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Απόψεις και συμπεράσματα από τραπέζι συνεργασίας που διοργάνωσε
το ΚΤΙΡΙΟ με τη συμμετοχή αρχιτεκτόνων και εταιρειών υλικών.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ  
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Η ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων αποτελεί ένα σημαντικό
μέρος της φυσικής τους διάστασης και είναι εξίσου σημαντική
παράμετρος για το σχεδιασμό τους, όπως είναι και η αισθητική, η
οικονομική και η λειτουργική παράμετρος. Η λειτουργικότητα, η
αισθητική και η φυσική του κτιρίου θα πρέπει να είναι σε ισορροπία,
αλλιώς η αρχιτεκτονική του κτιρίου είναι ελλιπής. Κατά συνέπεια ο
ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων είναι ισότιμος και

αλληλένδετος με τα υπόλοιπα κριτήρια και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να αγνοηθεί. Ωστόσο, από κοινωνικής απόψεως αυτά τα
κριτήρια έχουν διαφορετική βαρύτητα ανά εποχή στη χώρα μας. Για
παράδειγμα, ενώ σήμερα το κριτήριο της ενεργειακής διάστασης
είναι πολύ σημαντικό, μόλις πριν από είκοσι χρόνια το κριτήριο της
αισθητικής ήταν προεξάρχον και καταγραφόταν έντονο ενδιαφέρον
για τα νεοκλασικά, τα μεταμοντέρνα και άλλου τύπου κτίρια.

Ο σχεδιασμός των κτιρίων με βασικό κριτήριο τη βέλτιστη
ενεργειακή απόδοσή τους προβληματίζει σήμερα τους μελετητές,
καθώς ενέχει ένα μεγάλο κίνδυνο, που σχετίζεται με έναν κοινό
αισθητικό τρόπο σχεδίασης, ο οποίος έχει επικρατήσει στις ημέρες
μας και συνδέεται άμεσα με την παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή, τα
επόμενα χρόνια η τεχνική δόμησης κτιρίων τόσο στη χώρα μας,
όσο και σε άλλα κράτη θα είναι σχεδόν παντού κοινή,
χρησιμοποιώντας τις ίδιες πρακτικές σχεδιασμού (ηλιοπροστασία
βάσει προσανατολισμού κτλ.), τις ίδιες τεχνολογίες και τα ίδια
δομικά στοιχεία υψηλής ενεργειακής απόδοσης
(προκατασκευασμένους φλοιούς κτιρίων κτλ.). Κατά συνέπεια πολλοί
αρχιτέκτονες εκφράζουν την ανησυχία ότι μελλοντικά θα περιοριστεί
σημαντικά ο ρόλος τους στο σχεδιασμό κτιρίων, καθώς θα χάνεται
ουσιαστικά η γλυπτική και αισθητική διάσταση, η οποία αποτελεί την
ταυτότητα του κτιρίου που το διαφοροποιεί. 
Επιπλέον, ένας από τους βασικούς επιθυμητούς και επιδιωκόμενους
στόχους του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι η βιωσιμότητα της
κατασκευής και η οικονομία περιβάλλοντος, δηλαδή η μείωση
πρώτων υλών, συμβατικών καυσίμων κτλ., καθώς και η χρήση υλικών
φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Στην πράξη όμως
αυτό συχνά δεν μπορεί να επιτευχθεί, καθώς οι σύγχρονες
βιοκλιματικές κατασκευές απαιτούν δομικά στοιχεία και υλικά που
προέρχονται από υψηλής τεχνολογίας διαδικασίες παραγωγής
(χημικές επεξεργασίες κτλ.), με υψηλό ενεργειακό κόστος και
επιπλέον κόστος μεταφοράς και διάθεσης στην εγχώρια αγορά.

Κατά συνέπεια, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, πέραν των άλλων
κριτηρίων, πρέπει να βασίζεται στις αρχές οικονομίας
περιβάλλοντος, η οποία επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των
διαθέσιμων ήπιων μορφών ενέργειας και των κλιματικών συνθηκών
του τόπου, καθώς και τη χρήση πρώτων υλών που συνήθως είναι
διαθέσιμα σε τοπικό επίπεδο. Η περίοδος απόσβεσης τέτοιου
είδους κατασκευών ανέρχεται συνήθως σε διάστημα άνω των είκοσι
ετών, όταν μέσα σ' αυτή τη χρονική περίοδο, το κτίριο θα χρειάζεται
ήδη μερική ή ολική ανακαίνιση και αντικατάσταση αρκετών δομικών
και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) στοιχείων, με νέα σύγχρονης
τεχνολογίας. Σπανίως συναντάμε στη χώρα μας σύγχρονα
βιοκλιματικά κτίρια με λιτές κατασκευές.

