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1. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η αρχιτεκτονική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της 

ιστορικής ταυτότητας κάθε τόπου. Αναδεικνύει όλα εκείνα τα θετικά στοιχεία που άντεξαν στο 

χρόνο, ενσωµατώνοντας στοιχεία της ταυτότητας του σήµερα. 

Τα θέµατα των προδιαγραφών τεχνικών δόµησης και των υλικών είναι αλληλένδετα και 

άµεσα εξαρτώµενα το ένα από το άλλο. Ως εκ τούτου διακρίνουµε δύο κατηγορίες τις οποίες 

θα εξετάσουµε σε συνάρτηση µε τα υλικά δόµησης: 

τις προδιαγραφές κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισµούς (νέες ή 

αναβάθµιση/εκσυγχρονισµός υφισταµένων) 

τις σύγχρονες κατασκευές (νέες ή αναβάθµιση/εκσυγχρονισµός υφισταµένων) 

 

2. ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Το κτίσιµο των παραδοσιακών κτιρίων βασίζεται στα δύο σκέλη της παραδοσιακής 

οικοδοµικής: 

α) της λίθινης κατασκευής, και  

β) της ξύλινης κατασκευής.  

Αυτές οι δύο δοµές αλληλοσυµπληρώνουν η µία την άλλη, από την αρχή της οικοδοµής 

µέχρι το τέλος της. Ανάλογα µε το κτιριολογικό στήσιµο, την περιοχή και την εποχή, γίνονταν 

χρήση περισσότερο της πέτρας και λιγότερο του ξύλου και αντίστροφα. 

Υλικά κατασκευής. Τα υλικά για την κατασκευή των παλιών παραδοσιακών κτισµάτων, σε 

όλα τα µέρη του κόσµου, βρίσκονται συνήθως στον άµεσο περίγυρο της οικοδοµής. Ο 

µηχανικός γνωρίζει ότι πρέπει να χρησιµοποιεί τα φυσικά υλικά που υπάρχουν στην 

περιοχή, και όταν δεν τα βρίσκει όλα, να εξασφαλίσει την µεταφορά αυτών που λείπουν από 

την ευρύτερη περιοχή. 

Συνήθως η φέρουσα τοιχοποιία γίνεται µε λίθους της περιοχής. Ανάµεσα στο κτίσιµο 

παρεµβάλλονται ξυλόδεσµοι οριζόντιοι περίπου ανά 1 µέτρο. Ξυλόδεσµοι υπάρχουν και στο 

ύψος των δοκαριών του πατώµατος. Μια άλλη σειρά ξυλόδεσµων υπάρχει στο ύψος της 

ποδιάς των παραθύρων. Επάνω σε αυτή στηρίζεται η κάσα των παραθύρων και επάνω από 

το υπέρθυρο στηρίζεται η επόµενη σειρά των ξυλόδεσµων. Η παρουσία του ξύλου στην 

κατασκευή είναι εµφανής και συµπληρώνεται µε τις µεγάλες γριντιές, τα ξύλινα δοκάρια που 

στηρίζουν τα σανίδια του πατώµατος, τα ξύλινα κλιµακοστάσια, τα ταβάνια και, τέλος, τα 

ζευκτά της στέγης. Η διάταξη των παραθύρων αποτελεί βασικό διακοσµητικό στοιχείο των 

όψεων. Το πιο χαρακτηριστικό όµως, συνθετικό και πλαστικό στοιχείο της όψης, είναι το 

ξεπέταγµα των σαχνισιών. Τα εξωτερικά κουφώµατα είναι συνήθως µονά και κάποτε διπλά. 
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Αποτελούνται από την κάσα που εξωτερικά προσαρµόζει τη σιδεριά και εσωτερικά τα 

τζαµιλίκια. Σιδεριές, συνήθως, έχουν όλα τα παράθυρα.  

ΗΗ  ππέέττρραα  έέχχεειι  δδιιάάφφοορρεεςς  πποοιιόόττηηττεεςς  γγιιαα  ττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  χχρρήήσσεειιςς,,  ««σσκκεεππόόππλλαακκεεςς»»  γγιιαα  ττιιςς  

σσττέέγγεεςς,,  ««κκααππάάκκιιαα»»  γγιιαα  ττιιςς  εεππιισσττρρώώσσεειιςς  ααυυλλώώνν  κκααιι  ππλλααττεειιώώνν  κκααιι  ππέέττρραα  δδιιααλλεεγγµµέέννηη,,  

κκααλλοοκκοοµµέέννηη  γγιιαα  ττοο  ββαασσιικκόό  κκττίίσσιιµµοο..  ΗΗ  λλααττόόµµεευυσσηη  ττοουυ  υυλλιικκοούύ  σσττοο  ννττααµµάάρριι  ήήτταανν  εερργγαασσίίαα  

κκοοππιιαασσττιικκήή  κκααιι  δδύύσσκκοολληη,,  ττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  ττηηνν  έέββγγααζζαανν  ααππόό  ττηη  γγηη,,  δδιιόόττιι  ηη  εεππιιφφααννεειιαακκήή  

κκααιι  ηηλλιιοοκκααµµέέννηη  δδεενν  θθεεωωρροούύνντταανν  κκααλλήή..  

ΤΤαα  ττοούύββλλαα  ωωµµάά  ήή  ψψηηµµέένναα  δδεενν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σσυυσσττηηµµααττιικκάά  σσττιιςς  ααννθθεεκκττιικκέέςς  

κκαατταασσκκεευυέέςς..  

ΤΤαα  κκοοννιιάάµµαατταα  γγιιαα  ττηηνν  έέδδρραασσηη  ττωωνν  λλίίθθωωνν  εείίννααιι  κκοοιιννήή  λλάάσσππηη..  ΗΗ  ππρροοσσθθήήκκηη  αασσββέέσσττηη  

γγίίννοονντταανν  σστταα  εεππιιχχρρίίσσµµαατταα..  

Η ξυλεία ήταν το βασικό υλικό της αστικής αρχιτεκτονικής. Οι ξύλινες κατασκευές και 

γενικότερα το ξύλο είχαν εισχωρήσει τόσο πολύ στην καθηµερινή ζωή ώστε να αποτελούν 

τον πρωταρχικό εξοπλισµό κάθε νοικοκυριού. Οι παλιοί γνώριζαν άριστα όλες τις ιδιότητες 

και ποιότητες της ξυλείας και ήξεραν να διαλέγουν τα κατάλληλα ξύλα για την κάθε 

περίπτωση, έτσι ώστε όλη η διαδικασία από την υλοτόµηση µέχρι την εφαρµογή 

αποτελούσαν την πεµπτουσία της αισθητικής της παλιάς ξύλινης αρχιτεκτονικής, µίας 

αισθητικής που δεν µπορεί να προκύψει µε τις σηµερινές λογικές και τα σύγχρονα  εργαλεία. 

Τα µέταλλα στις παραδοσιακές κατασκευές, που χρησιµοποιήθηκαν ήταν ο σίδηρος και ο 

µπρούντζος. Το σίδερο κατεργασµένο στο καµίνι σφυρήλατο, υπάρχει στην οικοδοµή σε 

µορφή καρφιών, µεντεσέδων, πόµολων θυρόφυλλων, σιδεριών παραθύρων, κιγκλιδωµάτων 

και αυλοθύρων 

Είδη από ορείχαλκο υπήρχαν σε µερικά εξαρτήµατα κουφωµάτων και ντουλαπιών, ή σε 

όψιµες βρύσες νιπτήρων. 

Η παραπάνω περιγραφή της παραδοσιακής δόµησης ξεχάστηκε, και δεν εφαρµόζεται 

πλέον, διότι βασικά και πρωταρχικά η νέα κατασκευή, πρέπει να ακολουθεί τον αντισεισµικό 

κανονισµό, ο οποίος ικανοποιείται µόνο µε την εφαρµογή του οπλισµένου σκυροδέµατος. 

Άρα η νέα κατασκευή θα είναι µικτή και τα παραδοσιακά υλικά θα χρησιµοποιηθούν 

επενδυτικά και όχι δοµικά. Γι΄ αυτό το λόγο η δόµηση νέων κατασκευών σε παραδοσιακό 

περιβάλλον κατάντησε µία ακριβή κατασκευή.  

 

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΗΠΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. 

         Οι γενικοί κανόνες που διέπουν τις µεθόδους ήπιας αποκατάστασης είναι δύο:  

αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, µε σχέδια και φωτογραφίες  
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πρόταση επέµβασης  

σε όλες τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αντιστοίχου υπουργείου 

που φέρει την ευθύνη του χαρακτηρισµού, δηλαδή του ΥΠΕΧΩ∆Ε ή του ΥΠΠΟ.  

Η ήπια αποκατάσταση σηµαίνει, το κτίριο να αποκτήσει την αρχική του µορφή εξωτερικά 

τουλάχιστον. Εσωτερικά έχει σχέση µε την αλλαγή χρήσης, που συνήθως απαιτεί ο 

επενδυτής.  

Ειδικά, µπορούµε να διακρίνουµε και να αναλύσουµε δύο θέµατα που µπορεί να 

αντιµετωπίσει ο κάθε µελετητής:  

µέθοδος ήπιας αποκατάστασης χαρακτηρισµένων παραδοσιακών κτιρίων  

µέθοδος  ήπιας αποκατάστασης κτιρίων (µη χαρακτηρισµένων) σε χαρακτηρισµένους 

οικισµούς ως παραδοσιακοί  

Αναλυτικά για κάθε θέµα µπορούµε να αναφέρουµε: 

 Α. Χαρακτηρισµένα παραδοσιακά κτίρια 

 Η µεθοδολογία αποκατάστασης ενός χαρακτηρισµένου ως παραδοσιακού από 

κάποιο φορέα (συνήθως από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, το ΥΠΠΟ ή το ΥΜΑΘ), είναι η ακόλουθη: 

συντάσσεται πρώτα µελέτη αποτύπωσης και κατόπιν µελέτη αποκατάστασης µε ότι αυτό 

συνεπάγεται, από την πλευρά των εξειδικευµένων µελετών.  

 Η φθορά που έχει υποστεί το κτίριο αποτυπώνεται σε µια πλήρη σειρά σχεδίων 

(αποτύπωση υπάρχουσας κατάσταση). Στη φάση αυτή γίνεται η διάγνωση της κατάστασης 

του κτιρίου και επιλέγονται οι απαραίτητες µελέτες που πρέπει να συνταχθούν.  

 Σε µία δεύτερη σειρά σχεδίων γίνεται η πρόταση αποκατάστασης, η οποία αν δεν 

αντιβαίνει στο σχετικό διάταγµα χαρακτηρισµού του κτιρίου, εκδίδεται η απαραίτητη 

οικοδοµική άδεια. 

 Β. Χαρακτηρισµένος οικισµός ως παραδοσιακός, µέσα στον οποίο βρίσκεται το 

κτίσµα (όχι παραδοσιακό) 

 Η δόµηση επιτρέπεται, σύµφωνα µε τις επιταγές του διατάγµατος χαρακτηρισµού του 

οικισµού. 

 Σε αυτά τις περιπτώσεις, έλεγχο ασκεί η αντίστοιχη υπηρεσία Πολεοδοµίας. Στο 

Νοµό Πιερίας οι χαρακτηρισµένοι οικισµοί είναι: ο Παλιός Παντελεήµονας, οι Παλιοί Πόροι, η 

Παλιά Σκοτίνα και η Μόρνα (Σκοτεινά). 

 Οι οικισµοί αυτοί είναι κτισµένοι µε τα παραδοσιακά υλικά (πέτρα, ξύλο),  αλλά 

άτεχνοι και φτωχικοί. Από αυτούς µόνο ο Παλιός Παντελεήµονας διατηρεί τον σφιχτό 

πολεοδοµικό του ιστό, και δίνει την εικόνα ενός πλήρους οικισµού. 
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         Ακολουθούν φωτοαντίγραφα σχεδίων αναπλάσεων από παλαιότερες µελέτες 

παροµοίων οικιστικών συνόλων, που δείχνουν το πνεύµα της επέµβασης σε παραδοσιακό 

χαρακτήρα. 
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44..ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ      

Στο χώρο του Ν. Πιερίας οι κατασκευές υπόκεινται στην ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία 

για τις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές. Ο ιδιώτης επενδυτής έχει το δικαίωµα να 

κτίσει τους χώρους που δικαιούται σύµφωνα µε τις απαραίτητες µελέτες που έχει εκπονήσει, 

και αυτές έχουν εγκριθεί από τη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας. Έχει το δικαίωµα να 

χρησιµοποιήσει όλα τα σύγχρονα υλικά και τις σύγχρονες εφαρµογές τους, υπόκειται µόνο 

στον τυπικό έλεγχο της ΕΠΑΕ, για την ποιότητα της αισθητικής που εφαρµόζει ο υπεύθυνος 

µελετητής (αρχιτέκτων ή πολιτικός µηχανικός). 

Είναι σαφές ότι θα προωθούνται οι προτάσεις που λαµβάνουν υπόψη τους µε σαφήνεια την 

προστασία του περιβάλλοντος, την οικονοµία στην κατανάλωση της ενέργειας, την αειφόρο 

διαβίωση των χρηστών και την διευκόλυνση των ΑΜΚ. 

Όλα τα παραπάνω γίνονται σαφή στις υποβαλλόµενες µελέτες οι οποίες συντάσσονται 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές  

 

55..  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΥΥ  

  Η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε την πρόταση του 

µελετητή, ανάλογα µε την περίπτωση του έργου, σε παραδοσιακό ή σύγχρονο περιβάλλον. 

Παραδοσιακό.  Η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του επενδυτή είναι 

εξαρτηµένη από την γενικότερη εικόνα του οικιστικού συνόλου, όπου ανήκει το ακίνητο. Οι 

επεµβάσεις θα είναι οι λιγότερες δυνατές και οι όποιες αλλοιώσεις θα αποκαθίστανται άµεσα. 

Εδώ είναι δύσκολη η εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. 

Σύγχρονο (µη παραδοσιακό).   Η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου είναι ελεύθερη 

και υπόκειται στην ισχύουσα νοµοθεσία του ΓΟΚ. 

 Ο σχεδιασµός λαµβάνει υπόψη τις τοπικές και τις µικροκλιµατικές συνθήκες, την ήδη 

υπάρχουσα βλάστηση και τον προσανατολισµό του οικοπέδου. Ακολουθεί η επιλογή φυτών 

προσαρµοσµένων στις τοπικές συνθήκες. Στη διαµόρφωση µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν διαπερατά υλικά, όπως χαλίκι, σπασµένες πέτρες και πλάκες µε οπές στις 

οποίες µπορεί να φυτευτεί γρασίδι. Έτσι το νερό της βροχής συγκρατείται στο έδαφος και 

συνεισφέρει στον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα.  

Σε κάθε περίπτωση βασικούς στόχους αποτελούν τα κάτωθι: 

Η βέλτιστη αξιοποίηση των τοπικών οικοδοµικών κανονισµών 

Η χρήση κατάλληλων οικοδοµικών υλικών φιλικών προς το περιβάλλον για τις 

πλακοστρώσεις, τις περιφράξεις, τις πέργκολες κλπ. 
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Η τοποθέτηση κατάλληλων φυτεύσεων στις όψεις των κτιρίων. Η επιλογή των ειδών της 

χλωρίδας πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την ανάδειξη και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος της περιοχής.  

Η κατασκευή στον περιβάλλοντα χώρο στοιχείων της λαϊκής παράδοσης (π.χ. φούρνοι, 

βρύσες κλπ.) που αποτελούν µαρτυρία συγκεκριµένων µορφών της κοινωνικής ζωής. Οι 

κατασκευές αυτές πρέπει να υπακούουν στις ιδιαίτερες µορφολογικές απαιτήσεις της 

περιοχή, να εναρµονίζονται µε αυτή και να αναδεικνύουν την ταυτότητά της (Κάτω Όλυµπος, 

Πιέρια). 

Οι πέργκολες αποτελούν ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό και λειτουργικό στοιχείο στις 

διαµορφώσεις των ελεύθερων χώρων. Κατά κανόνα συνδυάζονται µε καθιστικά γιατί 

προσφέρουν την σκιά τους, ιδίως κατά τους ζεστούς µήνες του χρόνου. Τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους συνήθως είναι ξύλο ή µέταλλο.  

Οι βρύσες είναι ένα άλλο λειτουργικό στοιχείο στις διαµορφώσεις των ελεύθερων χώρων. Η 

λειτουργία της βρύσης είναι καλύτερα να γίνεται µε µπουτόν, γιατί οι στρόφιγγες συνήθως 

αφήνονται ανοικτές, µε συνέπεια την κακή χρήση της βρύσης (σπατάλη, λίµνασµα νερού, 

κλπ.). Πρέπει να προβλέπεται σωστή αποχέτευση του νερού, ώστε αυτό να µην λιµνάζει 

γύρω από τη βρύση και να δηµιουργείται έτσι µια εστία ρύπανσης.     

Η τοποθέτηση κατάλληλων φωτιστικών σωµάτων. 

 

  

6. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΜΚ 

 Προκειµένου να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση των ΑΜΕΑ (Ατόµων µε Ειδικές 

ανάγκες) και των ΑΜΚ (Ατόµων µε Μειωµένη Κινητικότητα) αλλά και να τους δοθεί η 

δυνατότητα να συµµετέχουν ισότιµα σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής προτείνεται, όπου 

είναι εφικτό, να ενσωµατωθούν αρχές που να επιτρέπουν τη χρήση των υποδοµών από 

αυτές τις οµάδες ανθρώπων.  

 Ο γενικός στόχος είναι να καταργηθούν οι αρχιτεκτονικοί φραγµοί και οτιδήποτε 

καταργεί την αυτόνοµη διακίνηση και διαβίωση των ατόµων αυτών αλλά και να κάνουν το 

δοµηµένο περιβάλλον φιλικό, προσεγγίσιµο και ασφαλές για όλες τις κατηγορίες των 

χρηστών.  

 Σηµαντικός παράγοντας στην προσπέλαση και χρήση του δοµηµένου περιβάλλοντος 

από εµποδιζόµενα άτοµα -και κατ' επέκταση από όλους- είναι η ασφάλεια που παρέχεται 

τόσο από τον σχεδιασµό όσο και από τα χρησιµοποιούµενα υλικά και τον τρόπο 

κατασκευής. Πιο συγκεκριµένα: 

Η κλίση σε σχέση µε την απόσταση του διαµορφωµένου δαπέδου, αποτελούν βασική 

προυπόθεση για την αυτόνοµη διακίνηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των 
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εµποδιζόµενων ατόµων γενικότερα.Η ολισθηρότητα του δαπέδου, σε συνάρτηση µε την υφή 

του υλικού όσο και µε το ανάγλυφο της επιφάνειάς του, είναι µια άλλη παράµετρος της 

δυνατότητας κίνησης που πρέπει να εξετάζεται σοβαρά.  

Προσπελάσιµα -οριζοντίως και κατακορύφως, σε όλα τα επίπεδα-επιβάλλεται να 

κατασκευάζονται όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από κοινό, όπου ένα εµποδιζόµενο 

άτοµο µπορεί να φθάσει είτε ως επισκέπτης είτε ως εργαζόµενος. Τα κτίρια κατοικίας πρέπει 

να κατασκευάζονται προσαρµόσιµα ή - προκειµένου για υφιστάµενα - να µετατρέπονται σε 

προσπελάσιµα από εµποδιζόµενο άτοµο, εφόσον αυτό κατοικεί εκεί. 

Η διαστασιολόγηση των σηµείων εισόδου - εξόδου είναι αυτή που καθορίζει την ακτίνα 

αυτόνοµης διακίνησης και το µέγεθος δραστηριοποίησης των εµποδιζόµενων ατόµων, 

χαρακτηρίζοντας προσπελάσιµο ή µη κάποιο χώρο. Εποµένως είναι απαραίτητος ο σωστός 

σχεδιασµός των σηµείων εισόδου - εξόδου ώστε αυτά να εξυπηρετούν όλους τους χρήστες 

του δοµηµένου περιβάλλοντος.  

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις ράµπες, στις κλίµακες, στις εισόδους και στους χώρους 

υγιεινής.  

Α) Ράµπες 

Τα λειτουργικά στοιχεία µιας ράµπας είναι:  

η κλίση  

το µήκος  

το πλάτος  

τα πλατύσκαλα  

το σχήµα  

το δάπεδο  

τα στοιχεία προστασίας και ασφάλειας του χρήστη.  

 
Η κλίση της ράµπας κυµαίνεται από 0% - η ιδανική περίπτωση - και µπορεί να φτάσει στο 

10% ανάλογα µε το µήκος και την χρήση της.  

Το µήκος µιας ράµπας είναι συνάρτηση της κλίσης της, έτσι ώστε ο συνδυασµός αυτών των 

δύο χαρακτηριστικών να εξασφαλίζει την µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και άνεση στον 

χρήστη.  

Το πλάτος της ράµπας πρέπει να εξασφαλίζει την ασφαλή και άνετη διακίνηση του χρήστη. 

Το συνιστώµενο ελεύθερο πλάτος ράµπας µεταξύ των περιζωµάτων της γενικά είναι 1.30µ. 

Το σχήµα µιας ράµπας καθορίζεται από την κατεύθυνση του δαπέδου της και µπορεί να 

είναι αντίστοιχα ευθύγραµµο, τεθλασµένο, καµπύλο ή και µικτό.  
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∆άπεδο ράµπας ονοµάζεται η βατή επιφάνεια της ράµπας που χρησιµοποιείται από τους 

χρήστες της. 

Η επιφάνεια αυτή πρέπει να είναι από υλικό αντιολισθητικό, οµοιογενές, σταθερό, µε αντοχή 

στην χρήση και τις καιρικές συνθήκες  

Τα στοιχεία προστασίας και ασφαλείας που πρέπει να προσεχθούν είναι:  

το στηθαίο ή το κιγκλίδωµα ή ο συνδυασµός αυτών των δύο,  

ο χειρολισθήρας και  

το περίζωµα ( σοβατεπί)  

 Β) Κλίµακες και µηχανικά µέσα κάλυψης υψοµετρικών διαφορών 

Στις κλίµακες ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα στοιχεία προστασίας και ασφάλειας 

του χρήστη, και ιδιαίτερα στο κιγκλίδωµα, στο στηθαίο (ή στο συνδυασµό τους), στο 

χειρολισθήρα και στο σοβατεπί.  

Για την κάλυψη υψοµετρικών διαφορών σε παράλληλη τροχιά µε κλίµακες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν τα αναβατόρια κλιµάκων. Ιδιαίτερη είναι η χρησιµοποίηση τους όπου είναι 

αδύνατη η χρήση ανελκυστήρα (π.χ. παραδοσιακοί οικισµοί). Το µεγάλο πλεονέκτηµα τους 

είναι ότι µπορούν να τοποθετηθούν σε οποιασδήποτε µορφής κλιµακοστάσιο και όταν δε 

λειτουργούν δεν περιορίζουν το ωφέλιµο πλάτος της σκάλας. Εκτός των αναβατορίων 

κλιµάκων µπορούν να χρησιµοποιηθούν και αναβατόρια κατακόρυφης κίνησης που 

µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµα και για τη µεταφορά υλικών της επιχείρησης. 

 

Γ) Είσοδοι 

 Οι είσοδοι µπορεί να θεωρηθεί ότι καθορίζουν τελικά και την προσβασιµότητα σε 

κάθε κτίριο. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η προσβασιµότητα της κεντρικής εισόδου του 

κτιρίου από τα ΑΜΕΑ και τα ΑΜΚ, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: σύνδεση 

οδοστρώµατος-πεζοδροµίου, σύνδεση πεζοδροµίου-κτιρίου, θύρα εισόδου-δυνατότητα 

χρήσης του από ΑΜΕΑ και ΑΜΚ, εξοπλισµός της θύρας σε ύψος προσβάσιµο από ΑΜΕΑ 

και ΑΜΚ, σήµανση των εισόδων ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους από όλους. 

 

∆) Χώροι Υγιεινής 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορεί να θεωρηθεί ένα κτίριο προσβάσιµο σε ΑΜΕΑ και 

ΑΜΚ, είναι η ύπαρξη τουαλέτας WC (αλλά και µπάνιου σε κάποιες µορφές κτιρίων που 

χρησιµοποιούνται από κοινό), κατάλληλα διαµορφωµένης και µε τον απαραίτητο εξοπλισµό 

για την εξυπηρέτηση κάθε κατηγορίας χρηστών. Στο εσωτερικό των χώρων υγιεινής πρέπει 

να προβλέπεται ελεύθερος χώρος περιστροφής, διαµέτρου 1,50 µέτρα.  
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Και στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε γενικούς κανόνες όπως η 

σήµανση, η προσπέλαση και η είσοδος. Ειδικότερα στον εξοπλισµό πρέπει να δοθεί 

προσοχή στους νιπτήρες, καθρέπτες, λεκάνες, συστήµατα κλήσης βοήθειας, πάγκοι, 

διακόπτες, κρεµάστρες, δάπεδα, ώστε να είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν.     
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7. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ 

 

7.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Ο γενικός σκοπός παρόντος κειµένου είναι να οριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές για την 

ενσωµάτωση των αρχών της αειφορίας, του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και της ευρύτερης 

έννοιας της οικολογικής δόµησης στα κτίρια που θα χρηµατοδοτηθούν από το πρόγραµµα 

LEADER+. Ο ειδικότερος στόχος του όλου σχεδιασµού των κτιρίων αναφορικά µε την 

ενέργεια, το µικροκλίµα, την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και τα χρησιµοποιούµενα υλικά 

είναι η µέγιστη δυνατή συµµόρφωση µε τις αρχές της αειφορίας, προσαρµοσµένη στις 

συνθήκες της περιοχής εφαρµογής του προγράµµατος.  

Η αειφορία στα κτίρια και ευρύτερα στο δοµηµένο περιβάλλον θα µπορούσε να οριστεί σαν 

µια σειρά από δράσεις και προϋποθέσεις που εκτείνονται σε τρεις διαστάσεις: 

• Στο Οικολογικό Επίπεδο 

• Στο Οικονοµικό, καθώς και στο 

• Κοινωνικό και Πολιτισµικό Επίπεδο 

 

Η αειφορία στο οικολογικό επίπεδο έχει σαν κύριο στόχο αφενός την προστασία των 

φυσικών πηγών και αφετέρου την προστασία του οικοσυστήµατος.  Προστασία των φυσικών 

πηγών συνεπάγεται:  

• την προστασία του εδάφους, και συγκεκριµένα τις δράσεις αυτές ώστε να αποφευχθεί η 

παραπέρα χρήση µη δοµηµένης γης,  

• την προστασία των πηγών από οπού αντλούνται τα υλικά, και συγκεκριµένα την αποφυγή 

µεταφοράς εδάφους από και προς την περιοχή κατασκευής, την ελαχιστοποίηση της 

χρήσης των δοµικών υλικών, την µεγιστοποίηση της χρήσης ανακυκλωµένων υλικών, 

την προστασία των σπάνιων υλικών, την προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, καθώς 

και την ελαχιστοποίηση της χρήσης νερού. 

• την προστασία των ενεργειακών πηγών, που συνεπάγεται την βελτιστοποίηση του χρόνου 

λειτουργίας του κτιρίου, την ελαχιστοποίηση της χρησιµοποιούµενης ενέργειας, καθώς 

και την ελαχιστοποίηση της ενσωµατωµένης ενέργειας στα υλικά και τις υπηρεσίες. 

 

Παράλληλα, προστασία του οικοσυστήµατος, συνεπάγεται αντιµετώπιση:  
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• Tων πιθανών προβληµάτων που µπορούν να προκληθούν στο οικοσύστηµα. Τέτοιου 

είδους προβλήµατα σχετίζονται µε το πρόβληµα της αύξησης της θερµοκρασίας του 

πλανήτη, την όξινη βροχή, την µείωση του όζοντος, την φωτοχηµική ρύπανση, τα τοξικά 

απόβλητα και τις τοξικές επιδράσεις στον άνθρωπο,  

• Των πραγµατικών τοπικών προβληµάτων που σχετίζονται µε την διάβρωση του εδάφους, 

την προστασία του τοπικού βιοσυστήµατος, την προστασία των υδάτινων πόρων, την 

ελαχιστοποίηση της ρύπανσης του εδάφους και την προστασία των χαρακτηριστικών της 

τοπικής φύσης. 

 

H αειφορία στο οικονοµικό επίπεδο περιλαµβάνει δυο ειδών δράσεις: 

• Tην αξιοποίηση των οικονοµικών πηγών που διατίθενται από τη συγκεκριµένη επένδυση, 

που στην περίπτωση των κτιρίων θα πρέπει να θεωρηθεί σαν µεγάλου χρόνου πρόβληµα 

αξιοποίησης των διαθέσιµων πηγών. Αντί να επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση του αρχικού 

κόστους είναι προτιµητέο να επιλέγεται η λύση αυτή που παρουσιάζει την µεγαλύτερη 

δυνατή διάρκεια ζωής και την καλύτερη δυνατή ποιότητα. 

• Την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας, όπου συµπεριλαµβάνεται το κόστος της 

ενέργειας, του νερού, του καθαρισµού, της όποιας συντήρησης, καθώς και το κόστος των 

µελλοντικών επεµβάσεων. 

 

Η αειφορία στο κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο, περιλαµβάνει τρεις κυρίως άξονες 

δράσης: 

• Tην επίτευξη άνεσης και τη διατήρηση της υγείας των ενοίκων, καθώς και αυτών που 

κατασκευάζουν το κτίριο. Με την έννοια άνεση νοείται κυρίως η επίτευξη θερµικής και 

οπτικής άνεσης, η επίτευξη καλής ποιότητας εσωτερικού αέρα, καθώς και η ακουστική 

άνεση. Προστασία της υγείας των ενοίκων συνεπάγεται κυρίως την αποφυγή ρυπαντών 

στον εσωτερικό αέρα του κτιρίου και βελτιστοποίηση της ποιότητας του πόσιµου νερού. 

• Την επίτευξη της καλύτερης δυνατής λειτουργικής ποιότητας του κτιρίου. Επίτευξη ενός 

τέτοιου στόχου προϋποθέτει την µέγιστη δυνατή κατανόηση των δυνατοτήτων και 

χαρακτηριστικών του κτιρίου, την ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής επικοινωνίας 

ανάµεσα στο κτίριο και το περιβάλλον του, καθώς και την δηµιουργία συνθηκών 

λειτουργίας απόλυτα φιλικών προς τον χρήστη. 

• Την προστασία των κοινωνικών και οικονοµικών αξιών. Αυτή η δράση συνεπάγεται 

αφενός την προστασία των τοπικών κτιρίων και συγκεκριµένα την διατήρηση των 

ιστορικών κτιρίων, του τοπικού αρχιτεκτονικού προτύπου καθώς και την ελαχιστοποίηση 

των επεµβάσεων στην ιστορική δοµή του τοπικού δοµικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, 
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προϋποθέτει την διατήρηση και συντήρηση των τοπικών δικτύων, δηλαδή την 

µεγιστοποίηση χρήσης των τοπικών ενεργειακών πηγών, την ενσωµάτωση στον τοπικό 

ιστό των µαζικών µέσων µεταφοράς, την δηµιουργία τοπικών θέσεων εργασίας καθώς 

και την προτίµηση των τοπικών παραγωγών και προϊόντων που πληρούν οικολογικές 

προδιαγραφές. Τέλος, η προστασία των κοινωνικών και πολιτισµικών αξιών προϋποθέτει 

την διατήρηση της τοπικής γνώσης που µεταφράζεται συνήθως µέσα από την ειδική 

ποιοτική εργασία που πιθανά χαρακτηρίζει τοπικά τον τοµέα κάτι που θα µπορούσε να 

επιτευχθεί µε την εκπαίδευση που παρέχεται µέσα από την εργασία. 

 

 

7.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Οι ειδικοί στόχοι του πλαισίου της εµπειρογνωµοσύνης και ο τρόπος επίτευξής τους – µε την 

παράθεση των αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών – συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Επίτευξη χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Με βάση την Ελληνική 

νοµοθεσία, την κατασκευαστική πραγµατικότητα και τη διαθέσιµη τεχνογνωσία και 

τεχνολογία, και αξιοποιώντας την εµπειρία και γνώση των µελών της Ερευνητικής 

Οµάδας σε ό,τι αφορά στη διεθνή εµπειρία και την υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκή ενεργειακή 

νοµοθεσία διατυπώνονται προδιαγραφές για τα όρια της επιθυµητής κατανάλωσης 

ενέργειας ως προς την θέρµανση, τον κλιµατισµό και τον φωτισµό. Επίσης, ορίζονται οι 

ελάχιστες απαιτήσεις για την διαπερατότητα του κελύφους. Τα όρια αυτά είναι 

αυστηρότερα από τα σήµερα προβλεπόµενα, ώστε να επιτευχθεί ικανή βελτίωση της 

απόδοσης των κτιρίων, δεν είναι όµως τέτοια που να οδηγούν σε δυσανάλογη αύξηση 

του κατασκευαστικού κόστους. 

• Επίτευξη ευνοϊκών συνθηκών θερµικής άνεσης εντός των κτιρίων. Με βάση το διεθνές 

πρότυπο θερµικής άνεσης, όπως έχει γίνει αποδεκτό από την Ελληνική νοµοθεσία, 

διατυπώνονται οι επιθυµητές µέσες συνθήκες θερµικής άνεσης εντός των χώρων. 

Συγκεκριµένα, η επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία ανά είδος ζώνης, η υγρασία, η 

θερµοκρασία ακτινοβολίας, η ταχύτητα του αέρα, καθώς και η επιτρεπτή διακύµανση 

των παραµέτρων αυτών. 

• Επίτευξη βέλτιστης ποιότητας εσωτερικού αέρα. Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, όπως 

έχουν διατυπωθεί από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, διατυπώνονται προδιαγραφές 

ως προς τα επίπεδα εσωτερικού αέρα και τις διαδικασίες εξασφάλισης της ποιότητας 

αυτής. Συγκεκριµένα, ορίζονται προδιαγραφές ως προς τις απαιτήσεις των χώρων για 

αερισµό, τη µέγιστη επιτρεπόµενη συγκέντρωση ρυπαντών, καθώς και τις προδιαγραφές 

εκποµπής των υλικών των κτιρίων. 
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• Επίτευξη συνθηκών οπτικής και ακουστικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων. 

Προσδιορίζονται δυνατότητες και τεχνικές επίτευξης κύρια οπτικής και στη συνέχεια 

ακουστικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων και χαράσσονται κατευθυντήριες 

γραµµές για την αποδοτοτικότερη χρήση του τεχνητού φωτισµού σε συνάρτηση µε την 

εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού. 

• Ενεργειακή και περιβαλλοντική ποιότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών. Με βάση τη 

διεθνή εµπειρία ορίζονται οι προδιαγραφές των υλικών που θα πρέπει να αποφεύγονται, 

ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα τόσο του συπεριβάλλοντος.    

 

Ο προσδιορισµός των προδιαγραφών και κριτηρίων είναι προσαρµοσµένος σε κάθε 

κατηγορία κτιρίων για τις οποίες θα υπάρξουν επενδυτικές προτάσεις. Συγκεκριµένα, 

θεσπίζονται προδιαγραφές και κριτήρια για τις παρακάτω πέντε κατηγορίες κτιρίων: 

Α) Υποδοµές διανυκτέρευσης 

• Σε παραδοσιακούς οικισµούς 

• Εκτός παραδοσιακών οικισµών 

Β) Υποδοµές εστίασης 

• Σε παραδοσιακούς οικισµούς 

• Εκτός παραδοσιακών οικισµών 

Γ) Βιοτεχνικές µονάδες 

 

Κρίνεται προφανές πως οι προδιαγραφές για συγκεκριµένες παραµέτρους που επηρεάζουν 

την ενεργειακή συµπεριφορά των κτιρίων είναι κοινές για όλες τις παραπάνω κατηγορίες. 

Τέτοιες είναι όσες αφορούν στο µικροκλίµα και τα Η/Μ συστήµατα των κτιρίων. 

Παραλλαγές παρουσιάζονται ιδιαίτερα στη διάκριση µεταξύ παραδοσιακών και µη κτιρίων, 

αφού τα πρώτα διακρίνονται από µια ιδιάζουσα κατάσταση αναφορικά µε τις λύσεις 

βιοκλιµατικού σχεδιασµού που µπορούν να ενσωµατωθούν στο κέλυφος τους. Ειδικότερα, η 

αδυναµία παρέµβασης στις εξωτερικές όψεις αυτών των κτιρίων επιβάλλει τη χρήση 

ιδιαίτερων τεχνικών και λύσεων που να συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ενέργειας. 

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις επίσης συναντώνται και στις βιοτεχνικές µονάδες αφού πέρα 

από την κατανάλωση ενέργειας για τη θερµική και οπτική άνεση των χώρων τους απαιτείται 

και η θέσπιση κάποιων γενικών προδιαγραφών χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας στην 

παραγωγική τους διαδικασία. 

Επίσης, στις υποδοµές εστίασης ιδιαίτερη µέριµνα δίνεται στις προδιαγραφές της ποιότητας 

εσωτερικού αέρα και του αντίστοιχου αερισµού των εσωτερικών χώρων αυτών των κτιρίων. 

Στα παρακάτω κεφάλαια προσδιορίζεται αναλυτικότερα το πλαίσιο των προδιαγραφών και 

κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να τα λάβουν εξαρχής υπόψη τους οι µελετητές που θα 
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συντάξουν τις µελέτες των προτάσεων. Τα κριτήρια που τίθενται είναι προσαρµοσµένα στη 

µορφή, στο είδος και στη χρήση των κτιρίων, αλλά ταυτόχρονα παρέχουν στους µελετητές 

και την απαραίτητη ευελιξία για την εκπόνηση ικανών προτάσεων. 

