο : ΒΛΣΞΟΛΠΑΨΛΞΘ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ 

1.1.Ειςαγωγι ςτθ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι  

1.2.Υόλθ , φυςικό περιβάλλον , ενζργεια 

1.3.Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι 

1.4.Θ ιδζα του βιοκλιματιςμοφ 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 2ο  : ΒΛΣΞΟΛΠΑΨΛΞΣΧ ΧΧΕΔΛΑΧΠΣΧ 

2.1. Ψο κτιριο ωσ φυςικόσ θλιακόσ ςυλλζκτθσ 

2.2. Ψο κτιριο ωσ αποκικθ κερμότθτασ 

2.3. Ψο κτιριο ωσ παγίδα κερμότθτασ  

2.3.1. Σι κερμικζσ απϊλειεσ του κτθρίου 

2.3.2. Σι κερμικζσ απϊλειεσ από τθν εναλλαγι του αζρα 

2.4. Ψο κτιριο ωσ φυςικόσ ςυλλζκτθσ δροςιςμοφ και ψφξθσ 

2.4.1. Σ ςκιαςμόσ του κτθρίου και θ θλιοπροςταςία των ανοιγμάτων 

2.4.2. Θ κερμικι αδράνεια τθσ καταςκευισ  

2.4.3. Σ φυςικόσ αεριςμόσ του κτθρίου 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 3ο : ΥΑΚΘΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

3.1. Γενικι κεϊρθςθ  

3.2. Ψαξινόμθςθ των πακθτικϊν ςυςτθμάτων  

3.3.Α. Χυςτιματα με άμεςο θλιακό κζρδοσ 
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3.3.1. Θ αποτελεςματικότθτα του πακθτικοφ ςυςτιματοσ  

3.3.2. Άμεςα θλιακά κζρδθ – κερμικι αποκικευςθ – κερμικι άνεςθ 

3.4.Β. Χυςτιματα με ζμμεςο θλιακό κζρδοσ 

3.4.1. Κερμικό ιςοηφγιο του τοίχου κερμικισ αποκικευςθσ  

3.4.2. Ψοίχοι κερμικισ αποκικευςθσ 

3.4.3. Ψοίχοι κερμικισ αποκικευςθσ – κερμικι άνεςθ  

3.4.4. Θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ 

3.4.4.1. Ψο μζγεκοσ τθσ επιφάνειασ του τοίχου 

3.4.4.2. Ψο πάχοσ του τοίχου και τα υλικά καταςκευισ του 

3.4.4.3. Ψο χρϊμα τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του τοίχου ςυλλζκτθ 

3.5. Κερμοκιπιο ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου 

3.5.1. Θ κερμικι ςυμπεριφορά του κερμοκθπίου 

3.5.2. Θ αποτελεςματικι απόδοςθ του ςυςτιματοσ 

3.5.2.1. Υροςανατολιςμόσ του κερμοκθπίου 

3.5.2.2. Ψο μζγεκοσ του κερμοκθπίου 

3.5.2.3. Θ κλίςθ του υαλοςταςίου και υλικά καταςκευισ του κερμοκθπίου  

3.5.2.4. Θ ςφνδεςθ του κερμοκθπίου με το κτιριο 

3.5.3. Ψο ςφςτθμα του κερμοκθπίου και θ προςαρμογι του ςτισ κλιματικζσ    ςυνκικεσ 

3.5.4. Περικζσ παρατθριςεισ  

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 4ο : ΕΡΕΦΓΘΨΛΞΑ ΘΟΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

4.1. Ενεργθτικά θλιακά ςυςτιματα  

4.1.1. Υεριγραφι 

4.1.2. Εφαρμογζσ 

4.1.3. Υλεονεκτιματα  

4.2. Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία 

4.2.1. Υεριγραφι 

4.2.2. Χτοιχεία φωτοβολταικοφ ςυςτιματοσ 

4.2.3. Υροςανατολιςμόσ 

4.2.4. Θλεκτρικι ςφνδεςθ 
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4.2.5. Υλεονεκτιματα 

4.2.6. Πειονεκτιματα 

4.2.7. Εφαρμογζσ  

4.2.8. Ξόςτοσ 

4.2.9. Υεριβαλλοντικι κεϊρθςθ 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 5ο : Σικολογικι δόμθςθ και υλικά φιλικά προσ το περιβάλλον 

 

Γϋ ΕΝΟΣΗΣΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ Ε    

ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

Ψεχνικι περιγραφι   

Χκαριφιματα-Χχζδια τθσ κατοικίασ  

Επεξθγιςεισ 

Χυμπεράςματα  

 

Δϋ ΕΝΟΣΗΣΑ : ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ  

Χυμπεράςματα - παρατθριςεισ 
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Πίνακασ εικόνων  

Αϋ ενότθτα 

Εικ 1 Χφςτθμα ανεμογεννθτριϊν 

Εικ 2 Ξαταλοιπά ςε ακατεργαςτι μορφι 

Εικ 3 Πετατροπι του νεροφ ςε θλεκτρικι ενζργεια  

Εικ 4 Χριςθ φ/β ςυςτθμάτων ςε κατοικία 

Εικ 5 Χφςτθμα που μετατρεπεί τθν κυμματικι ενζργεια ςε θλεκτρικι 

Εικ 6 Χφςτθμα που μετατρζπει τθν παλλιροιακι ενζργεια ςε θλεκτρικι 

Εικ 7 Υτϊςθ υδάτων για τθ μετατροπι τθσ ενζργειασ ςε θλεκτρικι 

Εικ 8 Θλιακοί ςυλλζκτεσ τοποκετθμζνοι ςε ςκεπι 

Εικ 9 Ανεμογεννιτρια ςε κατοικία 

Εικ 10 Σριηόντια διάταξθ ςωλθνϊν 

Εικ 11 Ξατακόρυφθ διάταξθ ςωλινων 

Εικ 12  Γεωκερμικι αντλία κερμότθτασ ςε κτιριο 

Εικ 13 Πορφι βιομάηασ 

Εικ 14 Χόμπα με κοφτςουρα 

Εικ 15 Ψφποι διαφόρων λεβθτϊν 

Εικ 16 Αντλοφμενο νερό τοποκετθμζνο ςε λιμνοδεξαμενι 

Εικ 17 Εκμετάλλευςθ ποταμοφ για τθ παραγωγι υδροθλεκτρικισ ενζργειασ  

Εικ 18 Υαλιρροιακόσ ςτακμόσ ςτθ Γαλλία 

Βϋ  ενότθτα 

Εικ 19 Ανοίγματα ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου 

Πίνακασ ςχθμάτων  

Αϋ  ενότθτα 

Χχ 1 Φωτοβολταϊκι εγκατάςταςθ ςε κατοικία 

Χχ 2 Ξατακόρυφο και οριηόντι ςφςτθμα γεωκερμικισ αντλίασ 

Χχ 3 Οζβθτασ για πελλζτεσ 
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Χχ 4 Οζβθτασ για κρυματιςμζνο ξφλο 

Χχ 5 Οζβθτασ για κοφτςουρα 

Χχ 6 Ψφποσ ςυςτιματοσ κυματικισ ενζργειασ 

Χχ 7 Χφςτθμα TAPCHAN 

Χχ 8 Υλωτό ςφςτθμα 

Χχ 9 Πετατροπζασ ενζργειασ από κινθτικι ςε θλεκτρικι 

Χχ 10 Χφςτθμα παραγωγισ παλιροϊακισ ενζργειασ 

Χχ 11 Υαλιροϊακόσ φράχτθσ 

Χχ 12 Χυνειςφορά τθσ βιομάηασ ςτο περιβάλλον 

Χχ 13 Ξατοικία με ςφςτθμα γεωκερμικοφ κλιματιςμοφ 

Βϋ  ενότθτα 

Χχ 14 Ξλιμακωτι διάταξθ κατοικιϊν,θλιαςμόσ και επικοινωνία με τθ φφςθ 

Χχ 15 Βιοκλιματικό κζλυφοσ που αξιοποιεί τα κλιματικά δεδομζνα 

Χχ 16 Πια μορφι βιοκλιματικοφ κελφφουσ ςε απόκρθμνθ τοποκεςία 

Χχ 17 Θ χριςθ του θλιακοφ χάρτθ 

Χχ.18  Κερμικά φορτία για διαφορετικοφσ προςανατολιςμοφσ 

Χχ 19 Ξατόψεισ διαφορετικϊν διαςτάςεων , ίςου εμβαδοφ ςε διαφορετικοφσ προςανατολιςμοφσ 

Χχ 20 Πζγεκοσ ανοιγμάτων ςε ςχζςθ με τον προςανατολιςμό τουσ 

Χχ 21 Εςωτερικι διάταξθ των χϊρων τθσ κατοικίασ  

Χχ 22 Χϊροι ανάςχεςθσ , ενεργθτικοί και πακθτικοί 

Χχ 23 Ψομι βιοκλιματικοφ κελφφουσ 

Χχ 24 Υροςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία ςε γυάλινο άνοιγμα 

Χχ 25 Ξελφφθ κτθρίων για μείωςθ κερμικϊν απωλειϊν 

Χχ 26 ,27,28,29 Πορφζσ θλιοπροςτατευτικϊν ςτοιχείων 

Χχ 30 Διανομι πιζςεων υπό τθν επίδραςθ του ανζμου 

Χχ 31 Σι καλοκαιρινζσ αφρεσ προκαλοφν κίνθςθ του αζρα 

Χχ 32 Δυνατότθτεσ εκτροπισ του ανζμου 

Χχ 33 Αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ τροποποιοφν τθν διεφκυνςθ του ανζμου 
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ΧΧ 34 Διανομι τθσ ροισ  του αζρα ςτον εςωτερικό χϊρο 

Χχ 35  Ψφξθ και φγρανςθ του κτθρίου 

Χχ 36 Υαραδοςιακι κατοικία τθσ Ανατολισ 

Χχ 37 Φυςικι ψφξθ βιοκλιματικοφ κελφφουσ 

Χχ 38 Χχθματικι παράςταςθ τυπολογίασ πακθτικϊν ςυςτθμάτων 

Χχ 39 Οειτουργία βιοκλιματικοφ κελφφουσ 

Χχ 40 Χχθματικι παράςταςθ λειτουργίασ πακθτικϊν ςυςτθμάτων 

Χχ 41 Υοςοςτό του θλιακοφ φωτόσ μζςα από γυάλινο άνοιγμα 

Χχ 42 Υορεία ειςόδου θλιακισ ακτινοβολίασ 

Χχ 43 Διαγραμματικό κζλυφοσ με άμεςα θλιακά κζρδθ 

Χχ 44 Αναλογία επιφάνειασ ανοίγματοσ προσ επιφάνεια κάτοωθσ 

Χχ 45 Διανομι κερμικισ ενζργειασ ςτον εςωτερικό χϊρο 

Χχ 46 Ξατακόρυφοι φεγγίτεσ 

Χχ 47 Ανοίγματα ςτθν οροφι τθσ ςτζγθσ 

Χχ 48 Ξλιμακωτι διάταξθ κατοικίασ 

Χχ 49 Διανομι θλιακισ κερμικισ ακτινοβολίασ 

Χχ 50 Απόδοςθ ςυςτιματοσ για επιφάνεια μπετοφ 

Χχ 51,52 Διακφμανςθ εςωτερικισ κερμοκραςίασ 

Χχ 53 Ξάτοψθ και τομι ςχολείου Wallasey 

Χχ 54 Εξωτερικι άποωθ ςχολείου Wallasey 

Χχ 55 Ψοιχοποιία ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου 

Χχ 56 Αγγωγι κερμότθτασ ςε ςτοιχείο από μάηα μπετόν και νεροφ  

Χχ 57 Ψοίχοσ Trombe 

Χχ 58 Χχθματικι παράςταςθ τοίχου Trombe 

Χχ 59 Χχθματικι παράςταςθλειτουργίασ ςυςτιματοσ τοίχου Trombe (καλοκαίρι) 

Χχ 60 Αναλυτικότερθ παρουςίαςθ λειτουργίασ του τοίχου Trombe 

Χχ 61 Κερμικι αποκικαυςθ ςε τοίχο νεροφ 

Χχ 62 Χφςτθγμα οροφισ νεροφ 
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Χχ 63 Ξάτοψθ τθσ κατοικίασ Chauvency le Chateau 

Χχ 64 Ψομι τθσ κατοικίασ 

Χχ 65 Εξωτερικι άποψθ τθσ κατοικίασ 

Χχ 66 Κερμικι λειτουργία του κερμοκθπίου  

Χχ 67 Αναλογία επιφάνειασ υαλοςταςίου κερμοκθπίου/επιφάνεια κάτοψθσ 

Χχ 68 Κερμοκιπιο προςαρτθμζνο ςε νότιο τοίχο νεροφ 

Χχ 69,70,71 Διαχωριςτικόσ τοίχοσ κερμικισ αποκικευςθσ 

Χχ 72 Ενίςχυςθ κερμοκθπίου με δάπεδο 

Χχ 73 Ψομι ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν με αίκριο-κερμοκιπιο 

Χχ 74 Φωτοβολταϊκό φαινόμενο ςε θλιακό κφτταρο 

Χχ 75 Χυςτατικά  ςτοιχεία φ/β ςυςτιματοσ 

Χχ 76 Υαραγόμενθ ιςχφσ απο φ/β ςυςτοιχεία 

Χχ 77 Αυτόνομο φ/β ςφςτθμα 

Χχ 78 Διαςυνδεδεμζνο φ/β ςφςτθμα 

Χχ 79 Ξόςτοσ φ/β ςυςτιματοσ και μείωςθ του προΛόντοσ του χρόνου 

Πίνακασ πινάκων 

Βϋ  ενότθτα 

Υιν Λ  Θλιακά κζρδθ – προςανατολιςμόσ όψεων 

Υιν ΛΛ Αντιςτοιχία υλικϊν με τθ κερμοχωρθτικότθτα τουσ 

Υιν ΛΛΛ Εναλλαγι αζρα ςτθ κατοικία για μζςεσ ςυνκικεσ 

Υιν ΛV Επίδραςθ τθσ κζςθσ του ανοίγματοσ 

Υιν V Πζγεκοσ νοτίων ανοιγμάτων 

Υιν VI Χφςτθμα ςυςτθμάτων άμεςου θλιακοφ κζρδουσ 

Υιν VII Απαιτοφμενθ επιφάνεια τοίχου κερμικισ αποκικευςθσ 

Υιν VIII Λκανότθτα απορρόφθςθσ κερμικισ ενζργειασ χρωμάτων – υλικϊν 

Υιν IX Εςωτερικι κερμοκραςία ςτο κερμοκιπιο 

Υιν X Πζγεκοσ κερμοκθπίου 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

       Θ ενεργειακι κρίςθ δεν είναι φαινόμενο ςυγκυριακό. Υζρα από τθν 

άμεςθ οικονομικι αναςτάτωςθ που προκαλεί , αποτελεί τθν αρχι μιασ 

βακιάσ μεταβολισ , που θ διάρκεια και οι επιπτϊςεισ τθσ κα είναι ςθμαντικζσ 

, τόςο ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ , όςο και ςτθν οργάνωςθ και ςτθ διαχείριςθ 

του χϊρου ςε ςχζςθ με τισ φυςικζσ πθγζσ ενζργειασ. 

      Πζςα ςε αυτά τα πλαίςια , θ προςζγγιςθ τθσ αρχιτεκτονικισ από 

κλιματικι ςκοπιά παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον . 

      Σ όροσ «βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι» εκφράηει τθν προβλθματικι του 

ςυςτιματοσ : αρχιτεκτονικι / κλίμα / περιβάλλον , κεωρϊντασ το 

αρχιτεκτονικό αντικείμενο παράγοντα που πλουτίηει το περιβάλλον , με τθν 

ζννοια ότι εντάςςεται αρμονικά ςϋ αυτό και αξιοποιεί τισ κετικζσ κλιματικζσ 

παραμζτρουσ όπωσ ιλιο , άνεμο…. 

      Θ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι επιλζγει τισ καλφτερεσ λφςεισ από τθ ςκοπιά 

τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ , τθσ μειωμζνθσ οικολογικισ επιβάρυνςθσ και 

των εςωκλιματικϊν  ςυνκθκϊν άνεςθσ. Βαςίηεται ςτθν εκλεκτικι λειτουργία 

του κελφφουσ του κτθρίου και εφαρμόηει ρυκμίςεισ , τα πακθτικά – θλιακά 

ςυςτιματα , για τθν εκμετάλλευςθ των ιπιων μορφϊν ενζργειασ .  

      Ξατά τθν άποψι μασ θ βιοκλιματικι λογικι ςτοχεφει άμεςα ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςτθν προςαρμογι των κτθρίων ςτο φυςικό τουσ 

περιβάλλον , χωρίσ ωςτόςο να παραγνωρίηεται θ ςυμβολι τθσ ςε μια 

προοπτικι ιςορροπίασ του οικοςυςτιματοσ ,φυςικοφ/χτιςμζνου 

περιβάλλοντοσ. 
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Αϋ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

    Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ: Είναι οι φυςικοί διακζςιμοι πόροι - πθγζσ 

ενζργειασ,         που υπάρχουν ςε αφκονία ςτο φυςικό μασ περιβάλλον, που 

δεν εξαντλοφνται αλλά διαρκϊσ ανανεϊνονται και που δφνανται να 

μετατρζπονται ςε θλεκτρικι ι κερμικι ενζργεια, όπωσ είναι ο ιλιοσ, ο 

άνεμοσ, θ βιομάηα, θ γεωκερμία, οι υδατοπτϊςεισ, θ καλάςςια κίνθςθ. Ψο 

παγκόςμιο ενδιαφζρον προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ τουσ οφείλεται 

ςε δφο λόγουσ: i) τθν επίλυςθ του ενεργειακοφ προβλιματοσ, αφοφ τα 

αποκζματα ςυμβατικϊν πθγϊν ενζργειασ εξαντλοφνται και ii) το ότι 

πρόκειται για φιλικζσ προσ το περιβάλλον λφςεισ. 

1.1.Αιολικι Ενζργεια 

 Θ αιολικι ενζργεια είναι μια ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ θ οποία 
παρζχει δυναμικό για μεγάλθσ κλίμακασ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 
με τθ χριςθ ανεμογεννθτριϊν (εικ.1) χωρίσ ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ. Σι ανεμογεννιτριεσ (οριηόντιου ι κατακόρυφου άξονα) 
χρθςιμοποιοφνται τόςο μαηί με μπαταρία ςε μικρζσ εγκαταςτάςεισ όςο 
και ςυμπλθρωματικά μαηί με φωτοβολταϊκά ςτοιχεία, και είναι τθσ 
περιςςότερεσ φορζσ ςυνδεδεμζνεσ με το δίκτυο. Θ επερχόμενθ 
απελευκζρωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ το 2001 ζχει οδθγιςει ςτθν 
καταςκευι πολλϊν αιολικϊν πάρκων ανά τθν Ελλάδα.  
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Εικ. 1.φςτθμα ανεμογεννθτριϊν. 

(Σικολογικι Ξίνθςθ Ξοηάνθσ Σκτϊβριοσ 2009 

Υλθροφ. Ο. Ψςικριτηισ) 

1.2.Βιομάηα 

Βιομάηα ονομάηονται τα κατάλοιπα διαφόρων διεργαςιϊν που άμεςα ι 
ζμμεςα προζρχονται από το φυτικό κόςμο (εικ.2) τα οποία 
χρθςιμοποιοφνται για κζρμανςθ,  παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ, αλλά 
και κίνθςθ. Ψα κατάλοιπα αυτά μπορεί να είναι από αςτικά ςκουπίδια, 
από τθν αγροτικι παραγωγι (υπολείμματα ξυλείασ, ςοδειάσ, ηωικά 
απόβλθτα) κακϊσ επίςθσ και υποπροϊόντα τθσ βιομθχανίασ (από 
επεξεργαςία τροφίμων ι οργανικϊν υλϊν). Πε κατάλλθλθ επεξεργαςία, θ 
βιομάηα μετατρζπεται ςε καφςιμο αζριο (biofuel). Πε τθν καφςθ του 
αερίου αυτοφ παράγεται θλεκτρικι ενζργεια, με μεγάλθ απόδοςθ αλλά 
και μειωμζνεσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ παράλλθλα. Θ τεχνολογία 
αυτι παρζχει το μζγιςτο δυναμικό για παραγωγι ενζργειασ ςε 
Υανευρωπαϊκό επίπεδο. Θ καφςθ όμωσ τελικά δεν μπορεί να τθν 
χαρακτθρίςει ςαν κακαρι για το περιβάλλον. 
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Εικ. 2.Κατάλοιπα ςε ακατζργαςτθ μορφι. 

(www.qualitynet.gr) 

1.3.Γεωκερμικι Ενζργεια 

 Θ γεωκερμικι ενζργεια παράγεται με τθ μετατροπι ηεςτοφ νεροφ ι 
υδρατμοφ που βρίςκεται ςε αρκετό βάκοσ (εικ.3) από τθν επιφάνεια τθσ 
γθσ ςε θλεκτρικι ενζργεια. Θ κερμοκραςία του γεωκερμικοφ ρευςτοφ 
ποικίλλει από περιοχι ςε περιοχι και μπορεί να ζχει τιμζσ από 25 οC μζχρι 
350 οC. Τταν θ κερμοκραςία είναι χαμθλότερθ, θ γεωκερμικι ενζργεια 
αξιοποιείται για τθ κζρμανςθ κατοικιϊν και άλλων κτιρίων ι κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων, κερμοκθπίων, κτθνοτροφικϊν μονάδων, 
ιχκυοκαλλιεργειϊν κ.λ.π. Ψθσ περιπτϊςεισ που τα γεωκερμικά ρευςτά 
ζχουν υψθλι κερμοκραςία (πάνω από 150 οC), θ γεωκερμικι ενζργεια 
μπορεί να χρθςιμοποιθκεί κυρίωσ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ 
ενζργειασ. Θ χϊρα τθσ λόγω τθσ διαμόρφωςθσ του υπεδάφουσ τθσ, είναι 
πλοφςια ςε γεωκερμικι ενζργεια. Θ ενζργεια αυτι αξιοποιείται ςιμερα 
με αυξανόμενουσ ρυκμοφσ. Χτθν περιοχι του Ρότιου Αιγαίου οι 
κερμοκραςίεσ των γεωκερμικϊν ρευςτϊν είναι πολφ ψθλζσ, ενϊ περιοχζσ 
πλοφςιεσ ςε γεωκερμία, με ρευςτά χαμθλότερων κερμοκραςιϊν, είναι 
διάςπαρτεσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα.  

http://www.qualitynet.gr/
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Εικ. 3. Μετατροπι του νεροφ ςε θλεκτρικι ενζργεια. 

(Robert Neilson Γεωκερμικι ενζργεια. Βιοκάυςιμα και ανανεϊςιμεσ πιγεσ ενζργειασ) 

 

1.4.Ηλιακι Ενζργεια 

 Θ θλιακι ακτινοβολία χρθςιμοποιείται τόςο για τθν κζρμανςθ των 
κτιρίων με άμεςο ι ζμμεςο τρόπο και με τθ χριςθ ενεργθτικϊν ι και 
πακθτικϊν ςυςτθμάτων,όςο και για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 
Θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ γίνεται με δφο τρόπουσ: α) με τθ 
χρθςιμοποίθςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων (εικ.4) τα οποία 
μετατρζπουν απευκείασ τθν θλιακι ενζργεια ςε θλεκτρικι και β) τα 
θλιακά κερμικά ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν τθν θλιακι ενζργεια για 
να κερμάνουν ζνα υγρό το οποίο παράγει ατμό ο οποίοσ τροφοδοτεί μία 
τουρμπίνα και μία γεννιτρια.  
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Εικ. 4.Χρθςθ Φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε κατοικία. 

(Οικολογικι αρχιτεκτονικι,Ξϊςτασ & Κζμθσ Ψςίπθρασ,Ακινα,Εκδόςεισ Ξζδροσ 2005) 

1.5.Κυματικι Ενζργεια 

Είναι θ μορφι ενζργειασ που προκφπτει από τθν κινθτικι ενζργεια των 
κυμάτων. Ψο φαινόμενο των ανζμων ζχει ωσ ςυνζπεια το ςχθματιςμό 
κυμάτων τα οποία είναι εκμεταλλεφςιμα ςε περιοχζσ με υψθλό δείκτθ 
ανζμων (εικ.5) και ςε ακτζσ  ωκεανϊν.  

 

Εικ. 5.φςτθμα που μετατρζπει τθν κυμματικι ενζργεια ςε θλεκτρικι. 

(Λεσηέρες Ι. Πηζθηηδής, αρτηηέθηολας, σπ. δηδάθηωρ ΕΜΠ, κέιος ηες δηεζλής έλωζες ερεσλεηώλ 

ελεργεηαθού ζτεδηαζκού-EDRA & κέιος ηοσ θέληροσ ελαιιαθηηθής ηετλοιογίας ζηελ αρτηηεθηοληθή-CAT. 

Σσζηήκαηα θσκαηηθής ελέργεηας.) 
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1.6.Παλιρροϊακι ενζργεια 

 Είναι θ μορφι ενζργειασ που προκφπτει από τθν βαρυτικθ ζλξθ τθσ 
ςελινθσ και τθσ  γθσ και θ οποία είναι εκμεταλλεφςιμθ κατά τθν διαφορά 
του φψουσ τθσ επιφάνειασ τθσ ςτάκμθσ των νερϊν-άμπωτθ και 
πλθμμυρίδα (εικ.6).  

 

Εικόνα 6.φςτθμα που μετατρζπει τθν  παλλιροίακι ενζργεια ςε 

θλεκτρικι. 

(Λεσηέρες Ι. Πηζθηηδής, αρτηηέθηολας, σπ. δηδάθηωρ ΕΜΠ, κέιος ηες δηεζλής έλωζες ερεσλεηώλ 

ελεργεηαθού ζτεδηαζκού-EDRA & κέιος ηοσ θέληροσ ελαιιαθηηθής ηετλοιογίας ζηελ αρτηηεθηοληθή-CAT. 

Σσζηήκαηα θσκαηηθής ελέργεηας.) 

 

1.7.Τδροθλεκτρικι Ενζργεια 

Χτα υδροθλεκτρικά ζργα θ ενζργεια από τθν πτϊςθ του νεροφ (εικ.7) 
μετατρζπεται ςε θλεκτρικι ενζργεια, με τθ βοικεια μιασ τουρμπίνασ. 
Υαρόλο που ςτα υδροθλεκτρικά ζργα δεν παράγονται επιβλαβι αζρια, 
ςτα μεγάλα φράγματα λαμβάνονται υπόψθ και άλλεσ περιβαλλοντικζσ 
παράμετροι, όπωσ αντιπλθμμυρικά ζργα, θ ποιότθτα του φδατοσ, κακϊσ 
επίςθσ και θ επιρροι ςτθν ηωι των ψαριϊν του ποταμοφ αλλά και των 
υπόλοιπων ηϊων τθσ περιοχισ. Ξατά ςυνζπεια, μόνο τα μικρισ κλίμακασ 
υδροθλεκτρικά (με δυναμικό λιγότερο των 30MW) κεωροφνται 
“πράςινα”, ενϊ τα μεγάλθσ κλίμακασ κεωροφνται απλϊσ “κακαρά”.  
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Εικ. 7.Πτϊςθ υδάτων για τθν μετατροπι τθσ ενζργειασ ςε θλεκτρικι. 

(Layman’s guidebook on how to develop a small hydro site, παρατζέλ ζηα πιαίζηα ζσκβοιαίοσ ηες 

Επηηροπής ηωλ Εσρωπαϊθώλ Κοηλοηήηωλ, Γ.Δ. γηα ηελ Ελέργεηα, από ηελ Εσρωπαϊθή Εηαηρεία Μηθρώλ 

Υδροειεθηρηθώλ, 1997.) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΤΜΒΑΣΙΚΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

2.1.Άνκρακασ 

 Σ άνκρακασ παράγεται από τθν αποςφνκεςθ φυτϊν και ζχει τθ μορφι 
μαφρθσ ι καφζ πζτρασ. Θ ςυλλογι του άνκρακα γίνεται ςτα 
ανκρακωρυχεία τα οποία ευκφνονται για ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ 
επιπτϊςεισ κακϊσ τοξικζσ χθμικζσ ουςίεσ ελευκερϊνονται ςτο γφρω 
περιβάλλον και διθκοφνται ςε κοντινζσ πθγζσ. Ψο 65% των εκπομπϊν 
διοξειδίων του κείου, το 33% των εκπομπϊν διοξειδίων του άνκρακα, και 
το 25% των εκπομπϊν οξειδίων του αηϊτου παράγονται από τθν καφςθ 
του άνκρακα επίςθσ ςτισ Θνωμζνεσ Υολιτείεσ. Σι ποςότθτεσ αυτζσ 
ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ γθσ, ςτθν 
όξινθ βροχι, κακϊσ επίςθσ και ςτθ δθμιουργία πολλϊν αςκενειϊν.   

2.2.Πετρζλαιο 

 Θ καφςθ του πετρελαίου προκαλεί λιγότερθ μόλυνςθ ςε ςχζςθ με τθν 
καφςθ του άνκρακα, αλλά εν τοφτοισ αρκετά ςθμαντικι. Σ λεγόμενοσ 
“Παφροσ χρυςόσ” χρθςιμοποιείται ςε ευρζωσ ςε παγκόςμιο επίπεδο 
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κυρίωσ για τθν κίνθςθ οχθμάτων αλλά και για κζρμανςθ. Θ επερχόμενθ 
εξάντλθςθ των αποκεμάτων του κακιςτά ολοζνα και πιο ςθμαντικι τθν 
εκμετάλλευςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, για τθν επίλυςθ του 
ενεργειακοφ προβλιματοσ παγκοςμίωσ.  

 

2.3.Πυρθνικι ενζργεια 

 Θ πυρθνικι ενζργεια παράγεται από τθ διάςπαςθ ατόμων ουρανίου και 
πλουτϊνιου. Υαρόλο που ςτθν περίπτωςθ αυτι δεν υπάρχουν εκπομπζσ 
επιβλαβϊν αερίων, εγκυμονοφν  ςοβαροί κίνδυνοι για τθν υγεία αλλά και 
για το περιβάλλον. Ζνα ενδεχόμενο ατφχθμα ςε πυρθνικζσ εγκαταςτάςεισ 
κα ελευκερϊςει ραδιενεργό υλικό ςτθν ατμόςφαιρα με καταςτροφικά 
αποτελζςματα, αντίςτοιχα με αυτά του Ψςερνομπίλ. Ζνα επίςθσ ςοβαρό 
πρόβλθμα είναι θ αςφαλισ αποκικευςθ πυρθνικϊν αποβλιτων. Θ 
πυρθνικι διάςπαςθ δθμιουργεί προϊόντα τα οποία παραμζνουν 
επικίνδυνα ραδιενεργά για χιλιάδεσ χρόνια ενϊ κακίςταται αδφνατο να 
εγγυθκεί κανείσ τθν αςφαλι αποκικευςθ των αποβλιτων αυτϊν για μια 
τόςο μεγάλθ χρονικι περίοδο.  

 

2.4.Φυςικό Αζριο   

Υρόκειται για μια φτθνι και φιλικι προσ το περιβάλλον λφςθ, αλλά όχι 
ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ. Υαρόλο που υπάρχουν αρκετά αποκζματα 
φυςικοφ αερίου για δεκαετίεσ, δεν παφουν να είναι πεπεραςμζνα, οπότε 
θ τιμι τουσ πρόκειται να ανζβει, δεδομζνθσ μάλιςτα τθσ ςπανιότθτάσ 
τουσ. Θ χρθςιμοποίθςι του παράγει βζβαια επιβλαβι αζρια, αλλά πολφ 
λιγότερα ςε ςχζςθ με άλλα ςυμβατικά καφςιμα.   

       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙ ΤΓΧΡΟΝΕ ΚΑΣΟΙΚΙΕ 

                                                                                                                                                                      

Χιμερα, θ ανάγκθ για προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι πιο άμεςθ και 

επιτακτικι από ποτζ. Γεγονόσ που με τθ ςειρά του γεννά τθν ανάγκθ για 
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εξοικονόμθςθ ενζργειασ, όχι μόνο ςε ςυνολικό αλλά και ςε ατομικό επίπεδο. 

Χε αυτό το πλαίςιο, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ραγδαία 

αφξθςθ των τιμϊν των ςυμβατικϊν καυςίμων, κακιςτοφν τθ χριςθ 

Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ (Α.Υ.Ε.) μία βιϊςιμθ λφςθ και ςτον οικιακό 

τομζα.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν 

Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ ςε μία κατοικία, είναι να ζχει προθγθκεί θ 

εφαρμογι μιασ ςειράσ από τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ 

 

(α) τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου μζςω του 

βιοκλιματικοφ αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ, που αξιοποιεί τισ τοπικζσ 

κλιματικζσ και περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ για κζρμανςθ/ ψφξθ και 

φωτιςμό  

(β) τθ χριςθ κατάλλθλων δομικϊν ςτοιχείων, κερμομόνωςθ εξωτερικϊν 

τοιχοποιιϊν, χριςθ κατάλλθλων υαλοπινάκων για να ζχουμε μια ςυνολικι 

μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν.  

 

Ωςτόςο, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ δεν αφορά μόνο ςτθν χριςθ των 

κατάλλθλων τεχνικϊν ι τεχνολογιϊν, αλλά και ςτθν υπεφκυνθ και ενεργειακά 

ορκολογικι ςυμπεριφορά του καταναλωτι, τθ ςυμπεριφορά όλων μασ. Χε 

αυτιν τθν κατεφκυνςθ, θ χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν θλεκτρικϊν 

ςυςκευϊν και λαμπτιρων, αλλά και θ μελζτθ και ο προςδιοριςμόσ των 

ενεργειακϊν αναγκϊν, ζχουν κακοριςτικι ςθμαςία. 

 

3.1.Φωτοβολταϊκά 

Θ χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτοιχιϊν για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

είναι μία εξελιςςόμενθ τεχνολογία, ευρζωσ διαδεδομζνθ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.  

Ανάλογα με τθ χριςθ του παραγόμενου ρεφματοσ, τα φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα κατατάςςονται ςε:  

 

(α) αυτόνομα, όταν θ παραγόμενθ ενζργεια καταναλϊνεται εξολοκλιρου από 

τθν κατοικία,  

(β) ςυνδεδεμζνα, όταν θ κατοικία είναι ςυνδεδεμζνθ με το θλεκτρικό δίκτυο 

τθσ περιοχισ.  
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Χτθν περίπτωςθ που θ κατοικία είναι ςυνδεδεμζνθ με το δίκτυο, το 

πλεόναςμα θλεκτρικισ ενζργειασ μπορεί να πωλθκεί ςτο διαχειριςτι του 

ςυςτιματοσ θλεκτρικισ ενζργειασ, υπό προχποκζςεισ που κα κακοριςτοφν 

από ειδικό νομοκετικό πλαίςιο που κα προωκιςει το ΩΥΑΡ από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. Χτθν περίπτωςθ τθσ αυτόνομθσ κατοικίασ, είναι 

απαραίτθτθ θ αποκικευςθ τθσ ενζργειασ ςε μπαταρίεσ (ςυςςωρευτζσ), που 

ενεργοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ ι όταν δεν υπάρχει αρκετι 

θλιοφάνεια εφόςον θ κατοικία δεν ζχει ςυνδεκεί με το τοπικό δίκτυο. Τταν 

τα φωτοβολταϊκά εκτεκοφν ςτθν θλιακι ακτινοβολία μετατρζπουν ζνα 5-17% 

τθσ θλιακισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι (με τθ ςθμερινι τεχνολογία, θ οποία 

ςυνεχϊσ βελτιϊνεται). Ψο πόςο ακριβϊσ είναι αυτό το ποςοςτό εξαρτάται 

από τθν τεχνολογία που χρθςιμοποιοφμε. Ωπάρχουν π.χ. τα λεγόμενα 

μονοκρυςταλλικά φωτοβολταϊκά, τα πολυκρυςταλλικά φωτοβολταϊκά, και τα 

άμορφα. Ψα τελευταία ζχουν χαμθλότερθ απόδοςθ είναι όμωσ φκθνότερα. Θ 

επιλογι του είδουσ των φωτοβολταϊκϊν είναι ςυνάρτθςθ των αναγκϊν, του 

διακζςιμου χϊρου ι ακόμα και τθσ οικονομικισ ευχζρειασ του χριςτθ. 

Ψα φωτοβολταϊκά μποροφν να τοποκετθκοφν ςε οικόπεδα, ςτζγεσ (επίπεδεσ 

και κεκλιμζνεσ) ι και ςε προςόψεισ κτιρίων.  

Τπάρχουν δφο τρόποι να τα χρθςιμοποιιςει κανείσ. Ανεξάρτθτα από το 

δίκτυο τθσ ΔΕΗ ι ςε ςυνεργαςία μ’ αυτό. 

Πια φωτοβολταϊκι εγκατάςταςθ (ςχ.1) μπορεί να αποτελεί λοιπόν ζνα 

αυτόνομο ςφςτθμα που να καλφπτει το ςφνολο των ενεργειακϊν αναγκϊν 

ενόσ κτιρίου ι μιασ επαγγελματικισ χριςθσ. Για τθ ςυνεχι εξυπθρζτθςθ του 

καταναλωτι, θ εγκατάςταςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει και μια μονάδα 

αποκικευςθσ (μπαταρίεσ) και διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ. 

 

χ. 1.Φωτοβολταϊκθ εγκατάςταςθ ςε κατοικία. 

(Ξϊςτασ και Κζμθσ Ψςίπθρασ οικολογικι αρχιτεκτονικι.) 

 

http://www.greenpeace.org/greece/press/118544/1-2-2
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1. φωτοβολταϊκά πλαίςια<br>2. πίνακασ ελζγχου<br>3. αντιςτροφζασ 
(inverter)<br>4. μετρθτισ ΔΕΘ 

Εναλλακτικά, ζνα ςφςτθμα παραγωγισ θλεκτριςμοφ με φωτοβολταϊκά 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με το δίκτυο τθσ ΔΕΘ 

(διαςυνδεδεμζνο ςφςτθμα). Χτθν περίπτωςθ αυτι, καταναλϊνει κανείσ 

ρεφμα από το δίκτυο όταν το φωτοβολταϊκό ςφςτθμα δεν επαρκεί (π.χ. όταν 

ζχει ςυννεφιά ι κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ) και δίνει ενζργεια ςτο δίκτυο 

όταν θ παραγωγι υπερκαλφπτει τισ ανάγκεσ του, π.χ. τισ θλιόλουςτεσ θμζρεσ 

ι όταν λείπει κανείσ. 

Χε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τα φωτοβολταϊκά χρθςιμοποιοφνται για παροχι 

θλεκτρικισ ενζργειασ εφεδρείασ (δθλαδι ωσ ςυςτιματα αδιάλειπτθσ 

παροχισ – UPS). Χτθν περίπτωςθ αυτι, το ςφςτθμα είναι μεν διαςυνδεδεμζνο 

με τθ ΔΕΘ, αλλά διακζτει και μπαταρίεσ (ςυν όλα τα απαραίτθτα 

θλεκτρονικά) για να αναλαμβάνει τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε περίπτωςθ 

διακοπισ του ρεφματοσ και για όςο διαρκεί αυτι. 

Ζνα τυπικό φωτοβολταϊκό ιςχφοσ 1 κιλοβάτ (kW) παράγει κατά μζςο όρο 

1.200-1.500 κιλοβατϊρεσ το χρόνο (ανάλογα με τθν θλιοφάνεια τθσ περιοχισ) 

και αποτρζπει κατά μζςο όρο κάκε χρόνο τθν ζκλυςθ 1.450 κιλϊν διοξειδίου 

του άνκρακα, όςο δθλαδι κα απορροφοφςαν δφο ςτρζμματα δάςουσ. 

Ψα φωτοβολταϊκά εγγυϊνται: 

 μθδενικι ρφπανςθ 
 ακόρυβθ λειτουργία 
 αξιοπιςτία και μεγάλθ διάρκεια ηωισ (που φκάνει τα 30 χρόνια) 
 απεξάρτθςθ από τθν τροφοδοςία καυςίμων για τισ απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ 
 δυνατότθτα επζκταςθσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ 
 ελάχιςτθ ςυντιρθςθ 

      Ψα φωτοβολταϊκά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ωσ δομικά υλικά, 

υποκακιςτϊντασ άλλα παραδοςιακά υλικά (π.χ. κεραμοςκεπζσ ι υαλοςτάςια 

ςε προςόψεισ). Ξατ’ αυτό τον τρόπο εξοικονομοφνται χριματα και φυςικοί 

πόροι. Χτθν περίπτωςθ μάλιςτα των υαλοςταςίων ςε προςόψεισ εμπορικϊν 

κτιρίων, διατίκενται ςιμερα διαφανι φωτοβολταϊκά με κερμομονωτικζσ 

ιδιότθτεσ αντίςτοιχεσ με αυτζσ των υαλοςταςίων χαμθλισ εκπεμψιμότθτασ 
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(low-e), τα οποία επιτυγχάνουν (πζραν τθσ θλεκτροπαραγωγισ) και 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ 15-30% ςε ςχζςθ με ζνα κτίριο με ςυμβατικά 

υαλοςτάςια. 

      Πια ςθμαντικι τεχνολογία για τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ είναι 

τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) ςτοιχεία που επιτρζπουν τθ μετατροπι τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ ςε θλεκτρικι ενζργεια. Θ χριςθ Φ/Β ςτοιχείων ζχει αρχίςει 

πλζον να κακιερϊνεται ωσ θ πιο φιλικι προσ το περιβάλλον εναλλακτικι 

λφςθ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Υαρά το υψθλό κόςτοσ των 

Φ/Β ςτοιχείων ςιμερα, οι τιμζσ πζφτουν ςυνεχϊσ και πολφ ςφντομα κα είναι 

ανταγωνιςτικζσ με τισ τιμζσ τθσ kWh που παράγεται από ςυμβατικά καφςιμα. 

        Θ Ελλάδα διακζτει ζνα αξιοςθμείωτο δυναμικό για τθν ανάπτυξθ και 

εφαρμογι των Φ/Β ςυςτθμάτων. Χάρθ ςτθ μεγάλθ θλιοφάνεια όλεσ ςχεδόν 

τισ εποχζσ του ζτουσ, θ χριςθ Φ/Β ςυςτθμάτων για τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ, χωρίσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, είναι ιδιαίτερα ελκυςτικι. 

Λδιαίτερα ςε απομονωμζνεσ κατοικίεσ που βρίςκονται ςε απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ και δεν ςυνδζονται με το θλεκτρικό δίκτυο, τα Φ/Β ςυςτιματα είναι 

θ καλφτερθ και οικονομικότερθ λφςθ για τθν κάλυψθ των θλεκτρικϊν 

αναγκϊν αυτϊν των περιοχϊν. Θ χριςθ Φ/Β ςυςτθμάτων είναι, ωςτόςο, επι-

κυμθτι και ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ. 

Θ ενςωμάτωςθ Φ/Β ςτοιχείων ςτο εξωτερικό κζλυφοσ ενόσ κτιρίου είναι 

μια τεχνικι θ οποία κερδίηει ςυνεχϊσ ζδαφοσ, κακϊσ θ τεχνολογία 

αναπτφςςεται ραγδαία και το κόςτοσ των φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων 

μειϊνεται. Χιμερα, ζχουν αναπτυχκεί ειδικά Φ/Β ςτοιχεία κατάλλθλα για 

ςτζγεσ και προςόψεισ και θ ςθμερινι διάδοςθ τουσ επιτρζπει τθν πρόβλεψθ 

ότι, ςτο προςεχζσ μζλλον, ςθμαντικό μζροσ των θλεκτρικϊν αναγκϊν των 

κτιρίων κα καλφπτεται από Φ/Β ςυςτιματα. 

 

 3.1.1. Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία 

     

 Ψα Φ/Β ςτοιχεία μετατρζπουν τθν θλιακι ενζργεια ςε θλεκτρικι, με τθ 

βοικεια του φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου. Ξάκε φωτοβολταϊκό ςτοιχείο 

αποτελείται από δφο ςτρϊματα θμιαγωγοφ υλικοφ, ςυνικωσ πυριτίου. Τταν 

θ θλιακι ακτινοβολία προςπίπτει ςτθν ζνωςθ αυτϊν των δφο ςτρωμάτων, 

παράγεται ςυνεχζσ θλεκτρικό ρεφμα. Η απόδοςθ των Φ/Β ςτοιχείων 

εξαρτάται από το υλικό και τον τρόπο καταςκευισ τουσ. 
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Σι πιο ςυνθκιςμζνοι τφποι Φ/Β ςτοιχείων είναι τα μονοκρυςταλλικά ςτοιχεία 

πυριτίου και τα άμορφα πολυκρυςταλλικά ςτοιχεία. Ψα ςτοιχεία αυτά 

διαφζρουν τόςο ςτο ωσ προσ τον τρόπο καταςκευισ τουσ όςο και ωσ προσ τα 

χαρακτθριςτικά τουσ (χρϊμα, εμφάνιςθ, ανακλαοτικότθτα, και οφτω 

κακεξισ). 

 

 

3.1.2. Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα   

Σμάδεσ Φ/Β ςτοιχείων ςυνδεδεμζνεσ ςε ςειρά ι παράλλθλα διαμορφϊνουν 
ζνα Φ/Β πλαίςιο. Ψο πιο ςθμαντικό από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ενόσ Φ/Β 
πλαιςίου είναι θ ιςχφσ αιχμισ (W) που εκφράηει τθν παραγόμενθ θλεκτρικι 
ιςχφ όταν το Φ/Β πλαίςιο εκτεκεί ςε θλιακι ακτινοβολία I kW/m2.Πε 
δεδομζνο ότι τα Φ/Β πλαίςια που κυκλοφοροφν αυτιν τθ ςτιγμι ςτθν αγορά 
ζχουν απόδοςθ περίπου 11% (μετατρζπουν, δθλαδι, το 11% τθσ 
προςπίπτουςασ θλιακισ ακτινοβολίασ ςε θλεκτρικι ενζργεια), ζνα πλαίςιο 
επιφάνειασ I nr παράγει περίπου 110 W θλεκτρικισ ιςχφοσ. Αν, 
παραδείγματοσ χάριν, κεωριςουμε ότι ςτθν Ελλάδα θ μζςθ ετιςια 
προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία είναι περίπου 1.800 kWh/nr, ζνα Φ/Β ςφ-
ςτθμα ονομαςτικισ ιςχφοσ kW (και επιφάνειασ περίπου 30 m2) ζχει τθ 
δυνατότθτα παραγωγισ 4.500 kWh/ζτοσ, ενζργεια ικανι να καλφψει τθν 
κατανάλωςθ μιασ τετραμελοφσ οικογζνειασ. Για τθν κάλυψθ φορτίων 
μεγαλφτερθσ ιςχφοσ, είναι δυνατι θ δθμιουργία Φ/Β ςυςτοιχιϊν ςυνδζοντασ 
πολλά Φ/Β ςτοιχεία μεταξφ τουσ ςε ςειρά και παράλλθλα. 
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      Ζνα τυπικό φωτοβολταϊκό ςφςτθμα αποτελείται από τθ Φ/Β ςυςτοιχία, 

τουσ ςυςςωρευτζσ για τθν αποκικευςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και το 

ςφςτθμα μετατροπισ ιςχφοσ. Σ πιο διαδεδομζνοσ τφποσ ςυςςωρευτϊν που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα είναι τφπου μολφβδου-οξζωσ, ανοικτοφ ι κλειςτοφ 

τφπου, ειδικά ςχεδιαςμζνοι για θλιακά ςυςτιματα παραγωγισ ενζργειασ. Για 

τθ μετατροπισ τθσ ιςχφοσ χρθςιμοποιοφνται μετατροπείσ ιςχφοσ ι 

αντιςτρoφείσ ςυνεχοφσ (ΧΦ) ςε εναλλαςςόμενο ρεφμα (ΕΦ), μετατροπείσ 

ΧΦ/ΧΦ και ρυκμιςτζσ φόρτιςθσ. 

Θ εμπειρία από τθ μζχρι ςιμερα χριςθ των Φ/Β ςυςτθμάτων ζχει δείξει ότι θ 

ελαχιςτοποίθςθ των θλεκτρικϊν απωλειϊν υπό μερικό φορτίο λειτουργίασ, θ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ του αναςτροφζα και θ ςωςτι 

φόρτιςθ και εκφόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν μποροφν να αυξιςουν ςθμαντικά 

τθ ςυνολικι απόδοςθ και διάρκεια ηωισ ενόσ ςυςτιματοσ. 

 

3.1.3. Οι βαςικοί τφποι Φ/Β ςυςτθμάτων   

 Αυτόνομο ςφςτθμα .  Ψο ςφςτθμα αυτό ζχει τθ δυνατότθτα παροχισ 

ςυνεχοφσ ι εναλλαςςόμενου ρεφματοσ με τθ xριςθ μετατροπζα 

ιςχφοσ (αντιςτροφζα). 

 

 Χφςτθμα ςυνδεδεμζνο με το δίκτυο. Ψο ςφςτθμα αυτό 

αποτελείται από μια ςυςτοιχία Φ/Β ςτοιχείων, θ οποία μζςω ενόσ 

αντιςτροφζα είναι ςυνδεδεμζνθ με το θλεκτρικό δίκτυο. Χυνικωσ, ςε 

εφαρμογζσ μικρισ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ, όπου τα Φ/Β πρζπει να 

καλφψουν ςυγκεκριμζνο φορτίο, το δίκτυο χρθςιμοποιείται ωσ μζςο 

για τθν προςωρινι αποκικευςθ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ. Χε 

κεντρικά ςυςτιματα μεγάλθσ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ, θ παραγόμενθ 

από τα Φ/Β ςτοιχεία ενζργεια παρζχεται απευκείασ ςτο θλεκτρικό 

δίκτυο. 

 Ωβριδικό ςφςτθμα. Ψο ςφςτθμα αυτό είναι αυτόνομο και αποτελείται 

από τθ φωτοβολταϊκι ςυςτοιχία που λειτουργεί ςε ςυνδυαςμό με 

άλλεσ πθγζσ ενζργειασ (παραδείγματοσ χάριν, ςε ςυνδυαςμό με μια 
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γεννιτρια πετρελαίου ι με άλλθ ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ, όπωσ 

μια ανεμογεννιτρια). 

 Χφςτθμα μικρισ ιςχφοσ. Ψο ςφςτθμα αυτό εγκακίςταται ςυνικωσ ςε 

κτίρια που διακζτουν ενεργθτικά ι πακθτικά θλιακά ςυςτιματα. 

Χρθςιμοποιείται ςυχνά για τθ λειτουργία αντλιϊν ι ανεμιςτιρων 

ςυνεχοφσ ρεφματοσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν κυκλοφορία του 

αζρα ι του νεροφ ςτουσ θλιακοφσ ςυλλζκτεσ. Ζχει ενςωματωμζνο ρυκ-

μιςτι ιςχφοσ ο οποίοσ διακόπτει τθ λειτουργία του Φ/Β ςυςτιματοσ, 

όταν θ θλιακι ενζργεια δεν επαρκεί, και δεν απαιτεί τθ χριςθ 

ςυςςωρευτϊν για τθν αποκικευςθ τθσ ενζργειασ. Χε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, αποτελείται από μόνο ζνα Φ/Β πλαίςιο, το οποίο 

τροφοδοτεί ζναν μικρό ανεμιςτιρα που το χειμϊνα χρθςιμεφει για τθν 

κυκλοφορία του κερμοφ αζρα από ζνα κερμοκιπιο ςτο υπόλοιπο 

κτίριο ι τον αεριςμό των υπερκερμαινόμενων χϊρων το καλοκαίρι. 

3.1.4.Εγκατάςταςθ των φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων ςε ζνα κτίριο 

      Θ χριςθ των Φ/Β πλαιςίων ωσ λειτουργικϊν δομικϊν ςτοιχείων ενόσ 

κτιρίου διαμορφϊνει νζεσ, οικονομικά ελκυςτικότερεσ λφςεισ. Χε αυτό 

ςυμβάλλει και θ ανάπτυξθ νζων θμιδιαφανϊν Φ/Β πλαιςίων, τα οποία 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθ κζςθ των υαλοπινάκων, παρζχοντασ 

ταυτόχρονα θλιακι ενζργεια και θλιοπροςταςία κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. 

Θ ενςωμάτωςθ των Φ/Β πλαιςίων ςτθν οροφι ι ςτθν πρόςοψθ ενόσ 

κτιρίου γίνεται με πολλοφσ τρόπουσ. Χτισ καινοτόμεσ λφςεισ που ζχουν 

υιοκετθκεί κατά καιροφσ περιλαμβάνεται και θ χριςθ Φ/Β ςτοιχείων ςτθ 

κζςθ άλλων δομικϊν ςτοιχείων ςτο κζλυφοσ του κτιρίου ι ςτα ςκίαςτρα. 

Ωπάρχουν τζςςερισ βαςικοί τρόποι για τθν τοποκζτθςθ των Φ/Β πλαιςίων ςε 

ζνα κτίριο: 

•   Ψοποκζτθςθ ςε κεκλιμζνα ςτθρίγματα. Ωπάρχει μεγάλθ ποικιλία 

από ξφλινα ι μεταλλικά είδθ ςτθριγμάτων και οι περιςςότεροι 

καταςκευαςτζσ Φ/Β ςυςτθμάτων προςφζρουν ςτθρίγματα που ταιριάηουν 

ακριβϊσ ςτα Φ/Β πλαίςια. Χε μερικζσ περιπτϊςεισ, θ κλίςθ είναι 

ρυκμιηόμενθ.Θ τοποκζτθςθ αυτι προςφζρει εφκολθ πρόςβαςθ τόςο ςτο 

εμπρόσ όςο και ςτο πίςω μζροσ των Φ/Β πλαιςίων, όταν χρειάηεται να γίνει 

ςυντιρθςθ βοθκά, επίςθσ, ςτον καλό αεριςμό και ςτο δροςιςμό των 

ςτοιχείων, αυξάνοντασ ζτςι τθν απόδοςθ τουσ. Εντοφτοισ, το κόςτοσ είναι 

ςχετικά υψθλό, γιατί απαιτείται θ χριςθ πρόςκετων υλικϊν και επιπλζον 

εργαςία. 
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• Ψοποκζτθςθ ςε ειδικι βάςθ προςαρμοηόμενθ ςτο εξωτερικό 

του κελφφουσ ,  θ οποία εξζχει από τθν οροφι ι τθν πρόςοψθ του κτιρίου. 

