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1. Εισαγωγή 

 

Είναι γενικά γνωστό ότι κατά τη διαδικασία σχεδιασµού των κτιρίων, ο µελετητής, -αρχιτέκτονας 

συνήθως- παίρνει υπόψη του µία σειρά παραµέτρους και καθορίζει κριτήρια και προτεραιότητες 

που επηρεάζουν καθοριστικά την "ιδέα" του κτιρίου. Έτσι, ξεκινώντας από το θεσµικό πλαίσιο 

(κανονισµούς και νόµους), το κτιριολογικό πρόγραµµα, τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του φορέα, το 

διαθέσιµο οικόπεδο, την έκταση του κτιρίου, προχωρά και παίρνει υπόψη του τα χαρακτηριστικά 

του µικροπεριβάλλοντος (δοµηµένο περιβάλλον, µορφολογία εδάφους, θέα), τα οικονοµικά 

δεδοµένα κ.α. Με την συλλογή των παραπάνω πληροφοριών ο µελετητής διαµορφώνει την " 

κεντρική ιδέα του κτιρίου" µεταφέροντας παράλληλα και τις πρώτες σκέψεις του στο χαρτί. Με 

τη διαδικασία αυτή αρχίζει το κτίριο να αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις (κατόψεις, όψεις, 

τοµές) να εντάσσεται στο περιβάλλον του και να αποκτά µορφή. 

Τα τελευταία βέβαια χρόνια στον γενικότερο προβληµατισµό για την αρχιτεκτονική σύνθεση 

µπήκε δυναµικά και ο ενεργειακός σχεδιασµός των κτιρίων. Η τάση αυτή αµφισβητήθηκε, δέχθη-

κε έντονη κριτική, ενώ δεν ήταν και λίγες οι φορές που απορρίφθηκε από µεγάλη οµάδα αρχιτε-

κτόνων. Πιστεύεται ότι το πρόβληµα ξεκίνησε από την εποχή που τα ενεργειακά ζητήµατα ήταν 

ακόµη στη φάση της επιστηµονικής αναζήτησης και ωρίµανσης και τα παραδείγµατα στον κτι-



ριακό τοµέα δεν ήταν πράγµατι τα καλλίτερα που είχε να επιδείξει κανείς. Ίσως το µόνο που εν-

διέφερε τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της "βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής" ήταν να αποδειχθεί 

ότι οι διάφορες "τεχνικές" και το "κτίριο" στο σύνολό του είναι ενεργειακά αποδοτικό. Πολύ λι-

γότερο ενδιέφερε να δειχθεί η αρµονική συνύπαρξη του ενεργειακού µε τον αρχιτεκτονικό σχε-

διασµό, στοχεύοντας στη δηµιουργία ενός λειτουργικά και µορφολογικά άρτιου κτιρίου.  

Τα πράγµατα στις µέρες µας έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά, καθόσον πολλοί από τους παλιούς 

πολέµιους της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής έγιναν φανατικοί υπερασπιστές της, ενώ παράλληλα 

προστέθηκαν και νέοι επιστήµονες που υποστήριξαν µε θέρµη την νέα αυτή τάση. Επίσης οι 

συνεχείς προσπάθειες πολλών ερευνητών σε όλο τον κόσµο έλυσαν πολλά από τα προβλήµατα, 

προχώρησαν τη γνώση και έδωσαν αν θέλετε τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία στους 

µελετητές για να ελέγξουν και ποσοτικά τις αποφάσεις τους ήδη από το πρώιµο στάδιο του 

σχεδιασµού. Παράλληλα η τεχνολογία στον ενεργειακό τοµέα προσέλκυσε το ενδιαφέρον 

µεγάλων βιοµηχανιών, έτσι ώστε σήµερα να υπάρχουν όχι µόνο ή τεχνολογική γνώση, αλλά και 

τα µέσα για τον σχεδιασµό και την κατασκευή κτιρίων "χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας". Το 

µοναδικό ίσως πρόβληµα που συνεχίζει να υπάρχει, είναι ότι δεν έχει γίνει συνείδηση σε ευρεία 

κλίµακα η νέα "ενεργειακή λογική" όχι τόσο στους µελετητές, όσο κυρίως στους χρήστες των 

κτιρίων, ώστε η εφαρµογή των ενεργειακών τεχνικών στον κτιριακό τοµέα να αποτελεί τον 

κανόνα και όχι την εξαίρεση. 

ια να αποφευχθεί και να µην προστεθεί µία ακόµη ενεργειακή 

κρίση όπως αυτές του 1973 και 1979. 

φωµένο ιστό των πόλεων, όπου κατά την ανάπτυξή 

υς δεν πάρθηκε υπόψη η παράµετρος ενέργεια 

Τα ζητήµατα γύρο από την "ενεργειακή λογική" θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι είναι απλά. 

Αρκεί να µην απορρίπτονται έτσι απλά οι βασικές αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού, είτε από 

άγνοια, είτε από φόβο για κάτι νέο. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι το όφελος είναι πράγµατι 

µεγάλο, τόσο για τον µέσο καταναλωτή, όσο και για την εθνική οικονοµία και το περιβάλλον. Το 

κυριότερο βέβαια που θα πρέπει να τονιστεί, είναι ότι το όφελος αυτό είναι συνεχές καθ' όλη τη 

διάρκεια ζωής του κτιρίου και βέβαια σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο αυξάνει όσο θα αυξάνει το 

κόστος της ενέργειας, πρόβληµα που στις µέρες µας αναδείχθηκε ως το κυρίαρχο παγκόσµιο 

πρόβληµα που ζητά άµεση λύση, γ

Και αν η εφαρµογή των ενεργειακών τεχνικών σε κτίρια του περιαστικού περιβάλλοντος δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα, σε κτίρια του αστικού περιβάλλοντος η αντιµετώπιση του 

ενεργειακού προβλήµατος χρειάζεται περισσότερη σκέψη και ευρηµατικότητα για να προκύψουν 

σωστά αποτελέσµατα ως προς την θερµική συµπεριφορά του κτιρίου χειµώνα καλοκαίρι. Οι 

δυσκολίες προέρχονται από τον ήδη διαµορ

το



 

2.0 Βασικές αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού των κτιρίων 

 τρόπο την εξάρτιση από τον µηχανολογικό εξοπλισµό για την θέρµανση ή ψύξη των 

τιρίων. 

λειες αερισµού) και από την άλλη πλευρά να µεγιστοποιήσει κυρί-

ών και την θερµική αποφόρτιση του κτιρίου µέσω του αερι-

 κατασκευαστεί ένα κτίριο στο οποίο η παραπάνω διαφορά να είναι κατά το δυνατό 

ικρότερη. 