Σηµειώνεται πως η µορφή των κριτηρίων διακρίνεται κατά περίπτωση σε ποσοτικά ή 

ποιοτικά κριτήρια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             
 
 

 

8. Προδιαγραφές βελτίωσης µικροκλίµατος 

Η διατύπωση προδιαγραφών βελτίωσης του µικροκλίµατος καθώς και του ευρύτερου 

περιβάλλοντος των κτιρίων έχει ως αντικείµενο την παροχή συνθηκών θερµικής και οπτικής 

άνεσης µέσα και γύρω από τα κτίρια µε ενεργειακά αποδοτικό τρόπο όπως αυτός εκφράζεται 

µε την επιθυµητή µείωση των θερµικών κερδών και αύξηση των θερµικών απωλειών. 
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Καθίσταται, δηλ., σαφές ότι η βελτίωση του µικροκλίµατος αφορά κύρια τα ψυκτικά φορτία 

των κτιρίων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. 

Συγκεκριµένα, στόχος του όλου σχεδιασµού για την βελτίωση του µικροκλίµατος στην 

περιοχή των κτιρίων είναι: 

• αφενός η µείωση κατά την διάρκεια της θερµής περιόδου της ηµέρας, της αδιατάρακτης 

θερµοκρασίας του περιβάλλοντος κατά τουλάχιστον δυο βαθµούς, (2οC),  

• αφετέρου η επίτευξη θερµικής άνεσης των χρηστών των χώρων.  

 

Η βελτίωση του µικροκλίµατος στην περιοχή κτιρίων µπορεί να επιτευχθεί µε την χρήση 

τριών τεχνικών: 

• ανοικτών χώρων, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας έκθεση των χρηστών του χώρου 

στην ηλιακή ακτινοβολία, και 

• Την µέγιστη δυνατή φύτευση των χώρων, ώστε αφενός να παρέχεται σκίαση αφετέρου 

µέσω της εξατµισοδιαπνοής να µειώνεται η θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Η δράση 

αυτή µπορεί να συνδυαστεί µε τη χρήση και υδάτινων επιφανειών που επίσης 

επηρεάζουν µε ανάλογο τρόπο το µικροκλίµα. 

 

 

8.1 Επιρροή του µικροκλίµατος από τη βλάστηση και τις υδάτινες επιφάνειες 

Βλάστηση 

Γενικά, η βλάστηση συµµετέχει µε πέντε τρόπους στην αποφυγή της υπερθέρµανσης κατά τη 

θερινή περίοδο: 

• Με το σκιασµό, που διασφαλίζει το φύλλωµα, παρέχει στις υποκείµενες επιφάνειες, τις 

όψεις και στα ανοίγµατα των κτιρίων. 

• Με τη µείωση της ακτινοβολίας µεγάλου µήκους κύµατος, διευκολύνεται η αποβολή 

θερµότητας από τις θερµές όψεις του κτιρίου. 

• Με την εξάτµιση νερού και την παραγωγή δρόσου κατά τις βιολογικές διεργασίες. 

• Με την αποφυγή ανάκλασης της ακτινοβολίας σε παρακείµενες επιφάνειες, η οποία θα 

είχε ως αποτέλεσµα τη θερµική επιβάρυνσή τους. 

• Με τη δυνατότητα εκτροπής του ανέµου για µεγαλύτερη απαγωγή θερµικού φορτίου.  

  

Ο σκιασµός, ο οποίος παρέχεται από ένα δέντρο, είναι καλύτερος από οποιοδήποτε σκιασµό 

µπορούν να προσφέρουν τεχνητές διατάξεις σκιασµού. Παράλληλα µε την αποφυγή 

υπερθέρµανσης των σκιασµένων επιφανειών, πραγµατοποιείται και µεταβολή των ιδιοτήτων 

του αέρα γύρω από το δέντρο. Σηµειώνεται πως ο αέρας υπό τη σκιασµένη περιοχή ενός 
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δέντρου, είναι τουλάχιστον κατά 4.5°C δροσερότερος σε σχέση µε τον αέρα στη µη 

σκιασµένη περιοχή. 

Άλλη µια διαφοροποίηση σε σχέση µε τις τεχνητές κατασκευές, απορρέει από το γεγονός ότι 

η ακτινοβολία, η οποία ανακλάται στις γύρω επιφάνειες, στην περίπτωση των φυτών είναι 

ελάχιστη (<20%), ενώ η θερµοκρασιακή άνοδος στη µάζα του φυτού είναι πολύ µικρότερη 

από οποιοδήποτε τεχνητό υλικό, λόγω των βιολογικών τους διεργασιών. 

Η χρήση των δέντρων για τη διασφάλιση του σκιασµού κατά τη θερινή περίοδο, αποτελεί 

γνωστή τεχνική του ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων. Η χωροθέτηση των δέντρων στο 

οικόπεδο γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατεύονται οι νότιες και οι δυτικές όψεις 

του κτιρίου, οι οποίες συχνά εµφανίζουν και τη µεγαλύτερη διάρκεια προσβολής από την 

ηλιακή ακτινοβολία. Η χρήση των φυλλοβόλων δέντρων, πέρα από το θερινό σκιασµό είναι 

σε θέση να παρέχει επαρκή ηλιασµό των όψεων κατά τη χειµερινή περίοδο. Ωστόσο, ακόµη 

και όταν τα δέντρα δεν έχουν φύλλωµα, ασκούν ορισµένο σκιασµό στο κτίριο, µειώνοντας 

την ευεργετική δράση του ήλιου τον χειµώνα.  

Σχήµα 2.1. Ηλιοπροστασία από φυλλοβόλα δέντρα σε νότιες όψεις 

 

Προκ

ειµέν

ου τα 

δέντρ

α να 

είναι 

σε 

θέση 

να 

παρέ

χουν σκιασµό το καλοκαίρι και να ελαχιστοποιούν τη µείωση της ηλιακής πρόσπτωσης το 

χειµώνα, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ως προς το µέγεθος και τη χωροθέτησή τους. 

Προσοχή χρειάζεται και στην επιλογή των δέντρων, προκειµένου ο σκιασµός ο οποίος 

επιτυγχάνεται σε κάθε περίοδο του έτους να είναι ο επιθυµητός. 

 

Σχήµ

α 

2.2. 

Βασι

κά 
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χαρακτηριστικά ροής ανέµου σε µια ζώνη προστασίας 

 

Πέρα από τη µείωση της επίδρασης του ανέµου στο κτίριο, η βλάστηση µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί και για την καθοδήγηση των ασθενέστερων αέριων ρευµάτων κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να γίνεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του φυσικού αερισµό των εσωτερικών 

χώρων. Αυτό επιτυγχάνεται είτε µε την τοποθέτηση των φυτών κατά τέτοιο τρόπο που να 

εκτρέπονται οι αέριες µάζες ώστε να εισέλθουν στο κτίριο, είτε µε τη δηµιουργία περιοχών 

υποπιέσεων, οι οποίες επιτυγχάνουν ανάλογα αποτελέσµατα.  

Σχήµα 2.3. Χρήση δέντρων ως ανεµοφράκτες για την προστασία του κτιρίου από τους 

ψυχρούς ανέµους 

 

Αν µάλιστα τα φυτά τα οποία χρησιµοποιούνται ως ανεµοφράκτες παρουσιάζουν έντονη 

εξατµισοδιαπνοή, ο εισερχόµενος στο κτίριο αέρας, αναµένεται να είναι δροσερότερος του 

ατµοσφαιρικού, αφού θα ψύχεται διαπερνώντας τη µάζα των φυτών. 
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Σχήµα 2.4. Χωροθέτηση φυτών στο οικόπεδο φυτών για την εκµετάλλευση των ασθενών 

αέριων ρευµάτων για το δροσισµό του κτιρίου 

  

Αντίστοιχη συµπεριφορά εµφανίζει και η φύτευση γρασιδιού ή κηπάριων στον περιβάλλοντα 

χώρο του κτιρίου. 

Σχήµα 2.5. Παράδειγµα προστασίας όψης κτιρίου από την παρουσία επιφάνειας πυκνής 

φύτευσης µε αναρριχητικά φυτά 

 

Εκτός από τη χρήση δέντρων για το σκιασµό των όψεων ενός κτιρίου, η χρήση 

αναρριχητικών φυτών µπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική λύση για το σκιασµό, 

αλλά και τη µείωση των απωλειών από την πρόσπτωση του ψυχρού ανέµου στην όψη τον 
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χειµώνα. Τα αναρριχητικά φυτά, δηµιουργούν ένα πρόσθετο κέλυφος, το οποίο προστατεύει 

τις εξωτερικές επιφάνειες από τις καιρικές επιδράσεις. Η συγκεκριµένη λύση βέβαια, 

παρουσιάζει αυξηµένες απαιτήσεις κατά την κατασκευή, προκειµένου να αποφευχθούν 

προβλήµατα υγρασίας. Η πρόσθετη κατασκευή ενός πλέγµατος σε απόσταση από το κτίριο 

είναι σε θέση να µειώσει τους κινδύνους προσβολής της όψης από την υγρασία, ενώ 

επιτρέπει και την κυκλοφορία του αέρα.  

Η χρήση πέργκολας επίσης, κυρίως για το σκιασµό βεραντών αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογη 

λύση, αφού πέρα από το σκιασµό, η ικανότητα να δροσίζει τον υποκάτω χώρο µπορεί να 

συνδυαστεί µε µια στρατηγική διαµπερούς φυσικού αερισµού, ώστε στο κτίριο να εισέρχεται 

αέρας ελαφρώς δροσερότερος του ατµοσφαιρικού. 

 

Υδάτινες επιφάνειες 

Οι υδάτινες επιφάνειες τροποποιούν το µικροκλίµα της περιοχής τους µε δύο τρόπους: 

• η εξάτµιση απορροφά θερµότητα από τον αέρα και  

• ο θερµός αέρας ψύχεται κατά την επαφή µε τη ψυχρότερη επιφάνεια του νερού 

 

∆εξαµενές νερού και συντριβάνια µπορούν να χρησιµεύσουν ω πηγές δροσισµού που 

µειώνουν τη θερµοκρασία του ατµοσφαιρικού αέρα καθώς και του εισερχόµενου στο κτίριο 

αέρα. 

Σχήµα 2.6. Μείωση της θερµοκρασίας του εισερχόµενου αέρα λόγω της εξάτµισης σε υδάτινες 

επιφάνειες 
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Καθώς οι υδάτινες επιφάνειες αυξάνουν την υγρασία του αέρα, είναι πολύ ευεργετικές σε 

ξηρά κλίµατα, ωστόσο µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη θερµική άνεση σε υγρά 

κλίµατα.  

 

 

8.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ. 

Οι υπαίθριοι χώροι των κτιρίων των επενδυτικών προτάσεων µπορούν να ταξινοµηθούν σε 

τρεις κατηγορίες.   

• Κατηγορία Α: Στους χώρους κυκλοφορίας των παντός είδους  χρηστών των χώρων, 

(πεζών). Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι πεζόδροµοι και τα πεζοδρόµια των 

αυτοκινητόδροµων. Χώροι κυκλοφορίας πλάτους µεγαλυτέρου του 1.5 µέτρων 

(µονοπάτια) υπάγονται στην παρούσα κατηγορία.  

• Κατηγορία Β: Στους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους εξυπηρέτησης των επισκεπτών και 

παντός είδους χρηστών. Στην κατηγορία αυτή κυρίως ταξινοµούνται οι χώροι 

στάθµευσης και οι ανοικτοί χώροι υποδοχής, και µονοπάτια πλάτους µικρότερου των 1.5 

µέτρων. 

• Κατηγορία Γ: Στους λοιπούς µη προσβάσιµους από τους χρήστες ανοικτούς χώρους 

καθώς και τους χώρους γύρω από τα κτίρια.  

 

 

8.2.1 Προδιαγραφές για τους χώρους της Κατηγορίας Α 

• Οι χώροι αυτοί οφείλουν να σκιάζονται σχεδόν πλήρως κατά την διάρκεια της ηµέρας. Ο 

συντελεστής σκιασµού επί του εδάφους πρέπει να είναι κατά την περίοδο 9:00 - 19:00 

µικρότερος από 0.15 για όλο το µήκος και πλάτος του δρόµου. 

Σαν συντελεστής σκιασµού, SS, ορίζεται : 

 

Ηλιακή Ακτινοβολία στο επίπεδου του σκιασµένου δρόµου  

SS =  ------------------------------------------------------------------------------ 

Ηλιακή Ακτινοβολία στο επίπεδο του πλήρως ασκίαστου δρόµου 

 

• Ο σκιασµός των πεζοδρόµων οφείλει να επιτυγχάνεται κύρια µε χρήση φυτών 

τοποθετηµένων σε υπερυψωµένες πέργκολες υπεράνω των πεζοδρόµων.  

• Για του πεζοδρόµους κυρίου άξονα προσανατολισµού Ανατολή - ∆ύση (+- 25 µοίρες) το 

πλάτος κάθε πέργκολας οφείλει να είναι τουλάχιστον ίση µε το πλάτος του δρόµου. Για 

τους λοιπούς δρόµους η πέργκολα οφείλει να υπερβαίνει κατά 70 cm το πλάτος του 
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δρόµου και στις δυο πλευρές του, εκτός εάν επιτυγχάνεται πλευρικός σκιασµός µε άλλο 

τρόπο.  

• Τα χρησιµοποιούµενα φυτά πάνω στις πέργκολες θα πρέπει να είναι φυλλοβόλα και θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται το αυτόµατο πότισµα τους. 

• Επικουρικά οι πεζόδροµοι µπορούν να σκιάζονται από δέντρα φυτεµένα κατά µήκος των 

πεζοδρόµων.   

• Το ύψος κάθε πέργκολας, ο τρόπος κατασκευής της καθώς και το είδος των 

χρησιµοποιούµενων φυτών θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

του πεζοδρόµου και επαφίονται στον µελετητή. 

• Σε περιπτώσεις όπου για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους δεν είναι τοπικά δυνατή η χρήση 

φυτεµένης πέργκολας, τότε ο σκιασµός µπορεί να επιτευχθεί µε αλλού είδους σκιάστρα. 

Τα σκιάστρα αυτά θα πρέπει να παρουσιάζουν συντελεστή ανακλαστικότητας στην 

ηλιακή ακτινοβολία άνω του 0,85.  Τα υλικά που θα χρησιµοποιούν στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει αφενός να µην επιβαρύνουν το περιβάλλον  κατά την φάση της 

παραγωγής τους η την λειτουργία τους, να µην εκπέµπουν επιβλαβή για την υγεία 

εκποµπές, (όπως ορίζονται στις προδιαγραφές ποιότητας εσωτερικού αέρα), και να µην 

απαιτούν µεγάλο ενεργειακό ποσό για την κατασκευή τους. Παράλληλα, θα πρέπει να 

διατηρούν τις οπτικές τους ιδιότητες για διάρκεια άνω των 15 ετών και να µην απαιτούν 

ιδιαίτερα µεγάλη συντήρηση. Υποδεικνύεται να αποφευχθεί η χρήση PVC ή 

πολυκαρβονικών υλικών. 

 
 

8.2.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β. 

ΧΩΡΟΙ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

• Οι χώροι αυτοί, εφόσον υποδέχονται άτοµα που παραµένουν επί µακρόν, (χώροι 

υποδοχής) οφείλεται να σκιάζονται πλήρως. Ο συντελεστής σκιασµού επί του εδάφους, 

όπως ορίστηκε παραπάνω, οφείλει να είναι µικρότερος από 0.15 για τουλάχιστον το 95% 

του συνολικού εµβαδού του χώρου.  

• Ο σκιασµός µπορεί να επιτευχθεί είτε µε την χρήση οριζόντιας υπερυψωµένης 

πέργκολας, όπως στην περίπτωση της κατηγορίας Α, είτε µε αλλά υλικά σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές της τελευταίας παραγράφου της κατηγορίας Α.  Συνδυασµός υλικών η 

τεχνικών για την κάλυψη επιµέρους τµηµάτων του χώρου είναι επίσης δυνατός. 

• Σε περίπτωση όπου οι διαστάσεις του χώρου είναι σηµαντικά µεγάλες θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται υπό το σκιάστρο επαρκής φυσικός φωτισµός.  

• Το ύψος κάθε σκιάστρου η πέργκολας, ο τρόπος κατασκευής της καθώς και το είδος των 

χρησιµοποιούµενων φυτών θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

του χώρου υποδοχής, και επαφίονται στον µελετητή. 
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• Επικουρικά οι χώροι µπορούν να σκιάζονται από δέντρα φυτεµένα περιµετρικά.   

• Η φύτευση στους χώρους αυτούς θα πρέπει να είναι η µέγιστη δυνατή χωρίς να 

εµποδίζεται η εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών του χώρου. Η φύτευση πρέπει να 

περιλαµβάνει δέντρα, θάµνους η γκαζόν. Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να 

εξασφαλίζεται η ανάπτυξη των χρησιµοποιούµενων φυτών υπό τις συγκεκριµένες 

συνθήκες φωτισµού και ακτινοβολίας. 

• Εφόσον είναι δυνατόν, είναι επιθυµητή η ενσωµάτωση στον χώρο υδάτινων επιφανειών ή 

άλλων συστηµάτων ή τεχνικών ροής νερού ώστε να εξασφαλίζεται εξάτµιση. ∆εν 

ενθαρρύνεται η χρήση τεχνικών ψεκασµού µε micronisers.  

 

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

• ∆εν υφίσταται υποχρέωση πλήρους, αλλά µόνο µερικού σκιασµού των χωρών αυτών. 

Επιθυµητό είναι να σκιάζεται το µέγιστο δυνατό τµήµα του χώρου.  

• Η µερική σκίαση µπορεί να επιτυγχάνεται µε τη χρήση περιµετρικής φύτευσης αρκετού 

ύψους ώστε να καλύπτεται σηµαντικό µέρος του χώρου. Στην περίπτωση όπου οι χώροι 

στάθµευσης είναι σηµαντικά µεγάλοι και η περιµετρική φύτευση σκιάζει σχετικά µικρό 

µέρος του χώρου, τότε θα πρέπει να προβλεφθεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό πλέον του 

χώρου στάθµευσης, φύτευση αντίστοιχη µε την περιµετρική. 

• Χρήση αλλού είδους συστηµάτων η τεχνικών σκίασης είναι επιτρεπτή εφόσον καλύπτει 

τις προδιαγραφές για τα υλικά που τέθηκαν στην τελευταία παράγραφο της κατηγορίας 

Α. 

• Στην περίπτωση όπου τα υλικά που θα τοποθετηθούν επί του εδάφους το επιτρέπουν, 

(παραδείγµατος χάριν διάτρητοι κυβόλιθοι), είναι επιθυµητό να γίνει επιφανειακή 

φύτευση του χώρου, (γκαζόν η κάτι αντίστοιχο). 

 
 

8.2.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ. 

ΧΩΡΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Οι χώροι γύρω από τα κτίρια,  θα πρέπει να φυτεύονται, ώστε αφενός να εξασφαλίζεται ο 

µέγιστος δυνατός σκιασµός των διάφανων και αδιαφανών τµηµάτων των κτιρίων και 

αφετέρου λόγω της εξατµισοδιαπνοής να µειώνεται η θερµοκρασία του περιβάλλοντος αέρα. 

• Η φύτευση µε δέντρα γύρω από τα κτήρια οφείλει κυρίως να καλύπτει τις νότιες, δυτικές 

και ανατολικές επιφάνειες των κτιρίων. Τα δέντρα θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια 

απόσταση από το κτίριο ώστε να εξασφαλίζεται η σκίαση του. Στις νότιες επιφάνειες των 

κτιρίων προτιµάται η χρήση φυλλοβολών δέντρων η φυτών ώστε να µην περιορίζονται τα 

ηλιακά κέρδη κατά την διάρκεια του χειµώνα. 
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• Περιµετρικά από τα κτίρια θα πρέπει να τοποθετείται η µέγιστη δυνατή επιτρεπτή 

επιφανειακού πράσινου. 

• Είναι επιθυµητή η ενσωµάτωση στον χώρο υδάτινων επιφανειών η άλλων συστηµάτων η 

τεχνικών ροής νερού ώστε να εξασφαλίζεται εξάτµιση. Θα πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια 

ώστε να µην υπάρχει ιδιαίτερα µεγάλη αύξηση της υγρασίας σε τοπικό επίπεδο.  

 

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Βελτίωση του µικροκλίµατος µπορεί να επιτευχθεί µε την µέγιστη δυνατή χρήση πράσινου 

καθώς και την χρήση υδάτινων πηγών και δεξαµενών. Οι λοιποί χώροι του όλου 

συγκροτήµατος, προσφέρονται για την ανάπτυξη µιας τέτοιας στρατηγικής. ∆εδοµένου ότι 

στους χώρους αυτούς συνήθως δεν υπάρχει ανθρώπινη κυκλοφορία, δεν απαιτείται η σκίαση 

τους. Οι προδιαγραφές  για τους χώρους αυτούς  εντοπίζονται στα παρακάτω: 

• Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να φυτευτούν στο µέγιστο δυνατό ποσοστό τους. Είναι 

επιθυµητό να αποφευχθεί στο µέγιστο δυνατό ποσοστό η ύπαρξη γυµνού εδάφους.  

• Το είδος των δέντρων και γενικότερα των φυτών που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να είναι 

αποτέλεσµα ειδικής φυτοτεχνικής µελέτης που θα έχει σαν στόχο την µέγιστη δυνατή 

µείωση της τοπικής θερµοκρασίας.  

•  Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η ενσωµάτωση στους χώρους αυτούς υδάτινων επιφανειών η 

άλλων συστηµάτων η τεχνικών ροής νερού ώστε να εξασφαλίζεται εξάτµιση. 

 
 

8.3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Η επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή των κτιρίων αλλά και 

των ανοικτών χώρων, πρέπει να υπακούει στις παρακάτω περιβαλλοντικές αρχές. Είναι 

ευνόητο ότι τα υλικά θα πρέπει να ικανοποιούν παράλληλα τις οποίες άλλες προδιαγραφές 

χρήσης, δηλαδή αντοχή, αισθητική, διάρκεια κλπ. 

• Να συντελούν στην δηµιουργία βέλτιστου θερµικού κλίµατος στην περιοχή χρήσης τους, 

χωρίς να υποβαθµίζουν το οπτικό περιβάλλον. 

• Κατά την φάση της κατασκευής και χρήσης τους να προκαλούν την µικρότερη δυνατή 

επιβάρυνση στο περιβάλλον συµπεριλαµβανόµενων πιθανών εκποµπών, και να απαιτούν 

την µικρότερη δυνατή χρήση πρώτων υλών και ενέργειας τόσο για την παράγωγη όσο και 

για την µεταφορά τους. 

• Να παρουσιάζουν το µικρότερο δυνατό ολοκληρωµένο κόστος ζωής, (life cycle cost), 

συµπεριλαµβανόµενου του κόστους επένδυσης, λειτουργίας, συντήρησης, κλπ. 
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Σαν  εξωτερική χώροι νοούνται οι δρόµοι κίνησης αυτοκίνητων και πεζών, τα πεζοδροµία, οι 

ανοικτοί χώροι στάθµευσης και οι περιβάλλοντες χώροι τα κτίρια.   

 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ - ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

• Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι ανοικτού χρώµατος και να 

παρουσιάζουν ανακλαστικότητα στο ηλιακό φάσµα µεγαλύτερη από 0,25. Θα πρέπει να 

ληφθεί πρόνοια, ώστε το χρησιµοποιούµενο υλικό να µην δηµιουργεί θάµβωση. 

• Η κατασκευή των πεζοδροµίων, πεζοδρόµων και χώρων στάθµευσης  θα πρέπει να είναι 

υδατοδιαπερατή και να επιτρέπει αφενός την συλλογή του νερού και αφετέρου την 

εξάτµιση του νερού του εδάφους. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση υλικών µερικής 

κάλυψης του εδάφους.  

• Εάν και εφόσον είναι δυνατόν τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν και κυρίως πιθανά 

τσιµεντένια µικροτεµάχια, να προέρχονται από ανακυκλωµένο τσιµέντο. 

• Η χρήση ασφάλτου θα πρέπει να αποφευχθεί. 

• Τα χρησιµοποιούµενα υλικά να προέρχονται από περιοχή όσον το δυνατόν πλησιέστερη 

του εργοταξίου.  

 

 

8.4 Κριτήρια εφαρµογής των προδιαγραφών  

Η υιοθέτηση των παραπάνω προδιαγραφών στις επενδυτικές προτάσεις θα ληφθεί υπόψη από 

τους εµπειρογνώµονες, όχι από την αυστηρή τήρηση (που θα ήταν η ιδανική περίπτωση), 

αλλά από την προσαρµογή στο πνεύµα που προδιαγράφουν οι παραπάνω απαιτήσεις και 

συνοπτικά συνοψίζεται στη χρήση κατάλληλων (ψυχρών) υλικών και την χωροθέτηση 

βλάστησης στον περιβάλλοντα των κτιρίων χώρων. 

Η προσαρµογή των επενδυτικών προτάσεων στις προδιαγραφές που σχετίζονται µε το 

µικροκλίµα των κτιρίων θα ληφθεί υπόψη µε τη µείωση των µέσων εξωτερικών 

θερµοκρασιών κατά έναν (1oC) ή δύο (2oC) βαθµούς Κελσίου (κατά την κρίση των 

εµπειρογνωµόνων) στον υπολογισµών των ψυκτικών φορτίων και της κατανάλωσης 

ενέργειας κατά την θερινή περίοδο.   

Με αυτόν τον τρόπο θα η πλήρωση των προτάσεων για τη βελτίωση του µικροκλίµατος θα 

έχει ως αντίκτυπο τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για δροσισµό όπως αυτή θα 

εξάγεται από τη χρησιµοποιούµενη µέθοδο ή στην περίπτωση της απουσίας κλιµατιστικού 

συστήµατος θα συνιστά ένα σηµαντικό παράγοντα αιτιολόγησης αυτής της απουσίας. 
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9. Προδιαγραφές αρχών βιοκλιµατικού σχεδιασµού 

Στις παρακάτω παραγράφους πραγµατοποιείται µια εκτενής παρουσίαση των προδιαγραφών 

σχετικά µε τις αρχές βιοκλιµατικού σχεδιασµού που οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να 

υιοθετήσουν στα προς κατασκευή κτίρια.  
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9.1 Θερµοµόνωση δοµικών στοιχείων 

Η µόνωση του κελύφους των κτιρίων συντελεί στη βελτίωση της θερµικής προστασίας του 

κελύφους του κτιρίου µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του συµπεριφοράς – µε 

τη µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας – και παράλληλα την επίτευξη συνθηκών άνεσης 

στους εσωτερικούς του χώρους. 

Ασφαλώς, η θερµοµόνωση του κελύφους των κτιρίων αποτελεί απαιτούµενου και του 

Κανονισµού Θερµοµόνωσης Κτιρίων, ωστόσο στο πλαίσιο του προγράµµατος LEADER+ 

και της εφαρµογής του στη συγκεκριµένη περιοχή του νοµού Πιερίας, προδιαγράφονται 

αυξηµένες απαιτήσεις θερµικής προστασίας του κελύφους των κτιρίων που οδηγούν σε 

ιδιαιτερότητες σχετικά µε την επιλογή του θερµοµονωτικού υλικού, την ποσότητά (πάχος) 

του, καθώς και τον τρόπο εφαρµογής του. 

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεκριµένες λύσεις θερµοµόνωσης των δοµικών στοιχείων 

κτιρίων σε νέες κατασκευές. 

 

∆ικέλυφη τοιχοποιία 

Για την κατασκευή δικέλυφης τοιχοποιίας ακολουθείται η παρακάτω διαδοχή εργασιών: 

Κατασκευή της εξωτερικής οπτοπλινθοδοµής µέχρι του ύψους των 60 cm. Κατασκευή της 

εσωτερικής οπτοπλινθοδοµής µέχρις το ίδιο ύψος. Τοποθέτηση θερµοµονωτικού υλικού σε 

µορφή πλάκας (πολυστερίνης, πετροβάµβακα) στο διάκενο των δύο οπτοπλινθοδοµών. 

Τοποθέτηση πλαστικών στηριγµάτων ανά αποστάσεις ενός µέτρου στη στρώση του 

κονιάµατος, ώστε να συνδέουν τα δύο κελύφη µεταξύ τους. Επίχριση της εξωτερικής και 

εσωτερικής επιφάνειας του τοίχου. 

Στην περίπτωση δικέλυφης τοιχοποιίας µε σενάζ ακολουθείται η παρακάτω διαδοχή 

εργασιών: 

Κατασκευή της εξωτερικής οπτοπλινθοδοµής µέχρι του ύψους του σενάζ. Τοποθέτηση 

πλακών είτε εξηλασµένης ή βαριάς διογκωµένης πολυστερίνης είτε πετροβάµβακα. 

Κατασκευή της εσωτερικής οπτοπλινθοδοµής µέχρις του ύψους του σενάζ. Τοποθέτηση των 

ξυλότυπων στα δύο πλαϊνά του σενάζ, στο εξωτερικό πλαϊνό τοποθετείται πλάκα 

εξηλασµένης, στη συνεχεία τοποθετείται ο οπλισµός και  σκυροδετείται το σενάζ. 

Κατασκευή της συνέχειας της εξωτερικής οπτοπλινθοδοµής πάνω από του ύψους του σενάζ. 

Τοποθέτηση του θερµοµονωτικού υλικού. Κατασκευή της εσωτερικής οπτοπλινθοδοµής. 

Επίχριση της εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας του τοίχου. Ανά αποστάσεις καθ’ ύψος 

τα δύο κελύφη συνδέονται µεταξύ τους µε πλαστικά στηρίγµατα που τοποθετούνται εντός 

του κονιάµατος. 
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Σχήµα 3.1. Κάτοψη γωνίας τοίχου – τοιχείο – τοίχου σε δικέλυφη τοιχοποιία 

Σχήµα 3.2. Τοµή δικέλυφης τοιχοποιίας µε σενάζ 

 

Εξωτερική θερµοµόνωση τοιχοποιίας 
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Για την κατασκευή εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας ακολουθείται η παρακάτω 

διαδοχή εργασιών:  

Κατασκευή εξωτερικής τοιχοποιίας. Ανάπτυξη ικριώµατος σε όλο το ύψος και το πλάτος του 

τοίχου εφόσον απαιτείται. Στερέωση του θερµοµονωτικού υλικού – εξηλασµένη πολυστερίνη 

ή σκληρό ινώδη πετροβάµβακα – επί της τοιχοποιίας µε ειδική κόλλα ή πλαστικά βύσµατα ή 

µε συνδυασµό τους. Εξωτερικό επίχρισµα (συνθετικό ή κοινό). Βαφή της όψης µε αδιάβροχα 

ανόργανα χρώµατα σε δυο στρώσεις που επιτρέπουν τη διαπνοή του τοίχου. 

Σηµεία προσοχής κατά την κατασκευή: 

α) Το τέλος του πλέγµατος να µη συµπίπτει µε το τέλος της θερµοµονωτικής πλάκας. 

β) Το ένα φύλλο πλέγµατος υπερκαλύπτει το άλλο 

ΣΧΗΜΑ 3.3. ΚΑΤΟΨΗ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΙΧΟΥ – ΤΟΙΧΕΙΟΥ – ΤΟΙΧΟΥ  

 

Εσωτερική θερµοµόνωση τοιχοποιίας  

Από την άποψη της δοµικής φυσικής, η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης στο εσωτερικό του 

κελύφους δεν ενδείκνυται σε κτίρια συνεχούς χρήσης, επειδή µειώνεται η θερµική µάζα του 

κτιρίου. Παράλληλα είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα των θερµογεφυρών  σε 

προβόλους, δοκούς και τις επαφές καθέτων – οριζοντίων δοµικών στοιχείων.  

Για τους λόγους αυτούς η λύση της εσωτερικής θερµοµόνωσης εφαρµόζεται κυρίως σε 

παραδοσιακά κτίρια, όπου δεν επιτρέπεται η τροποποίηση των όψεων τους. 
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Για την κατασκευή εσωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας ακολουθείται η παρακάτω 

διαδοχή εργασιών: 

Στερέωση του θερµοµονωτικού υλικού -  πλάκες πετροβάµβακα ή σκληρές πλάκες 

υαλοβάµβακα – επί της τοιχοποιίας. Στερέωση πλέγµατος για την καλή πρόσφυση του 

επιχρίσµατος (αν ως θερµοµονωτικό υλικό χρησιµοποιηθεί ξυλόµαλλο, το πλέγµα δεν 

χρειάζεται). Εσωτερική επίχριση σε τρεις στρώσεις (πεταχτό, λάσπωµα τριφτό). 

∆ιαµόρφωση περιθωρίου (σοβατεπί) στη βάση του τοίχου και γύψινων ή άλλου τύπου 

πιθανών διακοσµητικών στοιχείων στη σύνδεση του µε την οροφή (κορνίζα) και γενικότερα 

στην επιφάνεια του. Στοκάρισµα και βαφή της όψης σε δυο επαλείψεις µε χρώµατα που θα 

επιτρέπουν τη διαπνοή του τοίχου. 

Νεότερη λύση αποτελούν τα έτοιµα βιοµηχανικά πανώ µεγάλων διαστάσεων (2,40 x 1,00 m) 

από πλάκες πετροβάµβακα µε επιφάνεια προς το εσωτερικό χώρο γυψοσανίδα, που 

επικολλούνται στην τοιχοποιία (νέου κτιρίου) ή στο υφιστάµενο επίχρισµα (υφιστάµενου 

κτιρίου). 

 

Σχήµα 3.4. Κάτοψη γωνίας τοίχου – τοιχείου – τοίχου  

 

 

9.2 Θερµοµόνωση στέγης - δώµατος 
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Το δώµα αποτελεί το πιο εκτεθειµένο δοµικό στοιχείο κάθε κτιρίου. Καταπονείται από την ηλιακή 

ακτινοβολία, τον άνεµο, τη βροχή και το χιόνι. Ως δοµικό στοιχείο οφείλει να ανταποκριθεί 

κατά το βέλτιστο τρόπο σε µία σειρά από απαιτήσεις που αφορούν στον περιορισµό των 

θερµικών απωλειών τη χειµερινή περίοδο, την ελαχιστοποίηση της θερµικής φόρτισης τη 

θερινή, την αποφυγή φαινοµένων διύγρανσης και, αναλόγως των προδιαγραφών χρήσης, 

την επισκεψιµότητα ή τη βατότητά του. Είναι εποµένως κατανοητό, ότι οι κατασκευαστικές 

λύσεις που εφαρµόζονται στα δώµατα οφείλουν να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές 

ανάγκες θερµοµόνωσης, ηλιοπροστασίας και στεγάνωσης. Οι λύσεις αυτές οφείλουν 

παράλληλα να είναι τέτοιας µορφής που να επιτρέπουν τη γρήγορη και τυποποιηµένη 

εφαρµογή τους, προκειµένου να είναι ποιοτικά αποδεκτές και κοστολογικά ανταγωνιστικές. 

Οι ευρύτερα εφαρµοζόµενες κατασκευαστικές λύσεις είναι σήµερα δύο: το αντεστραµµένο 

δώµα και το συµβατικό, ενώ υπάρχουν και πιο εξειδικευµένες λύσεις, όπως το αεριζόµενο 

αντεστραµµένο δώµα, που αποτελούν ουσιαστικά παραλλαγές των δύο βασικών 

κατασκευών. Τόσο το συµβατικό όσο και το αντεστραµµένο δώµα καλύπτουν, ως τεχνικές 

λύσεις, σε µεγάλο βαθµό τις απαιτήσεις της µηχανικής και της δοµικής φυσικής, 

παρουσιάζοντας η κάθε µία συγκεκριµένα πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα, ανάλογα 

µε τη χρήση και τις απαιτήσεις του δώµατος.  

 

Συµβατικό δώµα 

Το συµβατικό δώµα αποτελεί την παλαιότερη τεχνολογία και εφαρµόζεται ευρύτατα στην 

Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, µε αποτέλεσµα να είναι γνωστή η συµπεριφορά του, τα σηµεία 

στα οποία πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την κατασκευή του καθώς και οι συνηθέστερες 

αιτίες αστοχίας του, τόσο από την άποψη της αντοχής στο χρόνο όσο και από την άποψη της 

δοµικής φυσικής. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι τοποθέτηση του θερµοµωντικού 

υλικού κάτω από την υγροµόνωση, η οποία αναλαµβάνει το έργο της προφύλαξής του από τη 

διύγρανση. 

Για την κατασκευή του συµβατικού δώµατος ακολουθείται η παρακάτω διαδοχή εργασιών: 

Εξοµάλυνση τυχόν µικροανωµαλιών της επιφάνειας της πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος, 

αποµάκρυνση ξένων σωµάτων, σκόνης κλπ. Σφράγιση των πιθανών ρωγµών µε χρήση 

επισκευαστικής κονίας. ∆ιαµόρφωση κλίσεων µε λεπτοσκυρόδεµα. ∆ιάστρωση της 

επιφάνειας κλίσεων µε στρώση βερνικιού ασφαλτικής βάσης. Τοποθέτηση φράγµατος 

υδρατµών από φύλλο πολυαιθυλενίου –Σε ειδικές περιπτώσεις πολύ υγρών εσωτερικών 

χώρων ενδείκνυται η χρήση ασφαλτικού φύλλου, το οποίο όπως και το φύλλο 

πολυαιθυλενίου υπερκαλύπτει τα σηµεία συνάντησης των οριζοντίων και κατακόρυφων 

στοιχείων, ώστε να επικαλυφθούν τα ευπαθή αυτά σηµεία αργότερα από την τελική 

στεγάνωση του δώµατος. Τοποθέτηση σκληρών θερµοµονωτικών πλακών εξηλασµένης 
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πολυστερίνης ή σκληρών πλακών υαλοβάµβακα ή πλακών διογκωµένης πολυστερίνης 

πυκνότητας πάνω από 20 kg/m3 ή πετροβάµβακα πάνω από 30 kg/m3. Τοποθέτηση φύλλου 

πολυαιθυλενίου για την προστασία της θερµοµόνωσης. Τοποθέτηση στα σηµεία συνάντησης 

οριζοντίων και κατακόρυφων στοιχείων του δώµατος τριγωνικής πρισµατικής διατοµής από 

ξύλο ή πολυστερίνη. Τοποθέτηση υγροµονωτικής µεµβράνης πλαστοµερούς ή ελαστοµερούς 

ασφαλτικής µάζας. Επικόλληση δεύτερης υγροµονωτικής µεµβράνης, εφόσον απαιτείται, σε 

όλη την επιφάνεια της πρώτης. ∆ιάστρωση της επιφάνειας του στηθαίου µε µια στρώση από 

βερνίκι ασφαλτικής βάσης µέχρι το ψηλότερο σηµείο του στηθαίου. ∆ιάστρωση της πρώτης 

ασφαλτικής µεµβράνης, η οποία συνεχίζεται επί του στηθαίου σε τέτοιο ύψος ώστε να 

βρίσκεται ψηλότερα από όλες τις κατασκευαστικές στρώσεις του δώµατος τουλάχιστον κατά 

15 cm. Επικόλληση της δεύτερης υγροµονωτικής µεµβράνης, εφόσον απαιτείται, µε 

φλόγιστρο επάνω στην πρώτη µεµβράνη και µέχρι τη στέψη του στηθαίου. Επικόλληση εν 

θερµώ πρόσθετης ασφαλτικής µεµβράνης ίδιου τύπου µε τη δεύτερη µε τη βοήθεια 

φλόγιστρου επικαλύπτοντας τις άκρες ή τα τελειώµατα της πρώτης και της δεύτερης 

στρώσης. Η τελευταία µεµβράνη πρέπει να έχει επικάλυψη ορυκτής ψηφίδας ώστε να 

προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα τελειώµατα σπατουλάρονται προσεκτικά. 