Θ καταςκευι αυτι ςτθρίηεται ςτο εξωτερικό κζλυφοσ του κτιρίου. Χρειάηεται, 

όμωσ, προςοχι για τθν καλι μόνωςθ των ςθμείων ςτα οποία ςτθρίηεται θ 

βάςθ. Θ τοποκζτθςθ αυτι επιτρζπει επίςθσ τον καλό αεριςμό και τθν ψφξθ 

των Φ/Β ςτοιχείων. Ψο κόςτοσ είναι ςυνικωσ μικρότερο ςε ςφγκριςθ με το 

κόςτοσ που απαιτεί θ τοποκζτθςθ ςε κεκλιμζνα ςτθρίγματα, αλλά 

μεγαλφτερο από το κόςτοσ των μεκόδων που περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια. 

Αποτελεί μια καλι λφςθ, ειδικά ςε ανακαινιηόμενα κτίρια, ςτα οποία δεν 

είναι δυνατόν να γίνουν μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο εξωτερικό του κελφφουσ. 

• Απευκείασ τοποκζτθςθ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ εξωτερικι 

επίςτρωςθ του κτιρίου αντικακίςταται από Φ/Β πλαίςια. Υαραδείγματοσ 

χάριν, τα Φ/Β ςτοιχεία τοποκετοφνται με τρόπο που το ζνα να επικαλφπτει εν 

μζρει το άλλο, όπωσ ακριβϊσ τα κεραμίδια. Ψο φωτοβολταϊκό κάλυμμα 

προςτατεφει το κτίριο, αλλά δεν είναι πλιρωσ ςτεγανό και απαιτοφνται μζτρα 

για τθ ςτεγανοποίθςθ του. Ψο κόςτοσ όμωσ αυτισ τθσ μεκόδου είναι ςχετικά 

χαμθλό, γιατί απαιτεί ελάχιςτα πρόςκετα υλικά. Επίςθσ, θ υποκατάςταςθ 

οριςμζνων δομικϊν υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξωτερικι κάλυψθ 

του κελφφουσ του από τα Φ/Β πλαίςια μειϊνει το ςυνολικό κόςτοσ. 

•  Ενςωμάτωςθ των Φ/Β πλαιςίων ςτο κζλυφοσ του κτιρίου. Η 

μζκοδοσ αυτι ςυνίςταται ςτθν υποκατάςταςθ ολόκλθρων τμθμάτων του 

κτιριακοφ κελφφουσ από Φ/Β πλαίςια. Θ καλι εφαρμογι αυτισ τθσ τεχνικισ 

απαιτεί τθ ςτεγανι ςφνδεςθ των Φ/Β πλαιςίων μεταξφ τουσ. Υαραδείγματοσ 

χάριν, Φ/Β ςτοιχεία χωρίσ μεταλλικό ςκελετό τοποκετοφνται ςε ςτθρίγματα 

παρόμοια με αυτά που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςτιριξθ ςυμβατικϊν 

διαφανϊν οροφϊν ι προςόψεων. Ψα νζα τφπου θμιδιαφανι ςτοιχεία είναι 

δυνατόν να τοποκετθκοφν ςτθ κζςθ υαλοπινάκων ι αδιαφανϊν ςτοιχείων, 

παρζχοντασ ςτο ςχεδιαςτι τθ δυνατότθτα εφαρμογισ τεχνικϊν φωτιςμοφ και 

θλιοπροςταςίασ παράλλθλα με τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ 

ενςωμάτωςθ των Φ/Β παρζχει δυνατότθτεσ για ςθμαντικι μείωςθ του 

κόςτουσ, κακϊσ εξοικονομείται το κόςτοσ των δομικϊν ςτοιχείων του 

κελφφουσ τα οποία αντικακίςτανται από τα Φ/Β ςτοιχεία. 

 
3.2. Θερμικά Ηλιακά υςτιματα  

Ψα Κερμικά Θλιακά Χυςτιματα (ΚΘΧ) εκμεταλλεφονται τθν θλιακι 

ακτινοβολία για:  
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(α) κζρμανςθ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ,  

(β) κζρμανςθ ι και κλιματιςμό χϊρων.  

 

Θ πιο απλι και διαδεδομζνθ μορφι των κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων είναι 

οι γνωςτοί ςε όλουσ μασ θλιακοί κερμοςίφωνεσ, που ςυλλζγουν τθν θλιακι 

ενζργεια και ςτθ ςυνζχεια, τθ μεταφζρουν με τθ μορφι κερμότθτασ ςε 

κάποιο ρευςτό, όπωσ το νερό. Ακόμα, ςτθν Ευρϊπθ χρθςιμοποιοφνται τα 

ςυςτιματα combi, που ζχουν μζγιςτθ απόδοςθ όταν λειτουργοφν ςε 

κερμοκραςίεσ 40-50οC.  

Χρθςιμοποιϊντασ επίπεδουσ επιλεκτικοφσ θλιακοφσ ςυλλζκτεσ,(εικ.8) 

επιφάνειασ ίςθσ με το 15-20% του εμβαδοφ του κερμαινόμενου χϊρου, 

επιτυγχάνεται περίπου 40% κάλυψθ των ςυνολικϊν αναγκϊν μίασ κατοικίασ 

ςε κζρμανςθ και ηεςτό νερό.Πε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται κζρμανςθ του 

νεροφ ςε όλθ τθ διάρκεια του καλοκαιριοφ αλλά και το χειμόνα,παρότι δεν 

ζχει ςυνεχι θλιοφάνεια τα κερμικά ςυςτιματα ςυλλζγουν τθν θλιακι 

ακτινοβολία και παρζχουν ηεςτό νερό για όλθ τθν θμζρα. 

Επίςθσ με τον ίδιο τρόπο λειτουργοφν και ωσ κλιματιςτικά ηεςταίνοντασ όλα 

τα δωμάτια του ςπιτιοφ όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ. 

 

 

Εικ. 8.Ηλιακοι ςυλλζκτεσ τοποκετθμζνοι ςε ςκεπι. 

(Ξϊςτασ και Κζμθσ Ψςίπθρασ οικολογικι αρχιτεκτονικι.) 
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3.3. Ανεμογεννιτρια 

 Ψα ςυςτιματα ενεργειακισ μετατροπισ του αζρα (ανεμογεννιτριεσ,εικ.9) 

ςχεδιάηονται για να μετατρζψουν τθν ενζργεια τθσ μετακίνθςθσ αζρα 

(κινθτικι ενζργεια) ςε μθχανικι δφναμθ (μθχανικι ενζργεια), θ οποία είναι θ 

κινθτιρια δφναμθ μιασ μθχανισ. Χτθν ανεμογεννιτρια, αυτι θ μθχανικι 

ενζργεια μετατρζπεται ςε θλεκτρικι . Θ παραχκείσ θλεκτρικι ενζργεια 

μπορεί είτε να αποκθκευτεί ςε μπαταρίεσ, είτε να χρθςιμοποιθκεί άμεςα. Θ 

μεγαλφτερθ πρόκλθςθ για τθν οικονομικι χριςθ τθσ αιολικισ ενζργειασ είναι 

οι διακυμάνςεισ τθσ. Ωπάρχουν πολφ λίγεσ περιοχζσ ςτθ γθ όπου ο αζρασ 

είναι αρκετά ςτακερόσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και κακ' όλθ τθ 

διάρκεια του ζτουσ. Ζνα αποκθκευτικό ι εφεδρικό ςφςτθμα είναι πάντα 

απαραίτθτο, ςε αυτόνομα ςυςτιματα,  για περιόδουσ άπνοιασ ι πνοισ 

ιςχυρϊν ανζμων, όπωσ επίςθσ και για τθν ιςοςτάκμιςθ τθσ παραγόμενθσ 

ενζργειασ με τθν απαιτοφμενθ προσ κατανάλωςθ, όταν ο άνεμοσ δεν είναι 

αρκετά δυνατόσ ι θ κατανάλωςθ μεγαλφτερθ τθσ προβλεπόμενθσ. 

Για τα μικρά ςυςτιματα (μζχρι λίγα kW) χρθςιμοποιοφνται αποκθκευτικά 

ςυςτιματα παρόμοια με εκείνα που χρθςιμοποιοφνται ςτα φωτοβολταϊκά. Χε 

γενικζσ γραμμζσ αποτελοφνται από μπαταρίεσ, πικανότατα παράλλθλα με 

γεννιτριεσ ςυμβατικϊν καυςίμων. Χτα υβριδικά ςυςτιματα παραγωγισ, θ 

ανεμογεννιτρια ςυνδζεται ςυχνά με μια γεννιτρια και μια ςειρά 

φωτοβολταϊκϊν ςτοιχείων. 

Για τα μεγάλα ςυςτιματα, το πρόβλθμα των καιρικϊν διακυμάνςεων είναι 

πιο πολφπλοκο. Πια δυνατότθτα είναι να ςυνδεκοφν οι ανεμογεννιτριεσ του 

αιολικοφ πάρκου με ζνα τοπικό δίκτυο υψθλισ τάςθσ με αυτόν τον τρόπο 

μειϊνεται θ πικανότθτα ζκκεςθσ του ςυςτιματοσ ςε άπνοια. Υροτάςεισ 

ζχουν γίνει και για τθν ςφνδεςθ ανεμογεννθτριϊν με υδροθλεκτρικά 

ςυςτιματα αποκικευςθσ ενζργειασ. Ξατάλλθλεσ περιοχζσ για οικονομικι 

αποκικευςθ απαιτοφνται για αυτιν τθν επιλογι. Θ ςτρατθγικι που 

ακολουκείται πάντωσ για τα μεγάλα αιολικά ςυςτιματα που είναι 

ςυνδεδεμζνα με το θλεκτρικό δίκτυο, είναι θ μθ χρθςιμοποίθςθ 

αποκθκευτικϊν μζςων όπου οι ανεμογεννιτριεσ αντικακιςτοφν ςυμβατικά 

καφςιμα. Πελζτεσ ζχουν δείξει ότι τα μεγάλα θλεκτρικά ςυςτιματα μποροφν 

να απορροφιςουν περίπου 10% από τθ ςυμβολι τθσ αιολικισ ενζργειασ 

χωρίσ κάποια επίδραςθ ςτθν διαχείριςθ του δικτφου, ενϊ μεγάλεσ εταιρίεσ 

ςτοχεφουν ςτθν αφξθςθ αυτοφ του ποςοςτοφ ςτο  70%. 
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Ψζλοσ, όπωσ και με άλλεσ μορφζσ ενζργειασ, μια άλλθ μορφι αποκικευςθσ 

είναι να μετατραπεί θ ενζργεια άμεςα ςτθν τελικι τθσ χριςθ. Υαραδείγματοσ 

χάριν, ςυνθκίηεται θ άντλθςθ, προσ αποκικευςθ ςε δεξαμενζσ, νεροφ με 

αντλίεσ που κινοφνται με αιολικι ενζργεια. Χε ειδικζσ περιπτϊςεισ, θ 

ενζργεια μπορεί να αποκθκευτεί άμεςα υπό μορφι κερμότθτασ (για νερό ι 

τθ κζρμανςθ χϊρου), ωσ πόςιμο νερό (με μθχανζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ), ι 

ακόμα και υπό μορφι πάγου για τθν ψφξθ. 

Άμεςθ εφαρμογι τθσ ανεμογεννιτριασ ζχουμε ςτο θλεκτρικό ρεφμα μιασ και 

οι μικρότερεσ ανεμογεννιτριεσ μποροφν άνετα να καλφψουν ζνα ςπίτι 100-

150 τετραγωνικϊν μζτρων. Άλλθ εφαρμογι τθσ είναι ςτο να ηεςταίνει το 

νερό, είτε άμεςα για χριςθ είτε αποκθκεφοντασ το ςε μπαταρίεσ. 

 

Εικ. 9. Ανεμογεννιτρια ςε κατοικία. 

(Σικολογικι Ξίνθςθ Ξοηάνθσ Σκτϊβριοσ 2009 

Υλθροφ. Ο. Ψςικριτηισ) 

 

3.4.Γεωκερμία 

 Θ αρχι του γεωκερμικοφ κλιματιςμοφ βαςίηεται ςτο γεγονόσ ότι λίγα μζτρα 

κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ θ κερμοκραςία του εδάφουσ είναι ςτακερι 

ςτουσ 18-20 βακμοφσ Ξελςίου. Αν ςυνεπϊσ εκμεταλλευτοφμε τθ διαφορά 

κερμοκραςίασ μεταξφ υπεδάφουσ και επιφάνειασ, μποροφμε να κερμάνουμε 
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χϊρουσ το χειμϊνα και να τουσ ψφξουμε αντίςτοιχα το καλοκαίρι. Αυτό 

γίνεται με τθ χριςθ μιασ γεωκερμικισ αντλίασ κερμότθτασ, θ δε κερμότθτα 

μεταδίδεται μζςω ενόσ δικτφου ςωλθνϊςεων που είτε βρίςκονται ςε 

οριηόντια διάταξθ και χαμθλό βάκοσ, είτε ςε κατακόρυφθ διάταξθ (ςχ.2) 

εκμεταλλευόμενοι μία γεϊτρθςθ που γίνεται γι’ αυτό το λόγο. 

 

χ. 2.Κατακόρυφο και οριηόντιο ςφςτθμα γεωκερμικισ αντλίασ. 

(Αλαζηαζία Μπέλοσ Κέληρο Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέργεηας ΚΑΠΕ) 

 

Πια γεωκερμικι αντλία κερμότθτασ καταναλϊνει ςυνικωσ γφρω ςτο 25-30% 

τθσ ενζργειασ που αποδίδει, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςθμαντικά ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

 

Ειδικότερα: Ζνα ςφςτθμα γεωκερμικϊν αντλιϊν κερμότθτασ (ΓΑΘ) αποτελεί-

ται από τρία μζρθ:  

•   Χφςτθμα   εναλλαγισ   κερμότθτασ   εντόσ   εδάφουσ (γεωεναλλάκτεσ 

κερμότθτασ ι υδρογεϊτρθςθ) 

Γεωκερμικι αντλία κερμότθτασ (κυρίωσ αντλία κερμότθτασ νεροφ-νεροφ) 
Χφςτθμα κζρμανςθσ ι/και ψφξθσ εντόσ του κτιρίου 
Ψο ςφςτθμα ΓΑΚ λειτουργεί ςαν αναςτρζψιμθ ψυκτικι διάταξθ με λιψθ 
κερμότθτασ από ζνα χϊρο και απόκεςθ τθσ ςε ζναν άλλο χϊρο, το οποίο 
ςθμαίνει ότι κατά τθ χειμερινι περίοδο θ κερμότθτα λαμβάνεται από το 
ζδαφοσ και αποτίκεται ςτον εςωτερικό χϊρο (κζρμανςθ) και το καλοκαίρι 
ςυμβαίνει το αντίκετο (ψφξθ). Πε άλλα λόγια, το ςφςτθμα ΓΑΚ 
πραγματοποιεί εναλλαγι κερμότθτασ μεταξφ του εδάφουσ και των 
εςωτερικϊν χϊρων. 
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Ζνα ςωςτά ςχεδιαςμζνο και καταςκευαςμζνο ςφςτθμα ΓΑΚ λειτουργεί με 
τουλάχιςτον 30% υψθλότερθ ενεργειακι απόδοςθ από αυτι του καλφτερου 
ςυςτιματοσ μιασ αντλίασ κερμότθτασ αζρα-αζρα λόγω: 
Ψθσ χριςθσ νεροφ δεδομζνου ότι το νερό ζχει πολφ καλφτερεσ ιδιότθτεσ 
μετάδοςθσ κερμότθτασ από τον αζρα. 
Ψθσ ςτακερισ κερμοκραςίασ -που παρζχεται από τουσ γεωεναλλάκτεσ ςτθ 
ΓΑΚ- θ οποία είναι υψθλότερθ από τισ ακραίεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ ςε 
περιπτϊςεισ αιχμϊν του κερμικοφ φορτίου και χαμθλότερθ από τισ ακραίεσ 
ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ ςε περιπτϊςεισ αιχμϊν του ψυκτικοφ φορτίου. 
 
2.3.1. Χφςτθμα εναλλαγισ κερμότθτασ εντόσ 
 
Υαρόλο που οι κατακόρυφοι ΓΕΚ ζχουν υψθλότερο κόςτοσ από τουσ 
αντίςτοιχουσ οριηόντιουσ, οι κατακόρυφοι χρθςιμοποιοφνται ςτισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ λόγω των δφο κφριων πλεονεκτθμάτων: 
Απαιτείται λιγότεροσ χϊροσ ςε ςχζςθ με τουσ οριηοντίουσ ΓΕΚ. 
Δεν αντιμετωπίηονται τεχνικζσ δυςκολίεσ όπωσ ςτισ υδρο-γεωτριςεισ. 
Θ τυπικι τεχνολογία για τθν καταςκευι ενόσ κατακόρυφου ΓΕΚ περιλαμβάνει 
απλό ι διπλό ςωλινα ςχιματοσ "U" ο οποίοσ τοποκετείται ςε μια ι 
περιςςότερεσ κατακόρυφεσ γεωτριςεισ, ςυνικωσ 50-100m βάκουσ θ 
κακεμία. Πεταξφ των ςωλινων ςχιματοσ "U" και των τοιχωμάτων των 
γεωτριςεων πραγματοποιείται πλιρωςθ με νερό γεϊτρθςθσ (Χκανδιναβικι 
πρακτικι), εάν ο υδροφόροσ ορίηοντασ τθσ περιοχισ βρίςκεται ςε μικρό 
βάκοσ και θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ διαφορετικϊν υδροφόρων οριηόντων δεν 
δθμιουργεί πρόβλθμα, ι, πιο ςυχνά, πραγματοποιείται πλιρωςθ με 
ρευςτοκονίαμα. 
Ξατακόρυφοι ΓΕΚ προςφζρονται από αρκετοφσ καταςκευαςτζσ ςαν 
τυποποιθμζνα προϊόντα, ςτα οποία ζχουν πραγματοποιθκεί δοκιμζσ και είναι 
πιςτοποιθμζνα. Επίςθσ, απαραίτθτα υλικά όπωσ ρευςτοκονίαμα, ςυνδζςεισ 
ςωλινων, κυκλοφορθτζσ κλπ. ζχουν ςχεδιαςτεί ειδικά για εγκαταςτάςεισ ΓΑΚ 
και είναι διακζςιμα ςτθν αγορά. 
Σ ςχεδιαςμόσ, θ εγκατάςταςθ και θ δοκιμαςτικι λειτουργία όλων των τφπων 
των ΓΕΚ περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτα γερμανικά πρότυπα VDI4640. Πια 
απλοποιθμζνθ ζκδοςθ οριςμζνων κανονιςμϊν VDI 4640 ζχουν ενςωματωκεί 
ςτο νζο πρότυπο ΕΡ 15450 «Χυςτιματα Κζρμανςθσ ςτα κτίρια - Χχεδιαςμόσ 
ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με αντλίεσ κερμότθτασ> (standard ΕΡ 15450 
"Heating systems in buildings - Design of heat pump heating systems"). 
Εκτόσ από τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ VDI 4640, μεκοδολογία ςχεδιαςμοφ 
για ΓΕΚ περιγράφεται επίςθσ ςτο εγχειρίδιο τθσ ASHRAE 1995 ςε εφαρμογζσ 
κζρμανςθσ, αεριςμοφ και κλιματιςμοφ (HVAC), ςτο κεφάλαιο 29 τθσ 
γεωκερμικισ ενζργειασ. Επίςθσ, οριςμζνοι υπολογιςτικοί κϊδικεσ είναι 
διακζςιμοι, ςυνικωσ από τουσ καταςκευαςτζσ των αντλιϊν κερμότθτασ. Ζνασ 
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τζτοιοσ κϊδικασ είναι ο «Χχεδιαςτισ Γιινων Χυςτθμάτων» ("Earth Energy 
Designer"- EED), ο οποίοσ ζχει αναπτυχκεί από το Υανεπιςτιμιο Lund ςτθ 
Χουθδία, ςαν αποτζλεςμα γερμανο-ςουθδικισ ςυνεργαςίασ. 
 
3.4.1.Γεωεναλλάκτεσ κερμότθτασ-ΓΕΘ,ςφςτθμα Κλειςτοφ Βρόχου 
 

• Σριηόντιοι ΓΕΚ: ςωλινεσ καμμζνοι ςτο ζδαφοσ ςε οριηόντια διάταξθ 
(εικ.10) μζςα ςε χαντάκια, ςε βάκοσ μεταξφ 0,6-2,0m το οποίο εξαρτάται από 
τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν. 

 

Εικ. 10.Οριηόντια διάταξθ ςωλινων. 

(Αλαζηαζία Μπέλοσ Κέληρο Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέργεηας ΚΑΠΕ) 

 

• Ξατακόρυφοι ΓΕΚ (Borehole Heat Exchangers - BHEs): ςωλινεσ καμμζνοι 
ςτο ζδαφοσ ςε κατακόρυφθ διάταξθ (εικ.11) μζςα ςε γεωτριςεισ (boreholes). 

 

Εικ. 11.Κατακόρυφθ διάταξθ ςωλινων. 

(Αλαζηαζία Μπέλοσ Κέληρο Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέργεηας ΚΑΠΕ) 

 

Ψυπικό υλικό ςωλινων είναι το πολυαικυλζνιο υψθλισ πυκνότθτασ (High 
Density Polyethylene-HDPE), με διάρκεια ηωισ το λιγότερο 50 ζτθ, και τυπικι 
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εξωτερικι διάμετρο ςωλινα 32 ι 40 mm. Εξαρτϊμενθ από το εφροσ τθσ 
κερμοκραςίασ λειτουργίασ (παράμετροσ ςχεδίαςθσ), θ πλιρωςθ του ςωλινα 
πραγματοποιείται με νερό ι με μίγμα νεροφ και αντιψυκτικοφ υγροφ. 

Ψο ψυκτικό υγρό τθσ ΓΑΚ είναι δυνατόν να ρζει διαμζςου των ΓΕΚ ςτισ ΓΑΚ οι 
οποίεσ ονομάηονται αντλίεσ κερμότθτασ απευκείασ εκτόνωςθσ (direct 
expansion heat pump). 

 

Ωδρογεϊτρθςθ, Χφςτθμα Ανοικτοφ Βρόχου 

Αναφερόμενοι ςτισ υδρογεωτριςεισ, μικρζσ λίμνεσ κ.λπ. το νερό αντλείται 
από το ζδαφοσ, το οποίο χρθςιμοποιείται ςαν δεξαμενι κερμότθτασ. 

 

 3.4.2..Γεωκερμικζσ Αντλίεσ Θερμότθτασ (ΓΑΘ) 
 
 

 

Χυνικωσ χρθςιμοποιοφνται ςπειροειδείσ (scroll) ςυμπιεςτζσ με ρφκμιςθ on-
off και ςαν ψυκτικά υγρά τα R407C ι R134a με τθν τάςθ να αντικαταςτακοφν 
από το R410A, το οποίο ζχει καλφτερεσ ιδιότθτεσ μετάδοςθσ κερμότθτασ και 
καλφτερθ απόδοςθ ςε αναςτρζψιμα ςυςτιματα για λειτουργία 
κζρμανςθσ/ψφξθσ. Πελλοντικι τάςθ είναι θ ειςαγωγι ςυμπιεςτϊν 
μεταβλθτισ ιςχφοσ. 

Σ ςυντελεςτισ ενεργειακισ απόδοςθσ (COP) των ΓΑΚ ορίηεται ςαν το λόγο 
τθσ αποδιδόμενθσ ενζργειασ προσ τθν θλεκτρικι κατανάλωςθ. Σ εποχιακόσ 
ςυντελεςτισ απόδοςθσ (SPF) είναι το ολοκλιρωμα του COP κατά τθν περίοδο 
κζρμανςθσ ι / και ψφξθσ. Ψυπικζσ τιμζσ των COP και SPF για ςυνδυαςμό τθσ 
ΓΑΚ με ΓΕΚ και ενδοδαπζδιο ςφςτθμα κζρμανςθσ είναι μεταξφ 3,5 και 5,0. 
Χτθν περίπτωςθ που θ ΓΑΚ ςυνδζεται με ςφςτθμα ανοιχτοφ βρόχου δθλαδι 
με υδρογεϊτρθςθ, οι τυπικζσ τιμζσ των COP και SPF είναι μεταξφ 4,0 και 6,5. 

Αντίκετα με τισ αντλίεσ κερμότθτασ αζρα-αζρα, οι τιμζσ των COP και SPF των 
ΓΑΚ πλθςιάηουν μεταξφ τουσ δεδομζνων των ςτακερϊν παραμζτρων 
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ΓΑΚ. Γενικά, όςο μικρότερθ είναι θ 
κερμοκραςιακι διαφορά μεταξφ ΓΕΚ και νεροφ για κζρμανςθ και ψφξθ των 
κτιρίων, τόςο υψθλότερο είναι το COP. 

Σι ΓΑΚ νεροφ-νεροφ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για κζρμανςθ και ψφξθ 
κτιρίου,(εικ.12) όπωσ επίςθσ και για παροχι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. 
Εγκακίςτανται ςτα περιςςότερα ςυςτιματα ΓΑΚ παρόλο που οριςμζνοι 
καταςκευαςτζσ διακζτουν επίςθσ ΓΑΚ νεροφ-αζρα. 
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Εικ. 12.Γεωκερμικι αντλία κερμότθτασ ςε κτίριο. 

(Αλαζηαζία Μπέλοσ Κέληρο Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέργεηας ΚΑΠΕ) 

 

Χε αντίκεςθ με τθν κατάςταςθ πριν 10 χρόνια, ςιμερα ΓΑΚ νεροφ-νεροφ 
υψθλισ απόδοςθσ είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά. 
 

 3.5.υςτιματα κζρμανςθσ/ψφξθσ εντόσ κτιρίο 

 

Θ ενεργειακι απόδοςθ των ςυςτθμάτων ΓΑΚ ενιςχφεται, όταν θ 
κερμοκραςία λειτουργίασ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ του κτιρίου είναι 
χαμθλι. Χε περίπτωςθ λειτουργίασ ψφξθσ, υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ του 
ςυςτιματοσ ψφξθσ οδθγοφν ςε καλφτερθ ενεργειακι απόδοςθ. Χυςτιματα 
κζρμανςθσ που λειτουργοφν ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ είναι το ενδοδαπζδιο 
ςφςτθμα, το ενδοτοίχιο ακολουκοφμενα από fan-coils και κεντρικζσ κλιμα-
τιςτικζσ μονάδεσ με αεραγωγοφσ. Χτθν περίπτωςθ ψφξθσ, τα καλφτερα 
ςυςτιματα είναι τα ςυςτιματα οροφισ και ενδοτοίχια ςυςτιματα. 
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3.6.Βιομάηα 

Ωσ βιομάηα ορίηεται θ φλθ που ζχει βιολογικι (οργανικι) προζλευςθ. 

Υρακτικά περιλαμβάνεται ςε αυτιν οποιοδιποτε υλικό προζρχεται άμεςα ι 

ζμμεςα από τον φυτικό κόςμο. Υιο ςυγκεκριμζνα, με τον όρο βιομάηα 

εννοοφμε τα φυτικά και δαςικά υπολείμματα (καυςόξυλα, κλαδοδζματα, 

άχυρα, πριονίδια, ελαιοπυρινεσ, κουκοφτςια), τα ηωικά απόβλθτα (κοπριά, 

άχρθςτα αλιεφματα), τα φυτά που καλλιεργοφνται ςτισ ενεργειακζσ φυτείεσ 

για να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πθγι ενζργειασ, κακϊσ επίςθσ και τα αςτικά 

απορρίμματα και τα υπολείμματα τθσ βιομθχανίασ τροφίμων, τθσ αγροτικισ 

βιομθχανίασ και το βιοαποικοδομιςιμο κλάςμα των αςτικϊν απορριμμάτων.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, ς’αυτιν περιλαμβάνονται: 
 
•    Σι φυτικζσ φλεσ που προζρχονται είτε από φυςικά οικοςυςτιματα, όπωσ 
π.χ. τα αυτοφυι φυτά και δάςθ, είτε από τισ ενεργειακζσ καλλιζργειεσ (ζτςι 
ονομάηονται τα φυτά που καλλιεργοφνται ειδικά με ςκοπό τθν παραγωγι 
βιομάηασ για παραγωγι ενζργειασ) γεωργικϊν και δαςικϊν ειδϊν, όπωσ π.χ. 
το ςόργο το ςακχαροφχο, το καλάμι, ο ευκάλυπτοσ κ.ά., 
 
 •    τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα τθσ φυτικισ, ηωικισ, δαςικισ και 
αλιευτικισ παραγωγισ, όπωσ π.χ. τα άχυρα, ςτελζχθ αραβόςιτου, ςτελζχθ 
βαμβακιάσ, κλαδοδζματα, κλαδιά δζνδρων, φφκθ, κτθνοτροφικά απόβλθτα, 
οι κλθματίδεσ κ.ά., 
 
 •    τα υποπροϊόντα που προζρχονται από τθ μεταποίθςθ ι επεξεργαςία των 
υλικϊν αυτϊν, όπωσ π.χ. τα ελαιοπυρθνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκιςμοφ 
βαμβακιοφ, το πριονίδι κ.ά., 
κακϊσ και 
 
  •   το βιολογικισ προζλευςθσ μζροσ των αςτικϊν λυμάτων και ςκουπιδιϊν. 
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Θ βιομάηα χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθν παραγωγι κερμικισ και 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Ειδικότερα μπορεί να αξιοποιθκεί για τθν κάλυψθ 

ενεργειακϊν αναγκϊν (κζρμανςθσ, ψφξθσ, θλεκτριςμοφ κ.λπ.) και ακόμα για 

τθν παραγωγι υγρϊν βιοκαυςίμων (βιοαικανόλθ, βιοντιηελ κ.λπ.).  

     Χτθν Ελλάδα, οι κυριότερεσ εφαρμογζσ αφοροφν ςε παραγωγι κερμικι 

ενζργειασ ςε γεωργικζσ και δαςικζσ βιομθχανίεσ, ςε κζρμανςθ ςτον οικιακό 

τομζα, ενϊ ζχει ξεκινιςει και θ παραγωγι βιοντιηελ.  

      Χιμερα, θ ανάγκθ για προςταςία του περιβάλλοντοσ είναι πιο άμεςθ και 

επιτακτικι από ποτζ. Γεγονόσ που με τθ ςειρά του γεννά τθν ανάγκθ για 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, όχι μόνο ςε ςυνολικό αλλά και ςε ατομικό επίπεδο. 

Χε αυτό το πλαίςιο, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ραγδαία 

αφξθςθ των τιμϊν των ςυμβατικϊν καυςίμων, κακιςτοφν τθ χριςθ 

Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ (Α.Υ.Ε.) μία βιϊςιμθ λφςθ και ςτον οικιακό 

τομζα. 

         Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν 

Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ ςε μία κατοικία, είναι να ζχει προθγθκεί θ 

εφαρμογι μιασ ςειράσ από τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ : 

(α) τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου μζςω του 

βιοκλιματικοφ αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ, που αξιοποιεί τισ τοπικζσ 

κλιματικζσ και περιβαλλοντικζσ παραμζτρουσ για κζρμανςθ/ ψφξθ και 

φωτιςμό  

(β) τθ χριςθ κατάλλθλων δομικϊν ςτοιχείων, κερμομόνωςθ εξωτερικϊν 

τοιχοποιιϊν, χριςθ κατάλλθλων υαλοπινάκων για να ζχουμε μια ςυνολικι 

μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν.  

      Ωςτόςο, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ δεν αφορά μόνο ςτθν χριςθ των 

κατάλλθλων τεχνικϊν ι τεχνολογιϊν, αλλά και ςτθν υπεφκυνθ και ενεργειακά 

ορκολογικι ςυμπεριφορά του καταναλωτι, τθ ςυμπεριφορά όλων μασ. Χε 

αυτιν τθν κατεφκυνςθ, θ χριςθ ενεργειακά αποδοτικϊν θλεκτρικϊν 

ςυςκευϊν και λαμπτιρων, αλλά και θ μελζτθ και ο προςδιοριςμόσ των 

ενεργειακϊν αναγκϊν, ζχουν κακοριςτικι ςθμαςία.  
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      Χτον οικιακό τομζα, θ κφρια χριςθ τθσ βιομάηασ αφορά ςτθν καφςθ τθσ 

για κζρμανςθ και παραγωγι ηεςτοφ νεροφ.  

Χε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ βιομάηα που χρθςιμοποιείται μπορεί να είναι ςε : 

(α) ακατζργαςτθ μορφι, όπωσ καυςόξυλα, πυρθνόξυλο, ςπαςμζνα 

κουκοφτςια κλπ.,  

(β) επεξεργαςμζνθ μορφι για ευκολότερθ χριςθ, αποκικευςθ και 

μεταφορά, όπωσ μπρικζτεσ ι ςυςςωματϊματα βιομάηασ (pellets).  

Για τθν καφςθ τθσ βιομάηασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν:  

(α)τυπικό τηάκι με απόδοςθ 20-30%,  

(β) ενεργειακό τηάκι (που κερμαίνει και άλλουσ χϊρουσ ι νερό) με απόδοςθ 

80-85%,  

(γ) ςόμπα ξφλου ι pellets με απόδοςθ 90%,  

(δ) λζβθτασ ξφλου ι pellets για κεντρικι κζρμανςθ με απόδοςθ 70-90%. 

(εικ.13) 

  

 

Εικ. 13. Πορφι βιομάηασ. 
(Θέρκαλζε κε βηοκάδα ζηολ οηθηαθό ηοκέα Ι.Παπακηταήι ζσλεργάηες ηκήκαηος βηοκάδας ΚΑΠΕ.) 
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3.6.1. Τύποι συστημάτωμ θέρμαμσης με βιομάζα οικιακής κλίμακας 

 Κερμαίνουν ενιαίουσ χϊρουσ (ζωσ 120μ2), ...και ενςωματωμζνο 

λζβθτα. 

 Διακζςιμεσ ςε 5-15 kw 

 Θ φωτιά φαίνεται. 

 Θ κερμότθτα μεταφζρεται με ακτινοβολία, κάποιεσ φορζσ με 
μεταφορά. 

 κοφτςουρα ι πελλζτεσ. 
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3.6.2.Χαρακτθρίςτθκα για ςυςκευζσ και ςόμπεσ 

     Θ ςόμπα για κοφτςουρα (εικ.14)απαιτεί χειρωνακτικι εργαςία αλλά το 

καλό με τθν ξυλόςομπα είναι ότι μποροφμε να προμθκευτοφμε ξφλα ςε 

χαμθλι τιμι. Αυτό που μασ είναι δφςκολο είναι να ελζγξουμε τθν 

κερμοκραςία τθσ .Χυνικωσ θ απόδοςθ μιασ ςόμπασ μπορεί να κυμαίνεται 

από 30-65% και ςτθν μζγιςτθ απόδοςθ τθσ το 80%. 

Θ ςόμπα με pellets μασ παρζχει κερμότθτα όποτε χρειαηόμαςτε και είναι 

πολφ πιο εφχρθςτθ από μια ξυλόςομπα. επίςθσ ζχει χαμθλι ςυντιρθςθ και 

προμθκεφεται το καφςιμο pellets χειρωνακτικά μζςω μιασ χοάνθσ. Ψο 

αρνθτικό με τθν ςόμπα pellets είναι ότι ζχει ακριβό καφςιμο και μπορεί να 

μθν υπάρχει ςτθν περιοχι τθσ κατοικίασ.Ζχει όμωσ μεγάλθ απόδοςθ, 80-90%. 

Σι ςόμπεσ για κοφτςουρα είναι πλζον κλειςτζσ ςυςκευζσ   .Ζχουνε βζβαια 

βελτιωμζνεσ αποδόςεισ ςε ςχζςθ με τα ανοιχτά τηάκια 10-20% παραπάνω 

.Πποροφν να είναι ελεφκερεσ ςτο χϊρο ι ενςωματωμζνεσ κάπου και 

παίρνουν κοφτςουρα διάςταςθσ 25-33 εκατοςτά .Θ ςυνικθ καταςκευι τουσ 

είναι από χυτοςίδθρο ,χάλυβα θ μπορεί να είναι και κεραμικά ςε διάφορεσ 

διαςτάςεισ .Σι ςόμπεσ ζχουν πυρίμαχθ επζνδυςθ και θ ρφκμιςθ του αζρα 

γίνεται χειρονακτικά. 
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Εικ. 14.ομπα με κοφτςουρα. 
(Θέρκαλζε κε βηοκάδα ζηολ οηθηαθό ηοκέα Ι.Παπακηταήι ζσλεργάηες ηκήκαηος βηοκάδας ΚΑΠΕ.) 

 

3.6.3.Χόμπεσ για πελλζτεσ 

Χτισ ςόμπεσ αυτζσ θ φλόγα τουσ είναι ορατι και ζχουν μεγάλθ κερμοκραςία 

επαφισ 150 ο C . Είναι και αυτζσ ελευκερζσ ςτο χϊρο ι ενςωματωμζνεσ ςε 

κάποιο ςθμείο του ςπιτιοφ, ζχουν αυτόματθ ζναυςθ και τροφοδοςία και 

ταυτόχρονα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και λζβθτασ για τθν κζρμανςθ και των 

υπόλοιπων δωματίων του ςπιτιοφ. Ψο καφςιμο που χρθςιμοποιείται είναι 

αποκλειςτικά pellets και το κόςτοσ αν και είναι ςχετικά μεγάλο δίνει απόδοςθ 

τθσ τάξεωσ των 80-90%. 

     Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ κεντρικοί λζβθτεσ για υψθλότερεσ κερμικζσ 

ανάγκεσ όπωσ κτίρια. Ζχουν αυτόματθ λειτουργία και χρθςιμοποιοφνται με 

λεβθτοςτάςιο θ οποιαδιποτε άλλο χϊρο χωρίσ κζρμανςθ. Ζχουν αποδόςεισ 

90% ςε πλιρθ φορτίο και λίγο λιγότερο ςε μερικό. Ψα υλικά καφςιμου που 

απαιτοφνται είναι κοφτςουρα, πελλζτεσ και κρυμματιςμζνο ξφλο. 
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3.6.4.Λζβθτασ για πελλζτεσ 

Σ λζβθτασ (ςχ.3)αυτόσ ζχει καλό επίπεδο αυτοματιςμϊν και εφκολθ 

διαχείριςθ και αποκικευςθ καφςιμου, είναι διακζςιμοι από 5-50kw και 

ζχουν απόδοςθ 80-90%. 

 

 

χ. 3. Λζβθτασ για πελλζτεσ. 

(Θέρκαλζε κε βηοκάδα ζηολ οηθηαθό ηοκέα 

Ι.Παπακηταήι ζσλεργάηες ηκήκαηος βηοκάδας 

ΚΑΠΕ.) 

 

1. Πόνωςθ 

2. Εςτία 

3. Δοχείο ςτάχτθσ 

4. Αιςκθτιρασ 

 

5. Ειςαγωγι δευτερεφοντοσ 

αζρα 

6. Εναλλάκτθσ Κερμότθτασ 

7. Αυτόματοσ 

κακαριςμόσ 

εναλλάκτθ 

8. Ζνωςθ καμινάδασ 

9. Αιςκθτιρασ λάμδα 

10. Ειςαγωγι πρωτεφοντοσ 
αζρα. 
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Θρυμματιςμζνο ξφλο: ο λζβθτασ για το κρυμματιςμζνο ξφλο (ςχ.4) είναι 

κατάλλθλοσ για τροφοδοςία για άνω από 25kw και ζχει αυτόματθ 

τροφοδοςία καφςιμου. Χρειάηεται για αποκικευςθ μεγάλο χϊρο και μεγάλο 

εξοπλιςμό και ζχει ωσ καφςιμο τοπικι φκθνι φλθ. 

Σι λζβθτεσ για κρυμματιςμζνο ξφλο. Υαράγουν από 30-100kw αυτοί που 

είναι οικιακοί για κζρμανςθ και νερό χριςθσ ςε μικρά δίκτυα. Ζχουν μζγεκοσ 

κουηίνασ και  χρειάηονται υψθλϊν προδιαγραφϊν καφςιμο με <30% 

υγραςία.300kw παράγουν οι λζβθτεσ που είναι για κζρμανςθ και νερό 

χριςθσ, μικρά δίκτυα κερμότθτασ ι μεγάλα κτίρια. Ψο καφςιμο χορθγείται 

ςφμφωνα με προδιαγραφζσ και με υγραςία <40%. 

Ψα χαρακτθρίςτθκα του καυςτιρα είναι ότι ζχει αυτόματθ ζναυςθ ,αυτόματο 

κακαριςμό αυτόματθ απομάκρυνςθ ςτάχτθσ και τθλεχειριςμό. Οειτουργεί 

παρόμοια με τον καυςτιρα πελλζτεσ, απαιτεί πιο ανκεκτικό ςφςτθμα 

τροφοδοςίασ και ζχει μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ ςτθ ςυντιρθςθ. 

 

 

χ. 4. Λζβθτασ για κρυμματιςμζνο ξφλο. 
(Θέρκαλζε κε βηοκάδα ζηολ οηθηαθό ηοκέα Ι.Παπακηταήι ζσλεργάηες ηκήκαηος βηοκάδας ΚΑΠΕ.) 
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3.6.5. Λζβθτεσ για κοφτςουρα     

Χτο λζβθτα με τα κοφτςουρα (ςχ.5) θ φόρτωςθ καφςιμου γίνεται χειροκίνθτα 

με ζναυςθ. Ωπάρχει αςυνεχισ λειτουργία και υψθλζσ κερμοκραςίεσ ζωσ 1000 

ο C .  

Επίςθσ μποροφμε να παρζχουμε πολυτροφοδόςια με μικρότερθ απόδοςθ και 
υπάρχει και ανεμιςτιρασ για απορρόφθςθ αζριων. 

 

    1.        Χοάνθ καυςίμου 

2. Κάλαμοσ καφςθσ 

3. Αναρροφθτικόσ ανεμιςτιρασ 

4. Χφνκετοσ ζλεγχοσ 

5. Εναλλάκτθσ Κερμότθτασ 

6. Χφςτθμα αφαίρεςθσ  

7. αερίων, για να αποτραπεί κάκε 

διαφυγι καπνοφ. 

χ.  5. Λζβθτασ για κοφτςουρα. 
(Θέρκαλζε κε βηοκάδα ζηολ οηθηαθό ηοκέα Ι.Παπακηταήι ζσλεργάηες ηκήκαηος βηοκάδας ΚΑΠΕ.) 
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Εικ. 15. Σφποι διάφορων λεβιτων. 
(Θέρκαλζε κε βηοκάδα ζηολ οηθηαθό ηοκέα Ι.Παπακηταήι ζσλεργάηες ηκήκαηος βηοκάδας ΚΑΠΕ.) 

3.7.υςτιματα κυματικισ ενζργειασ 

   Θ ενζργεια από τα κφματα παράγεται από τθν κίνθςθ των κυμάτων ςτθν 
καλάςςια επιφάνεια που προκαλείται από τουσ κατά τόπουσ ανζμουσ.  

    Θ κυματικι ενζργεια αποτελεί μία μθ ςυνθκιςμζνθ χαμθλισ ςυχνότθτασ 
πθγι ενζργειασ θ οποία κα πρζπει να μετατραπεί ςε ςυχνότθτα τθσ τάξεωσ 
των 60 Θertz πριν ενςωματωκεί ςτο θλεκτρικό δίκτυο. Υαρόλο που τα 
τελευταία χρόνια πολλά ςυςτιματα ζχουν επινοθκεί μόνο ζνα μικρό ποςοςτό 
ζχει δοκιμαςτεί και αξιολογθκεί για τθν αξιοπιςτία τουσ. Επιπρόςκετα, 
ελάχιςτα από αυτά ζχουν δοκιμαςτεί ςτθν κάλαςςα υπό πραγματικζσ 
ςυνκικεσ εξομοίωςθσ ενϊ τα περιςςότερα ζχουν αξιολογθκεί ςε 
εργαςτθριακζσ δεξαμενζσ.  
       'Ζνα ςφςτθμα κυματικισ ενζργειασ μπορεί να τοποκετθκεί ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο ςτον ωκεανό και να παράγει ενζργεια, μπορεί να είναι 
αγκυρωμζνο ςτο πυκμζνα ι πλωτό ανοιχτά τθσ κάλαςςασ, ι ςφςτθμα 
εγκαταςτθμζνο ςτα παράλια ι ςτα ρθχά νερά. Ζνα τζτοιο ςφςτθμα μπορεί 
επίςθσ να είναι ολικά βυκιςμζνο ςτο νερό θ να είναι τοποκετθμζνο πάνω 
από τθν καλάςςια επιφάνεια ςε μία πλωτι πλατφόρμα. Υαρά τισ 
δυνατότθτεσ που παρουςιάηουν τα ςυςτιματα κυματικισ ενζργειασ τα 
περιςςότερα πρωτότυπα αυτϊν ζχουν εγκαταςτακεί ςτισ ακτζσ. Θ αιςκθτικι 
επίδραςθ ενόσ ςυςτιματοσ ςτο περιβάλλον εξαρτάται από τον τφπο που κα 
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υιοκετθκεί, ζτςι ζνα ςφςτθμα μερικϊσ βυκιςμζνο ι τοποκετθμζνο λίγα 
χιλιόμετρα μακριά δεν επθρεάηει τθν εναρμόνιςθ του ςυςτιματοσ ςτο 
φυςικό περιβάλλον. Αντίκετα ςυςτιματα κυματικισ ενζργειασ τοποκετθμζνα 
ςτισ ακτζσ μπορεί να επιδράςουν αρνθτικά ςτθν όλθ αιςκθτικι και να 
μετατρζψουν ζνα φυςικό περιβάλλον ςε άκρωσ βιομθχανικό. Ζτςι προςοχι 
απαιτείται τόςο ςτθν μορφι του ςυςτιματοσ που πρόκειται να υιοκετθκεί 
κακϊσ και πωσ κα εναρμονιςτεί με τθν υπάρχουςα αρχιτεκτονικι τοπίου και 
το φυςικό ανάγλυφο τθσ περιοχισ. Θ ςυνεργαςία του μελετθτι αρχιτζκτονα 
και μθχανολόγου μθχανικοφ κρίνεται απαραίτθτθ και επιτακτικι για 
αρμονικό ςχεδιαςμό. 

    Ξατά τθν δεκαετία του '70 μόνο δφο χϊρεσ κατάφεραν να αναδείξουν τισ 
δυνατότθτεσ των ςυςτθμάτων κυματικισ ενζργειασ μζςα από τα ερευνθτικά 
τουσ προγράμματα, θ Λαπωνία και θ Πεγάλθ Βρετανία. Σι επίμονεσ 
προςπάκειεσ των ερευνθτϊν τουσ κατάφεραν να βελτιϊςουν τθν απόδοςθ 
παραγωγικότθτασ των ςυςτθμάτων αυτϊν. Χε γενικζσ γραμμζσ τα ςυςτιματα 
μποροφν να διαχωριςτοφν ςε δφο κατθγορίεσ, τα ςτακερά και τα πλωτά. 

Ψα ςτακερά ςυςτιματα τα οποία τοποκετοφνται ςτισ ακτζσ ι ςτα ρθχά νερά 
ζχουν ςθμαντικά πλεονεκτιματα ζναντι των πλωτϊν ςυςτθμάτων και 
ςυγκεκριμζνα ςτον τομζα τθσ ςυντιρθςθσ. 

3.7.1.Σα ςτακερά ςυςτιματα 

Ψοποκετοφνται ςτισ ακτζσ (ςχ.6) ι ςτα ρθχά νερά ζχουν ςθμαντικά 
πλεονεκτιματα ζναντι των πλωτϊν ςυςτθμάτων και ςυγκεκριμζνα ςτον 
τομζα τθσ ςυντιρθςθσ. 

 

χ. 6.Συποσ ςυςτιματοσ κυματικισ ενζργειασ. 

(Layman’s guidebook on how to develop a small hydro site, 

παρατζέλ ζηα πιαίζηα ζσκβοιαίοσ ηες Επηηροπής ηωλ 

Εσρωπαϊθώλ Κοηλοηήηωλ, Γ.Δ. γηα ηελ Ελέργεηα, από ηελ 

Εσρωπαϊθή Εηαηρεία Μηθρώλ Υδροειεθηρηθώλ, 1997.) 

 

Ωςτόςο, ο αρικμόσ των 
διακζςιμων περιοχϊν 
κατάλλθλεσ για ςτακερά 
ςυςτιματα είναι 
περιοριςμζνοσ. Σι 
ταλαντϊςεισ που 
ςυντελοφνται ςτθν ςτιλθ 
νεροφ του ςυςτιματοσ 
μετατρζπουν τθν κυματικι 
ενζργεια ςε θλεκτρικι. 
Θ διαδικαςία που 
ακολουκείται γίνεται ςε 
δφο ςτάδια. Ξακϊσ το νερό 
ειςζρχεται ςτο εςωτερικό 
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του ςυςτιματοσ αναγκάηει 
τον αζρα που υπάρχει να 
μετατοπιςτεί προσ το 
επάνω μζροσ και να κζςει 
ςε λειτουργία τθν 
τουρμπίνα θ οποία 
μετατρζπει τθν κινθτικι 
ενζργεια ςε θλεκτρικι. 

  Η διαδικαςία μετατροπισ περιγράφεται ςχθματικά ςτο παρακάτω ςχιμα.  

 

 

Θ ζρευνα που ςυντελείται ςτον τομζα αυτό τα τελευταία χρόνια ζχει 
επικεντρϊςει το επιςτθμονικό ενδιαφζρον τθσ ςτον ςχεδιαςμό και τθν 
ανάπτυξθ ςτθλϊν νεροφ που απαιτοφν λιγότερουσ περιοριςμοφσ ςτθν 
εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ.  

3.7.2.φςτθμα TAPCHAN 

Ζνα ςθμαντικό ςφςτθμα είναι το λεγόμενο TAPCHAN (Tapered channel 
systems,ςχ.7), πρόκειται δθλαδι για ςφςτθμα με χριςθ βακμιαίων καναλιϊν 
ςε δεξαμενι. Ξακϊσ το νερό ειςζρχεται ςτθν δεξαμενι τα κανάλια 
ςυμβάλουν ςτθν αφξθςθ του φψουσ των κυμάτων και ςτθν ςυνζχεια κινοφν 
ζναν άξονα τοποκετθμζνο παράλλθλα ςε αυτά. Θ κίνθςθ του άξονα 
μετατρζπει τθν κινθτικι ενζργεια ςε θλεκτρικι και ςτθν ςυνζχεια τθν 
διοχετεφει ςε θλεκτρικό δίκτυο ι αποκθκεφεται ςε μπαταρίεσ. Θ ιδζα του 
ςυςτιματοσ αυτοφ υιοκετεί αρχζσ παραδοςιακοφ υδροθλεκτρικοφ 
ςυςτιματοσ, ςυλλζγει νερό, αποκθκεφει νερό και μετατρζπει αυτό μζςω τθσ 
κίνθςθσ ςε θλεκτρικι ενζργεια. 
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χ. 7. φςτθμα TAPCHAN 
(Αλαζηαζία Μπέλοσ Κέληρο Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ Ελέργεηας ΚΑΠΕ) 

 

 

Ψα ςυςτιματα αυτά 
ζχουν χαμθλό κόςτοσ 
ςυντιρθςθσ, μεγάλθ 
αξιοπιςτία και 
επιπρόςκετα ότι θ 
δεξαμενι ζχει τθν 
δυνατότθτα να 
παράγει ενζργεια όταν 
απαιτθκεί κάτι που 
δφςκολα 
επιτυγχάνεται με άλλα 
ςυςτιματα. Δυςτυχϊσ 
όμωσ τα ςυςτιματα 
τφπου TAPCHAN δεν 
είναι κατάλλθλα για 
εφαρμογι ςε όλεσ τισ 
παράλιεσ περιοχζσ. 
Λδανικζσ περιοχζσ 
είναι εκείνεσ με 
ςτακερό ρυκμό 
κυμάτων, με καλό 
μζςο ποςό κυματικισ 
ενζργειασ και με φψοσ 
κυμάτων μικρότερο 
του 1 μζτρου, κακϊσ 
και παράλιεσ περιοχζσ 
με βακιά νερά και 
ζκταςθ για τθν 
εγκατάςταςθ 
δεξαμενισ. 

3.7.3.Σα πλωτά ςυςτιματα 

Salter Duck, Clam και Archimedes 

Ψα πλωτά ςυςτιματα, που είναι περιςςότερο γνωςτά ςτθν ερευνθτικι 
κοινότθτα είναι τα Salter Duck,(ςχ.8) Clam και Archimedes. Ψα πλωτά 
ςυςτιματα ςε αντίκεςθ με τα ςτακερά παράγουν ενζργεια από τθν αρμονικι 
κίνθςθ του πλωτοφ τμιματοσ του ςυςτιματοσ και όχι από τθν κίνθςθ τθσ 
ςτακερισ τουρμπίνασ ςτο εςωτερικό. Χτα ςυςτιματα αυτά οι οδθγοί 
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ανεβαίνουν και κατεβαίνουν ανάλογα με τθν κίνθςθ του κφματοσ και θ 
θλεκτρικι ενζργεια παράγεται μζςω τθσ κίνθςθσ αυτισ. 

 

 

χ. 8.Πλωτό ςφςτθμα. 

(Layman’s guidebook on how to develop a small hydro site, παρατζέλ ζηα πιαίζηα ζσκβοιαίοσ ηες 

Επηηροπής ηωλ Εσρωπαϊθώλ Κοηλοηήηωλ, Γ.Δ. γηα ηελ Ελέργεηα, από ηελ Εσρωπαϊθή Εηαηρεία Μηθρώλ 

Υδροειεθηρηθώλ, 1997.) 

 

Θ ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων αυτϊν ξεκίνθςε τθν δεκαετία του '80 και θ 
κακυςτζρθςθ αυτι οφείλεται ςε λάκοσ υπολογιςμοφσ που ζγιναν όςον 
αφορά το κόςτοσ παραγωγισ ενζργειασ. Ψα τελευταία χρόνια με τθν 
ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ τα λάκθ κατανοικθκαν και θ ζρευνα και ανάπτυξθ 
ξεκίνθςε και πάλι. Τμωσ οι ρυκμοί ανάπτυξθσ γίνονται με αργό ρυκμό λόγω 
μειωμζνων ερευνθτικϊν κονδυλίων και κυβερνθτικϊν επιδοτιςεων. Εξαίρεςθ 
αποτελοφν κάποια ερευνθτικά ιδρφματα ςτθν Ευρϊπθ και φωτεινό 
παράδειγμα θ Χκανδιναβία με το να πρωτοςτατεί πλζον ςτο τομζα αυτό. 