.1 Μέτρα που αφορούν στην χειµερινή περίοδο 

 

Ο ενεργειακός σχεδιασµός κτιρίων ή αν θέλετε ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός, ή η ορθολογική χρή-

ση της ενέργειας, έννοιες σχεδόν ταυτόσηµες, έχουν ένα και µοναδικό στόχο. Να διασφαλίσουν 

αποδεκτές εσωκλιµατικές συνθήκες µε την σωστή θερµική συµπεριφορά του κτιρίου - χειµώνα, 

καλοκαίρι- και συνεπώς να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας, µε όλα τα οφέλη που αυτό 

συνεπάγεται, οικονοµικά, περιβαλλοντικά µε τη µείωση των εκποµπών CO2, ποιότητα ζωής κ.τ.λ. 

Ο παραπάνω στόχος στην περίπτωση της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής επιτυγχάνεται µε καθαρά 

σχεδιαστικούς χειρισµούς, ή µε διάφορες τεχνικές στην κατασκευή του κτιρίου, περιορίζοντας µ� 

αυτόν τον

κ

 

Για να επιτύχει κανείς την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας την χειµερινή περίοδο, είναι αυτο-

νόητο ότι θα πρέπει από τη µία πλευρά, να περιορίσει τις θερµικές απώλειες του κτιρίου, (απώ-

λειες µε αγωγιµότητα και απώ

ως τα θερµικά ηλιακά κέρδη.  

Την θερινή φυσικά περίοδο θα πρέπει να επιδιώκεται ο φυσικός δροσισµός του κτιρίου µε την ε-

λαχιστοποίηση των θερµικών κερδ

σµού και άλλων σχετικών µέτρων. 

Οι παραπάνω δύο οµάδες θερµικών ροών από και προς το κτίριο, (θερµικές απώλειες - θερµικά 

κέρδη) συνθέτουν στην πραγµατικότητα και το θερµικό τους ισοζύγιο. Στην περίπτωση που οι 

θερµικές πρόσοδοι την χειµερινή περίοδο δεν επαρκούν για να καλύψουν τις θερµικές απώλειες 

και αυτό συµβαίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό στα µη θερµοµονωµένα συµβατικά κυρίως κτίρια, 

προσάγεται στους εσωτερικούς χώρους θερµότητα µέσω της εγκατάστασης θέρµανσης, έτσι ώστε 

να καλυφθεί η διαφορά στο ισοζύγιο. Συνεπώς το ζητούµενο σε αυτή την περίπτωση είναι να σχε-

διαστεί και να

µ
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ερώτηµα που συνήθως τίθεται αφορά στα ενδεδειγµένα µέτρα για 

να ελαχιστοποιηθούν οι θερµικές απώλειες του κτιρίου και παράλληλα να µεγιστοποιηθούν τα 



θερµικά ηλιακά κέρδη. Κατά το στάδιο λοιπόν του σχεδιασµού και της κατασκευής θα έπρεπε να 

προβληµατίσουν τον µελετητή και  να λυθούν  ζητήµατα όπως, η χωροθέτηση του κτιρίου στο 

οικόπεδο, ο προσανατολισµός, η σκίαση, η λειτουργική οργάνωση των χώρων, η µορφή του κτι-

ρίου, η κατασκευή των εξωτερικών δοµικών στοιχείων µε τις κατάλληλες µονώσεις, η θερµοχω-

ητικότητα των δοµικών στοιχείων, η εφαρµογή παθητικών ηλιακών συστηµάτων για την θέρ-

, 

πάλι ακόµη και όταν διασφαλίζεται 

α κτίρια να ηλιάζονται και να φωτίζονται ικανοποιητικά µε φυσικό τρόπο, χωρίς παράλληλα 

να ηµιουργούν δευτερογενή προβλήµατα, όπως για παράδειγµα µείωση θερµικής ή οπτικής άνε-

 

Γενι

1. 

 οποία και επηρεάζεται κα-

ρ

µανση δροσισµό και φωτισµό των χώρων µε φυσικό τρόπο κ.ά. 

 

2.1.1 Χωροθέτηση κτιρίου στο οικόπεδο - προσανατολισµός 

 

Το µεγαλύτερο ίσως πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο µελετητής, αφορά στα µεγάλα αστικά κέντρα, 

ή γενικότερα σε πυκνοδοµηµένες περιοχές, σε σχέση µε την χωροθέτηση των κτιρίων στο οικόπε-

δο, τον προσανατολισµό και τον σκιασµό τους από τα απέναντι κείµενα. Η χάραξη των µεγάλων 

δρόµων κυκλοφορίας κατά τον άξονα ανατολής � δύσης, ή βορρά � νότου, προδιαγράφει και τον 

κύριο προσανατολισµό των όψεων και το κυριότερο περιορίζει το πλεονέκτηµα του νότιου προ-

σανατολισµού, στην καλλίτερη των περιπτώσεων, στο 25% των κτιρίων. Το τελευταίο έχει ως 

συνέπεια, τη δυσκολία εκµετάλλευσης των θερµικών ηλιακών κερδών στην πλειοψηφία των κτι-

ρίων, την υπερθέρµανση των εσωτερικών χώρων, κυρίως στα δυτικά, αλλά και ανατολικά προσα-

νατολισµένα κτίρια την θερινή περίοδο, αλλά βέβαια και την αναγκαστική αποµόνωση των βό-

ρεια προσανατολισµένων κτιρίων από τον ήλιο. Πολλές φορές 

ο νότος, το πλεονέκτηµα αυτό στην πράξη καταργείται, λόγω σκιασµού των όψεων από τα απένα-

ντι κείµενα κτίρια (σχέση ύψους κτιρίων � πλάτους δρόµων).  

Σε όλες λοιπόν τις περιπτώσεις που δεν διασφαλίζεται ο νότιος προσανατολισµός µε αποδεκτή 

µέγιστη απόκλιση +-25ο ανατολικά ή δυτικά, ο µελετητής θα µπορούσε, αντί να επιλέξει τις συµ-

βατικές λύσεις του σχήµατος 1α, να προτείνει κατ� αντιστοιχία αυτές του σχήµατος 1β, έτσι ώστε 

όλα τ

 δ

σης. 