∆ιάστρωση φύλλων πολυαιθυλενίου πάνω από τη στεγάνωση, στην οριζόντια επιφάνεια. 

Τοποθέτηση πλακών πεζοδροµίου µε χρήση κονιάµατος, στην οριζόντια επιφάνεια του 

δώµατος.      

 

Σχήµα 3.5. Τοµή συµβατικού δώµατος  

 

Αντεστραµµένο δώµα 

Το κύριο χαρακτηριστικό του αντεστραµµένου δώµατος είναι ότι το θερµοµονωτικό υλικό 

τοποθετείται πάνω από τη υγροµόνωση και όχι κάτω από αυτήν, όπως συµβαίνει στο 

συµβατικό δώµα. Οι τύποι αντεστραµµένου δώµατος καθορίζονται από την τελική 

επικάλυψη. Οι συχνότερα παρουσιαζόµενοι τύποι είναι αυτοί µε επικάλυψη της 
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θερµοµονωτικής στρώσης µε πλάκες πεζοδροµίου που στηρίζονται σε ειδικά στηρίγµατα ή 

που τοποθετούνται σε µορφή διαδρόµων επάνω σε µία στρώση ποταµίσιων, συνήθως, 

σκύρων.  

 

Σχήµα 3.6. Τοµή αντεστραµµένου δώµατος 

 

Από την κατασκευή του αντεστραµµένου δώµατος απορρέουν τα εξής πλεονεκτήµατα, σε 

σχέση µε τη λύση του συµβατικού δώµατος: 

• Η στεγάνωση προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία, που προκαλεί γήρανση των 

ασφαλτικών, πλαστοµερών ή ελαστοµερών υλικών. 

• Η στεγάνωση προστατεύεται από τις θερµοκρασιακές διακυµάνσεις, οι οποίες προκαλούν 

συστολοδιαστολές, που οδηγούν τελικά σε αστοχία της στεγάνωσης.  

• Η στεγάνωση προστατεύεται από µηχανικές καταπονήσεις, φθορές και βλάβες 

γενικότερα. 

• Καταργείται, ως περιττό, το φράγµα υδρατµών 

• Αποφεύγεται ο κίνδυνος δηµιουργίας φουσκωµάτων από υδρατµούς προερχόµενους από 

το εσωτερικό του κτιρίου, που εγκλωβίζονται επάνω από το φράγµα υδρατµών και κάτω 

από τη στεγάνωση, όπως συµβαίνει συχνά στο συµβατικό δώµα. 

• Η τοποθέτηση των θερµοµονωτικών πλακών µπορεί να διεξαχθεί ανεξαρτήτως των 

καιρικών συνθηκών 

• Σε περίπτωση αστοχίας της υγροµόνωσης, ο εντοπισµός του σηµείου της βλάβης είναι 

άµεσος και η επισκευή εύκολη και µε χαµηλό κόστος. 

• Σε περίπτωση επέκτασης του κτιρίου καθ’ ύψος, η θερµοµόνωση, η προστατευτική της 

στρώση και η επιφάνεια βαδίσµατος (πλάκες πεζοδροµίου) µεταφέρονται και 

επαναχρησιµοποιούνται. 

• Το κόστος κατασκευής είναι µικρότερο ή, στη χειρότερη των περιπτώσεων, ίσο µε αυτό 

του συµβατικού δώµατος.  

• Το κόστος συντήρησης υπολογίζεται σε 1% της αρχικής επένδυσης έναντι 5%  αυτό του 
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συµβατικού. 

 

Προϋπόθεση για την επιτυχή λειτουργία της κατασκευής του αντεστραµµένου δώµατος 

αποτελεί η χρήση θερµοµονωτικών υλικών µε εντελώς κλειστές κυψέλες, αντοχή σε θλίψη 

και σταθερότητα διαστάσεων. Ακόµη, το θερµοµονωτικό υλικό γενικότερα θα πρέπει να 

παρουσιάζει ελαστικότητα, ώστε να µπορεί να παραλάβει τις εντάσεις που προκαλεί η 

διόγκωση του νερού, που ενδεχοµένως θα εισχωρήσει κάτω από αυτό ή και µέσα σε αυτό και 

που σε περίπτωση χαµηλών θερµοκρασιών µπορεί να µετατραπεί σε πάγο. 

Αναφορικά µε τις λύσεις θερµοµόνωσης στεγών σε νέες κατασκευές οι τεχνικές λύσεις 

εξαρτώνται από τον τύπο της στέγης αν και ο κατασκευαστής γενικά διαθέτει πολλές 

δυνατότητες. 

 

Θερµοµόνωση στέγης εξωτερικά σε επικλινή πλάκα σκυροδέµατος 

Για την κατασκευή και θερµοµόνωση στέγης εξωτερικά σε επικλινή πλάκα σκυροδέµατος οι 

εργασίες ακολουθούν την εξής σειρά: 

Κατασκευή κεκλιµένης πλάκας από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τοποθέτηση ασφαλτικής 

µεµβράνης για στεγάνωση.  Κατασκευή καννάβου από ξύλινες διαδοκίδες. Τοποθέτηση και 

στερέωση των θερµοµονωτικών υλικών – εξηλασµένη πολυστερίνη ή πλάκες πετροβάµβακα 

– ανάµεσα  στις ξύλινες δοκίδες. Κατασκευή σανιδώµατος πάνω στις διαδοκίδες. 

Τοποθέτηση κεραµιδιών, «κολυµβητά» σε τσιµεντοκονία επάνω στο σανίδωµα.  

Σχήµα 3.7. Θερµοµόνωση στέγης εξωτερικά σε επικλινή πλάκα σκυροδέµατος 
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Θερµοµόνωση εξωτερικά σε ξύλινη στέγη 

Για την κατασκευή θερµοµόνωσης εξωτερικά σε ξύλινη στέγη ακολουθείται η παρακάτω 

διαδοχή εργασιών: 

Φέρουσα κατασκευή από ξύλινες δοκούς. Κατασκευή σανιδώµατος. Τοποθέτηση 

ασφαλτικής µεµβράνης για την προστασία από την υγρασία. Τοποθέτηση ξύλινων 

διαδοκίδων. Τοποθέτηση και στερέωση των θερµοµονωτικών υλικών – εξηλασµένη  

πολυστερίνη ή πλάκες πετροβάµβακα – ανάµεσα  στις ξύλινες δοκίδες. ∆ιάστρωση φύλλων 

πολυαιθυλενίου. Κατασκευή σανιδώµατος. Τοποθέτηση κεραµιδιών «κολυµβητά» σε 

τσιµεντοκονία (Εναλλακτικά, εφόσον υπάρχει κάνναβος ξύλινων διαδοκίδων, είναι δυνατή η 

στερέωση των κεραµιδιών µε «δέσιµο» στις εγκάρσιες προς τα ζευκτά διαδοκίδες, που έχουν 

τοποθετηθεί στις κατάλληλες αποστάσεις. Τότε τα κεραµίδια τοποθετούνται δετά µε 

ανοξείδωτο σύρµα και όχι κολυµβητά σε κονιάµα).   

 

Σχήµα 3.8. Θερµοµόνωση εξωτερικά σε ξύλινη στέγη 

 

 

9.3 Θερµοµόνωση δαπέδου – pilotis 
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Το δάπεδο ενός κτιρίου βρίσκεται σε επαφή είτε µε το έδαφος είτε µε µη θερµαινόµενο χώρο 

είτε µε το εξωτερικό περιβάλλον. Οι διάφορες λύσεις για τη θερµοµόνωση του 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Μόνωση δαπέδου 

Για την κατασκευή θερµοµόνωσης δάπεδο επί εδάφους ακολουθείται η παρακάτω διαδοχή 

εργασιών: 

Εξοµάλυνση-καθαρισµός της άνω επιφάνειας της πλάκας οπλισµένου σκυροδέµατος. 

Στεγάνωση µε ασφαλτικά φύλλα ή µε επάλειψη στρώσεων ασφαλτικού γαλακτώµατος. 

Τοποθέτηση ορθογώνιων δοκών ανά 40 – 50 cm για την υποδοχή του σανιδώµατος. 

Τοποθέτηση θερµοµονωτικής στρώσης από µαλακές πλάκες ή βαρύ πάπλωµα ινώδους 

θερµοµονωτικού υλικού στο ενδιάµεσο των δοκών διάστηµα. Στερέωση µε ήλωση του 

σανιδώµατος ψευδοδαπέδου σε κάθετη διεύθυνση επάνω στους δοκούς. Στερέωση του 

παρκέτου επάνω στο σανίδωµα. Στοκάρισµα τρίψιµο και γυάλισµα του τελικού δαπέδου. 

∆ιαµόρφωση των περιθωρίων (σοβατεπί). Στοκάρισµα στη βάση και συνολική βαφή των 

περιµετρικών τοίχων. 

Σχήµα 3.9. Θερµοµόνωση δαπέδου επί εδάφους 

 

Θερµοµόνωση pilotis 

Για την κατασκευή θερµοµόνωσης στην pilotis ακολουθείται η παρακάτω διαδοχή εργασιών: 

Ανάπτυξη χαµηλού ικριώµατος στον χώρο της Pilotis. Αν έχει προβλεφτεί η θερµοµόνωση 

της Pilotis τότε η τοποθέτηση του θερµοµονωτικού υλικού – εξηλασµένη πολυστερίνη 



_________________________________________________________________________________ 46 

(απαραίτητο το πλέγµα συγκράτησης κονιάµατος) ή πλάκες από ξυλόµαλο – τοποθετούνται 

στον ξυλότυπο της πλάκας και στερεώνονται µε µεταλλικά ή πλαστικά βύσµατα που έχουν 

τοποθετηθεί στις θερµοµονωτικές πλάκες πριν τη διάστρωση του σκυροδέµατος. Αν δεν έχει 

γίνει εξαρχής πρόβλεψη για θερµοµόνωση τότε πολύ καλή στερέωση του θερµοµονωτικού 

υλικού – ίδιου τύπου όπως και προηγουµένως – και του πλέγµατος επί της πλάκας γίνεται µε 

µεταλλικά βύσµατα. Επίχριση της θερµοµονωµένης οροφής. Βαφή της επιχρισµένης οροφής 

σε δυο επαλείψεις. 

Σχήµα 3.10. Θερµοµόνωση pilotis 

 

 

9.4 Θέση του κτιρίου στο οικόπεδο και προσανατολισµός 

Η εκλογή της θέσης του κτιρίου, ο προσανατολισµός του σε σχέση µε ήλιο και άνεµο, η θέση 

και το µέγεθος υπάρχουσας βλάστησης είναι εξίσου σηµαντικοί παράγοντες µε την εκλογή 

των υλικών ή του σχήµατος του κτιρίου. 

Σηµειώνεται πως η γειτνίαση ενός δρόµου ή µιας πλατείας, ενδιαφέρουσα θέα ή τέλος 

πολεοδοµικές διατάξεις (συνεχές σύστηµα, µεγάλες καλύψεις και ύψη) αποτελούν επίσης 

παράγοντες αν όχι καθοριστικούς τουλάχιστον σηµαντικούς για τη θέση και τον 

προσανατολισµό ενός κτιρίου. 

Μια σωστή πολεοδοµική επιλογή τόσο από πλευράς προσανατολισµού του κτιριακού 

συγκροτήµατος όσο και της γενικότερης διάταξης του (δρόµοι µε διεύθυνση Α-∆, µικρά ύψη 

και καλύψεις, ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου, κτλ.) προκαλεί οπωσδήποτε έναν 

ευνοϊκότερο ηλιακό και επακόλουθα ενεργειακό σχεδιασµό των κτιρίων. 
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Η τοποθέτηση του κτιρίου στο βορειότερο ηλιαζόµενο τµήµα του οικοπέδου εξασφαλίζει τον 

επαρκή ηλιασµό για τα ανοίγµατα, τις αυλές και τους χώρους προς το Νότο. Μια ευνοϊκά 

ηλιαζόµενη θέση στο οικόπεδο είναι ανοιχτή προς το Νότο χωρίς παρεµπόδιση του 

χειµωνιάτικου, χαµηλής τροχιάς ήλιου. Φυσικά, καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια 

του ηλιασµού και για την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται το κτίριο είναι ο 

προσανατολισµός των ανοιγµάτων του. 

Στη θερινή περίοδο οι νοτιοανατολικές και νοτιοδυτικές προσόψεις δέχονται το µέγιστο 

ηµερήσιο άθροισµα θερµότητας από την ηλιακή ακτινοβολία ενώ οι νοτιοδυτικοί χώροι,  

εξαιτίας των ταυτόχρονων υψηλών εξωτερικών θερµοκρασιών που επικρατούν, 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη τελική επιβάρυνση. Αντίθετα, στην ίδια περίοδο, δέχεται το 

ελάχιστο σε θερµότητα η καθαρά προς το νότο προσανατολισµένη πρόσοψη και παρά τη 

µεγάλη διάρκεια ηλιασµού της. Αυτό οφείλεται στην κάτω από οξεία γωνία πρόσπτωση της 

ηλιακής ακτινοβολίας που µειώνει την αποτελεσµατικότητα της εξαιτίας της µεγάλης 

ανάκλασης. Το χειµώνα αντίθετα η νότια πρόσοψη δέχεται το µεγαλύτερο ποσό της ηλιακής 

ενέργειας από οποιαδήποτε διαφορετικά προσανατολισµένη επιφάνεια κτιρίου. 

Οι µε ανατολικό και δυτικό προσανατολισµό όψεις δέχονται το µέγιστο ηλιασµό από το Μάη 

µέχρι τον Ιούλιο και αντίθετα, µικρό ποσό θερµότητας το χειµώνα, ενώ οι βορινές προσόψεις 

ηλιάζονται µόνο το καλοκαίρι νωρίς το πρωί και αργά το απόγευµα.  

Συµπερασµατικά, ο νότιος προσανατολισµό είναι ο ιδεώδης για τη διάταξη των ανοιγµάτων 

σε ένα κτίριο. 

 

 

9.5 Γεωµετρικές αναλογίες κτιρίων 

Το σωστότερο σχήµα ενός κτιρίου από ενεργειακή – κλιµατική άποψη είναι εκείνο που το 

χειµώνα έχει τις µικρότερες θερµικές απώλειες και το µεγαλύτερο ηλιακό κέρδος, ενώ το 

καλοκαίρι τη µικρότερη δυνατή θερµική επιβάρυνση από την ηλιακή ακτινοβολία.  

Υπολογισµοί, µετρήσεις, αλλά και η συσσωρευµένη εµπειρία έχουν καταδείξει πως ένα 

κτίριο τοποθετηµένο στον άξονα Α-∆, επιµηκυµένο στον αυτό άξονα,  εκθέτει τη 

µεγαλύτερη νότια πλευρά του στη µέγιστη ζέστη το χειµώνα, ενώ εκθέτει τις µικρότερες 

ανατολικές και δυτικές πλευρές του στη µέγιστη ζέστη το καλοκαίρι όταν ο ήλιος είναι 

ανεπιθύµητος.  

Συµπερασµατικά, για το Ελληνικό γεωγραφικό πλάτος και κλίµα, τα κτίρια που είναι µε 

τέτοιον τρόπο προσανατολισµένα, ώστε η µεγάλη τους πλευρά να βρίσκεται νότια – 

νοτιοδυτικά, µε τα περισσότερα κύρια δωµάτια και µεγάλα παράθυρα σε αυτήν την πλευρά 

και µε µια ελάχιστη επιφάνεια παραθύρων στη δυτική – βορειοδυτική πλευρά παρουσιάζουν 
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τα περισσότερα πλεονεκτήµατα γιατί το χειµώνα είναι πιο εύκολο να θερµανθούν µε 

λιγότερη εγκατεστηµένη θερµική ισχύ, ενώ το καλοκαίρι είναι πιο εύκολο να δροσιστούν. 

 

 

 

9.6 Χρώµα και υφή εξωτερικής επιφάνειας του κελύφους 

Η θερµοκρασία που αναπτύσσεται στην εξωτερική επιφάνεια του κελύφους ενός κτιρίου 

κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται σηµαντικά – εκτός από τον 

προσανατολισµό και την εποχή – από το χρώµα και την υφή της επιφάνειας. Η επιλογή των 

χρωµάτων στην εξωτερική επιφάνεια του κτιριακού κελύφους επηρεάζει το ενεργειακό 

ισοζύγιο και ιδιαίτερα το θερµικό και ψυκτικό του φορτίο. 

Η ανακλαστικότητα και απορροφητικότητα των υλικών είναι ουσιαστικής σηµασίας για τη 

βέλτιστη εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Ένας σωστός σχεδιασµός προνοεί ώστε σε 

περιοχές µε εκτεταµένη ψυχρή περίοδο να χρησιµοποιούνται υλικά µεγάλης 

απορροφητικότητας. Σε περιοχές όπου εναλλάσσονται θερµές και ψυχρές περίοδοι είναι 

επιθυµητά υλικά ή χρώµατα που να παρουσιάζουν διαφορετική ανακλαστικότητα σε 

διαφορετικούς χρόνους. Το οξύµωρο αυτό ξεπερνιέται µε τη γνώση της τροχιάς του ήλιου 

και διαφορετικό χρωµατισµό ή χρήση υλικών στα διάφορα σηµεία του κτιρίου. Οι από µικρό 

ύψος ακτίνες του χειµωνιάτικου ήλιου µπορούν να φθάσουν βαθιά σε κατάλληλα 

προσανατολισµένες σκούρες απορροφητικές επιφάνειες, ενώ η από ψηλά καλοκαιρινή 

ακτινοβολία µπορεί να εµποδιστεί µε δοµικά στοιχεία µεγάλης ανακλαστικότητας.  

Σχήµα 3.11. Χρήση σκούρων και ανοιχτών χρωµάτων στην εξωτερική επιφάνεια του κελύφους 

 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής όπου τα κτίρια που 

βρίσκονται σε περιοχές µε µεγάλη ηλιοφάνεια (π.χ. νησιά Αιγαίου) βάφονται λευκά, ενώ τα 
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κτίρια περιοχών µε ψυχρό κλίµα (π.χ. Ζαγόρι) χρησιµοποιούν σκουρόχρωµα υλικά στην 

εξωτερική τους επιφάνεια. 

Μια άλλη τεχνική για την κάλυψη των εξωτερικών επιφανειών του κελύφους είναι η χρήση 

των αναρριχητικών φυτών ενώ για την περίπτωση των οροφών ενδιαφέρουσα λύση αποτελεί 

και το φυτεµένο δώµα. 

 

 

9.7 Υαλοστάσια - κουφώµατα 

Τα παράθυρα και τα υαλοστάσια γενικότερα αποτελούν την οδό για τη διοχέτευση στο 

εσωτερικό ενός κτιρίου φυσικού φωτισµού, ηλιακών κερδών, θέας και φυσικού αερισµού. 

Συνιστούν ένα εξαιρετικά σηµαντικό δοµικό στοιχείο αφού επηρεάζουν την θερµική, οπτική, 

και ηχητική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου. Επιπρόσθετα, τα υαλοστάσια αποτελούν τα 

ασθενέστερα µέρη του κελύφους των κτιρίων ως προς τις θερµικές τους απώλειες. Η 

εγκατάσταση ή αντικατάσταση των παραθύρων στο πλαίσιο ενός συνολικού ενεργειακού 

σχεδιασµού ή επανασχεδιασµού ενός κτιρίου µπορεί να µειώσει εντυπωσιακά την ενεργειακή 

του κατανάλωση.  

Ωστόσο, η επιλογή των κατάλληλων υαλοπινάκων πρέπει να γίνεται προσεκτικά 

σταθµίζοντας πάντοτε το όφελος ή το βάρος των ηλιακών κερδών κατά την περίοδο 

θέρµανσης και δροσισµού αντίστοιχα µε συνυπολογισµό κάθε φορά και του φυσικού 

φωτισµού. Για τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας προτείνεται η χρήση διπλών 

υαλοπινάκων. 

Η επιλογή των κουφωµάτων, ως προς τον τρόπο λειτουργίας (ανοιγόµενα, συρόµενα) και το υλικό 

(αλουµίνιο, συνθετικά υλικά, ξύλο), σχετίζεται µε κριτήρια αρχιτεκτονικής, λειτουργικότητας 

και κόστους. Η ύπαρξη πιστοποίησης των θερµοµονωτικών και ηχοµονωτικών ιδιοτήτων 

τους είναι αναγκαία. 

 

 

9.8 Εκµετάλλευση άµεσων ηλιακών κερδών 

Ο πιο συνηθισµένος τρόπος εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρµανση των 

κτιρίων είναι η δέσµευση της µέσα από τα γυάλινα ανοίγµατα του κτιρίου η 

αποτελεσµατικότητα του οποίου εξαρτάται από τον προσανατολισµό των ανοιγµάτων, το 

µέγεθός τους, το υλικό κατασκευής των υαλοπινάκων, καθώς και την κλίση των τελευταίων.  

Η κατασκευή νότιων ανοιγµάτων παρουσιάζει µία σειρά από πλεονεκτήµατα και για αυτό 

και αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στον ενεργειακό σχεδιασµό του κελύφους ενός 



_________________________________________________________________________________ 50 

κτιρίου. Έτσι µέσω της χρήσης διαφανών επιφανειών µε νότιο προσανατολισµό γίνεται 

καλύτερη κατανοµή των ηλιακών κερδών στο κτίριο, επιτυγχάνεται σηµαντική 

εξοικονόµηση ενέργειας για θέρµανση, ενώ ο κίνδυνος υπερθέρµανσης το καλοκαίρι είναι 

µικρότερος σε σχέση µε αυτόν που συνεπάγεται η ύπαρξη ανατολικών και δυτικών 

ανοιγµάτων. Αναφορικά µε την ηλιοπροστασία, µπορεί να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά µε 

την χρήση απλών οριζόντιων σκιάστρων (προεξοχές, µπαλκόνια). Χάρη στα ανοίγµατα αυτά, 

τα θερµικά κέρδη είναι συνήθως αρκετά για να καλύψουν το θερµικό φορτίο του κτιρίου στις 

ενδιάµεσες εποχές (άνοιξη - φθινόπωρο) σε ήπια κλίµατα όπως της Ελλάδας, µειώνοντας 

έτσι την περίοδο κατά την οποία η χρήση της συµβατικής θέρµανσης είναι απαραίτητη.  

Σχήµα 3.12. Εκµετάλλευση ηλιακών κερδών από νότια ανοίγµατα 

 

Τα βόρεια ανοίγµατα χρησιµοποιούνται κυρίως για την παροχή φυσικού φωτισµού καλής 

ποιότητας στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς επιτρέπουν την είσοδο µόνο της διάχυτης 

ηλιακής ακτινοβολίας και όχι της άµεσης. Είναι περισσότερο χρήσιµα κατά την διάρκεια του 

θέρους, αλλά θα πρέπει να έχουν περιορισµένο µέγεθος για την αποφυγή µεγάλων απωλειών 

θερµότητας κατά την διάρκεια του χειµώνα. 

Τα ανατολικά και δυτικά ανοίγµατα παρουσιάζουν πολύ λίγα πλεονεκτήµατα καθ' όλη την 

διάρκεια του έτους, γι' αυτό και συνιστάται να κατασκευάζονται µόνο αν αυτό είναι απόλυτα 

απαραίτητο για την βελτίωση του φυσικού φωτισµού ή για την βελτίωση της θέας. Ειδικά τα 

δυτικά ανοίγµατα αυξάνουν την θερµοκρασία και συνεπώς το ψυκτικό φορτίο των 

εσωτερικών χώρων, καθώς επιτρέπουν την είσοδο της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας τις 

απογευµατινές ώρες. Γενικά, αν υπάρχουν ανατολικά ή δυτικά ανοίγµατα, τότε θα πρέπει να 
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χρησιµοποιούνται εξωτερικά κατακόρυφα σκίαστρα για την αποδοτική ηλιοπροστασία του 

κτιρίου. 

Σηµαντικό ρόλο στην εκµετάλλευση των ηλιακών κερδών διαδραµατίζει η δυνατότητα 

αποθήκευσής της στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου. Η αποταµιευµένη θερµότητα αποδίδεται 

στο κτίριο όταν η εσωτερική θερµοκρασία µειωθεί, τη νύχτα ή πιθανόν σε περιόδους 

συννεφιασµένων ηµερών. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση είναι υλικά 

µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα όπως η πέτρα, το σκυρόδεµα, το κοινό συµπαγές τούβλο, 

κτλ.. Στο σύστηµα του απευθείας κέρδους οι τοίχοι, το πάτωµα και η οροφή αποτελούν τις 

αποθήκες της πλεονάζουσας θερµότητας και για αυτό πρέπει να είναι κατασκευασµένες από 

δοµικά υλικά µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα. Η αποτελεσµατικότητα των στοιχείων 

αποθήκευσης εξαρτάται από τη θέση και διανοµή τους στο κτίριο, το υλικό κατασκευής τους 

και φυσικά το µέγεθος της επιφάνειας τους.  

 

 

9.9 Φυσικός αερισµός 

Ο φυσικός αερισµός των κτιρίων αποτελεί την απόλυτα βέλτιστη τεχνική αερισµού, η οποία 

µάλιστα δεν απαιτεί κόστος εγκατάστασης και συντήρησης και πραγµατοποιείται µε τη 

διείσδυση του εξωτερικού αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων. Αυτό οφείλεται στη διαφορά 

των πιέσεων που δηµιουργεί η ροή του ανέµου γύρω από ένα κτίριο. Η εξωτερική 

θερµοκρασία, η υγρασία και η ταχύτητα του ανέµου είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που 

συµβάλλουν στην επιτυχή εφαρµογή των τεχνικών φυσικού δροσισµού. Για το δροσισµό ο 

αέρας που εισέρχεται στο κτίριο πρέπει να έχει χαµηλότερη θερµοκρασία από τη 

θερµοκρασία του εσωτερικού αέρα του κτιρίου.  

Οι τεχνικές φυσικού αερισµού είναι επίσης αποτελεσµατικές στη διάρκεια της νύχτας, όταν 

οι εξωτερικές θερµοκρασίες είναι µικρότερες από τις εσωτερικές. Το ψυκτικό φορτίο 

ελαττώνεται και οι µέγιστες εσωτερικές θερµοκρασίες είναι δυνατόν να µειωθούν από 1 ως 

3οC, ανάλογα µε τη θερµική µάζα του κτιρίου, καθώς και την ποσότητα και τα 

χαρακτηριστικά του αέρα που εισέρχεται στο κτίριο.  
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Παρακάτω περιγράφονται οι βασικότεροι τύποι φυσικού αερισµού.  

Σχήµα 3.13. Μονόπλευρος αερισµός µε ανοίγµατα στο ίδιο ύψος 

 

Ο µονόπλευρος αερισµός µε ανοίγµατα στο ίδιο ύψος, οπότε όταν η εσωτερική θερµοκρασία 

είναι υψηλότερη από την θερµοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος, ψυχρότερος αέρας 

εισέρχεται από το χαµηλότερο τµήµα του ανοίγµατος, ενώ ο θερµός αέρας διαφεύγει 

µέσω του υψηλότερου τµήµατος του ανοίγµατος. Το κατακόρυφο ύψος των ανοιγµάτων 

επηρεάζει άµεσα τη διαδικασία. 

Ο αερισµός µε ανοίγµατα σε διαφορετικά επίπεδα, όπου οι κυριότερες παράµετροι που 

επηρεάζουν την διαδικασία του φυσικού αερισµού η κατακόρυφη απόσταση ανάµεσα στα δύο 

ανοίγµατα και οι επιφάνειες των δύο ανοιγµάτων. 

Σχήµα 3.14. Αερισµός µε ανοίγµατα σε διαφορετικό ύψος 
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Ο διαµπερής αερισµός όπου η ροή του αέρα εξαρτάται άµεσα από την διαφορά των πιέσεων στα 

ανοίγµατα. Οι κυριότερες παράµετροι που επηρεάζουν τα επίπεδα ροής του αέρα είναι η 

εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια των ανοιγµάτων, η ταχύτητα και διεύθυνση του ανέµου και 

η σχετική θέση των ανοιγµάτων. 

Σχήµα 3.15. ∆ιαµπερής αερισµός 
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Το φαινόµενο καµινάδας που παρατηρείται όταν η µείωση της θερµοκρασίας από το 

κατώτερο προς τα ανώτερα επίπεδα ενός κτιρίου και το ψυχρότερο εξωτερικό περιβάλλον 

προκαλεί την ανοδική ροή του θερµού αέρα και την έξοδό του από ανοίγµατα στην οροφή µε 

ταυτόχρονη εισροή ψυχρότερου αέρα από τα πλευρικά ανοίγµατα σε κάθε επίπεδο.  

Σχήµα 3.16. Το φαινόµενο της καµινάδας σε κτίριο 

 

Το φαινόµενο της καµινάδας παρατηρείται σε υψηλά κτίρια και ιδιαίτερα σε θέσεις µε 

κατακόρυφα ανοίγµατα όπως οι ανελκυστήρες ή τα κλιµακοστάσια. Ιδιαίτερα ευνοεί την 

εµφάνιση του φαινοµένου της καµινάδας η παρουσία αίθριου στο κτίριο. 

Συνοπτικά, για την εξασφάλιση φυσικού αερισµού πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω 

παράµετροι: 

• Κατάλληλος προσανατολισµός του κτιρίου 

• Χρησιµοποίηση των στοιχείων του περιβάλλοντος για τη δηµιουργία ζωνών χαµηλής και 

υψηλής πίεσης. 

• Τοποθέτηση των ανοιγµάτων εισόδου σε περιοχές χαµηλής πίεσης 

• Μικρά ανοίγµατα εισόδου και µεγάλα εξόδου 

• Ανοίγµατα εισόδου που κατευθύνουν τη ροή του αέρα προς τη ζώνη χρήσης. 

• Ανενόχλητη εσωτερική ροή (ανοιχτή κάτοψη). 
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9.10 ∆ιατάξεις φυσικού φωτισµού 

Η σωστή χρήση του φυσικού φωτισµού µε τη µείωση της χρήσης του τεχνητού φωτισµού 

που προκαλεί συµβάλλει σηµαντικά στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στην οπτική άνεση και 

στην ευεξία των ενοίκων. Μάλιστα, η µεταβλητότητα και ευαισθησία που παρουσιάζει ο 

φυσικός φωτισµός τον καθιστά περισσότερο ευχάριστο από το σχετικά µονότονο περιβάλλον 

που παρέχει ο τεχνητός φωτισµός. Συνεπώς, η εφαρµογή διατάξεων εκµετάλλευσης φυσικού 

φωτισµού στα κτίρια συνίσταται έντονα. 

Στο κέλυφος ενός κτιρίου είναι δυνατό να ενσωµατωθούν διάφορες διατάξεις και στοιχεία µε 

γεωµετρικά χαρακτηριστικά ικανά να βελτιστοποιούν την οπτική συµπεριφορά των εσωτερικών 

χώρων και να µεγιστοποιούν τη χρήση του φυσικού φωτισµού. Επίσης, η γεωµετρία των 

ανοιγµάτων στο κέλυφος, επηρεάζει την κατανοµή της φωτεινότητας στους εσωτερικούς 

χώρους τον κτιρίων. 

Γενικά, ένα αποδοτικό σύστηµα φυσικού φωτισµού συγκροτείται από έναν αριθµό 

στοιχείων, τα περισσότερα από τα οποία πρέπει να ενσωµατωθούν στη µελέτη του κτιρίου 

κατά το αρχικό στάδιο της. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν ληφθούν υπόψη όλοι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την επίπτωση του φυσικού φωτισµού στο κτίριο και είναι: 

• Ο προσανατολισµός, η οργάνωση και η γεωµετρία των χώρων που πρόκειται να 

φωτιστούν. 

• Η εγκατάσταση, το σχήµα και οι διαστάσεις των ανοιγµάτων µέσω των οποίων θα 

περάσει το φως της µέρας. 

• Η θέση και οι ιδιότητες της επιφάνειας των εσωτερικών χωρισµάτων που ανακλούν το 

φυσικό φως και επηρεάζουν τη διανοµή του. 

• Η θέση, το σχήµα και οι διαστάσεις των κινητών ή µόνιµων διατάξεων που παρέχουν 

προστασία από το υπερβολικό φως και τη θάµβωση. 

• Το φως και τα θερµικά χαρακτηριστικά των υλικών των υαλοστασίων. 

 

Η αξιοποίηση της κεκλιµένης οροφής είναι µία από τις απλούστερες ιδέες για την βελτίωση της 

κατανοµής του φυσικού φωτισµού στο εσωτερικό ενός χώρου. Η ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται 

από κατακόρυφα ανοίγµατα ανώτερο µέρος του δωµατίου και ανακλάται προς τα κάτω από 

την οροφή. Μία παραλλαγή αυτής της τεχνικής είναι η τοποθέτηση στην οροφή κατάλληλα 

προσανατολισµένων εσωτερικών ανακλαστήρων ώστε να ανακλούν το φως σε συγκεκριµένα 

σηµεία του χώρου. 

Παρόµοια εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού εξασφαλίζει και η χρήση πολλαπλών 

ανοιγµάτων οροφής που κατά την διάρκεια του περασµένου αιώνα ήταν ένα από τα 
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χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των βιοµηχανικών κτιρίων. Στην περίπτωση αυτή η κατανοµή 

του φωτισµού εξαρτάται κυρίως από τον αριθµό τον ανοιγµάτων και από τις 

µετεωρολογικές συνθήκες. Όταν ο ουρανός καλύπτεται από σύννεφα, τα ανοίγµατα 

οροφής παρέχουν γενικά οµοιογενή φωτισµό. Όταν ο ουρανός είναι  αίθριος, η 

κατανοµή εξαρτάται από τον προσανατολισµό των ανοιγµάτων.  

Ανάλογη συµπεριφορά εµφανίζουν και οι κατακόρυφοι φεγγίτες οροφής που είναι 

ανοίγµατα τοποθετηµένα στις πλευρές ανυψωµένων τοµέων της στέγης. Μία σειρά από 

τέτοια ανοίγµατα παρέχει φυσικό φωτισµό µε οµαλή κατανοµή στο οριζόντιο επίπεδο.  

Σχήµα 3.17. ∆ιατάξεις φυσικού φωτισµού 

 

Τέλος, φωτεινός σωλήνας είναι ένα σύστηµα που τοποθετείται στην οροφή του κτιρίου και 

µεταφέρει το φυσικό φως µέχρι και δυο ορόφους χαµηλότερα. Αποτελείται από έναν σωλήνα µε 

τοιχώµατα µεγάλης ανακλαστικότητας και έναν ανακλαστήρα τοποθετηµένο στην κορυφή του. Ο 

ανακλαστήρας αναγκάζει το ηλιακό φως να εισέλθει στον σωλήνα, όπου µέσω πολλαπλών 

ανακλάσεων οδηγείται στον χώρο τον οποίο επιθυµούµε να φωτίσουµε. Στην βάση του 

συστήµατος υπάρχει µια διάταξη που επιτρέπει την οµοιόµορφη διάχυση του φωτός στον χώρο. 
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Η ολική απόδοση του συστήµατος, η οποία είναι περίπου 50%, εξαρτάται από το µήκος και την 

διάµετρο του σωλήνα, την ανακλαστικότητα των τοιχωµάτων και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά. 

9.11 Ηλιοπροστατευτικές διατάξεις 

Ο περισσότερο αποτελεσµατικός τρόπος ηλιοπροστασίας ενός κτιρίου είναι η σκίαση των 

παραθύρων του και των άλλων ανοιγµάτων από τη µη επιθυµητή ηλιακή ακτινοβολία, για 

την αποφυγή της υπερθέρµανσης και της οπτικής δυσφορίας λόγω θάµβωσης. 

Οι τεχνικές που εφαρµόζονται για τη σκίαση είναι εξωτερικές, ενδιάµεσες ή εσωτερικές, σταθερές ή 

προσαρµόσιµες ή συνδυασµός αυτών. Τα εξωτερικά σκίαστρα είναι ίσως περισσότερο 

αποτελεσµατικά από τα εσωτερικά, καθώς σταµατούν την προσπίπτουσα ακτινοβολία πριν 

φθάσει στις επιφάνειες του κτιρίου και εισχωρήσει στο εσωτερικό του.  

Τα σκίαστρα πρέπει να παρέχουν καλή ηλιοπροστασία το καλοκαίρι, αλλά δεν πρέπει να µειώνουν 

τα ηλιακά κέρδη το χειµώνα, να εµποδίζουν το φυσικό φως ή να περιορίζουν τη δυνατότητα 

φυσικού αερισµού του κτιρίου. 