O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιρίων συχνά αναφέρεται ως
βιοκλιματικός, περιβαλλοντικός, ενεργειακός, πράσινος, αειφόρος
κτλ. Κάθε χαρακτηρισμός εμπεριέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις και
κριτήρια, αλλά ταυτόχρονα όλοι μαζί έχουν κοινούς στόχους, που
αφορούν στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και
στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. Οι επικρατέστεροι
χαρακτηρισμοί είναι ο βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός και
αποτελούν τους βασικούς τομείς της αρχιτεκτονικής κτιρίων, οι
οποίοι επεκτεινόμενοι στο εξωτερικό περιβάλλον, συμπληρώνονται
από τον περιβαλλοντικό και τον αστικό σχεδιασμό που επιδρούν
έμμεσα στην ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά των
κτιρίων. 
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Ο βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός υπεισέρχεται σε όλα τα
στάδια κατασκευής ενός κτιρίου, από το στάδιο της χωροθέτησης μέ-
σα στο οικόπεδο, την ογκοπλασία (γεωμετρία κτιρίου), τον προσανα-
τολισμό, τη χωροθέτηση των λειτουργιών (χρήση επί μέρους χώρων)
μέσα στο κέλυφος και την επιλογή της θέσης και της διάστασης των
ανοιγμάτων. Με την επιλογή και ολοκλήρωση αυτών των σταδίων, έχει
εφαρμοστεί περίπου το 80% των παραμέτρων του βιοκλιματικού και
ενεργειακού σχεδιασμού. Το υπόλοιπο 20% αφορά στην κατάλληλη
επιλογή των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, τα οποία θα καλύψουν τα απαιτούμενα θερμικά και ηλεκτρι-
κά φορτία για τη διατήρηση των επιθυμητών εσωτερικών συνθηκών στο
κτίριο, καθώς και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
Ορισμένες από τις βασικές αρχές και τεχνικές του βιοκλιματικού και
ενεργειακού σχεδιασμού είναι οι παρακάτω:
• Ο κατάλληλος προσανατολισμός του κτιρίου, στο βαθμό που το

επιτρέπει η χωροθέτηση του οικοπέδου, προκειμένου να επιτυγχά-
νεται η βέλτιστη αξιοποίηση της διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας,

άμεσα (μέσω ανοιγμάτων) και έμμεσα (μέσω παθητικών ηλιακών
συστημάτων) κατά τη χειμερινή περίοδο.  

• Η χωροθέτηση του κτιρίου σύμφωνα με τη μορφολογία του οικο-
πέδου, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και τις θερμοφυσικές ιδιότητες
του εδάφους, στην περίπτωση που παρέχεται αυτή η δυνατότητα.  

• Η ηλιοπροστασία του κτιρίου με εξωτερικά σταθερά ή κινούμενα
σκίαστρα, τα οποία μπορεί να είναι ενσωματωμένα ή μη στο κτιρια-
κό κέλυφος, προκειμένου να περιοριστεί ο ηλιασμός κατά τη θερι-
νή περίοδο. Παραδοσιακά, ο πιο παλαιός τρόπος ηλιοπροστασίας
στα ελληνικά κτίρια ήταν τα καφασωτά και αυτός εφαρμόζεται ακό-
μη και σήμερα στις νέες μεσογειακές βιοκλιματικές κατασκευές.

• Η θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους είναι απαραίτητη για
τον περιορισμό των θερμικών απωλειών κατά τη χειμερινή περίοδο, ιδι-
αίτερα στα ψυχρά κλίματα. 

• Η επιλογή κουφωμάτων με χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότη-
τας. Συνήθως διαθέτουν διπλό υαλοπίνακα και θερμοδιακοπή στο
πλάισιο αλουμινίου. 

• Ο φυσικός αερισμός και ο εξαερισμός του κτιρίου, προκειμένου
να επιτυγχάνεται ο δροσισμός και η διατήρηση των επιθυμητών
επιπέδων νωπού αέρα για τους χρήστες. Εξαρτάται και από τις κλι-
ματικές συνθήκες (επικρατούσα κατεύθυνση και ένταση του ανέ-
μου) της περιοχής και θα πρέπει να εφαρμόζεται με τη χρήση κα-
τάλληλων κουφωμάτων ή διατάξεων ελέγχου της διείσδυσης (πίεση
και παροχή) του αέρα. Ο νυχτερινός αερισμός σε ορισμένους τύ-
πους κτιρίων υπό κατάλληλες κλιματικές συνθήκες συμβάλλει ου-
σιαστικά στον περιορισμό των ψυκτικών φορτίων. 