κά θα µπορούσαν να προταθούν:  

η χωροθέτηση του κτιρίου στην πίσω βορινή πλευρά του οικοπέδου, ώστε να αυξηθεί η από-

σταση από τα απέναντι κτίρια και να αποφευχθεί κατά το δυνατόν περισσότερο το ρίσκο του 

σκιασµού, το οποίο και καταργεί τα πιθανά ηλιακά οφέλη. Επιπλέον στη νότια πλευρά η ύ-

παρξη υδάτινων επιφανειών ή η ανάπτυξη χαµηλού και υψηλού πράσινου (φυλλοβόλα δέ-

ντρα) κάτω από τις βέλτιστες µικροκλιµατικές συνθήκες, παρέχει τον επιθυµητό σκιασµό και 

εξατµιστικό δροσισµό την θερινή περίοδο. Στην βορινή πλευρά, η



τά κανόνα από τους ψυχρούς ανέµους την χειµερινή περίοδο, σκόπιµη θεωρείται η φύτευση 

αειθαλών δέντρων για την ανάσχεση των δυσµενών επιδράσεων. 

αν το οικόπεδο είναι νότιο και επιπλέον ελεγχθεί ό2. τι δεν υπάρχει πρόβληµα σκιασµού από 

διπλανά κτίρια, τότε κρίνεται σκόπιµο να αναπτυχθεί το κτίριο κατά τον άξονα ανατολή � 

δύση, ώστε να µεγιστοποιηθεί όσο είναι δυνατό η νότια όψη του. Μία απόκλιση της τάξης 

των +-25ο θεωρείται ενεργειακά, οριακά αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξε-

ταστεί σοβαρά και η δυνατότητα εφαρµογής παθητικών ηλιακών συστηµάτων, έτσι ώστε να 

» και την τοποθέτηση των κτιρίων προς νότο, 

. η στροφή του άξονα του κτιρίου προς νότο, ή και µόνον της κύριας όψης του (σχ. 2), ή των 

 

ικανοποιηθεί και η δεύτερη απαίτηση για µεγιστοποίηση των αδάπανων θερµικών ηλιακών 

κερδών.  

3. η αποφυγή των δυτικών ή ανατολικών κτιρίων στις δύο απέναντι πλευρές του δρόµου, µε τον 

σχηµατισµό «σκακιέρας

4

ανοιγµάτων του (σχ. 3) 

��        
 

Σχήµα 1

ροθέτηση των κτιρίων ή και αλλαγή του σχήµατος σε κάτοψη, ώστε να 

αποφευχθεί ο σκιασµός και να επιτραπεί η είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας στους εσωτε-

ώστε να δηµιουργηθεί η κατάλληλη νότια επιφάνεια για την κατασκευή και άλλου παθη-

ικού ηλιακού συστήµατος (τοίχοι trombe) για την θέρµανση των εσωτερικών χώρων µε φυσικό 

: α) Συνήθης χωροθέτηση των κτιρίων στις δύο απέναντι πλευρές των δρόµων  

β) Προτεινόµενη χω

ρικούς χώρους /1/ 

 

Παραδείγµατα που εφήρµοσαν τη λογική που παραπάνω αναφέρθηκε, υπάρχουν πολλά τόσο στον 

ελλαδικό χώρο, όσο και στον διεθνή. Μία τέτοια λύση φαίνεται στο παράδειγµα του σχήµατος 2, 

όπου προκειµένου να εφαρµοστεί το παθητικό ηλιακό σύστηµα του θερµοκηπίου, ο µεγάλος άξο-

νας του κτιρίου στράφηκε καθαρά προς νότο, ενώ η εσωτερική αυλή του προβλέφθηκε σε τέτοιο 

σηµείο, 

τ



τρόπο.  

 

 

  

χήµα 2: Κατοικία στους Αµπελόκηπους της Αττικής της αρχιτέκτονος Κ. Σπυροπούλου /1/.  

νεια από 

 άνοιγµα προβλέπεται συνήθως ανακλαστική, για να κατευ-

υνθούν οι ηλιακές ακτίνες προς τον εσωτερικό χώρο. 

 

 

 

Σ

 

 

 

Σχήµα 3 : Στροφή των ανοιγµάτων του κτιρίου, έτσι ώστε να 

αποκτήσουν νότιο προσανατολισµό. Η απέναντι επιφά

το

θ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σε οικόπεδα εκτός των µεγάλων αστικών κέντρων, θεωρητικά ο µελετητής έχει µεγαλύτερη 

ελευθερία στην χωροθέτηση του κτιρίου, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι, όπως αξιόλογη θέα, 

λίση εδάφους, προσπέλαση κ.τ.λ. παράγοντες που µπορεί να αποτρέψουν την επιλογή του νότιου 

ροσανατολισµού. 

ης ανάµεσα 

 το εξωτερικό  τρόπο µειώνο-

µικές απώλειες ς.  

κ

π

 

 

2.1.2 Λειτουργική οργάνωση των εσωτερικών χώρων 

 

Κατά τον σχεδιασµό της κάτοψης οι εσωτερικοί χώροι θα πρέπει να οργανωθούν και να οµαδο-

ποιηθούν έτσι, ώστε αυτοί µε µεγάλο χρόνο χρήσης και υψηλές επιθυµητές εσωτερικές θερµο-

κρασίες (καθιστικό, τραπεζαρία, γραφείο) να χωροθετηθούν στη νότια πλευρά του κτιρίου. Αντί-

θετα οι χώροι µε περιορισµένο χρόνο χρήσης που απαιτούν συγκριτικά και χαµηλότερες θερµο-

κρασίες (W.C., υπνοδωµάτια) θα πρέπει να χωροθετούνται σε ενδιάµεση θερµική ζώνη. Οι υπό-

λοιποι βοηθητικοί χώροι εάν υπάρχουν στη µελέτη (garage, αποθήκες κ.τ.λ.) θα πρέπει να προ-

βλεφθούν στην  βορινή πλευρά, ώστε να λειτουργούν ως ζώνη θερµικής ανάσχεσ

στους θερµαινόµενους χώρους και

νται στην πραγµατικότητα οι θερ

 περιβάλλον (σχ. 4). Με αυτόν τον

 από τους βασικούς κύριους χώρου

     
 

Σχήµα 4: Λειτουργική οργ άνωση των εσωτερικών χώρων. ∆ηµιουργία θερµικών ζωνών /1/ 

 

2.1.3 Μορφή κτιρίου 

 

Από άποψη ενεργειακή η �µορφή του κτιρίου� παίζει αποδεδειγµένα καθοριστικό ρόλο στην θερ-

µική του συµπεριφορά, καθώς προδιαγράφει µέσω του κελύφους που λειτουργεί ως φίλτρο, την 