Οι περισσότερο συνήθεις τεχνικές σκίασης σε υφιστάµενα κτίρια αφορούν στη χρήση 

εξωτερικών σταθερών ή κινητών οριζόντιων περσίδων οι οποίες αλλάζουν την κλίση τους 

ανάλογα µε την εποχή και τη θέση του ήλιου, κινητές ή σταθερές εξωτερικές τέντες, 

εσωτερικές οριζόντιες περσίδες (venetian blinds) κινητές ή σταθερές, εσωτερικά ή εξωτερικά 

υφασµάτινα στοιχεία (κουρτίνες, λωρίδες) τα οποία προτείνονται ιδιαίτερα για τη σκίαση 

ανοιγµάτων οροφής και τέλος, προηγµένα συστήµατα φυσικού φωτισµού (πλαστικά 

ανακλαστικά σκίαστρα ενσωµατωµένα σε διπλό υαλοπίνακα, πρισµατικά σκίαστρα). 

Ενδιαφέρουσα λύση για την ηλιοπροστασία των τοίχων αποτελεί και η χρήση 

αναρριχώµενων φυτών. 

 

 

9.12 ∆ιάταξη εσωτερικών χώρων  

Οι µικροκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στη διάρκεια του χειµώνα στις πλευρές ενός 

κτιρίου είναι καθοριστικές για µια ορθή διάταξη των χώρων. Η βόρεια πλευρά παραµένει η 

πιο ψυχρή γιατί δε δέχεται άµεση ηλιακή ακτινοβολία στην περίοδο αυτή. Η ανατολική και 

δυτική δέχονται ίση ποσότητα, µε λίγο πιο ζεστή τη δυτική εξαιτίας του συνδυασµού ηλιακής 

ακτινοβολίας και υψηλών µεσηµβρινών θερµοκρασιών του αέρα. Η νότια πλευρά είναι η 

φωτεινότερη και η πιο ζεστή και δέχεται ακτινοβολία στη διάρκεια όλης της µέρας.  

Συνεπώς, οι χώροι που θα κατοικούνται όλη τη µέρα και έχουν µεγάλες θερµαντικές και 

φωτιστικές απαιτήσεις πρέπει να τοποθετούνται στο νότο (προϋπόθεση, λοιπόν, η διάταξη 

του κτιρίου στη διεύθυνση Α-∆). Μια λεπτοµερέστερη διάταξη µπορεί π.χ. να περιλαµβάνει 
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ΝΑ ένα χώρο πρωινού, Ν∆ ένα χώρο γραφείου ή µαστορέµατος ή οτιδήποτε αποτελεί την 

προσωπική επιλογή των ενοίκων ή χρηστών. Χώροι µε µικρές ή µηδενικές απαιτήσεις σε 

φωτισµό (διάδροµοι, µπάνια, αποθήκες, γκαράζ) τοποθετούνται στα βόρεια ώστε να 

µεσολαβούν ανάµεσα στους ζεστούς χώρους και την ψυχρή βορινή πλευρά του κτιρίου. 

 

Σχήµα 3.18. Ιδανική διάταξη χώρων σε µια κατοικία 

 

Η τεχνική της τοποθέτησης αυτών των χώρων στο Βορρά ήταν γνωστή από παλιά. Στην 

αγροτική κατοικία ήταν και ο στάβλος, η αποθήκη σιτηρών και άχυρων. Στην αστική 

κατοικία είναι το γκαράζ, το κελάρι ή ένα ατελιέ. Οι χώροι αυτοί λειτουργούν ως φράγµα 

(espace tampon) αποτελώντας ένα δεύτερο περίβληµα γύρω από την κατοικία που εξασθενεί 

την επίδραση των εξωτερικών µεταβολών θερµοκρασίας στο εσωκλίµα του κτιρίου, 

συνιστώντας µια πρόσθετη µόνωση µιας ακόµα παθητικής προστασίας. Επιπλέον οι χώροι 

αυτοί, λόγω της θερµότητας που κερδίζεται από τις απώλειες του κτιρίου, θερµαίνονται – σε 

χαµηλότερη, βέβαια, θερµοκρασία – χωρίς πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας επιτρέποντας 

µέσα σε αυτούς πρόσκαιρες δραστηριότητες. 

 

 

9.13. Κριτήρια εφαρµογής των προδιαγραφών 
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Το κριτήριο εφαρµογής της υιοθέτησης  των προδιαγραφών σχετικά µε τις αρχές 

βιοκλιµατικού σχεδιασµού αφορά στη θέσπιση µέγιστων συντελεστών θερµοπερατότητας k, 

όπως αυτός προκύπτει από τη µεθοδολογία που ορίζει ο Κανονισµός Θερµοµόνωσης 

Κτιρίων. 

Συγκεκριµένα, ορίζονται δύο µέγιστοι συντελεστές θερµοπερατότητας ανάλογα µε το 

µέγεθος του λόγου της επιφάνειας του κτιριακού περιβλήµατος F προς τον όγκο του κτιρίου 

V (F/V). Αυτές οι µέγιστες τιµές είναι: 

Α. Για F/V < 0,7, τότε k ≤ 0,65 W/m2K  

Β. Για F/V ≥ 0,7, τότε k ≤ 0,525 W/m2K 

Η αυξηµένη αυστηρότητα ως προς τα όρια που θέτει ο ΚΘΚ αποτελεί ένα πρώτο βήµα για τη 

διαµόρφωση ενός συνόλου κτιρίων που θα µπορούν να χαρακτηριστούν ως «κτίρια χαµηλής 

κατανάλωσης ενέργειας». 

Η προσαρµογή των επενδυτικών προτάσεων στις προδιαγραφές που δεν µπορούν να 

εκφραστούν ποσοτικά (φυσικός φωτισµός, φυσικός αερισµός, ηλιοπροστατευτικές διατάξεις, 

κτλ.) θα πραγµατοποιηθεί µε τη µελέτη των σχεδίων και λοιπών τεχνικών υποµνηµάτων που 

θα καταθέσουν οι υποψήφιοι επενδυτές.  
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10. Προδιαγραφές Ηλεκτρο – Μηχανολογικών συστηµάτων 

Το προς εγκατάσταση, σύστηµα κεντρικής θέρµανσης – κλιµατισµού και παραγωγής ζεστού 

νερού χρήσης οφείλει να υπακούει στις παρακάτω αρχές και προδιαγραφές: 

• Nα καταναλώνει την λιγότερη δυνατή ενέργεια 

• Να εκπέµπει τους λιγότερους δυνατούς ρύπους  

• Να χρησιµοποιεί και θα διαχειρίζεται την ενέργεια µε ελαστικότητα ως προς την ζήτηση 

• Να χρησιµοποιεί οικολογικά ψυκτικά υγρά 

• Να είναι οικονοµικό στην χρήση  

• Να υπόκειται ευκολότερα σε κεντρικό η άλλης µορφής έλεγχο 

 

Ειδικότερα, το όλο σύστηµα θέρµανσης – κλιµατισµού, παραγωγής ζεστού νερού, θα πρέπει 

να σχεδιαστεί µε γνώµονα τα παρακάτω δεδοµένα : 

• Για την ψύξη να χρησιµοποιηθούν ψύκτες µε οικολογικά ψυκτικά υγρά. 

• Προτείνεται η χρήση ηλιακών συστηµάτων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 

• Επίσης εναλλακτικά θα πρέπει να µελετηθεί η συµπαραγωγή ψύξης – θέρµανσης (εφόσον 

υπάρξει συνέργεια µεταξύ επενδυτών στον ίδιο οικισµό) ενδεχόµενα µε τη χρήση 

ηλιακών συστηµάτων. 

 

Η τελική λύση θα πρέπει να είναι συνδυασµός των παραπάνω, ενώ οι εναλλακτικές λύσεις 

παραγωγής ζεστού νερού µε ηλιακά συστήµατα θα πρέπει να αποφασισθεί σύµφωνα µε 

οικονοµοτεχνικά, οικολογικά, αρχιτεκτονικά και πιθανά αλλά κριτήρια. 

Αναφορικά, µε το σύστηµα ηλεκτροφωτισµού αυτό θα πρέπει να συνδυάζεται αρµονικά µε τον 

παρεχόµενο φυσικό φωτισµό και διαθέτει δυνατότητες τόσο για τη ρύθµιση της στάθµης του 

όσο και για τον ευρύτερο έλεγχο του µε την εγκατάσταση των κατάλληλων διατάξεων. 

Επιπρόσθετα, η επιλογή των φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων θα πρέπει επίσης να 

πραγµατοποιηθεί µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.  

Για την κατασκευή, λειτουργία, δοκιµές, διανοµή και ρυθµίσεις οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να 

κατασκευαστούν σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και κανονισµούς, µε την Ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία και κανονισµούς, εκτός εάν καλύπτονται από Ελληνικούς, µε τις ισχύουσες 

Ελληνικές τεχνικές οδηγίες και κανονισµούς, µε τις ισχύουσες  τεχνικές οδηγίες και 

κανονισµούς αποδεκτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν καλύπτονται από 

Ελληνικούς όπως ΕΝ., DIN, καθώς και σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας, 

της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

 

10.1 Συστήµατα θέρµανσης χώρων – παραγωγής ζεστού νερού 
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10.1.1 Λέβητες συστήµατος κεντρικής θέρµανσης 

Η χρήση λεβήτων νέου τύπου µε υψηλή απόδοση (συµπεριλαµβανοµένων και των λεβήτων 

συµπύκνωσης) σε κεντρικά συστήµατα θέρµανσης επιτρέπει σηµαντική εξοικονόµηση 

ενέργειας.  

Οι λέβητες συµπύκνωσης διαθέτουν δύο εναλλάκτες θερµότητας, έναν πρωτεύοντα και ένα 

δευτερεύοντα, πάνω από τους οποίους διέρχονται τα καυσαέρια του καυστήρα. Καθώς αυτά 

περνούν πάνω από το δευτερεύοντα εναλλάκτη θερµότητας συµπυκνώνονται και αποδίδουν 

τη λανθάνουσα θερµότητα στον εναλλάκτη. Οπότε, για θερµοκρασίες νερού εξόδου και 

επιστροφής στο λέβητα της τάξης των 55 και 40οC αντίστοιχα, η απόδοση του λέβητα µπορεί 

να ανέλθει και στο 90%. Αλλά και για θερµοκρασίες επιστροφής της τάξης των 70οC, η 

χρήση λέβητα συµπύκνωσης µπορεί να οδηγήσει σε αποδόσεις ως και 85% τη στιγµή που η 

απόδοση των συµβατικών λεβήτων κυµαίνεται από 65 ως 75%. Οι λέβητες συµπύκνωσης 

µπορούν να µειώσουν το κόστος λειτουργίας ενός συστήµατος κεντρικής θέρµανσης κατά 

15-20%, µε αντίστοιχο χρόνο απόσβεσης τα 3 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα η εγκατάσταση και 

συντήρησή τους είναι πολύ εύκολη. 

Οι χρονικές διακυµάνσεις των θερµικών φορτίων που απαιτούνται για την κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου, οδηγούν στην συχνή εκκίνηση και παύση λειτουργίας 

του κεντρικού λέβητα, µε αποτέλεσµα η απόδοση του συστήµατος να πέφτει κάτω από το 

50%. Η λειτουργία του λέβητα σε θερµικά φορτία πολύ µικρότερα από την µέγιστη θερµική 

του ισχύ επί µεγάλα χρονικά διαστήµατα, έχει ως αποτέλεσµα την πολύ χαµηλή του απόδοση 

και την µεγάλη σπατάλη καυσίµου. Η χρήση περισσότερων του ενός λεβήτων µε σκοπό την 

οµοιόµορφη κάλυψη διαφορετικών τµηµάτων του κτιρίου µε διαφορετικά θερµικά φορτία, 

συµβάλλει στην µεγαλύτερη ολική απόδοση του συστήµατος.  

Η εγκατάσταση ενός αναλυτή καυσαερίων, συµβάλλει επίσης σηµαντικά στην µεγαλύτερη 

απόδοση του συστήµατος. Η τέλεια καύση, που αποτελεί προϋπόθεση για την αποδοτική 

λειτουργία του καυστήρα, απαιτεί βελτιστοποίηση της αναλογίας καυσίµου-αέρα στον 

θάλαµο καύσης. Ο αναλυτής παρακολουθεί την θερµοκρασία του καυσίµου καθώς και τις 

συγκεντρώσεις CΟ και CΟ2 στα καυσαέρια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αυτόµατη ή η 

χειροκίνητη ρύθµιση της βέλτιστης αναλογίας καυσίµου-αέρα στον καυστήρα, ανάλογα µε 

την λειτουργία και τις απαιτήσεις του συστήµατος σε κάθε χρονική στιγµή. 

Στο πλαίσιο της εγκατάστασης του νέου λέβητα µπορεί να επιλεχθεί και η αλλαγή του 

χρησιµοποιούµενου καυσίµου καθώς οι λέβητες αερίων καυσίµων (υγραέριο) είναι 

περισσότερο αποδοτικοί. Σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα 

µερικής ή αποκλειστικής χρήσης βιοµάζας ή ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση.  



_________________________________________________________________________________ 62 

Μια εναλλακτική  πρόσθετη προοπτική που αξίζει να διερευνηθεί είναι η δυνατότητα 

εφαρµογής τοπικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης στον σε οικιστικά συγκροτήµατα. 

Ειδικότερα, είναι δυνατή η σύνδεση οικοδοµικών τετραγώνων σε ένα δίκτυο τηλεθέρµανσης 

που τροφοδοτείται από ένα κοινό λέβητα και θερµαίνει όλα τα κτίρια των συνδεδεµένων 

οικοδοµικών συγκροτηµάτων.  Με αυτόν το συγκεντρωτικό τρόπο επιτυγχάνεται η 

αποκεντρωµένη θέρµανση κτιρίων µε απτά ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη. Μάλιστα, 

η αντιµετώπιση κατά αυτόν τον τρόπο µεγάλων φορτίων ενδεχόµενα να επιτρέπει την 

κάλυψή τους από µονάδες συµπαραγωγής µε ακόµη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας, 

ειδικά στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ως καύσιµο βιοµάζα. 

Σχήµα 4.1. Σύνδεση συγκροτηµάτων κτιρίων σε ένα τοπικό δίκτυο τηλεθέρµανσης 

τροφοδοτούµενο από ένα κοινό λέβητα. 

 

 

10.1.2 ∆υνατότητα έλεγχου της λειτουργίας και απόκρισης του συστήµατος 
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Οι δυνατότητες παρέµβασης και ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης είναι 

τρεις: 

• η διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος, µε διακοπή λειτουργίας είτε του καυστήρα 

είτε του κυκλοφορητή, µε χρονοδιακόπτη και έλεγχο αντιστάθµισης  

• η µεταβολή της θερµοκρασίας του νερού που κυκλοφορεί στο σύστηµα θέρµανσης, µε 

την ανάµιξη µέσω τρίοδης ή τετράοδης βάνας 

• η µεταβολή της παροχής του νερού στα θερµαντικά σώµατα, µε χρήση θερµοστάτη 

χώρου ή θερµοστατικών βαλβίδων στα σώµατα 

 

Και στις τρεις περιπτώσεις καθοριστικό µέγεθος για τον έλεγχο του συστήµατος είναι η 

θερµοκρασία του νερού στο κύκλωµα θέρµανσης, η οποία στην τρίτη περίπτωση καθορίζεται 

άµεσα από τη θερµοκρασία αέρα στους χώρους του κτιρίου. Στη συνέχεια εξετάζονται οι 

δυνατότητες παρέµβασης και µε τους τρεις τρόπους. 

 

Κεντρική µονάδα ελέγχου µε χρονοδιακόπτη και έλεγχο αντιστάθµισης 

Ως επιβεβληµένη θεωρείται η τοποθέτηση κεντρικής µονάδας ελέγχου της λειτουργίας του 

συστήµατος θέρµανσης, που να ελέγχει την έναρξη και διακοπή της λειτουργίας του 

συστήµατος συναρτήσει των καιρικών συνθηκών και της εσωτερικής θερµοκρασίας. 

Το αµέσως επόµενο στάδιο αυτοµατοποίησης της λειτουργίας του συστήµατος αφορά την 

τοποθέτηση θερµοστατικού ελέγχου αντιστάθµισης, ώστε σε συνδυασµό µε το 

χρονοδιακόπτη, το σύστηµα θέρµανσης να λειτουργεί συναρτήσει των καιρικών συνθηκών, 

όταν πραγµατικά αυτό απαιτείται. Συγκεκριµένα προτείνεται η τοποθέτηση του αισθητηρίου 

του θερµοστάτη σε σηµείο προφυλαγµένο από την ηλιακή ακτινοβολία και τα καιρικά 

φαινόµενα, κατά το δυνατόν κοντά στο λεβητοστάσιο, ώστε να αποφεύγονται µεγάλου 

µήκους καλωδιώσεις. Η ακριβής θερµοκρασία κατά την οποία ο θερµοστάτης θα θέτει σε 

λειτουργία το σύστηµα θέρµανσης πρέπει να προσδιοριστεί µετά από σχετική δοκιµή που θα 

συσχετίσει την εξωτερική θερµοκρασία αέρα στο σηµείο εκείνο µε τη θερµοκρασία στο 

εσωτερικό του κτιρίου. 

 

Θερµοστατικός έλεγχος των χώρων 

Σε ό,τι αφορά το θερµοστατικό έλεγχο της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης υπάρχουν 

δύο δυνατότητες επίλυσης του προβλήµατος, ανάλογα µε το κτίριο και τους διαθέσιµους 

οικονοµικούς πόρους. 

Η απλούστερη λύση συνίσταται στην τοποθέτηση ενός θερµοστάτη εσωτερικού 

χώρου, που θα θέτει σε λειτουργία το σύστηµα θέρµανσης όταν η εσωτερική θερµοκρασία 

αέρα πέφτει κάτω από ένα συγκεκριµένο όριο. Η λύση αυτή αποτελεί τη φθηνότερη 
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δυνατότητα ελέγχου λειτουργίας του συστήµατος παρουσιάζει, όµως, δύο 

µειονεκτήµατα: η δυνατότητα ελέγχου περιορίζεται σε επίπεδο λειτουργίας – µη λειτουργίας 

(on–off) και επιτυγχάνει µικρή σχετικά εξοικονόµηση ενέργειας, ενώ παράλληλα παρέχει 

µικρή µόνο δυνατότητα ελέγχου της εσωτερικής θερµοκρασίας, αφού αυτή παρακολουθείται 

µόνο σε ένα χώρο, ο οποίους θεωρείται ως αντιπροσωπευτικός για το σύνολο του κτιρίου. 

Για τον λόγο αυτόν ενδείκνυται µόνο για µικρά κτίρια. 

Σχήµα 4.2. ∆υνατότητα ελέγχου µε κεντρική µονάδα, θερµοστάτη αντιστάθµισης και 

θερµοστάτη εσωτερικού χώρου 

 

Οι επιµέρους ενέργειες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτού του συστήµατος 

περιλαµβάνουν: 

a) Την τοποθέτηση της κεντρικής ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου στο λεβητοστάσιο, που 

περιλαµβάνει εβδοµαδιαία προγραµµατιζόµενο χρονοδιακόπτη, κύκλωµα 

παρακολούθησης του θερµοστάτη αντιστάθµισης και κύκλωµα παρακολούθησης του 

θερµοστάτη εσωτερικού χώρου,  

b) Την τοποθέτηση του θερµοστάτη αντιστάθµισης στο σηµείο που περιγράφηκε στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

c) Την τοποθέτηση του θερµοστάτη εσωτερικού χώρου σε αντιπροσωπευτικό χώρο του 

κτιρίου, 

d) Τη ρύθµιση των θερµοκρασιών ενεργοποίησης των δύο θερµοστατών µε δοκιµαστική 

λειτουργία και καταγραφή των συνθηκών που επιτυγχάνονται ως την επίτευξη 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
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ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
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ικανοποιητικής απόκρισης. 

Με έλεγχο όλων των χώρων και προσαρµογή της λειτουργίας του λέβητα 

Ο θερµοστατικός έλεγχος ενός µόνο χώρου αποτελεί µία στοιχειώδη λύση, που δεν παρέχει 

πραγµατικά αντιπροσωπευτική ένδειξη της θερµοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου, ούτε 

δυνατότητα διαφοροποίησης της λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης. Η εφαρµογή αυτής 

της λύσης ενδείκνυται µόνο στην περίπτωση µικρών κτιρίων. Στην περίπτωση µεγαλύτερων 

κτιρίων, όπου οι θερµοκρασίες στους χώρους διαφοροποιούνται σηµαντικά ανάλογα µε τον 

προσανατολισµό των χώρων και τον τρόπο χρήσης τους απαιτείται η χρήση πιο 

αποτελεσµατικών συστηµάτων.  

Η πλέον ολοκληρωµένη λύση, τόσο από άποψη ελέγχου της εσωτερικής θερµοκρασίας, όσο 

και από την άποψη της µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, περιλαµβάνει τη δυνατότητα 

ελέγχου της θερµοκρασίας σε κάθε χώρο, µε την αντικατάσταση των κοινών βαλβίδων των 

σωµάτων µε θερµό στατικές, οι οποίες ρυθµίζουν την παροχή ζεστού νερού µέσα από το 

θερµαντικό σώµα συναρτήσει της θερµοκρασίας του χώρου. 

Η τοποθέτηση αυτών των βαλβίδων σε συνδυασµό µε την τετράοδη βάνα παράκαµψης του 

λέβητα για τη λειτουργία του συστήµατος υπό µερικό φορτίο. Με τον τρόπο αυτό το 

σύστηµα θέρµανσης θα µπορεί να ανταποκρίνεται ελαστικά στις ανάγκες θέρµανσης του 

κτιρίου, λειτουργώντας παράλληλα µε τον πλέον οικονοµικό τρόπο.  

Σχήµα 4.3. ∆υνατότητα ελέγχου µε κεντρική µονάδα ελέγχου, θερµοστάτη αντιστάθµισης, 

τετράοδη βάνα και θερµοστάτες θερµαντικών σωµάτων 
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Οι επιµέρους ενέργειες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτού του συστήµατος 

περιλαµβάνουν: 

a) Την τοποθέτηση κεντρικής µονάδας ελέγχου, χρονοδιακόπτη και θερµοστάτη 

αντιστάθµισης όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο,  

b) Την αντικατάσταση των υφιστάµενων βαλβίδων των σωµάτων µε βαλβίδες 

θερµοστατικού ελέγχου της λειτουργίας των θερµαντικών σωµάτων,  

c) Την τοποθέτηση της τετράοδης βάνας στον κλάδο προσαγωγής και του αντίστοιχου 

αισθητηρίου θερµοκρασίας στον κλάδο επιστροφής του συστήµατος θέρµανσης 

d) Τη ρύθµιση της θερµοκρασίας ενεργοποίησης της τετράοδης βάνας και του θερµοστάτη 

αντιστάθµισης µε δοκιµαστική λειτουργία και καταγραφή των συνθηκών που 

επιτυγχάνονται ως την επίτευξη ικανοποιητικής απόκρισης. 

  

 

10.1.3 Αντλίες θερµότητας 

Η χρήση αντλιών θερµότητας (αντλίες θερµότητας αέρα-νερού µε ηλεκτροκίνητους 

συµπιεστές) για θέρµανση χώρων ή ζεστού νερού αποτελεί µια σηµαντική δυνατότητα 

εξοικονόµησης ενέργειας. Μάλιστα, οι αντλίες θερµότητας µπορούν να ενσωµατωθούν σε 

κάθε εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης, ενώ µπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνοµα είτε 

σε συνδυασµό µε ένα λέβητα.  

 

Σχήµα 4.4. Αρχή λειτουργίας της αντλίας θερµότητας 
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Η λειτουργία των αντλιών θερµότητας βασίζεται στην εξάτµιση υγρού ψυκτικού µέσου στον 

εξατµιστή µε απορρόφηση θερµότητας από το περιβάλλον (ατµοσφαιρικός αέρας), που στη 

συνέχεια συµπιέζεται µε ταυτόχρονη αύξηση της θερµοκρασίας του στον ηλεκτροκίνητο 

συµπιεστή. Από το συµπιεστή το θερµό ψυκτικό µέσο οδηγείται σε έναν εναλλάκτη 

θερµότητας όπου θερµαίνει κάποιο µέσο (συνήθως νερό) που χρησιµοποιείται για τη 

θέρµανση του κτιρίου. Φυσικά, το θερµό νερό µπορεί να οδηγηθεί σε άλλες χρήσεις. Από τον 

εναλλάκτη το ψυκτικό αποµακρύνεται ως υγρό για να επιστρέψει στον εξατµιστή αφού 

περάσει από την στραγγαλιστική βαλβίδα. 

Μια αντλία θερµότητας συνήθως αποδίδει ποσότητα θερµότητας µε τη µορφή ζεστού νερού 

3-5 φορές µεγαλύτερη από την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιεί για την κίνηση του 

ηλεκτρικού συµπιεστή. 

Μάλιστα, είναι δυνατή η χρησιµοποίηση κατάλληλων εξατµιστών που εκµεταλλεύονται την 

ηλιακή ενέργεια για τη θέρµανση και εξάτµιση του ψυκτικού. 

 

 

10.2 ∆ροσισµός – Αερισµός 

 

10.2.1 Ανεµιστήρες οροφής 

Η χρήση ανεµιστήρων οροφής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού επεκτείνει την περιοχή 

ευεξίας των ενοίκων σε υψηλότερες θερµοκρασίες µειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις 

ώρες λειτουργίας του κλιµατιστικού συστήµατος. Συγκεκριµένα, η περιοχή ευεξίας µπορεί 

να επεκταθεί πάνω από 26οC αν η µέση ταχύτητα του αέρα αυξάνεται κατά 0,275 m/s για 

κάθε βαθµό αύξησης της θερµοκρασίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεπεραστούν οι οριακές 

τιµές θερµοκρασίας που είναι αντίστοιχα 28οC και 0,8 m/s. 

 

 

10.2.2 Χρήση εξατµιστικών ψυκτών 

Η εξατµιστική ψύξη είναι µια διαδικασία η οποία χρησιµοποιεί το φαινόµενο της εξάτµισης 

για την απαγωγή της πλεονάζουσας θερµότητας από το εσωτερικού του κτιρίου στο 

περιβάλλον. Η αισθητή θερµότητα απορροφάται από τον αέρα για να χρησιµοποιηθεί ως 

λανθάνουσα θερµότητα για την εξάτµιση του νερού. Το ποσό της αισθητής θερµότητας που 

απορροφάται εξαρτάται από το ποσό του εξατµιζόµενου νερού.  
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Η εξατµιστική ψύξη διαχωρίζεται σε άµεση ή έµµεση και σε παθητική ή υβριδική. Στους 

άµεσους εξατµιστικούς ψύκτες, η περιεκτικότητα του ψυχόµενου αέρα σε υδρατµούς 

αυξάνεται καθώς ο αέρας έρχεται σε επαφή µε το εξατµιζόµενο νερό. Επειδή η συνεχής και 

έντονη εξάτµιση προκαλεί µεγάλη αύξηση της σχετικής υγρασίας του χώρου και διαταράσσει 

τη θερµική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου, η άµεση εξατµιστική ψύξη πρέπει να 

εφαρµόζεται µόνο σε περιοχές όπου η σχετική υγρασία είναι πολύ χαµηλή. 

Στους έµµεσους εξατµιστικούς ψύκτες, η εξάτµιση πραγµατοποιείται στο εσωτερικό ενός 

εναλλάκτη θερµότητας και η περιεκτικότητα του ψυχόµενου αέρα σε υδρατµούς παραµένει 

αµετάβλητη. ∆εν απαιτούνται συστήµατα ελέγχου της υγρασίας και έντονος αερισµός. 

Ωστόσο, επειδή τα συστήµατα αυτά έχουν περισσότερο πολύπλοκη τεχνολογία, η αγορά, η 

συντήρηση και η λειτουργία τους συνεπάγονται υψηλότερο κόστος. 

Για την εξασφάλιση της θερµικής άνεσης µε τη χρήση άµεσων εξατµιστικών ψυκτών οι τιµές 

διάφορων µετεωρολογικών παραµέτρων πρέπει να βρίσκονται µεταξύ κάποιων ορίων. 

Συγκεκριµένα, η µέγιστη ταχύτητα του εσωτερικού αέρα πρέπει να είναι περίπου 1 m/s, η 

θερµοκρασία του εσωτερικού χώρου να είναι περίπου 2°C υψηλότερη από την θερµοκρασία 

στην είσοδο του συστήµατος και η σχετική υγρασία πρέπει να είναι µικρότερη από 70%. 

Επίσης, η τελική θερµοκρασία του εσωτερικού χώρου πρέπει να είναι περίπου 4°C 

χαµηλότερη από την θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα (µετρηµένη µε ξηρό θερµόµετρο). 

Όταν η εξάτµιση γίνεται µε φυσικές διαδικασίες ονοµάζεται παθητική εξάτµιση. Ένας χώρος 

ψύχεται µε παθητική εξάτµιση, όταν στον χώρο αυτόν υπάρχουν επιφάνειες στάσιµου ή 

ρέοντος νερού, όπως τεχνητές λίµνες, δεξαµενές, πισίνες κτλ.. Στα υβριδικά συστήµατα 

εξατµιστικής ψύξης η εξάτµιση ελέγχεται µε µηχανικά µέσα. Είναι προφανές πως η 

κατανάλωση ενέργειας στα υβριδικά συστήµατα δεν είναι µηδενική ωστόσο, αν συγκριθεί µε 

αυτήν των συµβατικών κλιµατιστικών είναι πολύ µικρή. 

10.2.3 Χρήση εξοικονοµητών 

Τα ψυκτικά φορτία των κτιρίων είναι δυνατόν, ειδικά σε εποχές µε όχι ιδιαίτερα υψηλές 

εξωτερικές θερµοκρασίες αέρα (άνοιξη, φθινόπωρο), να καλύπτονται εν µέρει ή εξ' 

ολοκλήρου µε την εισαγωγή εξωτερικού αέρα στο κτίριο. Οι εξοικονοµητές (economizers) 

είναι διατάξεις που επιτρέπουν την ελεγχόµενη εισαγωγή και χρήση εξωτερικού αέρα στο 

κτίριο (ελέγχουν την θερµοκρασία, την ενθαλπία και την υγρασία του καθώς και τις 

συγκεντρώσεις ρύπων). Ο εξωτερικός αέρας χρησιµοποιείται είτε για τον απευθείας 

δροσισµό του κτιρίου (µηχανικός αερισµός), είτε προψύχεται µε την βοήθεια του 

κλιµατιστικού συστήµατος και στην συνέχεια να διανέµεται στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Ανάλογα µε το είδος του κλιµατιστικού συστήµατος χρησιµοποιούνται εξοικονοµητές νερού 

ή αέρος.  



_________________________________________________________________________________ 69 

Με τους εξοικονοµητές νερού ο δροσισµός παρέχεται από τον ψυκτικό πύργο χωρίς τη 

χρησιµοποίηση του ψύκτη. 

Οι εξοικονοµητές χρησιµοποιούνται και σε συνδυασµό µε συστήµατα που επιτρέπουν την 

ανάκτηση της θερµότητας του εξερχόµενου αέρα. 

 

 

10.3 Τεχνητός φωτισµός 

 

10.3.1 Λαµπτήρες υψηλής απόδοσης 

Η εξοικονόµηση ενέργειας για φωτισµό µπορεί να επιτευχθεί είτε µε µείωση της 

καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας (αντικατάσταση υφιστάµενων λαµπτήρων µε 

αποδοτικότερους) είτε µε µείωση της διάρκειας λειτουργίας των λαµπτήρων (χρήση φυσικού 

φωτισµού και συστηµάτων ελέγχου του φωτισµού, τακτική συντήρηση και καθαρισµός των 

λαµπτήρων). 

Γενικά, σήµερα είναι διαθέσιµα τέσσερα είδη λαµπτήρων. Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως µε 

απόδοση 8-22 lumen/W και διάρκεια ζωής 1000 ώρες, οι λαµπτήρες φθορισµού µε απόδοση 

30-83 lumen/W και διάρκεια ζωής 8000 µε 10000 ώρες και οι λαµπτήρες εκκενώσεως 

υψηλής πίεσης µε απόδοση  74-132 lumen/W. Οι λαµπτήρες πυρακτώσεως είναι οι 

περισσότερο κοινά χρησιµοποιούµενοι λαµπτήρες και οι πιο φθηνοί, ωστόσο και αυτοί µε το 

µεγαλύτερο κόστος λειτουργίας, αφού είναι οι πλέον ενεργοβόροι.  

Οι λαµπτήρες φθορισµού πλεονεκτούν αφού εµφανίζουν πολύ καλύτερη απόδοση και σχεδόν 

10πλάσια διάρκεια ζωής, όµως η υστέρηση τους στην ποιότητα του χρώµατος που 

εκπέµπουν έχει περιορίσει τη χρήση σε εφαρµογές γραφείου και όχι κατοικιών.  

Οι συµπαγείς λαµπτήρες φωτισµού που αναπτύχθηκαν σχετικά πρόσφατα µπορούν να 

αντικαταστήσουν στις περισσότερες εφαρµογές τους λαµπτήρες πυρακτώσεως καθώς 

προσφέρουν για τα ίδια επίπεδα φωτισµού σηµαντικά µικρότερη κατανάλωση ενέργειας και 

πολύ µεγαλύτερο χρόνο ζωής.  

Οι λαµπτήρες εκκενώσεως υψηλής πίεσης εµφανίζουν καλύτερη απόδοση φωτεινότητας από 

τους λαµπτήρες πυρακτώσεως και καλύτερη απόδοση χρωµάτων από τους λαµπτήρες 

φθορισµού, αλλά είναι κατάλληλοι µόνο για το φωτισµό µεγάλων εσωτερικών χώρων όπως 

αποθήκες, εκθέσεις, κτλ.. 

Η χρήση των κατάλληλων ηλεκτρονικών µπαλλάστ (ballast) µε τους λαµπτήρες φθορισµού 

αυξάνει περισσότερο την ενεργειακή απόδοση των τελευταίων.  

Η επιλογή του κατάλληλου λαµπτήρα εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του, αλλά και τις 

φωτιστικές απαιτήσεις του χώρου για τον οποίο προορίζεται. Σηµειώνεται πως η επιλογή 
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λιγότερο ενεργοβόρων λαµπτήρων πέρα από την άµεση µείωση στην κατανάλωση ενέργειας 

για φωτισµό µειώνει και τα ψυκτικά φορτία. 

 

 

10.3.2 Συστήµατα ελέγχου του φωτισµού 

Οι βασικές τεχνικές ελέγχου τεχνητού φωτισµού του είναι η χρήση διακοπτών δύο θέσεων ή 

ροοστατικών διακοπτών, ο τοπικός ή κεντρικός έλεγχος και ο υψηλός ή χαµηλός βαθµός 

αυτοµατισµού. 

Οι διακόπτες δύο θέσεων είναι χειροκίνητοι ή αυτόµατοι. Η χρήση ροοστατικών διακοπτών 

επιτρέπει την συνεχή αυξοµείωση των επιπέδων φωτισµού, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

για την χρήση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού σε συνδυασµό µε τον φυσικό φωτισµό. 

Τα τοπικά συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου αποτελούνται από συστήµατα αισθητήρων και 

ελεγκτών, τοποθετηµένων σε ανεξάρτητες ζώνες και λειτουργούν βάσει των συνθηκών που 

επικρατούν στους χώρους αυτούς (αριθµός ατόµων, επίπεδα φυσικού φωτισµού, κλπ.). Τα 

κεντρικά συστήµατα αποτελούνται από συνδυασµούς τοπικών συστηµάτων και συχνά είναι 

ενσωµατωµένα στα συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων (ΒΕΜS), ώστε να 

ελέγχουν τον φωτισµό σε συνάρτηση µε τις άλλες λειτουργίες του κτιρίου (θέρµανση, δροσισµός, 

αερισµός, κλπ). 

Τα συστήµατα ελέγχου είναι δυνατό να ποικίλουν από χειροκίνητα µέχρι πολύ υψηλού 

βαθµού αυτοµατισµού. Τα αυτοµατοποιηµένα συστήµατα έχουν καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση. Τα συστήµατα αυτά θα πρέπει να προσφέρουν την δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου 

της λειτουργίας των φωτιστικών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο χρήστης να έχει τη 

δυνατότητα να παρεµβαίνει για τη βελτίωση της οπτικής άνεσης. 

 

 

10.4. Χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

Η εισαγωγή των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα των κτιρίων συνιστά µια βέλτιστη λύση για 

την κάλυψη συγκεκριµένων φορτίων, ειδικά σε περιπτώσεις κτιρίων που βρίσκονται µακριά 

από ενεργειακά δίκτυα. 

Οι ΑΠΕ που προτείνεται να χρησιµοποιηθούν στα κτίρια των επενδυτικών προτάσεων είναι 

κύρια τα ηλιακά συστήµατα και ενδεχόµενα η βιοµάζα, όπου σηµαντικές ποσότητες των 

διάφορων µορφών της είναι διαθέσιµες στις περιοχές εφαρµογής. 
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10.4.1 Φωτοβολταϊκά συστήµατα 

Η ενσωµάτωση Φ/Β στοιχείων στο κέλυφος ενός κτιρίου (Φ/Β στοιχεία κατάλληλα για 

στέγες και προσόψεις) είναι µια τεχνική η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος, καθώς η 

τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία και το κόστος των Φ/Σ µειώνεται διαρκώς. Ένα τυπικό 

Φ/Β σύστηµα αποτελείται από τη Φ/Β συστοιχία, τους συσσωρευτές για την αποθήκευση της 

ηλεκτρικής ενέργειας, και το σύστηµα µετατροπής ισχύος. Οι βασικοί τύποι Φ/Β συστηµάτων 

περιγράφονται παρακάτω: 

Το αυτόνοµο σύστηµα που έχει την δυνατότητα παροχής συνεχούς ή εναλλασσόµενου ρεύµατος 

µε την χρήση µετατροπέα ισχύος (αντιστροφέα). 