• Η εξοικονόμηση πόρων, πρώτων υλών, ενέργειας, νερού κτλ.
Είναι επιθυμητή η χρήση οικολογικών υλικών φιλικών προς το περι-
βάλλον, με χαμηλό κόστος αγοράς και χαμηλή ενσωματωμένη
ενέργεια παραγωγής. Η επιλογή υλικών πρέπει να γίνεται επίσης με
κριτήριο τη δυνατότητα εφαρμογής από τους τεχνίτες κατασκευής
του κτιρίου. Ταυτόχρονα, η εξοικονόμηση και διαχείριση νερού,
συλλογή, διατήρηση και παροχή στα σημεία κατανάλωσης νερού
(μη πόσιμο), συμβάλλει στο βιοκλιματικό σχεδιασμό.

• Ο σχεδιασμός και η γεωμετρία του κελύφους. Ανάλογα με τη
χρήση και το προφίλ λειτουργίας ενός κτιρίου (γραφείο, κατοικία
κ.ά.), τις κλιματικές συνθήκες και τις επιθυμητές εσωτερικές συνθή-
κες διαμορφώνονται και τα κριτήρια σχεδιασμού. Για παράδειγμα, η
κατασκευή μιας τοιχοποιίας ή μιας στέγης ή δώματος υπό κλίση πα-
ρέχουν τη δυνατότητα μείωσης ή αύξησης του ηλιασμού του κτιρί-
ου. Ο περιορισμός των ψυκτικών φορτίων μέσω τέτοιων κατασκευ-
ών συνήθως οδηγεί σε αύξηση των θερμικών φορτίων και θα πρέπει
να συνεκτιμάται η συνολική ενεργειακή κατανάλωση ανά περίπτωση. 

Στη χώρα μας θα πρέπει να λαμβάνεται επιπλέον υπόψη και η επέκταση του
βιοκλιματικού σχεδιασμού στους υπαίθριους χώρους, καθώς είναι ενιαίοι
λειτουργικά χώροι και οι σχετίζονται άμεσα και με την κοινωνική μας βιωσι-
μότητα και γενικότερα την ανάγκη του ανθρώπου για άμεση επαφή με το
εξωτερικό φυσικό περιβάλλον. Οι υπαίθριοι χώροι πρέπει να διαμορφώνο-
νται με κατάλληλα υλικά (χαλίκια, διάτρητες πλάκες κτλ.), που επιτρέπουν την
απορρόφηση του νερού από το έδαφος, ώστε να μην παρουσιάζονται φαι-
νόμενα πλημμύρας και συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας νερών.

Ο ξύλινος, καφασωτός, ηλιοπροστατευτικός "φλοιός" στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο της Νάουσας επιτρέπει την ανεμπόδιστη θέα από το εσωτερικό του κτιρίου και
παρουσιάζει εξαιρετική βιοκλιματική συμπεριφορά προς όλους τους προσανατολισμούς τόσο το χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι. Το επιλεκτικό άνοιγμα των φύλλων επιτρέπει
την αντίστοιχη ρύθμιση της θέας και του φωτός ανάλογα με τη λειτουργία του εσωτερικού χώρου. Αρχιτεκτονική μελέτη: A. M. Kωτσιόπουλος & Συνεργάτες.

Κατοικία στη Λισαβόνα, η οποία αναπτύσσεται σε σχήμα Π με τις βεράντες
στραμμένες προς τη δύση. Ο προσανατολισμός της κατοικίας προέκυψε ύστερα
από ένα πλήθος προσομοιώσεων. Τα ανοίγματα προς τη δύση, λόγω της
υποχώρησής τους, σκιάζονται επαρκώς το καλοκαίρι και το χειμώνα επιτρέπουν τα
ηλιακά θερμικά κέρδη. Αρχιτεκτονική μελέτη: Jorge Graça Costa.

Η χωροθέτηση της κατοικίας στο Καπανδρίτι σύμφωνα με τη μορφολογία του εδάφους συντελεί στην οικονομία της κατασκευής και στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, καθώς
αξιοποιούνται οι πολύ καλές θερμοφυσικές ιδιότητες του εδάφους, κάτι το οποίο είναι πάντα επιθυμητό κατά το βιοκλιματικό σχεδιασμό. Αρχιτεκτονική μελέτη: Διονύσης Σοτοβίκης.

Κατά την ανακατασκευή ενός κτιρίου γραφείων στον Πειραιά επιλέχθηκε η
σκίαση της δυτικής όψης με σκίαστρα που παραπέμπουν στα ιστιοφόρα που
κατάκλυζαν κάποτε το γειτονικό λιμάνι του Πειραιά. Τα "ιστία" καλύπτουν πολλές
επιπλέον ανάγκες: φιλτράρουν οπτικά και ηχητικά την κυκλοφορία των οχημάτων,
ενώ παγιδεύουν το βορειοανατολικό μελτέμι, βελτιώνοντας την ποιότητα του
εισερχόμενου αέρα. Αρχιτεκτονική μελέτη: Αγνή Κουβελά - Παναγιωτάτου.

