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Περίληψη

Το ενεργειακό πρόβλημα υπάρχει και όσο τα ενεργειακά αποθέματα συνεχίζουν 

να  μειώνονται,  ενώ  παράλληλα  οι  απαιτήσεις  για  κατανάλωση  αυξάνονται 

ασταμάτητα,  το  πρόβλημα  ολοένα  και  θα  αυξάνεται.  Είναι  γεγονός  πως  με  τους 

σημερινούς ρυθμούς κατανάλωσης τα αποθέματα πετρελαίου θα εξαντληθούν στα 

επόμενα 50 χρόνια και των άλλων συμβατικών καυσίμων στα επόμενα 100 χρόνια. 

Δυστυχώς το πρόβλημα όμως δεν έγκειται  αποκλειστικά στην εξάντληση των 

ορυκτών καυσίμων, αλλά έχει μία ακόμα πολύ σοβαρή και κρίσιμη διάσταση, αυτήν 

του οικολογικού προβλήματος.  Η καύση ορυκτών καυσίμων ελευθερώνει  ετησίως 

στην  ατμόσφαιρα δισεκατομμύρια  μετρικούς  τόνους  αερίων  του  θερμοκηπίου,  με 

κυριότερο και επιβλαβέστερο το γνωστό διοξείδιο του άνθρακα. Τα εν λόγω αέρια 

είναι υπεύθυνα κατά κύριο λόγο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με συνέπεια την 

ολοένα αυξανόμενη μέση θερμοκρασία του πλανήτη, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας 

και των θαλασσών, τη μείωση της βιοποικιλότητας, την καταστροφή των δασών και 

των υγροτόπων, το πρόβλημα της λειψυδρίας  και τις παρατηρούμενες ήδη σήμερα 

κλιματικές αλλαγές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της κατάστασης 

προσπαθεί  υιοθετώντας  πρωτόκολλα  και  θεσπίζοντας  οδηγίες  να  εμποδίσει  την 

συνεχιζόμενη  καταστροφή  του  πλανήτη.  Με  κύριο  στόχο  την  στροφή  προς  τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να υπάρξουν όμως χειροπιαστά αποτελέσματα θα 

πρέπει να δραστηριοποιηθούν όλα τα κράτη μέλη. Η αλήθεια είναι πως για να σωθεί 

πλανήτης δεν αρκεί  η συμβολή μόνο των Ευρωπαϊκών χωρών, αλλά απαιτείται η 

συντονισμένη προσπάθεια όλων των κρατών, καθώς έτσι κι αλλιώς είναι ένα θέμα 

που αδιαμφισβήτητα αφορά όλο τον κόσμο.

 Πέρα όμως από τα κράτη, τις κυβερνήσεις και τους νόμους, ο κάθε άνθρωπος 

μεμονωμένα  οφείλει  να  κάνει  την  δική  του  προσωπική  προσπάθεια  και  να 

συνεισφέρει στον αγώνα για τη σωτηρία του πλανήτη, έναν αγώνα που τα οφέλη του 

ο ίδιος θα τα καρπωθεί. Όπως θα παρουσιαστεί και στις παρακάτω ενότητες εάν ο 

καθένας  υιοθετούσε οικολογική συνείδηση στην  καθημερινότητα του θα υπήρχαν 

λαμπρά αποτελέσματα. 

Στατιστικές μελέτες υποστηρίζουν πως το 40% της καταναλισκόμενης ενέργειας 

οφείλεται στον κτιριακό τομέα, οπότε προφανώς μεγάλο μέρος αυτού του ποσοστού – 

4



                                                  Ενεργειακό Πρόβλημα  και      Βιοκλιματικός Σχεδιασμός   

περίπου 26% -  αντιστοιχεί στον οικιακό τομέα. Η επιλογή ηλεκτρικών συσκευών με 

υψηλή ενεργειακή απόδοση είναι ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια μείωσης των 

ενεργειακών απαιτήσεων  του  σπιτιού,  μειώνοντας  παράλληλα τα  λειτουργικά του 

έξοδα.  Δεν αρκεί  όμως η επιλογή των «σωστών» συσκευών,  εάν δεν  γίνεται  και 

σωστή χρήση τους. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα και στους πίνακες που παρατίθενται 

στην Ενότητα 4, υπάρχουν πολύ απλές μικρές κινήσεις που μειώνουν αισθητά την 

ενεργειακή κατανάλωση ενός σπιτιού. Εάν όλες αυτές ληφθούν υπόψη αθροιστικά 

εξασφαλίζουν ταυτόχρονα  και την εξοικονόμηση χρημάτων.   

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα φτάνουμε στην βιοκλιματική αρχιτεκτονική, η 

οποία  σε  γενικές  γραμμές  ασχολείται  με  τη  χωροθέτηση  του  κτιρίου,  τον 

προσανατολισμό, τη σκίαση, τη λειτουργική οργάνωση των χώρων, τη μορφή, τον 

τρόπος  κατασκευής  και  τη  θερμομόνωση  των  δομικών  στοιχείων,  τη  συνολική 

θερμοχωρητικότητα και  θερμική  αδράνεια,  την  εφαρμογή παθητικών συστημάτων 

θέρμανσης - δροσισμού - φωτισμού των χώρων, τη διαμόρφωση και φύτευση του 

περιβάλλοντα χώρου. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις προσφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο 

σε ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο, μέσω της μείωσης του ετήσιου ενεργειακού 

κόστους και του μεγέθους των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όσο και σε 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, μέσω της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων, 

της προστασίας του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Όσον αφορά 

αυτό το τελευταίο, αξίζει να επισημανθεί πως η ποιότητα ζωής σε ένα βιοκλιματικό 

σπίτι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με αυτήν του συμβατικού, με όσα 

μηχανήματα  και  αν  είναι  αυτό  εξοπλισμένο  για  το  φωτισμό,  τον  αερισμό,  τη 

θέρμανση και την ψύξη του.

Ένα  βιοκλιματικό  σπίτι  οδηγεί  σε  μείωση  κατανάλωσης  ενέργειας  και  σε 

λιγότερη  επιβάρυνση  του  περιβάλλοντος,  μιας  και  είναι  σχεδιασμένο  να 

εναρμονίζεται  με  αυτό.  Δεν  είναι  απαραίτητα  πιο  ακριβό  από  οποιοδήποτε  άλλο 

συμβατικό  σπίτι,  ούτε  είναι  απαραίτητο  να  διαθέτει  πολύπλοκα  και  ακριβά 

τεχνολογικά  συστήματα.  Ακόμη  δεν  απαιτεί  από  τους  χρήστες  του  περισσότερο 

χρόνο και κόπο για τη συντήρηση και τη λειτουργία του.

Το βιοκλιματικό σπίτι, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στην Ενότητα 5, είναι 

το  σπίτι  του  μέλλοντος  και  έχουν  όλοι  οι  πολίτες  υποχρέωση  να  το 

συνειδητοποιήσουν και το προσανατολιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση με πάθος 

και  αγάπη  για  το  περιβάλλον  και  όχι  απλά  για  συμμόρφωση  σε  θεσπιζόμενες 

νομοθεσίες.   
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1 Ενέργεια

1.1 Ενεργειακό Πρόβλημα

Στις  αρχές  της  δεκαετίας  του  '50  έκανε  δειλά  την  εμφάνισή  του,  με  μορφή 

περισσότερο  φιλοσοφικού  παρά  πρακτικού  στοχασμού,  το  ενεργειακό  πρόβλημα. 

Παρά  το  γεγονός  ότι  το  1950  τα  εκτιμώμενα  εκμεταλλεύσιμα  αποθέματα  είχαν 

επάρκεια 20 χρόνων, επικρατούσε κάποια νηφαλιότητα σε σχέση με την ενεργειακή 

τροφοδότηση.  Με  την  εμφάνιση  της  ενεργειακής  κρίσης  του  1973  άρχισε  και  η 

συνειδητοποίηση του ενεργειακού προβλήματος. [1]

Με δυο λόγια η ουσία του ενεργειακού προβλήματος βρίσκεται στη συσχέτιση 

των  ενεργειακών  αποθεμάτων  που  διαρκώς  μειώνονται  με  τις  απαιτήσεις  για 

κατανάλωση που  διαρκώς  αυξάνονται.  Είναι  αρκετά  εύκολο  να  κατανοήσουμε  τι 

σημαίνει αύξηση της ενέργειας που καταναλώνεται αν αναλογιστούμε το πλήθος των 

ηλεκτρικών συσκευών που έχουμε σήμερα στο σπίτι μας σε σχέση με τις συσκευές 

που  είχαμε,  ας  πούμε,  πριν  50  χρόνια,  ή  τον  αριθμό  των  αυτοκινήτων  που 

κυκλοφορούν  τώρα  στους  δρόμους  σε  σχέση  με  τότε.  Στο  ίδιο  συμπέρασμα  θα 

καταλήξουμε  αν  παρατηρήσουμε  τις  ενεργοβόρες  εγκαταστάσεις  ενός  σύγχρονου 

κτιρίου  (πχ  νοσοκομείου  με  κεντρική  εγκατάσταση  κλιματισμού,  δίκτυο 

υπολογιστών, ιατρικό εξοπλισμό) και τις συγκρίνουμε με ένα ανάλογο κτίριο που 

κατασκευάστηκε πριν μερικές δεκαετίες.

Υπολογίζεται ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του 

ενέργεια ίση με 6,3 MJ την ημέρα που έπαιρνε μέσω της τροφής του. Ο σημερινός 

άνθρωπος χρησιμοποιεί περίπου 1000 MJ δηλαδή 150 φορές περισσότερη. 

Τα τελευταία χρόνια έχει  αναπτυχθεί  μια πλούσια φιλολογία αναφορικά με τα 

αίτια  δημιουργίας,  τις  επιπτώσεις  και  τις  πιθανές  λύσεις  του  ενεργειακού 

προβλήματος.  Το  πρόβλημα  αυτό  ανεξάρτητα  από  τη  χρονική  και  την  τοπική 

ιδιαιτερότητα που εμφανίζει, προσδιορίζεται κυρίως από τις εξής συνιστώσες: [2]

• Την ανοδική τάση των τιμών της ενέργειας, η οποία δημιουργεί αύξηση του 

κόστους στο σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι  από την ενεργειακή κρίση του 1973 μέχρι  σήμερα οι  τιμές του αργού 
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πετρελαίου έχουν τετραπλασιαστεί, γεγονός που πιστοποιεί τη μονιμότητα του 

ενεργειακού προβλήματος ως προς την άνοδο των τιμών.