Το διασυνδεδεµένο µε το δίκτυο σύστηµα που αποτελείται από µία συστοιχία Φ/Β στοιχείων, η 

οποία µέσω ενός αντιστροφέα είναι διασυνδεδεµένη µε το ηλεκτρικό δίκτυο. Συνήθως σε 

µικρές εφαρµογές το δίκτυο χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση της παραγόµενης 

ενέργειας. 

Σχήµα 4.5. Τρόπος σύνδεσης των Φ/Σ  

 

Το υβριδικό σύστηµα αποτελούµενο από την φωτοβολταϊκή συστοιχία που λειτουργεί σε 

συνδυασµό µε άλλες πηγές ενέργειας (π.χ. µε µια γεννήτρια πετρελαίου). 

Το σύστηµα µικρής ισχύος, το οποίο συνήθως χρησιµοποιείται για την λειτουργία αντλιών ή 

ανεµιστήρων συνεχούς ρεύµατος που χρησιµοποιούνται για την κυκλοφορία του αέρα ή το 

νερού στους ηλιακούς συλλέκτες.  

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι για την τοποθέτηση των Φ/Β πλαισίων στην οροφή ή στην 

πρόσοψη ενός κτιρίου: 
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Η τοποθέτηση σε κεκλιµένα στηρίγµατα, που προσφέρει εύκολη πρόσβαση τόσο στο εµπρός 

όσο και στο πίσω µέρος των Φ/Β πλαισίων και βοηθά στον καλό αερισµό τους αυξάνοντας 

έτσι την απόδοση τους. Το κόστος είναι σχετικά υψηλό, λόγω της χρήσης πρόσθετων υλικών 

και εργασίας. 

Η τοποθέτηση σε ειδική βάση προσαρµοζόµενη στο εξωτερικό του κελύφους που επίσης 

επιτρέπει τον καλό αερισµό και την ψύξη των Φ/Β στοιχείων, µε κόστος µικρότερο από την 

προηγούµενη περίπτωση, αν και µεγαλύτερο από άλλες µεθόδους. Αποτελεί µία καλή λύση, 

ειδικά σε ανακαινιζόµενα κτίρια. 

Η απ' ευθείας τοποθέτηση, όπου η εξωτερική επίστρωση του κελύφους του κτιρίου 

αντικαθίσταται από Φ/Β πλαίσια. Το κόστος αυτής της µεθόδου είναι σχετικά χαµηλό, γιατί 

απαιτεί ελάχιστα πρόσθετα υλικά, ενώ η υποκατάσταση δοµικών υλικών που χρησιµοποιούνται 

για την εξωτερική κάλυψη του κελύφους του από τα Φ/Β πλαίσια, µειώνει το συνολικό 

κόστος. 

Σχήµα 4.6. Τρόποι εφαρµογής των Φ/Σ στις στέγες κτιρίων 

 

Η ενσωµάτωση των Φ/Β στο κέλυφος του κτιρίου που συνίσταται στην υποκατάσταση 

ολόκληρων τµηµάτων του κτιριακού κελύφους από Φ/Β πλαίσια. Για παράδειγµα, Φ/Β στοιχεία 

χωρίς µεταλλικό σκελετό τοποθετούνται σε στηρίγµατα παρόµοια µε αυτά που 

χρησιµοποιούνται για την στήριξη συµβατικών διαφανών οροφών ή προσόψεων.  

Η ενσωµάτωση των Φ/Β παρέχει δυνατότητες για σηµαντική µείωση του κόστους, καθώς 

εξοικονοµείται το κόστος των δοµικών στοιχείων του κελύφους τα οποία αντικαθίστανται από 

τα Φ/Β στοιχεία. 

 

 

10.4.2 Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες υγρού 
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Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες υγρού είναι ευρύτατα διαδεδοµένοι για την θέρµανση ζεστού 

νερού χρήσης, αλλά και για τη θέρµανση χώρων. Αποτελούνται από µία απορροφητική 

επιφάνεια µε επικάλυψη ειδικού επιλεκτικού υλικού και ένα µονωµένο κλειστό πλαίσιο µε 

διαφανές κάλυµµα που εµποδίζει την επανεκποµπή της απορροφώµενης ακτινοβολίας. Η 

απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται σε επαφή µε τους αγωγούς του υγρού που µεταφέρουν τη 

συλλεγόµενη θερµότητα από το συλλέκτη στη δεξαµενή αποθήκευση θερµότητας. Οι 

συλλέκτες αυτού του είδους παρέχουν ζεστό νερό σε θερµοκρασία που φθάνει ως και τους 

95oC. Πλεονεκτήµατά τους είναι η απλή κατασκευή, το σχετικά µικρό κόστος, η εύκολη 

συντήρηση, η ανθεκτικότητα και η ικανότητά τους να απορροφούν και τη διάχυτη ηλιακή 

ακτινοβολία. Σήµερα είναι διαθέσιµοι διάφοροι τύποι επίπεδων ηλιακών συλλεκτών υγρού. 

Επίσης υπάρχουν διάφορες παραλλαγές των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων θέρµανσης 

υγρού, όπως τα θερµοσιφωνικά συστήµατα, τα συστήµατα µε µηχανική κυκλοφορία ή τα πιο 

σύνθετα συστήµατα. 

Τα θερµοσιφωνικά συστήµατα που είναι οι γνωστοί ηλιακοί θερµοσίφωνες. Σε αυτά τα 

συστήµατα η αποθηκευτική δεξαµενή είναι τοποθετηµένη υψηλότερα από τον συλλέκτη. Το 

ελαφρύτερο θερµό υγρό ανέρχεται από τον συλλέκτη προς την δεξαµενή δηµιουργώντας µία 

συνεχή κίνηση την φυσική κυκλοφορία του υγρού από τον συλλέκτη προς την δεξαµενή και 

από την δεξαµενή προς τον συλλέκτη. Στην ουσία πρόκειται για παθητικά συστήµατα αφού 

λειτουργούν χωρίς αντλίες. Συνήθως όµως έχουν ηλεκτρική βοηθητική θέρµανση. Μειο-

νεκτούν γιατί απαιτούν αρκετό χώρο για την εγκατάσταση τους. Είναι ευρύτατα διαδεδοµένα 

στην Νότια Ευρώπη. 

 

Σχήµα 4.7. Συστήµατα επίπεδων ηλιακών συλλεκτών σε κτίρια 

 

Τα συστήµατα υγρού µε µηχανική κυκλοφορία, όπου η κυκλοφορία του υγρού ανάµεσα στο 

συλλέκτη και την αποθηκευτική δεξαµενή γίνεται µε την βοήθεια αντλιών και η παραγωγή 

και αποθήκευση θερµότητας ελέγχονται από σύστηµα αυτοµατισµού. Χρησιµοποιούνται 

ευρέως στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη ως αυτόνοµα ή υβριδικά συστήµατα για την 
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παραγωγή ζεστού νερού και την θέρµανση χώρων. Τα συστήµατα µε µηχανική κυκλοφορία 

έχουν υψηλότερη απόδοση από τα θερµοσιφωνικά συστήµατα, αλλά και υψηλότερο κόστος. 

Συνίστανται πάντως σε εφαρµογές όπου θέλουµε να αποφύγουµε την ύπαρξη υπερυψωµένης 

δεξαµενής (ενσωµάτωση του συστήµατος στο κέλυφος του κτιρίου). 

Τα σύνθετα συστήµατα που είναι συστήµατα µεγάλης κλίµακας και χρησιµοποιούνται σε 

συγκροτήµατα κατοικιών, οικοδοµικών τετραγώνων ή και οικισµών. Αποτελούνται από 

µεγάλο αριθµό συλλεκτών συνδεδεµένων µεταξύ  τους και  διαθέτουν  µεγάλους 

αποθηκευτικούς χώρους (συνήθως υπόγειους) για την µόνιµη αποθήκευση της θερµότητας. 

 

 

 

10.4.3 Χρήση βιοµάζας 

Με τον όρο βιοµάζα χαρακτηρίζονται όλα τα εν δυνάµει καύσιµα που µπορούν να προέλθουν 

από αστικά λύµατα και απόβλητα, υπολείµµατα γεωργικής και δασικής προέλευσης και 

ενεργειακές καλλιέργειες. 

Ειδικότερα, διάφορα προϊόντα µπορούν να αποδώσουν ενέργεια τα κυριότερα των οποίων 

συνοψίζονται παρακάτω: 

• υπολείµµατα γεωργικών και δασικών βιοµηχανιών (πυρηνόξυλο, πριονίδια κλπ).  

• υποπροϊόντα ή κατάλοιπα της γεωργικοκτηνοτροφικής δραστηριότητας (άχυρο σιτηρών, 

βαµβακοστελέχη, κλαδοδέµατα, κοπριά ζώων κλπ).  

• οργανικά απόβλητα βιοµηχανιών, αστικά λύµατα και απορρίµατα.  

• προϊόντα ενεργειακών καλλιεργειών, γεωργικών και δασικών ειδών (σόργο το 

ζαχαρούχο, ευκάλυπτος, ελαιοκράµβη, καλάµι, αγριοαγκινάρα, µίσχανθος κλπ).  

 

Σχήµα 4.8. ∆ιάφορες µορφές βιοµάζας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

θερµικής ενέργειας 

  

Η βιοµάζα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή στερεών (καυσόξυλα, 

ψιλοτεµαχισµένα υπολείµµατα φυτών και δένδρων), υγρών (βιοντήζελ, αιθανόλη) και αερίων 

καυσίµων (βιοαέριο). Οι κυριότερες χρήσεις της βιοµάζας αφορούν στη:  

• Θέρµανση θερµοκηπίων.  
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• Ξήρανση γεωργικών και δασικών προϊόντων.  

• Κάλυψη θερµικών αναγκών γεωργικών και κτηνοτροφικών µονάδων ή άλλων 

βιοτεχνιών.  

• Τηλεθέρµανση και τηλεψύξη οικισµών και χωριών που βρίσκονται κοντά σε τόπους 

παραγωγής βιοµάζας.  

 

Η παραγωγή και χρησιµοποίηση της βιοµάζας δεν µολύνει το περιβάλλον, τουλάχιστον τα 

αγροτικά προϊόντα, µε τοξικές ουσίες σε αντίθεση µε την παραγωγή και χρησιµοποίηση των 

ορυκτών καυσίµων. Τα προϊόντα καύσης της βιοµάζας είναι βασικά νερό και διοξείδιο του 

άνθρακα και δεν περιέχουν ή περιέχουν ελάχιστες ποσότητες οξειδίων του θείου και αζώτου.  

Το βασικό µειονέκτηµα της βιοµάζας σαν καύσιµο είναι ότι έχει χαµηλή θερµαντική αξία 

κατά µονάδα βάρους και ακόµη µικρότερη κατά µονάδα όγκου σε σύγκριση µε τα ορυκτά 

καύσιµα, η δε περιεχόµενη υγρασία µειώνει ακόµη περισσότερο την διαθέσιµη θερµαντική 

αξία, όταν αυτή υπολογίζεται µε βάση το υγρό βάρος της. Το µειονέκτηµα αυτό περιορίζει τη 

χρήση της βιοµάζας για ενεργειακούς σκοπούς στον τόπο παραγωγής της. Παρά τον µικρό 

χρόνο απόσβεσης που έχει µία µονάδα καύσεως βιοµάζας, έχει µεγαλύτερο αρχικό κόστος 

εγκατάστασης, σε αντίθεση µε µία µονάδα καύσεως συµβατικών καυσίµων. 

Η χρήση της βιοµάζας για θέρµανση κτιρίων είναι κατάλληλη µόνο στην περίπτωση 

µεγάλων ή συγκροτηµάτων κτιρίων όπου το µέγεθος δικαιολογεί τη µεγάλη επένδυση για την 

εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήµατος. Ωστόσο, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις είναι δυνατό 

να θεωρηθεί σκόπιµη και η καύση ξυλείας σε σόµπες ή τζάκια για την θέρµανση κτιρίων.  

 

 

10.5 Συσκευές χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 

Ένα µεγάλο µέρος της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια οφείλεται στην 

καθηµερινή χρήση των διάφορων ηλεκτρικών συσκευών.  
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Τα τελευταία χρόνια, κυκλοφορούν στην αγορά ηλεκτρικές συσκευές νέας τεχνολογίας οι 

οποίες συνδυάζουν υψηλή ποιότητα µε χαµηλή ενεργειακή κατανάλωση. Η χρησιµοποίηση 

των νέων συσκευών παρότι πολλές φορές έχει υψηλό κόστος, έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο 

την σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και την µείωση των εσωτερικών κερδών του 

κτιρίου και άρα επιπρόσθετη εξοικονόµηση ενέργειας από την µείωση του ψυκτικού 

φορτίου. Σε πολλές συσκευές (π.χ. ψυγεία) είναι υποχρεωτική η αναγραφή των ενεργειακών 

χαρακτηριστικών τους και η βαθµολόγηση τους σύµφωνα µε την ενεργειακή τους 

κατανάλωση, έτσι ώστε να µπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν τις συσκευές µε την 

καλύτερη απόδοση.   

Σχήµα 4.9. ∆ιάφορες συσκευές χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας 

Σήµερα είναι διαθέσιµες συσκευές χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας όπως ψυγεία, 

καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων και πιάτων, στεγνωτήρια, αλλά και τηλεοράσεις και 

συστήµατα ήχου. Η καλύτερη ενεργειακή απόδοση των τελευταίων αφορά στην κατανάλωση 

ενέργειας στη θέση αναµονής. Και στις συσκευές γραφείου όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 

φωτοτυπικά µηχανήµατα, κτλ., υπάρχουν διαθέσιµοι τύποι συσκευών µειωµένης ενεργειακής 

κατανάλωσης.  

Επιπρόσθετα, σε αυτήν την κατεύθυνση µπορεί να αναφερθεί και ο περιορισµός των 

ποσοτήτων ζεστού νερού χρήσης µε τη λειτουργία βρυσών ελεγχόµενης ροής. 

 

 

10.6 Κριτήρια εφαρµογής των προδιαγραφών 

Το κριτήριο εφαρµογής της υιοθέτησης  των προδιαγραφών σχετικά µε τα συστήµατα 

θέρµανσης – κλιµατισµού – παραγωγής ζεστού νερού θα αποτελεί η πρόβλεψη κάποιων από 

τα παραπάνω (ή άλλων συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας) συστηµάτων στις Ηλεκτρο-
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Μηχανολογικές διατάξεις των κτιρίων των επενδυτικών προτάσεων, όπως αυτά θα 

περιγράφονται στα τεχνικά υποµνήµατα που θα κατατεθούν.  
 
 
 
 

11. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

 

11.1 ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  

Η συσσώρευση ρύπων στο εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων µπορεί να προκαλέσει από 

απλή ενόχληση έως ανεπανόρθωτη βλάβη στην υγεία των ενοίκων. Τρεις είναι οι πηγές 

παραγωγής ρύπων στο εσωτερικό του κτιρίου (Πίνακας 5.1): 

• To ατµοσφαιρικό περιβάλλον 

• Τα υλικά και τα πάντως τύπου προϊόντα που χρησιµοποιούνται εντός του κτιρίου καθώς 

και 

• Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες και εκποµπές.  

 

Πίνακας 5.1. Ταξινόµηση των Πηγών Εσωτερικής Ρύπανσης στα κτίρια 

Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον Κτιριακή ∆οµή και Σύστηµα 

Θέρµανσης - Ψύξης - 

Αερισµού 

Εσωτερικά του Κτιρίου 

Κλίµα 

Αερισµός του κτιρίου 

∆ιείσδυση νερού 

Σχεδιασµός του Κτιρίου 

∆οµικά Υλικά 

Σχεδιασµός και Λειτουργία 

του συστήµατος θέρµανσης – 

ψύξης – αερισµού 

Παντός τύπου υλικά στο 

εσωτερικό του κτιρίου 

• Επίπλωση 

• Συσκευές 

• Βιολογικές 

∆ραστηριότητες των 

ενοίκων 

• Άλλες ∆ραστηριότητες 

των ενοίκων 

• Προϊόντα καθαρισµού 
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11.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  

Η ανάπτυξη της επιστήµης σε θέµατα ποιότητας εσωτερικού αέρα επέτρεψε αφενός να 

εντοπιστούν µε λεπτοµέρεια οι πηγές και το είδος της προκαλούµενης ρύπανσης και 

αφετέρου να αναπτυχθούν τεχνικές αντιµετώπισης κάθε είδους προβλήµατος. Στον Πίνακα 

5.2 δίνεται µια πλήρης παρουσίαση των πηγών, οι παράµετροι που οφείλεται να ρυθµίζονται 

για τον έλεγχο της προκαλούµενης ρύπανσης, καθώς και οι συνιστώµενες τεχνικές επίλυσης 

του προβλήµατος. 

 

Πίνακας 5.2. Είδος πηγής εσωτερικής ρύπανσης, παράµετροι που οφείλεται να ελέγχονται 

καθώς και οι προτεινόµενες αντίστοιχες τεχνικές αντιµετώπισης του προβλήµατος 

Πηγή ρύπανσης Παράµετροι προς έλεγχο 
Συνιστώµενη τεχνική 

βελτίωσης 

Α. Ατµοσφαιρικό περιβάλλον 

Κλίµα Θερµοκρασία και υγρασία 

περιβάλλοντος 

Βελτιστοποίηση του 

αερισµού 

Αερισµός και διείσδυση 

αέρα 

Εισόδους αερισµού Επιλογή των εισόδων 

αερισµού. Περιορισµός 

της µη επιθυµητής 

διείσδυσης του αέρα 

∆ιείσδυση νερού Εισόδους ανεπιθύµητης 

υγρασίας  

Σχεδιασµός και διατήρηση 

σχετικά αδιάβροχου 

κελύφους. Να λαµβάνεται 

πρόνοια ώστε να µην 

αναπτύσσονται 

συµπυκνώσεις στο 

σύστηµα αερισµού – 

δροσισµού 

Β. Σύστηµα θέρµανσης – ψύξης – αερισµού  

Σχεδιασµός του κτιρίου Φυσικός και µηχανικός 

αερισµός 

Ορθός σχεδιασµός του 

προσανατολισµού, 

τοποθέτησης και βάθους 

κτιρίου 

Σύστηµα θέρµανσης, 

ψύξης και αερισµού 

Ανάπτυξη, µεταφορά και 

αποµάκρυνση των αέριων 

Ορθός σχεδιασµός και 

συντήρηση του 
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ρύπων συστήµατος 

Γ. ∆οµικά στοιχεία του κτιρίου 

Κόλλες και σφραγιστικά ∆ιαλυτικά Επιλογή υλικών µε µικρές 

εκποµπές 

Γυαλί  Ενδιάµεσα φύλλα και 

επιχρίσµατα 

 

Σιδηρούχα και µη µέταλλα Βαφή προπαρασκευής  

Συντήρηση ξύλου Χρήση τοξικών 

συντηρητικών 

Χρήση αλάτων βόρακα, 

ανθεκτική ξυλεία 

Τούβλα και πλίνθοι Φυσική ραδιενέργεια Να χρησιµοποιούνται 

υλικά από περιοχές µε 

µικρή φυσική 

ραδιενέργεια 

Προϊόντα µπετόν  Φυσική ραδιενέργεια, 

πιθανά προσθετικά 

Να µην χρησιµοποιούνται 

προσθετικά προϊόντα µε 

τέφρα λιγνιτωρυχείου 

Ξύλινα πλαίσια Πτητικά που πιθανά 

επιδρούν σε ευαίσθητους 

ανθρώπινους οργανισµούς 

 

Θερµοµονωτικά υλικά Ίνες και εκποµπές 

οργανικών πτητικών 

ενώσεων 

Ορθή επιλογή προϊόντων 

(φυσικά µονωτικά υλικά) 

∆. Υλικά εσωτερικών χώρων 

Συνθετικά ξύλα (plywood 

/ LVL) 

Εκποµπές φορµαλδεύδης 

και πτητικών οργανικών 

ενώσεων  

Επιλογή υλικών χαµηλής 

εκποµπής 

Φύλλα πλαστικού Εκποµπές οργανικών 

πτητικών ενώσεων 

Επιλογή υλικών χαµηλής 

εκποµπής 

Γύψος / γυψοσανίδες Χαµηλές εκποµπές, αλλά 

εστία συγκέντρωσης 

ρύπων 

 

Κεραµικά πλακάκια Εκποµπές από κόλλες / 

υλικά πλήρωσης αρµών 

Επιλογή κόλλας µικρής 

εκποµπής 

Ταπετσαρία και χαρτί 

τοίχου 

Φορµαλδεύδη και 

εκποµπές οργανικών 

πτητικών ενώσεων 

Επιλογή υλικών µικρής 

εκποµπής – καθυστέρηση 

στη χρήση του κτιρίου 



_________________________________________________________________________________ 80 

µέχρι να µειωθούν οι 

εκποµπές 

Χρώµατα – βαφές  Αέριες εκποµπές από τα 

διαλυτικά και τα 

προσθετικά κατά και µετά 

τη χρήση 

Επιλογή υλικών µικρής 

εκποµπής – καθυστέρηση 

στη χρήση του κτιρίου 

µέχρι να µειωθούν οι 

εκποµπές 

Χαλιά / µοκέτες Οσµές και εκποµπές 

οργανικών πτητικών 

ενώσεων, συσσώρευση 

µικροβίων στα χαλιά 

Επιλογή µη συνθετικών 

προϊόντων, 

συγκολλητικών υλικών 

χαµηλής εκποµπής, 

σχολαστικός καθαρισµός 

Λινέλαιο  Εκποµπές οργανικών 

πτητικών ενώσεων 

Επιλογή υλικών µειωµένης 

εκποµπής 

Πλαστικά πατώµατα από 

βινύλιο 

Εκποµπές οργανικών 

πτητικών ενώσεων 

µακροχρόνια 

Επιλογή υλικών µειωµένης 

εκποµπής 

Επίπλωση  Φορµαλδεύδη και 

εκποµπές οργανικών 

πτητικών ενώσεων λόγω 

της επεξεργασίας της 

επιφάνειας τους 

Επιλογή υλικών µειωµένης 

εκποµπής 

Εξοπλισµός και συσκευές Πτητικές οργανικές 

ενώσεις και όζον από τα 

φωτοτυπικά µηχανήµατα, 

προϊόντα καύσης από 

συσκευές που λειτουργούν 

µε αέριο ή πετρέλαιο 

Χρήση συσκευών χαµηλής 

εκποµπής. Απόρριψη 

προϊόντων καύσης στο 

εξωτερικό περιβάλλον 

Προϊόντα καθαρισµού Εκποµπές οργανικών 

πτητικών ενώσεων, 

διάχυση σκόνης 

Επιλογή υλικών 

περιορισµένης εκποµπής, 

χρήση αποδοτικών 

συσκευών κενού για τον 

καθαρισµό 

Ε. ∆ραστηριότητες των ενοίκων 

Βιολογική δραστηριότητα 

των ενοίκων 

Οσµές Ορθός αερισµό 
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Άλλες δραστηριότητες των 

ενοίκων 

Κάπνισµα, µαγείρεµα, κτλ. Απαγόρευση καπνίσµατος, 

ορθός αερισµός 

 

 

11.3  ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Παρακάτω, πίνακας 5.3, δίνονται τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια της εσωτερικής ρύπανσης 

στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.  Τα όρια διακρίνονται κύρια σε δυο κατηγορίες. 

Σε αυτά που ισχύουν όταν ο ένοικος εκτίθεται καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας, 

(Κατηγορία Α), καθώς και σε αυτά όπου ο ένοικος εκτίθεται στην σχετική συγκέντρωση όχι 

άνω των δέκα ωρών ηµερησίως (Κατηγορία Β). 

 

Πίνακας 5.3. Όρια συγκέντρωσης εσωτερικών ρύπων 

Επιτρεπόµενη Συγκέντρωση (µg/m3) α/α Ρυπαντής 

Kατηγορια Α       Κατηγορία Β 

1 Acrylamide  1 3 

2 Acrylonitrile 2 3 

3 Ammonia  300 300 

4 Benzene /  10 20 

5 Buthadiene 100 300 

6 Buthanol 300 300 

7 Chlorobenzene 15 40 

8 Chlorophenols  15 20 

9 Chloronapthalenes 15 30 

10 Cyclohexane 250 250 

11 Cycloexanone 40 100 

12 Dichlorobenzene 30 50 

13 Ethylobenzene  100 150 

14 Phenol 20 50 

15 Formaldehyde / Φορµαλδεϋδη 50 100 
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16 Dibuthylphthalete 100 150 

17 Phthalate anhidrine 40 80 

18 Ethylene Glycol 15 50 

19 Cresols 25 50 

20 Xylene 100 150 

21 p-cumene phenol 40 80 

22 Maleinic anhidride 50 100 

23 Napthalene / Ναφθαλίνη 100 150 

24 Butyl acetane 100 150 

25 Ethyl acetane 100 150 

26 Vinyl acetane 50 100 

27 Ozone / Όζον 100 150 

28 Pentachlophenol  5 10 

29 Mercury 1 3 

30 Styrene 20 30 

31 Carbon Monoxide / Moνοξείδιο του 

Άνθρακα 

3000 6000 

32 Toluene 200 250 

33 Trichloroethane  75 150 

34 Trichloethylene 150 200 

35 Vinyl chloride 5 10 

36 Lead / Μόλυβδος 1.5 µg/m3  (Μέση Τιµή Τριών Μηνών) 

37 Radon / Ραδόνιο 200 Βq/m3 (Μέση Ετήσια Τιµή) 

38 Sulfates 15 µg/m3  (Μέση Ετήσια Τιµή) 

39 Sulphur Dioxide / ∆ιοξείδιο του άνθρακα 700 µg/m3 (Μέση Τιµή 10 λεπτών) 

570 µg/m3 (Μέση Τιµή Ώρας) 

60 µg/m3 (Μέση Ετήσια Τιµή) 
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40 Τotal Suspended Particles / Σύνολο 

Αιωρούµενων Σωµατίων 

90 µg/m3 (Μέση Ετήσια Τιµή) 

41 Total Volatile Organic Compounds / 

Σύνολο Πτητικών Οργανικών Ενώσεων 

900 µg/m3 (Μέση ωριαία Τιµή) 

 

 

11.4 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Ο ορισµός ανωτάτων ορίων συγκέντρωσης εσωτερικής ρύπανσης οφείλει να συµπληρώνεται 

αφενός µε προδιαγραφές χρήσης η απαγόρευσης υλικών και συστατικών που έχει αποδειχτεί 

ότι συντελούν στην ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος, καθώς και από προδιαγραφές 

αερισµού των χώρων. Στους πίνακες 5.4 και 5.5 δίνονται οι αντίστοιχες υποχρεωτικές 

προδιαγραφές.  

Α/Α Συστατικό Περιορισµός 

1 Αcrylamide    + Αcrylonitryle Να µην χρησιµοποιηθεί 

2 Ίνες Αµιάντου Να µην χρησιµοποιηθεί 

3 Βενζόλιο  Μόνον εάν περιέχεται σε ποσοστό 

µικρότερο από 0.1 %  

4 Βενζίνη και αλλά οργανικά διαλυτικά σε 

προϊόντα που εκχύονται σε τοίχους 

Να µην χρησιµοποιούνται 

5 Χλωροφενόλες Να µην χρησιµοποιούνται υλικά που τις 

περιέχουν 

6 Chromate Να µην χρησιµοποιούνται 

7 Carbon Tetrachloride Να µην χρησιµοποιούνται 

8 Μείγµα αρωµατικών Υδρογονανθράκων Να µην χρησιµοποιούνται υλικά που τα 

περιέχουν 

9 Ethylene Glycol Να µην χρησιµοποιούνται υλικά που τις 

περιέχουν 

 

Πίνακας 5.4. Προδιαγραφές επιτρεπόµενης χρήσης υλικών και συστατικών στο εσωτερικό 

περιβάλλον των εγκαταστάσεων 
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10 Κάδµιο σε µπογιές Να µην χρησιµοποιούνται 

11 Lindan Να µην χρησιµοποιείται  

12 Μεθανόλη Να µην χρησιµοποιούνται υλικά που 

περιέχουν πάνω από 2 %. 

13 Μόλυβδος σε µπογιές Να µην χρησιµοποιούνται 

14 Μόλυβδος σε αντιοξειδωτικά Να µην χρησιµοποιούνται 

15 Ασφαλτικά Μόνο σε εξωτερικούς χώρους 

16 ∆ιαλυτικά µε Αρωµατικούς 

Υδρογονάνθρακες  

Να µην χρησιµοποιούνται υλικά που 

περιέχουν πάνω από 20 %. 

17 Χλωρουδρογονάθρακες Να µην χρησιµοποιούνται υλικά που 

περιέχουν πάνω από 5 %. 

 

 

11.5 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ 

Στον πίνακα 5.5 δίνονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές αερισµού των διαφόρων τύπων 

ζωνών που υπάρχουν στα κτίρια. 

Απαιτούµενος Αερισµός 

(µ3/ώρα/άτοµο) 

Είδος Ζώνης Εκτιµούµενος 

Αριθµός Ατόµων  

ανά 100 τ.µ. 

επιφάνειας 
Ελάχιστος Προτεινόµενος 

Εκπαιδευτικά Τµήµατα 

Αίθουσες ∆ιδασκαλίας 55 17 17-26 

Εργαστήρια 32 17 17-26 

Αµφιθέατρα 110 17 26-34 

Βιβλιοθήκες 22 12 17-21 

Γραφεία 10 12 17-26 

Γυµναστήρια 75 34 42-51 

Εστιατόρια 110 17 26-34 

Βοηθητικοί Χώροι 3 8.5 12-17 

 

Πίνακας 5.5. Προδιαγραφές αερισµού των διαφόρων τύπων κτιρίων στις εγκαταστάσεις 
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Γραφεία 

Χώρος Γραφείου 10 25.5 25.5-42.5 

Χώροι Συνεδρίασης 65 42.5 51-68 

Χώροι Σχεδιασµού 22 12 17-25.5 

Αίθουσες Αναµονής 32 12 25.5-34 

Αίθουσες Υπολογιστών 22 8.5 12-17 

Αίθουσες Ελέγχου - 8.5 17-25.5 

Ανελκυστήρες - 12 17-25.5 

Εστιατόρια 75 17 25.5-34 

Κουζίνες 20 51 60 

Καφετερίες 110 51 60 

Μπαρ 150 51 68-85 

 

Σε περίπτωση όπου η ρύπανση του εσωτερικού χώρου είναι επιβαρηµένη είτε λόγω µεγάλου 

αριθµού χρηστών είτε λόγω χρήσης ειδικών υλικών, ο ρυθµός του νωπού αέρα Q, σε κυβικά 

µέτρα ανά ώρα, πρέπει να υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση από την παρακάτω σχέση: 

Q = K / (M-ka), 

όπου K είναι η παραγόµενη ποσότητα ρύπανσης, (κυβικά µέτρα ανά ώρα), ka, είναι η 

ποσότητα ρύπανσης ανά µονάδα όγκου φρέσκου αέρα, (κυβικά µέτρα ρυπαντή ανά κυβικό 

µετρό νωπού αέρα), και Μ είναι η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του συγκεκριµένου ρυπαντή, 

(κυβικά µέτρα ρυπαντή ανά κυβικό µετρό αέρα). Οι επιτρεπόµενες τιµές του Μ δόθηκαν σε 

πίνακα παραπάνω.  
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12. Προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας και θερµικής άνεσης 

 

12.1. Προδιαγραφές θερµικής άνεσης 

Ως θερµική άνεση ορίζεται εκείνη η κατάσταση ενός ατόµου κατά την οποία αυτό δεν 

επιθυµεί  καµία θερµική αλλαγή του  εσωτερικού περιβάλλοντος και εκφράζει ικανοποίηση 

µε τις επικρατούσες θερµικές συνθήκες. Από τον ορισµό της θερµικής άνεσης προκύπτει ότι 

ο χαρακτήρας είναι εξαιρετικά υποκειµενικός. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων θερµικής 

άνεσης κρίνεται ως εξαιρετικά σηµαντική αφού επηρεάζει την απόδοση του ατόµου 

(διανοητική, σωµατική και αντιληπτική) και του προκαλεί ευχαρίστηση και ευεξία. 

Οι παράµετροι που επηρεάζουν τη θερµική άνεση διακρίνονται σε φυσικές (θερµοκρασία του 

αέρα, µέση θερµοκρασία ακτινοβολίας των εσωτερικών επιφανειών, υγρασία και σχετική 

υγρασία του αέρα, ταχύτητα του εσωτερικού αέρα, ατµοσφαιρική πίεση), βιολογικές (το 

φύλλο, η ηλικία, οι συνήθειες των χρηστών των κτιρίων) και εξωτερικές (το είδος 

δραστηριότητας των χρηστών των κτιρίων και ο τύπος της ένδυσής τους). 

Σχήµα 6.1. ∆ιάγραµµα θερµικής άνεσης (θερµοκρασίας – σχετικής υγρασίας) P. O. Fanger 

 

Στους πίνακες 6.1 και 6.2 παρουσιάζονται οι συνιστώµενες συνθήκες σχεδιασµού 

(θερµοκρασία – υγρασία) και οι ενδεικνυόµενες ταχύτητες αέρα αντίστοιχα όπως αυτές 

προβλέπονται από τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. 
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Πίνακας 6.1. Συνιστώµενες συνθήκες σχεδιασµού 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (ΤΟΤΕΕ 2425/86) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC) ΥΓΡΑΣΙΑ (%)  

Κατοικίες 22 30-50 
Κτίρια γραφείων 21-23 30-35 
Βιβλιοθήκες - Μουσεία 20-22 40-50 
Νοσοκοµεία 24 30 
Εστιατόρια και Κέντρα διασκέδασης 21-23 30-40 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (ΤΟΤΕΕ 2425/86) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (oC) ΥΓΡΑΣΙΑ (%)  
Κατοικίες 25-26 40-50 
Κτίρια γραφείων 25-26 40-50 
Βιβλιοθήκες – Μουσεία 22 40-55 
Εστιατόρια και Κέντρα διασκέδασης 23-26 50-60 
Εκπαιδευτικά κτίρια 26 45-50 
Αίθουσες 24 45-50 
Χειρουργεία 20-24 50-60 
Αναρρωτήρια 24 50-60 

 

Πίνακας 6.2. Ενδεικνυόµενες ταχύτητες αέρα σε εσωτερικούς χώρους 
ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ* 

(ΤΟΤΕΕ 2423/86) 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ (m/s) ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

0÷0,08 
Παράπονα για έλλειψη 
κίνησης του αέρα 

  

0,125 Ιδανική κατάσταση   

0,125÷0,25 

Πολύ ικανοποιητική 
κατάσταση αλλά η ταχύτητα 
των 0.25 m/s πλησιάζει τη 
µέγιστη 

  

0,325 

Όχι ικανοποιητική για 
χώρους γραφείων. 0 αέρας 
παρασύρει ελαφριά χαρτιά 
από τα γραφεία 

  

0,375 
Μέγιστη επιτρεπόµενη 
ταχύτητα για άτοµα που 
κινούνται 

Εµπορικά καταστήµατα 

0,375÷1,5   
Επιτρεπόµενη µόνο για 
βιοµηχανικές εφαρµογές 

*Οι παραπάνω ταχύτητες αναφέρονται στη ζώνη διαµονής ατόµων κάθε χώρου (από το 
δάπεδο µέχρι 2 m ύψος περίπου) 
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Η εσωτερική θερµοκρασία σχεδιασµού για τα κτίρια υποδοµών διανυκτέρευσης και εστίασης 

προδιαγράφονται για τη χειµερινή περίοδο στους 21oC, ενώ για τη θερινή στους 25oC. 

Σηµειώνεται πως αυτές οι θερµοκρασίες επιβάλλεται να χρησιµοποιηθούν στους 

υπολογισµούς θερµικών και ψυκτικών φορτίων, καθώς και στους υπολογισµούς 

κατανάλωσης ενέργειας.  

 

 

12.2. Προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας 

Με βάση την ενεργειακή κατάσταση των αντίστοιχων κτιρίων στην Ελλάδα εκτιµάται ότι τα 

κτίρια των επενδυτικών προτάσεων που αφορούν σύγχρονα κτίρια υποδοµών εστίασης και 

διανυκτέρευσης θα πρέπει να παρουσιάζουν την παρακάτω ενεργειακή κατανάλωση για να 

ικανοποιούν τους στόχους που απορρέουν από την εφαρµογή των κανόνων της οικολογικής 

δόµησης: 

Ενεργειακή Κατανάλωση για Θέρµανση: 55 kWh ανά τετραγωνικό µέτρο και χρόνο 

Ενεργειακή Κατανάλωση για ∆ροσισµό: 10 kWh ανά τετραγωνικό µέτρο και χρόνο 

 

Ο υπολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας θα πραγµατοποιηθεί µε τη µέθοδο των 

βαθµοηµερών µεταβλητής βάσης όπως αυτή περιγράφεται στο παράρτηµα του παρόντος. Για 

τις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται σύστηµα µηχανικού δροσισµού  η απουσία του θα 

πρέπει να δικαιολογείται µε την παράθεση του υπολογισµού των ψυκτικών φορτίων. Τα 

κλιµατολογικά δεδοµένα, καθώς και λοιπά δεδοµένα που απαιτούνται για την εφαρµογή της 

µεθόδου περιέχονται επίσης στο παράρτηµα.  
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13. Προδιαγραφές φωτισµού και οπτικής άνεσης 

Η επίτευξη συνθηκών άνετου φωτισµού σε ένα χώρο εξαρτάται από το βαθµό, τη διανοµή 

και την ποιότητα του φωτός που επικρατούν σε αυτόν. Η διανοµή του φωτός στους χώρους 

των κτιρίων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται υπερβολικές διαφορές στο φως 

και τη σκιά, στοιχεία που θα µπορούσαν να ενοχλήσουν τους ενοίκους και να τους 

εµποδίζουν να βλέπουν επαρκώς. 