Η διαμόρφωση εσωτερικών αυλών στο ισόγειο και το περιορισμένο πλάτος του
ορόφου ενισχύουν το φυσικό φωτισμό και το διαμπερή αερισμό, μειώνοντας το
ψυκτικό φορτίο και κατά συνέπεια την κατανάλωση ενέργειας. Μονοκατοικία στο
Λος Άντζελες. Αρχιτεκτονική μελέτη: Brooks + Scarpa.
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Η χρήση θεωρητικών υπολογιστικών μοντέλων προσομοίωσης βοη-
θά το μηχανικό στη σωστή θεωρητική προσέγγιση της ενεργειακής
απόδοσης των κτιρίων, καθώς και στην επιλογή και διαστασιολόγηση
των κατάλληλων δομικών και Η/Μ τεχνολογιών. Σε κάθε περίπτωση,
ο βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων στην εφαρ-
μογή του παρουσιάζουν αποκλίσεις και προβλήματα, καθώς υπάρ-
χουν δύο σοβαροί αστάθμητοι παράγοντες: 
α) η συνεχής διακύμανση των κλιματικών συνθηκών, η οποία τις

διαφοροποιεί από τις κλιματικές συνθήκες σχεδιασμού και 
β) ο παράγοντας χρήστης από τον οποίο εξαρτάται η πραγματική

λειτουργία του κτιρίου και ο οποίος σε κάθε περίπτωση πρέπει να
είναι σωστά ενημερωμένος. 

Η μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, όπως
ορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), είναι
ένα σύστημα επιθεώρησης, ενεργειακής κατάταξης και πιστοποίησης των
κτιρίων. Δεν παρέχει τη δυνατότητα λεπτομερών υπολογισμών σχεδίασης
αλλά και εκτίμησης της ενεργειακής συνεισφοράς των διαφόρων βιοκλι-
ματικών τεχνολογιών. Ωστόσο, ο Κ.Εν.Α.Κ. είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το
οποίο παρέχει στον ενδιαφερόμενο αγοραστή ή ενοικιαστή τις απαιτού-
μενες πληροφορίες για την ενεργειακή συμπεριφορά του ακινήτου. 

Ο Κ.Εν.Α.Κ. επιβάλλει τη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους (τοι-
χοποιίες πλήρωσης και φέροντα στοιχεία) και την εφαρμογή κουφω-
μάτων χαμηλής θερμοπερατότητας, προκειμένου να περιοριστούν 
οι θερμικές απώλειες του κελύφους στο ελάχιστο δυνατόν. Η μέθο-
δος πρακτικά δεν επιτρέπει την κατασκευή κτιρίων με εμφανή τα
στοιχεία σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού, εκτός αν η θερ-
μομονωτική στρώση τοποθετηθεί από την εσωτερική πλευρά. Επίσης,
η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης δυσχεραίνει ή παρεμποδίζει
τις ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις στο εξωτερικό κέλυφος
του κτιρίου. 
Ωστόσο, σήμερα υπάρχει σημαντική αποδοχή των συστημάτων εξοι-
κονόμησης ενέργειας που εφαρμόζονται στο κέλυφος, όπως είναι η
θερμομόνωση (εξωτερική, εσωτερική ή στον πυρήνα), και τα ενεργει-
ακά κουφώματα, διατηρώντας πάντα την εξωτερική αισθητική του κτι-
ρίου. Αυτό διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι σε πολλά υφιστάμε-
να κτίρια επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες και εφαρμόζεται θερμομό-
νωση από 7 έως και 10 εκατοστά, καθώς και αντικατάσταση των πα-
λαιών κουφωμάτων, ανάλογα με τη δυνατότητα εφαρμογής και την
κλιματική ζώνη. Μ' αυτό τον τρόπο περιορίζονται σημαντικά οι θερμι-
κές απώλειες και βελτιώνονται οι συνθήκες θερμικής άνεσης.
Η εξωτερική θερμομόνωση είναι συνήθως ο προτιμότερος τρόπος
θερμικής θωράκισης, καθώς δεν περιορίζει την εσωτερική λειτουργι-
κότητα του χώρου, ενώ παράλληλα περιορίζει τις θερμογέφυρες και
αξιοποιεί πλήρως τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου. Ωστόσο, σε
περιπτώσεις κτιρίων, στα οποία δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος ή η