 

3.7.4.Εφαρμογι τθσ κυματικισ ενζργειασ ςε κατοικία 

Ξακϊσ τα κφματα μεταφζρουν ενζργεια και φυςικά όςο μεγαλφτερο το κφμα, 
τόςο μεγαλφτερθ θ ενζργεια που μεταφζρει. Ξακϊσ το κφμα μεταφζρεται, 
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καταλιγει ςε μία ειδικά δομθμζνθ λεκάνθ ςυλλογισ του νεροφ του. Τταν τα 
νερά από τα κφματα υποχωριςουν το νερό απελευκερϊνεται και 
διοχετεφεται μζςα από ανοίγματα τα οποία περιζχουν τουρμπίνεσ. Πε τον 
τρόπο αυτό δίνεται θ απαραίτθτθ ϊκθςθ για τθν λειτουργία των θλεκτρικϊν 
γεννθτριϊν. 

Πε τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ μεκόδου αυτισ υπολογίηεται ότι  κα παράγεται 
θλεκτρικι ενζργεια  2,9 εκατ. MW. Εμπόδιο όμωσ το οποίο κάκε άλλο παρά 
ανυπζρβλθτο είναι μιασ και μόλισ θ καταςκευι τεκεί ςε λειτουργία είναι 
οικονομικι και παρζχει ςυνζχεια ενζργεια. Πια ακόμα μζκοδοσ θ οποία 
αξιοποιεί τθν κυματικι ενζργεια, είναι τα λεγόμενα πεδία κυματικισ 
ενζργειασ ι αλλιϊσ «Φάρμεσ Ξυμάτων». Υρόκειται για καλάςςια πάρκα, 
εκτάςεισ ςτισ οποίεσ κα ζχουν τοποκετθκεί ειδικζσ ςθμαδοφρεσ οι οποίεσ κα 
αξιοποιοφν τθν ενζργεια των κυμάτων και κα τθν μετατρζπουν ςε θλεκτρικι. 
Θ μζκοδοσ αυτι παράγει κακαρι ανανεϊςιμθ ενζργεια και κεωρθτικά 
μπορεί να εφαρμοςτεί οπουδιποτε ςτον κόςμο υπάρχει κυματικι 
δραςτθριότθτα. 

Άρα, εάν ζνα πλικοσ παρόμοιων μονάδων εγκαταςτακεί ςε μια παραλία και 
ςυνδεκοφν οι κατακλίψεισ των ςε ζνα κεντρικό αγωγό, μπορεί ςε ϊρεσ 
κυματιςμοφ να μασ τροφοδοτεί με νερό ςυγκεκριμζνθσ πίεςθσ και ποςότθτα 
ανάλογθσ με το φψοσ κυματιςμοφ. 
Ζτςι το αντλοφμενο νερό μπορεί να αποκθκεφεται ςε λιμνοδεξαμενι,(εικ.16) 
αναλόγου μανομετρικοφ φψουσ με τθν πίεςι του, *άρα δυνατότθτα 
αποκικευςθσ υδραυλικισ ενζργειασ+, και από εκεί μζςω υδροςτροβίλων και 
γεννθτριϊν να παράγει θλεκτρικι ενζργεια τισ ϊρεσ που εμείσ τθ 
χρειαηόμαςτε. 

Χυνεπϊσ κα ζχουμε επαρκι ρεφμα για τισ ανάγκεσ μιασ κατοικίασ ςε ατομικό 
επίπεδο αλλά και για τισ ανάγκεσ μιασ πολυκατοικίασ θ ενόσ ςυγκροτιματοσ 
διαμεριςμάτων ςε ςυλλογικό επίπεδο. Πζςω τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που 
κα παράγεται κα ζχουμε επαρκι φωτιςμό και ρεφμα για τισ ανάγκεσ μιασ 
κατοικίασ αλλά και για θλεκτρικζσ ςυςκευζσ και ηεςτό νερό. 

Ψο ςφςτθμα αυτό χρθςιμεφει περιςςότερο ςτισ παραλιακζσ κατοικίεσ μιασ και 
κα ζχουν άμεςθ εφαρμογι με τον καλάςςιο κόςμο αλλά δεν είναι 
απαγορευτικό και για τισ κατοικίεσ που βρίςκονται κοντά ςτθ κάλαςςα. 
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Εικ. 16.Αντλοφμενο νερό τοποκετθμζνο ςε λιμνοδεξαμενι. 

(Layman’s guidebook on how to develop a small hydro site, παρατζέλ ζηα πιαίζηα ζσκβοιαίοσ ηες 

Επηηροπής ηωλ Εσρωπαϊθώλ Κοηλοηήηωλ, Γ.Δ. γηα ηελ Ελέργεηα, από ηελ Εσρωπαϊθή Εηαηρεία Μηθρώλ 

Υδροειεθηρηθώλ, 1997.) 

 3.8. Τδροθλεκτρικι Ενζργεια 

     Θ Ωδροθλεκτρικι Ενζργεια είναι θ ενζργεια θ οποία ςτθρίηεται ςτθν 

εκμετάλλευςθ τθσ μθχανικισ ενζργειασ του νεροφ των ποταμϊν (εικ. 17)  και 

τθσ μετατροπισ τθσ ςε θλεκτρικι ενζργεια με τθ βοικεια ςτροβίλων και 

θλεκτρογεννθτριϊν.  

Εικ. 17.Εκμετάλλευςθ ποταμοφ για τθν παραγωγι υδροθλεκτρικισ ενζργειασ. 
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(Layman’s guidebook on how to develop a small hydro site, παρατζέλ ζηα πιαίζηα ζσκβοιαίοσ ηες 

Επηηροπής ηωλ Εσρωπαϊθώλ Κοηλοηήηωλ, Γ.Δ. γηα ηελ Ελέργεηα, από ηελ Εσρωπαϊθή Εηαηρεία Μηθρώλ 

Υδροειεθηρηθώλ, 1997.) 

 

        Θ ενζργεια αυτι διαχζεται ςτθ φφςθ από δίνεσ και ρεφματα, κακϊσ το 

νερό ρζει κατθφορικά ςε ρυάκια, χείμαρρουσ και ποτάμια μζχρι να φτάςει 

ςτθ κάλαςςα. Τςο μεγαλφτεροσ είναι ο όγκοσ του αποκθκευμζνου νεροφ και 

όςο ψθλότερα βρίςκεται, τόςο περιςςότερθ είναι θ ενζργεια που περιζχει.  

        Θ δυνατότθτα (από)ταμίευςθσ ενζργειασ ωσ (υδρο-) δυναμικισ (και όχι 

ωσ κερμικισ - με τα γνωςτά προβλιματα απωλειϊν-, ι θλεκτρικισ - ςε 

πανάκριβουσ και ωσ εκ τοφτου περιοριςμζνθσ χωρθτικότθτασ ςυςςωρευτζσ-), 

κακϊσ επίςθσ θ ανανεωςιμότθτά τθσ κακιςτοφν τθν υδροθλεκτρικι ενζργεια 

ςθμαντικι εναλλακτικι / ςυμπλθρωματικι λφςθ ςτο ενεργειακό- 

περιβαλλοντικό πρόβλθμα, δεδομζνθσ και τθσ "κακαρότθτάσ" τθσ. Επιπλζον 

δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι οι υδατοπτϊςεισ είναι δυνατόν να 

χρθςιμοποιοφνται και για άλλεσ ανάγκεσ: φδρευςθ, άρδευςθ, ανάςχεςθ 

χειμάρρων, διαχείριςθ υδάτων, ςυντιρθςθ υδροβιότοπων, αναψυχι, 

ακλθτιςμό.  

        Ψο ςφνολο των ζργων και εξοπλιςμοφ μζςω των οποίων μετατρζπεται θ 

υδραυλικι ενζργεια ςε μθχανικι και ςτθ ςυνζχεια ςε θλεκτρικι, ονομάηεται 

Ωδροθλεκτρικό ζργο (ΩΘΕ). Ψα   Πικρισ κλίμακασ Ωδροθλεκτρικά ζργα (ΠΩΘΕ) 

είναι κυρίωσ "ςυνεχοφσ ροισ", δθλαδι δεν περιλαμβάνουν ςθμαντικι 

περιςυλλογι νεροφ και επομζνωσ δεν απαιτείται θ καταςκευι μεγάλων 

φραγμάτων και ταμιευτιρων, αν και όπου αυτά υπάρχουν ιδθ και μποροφν 

να χρθςιμοποιθκοφν εφκολα είναι επιβοθκθτικά. Εξ' οριςμοφ δθλαδι ζνασ 

μικρόσ υδροθλεκτρικόσ ςτακμόσ αποτελεί ζνα ζργο απόλυτα ςυμβατό με το 

περιβάλλον, κακϊσ το ςφνολο των επιμζρουσ παρεμβάςεων του ζργου 

μπορεί να ενταχκεί αιςκθτικά και λειτουργικά ςτα χαρακτθριςτικά του 

περιβάλλοντοσ, αξιοποιϊντασ τουσ τοπικοφσ πόρουσ.  

         Θ υδροθλεκτρικι ενζργεια είναι ενζργεια που παράγεται από τθ 
μετακίνθςθ του γλυκοφ νεροφ από τουσ ποταμοφσ και τισ λίμνεσ. Αυτό το 
νερό προζρχεται ςτουσ ποταμοφσ ωσ απορροι από τισ βροχοπτϊςεισ. Σι 
βροχοπτϊςεισ δθμιουργοφνται από τθν θλιακι ενζργεια διαμζςου ςφνκετων 
διαδικαςιϊν ενεργειακισ μεταφοράσ ςτθν ατμόςφαιρα και μεταξφ τθσ 
ατμόςφαιρασ και τθσ κάλαςςασ. 
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        Θ δυναμικι (λόγο βαρφτθτασ) ενζργεια που ςυνδζεται με αυτό το νερό 
το αναγκάηει να διατθρεί μία κακοδικι ροι. Αυτι θ προσ τα κάτω κίνθςθ του 
φδατοσ περιζχει τθν κινθτικι ενζργεια, θ οποία μπορεί να μετατραπεί ςε 
μθχανικι ενζργεια, και ζπειτα από τθ μθχανικι ενζργεια ςε θλεκτρικι ςτουσ 
ςτακμοφσ υδροθλεκτρικισ παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

       Αρχικά, οι ςτακμοί υδροθλεκτρικισ παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ 
ιταν μικρισ κλίμακασ και ιδρφονταν δίπλα ςε καταρράκτεσ κοντά ςτισ πόλεισ 
κακϊσ δεν ιταν δυνατό, εκείνθ τθν περίοδο, να μεταφερκεί θ θλεκτρικι 
ενζργεια ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Υλζον, θ μεταφορά τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ είναι εφικτι με αποτζλεςμα να ζχει 
υπάρξει μεγάλθσ κλίμακασ χριςθ τθσ υδροθλεκτρικισ δφναμθσ κακιςτϊντασ 
τθν οικονομικά βιϊςιμθ. Θ μετάδοςθ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ 
πραγματοποιείται με τθ βοικεια τθσ υψθλισ τάςθσ ςε εναζρια θλεκτροφόρα 
καλϊδια αποκαλοφμενα γραμμζσ μετάδοςθσ. 

      Σι υδροθλεκτρικοί ςτακμοί χρειάηονται μικρό προςωπικό για τθ 
λειτουργία και τθ ςυντιρθςι τουσ, και δεδομζνου ότι κανζνα καφςιμο δεν 
απαιτείται, οι τιμζσ καυςίμων δεν είναι πρόβλθμα. Επίςθσ, χρθςιμοποιεί μια 
ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ που δεν μολφνει το περιβάλλον. Εντοφτοισ, θ 
καταςκευι των φραγμάτων για να επιτρζψει τθν υδροθλεκτρικι παραγωγι 
μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικι περιβαλλοντικι ηθμία. 

         Ψζλοσ, αντίκετα από τουσ ςυμβατικοφσ ςτακμοφσ παραγωγισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ, που χρειάηονται αρκετό χρόνο για να ξεκινιςουν τθν 
παραγωγι ενζργειασ, οι ςτακμοί υδροθλεκτρικισ παραγωγισ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ μποροφν να αρχίςουν τθν θλεκτρικι ενζργεια πολφ γριγορα. Αυτό 
τουσ κακιςτά ιδιαίτερα χριςιμουσ για ςτισ ξαφνικζσ αυξιςεισ ςε ηιτθςθ 
θλεκτρικισ ενζργειασ από τουσ πελάτεσ. 
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3.8.1. Ενςωμάτωςθ τθσ Τδροθλεκτρικισ Ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα  

Άμεςθ εφαρμογι τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ μποροφμε να ζχουμε ςε 

κατοικίεσ που βρίςκονται κοντά ςε ποτάμι θ ςε λίμνθ. Ζνα ςπίτι 

εκμεταλλευόμενο τθ ςυνεχι ροι του νεροφ που μπορεί να είναι από ζνα 

ρυάκι μζχρι ζνασ ορμθτικόσ χείμαρροσ. Από το ςτόμιο ειςόδου το νερό 

μεταφζρεται είτε κατευκείαν ςτο ςτρόβιλο μζςω ενόσ ςωλινα κατάκλιψθσ 

είτε με ζνα κανάλι. Από τθ περιοχι υδρολθψίασ το νερό μεταφζρεται ςτο 

ςτρόβιλο μζςω ενόσ ςωλινα κατάκλιψθσ ι ενόσ αγωγοφ πτϊςθσ. Σι αγωγοί 

πτϊςθσ μποροφν να εγκαταςτακοφνε πάνω ι κάτω από τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ, ανάλογα με παράγοντεσ όπωσ είναι θ φφςθ του εδάφουσ, το υλικό 

του αγωγοφ, οι κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ και οι περιβαλλοντικζσ. Πε τθ 

χριςθ  υδροςτρόβιλου που  είναι μια περιςτρεφόμενθ μθχανι που 

μετατρζπει τθ δυναμικι ενζργεια του νεροφ ςε μθχανικι ενζργεια. Ψθ 

μθχανικι αυτι τθν ενζργεια ςτθ ςυνεχεία τθ μετατρζπουμε ςε θλεκτρικι και 

τθ χρθςιμοποιοφμε επαρκϊσ για τισ ανάγκεσ τθσ κατοικίασ μασ. 

 

 

χ. 9. Μετατροπζασ (τουρμπίνα) 

ενζργειασ από κινθτικι ςε θλεκτρικι. 
(Αλαζηαζία Μπέλοσ Κέληρο Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ 

Ελέργεηας ΚΑΠΕ) 

(Αλαζηαζία Μπέλοσ Κέληρο Αλαλεώζηκωλ Πεγώλ 

Ελέργεηας ΚΑΠΕ) 
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3.9.Παλιρροϊακι ενζργεια 

Σ τρόποσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ από τισ παλίρροιεσ μοιάηει πολφ με αυτόν 
τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ με τθ διαφορά ότι το νερό κινείται ςε δφο 
κατευκφνςεισ, ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί υπόψθ 
ςτθν καταςκευι γεννθτριϊν.  

 Θ αξιοποίθςθ τθσ παλιρροϊκισ ενζργειασ χρονολογείται από εκατοντάδεσ 
χρόνια πριν, αφοφ με τα νερά που δεςμεφονταν ςτισ εκβολζσ ποταμϊν από 
τθν παλίρροια, κινοφνταν νερόμυλοι. Σ τρόποσ είναι απλόσ: Ψα ειςερχόμενα 
νερά τθσ παλίρροιασ ςτθν ακτι κατά τθν πλθμμυρίδα μποροφν να 
παγιδευτοφν ςε φράγματα, οπότε κατά τθν άμπωτθ τα αποκθκευμζνα νερά 
ελευκερϊνονται και κινοφν υδροςτρόβιλο, όπωσ ςτα υδροθλεκτρικά 
εργοςτάςια. Ψα πλζον κατάλλθλα μζρθ για τθν καταςκευι ςτακμϊν 
θλεκτροπαραγωγισ είναι οι ςτενζσ εκβολζσ ποταμϊν. Θ διαφορά μεταξφ τθσ 
ςτάκμθσ του νεροφ κατά τθν άμπωτθ και τθν πλθμμυρίδα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον 10 μζτρα. 
Χθμαντικόσ παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί υπόψθ ςτθν καταςκευι 
γεννθτριϊν.  

1. Ψο πιο απλό 
ςφςτθμα 
παραγωγισ 
ενζργειασ από 
παλίρροιεσ 
περιλαμβάνει 
ζνα φράγμα 
ςτθν εκβολι 
ενόσ ποταμοφ. 
Ξάποιεσ κφρεσ 
(ςχ. 10) ςτο 
φράγμα 
επιτρζπουν τθν 
είςοδο 
καλαςςινοφ 
νεροφ ςτθ 
δεξαμενι που 
ςχθματίηεται 
πίςω από το 
φράγμα. Θ 
κίνθςθ του 
νεροφ προσ τθ 

 

χ.10.φςτθμα παραγωγισ παλιρροιακισ ενζργειασ 

(Layman’s guidebook on how to develop a small hydro site, παρατζέλ ζηα 

πιαίζηα ζσκβοιαίοσ ηες Επηηροπής ηωλ Εσρωπαϊθώλ Κοηλοηήηωλ, Γ.Δ. γηα ηελ 

Ελέργεηα, από ηελ Εσρωπαϊθή Εηαηρεία Μηθρώλ Υδροειεθηρηθώλ, 1997.) 
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δεξαμενι κατά 
τθν άνοδο τθσ 
παλίρροιασ και 
από τθν 
δεξαμενι κατά 
τθν άμπωτθ 
κινεί 
τουρμπίνεσ και 
γεννιτριεσ ποφ 
παράγουν 
θλεκτριςμό. 

Υολλά είδθ 
τουρμπίνασ 
χρθςιμοποιοφνται 
για τθν παραγωγι 
θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ από 
παλίρροιεσ. Για 
παράδειγμα θ 
μονάδα 
παραγωγισ 
θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ La Rance 
κοντά ςτο St Malo 
ςτισ ακτζσ τθσ 
Βρετάνθσ ςτθ 
Γαλλία 
χρθςιμοποιεί 
τουρμπίνα 
(ςχ.δεξιά)όπου το 
νερό περνάει γφρω 
από αυτι κάνοντασ 
τθν ςυντιρθςθ τθσ 
δφςκολθ αφοφ θ 
πρόςβαςθ προσ 
αυτι είναι 
δφςκολθ.  
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Σι τουρμπίνεσ όπωσ αυτι 
που χρθςιμοποιείται ςτθν 
Annapolis Royal ςτθ Nova 
Scotia μειϊνουν αυτό το 
πρόβλθμα αφοφ θ γεννιτρια 
είναι πάνω ςε μια ξεχωριςτι 
καταςκευι.(ςχ.δεξιά)  

  

 

2. Σι παλιρροϊκοί φράχτεσ 
μοιάηουν με τεράςτιεσ 
περιςτρεφόμενεσ πόρτεσ 
(ςχ.δεξιά)   που μπλοκάρουν 
εντελϊσ τθν είςοδο ενόσ 
καναλιοφ ζτςι ϊςτε όλο το νερό 
τθσ παλίρροιασ να περνάει από 
αυτζσ. 
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Πετά τθ πετρελαϊκι κρίςθ του 1970 
προτάκθκε θ χριςθ παλιρροϊκϊν 
γεννθτριϊν αλλά μόλισ τα τελευταία 5 
χρόνια άρχιςε θ καταςκευι τουσ όταν 
λειτοφργθςε θ τουρμπίνα ςτο Loch 
Linnhe.(ςχ.δεξιά) Ποιάηει με 
ανεμογεννιτρια αλλά προςφζρει 
ςθμαντικά πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με 
τισ προθγοφμενεσ, μζςα ςτα οποία είναι 
και οι μειωμζνεσ αρνθτικζσ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Σι 
παλιρροϊκζσ γεννιτριεσ 
εκμεταλλεφονται τα παλιρροϊκά 
ρεφματα που κινοφνται με ταχφτθτα 2-3 
m/s για να παράγουν θλεκτριςμό μεταξφ 
4 και 13 KW/m2.  

 

Ενϊ θ παλιρροϊκι ενζργεια προςφζρει αρκετά πλεονεκτιματα, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μεταφοράσ τθσ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ και 
τεχνικισ ανάπτυξθσ κοντά ςτισ εκβολζσ των ποταμϊν κακϊσ επίςθσ και 
μειωμζνεσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου αφοφ δεν χρθςιμοποιοφνται 
ςτερεά καφςιμα, υπάρχουν ωςτόςο ςθμαντικά περιβαλλοντικά 
μειονεκτιματα.  
Θ καταςκευι δεξαμενϊν ςτισ εκβολζσ ποταμϊν μπορεί να αυξιςει το ίηθμα 
και τθ κολερότθτα του νεροφ ςτθ δεξαμενι. Επιπλζον, κα μποροφςε να ζχει 
επιπτϊςεισ ςτθ ναυςιπλοΐα και τον τουριςμό αφοφ το βάκοσ τθσ καλάςςιασ 
περιοχισ κα μειωκεί λόγω αφξθςθσ του ιηιματοσ. Υικανόν το μεγαλφτερο 
πρόβλθμα που κα μποροφςε να δθμιουργιςει μια τζτοια μονάδα παραγωγισ 
θλεκτρικοφ ρεφματοσ είναι οι επιπτϊςεισ ςτθν πανίδα και χλωρίδα τθσ 
περιοχισ. Υροσ το παρόν πολφ λίγεσ μονάδεσ είναι ςε λειτουργία για να 
μπορζςουμε να κατανοιςουμε όλεσ τισ ςυνζπειεσ που ζχουν ςτο περιβάλλον. 

3.9.1.Παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν παλίρροια 

Ξατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων ςαράντα ετϊν, ζχει υπάρξει ςτακερό 
ενδιαφζρον για τθν εκμετάλλευςθ τθσ παλιρροιακισ δφναμθσ. Αρχικά, αυτό 
το ενδιαφζρον εςτιάςτθκε ςτισ εκβολζσ, όπου οι μεγάλοι όγκοι του φδατοσ 
περνοφν μζςω των ςτενϊν καναλιϊν που παράγουν τισ υψθλζσ τρζχουςεσ 
ταχφτθτεσ. Σι μθχανικοί κεϊρθςαν ότι εμποδίηοντασ τισ εκβολζσ με ζνα 
φράγμα και οδθγϊντασ το νερό μζςω των ςτροβίλων κα ιταν ζνασ 
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αποτελεςματικόσ τρόποσ να παραχκεί θ θλεκτρικι ενζργεια. Αυτό 
αποδείχκθκε από τθν καταςκευι ενόσ παλιρροιακοφ φράγματοσ ςτο ST Malo 
ςτθ Γαλλία ςτο ποταμό Οα Rance ςτα μζςα τθσ δεκαετίασ του '60.  

Παλιρροϊκόσ ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ είναι ζνασ θλεκτρικόσ ςτακμόσ 
ιςχφοσ που μετατρζπει τθν ενζργεια των παλιρροιϊν τθσ κάλαςςασ ςε 
θλεκτρικι ενζργεια.  

Σ παλιρροϊκόσ ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ εκμεταλλεφεται τθ διαφορά 
ςτάκμθσ του φδατοσ κατά τθ πλθμμυρίδα και τθν άμπωτθ. Τταν ζνα φράγμα 
κλείςει τον κόλπο ι τισ εκβολζσ ενόσ ποταμοφ που ρζει ςτθ κάλαςςα ι ςτον 
ωκεανό, ςχθματίηεται υδατοδεξαμενι, που καλείται λεκάνθ παλιρροϊκοφ 
ςτακμοφ θλεκτροπαραγωγισ. Αν θ πλθμμυρίδα προκαλεί αρκετι διαφορά 
φψουσ (πάνω από 4 μζτρα) μπορεί να δθμιουργθκεί αρκετι πίεςθ για να 
περιςτρζψει υδροςτρόβιλουσ ςυνδεδεμζνουσ με θλεκτρογεννιτριεσ που 
ζχουν εγκαταςτακεί ςτο φράγμα. Υαλιρροϊκόσ ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ 
με λεκάνθ, που λειτουργεί ςε κανονικό παλιρροϊκό κφκλο 12 ωρϊν, μπορεί να 
παράγει θλεκτρικι ενζργεια αδιάκοπα για 4 ι 5 ϊρεσ , τζςςερισ φορζσ τθν 
θμζρα, με αντίςτοιχα διαλείμματα μιασ ι δφο ωρϊν. (Σ παλιρροϊκόσ αυτόσ 
ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ καλείται ςτακμόσ μιασ λεκάνθσ και δφο 
κφκλων).  

Για να αποφευχκεί θ ανομοιόμορφθ παραγωγι θλεκτριςμοφ θ λεκάνθ του 
παλιρροϊκοφ ςτακμοφ θλεκτροπαραγωγισ μπορεί να χωριςτεί με φράγματα 
ςε δφο ι τρεισ μικρότερεσ. Χτθν πρϊτθ λεκάνθ θ ςτάκμθ φδατοσ διατθρείται 
ςτθ ςτάκμθ τθσ άμπωτθσ και ςτθ δεφτερθ ςτθ ςτάκμθ πλθμμυρίδασ ενϊ θ 
τρίτθ λεκάνθ είναι εφεδρικι. Θ γεννιτρια υδραυλικοφ κινθτιρα εγκακίςταται 
ςτα διαχωριςτικά φράγματα. Αλλά ακόμα και αυτι θ διάταξθ δεν αποτρζπει 
εντελϊσ τισ διακυμάνςεισ τθσ θλεκτρικισ ιςχφοσ που προκαλοφνται από τθν 
περιοδικι υφι των παλιρροιϊν ςε περίοδο μιςοφ μινα. Τταν ο παλιρροιακόσ 
ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ περιλθφκεί ςτο αυτό ςφςτθμα θλεκτρικισ 
ιςχφοσ με άλλουσ , μεγάλθσ ιςχφοσ κερμικοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ, 
περιλαμβανομζνων και πυρθνικϊν ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ, θ θλεκτρικι 
ενζργεια που παράγει μπορεί να βοθκιςει για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
αιχμισ του ςυςτιματοσ. Αν το ςφςτθμα περιλαμβάνει υδροθλεκτρικοφσ 
ςτακμοφσ με υδατοδεξαμενζσ για εποχιακι ρφκμιςθ , ο παλιρροϊκόσ ςτακμόσ 
μπορεί να αντιςτακμίςει τισ διακυμάνςεισ τθσ παλιρροϊκισ ενζργειασ, που 
παρουςιάηονται κατά τθν περίοδο ενόσ μθνόσ.  

Σι γεννιτριεσ τυμπάνου διυδραυλικϊν κινθτιρων που εγκακίςτανται ςτουσ 
παλιρροϊκοφσ ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ, μποροφν να λειτουργοφν με 
ςχετικά υψθλό βακμό απόδοςθσ ςε άμεςα ι ανάςτροφα ςυςτιματα 
γεννιτριασ και αντλίασ και ςαν ανοίγματα για τθ ροι φδατοσ. Ξατά τισ ϊρεσ 



 
 
66 
 

που θ περίοδοσ χαμθλοφ φορτίου του ςυςτιματοσ ςυμπίπτει με τθν άμπωτθ 
ι τθν πλθμμυρίδα οι γεννιτριεσ διυδραυλικϊν κινθτιρων κλείνουν ι 
λειτουργοφν ςαν αντλίεσ κατευκφνοντασ το νερό από τθ λεκάνθ κάτω τθσ 
ςτάκμθσ τθσ άμπωτθσ ςτθ λεκάνθ πάνω από τθ ςτάκμθ τθσ πλθμμυρίδασ . 
Ζτςι ςυςςωρεφεται ενζργεια μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ηιτθςθσ αιχμισ . Τταν θ 
πλθμμυρίδα ι θ άμπωτθ ςυμπίπτουν χρονικά με το μζγιςτο φορτίο του 
ςυςτιματοσ ο παλιρροϊκόσ ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ λειτουργεί ςαν 
γεννιτρια. Ξατά ςυνζπεια μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν εφεδρικόσ ςτακμόσ 
θλεκτροπαραγωγισ . Σ παλιρροϊκόσ ςτακμόσ των 240 ΠW ςτο ςτόμιο του 
ποταμοφ Φάνσ ςτθ Γαλλία που καταςκευάςτθκε το 1966 λειτουργεί με αυτό 
τον τρόπο. 

Υαρά τθν επιτυχία του ςτακμοφ αυτοφ ςτον ποταμό Φάνσ ζκτοτε δεν 
ξαναχτίςτθκε ανάλογοσ ςτακμόσ. Αυτό οφείλεται τόςο ςτο υψθλό κόςτοσ 
καταςκευισ των παλιρροϊκϊν ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ (το κόςτοσ 
καταςκευισ του ςτακμοφ ςτο Φάνσ ιταν 2,5 φορζσ μεγαλφτερο από το κόςτοσ 
ςυμβατικοφ ποτάμιου υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ τθσ ίδιασ ιςχφοσ) όςο και για 
λόγουσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. Για λόγουσ μειϊςεισ του κόςτουσ 
καταςκευισ θ ΕΧΧΔ καταςκεφαςε ζναν υδροθλεκτρικό ςτακμό ιςχφοσ μαηί με 
ζνα παλιρροϊκό ςτακμό με τθ μζκοδο τθσ πλζουςασ καταςκευισ που 
χρθςιμοποιείται γενικά για τζτοιεσ παρακαλάςςιεσ υδροτεχνολογικζσ 
καταςκευζσ, όπωσ ςιραγγεσ αποβάκρεσ και φράγματα. Πε τθ μζκοδο αυτι 
οι ςυνιςτϊςεσ τθσ καταςκευισ καταςκευάηονται και ρυκμίηονται ςε 
παρακαλάςςιο βιομθχανικό κζντρο. Ξατόπιν θ καταςκευι ςυναρμολογείται 
και ρυμουλκείται από τθ κάλαςςα ςτθν τελικι τοποκεςία. Σ πρϊτοσ 
πειραματικόσ παλιρροϊκόσ ςτακμόσ θλεκτροπαραγωγισ καταςκευάςτθκε με 
αυτι τθ μζκοδο Ξίςλαγια Γκουμπά τθσ κάλαςςασ Ππάρεντσ μεταξφ των ετϊν 
1963 και 1968. Θ δόμθςθ του ςτακμοφ (36 Χ 18 Χ 15 μζτρα) ζγινε από λεπτοφ 
πάχουσ ςυνιςτϊςεσ (15-20 cm) που ςυνδφαηαν υψθλι αντοχι με χαμθλι 
δομικι μάηα. Ζγινε ςε μια περιοχι Ξόλα κοντά ςτθν πόλθ Πουρμάνςκ. Πετά 
τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τισ δοκιμζσ του κτθρίου για 
ςτεγανότθτα θ περιοχι κεμελίωςθσ βυκίςτθκε και το κτιριο οδθγικθκε ςτθ 
κάλαςςα. Εκεί κατά τθ διάρκεια άμπωτθσ το κτιριο τοποκετικθκε 
βυκιςκείςα κεμελίωςθ και ςυνδζκθκε δια φραγμάτων με τθν ακτι. Θ 
καταςκευι αυτι ζκλειςε τον ιςκμό του κόλπου και ςχθμάτιςε λεκάνθ 
παλιρροϊκοφ ςτακμοφ θλεκτροπαραγωγισ. Χε αυτό το ςτακμό 
εγκαταςτάκθκαν δφο αμφίςτροφεσ γεννιτριεσ διυδραυλικοφ κινθτιρα ιςχφοσ 
400KW θ κάκε μια. Θ καταςκευι των παλιρροϊκϊν ςτακμϊν 
θλεκτροπαραγωγισ Φανσ και Ξίςλαγια Γκουμπά και θ εμπειρία που 
αποκτικθκε από τθ πειραματικι τουσ λειτουργία επζτρεψε τον 
προγραμματιςμό των ακόλουκων πειραματικϊν ςτακμϊν: ςτακμόσ Πεηζνι 
ςτθ Οευκι κάλαςςα (6-14 GW), ςτακμόσ Υενηίνα (35 GW) και Ψουγκοφρ (10 
GW) και οι δφο ςτθν Σχοτςκικι κάλαςςα, οι ςτακμοί ςτον κόλπο Φαντφ και 
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ςτον κόλπο Σφνγκαβα ςτον Ξαναδά και ςτο ςτόμιο του ποταμοφ Χζβερ ςτθ 
Πεγάλθ Βρετανία. Χιμερα γνωρίηοντασ ότι θ παλίρροια μπαίνει και βγαίνει 
κάκε δϊδεκα ϊρεσ, με ςυνζπεια τα ρεφματα να φκάνουν ςτθ μζγιςτθ 
ταχφτθτά τουσ τζςςερισ φορζσ κάκε θμζρα ζχουν αναπτυχκεί δφο αντίπαλεσ 
τεχνολογίεσ οι παλιρροιακοί φράκτεσ και οι παλιρροιακοί ςτρόβιλοι με ςκοπό 
τθν εκμετάλλευςθ τθσ ενζργειασ αυτϊν των ρευμάτων. 

 

Εικ. 18.Παλιρροϊκόσ 
ςτακμόσ 

θλεκτροπαραγωγισ ςτον 
ποταμό Ρανσ (Γαλλία) 

(Ιλζηηηούηο Τετλοιογίας & 

Εθαρκογώλ Σηερεώλ Κασζίκωλ 

(ΙΤΕΣΚ)) 

 

 

 

3.9.2.Παλιρροϊκοί Φράκτεσ  

Σι παλιρροιακοί φράκτεσ είναι αποτελεςματικά φράγματα που εμποδίηουν 
εντελϊσ ζνα κανάλι.Εάν επεκτείνονται πζρα από το ςτόμα μιασ εκβολισ 
μποροφν να είναι περιβαλλοντικά καταςτρεπτικοί. Εντοφτοισ, ςτθ δεκαετία 
του '90 θ επζκταςι τουσ ςτα κανάλια μεταξφ των μικρϊν νθςιϊν ι μεταξφ τθσ 
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θπειρωτικισ χϊρασ και του νθςιοφ ζχει κεωρθκεί όλο και περιςςότερο ωσ 
βιϊςιμθ επιλογι για τθν παραγωγι των μεγάλων ποςϊν θλεκτρικισ 
ενζργειασ. Ψο πλεονζκτθμα ενόσ παλιρροιακοφ φράκτθ είναι ότι όλοσ ο 
θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ (γεννιτριεσ και μεταςχθματιςτζσ) μπορεί να κρατθκεί 
ψθλά επάνω από το νερό. Επίςθσ, με τθ μείωςθ τθσ διατομισ του καναλιοφ, θ 
τρζχουςα ταχφτθτα μζςω των ςτροβίλων αυξάνεται ςθμαντικά. Σι πρϊτοι 
μεγάλθσ κλίμακασ εμπορικοί φράκτεσ ζχουν χτιςτεί ςτθ Ροτιοανατολικι Αςία. 
Ψο πιο προθγμζνο ςχζδιο είναι για ζναν φράκτθ ςτο πζραςμα Dalupiri μεταξφ 
των νθςιϊν Dalpiri και Samar ςτισ Φιλιππίνεσ. Θ περιοχι, από τθ νότια 
πλευρά του SAN Bernardino Strait, είναι περίπου 41 μ βακιά (με ζνα ςχετικά 
επίπεδο κατϊτατο ςθμείο) και ζχει ζνα μζγιςτο παλιρροιακό ρεφμα περίπου 
8 κόμβων. Ξατά ςυνζπεια, ο φράκτθσ αναμζνεται να παραγάγει μζχρι 2200 
MW μζγιςτθ δφναμθ (με ζναν κακθμερινό μζςο όρο 1100 MW). Πόλισ δοκεί 
θ τελικι ζγκριςθ ,θ εργαςία κα αρχίςει ςε μια απόςταςθ μικουσ 4χλμ με 
ςκοπό να αντιςτακεί ςε ανζμουσ τυφϊνα 150 mph και tsunami κυμάτων 7 
μζτρων. Σι ωκεάνιεσ εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ενζργειασ Dalupiri κα 
χρθςιμοποιιςουν 274 ςτροβίλουσ του Ρταίθβισ ωκεάνιασ-κατθγορίασ, κάκε 
ζνασ από τουσ οποίουσ κα παράγει από 7MW ζωσ 14 MW. Χρθςιμοποιϊντασ 
τθν για να παράγει ανανεϊςιμθ ενζργεια μεγάλθσ κλίμακασ, θ μετάβαςθ SAN 
Bernardino κα μποροφςε να βοθκιςει τισ Φιλιππίνεσ για να γίνει κακαρόσ 
εξαγωγζασ τθσ θλεκτρικισ δφναμθσ.  

3.9.3.Παλιρροϊκοί τρόβιλοι  

Σι παλιρροιακοί ςτρόβιλοι είναι ο κφριοσ ανταγωνιςτισ των παλιρροιακϊν 
φρακτϊν (ςχ.11). Ποιάηουν με μία υποβρφχια τουρμπίνα και προςφζρουν 
διάφορα πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τον παλιρροιακό φράκτθ. Είναι 
λιγότερο καταςτρεπτικοί ςτθν άγρια φφςθ, επιτρζποντασ ςτισ μικρζσ βάρκεσ 
να ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφν τθν περιοχι, και ζχουν πολφ χαμθλότερεσ 
υλικζσ απαιτιςεισ από τον παλιρροϊκό φράκτθ. Σι παλιρροιακοί ςτρόβιλοι 
λειτουργοφν καλά όπου τα παράκτια ρεφματα τρζχουν με 2-2,5 m/s (τα πιο 
αργά ρεφματα τείνουν να είναι αντιοικονομικά ενϊ τα μεγαλφτερα βάηουν 
πολλι πίεςθ ςτον εξοπλιςμό). Ψζτοια ρεφματα παρζχουν μια ενεργειακι 
πυκνότθτα τζςςερισ φορζσ μεγαλφτερθ από τον αζρα, ςθμαίνοντασ ότι ζνασ 
ςτρόβιλοσ διαμζτρου 15m κα παραγάγει τόςθ ενζργεια όςο ζνασ ανεμόμυλοσ 
διαμζτρου 60m. Επιπλζον, τα παλιρροιακά ρεφματα είναι και προβλζψιμα 
και αξιόπιςτα, ζνα χαρακτθριςτικό γνϊριςμα που τουσ δίνει ζνα πλεονζκτθμα 
και ςε ςφγκριςθ με τα αιολικά και θλιακά ςυςτιματα. Σ παλιρροιακόσ 
ςτρόβιλοσ προςφζρει επίςθσ ςθμαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτιματα. Θ 
πλειοψθφία των εγκαταςτάςεων είναι κρυμμζνθ κάτω από τθν ίςαλθ 
γραμμι, και όλεσ οι καλωδιϊςεισ είναι τοποκετθμζνεσ κατά μικοσ του 
βυκοφ.  
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χ. 11.παλιρροϊκοσ φρακτθσ. 

(Ιλζηηηούηο Τετλοιογίας & Εθαρκογώλ Σηερεώλ Κασζίκωλ (ΙΤΕΣΚ)) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ Α.Π.Ε.  
 

4.1.Πλεονεκτιματα  

 Είναι πρακτικά ανεξάντλθτεσ πθγζσ ενζργειασ και ςυμβάλλουν ςτθ 
μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από ςυμβατικοφσ ενεργειακοφσ πόρουσ.  

 Απαντοφν ςτο ενεργειακό πρόβλθμα για τθ ςτακεροποίθςθ των 
εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα και των υπόλοιπων αερίων του 
κερμοκθπίου. Επιπλζον, υποκακιςτϊντασ τουσ ςτακμοφσ 
παραγωγισ ενζργειασ από ςυμβατικζσ πθγζσ οδθγοφν ςε ελάττωςθ 
εκπομπϊν από άλλουσ ρυπαντζσ π.χ. οξείδια κείου και αηϊτου που 
προκαλοφν τθν όξινθ βροχι.  

 Είναι εγχϊριεσ πθγζσ ενζργειασ και ςυνειςφζρουν ςτθν ενίςχυςθ 
τθσ ενεργειακισ ανεξαρτθςίασ και τθσ αςφάλειασ του ενεργειακοφ 
εφοδιαςμοφ ςε εκνικό επίπεδο.  

 Είναι διάςπαρτεσ γεωγραφικά και οδθγοφν ςτθν αποκζντρωςθ του 
ενεργειακοφ ςυςτιματοσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα κάλυψθσ των 
ενεργειακϊν αναγκϊν ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, 
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ανακουφίηοντασ ζτςι τα ςυςτιματα υποδομισ και μειϊνοντασ τισ 
απϊλειεσ από τθ μεταφορά ενζργειασ.  

 Υροςφζρουν τθ δυνατότθτα ορκολογικισ αξιοποίθςθσ των 
ενεργειακϊν πόρων, καλφπτοντασ ζνα ευρφ φάςμα των 
ενεργειακϊν αναγκϊν των χρθςτϊν (π.χ. θλιακι ενζργεια για 
κερμότθτα χαμθλϊν κερμοκραςιϊν, αιολικι ενζργεια για 
θλεκτροπαραγωγι).  

 Ζχουν ςυνικωσ χαμθλό λειτουργικό κόςτοσ που δεν επθρεάηεται 
από τισ διακυμάνςεισ τθσ διεκνοφσ οικονομίασ και ειδικότερα των 
τιμϊν των ςυμβατικϊν καυςίμων.  

 Σι επενδφςεισ των ΑΥΕ δθμιουργοφν ςθμαντικό αρικμό νζων 
κζςεων εργαςίασ, ιδιαίτερα ςε τοπικό επίπεδο.  

 Πποροφν να αποτελζςουν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ πυρινα για τθν 
αναηωογόνθςθ οικονομικά και κοινωνικά υποβακμιςμζνων 
περιοχϊν και πόλο για τθν τοπικι ανάπτυξθ, με τθν προϊκθςθ 
ανάλογων επενδφςεων (π.χ. καλλιζργειεσ κερμοκθπίου με τθ 
χριςθ γεωκερμικισ ενζργειασ). 

 Είναι πολφ φιλικζσ προσ το περιβάλλον, ζχοντασ ουςιαςτικά 
μθδενικά κατάλοιπα και απόβλθτα. 

 Δεν πρόκειται να εξαντλθκοφν ποτζ, ςε αντίκεςθ με τα ορυκτά 
καφςιμα. 

 Πποροφν να βοθκιςουν τθν ενεργειακι αυτάρκεια μικρϊν και 
αναπτυςςόμενων χωρϊν, κακϊσ και να αποτελζςουν τθν 
εναλλακτικι πρόταςθ ςε ςχζςθ με τθν οικονομία του πετρελαίου. 

 Είναι ευζλικτεσ εφαρμογζσ που μποροφν να παράγουν ενζργεια 
ανάλογθ με τισ ανάγκεσ του επί τόπου πλθκυςμοφ, καταργϊντασ 
τθν ανάγκθ για τεράςτιεσ μονάδεσ παραγωγισ ενζργειασ (καταρχιν 
για τθν φπαικρο) αλλά και για μεταφορά τθσ ενζργειασ ςε μεγάλεσ 
αποςτάςεισ. 

 Σ εξοπλιςμόσ είναι απλόσ ςτθν καταςκευι και τθ ςυντιρθςθ και 
ζχει μεγάλο χρόνο ηωισ. 

 Επιδοτοφνται από τισ περιςςότερεσ κυβερνιςεισ. 

4.2.Μειονεκτιματα 

 Ζχουν αρκετά μικρό ςυντελεςτι απόδοςθσ, τθσ τάξθσ του 30% ι και 
χαμθλότερο. Χυνεπϊσ απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόςτοσ 
εφαρμογισ ςε μεγάλθ επιφάνεια γθσ. Γι' αυτό το λόγο μζχρι τϊρα 
χρθςιμοποιοφνται ςαν ςυμπλθρωματικζσ πθγζσ ενζργειασ. 

 Για τον παραπάνω λόγο προσ το παρόν δεν μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν μεγάλων αςτικϊν 
κζντρων. 
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 Θ παροχι και απόδοςθ τθσ αιολικισ, υδροθλεκτρικισ και θλιακισ 
ενζργειασ εξαρτάται από τθν εποχι του ζτουσ αλλά και από το 
γεωγραφικό πλάτοσ και το κλίμα τθσ περιοχισ ςτθν οποία 
εγκακίςτανται. 

 Για τισ αιολικζσ μθχανζσ υπάρχει θ άποψθ ότι δεν είναι κομψζσ από 
αιςκθτικι άποψθ κι ότι προκαλοφν κόρυβο και κανάτουσ πουλιϊν. Πε 
τθν εξζλιξθ όμωσ τθσ τεχνολογίασ τουσ και τθν προςεκτικότερθ επιλογι 
χϊρων εγκατάςταςθσ (π.χ. ςε πλατφόρμεσ ςτθν ανοιχτι κάλαςςα) 
αυτά τα προβλιματα ζχουν ςχεδόν λυκεί. 

 Για τα υδροθλεκτρικά ζργα λζγεται ότι προκαλοφν ζκλυςθ μεκανίου 
από τθν αποςφνκεςθ των φυτϊν που βρίςκονται κάτω απ' το νερό κι 
ζτςι ςυντελοφν ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου. 

 

4.3.Οφζλθ βιομάηασ 

Ξατ'αρχιν υπολογίηονται τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφζλθ 
τθσ χριςθσ βιομάηασ ςε όλουσ τουσ τομείσ:  

- Κετικι ςυνειςφορά ςχετικά με το φαινόμενο του κερμοκθπίου λόγω 
ουδετερότθτασ ωσ προσ τισ εκπομπζσ CO2 και ςχετικά με τθν όξινθ βροχι 
λόγω πολφ μικρϊν ποςοτιτων κείου ςτθ βιομάηα  

- Ανάλογα με τθν καλλιζργεια και τθν καλλιεργθτικι πρακτικι γίνεται να 
επιτευχκοφν: προςταςία ζναντι τθσ διάβρωςθσ του εδάφουσ, βελτιωμζνθ 
διαχείριςθ, χαμθλζσ ειςροζσ ςε λιπάςματα και φυτοφάρμακα κακϊσ και 
εκμετάλλευςθ εδαφϊν χαμθλισ γονιμότθτασ  

- Υροςφορά εναλλακτικϊν καλλιεργθτικϊν λφςεων για τουσ αγρότεσ και 
αφξθςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ  

- Ενδυνάμωςθ του γεωργικοφ χϊρου με ϊκθςθ ςτθ φκίνουςα γεωργικι 
οικονομία και ανάπτυξθ τθσ εγχϊριασ γεωργικισ βιομθχανίασ  

- Πείωςθ των περιφερειακϊν ανιςοτιτων και αναηωογόνθςθ των λιγότερο 
ανεπτυγμζνων γεωργικϊν οικονομιϊν  

- Εξαςφάλιςθ αειφόρου περιφερειακισ ανάπτυξθσ με τθν παραμονι του 
πλθκυςμοφ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ, με τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ 
και τθν εξαςφάλιςθ πρόςκετων ειςοδθμάτων ςτθν τοπικι κοινωνία  

- Πείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από το πετρζλαιο  
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Επιπλζον, τα βιοκαφςιμα μειϊνουν τουσ ρφπουσ των αυτοκινιτων ςε 
μονοξείδιο του άνκρακα και ςωματιδίων, ενϊ δεν προβλζπονται διαφορζσ 
ςτισ εκπομπζσ οξειδίων του αηϊτου. Ωσ προσ τουσ υδρογονάνκρακεσ 
αυξάνονται λίγο κατά τθν καφςθ μίγματοσ αικανόλθσ-βενηίνθσ.  

Ψζλοσ, τα βιοκαφςιμα είναι λιγότερο τοξικά και βιοαποικοδομιςιμα, ενϊ ςε 
πολλζσ περιπτϊςεισ είναι επίςθσ και προϊόν ανακφκλωςθσ (π.χ. 
χρθςιμοποιθμζνα φυτικά λάδια).  

4.4.Μειονεκτιματα βιοκαυςίμων 

Γενικά, τα βιοκαφςιμα είναι ςθμαντικό να αντιμετωπίηονται με λογικζσ 
«ανάλυςθσ κφκλου ηωισ», γιατί εκεί κα φανεί ποιοι είναι οι βζλτιςτοι τρόποι 
παραγωγισ και χριςθσ τουσ. Θ ανάλυςθ κφκλου ηωισ τθσ παραγωγισ ξφλου 
από το παρκζνο δάςοσ του Αμαηονίου, για παράδειγμα, δεν κα είναι 
περιβαλλοντικά κετικι. Αντίκετα, υπολειμματικζσ μορφζσ βιομάηασ που 
αλλιϊσ κα ςαπίςουν ι κα καοφν ανεξζλεγκτα ςτθν ατμόςφαιρα, κα δϊςουν 
ζνα πολφ κετικό περιβαλλοντικό ιςοηφγιο.  

Ειδικά τϊρα, τα υγρά βιοκαφςιμα ςε κακθμερινι βάςθ κατθγοροφνται για 
τθν άνοδο των τιμϊν των γεωργικϊν προϊόντων και τθν ζλλειψθ τροφϊν ςτισ 
χϊρεσ του Ψρίτου Ξόςμου. Υραγματικά, ςφμφωνα με μελζτθ του USDA, oι 
τιμζσ βαςικϊν ειδϊν διατροφισ, όπωσ τα ςιτθρά και τα φυτικά ζλαια, 
παρουςίαςαν πρωτοφανι αφξθςθ τθσ τάξθσ των 60% και άνω ςυγκρινόμενεσ 
με τα επίπεδα των δφο τελευταίων ετϊν.  

Υολλοί είναι οι λόγοι για κάτι τζτοιο:  

Σι αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ και θ παρατεταμζνθ ξθραςία ςτισ κφριεσ χϊρεσ 
παραγωγισ οδιγθςαν ςε χαμθλι παραγωγι τα δφο τελευταία χρόνια.  

Σι αυξθμζνοι ρυκμοί κατανάλωςθσ των γεωργικϊν αυτϊν ειδϊν ςε 
παγκόςμιο επίπεδο, λόγω τθσ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ και τθσ βελτίωςθσ του 
βιοτικοφ επιπζδου των αςιατικϊν χωρϊν, ςε ςυνδυαςμό με τουσ χαμθλοφσ 
ρυκμοφσ παραγωγισ τουσ.  

Θ αφξθςθ των τιμϊν του πετρελαίου –υπερδιπλαςιάςτθκε από πζρυςι 
φτάνοντασ τα 140 δολάρια το βαρζλι– θ οποία μάλιςτα εκτιμάται ότι μπορεί 
να φτάςει και τα 200 δολάρια το βαρζλι ακόμα και μζςα ςτο ζτοσ, οδιγθςαν 
ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ των πρϊτων υλϊν (και των 
λιπαςμάτων) αλλά και των προςδοκιϊν ςτο χρθματιςτιριο για αυξθμζνθ 
ηιτθςθ των πρϊτων υλϊν για βιοκαφςιμα.  
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Ζνα μερίδιο ευκφνθσ φζρουν βζβαια και τα βιοκαφςιμα, όμωσ ςτα μζςα 
μαηικισ ενθμζρωςθσ τα βιοκαφςιμα φαίνεται να ενοχοποιοφνται κατά πολφ 
περιςςότερο.  

4.5.Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα υδροθλεκτρικισ ενζργειασ 

Πλεονεκτιματα  

Περικά από τα πλεονεκτιματα χριςθσ τθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ είναι 

τα ακόλουκα:  

 Είναι πρακτικά ανεξάντλθτθ πθγι ενζργειασ και ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ 
τθσ εξάρτθςθσ από ςυμβατικοφσ ενεργειακοφσ πόρουσ,  

 Είναι εγχϊρια πθγι ενζργειασ και ςυνειςφζρει ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ενεργειακισ ανεξαρτθτοποίθςθσ και τθσ αςφάλειασ του ενεργειακοφ 
εφοδιαςμοφ ςε εκνικό επίπεδο,  

 Είναι διάςπαρτθ γεωγραφικά και οδθγεί ςτθν αποκζντρωςθ του 
ενεργειακοφ ςυςτιματοσ αλλά και δίνει τθ δυνατότθτα ορκολογικισ 
αξιοποίθςθσ τοπικϊν ενεργειακϊν πόρων,  

 Ππορεί να αποτελζςει πυρινα για τθν αναηωογόνθςθ οικονομικά και 
κοινωνικά υποβακμιηόμενων περιοχϊν κακϊσ και να ςυμβάλλει ςτθν 
τοπικι ανάπτυξθ, με τθν προϊκθςθ ςχετικϊν επενδφςεων,  

 Δεν παράγει ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ και κόρυβο (παρά μόνο μικρισ 
ζνταςθσ και χρονικισ διάρκειασ ςτθ φάςθ των καταςκευϊν),  

 Σ ταμιευτιρασ (όταν επιλζγεται θ καταςκευι φράγματοσ) μπορεί να 
οδθγιςει ςτθν δθμιουργία υγρότοπου. 

 Σι υδροθλεκτρικοί ςτακμοί είναι δυνατό να τεκοφν ςε λειτουργία 
αμζςωσ μόλισ ηθτθκεί επιπλζον θλεκτρικι ενζργεια, ςε αντίκεςθ με 
τουσ κερμικοφσ ςτακμοφσ (γαιανκράκων, πετρελαίου), που απαιτοφν 
χρόνο προετοιμαςίασ. 

 Είναι μία "κακαρι" και ανανεϊςιμθ πθγι ενζργειασ, με τα γνωςτά 
ευεργετιματα (εξοικονόμθςθ ςυναλλάγματοσ, φυςικϊν πόρων, 
προςταςία περιβάλλοντοσ). 

 Πζςω των υδροταμιευτιρων δίνεται θ δυνατότθτα να ικανοποιθκοφν 
και άλλεσ ανάγκεσ, όπωσ φδρευςθ, άρδευςθ, ανάςχεςθ χειμάρρων, 
δθμιουργία υγροτόπων, αναψυχι, ακλθτιςμόσ 

Μειονεκτιματα 

 Ψο μεγάλο κόςτοσ καταςκευισ φραγμάτων και εξοπλιςμοφ των 
ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ, όπωσ και ο πολφσ χρόνοσ που απαιτείται 
μζχρι τθν αποπεράτωςθ του ζργου. 

 Θ ζντονθ περιβαλλοντικι αλλοίωςθ ςτθν περιοχι του ταμιευτιρα 
(ενδεχόμενθ μετακίνθςθ πλθκυςμϊν, υποβάκμιςθ περιοχϊν, αλλαγι 
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ςτθ χριςθ γθσ, ςτθ χλωρίδα και πανίδα περιοχϊν αλλά και του 
τοπικοφ κλίματοσ, πλιρωςθ ταμιευτιρων με φερτζσ φλεσ, αφξθςθ 
ςειςμικισ επικινδυνότθτασ, κ.ά.). Θ διεκνισ πρακτικι ςιμερα 
προςανατολίηεται ςτθν καταςκευι μικρϊν φραγμάτων. 