Ειδικότερα, στη διαµόρφωση συνθηκών οπτικής άνεσης, υψηλής οπτικής απόδοσης και 

άρτιου οπτικού περιβάλλοντος επιδρούν οι ακόλουθοι παράγοντες: 

• Η φωτεινότητα της πηγής και τα επίπεδα φωτισµού στο χώρο 

• Η ένταση της άµεσης ή έµµεσης θάµβωσης 

• Η κατανοµή του φωτός 

• Ο διαχωρισµός και η ανάδειξη των χρωµάτων 

• Το χρώµα της φωτεινής πηγής 

• Η κατεύθυνση του φωτός 

• Η ανάκλαση και η διάχυση του φωτός που προκαλείται από τα αντικείµενα του χώρου 

 

Αναφορικά µε τη λαµπρότητα και την αντίθεση, ως στοιχεία του φωτισµού ενός χώρου, 

σηµειώνεται ότι για την επίτευξη µιας σωστής διανοµής της λαµπρότητας θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για µεγάλες επιφάνειες απαλά χρώµατα και για µικρότερες επιφάνειες 

όπως είναι οι τα έπιπλα, οι πόρτες, κτλ., ζωηρά χρώµατα. 

Το ποσό και η διανοµή του φωτός και επακόλουθα και το µέγεθος της αντίθεσης σε ένα χώρο 

εξαρτάται κατά πολύ και από την ανακλαστικότητα των τοίχων και των άλλων επιφανειών. 

Συνεπώς, η σωστή επιλογή των επικαλύψεων των τοίχων, του δαπέδου και της οροφής, ως 

προς την ανακλαστικότητά τους, κρίνεται αρκετά σηµαντική. 

Επιπρόσθετα, η ποιότητα του εσωτερικού οπτικού περιβάλλοντος και η οπτική άνεση των 

χρηστών ενός κτιρίου εξαρτάται άµεσα και από την ποσότητα του φυσικού φωτισµού που 

εισέρχεται στο εσωτερικό του κτιρίου. Ωστόσο, σηµαντικός κρίνεται και ο έλεγχος του 

άµεσου ή διάχυτου ηλιακού φωτός. Επίσης, για την ελάττωση των υπερβολικών αντιθέσεων 

που συχνά προκαλούνται από το ηλιακό φως είναι συνετή η βαφή των τοίχων και οροφών µε 

απαλά χρώµατα που εξασφαλίζουν καλύτερη διανοµή του φωτός. Ιδιαίτερα, επιστρώσεις µε 

απαλά χρώµατα θα πρέπει κανονικά να χρησιµοποιούνται σε τοίχους που περιλαµβάνουν 

ανοίγµατα παραθύρων.  

Στον πίνακα 7.1 παρατίθενται οι προτεινόµενες τιµές φωτεινότητας που συνιστώνται για την 

επίτευξη συνθηκών οπτικής άνεσης για διάφορους χώρους. 
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Πίνακας 7.1. Προτεινόµενες στάθµες έντασης φωτισµού 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ (lux) 

Αποθήκες  150 

Μηχανουργεία  300 

Γραφεία  500 

Σχεδιαστήρια  750 

Χώροι συναρµολόγησης  1000 

Χώροι λεπτών εργασιών   1500 

Είσοδος κατοικίας  50-100 

Τραπεζαρία  100 

Καθιστικό – κουζίνα  200 

Χώρος µελέτης  300-500 

 

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί και στην αποφυγή ή περιορισµό του φαινοµένου της 

θάµβωσης. Ως θάµβωση ορίζεται το φαινόµενο κατά το οποίο το ανθρώπινο µάτι 

δυσκολεύεται να προσαρµοστεί όταν δέχεται φως από µία άµεση ή έµµεση πηγή µε 

φωτεινότητα πολύ µεγαλύτερη από τη µέση επικρατούσα. Γενικά, θάµβωση προκαλείται από 

την εισαγωγή πολύ έντονης πηγής φωτισµού στο οπτικό πεδίο. 

Για να αντιµετωπιστεί η θάµβωση θα πρέπει να γίνει προσεκτική τοποθέτηση των πηγών 

φωτισµού, µε σωστή επιλογή και µε βάθη µε κατάλληλες λαµπρότητες.  
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14. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Η επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν για τον σχεδιασµό των κτιρίων, πρέπει να 

υπακούει στις παρακάτω περιβαλλοντικές αρχές. Είναι ευνόητο ότι τα υλικά θα πρέπει να 

ικανοποιούν παράλληλα τις οποίες άλλες προδιαγραφές χρήσης, δηλαδή αντοχή, αισθητική, 

διάρκεια κλπ. 

• Να µην δηµιουργούν ρύπανση στο εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου. Οι προδιαγραφές 

σε σχέση µε αυτόν τον στόχο έχουν ήδη τεθεί, (κεφάλαιο 5).  

• Να συνεισφέρουν στην βέλτιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου καθώς και 

στην επίτευξη θερµικής και οπτικής άνεσης εντός των κτιρίων (κεφάλαιο 2 και 3).  

• Κατά την φάση της κατασκευής και χρήσης τους να προκαλούν την µικρότερη δυνατή 

επιβάρυνση στο περιβάλλον και να απαιτούν την µικρότερη δυνατή χρήση πρώτων υλών 

και ενέργειας τόσο για την παραγωγή όσο και την µεταφορά τους. 

• Να παρουσιάζουν το µικρότερο δυνατό ολοκληρωµένο κόστος ζωής, (life cycle cost), 

συµπεριλαµβανόµενου του κόστους επένδυσης, λειτουργίας, συντήρησης, κλπ. 

 

 

14.1 Υλικά εσωτερικών χώρων και υλικά της δοµής των κτιρίων 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στους εσωτερικούς χώρους καθώς και στην κατασκευή του 

κτιριακού κελύφους θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Να συνεισφέρουν στην επίτευξη θερµικής άνεσης εντός των κτιρίων και στην 

ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης τόσο κατά την θερινή όσο και κατά την 

χειµερινή περίοδο. Τα υλικά του κελύφους (µονωτικά, τζάµια, κλπ), θα πρέπει να 

συντείνουν, κατά την ψυχρή περίοδο, στην ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών των 

κτιρίων και στην µεγιστοποίηση των θερµικών και ηλιακών κερδών. Παράλληλα, κατά 

την θερινή περίοδο, και για τις Ελληνικές κλιµατικές συνθήκες, τα υλικά του εξωτερικού 

κελύφους θα πρέπει να εξασφαλίζουν την µέγιστη δυνατή ανάκλαση της ηλιακής 

ακτινοβολίας καθώς και την µέγιστη δυνατή εκποµπή υπέρυθρης ακτινοβολίας προς το 

περιβάλλον.  

• Να συνεισφέρουν στην δηµιουργία βέλτιστης οπτικής άνεσης εντός των χώρων. 

Συγκεκριµένα τα υλικά, θα πρέπει να επιτρέπουν την αδιατάρακτη ροή του φωτός, να 

συµβάλλουν στην επίτευξη των ικανοποιητικών επιπέδων φωτισµού, να µην προκαλούν 

θάµβωση και να επιτρέπουν την οπτική επαφή µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

 

 

14.2 Υλικά εξωτερικών χώρων 
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Τα   υλικά   που   χρησιµοποιούνται   στους εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να έχουν χαµηλές 

έως µηδενικές εκποµπές προς το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του κτιρίου, ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Να συντελούν στην δηµιουργία βέλτιστου θερµικού κλίµατος στην περιοχή χρήσης τους. 

Για τις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες ενδείκνυται η χρήση «ψυχρών υλικών» 

δηλαδή υλικών που παρουσιάζουν µεγάλη ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία, 

καθώς και µεγάλο συντελεστή εκποµπής. 

• Να µην υποβαθµίζουν το οπτικό περιβάλλον, δηλαδή να µην δηµιουργούν θάµβωση και 

υπερφωτισµό σε γειτονικά κτίρια. 

 

 

14.3 Υλικά και κριτήρια σε σχέση µε το γενικό περιβάλλον 

Όπως προαναφέρθηκε τα υλικά έχουν σηµαντική επίδραση στο γενικότερο περιβάλλον. Η 

εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων για την προτιµότερη περιβαλλοντική επιλογή είναι 

συνυφασµένη µε την γνώση των χαρακτηριστικών των διαθέσιµων υλικών. Επειδή η 

ποικιλία των υλικών που διατίθενται στο εµπόριο είναι µεγάλη, κρίνεται αναγκαίο, να 

παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα χαρακτηριστικά των σηµαντικότερων από αυτά. 

 

Οικοδοµική ξυλεία 

Το ξύλο είναι ανανεώσιµο υλικό που απαιτεί πολύ µικρή επεξεργασία ώστε να φθάσει στην 

τελική του προς χρησιµοποίηση µορφή. Οι παράµετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 

την επιλογή των διαθέσιµων τύπων ξύλου είναι η προέλευση, η διαδικασία παραγωγής, ο 

τύπος της επεξεργασίας, καθώς και η ενέργεια που απαιτείται για την µεταφορά. 

Το ξύλο είναι επίσης ένα ζωντανό δοµικό υλικό. Προέρχεται από φυσικά δάση ή φυτείες και 

εξακολουθεί να ζει ακόµη και όταν έχει ενσωµατωθεί σε µια κατασκευή. Η ιδιότητα του 

αυτή καθορίζει και τους περιορισµούς που επιβάλλονται στην χρήση του. Το ξύλο, όταν 

χρησιµοποιείται σε εξωτερικές κατασκευές ή υγρούς χώρους προσβάλλεται από έντοµα και 

µύκητες. 

Τα παρασκευάσµατα που χρησιµοποιούνται για την προστασία του ξύλου περιέχουν εκτός 

από οργανικούς διαλυτές βιοκτόνα, συστατικά που προκαλούν βλάβες στην ανθρώπινη υγεία 

και τα οικοσυστήµατα. Στο εµπόριο κυκλοφορεί µια µεγάλη ποικιλία παρασκευασµάτων 

ξυλοπροστασίας που κατά κανόνα περιέχουν συνδυασµούς από εντοµοκτόνες και 

µυκητοκτόνες ουσίες οι οποίες µετατρέπουν το ξύλο σε µόνιµη πηγή εκποµπής τοξικών 

ρύπων στον αέρα και τα νερά. 

Η χρήση του ξύλου στις κατασκευές και η προστασία του είναι δυνατές χωρίς την προσφυγή 

σε τοξικά παρασκευάσµατα. Τα βερνίκια που πρέπει να χρησιµοποιούνται για την προστασία 
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του ξύλου είναι µόνον αυτά που φέρουν ένα διεθνώς αναγνωρισµένο οικολογικό σήµα. Τα 

προϊόντα αυτά δεν είναι πλήρως απαλλαγµένα από τοξικές ουσίες, αλλά τα τοξικά τους 

συστατικά είναι περιορισµένα: ∆εν περιέχουν βιοκτόνα αλλά µόνο µυκητοτόνα, δεν 

περιέχουν βαρέα µέταλλα (Pb, Cr IV, Cd), η περιεκτικότητα τους σε φορµαλδεύδη δεν 

υπερβαίνει τα 10 mg/kg και η περιεκτικότητα τους σε οργανικές πτητικές οργανικές ενώσεις 

και επικίνδυνες ουσίες κυµαίνεται εντός των ορίων που επιβάλλει η νοµοθεσία για την 

προστασία του αέρα και του νερού. 

Η χρήση συνεπώς προϊόντων ξυλοπροστασίας πρέπει γενικώς να αποφεύγεται και να 

καταφεύγει κανείς σ' αυτήν µόνο όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες. 

Ορισµένοι απλοί κανόνες επιτρέπουν την αποφυγή χηµικής ξυλοπροστασίας στους 

εσωτερικούς χώρους: 

• Το ξύλο που χρησιµοποιείται σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους δεν χρειάζεται προστασία. 

Η προσβολή του από µύκητες δεν είναι πιθανή, γιατί η ανάπτυξη τους προϋποθέτει 

υγρασία ξύλου άνω του 20%. 

• Σε υγρότερους χώρους πρέπει να χρησιµοποιούνται προϊόντα ξύλου µε φυσική 

ανθεκτικότητα στους µύκητες, όπως π.χ. προϊόντα ξύλου από δρυ. Το πρόβληµα στην 

περίπτωση αυτή είναι η υψηλότερη τιµή. 

• Το ξύλο που ενσωµατώνεται στις κατασκευές πρέπει να είναι ξηρό και να αερίζεται 

καλά. 

• Στην περίπτωση που παρατηρείται προσβολή του ξύλου από έντοµα, η εξόντωση τους 

είναι δυνατή µε την χρήση θερµού αέρα. 

 

Στους εξωτερικούς χώρους η χρήση χηµικής ξυλοπροστασίας είναι αναπόφευκτη. Είναι 

όµως δυνατόν να περιορισθεί πολύ αν λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα: 

• Το ξύλο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το έδαφος. Για τις ξύλινες κολώνες που 

χρησιµοποιούνται στις βεράντες υπάρχουν µεταλλικές βάσεις. 

• Πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα ξύλα (π.χ. από δρυ). 

• Οι κάθετες τοµές των κορµών πρέπει να καλύπτονται γιατί από αυτές εισχωρεί 

ευκολότερα η υγρασία. 

• Οι ξύλινες κατασκευές και οι προσόψεις πρέπει να αερίζονται καλά από όλες τις πλευρές 

ώστε και οι εσωτερικές επιφάνειες να στεγνώνουν γρήγορα. 

• Οι ξύλινες κατασκευές και οι προσόψεις πρέπει κατά το δυνατόν να προστατεύονται από 

την βροχή µε στέγαστρα. Καλό είναι η ποδιά των προσόψεων να απέχει πάνω από 30 

εκατοστά από το έδαφος. 

• Το ξύλο δεν πρέπει να υφίσταται µεγάλες φορτίσεις. Οι εντάσεις δηµιουργούν ρωγµές 

στο ξύλο από τις οποίες εισδύει η υγρασία στο εσωτερικό του. 
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• Σε πολλές εφαρµογές η διάρκεια ζωής του ξύλου, ακόµη και χωρίς ξυλοπροστασία είναι 

µεγαλύτερη από την διάρκεια που απαιτεί η χρήση του. Στις περιπτώσεις αυτές δεν 

υπάρχει λόγος να χρησιµοποιούνται χηµικά µέσα. 

 

Αν, ωστόσο, η χρήση χηµικής προστασίας είναι αναγκαία, καλό είναι να χρησιµοποιούνται 

προϊόντα ξύλου που έχουν ήδη υποστεί χηµική κατεργασία σε βιοµηχανικό επίπεδο. 

 

Προϊόντα του Ξύλου 

Τα προϊόντα ξύλου αποτελούνται από ρινίσµατα, ίνες ξύλου ή χαρτιού και συγκολλητικές 

ουσίες που συνήθως είναι φυσικές ή συνθετικές ρητίνες και ανόργανα υλικά, όπως γύψος η 

τσιµέντο. Τα πλέον εµπορικά από τα υλικά αυτά είναι το κόντρα πλακέ, οι φορµάικες, οι 

µοριοσανίδες, οι ινόπλακες και οι καπλαµάδες. 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα των προϊόντων ξυλείας εντοπίζεται στην ρύπανση που 

προκαλείται κατά την χρησιµοποίηση συγκολλητικών ουσιών. Ιδιαίτερα όταν τα υλικά 

εµπεριέχουν φορµαλδεΰδη σε συγκέντρωση άνω των 6 mg/m3, υπάρχει σηµαντικός κίνδυνος 

ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η ενέργεια που απαιτείται για την 

παραγωγή ορισµένων συγκολλητικών ουσιών είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

 

Χρώµατα - βαφές 

Τα χρώµατα και οι βαφές ταξινοµούνται µε βάση τη σύνθεση τους και τις ουσίες που 

περιέχουν. Τα κυριότερα συστατικά τους είναι οι συνδετικές ουσίες, τους διαλυτές, τα 

διογκωτικά και τα πρόσθετα. Στα πρόσθετα κατατάσσονται για παράδειγµα οι χρωστικές, τα 

στεγνωτικά, τα γυαλιστικά και τα αντι-αφρώδη. 

Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των χρωµάτων είναι η απελευθέρωση (κατά την 

διάρκεια των εργασιών βαφής, αλλά και µετά την στερέωση τους) οργανικών ενώσεων 

(υδρογονανθράκων). Αυξηµένη συγκέντρωση αρωµατικών υδρογονανθράκων στο 

εσωτερικό περιβάλλον των κτιρίων µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα υγείας 

στους ενοίκους. Επίσης, οι υδρογονάνθρακες συµβάλλουν στην γενική ατµοσφαιρική 

ρύπανση αντιδρώντας µε ΝΟx και παράγοντας το «νέφος». Επικίνδυνοι αρωµατικοί 

υδρογονάνθρακες περιέχονται για παράδειγµα στους διαλυτές. 

Τα πρόσθετα επίσης έχουν σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι χρωστικές για 

παράδειγµα, είναι πιθανόν να περιέχουν ιδιαίτερα επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, βαρέα µέταλλα. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία απαγορεύεται η χρήση ανθρακικού 

µολύβδου, όξινου ανθρακικού µολύβδου και θειικού µολύβδου. Στην περίπτωση όπου η 

περιεκτικότητα των χρωµάτων σε µόλυβδο ξεπερνά το 0,15% του βάρους τους, είναι 
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υποχρεωτική η αναγραφή σχετικής προειδοποίησης στη συσκευασία. Παράλληλα, δεν πρέπει 

να περιέχουν αρσενικό σε συγκέντρωση µεγαλύτερη από 0,3%, και κάδµιο άνω του 0,01%. 

Οι κυριότεροι εµπορικοί τύποι χρωµάτων και τα κυρία χαρακτηριστικά τους παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

• Ακρυλικές βαφές: Οι βαφές του τύπου αυτού εµπεριέχουν ακρυλικές ρητίνες ως 

συνδετικά υλικά. Η περιεκτικότητα των οργανικών διαλυτών στις ακρυλικές βαφές είναι 

περιορισµένη στο 10 % της αντίστοιχης των συµβατικών χρωµάτων, ενώ ως διαλυτικό 

χρησιµοποιείται το νερό. Μειονέκτηµα τους είναι ότι περιέχουν επιβλαβή συστατικά, π.χ. 

αντιδιαβρωτικές ουσίες και έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την παραγωγή τους. 

Πάντως, τα υδατοδιαλυτά χρώµατα είναι ένα από τα σοβαρότερα κριτήρια για την 

απόδοση «οικολογικού σήµατος». 

• Φυσικά χρώµατα: Το πλεονέκτηµα των φυσικών χρωµάτων συνίσταται στην χρήση 

συστατικών φυτικής ή ζωικής προέλευσης, σε αντίθεση µε τους υπολοίπους τύπους 

χρωµάτων που χρησιµοποιούν πετρέλαιο ως βάση. Τα απόβλητα των φυτικών χρωµάτων 

είναι γενικά βιο-διασπώµενα. Από την άλλη όµως µεριά, η χρησιµοποίηση αρωµατικών 

υδρογονανθράκων στους διαλυτές αποτελεί πρόβληµα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 

• Βραστές βαφές: Οι βαφές αυτού του τύπου είναι φυσικές και παράγονται µε µακράς 

διάρκειας βράσιµο φυτικών προϊόντων. Περιέχουν θειικό σίδηρο ως συντηρητικό, νερό 

και φυσικές χρωστικές. Το είδος αυτό βαφών προκαλεί πολύ µικρή ρύπανση και 

χρησιµοποιείται κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες. ∆εν µπορεί όµως να χρησιµοποιηθεί 

σε εξωτερικά κουφώµατα. 

• Βαφές Alkyd: Τα χρώµατα αυτά περιέχουν alkyd ως συνδετικό προϊόν και αρωµατικούς 

υδρογονάνθρακες ως διαλυτικό. Όλα τα συµβατικά χρώµατα ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία. Εξελιγµένη µορφή του τύπου αυτού χρωµάτων αποτελούν τα χρώµατα µε 

«υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά». Το πλεονέκτηµα τους είναι ότι περιέχουν µικρότερη 

ποσότητα οργανικών διαλυτών. 

 

Συνθετικά υλικά 

Τα συνθετικά υλικά κατασκευάζονται µε βάση το πετρέλαιο και καλύπτουν ένα τεράστιο 

φάσµα υλικών που είναι ευρύτερα γνωστά ως πλαστικά. Οι βιοµηχανικές διεργασίες 

παραγωγής συνθετικών υλικών ξεκινούν από τα διυλιστήρια όπου η πρωτογενής 

επεξεργασία του πετρελαίου επιτρέπει την παραγωγή των απαραίτητων πρώτων υλών όπως 

το αιθυλένιο, το στυρένιο, το βενζόλιο και το προπυλένιο. Οι διεργασίες αυτές απαιτούν 

σηµαντικά ποσά ενέργειας ενώ προκαλούν εκποµπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). 

Με βάση τα παραπάνω πρωτογενή προϊόντα παράγονται τα τελικά συνθετικά υλικά. Οι 

ακολουθούµενες βιοµηχανικές διεργασίες ποικίλουν ανάλογα µε το προϊόν, αλλά όλες 
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σχεδόν απαιτούν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση ενώ σχεδόν πάντοτε προκαλούνται 

εκποµπές VOCs και παράγονται επιβλαβή απόβλητα. 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα των συνθετικών υλικών συνδέεται µε την αποικοδόµηση και 

αφοµοίωση τους. ∆εδοµένου ότι τα υλικά αυτά διασπώνται δύσκολα, προκαλούν µακράς 

διαρκείας ρύπανση στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Η καύση των υλικών αυτών οδηγεί 

στην απελευθέρωση ιδιαίτερα επιβλαβών ουσιών, που ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του 

υλικού και την ποιότητα της καύσης. 

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί ανακυκλώσιµα συνθετικά υλικά, γνωστά ως 

θερµοπλαστικά. Τα υλικά αυτά αποικοδοµούνται σε κοκκώδη υλικά. 

Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των 

σηµαντικότερων συνθετικών υλικών που χρησιµοποιούνται ως δοµικά στοιχεία. 

• Πολυαιθυλένιο και Πολυπροπυλένιο: Είναι απλά πλαστικά υλικά που χρησιµοποιούνται 

για την παραγωγή σωλήνων, προφίλ, διαφανών δοχείων, πλαστικών δαπέδων, 

µεµβρανών κλπ. Είναι θερµοπλαστικά και ανακυκλώσιµα. Παρασκευάζονται µε 

διαδικασίες πολυµερισµού. Οι εκποµπές κατά την παραγωγή τους είναι σχετικά 

περιορισµένες και δεν προκαλούν ρύπανση κατά την χρήση τους. Χάρη στην σχετική 

καθαρότητα τους, η καύση τους δεν προκαλεί σηµαντική ρύπανση. 

• Ασφαλτικά υλικά: Τα συνθετικά ασφαλτικά προέρχονται από ειδικούς τύπους 

πετρελαίου. Περιέχουν ελάχιστη ποσότητα πολυκυκλικών αρωµατικών 

υδρογονανθράκων. Χρησιµοποιούνται κυρίως για την κάλυψη οροφών. Προκαλούν 

ρύπανση που οφείλεται στην έκλυση µακροµοριακών υδρογονανθράκων. Τα συνθετικά 

ασφαλτικά υλικά είναι θεωρητικά δυνατόν να επαναχρησιµοποιηθούν. Αυτό όµως 

συµβαίνει σπάνια λόγω των προσµίξεων που περιέχονται στα ασφαλτικά απόβλητα. 

• EPDM, (καουτσούκ ή ελαστοµερή): Τα συνθετικά αυτά υλικά, γνωστά ως EPDM, 

(Ethylene Propylene Diene Monomer), είναι πολυµερή υλικά που παράγονται µε βάση το 

µονοµερές αιθυλένιο, το προπυλένιο και κυρίως το κυκλοπενταδιένιο. Η ρύπανση που 

προκαλείται κατά την παραγωγή του είναι ελάχιστη. Είναι ανακυκλώσιµο υλικό, όµως η 

επεξεργασία του είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. 

• Πολυουρεθάνη: Παρασκευάζεται κυρίως από πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είναι προϊόν 

πολυµερισµού και προσθήκης αλκοολών και ισοκυανικών ενώσεων που είναι ιδιαίτερα 

επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. Τα προϊόντα πολυουρεθάνης χρησιµοποιούνται ως 

µονωτικά, στεγανοποιητικά, βερνίκια και κόλλες. Η έκλυση τοξικών ισοκυανικών 

ενώσεων προκαλεί σηµαντική ρύπανση. Κατά την καύση των προϊόντων της 

πολυουρεθάνης παράγεται µονοξείδιο του άνθρακα και υδροκυάνιο τα οποία είναι 

ιδιαίτερα ισχυρά δηλητήρια. Η διάθεση των προϊόντων της πολυουρεθάνης προκαλεί 

επίσης σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα καθώς προκαλεί ρύπανση στο έδαφος και 
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τα νερά. 

• EPS (∆ιογκωµένη ή διηλασµένη πολυστερίνη): Η παραγωγή των προϊόντων αυτών 

προκαλεί εκποµπή βενζολίου και στυρενίου. Η ανακύκλωση τους είναι τεχνικά δυνατή, 

αλλά πραγµατοποιείται σπάνια. 

• Πολυβινυχλωρίδιο, (PVC): Το πολυβινυχλωρίδιο είναι ένα από τα πλέον χρησι-

µοποιούµενα συνθετικά υλικά. Είναι θερµοπλαστικό υλικό και παράγεται µε βάση το 

πετρέλαιο και το χλώριο. Παράγεται µε βάση το χλωροαιθυλένιο, το οποίο 

µετασχηµατίζεται αρχικά σε διχλωροαιθυλένιο, EDC, και κατόπιν σε µονοµερές 

βινυχλωρίδιο. Το PVC τελικά παράγεται µε πολυµερισµό του µονοµερούς 

βινυχλωριδίου, υλικού αποδεδειγµένα καρκινογόνου. Κατά την παραγωγή του PVC 

διαφεύγουν στην ατµόσφαιρα σηµαντικές ποσότητες βινυχλωριδίου, υδραργύρου και 

διοξινών.  

Λόγω της σχετικά χαµηλής περιεκτικότητας του σε πετρέλαιο, η απαιτούµενη ενέργεια 

για την παραγωγή του PVC είναι µικρή. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε 

χλώριο, η καύση του παράγει ιδιαίτερα επιβλαβή συστατικά όπως οι διοξίνες, το 

χλωροβενζόλιο, τα φουράνια, κλπ. Κατά την διάρκεια της χρήσης του εκπέµπονται από 

το PVC αλειφατικοί και αρωµατικοί υδρογονάνθρακες, αλκυλοφαινόλη, ακυκλ-ικοί και 

αρωµατικοί εστέρες του ανθρακικού οξέος, κλπ. 

Για την βελτίωση των µηχανικών ιδιοτήτων του PVC χρησιµοποιούνται µια σειρά από 

προσθετικές ουσίες µε ιδιαίτερα επιβλαβείς ιδιότητες. Πολλά από τα πρόσθετα αυτά 

περιέχουν βαρέα µέταλλα (η συνολική ρύπανση από κάδµιο π.χ. οφείλεται σε ποσοστό 

20-30% στο PVC). 

Το PVC είναι ανακυκλώσιµο υλικό. Η ανακύκλωση του επιλύει εν µέρει το πρόβληµα 

των αποβλήτων και µειώνει την ρύπανση κατά την παραγωγή του. Ήδη σηµαντικό µέρος 

του χρησιµοποιηµένου PVC ανακυκλώνεται. Στο εµπόριο κυκλοφορούν υλικά µε 

περιεκτικότητα σε ανακυκλωµένο PVC ως και 80%. 

Κατά τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως των προβληµάτων ρύπανσης κατά την παραγωγή 

και την διάθεση που δηµιουργεί η χρήση PVC καταβάλλεται προσπάθεια για την 

αντικατάσταση του υλικού αυτού. Ως εναλλακτικά υλικά είναι δυνατόν, µεταξύ άλλων, 

να χρησιµοποιηθούν τα κεραµικά, το ξύλο, το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο . 

 

Μέταλλα 

Στον οικοδοµικό τοµέα χρησιµοποιείται µόνο µικρή ποσότητα µετάλλων. Τα µέταλλα 

χρησιµοποιούνται αυτούσια ως οικοδοµικά υλικά είτε ως προσµίξεις σε άλλα δοµικά 

συστατικά. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα των µετάλλων εντοπίζονται κυρίως στην 

διαδικασία εξόρυξης τους, καθώς και στην ενεργειακή κατανάλωση που απαιτεί τόσο η 
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εξόρυξη όσο και η επεξεργασία τους. Μεγάλο πλεονέκτηµα των µετάλλων είναι η 

ανακυκλώσιµοτητά τους. 

• Αλουµίνιο: Το σηµαντικότερο πρόβληµα του αλουµινίου σχετίζεται µε την εξαιρετικά 

µεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτεί η παραγωγή του από τον βωξίτη. 

Η εξόρυξη και η κατεργασία του βωξίτη προκαλούν τοπική ρύπανση του αέρα και των 

νερών και αλλοίωση του τοπίου. Το αλουµίνιο είναι ανακυκλώσιµο υλικό, αλλά η 

διεργασία είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα. 

• Χάλυβας: Η παραγωγή χάλυβα από τα µεταλλεύµατα σιδήρου δηµιουργεί σηµαντική 

ρύπανση. Συγκριτικά µε άλλα µέταλλα, η απαιτουµένη ενέργεια για την παραγωγή του 

χάλυβα είναι µικρή. Για την αποφυγή διάβρωσης του χάλυβα συνήθως επιλέγεται 

επιφανειακή επεξεργασία µε κράµατα νικελίου και χρωµίου ώστε να παραχθεί 

ανοξείδωτος χάλυβας. Τα κράµατα αυτά των βαρέων µετάλλων µπορούν να 

προκαλέσουν εκποµπές κατά την φάση της παραγωγής του ανοξείδωτου χάλυβα. 

• Ψευδάργυρος: Η εξόρυξη του ψευδάργυρου προκαλεί εκποµπές καδµίου που είναι 

ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισµό. Ο ψευδάργυρος δεν είναι τοξικός, 

αντίθετα είναι αναγκαίος υπό την µορφή ιχνοστοιχείων για τον ανθρώπινο οργανισµό. 

Είναι ανακυκλώσιµο υλικό, εντούτοις το υψηλό κόστος της ανακύκλωσης την κάνει 

ασύµφορη, τουλάχιστον προς το παρόν, 

• Μόλυβδος: Ο µόλυβδος έχει τοξική επίδραση στους βιολογικούς οργανισµούς και η 

παραγωγή του είναι ενεργοβόρα. Απορροφούµενος από τον ανθρώπινο οργανισµό 

προκαλεί αναιµία και προβλήµατα στα οστά και στο νευρικό σύστηµα. Η χρήση του θα 

πρέπει να αποφεύγεται, ιδίως στην περίπτωση των χρωµάτων. 

• Χαλκός: Άλατα χαλκού που εισέρχονται µέσω του δικτύου ύδρευσης στο πεπτικό 

σύστηµα του ανθρώπινου οργανισµού µπορούν να προκαλέσουν δυσφορία, ανωµαλίες 

έως και φλεγµονές. Ο χαλκός είναι ανακυκλώσιµο υλικό και το κόστος για την 

ανακύκλωση του είναι χαµηλό. 

 

Οικοδοµικά υλικά από ορυκτά 

Το κυριότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα των υλικών αυτών σχετίζεται µε την εξόρυξη τους 

που προκαλεί, µεταξύ άλλων, εκποµπή αιωρούµενων στερεών και ρύπανση των υπογείων 

νερών. Ταυτόχρονα, η ενέργεια που απαιτείται για την µεταφορά των υλικών αυτών τόσο 

κατά την αρχική τους χρήση όσον και κατά την τελική απόθεση τους µετά τις κατεδαφίσεις 

είναι συνήθως ιδιαίτερα µεγάλη. 

Η διαδικασία παραγωγής τους είναι ιδιαίτερα απλή, ενώ τα υλικά του είδους αυτού είναι 

ανακυκλώσιµα σε διαφορετικές µορφές. 

• Σκυρόδεµα: Το σκυρόδεµα αποτελείται σε ποσοστό περίπου 53% από χαλίκι, 26% από 
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άµµο, 14% από τσιµέντο και 7% από νερό. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που 

συνδέονται µε το σκυρόδεµα εντοπίζονται κυρίως στα προβλήµατα που συνεπάγεται η 

εξόρυξη των πρώτων υλών και η παραγωγή τσιµέντου (υψηλή κατανάλωση ενέργειας, 

εκποµπές αέριων και στερεών ρύπων, έκλυση ραδιενέργειας από υλικά που περιέχονται 

στα καύσιµα). Η ενέργεια που απαιτείται για την παρασκευή του ίδιου σκυροδέµατος 

είναι µικρή. Ωστόσο, οι εργασίες που σχετίζονται µε το οπλισµένο σκυρόδεµα στα κτίρια 

κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο στην συνολική κατανάλωση ενέργειας µιας κτιριακής 

κατασκευής. 

• Γύψος: Το σηµαντικότερο από τα περιβαλλοντικά προβλήµατα του γύψου σχετίζεται µε 

την ρύπανση και την αλλοίωση που προκαλείται στην φύση κατά την εξόρυξη του. 

Παράλληλα δεν είναι ανακυκλώσιµο υλικό. Υποκατάστατο του φυσικού γύψου αποτελεί 

ο βιοµηχανικός γύψος ο οποίος περιέχει λιγότερα βαρέα µέταλλα και ραδιενεργά 

στοιχεία από τον φυσικό. Εντούτοις, µια ποικιλία βιοµηχανικού γύψου, ο λεγόµενος 

φωσφορικός γύψος ενδέχεται να περιέχει πολύ µεγάλες συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων 

και ραδιενεργών στοιχείων και δεν προτείνεται η χρησιµοποίηση του σε οικοδοµικές 

εργασίες. 

• Γυαλί: Το γυαλί παράγεται από χαλαζιακή άµµο που βρίσκεται άφθονη στην φύση. 

Βασικά συστατικά του είναι το διοξείδιο του πυριτίου, (70%), το οξείδιο του ασβεστίου , 

(14%), και το οξείδιο του νατρίου. Κανένα από τα παραπάνω συστατικά δεν θεωρείται 

σπάνιο ή ρυπογόνο. Το σηµαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβληµα του γυαλιού είναι η 

υψηλή κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του. Το γυαλί είναι 

εξαιρετικά ανακυκλώσιµο υλικό. 

• Κεραµικά: Η άργιλος αποτελεί την βάση για την δηµιουργία των κεραµικών. Η ενέργεια 

για την παραγωγή τους είναι υψηλή λόγω των µεγάλων θερµοκρασιών που απαιτεί το 

ψήσιµο των κεραµικών. Τα κεραµικά υλικά είναι ανακυκλώσιµα. 

 

 

14.4 Οικολογική ποιότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών και συστηµάτων 

Τα περισσότερα από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή αγορά και 

χρησιµοποιούνται στις κατασκευές είναι πιστοποιηµένα ως προς την ποιότητα και τις 

ιδιότητες τους. Ωστόσο, τα δοµικά υλικά στα οποία έχει χορηγηθεί οικολογικό σήµα είναι 

ελάχιστα σε σύγκριση µε το µεγάλο και συνεχώς αυξανόµενο αριθµό δοµικών υλικών που 

κυκλοφορούν στην αγορά. 

Στο πλαίσιο του παρόντος τα υλικά και προϊόντα που θα χρησιµοποιηθούν στα κτίρια των 

επενδυτικών προτάσεων πέρα από την επιβεβληµένη πιστοποίησή τους από τον αρµόδιο 
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εθνικό ή διεθνή φορέα θα πρέπει να διαθέτουν και οικολογικό σήµα, Ευρωπαϊκό ή εθνικό. 

Συγκεκριµένα, το οικολογικό σήµα θα αναζητηθεί 

• Σε δοµικά προιόντα που ανήκουν στις ακόλουθες οµάδες: βερνίκια, ταπετσαρίες τοίχων, 

υλικά από ξύλο, θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες και κουφώµατα, θερµοµονωτικά υλικά, 

κτλ. 

• Σε ενεργειακά συστήµατα και συσκευές που χρησιµοποιούνται σε κτίρια και ανήκουν 

στις ακόλουθες οµάδες: καυστήρες αερίου και πετρελαίου, διατάξεις για τον περιορισµό 

της σπατάλης του νερού στις κατοικίες, καζανάκια λεκανών αποχωρητηρίων που 

εξοικονοµούν νερό, ηλιακοί συλλέκτες, ηλεκτρονικοί διακόπτες λαµπτήρων αερίων, 

ψυγεία και καταψύκτες, συσκευές που λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια, κτλ. 

 

 

14.5 Παραδοσιακά, εναλλακτικά, ανακυκλωµένα υλικά 

Παραδοσιακά υλικά 

Συχνά η χρήση «παραδοσιακών» υλικών που χρησιµοποιούνταν στις κατασκευές την 

προβιοµηχανική εποχή προωθείται ως οικολογική επιλογή. 

Το κριτήριο του παραδοσιακού υλικού, µολονότι δεν είναι πάντα αξιόπιστο, είναι ως έναν 

βαθµό αιτιολογηµένο και είναι δυνατόν να χρησιµεύσει ως ένα, αλλά όχι µοναδικό, κριτήριο 

οικολογικής επιλογής. 

Ο αριθµός των παραδοσιακών υλικών είναι περιορισµένος και παραµένει σταθερός. Τα 

παραδοσιακά υλικά χρησιµοποιούνται επί πολύ µακρά χρονικά διαστήµατα ώστε οι τυχόν 

αρνητικές τους επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει, κατά 

τεκµήριο, να είναι ήδη γνωστές. Έτσι, 

• δεν περιλαµβάνουν συνθετικά και σύνθετα νέα υλικά που δεν είναι δοκιµασµένα στον 

χρόνο, 

• έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και συνεπώς επιτρέπουν την εξοικονόµηση φυσικών 

πόρων, 

• προέρχονται από φυσικούς πόρους που υπάρχουν σε αφθονία ή είναι ανανεώσιµοι 

(πέτρες, λάσπη, αµµοκονίαµα, ξύλο, υδροχρώµατα), 

• οι εισροές ενέργειας κατά την κατεργασία τους είναι χαµηλές. 