ανταλλαγή θερµότητας µε το περιβάλλον. Μία απόφαση του µελετητή για την δηµιουργία �ανοι-

κτής� ή �κλειστής� µορφής κτιρίου, επιθετικής ή αµυντικής, µε την έννοια του ανοικτού µε µεγάλα 

ανοίγµατα κτιρίου ή αντίστοιχα κλειστού µε µικρά ανοίγµατα, θα ήταν ενεργειακά σκόπιµο να 



παρθεί κάτω από ορισµένα κριτήρια, όπως ο προσανατολισµός των όψεων, οι κλιµατικές συνθή-

, σκόπιµη θεωρείται η επιλογή κλειστής 

ορφής κτιρίου µε µικρά ανοίγµατα, σωστή ηλιοπροστασία και αυξηµένη µόνωση των δοµικών 

ο. Ένα πολύ απλό 

κες της περιοχής, η χρήση του κτιρίου (γραφεία, κατοικία, εµπορικά καταστήµατα, σχολεία, 

κ.λ.π.) και άλλα κριτήρια σχεδιασµού, όπως θέα, ασφάλεια, θόρυβος, κόστος κατασκευής κ.ά. 

Ενεργειακά και οι δύο γενικές περιπτώσεις �µορφής� θα µπορούσαν να οδηγήσουν στα ίδια απο-

τελέσµατα, κάτω φυσικά από ορισµένες προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα, µία ανοικτή µορφή θα 

µπορούσε να επιλεγεί µόνο στις περιπτώσεις που είναι διασφαλισµένος ο νότιος προσανατολισµός 

και επιπλέον δεν παρουσιάζεται σκίαση των όψεων από παρακείµενα κτίρια ή άλλα εµπόδια. Στην 

περίπτωση αυτή, αυξάνει το όφελος από την θερµική ηλιακή ενέργεια, είτε µέσω των ανοιγµάτων 

(άµεσο ηλιακό κέρδος), είτε µέσω της εφαρµογής ειδικών τεχνικών (παθητικά ηλιακά συστήµα-

τα). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις προσανατολισµού

µ

στοιχείων για την περιστολή των θερµικών απωλειών.  

 

Εκτός από την παραπάνω επιλογή, στην γενικότερη έννοια της «µορφής» θα µπορούσε κανείς να 

εντάξει και την σύνθεση των όγκων ενός κτιρίου ή ενός συγκροτήµατος. Γενικά είναι γνωστό, ότι 

για ένα δεδοµένο όγκο κτιρίου και επιφάνεια σε κάτοψη, µπορεί να προταθούν µία σειρά εναλλα-

κτικές λύσεις, οι οποίες και εξαρτώνται από τον ή τους µελετητές και τις αρχιτεκτονικές τους ιδέ-

ες. Ενεργειακά, θα µπορούσε όµως να ισχυριστεί κανείς µε βεβαιότητα, ότι κάθε συνθετική λύση 

παρουσιάζει και διαφορετική θερµική συµπεριφορά για τον απλό λόγο ότι διαφοροποιούνται οι 

εξωτερικές επιφάνειες µε σταθερή επιφάνεια σε κάτοψη και θερµαινόµενο όγκ

παράδειγµα των παραπάνω φαίνεται στα σχήµατα 5 και

των 108µ2, σε µονώροφες και τριώροφες διατάξεις.    

 6. Πρόκειται για σύνθεση διαµερισµάτων 

1.F/V:0,472
F:1376m2
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4.F/V:0,882
F:1143,07m2

972m2 324m2

324m2

324m2

324m2

324m2

432m2540m2

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100

200

300

400

500

600

Τε
λι
κή

 κ
ατ
αν
άλ
ω
ση

 
εν
έρ
γε
ια
ς 
σε

 K
W

h/
m

2a

9.F/V:1,067
F:1037,12m2

10.F/V:1,067
F:1037,12m2

2

324m2 324m
∆ιάφοροι τύποι κτιρίων

 
 

Σχήµα 5: Σύνθεση διαµερισµάτων των 108µ2 σε 10 διατάξεις.      Σχήµα 6: Τελική κατανάλωση 

ενέργειας 

Wh/m2 ετησίως) σε 10 διαφορετικούς τύπους   κτιρίων (κλιµατικές συνθήκες περιοχής Θεσ/νίκης) (K

/2/ 

 



Με βάση τα αποτελέσµατα του σχήµατος 6 διαπιστώνει κανείς πολύ εύκολα, ότι ενώ η κατανά-

λωση ενέργειας σε ένα µονώροφο διαµέρισµα µε πυλωτή σκαρφαλώνει στις 486 KWh/m2 ετησί-

ως, το αντίστοιχο ποσό σε τρεις τριώροφες πολυκατοικίες στη σειρά µειώνεται δραστικά στις 238 

KWh/m2 ετησίως (θερµαντική περίοδος). Σηµειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις των τύπων κτι-

ρίων, θεωρήθηκε ότι το κέλυφος είναι χωρίς µονώσεις, και βέβαια ότι επιτυγχάνεται µία θερµο-

κρασία άνεσης στους εσωτερικούς χώρους της τάξης των 210C. Με την εφαρµογή θερµικών µο-

νώσεων σύµφωνα µε τις ελάχιστες απαιτήσεις του ισχύοντα «Κανονισµού» για κάθε τύπο κτιρίου, 

θα µπορούσε κανείς να περιορίσει τις καταναλώσεις στις 126 και 80 KWh/m2ετ. αντίστοιχα. Αν 

επιπλέον των παραπάνω έπαιρνε κανείς την απόφαση να εφαρµόσει ισχυρότερη θερµική προστα-

σία και γενικά τις αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και ειδικότερα τεχνικές παθητικής 

θέρµανσης, τότε και η θερµική συµπεριφορά των κτιρίων θα παρουσίαζε βελτίωση και η κατανα-

λώσεις θα συρρικνώνονταν ακόµη περισσότερο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε πιο ψυχρά κλίµατα 

πως αυτό της Ελβετίας ή της Αυστρίας έχουν καταγραφεί καταναλώσεις σε ίδιες κατηγορίες κτι-

ο

 

.1.4 Κατασκευή κτιρίου � Θερµική προστασία των εξωτερικών δοµικών στοιχείων του 

 8 απ� 

 του, έτσι ώστε να αντισταθµιστούν και οι αυξηµένες θερµικές απώ-

λειες συγκριτικά µε άλλα κτίρια συµπαγούς ορφής, και να επιτευχθεί ένα άνετο εσώκλιµα µε πε-

ιορισµένες καταναλώσεις. 