 

4.6. Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα παλιρροιακισ ενζργειασ 

Πλεονεκτιματα 

 Θ ενζργεια είναι δωρεάν κακϊσ δεν χρθςιμοποιείται κανζνα είδοσ 
καφςιμθσ φλθσ. 

 Δεν είναι ακριβι θ λειτουργία και θ ςυντιρθςθ των μονάδων 
παραγωγισ ενζργειασ μζςω των καλάςςιων κυμάτων 

 Είναι φιλικά προσ το περιβάλλον κακϊσ κατά τθ λειτουργία τθσ 
μονάδασ δεν παράγονται απόβλθτα 

 Δίνεται θ δυνατότθτα παράγωγθσ ενόσ μεγάλου ποςοφ ενζργειασ 
 Αποκζματα τθσ πρϊτθσ φλθσ (νερό) υπάρχουν ςε αφκονία ςε 

παγκόςμια κλίμακα μιασ και υδάτινο είναι το 75% τθσ επιφάνειασ του 
πλανιτθ μασ 

 Πικρό χρονικό διάςτθμα ανάμεςα ςτθν ζρευνα, τθν εγκατάςταςθ και 
τθ λειτουργία μίασ τζτοιασ μονάδασ. 

 Υροςτατεφουν τθν ακτι ςτθν οποία βρίςκονται, πράγμα πολφ χριςιμο 
ςε λιμάνια 

 Δεν δθμιουργοφν προβλιματα ςτισ μετακινιςεισ των ψαριϊν (εκτόσ 
από τα παλιρροϊκά φράγματα) 

 Θ καταςκευι τζτοιων εγκαταςτάςεων ζχει ςαν αποτζλεςμα τθ 
δθμιουργία προςτατευμζνων υδάτινων περιοχϊν οι οποίεσ είναι 
ελκυςτικζσ για διάφορα είδθ ψαριϊν και υδρόβιων πουλιϊν.  

Μειονεκτιματα 

 Θ παραγωγι ενζργειασ εξαρτάται από τθ δφναμθ των κυμάτων, όπου 
άλλεσ φορζσ παίρνουμε μεγάλα πόςα ενζργειασ και άλλεσ φορζσ 
μθδενικά. Αντίςτοιχα ςτθ παλίρροια εξαρτάται από τθν κίνθςθ των 
υδάτων 

 Απαιτείται προςεκτικι επιλογι τθσ τοποκεςίασ εγκατάςταςθσ τθσ 
μονάδασ κακϊσ κα πρζπει ςτθ πρϊτθ περίπτωςθ να ζχουμε δυνατά 
κφματα ενϊ ςτθ δεφτερθ κα πρζπει να εμφανίηονται τα φαινόμενα τθσ 
παλίρροιασ και τθσ άμπωτθσ 

 Υολλζσ από τισ εγκαταςτάςεισ είναι κορυβϊδθσ 
 Σι εγκαταςτάςεισ πρζπει να καταςκευάηονται με ειδικό τρόπο ϊςτε να 

αντζχουν ςτισ δφςκολεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που κα αντιμετωπίςουν 
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 Ψο κόςτοσ μεταφοράσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ ςτθ ςτεριά είναι 
πολφ υψθλό 

4.7. Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα από τθν αξιοποίθςθ βιομάηασ 

Πλεονεκτιματα 

ΞΣΛΡΣ ΩΟΣ: Συδζτερο όςον αναφορά τισ εκπομπζσ του CO2 ςτθν 
ατμόςφαιρα. Εγχϊριοσ  ανανεϊςιμοσ φυςικόσ πόροσ. Χαμθλι ζωσ μθδενικι 
τιμι αγοράσ. 

PELLETS: Συδζτερο όςον αναφορά τισ εκπομπζσ του CO2 ςτθν ατμόςφαιρα. 
Ελάχιςτοι  αζριοι ρφποι. 

ΥΩΦΘΡΣΩΟΣ: Συδζτερο όςον αναφορά τισ εκπομπζσ του CO2 ςτθν 
ατμόςφαιρα. Εγχϊριοσ ανανεϊςιμοσ φυςικόσ πόροσ. Χαμθλι ζωσ μθδενικι 
τιμι αγοράσ.Υολφ φκθνι πρϊτθ φλθ. 

Μειονεκτιματα  

ΞΣΛΡΣ ΩΟΣ:Θ εγκατάςταςθ κζρμανςθσ του κτιρίου αυτοματοποιείται 
δυςκολότερθ ςε ςχζςθ με άλλεσ εγκαταςτάςεισ. Για τθ κζρμανςθ πολλϊν και 
μεγάλων χϊρων απαιτοφνται ςφνκετεσ εγκαταςτάςεισ και μεγάλεσ ποςότθτεσ 
καφςιμου. 

PELLETS: Για τθ κζρμανςθ πολλϊν και μεγάλων χϊρων απαιτοφνται ςφνκετεσ 
εγκαταςτάςεισ και μεγάλεσ ποςότθτεσ καφςιμου. Ειςαγόμενο προσ το παρόν  
καφςιμο. Χχετικά ακριβό καφςιμο. 

ΥΩΦΘΡΣΩΟΣ: Απαιτοφνται μεγάλεσ ποςότθτεσ καφςιμου. Χαμθλι κοινωνικι 
αποδοχι για περιβαλλοντικοφσ λόγουσ. 
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  ΚΟΣΟ 

ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΒΑΘΜΟ 

ΑΠΟ- 

ΔΟΗ ΣΟΤ  

ΤΣΗΜΑΣΟ  

ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΚΟΣΟ ΩΦΕΛΙΜΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 0,70 Ευρϊ/λτ 

0,06 Ευρϊ/ΚWH 

85% 0,070 Ευρϊ/KWH 

ΠΕΛΕΣ 0,35 Eυρϊ/χλγ 

0,067Ευρϊ/KWH 

80%  0,084 Ευρϊ/KWH 

ΞΤΛΟ 0,12 Ευρϊ/χλγ 

0,026 Ευρϊ/KWH 

70% 0,037 Ευρϊ/KWH 

ΠΤΡΗΝΟΞΤΛΟ 0,05 Eυρϊ/χλγ 

0,012 Ευρϊ/KWH 

75% 0,016 Ευρϊ/KWH 

 

 

                   

4.7.1.Οφζλθ από τθ χριςθ ςτζρεασ βιομάηασ για κζρμανςθ κτθρίων 

• Συδζτερεσ επιπτϊςεισ ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου, 

• Εγχϊριοσ ανανεϊςιμοσ ενεργειακόσ πόροσ και όχι ειςαγόμενοσ και 

εξαντλιςιμοσ, 

• Ξαφςιμα με ςχετικά χαμθλό κόςτοσ 

• Χυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία τοπικϊν κζςεων εργαςίασ  (το ξφλο, το 

πυρθνόξυλο και τα πζλετσ εφόςον παράγονται τοπικά). 

 

Ψα κυριότερα πλεονεκτιματα που προκφπτουν από τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

βιομάηασ για παραγωγι ενζργειασ είναι τα ακόλουκα: 
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Πεπιβάλλον-διοξείδιο του άνθπακα 

 

1. Θ αποτροπι του φαινομζνου του κερμοκθπίου, το οποίο οφείλεται ςε 

μεγάλο βακμό ςτο διοξείδιο του άνκρακα (C02) που παράγεται από τθν 

καφςθ ορυκτϊν καυςίμων. Θ βιομάηα δεν ςυνειςφζρει ςτθν αφξθςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ του ρφπου αυτοφ ςτθν ατμόςφαιρα γιατί, ενϊ κατά τθν 

καφςθ τθσ παράγεται C02, κατά τθν παραγωγι τθσ και μζςω τθσ 

φωτοςφνκεςθσ επαναδεςμεφονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ αυτοφ του 

ρφπου.(ςχ.12) 

2. Θ αποφυγι τθσ επιβάρυνςθσ τθσ ατμόςφαιρασ με το διοξείδιο του κείου 

(S02) που παράγεται κατά τθν καφςθ των ορυκτϊν καυςίμων και ςυντελεί 

ςτο φαινόμενο τθσ "όξινθσ βροχισ". Θ περιεκτικότθτα τθσ βιομάηασ ςε κείο 

είναι πρακτικά αμελθτζα. 

3. Θ μείωςθ τθσ ενεργειακισ εξάρτθςθσ, που είναι αποτζλεςμα τθσ 

ειςαγωγισ καυςίμων από τρίτεσ χϊρεσ, με αντίςτοιχθ εξοικονόμθςθ 

ςυναλλάγματοσ. 

4. Θ εξαςφάλιςθ εργαςίασ και θ ςυγκράτθςθ των αγροτικϊν πλθκυςμϊν ςτισ 

παραμεκόριεσ και τισ άλλεσ γεωργικζσ περιοχζσ, ςυμβάλλει δθλαδι θ 

βιομάηα ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 

 

χ. 12.υνειςφορά τθσ βιομάηασ ςτο περιβάλλον. 

(Οικολογικι αρχιτεκτονικι,Ξϊςτασ & Κζμθσ Ψςίπθρασ,Ακινα,Εκδόςεισ Ξζδροσ 2005) 
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Ψα μειονεκτιματα που ςυνδζονται με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ βιομάηασ και 
αφοροφν, ωσ επί το πλείςτον, δυςκολίεσ ςτθν εκμετάλλευςι τθσ, είναι τα 
εξισ: 

1. Σ μεγάλοσ όγκοσ τθσ και θ μεγάλθ περιεκτικότθτά τθσ ςε υγραςία, ανά 

μονάδα παραγόμενθσ ενζργειασ. 

2. Θ δυςκολία ςτθ ςυλλογι, μεταποίθςθ, μεταφορά και αποκικευςι τθσ, 

ζναντι των ορυκτϊν καυςίμων. 

3. Σι δαπανθρότερεσ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ που απαιτοφνται για τθν 

αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ, ςε ςχζςθ με τισ ςυμβατικζσ πθγζσ ενζργειασ. 

4. Θ μεγάλθ διαςπορά και θ εποχιακι παραγωγι τθσ. 

Εξ αιτίασ των παραπάνω μειονεκτθμάτων και για τθν πλειοψθφία των 

εφαρμογϊν τθσ, το κόςτοσ τθσ βιομάηασ παραμζνει, ςυγκριτικά προσ το 

πετρζλαιο, υψθλό. Ιδθ, όμωσ, υπάρχουν εφαρμογζσ ςτισ οποίεσ θ 

αξιοποίθςθ τθσ βιομάηασ παρουςιάηει οικονομικά οφζλθ. Επιπλζον, το 

πρόβλθμα αυτό βακμιαία εξαλείφεται, αφ' ενόσ λόγω τθσ ανόδου των τιμϊν 

του πετρελαίου, αφ' ετζρου και ςθμαντικότερο, λόγω τθσ βελτίωςθσ και 

ανάπτυξθσ των τεχνολογιϊν αξιοποίθςθσ τθσ βιομάηασ. Ψζλοσ, πρζπει κάκε 

φορά να ςυνυπολογίηεται το περιβαλλοντικό όφελοσ, το οποίο, αν και ςυχνά 

δεν μπορεί να αποτιμθκεί με οικονομικά μεγζκθ, εντοφτοισ είναι ουςιαςτικισ 

ςθμαςίασ για τθν ποιότθτα τθσ ηωισ και το μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ. 

 

4.8.Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα γεωκερμίασ 

Πλεονεκτιματα 
 
1.Θ Γεωκερμικι ενζργεια παράγει μικρι ι δεν ζχει εκπομπζσ αερίων.  
2. Χτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, τα "καφςιμα" είναι δωρεάν, παρόλο που 
με τα "καυτά ροκ" (μζκοδοσ νερό) πρζπει να χρθςιμοποιείται, και μπορεί να 
πρζπει να μεταφερκεί εκεί. Πόλισ ο εξουςιοδοτικόσ ςτακμόσ καταςκευάηεται 
κοςτίηουν πολφ λίγο  για  να  λειτουργεί.  
3. Θ Γεωκερμικι ενζργεια ζχει μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ που 
ζχουν ςυνικωσ ζνα μικρό αποτφπωμα, και λίγο πολφ περιβαλλοντικι 
επίπτωςθ.  
4. Θ Γεωκερμικι ενζργεια με βάςθ αντλίεσ κερμότθτασ μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί ςχεδόν παντοφ.Αν νομίηετε ότι δεν κα λειτουργοφν ςε μια  
χιονιςμζνθ γειτονιά, πλθροφοροφμε ότι αυτά χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτον 
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Ξαναδά.  
 
Μειονεκτιματα 

1. Θ Γεωκερμικι ενζργεια δεν μπορεί να κεωρθκεί ανανεϊςιμθ πθγι 
2.Ξάκε περιοχι είναι προςιτι ςε γεωκερμικζσ πθγζσ Ψα καυτά πετρϊματα και 
νερό πρζπει να είναι μζςα ςε γεϊτρθςθ φάςμα  
3. Θ Γεωκερμικι ενζργεια περιοχϊν μπορεί να εξαντλθκεί με ατμό, όπωσ οι 
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ςε πτϊςθ.  
 4. Πε το ηεςτό νερό και / ι ατμό, γεωκερμικζσ πθγζσ μποροφν επίςθσ να 
αποδϊςουν μζχρι επιβλαβι αζρια και ορυκτά.  
5.’Σταν είναι βακιά ςτο ζδαφοσ, ιδιαίτερα όταν το νερό είναι ςτθ ςυνζχεια 
διοχετεφονται ςτθν τρφπεσ, μποροφν να προκαλζςουν τα "μικρά ςειςμικά 
γεγονότα" - ςειςμοφσ.  
6.Πια ζρευνα μπορεί να προτείνει πικανζσ κζςεισ για τθ γεωκερμικι 
ενζργεια των φυτϊν, δεν υπάρχει καμία εγγφθςθ ςυγκεκριμζνο χϊρο κα 
παράγουν αρκετι ενζργεια για τθν αντιςτάκμιςθ των κεφαλαιουχικϊν 
δαπανϊν και εξόδων λειτουργίασ. 

4.8.1.Πλεονεκτιματα γεωκερμίασ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ. 

• Ξατάργθςθ του πετρελαίου (μθδενικζσ εκπομπζσ CO2 ςτο άμεςο 

περιβάλλον πραγματικι ςυνολικι μείωςθ 45~55%). 

•  Ψο 70-Ξ-80°% τθσ ενζργειασ παρζχεται από το περιβάλλον. 

•  Πείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ ~50% ςε ςχζςθ με ςυμβατικοφσ τρόπουσ    

          κζρμανςθσ και ψφξθσ. 
 

•  Δεν απαιτείται δεξαμενι καυςίμων, καμινάδα και καπνοδόχοσ. 

• Αιςκθτικι αναβάκμιςθ των κτιρίων (Απουςία 

αντιαιςκθτικϊν εγκαταςτάςεων όπωσ ψφκτθσ, Α/Σ κλπ) 

•  Ζνα μθχάνθμα για κζρμανςθ και ψφξθ με μικρότερο κόςτοσ 

ςυντιρθςθσ. 

•  Ακόρυβθ λειτουργία. 

•  Απουςία καφςεων και ςπινκιρων (ςυνεπϊσ δεν 

απαιτείται πυροπροςταςία). 

•  Απουςία οςμϊν καυςαερίων, οςμϊν από δεξαμενι πετρελαίου. 
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•  Απουςία ανάγκθσ χϊρου για δεξαμενι καυςίμου. 

•  Δεν απαιτείται ςυντιρθςθ ςτουσ γεωεναλλάκτεσ, ενϊ θ αντλία κερμότθτασ 

χρειάηεται μακρόχρονιο περιοδικό ζλεγχο. 

 

Γεωκερμικι ενζργεια - μειονεκτιματα ςε ςχζςθ με το κόςτοσ. 

•  Αρχικό κόςτοσ καταςκευισ 

•  Απαίτθςθ φπαρξθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για λειτουργία. 

•   Ειδικόσ και ακριβισ ςχεδιαςμόσ εγκαταςτάςεων 

 

4.8.2.Πλεονεκτιματα ςυςτιματοσ γεωκερμικοφ κλιματιςμοφ  

 Εξοικονόμθςθ: Ψα γεωκερμικά ςυςτιματα μποροφν να μειϊςουν το 
κόςτοσ κζρμανςθσ ωσ και 70% και το κόςτοσ ψφξθσ ζωσ και 50% και να 
παρζχουν ηεςτό νερό χριςθσ για τθσ ανάγκεσ τθσ κατοικίασ (ςχ.13).  

 Υεριβάλλον: Ψα γεωκερμικά ςυςτιματα μποροφν να εκμεταλλευτοφν 
ςτο ζπακρο και να πολλαπλαςιάςουν τθν αποτελεςματικότθτα άλλων 
Ανανεϊςιμων Υθγϊν Ενζργειασ, αλλά και από μόνα τουσ είναι 
φιλικότερα προσ το περιβάλλον από τα ςυμβατικά ςυςτιματα, κακϊσ 
μειϊνουν τισ εκπομπζσ αζριων ρφπων και τα ςυνεπακόλουκα 
προβλιματά τουσ (όξινθ βροχι, φαινόμενο του κερμοκθπίου, τρφπα 
του όηοντοσ κλπ). Υ.χ. αν κεωρθκεί ότι μία θλεκτρικι KWh ζχει 
παραχκεί από τθν καφςθ 3 KWh ορυκτοφ καυςίμου (ο βακμόσ 
απόδοςθσ των λιγνιτικϊν εργοςταςίων τθσ ΔΕΘ είναι 33%). Για τθν 
παραγωγι 10 KWh κζρμανςθσ μζςω Γεωκερμικισ Αντλίασ Κερμότθτασ 
απελευκερϊνονται 1,9 Kgr CO2, ενϊ για να τθν ίδια ενζργεια με 
πετρζλαιο απελευκερϊνονται 2,9 Kgr CO2. 

 Αξιοπιςτία: τα γεωκερμικά ςυςτιματα διαρκοφν περιςςότερο από τα 
ςυμβατικά, κακϊσ αποτελοφν «κλειςτά» ςυςτιματα, όπωσ το 
θλεκτρικό ψυγείο, που εγκακίςτανται μζςα ςτα κτίρια ι ςτο υπόγειο 
χϊρο τουσ. 
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 Χυντιρθςθ: Ψα γεωκερμικά ςυςτιματα δεν παρουςιάηουν βλάβεσ 
μετά από παρατεταμζνθ χριςθ όπωσ οριςμζνα ςυμβατικά ςυςτιματα. 
Ζχοντασ ζνα παρόμοιο τρόπο καταςκευισ με αυτό των θλεκτρικϊν 
ψυγείων, οι Γ.Α.Κ. ζχουν πολφ λίγα κινοφμενα εξαρτιματα που κα 
μποροφςαν να χαλάςουν. Σ Γεωκερμικοί Εναλλάκτεσ είναι 
καταςκευαςμζνοι από πιςτοποιθμζνουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ και 
μποροφν να λειτουργοφν αποδοτικά πενιντα χρόνια μετά τθν 
εγκατάςταςθ τουσ. 

 Κόρυβοσ: Εκτόσ από μια απαλι δροςιά το καλοκαίρι και μια γλυκιά ηζςτθ το 

χειμϊνα τα γεωκερμικά ςυςτιματα δεν αφινουν κανζνα άλλο ίχνοσ τθσ 
παρουςίασ τουσ. Σι Γ.Α.Κ. δεν χρειάηονται εκτεκειμζνα κορυβϊδθ 
μθχανιματα να ενοχλοφν τουσ ζνοικουσ ι τουσ γείτονεσ. Χωρίσ θχθτικι 
υπενκφμιςθ ίςωσ ξεχάςετε ότι ζχετε ζνα γεωκερμικό ςφςτθμα. 

 Χε μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ: μποροφν να εξοικονομθκοφν χριματα, 
κακϊσ είναι εφικτι θ μεταφορά κερμότθτασ από ηϊνεσ του κτιρίου 
που είναι πιο ηεςτζσ προσ άλλεσ ψυχρότερεσ για τισ ανάγκεσ 
κζρμανςθσ το χειμϊνα και το αντίςτροφο το καλοκαίρι για τισ ανάγκεσ 
ψφξθσ. 

 

χ. 13.Κατοικία με ςφςτθμα γεωκερμικοφ κλιματιςμοφ. 

(Ξϊςτασ και Κζμθσ Ψςίπθρασ οικολογικι αρχιτεκτονικι.) 
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4.8.3.Μειονεκτιματα ςυςτιματοσ γεωκερμικοφ κλιματιςμοφ  

 το αρχικό κόςτοσ καταςκευισ είναι υψθλότερο από του ςυμβατικοφ 

 υπάρχει δυςκολία ςτθν επιδιόρκωςθ μιασ διαρροισ ςτα κλειςτά 
κυκλϊματα 

 για τα ανοικτοφ κυκλϊματοσ ςυςτιματα απαιτείται μεγάλθ παροχι 
κακαροφ νεροφ 

4.9.Πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα θλιακισ ενζργειασ 

Πλεονεκτιματα 

 Θ θλιακι ενζργεια εμφανίηεται αρκετά απλι ςτθ δζςμευςι τθσ, και 

υπάρχουν πολλζσ δυνατότθτεσ εφαρμογισ τθσ 

 Εφκολα ηεςταίνει νερό ςε νοςοκομεία, ςτρατϊνεσ, κερμοκιπια κτλ 

 Είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτι θ αξιοποίθςι τθσ 

 Θ χριςθ τθσ εξοικονομεί ςυμβατικά καφςιμα 

 Υαρζχει ικανοποιθτικι ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ 

 Αποφεφγεται θ εκπομπι περιςςότερων από 1,5 εκατομ. τόνων CO2 

ςτθ γθ, από τθ χριςθ τθσ, ςιμερα 

 Ζχει τεράςτιο οικονομικό όφελοσ για τθν εκνικι οικονομία 

 

Μειονεκτιματα  

 Υροβλθματικι λειτουργία ςε ςυννεφιαςμζνεσ μζρεσ και κακόλου 

λειτουργία κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. 

 Σι θλιακζσ γεννιτριεσ είναι ςχετικά ακριβζσ και απαιτοφν πολφ χϊρο. 

 

 

Πλεονεκτιματα φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων  

 Απευκείασ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

 Ζχουν μεγάλθ διάρκεια ηωισ και αξιοπιςτία 

 Θ ενεργειακι ανεξαρτθςία του χριςτθ 

 Είναι εφχρθςτα . 
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 Πποροφν να εγκαταςτακοφν μζςα ςτισ πόλεισ και δεν προςβάλλουν 

αιςκθτικά το περιβάλλον 

 Πποροφν να ςυνδυαςτοφν με άλλεσ πθγζσ ενζργειασ ( υβριδικά 

ςυςτιματα ) 

 Σι απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ είναι ςχεδόν μθδενικζσ 

 Πποροφν να επεκτακοφν ανά πάςα ςτιγμι για να αντιμετωπίςουν τισ 

αυξθμζνεσ ανάγκεσ των χρθςτϊν 

 Ζχουν ακόρυβθ λειτουργία και μθδενικζσ εκπομπζσ ρφπων 

 Απεξάρτθςθ από τθν τροφοδοςία καυςίμων για τισ απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ 

 Αποφεφγονται οι δυςμενείσ ςυνζπειεσ από πικανζσ απότομεσ 

αυξιςεισ των τιμϊν των καυςίμων 
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Βϋ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

1.1. ΕΛΧΑΓΩΓΘ ΧΨΘ ΒΛΣΞΟΛΠΑΨΛΞΘ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ 

 

      Σι παραινζςεισ τθσ ιςτορίασ , τθσ γεωγραφίασ  , τθσ οικολογίασ , και 

πρόςφατα θ ενεργειακι κρίςθ  ςυνζβαλαν ςτο να ξανακυμίςουν ςτουσ 

αρχιτζκτονεσ ότι , πολφ ςυχνά , λείπει από το ςχεδιαςμό μια βαςικι 

παράμετροσ : θ  ¨ενζργεια¨ . 

    Θ παράλειψθ αυτι ζχει βζβαια τισ ιςτορικζσ τθσ ρίηεσ . Θ ςθμαντικι 

ανάπτυξθ των παραγωγικϊν δυνάμεων , κυρίωσ από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα 

, προχπόκετε μια μαηικι παραγωγι αγακϊν και μια ςθμαντικι κατανάλωςθ 

ενζργειασ ςτθ βιομθχανία . 

   Ψο μοντζρνο βιομθχανικό ςφςτθμα , αυτι θ γιγάντια μθχανι , πζρα από 

πολιτικά ςυςτιματα και διαφορζσ των κεςμϊν , ςτθρίχτθκε ςτθν πεποίκθςθ 

ότι θ φφςθ αποτελεί αςτείρευτθ πθγι , απϋ όπου μποροφμε να αντλοφμε  , 

χωρίσ περιοριςμοφσ , τθν απαραίτθτθ ενζργεια , ζτςι  ϊςτε θ παραγωγι να 

τροφοδοτεί μια ¨διαρκι κίνθςθ¨ . Ψο κεφάλαιο ¨φφςθ¨ όμωσ δεν είναι 

αποκαταςτάςιμο. Σ μεγάλοσ μφκοσ τθσ απεριόριςτθσ ανάπτυξθσ καταρρζει , 

δίνοντασ τθ κζςθ  του ςϋ ζναν άλλο μφκο  , το ίδιο μάταιο , εκείνον τθσ κρίςθσ  

χωρίσ διζξοδο. 

   Σι αποφάςεισ , που παίρνονται ςιμερα , προβάλλονται ςϋ ζνα μζλλον που 

μασ αφορά όλουσ . Θ διατιρθςθ των ιςορροπιϊν ςτθ φφςθ αποτελεί  

κατεπείγουςα ανάγκθ .Εάν ο ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ κζλει ςοβαρά νϋ 

αποτρζψει τθ ριξθ των οικολογικϊν ιςορροπιϊν και τθ πτϊχευςθ των πθγϊν 

, δεν μπορεί να ςυνεχίςει με τισ ίδιεσ μεκόδουσ , ςτο όνομα αυτϊν των ιδεϊν. 

   Επίςθσ , απαράδεκτθ είναι θ πολυτζλεια του κόςτουσ λειτουργίασ και 

ενεργειακισ διαχείριςθσ των κτθριακϊν ςυγκροτθμάτων , όπου το μζταλλο 

και το γυαλί κυριαρχοφν και όπου θ προςφυγι ςε πολφπλοκεσ εγκαταςτάςεισ 

κζρμανςθσ ι ψφξθσ είναι αναπότρεπτθ , με αντάλλαγμα τθν αυξθμζνθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ. 
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  Χτθν ενεργειακι αυτονομία των αγροτικϊν οικιςμϊν του περαςμζνου αιϊνα 

ζδωςε απάντθςθ θ ενεργειακι παράλειψθ ςτθν οργάνωςθ των ςθμερινϊν 

πόλεων και του αςτικοφ χϊρου γενικότερα 

   Χτθ φιλοςοφία του μοντζρνου κινιματοσ , θ αρχιτεκτονικι είναι 

εξομοιωμζνθ με αντικείμενο κατανάλωςθσ. Θ κατοικία , κεωρθτικά, είναι μία 

¨μθχανι του κατοικείν¨. 

   Διαπιςτϊνοντασ αυτι τθν πραγματικότθτα , ο αρχιτζκτονασ ανακαλφπτει 

τουσ λεπτοφσ , ανυποψίαςτουσ δεςμοφσ , που ςυνδζουν τα ζργα του με τα 

ςυςτιματα ενζργειασ , από τα οποία και ο ίδιοσ είναι εξαρτθμζνοσ , μζςα από 

μια δομι , που τον κακορίηει και τον ςυντθρεί. 

   Ζτςι θ αρχιτεκτονικι φανερϊνει τθν κρυμμζνθ διάςταςθ τθσ ενζργειασ και 

τισ πολιτικζσ τθσ εξαρτιςεισ . Σι αρχιτζκτονεσ ςυνειδθτοποιοφν ςιμερα ,όλο 

και περιςςότερο , ότι δεν είναι πολιτικά αδιάφορθ θ αναηιτθςθ ενζργειασ , 

για τθ λειτουργία των κτθρίων και των πόλεων , ςτο πετρζλαιο  ι ςτον 

θλεκτριςμό ι ςτθν πυρθνικι ενζργεια . Χρθςιμοποιϊντασ τθ μία ι τθν άλλθ 

μορφι ενζργειασ ,άμεςα ι ζμμεςα, κακίςτανται ςυνυπεφκυνοι ενόσ 

οικονομικοφ κυκλϊματοσ και μιασ πολιτικισ ςκοπιμοτιτων , πράγμα που 

κεωροφνταν μζχρι ςιμερα επουςιϊδεσ ι δε γινόταν καν αντιλθπτό. 

   Χιμερα , φαίνεται ότι οι αρχιτζκτονεσ αρνοφνται αυτι τθ ςτάςθ υποταγισ 

των προκατόχων τουσ . Αναηθτοφν ςε διεκνι κλίμακα νζουσ τρόπουσ 

καταςκευισ με εναλλακτικζσ ¨ιπιεσ μορφζσ ενζργειασ ¨ , και φυςικά με τθ 

πρωταρχικι πθγι ενζργειασ , τον ιλιο. 

1.2. ΥΣΟΘ , ΦΩΧΛΞΣ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ , ΕΡΕΦΓΕΛΑ 

     

     Θ αλλθλεξάρτθςθ ανάμεςα ςτα ςυςτιματα  ενζργειασ και τα πολεοδομικά 

ςυςτιματα  φαίνεται ότι είναι πολφ ιςχυρι .Σ παράγοντασ ενζργεια 

επθρεάηει όχι μόνο τθν αρχιτεκτονικι του κτθρίου , αλλά και τθν 

πολεοδομικι οργάνωςθ γενικότερα. 

    Σι κριτικζσ για τθ δομι των πόλεων πολλαπλαςιάηονται .Χωρίσ να 

παραβλζπεται ι να μθδενίηεται θ ςθμαντικι ςυμβολι τθσ πόλθσ ςτον 

πολιτιςμό μασ , ωςτόςο πρζπει να αναγνωριςτεί ότι θ ςυνθγορία για τθ δομι 

τθσ περνά ςιμερα από μια αμφιςβιτθςθ , για τον τρόπο , που γίνεται ο 
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ςχεδιαςμόσ τθσ , τθσ καταςκευισ , ο βακμόσ ευκφνθσ για τθ διαχείριςθ των 

πθγϊν  , του χϊρου τθσ ενζργειασ , του χρόνου. 

   

 Ψο κίνθμα τθσ μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ , κλθρονομιά κυρίωσ των 

υγιεινολόγων , του τελευταίου αιϊνα , είχε ιδιαίτερα επιμείνει ςτθν 

αναδιοργάνωςθ  τθσ δομισ τθσ πόλθσ , ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηονται , παρά 

τισ πυκνότθτεσ , οι καλφτερεσ ςυνκικεσ υγιεινισ , που είναι άρρθκτα δεμζνεσ 

με τθν ποςότθτα του θλιαςμοφ που δζχονται τα κτιρια. 

   Πια πολεοδομικι οργάνωςθ κλιμακωτι κατά το φψοσ , με τα δϊματα του 

ενόσ ορόφου να χρθςιμοποιοφνται για αυλι του επόμενου , αποβλζπει ςτθν 

εξαςφάλιςθ επικοινωνίασ με τθ φφςθ και ςτον θλιαςμό των εςωτερικϊν 

χϊρων (ςχ.14). 

 

χ 14. Κλιμακωτι διάταξθ κατοικιϊν , θλιαςμόσ και επικοινωνία με τθ φφςθ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985)  

 

 Θ Χάρτα των Ακθνϊν διατυπϊνει :¨τρία είναι τα ςυςτατικά τθσ πολεοδομίασ 

: ο ιλιοσ , θ βλάςτθςθ , ο χϊροσ¨. Χτο όνομα αυτισ τθσ αρχισ καταδικάηει τθν 

παραδοςιακι , γραμμικι ρυμοτομία , τθν κατοικία τοποκετθμζνθ εν ςειρά  

και ςτισ δφο πλευρζσ του δρόμου , γιατί δεν διαςφαλίηεται ο θλιαςμόσ παρά 

μόνο του ενόσ τμιματοσ των κατοικιϊν. 

  Θ μοντζρνα αρχιτεκτονικι , ςτον αγϊνα τθσ κατά του εκλεκτικιςμοφ το 19ου 

αιϊνα , αντικατζςτθςε τθσ εξεηθτθμζνθσ διακόςμθςθσ και τθσ ςπατάλθσ τθσ 

ανκρϊπινθσ ενζργειασ , με μια άλλθ ρθτορικι , τθσ αυςτθρότθτασ , τθσ 

απλότθτασ και τθσ ςπατάλθσ των φυςικϊν πθγϊν ενζργειασ που δεν είναι 

λιγότερο επιηιμια. 



 
 
88 
 

   Θ υποταγι του ανκρϊπου ςε ςκοπιμότθτεσ , που ζρχονται ςε αντίκεςθ με 

τισ πραγματικζσ του ανάγκεσ ,όπωσ οι μεγάλεσ αποςτάςεισ ανάμεςα ςτθν 

κατοικία και ςτον τόπο εργαςίασ , θ ςπανιότθτα των κοινωνικϊν 

εξυπθρετιςεων , θ μόλυνςθ τθσ ατμόςφαιρασ , θ ψυχολογικι απομάκρυνςθ 

από τθ φφςθ , αποτελοφν  χαρακτθριςτικά , που αντικατοπτρίηονται ςτον 

οικιςτικό χϊρο ςαν αποτζλεςμα τθσ άμετρθσ ανάπτυξθσ. 

   Αν υποκζςουμε  ότι θ κερδοςκοπία παραμζνει ζνασ από τουσ βαςικοφσ 

παράγοντεσ για τθν ζλλειψθ ιςορροπίασ  ανάμεςα ςτο χτιςμζνο/τεχνθτό 

περιβάλλον και ςτο φυςικό , άλλο τόςο παραμζνει γεγονόσ ότι , μθδενίςαμε 

τθ ςυλλογικι μνιμθ των κατοικιϊν και τθ γνϊςθ τουσ για τον χϊρο και τθ 

πόλθ . Χίγουρα δεν πρόκειται να επιςτρζψουμε ςτο παρελκόν και να το 

μιμθκοφμε , όμωσ δεν μποροφμε να περιφρονοφμε τθ ςθμαςία των 

κλθρονομθμζνων μαρτυριϊν , για το παρόν μασ , οφτε τον κακοριςτικό τουσ 

χαρακτιρα για τθν ιςορροπία του περιβάλλοντοσ. 

   Σ άνκρωποσ ηει ςε ζνα περιβάλλον , που δεν είναι μόνο το φυςικό , είναι το 

ςφνολο του φυςικοφ και του χτιςμζνου περιβάλλοντοσ. Εάν δεχτοφμε ότι 

παράλλθλα με τθν οικολογία των φυςικϊν ιςορροπιϊν υπάρχει και θ 

οικολογία των τεχνθτϊν ιςορροπιϊν   , το ίδιο αυςτθρι κα μποροφςαμε να 

προςανατολιςτοφμε ςε μια λφςθ όχι τμθματικι , αλλά ςυνολικι για το 

περιβάλλον μασ  για μια ποιοτικι διζξοδο από τθ ςθμερινι κρίςθ.       

           

1.3.ΒΛΣΞΟΛΠΑΨΛΞΘ ΑΦΧΛΨΕΞΨΣΡΛΞΘ 

    Θ δομι τθσ πόλθσ αποτελεί μια ςφνκεςθ ςυνυφαςμζνθ από πολλοφσ 

παράγοντεσ. Θ οργάνωςι τθσ αντανακλά πολιτικζσ και κοινωνικζσ τάςεισ και 

επιλογζσ , κακϊσ και υλικοτεχνικζσ ανάγκεσ. Απϋ όλουσ αυτοφσ τουσ 

παράγοντεσ , που αναδφονται ςε μια ςφνκετθ  εικόνα , φαίνεται δφςκολο ,να  

απομονωκοφν    οριςμζνοι και να και να αναλυκεί θ επίδραςι τουσ , όπωσ 

για παράδειγμα :οι παράγοντεσ  ¨ενζργεια και κλίμα¨ . 

    Ωςτόςο ζχει διαπιςτωκεί ότι , θ οργάνωςθ του ιςτοφ τθσ πόλθσ και θ 

χωροκζτθςθ των κτθρίων μεταβάλλονται ανάλογα με τισ ¨φιλικζσ ι εχκρικζσ¨ 

κλιματικζσ ςυνκικεσ. 



 
 
89 
 

   Χτα εφκρατα κλίματα οι οικιςμοί είναι ανοιχτοί . Θ δομι τθσ πόλθσ 

αξιοποιϊντασ τισ ευνοϊκζσ κλιματικζσ  ςυνκικεσ , επιτρζπει μια διάταξθ πιο 

ελεφκερθ .Χε κερμζσ –ξθρζσ περιοχζσ , οι όγκοι των κτθρίων και οι κιποι 

χρθςιμοποιοφνται για τον ςκιαςμό των δρόμων ι των ανοιχτϊν χϊρων ηωισ. 

Σι μονάδεσ τθσ κατοικίασ τοποκετοφνται γφρω από κλειςτζσ αυλζσ , που 

αποτελοφν πθγάδια δροςιάσ και ομαδοποιοφνται ςε ςφνολα , ζτςι ϊςτε με 

τον όγκο τουσ να εξαςφαλίηουν τθν άμυνα απζναντι ςτισ κλιματικζσ 

επιδράςεισ. Θ πολεοδομικι οργάνωςθ αντιμετωπίηει τθ ηζςτθ με τθ πυκνι 

δόμθςθ. 

   Χυμπεραίνεται  λοιπόν ότι εκεί όπου το φυςικό περιβάλλον είναι φιλικό, θ 

μορφι τθσ κατοικίασ επικοινωνεί με τον περίγυρό τθσ , ενϊ όπου οι 

κλιματικζσ ςυνκικεσ είναι εχκρικζσ, θ μορφι κλείνει τισ ευαίςκθτεσ 

επιφάνειεσ , για να διατθριςει τθ κερμικι τθσ ιςορροπία 

   Πια τζτοια ςτάςθ κζτει ςε αμφιςβιτθςθ τα διεκνι πρότυπα καταςκευισ , 

που εφαρμόηονται ςε όλα τα γεωγραφικά πλάτθ, με τα ίδια υλικά και 

μεκόδουσ , αν και υπόκεινται ςε διαφορετικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ και 

διαφορετικά πρότυπα παραδοςιακισ , τοπικισ αρχιτεκτονικισ. 

   Πζςα ςε αυτά τα πλαίςια των ¨ςυςςωρευμζνων κρίςεων¨ , τθσ 

αρχιτεκτονικισ ,τθσ οικολογίασ , του ενεργειακοφ , αναπτφχκθκε μια ζρευνα 

,αρχικά προςανατολιςμζνθ προσ τθ κατεφκυνςθ τθσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ςτα κτιρια. Αργότερα , ςτθ προςπάκεια να εναρμονιςτεί το κτίςμα 

με το φυςικό περιβάλλον , οδθγικθκε ςτθ ςυνολικι αξιοποίθςθ των κετικϊν 

κλιματικϊν παραμζτρων. Χαν αποτζλεςμα προζκυψε θ λεγόμενθ 

¨βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι¨.   

   Θ προβλθματικι τθσ ςυνίςταται , ςτο να αντιμετωπίηει το κτιριο ςυνολικά , 

από το ςτάδιο τθσ αρχικισ του ςφλλθψθσ , ωσ τόπο ανταλλαγισ ενζργειασ , 

ανάμεςα ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον , φυςικό/κλιματικό , και 

τθν πρωταρχικι πθγι ενζργειασ , τον ιλιο.  

 

   Πζχρι ςιμερα , από τθν ζρευνα που πραγματοποιικθκε διεκνϊσ και τισ 

εφαρμογζσ που ζγιναν για αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ 

ενζργειασ για τθ κζρμανςθ των κτθρίων , δφο τάςεισ φαίνονται εφικτζσ με 

προςζγγιςθ ριηικά διαφορετικι : 
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  Α: Θ πρϊτθ τάςθ χρθςιμοποιεί τθν ζρευνα τθσ ¨θλιοτεχνικισ¨ , με 

ςυςτιματα ενεργθτικά και πρόςκετο μθχανολογικό εξοπλιςμό. Θ 

προβλθματικι τθσ κερμικισ ςυμπεριφοράσ του κτθρίου από τθν κακαρά 

τεχνολογικι ςκοπιά ακρωτθριάηει τθν αρχιτεκτονικι ςφλλθψθ , γιατί 

κεωρικθκε ότι ανικει αποκλειςτικά ςτο τεχνολογικό τομζα , εγκαταλείφκθκε 

από τουσ αρχιτζκτονεσ ςτουσ ειδικοφσ ¨κερμικοφσ ¨ του κτθρίου , που δεν 

μποροφν να επζμβουν ςτθν αρχιτεκτονικι ςφλλθψθ . Ψα αποτελζςματα που 

προζκυψαν από τισ θλιακζσ εφαρμογζσ ,κρίκθκαν αιςκθτικά όχι 

ικανοποιθτικά , υπερβολικά φορμαλιςτικά λόγω των απαιτιςεων ςε μεγάλεσ 

επιφάνειεσ ςυλλογισ θλιακισ ενζργειασ , τουσ ¨ςυλλζκτεσ¨. 

    Από οικονομικι άποψθ , θ εφαρμογι των ενεργθτικϊν ςυςτθμάτων 

εμπεριζχει πολλοφσ κινδφνουσ γιατί απαιτείται προθγμζνθ τεχνολογία , με 

μεγάλο κόςτοσ αρχικισ επζνδυςθσ – ιδιαίτερα επιβαρυμζνθσ για τθ χϊρα μασ  

κακϊσ και μεγάλο κόςτοσ ςυντιρθςθσ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ με 

αμφιςβθτοφμενθ διάρκεια ηωισ.   

   Θ ενεργειακι κρίςθ  ςιμανε τζλοσ ςτισ απλουςτευμζνεσ λφςεισ , όπου ο 

αρχιτζκτονασ ςχεδιάηει και ο κερμικόσ υπολογίηει , αντιμετωπίηοντασ τισ 

κερμικζσ ανάγκεσ του κτθρίου με λφςεισ ενιςχυμζνθσ κερμομόνωςθσ. 

   Κατά ςυνζπεια , θ κακαρά  τεχνολογικι αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ 

¨ενζργεια και αρχιτεκτονικι¨ , ωσ προϊόν παράκεςθσ τεχνολογικϊν 

μεκόδων και επινοιςεων οδθγεί ςε μια νόκα αρχιτεκτονικι , με αρκετά 

προβλιματα αιςκθτικισ και αμφιςβθτοφμενθσ οικονομικισ απόδοςθσ. 

Β: Θ δεφτερθ τάςθ , αποδεςμευμζνθ ςε μεγάλο βακμό από τα ςφγχρονα 

επιτεφγματα τθσ καταςκευαςτικισ τεχνολογίασ για τθν εκμετάλλευςθ τθσ 

θλιακισ ενζργειασ  , αντιμετωπίηει το ηιτθμα τθσ ενζργειασ ςτο αρχικό ςτάδιο 

του ςχεδιαςμοφ και τθσ ςφλλθψθσ του κτθρίου. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για 

τθν αιςκθτικι ι για ψευτοπρόβλθμα ενςωμάτωςθσ των ςυλλεκτϊν , αλλά για 

μια ριηικά διαφορετικι ςτάςθ .Κεωρεί τθν καταςκευι ζνα ηωντανό , 

δυναμικό  κζλυφοσ , που προςλαμβάνει και αξιοποιεί τουσ κετικοφσ 

κλιματικοφσ παράγοντεσ –θλιακι ακτινοβολία για το χειμϊνα , καλάςςιεσ 

αφρεσ για το καλοκαίρι , ενϊ αποφεφγει τισ επιηιμιεσ κλιματικζσ επιδράςεισ  

όπωσ ψυχροφσ ανζμουσ τον χειμϊνα θλιακι ακτινοβολία το καλοκαίρι(ςχ. 

15,16). 

    Θ ζννοια τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ  αποτελεί ζνα είδοσ ςφνκεςθσ 

δεδομζνων , που είναι : το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα οι κλιματικζσ ςυνκικεσ 
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τθσ περιοχισ , θ τοποκεςία , θ ζννοια τθσ κερμικισ άνεςθσ , τα ντόπια υλικά 

και ο πολιτιςμικό-κοινωνικόσ περίγυροσ 

   Κατά ςυνζπεια , το να χτίηουμε αρμονικά με τον ιλιο ι πλθρζςτερα 

αρμονικά με το κλίμα , τθ ντόπια τεχνολογία και τα παραδοςιακά 

χαρακτθριςτικά του τόπου , ζχει ωσ αποτζλεςμα μια αρχιτεκτονικι τοπικι , 

ςτενά δεμζνθ με τα οικονομικά κοινωνικά ,πολιτιςτικά και κλιματικά 

χαρακτθριςτικά κάκε περιοχισ.  

 

 

χ. 15.Βιοκλιματικό κζλυφοσ που αξιοποιεί τα κλιματικά δεδομζνα 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

χ.16 .Μια μορφι βιοκλιματικοφ κελφφουσ , ςε απόκρθμνθ τοποκεςία 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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1.4.  Θ ΛΔΕΑ ΨΣΩ ΒΛΣΞΟΛΠΑΨΛΧΠΣΩ 

    Θ αντίκεςθ ανάμεςα ςτουσ υποςτθρικτζσ τθσ θλιοτεχνικισ ι των 

ενεργθτικϊν ςυςτθμάτων και του βιοκλιματιςμοφ ι των πακθτικϊν 

ςυςτθμάτων αποκαλφπτει τον παλιό  ανταγωνιςμό , ανάμεςα ςτον πολιτιςμό 

των μθχανϊν και ςτα ρεφματα υποςτιριξθσ τθσ οικολογίασ και τθσ φφςθσ. 

   Δεν είναι τυχαίο ότι ςιμερα θ επιςτροφι ςτθν θλιακι ενζργεια αποτελεί 

μια ζκκλθςθ , που αποβλζπει τόςο ςτθν ανακάλυψθ του τρόπου ηωισ με τον 

ιλιο όςο και ςτθν επαναπόκτθςθ των ςτοιχείων τθσ φφςθσ . Θ επαναφορά 

τουσ ςτο χτιςμζνο περιβάλλον αποτελοφν βακιζσ επικυμίεσ του ανκρϊπου. Θ 

ςχζςθ ανάμεςα ςτον άνκρωπο και τθ φφςθ αντιμετωπίηεται , είτε ωσ 

αποδεκτι προςαρμογι ςτουσ ρυκμοφσ και ςτισ αντικζςεισ τθσ. 

   Θ βιοκλιματικι ιδεολογία του κατοικθμζνου χϊρου κεωρεί τθ μεταβολι του 

κλίματοσ ωσ πλεονζκτθμα για τον άνκρωπο , ενϊ θ υπερβολικι ρφκμιςθ 

δθμιουργεί μια άνεςθ ιςοπεδωτικι και μονότονθ. 

   Δεν πρόκειται βζβαια να κεοποιιςουμε τθ φφςθ , αλλά πρζπει να πάρουμε 

υπόψθ ότι , θ ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα βρίςκει ςτθ φφςθ τα εξωτερικά τθσ 

όρια · αν τα αγνοιςουμε προκαλοφνται αντίποινα , που παίρνουν , χωρίσ 

χρονοτριβι , διάφορεσ διακριτικζσ μορφζσ : καινοφργιεσ αρρϊςτιεσ ,πτϊςθ 

των φυςικϊν αποδόςεων και τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ , πτϊςθ τθσ 

ποιότθτασ ηωισ. 

   Θ ζκκλθςθ για μια ηωι λιγότερο κορυβϊδθ , λιγότερο ταραγμζνθ  , λιγότερο 

μολυςμζνθ , θ αναφορά ςε μια πόλθ πιο πράςινθ αποτελεί ςιμερα μια 

πραγματικι ανάγκθ. 

   Πζςα ςτα πλαίςια αυτισ τθσ αντίλθψθσ και ιδεολογίασ , θ βιοκλιματικι 

αρχιτεκτονικι , για να γενικευτεί , προχποκζτει οριςμζνεσ ςυνκικεσ  , όρουσ 

αναγκαίουσ : θ οικιςτικι πυκνότθτα , θ επικυμία τθσ άνεςθσ με τθν 

αυτοματοποίθςθ , θ ςτερεοτυπία τθσ αρχιτεκτονικισ ζκφραςθσ , θ 

επικράτθςθ των τεχνολογικϊν επινοιςεων , θ πολιτικι ςτο τομζα των 

καταςκευϊν , αποτελοφν παράγοντεσ που δεν ενκαρρφνουν τθν ιδζα του 

βιοκλιματιςμοφ , μια διαφορετικι πρακτικι για τον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό. 
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    Ακόμθ , θ βιομθχανία δεν πριμοδοτεί τα φτθνά ςε ενζργεια υλικά , οφτε 

εκείνα που ελάχιςτα βιομθχανοποιοφνται. Θ αρχιτεκτονικι παραμζνει 

εξαρτθμζνθ από τθ λογικι του κζρδουσ , από τεχνικζσ και υλικά , που 

παράγει θ δομικι βιομθχανία , πράγμα που ςυχνά φζρνει ςε αντίκεςθ το 

άμεςο εμπορικό κόςτοσ/κζρδοσ με το μακροπρόκεςμο οικολογικό όφελοσ. 

   Θ ζρευνα  για μια καλφτερθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ ςε μια προοπτικι 

ςτακεροποίθςθσ τθσ κατανάλωςθσ και πιο δίκαιθσ διανομισ , ανάμεςα ςε 

ανεπτυγμζνεσ και υποανάπτυκτεσ χϊρεσ , περνά μζςα από το ξζςπαςμα 

αυτϊν των εμποδίων. 

   Θ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι υπάρχει , ζχει προςδιορίςει τισ αρχζσ τθσ και 

κζτει τισ πρϊτεσ γνϊςεισ μιασ πολεοδομίασ , κεμελιωμζνθσ ςϋ ζνα άλλο 

μοντζλο ςχζςεων με το οικοςφςτθμα. Υζρα από το όνειρο , ο βιοκλιματικόσ 

ςχεδιαςμόσ ζχει οριςμζνεσ ευκαιρίεσ να γενικευτεί. Ακόμθ και οι ςυηθτιςεισ 

δεν είναι ευκαιριακζσ γφρω από ζνα κζμα περικωριοποίθςθσ . Εργαλεία 

υπολογιςμοφ , μοντζλα χϊρο-ενεργειακά, ςυμβολικζσ παραςτάςεισ 

αναπτφςςονται όλο και περιςςότερο. 

   Υροχπόκεςθ ικανι και αναγκαία αποτελεί θ κοινωνικι αποδοχι του 

βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι των κατοίκων ςτθ 

διαμόρφωςθ του χτιςμζνου περιβάλλοντοσ , μζςα από μια διαδικαςία 

πλθροφόρθςθσ και ςυνειδθτοποίθςθσ του ςφνκετου προβλιματοσ 

¨εξοικονόμθςθ ενζργειασ¨ , ςε μια προοπτικι ςυνετισ διαχείριςθσ   των 

φυςικϊν πθγϊν και ιςορροπίασ με τα οικοςυςτιματα.         

     

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ 

 

    Θ ζννοια  του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ ολοκλθρϊνεται με τθν ζννοια του 

¨οικοςχεδιαςμοφ¨ , που ςθμαίνει τθν ανάπτυξθ μιασ αρχιτεκτονικισ 

προςαρμογισ ςτο περιβάλλον , με τθ βοικεια τθσ τεχνολογίασ , με 

οικολογικι ςφνεςθ και προβλεπτικότθτα , απαγορεφοντασ τθν απαράδεκτθ 
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ςπατάλθ των πθγϊν και αγρυπνϊντασ για τθν ικανοποίθςθ των πραγματικϊν 

αναγκϊν όλων των μελϊν τθσ κοινωνίασ . 

       Θ αντιμετϊπιςθ αυτι , από τθ ςκοπιά των νόμων τθσ ¨οικολογικισ¨ 

αρχιτεκτονικισ , κατά τθν άποψθ των F. Nicolas και M. Vaye ςθμαίνει :  

 Θ αρχιτεκτονικι ςφλλθψθ να βαςίηεται ςτα κλιματικά δεδομζνα και 

ςτθν αντίλθψθ ότι , πθγι όλων των βιοκλιματικϊν φαινομζνων είναι ο 

ιλιοσ , θ μόνθ αςτείρευτθ πθγι ενζργειασ. 

 Θ αποςαφινιςθ του περιοριςμζνου χαρακτιρα όλων των άλλων 

πθγϊν ενζργειασ. 

 Θ κεϊρθςθ ότι , ο ςχεδιαςμόσ και το αρχιτεκτονικό  αντικείμενο 

αποτελοφν παράγοντεσ , που πλουτίηουν το περιβάλλον  και το δομοφν 

, με τθν ζννοια βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν κατοικθςιμότθτασ 

    Άμεςοσ ςτόχοσ τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ είναι : να προςφζρει  

ςτουσ χριςτεσ άνετο κερμικά εςωτερικό κλίμα , αξιοποιϊντασ τα ευνοϊκά 

ςτοιχεία του κλίματοσ , εκλεκτικά , με ρυκμίςεισ ςτο κζλυφοσ τθσ καταςκευισ 

, ζτςι ϊςτε να καταναλίςκεται θ ελάχιςτθ δυνατι απαιτοφμενθ 

ςυμπλθρωματικι ενζργεια. 

   Για τθν εφαρμογι τθσ βιοκλιματικισ αρχιτεκτονικισ μζκοδοι και ςυςτιματα 

¨πακθτικά¨ , που οι ζνκερμοι υποςτθρικτζσ τουσ περιγράφουν ωσ τεχνολογία 

χαμθλισ επίδραςθσ , ¨ιπιασ¨ ι ¨πακθτικισ¨ . 

     Υροκειμζνου το κτιριο να λειτουργιςει βιοκλιματικά , κα πρζπει  να 

ικανοποιεί τισ παρακάτω προχποκζςεισ – βαςικζσ αρχζσ ςυνολικισ  

ανταπόκριςθσ ςτισ κλιματικζσ  ςυνκικεσ: 

Ρα λειτουργεί :   

1. Ωσ  ¨φυςικόσ ,θλιακόσ ςυλλζκτθσ¨ 

2. Ωσ  ¨αποκικθ κερμότθτασ¨ 

3. Ωσ  ¨παγίδα κερμότθτασ¨ 

4. Ωσ  ¨παγίδα φυςικοφ δροςιςμοφ και αποκικθ ψφξθσ¨ 
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2.1.ΨΣ ΞΨΘΦΛΣ ΩΧ ¨ΦΩΧΛΞΣΧ ΘΟΛΑΞΣΧ ΧΩΟΟΕΞΨΘΧ¨ 

   Σι ςυνολικζσ ανάγκεσ του κτθρίου για κζρμανςθ μποροφν να ρυκμιςτοφν 

με τον κατάλλθλο ςχεδιαςμό , ζτςι ϊςτε τα κερμικά κζρδθ να αυξάνονται το 

χειμϊνα με τον θλιαςμό του. 