κατάλληλη γεωμετρία κελύφους, αλλά και στην περίπτωση ασυμφω-
νίας ιδιοκτητών στις πολυκατοικίες, επιλέγεται η εφαρμογή εσωτερι-
κής θερμομόνωσης στην οροφή και στα κατακόρυφα δομικά στοι-
χεία. Μεγάλη δυσκολία στα υφιστάμενα κτίρια παρουσιάζει η εφαρ-
μογή θερμομόνωσης στα δάπεδα, καθώς απαιτείται αποξήλωση, δη-
λαδή χρονοβόρες εργασίες υψηλού κόστους.
Σε περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων, στα οποία δεν μπορεί να εφαρ-
μοστεί ριζική ανακαίνιση, ακόμη και οι μικρές παρεμβάσεις μερικής
θερμικής προστασίας του κελύφους ή/και αντικατάστασης κουφωμά-
των συνεισφέρουν αρκετά στην ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου
σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. 
Στον τομέα των δομικών υλικών η τεχνολογία των θερμομονωτικών
προϊόντων έχει εξελιχθεί πέραν των γνωστών θερμομονωτικών υλι-
κών (πολυστερίνης, πολυουρεθάνης, υαλοβάμβακα κ.ά.) με διαφορε-
τικές ιδιότητες για κάθε περίπτωση χρήσης στα κτίρια. 
Επίσης οι τύποι κουφωμάτων είναι πάρα πολλοί, με ποικιλία πλαισίων
και υαλοπινάκων, παρέχοντας στον αρχιτέκτονα πολλές δυνατότητες
επιλογής. Τα σύγχρονα κουφώματα δίνουν τη δυνατότητα περιορι-
σμού των θερμικών απωλειών, με παράλληλη ρύθμιση του φυσικού
αερισμού, του ηλιασμού (υαλοπίνακες με μεμβράνες low-e) και του
φυσικού φωτισμού. 
Για τη θερμική θωράκιση του κελύφους, πέρα από τη σωστή επιλογή των
υλικών είναι αναγκαία και η σωστή εγκατάσταση / εφαρμογή τους στο
κτιριακό κέλυφος. Γι' αυτό το λόγο είναι πλέον αναγκαία η εξειδίκευση
και πιστοποίηση των εγκαταστατών θερμομόνωσης, κουφωμάτων κ.ά.

Στην κατοικία εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης βρόχινου νερού, το οποίο
συλλέγεται και αποθηκεύεται σε υπόγεια δεξαμενή 950 τόνων και
επαναχρησιμοποιείται στις υδραυλικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, το νερό της
οροφής ρέει μέσω ενός καταρράκτη σε υπαίθρια δεξαμενή νερού, συμβάλλοντας 
και στον παθητικό δροσισμό των χώρων μέσω εξάτμισης. Κατοικία στο Τέξας.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Bercy Chen Studio.

Η ενισχυμένη θερμική μάζα του κελύφους λόγω του σκυροδέματος συντελεί στη
διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας σε σταθερά επίπεδα, χωρίς μεγάλες
αυξομειώσεις μεταξύ ημέρας και νύχτας, γεγονός που συνδυάζεται
αποδοτικότερα με το φυσικό αερισμό. Κατοικία στο Σάο Πάολο. Αρχιτεκτονική
μελέτη: studio mk27.

Η εξωτερική θερμομόνωση είναι συνήθως ο προτιμότερος τρόπος θερμικής θωράκισης,
καθώς δεν περιορίζει την εσωτερική λειτουργικότητα του χώρου, ενώ παράλληλα
περιορίζει τις θερμογέφυρες και αξιοποιεί πλήρως τη θερμοχωρητικότητα του κτιρίου.

Ο πολυχώρος "Λίντο Οργανισμός" βρίσκεται απέναντι από το Α’ Αρχαίο Θέατρο
Λάρισας. Πρόκειται για κτίριο της δεκαετίας του ’50, το οποίο ανακαινίστηκε. Πάγια
θέση του γραφείου είναι ότι μια μινιμαλιστική αποκατάσταση ενός παλαιού κτιρίου
είναι ό,τι πιο βιώσιμο μπορεί να προσφέρει η αρχιτεκτονική. Οι αλλαγές που έγιναν
στο φλοιό του κτιρίου περιορίζονται στον προσεκτικό καθαρισμό των πελεκητών
όψεων, στην αντικατάσταση των κουφωμάτων και στον τεχνητό φωτισμό.
Αρχιτεκτονική μελέτη: Ζερεφός / Τέσσας, αρχιτέκτονες μηχ. 

Η επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων που διαθέτουν διπλούς υαλοπίνακες και ειδικές
επιστρώσεις έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς επιτρέπει τη διείσδυση του φυσικού
φωτός και αποτρέπει την υπερθέρμανση των εσωτερικών χώρων. Κατοικία στην
Ολλανδία. Αρχιτεκτονική μελέτη: 123DV.