• Την αβεβαιότητα επάρκειας και σταθερότητας της ενεργειακής τροφοδοσίας. 

Το φαινόμενο της αβεβαιότητας συντηρείται από τοπικές και περιφερειακές 

συρράξεις, οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων δημιουργούνται από 

παρέμβαση τρίτων προκειμένου να αυξήσουν την επιρροή τους στο διεθνές 

κύκλωμα του πετρελαίου. 

• Την εξάντληση των ενεργειακών πόρων, έστω και αν αυτή τοποθετείται σε 

μακρινούς χρονικούς ορίζοντες. 

• Τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτινων αποδεκτών. Συγκεκριμένα η 

παραγωγή ενέργειας με συμβατικά καύσιμα επιδρά δυσμενώς στο περιβάλλον 

σε κάθε φάση της, από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την τελική χρήση 

τους. Ως συνέπεια να συμβάλλει κατά ένα μεγάλο βαθμό στη δημιουργία του 

φαινομένου του θερμοκηπίου, κυρίως από τις εκπομπές των αερίων καύσης, 

και ταυτόχρονα να μειώνει τη διαθεσιμότητα του υδάτινου δυναμικού (από 

την ποιοτική υποβάθμιση των αποδεκτών). Έτσι το ενεργειακό σύστημα είναι 

ένας από τους κύριους παράγοντες δημιουργίας της κλιματικής αλλαγής και 

ευθύνεται σημαντικά για την παγκόσμια κρίση του νερού.

• Το κύκλωμα διαχείρισης της ενεργειακής ροής χαρακτηρίζεται από μεγάλες 

απώλειες.  Διαπιστώνεται  ως  εκ  τούτου  ότι  σημαντική  συνιστώσα  του 

ενεργειακού  συστήματος  είναι  η  μη  ορθολογική  διαχείρισή  του  ή, 

διαφορετικά, η χαμηλή αποδοτικότητά του.

Προσπαθώντας  να  προσδιορίσουμε  και  να  οριοθετήσουμε  το  ενεργειακό 

πρόβλημα παρατηρούμε ότι όλες οι προαναφερθείσες συνιστώσες θα μπορούσαν να 

συμπτυχθούν και να χωριστούν σε δυο γενικότερες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία 

περιλαμβάνει όλες τις αρνητικές ή και καταστροφικές επιπτώσεις, που προκαλεί η 

κατανάλωση ενέργειας στο περιβάλλον. Λόγω της φύσης της συνήθως αναφέρεται ως 

οικολογικό  πρόβλημα.  Η  δεύτερη  πηγή  του  ενεργειακού  προβλήματος  είναι  η 

εξάντληση  των  ενεργειακών  πόρων,  καθώς  υπάρχουν  πεπερασμένα  αποθέματα 

ορυκτών καυσίμων.[2]
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1.2 Οικολογικό Πρόβλημα

1.2.1 Γενικά

Το  οικολογικό  πρόβλημα  είναι  ένα  από  τα  σημαντικότερα  και  σοβαρότερα 

προβλήματα  που  αντιμετωπίζει  σήμερα  ο  πλανήτης  μας,  το  οποίο  είναι  άμεσα 

συνδεόμενο  με  την  ενέργεια  που  αναλώνουμε  καθημερινά.  Κύρια  πηγή  του 

προβλήματος  είναι  η  καύση  των  ορυκτών  καυσίμων,  όπως  του  άνθρακα,  του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου με παράλληλη έκλυση στην ατμόσφαιρα μεγάλων 

ποσοτήτων  διοξειδίου  και  μονοξειδίου  του  άνθρακα.  Τα  εν  λόγω  αέρια  είναι 

υπεύθυνα κατά κύριο λόγο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για την ρύπανση της 

ατμόσφαιρας και των θαλασσών, τη μείωση της βιοποικιλλότητας, την καταστροφή 

των δασών και των υγροτόπων, το πρόβλημα της λειψυδρίας  και τις παρατηρούμενες 

ήδη σήμερα κλιματικές αλλαγές.

1.2.2 Υπερπληθυσμός

Αναζητώντας  την  πραγματική  πηγή  του  προβλήματος  θα  διαπιστώσουμε  πως 

πολύ  σημαντικό  ρόλο  έχει  διαδραματίσει  η  τεράστια  αύξηση  της  ενεργειακής 

ζήτησης,  αποτέλεσμα  της  όξυνσης  του  φαινομένου  του  υπερπληθυσμού.  Ο 

παγκόσμιος  πληθυσμός  ανέρχεται  σήμερα  στα  6,7  δισεκατομμύρια.  Πάνω  από 

211.000 άνθρωποι προστίθενται καθημερινά και περίπου πληθυσμός ίσος με αυτόν 

ολόκληρης  της  Γερμανίας  ετησίως.   Εκτιμάται  πως  μέχρι  το  2050  ο  συνολικός 

πληθυσμός τα φτάσει τα 9,2 δισεκατομμύρια.[3]

Η ουσία του προβλήματος βρίσκεται όχι στο απόλυτο μέγεθος του πληθυσμού 

αλλά στη σχέση του με τους πόρους που διαθέτει ο μικρός πλανήτης μας για την 

ικανοποίηση  των  αναγκών  των  ανθρώπων.  Η  επιφάνεια  της  Γης  και  οι 

πλουτοπαραγωγικοί πόροι είναι από τη φύση δεδομένοι. Μπορεί να μην είναι γνωστό 

το  ακριβές  μέγεθος  αλλά  δεν  υπάρχει  αμφιβολία  ότι  οι  πόροι  της  Γης  είναι 

περιορισμένοι.  Είναι  πιθανόν  νέα  εδάφη  ως  σήμερα  ακαλλιέργητα,  όπως  π.χ.  οι 

έρημοι, να τεθούν στη διάθεση των παραγωγών ή να ανακαλυφθούν νέα κοιτάσματα 

πετρελαίου ή ακόμη να βρεθεί τρόπος να χρησιμοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια,  έτσι 

ώστε να υπάρχει αφθονία ενέργειας. Εν τούτοις, η ανάγκη των ανθρώπων για τροφή 

και για χώρο θέτει απαραβίαστα όρια στην αύξηση του πληθυσμού. [4]
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Υπάρχουν  επιστήμονες  που  πιστεύουν  ότι  ο  παγκόσμιος  πληθυσμός  έχει  ήδη 

φθάσει σε αυτό το όριο και ότι οι συνέπειες είναι φανερές. Η φτώχεια σε όλο τον 

κόσμο, οι συνεχείς τοπικοί πόλεμοι, η καταστροφή του περιβάλλοντος, οι ασθένειες, 

οι  μεταναστεύσεις  μεγάλων ομάδων πληθυσμού κτλ.,  ακόμη και  η  κυκλοφοριακή 

συμφόρηση  στις  πόλεις  αποδίδονται  στη  μεγάλη  αύξηση  του  πληθυσμού.  Η 

δυσαναλογία του πληθυσμού προς τα μέσα παραγωγής είναι τόσο μεγάλη που πολλά 

κοινωνικά κακά εμφανίζονται ως φυσιολογικά και αναγκαία. 

Ο Παγκόσμιος Χάρτης Πυκνότητας Πληθυσμού που παρουσιάζεται στην Εικόνα 

1  παρέχει  μια  επισκόπηση  της  τρέχουσας  πυκνότητας  του  πληθυσμού  στα 

διαφορετικά μέρη του κόσμου.  Οι  ποικίλες  πυκνότητες  πληθυσμού στις  διάφορες 

γεωγραφικές  ή  πολιτικές  περιοχές  τονίζονται  με  διαφορετικά  χρώματα 

παρουσιάζοντας έτσι την διαφορετικότητα των πυκνοτήτων στις διάφορες περιοχές 

του κόσμου. [5]

Εικόνα 1 : Παγκόσμιος Χάρτης Πυκνότητας Πληθυσμού

Πηγή : www.mapsofworld.com/world-population-density.htm

Οι περιοχές του κόσμου όπου η πυκνότητα του πληθυσμού κυμαίνεται από 0 έως 

50 ανθρώπους ανά τετράγωνο χλμ έχουν τονιστεί σε μωβ και περιλαμβάνει σχεδόν 

όλη τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Αυστραλία, ένα μεγάλο μέρος της Αφρικής 

και  της  Ανταρκτικής.  Οι  προαναφερθείσες  περιοχές  αποτελούν  και  τις  πιο 

αραιοκατοικημένες περιοχές του κόσμου. Οι περιοχές με πυκνότητα που κυμαίνεται 

από 50 έως 100 έχουν τονιστεί με ανοικτό πράσινο και παρατηρούμε πως σε αυτήν 
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την  κατηγορία  ανήκουν  οι  περισσότερες  Ευρωπαϊκές  χώρες  και  λίγες  χώρες  της 

Ασίας και της Αφρικής. Μεγάλο μέρος των Ασιατικών, αλλά και των Ευρωπαϊκών 

χωρών παρουσιάζει σχετικά υψηλή πυκνότητα πληθυσμού (κίτρινο χρώμα). Οι τρεις 

τελευταίες κατηγορίες περιλαμβάνουν τις πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές, αυτές 

δηλαδή  που  αντιμετωπίζουν  κατά  κύριο  λόγο  άμεσα  το  πρόβλημα  του 

υπερπληθυσμού.