σε συµβα-

κό κτίριο της περιοχής Θεσ/νίκης µε αύξηση του πά-

ους µόνωσης των εξωτερικών τοιχοποιιών 

ό

ρίων π υ φθάνουν τις 17 ή τις 20 KWh/m2ετ. αντίστοιχα.  

2

κελύφους 

 

Η ισχυροποίηση της θερµικής προστασίας των συµπαγών δοµικών στοιχείων του κελύφους πέραν 

της συµβατικής, αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά µέτρα για τον περιορισµό των θερµικών 

απωλειών την χειµερινή περίοδο και την διατήρηση των πιθανών θερµικών ηλιακών κερδών για 

µεγάλο διάστηµα στους εσωτερικούς χώρους. Η επίδραση του πάχους µόνωσης των εξωτερικών 

τοιχοποιιών και του δώµατος στην εξοικονόµηση ενέργειας, διακρίνεται στο σχήµα 7 και

όπου και διαπιστώνεται εύκολα, ότι µε τα πρώτα 5εκ. µόνωσης των εξωτερικών δοµικών στοιχεί-

ων επιτυγχάνεται πολλαπλάσια εξοικονόµηση ενέργειας, συγκριτικά µε τα επόµενα 5εκ. 

Γενικά ως κανόνας θα µπορούσε να αναφερθεί, ότι όσο πιο ελεύθερη είναι η αρχιτεκτονική µορφή 

του κτιρίου από άποψη σχήµατος ή σύνθεσης όγκων, τόσο πιο ισχυρές θα έπρεπε να είναι και οι 

µονώσεις του περιβλήµατός

 µ
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Σχήµα 7: ∆υνητική εξοικονόµηση ενέργειας 

τι

χ



 

 

Σχ µα 8: ∆υνητική εξοικονόµηση ενέργειας σε συµβατικό κτίριο της περιοχής Θεσ/νίκης µε αύξηση 

Σε ότι αφορά στα ανοίγµατα

ε

�, τόσο πιο αποτελεσµατικό αποδεικνύεται το άνοιγµα σε νότιο προσανα-

ολισµό. Σε ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα θα ενδιέφερε φυσικά µικρή τιµή και του συντελεστή  

ή

του πάχους µόνωσης του δώµατος 

 

, συνιστάται η ελαχιστοποίησή τους στις ανατολικές και δυτικές ό-

ρµάνσεων την θερινή περίοδο, όπως επίσης και στη βορινή για τον 

έλεγχο των θερµικών απωλειών.  Στις τελευταίες περιπτώσεις οι 

διαστάσεις των ανοιγµάτων θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις 

των χώρων σε φυσικό φωτισµό και αερισµό. Σηµειώνεται ιδιαίτερα 

ότι τα βορινά ανοίγµατα βοηθούν σε µία καλή ποιότητα φωτισµού 

των χώρων, διότι δέχονται διάχυτο φως και όχι άµεσο, συνιστώνται 

για χώρους που χρησιµοποιούνται κυρίως την θερινή περίοδο, (ξε-

νοδοχεία, παραθεριστικές κατοικίες), ενώ µία υπερδιαστασιολόγησή 

τους σε κτίρια και χώρους που λειτουργούν και την χειµερινή περίο-

δο θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του θερµικού τους φορτίου. 

Στις νότιες όψεις µία κάλυψη της επιφάνειας µε 60% ανοίγµατα α-

ποτελεί µία ενεργειακά αποτελεσµατική πρόταση για την θέρµανση των χώρων µε φυσικό τρόπο 

από την ηλιακή ακτινοβολία. Σε κάθε περίπτωση όµως η χρήση θερµοµονωτικών υαλοπινάκων µε 

µικρό συντελεστή θερµοπερατότητας «κ», ή ακόµη καλλίτερα η χρήση υαλοπινάκων προηγµένης 

τεχνολογίας (χαµηλής εκποµπής �Low-E�) θεωρείται ένα από τα πλέον αποδοτικά µέτρα. Βασικό 

κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου ποιοτικά ανοίγµατος, αποτελεί εκτός από τον συντελε-

στή θερµοπερατότητας �κ� και ο συντελεστής µετάδοσης της θερµικής ηλιακής ενέργειας �g�. Ά-

στοχη επιλογή της ποιότητας των υαλοπινάκων, σε σχέση µε τον προσανατολισµό και τις απαιτή-

σεις των χώρων, ενδέχεται να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσµατα (µπλοκάρισµα εισόδου της 

ηλιακής ακτινοβολίας στους εσωτερικούς χώρους την χειµερινή περίοδο, αύξηση απωλειών, µεί-

ωση φυσικού φωτισµού, οπτικής άνεσης,  κ.τ.λ.).  Είναι προφανές ότι όσο πιο µικρός είναι ο συ-

ντελεστής θερµοπερατότητας �κ � και όσο πιο µεγάλος ο συντελεστής διείσδυσης της συνολικής 

θερµικής ενέργειας �g 

 θερµοµονωτικής στρώσης 

ψεις για την αποφυγή υπερθ
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Ο βαθµός επίδρασης της συνολικής µόνωσης του κελύφους στην τελική κατανάλωση ενέργειας, 

διακρίνεται πολύ απλά στο παράδειγµα του σχήµατος 9. Πρόκειται για 8 κτίρια κατοικιών σε κλι-

µατικές συνθήκες της περιοχής Θεσσαλονίκης. Η πρώτη στήλη σε κάθε κτίριο αναφέρεται σε 



θερµικά απροστάτευτο κέλυφος, ενώ η δεύτερη στο ίδιο κτίριο µε τη διαφορά ότι το κέλυφός του 

είναι θερµοµονωµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ισχύοντα κανονισµού θερµοµόνωσης.  Τα 

αποτελέσµατα αποδεικνύουν σαφώς την αποτελεσµατικότητα του µέτρου καθώς παρατηρείται σε 

κάθε περίπτωση µία περιστολή της κατανάλωσης ενέργειας πλέον του 60%. Περαιτέρω βελτίωση 

της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων θα µπορούσε να επιτευχθεί, αν εφαρµοζόταν πιο ι-

σχυρές µονώσεις στα εξωτερικά δοµικά στοιχεία, ή αν επιπλέον γινόταν προσπάθεια εκµετάλλευ-

σης των θερµικών ηλιακών κερδών, µε εφαρµογή παθητικών τεχνικών. 
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Κτίρια από 1 έως 8 ορόφους
 

 

Σχήµα 9: Κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια από 1 έως 8 ορόφους. Η πρώτη στήλη σε κάθε κτίριο 

αναφέρεται σε µη θερµοµονωµένο κέλυφος, ενώ  δεύτερη σε θερµοµονωµένο (τα αποτελέσµατα 

αφορούν σε κλιµατικές συνθήκες της περιοχής Θεσσαλονίκης) /2/. 