Η χρήση ξύλινων κουφωμάτων με εκτεταμένα υαλοστάσια χαμηλής
εκπεμπτικότητας (low-e) συμβάλλει στο βιοκλιματικό και οικολογικό σχεδιασμό της
κατοικίας στον Καναδά. Αρχιτεκτονική μελέτη: Altius Architecture.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Στο τραπέζι συνεργασίας συμμετείχαν οι αρχιτέκτονες: Αντώνης Γαβαλάς, Χρήστος Τέσσας, Στέλιος Ζερεφός,
Διονύσης Σοτοβίκης, Αγνή Κουβελά - Παναγιωτάτου, Τάσος Κωτσιόπουλος, Ελένη Χατζηιωάννου
(Παπαγρηγοράκης & Συνεργάτες) και οι εκπρόσωποι εταιρειών: Χρήστος Γκέκας και Βιβή Κουτσογιάννη από την
LG, Ηλίας Κατσούλης και Δημήτρης Καλογεράς από την DAIKIN και Μάνος Ασημινάκης από την KNAUF
INSULATION. Το συντονισμό είχε ο Πέτρος Παπαϊωάννου, πολιτικός μηχ., εκδότης του περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 

Υ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016
Χρήσιμα υλικά δόμησης

ή επισκεφθείτε το www.ktirio.gr

Ο βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός είναι πολύ δύσκολο να μηδε-
νίσει τα απαιτούμενα ψυκτικά και θερμικά φορτία του κτιρίου και γι' αυτό το
λόγο είναι πάντα απαραίτητη η χρήση κατάλληλα διαστασιολογημένων
Η/Μ διατάξεων θέρμανσης, ψύξης ή/και αερισμού υψηλής ενεργειακής
απόδοσης. Στην πράξη, ένα βιοκλιματικό κτίριο πρέπει να λειτουργεί με συ-
στήματα θέρμανσης ή/και ψύξης χαμηλότερης ισχύος σε σχέση με ένα
αντίστοιχο συμβατικό κτίριο. Παρ' όλ' αυτά, συνήθως επιλέγεται η εγκατά-
σταση συστημάτων μεγαλύτερης ισχύος (υπερδιαστασιολόγηση), αυξάνο-
ντας την κατανάλωση ενέργειας και ακυρώνοντας το βιοκλιματικό ρόλο και
χαρακτήρα του κτιρίου.
Η επιλογή των συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης ή/και αερισμού πρέπει
να γίνεται με ορισμένα βασικά κριτήρια όπως τα παρακάτω: 
• Η θερμική άνεση του χρήστη, η οποία προϋποθέτει τη δυνατότητα κάλυ-

ψης των απαιτούμενων  θερμικών και ψυκτικών φορτίων στις δυσμενέστε-
ρες καιρικές συνθήκες (φορτία αιχμής). 

• Η κάλυψη των φορτίων αιχμής όσο και των μερικών φορτίων θέρμανσης
και ψύξης, με υψηλή απόδοση.

• Η ενεργειακή απόδοση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης ανάλογα
με τις κλιματικές συνθήκες, καθώς και η πρωτογενής ενέργεια που κατα-
ναλώνουν. Οι αντλίες θερμότητας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα
καύσης (λέβητες κ.ά.) παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, η οποία
όμως σχετίζεται άμεσα και με τις κλιματικές συνθήκες και την τεχνολογία
τους. 

• Η δυνατότητα εγκατάστασης των Η/Μ συστημάτων στους διαθέσιμους
χώρους και πρόσβασης για επαρκή συντήρηση.

• Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας. 
Η τεχνολογία των συστημάτων καύσης (λεβήτων κ.ά.) εξελίσσεται συνεχώς,
αλλά η ενεργειακή τους απόδοση δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντική βελ-
τίωση. Αντίθετα, η τεχνολογία των αεροθερμικών και υδροθερμικών αντλιών
θερμότητας εξελίσσεται με παράλληλη βελτίωση της ενεργειακής τους από-
δοσης και αντίστοιχη αύξηση του κόστους. Σε περιοχές με ακραίες κλιματι-
κές συνθήκες (π.χ. χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες αέρα), χρησιμοποιού-
νται συνήθως αντλίες θερμότητας, οι οποίες συνεπικουρούνται από ειδικά
συστήματα, όπως θερμικής αδράνειας, ηλεκτρικές αντιστάσεις κ.ά., προκει-