Με  βάση  τα  ιστορικά  δεδομένα  και  την  μέχρι  τώρα  αυξανόμενη  τάση  για 

κατανάλωση  ενέργειας,  οι  επιστήμονες  προβλέπουν  σχεδόν  διπλασιασμό  της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 

1. [6]     

Διάγραμμα 1: Παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (2004-2030)

Πηγή : History: Energy Information Administration (EIA), International Energy Annual 2004 

(May-July 2006), Projections: EIA, System for the Analysis of Global Energy Markets  

(2007), www.eia.doe.gov/iea

Άμεση συνέπεια του υπερπληθυσμού και των ολοένα αυξανόμενων αναγκών του 

ανθρώπου  για  κατανάλωση  ενέργειας  στην  καθημερινή  του  ζωή  είναι  η  ραγδαία 

αύξηση της συγκέντρωσης του CO2  στην ατμόσφαιρα, η οποία και θα αναλυθεί στο 

επόμενο κεφάλαιο.
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1.2.3 Διοξείδιο του Άνθρακα 

1.2.3.1 Συγκέντρωση Ατμοσφαιρικού CO2

Η ετήσια αύξηση της συγκέντρωσης του ατμοσφαιρικού CO2, όπως εκτιμάται από 

διεθνείς ομάδες επιστημόνων, ανέρχεται στα 1,93  ppm (parts per million) το χρόνο 

από το 2000 και μετά. Συγκρίνοντάς το με τις αντίστοιχες τιμές κατά τις δεκαετίες 

του ’90, παρατηρείται μεγαλύτερη μέση ετήσια αύξηση σε ποσοστό 28%. Κατά το 

χρονικό διάστημα 2000-2006 απελευθερώνονταν 4,1 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι 

διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. [7] 

ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
CO2 (ppm/έτος)

1970 1,30
1980 1,60
1990 1,50
2000 1,93

Πίνακας 1: Ετήσια αύξηση της συγκέντρωση του ατμοσφαιρικού CO2

Πηγή : Growth rate of concentration of atmospheric CO2 accelerating, 23 October 2007, by 

Dr. Pep Canadell, www.greencarcongress.com/2007/10/growth-rate-of-.html

Στον  Πίνακα  1  παρουσιάζεται  η  αυξανόμενη  τάση  της  συγκέντρωσης  του 

διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η σημερινή συνολική συγκέντρωση είναι 

περίπου 381 ppm αποτελώντας την υψηλότερη τιμή τα τελευταία 650.000 χρόνια και 

πολύ  πιθανό  να  μην  υπήρξε  μεγαλύτερη  τιμή  τα  προηγούμενα  20  εκατομμύρια 

χρόνια. [7]

Η αυξητική  αυτή  τάση αποδίδεται  κατά  65% στην ανάπτυξη  της  παγκόσμιας 

οικονομίας, ενώ η καύση ορυκτών καυσίμων είναι υπεύθυνη για ένα ποσοστό 17%. 

Το  υπόλοιπο  18%  προέρχεται  από  την  αναποτελεσματικότητα  της  γης  και  των 

ωκεανών για περεταίρω απορρόφηση CO2 από την ατμόσφαιρα. [7]

Η καύση  ορυκτών  καυσίμων,  την  δεκαετία  που  διανύουμε,  ελευθερώνει  στην 

ατμόσφαιρα περίπου 6,7 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους  CO2 ετησίως. Ιδιαίτερα 

ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι η συνεχόμενη αύξηση του παραγόμενου CO2 μέσω 

της  ανθρώπινης  δραστηριότητας,  συνοδεύεται  με  την  μείωση της  ικανότητας  του 

πλανήτη για απορρόφησή του. Πενήντα χρόνια πριν για κάθε εκπεμπόμενο τόνο CO2, 
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600kg απορροφώνταν από τη γη και τον ωκεανό. Σήμερα απορροφώνται τα 550 kg 

και δυστυχώς η ποσότητα αυτή μειώνεται συνεχώς. Η μείωση της απορροφητικής 

ικανότητας της γης οφείλεται επίσης σε ανθρωπογενείς παράγοντες, όπως η μείωση 

των δασών και γενικότερα οι αλλαγές στη χρήση της γης. 

1.2.3.2 Συμμετοχή Κρατών στην Εκπομπή CO2 

Είναι  προφανές  πως  μεγαλύτερη  συμβολή  στην  εκπομπή  CO2   έχουν  οι 

ανεπτυγμένες χώρες. Η Βόρεια Αμερική, η Ευρώπη, η Πρώην ΕΣΣΔ, η Ασία και οι 

χώρες του Ειρηνικού που ανήκουν στον Ο.Ο.Σ.Α. παράγουν το 54% του συνολικά 

εκπεμπόμενου CO2 , ενώ αντιπροσωπεύουν μόνο το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Τα πρωτεία, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2, έχει καταλάβει πρόσφατα η Κίνα, 

έχοντας την ευθύνη για το 19% των εκπομπών. 

Ευρώπη
18%

Αφρική
3%

Κίνα
19%

Βόρεια Αμερική
27%

CIS
10%

Μέση Ανατολή 
5%

Ανατολική Ασία και 
Ειρηνικός

9%

Ινδία
4%

Λατινική 
Αμερική

5%

Ευρώπη

Μέση Ανατολή 

Αφρική

Κίνα

Λατινική Αμερική
Βόρεια Αμερική

Ινδία

Ανατολική Ασία και Ειρηνικός

CIS

Διάγραμμα 2: Παγκόσμια κατανομή εκπομπής CO2 από την παραγωγή ενέργειας(2006)

Πηγή : Energy efficiency policies around the world, www.worldenergy.org/publications/  

energy_efficiency_policies_around_the_world_review_and_evaluation/2_energy_effi

ciency_trends/1185.asp

Οι τάσεις μεταβολής των εκπομπών ποικίλουν πολύ μεταξύ των διαφορετικών 

χωρών,  όπως  παρουσιάζεται  και  στο  Διάγραμμα  3.  Οι  αναπτυσσόμενες  χώρες 

παρουσιάζουν  υψηλή  οικονομική  ανάπτυξη,  η  οποία  βασίζεται  σε  συμβατικά 

καύσιμα και ως εκ τούτου διπλασιάζουν τις εκπομπές τους (Ινδία, Μέση Ανατολή και 

η  υπόλοιπη  Ασία).  Η  Ευρώπη  έχει  κατορθώσει  σχεδόν  να  σταθεροποιήσει  τις 
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εκπομπές της, λόγω της δραστηριοποίησής της όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. 

Αντιθέτως η Βόρεια Αμερική, οι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. της Ασίας και του Ειρηνικού 

αντιμετωπίζουν άνοδο εκπομπών CO2, καθώς οι χώρες που τις απαρτίζουν, όπως οι 

Η.Π.Α. και η Αυστραλία, ακολουθούν πολύ χαλαρή οικολογική πολιτική.

Ποσοστό Διαφοροποίησης Εκπομπών CO2
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Διάγραμμα 3: Ποσοστό διαφοροποίησης εκπομπών CO2  από την παραγωγή

ενέργειας ανά τον κόσμο  (1990-2006)

Πηγή : Energy efficiency policies around the world, www.worldenergy.org/publications/  

energy_efficiency_policies_around_the_world_review_and_evaluation/2_energy_ 

efficiency_trends/1185.asp

Η μείωση του  ποσοστού  αύξησης  των  εκπομπών  CO2  στις  χώρες  της  Πρώην 

ΕΣΣΔ (CIS) οφείλεται στην συρρίκνωση των οικονομιών τους στην δεκαετία του ’90. 

Από το 1998 και μετά όμως οι εκπομπές τους αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό (9%). 

[8]

Μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι  εκπομπές  CO2 ανά  άτομο  και  η 

διαφοροποίησή τους από χώρα σε χώρα. Το Διάγραμμα 4 δείχνει πως στις λιγότερο 

ανεπτυγμένες χώρες (Αφρική και Ινδία) η κατά άτομο εκπομπή είναι μόλις 1 τόνος 

ανά έτος, στην υπόλοιπη Ασία 1,5 τόνος, ελαφρώς κάτω από 4 τόνους στην Κίνα και 

περίπου  7-8  τόνους  στην  Ευρώπη,  την  Πρώην  ΕΣΣΔ  και  τη  Μέση  Ανατολή. 

Ακολουθούν η Ασία και οι χώρες του Ειρηνικού (Ο.Ο.Σ.Α) με 10 τόνους ανά άτομο, 

αρκετά  υψηλή  τιμή,  η  οποία  οφείλεται  στους  υψηλούς  ρυθμούς  της  οικονομικής 
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ανάπτυξής τους. Την κορυφή του διαγράμματος αγγίζει η Βόρεια Αμερική, όπου οι 

εκπομπές ανά άτομο αγγίζουν τους 19 τόνους. [8]    

Εκπομπές CO2 ανά άτομο
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Διάγραμμα 4: Εκπομπές CO2  ανά άτομο

Πηγή : Energy efficiency policies around the world, www.worldenergy.org/publications/  

energy_efficiency _policies_around_the_world_review_and_evaluation/2_energy_ 

efficiency_trends/1185.asp

Στις  προηγούμενες  δύο  ενότητες  παρουσιάστηκαν  συνολικά  στοιχεία  για  τις 

εκπομπές CO2 και  διαπιστώθηκε  η  ολοένα  αυξανόμενη  συγκέντρωση  του  στην 

ατμόσφαιρα.  Στην  επόμενη  ενότητα  θα  προσδιορίσουμε  και  θα  εκτιμήσουμε  τις 

συνέπειες που έχει η αύξηση της συγκεντρώσεως CO2. 

1.2.4 Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Διάφοροι ρυπαντές όπως διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, μεθάνιο, 

φθοροχλωριομένοι υδρογονάνθρακες και το όζον, τα αποκαλούμενα και αέρια του 

θερμοκηπίου, σχηματίζουν ένα είδος φράγματος που καλύπτει τη γη και λειτουργεί 

σαν την γυάλινη οροφή του θερμοκηπίου. Το φράγμα αυτό επιτρέπει την είσοδο της 

ηλιακής  ακτινοβολίας  και  αποτρέπει  κατά  ένα  βαθμό  την  διαφυγή  θερμικής 

ακτινοβολίας προς το διάστημα. Η παραπάνω λειτουργία συμβάλει στη διατήρηση 

της θερμοκρασίας της γης σε επίπεδα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της ζωής. Η 

Εικόνα 2 παρουσιάζει σχηματικά τη λειτουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου. Η 
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συνεχής αύξηση όμως των εκπομπών των αερίων αυτών έχουν οδηγήσει στην αύξηση 

της μέσης ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας τις τελευταίες δεκαετίες. [9]

Εικόνα 2 : Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Πηγή : Κέντρο Περιβάλλοντος, Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν.Α. Κοζάνης, Δελτίο Τύπου 

10, ημ. 4/6/2003 (τροπ. 31/5/2005), Ιωακειμίδης Σπυρίδων,  

www.kepekozani.gr/index.php?id=107,220

Μεγαλύτερη ευθύνη από όλους τους ρυπαντές έχει το διοξείδιο του άνθρακα, το 

οποίο είναι υπεύθυνο για το 50% της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου, ενώ για 

το υπόλοιπο ευθύνονται οι άλλοι ρυπαντές . Έχει υπολογισθεί ότι από το τέλος του 

περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα έχει  αυξηθεί η μέση ατμοσφαιρική θερμοκρασία 

κατά 0,6 βαθμούς Κελσίου. Προβλέπεται από πολλούς επιστήμονες ότι το 2070 θα 

έχει αυξηθεί κατά 3 βαθμούς Κελσίου, αύξηση η οποία θα καταστήσει τη γη τόσο 

θερμή, όσο ήταν πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια.