 

Εναλλακτικά δοµικά προϊόντα 

Πολλά από τα προϊόντα αυτά ταυτίζονται µε τα «παραδοσιακά» δοµικά υλικά, αλλά το 

φάσµα τους είναι ευρύτερο γιατί καλύπτει προβιοµηχανικά δοµικά προϊόντα από όλες τις 

περιοχές και τους πολιτισµούς της Γης καθώς και νέα εναλλακτικά δοµικά προϊόντα 
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βασισµένα σε «φυσικές» και ανακυκλώσιµες, ανακτήσιµες ή επαναχρησιµοποιήσιµες πρώτες 

ύλες και «φυσικές» µεθόδους παραγωγής. 

Τα εναλλακτικά δοµικά προϊόντα υπόκεινται ωστόσο σε δυο περιορισµούς: Η δοµική και η 

οικολογική τους συµπεριφορά δεν είναι πιστοποιηµένη και δεν είναι άµεσα συγκρίσιµα µε τα 

συµβατικά δοµικά υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά, τόσο από την άποψη των 

λειτουργιών όσο και από την άποψη της αισθητικής. 

 

∆οµικά προϊόντα από ανακυκλωµένα και δευτερογενή υλικά 

Η τάση για χρησιµοποίηση ανακυκλωµένων και δευτερογενών υλικών αυξάνεται διαρκώς. 

Ως ανακυκλωµένα χαρακτηρίζονται υλικά που ανακτώνται από υλικά κατεδαφίσεως και 

δευτερογενή αυτά που είναι παραπροϊόντα άλλων διεργασιών (εξορυκτική  βιοµηχανία, 

σκωρίες µεταλλουργίας, κτλ.). 

Το γεγονός ότι η χρήση ανακυκλωµένων και δευτερογενών υλικών επιτρέπει την 

εξοικονόµηση µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων και µειώνει τα προβλήµατα που συνεπάγεται 

η ασφαλής διάθεση των υλικών κατεδαφίσεως και παραπροϊόντων της εξορυκτικής 

βιοµηχανίας, πρέπει να  συνυπολογίζεται όταν εξετάζονται οι οικολογικές παράµετροι των 

δοµικών προϊόντων. 

 

 

14.6 Η διασφάλιση της ελάχιστης ποιότητας 

Γενικά, οι κατασκευές, στις οποίες χρησιµοποιούνται δοµικά υλικά και λειτουργικά 

συστήµατα υψηλής ποιότητας, έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και απαιτούν λιγότερη 

συντήρηση µικρότερες απώλειες. Αυτό έχει µακροπρόθεσµα ως αποτέλεσµα την 

εξοικονόµηση φυσικών πόρων και ενέργειας και περιορίζει την χρήση τοξικών διαλυτών, 

βερνικιών, χρωµάτων, συντηρητικών ξύλου, κτλ., καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του 

κτιρίου. 

Κατά κανόνα τα δοµικά προϊόντα ελέγχονται για την αντοχή τους, την στατική συµπεριφορά 

τους και την ανθεκτικότητα τους στην φωτιά. Επιπλέον τα λειτουργικά συστήµατα 

ελέγχονται ως προς τις επιδόσεις τους (την απόδοση, την διάρκεια, την κατανάλωση 

ενέργειας). 

Για τα κριτήρια αυτά έχουν θεσπισθεί υποχρεωτικοί τεχνικοί κανονισµοί βασισµένοι σε 

εθνικά ή διεθνή πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αφορούν τόσο τα φυσικά και στατικά 

χαρακτηριστικά των δοµικών προϊόντων που σχετίζονται άµεσα µε την ασφάλεια των 

κτιρίων (π.χ. από σεισµούς, πυρκαγιές κτλ.) και την δηµόσια υγεία (π.χ. χρήση αµιάντου, 

µολύβδου κτλ.), όσο και τον τρόπο µε τον οποίο µετρούνται οι σχετικές παράµετροι. 
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Ειδικότερα, την περίπτωση των δοµικών έργων και λειτουργικών συστηµάτων, οι βασικές 

απαιτήσεις που προβλέπονται από τα πρότυπα πιστοποίησης αφορούν: 

• την µηχανική αντοχή και ευστάθεια 

• την ασφάλεια στην περίπτωση πυρκαγιάς 

• την υγιεινή, την υγεία και το περιβάλλον 

• την ασφάλεια στην χρήση 

• την προστασία από τους θορύβους 

• την εξοικονόµηση ενέργειας και την συγκράτηση θερµότητας 

  

Τα δοµικά προϊόντα και συστήµατα που θα προβλέπονται στις επενδυτικές προτάσεις πρέπει 

οπωσδήποτε να διαθέτουν σήµα πιστοποίησης, που θα περιλαµβάνει τη βασική σύσταση και 

τις βασικές επιδόσεις που σχετίζονται µε τη χρήση για την οποία προορίζεται το υλικό 

προϊόν ή το σύστηµα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________________________________________________________________ 103

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Λίστα απαιτήσεων 
 

Προδιαγραφές µικροκλίµατος 

• Στις επενδυτικές προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες από 

τις κατευθύνσεις και δυνατότητες που προδιαγράφηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο, 

τουλάχιστον αναφορικά µε τη φύτευση βλάστησης στον περιβάλλοντα των κτιρίων χώρο. 

Σηµειώνεται πως η συµµόρφωση των επενδυτών µε τις προδιαγραφές θα έχει ως 

συνέπεια τη χρησιµοποίηση µειωµένων θερµοκρασιών εξωτερικού αέρα (κατά 1oC ή 2oC 

) στους υπολογισµούς ψυκτικών φορτίων και κατανάλωσης ενέργειας για δροσισµό. 

 

Προδιαγραφές αρχών βιοκλιµατικού σχεδιασµού 

• Στις επενδυτικές προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες από 

τις κατευθύνσεις και δυνατότητες που προδιαγράφηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο, 

τουλάχιστον αναφορικά µε τη θερµοµόνωση του κελύφους των κτιρίων, την 

εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού και των ηλιακών κερδών. 

• Ανάλογα µε το µέγεθος του λόγου της επιφάνειας του κτιριακού περιβλήµατος F προς 

τον όγκο του κτιρίου V (F/V), προδιαγράφονται οι παρακάτω µέγιστες τιµές του 

συντελεστή θερµοπερατότητας του κτιρίου k, 

Α. Για F/V < 0,7, τότε k ≤ 0,65 W/m2K  

Β. Για F/V ≥ 0,7, τότε k ≤ 0,525 W/m2K  

Σηµειώνεται πως ο υπολογισµός του συντελεστή θερµοπερατότητας του κτιρίου k πρέπει 

να πραγµατοποιηθεί µε την υπολογιστική ακολουθία που προβλέπεται από τον 

Κανονισµό Θερµοµόνωσης Κτιρίων 

 

Προδιαγραφές Ηλεκτρο – Μηχανολογικών συστηµάτων 

• Στις επενδυτικές προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες από 

τις κατευθύνσεις και δυνατότητες που προδιαγράφηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο, 

τουλάχιστον αναφορικά µε τη χρήση διατάξεων αυτοµατισµών και ελέγχου (για το 

σύστηµα θέρµανσης – ψύξης και για το σύστηµα τεχνητού φωτισµού), καθώς και 

ηλιακών συστηµάτων για τη θέρµανση ζεστού νερού 

• Όλα τα συστήµατα και συσκευές (λέβητες και καυστήρες, κλιµατιστικά συστήµατα, 

ψυγεία και καταψύκτες, κτλ.) που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα 

από κάποιο εθνικό ή διεθνή οργανισµό. 

• Οι ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία και καταψύκτες, συσκευές γραφείου, κτλ.) 

θα πρέπει να διαθέτουν σήµα χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας χορηγούµενο από 

Ευρωπαϊκό ή άλλον διεθνή οργανισµό.  
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Προδιαγραφές ποιότητα εσωτερικού αέρα 

• Στις επενδυτικές προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες από 

τις κατευθύνσεις και δυνατότητες που προδιαγράφηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

• Στον υπολογισµό κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση και ψύξη, καθώς και των 

αντίστοιχων φορτίων θα χρησιµοποιηθούν οι τιµές αερισµού των χώρων που 

προβλέπονται από τους αντίστοιχους πίνακες. 

 

Προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας και θερµικής άνεσης 

• Στις επενδυτικές προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες από 

τις κατευθύνσεις και δυνατότητες που προδιαγράφηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

• Η εσωτερική θερµοκρασία σχεδιασµού προδιαγράφεται  

Α. για τη χειµερινή περίοδο στους 21oC 

Β. για τη θερινή περίοδο στους 25oC.  

Σηµειώνεται πως αυτές οι θερµοκρασίες θα χρησιµοποιηθούν στους υπολογισµούς 

θερµικών και ψυκτικών φορτίων, καθώς και στους αντίστοιχους υπολογισµούς 

κατανάλωσης ενέργειας. 

• Η µέγιστη κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και δροσισµό χώρων προδιαγράφεται σε 

Α. Ενεργειακή Κατανάλωση για Θέρµανση: 55 kWh ανά τετραγωνικό µέτρο και έτος 

Β. Ενεργειακή Κατανάλωση για ∆ροσισµό: 10 kWh ανά τετραγωνικό µέτρο και έτος 

 

Προδιαγραφές οπτικής άνεσης 

• Στις επενδυτικές προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες από 

τις κατευθύνσεις και δυνατότητες που προδιαγράφηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 

Προδιαγραφές Υλικών και συστηµάτων 

• Στις επενδυτικές προτάσεις πρέπει να περιλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερες από 

τις κατευθύνσεις και δυνατότητες που προδιαγράφηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

• Όλα δοµικά προϊόντα  που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένα από 

κάποιο εθνικό ή διεθνή οργανισµό. Ιδιαίτερα θετικά θα ληφθεί υπόψη η χρήση υλικών 

και προϊόντων που διαθέτουν και οικολογικό σήµα χορηγούµενο από εθνικό ή διεθνή 

οργανισµό. 

Σηµειώνεται πως ειδικά για τα κουφώµατα – υαλοπίνακες και τα θερµοµονωτικά υλικά 

είναι επιβεβληµένη η χρήση προϊόντων πιστοποιηµένων ως προς τις ιδιότητες τους. 

Επίσης, για τα χρώµατα και τις βαφές η παρουσία οικολογικού σήµατος είναι απαιτητή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Μέθοδος βαθµοηµερών µεταβλητής βάσης 
 

Η µέθοδος βαθµοηµερών µεταβλητής βάσης (variable base degree day method) 

Η µέθοδος βαθµοηµερών µεταβλητής βάσης είναι µια γενίκευση της κλασικής µεθόδου των 

βαθµοηµερών. ∆ιατηρεί τη γενική ιδέα των βαθµοηµερών αλλά ο υπολογισµός τους στην 

περίπτωση αυτή γίνεται µε βάση τη θερµοκρασία ισορροπίας (balance point temperature), η 

οποία ορίζεται ως η θερµοκρασία εκείνη του εξωτερικού περιβάλλοντος, στην οποία το 

κτίριο δεν χρειάζεται ούτε ψύξη ούτε θέρµανση.  

Η µέθοδος χρησιµοποιείται κυρίως για τον υπολογισµό των ενεργειακών απαιτήσεων για 

θέρµανση, αλλά υπάρχουν παραλλαγές της µεθόδου οι οποίες χρησιµοποιούνται για τον 

υπολογισµό της απαραίτητης ενέργειας για την ψύξη του κτιρίου και οι οποίες θα 

περιγραφούν στη συνέχεια. 

 

Υπολογισµός της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση 

Η θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου  tbal, ορίζεται ως η θερµοκρασία εκείνη του 

εξωτερικού περιβάλλοντος to, στην οποία για τη δεδοµένη εσωτερική θερµοκρασία του 

κτιρίου ti, οι συνολικές θερµικές απώλειες είναι ίσες µε τα θερµικά κέρδη από τον ήλιο, τους 

ανθρώπους, τα φώτα και τις συσκευές: 

   

(1) 

 

όπου Ktot είναι ο συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών του κτιρίου, σε W/K.  

Η θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου είναι 

  

(2) 

 

 

όπου 

tbal = η θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου, °C. 

gainQ& = τα συνολικά θερµικά κέρδη του κτιρίου (από ήλιο, ανθρώπους, φώτα και συσκευές), 

W. 

ti = η εσωτερική θερµοκρασία σχεδιασµού, °C. 

 

Θέρµανση  απαιτείται   όταν  η  θερµοκρασία  περιβάλλοντος  t0  πέσει  κάτω  από  τη 

θερµοκρασία ισορροπίας tbal . Ο ρυθµός κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου είναι 
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όταν t0 < tbal    (3) 

 

 

όπου τ είναι ο χρόνος και nh είναι ο βαθµός απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης, ο οποίος 

εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας (σταθερές ή µεταβαλλόµενες), από το µέγεθος και 

την ποιότητα κατασκευής της εγκατάστασης, από τις διακοπές λειτουργίας, από τη χρήση 

συσκευών εξοικονόµησης ενέργειας και από διάφορους άλλους παράγοντες. Εάν θεωρηθεί 

ότι τα µεγέθη nh , tbal  και Ktot είναι σταθερά τότε η µηνιαία ενεργειακή κατανάλωση για τη 

θέρµανση του κτιρίου µπορεί να υπολογισθεί από τη σχέση: 

 

     (4) 

 

 

όπου το θετικό σύµβολο (+) σηµαίνει ότι λαµβάνονται υπόψη µόνο οι θετικές τιµές. Το 

ολοκλήρωµα της θερµοκρασιακής διαφοράς δείχνει ουσιαστικά την επίδραση της εξωτερικής 

θερµοκρασίας στο κτίριο. Πρακτικά µπορεί να προσεγγισθεί από ένα άθροισµα 

θερµοκρασιακών διαφορών σε µικρά χρονικά βήµατα (ηµερήσια ή ωριαία), και το 

αποτέλεσµα είναι οι βαθµοηµέρες ή οι βαθµοώρες µε βάση τη θερµοκρασία tbal. 

Εάν   ο   υπολογισµός   γίνει   µε   τη   µέση   ηµερήσια   θερµοκρασία   του   εξωτερικού 

περιβάλλοντος tο, οι βαθµοηµέρες θέρµανσης υπολογίζονται από τη σχέση: 

     

 (5) 

 

 

Οι βαθµοηµέρες (σε Kdays) ως συνάρτηση της tbal είναι ένας δείκτης της επίδρασης της  

εσωτερικής θερµοκρασίας του κτιρίου ti, των θερµικών κερδών από τις εσωτερικές πηγές  

ενέργειας και του συντελεστή Ktot . 

Ο υπολογισµός των βαθµοηµερών µπορεί να γίνει και µε τη µέση ωριαία θερµοκρασία του  

εξωτερικού περιβάλλοντος t0 , σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

 (6) 

 

 

Ο υπολογισµός µε βάση τη µέση ωριαία θερµοκρασία δίνει συνήθως µεγαλύτερες 

αριθµητικά τιµές. Εκτός από τον υπολογισµό µε βάση τη µέση ηµερήσια θερµοκρασία ή τη 

µέση ωριαία θερµοκρασία οι βαθµοηµέρες µπορούν να υπολογισθούν και µε βάση τη µέση 
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)(, balh
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moh tDD
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τιµή της µέγιστης και της ελάχιστης θερµοκρασίας της ηµέρας. Οι διαφορετικοί τρόποι 

υπολογισµού εξηγούν και τις διαφορές που παρατηρούνται στις τιµές που δίνονται από 

διάφορες πηγές. 

Μετά τον υπολογισµό της θερµοκρασίας ισορροπίας tbal, και των βαθµοηµερών µε βάση την 

tbal η µηνιαία ενεργειακή κατανάλωση για τη θέρµανση του κτιρίου δίδεται από τη σχέση: 

      

 (7) 

 

 

Η ετήσια ενεργειακή κατανάλωση για θέρµανση υπολογίζεται αθροίζοντας τις µηνιαίες 

καταναλώσεις                                                                   

 

 (8) 

 

όπου j,  ο αριθµός των µηνών της χειµερινής περιόδου. 

 

Η µέθοδος των βαθµοηµερών µε µεταβλητή βάση έχει πολύ µεγάλη ευελιξία, εφόσον η 

ενεργειακή κατανάλωση Qh µπορεί να υπολογισθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, από 

λίγες ηµέρες έως τη συνολική περίοδο θέρµανσης. Η ακρίβεια της µεθόδου εξαρτάται από 

την ακριβή εκτίµηση των εσωτερικών πηγών ενέργειας του κτιρίου και των ηλιακών κερδών 

στην περίοδο υπολογισµού. 

 

Υπολογισµός συνολικού συντελεστή θερµικών απωλειών 

Ο συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών του κτιρίου Ktat µπορεί να ορισθεί µε δύο 

τρόπους ανάλογα µε την θεώρηση των θερµικών απωλειών του κτιρίου προς το έδαφος. Εάν 

οι θερµικές απώλειες προς το έδαφος θεωρηθούν ως αρνητικό θερµικό κέρδος ο συντελεστής 

Ktat ορίζεται ως: 

  

 (9) 

 

ktot1 = o συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών, W/K. 

Uk = ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου k, W/m2K. 

Ak = η επιφάνεια του δοµικού στοιχείου k, m2. 

ρ = η πυκνότητα του αέρα, kg/m3. 

cp = η ειδική θερµότητα του αέρα, kJ/kgK. 

V = ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα του κτιρίου, m3/s. 
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Σε κανονικές συνθήκες (101.3 kPa και 20°C) είναι ρ = 1.2 kg/m3 και cp= 1.0kJ/kgK. 

Στην περίπτωση αυτή η θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου είναι:  

 

(10) 

 

 

όπου, 

occQ&  = το µέσο αισθητό θερµικό κέρδος από τους ανθρώπους, W. 

litQ& = το µέσο θερµικό κέρδος από τον φωτισµό, W. 

equQ& = το µέσο αισθητό θερµικό κέρδος από τις συσκευές, W. 

solQ& = το µέσο θερµικό κέρδος από τον ήλιο, W. 

gndQ& =οι µέσες θερµικές απώλειες προς το έδαφος, W. 

 

Εάν αντίθετα οι θερµικές απώλειες προς το έδαφος ενσωµατωθούν στον συνολικό 

συντελεστή θερµικών απωλειών του κτιρίου, ο συντελεστής Ktat ορίζεται ως: 

                       

 (11) 

 

όπου 

Ktot2 = o συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών, W/K. 

Ugnd = ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δαπέδου k, W/m2K. 

Agnf  = η επιφάνεια του δαπέδου k, m2. 

 

Στην περίπτωση αυτή η θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου είναι: 

     

 (12) 

 

 

Οι µέσες θερµικές απώλειες προς το έδαφος gndQ&  µπορούν να υπολογισθούν από τη σχέση: 

      

(13) 

 

όπου, tαν η µέση µηνιαία θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα. 

 

Ανάλογα µε τη περίπτωση 2 µπορούν να αντιµετωπισθούν και οι περιπτώσεις όπου το 

δάπεδο του κτιρίου δεν εφάπτεται στο έδαφος αλλά επικοινωνεί µε θερµαινόµενο ή µη 
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θερµαινόµενο υπόγειο, οπότε η θερµοκρασία tαν αντικαθίσταται από τη µέση θερµοκρασία 

του υπογείου χώρου. 

Ο συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών του κτιρίου Ktat σε (W/K) µπορεί να 

υπολογισθεί µε πολύ καλή προσέγγιση και από τα θερµικό φορτία σχεδιασµού του κτιρίου Q&  

ως: 

 

 (14) 

 

 

Οι συντελεστές θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων του κτιρίου υπολογίζονται 

σύµφωνα µε τον θεσµοθετηµένο Κανονισµό θερµοµόνωσης Κτιρίων, ο οποίος ισχύει στην 

Ελλάδα. Στον κανονισµό δίνονται οι συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας και οι πυκνότητες 

των πιο συνηθισµένων στον ελληνικό χώρων υλικών καθώς και ο τρόπος υπολογισµού της 

θερµοπερατότητας δοµικών στοιχείων που προκύπτουν από συνδυασµό αυτών των υλικών. 

Οι συντελεστές θερµοπερατότητας υπολογίζονται µε σταθερές τιµές των συντελεστών 

συναγωγής του εξωτερικού αέρα αα (W/m2K), για µια µέση ταχύτητα ανέµου περίπου 2 m/s. 

Μεγαλύτερη ακρίβεια επιτυγχάνεται εάν οι συντελεστές συναγωγής του εξωτερικού αέρα αα 

υπολογισθούν σύµφωνα µε τις µέσες ταχύτητες ανέµου υ (m/s), που επικρατούν στην 

περιοχή του υπό εξέταση κτιρίου, κατά την περίοδο των υπολογισµών. 

 

αα =10.0 + 3.5υ  (15) 

 

Ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα του κτιρίου V&  είναι το γινόµενο των αλλαγών του αέρα ανά 

ώρα επί τον όγκο V του κτιρίου. Εάν υπάρχει µηχανικός αερισµός τότε ο ρυθµός ανανέωσης 

V& είναι ίσος µε την ανανέωση του αέρα που εξασφαλίζει το σύστηµα µηχανικού εξαερισµού. 

Εάν η ανανέωση του αέρα γίνεται ελεύθερα µέσα από τις χαραµάδες και τα ανοίγµατα του 

κτιρίου τότε ο ρυθµός ανανέωσης είτε πρέπει να εκτιµηθεί είτε πρέπει να υπολογισθεί µε 

κάποιο µοντέλο υπολογισµού, εάν είναι γνωστά τα µήκη των χαραµάδων και οι επιφάνειες 

των ανοιγµάτων του κτιρίου. Σε κτίρια κατοικιών συνήθως εκτιµάται ότι ο αέρας 

ανανεώνεται 0.5 έως 1.0 φορά ανά ώρα, ανάλογα µε τη στεγανότητα των ανοιγµάτων. Η 

ελάχιστη απαιτούµενη ανανέωση αέρα σύµφωνα µε τον Κανονισµό θερµοµόνωσης Κτιρίων 

πρέπει να είναι 0.8 V/h, όπου V ο εσωτερικός όγκος του κτιρίου. 

 

Εσωτερικά θερµικά κέρδη σε κτίρια  

Τα εσωτερικά θερµικά κέρδη προέρχονται από τους ενοίκους, από τις διάφορες ηλεκτρικές 

συσκευές και από τον φωτισµό του κτιρίου. Τα θερµικά αυτά φορτία στα κτίρια προέρχονται 
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από τις δραστηριότητες και τις ασχολίες των ενοίκων, οι οποίες επηρεάζουν την ενεργειακή 

κατανάλωση και εποµένως επιδρούν στο ενεργειακό ισοζύγιο των κατοικιών. Οι 

δραστηριότητες αυτές διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες: 

1. σε δραστηριότητες που αφορούν σε πρόσδωση ενέργειας στο κτίριο µε έµµεσο τρόπο π.χ. 

η ρύθµιση του  εσωκλίµατος του  κτιρίου   µε  ένα  θερµοστάτη  ή  το  άνοιγµα  των 

παραθύρων για αερισµό και 

2. σε δραστηριότητες που αφορούν σε πρόσδωση ενέργειας µε άµεσο τρόπο και οι οποίες 

σχετίζονται µε την παρουσία των ενοίκων στο κτίριο και µε τη χρήση ηλεκτρικών 

συσκευών 

 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως είναι το µαγείρεµα, η χρήση 

τηλεόρασης, ψυγείου, πλυντηρίου, συσκευών γραφείου (Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, κτλ.) 

διαφόρων µικροσυσκευών, φωτισµού και η χρήση θερµού νερού για πλύση, λουτρό ή ντους. 

Η ενέργεια που καταναλώνεται εξαρτάται από το είδος των συσκευών   και   από   το   είδος   

της   πρωταρχικής   ενέργειας.   Ένα   µέρος   αυτής   της καταναλισκόµενης   ενέργειας   

συµβάλλει   στην  αντιµετώπιση   µέρους  των  απαιτήσεων θερµότητας του κτιρίου ενώ κατά 

τη θερινή περίοδο αποτελεί ένα εσωτερικό φορτίο, πολλές φορές σηµαντικό, το οποίο πρέπει 

να αποµακρυνθεί µε τη συσκευή κλιµατισµού. 

Εκτός από τα αισθητά και λανθάνοντα θερµικά κέρδη από τις εσωτερικές πηγές σε µια 

κατοικία, συνήθως υπάρχει και ένα λανθάνον θερµικό κέρδος από την ανανέωση του αέρα 

του κτιρίου. Το κέρδος αυτό είναι: 

  

                                (16) 

 

όπου 

V&  = ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα του κτιρίου, m3/s. 

ρ = η πυκνότητα του αέρα, kg/m3. 

Wi = η περιεκτικότητα σε νερό του αέρα του χώρου (gΗ20/kg ξηρού αέρα). 

W0 = η περιεκτικότητα σε νερό του εξωτερικού αέρα (gΗ2Ο/kgξηρού αέρα). 

hfg = η ενθαλπία εξάτµισης του νερού (2500 kJ/kg). 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρµανσης η εξίσωση 16 έχει συνήθως αρνητικό πρόσηµο, 

γιατί ο εξωτερικός αέρας έχει χαµηλότερη περιεκτικότητα σε νερό από τον εσωτερικό αέρα 

του κτιρίου. ∆ηλαδή το συνολικό θερµικό φορτίο του κτιρίου είναι µεγαλύτερο από το 

συνολικό αισθητό φορτίο. Αυτό βέβαια έχει σηµασία όταν ο εξωτερικός αέρας υφίσταται 

κάποια ύγρανση για να διατηρηθεί η Wi, σταθερή. Σε κτίρια χωρίς έλεγχο της υγρασίας 

)(ρh 0fg, ilatair WWVQ −= &&
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συνήθως δεν υπολογίζεται το λανθάνον φορτίο από τον εξωτερικό αέρα και θεωρείται ότι η 

παραγόµενη υγρασία από τους ανθρώπους και τις συσκευές είναι αρκετή για να διατηρήσει 

την περιεκτικότητα σε νερό του εσωτερικού αέρα σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

 

Ηλιακά κέρδη σε κτίρια  

Τα ηλιακά κέρδη  solQ& , σε µια κατοικία αποτελούνται από την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία 

εισέρχεται άµεσα µέσα από τις διαφανείς επιφάνειες (θύρες, παράθυρα) και από την ηλιακή 

ακτινοβολία, η οποία προσπίπτει στις αδιαφανείς εξωτερικές επιφάνειες (τοίχους, δοκούς 

υποστυλώµατα, δώµατα κλπ), αποθηκεύεται και αποδίδεται µε κάποια χρονική υστέρηση στο 

εσωτερικό του κτιρίου. Τα θερµικά κέρδη µέσα από τις αδιαφανείς επιφάνειες συνήθως δεν 

λαµβάνονται  υπόψη  στις  µεθόδους  απλής  µέτρησης  της  κατανάλωσης  ενέργειας για 

θέρµανση, λόγω της µικρής συνεισφοράς τους στο θερµικό ισοζύγιο του κτιρίου κατά τη 

χειµερινή περίοδο. Αντίθετα τα άµεσα ηλιακά κέρδη µέσα από τις διαφανείς επιφάνειες 

αποτελούν συνήθως ένα σηµαντικό θερµικό κέρδος, το οποίο πρέπει να συνυπολογισθεί στα 

θερµικά κέρδη του κτιρίου.  

Η ASHRAE έχει αναπτύξει µία µέθοδο για την εκτίµηση των ηλιακών θερµικών κερδών 

µέσα από διαφανείς επιφάνειες σε κτίρια, η οποία βασίζεται σε ένα µέγεθος αναφοράς. Το 

µέγεθος αναφοράς, το οποίο ονοµάζεται συντελεστής θερµικού ηλιακού κέρδους (SHGF – 

solar heat gain factor) είναι το ηλιακό θερµικό κέρδος σε W/m2 µέσα από ένα απλό 

υαλοπίνακα πάχους 3 mm , και υπολογίζεται για µία χαρακτηριστική µέρα κάθε µήνα, σε 17 

διαφορετικούς προσανατολισµούς και για γεωγραφικό πλάτος 0°Ν έως 64°Ν. 

Για να είναι δυνατός ο υπολογισµός των ηλιακών κερδών µέσα από διαφορετικούς τύπους 

υαλοπινάκων µε διάφορες διατάξεις σκίασης, χρησιµοποιείται ο συντελεστής σκίασης (SC –

shading coefficient), ο οποίος συσχετίζει το ηλιακό θερµικό κέρδος µέσα από ένα 

συγκεκριµένο υαλοπίνακα µε συγκεκριµένες διατάξεις σκίασης µε το ηλιακό θερµικό κέρδος 

µέσα από τον υαλοπίνακα αναφοράς. Ο συντελεστής σκίασης ορίζεται ως: 

 

 ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 

SC = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Στον  υπολογισµό   των   ηλιακών   κερδών   µέσα   από   ανοίγµατα   διακρίνονται   δύο 

περιπτώσεις:   1) ανοίγµατα   µε   εσωτερικές   διατάξεις   σκίασης   και   2) ανοίγµατα   

χωρίς εσωτερικές διατάξεις σκίασης. Η διάκριση αυτή βέβαια έχει ιδιαίτερη σηµασία µόνο 

σε ένα ώρα προς ώρα υπολογισµό των ηλιακών θερµικών κερδών όπου απαιτείται ο 

υπολογισµός της χρονικής υστέρησης στην εµφάνιση του ψυκτικού φορτίου. Για παράδειγµα 
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υπάρχει διαφορά ανάµεσα στην περίπτωση που η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από τις 

διατάξεις σκίασης και στη συνέχεια αποδίδεται στο χώρο, και την περίπτωση που η 

ακτινοβολία απορροφάται αρχικά από το δάπεδο του χώρου.  Για τον υπολογισµό του 

ηµερήσιου θερµικού κέρδους από την ηλιακή ακτινοβολία δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα 

στις δύο περιπτώσεις ούτε ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες κατασκευής του χώρου, 

εφόσον η ηλιακή ακτινοβολία η οποία εισέρχεται στο χώρο κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας 

αποδίδεται εξ ολοκλήρου στο χώρο ανεξάρτητα από τις διατάξεις σκίασης ή τον τύπο 

κατασκευής του χώρου. 

Η εκτίµηση των ηλιακών θερµικών κερδών µέσα από διαφανείς επιφάνειες σε κτίρια 

σύµφωνα µε τη µέθοδο της ΑSΗRΑΕ, γίνεται από τη σχέση: 

 

          (17) 

 

όπου 

solQ&  =το ηµερήσιο ηλιακό θερµικό κέρδος µέσα από διαφανείς επιφάνειες, Wh. 

Ag = η επιφάνεια των ανοιγµάτων, m2. 

SC = ο συντελεστής σκίασης από τις εσωτερικές διατάξεις ηλιακής προστασίας. 

SF = ο συντελεστής σκίασης από υγρασία στις επιφάνειες υαλοπινάκων και λόγω πλαισίου. 

Gshade = o συντελεστής σκίασης από εξωτερικές διατάξεις σκίασης (πρόβολοι, δέντρα κλπ). 

CΝ = ο δείκτης αιθριότητας της περιοχής 

ΡΡSS = το ποσοστό πιθανής ηλιοφάνειας του µήνα 

SHGFi = το   ηλιακό   θερµικό   κέρδος για   την ώρα / της ηµέρας στον αντίστοιχο 

προσανατολισµό. 

 

Συνολικά θερµικά κέρδη σε κτίρια κατοικιών 

Πα τον υπολογισµό της   θερµοκρασίας ισορροπίας tbal σε ένα, τα συνολικά θερµικά κέρδη  

gainQ& υπολογίζονται σύµφωνα µε τη σχέση: 

 

(18)

∑
=

⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
24

1i
iNshadegsol SHGFPPSSCGSFSCAQ&

sollitsenequsenoccgain QQQQQ &&&&& +++= .,



 

Τα λανθάνοντα φορτία δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της απαιτούµενης 

ενέργειας για θέρµανση, δεδοµένου ότι στις κατοικίες δεν υπάρχει συνήθως έλεγχος 

της υγρασίας. Σύµφωνα µε την ανάλυση των προηγουµένων παραγράφων όλοι οι 

όροι της εξίσωσης 18 µπορούν να εκτιµηθούν µε ικανοποιητική ακρίβεια για ένα 

µέσο κτίριο. 

Μετά τον υπολογισµό της θερµοκρασίας ισορροπίας tbal , µπορεί να υπολογισθεί η 

συνολική κατανάλωση ενέργειας της κατοικίας για θέρµανση, αφού υπολογισθεί ο 

βαθµός απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης και ο αριθµός των βαθµοηµερών µε 

βάση τη θερµοκρασία tbal. 

 

Βαθµός απόδοσης του συστήµατος θέρµανσης 

Ο βαθµός απόδοσης του  συστήµατος  θέρµανσης nh εξαρτάται από τις συνθήκες 

λειτουργίας (σταθερές ή µεταβαλλόµενες), από το µέγεθος και την ποιότητα 

κατασκευής της εγκατάστασης, από τις διακοπές λειτουργίας, από τη χρήση 

συσκευών εξοικονόµησης ενέργειας και από διάφορους άλλους παράγοντες. Άλλοτε 

είναι χαµηλότερος και άλλοτε πλησιάζει το βαθµό απόδοσης σταθερής λειτουργίας 

nss. Οι σχέσεις εκτίµησης του εποχιακού βαθµού απόδοσης από το συνολικό 

συντελεστή θερµικών απωλειών, την ονοµαστική ισχύ των συσκευών και φυσικά την 

εξωτερική θερµοκρασία σχεδιασµού. 

Ο εποχιακός βαθµός απόδοσης n υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σχέση: 

  

  (19) 

 

 

όπου, 

nss = ο βαθµός απόδοσης σταθερής λειτουργίας (ονοµαστικός βαθµός απόδοσης) 

αD = το ποσοστό θερµικών απωλειών από τις σωληνώσεις της εγκατάστασης 

Ο όρος CFpl είναι ένα χαρακτηριστικό της λειτουργίας υπό µερικό φορτίο και µπορεί 

να εκτιµηθεί από τις παρακάτω σχέσεις: 

1. Για αερολέβητες πετρελαίου χωρίς damper καυσαερίων 

CFpl = 0,7092 + 0,6515RLC – 0,4711(RLC)2   (20) 

2. Για αερολέβητες αερίου µε φλόγα πιλότο 

CFpl = 0,6328 + 0,5738RLC – 0,3323(RLC)2   (21) 

3. Για αερολέβητες αερίου µε διακοπτόµενη έναυση 

CFpl = 0,7791 + 0,1983RLC – 0,0711(RLC)2   (22) 

4. Για αερολέβητες αερίου µε damper καυσαερίων 

CFpl = 0,9276 + 0,0732RLC – 0,0284(RLC)2   (23) 
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5. Για ηλεκτρικούς λέβητες 

CFpl =1        (24) 

6. Για συστήµατα µε αντλίες θερµότητας 

CFpl = - 0,423 + 0,0218(1/RLC) – 0,0127(1/RLC)2 + 2,5019(tam/tbal) – 

1,333(tam/tbal)
2 (25) 

 

Ο όρος RLC χαρακτηρίζεται ως: 

RLC = Κtot = (tbal – ta)(1+ aD)/CHT       (26) 

 

όπου, 

ta = η µέση ελάχιστη εξωτερική θερµοκρασία (θερµοκρασία σχεδιασµού), °C 

CHT = η ονοµαστική ισχύς της συσκευής θέρµανσης 

tam = η µέση εξωτερική θερµοκρασία 

tbal = η θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου 

 

Υπολογισµός της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη µε τη µέθοδο των 

βαθµοηµερών µεταβλητής βάσης (Variable Base Degree Day Method) 

Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου οι διαφορές θερµοκρασίας µεταξύ του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και του εσωτερικού αέρα των κτιρίων είναι µικρότερες 

από τις αντίστοιχες της χειµερινής περιόδου. Επίσης η διάρκεια της ηµέρας κατά το 

θέρος είναι µεγαλύτερη από τη διάρκεια των ηµερών της χειµερινής περιόδου, και 

περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία εισέρχεται µέσα στο κτίριο λόγω της µεγάλης 

ηλιοφάνειας που επικρατεί. Το συµπέρασµα, το οποίο προκύπτει είναι ότι τα ψυκτικά 

φορτία εξαρτώνται περισσότερο από την ηλιακή ακτινοβολία και από τις εσωτερικές 

πηγές ενέργειας σε αντίθεση µε τα θερµικά φορτία τα οποία εξαρτώνται κυρίως από 

την εξωτερική θερµοκρασία. 

Οι βαθµοηµέρες ψύξης υπολογίζονται από σχέσεις ανάλογες µε αυτές των 

βαθµοηµερών θέρµανσης:  

 

 (27) 

  

και 

 

(28) 

 

 

Ο ορισµός της θερµοκρασίας ισορροπίας του κτιρίου tbal είναι ο ίδιος, 

δηλαδή 

∑ +−×=
days

balbalc ttdaytDD )(1)( 0

∑ +−××=
hours

ballbalc tth
h

day
tDD )(1

24

1
)( 0



   

 115

 

(29) 

 

 

η αριθµητική όµως τιµή της για τους µήνες της θερινής περιόδου είναι συνήθως 

διαφορετική από αυτή των µηνών της χειµερινής γιατί τα µεγέθη ti , Ktot και gainQ&  

έχουν διαφορετικές τιµές. Η µηνιαία ενεργειακή κατανάλωση για την ψύξη του 

κτιρίου δίδεται από τη σχέση: 

 

(30) 

όπου ηc είναι ο βαθµός απόδοσης της κλιµατιστικής 

συσκευής. 