μένου να επιτύχουν διατήρηση της απόδοσής τους σε υψηλά επίπεδα.
Ανάλογα με το σύστημα παραγωγής θέρμανσης ή ψύξης, διαμορφώνε-
ται και η τελική θερμοκρασία λειτουργίας της εγκατάστασης (θερμο-
κρασία μέσου), αλλά και η επιλογή των κατάλληλων τερματικών μονά-
δων. Η επιλογή τερματικών μονάδων πρέπει να γίνεται με κριτήριο τη
δυνατότητα κάλυψης των απαιτούμενων φορτίων (θερμική ή ψυκτική
απόδοση), ανάλογα με τη χρήση των χώρων, το προφίλ λειτουργίας
και κυρίως το ωράριο (περιοδική χρήση). 
Στα συστήματα θέρμανσης με χαμηλή θερμοκρασία (35°C έως 60°C) λει-
τουργίας, η απόδοση θερμότητας στο χώρο μπορεί να γίνει με ενδοδαπέδιο
σύστημα ή μονάδες στοιχείου ανεμιστήρα (fan coils) οροφής ή δαπέδου. Η
ενδοδαπέδια θέρμανση απαιτεί χρόνο για να λειτουργήσει αποδοτικά λόγω
θερμικής αδράνειας του δαπέδου και γι' αυτό το λόγο προτείνεται κυρίως σε
κτίρια με απαίτηση για συνεχή λειτουργία της θέρμανσης, π.χ. κατοικίες. 
Αντίστοιχα, στα συστήματα θέρμανσης με υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας
(60°C έως 85°C), η απόδοση θερμότητας στο χώρο γίνεται συνήθως με
σώματα καλοριφέρ, τα οποία διατηρούν τη θερμική πρόσδοση ακόμη και
κατά τη διακοπή λειτουργίας της θέρμανσης. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα
παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό θερμικών απωλειών από το δίκτυο
διανομής και τη λειτουργία του λέβητα.
Η διαστασιολόγηση και η ρύθμιση λειτουργίας των τερματικών μονάδων
είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Ένα υπερδιαστασιολογημένο σώμα
καλοριφέρ δεν ενοχλεί άμεσα το χρήστη, ενώ η υπερδιαστασιολόγηση
του ενδοδαπέδιου συστήματος προκαλεί δυσφορία. Αντίστοιχα, οι τερ-
ματικές μονάδες κυκλοφορίας αέρα, αντλίες θερμότητας, στοιχεία ανεμι-
στήρα κ.ά., με ανεπαρκή σχεδιασμό και ρύθμιση συνήθως δημιουργούν
προβλήματα λόγω της έντονης κυκλοφορίας του αέρα σε συνδυασμό με
τα στερεά σωματίδια (σκόνη). Επιπλέον, στην περίπτωση θέρμανσης χώ-
ρων κατά τη διακοπή λειτουργίας τους ο χώρος ψύχεται αμέσως. Ο σω-
στός σχεδιασμός και η επιλογή της θέσης των συστημάτων κυκλοφορίας
αέρα πρέπει να γίνεται εξαρχής λαμβάνοντας υπόψη και τις θέσεις εργα-
σίας στο χώρο. Προτείνεται η αυτόνομη θερμοστατική ρύθμιση των τερ-
ματικών μονάδων ανά χώρο, ώστε να λειτουργούν ανάλογα με τις ανά-
γκες του χώρου και όχι του συνόλου του κτιρίου.

Η εφαρμογή Η/Μ συστημάτων παραγωγής ενέργειας στο κέλυφος, όπως
είναι τα φωτοβολταϊκά και τα ηλιοθερμικά συστήματα, σπανίως επιλέγεται
από τους αρχιτέκτονες για λόγους αισθητικής, παρόλο που συμβάλλουν
σημαντικά στη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου, καθώς και
στην ενεργειακή τους κατάταξη βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. Σήμερα η εγκατάστα-
σης φωτοβολταϊκών και ηλιακών συλλεκτών είναι πολύ προσοδοφόρα, κυ-
ρίως λόγω του χαμηλού κόστος αγοράς και εγκατάστασης σε συνδυασμό
πάντα με την ενεργειακή τους συνεισφορά στο κτίριο.
Όσον αφορά στην αξιοποίηση της γεωθερμίας, αυτή επιτυγχάνεται με
τη χρήση υδροθερμικών αντλιών θερμότητας. Οι γεωθερμικές αντλίες
θερμότητας, όταν συνδεθούν με το υπέδαφος ή με υπόγεια νερά
(όπου είναι διαθέσιμα) μέσω ενός εναλλάκτη, μπορούν να αποδώσουν
1,5 έως 3 φορές περισσότερη θερμική / ψυκτική ενέργεια σε σχέση με
τις συμβατικές αντλίες θερμότητας που λειτουργούν με πηγή τον εξω-
τερικό αέρα. Το κόστος κατασκευής μιας γεωθερμικής μονάδας είναι
αρκετά υψηλό και εξαρτάται κυρίως από τον τύπο εναλλάκτη (οριζό-
ντιο ή κατακόρυφο με γεώτρηση) και την ευκολία τοποθέτησής του
στο υπέδαφος. Τα κατακόρυφα συστήματα γεωθερμίας εφαρμόζονται
όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος περιβάλλων χώρος.
Η γεωθερμία προτείνεται για θέρμανση σε πολύ ψυχρά κλίματα ή για ψύξη
σε πολύ θερμές περιοχές, όπου οι συμβατικές αεροθερμικές αντλίες θερ-
μότητας στην πλειονότητά τους αδυνατούν να αποδώσουν. Σε πολλές περι-
πτώσεις η γεωθερμία εφαρμόζεται σε συνδυασμό και με άλλες τεχνολογίες. 