1.2.5 Συνέπειες του Φαινομένου του Θερμοκηπίου

Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι «γεγονός αναμφισβήτητο», σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του Ακίμ Στάινερ, ο οποίος είναι επικεφαλής του Προγράμματος του ΟΗΕ 

για το Περιβάλλον. Ο κύριος Στάινερ δηλώνει πως πλέον οι αποδείξεις βρίσκονται 

παντού:  στις  λιγότερες  κρύες  ημέρες,  στις  θερμότερες  νύχτες,  στις  υψηλότατες 
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θερμοκρασίες που καταγράφηκαν κατά το 2007, στα φονικά κύματα καύσωνα, στις 

καταστροφικές ξηρασίες (Αυστραλία),  στη μεγαλύτερη ένταση των κυκλώνων και 

των τροπικών καταιγίδων, ιδιαίτερα στον Ατλαντικό ωκεανό.[10]

Η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας θα προκαλέσει λιώσιμο των πάγων και αύξηση 

της στάθμης των ωκεανών κατά ένα μέτρο. Υπάρχουν πολλές περιοχές της γης όπου 

η επιφάνεια του εδάφους δεν υπερβαίνει τα δύο μέτρα όπως για παράδειγμα στο 

Μπαγκλαντές, όπου το 18% της έκτασης θα βρίσκεται κάτω από το νερό το έτος 

2050. [10]

Οι  επιστήμονες  παρατηρούν  και  εντοπίζουν  αλλαγές  στο  κλίμα,  όπως  τους 

παγετώνες που λειώνουν σήμερα τρεις φορές ταχύτερα από ότι τη δεκαετία του 1980. 

Η Παγκόσμια Υπηρεσία Ελέγχου Παγετώνων, η οποία παρακολουθεί ένα δείγμα 30 

ορεινών παγετώνων σε διάφορα μέρη του κόσμου, δημοσίευσε έρευνα, σύμφωνα με 

την  οποία  αυτοί  οι  παγετώνες  καταρρέουν,  καθώς  μόλις  το  2005  το  πάχος  τους 

μειώθηκε κατά 60-70 εκατοστά. Πρόκειται για μείωση κατά 1,6 φορές μεγαλύτερη 

από τη μέση ετήσια μείωση της δεκαετίας του 1990 και 3 φορές ταχύτερη από ότι τη 

δεκαετία του 1980. Το 2006 οι ίδιοι επιστήμονες είχαν προβλέψει σε έκθεσή τους ότι 

οι Άλπεις θα χάσουν τα τρία τέταρτα των παγετώνων τους τον επόμενο αιώνα. [10]

Δεδομένου ότι το πάχος των παγετώνων είναι συνήθως μερικές δεκάδες μέτρα, 

αυτό  σημαίνει,  σύμφωνα  με  τον  διευθυντή  της  Παγκόσμιας  Υπηρεσίας  Ελέγχου 

Παγετώνων Βίλφρεντ Χέμπερλι, ότι πολλοί παγετώνες θα εξαφανιστούν σε μερικές 

δεκαετίες,  αν  συνεχιστεί  αυτή  η  τάση.  «Πολύ  σύντομα  τα  παγωμένα  τοπία  που 

γνωρίσαμε δεν θα είναι όπως άλλοτε. Οι άνθρωποι του επόμενου αιώνα θα βλέπουν 

τις Άλπεις χιονισμένες μόνο σε φωτογραφίες», τονίζει ο Αυστραλός επιστήμονας δρ. 

Γκρέμε  Πίρμαν.  (Γενική  Γραμματεία  Επικοινωνίας,  Διεύθυνση  Αναλύσεων  & 

Τεκμηρίωσης, Τμήμα Οικολογικών & Πολιτιστικών Θεμάτων, Δελτίο Οικολογικών 

Θεμάτων, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2007, Αρ. Δελτίου 18, σελ.7,  www.minpress.gr  )  

Πολύ  πιο  οδυνηρές  αναμένονται  να  είναι  οι  συνέπειες  για  τον  άνθρωπο.  Ο 

αριθμός αυτών που δεν θα έχουν την πρόσβαση, την οποία θα έπρεπε, στο πόσιμο 

νερό θα αυξηθεί εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών κατά 1,1 έως 3,2 δισεκατομμύρια. 

Στη χειρότερη θέση θα βρεθούν, όπως είναι αναμενόμενο, η Αφρική και οι φτωχές 

χώρες,  όπως  το  Μπαγκλαντές,  μιας  και  αυτές  θα  έχουν  τη  λιγότερη  δύναμη  να 

αντιμετωπίσουν τις ξηρασίες και τη διάβρωση των ακτών. «Στην Κίνα, όπως και στην 

Αυστραλία,  οι  βροχοπτώσεις  θα  μειωθούν  σημαντικά  στις  αγροτικές  περιοχές», 

σημειώνει ο δρ Πίρμαν. (Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Διεύθυνση Αναλύσεων & 
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Τεκμηρίωσης, Τμήμα Οικολογικών & Πολιτιστικών Θεμάτων, Δελτίο Οικολογικών 

Θεμάτων, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2007, Αρ. Δελτίου 18, σελ.7,  www.minpress.gr  )  

 Ειδικά στην Αυστραλία, η οποία αντιμετωπίζει επί του παρόντος τη χειρότερη 

ξηρασία στη (γνωστή) ιστορία της, υπάρχει φόβος πως το Μεγάλο Κοραλλιογενές 

Φράγμα της χώρας «ουσιαστικά θα εξαφανιστεί»,  λόγω του αποχρωματισμού των 

κοραλλιών.  Σοβαρές  ελλείψεις  νερού,  όμως,  θα  παρατηρηθούν και  στην Ευρώπη, 

όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. [10]

Δυστυχώς μέχρι το 2080, ο αριθμός των κατοίκων του πλανήτη που πεινάνε θα 

αυξηθεί  εξαιτίας  των κλιματικών αλλαγών κατά  200-800 εκατομμύρια.  Και  όπως 

επιβεβαίωσε ο δρ. Πίρμαν, μιλώντας στο  Reuters στις 30 Ιανουαρίου 2007, «καμία 

περιοχή  της  γης  δεν  θα  μείνει  αλώβητη».  (Γενική  Γραμματεία  Επικοινωνίας, 

Διεύθυνση  Αναλύσεων  &  Τεκμηρίωσης,  Τμήμα  Οικολογικών  &  Πολιτιστικών 

Θεμάτων,  Δελτίο  Οικολογικών  Θεμάτων,  Πέμπτη  22  Φεβρουαρίου  2007,  Αρ. 

Δελτίου 18, σελ. 6,  www.minpress.gr  )  

1.3 Εξάντληση Ενεργειακών Πόρων

Σήμερα υπάρχουν περίπου 1500 κοιτάσματα πετρελαίου μεγάλου και γιγαντιαίου 

μεγέθους ανά τον κόσμο. Το 94% αυτών περιέχει το γνωστό αργό πετρέλαιο, ενώ το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτού (60-70%) βρίσκεται  στα 400 μεγαλύτερα κοιτάσματα. 

Από  αυτά  μόνο  τα  41  τελευταία  ανακαλύφθηκαν  μετά  το  1980.  Η  ουσία  είναι, 

σύμφωνα  με  Βρετανούς  ειδικούς,  ότι  τώρα  πλέον  ο  πλανήτης  ολόκληρος  έχει 

ερευνηθεί  εξαντλητικά  και  έτσι  έχει  καταστεί  σαφές  ότι  δεν  υπάρχουν  άλλα 

κοιτάσματα σε νέες περιοχές που να μπορούν να συγκριθούν με εκείνα της Βόρειας 

θάλασσας  και  της  Αλάσκας  και  να  μην  έχουν  ανακαλυφθεί.  Η  Αμερικανική 

Γεωλογική Επιθεώρηση, επίσης συμφωνεί με αυτήν την άποψη και αναφέρει ότι η 

ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων πετρελαίου κορυφώθηκε το 1962 και έκτοτε 

βρίσκεται  σε  πτώση.  Η  χρυσή  εποχή  του  πετρελαίου  έχει  τελειώσει.  Αυτό  δεν 

σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσουν να ανακαλύπτονται νέα μικρότερα κοιτάσματα, αλλά 

δεν θα επαρκούν ώστε να αντισταθμίσουν τη συνεχιζόμενη μείωση στα παγκόσμια 

αποδεδειγμένα αποθέματα. 

Οι γνώμες όλων των ειδικών συγκλίνουν στο ότι σε περίπου 30 χρόνια από τώρα 

η  κρίση  θα  έχει  εκδηλωθεί  και  θα  βρίσκεται  στο  αποκορύφωμά  της.  Τα  πρώτα 
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συμπτώματα αρχίζουν να γίνονται ορατά από τώρα που παρατηρούμε συνεχή αύξηση 

της τιμής του πετρελαίου. Σήμερα η τιμή έχει φτάσει στα ύψη αγγίζοντας τα 108-109 

δολάρια το βαρέλι, ενώ το 2006 βρισκόταν στα 75$ και το 2003 μόλις 25$ το βαρέλι.

Το μέγεθος της κρίσης γίνεται εύκολα αντιληπτό αν αναλογιστούμε το ποσοστό 

της  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  που  βασίζεται  αποκλειστικά  και  μόνο  στην 

καύση ορυκτών καυσίμων. Στο Διάγραμμα 5 βλέπουμε πως το 59,6% της παγκόσμιας 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την καύση γαιανθράκων, κυρίως 

λιγνίτη. Από αυτό και μόνο είναι πολύ εύκολο να αντιληφθεί ο καθένας τι σημαίνει 

εξάντληση των αποθεμάτων για την  κοινωνία μας,  που τα πάντα  λειτουργούν με 

ηλεκτρικό ρεύμα.[11]

Διάγραμμα 5:     Κατανομή ποσοστών πηγών

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Πηγή : mydocs.epri.com/docs/CorporateDocuments/  

AssessmentBriefs/The_Full_ Portfolio.pdf

Όσον  αφορά  την  κρίση  του  πετρελαίου  καλύτερη  εικόνα  για  την  παρούσα 

κατάσταση έχουμε με τη βοήθεια του παρακάτω διαγράμματος, όπου παρουσιάζονται 

οι  πηγές  παραγωγής  κάθε  μορφής  ενέργειας  με  τα  αντίστοιχα  ποσοστά  τους. 