   Υροκειμζνου να διαςφαλίηεται θ λειτουργία του κτθρίου ωσ φυςικοφ 

θλιακοφ ςυλλζκτθ , κα πρζπει να πλθροφνται κάποιεσ βαςικζσ προχποκζςεισ  

που ζχουν ςχζςθ : 

1. Πε τθ κατάλλθλθ χωροκζτθςι του 

2. Πε το ςχιμα του  

3. Πε το προςανατολιςμό του  

4. Πε το προςανατολιςμό και το μζγεκοσ των ανοιγμάτων του  

5. Πε τθ λειτουργικι διάρκρωςθ των εςωτερικϊν του χϊρων 

6. Πε το χρϊμα των εξωτερικϊν επιφανειϊν του 

 

1. Θ κατάλλθλθ χωρωκζτθςθ του κτθρίου  

 

 Σ επαρκισ θλιαςμόσ του κτθρίου ςτθ διάρκεια του χειμϊνα , από τισ ϊρεσ 

9:00 – 3:00 , προςφζρει τθν αναγκαία θλιακι , κερμικι ενζργεια , για τθ 

λειτουργία του ωσ ςυλλζκτθ κερμότθτασ. 

  Εργαλεία για τθ ςωςτι τοποκζτθςθ του κτθρίου ςτο οικόπεδο αποτελοφν οι 

θλιακοί ι ενεργειακοί χάρτεσ , κακϊσ και τα διαγράμματα που απεικονίηουν 

τισ τροχιζσ του ιλιου και προςδιορίηουν τθ διάρκεια θλιαςμοφ και τθν ζνταςθ 

τθσ κερμικισ του ακτινοβολίασ. Πε τθ χριςθ του θλιακοφ χάρτθ (ςχ. 17) 

κακορίηεται το ανάγλυφο του περιβάλλοντοσ , για τθ ςυγκεκριμζνθ 

γεωγραφικι περιοχι , ο ςκιαςμόσ του οικοπζδου από δζντρα , λόφουσ , 

κτιρια , κακϊσ και ο ελεφκεροσ χϊροσ , όπου ο θλιαςμόσ είναι ανεμπόδιςτοσ 

και μπορεί να τοποκετθκεί το κτιριο. 

    Τταν επιλζγεται θ ακριβισ κζςθ του κτθρίου , ςυνικωσ προσ τθ βορεινι 

πλευρά του οικοπζδου , κα πρζπει να μορφοποιείται και ο εξωτερικόσ χϊροσ 

, ο γειτονικόσ ςτο κτιριο , γιατί οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν τουσ ανοιχτοφσ 

χϊρουσ όταν υπάρχει λιακάδα. Σι νότιεσ   προςόψεισ παρουςιάηουν αξιόλογο 
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ενδιαφζρον , όχι μόνο για τθ δυνατότθτα ςυλλογισ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ 

, αλλά και για τουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ που δθμιουργοφνται μπροςτά τουσ. 

 

χ. 17 Η χριςθ του θλιακοφ χάρτθ για το προςδιοριςμό του                          

ανάγλυφου του εδάφουσ 40 Β.Γ.Π. 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

2.Ψο ςχιμα του κτθρίου 

  Ψο ςχιμα του κτθρίου ςυναρτάται με τισ ανάγκεσ του για κζρμανςθ και το 

γεωγραφικό πλάτοσ τθσ περιοχισ. Ζνα κτίςμα επίμθκεσ , κατά τον άξονα 

ανατολισ – δφςθσ , προςφζρει μεγαλφτερθ επιφάνεια προσ το νότο , για τθ 

ςυλλογι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ , το χειμϊνα. 

  Από ζρευνεσ που ζγιναν , για το προςδιοριςμό του άριςτου ςχιματοσ του 

κτθρίου , ςε δοςμζνο γεωγραφικό περιβάλλον και κλιματικζσ ςυνκικεσ 

προζκυψαν ςυνοπτικά τα εξισ ςυμπεράςματα : 

 Ψο κτιριο – κφβοσ δεν είναι το βζλτιςτο ςχιμα για οποιοδιποτε 

τόπο 

 Τλα τα ςχιματα του κτθρίου , τα επιμικθ κατά τον άξονα βορρά – 

νότου , λειτουργοφν λιγότερο αποτελεςματικά ςε ςχζςθ με το 

τετράγωνο , χειμϊνα-καλικαίρι 
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 Θ άριςτθ μορφι , για οποιεςδιποτε κλιματικζσ ςυνκικεσ είναι θ 

επιμικθσ  κατά τον άξονα ανατολισ – δφςθσ , αλλά με 

διαφορετικζσ  αναλογίεσ ςτισ διαςτάςεισ τθσ   

 

3.Σ προςανατολιςμόσ του κτθρίου 

    

Ψο πρόβλθμα του προςανατολιςμοφ του κτθρίου είναι ιδιαίτερα ςφνκετο , 

γιατί επθρεάηεται από πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ : 

 Ψθν τοπογραφία τθσ περιοχισ 

 Ψο φυςικό τοπίο  

 Ψισ απαιτιςεισ ιδιωτικότθτασ 

 Ψθ μείωςθ του κορφβου 

 Ψισ κλιματικζσ παραμζτρουσ , άνεμο και θλιακι ακτινοβολία 

  

Για τθν εφκρατθ ηϊνθ , όςον αφορά  τισ κλιματικζσ παραμζτρουσ , ο 

καταλλθλότεροσ προςανατολιςμόσ είναι ο νότιοσ , γιατί θ προςπίπτουςα 

θλιακι ακτινοβολία είναι ςχεδόν τριπλάςια , ςε ςχζςθ με τθν ανατολι και τθ 

δφςθ , για τθ περίοδο του χειμϊνα . Ενϊ μειϊνεται ςχεδόν ςτο μιςό , για τθ 

νότια προςανατολιςμζνθ επιφάνεια απϋ ότι για τθν ανατολικι και τθ δυτικι , 

για το καλοκαίρι. (ςχ. 18). 

 

χ. 18.Θερμικά φορτία για διαφορετικοφσ προςανατολιςμοφσ  

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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   Υιο ςυγκεκριμζνα και με βάςθ τον V. Olgyay  ςυμπεραίνεται ότι : για 40ο 

Β.Γ.Υ. , ο καλφτεροσ προςανατολιςμόσ βρίςκεται 17,5ο ανατολικότερα του 

νότου , εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν μεγαλφτερθ ποςότθτα θλιαςμοφ τον 

χειμϊνα και προςταςία από τουσ ψυχροφσ βόρειουσ ανζμουσ . Ψαυτόχρονα 

επωφελείται το κτιριο από τισ δροςερζσ αφρεσ κατά τθ διάρκεια του 

καλοκαιριοφ , μειϊνοντασ ζτςι τθ πικανότθτα να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ 

υπερκζρμανςθσ ςτο εςωτερικό του. 

 

    Χε  χαμθλότερα γεωγραφικά πλάτθ , 40ο και κάτω , οι νότιεσ επιφάνειεσ 

ζχουν ακόμα μεγαλφτερο θλιακό κζρδοσ τον χειμϊνα , ενϊ οι ανατολικζσ και 

οι δυτικζσ είναι ιδιαίτερα επιβαρυμζνεσ το καλοκαίρι , με προςπίπτουςα 

θλιακι ακτινοβολία δφο και τρεισ φορζσ περιςςότερθ , ςε ςχζςθ με τθ νότια 

επιφάνεια .Ξτιρια καλά κερμομονωμζνα και με αποτελεςματικι 

θλιοπροςταςία παρουςιάηουν ακόμθ μεγαλφτερεσ διαφορζσ ςτισ κερμικζσ 

επιβαρφνςεισ. 

    

Σ B. Anderson ςτθν ζρευνα του για τθν επίδραςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ 

ςε διαφορετικά ςχιματα κατόψεων και διαφορετικοφσ προςανατολιςμοφσ 

διαπιςτϊνει τα εξισ  (ςχ. 19 , πιν. Λ): 

 

 

χ.19 κατόψεισ διαφορετικϊν διαςτάςεων , αλλά ίςου εμβαδοφ , ςε 

διαφορετικοφσ προςανατολιςμοφσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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Πιν.1 Ηλιακά κερμικά κζρδθ – προςανατολιςμόσ όψεων 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

      Από τθ παραπάνω ανάλυςθ προκφπτει ότι , το μεγαλφτερο κερμικό 

κζρδοσ ςυμβαίνει όταν το κτιριο ζχει τον μεγάλο άξονα του ςε διεφκυνςθ 

ανατολισ – δφςθσ και προςανατολιςμό ± 25ο ανατολικά ι δυτικά του νότου. 

Για προςανατολιςμοφσ ανατολικότερουσ ι δυτικότερουσ το θλιακό , κερμικό 

κζρδοσ μειϊνεται. 

    Επίςθσ για να διαςφαλίηεται ο θλιαςμόσ όλου του εςωτερικοφ χϊρου από 

τα ανοίγματα τθσ νότιασ όψθσ , κα πρζπει το βάκοσ του κτθρίου να μθν είναι  

μεγαλφτερο από  2,5 φορζσ  το φψοσ του παρακφρου (με αφετθρία το 

δάπεδο) . Σ εμπειρικόσ αυτόσ κανόνασ εξαςφαλίηει ταυτόχρονα και επαρκι 

φυςικό φωτιςμό ςτον εςωτερικό χϊρο. 

 

4.Σ προςανατολιςμόσ και το μζγεκοσ των ανοιγμάτων  
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      Σ προςανατολιςμόσ και το μζγεκοσ των ανοιγμάτων του κτθρίου 

αποτελοφν βαςικό παράγοντα για τθ λειτουργία του ωσ φυςικοφ θλιακοφ 

ςυλλζκτθ. 

   Ψο γυαλί είναι λίγο πολφ κερμομονωτικό . Για παράδειγμα , όταν θ 

κερμοκραςία του χϊρου είναι 20ο C  και θ εξωτερικι είναι 0ο C  , οι κερμικζσ 

απϊλειεσ του γυαλιοφ , ςε ςφγκριςθ με μια τοιχοποιία καλά κερμομονωμζνθ 

είναι : 

     116 Watts/cm^2 για μονό υαλοπίνακα 

    60  Watts/cm^2 για διπλό υαλοπίνακα  

      7  Watts/cm^2 για τοιχοποιία καλά κερμομονωμζνθ  

 Ωςτόςο , θ γυάλινθ επιφάνεια δεν αποτελεί μόνο πθγι κερμικϊν απωλειϊν 

όπωσ για πολφ καιρό πιςτευόταν , αλλά και πθγι κερμικϊν κερδϊν από τθν 

θλιακι ακτινοβολία αρκεί να ζχει το κατάλλθλο προςανατολιςμό 

   Θ πιο πρόςφατθ άποψθ είναι  ότι θ γυάλινθ επιφάνεια  είναι ο πιο 

οικονομικόσ , θλιακόσ ςυλλζκτθσ , ο πιο αποδοτικόσ , αρκεί να 

προςανατολίηεται ςτο νότο , με ανοχι ± 30ο ανατολικότερα ι δυτικότερα (ςχ. 

20). 

 

χ. 20 το μζγεκοσ των ανοιγμάτων ςε ςχζςθ με τον προςανατολιςμό τουσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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   Προτείνονται μεγάλα ανοίγματα ςτο νότο , με μονό ι διπλό τηάμι , 

ανοίγματα μετρίων διαςτάςεων ανατολικά και δυτικά και μικρά ανοίγματα 

ςτθ βορεινι πλευρά του κτθρίου με διπλό τηάμι. 

   Υροκειμζνου να λειτουργιςει το άνοιγμα ςαν θλιακόσ ςυλλζκτθσ , δθλαδι 

να κερδίηει περιςςότερθ κερμικι ενζργεια απϋ όςθ χάνει , κα πρζπει να ζχει 

τα καλφτερα κερμικά χαρακτθριςτικά όπωσ , διπλό τηάμι , εξϊφυλλα 

μονωτικά και καλι ςυναρμογι των κουφωμάτων        

 

Εικ.19.Ανοίγματα ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου 

5. Θ λειτουργικι διάρκρωςθ των εςωτερικϊν χϊρων του  κτθρίου 

 

   Θ μορφι τθσ διάρκρωςθσ των εςωτερικϊν χϊρων ενόσ κτθρίου   παραμζνει 

κεμελιϊδεσ χαρακτθριςτικό , για τθ προςαρμογι του ςτισ κλιματικζσ 

ςυνκικεσ κάκε τόπου. 

  Θ βορεινι πλευρά του κτθρίου είναι θ ψυχρότερθ , θ πιο ςκοτεινι και θ 

λιγότερο ευνοϊκι από τθ ςκοπιά του θλιαςμοφ. Θ ανατολικι και θ δυτικι 

πλευρά δζχονται ίςα ποςά θλιακισ ακτινοβολίασ , μεγαλφτερα το καλοκαίρι 

και μικρότερα τον χειμϊνα . Ωςτόςο θ δυτικι πλευρά είναι πιο επιβαρυμζνθ , 

γιατί ςτθν ιδθ   υψθλι κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ , τισ μεςθμβρινζσ 

ϊρεσ , προςτίκεται και θ θλιακι κερμότθτα. Θ νότια πλευρά δζχεται τθ 

περιςςότερθ θλιακι ακτινοβολία το χειμϊνα , και τθ μικρότερθ το καλοκαίρι . 
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Είναι θ φωτεινότερθ περιοχι και κατά ςυνζπεια θ προςφορότερθ για χϊρουσ 

που χρθςιμοποιοφνται  όλθ τθν θμζρα. 

Για τα εφκρατα κλίματα , θ καλφτερθ οργάνωςθ των χϊρων τθσ κατοικίασ   

είναι θ διάταξθ των χϊρων του ςχιματοσ 21. 

. 

χ. 21 εςωτερικι διάταξθ των χϊρων τθσ κατοικίασ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

    Χτθ δυςμενζςτερθ πλευρά του κτθρίου τοποκετοφνται χϊροι με 

πρόςκαιρεσ δραςτθριότθτεσ , αποκικεσ , κλιμακοςτάςιο , γκαράη κ.λ.π. και 

αποτελοφν χϊρουσ ανάςχεςθσ των κερμικϊν απωλειϊν και προςταςίασ των 

κφριων χϊρων ηωισ τθσ κατοικίασ . Υρόκειται για χϊρουσ ¨εμπόδια¨ , με ρόλο 

πακθτικό , που μετριάηουν τισ εξωτερικζσ κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ , 

ςυμβάλλουν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και βελτιϊνουν τισ ςυνκικεσ του 

εςωκλίματοσ , ςτουσ κφριουσ χϊρουσ ηωισ. 

  Άλλο είδοσ χϊρων ανάςχεςθσ , με ρόλο ¨ενεργθτικό¨ , αποτελοφν τα 

κερμοκιπια , οι λότηιεσ , οι βεράντεσ , που τοποκετοφνται ςτθ νότια πλευρά 

του κτθρίου και ςυμβάλλουν κετικά ςτο κερμικό ιςοηφγιο , με τθ δζςμευςθ 

τθσ θλιακισ , κερμικισ ενζργειασ (ςχ. 22). 

    Σι χϊροι ανάςχεςθσ ¨πακθτικοί¨ ι ¨ενεργθτικοί¨ μποροφν να 

προςαρτθκοφν τόςο ςε μονοκατοικίεσ όςο και ςε πολυκατοικίεσ , τόςο ςε νζα 

,όςο και ςε υφιςτάμενα κτιρια.  
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χ. 22 χϊροι ανάςχεςθσ «ενεργθτικοί» και «πακθτικοί» , 

προςαρτθμζνοι ςε κατοικία. 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

6.Ψο χρϊμα των εξωτερικϊν επιφανειϊν του κτθρίου 

    Ψο  χρϊμα των εξωτερικϊν ςυμπαγϊν , δομικϊν ςτοιχείων , επθρεάηει τθ 

ποςότθτα κερικισ ενζργειασ που ειςζρχεται μζςα ςτο κτιριο μια και τα 
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ςκοφρα χρϊματα απορροφοφν περιςςότερθ θλιακι κερμτθτα απϋ ότι τα 

ανοιχτά χρϊματα. 

 Σ Β Givoni , ςε μελζτθ του για τθν επίδραςθ του χρϊματοσ ςε ςχζςθ με το 

προςανατολιςμό τθσ ςυμπαγοφσ επιφάνειασ διαπίςτωςε ότι : «για επιφάνεια 

βαμμζνθ γκρίηα , θ διαφορά κερμοκραςίασ ςτουσ διάφορουσ 

προςανατολιςμοφσ φτάνει μζχρι και τουσ 23ο C ενϊ  ςτθ περίπτωςθ τθσ 

αςπροβαμμζνθσ τοιχοποιίασ οι αποκλίςεισ δεν ξεπερνοφν τουσ 3ο C . Ψο 

χρϊμα αποτελεί ιδαίτερα ςθμαντικό παράγοντα , όταν χρθςιμοποιείται 

ελάχιςτθ ι κακόλου κερμικι μόνωςθ , θ επίδραςθ του αυξάνεται κακϊσ 

αυξάνεται θ κερμομόνωςθ. 

Για κλίματα ηεςτά , οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ των κτθρίων , που 

αντιμετωπίηουν τθν ζντονθ θλιακι ακτινοβολία , πρζπει να βάφονται ςε 

χρϊματα ανοιχτόχρωμα . Ενϊ για ψυχρά κλίματα , ενδείκνυνται οι βαμμζνεσ 

ςε ςκοφρο χρϊμα επιφάνειεσ  , γιατί ζτςι απορροφοφν μεγαλφτερθ ποςότθτα 

θλιακισ και κερμικισ ακτινοβολίασ.   

 

2.2. ΨΣ ΞΨΘΦΛΣ ΩΧ «ΑΥΣΚΘΞΘ ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ» 

  

  Ζνασ ηωτικόσ παράγοντασ για τθ βιοκλιματικι λειτουργία του κτθρίου  είναι 

θ αποκικευςθ τθσ κερμότθτασ , που προζρχεται από τθν δεςμευμζνθ θλιακι 

ενζργεια . Τταν το κτιριο λειτουργεί ωσ φυςικόσ θλιακόσ ςυλλζκτθσ 

ςφμφωνα με όςα αναπτφχκθκαν προθγοφμενα , χρειάηεται ζνα τρόπο για να 

ςυγκρατιςει αυτι τθ κερμότθτα , να τθν αποκθκεφςει , για να τθν 

επαναποδϊςει κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ . 

   Σ πιο αποτελεςματικόσ «αποκθκευτισ» κερμότθτασ είναι θ ίδια θ 

καταςκευι του κτθρίου , δθλαδι οι τοιχοποιίεσ , τα δάπεδα , οι οροφζσ , τα 

εςωτερικά χωρίςματα (ςχ.23). 

   Τλα τα δομικά υλικά απορροφοφν και αποκθκεφουν κερμότθτα κακϊσ 

κερμαίνονται , το κακζνα ςε διαφορετικό βακμό και ποςότθτα , ανάλογα με 

τθ πυκνότθτα τθσ μάηασ του και τθν ειδικι κερμότθτα . Ψα βαριά υλικά ζχουν 

μεγαλφτερθ πυκνότθτα και κατά ςυνζπεια μεγαλφτερθ ικανότθτα για κερμικι 

αποκικευςθ. 
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χ.23. διαγραμματικι τομι βιοκλιματιοκοφ κελφφουσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

    

    Θ θλιακι ενζργεια , τθν θμζρα ,περνά από τα ανοίγματα ςτον εςωτερικό 

χϊρο , όπου παγιδεφεται , μετατρζπεται ςε κερμικι ενζργεια –φαινόμενο 

του κερμοκθπίου- και απορροφάται από τα υλικά τθσ καταςκευισ και τα 

αντικείμενα του χϊρου , μεχρι θ ικανότθτα τουσ για για κερμικι αποκικευςθ 

κορεςτεί. Θ διαδικαςία αποκικευςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ 

πραγματοποιείται με τον αζρα , που κερμαίνεται γρθγορότερα και  με τθ 

κίνθςθ του μεταφζρει τθ κερμότθτα ςτα ςυμπαγι υλικά (ςχ.24).  

  Θ προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία ςε ζνα γυάλινο άνοιγμα ακολουκεί τθν 

εξισ πορεία : 

1. Ζνα τμιμα τθσ ακτινοβολίασ ανακλάται 

2. Ζνα τμιμα απορροφάται από το γυαλί και αποδίδεται προσ τα 

ζξω(2 α ) και προσ τα μζςα (2 β) 

3. Θ θλιακι ενζργεια μετατρζπεται ςε κερμότθτα 

4. Ζνα τμιμα τθσ κερμικισ ενζργειασ ανακλάται από το δάπεδο  

5. Θ μεγαλφτερθ ποςότθτα απορροφάται και αποκθκεφεται ςτο 

δάπεδο  

6. Θ αποκθκευμζνθ κερμότθτα εναποδίδεται ςταδιακά ςτο χϊρο 
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7. Θ κερμότθτα , που ανακλάται από το δάπεδο, κατά ζνα τμιμα 

τθσ απορροφάται και αποκθκεφεται ςτο τοίχο 

8. Ζνα άλλο τμιμα τθσ ανακλάται από το  τοίχο προσ το χϊρο 

9. Πια ποςότθτα τθσ κερμότθτασ , που απορροφικθκε από το 

τοίχο , μεταφζρεται ςτο χϊρο ,  ενϊ 

10. Πια άλλθ ποςότθτα μεταβιβάηεται προσ άλλθ κατεφκυνςθ, με 

χαμθλότερθ κερμοκραςία  

11. Αποτελεί το ποςό τθσ κερμότθτασ , που ςυγκεντρϊνεται ςτον 

εςωτερικό χϊρο , ενϊ 

12. Ζνα τμιμα τθσ (12 α ) χάνεται μζςα από τον υαλοπίνακα , με τθ 

μορφι κερμικϊν απωλειϊν , και μια ποςότθτα (12 β) 

παραμζνει μζςα ςτο χϊρο . Αυτι αποτελεί και  το «χριςιμο» 

θλιακό κζρδοσ , που μετατρζπεται ςε κερμότθτα  

 

χ.24 ανάλυςθ τθσ πορείασ τθσ προςπίπτουςασ θλιακισ 

ακτινοβολίασ ς’ ζνα γυάλινο άνοιγμα , διανομι και αποκικευςθ 

ςτον εςωτερικό χϊρο 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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 Τςο μεγαλφτερθ είναι θ ικανότθτα κερμικισ αποκικευςθσ των υλικϊν τθσ 

καταςκευισ , τόςο θ κερμοκραςία του αζρα ςτο εςωτερικό περιβάλλον 

παραμζνει ςε άνετα κερμικά επίπεδα , για πολλζσ ϊρεσ , ακόμθ και για 

θμζρεσ , χωρίσ να χρειάηεται βοθκθτικι κζρμανςθ από άλλεσ πθγζσ ενζργειασ 

ι να προκαλείται υπερκζρμανςθ και δυςφορία . 

 

Ψα βαςικά χαρακτθριςτικά , για να λειτουργιςει αποτελεςματικά ζνα κτιριο 

ωσ αποκικθ θλιακισ κερμότθτασ , είναι : 

 Θ αυξθμζνθ κερμοχωρθτικι ικανότθτα των υλικϊν τθσ καταςκευισ 

 Θ ςωςτι , ποςοτικά , διανομι των υλικϊν αυτϊν ςτο ςφνολο τθσ 

καταςκευισ 

 Σι βακμοθμζρεσ τθσ περιοχισ ,(οι οποίεσ κακορίηονται από τθ 

διαφορά τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ (18,3ο C)  μείον τθ μζςθ 

θμεριςια εξωτερικι)  

 

Θ κερμοχωρθτικότθτα των υλικϊν εξαρτάται από τθ πυκνότθτα του υλικοφ 

και από τθν ειδικι κερμότθτα . Θ χρονικι κακυςτζρθςθ εξαρτάται κυρίωσ 

από δφο παράγοντεσ : 

 Ψθ κερμικι αγωγιμότθτα του υλικοφ. Εάν είναι υψθλι , θ κερμικι 

μεταβίβαςθ είναι ταχφτερθ 

 Ψθ κερμοχωρθτικότθτα του υλικοφ. Εάν πρόκειται για υλικό πυκνό με 

υψθλι ειδικι κερμότθτα , θ μετάδοςθ τθσ κερμότθτασ κα είναι 

βραδφτερθ , μια και από κάκε μόριο του υλικοφ απορροφιζται 

μεγάλθ ποςότθτα κερμότθτασ , πριν να μεταφζρει τθν επιπλζον 

κερμότθτα ςε άλλο μόριο και τελικά ςτον εςωτερικό χϊρο. 
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Πιν. 2.Αντιςτοιχία υλικϊν με τθ κερμοχωρθτικότθτά τουσ 

   Χτο παρακάτω πίνακα παρουςιάηουμε ςτοιχεία διάφορων δομικϊν  υλικϊν 

που αφοροφν τθν ειδικι κερμότθτα , πυκνότθτα , κερμοχωρθτικότθτα και 

κερμικι αγωγιμότθτα 

 Ωλικά που διακζτουν μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα είναι το μπετόν , θ πζτρα , 

το χϊμα. Κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι για περιοχζσ με ςθμαντικζσ 

διακυμάνςεισ ςτθν εξωτερικι κερμοκραςία και για περιόδουσ ξθρζσ και 

ηεςτζσ το χϊμα πετυχαίνει πολφ καλφτερα κερμικά αποτελζςματα από το 

μπετόν , χάρθ ςτθ μεγάλθ κερμοχωρθτικι του ικανότθτα και ςτθ δυνατότθτα 

να χρθςιμοποιθκεί ςε μεγάλο βάκοσ , φτάνοντασ μζχρι τισ θμιχπόςκαφεσ 

καταςκευζσ. 

ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ  

ΤΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ     ΤΛΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ 

ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ 

ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΘΕΡΜΟΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΑΓΩΓΙΜΟΣΗΣΑ 

 Kj/kg/4ο C Kg/m^3 Kcal/m^3/4ο C W/m^2/4ο C 

Ρερό 4ο C 4.19 1000 1000 Λςοκερμικό 

Ππετόν 0.84 2240 492 1,70 

Υζτρα 

αςβεςτολικ

ικι 

0.88 2850 546 3,00 

Ψοφβλα 

ςυμπαγι 

0.84 1920 378 0,72 

Υθλόσ – 

ωμόπλινκοι 

1.00 1700 220 0,52 

Ψοφβλα με 

πρόςκετα 

άλατα 

μαγνθςίου 

0.84 1920 385 3,80 
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      Θ ανάγκθ τθσ μεγάλθσ κερμικισ μάηασ ερμθνεφεται  από μια 

αρχιτεκτονικι με βαριά εξωτερικι τοιχοποιία . Ωςτόςο παρά τθν 

επιβαρυμζνθ , οικονομικά αρχικι επζνδυςθ , θ εςωτερικι αδράνεια τθσ 

βαριάσ καταςκευισ , ενεργειακά είναι πολφ αποδοτικι .Αν μάλιςτα παρκεί 

υπόψθ το διαρκϊσ αυξανόμενο κόςτοσ τθσ ενζργειασ , μπορεί τελικά να 

είναι και επικερδισ. 

   Για κτιρια με ςυνεχι χριςθ , όπωσ κατοικία ι κτιρια με διακοπτόμενο 

ρυκμό χριςθσ όπωσ ςχολεία και  γραφεία  θ  κερμικι αδράνεια τθσ 

καταςκευισ αποτελεί βαςικό παράγοντα προςαρμογισ ςτα κλιματικά 

δεδομζνα τθσ περιοχισ. 

   

  2.3 ΨΣ ΞΨΘΦΛΣ ΩΧ «ΥΑΓΛΔΑ ΚΕΦΠΣΨΘΨΑΧ» 

     Γνωρίςαμε τα χαρακτθριςτικά του κτθρίου και τισ βαςικζσ βιοκλιματικζσ 

αρχζσ λειτουργίασ  του ωσ φυςικοφ , θλιακοφ ςυλλζκτθ και ωσ αποκικθ 

κερμότθτασ. Ωςτόςο για να αποδϊςουν αποτελεςματικά οι δυνατότθτεσ 

αυτζσ , το κτιριο κα πρζπει να λειτουργεί και ταυτόχρονα ωσ «παγίδα  

κερμότθτασ». Αυτό ςθμαίνει ότι θ κερμότθτα που μάηεψε και αποκικευςε , 

δεν πρζπει να διαςκορπίηεται προσ τα ζξω . 

    Θ διαςπορά κερμότθτασ από το κτιριο προσ το εξωτερικό περιβάλλον 

προςδιορίηεται με τισ κερμικζσ του απϊλειεσ και ςυμβαίνει όταν οι 

εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ είναι χαμθλζσ , δθλαδι τον χειμϊνα. 

   Αντίςτροφα το καλοκαίρι , που οι εξωτερικζσ κερμοκραςίεσ κυμαίνονται ςε 

υψθλά επίπεδα , το κτιριο απορροφά κερμότθτα , πολφ περιςςότερθ 

μάλιςτα , όταν είναι άμεςα εκτεκειμζνο ςε θλιακι ακτινοβολία. Ψότε το 

εςωτερικό περιβάλλον κινδυνεφει από υπερκζρμανςθ και ςυνκικεσ 

δυςφορίασ. 

    Αυτι θ φαινομενικά αντιφατικι λειτουργία του κτθρίου , από τθ μία 

μείωςθ απωλειϊν τον χειμϊνα και από τθν άλλθ μείωςθ των κερμικϊν 

κερδϊν ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ , ςτθν πραγματικότθτα δεν είναι 

αςυμβίβαςτθ , εφόςον θ προςαρμογι του κτθρίου ςτα κλιματικά φαινόμενα 

και ςτο περιβάλλον μελετθκεί ςωςτά. 
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2.3.1. Σι κερμικζσ απϊλειεσ του κτθρίου 

     Ψα κτιρια χάνουν κερμότθτα με τρεισ  βαςικοφσ τρόπουσ : 

 Πε αγωγιμότθτα , μζςα από τουσ τοίχουσ  , ςτζγεσ – δϊματα , 

δάπεδα , γυάλινα ανοίγματα 

 Πε μεταφορά με τθ κίνθςθ του αζρα , μζςα από τα ανοιχτά 

παράκυρα ι από τουσ αρμοφσ των κουφωμάτων 

 Πε ακτινοβολία από το κζλυφοσ του κτθρίου , όταν οι εξωτερικζσ 

κερμοκραςίεσ είναι χαμθλότερεσ 

    Σι ςυνολικζσ κερμικζσ απϊλειεσ εξαρτϊνται από τουσ παρακάτω 

παράγοντεσ : 

α) από το λόγο τθν ςυνολικισ εξωτερικισ επιφάνειασ προσ τον όγκο του 

κτθρίου. Δθλαδι όςο μικρότερθ είναι θ εξωτερικι επιφάνεια , τόςο 

μικρότεροσ είναι ο λόγοσ και τόςο λιγότερεσ οι κερμικζσ απϊλειεσ , ανά 

μονάδα επιφάνειασ   

 β) από τθ μείωςθ των εκτεκειμζνων πλευρϊν προσ το βορρά , όπου δεν 

υπάρχει θλιαςμόσ , καλφπτοντασ ακόμθ και με χϊμα τμιμα ι και το ςφνολο 

τθσ βορεινισ όψθσ 

γ) από τθν προςταςία των εκτεκειμζνων πλευρϊν του κτθρίου ςτουσ 

επικρατοφντεσ ψυχροφσ ανζμουσ (ςχ.25) 

χ.25  κελφφθ κτθρίων για τθ μείωςθ των κερμικϊν απωλειϊν , τθ προςταςία 

από τουσ ψυχροφσ ανζμουσ και τθν αξιοποίθςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

Εφόςον υπολογιςτοφν οι κερμικζσ απϊλειεσ όλων των επιμζρουσ ςτοιχείων 

τθσ καταςκευισ , ακροιςτικά βρίςκεται το ςφνολο . 
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      Για τον περιοριςμό των κερμικϊν απωλειϊν από αγωγιμότθτα , είναι 

αναγκαίο : 

 Ρα προβλζπεται θ κατάλλθλθ κερμομόνωςθ ςτα ςυμπαγι ςτοιχεία ,  

 Ρα προβλζπονται διπλά τηάμια , ιδιαίτερα για τα ανοίγματα που 

βρίςκονται ςτουσ δυςμενείσ προςανατολιςμοφσ 

 Ρα προβλζπεται κινθτι κερμικι μόνωςθ των ανοιγμάτων , για τθ 

νυχτερινι προςταςία 

 

      Κα πρζπει να τονιςτεί ότι , θ κερμικι μόνωςθ του κελφφουσ είναι 

προτιμότερο να βρίςκεται ςτθν εξωτερικι πλευρά , ζτςι  που να 

διαςφαλίηεται θ κερμικι αποκικευςθ τθσ δεςμευμζνθσ θλιακισ ενζργειασ 

ςτα ςυμπαγι ςτοιχεία τθσ καταςκευισ  και θ αποτελεςματικι λειτουργία του 

κτθρίου. 

 

2.3.2. Σι κερμικζσ απϊλειεσ από τθν εναλλαγι του αζρα ι από αεριςμό  

οφείλονται ςτθ μεταφορά του ηεςτοφ αζρα από το κτιριο προσ το 

περιβάλλον , μζςα από τα ανοίγματα και τουσ αρμοφσ των κουφωμάτων . 

     Θ κίνθςθ του αζρα προκαλείται από τθ διαφορά πίεςθσ ανάμεςα ςτο 

εςωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον και οφείλεται ςτθ πίεςθ του ανζμου 

ι ςε κερμοκραςιακζσ διαφορζσ. 

    Θ εναλλαγι του αζρα είναι αναγκαία για λόγουσ υγιεινισ , για τθν 

ανανζωςθ τθσ ποιότθτάσ του , για τθν απομάκρυνςθ  των οςμϊν , του  

καπνοφ  και άλλων παράγωγων , που προζρχονται από τισ δραςτθριότθτεσ 

των ενοίκων 

Χφμφωνα με το πίνακα ΛΛΛ για τθ κατοικία προτείνονται οι εξισ τιμζσ : 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ 

ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΑ ΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΕ ΤΝΘΗΚΕ 

Είδοσ χϊρου Αρικμόσ αλλαγϊν αζρα /ϊρα 

Χϊροι χωρίσ παράκυρα θ 

εξωτερικζσ πόρτεσ 
1/2 

Χϊροι με παράκυρα θ εξωτερικζσ 

πόρτεσ ςτθ μια πλευρά 
1 

Χϊροι με παράκυρα θ εξωτερικζσ 

πόρτεσ ςε δφο πλευρζσ 
1-1/2 

Χϊροι με παράκυρα θ εξωτερικζσ 

πόρτεσ ςε τρεισ  πλευρζσ 
2 

είςοδοι 2 

  

Πιν. 3.Εναλλαγι αζρα ςτθ κατοικία για μζςεσ ςυνκικεσ 

Σι κερμικζσ απϊλειεσ από αεριςμό μποροφν να περιοριςτοφν , 

διαςφαλίηοντασ ωςτόςο τθν απαραίτθτθ ανανζωςθ , για ςυνκικεσ υγιεινισ 

διαβίωςθσ , με τρόπο ελεγχόμενο. Σ περιοριςμόσ αυτόσ πραγματοποιείται : 

 Πε τθ ςτεγάνωςθ των αρμϊν των κουφωμάτων 

 Πε τθ μείωςθ των ανοιγμάτων ςτθ βορεινι πλευρά ,που είναι 

εκτεκειμζνθ ςτουσ ψυχροφσ ανζμουσ 

 Πε τθ τοποκζτθςθ βλάςτθςθσ ι δζντρων για προςταςία και εκτροπι 

των ψυχρϊν ανζμων. 

2.4. ΨΣ ΞΨΘΦΛΣ ΩΧ «ΦΩΧΛΞΣΧ ΧΩΟΟΕΞΨΘΧ 

ΔΦΣΧΛΧΠΣΩ ΞΑΛ ΨΩΘΧ» 

     Για τον χειμϊνα , θ λειτουργία του κτθρίου ωσ φυςικοφ θλιακοφ ςυλλζκτθ , 

ωσ αποκικθ και παγίδα κερμότθτασ εξαςφαλίηει μια ςθμαντικά αυξθμζνθ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ , χωρίσ αυτό να ςθμαίνει  υποχωριςεισ ςτο κερμικό 

επίπεδο , ςε ςχζςθ με τα όρια τθσ άνεςθσ . 

    Ψα κφρια χαρακτθριςτικά του βιοκλιματικοφ κελφφουσ είναι : 
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 Ρότια προςανατολιςμζνα μεγάλα ανοίγματα για θλιακό κζρδοσ  

 Πεγάλθ κερμικι μάηα , για τθν αποκικευςθ τθσ κερμικισ ενζργειασ 

και 

 Κερμικι προςταςία , τόςο των ςυμπαγϊν δομικϊν ςτοιχείων , όςο 

και κυρίωσ των γυάλινων επιφανειϊν , ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ. 

      Ψο καλοκαίρι οι κερμικζσ ςυνκικεσ αντιςτρζφονται . Σι εξωτερικζσ 

κερμοκραςίεσ είναι υψθλζσ , το κτιριο απορροφά κερμότθτα , πολφ 

περιςςότερθ μάλιςτα , όταν είναι άμεςα εκτεκειμζνο ςτθν θλιακι 

ακτινοβολία , με κίνδυνο να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ υπερκζρμανςθσ  ςτο 

εςωτερικό του κτθρίου , που να ξεπερνοφν τα όρια τθσ κερμικισ άνεςθσ. 

    Σι παράμετροι – προχποκζςεισ που επθρεάηουν και κακορίηουν τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία του κτθρίου ωσ «φυςικοφ ςυλλζκτθ δροςιςμοφ» 

και «ψφξθσ» , για τισ ςυνκικεσ του καλοκαιριοφ , είναι : 

 Σ ςκιαςμόσ του κτθρίου και θ θλιοπροςταςία των ανοιγμάτων 

, ζτςι ϊςτε να αποκλείεται θ ανεπικφμθτθ θλιακι ακτινοβολία  

 Θ κερμικι αδράνεια τθσ καταςκευισ , με τθ χρθςιμοποίθςθ 

υλικϊν μεγάλθσ κερμοχωρθτικότθτασ  

 Θ εξαςφάλιςθ επαρκοφσ φυςικοφ αεριςμοφ, ιδιαίτερα τθ 

νφχτα που οι κερμοκραςίεσ είναι χαμθλότερεσ , ζτςι ϊςτε να 

απομακρφνεται το επιπλζον κερμικό φορτίο του εςωτερικοφ 

χϊρου 

 Ψο χρϊμα των εξωτερικϊν επιφανειϊν  

 Θ φυςικι ψφξθ με εξάτμιςθ κυρίωσ για ξθρζσ – ηεςτζσ 

περιοχζσ, όπου θ ςχετικι υγραςία είναι χαμθλι 

    Σι παραπάνω προχποκζςεισ μποροφν να εξαςφαλιςτοφν με κατάλλθλεσ 

ρυκμίςεισ ςτο κζλυφοσ του κτθρίου και ςτο περιβάλλον του, ςτθ διαδικαςία 

του ςχεδιαςμοφ  

 

2.4.1. Σ ςκιαςμόσ του κτθρίου και θ θλιοπροςταςία των ανοιγμάτων 

    Σ ςκιαςμόσ του κτθρίου , ςυνολικά , πετυχαίνεται με τθ τοποκζτθςθ 

βλάςτθςθσ ι φυλλοβόλων  δζντρων ςτθ κατάλλθλθ κζςθ , όπωσ προκφπτει 

από τθ «μάςκα ςκιάσ» , ϊςτε να διακόπτεται αποτελεςματικά ο άμεςοσ  
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θλιαςμόσ του κτθρίου. Ψαυτόχρονα μετριάηονται οι κερμοκραςίεσ κοντά ςτο 

ζδαφοσ  λόγω τθσ ςκιάσ που δθμιουργείται . 

   Βαςικά κριτιρια για τθν επιλογι του κατάλλθλου ςυςτιματοσ 

θλιοπροςταςίασ αποτελοφν :  

 Ψο ςχιμα του χϊρου  

 Θ χριςθ του χϊρου 

 Σ προςανατολιςμόσ του 

 Θ διαμόρφωςθ των ανοιγμάτων του  

 Θ αιςκθτικι του κτθρίου  

  

Χε ςχζςθ με τον προςανατολιςμό , από μελζτεσ , προζκυψε ότι : 

 Για τον ανατολικό και το δυτικό προςανατολιςμό ο κατακόρυφοσ 

ςκιαςμόσ είναι πιο αποτελεςματικόσ , λόγω του φψουσ του  ιλιου 

(βρίςκεται χαμθλά ςτον ορίηοντα)(ςχ.26) .Αποκόβει όμωσ , κάκε 

δυνατότθτα θλιαςμοφ και τον χειμϊνα που είναι απαραίτθτοσ . 

Λκανοποιθτικότερο και πιο αποτελεςματικό ςκιαςμό δίνουν  

θλιοπροςτατευτικά ςτοιχεία ςε μορφι ςχάρασ  (ςχ27) με κλίςθ 45ο ςε 

ςχζςθ με το νότο , και μάλιςτα κινθτά ςτοιχεία , ζτςι ϊςτε το χειμϊνα 

να επιτρζπουν τθν είςοδο τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ . 

 Για το νότιο , νοτιοανατολικό , νοτιοδυτικό προςανατολιςμό τα 

οριηόντια θλιοπροςτατευτικά ςτοιχεία είναι πιο αποτελεςματικά . Ψο 

κρίςιμο ςθμείο είναι το πλάτοσ τθσ προεξοχισ , ζτςι ϊςτε το καλοκαίρι 

να διαςφαλίηεται πλιρθσ ο ςκιαςμόσ των ανοιγμάτων , ενϊ το χειμϊνα 

θ ςκιά να μειϊνεται ςτο ελάχιςτο , αξιοποιϊντασ το φψοσ του ιλιου , 

που μεταβάλλεται ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ (ςχ 28,29). 
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χ 26. Μορφζσ κατακόρυφων  θλιοπροςτατευτικϊν ςτοιχείων για 

δυτικι ι ανατολικι κτθρίου 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

 
χ. 27. Κατακόρυφα θλιοπροςτατευτικά ςτοιχεία ςε μορφι ςχάρασ, 

ςτακερά και κινθτά 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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χ. 28. Μορφζσ οριηόντιων  θλιοπροςτατευτικϊν  ςτοιχείων για τον 

ςκιαςμό τθσ νότιασ όψθσ κτθρίου 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 
χ. 29. Οριηόντια θλιοπροςτατευτικά ςτοιχεία ςτακερά και κινθτά για 

τον αποτελεςματικό ςκιαςμό τθσ νότιασ όψθσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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 Ψα μόνιμα προςτεγάςματα , ανεξάρτθτα από προςανατολιςμό , 

παρουςιάηουν ανελαςτικότθτα ςτθν αποτελεςματικότθτά τουσ. 

   Θ κινθτι θλιοπροςταςία  παρουςιάηει πλεονεκτιματα , λόγω τθσ ευελιξίασ 

τθσ και τθσ δυνατότθτασ ρφκμιςθσ , ανάλογα με τισ προςωπικζσ ανάγκεσ. 

   Θ επιλογι του θλιοπροςτατευτικοφ ςυςτιματοσ εξαρτάται άμεςα από τθν 

χριςθ του κτθρίου και τθν προςαρμοςτικότθτα του ςτισ ανάγκεσ λειτουργίασ 

του ωσ παγίδασ φυςικοφ δροςιςμοφ και ψφξθσ. 

   Θ επιλογι του κακορίηεται ακόμθ από κριτιρια οικονομικά , 

καταςκευαςτικά και αιςκθτικά. Εκεί υπειςζρχεται και θ ικανότθτα του 

ςχεδιαςτι – αρχιτζκτονα. 

 

2.4.2.Θ κερμικι αδράνεια τθσ καταςκευισ   

    Θ χρθςιμοποίθςθ υλικϊν μεγάλθσ κερμοχωρθτικότθτασ προςφζρει τισ 

προχποκζςεισ για να λειτουργιςει το κτιριο ωσ αποκικθ κερμότθτασ .  

   Αλλά και το καλοκαίρι  , με τισ μεγάλεσ κερμοκραςιακζσ διακυμάνςεισ 

ανάμεςα ςε θμζρα και νφχτα , θ ςθμαςία τθσ κερμικισ αδράνειασ είναι πολφ 

ςθμαντικι , για τθν αποφυγι τθσ ηζςτθσ και τθ διατιρθςθ τθσ νυχτερινισ 

δροςιάσ ςτο εςωτερικό του κτθρίου. 

   Υρακτικά , θ κερμικι αδράνεια τθσ καταςκευισ επιβραδφνει τθ μεταφορά 

κερμότθτασ ςτον εςωτερικό χϊρο , μζςα από τα ςυμπαγι ςτοιχεία , 

τοιχοποιίεσ - οροφι , για αρκετζσ ϊρεσ , μζχρισ ότου θ εξωτερικι 

κερμοκραςία αρχίςει να μειϊνεται . Ψότε το κτιριο μπορεί να αποβάλλει το 

επιπλζον κερμικό φορτίο με φυςικό αεριςμό και με ακτινοβολία κερμότθτασ 

προσ τθν ατμόςφαιρα. 

   Θ χρονικι κακυςτζρθςθ  ζχει πρωταρχικι ςθμαςία για τθν επικάλυψθ – 

οροφι . Σι κολωτζσ επικαλφψεισ αποτελοφν  ζξυπνθ λφςθ   για περιοχζσ με 

ξθρά και ηεςτά καλοκαίρια , αλλά ακόμθ και για περιοχζσ με κλίμα εφκρατο. 

   Σι μορφζσ επικαλφψεισ με κόλουσ ι τροφλουσ εμφανίηονται ςτθν ανϊνυμθ 

αρχιτεκτονικι . Θ καμπφλθ μορφι αποδίδεται ςε παλιζσ φιλοςοφικζσ 

δοξαςίεσ , ωςτόςο οι καταςκευζσ αυτζσ είναι οι περιςςότερο λαοφιλείσ ςε 
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περιοχζσ , όπου θ ζντονθ ανταλλαγι κερμικισ ακτινοβολίασ , οδθγεί ςε 

ακραίεσ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ , ανάμεςα ςε θμζρα και νφχτα. 

   Ψο κζλυφοσ ενόσ θμιςφαιρικοφ κόλου ζχει , χοντρικά , τριπλάςια επιφάνεια 

από τθ βάςθ του , ζτςι θ θλιακι ακτινοβολία , που προςπίπτει ςτθ κολωτι 

ςτζγθ  , διανζμεται ςε τριπλάςια επιφάνεια , ςε ςχζςθ με τθν οριηόντια 

ςτζγθ.  

     Αυτι θ διανομι τθσ θλιακισ κερμότθτασ μετριάηει το κερμικό φορτίο και 

επιβαρφνει λιγότερο τθ καταςκευι και το εςωτερικό του κτθρίου. Θ 

καμπφλθ μορφι είναι κατάλλθλθ και για τθν αποβολι τθσ κερμότθτασ με 

ακτινοβολία προσ τθν ατμόςφαιρα τθ νφχτα , επιταχφνοντασ ζτςι το ρυκμό 

ψφξθσ του κτθρίου. 

   Εάν  μάλιςτα , οι καμπφλεσ μορφζσ επικάλυψθσ ςυνδυαςτοφν με βαριζσ 

τοιχοποιίεσ , από πζτρα ι πλίνκουσ , θ χρονικι κακυςτζρθςθ ξεπερνά τισ 10 

ϊρεσ , εξαςφαλίηοντασ ρυκμιηόμενθ εςωτερικι κερμοκραςία , μζςα ςτα 

όρια τθσ άνεςθσ και ελάχιςτθ ι αμελθτζα διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ. 

2.4.3. Σ φυςικόσ αεριςμόσ του κτθρίου   

    Σ φυςικόσ αεριςμόσ ζχει άμεςθ επίδραςθ ςτθν υγεία , τθ κερμικι άνεςθ 

και ςτθν ευεξία των ανκρϊπων . Διευκολφνει τθν ανταλλαγι κερμότθτασ του 

ανκρωπίνου ςϊματοσ και ςυμβάλλει ςτθν φυςικι ψφξθ τθσ καταςκευισ , 

κυρίωσ όταν θ εςωτερικι κερμοκραςία είναι υψθλότερθ από τθν εξωτερικι. 

    Σι παράμετροι , που επθρεάηουν τισ ςυνκικεσ του φυςικοφ αεριςμοφ 

είναι : 

1. Σι εξωτερικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ , 

2. Σ προςανατολιςμόσ , θ κζςθ και το μζγεκοσ των ανοιγμάτων , 

3. Θ χριςθ του κτθρίου και θ δραςτθριότθτα των ενοίκων 

4. Ψο χρϊμα και θ υφι των εξωτερικϊν επιφανειϊν 

5. Θ φυςικι ψφξθ του κτθρίου , με εξάτμιςθ νεροφ 

    Θ ροι του αζρα μζςα από το κζλυφοσ του κτθρίου προκαλείται κυρίωσ με 

δφο  τρόπουσ : 

 Πε τθ διανομι του ανζμου και τθ διαφοροποίθςθ των πιζςεων , που 

δθμιουργοφνται γφρω απϋ το κτιριο. Σι πλευρζσ , που είναι άμεςα 

αντιμζτωπεσ με τον άνεμο , παρουςιάηουν υψθλζσ πιζςεισ, ενϊ οι 
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απάνεμεσ πλευρζσ βρίςκονται ςε ηϊνεσ χαμθλισ πίεςθσ , 

δθμιουργϊντασ ζτςι ¨κενό αζρα¨ ι ¨ςκιά ανζμου¨ (ςχ. 30). 

 Πε τισ κερμικζσ δυνάμεισ που αναπτφςςονται , λόγω τθσ διαφοράσ 

κερμοκραςίασ ανάμεςα ςτον εςωτερικό χϊρο  και ςτο εξωτερικό 

περιβάλλον .Σ κερμότεροσ αζρασ , λιγότερο πυκνόσ , πιο ελαφρφσ , 

μεταφζρεται προσ τα πάνω , το κενό που δθμιουργείται ζρχεται να 

καλφψει βαρφτεροσ όγκοσ αζρα και πιο ψυχρόσ. Θ φυςικι αυτι ροι 

δθμιουργεί ρεφμα και φυςικό αεριςμό με εναλλαγι  (ςχ. 31). 

χ. 30. Διανομι των πιζςεων και των υποπιζςεων γφρω από το κτιριο , 

υπό τθν επίδραςθ τθσ ροισ του ανζμου 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 



 
 
120 
 

 

χ. 31. Οι καλοκαιρινζσ αφρεσ προκαλοφν κίνθςθ του αζρα μζςα ςτο  κτιριο 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

1. Οι  εξωτερικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ  κακορίηουν και τισ απαιτιςεισ 

του φυςικοφ αεριςμοφ , ςτθ διάρκεια των εποχϊν του ζτουσ . 

   Χτισ εφκρατεσ περιοχζσ , όπου οι χειμωνιάτικοι μινεσ είναι υγροί και 

ςχετικά ψυχροί , το ποςοςτό του αεριςμοφ πρζπει να μειϊνεται , ϊςτε 

να μθν αυξάνονται οι κερμικζσ απϊλειεσ. 

   Αντίκετα το καλοκαίρι ο φυςικόσ αεριςμόσ είναι απαραίτθτοσ για τθν  

εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν κερμικισ άνεςθσ . Θ κίνθςθ του αζρα 

απομακρφνει και τθν πρόςκετθ υγραςία. Σι δροςεροί άνεμοι-αφρεσ , 

ςυνικωσ από νοτιοδυτικι  διεφκυνςθ , ςυμβάλλουν ςτο φυςικό 

δροςιςμό και τθ ψφξθ του κτθρίου  

   Χε ηεςτζσ – ξθρζσ περιοχζσ , με μεγάλθ εξωτερικι κερμοκραςία το 

καλοκαίρι , είναι προτιμότερο να αποφεφγεται ο αεριςμόσ τθν θμζρα , 

ςτον ελάχιςτο δυνατό , μόνο για τθν απομάκρυνςθ των οςμϊν. 

Αντίκετα τθ νφχτα που θ εξωτερικι κερμοκραςία είναι πιο χαμθλι , ο 

φυςικόσ αεριςμόσ επιβάλλεται τόςο για τθ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ 
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του εςωτερικοφ χϊρου , όςο και για τθ ψφξθ των εςωτερικϊν 

επιφανειϊν.  

    Για τθν αξιοποίθςθ των ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν προχπόκεςθ ικανι και 

αναγκαία είναι ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ των ανοιγμάτων του 

κτθρίου. 

 

2. Ο προςανατολιςμόσ , θ κζςθ και το μζγεκοσ των ανοιγμάτων  

αποτελοφν κακοριςτικό κριτιριο , για τθ δθμιουργία ςυνκθκϊν 

επαρκοφσ φυςικοφ αεριςμοφ . 

   Γενικά πιςτεφεται ότι , τα ανοίγματα ειςόδου κα πρζπει να είναι 

αντιμζτωπα ςτον άνεμο , ςε κάκετθ διεφκυνςθ , γιατί οποιαδιποτε 

απόκλιςθ ελαττϊνει τθ ταχφτθτα ροισ του αζρα ςτον εςωτερικό χϊρο  

   Ξατά τον B. Givoni καλφτερεσ ςυνκικεσ αεριςμοφ δθμιουργοφνται 

όταν θ διεφκυνςθ του ανζμου παρουςιάηει μια   

απόκλιςθ 45ο περίπου , ωσ προσ τθν διεφκυνςθ των ανοιγμάτων 

ειςόδου . Ζτςι προκαλείται μια κυκλικι κίνθςθ του αζρα μζςα ςτο 

χϊρο και πιο ομοιόμορφθ διανομι τθσ ροισ και τθσ ταχφτθτασ του 

.Από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ προκφπτει ότι : καλφτερεσ 

ςυνκικεσ αεριςμοφ πετυχαίνονται όταν το ρεφμα του αζρα αλλάηει 

κατεφκυνςθ μζςα ςτο χϊρο παρά όταν θ ροι είναι κατευκυνόμενθ 

δθλ. διαμπερισ (πιν. ΛV) 

 

 

Ξατά τθν άποψθ του D.Wright , ο φυςικόσ αεριςμόσ είναι πιο 

αποτελεςματικόσ , όταν θ διεφκυνςθ του ανζμου βρίςκεται ςτθ περιοχι ± 30ο 

ςε ςχζςθ με τθν κάκετθ διεφκυνςθ ςτο άνοιγμα ειςόδου. 
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ΠΙΝΑΚΑ ΙV 

Επίδραςθ τθσ κζςθσ  του ανοίγματοσ ωσ προσ τθ διεφκυνςθ του 

ανζμου ςτθ μζςθ ταχφτθτα του αζρα  ςτον εςωτερικό χϊρο 

 

Διεφκυνςθ ανζμου 

Υλάτοσ ανοίγματοσ 

1/3 2/3 3/3 

 

 

 

Ξάκετθ ςτο άνοιγμα 

Πζςθ ταχφτθτα αζρα επί % τθσ 

εξωτερ. 