Συμπεράσματα
Η κύρια παράμετρος σχεδιασμού και κατασκευής ενός κτιρίου από
τους ιδιοκτήτες είναι το κόστος κατασκευής και λειτουργίας, το οποίο
καλείται ο μηχανικός να εκτιμήσει κατά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό,
ενώ η οικολογική διάσταση σπανίως λαμβάνεται υπόψη. Στην πράξη
όμως οι μηχανικοί σχεδιάζουν βιοκλιματικά κτίρια, γνωρίζοντας κάθε
τεχνική λεπτομέρεια της κατασκευής τους, αλλά αδυνατούν να προσ-
διορίσουν ή ακόμη και να μετρήσουν το επιπλέον κόστος κατασκευ-
ής ή/και λειτουργίας σε σχέση με μια απλή συμβατική κατασκευή του
κτιρίου, καθώς επίσης και τα οφέλη, οικονομικά, ενεργειακά και περι-
βαλλοντικά που προκύπτουν. Η ενεργειακή απόδοση του βιοκλιματι-
κού και ενεργειακού σχεδιασμού δεν είναι ένα εύκολα μετρήσιμο μέ-
γεθος για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ η μέχρι σήμερα αξιολόγηση και
ποσοτικοποίηση των βιοκλιματικών εφαρμογών είναι περιορισμένη. 

Όσον αφορά στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα, η ενεργειακή ανα-
βάθμιση μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και με μικρής κλίμακας επεμβά-
σεις και εφαρμογές τεχνολογιών χαμηλού κόστους, επιφέροντας ου-
σιαστική μείωση στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Θα πρέπει να
δοθεί μεγάλη βαρύτητα στη σωστή επιλογή και εφαρμογή μιας τεχνο-
λογίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιρίου, καθώς η λανθασμένη επιλογή και εφαρμογή αυξάνει το κό-
στος χωρίς το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι αντλίες θερμότητας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα καύσης (λέβητες
κ.ά.) παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, η οποία όμως σχετίζεται άμεσα
και με τις κλιματικές συνθήκες και την τεχνολογία τους.

Η ενδοδαπέδια θέρμανση παρουσιάζει μεγάλη θερμική αδράνεια και γι' αυτό το
λόγο προτείνεται κυρίως σε κτίρια με συνεχή απαίτηση για θέρμανση, π.χ. κατοικίες
σε ψυχρές περιοχές. Δεν λειτουργεί αποδοτικά σε περιπτώσεις κτιρίων, στα οποία
υπάρχουν αυξομειώσεις στη ζήτηση θερμικού φορτίου.

Σήμερα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συλλεκτών είναι πολύ
προσοδοφόρα, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστος αγοράς και εγκατάστασης σε
συνδυασμό πάντα με την ενεργειακή τους συνεισφορά στο κτίριο. Συστοιχία
φωτοβολταϊκών στοιχείων στην κεκλιμένη στέγη με νοτιοανατολικό προσανατολισμό
κατοικίας στην Παλαιά Πεντέλη. Αρχιτεκτονική μελέτη: Gavalas architects & associates.

Για την κάλυψη τμήματος των αναγκών κλιματισμού του κτιριακού συγκροτήματος
γραφείων της εταιρείας «ΑΓΓΕΜΑΡ Επενδύσεις Ακινήτων Α. Ε.» στο Δήμο
Καλλιθέας προβλέπεται η ανάπτυξη συστήματος εκμετάλλευσης της υπεδαφικής -
αβαθούς γεωθερμικής ενέργειας ομαλής ενθαλπίας μέσω γεωθερμικού
συστήματος κλειστού κυκλώματος κατακόρυφων και οριζόντιων γεωθερμικών
εναλλακτών. Η κατασκευή του συστήματος οριζόντιων γεωεναλλακτών εκτείνεται
στο επίπεδο εκσκαφών, κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης του κτιρίου. Η/Μ
μελέτη: JEPA / Ι. Παπαγρηγοράκης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.