 

 

 η

2.1.5 Αερισµός κτιρίων   

 

Σε συµβατικά κτίρια, αλλά ακόµη περισσότερο σε βιοκλιµατικά σχεδιασµένα κτίρια, όλες οι ε-

φαρµοζόµενες στρατηγικές για την µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αναβάθµιση της 

ποιότητας αέρα του εσωτερικού περιβάλλοντος, µπορεί να αναιρεθούν στην περίπτωση αυξηµέ-

νων θερµικών απωλειών, λόγω εκτεταµένου αερισµού (ventilation) ή διαφυγών αέρα από τους 

αρµούς των ανοιγµάτων (infiltration). Έτσι θα πρέπει να δηµιουργηθεί ένα αεροστεγανό περίβλη-

µα και γενικότερα να περιοριστεί και να ελεγχθεί ο αερισµός των χώρων, ανάλογα µε τη χρήση 

των κτιρίων, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των ορίων εναλλαγών αέρα ανά ώρα, όπως αυτές καθορί-

ζονται από διάφορους διεθνείς κανονισµούς που παίρνουν υπόψη τους την υγεία και την ευεξία. 

Ανεξέλεγκτος ή εκτεταµένος χωρίς λόγο αερισµός λόγω άστοχης ενεργειακής συµπεριφοράς των 

ενοίκων, επιδρά αρνητικά στο θερµικό ισοζύγιο του κτιρίου σε βαθµό που µπορεί να υπερβεί α-

κόµη και το 100% της ενεργειακής κατανάλωσης. Τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών /3/ έχουν 



δείξει σαφώς, ότι το ποσοστό αυτό ενδέχεται να επιδεινωθεί αν συνδυαστεί και µε αυξηµένες ε-

σωτερικές θερµοκρασίες χώρων � πέραν των αποδεκτών για λόγους θερµικής άνεσης- η ακόµη αν 

υνδυαστεί µε χαµηλό βαθµό απόδοσης της εγκατάστασης θέρµανσης ως αποτέλεσµα ελλιπούς 

ν για την εκµετάλλευση των ηλιακών κερδών. Τα συ-

στή α εφαρµοστούν 

στη

ένα ανοίγµατα (σχ. 10) 

θήκευσης (σχ. 12) 

3) 

. το ηλιακό αίθριο (σχ. 14) και 

6. το θερµοσιφωνικό πανέλο (σχ. 15) 

 

σ

συντήρησής της. 

 

2.1.5 Παθητικά ηλιακά συστήµατα για την εκµετάλλευση των θερµικών ηλιακών κερδών 

 

Με την προϋπόθεση ότι έχουν διασφαλιστεί όλα τα µέτρα για την περιστολή των θερµικών απω-

λειών στα κτίρια που περιληπτικά αναφέρθηκαν και κυρίως ο νότιος προσανατολισµός και οι ι-

σχυρές µονώσεις στο κέλυφος του κτιρίου, ο µελετητής θα µπορούσε να προχωρήσει και να προ-

τείνει την κατασκευή ειδικών συστηµάτω

µατα που εύκολα, µε συµβατικά υλικά και χωρίς υψηλό κόστος, µπορούν ν

ν πράξη είναι τα πλέον γνωστά, όπως: 

1. το άµεσο ηλιακό κέρδος από νότια προσανατολισµ

2. το προσαρτηµένο θερµοκήπιο (σχ. 11) 

3. ο τοίχος µάζας ή θερµικής απο

4. ο αεριζόµενος τοίχος Trombe (σχ. 1

5

 
 

Σχήµα 10: Άµεσο ηλιακό κέρδος από νότια προσανατολισµένα ανοίγµατα. Μια οριζόντια ηλιοπρο-

τατευτική διάταξη αποτρέπει την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας στους εσωτερικούς χώρους την 

θερινή περίοδο /1/. 

 

σ



 
 

Σχήµα 11: Προσαρτηµένο θερµοκήπιο. Απαραίτητο; για την θερινή περίοδο θεωρείται ο σκιασµός 

του θερµοκηπίου και ο αερισµός του µε το άνοιγµα των γυάλινων επιφανειών για την απενεργοποί-

ηση του συστήµατος /1/. 

 

                    
 

Σχήµα 12: Τοίχος µάζας ή θερµικής αποθήκευσης. Αποτελείται από έναν τοίχο (από σκυρόδεµα, 

πέτρα, ή νερότοιχο) ικανό να αποθηκεύσει θερµότητα βαµµένο σε σκούρο χρώµα , ένα διάκενο 10-

12εκ. και υαλοστάσιο που λειτουργεί ως συλλέκτης της ηλιακής ακτινοβολίας. Η αποτελεσµατικότη-

τα του συστήµατος βελτιώνεται µε την πρόβλεψη νυχτερινής µόνωσης. Η απενεργοποίησή του την 

θερινή περίοδο επιτυγχάνεται µε τον σκιασµό και το άνοιγµα θυρίδων στη γυάλινη επιφάνεια /1/. 

 

Σχήµα 13: Τοίχος Trombe ή αεριζόµενος τοίχος θερµικής αποθήκευσης. Λειτουργεί όµοια µε τον 

τοίχο µάζας, µε την προσθήκη ελεγχόµενων θυρίδων στο άνω και κάτω µέρος του τοίχου.  

 

 



                                              Σχήµα 14: Ηλιακό αίθριο 

 

 

 
 

Σχήµα 15: Εφαρµογή θερµοσιφωνικών πανέλων στην ποδιά των ανοιγµάτων σε αίθουσες διδασκα-

λίας. Λειτουργία του συστήµατος χειµώνα � καλοκαίρι. Το σύστηµα είναι περίπου όµοιο µε τον αερι-

ζόµενο τοίχο µάζας, µε τη διαφορά ότι καταργείται ο τοίχος µάζας και αντικαθίσταται από έναν 

συµβατικό εξωτερικά θερµοµονωµένο τοίχο. Ο θερµός αέρας στο διάκενο µεταδίδεται άµεσα στο 

εσωτερικό χώρο χωρίς χρονική καθυστέρηση.  