Διαπιστώνουμε πως το πετρέλαιο κατέχει την πρώτη θέση, καθώς συμβάλει στο 37% 

της συνολικής παραγωγής ενέργειας.
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Διάγραμμα 6:     Κατανομή ποσοστών πηγών παραγωγής συνολικής ενέργειας

Πηγή : en.wikipedia.org/wiki/Image:World_energy_usage_width_chart.svg 

International Energy Agency (2007)

Οι μέχρι τώρα προβλέψεις,  ακόμα και αυτές που προσβλέπουν σε εξέλιξη και 

αύξηση  της  χρήσης  των  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας,  είναι  απογοητευτικές  ως 

προς  την  κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.  Στο  Διάγραμμα  7  παρουσιάζεται  μία 

πρόβλεψη για το 2030 αρκετά αποθαρρυντική, καθώς βλέπουμε την ποσότητα του 

απαιτούμενου πετρελαίου για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη, να 

διπλασιάζεται. Το ζήτημα είναι  αν θα υπάρχουν τα αντίστοιχα αποθέματα για να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις. [12]

Διάγραμμα 7: Παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2004 και 2030

Πηγή : Sources 2004: Derived from Energy Information Administration (EIA), International  

Energy Annual 2004 (May-July 2006), Projections 2030: EIA, System for the  

Analysis of Global Energy Markets (2007), www.eia.doe.gov/iea
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1.4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Γενικός  στόχος  της  παγκόσμιας  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  είναι  η 

απελευθέρωση  της  αγοράς  ενέργειας  και  η  αποδέσμευσή  της  παραγωγής  από 

πεπερασμένες πηγές ενέργειας.  Η μόνη λύση προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι 

Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  (ΑΠΕ).  Οι  ΑΠΕ  είναι  πηγές  τα  αποθέματα  των 

οποίων  ανανεώνονται  φυσικά  και  οι  οποίες  συνεπώς  θεωρούνται  πρακτικά 

ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, η σημασία της οποίας για τη βιωσιμότητα του 

πλανήτη έχει πλέον συνειδητοποιηθεί ευρέως, συγκαταλέγονται ο ήλιος, ο άνεμος, τα 

ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής 

προέλευσης.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης ΑΠΕ είναι τα εξής [13]:

• Συμβολή  στη  μείωση  της  εξάρτησης  από  συμβατικούς,  μη  ανανεώσιμους 

ενεργειακούς πόρους.

• Συμβολή  στην  άμβλυνση  του  φαινομένου  του  θερμοκηπίου,  καθώς 

συνεισφέρουν στον περιορισμό της εκπομπής των 6 αερίων του θερμοκηπίου 

(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) στην ατμόσφαιρα.

• Συνεισφορά στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας 

του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

• Αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, εξαιτίας της γεωγραφικής τους 

διασποράς, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών 

σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και τη συνεπακόλουθη ανακούφιση των 

συστημάτων υποδομής και τον περιορισμό των απωλειών από τη μεταφορά 

ενέργειας.

• Δυνατότητα  ορθολογικής  αξιοποίησης  των  ενεργειακών  πόρων,  με 

διαφορετικές λύσεις για διαφορετικές ενεργειακές ανάγκες (για παράδειγμα 

χρήση  ηλιακής  ενέργειας  για  θερμότητα  χαμηλών  θερμοκρασιών,  χρήση 

αιολικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή κ.ά.).
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• Χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της 

διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.

• Συνεισφορά στην αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων 

περιοχών με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση ανάλογων 

επενδύσεων  (π.χ.  καλλιέργειες  θερμοκηπίου  με  τη  χρήση  γεωθερμικής 

ενέργειας).

Υπάρχουν  αρκετές  κατηγορίες  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας·  τα  ηλιακά 

συστήματα, τα φωτοβολταϊκά, η θερμική, η αιολική, η κυματική και η γεωθερμική 

ενέργεια, η βιοενέργεια, οι τεχνολογίες υδρογόνου. Άλλες από αυτές έχουν μελετηθεί 

και εφαρμόζονται ήδη, για κάποιες ενώ έχουν βρεθεί οι τρόποι εκμετάλλευσής τους 

δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα και τέλος κάποιες βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό 

στάδιο.  Το  σίγουρο  είναι  πως  οφείλουμε  να  επενδύσουμε  στην  έρευνα  και  στην 

αξιοποίηση των εναλλακτικών αυτών πηγών ενέργειας. Οι ΑΠΕ είναι η μόνη ελπίδα 

στο αδιέξοδο του ενεργειακού προβλήματος και προς αυτές θα πρέπει να στρέψουμε 

την προσοχή μας πριν εξαντληθούν ολοκληρωτικά τα αποθέματα του πετρελαίου και 

φυσικά  πριν  επεκταθεί  κι  άλλο  η  καταστροφή  του  περιβάλλοντος  και  γίνει  μη 

αναστρέψιμη. 

1.5 Ενέργεια και Κτίριο

Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής 

κατανάλωσης  ενέργειας  σε  εθνικό,  ευρωπαϊκό  και  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Η 

κατανάλωση  αυτή,  είτε  σε  μορφή  θερμικής  (κυρίως  πετρέλαιο),  είτε  σε  μορφή 

ηλεκτρικής  ενέργειας,  έχει  ως  αποτέλεσμα,  εκτός  της  σημαντικής  οικονομικής 

επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως αναλύσαμε στις προηγούμενες ενότητες. [14]

Από το συνολικό 40% που αναλογίζεται στον κτιριακό τομέα, μεγάλο ποσοστό 

αντιστοιχεί  στην κατανάλωση ενέργειας  για  οικιακή χρήση (θέρμανση,  φωτισμός, 

οικιακές  συσκευές,  κλιματισμός).  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  υψηλά  ποσοστά 

συμμετοχής της οικιακής κατανάλωσης στο μείζον ενεργειακό πρόβλημα, τόσο οι 
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κυβερνήσεις όσο και η κοινή γνώμη έχουν στρέψει την προσοχή τους προς αυτήν. 

Έχουν γίνει πολλές μελέτες και η έρευνα συνεχίζεται για την κατασκευή σπιτιών με 

μηδενική ή καλύτερα πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Επειδή οι μελέτες από μόνες του δεν θα μπορέσουν να επιφέρουν αλλαγές, ήδη η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν προχωρήσει σε οδηγίες, 

που επιβάλλουν στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών τους την δραστηριοποίησή τους 

και την θέσπιση νόμων με στόχο την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στον 

κτιριακό τομέα. 

Ο  βασικός  στόχος  είναι  η  επίτευξη  μείωσης  του  συνολικού  ποσοστού  που 

αντιστοιχεί στον τομέα αυτό κατά 20% μέχρι το 2020. Ο στόχος είναι υψηλός, αλλά 

όχι  ανέφικτος. Στα παρακάτω κεφάλαια θα μελετήσουμε τη στάση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  την  κατάσταση  στην  Ελλάδα,  τις  δυνατότητές  της  και  τις  μέχρι  τώρα 

κινήσεις της.  

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο πως η δραστηριοποίηση του κάθε πολίτη ανά τον 

κόσμο  και  η  συμβολή  του  στην  συλλογική  προσπάθεια  για  την  εξοικονόμηση 

ενέργειας  είναι  πάρα  πολύ  κρίσιμη.  Για  αυτό  το  λόγο  στο  τέταρτο  κεφάλαιο 

πραγματοποιείται μια μελέτη για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται να εξοικονομηθεί 

ενέργεια  στον  οικιακό  τομέα,  από  την  κατασκευή  μέχρι  και  την  λειτουργία  μιας 

κατοικίας.
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2 Ευρωπαϊκή Ένωση και Ενέργεια 

Στην ενότητα αυτή θα παρακολουθήσουμε την ανοδική πορεία που σημείωσε η 

κατανάλωση ενέργειας στην περιοχή της Ευρώπης από τη δεκαετία του ’90 μέχρι 

σήμερα, σε συνδυασμό με τις βασικότερες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν 

και  συνεχίζουν  να  χρησιμοποιούνται.  Ο  κύριος  λόγος  για  τον  οποίο 

ευαισθητοποιήθηκε  η  Ευρωπαϊκή  κοινότητα  στο  θέμα  της  ενέργειας  είναι  η 

παρατήρηση  των  κλιματικών  αλλαγών,  με  κρισιμότερη  αυτή  της  ανόδου  της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, όπως και θα αναλυθεί παρακάτω. Σημαντικό και 

αξιοσημείωτο είναι  το γεγονός ότι  η  Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στάθηκε απλά στην 

αιτιολόγηση και εκτίμηση του προβλήματος,  αλλά έχει  προχωρήσει στην θέσπιση 

οδηγιών και στην επιβολή μέτρων για την αντιμετώπισή του.

2.1  Κατανάλωση Ενέργειας

Κατά  τη  δεκαετία  του  ’90  η  συνολική  κατανάλωση  ενέργειας  στην  Ευρώπη 

παρουσίασε μικρή μείωση, ενώ από το 1999 και μετά παρατηρείται συνεχώς αύξησή 

της, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 8.

Διάγραμμα 8: Συνολική κατανάλωση ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας

Πηγή : Europe’s Environment, The Fourth Assessment, Chapter 7, reports.eea.europa.eu 

/state _of _enviroment_report_2007_1/en/chapter7.pdf
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Η παραγωγή και η κατανάλωση ειδικά της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε πολύ 

ταχύτερα από την συνολική παραγωγή ενέργειας. Κατά το χρονικό διάστημα 1992-

2004  η  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  στην  Ευρώπη  αυξήθηκε  13%.  Από το 

τέλος  της  δεκαετίας  του  ’90  και  μετά  η  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  στης 

Νοτιοανατολική Ευρώπη κατάφερε  να ξεπεράσει  την  αντίστοιχη στην Δυτική και 

Κεντρική  Ευρώπη.  Η  αύξηση  αυτή  άγγιξε  το  49%  με  προφανή  συνέπεια  τον 

διπλασιασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκριτικά με τα παραπάνω, η 

κατανάλωση  στην  Ανατολική  Ευρώπη  και  την  Κεντρική  Ασία  μειώθηκε  αρκετά, 

καθώς το 2004 η τιμή της ήταν 12% κάτω από τα επίπεδα κατανάλωσης του 1992. 