13 13 16 

Υλάγια ςτο μζτωπο του 

ανοίγματοσ 

12 15 23 

Υλάγια , κοντά ςτο άνοιγμα 14 17 17 

 

Πιν. 4 Επίδραςθ τθσ κζςθσ του ανοίγματοσ ωσ προσ τθ διεφκυνςθ του 

ανζμου ςτθ μζςθ ταχφτθτα του αζρα ςτον εςωτερικό χϊρο 

   Ξάτι άλλο που πρζπει να επιςθμανκεί είναι ότι θ διεφκυνςθ του ανζμου 

μπορεί να μεταβλθκεί από τθ διάταξθ των εςωτερικϊν χωριςμάτων  

    Θ διεφκυνςθ του ανζμου μπορεί να τροποποιθκεί με τθ χριςθ βλάςτθςθσ , 

μικρϊν κάμνων , δζντρων , αλλά και με τισ ίδιεσ τισ αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ 

(ςχ. 32,33) 

   Θ διανομι του αζρα ςτον εςωτερικό χϊρο εξαρτάται ακόμθ από το μζγεκοσ 

και τθ κζςθ των ανοιγμάτων ειςόδου-εξόδου. 
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χ.32. Δυνατότθτεσ εκτροπισ τθσ διεφκυνςθσ του ανζμου , με δζντρα ι 

χαμθλοφσ κάμνουσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

 
χ.33. Οι αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ τροποποιοφν τθν αρχικι διεφκυνςθ 

του ανζμου 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985)   

 Ψα ανοίγματα , που βρίςκονται ςτθν απάνεμθ πλευρά , ανοίγματα 

εξόδου, πρζπει να είναι μεγαλφτερα ι τουλάχιςτον ιςομεγζκθ με τα 

ανοίγματα ειςόδου  , ζτςι διευκολφνεται θ ελεφκερθ κίνθςθ του αζρα 

μζςα ςτο χϊρο . 
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Παρατιρθςθ : Για τθ πρακτικι του αποτελεςματικοφ ςχεδιαςμοφ του 

φυςικοφ αεριςμοφ μπορεί να διατυπωκεί γενικά ότι , τα ανοίγματα , 

τα προςανατολιςμζνα ςτο νότο , μποροφν να επωφελθκοφν τα 

μζγιςτα για τθ δθμιουργία άριςτων ςυνκθκϊν αεριςμοφ , ςτον 

εςωτερικό χϊρο , μια και οι δροςεροί άνεμοι – αφρεσ προζρχονται από 

νοτιοδυτικι ι νοτιοανατολικι διεφκυνςθ και προςπίπτουν πλάγια ςτα 

ανοίγματα ειςόδου. Ψαυτόχρονα , ο νότιοσ προςανατολιςμόσ 

ςυμπίπτει  να είναι και ο καταλλθλότεροσ για τθ δζςμευςθ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ τον χειμϊνα και τθν θλιοπροςταςία το καλοκαίρι (ςχ. 

34). 

 

 

 
χ. 34. Διανομι τθσ ροισ του αζρα ςτον εςωτερικό χϊρο , ςε ςχζςθ με 

το μζγεκοσ και τθ κζςθ των ανοιγμάτων ειςόδου-εξόδου 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

3. Η χριςθ του κτθρίου και θ δραςτθριότθτα των ενοίκων ρυκμίηουν τισ 

ανάγκεσ του φυςικοφ αεριςμοφ του χϊρου. 

    Θ επικυμθτι  ροι του αζρα και θ διανομι τθσ ταχφτθτασ του 

μεταβάλλονται ανάλογα με τθ χριςθ του χϊρου .Για ζνα κακιςτικό , 

για παράδειγμα , θ καλφτερθ διανομι είναι θ ομοιόμορφθ ςτα 
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διάφορα ςθμεία του χϊρου , ςτο φψοσ των 70-120 εκ. , ςτο επίπεδο 

ηωισ. 

   Θ ταχφτθτα τθσ ροισ του αζρα είναι επίςθσ ζνα κρίςιμο ηιτθμα. Για 

ηεςτζσ-υγρζσ περιοχζσ , θ ταχφτθτα του αζρα πρζπει να προςεγγίηει τα 

2m/sec , για να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ τθσ κερμικισ άνεςθσ. 

  

4. Σο χρϊμα και θ υφι των εξωτερικϊν επιφανειϊν  κακορίηουν τθν 

ποςότθτα τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ , που απορροφάται από τθν 

καταςκευι και κυρίωσ από τθν οροφι , ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ, 

κακϊσ επίςθσ τθ κερμότθτα , που χάνεται με ακτινοβολία μεγάλου 

μικουσ  κφματοσ , ςτθ διάρκεια τθσ νφχτασ , ρυκμίηοντασ ζτςι τθν 

κερμοκραςία τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ και τθ διακφμανςθ τθσ 

εξωτερικισ κερμοκραςίασ. 

    Για  παράδειγμα , μια ςτζγθ οριηόντια , βαμμζνθ ςε ςκοφρο χρϊμα , 

μπορεί να παρουςιάηει εξωτερικι επιφανειακι κερμοκραςία 

αυξθμζνθ κατά 32ο C,ςε ςχζςθ με τθ μζγιςτθ κερμοκραςία  του 

περιβάλλοντοσ αζρα. Ενϊ θ αντίςτοιχθ αφξθςθ , για αςπροβαμμζνθ 

επιφάνεια (με αςβζςτθ), μόλισ ξεπερνά τον 1ο C. 

    Θ επίδραςθ του χρϊματοσ  και τθσ υφισ τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ 

ςτθν εςωτερικι κερμοκραςία ςυνδζεται άμεςα με τθ κερμικι 

αντίςταςθ και τθ κερμοχωρθτικότθτα τθσ καταςκευισ. Από 

πειραματικι ζρευνα αποδεικνφεται θ επίδραςθ του εξωτερικοφ  

ςχιματοσ , ςυμπαγοφσ ςτζγθσ , ςτθ διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ 

κάτω από τθν οροφι και ςτθ κατοικιςιμθ ηϊνθ(ςχ 35) 

    Ψα αποτελζςματα δείχνουν ότι  , θ ςτζγθ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθ 

φυςικι ψφξθ του κτθρίου  , αρκεί θ εξωτερικι επιφάνεια τθσ να είναι 

βαμμζνθ άςπρθ , με αςβζςτθ , και κατά ςυνζπεια να ζχει μικρότερθ 

κερμοκραςία από τθ μζςθ εξωτερικι. 

   Χε κλίματα ηεςτά , όπου θ θμεριςια  κερμοκραςία ξεπερνά τουσ 33ο 

C , θ κερμικι μόνωςθ ενιςχφεται με τθ χριςθ του άςπρου χρϊματοσ , 

με αποτζλεςμα θ ροι κερμότθτασ απϋ ζξω προσ το εςωτερικό του 

κτθρίου να μειϊνεται αιςκθτά. 

5. Η φυςικι ψφξθ του κτθρίου  πετυχαίνεται ακόμθ με τθ ροι του αζρα 

πάνω ι μζςα από υγρζσ επιφάνειεσ , ζξω ι μζςα ςτο κτιριο (ςχ, 36).  

    Χε περιοχζσ με κλίμα ηεςτό και ξθρό , όπου θ ςχετικι υγραςία είναι 

χαμθλι , θ εξάτμιςθ του νεροφ προκαλεί πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ και 

προςζγγιςθ των ςυνκθκϊν άνεςθσ. Αποτελεί παραδοςιακό τρόπο 
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φυςικοφ δροςιςμοφ και ψφξθσ του κελφφουσ  και εμφανίηεται ςτισ 

παραδοςιακζσ κατοικίεσ των χωρϊν τθσ Ανατολισ (ςχ. 37) 

   Χιμερα επανζρχεται ςτθ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι με τθ 

χρθςιμοποίθςθ μικρϊν δεξαμενϊν νεροφ , ςε κατάλλθλθ κζςθ , ζτςι 

ϊςτε ο εξωτερικόσ αζρασ που μπαίνει ςτο κτιριο να απορροφά 

υγραςία προκαλϊντασ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του και ςτθ ςυνζχεια 

ψφξθ των εςωτερικϊν επιφανειϊν του χϊρου. Εάν μάλιςτα θ κίνθςθ 

του δροςεροφ , υγροφ αζρα ςυνδυαςτεί με τθν θλιακι ακτινοβολία , θ 

ροι του αζρα επιταχφνεται , ο ηεςτόσ αζρασ απομακρφνεται και θ 

καταςκευι ψφχεται πιο γριγορα. 

 

 
χ.35.  

 Α. φυςικι ψφξθ του κτθρίου με τθ χριςθ του νεροφ, λειτουργία 

κερμικι θμζρα και νφχτα 

 Β. Ύγρανςθ  του εξωτερικοφ ηεςτοφ αζρα 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ 

,1985) 
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χ. 36.Παραδοςιακι κατοικία τθσ Ανατολισ . Φυςικι ψφξθ του 

κελφφουσ με τθ χριςθ υγροφ αζρα 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

 
χ.37. Φυςικι ψφξθ βιοκλιματικοφ κελφφουσ, με τθν φγρανςθ του 

εξωτερικοφ ηεςτοφ αζρα 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ 

Ελζνθ ,1985) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  

ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 

3.1. Γενικι κεϊρθςθ 

    Ξζλυφοσ χαρακτθρίηεται θ εξωτερικι επιδερμίδα  των κτθρίων , δθλαδι θ 

περιοχι όπου διαλαμβάνονται ανταλλαγζσ κερμότθτασ , ανάμεςα ςτο κτιριο 

και ςτο εξωτερικό περιβάλλον. 

    Ψα βαςικά αρχιτεκτονικά ςτοιχεία , που ρυκμίηουν τθ κερμικι 

ςυμπεριφορά του κτθρίου είναι : 

 Ψα γυάλινα ανοίγματα και ο εξοπλιςμόσ τουσ , 

 Σι τοίχοι κερμικισ αποκικευςθσ ι ςυλλζκτεσ κερμότθτασ , 

 Ψα προςαρτθμζνα ςτο κτιριο κερμοκιπια. 

   Ψα χαρακτθριςτικά αυτά ςτοιχεία πρόκειται να παίξουν ζνα ςθμαντικό 

ρόλο , ζνα ρόλο «ενεργθτικό», δθλαδι να τροφοδοτιςουν το κτιριο με 

«φυςικζσ κερμίδεσ» , που παίρνουν από το εξωτερικό περιβάλλον και 

ςυγκεκριμζνα από τον ιλιο , χωρίσ να επιβαρφνουν τισ ςυνκικεσ κερμικισ 

άνεςθσ ςτον εςωτερικό χϊρο (ςχ. 38,39). 

   Για να εφαρμοςτοφν οι βαςικζσ βιοκλιματικζσ αρχζσ , όπωσ αναπτφχκθκαν 

ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο , και να επιτευχκοφν οι ςτόχοι , που κζτει θ 

βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι , χρθςιμοποιείται μια ιπια τεχνικι για τθν 

αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ , τα λεγόμενα 

«πακθτικά ςυςτιματα». 

 

χ.38 χθματικι παράςταςθ τθσ βαςικισ τυπολογίασ των πακθτικϊν 

ςυςτθμάτων 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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χ.39 Λειτουργία βιοκλιματικοφ κελφφουσ: α)χειμϊνα β)καλοκαίρι 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

3.2. Ψαξινόμθςθ των πακθτικϊν ςυςτθμάτων 

    Ψα πακθτικά ςυςτιματα , ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίασ τουσ από 

κερμικι άποψθ , μποροφν να ταξινομθκοφν ςε τρεισ μεγάλεσ ενότθτεσ : 

Α. Χε ςυςτιματα με άμεςο ι απευκείασ θλιακό κζρδοσ  

Β. Χε ςυςτιματα με ζμμεςο θλιακό κζρδοσ , που διακρίνονται ςε: 

1. Χε ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν τουσ τοίχουσ ςυλλζκτεσ ι κερμικισ 

αποκικευςθσ και  

2. Χε ςυςτιματα που χρθςιμοποιοφν τα κερμοκιπια , τα προςαρτθμζνα 

ςυνικωσ ςτθ νότια πλευρά του τοίχου 

Γ. Χε ςυςτιματα απομονωμζνου θλιακοφ κζρδουσ , όπου θ ςυλλζκτθρια 

επιφάνεια τθσ θλιακισ ενζργειασ διαχωρίηεται απ’ το χϊρο κερμικισ 

αποκικευςθσ . Χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά τθσ κερμότθτασ  κάποια 

απλά μθχανικά μζςα , όπωσ ανεμιςτιρεσ . Ψα μικτά αυτά ςυςτιματα λζγονται 

και υβριδικά και βαςίηονται ςτθ φυςικι ροι κάποιου υγροφ , αζρα ι νεροφ. 
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    Θ ανάπτυξθ που ακολουκεί , περιορίηεται ςτισ δφο πρϊτεσ ενότθτεσ , που 

κεωροφμε γνιςια πακθτικά ςυςτιματα , χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι θ τρίτθ 

ενότθτα δεν παρουςιάηει αξιόλογα πλεονεκτιματα 

   Χχθματικά , τα ςυςτιματα άμεςου και ζμμεςου θλιακοφ κζρδουσ 

απεικονίηονται ςτο ςχιμα 40 

 

χ.40 χθματικι παράςταςθ των βαςικϊν πακθτικϊν ςυςτθμάτων. 

Προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι λειτουργία ο νότιοσ προςανατολιςμόσ 

και θ βαριά μάηα ςτο εςωτερικό του κελφφουσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

3.3.Α. Χυςτιματα  με άμεςο ι απευκείασ θλιακό κζρδοσ 

  Ψο γυάλινο άνοιγμα είναι χαρακτθριςτικό ςτοιχείο τθσ αρχιτεκτονικισ , λόγω 

τθσ διπλισ επιρροισ που υφίςταται , τόςο από τθν τεχνολογικι εξζλιξθ ςτα 

είδθ των γυαλιϊν , όςο και από τθν ανάγκθ επικοινωνίασ των ενοίκων με τθ 

φφςθ και το περιβάλλον. 

  Σ απλοφςτεροσ τρόποσ , για τθν εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ ενζργειασ για τθ 

κζρμανςθ των κτθρίων , είναι θ ςυλλογι τθσ μζςα από τα γυάλινα ανοίγματα 

, τα προςανατολιςμζνα ςτο νότο (ςχ. 41,42). Ψα νότια ανοίγματα 

ςυμμετζχουν ςτο  κερμικό ιςοηφγιο του κτθρίου πάντα κετικά , ανεξάρτθτα 

αν ο ςχεδιαςμόσ τουσ είναι ςυμβατικόσ ι βιοκλιματικόσ . Θ διαφορά 

βρίςκεται ςτο ότι , ζνα κτιριο που λειτουργεί πακθτικά παγιδεφει τθν θλιακι 
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κερμότθτα , που μπαίνει μζςα , τθν αποκθκεφει ςτα δομικά του ςτοιχεία , 

τοίχουσ – δάπεδα – οροφι , καταςκευαςμζνα από βαριά υλικά , με ςκοπό να 

ανταποδϊςει αυτι  τθ κερμότθτα ςτο εςωτερικό του κτθρίου τθ νφχτα ι ςε 

περιόδουσ ςυννεφιάσ. 

   Σι παράγοντεσ , που κακορίηουν τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ με άμεςο 

θλιακό κζρδοσ , είναι : 

 Σι μεγάλεσ γυάλινεσ επιφάνειεσ ςτθ νότια πρόςοψθ 

 Θ λειτουργικι διάρκρωςθ των εςωτερικϊν χϊρων του κτθρίου , 

με κφρια οργάνωςθ προσ το νότο 

 Θ μεγάλθ κερμικι μάηα ςτο εςωτερικό του κτθρίου , ϊςτε ν’ 

απορροφάται οποιαδιποτε απότομθ μεταβολι τθσ 

κερμοκραςίασ 

 Θ κερμικι προςταςία ςτθν εξωτερικι πλευρά του κελφφουσ 

 Θ μείωςθ των κερμικϊν ανταλλαγϊν μζςα από τα’ ανοίγματα , 

με τθ χριςθ κινθτϊν μονωτικϊν παντηουριϊν  

   Διαγραμματικά , οι παραπάνω προχποκζςεισ για τθν αποτελεςματικι 

λειτουργία του ςυςτιματοσ , παριςτάνονται ςτο ςχιμα 43. 

 

χ.41 Ποςοςτό του θλιακοφ φωτόσ που περνά μζςα από το γυάλινο 

άνοιγμα 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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χ.42 Η πορεία ειςόδου τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ μζςα από το τηάμι και 

θ μετατροπι τθσ ςε κερμικι ενζργεια 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

χ.43 Διαγραμματικό κζλυφοσ που λειτουργεί με άμεςα θλιακά κζρδθ. 

Ήλιοσ-τηάμι-χϊροσ-μάηα-μόνωςθ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

         3.3.1. Θ  αποτελεςματικότθτα του πακθτικοφ ςυςτιματοσ 

    Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ εξαρτάται από τουσ 

παρακάτω παράγοντεσ : 

Α) το προςανατολιςμό των ανοιγμάτων . Ψο 90% τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ δεςμεφεται , εφόςον τ’ ανοίγματα προςανατολίηονται 
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ςτο νότο , με ανοχι ± 25ο ανατολικότερα ι δυτικότερα του νότου. Ζτςι 

διαςφαλίηεται και θ εφκολθ θλιοπροςταςία του ανοίγματοσ , το 

καλοκαίρι και θ αποφυγι τθσ υπερκζρμανςθσ του χϊρου. 

Β) τθ κλίςθ του ανοίγματοσ. Ψο κατακόρυφο είναι προτιμότερο , γιατί 

ενϊ ςχεδόν ζχει τον περιςςότερο θλιαςμό το χειμϊνα (ςχ. 44) , 

προςτατεφεται εφκολα το καλοκαίρι. 

Γ) τθ κζςθ  του ανοίγματοσ , που ζχει άμεςθ ςχζςθ με τισ κλιματικζσ 

ςυνκικεσ τθσ περιοχισ (βλ. πιν. V.) ,(ςχ. 45) 

Δ) τθ κζςθ του ανοίγματοσ ςτθν όψθ ι κοντά ςτθν οροφι , ζτςι ϊςτε ο 

θλιαςμόσ , που μετατρζπεται ςε κερμικι ενζργεια να διανζμεται 

ομοιόμορφα ςτον εςωτερικό χϊρο (ςχ. 46). Γενικά , το βάκοσ του 

χϊρου δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 2 ½  φορζσ το φψοσ του 

παρακφρου (που μετράται από το δάπεδο) , ςφμφωνα με κάποιον 

εμπειρικό κανόνα . Σ άμεςοσ θλιαςμόσ όλου του χϊρου λειτουργεί 

αποτελεςματικότερα ςτθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ. 

   Εάν αυτό δεν είναι δυνατό , για τουσ βορεινοφσ πίςω χϊρουσ , θ 

πριονωτι διάταξθ τθσ οροφισ με κατακόρυφουσ φεγγίτεσ ι ανοίγματα 

ςτθν οροφι ι θ κλιμακωτι διάταξθ του κτθρίου , μπορεί να 

εξαςφαλίςει τον άμεςο θλιαςμό του  χϊρου.(ςχ. 47,48,49) 

Ε) τον τφπο του υαλοπίνακα , απλό ι γυαλί που διαχζει το φϊσ και 

διανζμει τθ κερμικι ενζργεια προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ  του χϊρου , 

κυρίωσ όμωσ βοθκά ςτθν αποφυγι του καμπϊματοσ , που 

προκαλείται από τθν άμεςθ πρόςπτωςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτο 

επίπεδο ηωισ ι εργαςίασ (ςχ. 50) 

Χτ) τθν άμεςθ πρόςπτωςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτα ςυμπαγι 

δομικά ςτοιχεία τθσ καταςκευισ , γιατί είναι πιο αποτελεςματικι από 

τθν ζμμεςθ για τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ . Γενικά , απαιτείται 

4πλάςια ποςότθτα κερμικισ μάηασ για τθν αποκικευςθ τθσ ζμμεςθσ 

ακτινοβολοφμενθσ κερμότθτασ από τον αζρα του χϊρου , ςε ςχζςθ με 

τθν άμεςθ  πρόςπτωςθ ςτα ςυμπαγι δομικά ςτοιχεία , οροφι-

δάπεδα-τοίχοι. 
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*οι αναλογίεσ αυτζσ , επιφάνεια ανοίγματοσ / μοναδιαία επιφάνεια του χϊρου    

μποροφν                         να εφαρμοςτοφν ςε κτιρια καλά μονωμζνα. Για  νότια 

γεωγραφικά πλάτθ, 35ο , χρθςιμοποιοφνται οι χαμθλότερεσ αναλογίεσ ανοίγματοσ/ 

επιφάνεια χϊρου  , ενϊ για βορειότερα γεωγραφικά πλάτθ,48ο,  χρθςιμοποιοφνται 

υψθλότερεσ αναλογίεσ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ V 

Πζγεκοσ νοτίων ανοιγμάτων για διαφορετικζσ κλιματικζσ 

ςυνκικεσ 

Πζςθ εξωτερικι 

κερμοκραςία τον 

χειμϊνα 

Εμβαδόν απαιτοφμενου 

ανοίγματοσ* για τθ μοναδιαία 

επιφάνεια του χϊρου (κάτοψθσ) 

34οC m^2 

Ξλίμα ψυχρό   

-9,4 0,27-0,42(με νυχτερινι μόνωςθ) 

-6,7 0,24-0,38(με νυχτερινι μόνωςθ) 

-3,9 0,21-0,33 

-1,1 0,19-0,29 

Ξλίμα εφκρατο  

1,7 0,16-0,25 

4,5 0,13-0,21 

7,2 0,11-1,17 
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χ.44 Αναλογία επιφάνειασ θλιακοφ ανοίγματοσ προσ επιφάνεια 

κάτοψθσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

χ.45 Διανομι τθσ κερμικισ ενζργειασ ςτον εςωτερικό χϊρο α  .ζμμεςθ 

αποκικευςθ β. άμεςθ αποκικευςθ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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χ.46 Κατακόρυφοι φεγγίτεσ κοντά ςτθν οροφι , για τθν εξαςφάλιςθ 

θλιαςμοφ ςτουσ πίςω χϊρουσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

χ. 47. Ανοίγματα ςτθν οροφι τθσ ςτζγθσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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χ. 48 Κλιμακωτι διάταξθ κατοικίασ για το καλφτερο θλιαςμό των 

χϊρων (κατοικία ςτο Νζο Μεξικό) 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

 

χ. 49 Διανομι τθσ θλιακισ κερμικισ ακτινοβολίασ για διαφορετικοφ 

τφπου γυαλί 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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 3.3.2.Άμεςα θλιακά κζρδθ – κερμικι αποκικευςθ – κερμικι άνεςθ 

    Ψο ςφςτθμα του άμεςου θλιακοφ κζρδουσ ολοκλθρϊνεται με τον 

προςδιοριςμό τθσ κερμικισ μάηασ των επιφανειϊν , που περιβάλλουν 

τον εςωτερικό χϊρο . Θ ποςότθτα τθσ ενζργειασ , που αποκθκεφεται 

ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ και επαναποδίδεται ςταδιακά ςτθ διάρκεια 

τθσ νφχτασ  , κακορίηει τελικά και τθ διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ 

κερμοκραςίασ , και κατά ςυνζπεια τισ ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ. 

   Ψο χειμϊνα , το 65% περίπου των κερμικϊν απωλειϊν ςυμβαίνουν τθ 

νφχτα , ενϊ το υπόλοιπο 35% ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ .Αυτό ςθμαίνει 

ότι , το άμεςο θλιακό κζρδοσ , που προζρχεται από τα νότια 

ανοίγματα, για μια θλιόλουςτθ χειμωνιάτικθ θμζρα , πρζπει να είναι 

ιςόποςο προσ τισ κερμικζσ απϊλειεσ . Τταν μικρι μόνο ποςότθτα τθσ 

ενζργειασ αποκθκεφεται , τότε , τθ μεν θμζρα προκαλοφνται ςυνκικεσ 

υπερκζρμανςθσ , τθ δε νφχτα χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

   Ψα κριτιρια που ρυκμίηουν τθν ικανότθτα κερμικισ αποκικευςθσ 

των δομικϊν ςτοιχείων είναι : 

  Η κζςθ , το μζγεκοσ , θ διανομι τθσ κερμικισ μάηασ των επιφανειϊν , 

που περιβάλλουν το χϊρο. 

   Από ζρευνα , που ζγινε, για τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτθ ποςότθτα τθσ 

κερμικισ μάηασ , τθν αποκικευςθ του άμεςου θλιακοφ κζρδουσ και τθ 

διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ , προζκυψαν τα εξισ 

αποτελζςματα : 

 

χ. 50. Απόδοςθ του ςυςτιματοσ για επιφάνεια από μπετόν , 

διαφορετικοφ μεγζκουσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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   Αϋ περίπτωςθ : Θ μάηα του τοίχου από μπετό είναι εκτεκειμζνθ ςτο 

άμεςο θλιακό φϊσ , είναι βαμμζνθ ςκοφρα , με εξωτερικι μόνωςθ . Θ 

επιφάνεια τθσ είναι 1½  φορά μεγαλφτερθ από τθν επιφάνεια του 

θλιακοφ ανοίγματοσ. Θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ και θ διακφμανςθ 

τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ , για μια θλιόλουςτθ χειμωνιάτικθ 

θμζρα είναι περίπου 22ο C , για όλα τα πάχθ τθσ τοιχοποιίασ(10,20,30 

εκ αντίςτοιχα)(ςχ.51). 

 

 

χ. 51 Διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ για διαφορετικοφ 

μεγζκουσ επιφάνεια από μπετόν 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

   Βϋ περίπτωςθ :  Θ μάηα του τοίχου από μπετόν ι το δάπεδο , 

βαμμζνο ςε ςκοφρο χρϊμα , είναι εκτεκειμζνθ ςτον άμεςο θλιαςμό . Θ 

επιφάνεια τθσ είναι 3πλάςια ςε ςχζςθ με τθν επιφάνεια του 

ανοίγματοσ . Θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ και θ διακφμανςθ τθσ 

εςωτερικισ κερμοκραςίασ , για μια θλιόλουςτθ χειμωνιάτικθ θμζρα 

απεικονίηεται ςτο διάγραμμα του ςχιματοσ 52. 

   Θ διαφορά ανάμεςα ςτθ μζγιςτθ και ελάχιςτθ εςωτερικι 

κερμοκραςία είναι 14,5ο C. 
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Χχ. 52 Διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ για διαφορετικοφ 

μεγζκουσ επιφάνεια από μπετόν 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

   Γϋ περίπτωςθ  :  Σι  τοίχοι και το δάπεδο αποτελοφν τθ μάηα 

κερμικισ αποκικευςθσ , καταςκευαςμζνα από μπετόν και εξωτερικι 

κερμικι μόνωςθ. 

  Θ επιφάνεια , που εκτίκεται ςτον άμεςο θλιαςμό , είναι 9πλάςια ςε 

ςχζςθ με τθν επιφάνεια του θλιακοφ ανοίγματοσ. 

   Θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ και θ διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ 

κερμοκραςίασ είναι πολφ ικανοποιθτικι , για όλα τα πάχθ τθσ 

τοιχοποιίασ . Θ διαφορά ανάμεςα ςτθ μζγιςτθ και ςτθν ελάχιςτθ 

εςωτερικι κερμοκραςία είναι 7ο C. Σ ίδιοσ χϊροσ καταςκευαςμζνοσ με 

ελαφρά υλικά παρουςιάηει μια διακφμανςθ περίπου 21ο C . 

   Από τα αποτελζςματα ςυμπεραίνεται ότι , για τθν κατοικία όπου 

απαιτοφνται ςυνκικεσ ςτακερισ κερμοκραςίασ γενικά , θ τελευταία 

περίπτωςθ είναι θ προτιμότερθ . Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ θλιακισ 

κερμότθτασ , περίπου το 60% , αποκθκεφεται ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ 

, με αποτζλεςμα θ κερμοκραςία να μθν αυξάνεται υπζρμετρα , ενϊ 

αντίκετα τθ νφχτα να είναι ςτα όρια τθσ κερμικισ άνεςθσ (πιν VI). 

   Ψα αποτελζςματα του πίνακα δείχνουν με ςαφινεια ότι , 

προκειμζνου ζνασ κατοικιςιμοσ χϊροσ να παραμείνει ευχάριςτοσ , 

πρζπει θ άμεςθ θλιακι ακτινοβολία ν’ απορροφάται και να 

αποκθκεφεται από 9πλάςια επιφάνεια ςε ςχζςθ με το θλιακό άνοιγμα. 

Θ καταςκευι να είναι από υλικά βαριά , με μεγάλθ κερμοχωρθτικι 

ικανότθτα . Θ αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ εξαρτάται και από 
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το πάχοσ του τοίχου. Σ τοίχοσ από μπετόν πάχουσ 10 εκ , αποκθκεφει 

τθν περιςςότερθ κερμότθτα , ενϊ το μεγαλφτερο από 20 εκ , πάχοσ 

του τοίχου δεν ζχει καμιά αποτελεςματικότθτα (πιν. VI). 

            

ΠΙΝΑΚΑ VΙ 

Χφγκριςθ  ςυςτθμάτων άμεςου θλιακοφ κζρδουσ 

Διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ 

 Αϋ περίπτωςθ Βϋ περίπτωςθ Γϋ περίπτωςθ 

Εςωτερικόσ χϊροσ Υάχοσ 

τοίχου(20εκ) 

Υάχοσ 

τοίχου(20εκ) 

Υάχοσ 

τοίχου(20εκ) 

Πζγιςτθ κερμοκραςία του αζρα 31,6
ο
 C 27,7

 ο
 C 23,3

 ο
 C 

Ελάχιςτθ κερμοκραςία του αζρα 9,0
 ο

 C   13,3
 ο

 C 16,1
 ο

 C 

Διακφμανςθ εςωτερικισ 

κερμοκραςίασ 

22,6
 ο

 C 14,4
 ο

 C 7,2
 ο

 C 

Πζγιςτθ επιφανειακι 

κερμοκραςία του τοίχου 

37,2
 ο

 C 28,9
 ο

 C 23,9
 ο

 C 

Υοςοςτό θλιακισ ακτινοβολίασ 

(5.00 μ.μ.) 

50% 55% 60% 

   

   Αντιπροςωπευτικό παράδειγμα άμεςου θλιακοφ κζρδουσ αποτελεί 

το ςχολείο Wallasey  ςτο Οίβερπουλ , μια από τισ πρϊτεσ καταςκευζσ , 

που κερμαίνεται απευκείασ και μόνο από τον ιλιο (ςχ.53,54). Σι 

ανάγκεσ του για κζρμανςθ καλφπτονται κατά 50% από τθν θλιακι 

ενζργεια , κατά 34% από τον τεχνθτό φωτιςμό και κατά 16% από τθ 

κερμότθτα που ελκφει το ςϊμα των μακθτϊν (15-35 μακθτζσ για κάκε 

τάξθ). 
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χ. 53. Κάτοψθ και τομι του ςχολείου Wallαsey , ςτο Liverpool τθσ 

Αγγλίασ , κερμαίνεται κατά 50% από θλιακι ενζργεια 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

χ. 54. Εξωτερικι άποψθ του ςχολείου Wallαsey 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

   Χαν ςυμπζραςμα , μπορεί να ειπωκεί ότι , το γυάλινο άνοιγμα 

αποτελεί τον πιο απλό , τον πιο αποτελεςματικό ςυλλζκτθ θλιακισ 

ενζργειασ , με τθν προχπόκεςθ ότι ςυνδυάηεται με μια ςθμαντικι 

κερμικι αδράνεια του προςαρτθμζνου χϊρου και νυχτερινι κερμικι 

μόνωςθ. 

   Ψο καλοκαίρι ,επωφελοφμενο από τα ςυςτιματα θλιοπροςταςίασ , 

αποφεφγει τισ ςυνκικεσ υπερκζρμανςθσ ςτον εςωτερικό χϊρο.  

3.4.Β. Χυςτιματα με ζμμεςο θλιακό κζρδοσ 
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   Ψα ςυςτιματα , που εκμεταλλεφονται με ζμμεςο τρόπο τθν θλιακι 

ενζργεια για τθ κζρμανςθ των κτθρίων , βαςίηονται ςτθν εξισ 

αλλθλουχία κερμικϊν λειτουργιϊν : 

Ιλιοσ   ςυλλογι   (γυάλινθ επιφάνεια)   αποκικευςθ  (κερμικι 

μάηα)  κζρμανςθ (εςωτερικόσ χϊροσ). 

  Ψα ςυςτιματα ζμμεςου θλιακοφ κζρδουσ διακρίνονται : 

1.Χτουσ τοίχουσ ςυλλζκτεσ ι κερμικισ αποκικευςθσ , που πρζπει να 

ςυνδζονται με γυάλινα ανοίγματα , προςανατολιςμζνα ςτο νότο , μια 

και αυτά εξαςφαλίηουν τθ ςυλλογι τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ . 

 Χχθματικά το ςφςτθμα με τοίχο ςυλλζκτθ και ζμμεςο θλιακό κζρδοσ 

μπορεί να εκφραςτεί από τθ παράςταςθ του ςχιματοσ  55. 

 

χ. 55 Η τοιχοποιία βρίςκεται ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου. Η θλιακι 

ενζργεια , που διαπερνά τθ γυάλινθ επιφάνεια εγκλωβίηεται ςτο χϊρο 

ανάμεςα ςτο γυαλί και ςτο τοίχο , μετατρζπεται ςε κερμότθτα και 

απορροφάται από τθ μάηα τθσ τοιχοποιίασ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 3.4.1. Κερμικό ιςοηφγιο του τοίχου κερμικισ αποκικευςθσ   

   Θ κερμικι ενζργεια , που απορροφάται από το τοίχο , κερμαίνει τθν 

εξωτερικι επιφάνεια του και ςτθ ςυνζχεια τθ μάηα του , με 
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αγωγιμότθτα , μζχρι που φτάνει ςτθν εςωτερικι του πλευρά , με 

κάποια χρονικι κακυςτζρθςθ και με μειωμζνθ τθν αρχικι τθσ ζνταςθ 

(ςχ.56). 

 

χ. 56. Αγωγι κερμότθτασ ςε ςτοιχείο από μάηα μπετόν και νεροφ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 Σ χρόνοσ που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθ μζγιςτθ εξωτερικι , 

επιφανειακι κερμοκραςία και τθν παρατθροφμενθ μζγιςτθ εςωτερικι 

, αντίςτοιχα , -μειωμζνθσ κατά  τθ ποςότθτα τθσ κερμότθτασ που 

αποκθκεφτθκε ςτο τοίχο αντιςτοιχεί ςτθ χρονικι κακυςτζρθςθ. 

   Τςο αυξάνεται το πάχοσ και θ κερμοχωρθτικότθτα μιασ τοιχοποιίασ , 

ενϊ θ κερμικι αγωγιμότθτα ελαττϊνεται , τόςο πιο μεγάλθ είναι θ 

χρονικι κακυςτζρθςθ και πιο ςθμαντικι θ κερμικι αδράνεια τθσ 

καταςκευισ. Ξατά ςυνζπεια το άμεςο κερμικό κζρδοσ είναι πιο μικρό. 

   Θ επιλογι των τοίχων κερμικισ αποκικευςθσ κα πρζπει να γίνεται 

κατά τρόπο , που να διαςφαλίηεται ςτθ πράξθ , μια χρονικι 

κακυςτζρθςθ τθσ τάξθσ των 6-8 ωρϊν, ζτςι ϊςτε το κτιριο να 

επωφελείται τθσ μζγιςτθσ κερμοκραςίασ τθσ εςωτερικισ  επιφάνειασ 

του τοίχου ςτθν αρχι τθσ νφχτασ. 

   Σ τοίχοσ - ςυλλζκτθσ ι   κερμικισ αποκικευςθσ ςυμπεριφζρεται ςαν 

ζνασ μθχανιςμόσ χρονικισ μετάδοςθσ και αδρανοποίθςθσ των 

κυμάτων τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ , ζτςι που το εςωτερικό 

περιβάλλον να επωφελείται του κερμικοφ κζρδουσ ,όταν δεν υπάρχει 

θλιαςμόσ , παρατείνοντασ αποτελεςματικά τθ «χριςιμθ» θλιοφάνεια 

για τθ κζρμανςθ του χϊρου χωρίσ τθ χριςθ ςυμπλθρωματικϊν πθγϊν 

ενζργειασ.    
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   Από ζρευνα , που πραγματοποιικθκε ςτο εργαςτιριο του Los 

Alamos , ςτθν Αμερικι για τθν ποςοςτιαία ςυμβολι του διδφμου , 

τοίχοσ κερμικισ αποκικευςθσ – γυάλινθ επιφάνεια ςτθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ από θλιακι ενζργεια , διαπιςτϊκθκε ότι , 

πζραν ενόσ ορίου θ κερμοχωρθτικότθτα του τοίχου ζχει πολφ μικρι 

επίδραςθ. Υαρατθρείται ότι πζρα από μια βζλτιςτθ τιμι τθσ 

κερμοχωρθτικότθτασ , θ καμπφλθ τθσ γίνεται μια οριηόντια αςφμπτωτθ 

ευκεία , όςο και αν αυξάνεται το μζγεκοσ τοίχοσ ςυλλζκτθσ – γυάλινθ 

επιφάνεια . Θ νυχτερινι μόνωςθ ςυμμετζχει ςθμαντικά ςτθ κερμικι 

απόδοςθ του θλιακοφ ςυςτιματοσ. 

3.4.2.Ψοίχοι κερμικισ αποκικευςθσ 

  Θ λειτουργία του τοίχου κερμικισ  αποκικευςθσ μελετικθκε 

ιδιαίτερα ςτθ Γαλλία. Σ κακθγθτισ Trombe μαηί με τον αρχιτζκτονα 

J.Πickel , μελζτθςαν ζνα ςφςτθμα τοίχου με κυρίδεσ , γνωςτοφ ωσ 

τοίχου «Trombe» , που το εφάρμοςαν ςτα πρϊτα πειραματικά , 

θλιακά ςπίτια ςτο Odellio τθσ Γαλλίασ. 

  Ψο ςφςτθμα του τοίχου «Trombe» (ςχ.57) , αποτελείται από ζνα τοίχο 

από μπετόν , πάχουσ 30-40 εκ. , βαμμζνο ςε ςκοφρο χρϊμα ςτθν 

εξωτερικι του πλευρά , που ςυνδυάηεται με μια γυάλινθ επιφάνεια , 

ςε απόςταςθ 3 εκ. περίπου. Χτο πάνω και κάτω μζροσ του τοίχου 

υπάρχουν κυρίδεσ , ς’ όλο του το μικοσ , που διευκολφνουν τθ κίνθςθ 

του αζρα. 

 

χ. 57. Σοίχοσ κερμικισ αποκικευςθσ ι τοίχοσ Trombe 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ βαςίηεται ςτο φαινόμενο του 

κερμοςιφωνιςμοφ  και πραγματοποιείται με τθ κυκλοφορία του αζρα 

ςτο χϊρο ανάμεςα ςτο γυαλί και το τοίχο και μζςα από τισ κυρίδεσ , 

λόγω τθσ διαφοράσ κερμοκραςίασ. Υιο ςυγκεκριμζνα : 

 Χτθ διάρκεια τθσ θμζρασ  , όταν ο ιλιοσ προςπίπτει ςτο γυαλί , 

κερμαίνει τον αζρα που βρίςκεται ςτο χϊρο ανάμεςα ςτο τηάμι 

και το τοίχο. Σ κερμόσ αζρασ κινείται προσ τα πάνω και μζςα 

από τθν κυρίδα μπαίνει ςτον εςωτερικό χϊρο .Ψαυτόχρονα , 

ψυχρότεροσ αζρασ από τον εςωτερικό χϊρο , μπαίνει από τθ 

κάτω κυρίδα και αντικακιςτά το κενό που δθμιουργείται (ςχ. 

58Α) 

 Χτθ διάρκεια τθσ νφχτασ θ λειτουργία προφανϊσ αντιςτρζφεται 

. Σι δφο κυρίδεσ κλείνουν , πάνω και κάτω , και θ κζρμανςθ του 

χϊρου πετυχαίνεται με τθν ακτινοβολία τθσ αποκθκευμζνθσ 

κερμότθτασ ςτο τοίχο (ςχ. 58Β) 

 

 

χ.58. χθματικι παράςταςθ του τοίχου Trombe. Η λειτουργία του 

ςυςτιματοσ θμζρα και νφχτα ςτθ διάρκεια του χειμϊνα 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

  Ψο ςφςτθμα του τοίχου Trombe παρουςιάηει πολλά πλεονεκτιματα , 

λόγω του απλοφ τρόπου καταςκευισ , το χαμθλό κόςτοσ και τθ 

ςθμαντικι ενεργειακι του απόδοςθ . Ψο γεγονόσ ότι αποδίδει άμεςο , 

θλιακό κερμικό κζρδοσ ςτον εςωτερικό χϊρο , ιδιαίτερα τισ πρωινζσ , 

που παρατθροφνται και οι χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ , ενϊ 
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ταυτόχρονα διατθρεί όλα τα πλεονεκτιματα τθσ χρονικισ 

κακυςτζρθςθσ , τον κακιςτά πολφ αποτελεςματικό. Ακόμθ μπορεί να 

εφαρμοςτεί , πολφ εφκολα , ςτα ιδθ υπάρχοντα κτιρια. 

   Ψο μειονζκτθμά του είναι ότι , μποροφν να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ 

υπερκζρμανςθσ ςτον εςωτερικό χϊρο , κυρίωσ όταν θ επιφάνεια του 

είναι πολφ μεγάλθ . Επίςθσ θ κίνθςθ του αζρα μζςα από τισ κυρίδεσ 

αεριςμοφ δθμιουργεί κερμοκραςιακζσ διακυμάνςεισ ςτο χϊρο. 

   Ψο καλοκαίρι θ λειτουργία του τοίχου Trombe αντιςτρζφεται . Θ 

επάνω κυρίδα κλείνει , ενϊ ταυτόχρονα ανοίγει ζνα τμιμα του 

υαλοςταςίου ςτο επάνω μζροσ (φεγγίτθσ) , ζτςι ϊςτε με το φαινόμενο 

τθσ «καμινάδασ» ν’ απομακρφνεται ο ηεςτόσ αζρασ προσ τα ζξω (ςχ. 

59,60). 

   Επίςθσ με ςυςτιματα θλιοπροςταςίασ απλά , μια και πρόκειται για 

νότιο προςανατολιςμό , μπορεί ν’ αποκλειςτεί εντελϊσ θ άμεςθ 

πρόςπτωςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ. 

 

 

χ.59 χθματικι παράςταςθ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ,τοίχοσ 

Trombe ,ςτθ διάρκεια του καλοκαιριοφ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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Επεξθγιςεισ τθσ καταςκευισ: 

1. Σοίχοσ από μπετόν για κερμικι αποκικευςθ 

2. Γυάλινθ επιφάνεια ςε απόςταςθ 5 εκ. 

3. Σραχιά , κερμοαπορροφθτικι επιφάνεια , βαμμζνθ μαφρθ 

4. Χϊροσ για τθ κίνθςθ του ηεςτοφ αζρα 

5. Είςοδοσ δροςεροφ αζρα από το περιβάλλον 

6. Ψυχρότεροσ αζρασ του χϊρου 

7. Παράκυρα 

8. Θυρίδεσ με βαλβίδα για τθ ρφκμιςθ τθσ ροισ του αζρα προσ τα μζςα ι προσ 

τα ζξω 

9. Ζξοδοσ ηεςτοφ αζρα 

10. Εςωτερικόσ χϊροσ 

11. Κίνθςθ του αζρα ςτο χϊρο, ανάμεςα ςε γυαλί και τοίχο 

12. Ελεφκεροσ χϊροσ 

13. Διαχωριςτικόσ τοίχοσ 

14. Είςοδοσ δροςεροφ αζρα από τθ βορεινι πλευρά με βαλβίδα για τθ ρφκμιςθ 

τθσ ροισ το καλοκαίρι 

15. Κακαριςμόσ του αζρα 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

χ.60 Αναλυτικότερθ παρουςίαςθ λειτουργίασ του τοίχου Trombe 
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Υροωκϊντασ τθν ζρευνα του τοίχου κερμικισ αποκικευςθσ , κυρίωσ 

οι ερευνθτζσ ςτθν Αμερικι , μελζτθςαν και εφάρμοςαν μια άλλθ 

μορφι , τον τοίχο νεροφ , πίςω από μια γυάλινθ επιφάνεια με νότιο 

προςανατολιςμό. 

   Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ βαςίηεται ςτθ μεγάλθ κερμοχωρθτικι 

ικανότθτα του νεροφ , που αποκθκεφει μεγαλφτερα ποςά κερμότθτασ 

ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε άλλο υλικό και ζχει ςθμαντικι κερμικι 

απόδοςθ. Ψο πλεονζκτθμα που παρουςιάηουν οι τοίχοι νεροφ είναι ότι 

, απαιτοφνται μικρότερεσ επιφάνειεσ τοίχου , ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ 

τοίχουσ κερμικισ αποκικευςθσ , από μπετόν , πζτρα , τοφβλο 

κ.λ.π.(ςχ. 61) . 

   Ωσ μειονζκτθμα μπορεί να κεωρθκεί το γεγονόσ ότι , όπωσ 

κερμαίνεται ομοιόμορφα παρουςιάηει τθν ίδια κερμοκραςία και από 

τισ δφο επιφάνειεσ , και κατά ςυνζπεια θ ακτινοβολία κερμότθτασ το 

βράδυ , ςυμβαίνει και προσ τισ δφο κατευκφνςεισ , μζςα και ζξω. Αυτό 

μπορεί να αντιμετωπιςτεί με νυχτερινι κερμικι μόνωςθ ςτθν 

εξωτερικι του πλευρά. 

 

 

χ. 61 Θερμικι αποκικευςθ ςε τοίχο νεροφ. Η λειτουργία του θμζρα 

και νφχτα 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

   Υαραλλαγι του ςυςτιματοσ κερμικισ αποκικευςθσ ςτθ μάηα του νεροφ 

αποτελεί θ οροφι νεροφ , όπου πλαςτικοί ςάκοι , γεμάτοι νερό , 

τοποκετοφνται πάνω από τθ πλάκα του κτθρίου. Θ θλιακι κερμότθτα 

ςυςςωρεφεται μζςα ςτθ μάηα του νεροφ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και 
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αποδίδεται ςταδιακά ςτον εςωτερικό χϊρο τθ νφχτα. Υροχπόκεςθ για να 

λειτουργιςει το ςφςτθμα αποτελεςματικά είναι θ νυχτερινι προςταςία με 

εξωτερικι μόνωςθ. 

   Ψο ςφςτθμα κερμικισ αποκικευςθσ ςτθν οροφι του κτθρίου 

προςαρμόηεται τόςο το χειμϊνα για τθ κζρμανςθ όςο και το καλοκαίρι 

για τθ φυςικι ψφξθ του κτθρίου (ςχ. 62). 

   Πειονζκτθμά αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι το αυξθμζνο κόςτοσ τθσ 

καταςκευισ και οι πρόςκετεσ ςτατικζσ επιβαρφνςεισ το κτθρίου. 

 

χ.62 φςτθμα οροφισ νεροφ(roof-pond) για τθ κζρμανςθ και ψφξθ τθσ 

καταςκευισ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

            3.4.3. Ψοίχοσ κερμικισ αποκικευςθσ – κερμικι άνεςθ 

   Σ τοίχοσ κερμικισ αποκικευςθσ  εγγυάται ςε μεγάλο βακμό, τθν 

εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν κερμικισ άνεςθσ . Θ μζγιςτθ κερμοκραςία τθσ 

εςωτερικισ του επιφάνειασ , ςτθν αρχι τθσ νφχτασ , φτάνει  25ο C 

περίπου , ενϊ αντίςτοιχα θ ελάχιςτθ κερμοκραςία παρατθρείται τισ 

πρωινζσ ϊρεσ και μπορεί να φτάςει ακόμθ και τουσ 15ο C. 

   Χτθ πράξθ ζχει διαπιςτωκεί ότι , ςυνικωσ θ ελάχιςτθ και θ μζγιςτθ 

κερμοκραςία τθσ εςωτερικισ επιφάνειασ του τοίχου ςυλλζκτθ 
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κυμαίνεται από 18ο – 22ο C , κερμοκραςίεσ που βρίςκονται ςτα όρια 

τθσ κερμικισ άνεςθσ. 

   Ακόμθ τθ χρονικι ςτιγμι που παρατθρείται θ ελάχιςτθ κερμοκραςία 

(πρωί) , αρχίηουν να εμφανίηονται τα πρϊτα άμεςα θλιακά κερμικά 

κζρδθ , από τα νότια ανοίγματα. 

   Σ μόνοσ κίνδυνοσ που επιςθμαίνεται είναι  θ διακφμανςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του τοίχου γφρω από μια χαμθλι μζςθ τιμι , κυρίωσ για 

τισ περιοχζσ με ψυχρό κλίμα, όπου κα πρζπει να λαμβάνονται 

ιδιαίτερα μζτρα  κερμικισ μόνωςθσ του τοίχου ,ςτθ διάρκεια τθσ 

νφχτασ. 

  Για το μεςογειακό κλίμα , θ κατάςταςθ  αυτι είναι ςπάνια , όπου το 

εφροσ τθσ θμεριςιασ κερμοκραςίασ είναι μάλλον μεγάλο , με μεγάλθ 

διάρκεια θλιοφάνειασ. 

   Για τουσ παραπάνω λόγουσ οι τοίχοι ςυλλζκτεσ δε ςυνιςτϊνται για 

κλίματα ψυχρά και με μζτρια θλιοφάνεια , ενϊ αντίκετα για περιοχζσ 

όπωσ θ Ελλάδα , αποτελοφν αρκετά ικανοποιθτικι λφςθ. 

 

3.4.4. Θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ 

   Τταν ζνασ τοίχοσ ςυλλζκτθσ είναι ςωςτά ςχεδιαςμζνοσ , θ 

κερμοκραςία του χϊρου παραμζνει ςτα όρια τθσ ηϊνθσ άνεςθσ (20ο – 

28Σ C ) , ςτθ διάρκεια του χειμϊνα , χωρίσ καμιά πρόςκετθ κερμαντικι 

πθγι.  

   Θ απόδοςθ του ςυςτιματοσ εξαρτάται από τουσ παρακάτω 

παράγοντεσ : 

 Ψο μζγεκοσ τθσ επιφάνειασ του τοίχου 

 Ψο πάχοσ του τοίχου και τα υλικά καταςκευισ του  

 Ψο χρϊμα τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του τοίχου 

 Ψον τρόπο λειτουργίασ του 
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 3.4.4.1. Ψο μζγεκοσ τθσ επιφάνειασ του τοίχου 

   Υροςδιορίηεται από τρεισ κακοριςτικζσ παραμζτρουσ : 

Α) το κλίμα του τόπου , που ςθμαίνει τισ κερμοκραςιακζσ διαφορζσ    

ανάμεςα ςτθν εςωτερικι και τθν εξωτερικά κερμοκραςία. Τςο 

μεγαλϊνει θ διαφορά κερμοκραςίασ , τόςο πρζπει να αυξάνεται θ 

κερμικι αποκικευςθ , άρα και το μζγεκοσ τθσ επιφάνειασ του τοίχου. 

Β) το γεωγραφικό πλάτοσ του τόπου , που κακορίηει τθν 

προςπίπτουςα θλιακι ακτινοβολία ςτθ νότια επιφάνεια του τοίχου. 

Τςο το γεωγραφικό πλάτοσ μεγαλϊνει ,τόςο μειϊνεται θ ζνταςθ τθσ 

θλιακισ ακτινοβολίασ και επομζνωσ  πρζπει να αυξάνεται το μζγεκοσ 

του τοίχου κερμικισ αποκικευςθσ. 

Γ) τισ ανάγκεσ του κτθρίου ςε κζρμανςθ , πράγμα που εξαρτάται από 

τισ κερμικζσ απϊλειεσ και το βακμό κερμομόνωςθσ του κτθρίου. Ζνασ 

χϊροσ καλά μονωμζνοσ απαιτεί λιγότερθ κερμότθτα για να διατθρθκεί 

θ κερμοκραςία του ςε ικανοποιθτικά επίπεδα , και κατά ςυνζπεια 

απαιτείται μικρότερθ επιφάνεια τοίχου ςυλλζκτθ.  Από μελζτθ , που 

πραγματοποιικθκε ςτθν Αμερικι , προζκυψε ο πίνακασ VII  και 

προςδιορίηει τα μεγζκθ τθσ επιφάνειασ του τοίχου κερμικισ 

αποκικευςθσ , ςε ςχζςθ με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ . Ξριτιριο για τθν 

επιλογι του κατάλλθλου μεγζκουσ , επιφάνεια τοίχου/επιφάνεια 

χϊρου αποτζλεςε θ εςωτερικι κερμοκραςία με όρια διακφμανςθσ 

(18.3ο – 24ο C) για μια θλιόλουςτθ μζρα του Λανουαρίου. 
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ΠΙΝΑΚΑ VII 

Απαιτοφμενθ επιφάνεια τοίχου κερμικισ αποκικευςθσ για 

διάφορεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ.  

 

Πζςθ εξωτερικι 

κερμοκραςία το 

χειμϊνα 32Σ c 

Επιφάνεια τοίχου για τθ μοναδιαία 

επιφάνεια του χϊρου  τ.μ. 