 

Συνθετότερα συστήµατα, όπως οι αεροσυλλέκτες που απαιτούν δίκτυο σωληνώσεων ειδικά µελε-

τηµένων και διαστασιολογηµένων, που ενσωµατώνονται στα δάπεδα ή τις οροφές για την µετα-

φορά τις συλλεχθείσης θερµότητας σε αποµακρυσµένους χώρους, οι οροφές θερµικής αποθήκευ-

σης, ή ακόµη ο συνδυασµός συστηµάτων (παθητικά συστήµατα, φωτοβολταϊκά, και ζεστού νερού 

χρήσης) κ.ά., αποτελούν αναµφισβήτητα δοκιµασµένες και αποτελεσµατικές εναλλακτικές λύσεις, 



η εφαρµογή των οποίων απαιτεί ειδικές γνώσεις, σωστή εκτίµηση των απαιτούµενων φορτίων και 

βέβαια προσεγµένη κατασκευή. 

 

 

2.1.7 Θερµοχωρητικότητα δοµικών στοιχείων  

 

Για την αποθήκευση της θερµικής ενέργειας που συλλέγεται από τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, 

θα πρέπει να επιλεγούν δοµικά στοιχεία µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα. Το µέτρο αυτό παίζει 

σηµαντικό ρόλο κυρίως σε βιοκλιµατικά κτίρια και χώρους συνεχούς χρήσης, καθώς και σε πε-

ριοχές µε υψηλές θερµοκρασίες την θερινή περίοδο. Η αποθηκευµένη θερµότητα µεταδίδεται 

στον εσωτερικό χώρο µε χρονική καθυστέρηση, η οποία µπορεί να υπολογιστεί έτσι, ώστε να συ-

µπέσει µε τις βραδινές ώρες κατά τις οποίες παρουσιάζονται και οι µεγαλύτερες ανάγκες σε θέρ-

µανση των χώρων.   

 

Σε πολλά παραδείγµατα βιοκλιµατικών κτιρίων, τα παθητικά συστήµατα συνδυάζονται συνήθως 

µε ειδικά σχεδιασµένες αποθήκες θερµότητας, τον ρόλο των οποίων παίζουν, εκτός από τα ίδια τα 

δοµικά στοιχεία του κελύφους (δάπεδα και τοιχοποιίες), ειδικά διαµορφωµένοι χώροι γεµάτοι µε 

υλικά που έχουν την ικανότητα να αποθηκεύουν µεγάλα ποσά θερµότητας (λίθοι, δοχεία νερού 

κ.ά.) τα οποία και αποδίδουν στον χώρο τη θερµότητα είτε εξαναγκασµένα (µε χρήση ανεµιστή-

ρων) όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, είτε µε φυσικό τρόπο. Η ύπαρξη, το είδος και η έκταση της 

θερµικής αποθήκης εξαρτάται κυρίως από τα αναµενόµενα θερµικά οφέλη από τα παθητικά συ-

στήµατα, από την χρήση των χώρων ή του κτιρίου γενικότερα (συνεχόµενη ή διακοπτόµενη λει-

τουργία) και βέβαια από την ένταση των καιρικών φαινοµένων τη θερινή περίοδο (ακτινοβολία, 

θερµοκρασίες). 

 

2.2 Μέτρα που αφορούν στην θερινή περίοδο 

  

Για την αποφυγή των υπερθερµάνσεων την περίοδο του καλοκαιριού, από τα πλέον αποτελεσµα-

τικά µέτρα που θα µπορούσε να προβλέψει κανείς ή και να ενισχύσει κατά το δυνατό περισσότερο 

αφορούν:  

1. στην βελτίωση των µικροκλιµατικών συνθηκών µε την κατάλληλη φύτευση για σκίαση και 

εξατµιστικό δροσισµό, στην επιλογή επιστρώσεων µε υλικά µεγάλης ανακλαστικότητας, κα-

θώς και στην πρόβλεψη υδάτινων επιφανειών για ενίσχυση και πάλι του εξατµιστικού δροσι-

σµού. 

2. στην επιλογή των κατάλληλων ηλιοπροστατευτικών διατάξεων ανάλογα µε τον προσανατολι-



σµό των όψεων (οριζόντιες διατάξεις στον νότο, κατακόρυφες στην ανατολή και δύση µε σω-

στή κλίση σε σχέση µε την πορεία των ηλιακών ακτίνων), έτσι ώστε να αποµακρυνθεί η ηλια-

κή ακτινοβολία από το περίβληµα του κτιρίου. Για τον ίδιο σκοπό θα µπορούσαν να χρησιµο-

ποιηθούν ειδικοί κρύσταλλοι στα παράθυρα και τις πόρτες, οι οποίοι και µειώνουν, κυρίως τη 

διαπερατότητα της ηλιακής ακτινοβολίας µέσω των ευαίσθητων διαφανών στοιχείων (ανακλα-

στικοί, απορροφητικοί, ή χαµηλής εκποµπής υαλοπίνακες).  

 

      
 

Σχήµα 16: Αποτελεσµατικός σκιασµός των όψεων του κτιρίου µε τον συνδυασµό ηλιοπροστατευτι-

κών διατάξεων και δεντροφύτευσης. 

 

3. στην επιδίωξη διαµπερούς αερισµού των χώρων και κυρίως στην πρόβλεψη ή ενίσχυση του 

νυχτερινού αερισµού τους για την αποφόρτιση των δοµικών στοιχείων από την θερµότητα που 

συσσωρεύεται κατά τις ώρες αιχµής. Ιδίως για µεσογειακά κλίµατα, όπου παρατηρούνται µε-

γάλες θερµοκρασιακές διαφορές µεταξύ ηµέρας και νύχτας, το τελευταίο θεωρείται αναγκαίο 

για τον φυσικό δροσισµό των κτιρίων.  

Αν το µέτρο αυτό δεν µπορεί να ικανοποιηθεί από τα υπάρχοντα ανοίγµατα στις όψεις του κτι-

ρίου, τότε ή χρήση ανοιγµάτων στην οροφή του κτιρίου (σχ. 17), ή η κατασκευή ηλιακής καµι-

νάδας (σχ. 18) για την επιτάχυνση απαγωγής του θερµού αέρα από το κτίριο, ή ανεµόπυργου 

σχ. 19) για την εξαναγκασµένη κίνηση του αέρα, θα αποτελούσαν µερικές από τις δοκιµασµέ-

νες στην πράξη αποτελεσµατικές τεχνικές. 

             



 

Σχήµα 17: Νότια προσανατολισµένα ανοίγµατα οροφής. Συµβάλλουν στην παθητική θέρµανση, στον 

φυσικό φωτισµό και δροσισµό του χώρου.  