Αυτή  η  πτώση  οφείλεται  στην  πτώση  της  οικονομικής  δραστηριότητας  μετά  τις 

πολιτικές  αλλαγές  που σημειώθηκαν στη  Ρωσία  και  τις  άλλες  Ανατολικές  χώρες. 

Σήμερα όμως η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχώς σε όλες τις 

περιοχές της Ευρώπης.

Οι προβλέψεις για το μέλλον δείχνουν πως αυτή η σταθερή αύξηση θα συνεχιστεί 

και τα επόμενα χρόνια και με μεγαλύτερους ρυθμούς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, 

παρά στην Κεντροδυτική ( Διάγραμμα 9 ). Η αυξημένη αυτή τάση της ενεργειακής 

κατανάλωσης  απαιτεί  άμεση  δραστηριοποίηση  για  την  ελαχιστοποίηση  των 

επιπτώσεών  της  στο  περιβάλλον,  είτε  εξασφαλίζοντας  καλύτερη  ενεργειακή 

απόδοση, είτε αναζητώντας άλλες πηγές ενέργειας. [15]

Διάγραμμα 9: Πρόβλεψη συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης

Πηγή : Europe’s Environment, The Fourth Assessment, Chapter 7, reports.eea.europa.eu 

/state _of _enviroment_report_2007_1/en/chapter7.pdf
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2.1.1 Πηγές Ενέργειας

Στα  πλαίσια  της  Ευρώπης,  η  εικόνα  που  παρουσιάζει  η  συνολική ενεργειακή 

κατανάλωση είναι αυτή που φαίνεται στο Διάγραμμα 10. Χωρίζοντας τις διάφορες 

πηγές  ενέργειας  σε  τρεις  γενικές  κατηγορίες,  την  παραγόμενη  από  τα  συμβατικά 

καύσιμα, την πυρηνική ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μπορούμε να 

μελετήσουμε  την  παρούσα  ενεργειακή  κατάσταση  στην  Ευρώπη,  αλλά  και  να 

προχωρήσουμε σε μία πρόβλεψη για την από εδώ και πέρα εξέλιξή της.

Διάγραμμα 10: Συνολική ενεργειακή κατανάλωση (1992-2004)

Πηγή : Europe’s Environment, The Fourth Assessment, Chapter 7, reports.eea.europa.eu 

/state_of_enviroment_report_2007_1/en/chapter7.pdf
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Ο συνήθης διαχωρισμός της Ευρώπης είναι σε τρία μέρη, όπως παρουσιάζεται και 

στο παραπάνω διάγραμμα. Στην Κεντροδυτική Ευρώπη (WCE)  περιλαμβάνονται οι 

15 χώρες της Ε.Ε. της Δυτικής Ευρώπης  (EU-15), οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 

(EU-10)  μαζί με τις εξής χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ανδόρα, 

Μονακό και Σαν Μαρίνο. Ακολουθεί η Ανατολική Ευρώπη (Λευκορωσία, Μολδαβία, 

Ρωσία και Ουκρανία), οι χώρες του Καυκάσου (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία) 

και  η  Κεντρική  Ασία  (Καζακστάν,  Κουρδιστάν,  Τατζικιστάν,  Τουρκμενιστάν  και 

Ουζμπεκιστάν) αποτελώντας όλες μαζί την  EECCA (Eastern Europe,  Caucasus and 

Central Asia). Τέλος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (SEE) περιλαμβάνονται όλα τα 

Δυτικά Βαλκάνια, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία. Σε όλα τα παρακάτω 

διαγράμματα, όπου μελετάται η ενεργειακή κατάσταση στην περιοχή της Ευρώπης, 

ακολουθείται η παραπάνω τμηματοποίησή της με στόχο τη βέλτιστη προσέγγιση των 

εκάστοτε στοιχείων.

2.2 Παραγωγή Ενέργειας

2.2.1 Συμβατικά Καύσιμα

Από το 1990 και μετά η καύση ορυκτών (λιγνίτη, φυσικού αερίου και πετρελαίου) 

για την παραγωγή ενέργειας είναι ανοδική σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Παρόλο 

που  η  Κεντροδυτική  Ευρώπη  εξαρτάται  σε  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  50%  σε 

εισαγόμενες  ποσότητες,  η  κατανάλωσή  τους  προβλέπεται  πως  θα  συνεχίσει  να 

αυξάνεται. 

Η  κατανάλωση  του  πετρελαίου  συνεχίζει  να  αυξάνεται  από  το  1990.  Η 

Κεντροδυτική Ευρώπη παρουσίασε μία μικρή σταθεροποίηση στην κατανάλωση του 

πετρελαίου από το 1999 μέχρι και το 2004, οπότε και έχουμε πολύ μεγάλη εξάπλωση 

του  τομέα  των  μεταφορών.  Η  μείωση  των  αποθεμάτων  της  Βόρειας  Θάλασσας 

συνοδεύτηκε με αύξηση των εισαγωγών από τη Ρωσία και την Κασπία. Η παραγωγή 

πετρελαίου στη Ρωσία στο τέλος της δεκαετίας του ‘90 ήταν λίγο μικρότερη από το 

μισό  της  μέγιστης  παραγωγής  στις  αρχές  της  δεκαετίας.  Αλλά,  όπως  ήταν 

αναμενόμενο, η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου παγκοσμίως, συνοδεύτηκε 

από αύξηση της παραγωγής σε ποσοστό 40% από το 2000 μέχρι το 2005.

26



                                                  Ενεργειακό Πρόβλημα  και      Βιοκλιματικός Σχεδιασμός   

Η  παραγωγή  φυσικού  αερίου  αυξήθηκε  σημαντικά  στην  Ευρώπη  κατά  τη 

δεκαετία  του  ’90,  αποτελώντας  μια  νέα,  περισσότερο  οικολογική  και  οικονομική 

πηγή  ενέργειας.  Για  αυτό  και  η  κατανάλωσή του  τη  χρονική  περίοδο  1992-2004 

παρουσίασε  αύξηση  54%  στην  Κεντροδυτική  και  18%  στην  Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.  Αντιθέτως  στην  Κεντρική  Ασία  σημειώθηκε  μείωση  5%  εξαιτίας  της 

οικονομικής  ύφεσης,  ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται  σταδιακή άνοδος  της 

κατανάλωσης φυσικού  αερίου.  Το 50% της  παραγωγής όλης  της  περιφέρειας  της 

Ευρώπης προέρχεται  από τη Ρωσία.  Υπάρχουν και  άλλες χώρες με αξιοσημείωτη 

συνεισφορά  στην  παραγωγή  φυσικού  αερίου,  όπως  το  Ουζμπεκιστάν,  το 

Τουρκμενιστάν  και  το  Καζακστάν.  Στην  Κεντροδυτική  Ευρώπη  μεγαλύτερος 

παραγωγός είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθούμενο από τη Γερμανία και την 

Ιταλία. Όσον αφορά τη ζήτηση φυσικού αερίου, πολύ μεγάλη άνοδος παρατηρείται 

στις Μεσογειακές χώρες, κυρίως λόγω των επενδύσεών τους σε έργα υποδομής για 

την μεταφορά του. [15]

2.2.2 Πυρηνική Ενέργεια

Μεταξύ  των  ετών  1992  και  2004  είχαμε  22%  αύξηση  της  κατανάλωσης 

πυρηνικής  ενέργειας.  Πτωτική  τάση  αναμένεται  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση,  καθώς 

έχουν παρθεί αποφάσεις για τη σταδιακή κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας και για 

την καταστολή της λειτουργίας πολλών αντιδραστήρων. Από την άλλη πλευρά όμως, 

υπάρχουν χώρες που αποφασίζουν να επενδύσουν στην πυρηνική ενέργεια. Μόνο η 

Ρωσία  έχει  δημοσιεύσει  τα  πλάνα  της  για  την  κατασκευή  τουλάχιστον  20  νέων 

αντιδραστήρων.

2.2.3 Ανανεώσιμές Πηγές Ενέργειας

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά την χρονική περίοδο 1999-2004 σημείωσαν 

αύξηση  11%.  Η  συνολική  παραγωγή  ενέργειας  ήταν  σχεδόν  σταθερή  για  το 

συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα,  όπως  φαίνεται  και  στο  Διάγραμμα  10, 

παρουσιάζοντας όμως αρκετές διαφορές στις διάφορες περιοχές της Ευρώπης όσον 

αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
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Στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία το έτος 2004 η κατανάλωση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν μόλις στο 84% του επιπέδου του 1992, εξαιτίας 

τόσο της μείωσης παραγωγής από ανανεώσιμα υλικά καύσης, όσο και εξαιτίας της 

φτωχής  διαχείρισης  και  συντήρησης  των  υπαρχουσών  μονάδων.  Από  την  άλλη 

πλευρά  στην  Νοτιοανατολική  Ευρώπη  οι  ανανεώσιμες  πηγές  σημείωσαν  αύξηση 

ύψους 31% κυρίως χάρη στην ανάπτυξη της  υδροδυναμικής και  της βιομάζας.  Η 

παραγωγή  ενέργειας  από  βιομάζα  και  η  εκμετάλλευση  του  αιολικού  δυναμικού 

βοήθησαν  την  Κεντροδυτική  Ευρώπη  να  αυξήσει  το  ποσοστό  της  σε  39%.  Η 

δυναμικότητα των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών αυξήθηκε  κατά 60% από το 

1997 μέχρι το 2003, ενώ το 23% της αύξησης σημειώθηκε μόλις κατά τη διάρκεια 

του  2003.  Η  κινητήριος  δύναμη  για  όλη  αυτήν  την  ανάπτυξη  των  ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας ήταν η εφαρμογή οικονομικών μέτρων και ρυθμιστικών διατάξεων. 

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έχει  θέσει  στόχο  για  το  2010  η  παραγωγή  ενέργειας  και 

ηλεκτρισμού  που  προέρχεται  από  ανανεώσιμες  πηγές  να  φτάσει  το  12%,  ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για την παραγωγή ηλεκτρισμού φιλοδοξεί να ανέρχεται στο 21%. 

Υψηλοί στόχοι, που απαιτούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις για να επιτευχθούν. 