Ξλίμα ψυχρό Ψοιχοποιία  Ψοίχοσ νεροφ  

-9,5 0,72 – 1,0  0,55 – 1,00 

-6,7 0,60 – 1,0 0,45 – 0,85  

-4,0 0,51 – 0,93 0,38 – 0,70 

-1,0 0,43 -  0,78  0,31 – 0,55  

Ξλίμα εφκρατο   

+ 1,5  0,35 – 0,60  0,25 – 0,43  

+ 4,5 0,28 – 0,46 0,20 – 0,34 

+ 7,2 0,22 – 0,35 0,16 – 0,25 

       

 3.4.4.2. Ψο πάχοσ του τοίχου και τα υλικά καταςκευισ του 

   Θ διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ κακορίηεται και από το 

πάχοσ και το υλικό καταςκευισ  του τοίχου ςυλλζκτθ. Γενικά , όςο 

μεγαλφτερο είναι το πάχοσ του , τόςο μικρότερεσ διακυμάνςεισ 

παρουςιάηει θ κερμοκραςία ςτον εςωτερικό χϊρο. Ακόμθ όςο 

μεγαλφτεροσ είναι ο ςυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ του υλικοφ 

καταςκευισ , τόςο το πάχοσ του τοίχου πρζπει να αυξάνεται , για το 

λόγο ότι θ κερμότθτα διαπερνά ταχφτερα τθ ςυλλεκτικι επιφάνεια και 

θ απαιτοφμενθ χρονικι κακυςτζρθςθ μειϊνεται. 

   Από τθ πρακτικι ζχει προκφψει ότι : 
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 Για τοίχουσ από μπετό το βζλτιςτο πάχοσ κυμαίνεται από 30 – 

40 εκ. με διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ 8,9ο  – 5,6ο  

C και χρονικι κακυςτζρθςθ 9-12 ϊρεσ  

 Για το τοίχο νεροφ το βζλτιςτο πάχοσ κυμαίνεται από 20 – 50 

εκ. Τμωσ επειδι το νερό ζχει μεγάλθ κερμικι αγωγιμότθτα και 

κερμαίνεται ομοιόμορφα ,με αποτζλεςμα   ν’ αποδίδεται προσ 

όλεσ τισ κατευκφνςεισ , θ απόδοςθ των τοίχων νεροφ δεν 

αυξάνεται ανάλογα με το πάχοσ του 

 Για τθν ωμοπλινκοδομι το βζλτιςτο πάχοσ προςδιορίηεται ςτα 

30 εκ. με διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ 3,9ο C  

 Για το τοίχο από τοφβλο το βζλτιςτο πάχοσ προςδιορίηεται 

γφρω ςτα 40 εκ. με διακφμανςθ τθσ εςωτερικισ κερμοκραςίασ 

4,4ο C 

 

3.4.4.3. Ψο χρϊμα τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του τοίχου ςυλλζκτθ 

Θ ικανότθτα απορρόφθςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ από το τοίχο 

επθρεάηεται από το χρϊμα τθσ εξωτερικισ επιφάνειασ του. Ψα ςκοφρα 

χρϊματα απορροφοφν ,γενικά , περιςςότερθ κερμότθτα . Ψο  μαφρο 

χρϊμα ζχει τθ μεγαλφτερθ απορροφθτικότθτα  

    Γι’ αυτό το λόγο οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ των τοίχων κερμικισ 

αποκικευςθσ ςυνίςταται να βάφονται ςκοφρεσ , γιατί θ αυξθμζνθ 

ικανότθτα απορρόφθςθσ τθσ θλιακισ ενζργειασ επθρεάηει τθν  

απόδοςι τουσ. (πιν. VIII) 
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ΠΙΝΑΚΑ VIII 

Λκανότθτα απορρόφθςθσ κερμικισ ενζργειασ χρωμάτων και υλικϊν 

Χρϊμα-υλικό  απορροφθτικότθτα Χρϊμα - υλικό απορροφθτικότθτα 

μαφρο 0,97 Ππετόν καφζ 0,85 

Παφρο ματ 0,95 Χκοφρο μπλε γκρι 0,88 

Χκοφρο γκρι  0,91 Ψοφβλο κόκκινο 0,70 

Φυςικό 

μπετόν 

0,65 Υράςινο 0,59 

Ππετόν μαφρο 0,91 Ανοιχτό πράςινο 0,47 

Χκοφρο πράςινο 0,89 Ξίτρινο  0,57 

Χκοφρο καφζ 0,88 Άςπρο 0,25 

   

 

Υαράδειγμα εφαρμογισ του ςυςτιματοσ κερμικισ αποκικευςθσ με 

τοίχο ςυλλζκτθ αποτελεί θ κατοικία “Chauvency-le-Chateau” ςτθ πόλθ 

Meuse τθσ Γαλλίασ . 

 

χ. 63 Κάτοψθ τθσ κατοικίασ “Chauvency-le-Chateau 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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χ. 64 Σομι τθσ κατοικίασ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

χ. 65 Εξωτερικι άποψθ τθσ κατοικίασ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

   Θ κατοικία ζχει επιφάνεια 106 τ.μ. είναι μονοόροφθ και μελετικθκε 

από τουσ αρχιτζκτονεσ  J. Mich και Α Trombe , με ςφμβουλο τον F. 

Trombe (εμπνευςτι του τοίχου) 

  Σ τοίχοσ κερμικισ αποκικευςθσ , καταςκευαςμζνοσ από μπετόν , 

ζχει εμβαδόν 45 τ.μ. είναι νότια προςανατολιςμζνοσ , με τθν 

εξωτερικι επιφάνεια βαμμζνθ μαφρθ και περιβάλλεται από διπλό 

τηάμι . Ακόμθ ςτθ νότια πρόςοψθ ζχουν προβλεφκεί ανοίγματα , που 

βοθκοφν ςτθ κζρμανςθ του χϊρου με άμεςα θλιακά κζρδθ , κυρίωσ 

τισ πρωινζσ ϊρεσ , καλφπτοντασ ζτςι τισ ανάγκεσ φωτιςμοφ και 

οπτικισ επικοινωνίασ με το εξωτερικό περιβάλλον. 

 



 
 
157 
 

3.5. τα ςυςτιματα ζμμεςου θλιακοφ κζρδουσ ανικουν και τα 

κτιρια με προςαρτθμζνο κερμοκιπιο ςτθ νότια πλευρά 

    Ψα κερμοκιπια χρθςιμοποιοφνται εδϊ και χρόνια ςτθ γεωργία , για 

να βελτιϊςουν τισ ςυνκικεσ καλλιζργειασ, ιδιαίτερα για τα πρϊτα 

λαχανικά . 

   Χτθν αρχιτεκτονικι ζκαναν τθν εμφάνιςθ τουσ το 19ο αιϊνα , κυρίωσ 

ςτθ Βόρεια και τθ Ξεντρικι Ευρϊπθ. Δθμιουργοφςαν θμιχπαίκριουσ 

χϊρουσ , ςαν ςυνζχεια τθσ κατοικίασ  , με τθ μορφι κιπων ι θλιακϊν 

χϊρων. Σ μετριαςμόσ των εξωτερικϊν χαμθλϊν κερμοκραςιϊν 

εξαςφάλιηε ευχάριςτεσ ςυνκικεσ κατοικθςιμότθτασ και τθν αίςκθςθ 

ότι βρίςκεται ςτο φπαικρο  , με τθ πλοφςια βλάςτθςθ που διζκεταν . 

   Ακόμθ χρθςιμοποιοφςαν το γυαλί για να καλφψουν και 

μεγαλφτερουσ , δθμόςιουσ χϊρουσ , όπωσ πλατείεσ , εμπορικοφσ 

δρόμουσ , κ.λ.π.  

  Χιμερα θ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι επανζρχεται ςτα κερμοκιπια , 

αλλά για να δθμιουργιςει χϊρουσ , που ςυλλζγουν τθν θλιακι 

ενζργεια και τθ προςφζρουν υπό τθ μορφι κερμότθτασ ςτο 

προςαρτθμζνο κτιριο. 

   Ψο κερμοκιπιο βρίςκεται ςυνικωσ ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου  

και αποτελεί , κατά κάποιο τρόπο , ςυνδυαςμό ενόσ πακθτικοφ 

ςυςτιματοσ με  άμεςο θλιακό κζρδοσ και τοίχο κερμικισ 

αποκικευςθσ, που μεταφζρει ζμμεςα τθ κερμότθτα ςτον 

κατοικθμζνο χϊρο . Εφαρμόηεται κυρίωσ ςτθ κατοικία . 

3.5.1. Θ κερμικι ςυμπεριφορά του κερμοκθπίου 

  Ψο κερμοκιπιο τθν θμζρα , όταν υπάρχει θλιοφάνεια , λειτουργεί ωσ 

διάφανθ επιλεκτικι επιφάνεια , αφινοντασ να περνά ςυνολικά θ 

θλιακι ακτινοβολία  , ενϊ μειϊνει τισ απϊλειεσ κερμότθτασ 

(ακτινοβολία μεγάλου μικουσ κφματοσ) , που απορροφάται από τισ 

επιφάνειεσ και τθ κερμικι μάηα του κερμοκθπίου (κερμικά κζρδθ 

μείον κερμικζσ απϊλειεσ ) παραμζνει κετικό. 

   Ψθ νφχτα όμωσ ,το κερμοκιπιο , λειτουργϊντασ ςαν μαφρο ςϊμα , 

αποβάλλει με ακτινοβολία προσ τθν ατμόςφαιρα όςθ κερμότθτα 

ςυγκζντρωςε τθν θμζρα . Ψο κερμικό κζρδοσ χάνεται υπό τθν μορφι 
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κερμικϊν απωλειϊν και το κερμικό ιςοηφγιο πολφ γριγορα 

μετατρζπεται ςε αρνθτικό (ςχ. 66) . 

 

χ. 66. Θερμικι λειτουργία του κερμοκθπίου το χειμϊνα χωρίσ 

πρόςκετθ προςταςία 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

   Ψο ςυνολικό , θμεριςιο κερμικό ιςοηφγιο του κερμοκθπίου 

εκφράηεται από μια αιςκθτι ανφψωςθ τθσ μζγιςτθσ κερμοκραςίασ 

και από τθ διατιρθςθ τθσ ελάχιςτθσ , ςε ςχζςθ με τθ διακφμανςθ τθσ 

εξωτερικισ κερμοκραςίασ , ςτθ διάρκεια του χειμϊνα. 

   Χαν αποτζλεςμα προκφπτει μια διεφρυνςθ τθσ καμπφλθσ , που 

αντιςτοιχεί ςτθ κερμοκραςία του κερμοκθπίου. Αν μάλιςτα , παρκεί 

υπόψθ ότι , το χειμϊνα ο χρόνοσ θλιοφάνειασ είναι το 1/3  τθσ 

διάρκειασ του 24ϊρου , τότε ςυμπεραίνεται ότι το κερμικό ιςοηφγιο 

του κερμοκθπίου , χωρίσ καμιά προςταςία , δεν μπορεί παρά να είναι 

αρνθτικό. 

  Ακόμθ ο αζρασ που βρίςκεται μζςα ςτο κερμοκιπιο περιζχει μεγάλθ 

ποςότθτα υδρατμϊν , λόγω τθσ βλάςτθςθσ . Χτθ διάρκεια τθσ νφχτασ , 

θ εςωτερικι επιφάνεια του τηαμιοφ ψφχεται , θ κερμοκραςία του 

αζρα πζφτει προςεγγίηοντασ το ςθμείο κορεςμοφ , οπότε οι υδρατμοί 

υγροποιοφνται , υγραίνοντασ τισ γυάλινεσ επιφάνειεσ του 

κερμοκθπίου. Ζτςι , αποβάλλεται και θ λανκάνουςα κερμότθτα των 

υδρατμϊν , που χάνεται με αγωγιμότθτα και ακτινοβολία προσ τα ζξω. 

Ψο καλοκαίρι θ κερμικι ςυμπεριφορά του κερμοκθπίου 

αντιςτρζφεται. Θ ζνταςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ ςτθ διάρκεια τθσ 

θμζρασ είναι αυξθμζνθ . Ψο εςωτερικό περιβάλλον του κερμοκθπίου 

περνά από ςυνκικεσ υπερκζρμανςθσ ςε μια ανεπαρκι , νυχτερινι 
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ψφξθ . Ψο κερμικό ιςοηφγιο παραμζνει όλο το 24ωρο κετικό και 

παρουςιάηεται θ ανάγκθ αεριςμοφ για μεγαλφτερθ ψφξθ. 

   Θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ του κερμοκθπίου ςτθ βιοκλιματικι 

αρχιτεκτονικι , χωρίσ καμιά άλλθ ρφκμιςθ και προςταςία , οδθγεί ςε 

μια επιβάρυνςθ των ςυνκθκϊν κερμικισ άνεςθσ ςτον εςωτερικό χϊρο 

, δθμιουργϊντασ μεγάλεσ κερμικζσ απϊλειεσ και ψφξθ , το χειμϊνα , 

και ςυνκικεσ υπερκζρμανςθσ το καλοκαίρι , ιδιαίτερα για κλίματα , 

όπωσ τθσ χϊρασ μασ , με μεγάλθ ζνταςθ θλιακισ και γιϊνθσ 

ακτινοβολίασ. 

  Ωςτόςο , αν εφαρμοςτοφν οι κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ , κερμικι 

προςταςία το χειμϊνα και θλιοπροςταςία το καλοκαίρι , τα 

μειονεκτιματα αυτά αμβλφνονται , ενϊ διατθροφνται τα 

πλεονεκτιματα του κερμοκθπίου , που μπορεί να αποδειχκεί ζνα 

αρχιτεκτονικό ςτοιχείο , πολφ χριςιμο ςτο ρόλο του , ωσ «ενεργθτικοφ 

χϊρου ανάςχεςθσ» και «επιλεκτικοφ ςυλλζκτθ» θλιακισ ενζργειασ.      

 

ΠΙΝΑΚΑ IX 

Εςωτερικι κερμοκραςία ςτο κερμοκιπιο ςε ςχζςθ με τθν εξωτερικι  

Πζςθ θμεριςια 

εξωτερικι κερμοκραςία 

Πζςθ θμεριςια εςωτερικι κερμοκραςία 

οC Πονό τηάμι Διπλό τηάμι 

-12,2 1,7-7,2 7,2-12,8 

-9,4 4,4-10,0 10,0-15,5 

-6,6 7,2-12,8 12,8-18,3 

-3,9 10,0-15,5 15,5-21,1 

-0,5 12,8-18,3 18,3-23,9 

1,7 15,5-21,1 21,1-26,7 

4,4 18,3-23,9 23,9-29,4 

7,2 21,1-26,7 26,7-32,2 

*οι κερμοκραςίεσ αναφζρονται ςε νότιο κερμοκιπιο    
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3.5.2. Θ αποτελεςματικι απόδοςθ του ςυςτιματοσ 

  Σι βαςικοί παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόδοςθ του 

προςαρτθμζνου ςτο κτιριο κερμοκιπιο είναι : 

1. Σ προςανατολιςμόσ του 

2. Ψο μζγεκόσ του 

3. Θ κλίςθ του υαλοςταςίου και τα υλικά καταςκευισ του 

4. Θ ςφνδεςι του με τα ςτοιχεία κερμικισ αποκικευςθσ του 

κτθρίου 

 

3.5.2.1 Σ  προςανατολιςμόσ του κερμοκθπίου 

   Ψο κερμοκιπιο , που προςαρτάται ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου , 

ςε ςχιμα επίμθκεσ , κατά τον άξονα ανατολι – δφςθ , αποτελεί τθ 

καλφτερθ και πιο αποδοτικι μορφι για τθ ςυλλογι τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ το χειμϊνα. Υροχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι 

λειτουργία του είναι θ άμεςθ ςφνδεςι του με το τοίχο κερμικισ 

αποκικευςθσ , ςτθ νότια πλευρά , που διαχωρίηει το εςωτερικό του 

κτθρίου με τον θλιακό χϊρο.  

   Αν μάλιςτα είναι δυνατό , το κερμοκιπιο να ενςωματϊνεται ςτο 

κτιριο , ζτςι ϊςτε να περικλείεται ανατολικά και δυτικά από τοίχουσ , 

τότε θ αποτελεςματικότθτά του είναι μεγαλφτερθ , γιατί μειϊνονται οι 

κερμικζσ απϊλειεσ , ενϊ μεταφζρεται κερμότθτα μζςα από τουσ 

πλαϊνοφσ τοίχουσ ςτουσ παρακείμενουσ χϊρουσ . 

Ψα κερμοκιπια ,που προςαρτϊνται ςτουσ άλλουσ προςανατολιςμοφσ, 

κυρίωσ ανατολικά και δυτικά  , ζχουν κάποια κετικι ςυνειςφορά 

εφόςον ςυνδζονται με δομικά ςτοιχεία μεγάλθσ κερμικισ μάηασ , όχι 

όμωσ ςθμαντικι. Οειτουργοφν κυρίωσ ωσ χϊροι «ανάςχεςθσ» ι 

«εμπόδια» κερμικϊν απωλειϊν, ιδιαίτερα για τον βορεινό 

προςανατολιςμό , το καλοκαίρι όμωσ , δθμιουργοφν ςοβαρά 

προβλιματα υπερκζρμανςθσ. 

3.5.2.2. Ψο μζγεκοσ του κερμοκθπίου 

Ψο μζγεκοσ του κερμοκθπίου προςδιορίηεται ςε ςυνάρτθςθ με το 

μζγεκοσ  του εςωτερικοφ χϊρου και των αναγκϊν του ςε κζρμανςθ , 
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πράγμα που εξαρτάται από το κλίμα του τόπου , τθ δυνατότθτα 

κερμικισ αποκικευςθσ τθσ θλιακισ κερμικισ ενζργειασ και τθ 

κερμικι προςταςία του ίδιου του κερμοκθπίου. 

 

 

Από μελζτεσ που ζγιναν με τθ μζκοδο τθσ προςομοίωςθσ , προζκυψαν 

εμπειρικοί κανόνεσ για το προςδιοριςμό του μεγζκουσ του 

κερμοκθπίου ςε ςχζςθ με τθν επιφάνεια του κατοικιςιμου χϊρου, για 

διαφορετικά κλίματα και γεωγραφικά πλάτθ , με τθ προχπόκεςθ ότι θ 

μζςθ εςωτερικι κερμοκραςία του χϊρου κα κυμαίνεται ανάμεςα ςε 

18,3ο – 21,0 ο C(ςχ. 67, πιν. X). 

ΠΙΝΑΚΑ X 

Πζγεκοσ κερμοκθπίου , προςαρτθμζνου ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου , για 

διαφορετικζσ κλιματικζσ ςυνκικεσ 

Πζςθ εξωτερικι 

κερμοκραςία το 

χειμϊνα 

Απαιτοφμενθ επιφάνεια υαλοςταςίου ** ςτο κερμοκιπιο , 

ανά μονάδα επιφάνειασ του κατοικιςιμου χϊρου 

 Ψοίχοσ από βαριά υλικά Ψοίχοσ νεροφ 

Ξλίμα ψυχρό   

-6,7 0,90 – 1,5 0,68-1,27 

-3,9 0,78 – 1,3 0,57-1,05 

-1,1 0,65 – 1,17 0,47-0,82 

Ξλίμα εφκρατο   

1,7 0,53-0,90 0,38-0,65 

4,4 -,42-0,69 0,30-0,51 

7,2 0,33-0,53 0,24-0,38 
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χ.67. Αναλογία επιφάνειασ υαλοςταςίου κερμοκθπίου/επιφάνεια κάτοψθσ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

3.5.2.3. Θ κλίςθ του υαλοςταςίου και τα υλικά καταςκευισ του κερμοκθπίου. 

     Θ κλίςθ του υαλοςταςίου επθρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα του 

κερμοκθπίου , γιατί προςδιορίηει τθν ποςότθτα τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ , 

που προςπίπτει και δεςμεφεται . Θ καλφτερθ κλίςθ είναι από 40ο – 70ο , ςε 

ςχζςθ με το οριηόντιο επίπεδο. 

   Για κλίματα βορειότερα , θ κλίςθ μειϊνεται ςε 30ο – 40ο , ζτςι ϊςτε να 

ςυλλζγεται μεγαλφτερο μζροσ τθσ διάχυτθσ ακτινοβολίασ. 

   Ψα υλικά καταςκευισ του κερμοκθπίου πρζπει να είναι διάφανα , από 

γυαλί ι πλαςτικό , προκειμζνου να δεςμεφεται το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

ακτινοβολίασ. Ψα ςτοιχεία ςτιριξθσ μπορεί να είναι καταςκευαςμζνα από 

ξφλο ι μζταλλο. 
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3.5.2.4. Θ ςφνδεςθ του κερμοκθπίου με το κτιριο 

     Είναι προφανζσ , απϋ όςα αναπτφχκθκαν , ότι το προςαρτθμζνο ςτο κτιριο 

κερμοκιπιο λειτουργεί αποδοτικότερα , όταν ςυνδζεται μϋ ζνα ςφςτθμα 

κερμικισ αποκικευςθσ . Ψθν καλφτερθ λφςθ αποτελεί ο διαχωριςτικόσ τοίχοσ 

ανάμεςα ςτο κτιριο και ςτο κερμοκιπιο , όταν είναι καταςκευαςμζνοσ από 

υλικά μεγάλθσ κερμοχωρθτικισ αντοχισ (μπετόν , τοφβλο , νερό) , με τθν 

εξωτερικι του επιφάνεια βαμμζνθ ςε ςκοφρο χρϊμα(ςχ.68). 

    Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ είναι παρόμοια με τουσ τοίχουσ ςυλλζκτεσ ι 

κερμικισ αποκικευςθσ , με τθ διαφορά ότι , θ γυάλινθ επιφάνεια δεν 

βρίςκεται ςε απόςταςθ 4 εκατοςτϊν από τον τοίχο , αλλά δθμιουργείται ζνασ 

ςθμαντικά μεγάλοσ χϊροσ , που μπορεί να κατοικθκεί. 

   Εάν μάλιςτα , για μεγαλφτερθ και πιο γριγορθ κερμικι απόδοςθ , ο 

ςυνδετικόσ τοίχοσ ςυνδυαςτεί με τθ κίνθςθ του ηεςτοφ αζρα , προβλζποντασ 

κυρίδεσ ςτο επάνω και κάτω τμιμα του , τότε ξαναεμφανίηεται ο τοίχοσ 

Trombe , με το γνωςτό τρόπο λειτουργίασ του  (ςχ.69) 

   Θ αποτελεςματικότθτα ςυςτιματοσ μπορεί να αυξθκεί , αυξάνοντασ τθ 

μάηα κερμικισ αποκικευςθσ. Αυτό επιτυγχάνεται  αν χρθςιμοποιθκοφν 

βαριά υλικά ςτθν καταςκευι του δαπζδου του κερμοκθπίου , ι 

τοποκετϊντασ δοχεία νεροφ μπροςτά ςτον τοίχο.(ςχ.70,71,72). 

 

χ.68. Θερμοκιπιο προςαρτθμζνο ςε νότιο τοίχο νεροφ. χθματικά ορίηεται θ 

κερμικι του λειτουργία θμζρα και νφχτα  

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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χ.69.Διαχωριςτικόσ τοίχοσ κερμικισ αποκικευςθσ , ανάμεςα ςτο 

κερμοκιπιο και ςτο κτιριο. Λειτουργεί ανάλογα με το τοίχο Trombe 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985 

 

χ. 70. Η κερμικι μάηα του διαχωριςτικοφ τοίχου ενιςχφεται με τθ 

τοποκζτθςθ δοχείων νεροφ 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 

χ. 71. Ενίςχυςθ τθσ κερμικισ αποκικευςθσ του διαχωριςτικοφ τοίχου με 

κραχςτό υλικό 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 
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χ.72 . Ενίςχυςθ τθσ κερμικισ αποκικευςθσ του κερμοκθπίου με δάπεδο από 

κραχςτό υλικό 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

  Θ νυχτερινι μόνωςθ ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν καλφτερθ απόδοςθ του 

ςυςτιματοσ. Ππορεί να γίνει με τρόπουσ απλοφσ , για παράδειγμα , με τθ 

τοποκζτθςθ κινθτοφ , μονωτικοφ ςτοιχείου ςτθν εξωτερικι πλευρά του 

διαχωριςτικοφ τοίχου , ακόμθ και ρόλλοφ , μια και το κερμοκιπιο τθ νφχτα 

παρουςιάηει πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 

   Θ κερμικι προςταςία του κερμοκθπίου είναι και δφςκολθ και πολυζξοδθ. Θ 

πιο απλι λφςθ είναι να προβλεφκεί διπλόσ υαλοπίνακασ ςτο υαλοςτάςιό 

του. 

   Για τθ περίοδο του καλοκαιριοφ, προκειμζνου νϋ αποφευχκοφν ςυνκικεσ 

υπερκζρμανςθσ , πρζπει να προβλζπονται : 

 Άνοιγμα ςτθν οροφι του κερμοκθπίου ι μερικι απομόνωςθ από το 

υπόλοιπο κτιριο , ζτςι ϊςτε ο ηεςτόσ αζρασ να απομακρφνεται προσ 

τα ζξω, 

 Ξαλόσ αεριςμόσ , εξαςφαλίηοντασ τθν είςοδο του αζρα από το κάτω 

άνοιγμα του υαλοςταςίου ςτο χϊρο του κερμοκθπίου  

 Χυνολικι ι μερικι θλιοπροςταςία του χϊρου του κερμοκθπίου  

 Πεγάλθ κερμικι αδράνεια των τοίχων και του δαπζδου του 

κερμοκθπίου 
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3.5.3. το ςφςτθμα του κερμοκθπίου και θ προςαρμογι του ςτισ κλιματικζσ 

ςυνκικεσ  

    Ψο προςαρτθμζνο ςτο κτιριο κερμοκιπιο αποτελεί ζνα ςφςτθμα ςφνκετο 

και είναι δφςκολο να χρθςιμοποιθκεί με τρόπο ελεγχόμενο. 

    Ποιάηει να προςαρμόηεται καλφτερα ςε περιοχζσ , όπου κυριαρχεί θ 

διάχυτθ ακτινοβολία , ενϊ θ γιϊνθ είναι λιγότερο ζντονθ . Μςωσ να είναι 

αυτόσ ο λόγοσ που εμφανίςτθκε και αναπτφχκθκε ςε περιοχζσ με κλίμα 

ψυχρό. 

   Χε κλιματικζσ ςυνκικεσ , όπου θ θλιακι ακτινοβολία είναι ζντονθ , το 

ςφςτθμα του κερμοκθπίου απαιτείται να είναι εξοπλιςμζνο με  

θλιοπροςτατευτικά  ςτοιχεία για το καλοκαίρι και με κερμικι προςταςία για 

το χειμϊνα , προκειμζνου να επιβραδφνεται θ ψφξθ του χϊρου , ςτθ 

διάρκεια τθσ νφχτασ. 

   Για το μεςογειακό κλίμα , παρόλεσ τισ παραπάνω προτεινόμενεσ 

προςταςίεσ  και παρά τθ μεγάλθ κερμικι αδράνεια των χϊρων , που 

ςυνδζονται με το κερμοκιπιο , αναμζνεται να εμφανιςτοφν , εςωτερικζσ 

κερμικζσ διακυμάνςεισ , αρκετά ςθμαντικζσ , που οφείλονται ςτο μεγάλο 

εφροσ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ και ςτθν ζντονθ θλιακι ακτινοβολία. 

  Ωςτόςο το κερμοκιπιο ζχει το πλεονζκτθμα ότι μπορεί να εφαρμοςτεί όχι 

μόνο  ςτθ μεμονωμζνθ κατοικία , αλλά και ςε ςυγκρότθμα κατοικιϊν. 

  Πελζτεσ , που ζγιναν ςτο Avignon τθσ Γαλλίασ οδιγθςαν ςτο ςχεδιαςμό 

κατοικιϊν , με εςωτερικό αίκριο , καλυμμζνο με γυάλινθ οροφι (ςχ. 73) . Θ 

κερμικι του λειτουργία είναι όμοια με του κερμοκθπίου . Θ ελάχιςτθ 

κερμοκραςία , που παρατθρικθκε το χειμϊνα , είναι 15ο C. Σι κατοικίεσ 

είναι οικονομικζσ ςε κατανάλωςθ ενζργειασ και οι ςυνκικεσ 

κατοικθςιμότθτασ άνετεσ και υγιεινζσ. 

   Ανάλογθ μελζτθ ζγινε και για τθ πόλθ τθσ Ακινασ , για τουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ , που δθμιουργοφνται ςτο εςωτερικό των οικοδομικϊν τετραγϊνων 

από τισ πολυκατοικίεσ. 

    Ψα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ κακιςτοφν φανερι τθν άμεςθ ανάγκθ 

εξυγίανςθσ αυτϊν των χϊρων και τθ μετατροπι τουσ ςε πυρινεσ πραςίνου , 

κερμικά ευχάριςτουσ και κοινωνικά χριςιμουσ. Χυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν 
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εξοικονόμθςθ ενζργειασ , μειϊνοντασ τισ κερμικζσ απϊλειεσ των 

παρακείμενων κατοικιϊν και αυξάνουν τα θλιακά , κερμικά κζρδθ. 

Αναβακμίηουν τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ , αντί να αποτελοφν εςτία 

ςκουπιδιϊν και μόλυνςθσ , όπωσ εμφανίηονται ςιμερα. 

 

χ. 73.Σομι του ςυγκροτιματοσ κατοικιϊν με εςωτερικό αίκριο-κερμοκιπιο 

(«Βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα» , Ανδρεαδάκθ Χρονάκθ Ελζνθ ,1985) 

 

 3.5.4. Περικζσ παρατθριςεισ 

   Ψα περιςςότερα κτιρια , κυρίωσ κατοικίεσ , που ζχουν μελετθκεί ι 

καταςκευαςτεί μζχρι ςιμερα , με βάςθ τισ βιοκλιματικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ 

και τθν εφαρμογι των πακθτικϊν , θλιακϊν ςυςτθμάτων , παρουςιάηουν μια 

ελευκερία ςτθν εςωτερικι διάρκρωςθ των χϊρων : χϊροι ανοιχτοί ςε 

κάτοψθ , ανιςοχψι επίπεδα ςε τομι. Ψο κακιςτικό παρουςιάηει μια 

πολυλειτουργικότθτα : χϊροσ κακιςτικοφ , χϊροσ φαγθτοφ , χϊροσ μελζτθσ ι 

γραφείου , με απρόςκοπτθ κζα προσ το εξωτερικό περιβάλλον. 

  Σι λόγοι , προφανϊσ , είναι να διαςφαλίςουν τθν ελεφκερθ κίνθςθ του 

ηεςτοφ αζρα προσ τα πάνω και ςτο βάκοσ  , όπου οι χϊροι δεν δζχονται 

άμεςο θλιαςμό. Υολλζσ φορζσ, εφαρμόηεται θ κλιμακωτι διάταξθ , ςτο 

ςφνολο του κτθρίου , όταν το ςχιμα του οικοπζδου επιβάλλει τθ 

χωροκζτθςθ του κτθρίου με το μεγάλο του άξονα ςτθ κατεφκυνςθ βορρά-

νότου. 

  Αυτι θ ανοιχτι εςωτερικι διάρκρωςθ και επικοινωνία των χϊρων μεταξφ 

τουσ,  ςίγουρα επθρεάηει και τισ ςχζςεισ ςτα μζλθ τθσ οικογζνειασ και 
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κακιερϊνει, πικανόν, νζουσ τρόπουσ ςυμπεριφοράσ και επικοινωνίασ μεταξφ 

τουσ. Ψαυτόχρονα αρχίηει μια ςυνειδθτοποίθςθ του ςφνκετου προβλιματοσ 

«εξοικονόμθςθ ενζργειασ» , κακϊσ και τθσ ανάγκθσ αρμονικισ ςυμβίωςθσ με 

τθ φφςθ και τα φυςικά φαινόμενα. 

  Σ ςχεδιαςμόσ με τον ιλιο μειϊνει τισ επιβαρφνςεισ του περιβάλλοντοσ από 

τα κατάλοιπα τθσ κατανάλωςθσ των υγρϊν καυςίμων και ςυμβάλλει ςτθν 

ιςορροπία του οικοςυςτιματοσ. 

  

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 4Σ  

ΕΡΕΦΓΘΨΛΞΑ ΘΟΛΑΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ 

4.1.Ενεργθτικά θλιακά ςυςτιματα 

4.1.1.Υεριγραφι 

   Πποροφν να ταξινομθκοφν ςε διάφορεσ κατθγορίεσ ανάλογα με τον τρόπο 

λειτουργίασ τουσ , το είδοσ του ςυλλζκτθ , τθν εφαρμογι για τθν οποία 

προορίηονται ,το μζγεκόσ τουσ και τθν απόδοςι τουσ. 

   Ωπάρχουν ςυςτιματα  

Α) Φυςικισ κυκλοφορίασ 

   Διακρίνονται ςε  

 Χυμπαγείσ κερμαντιρεσ : αποτελοφνται από μία ι 

περιςςότερεσ δεξαμενζσ αποκικευςθσ και τοποκετοφνται 

ςε μονωμζνο περίβλθμα με τθ φωτοδιαπερατι πλευρά να 

βλζπει προσ τον ιλιο. 

 Κερμοςιφωνικά : ςτθρίηονται ςτθ φυςικι μεταφορά για τθ 

κυκλοφορία του νεροφ. Τπωσ κερμαίνεται το νερό 

διαςτζλλεται και ανζρχεται προσ τθ δεξαμενι 

αποκικευςθσ , ενϊ το ψυχρότερο νερό τθσ δεξαμενισ ρζει 

προσ το κατϊτερο ςθμείο του ςυλλζκτθ δθμιουργϊντασ 

κυκλοφορία ςτο ςφςτθμα. 
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Β) Εξαναγκαςμζνθσ κυκλοφορίασ : χρθςιμοποιοφν αντλίεσ βαλβίδεσ και 

ςυςτιματα ελζγχου για να κυκλοφοριςουν το νερό ι το ρευςτό που 

χρθςιμοποιείται για μετάδοςθ τθσ κερμότθτασ. Ωπάρχουν δφο τφποι : 

 Ανοιχτοφ βρόχου : κερμαίνουν νερό απευκείασ ςτουσ 

θλιακοφσ ςυλλζκτεσ. Είναι απλοφςτερα και φκθνότερα 

αλλά υπάρχει ο κίνδυνοσ φκοράσ ςε περίπτωςθ παγετοφ 

και δεν ενδείκνυται για κλιματικζσ ηϊνεσ με πολφ χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ. 

 Ξλειςτοφ βρόχου :  κερμαίνουν ζνα ρευςτό μεταφοράσ 

κερμότθτασ (ςυνικωσ μείγμα γλυκόλθσ και νεροφ) , το 

οποίο ζχει κερμικι επαφι με το νερό κατανάλωςθσ μζςω 

ενόσ εναλλάκτθ κερμότθτασ. Δεν κινδυνεφουν ςτισ χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ κακϊσ χρθςιμοποιοφν αντιψυκτικό μείγμα. 

Αποτελοφνται από : 

 Χυλλζκτθ θλιακισ ενζργειασ 

 Εναλλάκτθ κερμότθτασ (ςτθ περίπτωςθ κλειςτοφ βρόχου) 

 Ωδρονικό ςφςτθμα διανομισ 

 Δεξαμενι αποκικευςθσ 

 

4.1.2.Εφαρμογζσ  

Ψα ενεργθτικά θλιακά ςυςτιματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για : 

 Υαραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

Λδιαίτερα αποδοτικά είναι τα κεντρικά θλιακά ςυςτιματα , τα οποία 

αποτελοφνται από ζνα κεντρικό ςφςτθμα ςυλλεκτϊν και μια κεντρικι 

δεξαμενι , που τροφοδοτεί με ηεςτό νερό τουσ διάφορουσ χϊρουσ 

μζςω δικτφου αγωγϊν. Ψζτοιο ςφςτθμα ζχει εφαρμοςκεί και ςτο 

θλιακό χωριό ςτθ Υεφκθ Αττικισ. 

 Κζρμανςθ και δροςιςμό χϊρων 

Ωπάρχουν ςυςτιματα με υγρό ι και αζρα ωσ εργαηόμενο μζςο. Ψα 

θλιακά ςυςτιματα αζροσ αποτελοφνται από ςυλλζκτεσ , αεραγωγοφσ 

ανεμιςτιρεσ ι αντλίεσ και ςυςτιματα ελζγχου και μποροφν να 
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κερμάνουν ζνα χϊρο χωρίσ εναλλάκτεσ κερμότθτασ ι αποκικευςθ. 

Χτα μεγάλα ςυςτιματα αζροσ χρθςιμοποιείται κερμικι αποκικευςθ  

ςε υλικά μεγάλθσ κερμοχωρθτικότθτασ. Ψο γεγονόσ τθσ ςφμπτωςθσ 

τθσ ηιτθςθσ δροςιςμοφ με τθ μζγιςτθ διακζςιμθ θλιακι ακτινοβολία 

είναι ευνοϊκό για τθν ανάπτυξθ του θλιακοφ δροςιςμοφ. 

 Αφαλάτωςθ του νεροφ 

Δεδομζνου ότι πολλζσ άνυδρεσ περιοχζσ είναι κοντά ςτθ κάλαςςα , με 

υψθλι ςυνικωσ θλιοφάνεια , το αφαλατωμζνο νερό κα μποροφςε , 

να χρθςιμοποιθκεί ακόμθ και αγροτικι χριςθ. 

 Κζρμανςθ πιςίνασ 

Χτθ περίπτωςθ αυτι θ ίδια θ πιςίνα λειτουργεί ωσ δεξαμενι 

κερμότθτασ 

4.1.3.Υλεονεκτιματα 

Ψα κφρια πλεονεκτιματα των ςυςτθμάτων αυτϊν είναι : 

 Δεν απαιτοφν καφςιμα  

 Φιλικά προσ το περιβάλλον 

- Χωρίσ καυςαζρια ,  

- Χωρίσ εκπομπι αερίων κερμοκθπίου κατά τθ λειτουργία τουσ 

4.2.Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία     

4.2.1. Υεριγραφι 

   Ψα φωτοβολταϊκά ςυςτιματα είναι μθχανιςμοί μετατροπισ τθσ θλιακισ 

ακτινοβολίασ ςε ενζργεια με τθ μορφι ςυνεχοφσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

   Τταν προςπζςει θλιακι ακτινοβολία επί ενόσ κυττάρου προκαλεί ροι 

θλεκτρονίων. Θ ιςχφσ μιασ ςυςκευισ κακορίηεται από : 

 Ψον τφπο  και τθν επιφάνεια του υλικοφ 

 Ψθν ζνταςθ του θλιακοφ φωτόσ  

 Ψο μικοσ κφματοσ του θλιακοφ φωτόσ 
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Σ λόγοσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ προσ τθν προςπίπτουςα 

θλιακι ακτινοβολία ορίηεται ωσ αποδοτικότθτα του φωτοβολταϊκοφ 

ςυςτιματοσ. 

 

χ. 74 Σο φωτοβολταϊκό φαινόμενο ςε ζνα θλιακό κφτταρο 

(πθγι: http://renewable.greenhouse.gov) 

4.2.2.Χτοιχεία φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 

 Ηλιακό κφτταρο : Ψο ςτοιχειϊδεσ τμιμα ενόσ φ/β ςυςτιματοσ , το 

οποίο ςυνικωσ καταςκευάηεται από επεξεργαςμζνουσ θμιαγωγοφσ 

πυριτίου. Ζνα τυπικό κφτταρο μονοκρυςταλλικοφ πυριτίου ζχει βάροσ 

λιγότερο από 10 gr. Διαςτάςεισ περίπου 10 εκ. x 10 εκ , τάςθ 0,5 volt 

και ζνταςθ 3,5 amperes. Ψα κφτταρα ςυνδζονται μεταξφ τουσ ςε 

ςειρά ι παράλλθλα και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ κόβονται ( απαίτθςθ 

αφξθςθσ τάςθσ ι αυξθμζνθσ ποιότθτασ ςυςκευαςίασ ) 

 

http://renewable.greenhouse.gov/
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χ.75 υςτατικά ςτοιχεία φ/β ςυςτιματοσ 

(πθγι: http://renewable.greenhouse.gov) 

 

 Πλαίςιο : αποτελεί τθ μικρότερθ αυτοτελι ομάδα ςε μια ςυςτοιχία 

και προκφπτει από τθν εν ςειρά ςφνδεςθ θλιακϊν κυττάρων . Ζνα 

τυπικό πλαίςιο αποτελείται από 33-36 κφτταρα (προκφπτει τάςθ 

περίπου 12 volts) 

 υςτοιχία: προκφπτει από τθ ςφνδεςθ πλαιςίων ςε ςειρά αν 

απαιτείται υψθλότερθ τάςθ ι παράλλθλα αν απαιτείται μεγαλφτερθ 

ζνταςθ 

 4.2.3.Υροςανατολιςμόσ 

Βζλτιςτθ απόδοςθ όταν οι θλιακζσ ακτίνεσ προςπίπτουν κάκετα ςτα φ/β 

πλαίςια. Απαιτείται επομζνωσ υπολογιςμόσ τθσ προςφορότερθσ κλίςθσ των 

πλαιςίων ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτοσ και τθν εποχι  , που είναι 

επικυμθτι μεγιςτοποίθςθ τθσ απόδοςθσ . Ωπάρχουν και μθχανιςμοί που 

ακολουκοφν τθ κίνθςθ του ιλιου οπότε επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ απόδοςθ 

κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Υρζπει να επιδιϊκεται ομοιόμορφθ 

πρόςπτωςθ θλιακισ ακτινοβολίασ ςε όλα τα φ/β μιασ ςυςτοιχίασ , διότι ςε 

εναντία περίπτωςθ θ απόδοςθ τθσ ςυςτοιχίασ οδθγείται  από το πλαίςιο με 

τθ μικρότερθ απόδοςθ. 

http://renewable.greenhouse.gov/
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χ.76 Παραγόμενθ ιςχφσ από μια ςυςτοιχία με ι χωρίσ τθ παρακολοφκθςθ τθσ τροχιάσ του 

ιλιου    

(πθγι: http://renewable.greenhouse.gov) 

4.2.4.Θλεκτρικι ςφνδεςθ  

Ζνα φ/β ςφςτθμα μπορεί να είναι αυτόνομο(ςχ 64) ι διαςυνδεδεμζνο(ςχ 

65) ςτο δίκτυο . Για  τθ ςφνδεςθ ςτο δίκτυο απαιτείται χριςθ μετατροπζα 

του ςυνεχοφσ ρεφματοσ ςε εναλλαςςόμενο κατάλλθλθσ τάςθσ και 

ςυχνότθτασ , ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ αυτονομίασ απαιτείται αποκικευςθ 

τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

  

http://renewable.greenhouse.gov/
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χ. 77 Αυτόνομο φ/β ςφςτθμα 

(πθγι: http://renewable.greenhouse.gov) 

 

 

 

 

 

χ. 78 Διαςυνδεδεμζνο φ/β ςφςτθμα 

(πθγι: http://renewable.greenhouse.gov) 

 

 

http://renewable.greenhouse.gov/
http://renewable.greenhouse.gov/
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4.2.5.Υλεονεκτιματα 

 Δυνατότθτα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο ςθμείο χριςθσ  

 Πθδενικι ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ κατά τθ χριςθ 

 Πεγάλθ διάρκεια ηωισ (30 χρόνια) 

 Ακόρυβθ λειτουργία 

 Πθδενικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ 

 Δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ τουσ ςτο κτιριο ωσ κφριων δομικϊν 

ςτοιχείων  

 Δυνατότθτα επζκταςθσ του ςυςτιματοσ ανάλογα με τισ απαιτιςεισ 

4.2.6.Πειονεκτιματα  

 Χχετικά μικρι απόδοςθ (11-14 % ) ςτθ τρζχουςα εμπορικι του μορφι 

 Ωψθλό κόςτοσ αγοράσ 

4.2.7. Εφαρμογζσ 

   Ενδείκνυται για απομακρυςμζνεσ περιοχζσ , οι οποίεσ απζχουν 

περιςςότερο του 1/3 του μιλίου από το θλεκτρικό δίκτυο , εξυπθρετϊντασ 

ανάγκεσ όπωσ : άντλθςθ νεροφ , εξ’ αποςτάςεωσ επικοινωνία , φωτεινοί 

ςθματοδότεσ , φωτιςμόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, προςταςία ςωλθνϊςεων από 

διάβρωςθ και θλεκτροδότθςθ χωριϊν. 

   Θ παγκόςμια εμπορικι παραγωγι φ/β ανζρχεται ςε 60 MW και 

κατανζμεται περίπου ιςομερϊσ ςτισ ΘΥΑ , Λαπωνία και Ε.Ε. .Ανταγωνίηεται 

παραδοςιακοφσ τρόπουσ παροχισ θλεκτρικισ ιςχφοσ όπωσ οι 

ντιηελογεννιτριεσ και θ επζκταςθ δικτφων . Ψο κόςτοσ επζκταςθσ των 

δικτφων είναι τζτοιο που για απόςταςθ μεγαλφτερθ του μιςοφ χιλιομζτρου 

τα φ/β είναι αποδοτικότερα. Θ μαηικι τουσ παραγωγι αναμζνεται να 

επιτευχκεί μετά από 10-20 ζτθ όταν κα πζςει θ τιμι κόςτουσ ςτο 0,1€/kwh. 

   Χτθν Ελλάδα υπάρχει μικρόσ αρικμόσ εγκατεςτθμζνων φ/β , ςυνολικισ 

εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1400 kwp. Δεν είναι ενςωματωμζνα ςτο κτιριο ωσ 

δομικά ςτοιχεία αλλά τοποκετοφνται ςτθν οροφι. Ανάμεςα ςτισ εταιρείεσ 

που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο , μεγάλθ καταςκευαςτικι εταιρεία κα 

παράγει και ολοκλθρωμζνεσ οροφζσ κτθρίων με φωτοβολταϊκά . Ψα υλικά 

καταςκευισ των θλιακϊν κυττάρων μπορεί να είναι μονοκρυςταλλικά ι 

πολυκρυςταλλικά διςκία ι και λεπτζσ μεμβράνεσ. 
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4.2.8.Ξόςτοσ 

   Χτισ  ΘΥΑ τα φ/β ζχουν ζνα κόςτοσ τθσ τάξθσ των 3,5$/W ζωσ 6$/W για τα 

πλαίςια και 5$/W ζωσ 20$/W για το ςφςτθμα αναλόγωσ του μεγζκουσ και 

τθσ δυναμικότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ. Πε βάςθ αυτζσ τισ τιμζσ το κόςτοσ 

παραγωγισ κυμαίνεται από 0,25$/kwh ζωσ 1$/kwh , ενϊ ο χρόνοσ 

απόςβεςθσ τθσ επζνδυςθσ είναι από 25-30 ζτθ. Από άλλθ πθγι αναφζρεται 

ότι το κόςτοσ παραγωγισ κυμαίνεται από 0,5 - 0,6 €/kwh , ενϊ θ μζςθ τιμι 

παραγωγισ από ςυμβατικζσ πθγζσ είναι 0,017-0,15€/kwh. 

To κόςτοσ αυτό βαίνει μειοφμενο κακϊσ βελτιϊνεται θ τεχνολογία και 

επεκτείνεται θ αγορά. 

 

 

χ. 79 Κόςτοσ φ/β και μείωςθ του προϊόντοσ του χρόνου 

(πθγι: http://renewable.greenhouse.gov) 

4.2.9.Υεριβαλλοντικι κεϊρθςθ 

    Υροκαλοφν ελάχιςτα περιβαλλοντικά προβλιματα. Είναι ακόρυβα , δεν 

εκπζμπουν επιβλαβι αζρια (ςυνικωσ πυρίτιο) είναι αβλαβζσ και ςε αφκονία. 

Υικανοί κίνδυνοι ςχετίηονται με τθ παραγωγι οριςμζνων από τισ λιγότερο 

ςυνθκιςμζνεσ τεχνικζσ λεπτισ μεμβράνθσ . Ψο τελλουριοφχο κάδμιο και ο 

διςελθνιοφχοσ χαλκόσ , περιζχουν μικρζσ ποςότθτεσ ςουλφιδίου του καδμίου 

, του οποίου θ επεξεργαςία κατά τθν παραγωγι των πλαιςίων ενζχει 

κάποιουσ κινδφνουσ. Ωπάρχει ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία που διζπει τθ 

http://renewable.greenhouse.gov/
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διαχείριςθ τζτοιων ουςιϊν οι οποίεσ πρζπει να υϊοκετοφνται κατά τθ 

διαδικαςία τθσ παραγωγισ. 

 

 

ΞΕΦΑΟΑΛΣ 5Σ  

ΣΛΞΣΟΣΓΛΞΘ ΔΣΠΘΧΘ ΞΑΛ ΩΟΛΞΑ ΦΛΟΛΞΑ ΥΦΣΧ ΨΣ 

ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡ 

 

    Ξεκινϊντασ από τα πρϊτα ιδθ χρόνια τθσ δεκαετίασ του 70, με τθν 
περίφθμθ ζκκεςθ "Ψα όρια τθσ ανάπτυξθσ" που δθμοςιεφκθκε από το Ξλαμπ 
τθσ Φϊμθσ, θ διεκνισ επιςτθμονικι κοινότθτα είχε προγραμματίςει το 
αςυμβίβαςτο των τάςεων για ανάπτυξθ τθσ ςφγχρονθσ κοινωνίασ με τισ 
περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ των φυςικϊν πθγϊν που υπάρχουν ςτθ Γθ. 

Επρόκειτο τότε, για ζνα πρϊτο ςιμα κινδφνου μιασ οικολογικισ ςυνείδθςθσ 
που αντιδροφςε ςτθ χωρίσ διάκριςθ εκκετικι αφξθςθ τθσ βιομθχανικισ 
παραγωγισ και των δραςτθριοτιτων του χωροταξικοφ μεταςχθματιςμοφ που 
χαρακτιριηε τισ δεκαετίεσ του 50 και του 60. 

Θ μείωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίπτωςθσ από τθν εξάπλωςθ τθσ 
ανκρωποκεντρικισ μεταμόρφωςθσ του πλανιτθ, ζχοντασ υπόψθ ότι θ Γθ 
αποτελεί ζνα κλειςτό ςφςτθμα, ζγινε ζτςι το αναγνωριςτικό ςφνκθμα του 
ποικιλόχρωμου οικολογικοφ "γαλαξία", ο οποίοσ όχι τυχαία, ζχει ςτρζψει 
μεγάλο μζροσ τθσ προςοχισ του ςτισ επιδράςεισ που προζρχονται από τον 
τομζα αυτόν 

Αυτόσ, πράγματι, μαηί με τισ πιο φανερζσ αλλοιϊςεισ του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ που πάντα ςυνδζονται με οποιαδιποτε οικοδομικι 
δραςτθριότθτα και είναι ςχετικζσ με τισ αλλαγζσ ςτον τόπο τθσ 
εγκατάςταςθσ, προκαλεί επίςθσ και άλλεσ ςυνζπειεσ, πριν και μετά τθν 
εκτζλεςθ του ζργου, που είναι δφςκολο να εκτιμθκοφν, όπωσ είναι θ 
κατανάλωςθ πρϊτων υλϊν και ενζργειασ (αναγκαίασ για τισ διάφορεσ 
κατεργαςίεσ) και θ παραγωγι ςτερεϊν απορριμάτων (που παράγονται από 
τισ ίδιεσ κατεργαςίεσ). 
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Πια ςειρά λοιπόν από ηθτιματα κάκε μορφισ που αφοροφν τθν καταςκευι θ 
οποία, από τθν πετρελαϊκι κρίςθ του 1973, ακολουκεί ζνα ρεφμα από 
ζρευνεσ ςτον χϊρο τθσ τεχνικισ φυςικισ, που ζχουν ςκοπό να ετοιμάςουν 
μοντζλα μικροκλιματικοφ ελζγχου των εςωτερικϊν χϊρων των κτιρίων ϊςτε 
να είναι ςε κζςθ να ελαχιςτοποιιςουν τισ ποςότθτεσ ενζργειασ οι οποίεσ 
είναι απαραίτθτεσ για τθν επίτευξθ ςυνκθκϊν άνεςθσ. 

Ωπάρχει ζτςι μια εμπλοκι του κζματοσ τθσ κατοικίασ ςτθ ςυηιτθςθ για τθ 
ςπατάλθ των ενεργειακϊν πθγϊν και μια τακτοποίθςθ ςτθ ςυνζχεια των 
επιςτθμονικϊν εννοιϊν που αφοροφν τθ βιοκλιματικι ςφαίρα. 

Ψϊρα λοιπόν αρχίηουμε να μιλάμε για κόςτοσ life - cycle, για το κόςτοσ 
διαχείριςθσ και τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των ζργων, ειςάγοντασ μια 
χρονικι διάςταςθ ςτισ οικονομικζσ εκτιμιςεισ των επεμβάςεων που μζχρι 
τϊρα προορίηονταν ςτακερά ςτθ φάςθ του προγραμματιςμοφ των εργαςιϊν 
και του εργοτάξιου. 

Χιμερα, που θ τιμι τθσ αγοράσ πετρελαίου βρίςκεται υπό ζλεγχο και θ 
προμικειά του δεν αποτελεί πλζον πρόβλθμα, το ςφνολο των ςκζψεων και 
των μελετϊν, των ςχετικϊν με τθν επιλεκτικι-ςυντθρθτικι αρχιτεκτονικι, 
κατάλλθλα ενθμερωμζνο, διατθρεί αναλλοίωτθ τθν ιςχφ του ςε ςχζςθ με τισ 
περιβαλλοντικζσ ανάγκεσ. 

Υρϊτα απ' όλα το φαινόμενο του κερμοκθπίου, το οποίο προζρχεται από τισ 
υψθλζσ εκπομπζσ του διοξειδίου του άνκρακα που οφείλονται ακριβϊσ ςτθ 
διαδικαςία παραγωγισ ενζργειασ τθν οποία πρζπει να αντιμετωπίςει θ 
διεκνισ κοινότθτα. 

Αλλά, για να προςδιορίςουμε τισ ςυνκικεσ άνεςθσ ενόσ πικανοφ χριςτθ μιασ 
οποιαςδιποτε μονάδασ κατοικίασ, οι παράμετροι τθσ περιβαλλοντικισ 
φυςικισ είναι μόνον ζνα μζροσ των παραγόντων που πρζπει να λάβουμε 
υπόψθ. 

Γίνεται όλο και περιςςότερο εμφανισ θ επίδραςθ τθσ ενόχλθςθσ, ακόμα και 
όταν δεν είναι ιδιαίτερα επιβλαβισ, που προκαλοφν ςτουσ χριςτεσ των 
καταςκευαηόμενων χϊρων οριςμζνα από τα λεγόμενα προθγμζνα υλικά και 
προϊόντα (κόλλεσ, ρθτίνεσ, βερνίκια, μονωτικά υλικά ...) των οποίων γίνεται 
ευρεία χριςθ ςτισ ςθμερινζσ οικοδομζσ κάτω από τθν πίεςθ τθσ επιτακτικισ 
ανάγκθσ να ςμικρυνκοφν οι χρόνοι τοποκζτθςθσ και το ανάλογο εργατικό 
κόςτοσ. 