Η ετήσια ενεργειακή  κατανάλωση     για  ψύξη  υπολογίζεται αθροίζοντας τις  

µηνιαίες καταναλώσεις:  

     

(31) 

 

όπου j ο αριθµός των µηνών της θερινής περιόδου. 

 

Υπολογισµός συνολικού συντελεστή θερµικών απωλειών  

Οι σχέσεις 29 και 30 ισχύουν εφόσον ο συντελεστής Κtot παραµένει σταθερός σε όλη 

τη διάρκεια της περιόδου υπολογισµού. Η υπόθεση αυτή ισχύει µέχρις ένα βαθµό 

κατά την περίοδο θέρµανσης, οπότε τα παράθυρα των κτιρίων µένουν συνήθως 

κλειστά και ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα παραµένει σταθερός. Αλλά κατά τη 

διάρκεια της θερινής περιόδου, τα ψυκτικά φορτία του κτιρίου µπορούν να 

απορροφηθούν µε το άνοιγµα των παραθύρων στα κτίρια, ή µε την αύξηση του 

νωπού εξωτερικού αέρα σε κτίρια, τα οποία διαθέτουν µηχανικό εξαερισµό. Ψύξη του 

κτιρίου απαιτείται όταν η εξωτερική θερµοκρασία υπερβεί µία τιµή tmax. Η τιµή της 

tmax δίνεται από µία σχέση ανάλογη µε τη σχέση προσδιορισµού της θερµοκρασίας 

ισορροπίας tbal. 

     

(32) 

 

όπου 

gainQ& = τα συνολικά θερµικά κέρδη του κτιρίου, W 

ti = η εσωτερική θερµοκρασία σχεδιασµού, °C. 

KMAX = ο συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών του κτιρίου µε ανοιχτά 

παράθυρα (W/K). 
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Ο συντελεστής Κmax υπολογίζεται αντίστοιχα µε τον συντελεστή Κtot από τις σχέσεις: 

1) Εάν οι θερµικές απώλειες προς το έδαφος θεωρηθούν ως αρνητικό θερµικό κέρδος 

ο συντελεστής Κmax ορίζεται ως: 

               

 (33) 

 

όπου 

Kmax1 = ο συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών, W/K 

Uk = ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου k, W/m2
Κ. 

Ak = η επιφάνεια του δοµικού στοιχείου k, m2. 

ρ = η πυκνότητα του αέρα, kg/m3. 

cp = η ειδική θερµότητα του αέρα, kJ/kgK. 

maxV&  = ο ρυθµός ανανέωσης του αέρα του κτιρίου µε ανοιχτά παράθυρα σε m3/s. 

 

Σε κανονικές συνθήκες (101.3 kΡa και 20°C) είναι ρ =  1.2 kg/m3 και cp= 1.0 kJ/kgK. 

Στην περίπτωση αυτή η θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου είναι: 

   

(34) 

 

 

occQ&  = το µέσο αισθητό θερµικό κέρδος από τους ανθρώπους, W. 

litQ&  = το µέσο θερµικό κέρδος από τον φωτισµό, W 

equQ&  = το µέσο αισθητό θερµικό κέρδος από τις συσκευές, W. 

solQ&  = το µέσο θερµικό κέρδος από τον ήλιο, W. 

gndQ&  = οι µέσες θερµικές απώλειες προς το έδαφος, W. 

 

2) Εάν αντίθετα οι θερµικές απώλειες προς το έδαφος ενσωµατωθούν στον συνολικό 

συντελεστή θερµικών απωλειών του κτιρίου, ο συντελεστής Κmax ορίζεται ως: 

 

(35) 

 

Κmax2 =  ο συνολικός συντελεστής θερµικών απωλειών, W/Κ.  

Ugnd = o συντελεστής θερµοπερατότητας του δαπέδου k, 

W/m2K. 

Agnd = επιφάνεια του δαπέδου k, m2. 
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Στην περίπτωση αυτή η θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου είναι: 

     

(36) 

 

 

Οι µέσες θερµικές απώλειες προς το έδαφος gndQ  µπορούν να υπολογισθούν από τη 

σχέση:   

(37) 

 

όπου tav η µέση µηνιαία θερµοκρασία του εξωτερικού αέρα. 

 

Ανάλογα µε τη περίπτωση 2 µπορούν να αντιµετωπισθούν και οι περιπτώσεις όπου το 

δάπεδο του κτιρίου δεν εφάπτεται στο έδαφος αλλά επικοινωνεί µε θερµαινόµενο ή 

µη θερµαινόµενο υπόγειο, οπότε η θερµοκρασία tav αντικαθίσταται από τη µέση 

θερµοκρασία του υπογείου χώρου. 

 

Εσωτερικά θερµικά και ηλιακά κέρδη 

Για τα συνολικά θερµικά κέρδη gainQ&  ισχύει η ανάλυση που έγινε για τον υπολογισµό 

της ενεργειακής κατανάλωσης για την θέρµανση ενός κτιρίου. Η τιµή του συντελεστή 

Kmax µεταβάλλεται µε την ταχύτητα του ανέµου αλλά στα πλαίσια της µεθόδου των 

βαθµοηµερών µπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Το ψυκτικό φορτίο ενός κτιρίου µε βάση 

τις παραπάνω θεωρήσεις µπορεί να παρασταθεί όπως στην σχήµα 1. Τα ψυκτικά 

φορτία της περιοχής κάτω από τη διακεκοµµένη γραµµή µπορούν να καλυφθούν µε 

απλό αερισµό του κτιρίου (άνοιγµα των παραθύρων). 

Τα φορτία της περιοχής κάτω από τη συνεχή γραµµή δηλαδή η ετήσια απαιτούµενη 

ενέργεια για την ψύξη του κτιρίου µπορούν να υπολογισθούν από τη σχέση: 

    

 (38) 

 

όπου 

DDc(tmax) = οι βαθµοηµέρες ψύξης µε βάση τη θερµοκρασία tmax 
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Nmax = ο αριθµός ηµερών της θερινής περιόδου που η εξωτερική θερµοκρασία to 

υπερβαίνει την tmax 

Σχήµα 1. Ψυκτικό φορτίο ενός κτιρίου ως συνάρτηση της εξωτερικής θερµοκρασίας to 

Λανθάνον φορτίο αερισµού 

Το λανθάνον φορτίο του αερισµού δηµιουργεί κατά τη θερινή περίοδο ένα σηµαντικό 

κέρδος θερµότητας σε ένα κτίριο. Το κέρδος αυτό µπορεί να εκτιµηθεί µε τη µέθοδο 

των 

βαθµοηµερών σε µηνιαία βάση σύµφωνα µε την παρακάτω εξίσωση, η οποία πρέπει 

να προστεθεί στην εξίσωση 30. 

   (39)   

 

όπου 

m&  = η συνολική µηνιαία ανανέωση του αέρα του κτιρίου, kg αέρα. 

Wi = η µέση µηνιαία περιεκτικότητα σε νερό του αέρα του χώρου (gΗ2Ο/kg ξηρού 

αέρα). 

W0 = η µέση µηνιαία περιεκτικότητα σε νερό του εξωτερικού αέρα (gΗ2Ο/kg 

ξηρού αέρα) 

hfg = η ενθαλπία εξάτµισης του νερού (2500 kJ/kg). 

 

Βαθµός απόδοσης της κλιµατιστικής συσκευής  

Ο βαθµός απόδοσης της κλιµατιστικής συσκευής nC, όπως και ο βαθµός απόδοσης 

του συστήµατος    θέρµανσης,    εξαρτάται    από    τις    συνθήκες    λειτουργίας    

(σταθερές    ή µεταβαλλόµενες). Άλλοτε είναι χαµηλότερος και άλλοτε πλησιάζει τον 

βαθµό απόδοσης σταθερής λειτουργίας nSS.  

Q
c

0 t
bal

t
max

t
o

Κλιµατισµός

(ψύξη)
Αερισµός

.

)( 0, ifgmolat WWhmQ −= &
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Ο εποχιακός βαθµός απόδοσης n υπολογίζεται σύµφωνα µε τη σχέση: 

  

 

όπου, 

nss = ο βαθµός απόδοσης σταθερής λειτουργίας (ονοµαστικός βαθµός απόδοσης) 

CFpl = συντελεστής λειτουργίας της κλιµατιστικής συσκευής υπό µερικό φορτίο ο 

οποίος µπορεί να εκτιµηθεί από τη σχέση: 

CFpl = 1,04 – 0,0182RLC – 0,0233CDD + 0,620HUM 

 

Όπου, 

RLC = ο λόγος της ονοµαστικής ισχύος της συσκευής προς το ψυκτικό φορτίο 

σχεδιασµού 

CDD = οι βαθµοηµέρες ψύξης µε βάση τη θερµοκρασία ισορροπίας του κτιρίου tbal 

προς 1000  

HUM = η µέση µηνιαία περιεκτικότητα σε νερό του εξωτερικού αέρα επί 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plssCFnn =
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Κλιµατικά στοιχεία νοµού Πιερίας 
 

Γενικά κλιµατικά στοιχεία 

Ο νοµός Πιερίας ανήκει στην τρίτη κλιµατική ζώνη του Κανονισµού Θερµοµόνωσης 

κτιρίων µε γεωγραφικό πλάτος 39,58ο – 40,33ο και γεωγραφικό µήκος 22,05ο – 

22,28ο. Τα κλιµατικά στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω αποτελούν είτε δεδοµένα 

που προήλθαν από µετρήσεις στην πρωτεύουσα του νοµού, Κατερίνη είτε από 

δεδοµένα που αφορούν στη Θεσσαλονίκη. 

 

Πίνακας 1. Θερµοκρασίες αέρα και ηλιοφάνεια 

µήνας 
Ώρες 

ηλιοφάνεια

ς 

Μέση 
θερµοκρασ

ία 
αέρα 

Απόλυτη 
µέγιστη 

θερµοκρασ

ία 

Απόλυτη 
ελάχιστη 

θερµοκρασ

ία 

Σχετική 
Υγρασία 

 h oC oC oC % 
Ιανουάριος 97,33 5 13 -4,8 85 

Φεβρουάριο

ς 
105,29 6,4 16,4 -2 81 

Μάρτιος 132,27 9,3 15,4 -4,3 78 
Απρίλιος 166,5 14 23,3 1,2 72 

Μάιος 214,38 19,3 31 9,8 66 
Ιούνιος 259,33 23,7 33,6 13,3 53 
Ιούλιος 285,1 25,8 35 14,5 57 

Αύγουστος 265,52 25,3 34,6 12,5 61 
Σεπτέµβριο

ς 
208,19 21,4 32,4 11,3 66 

Οκτώβριος 142,7 15,8 24,4 3 78 
Νοέµβριος 105,33 10,3 20,8 -0,2 77 

∆εκέµβριος 95,34 6,4 20,2 -2,5 87 

 

Πίνακας 2. Θερµοκρασίες εδάφους, ταχύτητα ανέµου και µέση νέφωση 

µήνας Μέση 
Νέφωση 

Θερµοκρασία 
εδάφους 
σε βάθος 

0.25µ. 

Θερµοκρασία 
εδάφους 

σε βάθος 0.5µ. 

Ταχύτητα 
ανέµου 

   oC oC m/sec 
Ιανουάριος 6,6 6,7 7,8 1,2 
Φεβρουάριος 6,1 7 7,6 2 
Μάρτιος 6,3 7,5 7,7 2,1 
Απρίλιος 4,6 13,6 12,6 2,7 
Μάιος 3,9 21,3 19,5 2,7 
Ιούνιος 1,3 25,5 23,8 3,2 
Ιούλιος 1,7 27,8 26,6 3,2 
Αύγουστος 1,7 27,6 26,9 2,9 
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Σεπτέµβριος 3,7 22,5 22,8 3 
Οκτώβριος 4,7 17,5 18,2 2,1 
Νοέµβριος 4,1 13,2 14,1 2,1 
∆εκέµβριος 5,1 9,7 10,9 1,6 

 

 

Βαθµοηµέρες θέρµανσης και ψύξης 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι βαθµοηµέρες θέρµανσης και ψύξης για 

διάφορες θερµοκρασίες βάσης για τους µήνες θέρµανσης και ψύξης αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 3. Βαθµοηµέρες θέρµανσης για διάφορες θερµοκρασίες βάσης 
ΜΗΝΑΣ 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 

Ιανουάριος 130 
 

144 
 

158 
 

172 
 

186 
 

200 
 

215 
 

230 
 

245 
 

260 
 

276 
 Φεβρουάρι 106 117 128 140 152 165 177 190 203 216 230 

Μάρτιος 57 66 75 85 95 107 118 131 143 156 170 
Απρίλιος 5 7 9 12 16 21 26 32 39 46 55 
Μάιος 0 1 1 1 2 3 4 6 8 10 13 
Οκτώβριος 4 6 8 10 12 15 19 23 28 33 39 
Νοέµβριος 37 44 51 58 67 76 86 97 108 120 133 
∆εκέµβριος 117 130 143 157 171 186 201 216 231 246 261 
SDDh(Tbal) 458 514 573 636 702 773 846 924 1005 1090 1177 

 
ΜΗΝΑΣ 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.3 18.5 19 19.5 20 
Ιανουάριος 
 

291 
 

306 
 

322 
 

337 
 

353 
 

368 
 

377 
 

384 
 

399 
 

414 
 

430 
 Φεβρουάρι 243 257 271 284 298 312 321 326 340 354 368 

Μάρτιος 184 198 212 226 241 256 265 271 286 301 316 
Απρίλιος 64 74 84 95 106 118 125 130 143 156 169 
Μάιος 16 20 25 30 36 43 47 50 58 67 76 
Οκτώβριος 46 53 61 70 80 90 96 100 111 123 135 
Νοέµβριος 146 159 173 186 201 215 224 229 244 259 274 
∆εκέµβριος 276 292 307 323 338 354 363 369 385 400 416 
SDDh(Tbal) 1269 1363 1460 1560 1664 1770 1836 1880 1993 2110 2229 

 

Πίνακας 4. Βαθµοηµέρες ψύξης για διάφορες θερµοκρασίες βάσης 
ΜΗΝΑΣ 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 

Ιούνιος 
 

114 
 

103 
 

93 
 

83 
 

74 
 

65 
 

57 
 

50 
 

43 
 Ιούλιος 186 172 158 145 132 120 108 98 87 

Αύγουστος 
 

174 
 

160 
 

147 
 

134 
 

121 
 

110 
 

99 
 

88 
 

79 
 Σεπτέµβριο 84 74 66 58 51 44 38 33 28 

SDDc(Tbal) 558 510 464 420 378 339 303 269 237 

 

ΜΗΝΑΣ 
 

24.5 
 

25 
 

25.5 
 

26 
 

26.5 
 

27 
 

27.5 
 

28 
 

28.5 
 Ιούνιος 

 
37 

 
32 

 
27 

 
23 

 
19 

 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 Ιούλιος 

 
78 

 
69 

 
60 

 
53 

 
46 

 
39 

 
33 

 
24 

 
19 
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Αύγουστος 
 

70 
 

61 
 

54 
 

47 
 

40 
 

34 
 

29 
 

19 
 

15 
 Σεπτέµβριο

ς 
23 

 
19 

 
16 

 
13 

 
10 

 
8 
 

7 
 

11 
 

8 
 SDDc(Tbal) 

 
208 181 157 135 115 97 81 62 51 

 

Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται οι συχνότητες εµφάνισης σε (h) διαστηµάτων 

θερµοκρασίας 2,8οC για τους µήνες της θερινής περιόδου που απαιτούνται για τον 

προσδιορισµό του Νmax.  

 

Πίνακας 5. Συχνότητες εµφάνισης σε (h) διαστηµάτων θερµοκρασίας 2,8οC για τους 

µήνες της θερινής περιόδου 
Σύνολο ωρών 

∆ιάστηµα 
θερµοκρασιών Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστο

ς 
Σεπτέµβρι

ος 
2,8/5,6      
5,6/8,4 3     
8,4/11,2 18    1 
11,2/14 89 4   13 

14,0/16,8 146 32 3 3 57 
16,8/19,6 181 117 38 40 165 
19,6/22,4 141 173 129 158 177 
22,4/25,2 104 161 176 174 145 
25,2/28 48 128 164 156 106 
28/30,8 12 71 133 123 39 

30,8/33,6 2 30 75 76 14 
33,6/36,4  4 22 12 2 
36,4/39,2   4 2 1 

 

Ηλιακά κέρδη 

Για τον υπολογισµό του µέσου θερµικού κέρδους από τον ήλιο solQ& στις εξισώσεις 10 

και 12 δίνεται στους πίνακες 6 και 7, για όλη τη διάρκεια µιας αντιπροσωπευτικής 

ηµέρας κάθε µήνα, µέσα από ανοίγµατα σε όλους τους δυνατούς προσανατολισµούς, 

για γεωγραφικό πλάτος 40°, το µέσο µέγιστο ηλιακό κέρδος. Η συνολική ενέργεια 

αποτυπώνεται ανηγµένη σε W ανά m2 επιφάνειας υαλοπίνακα. Οι τιµές του θερµικού 

κέρδους µέσα από ανοίγµατα µε διπλούς υαλοπίνακες δίνονται στον πίνακα 6. Για 

ανοίγµατα µε µονό υαλοπίνακα πάχους 3mm τα αποτελέσµατα δίνονται στον πίνακα 

7. Τα ηλιακά κέρδη δίνονται σε W, αναφέρονται σε 1 m2 επιφάνειας υαλοπίνακα και 

αποτελούν τη µέση τιµή του 24ώρου. 

Για τις τιµές των πινάκων και στους δύο τύπους ανοιγµάτων θεωρήθηκε ότι δεν 

υπάρχουν εξωτερικές ή εσωτερικές διατάξεις σκίασης. Εποµένως για τα ανοίγµατα µε 

απλούς υαλοπίνακες θεωρήθηκε συντελεστής σκίασης SC = 1 και για τα ανοίγµατα 

µε διπλούς υαλοπίνακες θεωρήθηκε SC = 0.88. Όταν υπάρχουν διατάξεις εσωτερικής 
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σκίασης πρέπει οι τιµές των πινάκων να πολλαπλασιαστούν µε τον αντίστοιχο 

συντελεστή σκίασης SC για την διάταξη ηλιακής προστασίας που υπάρχει.  

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν εξωτερικές διατάξεις, οι οποίες σκιάζουν πλήρως την 

επιφάνεια του παραθύρου θεωρείται ότι τα ανοίγµατα δέχονται µόνο διάχυτη 

ακτινοβολία (ακτινοβολία βόρειου προσανατολισµού). Όταν οι εξωτερικές διατάξεις 

σκίασης δεν σκιάζουν πλήρως την επιφάνεια του ανοίγµατος πρέπει να εκτιµηθεί ο 

συντελεστής σκίασης από εξωτερικές διατάξεις σκίασης Gshade (εξίσωση 17). 

 

Πίνακας 6. Μέσο µέγιστο ηλιακό κέρδος µέσα από ανοίγµατα µε διπλούς υαλοπίνακες 

(W/m2 επιφάνειας υαλοπίνακα). Χωρίς σκίαση και χωρίς ηλιακή προστασία. 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΜΕ 

∆ΙΠΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣ

ΜΟΣ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 
ΙΑ ΦΕ ΜΡ ΑΠ ΜΑ ΙΝ ΙΛ ΑΥ ΣΕ ΟΚ ΝΟ ∆Ε 

Β 14 20 26 36 49 58 51 38 28 20 15 12 

ΒΒΑ, ΒΒ∆ 14 20 29 48 66 76 68 50 30 22 15 12 

ΒΑ,Β∆ 16 27 48 76 96 106 97 77 47 28 16 13 

ΑΒΑ, ∆Β∆ 31 52 78 106 123 130 122 105 75 51 26 24 

Α, ∆ 60 85 109 129 138 141 137 127 105 82 60 50 

ΑΝΑ, ∆Ν∆ 98 119 135 141 139 137 137 137 129 115 96 87 

ΝΑ, Ν∆ 137 150 151 139 125 118 123 135 145 145 135 128 

ΝΝΑ, ΝΝ∆ 174 176 159 126 98 88 96 110 153 169 170 166 

Ν 189 190 161 113 83 73 81 124 156 183 186 180 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 82 127 177 222 251 260 249 219 171 125 82 66 

 

Πίνακας 7. Μέσο µέγιστο ηλιακό κέρδος µέσα από ανοίγµατα µε µονό υαλοπίνακα 

(W/m2 επιφάνειας υαλοπίνακα). Χωρίς σκίαση και χωρίς ηλιακή προστασία. 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΚΕΡ∆ΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣ

ΜΟΣ 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ 
ΙΑ ΦΕ ΜΡ ΑΠ ΜΑ ΙΝ ΙΛ ΑΥ ΣΕ ΟΚ ΝΟ ∆Ε 

Β 16 22 30 41 56 66 58 44 31 23 17 14 

ΒΒΑ.ΒΒ∆ 16 23 33 55 75 86 77 57 34 25 17 14 

ΒΑ,Β∆ 18 31 54 86 109 120 110 87 54 31 18 15 

ΑΒΑ.∆Β∆ 35 59 89 120 139 147 139 119 86 58 30 27 
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Α,∆ 69 96 124 147 157 160 155 144 119 93 68 57 

ΑΝΑ,∆Ν∆ 111 135 153 160 158 156 156 156 147 130 109 99 

ΝΑ,Ν∆ 156 171 172 156 142 134 139 153 165 164 153 145 

ΝΝΑ.ΝΝ∆ 197 200 180 143 112 100 109 138 174 193 193 188 

Ν 215 216 183 128 94 83 92 125 177 207 211 205 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ 93 144 201 252 285 296 283 249 194 142 93 74 

 

Οι τιµές των πινάκων 6 και 7 δεν αποτελούν τις απόλυτα µέγιστες τιµές οι οποίες 

µπορούν να παρουσιαστούν. Όταν το κτίριο βρίσκεται σε µεγάλο ύψος και σε 

περιβάλλον πολύ καθαρής ατµόσφαιρας, οι τιµές µπορούν να αυξηθούν έως 15%. 

Αντίθετα όταν το κτίριο ευρίσκεται σε περιβάλλον µε πολλή σκόνη ή µε ιδιαίτερα 

υψηλή υγρασία οι τιµές των πινάκων πρέπει να µειωθούν από 20% έως 30%. Τη 

µείωση αυτή εκφράζει ο δείκτης αιθριότητας της περιοχής  CΝ.  

Οι τιµές οι οποίες δίνονται στους πίνακες 6 έως 7 είναι τα µέσα µέγιστα ηλιακά κέρδη 

ανά m2 επιφάνειας υαλοπίνακα χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσοστό της πιθανής 

ηλιοφάνειας κάθε µήνα (ΡΡSS).  

Ένα άλλο µέγεθος, το οποίο θεωρήθηκε ίσο µε τη µονάδα είναι ο συντελεστής 

σκίασης από υγρασία στις επιφάνειες υαλοπινάκων και λόγω πλαισίου SF. Η 

συνιστώµενη τιµή για το συντελεστή αυτόν είναι 0.65. 

 

Εσωτερικά θερµικά κέρδη 

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται τα θερµικά κέρδη από ανθρώπους και 

συσκευές. Οι τιµές αυτές είναι απόλυτες οπότε για τη χρησιµοποίησή τους στους 

αντίστοιχους τύπους πρέπει να µειωθούν κατάλληλα, ώστε να αποτελέσουν µέσες 

τιµές 24ώρου.  

 

Πίνακας 8. Θερµικά κέρδη από ενοίκους για διάφορες δραστηριότητες σε εσωτερικούς 

χώρους κτιρίων σε W. 

∆ραστηριότητα Τυπική εφαρµογή 

Αισθητ

ό 
θερµικό 
κέρδος 

Λανθάν

ον 
θερµικό 
κέρδος 

Συνολικ

ό 
θερµικό 
κέρδος 

Καθιστός άνθρωπος Θέατρο, 
κινηµατογράφος 60 40 100 

Καθιστός που γράφει Γραφεία, ξενοδοχεία, 
κτλ. 65 55 120 

Καθιστός που τρώει Εστιατόριο 75 95 170 
Καθιστός που 
δακτυλογραφεί 

Γραφεία, ξενοδοχεία, 
κτλ. 75 75 150 

Όρθιος που εκτελεί ελαφριά Κτίριο υπηρεσιών, 90 95 185 



   

 125

εργασία ή περπατά τράπεζα 
Ελαφρά εργασία σε πάγκο Βιοτεχνία 100 130 230 
Περπάτηµα ή ελαφρά 
εργασία σε µηχανή Βιοτεχνία 100 205 305 
  
 

Πίνακας 9. Θερµικά κέρδη από ηλεκτρικές σε W. 

Συσκευή Αισθητό 
θερµικό κέρδος 

Λανθάνον 
θερµικό κέρδος 

Συνολικό 
θερµικό κέρδος 

Ηλεκτρικές συσκευές 
Καφετέρια  1905 585 2490 
Τοστιέρα 650 580 1230 
Φούρνος 850  850 
Κουζίνα 1550 1060 2610 
Φωτοτυπικό 1760  1760 
Σεσουάρ  675 120 785 
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1. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ στην ΠΙΕΡΙΑ 

1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ για τον 

ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας για τον Τουρισµό είναι ένα σύµφωνο κανόνων και 

απευθύνεται στους επαγγελµατίες του τουριστικού χώρου, στοχεύοντας στη 

βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 

τουριστική ανάπτυξη περιοχής. 

Οι κανόνες του Τοπικού Συµφώνου Ποιότητας για τον Τουρισµό αφορούν τους 

επαγγελµατίες των χώρων: 

� Φιλοξενίας 

� Εστίασης  

� Παροχής Υπηρεσιών εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

� Μεταποίησης Τοπικών Προϊόντων 

� Οικοτεχνίας – Χειροτεχνίας  

� Περιβάλλοντος και Πολιτισµού 

 

Το Τοπικό Σύµφωνο Ποιότητας αποτελεί ένα θεσµό πού προωθεί την τοπική 

ταυτότητα µε την αξιοποίηση – ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και προωθεί 

αλλαγές στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας. 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1 

Οι κτιριακές υποδοµές, θα πρέπει να κατασκευάζονται σύµφωνα µε  

τα προβλεπόµενα, από τη νόµιµη διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής 

άδειας και άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. 

 

2 

Σε όλες τις κατασκευές και ανάλογα µε τις χρήσεις τηρούνται τα 

παραδοσιακά αρχιτεκτονικά και αισθητικά πρότυπα της περιοχής 

προκειµένου να διασφαλιστεί η ένταξή τους στο δοµηµένο 

περιβάλλον . 

 

3 

Ειδικότερα, στις κατασκευές που σχετίζονται µε τον τουρισµό 

τηρούνται, κατά το δυνατό, οι φόρµες και χρησιµοποιούνται υλικά, 

που χρησιµοποιούνταν παραδοσιακά στην εγγύτερη περιοχή 

 

4 Αναβαθµίζονται και ελέγχονται τα  συστήµατα οργάνωσης και  
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παραγωγής των µεταποιητικών κ.α. επιχειρήσεων, µε στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας. 

5 
Πρέπει να προβλέπεται η συµµετοχή σε προγράµµατα 

εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και ανταλλαγής εµπειριών. 

 

6 
Τα κέντρα εστίασης πρέπει να λειτουργούν σύµφωνα µε τους όρους 

υγιεινής και ασφάλειας, που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία.  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

7 

Υποχρεωτικά, όλο το προσωπικό της επιχείρησης πρέπει να είναι 

ευγενικό, πρόθυµο και χαρούµενο και κάθε στιγµή να 

επιβεβαιώνονται τα αισθήµατα φιλοξενίας σύµφωνα µε τα 

παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής. 

 

8 

Το προσωπικό πρέπει να είναι κατάλληλα ντυµένο, ανάλογα µε τα 

καθήκοντα που έχει και να φέρει καρτελάκι µε το όνοµα και την 

αρµοδιότητά τους. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

9 

Οι χώροι και οι µέθοδοι παραγωγής πρέπει να τηρούν όλους τους 

όρους υγιεινής και ασφάλειας, που ορίζει σε κάθε περίπτωση η 

νοµοθεσία. 

 

10 
Πρέπει να υπάρχει και να ονοµατίζεται ο υπεύθυνος τόσο για την 

καθαριότητα, όσο και για την συντήρηση χώρων και εξοπλισµών. 

 

11 

Η υγιεινή του προσωπικού περιλαµβάνει τις απαιτούµενες 

υποχρεώσεις για την κατάλληλη ενδυµασία και εµφάνιση, 

προστατευτικά γάντια, καπέλα κλπ. 

 

12 
Απορρίµµατα τροφών και άλλα απορρίµµατα απαγορεύεται να 

συσσωρεύονται σε χώρους τροφίµων ή σε κοινόχρηστους χώρους.  

 

13 

Πρέπει να υπάρχουν καλαίσθητα δοχεία απορριµµάτων στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τα οποία θα 

διατηρούνται καθαρά 

 

14 Οι περιέκτες, κάδοι κ.λπ. πρέπει να κλείνουν αυτόµατα.  
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Υποδοµές φιλοξενίας 

1 
Κλιµατισµός για τους θερµούς µήνες του χρόνου όπου υπάρχει 

ανάγκη 

 

2 

Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό εξοπλισµό, όπως 

συσκευή fax, τουλάχιστον 1 ηλεκτρονικό υπολογιστή, σύνδεση µε 

το internet, e-mail, και ίσως και internet site.Τόσο ο εξοπλισµός όσο 

και η πρόσβαση στο διαδύκτιο θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στους 

πελάτες σε περίπτωση που ζητηθούν. 

 

3 

Προαιρετικά στο χώρο υποδοχής µπορεί να υπάρχει καθιστικό, 

σαλόνι ή και χώρος τηλεόρασης. Επίσης µπορεί να υπάρχει χώρος 

κυλικείου – snak bar. 

 

4 
Πρέπει να υπάρχουν ανηρτηµένες καλαίσθητες αφίσες µε τοπία και 

αξιόλογα στοιχεία της περιοχής. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΪΝΟΥ 

5 

Στο καλάθι του ψωµιού θα πρέπει να περιλαµβάνονται διάφορα 

είδη, όπως λευκό, ολικής αλέσεως, κλπ. καθώς και ζυµωτό ψωµί 

που προτείνεται να παράγεται από την επιχείρηση. 

 

6 
Επιπλέον πρέπει να προσφέρονται φρέσκοι χυµοί, φρούτα εποχής 

ή και ένα τοπικό γλυκό. 

 

7 
∆εν επιτρέπεται το σερβίρισµα συντηρηµένων προϊόντων 

(µαρµελάδες, , κονσέρβες, τυριά ανακατεργασµένα κλπ). 

 

8 

Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού στα σκεύη, στα 

τραπεζοµάντιλα, στις καρέκλες και στο λοιπό εξοπλισµό της 

επιχείρησης. 

 

9 
θα πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες σερβιρίσµατος στο δωµάτιο 

(room service), εάν αυτό ζητηθεί. 

 

10 

Θα πρέπει να σερβίρονται διάφορα είδη καφέ, (φίλτρου, στιγµιαίος, 

κ.α.) και σε κάθε περίπτωση ελληνικός καφές φτιαγµένος µε τον 

παραδοσιακό τρόπο / (όχι στον ατµό). 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΟΥ 

11 
Καθηµερινή καθαριότητα σε όλους τους χώρους, όπως το κυρίως 

δωµάτιο, το λουτρό, και το µπαλκόνι. 

 

12 
Τα δωµάτια πρέπει να διαθέτουν mini bar µε διάφορα είδη ποτών, 

νερό, χυµούς…κλπ. Μεταξύ των ποτών πρέπει να 
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συµπεριλαµβάνονται τουλάχιστον ένα τοπικό ποτό, π.χ. ρακί, κρασί 

ή τσίπουρο. 

13 

Σε κάθε δωµάτιο πρέπει να υπάρχει συσκευή τηλεφώνου, και η 

δυνατότητα κλήσης γραµµής εξωτερικής ή εσωτερικής. Για τη 

λειτουργία του τηλεφώνου θα πρέπει να υπάρχει σχετικό έντυπο σε 

εµφανές σηµείο. Επίσης πρέπει να υπάρχει έντυπο που να 

περιλαµβάνει τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε εµφανές σηµείο 

κοντά στο τηλέφωνο. 

 

14 
Στεγνωτήρας µαλλιών ή σιδερωτήριο συντηρηµένα και σε καλή 

κατάσταση. 

 

15 
Το προσωπικό υποδοχής πρέπει να ενηµερώνει τους πελάτες για 

τον τρόπο λειτουργίας των παραπάνω συσκευών. 

 

16 

Στην περίπτωση των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων, 

πρέπει στην κουζίνα τους να υπάρχει επίσης ηλεκτρική καφετιέρα 

φίλτρου, ηλεκτρική φρυγανιέρα ή τοστιέρα, πλήρης ηλεκτρική 

κουζίνα µε φούρνο, ηλεκτρικό σίδερο και ταχυβραστήρας νερού. 

 

17 

Στο δωµάτιο πρέπει να υπάρχει επιπλέον τραπέζι-γραφείο, 

καθρέπτης καρέκλα ή καναπές, ανάλογα µε τον αριθµό των ατόµων 

που εξυπηρετούνται στο δωµάτιο. Η ντουλάπα πρέπει να διαθέτει 

τουλάχιστον τρεις ή τέσσερις κρεµάστρες ανά άτοµο. 

 

18 
Απαγορεύεται η χρήση πλαστικού στον εξοπλισµό και τον 

ιµατισµό των δωµατίων. 

 

19 
Τα έντυπα πρέπει να είναι µεταφρασµένα στα Αγγλικά και σε µία 

ακόµα γλώσσα, ανάλογα µε την τουριστική κίνηση της περιοχής. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΑΡ 

20 

Τα καταλύµατα µπορεί να διαθέτουν µία αίθουσα-µπαρ το οποίο 

όταν οι κλιµατικές συνθήκες το επιτρέπουν µπορεί να λειτουργεί και 

σε εξωτερικό χώρο. 

 

21 

Ο χώρος που βρίσκεται το µπαρ πρέπει να είναι καλαίσθητος και 

διακοσµηµένος σύµφωνα µε το ύφος της επιχείρησης και την 

τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. 

 

22 
Στον κατάλογο πρέπει να υπάρχουν τοπικά ποτά όπως τσίπουρο, 

κρασί τα οποία να σερβίρονται µε ένα τοπικό κρύο ορεκτικό. 

 

23 

Ως χειρονοµία καλής φιλοξενίας προαιρετικά µπορεί να 

προσφέρεται δωρεάν στους πελάτες ένα τοπικό απεριτίφ, ή ένα 

µικρό ορεκτικό. 
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24 
Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα σερβιρίσµατος στα δωµάτια (room 

service), αν αυτό ζητηθεί. 

 

25 

Προαιρετικά µπορεί να προσφέρεται ένα κρύο πιάτο µε αλλαντικά 

ή τυριά, ή µία ζεστή τοπική σπεσιαλιτέ. Αυτά κατά προτίµηση 

πρέπει να είναι τοπικά προϊόντα ή προϊόντα παραγόµενα σε 

κοντινές περιοχές. 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 

26 

Πρέπει σε καθηµερινή βάση να καθαρίζονται τα δωµάτια και να 

αλλάζονται τα σεντόνια και οι πετσέτες και να αδειάζονται οι κάδοι 

των αχρήστων από τα δωµάτια. 

 

27 
Πρέπει πάντα τα λουτρά να είναι εφοδιασµένα µε χαρτί τουαλέτας 

και προαιρετικά µε ατοµικά σαπούνια και σαµπουάν. 

 

28 

Το ωράριο για την καθαριότητα των χώρων πρέπει να είναι 

συγκεκριµένο (παράδειγµα πρωινές ώρες), για να µην 

παρεµποδίζεται η διαµονή των επισκεπτών. 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

29 

Στις ορεινές περιοχές για την αντιµετώπιση δύσκολων ή έκτακτων 

καταστάσεων όπως δύσκολες καιρικές συνθήκες, χιόνι, καταιγίδες 

κλπ, η επιχείρηση πρέπει να συνεργάζεται µε ιδιοκτήτες 

εκχιονιστικών µηχανηµάτων για την αποφυγή αποκλεισµού από το 

χιόνι. 

 

30 

Στα δωµάτια πρέπει να υπάρχουν και να επιδεικνύονται 

ενηµερωτικά έντυπα για την αντιµετώπιση περιπτώσεων πυρκαγιάς 

ή σεισµού. 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

31 

Η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόζει όλες τις υποχρεωτικές ρυθµίσεις 

για ΑΜΕΑ και επιπλέον υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον ένα 

κοινόχρηστο WC, κατάλληλο για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα 

όπως η νοµοθεσία το απαιτεί. 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  

32 

Κατά τις περιόδους λειτουργίας της επιχείρησης, υπάρχει ανά πάσα 

στιγµή ένας υπεύθυνος που απαντάει στις τηλεφωνικές κλήσεις και 

πραγµατοποιεί τις κρατήσεις. 

 

33 

Εκτός των περιόδων λειτουργίας της επιχείρησης, η διαρκής 

τηλεφωνική επικοινωνία εξασφαλίζεται  συστηµατικά µε 

οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (κινητό τηλέφωνο, εκτροπή 
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κλήσης...) και, τουλάχιστον µε ένα αυτόµατο τηλεφωνητή  που 

αναφέρει την ονοµασία της επιχείρησης, τις περιόδους λειτουργίας 

της και τη διαδικασία κρατήσεων. 

34 
Υπάρχει άτοµο διαθέσιµο για την µεταφορά των αποσκευών 

(εφόσον ζητηθεί από τον επισκέπτη) 

 

35 

Τα προσωπικό είναι σε θέση να δώσει επεξηγήσεις στους 

επισκέπτες για πληροφορίες της περιοχής (το υλικό που υπάρχει 

στα έντυπα). 

 

36 

Το προσωπικό είναι σε θέση να πληροφορήσει τον επισκέπτη για 

τα δροµολόγια µεταφορικών µέσων, να κλείσει ή ακυρώσει εισιτήρια 

κλπ. 

 

 
 
 

 

 

 