Διάγραμμα 11: Πρόβλεψη ενεργειακής κατανάλωσης (μέχρι το 2030)

Πηγή : Europe’s Environment, The Fourth Assessment, Chapter 7, reports.eea.europa.eu 

/state_of_enviroment_report_2007_1/en/chapter7.pdf
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2.3 Κλιματικές Αλλαγές

Οι παρατηρούμενες κλιματικές αλλαγές στο χώρο της Ευρώπης είναι αντίστοιχες 

με  αυτές  που  παρατηρούνται  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Κρισιμότερη  όλων  είναι  η 

συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, όπως παρουσιάζεται και στο 

Διάγραμμα 12.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να περιορίσει τις αυξητικές αυτές 

τάσεις της θερμοκρασίας, σταθεροποιώντας τες στο μέγιστο επίπεδο των 2ο C πάνω 

από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα. Ασφαλώς, ο περιορισμός των κλιματικών αλλαγών 

δεν μπορεί να επιτευχθεί μονομερώς από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

προϋποθέτει την συμφωνία στην ανάληψη δράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ε.Ε. 

έχει  δεσμευτεί  να  παίξει  ηγετικό  ρόλο  προς  την  κατεύθυνση  της  μείωσης  των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.[16]  

Διάγραμμα 12: Διακύμανση της θερμοκρασίας, συγκρινόμενη με τη μέση θερμοκρασία του 

χρονικού διαστήματος 1961-1990

Πηγή : Europe’s Environment, The Fourth Assessment, Chapter 3, reports.eea.europa.eu/  

state_of_enviroment_report_2007_1/en/chapter3.pdf

Η  αύξηση  της  θερμοκρασίας  προκαλώντας  το  λιώσιμο  των  πάγων  έχει  σαν 

συνέπεια την επικίνδυνη αύξηση του επιπέδου της θάλασσας. Γεγονός πολύ κρίσιμο 
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για την Ευρώπη, καθώς το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της κατοικεί σε παραλιακές 

ακτές  μήκους  50km.  Η  αλλαγή  στη  στάθμη  της  θάλασσας  θα  έχει  ποικίλες 

επιπτώσεις,  όπως  πλημμύρες,  διάβρωση  των  ακτών,  αυξημένη  αλμυρότητα  και 

προβλήματα αποχέτευσης.

 Η  κλιματική  αλλαγή  είναι  ένας  από  τους  παράγοντες  που  απειλεί  τη 

βιοποικιλότητα.  Τις  τελευταίες  δεκαετίες   οι  αρνητικές  κλιματικές  επιδράσεις 

αυξήθηκαν  επικίνδυνα  και  δυστυχώς  οι  προβλέψεις  για  το  μέλλον  είναι 

ανησυχητικές.  Οι  πιο  ευάλωτες  περιοχές  της  Ευρώπης  είναι  κυρίως  οι  ορεινές 

περιοχές, η Αρκτική και η Μεσόγειος.

Οι  αναπόφευκτες  πλέον  κλιματικές  αλλαγές  θα  έχουν  επιπτώσεις  σε  πολλούς 

τομείς τόσο της οικονομίας όσο και των φυσικών πόρων, αρκετές εκ των οποίων θα 

είναι δύσκολο να μετριασθούν παρόλα τα προγράμματα και τις προσπάθειες για την 

άμβλυνσή τους.

2.4 Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου 

Οι  συνολικές  εκπομπές  αερίων  του  θερμοκηπίου  στην  Ευρωπαϊκή  Ένωση 

μειώθηκαν κατά 5% το 2004 σε σύγκριση με τις τιμές του 1990. Το ποσοστό αυτό θα 

ήταν  αρκετά  υψηλότερο  εάν  δεν  υπήρχε  η  ραγδαία  αύξηση  του  τομέα  των 

μεταφορών. Η συνολική μείωση κατά τη δεκαετία του ‘90 οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην  είσοδο  νέων  κρατών  μελών  στα  πλαίσια  της  Ένωσης.  Σε  αυτό  συνέβαλλε 

σίγουρα  και  η  αναδιάρθρωση  ή  ακόμα  και  το  κλείσιμο  βιομηχανιών  που 

προκαλούσαν υψηλή μόλυνση ή που κατανάλωναν μεγάλα ποσοστά ενέργειας για τη 

λειτουργία τους.

2.4.1 Παρούσα Κατάσταση

Το πιο σημαντικό από όλα τα αέρια του θερμοκηπίου είναι το CO2 (διοξείδιο του 

άνθρακα), αποτελώντας το 80% των συνολικών εκπομπών. Η διαχρονική εξέλιξη των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου φαίνεται στο Διάγραμμα 13. Όπως γίνεται 

φανερό, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές στις διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης. 

[16]

30



                                                  Ενεργειακό Πρόβλημα  και      Βιοκλιματικός Σχεδιασμός   

Διάγραμμα 13: Η πορεία των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

Πηγή : Europe’s Environment, The Fourth Assessment, Chapter 3, reports.eea.europa.eu/  

state_of_enviroment_report_2007_1/en/chapter3.pdf

Διατηρώντας τον ίδιο διαχωρισμό για την Ευρώπη σε τέσσερις κατηγορίες, αξίζει 

να μελετήσουμε από ποιους τομείς παραγωγής και κατανάλωσης προέρχονται αυτές 

οι εκπομπές. Στο Διάγραμμα 13 παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε περιοχή 

της  Ευρώπης.  Εξαιρώντας  τον  τομέα των μεταφορών,  την  πρώτη θέση κατέχει  η 

παραγωγή και η χρήση ενέργειας με ποσοστό συμμετοχής στις εκπομπές 60% για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για 

την  Ανατολική  Ευρώπη  και  την  Κεντρική  Ασία  αγγίζει  το  80%.  Οι  χώρες  που 

ανήκουν στον EFTA (Ισλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Λιχτεστάιν) έχουν χαμηλότερο 

ποσοστό (50%), λόγω της ισχυρής υδροηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτουν.  

Οι εκπομπές που προέρχονται από τον τομέα τον μεταφορών ανέρχονται στο 20% 

στην  Κεντροδυτική  Ευρώπη,  13%  στην  Νοτιοανατολική  και  μόλις  2%  στην 

Ανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία με υψηλά αυξητικές τάσεις. 
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Όσον  αφορά  τον  βιομηχανικό  τομέα,  οι  εκπομπές  των  παραγόμενων  αερίων 

κυμαίνονται από 7% έως 10%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές για την 

παραγωγή  της  απαιτούμενης  ενέργειας  για  την  λειτουργία  τους.  Οι  κύριες  πηγές 

παραγωγής  CO2   είναι οι  βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου, ασβέστη, σίδερου κα 

χάλυβα. Για τις εκπομπές HFCs υπεύθυνα είναι τα ψυγεία, τα κλιματιστικά και όλες 

οι  προωστικές  ουσίες,  ενώ  οι  βιομηχανίες  χημικών  προϊόντων  για  την  εκπομπή 

νιτρικών οξέων. [16]

Διάγραμμα 13: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά τομέα (2004)

Πηγή : Europe’s Environment, The Fourth Assessment, Chapter 3, reports.eea.europa.eu/  

state_of_enviroment_report_2007_1/en/chapter3.pdf

Στον αγροτικό τομέα, στον οποίο οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η παραγωγή 

των οξειδίων του νατρίου, κύριος υπεύθυνος είναι τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα. 

Το 2004 η συμβολή του αγροτικού τομέα στις  συνολικές εκπομπές ήταν 9% στο 

μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.
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Στον οικιακό τομέα παρατηρείται μεγάλη διακύμανση κατά μήκος της Ευρώπης, 

αφού  τα  ποσοστά  ξεκινούν  από  5,3%  και  φτάνουν  μέχρι  και  21,2%  με  υψηλά 

αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. 

2.4.2 Πρωτόκολλο του Κιότο

Το Πρωτόκολλο του Κιότο υιοθετήθηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ από τις 16 

Φεβρουαρίου  του  2005,  θέτοντας  δεσμευτικούς  στόχους  για  όλες  τις 

εκβιομηχανισμένες χώρες να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι 

το 2012. [16]

Την 1η Ιανουαρίου του 2007, 168 χώρες επικύρωσαν το Πρωτόκολλο του Κιότο. 

Δυστυχώς σε αυτές δεν  συμπεριλαμβάνονται  οι  Η.Π.Α.  παρόλο που παράγουν το 

40%  των  παγκόσμιων  εκπομπών  των  βιομηχανικών  χωρών,  αλλά  ούτε  και  η 

Αυστραλία με ποσοστό 4%. 

Οι αρχικές δεσμεύσεις του πρωτοκόλλου, οι οποίες περιλάμβαναν και τις Η.Π.Α. 

και την Αυστραλία, έθεταν σαν στόχο την μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου κατά 5,2% από τις αντίστοιχες στο έτος βάσης της κάθε χώρας (ως 

έτος  βάσης  λαμβάνεται  το  1990).  Η  μη  συμμετοχή  όλων  των  κρατών  οδηγεί  σε 

μείωση του αρχικού στόχου. Τρέχουσες πληροφορίες δείχνουν ότι οι προβλεπόμενες 

μειώσεις για τις συμμετέχουσες χώρες μετατοπίζονται,  εξαιτίας των πολύ υψηλών 

εκπομπών των διαφωνούντων χωρών. [16] 

To 2004 οι συνολικές εκπομπές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 0,9% 

σε σχέση με το έτος βάσης, σημειώνοντας μία αύξηση 0,3%, που ισοδυναμεί με 11,5 

εκατομμύρια τόνους  CO2, από το 2003 μέχρι το 2004. Για να επιτευχθεί ο στόχος του 

Πρωτοκόλλου  του  Κιότο  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  περαιτέρω  μείωση  7,1%, 

δηλαδή 303 εκατομμύρια τόνοι  CO2. Η απαιτούμενη πρόοδος θα επιτευχθεί με την 

επιβολή  νέων  μέτρων  από  τις  τοπικές  αρχές  και  με  τη  βοήθεια  των  διαφόρων 

μηχανισμών του Κιότο,  όπως  το  εμπόριο  ρύπων.  Τα κράτη-μέλη ευελπιστούν να 

καταφέρουν μείωση 100 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.  
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2.4.3 Πορεία Πρωτοκόλλου του Κιότο

To πλέον πρόσφατο έτος, για το οποίο διατίθενται πλήρη στοιχεία για τα επίπεδα 

των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

είναι το 2005. Το Διάγραμμα 14 επιχειρεί προβλέψεις για τις εκπομπές το 2010 και 

τις  συγκρίνει  με  τους  στόχους  του  2012  στα  πλαίσια  του  Πρωτοκόλλου  του 

Κιότο.[17]

Διάγραμμα 14: Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε Megaton

Πηγή : www.energy.eu/?gclid=CKqR1-3N2JUCFQ9WMAodcCvnWA#247news

Όσον αφορά της ΕΕ-15 κατά το 2005 κινούνταν σε επίπεδα 2% χαμηλότερα από 

τα αντίστοιχα του έτους αναφοράς. Αυτό αντιπαραβαλλόταν με την άνω του 35% 

συντελεσθείσα οικονομική μεγέθυνση στο ίδιο χρονικό διάστημα. Για την ΕΕ-25, η 

μείωση των εκπομπών έως το 2005 αντιστοιχούσε σε 11% κάτω από τα επίπεδα του 

έτους αναφοράς. [18]

Οι  τελευταίες  προβολές  που  κατάρτισαν  τα  κράτη  μέλη  δείχνουν  ότι  οι 

υφιστάμενες πολιτικές και τα αντίστοιχα μέτρα – εκείνα που έχουν ήδη υλοποιηθεί – 

αναμένεται  να  οδηγήσουν  σε  μείωση  των  εκπομπών  της  ΕΕ-15  σε  επίπεδο  4% 
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χαμηλότερο από εκείνο  του έτους  αναφοράς έως το 2010,  το  μέσο της  περιόδου 

2008-2012.