 

Σχήµα 18: Ηλιακή καµινάδα     

 

 
 

Σχήµα 19: Πρόταση για κατασκευή ανεµόπυργου σε αστικό εκπαιδευτικό κτίριο για την ενίσχυση 

του φυσικού δροσισµού   

 

4 στην χρήση υλικών µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα. Το µέτρο αυτό συνεπάγεται, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, την χρονική καθυστέρηση µετάδοσης της θερµότητας στους εσωτερικούς χώ-

ρους, σε ώρες που µπορεί να υπολογιστούν, έτσι ώστε να συµπίπτουν µε τη µείωση των εξω-

τερικών θερµοκρασιών τις βραδινές ώρες. Αν το παραπάνω συνδυαστεί και µε τον νυχτερινό 

αερισµό των χώρων, τότε πράγµατι επιτυγχάνεται και ο δροσισµός των χώρων µε φυσικό 

τρόπο, 

5 στην κατασκευή ανοιχτόχρωµων επιχρισµάτων, για την ελαχιστοποίηση της ηλιακής ακτινο-

βολίας που απορροφάται και την µεγιστοποίηση της ανακλώµενης, 

6 στην ενίσχυση του φυσικού φωτισµού των χώρων (σχ. 20 και 21), ώστε να περιοριστεί η 

χρήση του τεχνητού φωτισµού και συνεπώς να περιοριστούν τα εσωτερικά θερµικά φορτία. 

Στην ίδια κατεύθυνση συµβάλλει και η χρήση ηλεκτρικών και φωτιστικών στοιχείων υψηλής 

απόδοσης. 

 



                           
 

Σχήµα 20: Πρόταση εφαρµογής αγωγών φωτισµού σε αίθουσες εκπαιδευτικού κτιρίου. 

 

Σχήµα 21: Ράφια φωτισµού. Αποφυγή θάµβωσης και ενίσχυση του φυσικού φωτισµού σε µεγαλύτε-

ρο βάθος. 

 

Σε ποιόν τοµέα θα αποφασίσει ο µελετητής να δώσει µεγαλύτερο βάρος, σε µέτρα για την χειµε-

ρινή ή καλοκαιρινή περίοδο, εξαρτάται προφανώς από τα κλιµατικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

και φυσικά από την χρήση του κτιρίου (ξενοδοχείο ή κατοικία θερινών διακοπών, µόνιµη κατοι-

κία, κτίριο γραφείων κ.τ.λ.) Γενικά όµως θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ένα βιοκλιµατικό 

κτίριο οφείλει να συµπεριφέρεται ορθά και τις δύο περιόδους.  

Βέβαια µεγάλη παράλειψη θα ήταν αν δεν αναφερόταν κανείς και στα  µέτρα που θα έπρεπε να 

παρθούν για την βελτίωση του φυσικού φωτισµού των εσωτερικών χώρων και συνεπώς για την 

περιστολή των καταναλώσεων και στον τοµέα του τεχνητού φωτισµού. Το θέµα αυτό θα µπορού-

σε από µόνο του να αποτελέσει αντικείµενο ειδικής παρουσίασης. Γενικά επισηµαίνεται, ότι σε 

έναν ολοκληρωµένο βιοκλιµατικό σχεδιασµό, κανείς θα έπρεπε να ασχοληθεί σοβαρά και µε τα 

τρία θέµατα, δηλαδή την παθητική θέρµανση, τον φυσικό δροσισµό και φωτισµό των κτιρίων, 

έτσι ώστε και η κατανάλωση ενέργειας να περιοριστεί και η ποιότητα ζωής στους εσωτερικούς 

χώρους να βελτιωθεί µέσα από ένα περιβάλλον που θα θερµαίνεται, θα ψύχεται και θα φωτίζεται 

µε φυσικό κατά το δυνατό τρόπο. Και για τους τρεις βασικούς τοµείς που εξετάζονται στα πλαί-

σια της βιοκλιµατικής αντιµετώπισης των κτιρίων, ο µελετητής θα όφειλε να ελέγξει τις προτά-

σεις του και υπολογιστικά, έτσι ώστε να αποφευχθούν λάθη ή παραλήψεις που θα αποµάκρυναν 

το κτίριο από τον βασικό του στόχο, δηλαδή της ένταξής του στην κατηγορία των κτιρίων «χαµη-

λής κατανάλωσης ενέργειας». Το υπολογιστικό αυτό στάδιο, µέσω αξιόπιστων προσοµοιωτικών 



µεθόδων, θεωρείται απαραίτητο ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού, διότι οποιεσδήποτε βελτιωτι-

κές παρεµβάσεις µετά την ολοκλήρωση του έργου αποδεικνύονται και οικονοµικά ασύµφορες και 

δηµιουργούν όχληση στην οµαλή λειτουργία του κτιρίου.  

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

1. Ν. Chrisomallidou at al �Guidelines for integrating energy conservation techniques in the urban 

built environment� and �Building Examples� Chapters from the SAVE Programme, Polistudies: 

An educational structure on energy efficient buildings in urban areas� M. Santamouris � D. Man-

gold � P. Michel - N. Chrisomallidou at al European Commission DGXVII for Energy 1998  

2. Ν. Χρυσοµαλλίδου: �Θερµική συµπεριφορά κτιρίων � Παθητικά συστήµατα θέρµανσης� Η-

λιακή ενέργεια και εξοικονόµηση ενέργειας σε κτίρια αστικού περιβάλλοντος �ΚΕΝΕ 1994 σελ. 

19-35 

3. Ν. Χρυσοµαλλίδου: �Παράµετροι σχεδιασµού, κατασκευής και χρήσης των κτιρίων που επη-

ρεάζουν την ενεργειακή τους συµπεριφορά. Οικονοµική αξιολόγηση µε συσχετισµό της δυνατό-

τητας εξοικονόµησης ενέργειας και των πρόσθετων σχετικών δαπανών� ∆ιδακτορική διατριβή 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 1987 

4. Μ. Παπαδόπουλος - Ν. Χρυσοµαλλίδου � Γ. Οικονοµίδης � Α. Παπαδόπουλος �Η επίδραση 

της ενεργειακής συµπεριφοράς των ενοίκων στο θερµικό ισοζύγιο των κτιρίων� 40 Εθνικό Συνέ-

δριο ΙΗΤ �Ήπιες µορφές ενέργειας� σελ. ΗΕΠ 25-31 Τόµος Α� 


	×ùñïèÝôçóç êôéñßïõ óôï ïéêüðåäï �
	2.1.2 ËåéôïõñãéêÞ ïñãÜíùóç ôùí åóù