Θ εξάπλωςθ του γνωςτοφ sick building syndrome (ςφνδρομο των άρρωςτων 
κτθρίων) και θ διαπίςτωςθ τθσ ςχζςθσ που υπάρχει ανάμεςα ςτθν παρουςία 
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υλικϊν πικανϊσ βλαβερϊν για τθν υγεία του ανκρϊπου ςτουσ χϊρουσ 
κατοικίασ και ςτθν εμφάνιςθ πακολογικϊν καταςτάςεων ςτουσ 
εργαηομζνουσ, (αναφζρουμε τθν περίπτωςθ του αμιάντου για τον οποίο 
διαπιςτϊκθκε πλιρωσ ότι είναι καρκινογόνοσ), είναι το καμπανάκι του 
κινδφνου για μια καταςκευαςτικι τεχνολογία θ οποία ζςκυψε περιςςότερο 
ςτα ηθτιματα τθσ παραγωγισ, ξεχνϊντασ τον τελικό ςκοπό των εργαςιϊν τθσ, 
τθν ανκρϊπινθ άνεςθ. 

Για τθν επαναφορά αυτοφ του ςτόχου, αρχικά ςτθ Γερμανία και ςτθ ςυνζχεια 
ςιγά - ςιγά ςτον υπόλοιπο δυτικό κόςμο, ενιςχφεται και παγιϊνεται μια 
"βιοοικολογικι" προςζγγιςθ ςτθν οικοδομικι, που ζχει ςκοπό να καταγγζλει 
τισ ςτρεβλϊςεισ μιασ μελζτθσ εξαιρετικά ςτραμμζνθσ προσ τθν κοινωνία τθσ 
κατανάλωςθσ και του εφκολου κζρδουσ, market - oriented και να προτείνει 
εναλλακτικζσ οδοφσ και γι αυτζσ τθσ "ανανζωςθσ για τθν ανανζωςθ". 

Από τθν ανάγκθ να δοκεί μια ςυνκετικι απάντθςθ (αναγκαςτικά 
διεπιςτθμονικι) ςτα διάφορα προβλιματα που περιλθπτικά 
παρουςιάςτθκαν, γεννικθκε θ βιο-οικοδομικι, ακριβϊσ ςαν πεδίο ςφγκριςθσ 
και πειραματιςμοφ από τεχνικοφσ, μελετθτζσ και τον κόςμο τθσ παραγωγισ, 
οι οποίοι ενεργοποιοφνται ςτουσ διάφορουσ τομείσ, ερευνϊντασ για μια 
καλφτερθ ποιότθτα ςτθν καταςκευι. 

Σι αρχικζσ αιτίεσ ενόσ μεγάλου μζρουσ των πακολογικϊν φαινομζνων 
(αλλεργικζσ εκδθλϊςεισ, πονοκζφαλοι, δυςχζρεια ςυγκζντρωςθσ, 
εκνευριςμόσ κ.λ.π.) που προςβάλλουν τουσ χριςτεσ του ςφγχρονου κτθρίου, 
υπάρχουν πράγματι ςτα ίδια τα υλικά καταςκευισ, είτε λόγω τθσ εςωτερικισ 
τουσ ςφνκεςθσ είτε λόγω των διαδικαςιϊν παραγωγισ τουσ είτε λόγω τθσ 
τελικισ επεξεργαςίασ (φινιρίςματα) ςτθν οποία υποβάλλονται. 

Πια μελζτθ ςυνειδθτά βιοοικολογικι πρζπει λοιπόν να ξεκινά εξετάηοντασ 
κατά προτεραιότθτα κζματα ςχετικά με τθ "φυςικότθτα" τθσ καταςκευισ, 
τόςο ςτθν περίπτωςθ ενόσ νζου κτθρίου όςο και ςε εκείνθ μιασ 
ανακαταςκευισ. 

Χτθν τελευταία περίπτωςθ πρζπει ςτθν πρϊτθ κζςθ να βάλουμε τθν εργαςία 
αναγνϊριςθσ τθσ υλικισ ςφςταςθσ του ζργου ςτο οποίο πρόκειται να γίνει θ 
επζμβαςθ, ϊςτε να προβλεφκεί θ αντικατάςταςθ των ςτοιχείων εκείνων που 
είναι ενδεχομζνωσ επιβλαβι για τθν υγεία των ενοίκων (και είναι άφκονα τα 
κτίςματα των δεκαετιϊν του 60 και του 70 με προϊόντα αβλαβι και αν είναι 
δυνατόν υγιεινά. 

Αναγράφουμε λοιπόν ςτθ ςυνζχεια ζναν κατάλογο από πζντε προϊόντα που 
οι ειδικοί κεωροφν ςαν εγγυθμζνα "πράςινα": 
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Ωςτενιτικόσ χάλυβασ: Σ κανονικόσ δομικόσ χάλυβασ, προκαλεί μια μεταβολι 
του γιινου θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου, όπωσ μπορεί εφκολα να διαπιςτωκεί 
μετακινϊντασ μια μαγνθτικι πυξίδα κατά μικοσ μιασ ράβδου του 
ςιδθροπλιςμοφ. Χωρίσ να υπερβάλλουμε τονίηοντασ τισ πικανζσ επιδράςεισ 
αυτισ τθσ μεταβολισ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό (κάτι που είναι πραγματικά 
δφςκολο να εκτιμθκεί), παραμζνει το γεγονόσ ότι πολλζσ καταςκευζσ από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα γερνοφν πρόωρα λόγω τθσ διαδικαςίασ τθσ 
ενανκράκωςθσ και τθσ επακόλουκθσ οξείδωςθσ των εκτεκειμζνων ράβδων 
του ςιδθροπλιςμοφ. 

Σ ωςτενιτικόσ χάλυβασ, λόγω τθσ χαρακτθριςτικισ του ςφνκεςθσ, είναι 
αμαγνθτικόσ και ανοξείδωτοσ, περιορίηοντασ ζτςι τα προβλιματα που μόλισ 
αναφζραμε. Ποναδικό μειονζκτθμα το υψθλό του κόςτουσ. 

Ωμι άργιλοσ: Θ ωμι άργιλοσ κατάλλθλα ςχθματιςμζνθ με τθ μορφι 
ωμοπλίνκων ι χυτι ςε καλοφπια που μοιάηουν με αυτά του ςκυροδζματοσ, 
αποκαλφπτεται ότι είναι ζνα άριςτο δομικό υλικό, όςον αφορά τθ μθχανικι 
ανοχι, τθ κερμικι μόνωςθ και τθ δυνατότθτα "αναπνοισ" των εξωτερικϊν 
τοίχων. Εξάλλου, ςε ολόκλθρθ τθν περιοχι τθσ Πεςογείου υπάρχει μακρά 
παράδοςθ ςτθ χριςθ αυτοφ του υλικοφ. 

Ζνα ςπίτι από ωμοπλίνκουσ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιιςει το ίδιο ςκάμμα 
για τθν κεμελίωςθ τθσ ανωδομισ, περιορίηοντασ τθν επίπτωςθ των 
οικοδομικϊν εργαςιϊν ςτο περιβάλλον. 

Αςβζςτθσ: Σ αςβζςτθσ είναι ζνα προϊόν που προτείνεται από τουσ 
υποςτθρικτζσ τθσ βιοοικοδομικισ για κάκε τφπο επιφανειακϊν τελειωμάτων 
των τοίχων, επειδι "αναπνζει", επιτρζποντασ ζτςι μια ςτακερι ανταλλαγι 
αζρα μεταξφ εςωτερικοφ χϊρου και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ, ενϊ, 
εξάλλου, είναι εφκολθ θ ςυντιρθςθ και θ ανακαταςκευι του ςτισ ηϊνεσ που 
υφίςταται φκορζσ με τον χρόνο. 

Κόλλα από καουτςοφκ: Σι κόλλεσ από ςυνκετικζσ ρθτίνεσ μποροφν να γίνουν 
πθγζσ επιβλαβϊν ανακυμιάςεων για τον άνκρωπο. Αντίκετα, θ κόλλα από 
καουτςοφκ είναι φυςικό προϊόν, ατοξικό, αρκετά ςτακερι, που διατθρεί τισ 
ςυγκολλθτικζσ τθσ ιδιότθτεσ ςτον χρόνο. 

Κζτςεσ από καρφδα: Χυνίςταται από το εξειδικευμζνο Λνςτιτοφτο 
Σικοδομικισ Βιολογίασ (Institut fur Baubiologie) του Φόχενχάϊμ (Γερμανία), 
ςαν ζνα από τα "πράςινα" υλικά. Σ κετςζσ από καρφδα ζχει πολλά 
πλεονεκτιματα ςαν θχομονωτικό υλικό ςε επενδφςεισ οροφϊν, όπου 
ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν απόςβεςθ των ταλαντϊςεων και ςτθν εξαςκζνιςθ 
τθσ μετάδοςθσ των κορφβων. 
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Γϋ ΕΝΟΣΗΣΑ 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ 

ΧΕΔΙΑΜΟΤ Ε ΚΑΣΟΙΚΙΑ 
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ΨΕΧΞΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑΦΘ 

 

Χτθν ενότθτα αυτι επιχειριςαμε να παρακζςουμε μερικζσ 

προδιαγραφζσ και εφαρμογζσ του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ ςε 

υφιςτάμενθ κατοικία ςτα Χπάτα του νομοφ Αττικισ . Κα 

προςπακιςουμε με μερικζσ εφαρμογζσ να μετατρζψουμε τθν 

ςυγκεκριμζνθ κατοικία από ςυμβατικι ςε βιοκλιματικι.  

    Κα εφαρμοςτοφν μερικζσ μετατροπζσ ςτο κτιριο με εγκαταςτάςεισ 

γεωκερμίασ , με εγκαταςτάςεισ φωτοβολταϊκων ςυςτθμάτων και με 

ενεργειακό τοίχο Trombe.Επίςθσ κα τοποκετθκοφν φ/β φωτιςτικά 

ςτον περιβάλλοντα χϊρο του κτθρίου , κα προςαρτθκεί το λεγόμενο 

ενεργειακό κερμοκιπιο ςτθ νότια όψθ του κτθρίου ςτθν ιςόγεια 

ςτάκμθ του και κα τοποκετθκεί ενεργειακό-βιοδυναμικό τηάκι ςτον 

χϊρο του κακιςτικοφ ςτο ιςόγειο. Χτον όροφο κα προεκτακεί ζνα 

κομμάτι του εξϊςτθ ςτθ νότια πλευρά του κτθρίου το οποίο κα 

φυτευτεί με γκαηόν και δζντρα , ενϊ ςε μερικά ανοίγματα του κτθρίου 

κα καταςκευαςτοφν ςκίαςτρα. Ψζλοσ ςτθν ςτζγθ του κτθρίου κα 

γίνουν ανοίγματα – παράκυρα ,το υπόλοιπο κομμάτι κα φυτευτεί  και 

ςτο άλλο μζροσ ςτθσ ςτζγθσ κα τοποκετθκοφν τα φωτοβολταϊκά 

κφτταρα.  
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ΧΧΕΔΛΑ-ΧΞΑΦΛΦΘΠΑΨΑ 

 

 
 

ΨΣΥΣΓΦΑΦΛΞΣ ΧΞΑΦΛΦΘΠΑ 

ΣΦΣΛ ΔΣΠΘΧΘΧ 

        Φ.Ε.Κ. 420Α/79 

Δ/ΓΜΑ 22-11-1934 

.Δ.: Ο.8 

ΚΑΛΤΨΗ :70% 

Hmax =10.0 μ 
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 ΕΥΕΘΓΘΧΕΛΧ 

 

Επιγραμματικά αναφζρονται ότι πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω 

μετατροπζσ :  

 

Π1: ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘ ΓΕΩΚΕΦΠΛΑΧ 
Π2: ΦΩΨΣΒΣΟΨΑΝΞΣ ΧΩΧΨΘΠΑ ΥΦΣΧΑΦΨΘΠΕΡΣ ΧΨΘ ΧΨΕΓΘ ΨΣΩ ΞΨΘΦΛΣΩ 
Π3: ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣ ΚΕΦΠΣΞΘΥΛΣ 
Π4: ΦΩΨΕΩΧΘ ΧΨΕΓΘΧ 
Π5: ΑΡΣΛΓΠΑΨΑ ΧΨΘ ΧΨΕΓΘ ΨΣΩ ΞΨΘΦΛΣΩ 
Π6: ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ Φ/Β ΦΩΨΛΧΨΛΞΩΡ ΧΨΣΡ ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΑ ΧΩΦΣ ΨΣΩ    ΞΨΘΦΛΣΩ 
Π7: ΥΦΣΕΞΨΑΧΘ ΕΩΧΨΘ ΧΨΣΡ ΣΦΣΦΣ ΠΕ ΦΩΨΕΩΧΘ ΧΟΣΘΧ ΞΑΛ ΔΕΡΨΦΩΡ 
Π8: ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΒΛΣΔΩΡΑΠΛΞΣΩ - ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣΩ ΨΗΑΞΛΣΩ ΧΨΣ ΞΑΚΛΧΨΛΞΣ 
Π9: ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΕΡΕΦΓΕΛΑΞΣΩ ΨΣΛΧΣΩ TROMBE ΧΨΣΡ ΣΦΣΦΣ ΨΘΧ ΞΑΨΣΛΞΛΑΧ 
Π10:ΨΣΥΣΚΕΨΘΧΘ ΧΞΛΑΧΨΦΩΡ ΧΨΑ ΑΡΣΛΓΠΑΨΑ ΨΣΩ ΞΨΘΦΛΣΩ 
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Γεωκερμία (Π1) 

 

     

(www.cres.gr) 

 

Πε τον όρο «Γεωκερμία», αναφερόμαςτε ςτθ κερμικι ενζργεια που 

προζρχεται από το εςωτερικό τθσ γθσ , όπου με τθ χριςθ μιασ γεωκερμικισ 

αντλίασ κερμότθτασ επιτρζπεται θ μεταφορά κερμότθτασ από και προσ το 

ζδαφοσ για παραγωγι ψφξθσ, κζρμανςθσ και ηεςτοφ νεροφ χριςθσ για 

οικιακζσ αλλά και ευρφτερθσ κλίμακασ εφαρμογζσ. 

 Ξόςτοσ 

Ανάλογα με τισ γεωλογικζσ ςυνκικεσ και τθ κερμοκραςία του γεωκερμικοφ 

ρευςτοφ, το κόςτοσ γεωκερμικϊν ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ ποικίλει 

μεταξφ 1000 και 2000 € / kW(e), με τυπικό κόςτοσ ςυντιρθςθσ και 

λειτουργίασ γφρω ςτο 2-3%. Ψο κόςτοσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

γεωκερμία ανζρχεται ςε 0,038-0,092 €/kWh(e). 
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Φωτοβολταικά (Π2) 

 

   

(www.cres.gr) 

Υρόκειται για ζνα ςφςτθμα που μετατρζπει τθν άφκονθ θλιακι ενζργεια ςε 

θλεκτρικό ρεφμα. Ψο 25%-30% των αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε θλεκτριςμό (και 

αυτό λαμβάνοντασ υπόψθ μόνο τα κατάλλθλα για μια τζτοια χριςθ κτίρια) 

κα μποροφςε να καλυφκεί με τθ χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων. 

Ξόςτοσ 

Ψο κόςτοσ ενόσ Φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ υπολογίηεται ςε ευρϊ ανά 

εγκατεςτθμζνο KW και εξαρτάται από:  

 Ψθν τεχνολογία των πάνελ που Κα χρθςιμοποιθκεί (π.χ τα πάνελ 
άμορφου πυριτίου κοςτίηουν φτθνότερα αλλά απαιτοφν περίπου 
διπλάςια ζκταςθ)  

 Ψθν προζλευςθ των πάνελ και των λοιπϊν ςτοιχείων του εξοπλιςμοφ  
 Ψο μζγεκοσ του Φ/Β Χυςτιματοσ (όςο μικρότερθ είναι θ ιςχφσ, τόςο 

μεγαλφτερο είναι το κόςτοσ του κάκε εγκατεςτθμζνου KW)  
 Ψθν δυςκολία τθσ εγκατάςταςθσ (δυςπρόςιτεσ περιοχζσ, ι χϊροι 

εγκατάςταςθσ με ιδιαίτερθ μορφολογία εδάφουσ αυξάνουν το κόςτοσ)  
 Ψθν απόςταςθ τθσ εγκατάςταςθσ από το δίκτυο τθσ ΔΕΘ (κακϊσ πρζπει 

να υπολογιςτεί και το κόςτοσ τθσ επζκταςθσ του δικτφου)  

Ψο κόςτοσ καταςκευισ ςτθν αγορά ςιμερα, για κάκε εγκατεςτθμζνο KW 

κυμαίνονται από 5.300 Ευρϊ (για εγκατάςταςθ με πάνελ άμορφου πυριτίου 

ςε ιδθ διαμορφωμζνο και φραγμζνο χϊρο) ζωσ 7.500 ευρϊ (για 

εγκαταςτάςεισ με πάνελ πολυκρυςταλικοφ πυριτίου, με πλιρθ διαμόρφωςθ 



 
 
191 
 

χϊρου και περίφραξθ αςφαλείασ). 

Ενδεικτικά για τον αρχικό προγραμματιςμό του, ο υποψιφιοσ επενδυτισ 

μπορεί να υπολογίςει μια ενδεικτικι μζςθ τιμι ςυνολικοφ κόςτουσ 6.000 

€/ανά εγκατεςτθμζνο κιλοβάτ. 

 

Κερμοκιπιο (Π3) 

 

 

(www.spitia.gr) 

Ψο κερμοκιπιο είναι θ δυνατότθτα εκμετάλλευςθσ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ 

ωσ πρόςκετου ενεργειακοφ κζρδουσ χωρίσ τθ χριςθ μθχανικϊν μζςων και 

υψθλισ τεχνολογίασ. 

Ξόςτοσ 

Ψα υλικά για τθν καταςκευι του κερμοκθπίου είναι ςχετικά φκθνά αλλά θ 

εγκατάςταςθ τουσ ανεβάηει κατά πολφ το κόςτοσ. Ψα διπλά ενεργειακά 

τηάμια ζχουν 80 € το τμ. μαηί με τθν εγκατάςταςθ τουσ. Σι ράβδοι αλουμινίου 

κοςτίηουν 50 € ανά 5 μζτρα αλλά θ εγκατάςταςθ τουσ μπορεί να φτάςει και 

τθν τριπλάςια τιμι.  

Διαςτάςεισ κερμοκθπίου 7,0μ x 1,70μ x 2,7μ 
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Ξόςτοσ αλουμινίων 900 € 

Ξόςτοσ ενεργειακϊν τηαμιϊν 950 €  

Χυνολικό κόςτοσ καταςκευισ κερμοκθπίου 1.850 € 

 

Φυτεμζνθ Χτζγθ (4) 

 

 

(www.wikipedia.org) 

Σι φυτεμζνεσ ςτζγεσ αξιοποιοφν παραδοςιακζσ γνϊςεισ, προςφζροντασ 

μόνωςθ. Ζνα απλό ςφςτθμα αιχμαλωτίηει τον χειμϊνα τθν θλιακι ενζργεια 

και τθν μεταδίδει ςτο εςωτερικό του ςπιτιοφ. Θ ενεργειακι εξοικονόμθςθ 

λόγο των φυτεμζνων ςτεγϊν  μπορεί να φτάςει το 30% το καλοκαίρι και το 

20% τον χειμϊνα. 

 

Ξόςτοσ 

Ψο κόςτοσ ανζρχεται ςε 140 € τμ και εμείσ καλφψαμε τα 55 τμ τθσ ςτζγθσ με 

ςυνολικό κόςτοσ εγκατάςταςθσ 7.700 €. Υρζπει να αναφζρουμε ότι θ κάλυψθ 

κεραμίδι κοςτίηει 80 € τμ άρα ςυνολικά 4.400 €. Θ διαφορά είναι μικρι αν 
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αναλογιςτοφμε τθ κερμικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ που μασ προςφζρει θ 

φυτεμζνθ ςτζγθ και τθν ευχάριςτθ αίςκθςθ που μασ προκαλεί θ όψθ τθσ.    

 

Υαράκυρο Χτζγθσ (Π5) 

 

 

(www.spitia.gr) 

 

Ψο παράκυρο ςτθ ςτζγθ καταςκευάςτθκε για να επιτευχκεί επαρκισ και 

μεγαλφτερθσ διάρκειασ φυςικόσ φωτιςμόσ τθσ ςκάλασ. 

Ξόςτοσ 

Ψο κόςτοσ καταςκευισ του παρακφρου είναι 300-400 €. 

Ψοποκετιςαμε 4 παράκυρα ςτθ ςτζγθ. Ξόςτοσ : 1500  €.  

Εκτόσ απο τισ παραπάνω μετατροπζσ ζγιναν άλλεσ δφο ςτο τζλοσ τθσ 

καταςκευισ : 
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 Αντικαταςτάκθκαν ολα τα τηάμια με διπλά ενεργειακά κρφςταλλα με 
ςυνολικό κόςτοσ  2.000 ευρϊ (80 ευρϊ ανά τ.μ.) 

 

 Εξωτερικό βάψιμο του κτιρίου με ακρυλικι κερμομονωτικι βαφι με 
ςυνολικό κόςτοσ 1.200 ευρϊ (5 ευρϊ ανα τ.μ.) 
 

 
Φωτοβολταϊκά Φωτιςτικά (Π6) 

        

 

(www.spitia.gr) 

 

Ψα φωτοβολταϊκά φωτιςτικά είναι αυτόνομεσ ςυςκευζσ που φορτίηονται από 

τθν θλιακι ενζργεια και ενεργοποιοφνται αυτόματα μόλισ ο φυςικόσ 

φωτιςμόσ πζςει κάτω από κάποιο ςυγκεκριμζνο επίπεδο και 

χρθςιμοποιοφνται για ςιμανςθ ι διακόςμθςθ εξωτερικϊν χϊρων. 

Διαςτάςεισ και Βάροσ 

Πζγεκοσ 198 x 198 x 60 mm 

Βάροσ 2,7 κιλά 
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Ξόςτοσ 

Εγκαταςτιςαμε 6 τεμάχια φωτοβολταϊκϊν φωτιςτικϊν που το κάκε ζνα 

κοςτίηει 200 €  

Χυνολικό κόςτοσ 1200 €  

Ζβδομθ  Πετατροπι: Υροζκταςθ «πράςινου» εξϊςτθ (Π7) 

Ξαλφψαμε περίπου 9,0 τ.μ. του εξϊςτθ με πράςινο κα δζντρα τα οποία 

φυτεφονται  

Ξόςτοσ :1.500  € 

 

Ενεργειακό Ψηάκι (Π8) 

        

(www.spitia.gr) 

Ψο ενεργειακό τηάκι χαρακτθρίηεται από εςτία κλειςτοφ τφπου με κατάλλθλο 

πυρίμαχο τηάμι. Θ εςτία είναι καταςκευαςμζνθ από πυρότουβλα , κεραμικό 

υλικό πολφ μεγάλθσ αντοχισ ςτθ φωτιά (1400C) και υψθλισ  

αντανακλαςτικότθτασ . 

Ξόςτοσ 

 Θ αγορά ενόσ βιοδυναμικοφ τηακιοφ ξεκινάει από 650 € και μπορεί να φτάςει 

ζωσ  6.500 €. Θ εγκατάςταςθ για ζνα ενεργειακό τηάκι κοςτίηει από 600 € ζωσ 

1.000 €.  
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Εμείσ αγοράςαμε ζνα τηάκι τφπου Luce 62  των 1.000 € και το κόςτοσ 

εγκατάςταςθσ ιταν 650 €.  

Χυνολικό κόςτοσ : 1.650 € 

 

Ψοίχοσ Trombe (Π9) 

 

 

(www.cres.gr) 

Ψοίχο Trombe ονομάηουμε τθν τεχνικι ενςωμάτωςθ ενόσ τηαμιοφ από τθν 

εξωτερικι μεριά του τοίχου και τα δθμιουργία ανοιγμάτων ςτο κάτω και ςτο 

πάνω μζροσ του ζτςι ϊςτε να γίνεται άμεςθ χριςθ τθσ θλιακισ κερμότθτασ 

με φυςικό ελκυςμό του κερμοφ αζρα που υπάρχει ςτο διάκενο μεταξφ του 

τοίχου και του τηαμιοφ. 

Ξόςτοσ 

Ψο κόςτοσ δθμιουργίασ ενόσ απλοφ τοφβλινου τοίχου είναι 45-55 € τμ  ενϊ ο 

τοίχοσ Trombe κοςτίηει 165 € το τμ . 

Σι διαςτάςεισ του τοίχου είναι 3.35x2,7 μ 

Χυνολικό κόςτοσ τοίχου Trombe 1.490 € 
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Χκίαςτρο  (Π10) 

 

 

www.spitia.gr 

 

Ψα ςυςτιματα ςκίαςθσ επιτρζπουν ζναν ικανοποιθτικό ζλεγχο των θλιακϊν 

φορτίων και τθ μετάδοςθ του φωτόσ. Είναι ςθμαντικι θ επίδραςθ ςτο 

κερμικό φορτίο και ςτθν άνεςθ χωρίσ να παρεμποδίηεται θ ςυμβολι των 

υαλοπινάκων ςτο ςτοιχείο του φυςικοφ φωτιςμοφ. 

Ξόςτοσ 

Ψα ςκίαςτρα ςτθν μετατροπι Π8  είναι ςτρεφόμενα ςε κάκετο άξονα και 

κοςτίηουν 200-300 €. Ψοποκετιςαμε 3 ςκίαςτρα. Ξόςτοσ 750 €. 
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ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΑ 

Ενζργεια 

Θ επιτυχία ςτθν καταςκευι του ςπιτιοφ ςε ότι αφορά τθν εξοικονόμιςθ 

ενζργειασ μετά από μετριςεισ ζχει 40% οικονομία ςτθ κζρμανςθ και πολφ 

καλό αεριςμό.  

Χυνολικό κόςτοσ μετατροπϊν 

Ψο ςυνολικό κόςτοσ των μετατροπϊν ανζρχεται περίπου ςτα 20.700 ευρϊ 

χωρίσ τθν εγκατάςταςθ τθσ γεωκερμίασ και των φωτοβολταικϊν, που το 

κόςτοσ τουσ φτάνει τα 15.000 με 25.000 ευρϊ ανάλογα με τα Ξw που 

καταναλϊνονται ςτο κτίριο. Χυνολικό κόςτοσ μετατροπϊν : 35.000-40.000 €. 

Απόςβεςθ κόςτουσ 

Χφμφωνα με τα δεδομζνα των μετατροπϊν και ανάλογα με τθν κατανάλωςθ 

τουσ από τουσ ιδιοκτιτεσ του κτιρίου, θ απόςβεςθ του κόςτουσ καταςκευισ 

κα γίνει περίπου ςτα επόμενα 10 χρόνια. 

Αποτζλεςμα 

Θ δθμιουργία ενόσ κτιρίου που κα αντζξει ςτον χρόνο, κα ςζβεται το 

περιβάλλον και κα εξοικονομεί ενζργεια και χριματα για τουσ ιδιοκτιτεσ του. 
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Δϋ ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
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ΧΩΠΥΕΦΑΧΠΑΨΑ - ΥΑΦΑΨΘΦΘΧΕΛΧ 

Χτθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία προςπακιςαμε να παρακζςουμε τισ 

προδιαγραφζσ με τισ οποίεσ το περιβάλλον μασ κα μποροφςε να γίνει 

ομορφότερο , πιο φιλικό , αλλά κυρίωσ οικονομικότερο μζςω του πιο 

ςθμαντικοφ υλικοφ αλλά και κατ’ επζκταςθ «άυλου» αγακοφ του ανκρϊπου: 

το ςπίτι του. Υαρουςιάςαμε , γενικότερα ,  τισ λεγόμενεσ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 

ενζργειασ και πωσ αυτζσ μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτισ ςφγχρονεσ κατοικίεσ 

αλλά και τισ προδιαγραφζσ του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ ειδικότερα , και 

πωσ αυτζσ οι εφαρμογζσ κα μετατρζψουν το κτιριο ςε ζνα κτιριο το οποίο 

κα ςζβεται το περιβάλλον , κα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του ανκρϊπου με πιο 

οικονομικζσ λφςεισ αλλά και χωρίσ να καταπατοφν το περιβάλλον και να 

εξαντλοφν τα ιδθ επιβαρυμζνα αποκζματα ενζργειασ. Βζβαια όλα αυτά ςτθ 

κεωρία φαίνονται και ακοφγονται εφκολα να πραγματοποιθκοφν , αλλά 

χρειάηεται κάτι παραπάνω από μερικζσ μετατροπζσ ςε μια κατοικία ι μια 

μελζτθ βιοκλιματικοφ κτθρίου. Ωπάρχουν παράμετροι οι οποίεσ αν 

εφαρμοςτοφν τότε αυτι θ προςπάκεια ενεργειακισ εκμετάλλευςθσ αποκτά 

μζλλον , αλλά αποκτά και αξία ςτθν δθμιουργία ενόσ πιο «πράςινου» και πιο 

οικολογικοφ περιβάλλοντοσ. 

Περιβαλλοντικόσ – αςτικόσ ςχεδιαςμόσ 

Αντικείμενα του περιβαλλοντικοφ – βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ ςτον ιςτό τθσ 

πόλθσ αποτελοφν οι δρόμοι και οι ςυνδεόμενοι με αυτοφσ δθμόςιοι 

υπαίκριοι χϊροι, κακϊσ και το οικοδομικό τετράγωνο που περιλαμβάνει 

κτίρια και ιδιωτικοφσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ. Χτουσ ιδιωτικοφσ υπαίκριουσ 

χϊρουσ περιλαμβάνονται οι αυλζσ, αλλά και τα αίκρια.  

Σι τομείσ του περιβαλλοντικοφ αςτικοφ ςχεδιαςμοφ είναι : 
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Α) Σι μετακινιςεισ . 

Β) Σι δραςτθριότθτεσ και οι χριςεισ γθσ 

Γ) Ψο κτιριακό δυναμικό. 

Δ) Σι υποδομζσ. 

Ε) Σι υπαίκριοι χϊροι. 

Χτον τομζα των μετακινιςεων μποροφν να γίνουν παρεμβάςεισ ςε δρόμουσ, 

όπωσ αποκλειςτικζσ πεηοδρομιςεισ, μετατροπι δρόμων ςε αντίςτοιχουσ 

ιπιασ κυκλοφορίασ, διαπλατφνςεισ πεηοδρομίων. Χτον τομζα των 

δραςτθριοτιτων και των χριςεων γθσ μπορεί να γίνει επαναπροςδιοριςμόσ 

των δραςτθριοτιτων και των χριςεων με απαγορεφςεισ ι ποςοςτϊςεισ. Χτο 

κτιριακό δυναμικό μποροφν να εντοπιςτοφν τα κτίρια που ςυνιςτοφν 

«ιςτορικοφσ πόρουσ», να εντοπιςτοφν τα περιβαλλοντικά προβλιματα από τθ 

δόμθςθ, να κακοριςτοφν τα όρια του κτιςμζνου χϊρου (π.χ. πραςιζσ , 

υποχρεωτικοί ακάλυπτοι, αίκρια) και να πραγματοποιθκοφν αναπλάςεισ με 

προςκικεσ ςτοιχείων που να ςτοχεφουν ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν 

κερμικι άνεςθ των χϊρων. Χτον τομζα των υποδομϊν πρϊτιςτθ ςθμαςία ζχει 

θ διαχείριςθ των όμβριων υδάτων και των αςτικϊν λυμάτων κακϊσ και θ 

αποκομιδι των απορριμμάτων. Ψζλοσ ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ μποροφν να 

ςχεδιαςτοφν ι να επαναςχεδιαςτοφν οι υφιςτάμενοι ιδιωτικοί ακάλυπτοι 

χϊροι, να αξιοποιθκοφν τα κενά οικόπεδα και να ενοποιθκοφν και να 

επαναςχεδιαςτοφν οι εςωτερικοί ακάλυπτοι χϊροι των οικοδομικϊν 

τετραγϊνων. 

Σ περιβαλλοντικόσ ςχεδιαςμόσ του περιβάλλοντοσ τα κτίρια ιδιωτικοφ ι 

δθμόςιου ακάλυπτου χϊρου, πρζπει πρωτίςτωσ να ςτοχεφει ςτθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ αλλά και ςτθ δθμιουργία καλφτερων ςυνκθκϊν 
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διαβίωςθσ των πολιτϊν μζςα και ζξω από τα κτίρια, δθλαδι ςτθ βελτίωςθ 

του μικροκλίματοσ. Θ κλιματολογία τθσ ςφγχρονθσ πόλθσ διαμορφϊνεται από 

παράγοντεσ που επθρεάηουν το αςτικό μικροκλίμα, τισ ανκρωπογενείσ πθγζσ 

κερμότθτασ και ρφπανςθσ και τθ μορφολογία του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Σι βαςικζσ βιοκλιματικζσ αρχζσ είναι αυτζσ του θλιαςμοφ και 

θλιοπροςταςίασ, του αεριςμοφ και τθσ ανεμοπροςταςίασ, του δροςιςμοφ, 

των ςτοιχείων νεροφ και του πραςίνου.  

Χκοπόσ του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ είναι θ ικανοποίθςθ ςυνκθκϊν 

κερμικισ και οπτικισ άνεςθσ, θ ποιότθτα του περιβάλλοντοσ και ο 

περιοριςμόσ ζωσ και θ εξάλειψθ μθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτα 

κτίρια και ςτισ αςτικζσ μεταφορζσ.  

Ψεράςτια ςθμαςία για ζνα κτίριο ζχει ο ενδιάμεςοσ μεταβατικόσ χϊροσ 

ανάμεςα ςτθν πόλθ και τισ δραςτθριότθτεσ τθσ, και το κτίριο. Σ χϊροσ αυτόσ 

λειτουργεί ωσ φίλτρο για τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, το κόρυβο και κάκε 

είδουσ όχλθςθ. Ψζτοιοι χϊροι μπορεί να είναι τα προκιπια, ακόμα και οι 

εξϊςτεσ των οικοδομϊν. Τταν δεν υφίςταται τζτοια δυνατότθτα, τθ 

λειτουργία του ενδιάμεςου χϊρου καλείται να καλφψει ο δθμόςιοσ χϊροσ, 

που ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ γίνεται με ευκφνθ του οικείου διμου.  

Σ ςχεδιαςμόσ των ανοιχτϊν χϊρων όταν αυτοί είναι ιδιωτικοί είναι ευκφνθ 

του μελετθτι μθχανικοφ. Τταν οι χϊροι είναι δθμόςιοι τθν ευκφνθ φζρει ο 

διμοσ. Σ ςχεδιαςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει τθν καταςκευι τεχνθτϊν ςτοιχείων 

όπωσ περιφράξεισ, τοιχοποιίεσ, επιςτρϊςεισ, εξοπλιςμοφσ, καταςκευζσ 

ςτοιχείων νεροφ και φυτεφςεισ.  
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Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει ο πολιτιςμικόσ παράγοντασ και τα ικθ των κατοίκων, 

επίςθσ πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν, θ 

αιςκθτικι των καταςκευϊν και ο ςκοπόσ τουσ.  

Χτισ περιφράξεισ και τισ τοιχοποιίεσ ζχουμε να επιλζξουμε ανάμεςα ςε 

οπτοπλινκοδομζσ, λικοδομζσ, ςκυροδζματα, ξφλινεσ και ςυρμάτινεσ 

περιφράξεισ, ςιδθρά κιγκλιδϊματα και αντίςτοιχεσ κφρεσ. Χτισ επιςτρϊςεισ 

επιλζγουμε κατά περίπτωςθ εφκαμπτεσ ι άκαμπτεσ καταςκευζσ και 

διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου με κράςπεδα, ςκάλεσ και 

αναβακμοφσ. Πεγάλθ ςθμαςία ζχει θ επιλογι των υλικϊν επίςτρωςθσ και το 

χρϊμα. Ωσ εξοπλιςμό υπαίκριων χϊρων κεωροφμε τα κακιςτικά, τουσ 

παιδότοπουσ, τα δοχεία απορριμμάτων , τα κιγκλιδϊματα πεηοδρομίων, τθ 

ςιμανςθ, τισ ςχάρεσ δζνδρων, τα φωτιςτικά, τουσ χαμθλοφσ ςτφλουσ  που 

απαγορεφουν τθ διζλευςθ οχθμάτων, τισ ράμπεσ αναπιρων και ΑΠΕΑ, τα 

κιόςκια, τισ ςτάςεισ λεωφορείων, τα περίπτερα και τουσ τθλεφωνικοφσ 

καλάμουσ. Θ φφτευςθ παίηει τεράςτια ςθμαςία. Υζρα από τθν ευεργετικι 

ζκλυςθ οξυγόνου και τθν απορρόφθςθ διοξειδίου του άνκρακα που 

πραγματοποιείται με τθν φωτοςφνκεςθ, προςφζρει ςκιαςμό των χϊρων 

αλλά και των κτιρίων μειϊνοντασ τισ κερμικζσ προςόδουσ του κελφφουσ. 

Επίςθσ επιτρζπει θλιαςμό το χειμϊνα όταν τα δζνδρα είναι φυλλοβόλα, 

δροςιςμό το καλοκαίρι μζςω τθσ διαπνοισ, ανεμοπροςταςία, αιςκθτικι, 

ςτακεροποίθςθ του μικροκλίματοσ. Υεριορίηει το κόρυβο, τθ ςκόνθ και τθ 

ρφπανςθ, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ παραπζταςμα, περίφραγμα ι 

εμπόδιο, ςυγκρατεί τα εδάφθ και προςφζρει φυςικό περιβάλλον ςε μθ 

κατοικίδια ηϊα και πτθνά. Θ φφτευςθ κατατάςςεται κατά τον Jakobsen ςε 

ποϊδθ (ground cover) ,ςε φψοσ γονάτου (Knee height) , ςε φψοσ μζςθσ (waist 

height), ςε φψοσ ματιοφ (eye level) και φψοσ ψθλότερο του ματιοφ (above 

eye level). Ψεράςτια ςθμαςία ζχει θ επιλογι των φυτϊν όπου κα χρειαςτεί θ 

ςυνεργαςία γεωπόνου, ο οποίοσ κα υποδείξει τα κατάλλθλα δζνδρα και 
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φυτά, ανάλογα με τισ τοπικζσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, το είδοσ του 

εδάφουσ και τα προςδοκϊμενα αποτελζςματα (δζνδρα χαμθλά, ψθλά, 

φυλλοβόλα ι αεικαλι, κατάλλθλα για ανεμοπροςταςία, αντζχοντα ςτθν 

αλμφρα κλπ.).Ψζλοσ ςθμαντικό ρόλο παίηουν τα ςτοιχεία νεροφ που 

αξιοποιοφνται θ προςτίκενται ςτθν περιοχι. Ψζτοιεσ καταςκευζσ μπορεί να 

είναι δεξαμενζσ ςυγκράτθςθσ νεροφ, τα ςιντριβάνια, τεχνθτοί καταρράκτεσ 

και μικρζσ θ μεγάλεσ λίμνεσ. Ψο νερό επιςθμαίνεται ότι ζχει μεγάλθ 

κερμοχωρθτικότθτα και ςυμβάλει ςτον δροςιςμό με τθν εξάτμιςθ. Ψζλοσ 

μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ διαχείριςθ των όμβριων υδάτων, με επιλογι τθσ 

κατάλλθλθσ για τθν περίπτωςθ μεκόδου, κακϊσ και θ βιολογικι διφλιςθ των 

ακακάρτων. 

Σι Strom και Nathan (1998) κεωροφν τθ μελζτθ των εργαςιϊν διαμόρφωςθσ 

του εδάφουσ (Πθχανικι τοπίου και διαμόρφωςθ εδάφουσ) μια «ελεγχόμενθ 

διαιςκθτικι διαδικαςία», οριςμόσ ιδιαίτερα επιτυχισ. Για ζναν επιτυχι 

ςχεδιαςμό ο μελετθτισ οφείλει να λάβει υπόψθ του τον πολιτιςμικό 

παράγοντα αλλά και να ζχει ςτθ διάκεςι του κάκε δυνατι πλθροφορία για το 

ανάγλυφο και τθ φφςθ των εδαφϊν. Ζνα τοπογραφικό υπόβακρο με 

υψόμετρα θ ιςοχψείσ κρίνεται απαραίτθτο. 

Χτθ ςυνζχεια μποροφμε να δοφμε πωσ μποροφμε να βελτιϊςουμε το 

μικροκλίμα και να εξοικονομιςουμε ενζργεια γφρω από μία οικοδομι με 

ςχετικά απλζσ εργαςίεσ. 

Χτουσ ιδιωτικοφσ χϊρουσ 

- Δθμιουργοφμε ενδιάμεςουσ χϊρουσ ζςτω και αν αυτοί δεν 

προβλζπονται από το ςχζδιο πόλθσ ( π.χ. οπιςκοχϊρθςθ από τθν 

οικοδομικι γραμμι, καλφτερθ αξιοποίθςθ ακαλφπτων, δθμιουργία 

αίκριων). 
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- Χυνενϊνουμε ακάλυπτουσ εντόσ του οικοδομικοφ τετραγϊνου. 

- Χτουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ τθσ οικοδομισ προτιμοφμε τισ μαλακζσ παρά 

τισ ςκλθρζσ επιφάνειεσ και επιλζγουμε ανοιχτά χρϊματα ςτισ 

επιςτρϊςεισ. 

- Εάν οι ςκλθρζσ είναι απαραίτθτεσ (διάδρομοι προςπζλαςθσ, χϊροι 

ςτάκμευςθσ) επιλζγουμε υλικά από τα οποία επιτρζπεται θ 

απορρόφθςθ των υδάτων από το υπζδαφοσ (χριςθ κυβόλικων ι 

αδρανϊν υλικϊν). 

- Αξιοποιοφμε κάκε δυνατότθτα φφτευςθσ με ςτόχο τον ςκιαςμό, για τθ 

μείωςθ των κερμικϊν προςόδων του κελφφουσ, τον θλιαςμό, τθν 

ανεμοπροςταςία και τθν αιςκθτικι του χϊρου. Υροβλζπουμε ςτουσ 

εξϊςτεσ ηαρντινιζρεσ και γλάςτρεσ. Εξετάηουμε το ενδεχόμενο 

φφτευςθσ ςτο δϊμα. 

- Χρθςιμοποιοφμε φιλικά προσ το περιβάλλον υλικά. 

- Ξαταςκευάηουμε ςυςτιματα ανάρτθςθσ φυτϊν (πζργκολεσ). 

- Ξαταςκευάηουμε όταν είναι δυνατό ςτοιχεία νεροφ. Ψο νερό ζχει μεγάλθ 

κερμοχωρθτικότθτα και ςυμβάλλει ςτον δροςιςμό. 

- Υρονοοφμε τα αυτοκίνθτα να ςτακμεφουν ςε κλειςτοφσ χϊρουσ ι ςε 

ςκιαςμζνουσ, χωρίσ να αφαιροφν ηωτικό αδόμθτο χϊρο. 

- Πελετοφμε καλά το ανάγλυφο, καταςκευάηουμε αναβακμοφσ, 

ςυγκρατοφμε τα χϊματα και φροντίηουμε για τθν απορροι των 

όμβριων υδάτων. 
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- Αξιοποιοφμε τισ εςωτερικζσ αυλζσ και τα αίκρια και τα χρθςιμοποιοφμε 

ωσ ενδιάμεςουσ χϊρουσ με φφτευςθ και καταςκευζσ ςτοιχείων νεροφ. 

Ζνασ προςεκτικόσ ςχεδιαςμόσ των χϊρων αυτϊν μπορεί να ςυμβάλλει 

και ςτον αεριςμό αλλά μποροφμε και να αποκομίςουμε κερμικά 

οφζλθ το χειμϊνα αν το μετατρζψουμε ςε κερμοκιπιο. 

- Φροντίηουμε για τθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ αποχζτευςθσ και 

τθν αποκομιδι των απορριμμάτων. 

- Βελτιϊνουμε τον εξοπλιςμό προκειμζνου ο χϊροσ να είναι ελκυςτικόσ 

για τουσ χριςτεσ. 

Χτουσ δθμόςιουσ χϊρουσ 

- Αυξάνουμε τισ πεηοδρομιςεισ αφοφ διαςφαλίςουμε χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ οχθμάτων και προςπελάςεισ. 

- Αυξάνουμε τα πλάτθ των πεηοδρομίων φςτερα από μελζτθ. 

- Ξαταςκευάηουμε πεηόδρομουσ και πεηοδρόμια από κυβόλικουσ θ άλλα 

υλικά που επιτρζπουν τθν απορρόφθςθ υδάτων και τον εμπλουτιςμό 

του υδροφόρου ορίηοντα. 

- Δθμιουργοφμε ςτα οικοδομικά τετράγωνα εςωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ, μθ προςπελάςιμουσ ςε οχιματα 

- Φροντίηουμε για τθν αρτιότθτα των δικτφων υποδομϊν (υδρεφςεισ, 

αποχετεφςεισ). 

- Αυξάνουμε τισ φυτεφςεισ φςτερα από μελζτθ για το είδοσ και το μζγεκοσ 

του φυτοφ και το προςδοκϊμενο αποτζλεςμα.  
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- Πετατρζπουμε οριςμζνουσ δρόμουσ ςε δρόμουσ ιπιασ κυκλοφορίασ 

(αργζσ κινιςεισ, περιοριςμό αμαξιτοφ τμιματοσ, κακοριςμόσ ωρϊν 

κυκλοφορίασ, αφξθςθ τθσ φφτευςθσ) 

- Ξακορίηουμε χριςεισ, απαγορεφςεισ και ποςοςτϊςεισ. 

- Αυξάνουμε τον αςτικό εξοπλιςμό. 

- Επαναςχεδιάηουμε πλατείεσ και άλςθ με βιοκλιματικά κριτιρια.  

Ξαταλιγοντασ, κζλω να επιςθμάνω ότι, ο περιβάλλων χϊροσ δεν πρζπει να 

μασ απαςχολεί ςχεδιαςτικά μόνον όταν ζχουμε μελετιςει ζνα βιοκλιματικό 

κτίριο, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ. Επίςθσ πρζπει να γίνει ςαφζσ και ςτουσ 

Διμουσ, ότι οι αναπλάςεισ, οι πεηοδρομιςεισ και οι κάκε είδουσ 

παρεμβάςεισ ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ πρζπει να γίνονται και με βιοκλιματικά 

κριτιρια λαμβάνοντασ υπόψθ και το υφιςτάμενο κτιριακό δυναμικό 

(προςανατολιςμόσ, οικοδομικά υλικά, αρχιτεκτονικι αξία, χριςθ κλπ). 

 Πετατρζπουμε οριςμζνουσ δρόμουσ ςε δρόμουσ ιπιασ κυκλοφορίασ 

(αργζσ κινιςεισ, περιοριςμό αμαξιτοφ τμιματοσ, κακοριςμόσ ωρϊν 

κυκλοφορίασ, αφξθςθ τθσ φφτευςθσ) 

- Ξακορίηουμε χριςεισ, απαγορεφςεισ και ποςοςτϊςεισ. 

- Αυξάνουμε τον αςτικό εξοπλιςμό. 

- Επαναςχεδιάηουμε πλατείεσ και άλςθ με βιοκλιματικά κριτιρια.  

Ξαταλιγοντασ, κζλω να επιςθμάνω ότι, ο περιβάλλων χϊροσ δεν πρζπει να 

μασ απαςχολεί ςχεδιαςτικά μόνον όταν ζχουμε μελετιςει ζνα βιοκλιματικό 

κτίριο, αλλά ςε κάκε περίπτωςθ. Επίςθσ πρζπει να γίνει ςαφζσ και ςτουσ 

Διμουσ, ότι οι αναπλάςεισ, οι πεηοδρομιςεισ και οι κάκε είδουσ 
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παρεμβάςεισ ςε ανοιχτοφσ χϊρουσ πρζπει να γίνονται και με βιοκλιματικά 

κριτιρια λαμβάνοντασ υπόψθ και το υφιςτάμενο κτιριακό δυναμικό 

(προςανατολιςμόσ, οικοδομικά υλικά, αρχιτεκτονικι αξία, χριςθ κλπ). 

Ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ  

Χχετικά με τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα και τθν εν γζνει κατάςταςθ των 

κτιρίων ςτθν Ελλάδα μποροφμε να αναφζρουμε τα εξισ: 

Είναι γεγονόσ ότι, ενϊ υπάρχει ανά τον κόςμο μια τάςθ για ανανζωςθ τθσ 

μεκοδολογίασ και του τρόπου προςζγγιςθσ των όρων ενεργειακισ χριςθσ, 

ςτθ χϊρα μασ θ ζννοια του ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ ταυτίηεται με τθν 

εφαρμογι αυτονομίασ ςτθν κεντρικι κζρμανςθ και τθν εγκατάςταςθ 

κλιματιςτικϊν. Ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ, που ενςωματϊνονται ςτο κτίριο 

ςτοιχεία κεωροφμενα ωσ «βιοκλιματικά», αυτό γίνεται ςυνικωσ 

αποςπαςματικά και με αμφίβολα αποτελζςματα. Βζβαια αν και εκ των 

πραγμάτων ζτοιμεσ ςυνταγζσ για εφαρμογι ςε κάκε περίπτωςθ δεν 

υπάρχουν, κα πρζπει να αναπτυχκεί ζνα πλαίςιο κριτθρίων το οποίο κα 

ςκιαγραφεί τθν ςυνολικι προςδοκϊμενθ εικόνα του κτιρίου. Χθμαντικό ρόλο 

κα πρζπει να παίξει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ο αναμενόμενοσ ΞΣΧΕΕ, 

κακϊσ το κεςμικό πλαίςιο ενεργειακϊν υπθρεςιϊν είναι ανεπαρκζσ. Γενικϊσ 

για τα κτίρια αλλά ειδικότερα για τα ςχολικά πρζπει να αναπτυχκεί, όπωσ 

ςυμβαίνει ςε άλλεσ χϊρεσ, ζνα ςφςτθμα βακμολόγθςθσ βαςιςμζνο ςε 

πολυκριτιριακι ανάλυςθ. 

Χχετικά με τισ δυνατότθτεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των κτιρίων ςτθν 

Ελλάδα παρατθροφμε τα εξισ: 

Ωπάρχουν μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτασ του ςχεδιαςμοφ 

των κτιρίων. 
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Ωπάρχει μεγάλθ ποικιλία ενεργειακϊν τεχνολογιϊν και δομικϊν ςυςτθμάτων 

ςτθ διεκνι αγορά. 

Ωπάρχει δυνατότθτα ςυνεργαςίασ μθχανικϊν διαφόρων ειδικοτιτων. 

Θ ςχετικι τεχνογνωςία ςτθ χϊρα μασ είναι περιοριςμζνθ . 

Άγνοια ςε γενικζσ γραμμζσ εκ μζρουσ των κεςμικϊν φορζων, που ςε 

ςυνδυαςμό με τθν περιοριςμζνθ τεχνογνωςία αυξάνει το κόςτοσ και τισ 

ενεργειακζσ απαιτιςεισ. 

Ζνα  ςτοιχείο το οποίο κα μποροφςε να παίξει ςθμαντικό ρόλο ςτθ μελζτθ 

μιασ βιοκλιματικισ καταςκευισ και κατ’ επζκταςθ τθσ «πράςινθσ» ανάπτυξθσ 

είναι θ απαραίτθτθ υποςτιριξθ από τουσ φορείσ οι οποίοι κα μποροφςαν να 

κατευκφνουν αυτι τθ προςπάκεια .Κα μποροφςαν να υπάρχουν οι 

κατάλλθλεσ ςπουδζσ ςτισ ακαδθμαϊκζσ ςχολζσ και να ενςωματωκοφν 

μακιματα βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ και εκμετάλλευςθ ενζργειασ ςτα 

προγράμματα ςπουδϊν των ςχολϊν αυτϊν ( αρχιτζκτονεσ και πολιτικοί 

μθχανικοί είναι οι πρϊτοι που κα πρζπει να μάκουν για τον βιοκλιματικό 

ςχεδιαςμό) , ενϊ κάτι τζτοιο δε ςυμβαίνει. 

Επίςθσ ζνασ άλλοσ τρόποσ ενθμζρωςθσ είναι να πραγματοποιοφνται 

ςεμινάρια  εκμάκθςθσ και εκπαίδευςθσ των μθχανικϊν από τουσ αρμόδιουσ 

φορείσ ( το ΨΕΕ είναι ζνασ από αυτοφσ ) .Βζβαια αυτό προχποκζτει και τισ 

ανάλογεσ επιχορθγιςεισ από το κράτοσ. 

Κα πρζπει να υπάρξει ζνα νζο νομοκετικό πλαίςιο ςχεδίαςθσ και καταςκευισ 

ενόσ βιοκλιματικοφ κτθρίου και να υπάρξουν ενθμερϊςεισ , κακϊσ και 

ςυνεργαςίεσ  ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ (διμοι , τεχνικζσ υπθρεςίεσ και 

πολεοδομίεσ). 
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Ψζλοσ δεν πρζπει να ξεχνάμε και τθ προβολι αυτισ τθσ προςπάκειασ από τα 

Π.Π.Ε..Κα πρζπει να γίνει ενθμζρωςθ του απλοφ κόςμου το τι οφζλθ μπορεί 

να αποφζρει αυτι θ προςπάκεια ςτο περιβάλλον αλλά και ςτον ίδιο τον 

άνκρωπο.     
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Διάφορα sites 

http://katsimigas.wordpress.com/bioklimatismos/ 

www.cres.gr 

www.spitia.gr 

www.wikipedia.org 

www.tsipiras.gr 

http://renewable.greenhouse.gov 

 

 

*Θ μελζτθ τθσ ςυμβατικισ κατοικίασ τθσ Γϋ ενότθτασ πραγματοποιικθκε το 2006 από τον 

αρχιτζκτονα Α.Υ.Κ. Ξων/νο Φιηάκθ και εμείσ απλά παρουςιάςαμε τισ διάφορεσ μετατροπζσ 

που μποροφν να γίνουν ςτθ κατοικία αυτι. 

*Ψα ςχζδια κα παραδοκοφν και ςε κλίμακα 1:50 ζτςι ϊςτε να φαίνονται και οι μετατροπζσ 

που κα πραγματοποιθκοφν ςτο κτιριο. 
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