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- Πρώτες εφαρμογές εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για 
θέρμανση στα λεγόμενα παθητικά ηλιακά κτίρια  (passive solar 
buildings)

- Διεύρυνση του ενδιαφέροντος για περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας στα πεδία του δροσισμού και φωτισμού και χρήση του 
όρου βιοκλιματικά κτίρια ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

- Επιπλέον, προσπάθεια για τον περιορισμό της κατανάλωσης 
ενέργειας κατά τις φάσεις δόμησης και κατεδάφισης των κτιρίων, 
μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων, δημιουργία υγιεινών 
συνθηκών διαβίωσης, προστασία του περιβάλλοντος, αποφυγή 
αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων - ποιότητα ζωής συνολικά-
ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα βιώσιμα κτίρια 
(sustainable buildings) ή αειφορικά, οικολογικά, πράσινα.



“Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που καλύπτει τις 
ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύει τη δυνατότητα 
των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες”
(Επιτροπή ΟΗΕ - προεδρία Μπρούτλαντ - 1987)



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

• Περιβαλλοντική ανάλωση
• Περιβαλλοντική υποβάθμιση

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε τρεις κλίμακες:

• Παγκόσμιο περιβάλλον
• Τοπικό περιβάλλον
• Εσωτερικό περιβάλλον



Στόχοι συνολικού βιώσιμου σχεδιασμού:

• Χρήση υπάρχοντος (κατάλληλου) κτιρίου
• Σχεδιασμός που να ικανοποιεί τις απαραίτητες 
ανάγκες λειτουργίας του νέου κτιρίου
• Σχεδιασμός για μακροβιότητα
• Χρήση βιώσιμων υλικών και τεχνικών δόμησης
• Χρήση βιοκλιματικού σχεδιασμού



Περιβαλλοντικά φιλικά οικοδομικά υλικά:

• τοπικά υλικά
• υλικά σε αφθονία
• ανανεούμενα φυσικά υλικά
• υλικά με χαμηλή περιεχόμενη ενέργεια (embodied 
energy)
• υλικά που αποδεδειγμένα δεν προκαλούν 
προβλήματα υγείας
• επανάχρηση υλικών κατεδάφισης



Βιοκλιματικό κτίριο χαρακτηρίζεται αυτό που ανταποκρίνεται στις 
κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντός του, τροποποιώντας τες 
με κατάλληλο σχεδιασμό, με στόχο τη δημιουργία εσωτερικού 
κλίματος που να παρέχει με τη μικρότερη δυνατή ενεργειακή 
κατανάλωση θερμική και οπτική άνεση στο χρήστη του.

Η εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών του περιβάλλοντος 
ενός βιοκλιματικού κτιρίου γίνεται μέσω της κατάλληλης 
διαμόρφωσης του κελύφους του.  Το κέλυφος ενός κτιρίου 
αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του, είναι το μακροβιότερο 
στοιχείο της κατασκευής  του και εκείνο που καθορίζει τις 
ενεργειακές του ανάγκες. 



Για τη θέρμανση κτιρίων με εκμετάλλευση της ηλιακής 
ακτινοβολίας αξιοποιούνται οι εξής ιδιότητες των δομικών υλικών:

- Η θερμοχωρητικότητα
- Η απορρόφηση του ηλιακού φωτός από σκουρόχρωμα υλικά και 

η ανάκλασή του από ανοικτόχρωμα
- H μη διέλευση της μακροκύματης υπέρυθρης (θερμικής) 

ακτινοβολίας από υαλοπίνακες.  Δημιουργία του φαινομένου 
του θερμοκηπίου.





FAQ 1.3, Figure 1

ΑΥΞΗΣΗ    ΑΕΡΙΩΝ    ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ - ΑΥΞΗΣΗ    ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ    ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ



Η τροχιά του ήλιου στη διάρκεια του έτους



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΕ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 Συλλογή ηλιακής θερμότητας (solar collection)
 Αποθήκευση θερμότητας (heat storage)
 Μετάδοση θερμότητας (heat transfer)

 Απαραίτητη η θερμομόνωση



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ
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DIRECT GAIN



ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 3, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ





ΕΜΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΔΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ









ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ:

- ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
- ΣΚΙΑΣΜΟΣ
- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
- ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ









ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ



ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ



ΚΑΡΔΙΑΝΗ ΤΗΝΟΥ