Σχέδια δέκα κρατών μελών της ΕΕ-15 για αγορά πιστωτικών μορίων από έργα 

εξοικονόμησης  εκπομπών  εκτελούμενα  σε  τρίτες  χώρες,  στο  πλαίσιο  των 

αγορακεντρικών μηχανισμών του Κιότο θα αποφέρουν περαιτέρω μείωση κατά 2,5%, 

διαμορφώνοντας το ποσοστό μείωσης των εκπομπών σε 6,5%.

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες φύτευσης νέων δασών και αναδάσωσης, 

οι  οποίες  δημιουργούν  βιολογικές  “καταβόθρες”  που  απορροφούν  διοξείδιο  του 

άνθρακα από την ατμόσφαιρα, θα συμβάλουν σε περαιτέρω περικοπή κατά 0,9%, 

αποφέροντας μείωση 7,4%, που αριθμητικά υστερεί 0,6% από το στόχο του Κιότο. Ο 

στόχος θα επιτευχθεί με σχετική ευκολία εφόσον τεθούν πάραυτα σε εφαρμογή και 

υλοποιηθούν πλήρως οι συζητούμενες τώρα πρόσθετες πολιτικές και τα αντίστοιχα 

μέτρα. Η συνολική μείωση των εκπομπών μπορεί να ανέλθει έτσι σε 11,4%. [18]

Η έκθεση  προόδου  αναφέρει  ότι  όλα  τα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ-25  μπορούν  να 

επιτύχουν τους εθνικούς στόχους τους στο πλαίσιο του Κιότο. Όσες χώρες δεν έχουν 

σημειώσει  ικανοποιητική  πρόοδο,  πρόσφατα  έλαβαν  ή  ετοιμάζονται  να  λάβουν 

συμπληρωματικά  μέτρα.  Όμως,  αυτού  του  είδους  τα  μέτρα,  για  να  είναι 

αποτελεσματικά  και  έγκαιρα  ως  προς  τη  μείωση  των  εκπομπών,  οφείλουν  να 

θεσπιστούν και να υλοποιηθούν τάχιστα.

2.4.4 Περαιτέρω Στόχοι

Το  Πρωτόκολλο  του  Κιότο  είναι  το  πρώτο  βήμα  στον  αγώνα  για  τη 

σταθεροποίηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου στην  ατμόσφαιρα 

σε  ένα  επίπεδο,  τέτοιο  ώστε  να  αποφεύγεται  η  βλαβερή  επέμβασή  τους  στις 

κλιματικές  συνθήκες.  Η σταθεροποίηση  των  εκπομπών θα  δώσει  τον  απαραίτητο 

χρόνο στο οικοσύστημα να προσαρμόζεται ομαλά στις διάφορες κλιματικές αλλαγές, 

να εξασφαλίζεται ότι η παραγωγή τροφής δεν απειλείται και να προωθείται η βιώσιμη 

οικονομική ανάπτυξη. 

Μακροπρόθεσμος  στόχος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  ο  περιορισμός  της 

παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας στους 2ο C πάνω από τα προ-βιομηχανικά 

επίπεδα.  Αρκετά  δύσκολος  στόχος,  καθώς  προϋποθέτει  15-50%  μείωση  των 

εκπομπών μέχρι το 2050 σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σύγκριση πάντα με τα επίπεδα του 
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1990. Επιπροσθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη παρουσιάσει μία εκτενή έκθεση 

με προτεινόμενες πολιτικές και μέτρα για τα κράτη-μέλη της, με στόχο την εδραίωση 

νέων ενεργειακών πολιτικών για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Όλες οι 

νέες  προτάσεις  προβλέπεται  να  συμπεριληφθούν  σε  νόμους  που  θα  επιβληθούν 

σταδιακά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

2.5 Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων

Είναι  πλέον  γεγονός  πως  οι  Ευρωπαίοι  πρέπει  να  καταναλώνουν  λιγότερη 

ενέργεια. Η συνεχώς αυξανόμενη κατανάλωση κάθε χρόνο, αυξάνει την εξάρτηση 

των χωρών για τον εφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο από πηγές εκτός των 

συνόρων τους. Οι δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

μέχρι το 2012, σε επίπεδα κατά 8% χαμηλότερα του 1990, βάση του Πρωτοκόλλου 

του Κιότο,  απαιτούν τη συνεχή μείωση της χρήσης του πετρελαίου,  του φυσικού 

αερίου και του άνθρακα. [19]

Το  2000,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  εξέδωσε  την  Πράσινη  Βίβλο  στην  οποία 

παραθέτει  μια  στρατηγική  για  την  αντιμετώπιση  των  δύο  αυτών  προβλημάτων. 

Μολονότι η μεγαλύτερη χρήση εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα συμβάλει 

στη  μείωση  των  εκπομπών  αερίων  και  των  εισαγωγών  ενέργειας,  πρέπει  να 

καταβληθεί σημαντική προσπάθεια από όλους τους καταναλωτές ώστε να μειωθεί η 

χρήση ενέργειας.

Οι  μεταφορές  και  η  βιομηχανία  αποτελούν  μεγάλους  καταναλωτές  ενέργειας. 

Πλην όμως, η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων αναλογεί στο 40% περίπου της 

ευρωπαϊκής ενεργειακής κατανάλωσης.  Για τις  ανάγκες φωτισμού,  θέρμανσης και 

κλιματισμού, ζεστού νερού για οικιακή χρήση στους χώρους εργασίας και αναψυχής 

καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια σε σχέση με εκείνη στον τομέα των μεταφορών 

ή στη βιομηχανία. Αξίζει να σημειωθούν τα παρακάτω [19]:

• Δύο τρίτα της ενέργειας που χρησιμοποιείται στα ευρωπαϊκά κτίρια αφορά τα 

νοικοκυριά,  των  οποίων  η  κατανάλωση  αυξάνεται  κάθε  χρόνο,  καθώς  η 

άνοδος  των  προτύπων  διαβίωσης  συνεπάγεται  μεγαλύτερη  χρήση 

συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης.
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• 10 εκατομμύρια λέβητες σε ευρωπαϊκές κατοικίες έχουν ηλικία άνω των 20 

ετών,  η  δε  αντικατάστασή  τους  θα  οδηγούσε  σε  5%  εξοικονόμηση  της 

ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση.

• Είναι δυνατό να εξοικονομηθεί 30-50% της ενέργειας που χρησιμοποιείται για 

φωτισμό  σε  γραφεία,  εμπορικά  κτίρια  και  χώρους  αναψυχής  με  τη  χρήση 

περισσότερο αποδοτικών συστημάτων και τεχνολογιών.

• Το  ήμισυ  της  προβλεπόμενης  αύξησης  των  ενεργειακών  αναγκών  για 

κλιματισμό – που αναμένεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2030 – είναι δυνατό 

να  εξοικονομηθεί  μέσω  θέσπισης  υψηλότερων  προτύπων  για  τον 

χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό.   

2.5.1 Αξιολόγηση Κρισιμότητας Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Είναι προφανές πως τα περιβαλλοντικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από 

την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι πολλά, με κύριο και σημαντικότερο την 

μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Σε περίπτωση δραστηριοποίησης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών – μελών, οι δυνατότητες 

για την μείωση των εκπομπών είναι περίπου 460 Μt (εκατομμύρια τόνους) ανά έτος, 

τιμή που ξεπερνάει ακόμα και τις προσδοκίες του Κιότο. [20]

Εκτιμάται  πως  αν  ξεκινούσαν  από  σήμερα  συντονισμένες  ενέργειες  για  την 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων η ετήσια μείωση των εκπομπών θα 

ξεκινούσε από τους 84 Μt ανά έτος μέχρι το 2010, με προοπτικές βελτίωσης στους 

144 Μt μέχρι το 2015, φτάνοντας τον τελικό στόχο των 460 Μt ανά έτος γύρω στο 

2032. [20]

Εξαιρετικό  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  μελέτη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  η 

οποία λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότατη τιμή του πετρελαίου, η οποία έφτασε στα 

τέλη του 2008 τα 130$/βαρέλι, εκτιμά πως οι συντονισμένες προσπάθειες όλων θα 

μπορούσαν να  εξασφαλίσουν  σε  οικονομικό  επίπεδο περίπου  540 δις  €  ανά  έτος 

στους Ευρωπαίους. 

Εκτός  από  τα  υψηλά  οικονομικά  οφέλη,  ιδιαίτερα  σημαντική  είναι  και  η 

συνεισφορά της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην διεύρυνση 

των  προοπτικών  στα  πλαίσια  του  εργασιακού  χώρου.  Η  ανάγκη  για  ανακαίνιση 

πληθώρας  κτιρίων,  δημοσίων  και  ιδιόκτητων,  στην  επικράτεια  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  προβλέπεται  πως  θα  οδηγήσει  στην  δημιουργία  πολλών  νέων  θέσεων 
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εργασίας  πλήρους  απασχόλησης.  Υπολογίζεται  ότι  αυτές  οι  θέσεις  μπορεί  να 

αγγίξουν τις 530.000 με διάρκεια τουλάχιστον 30 χρόνια.   

2.5.2 Ευρωπαϊκή Οδηγία

Η νέα οδηγία της ΕΕ (Οδηγία 2002/91/ΕΚ, της 16ης Δεκεμβρίου 2002) για την 

ενεργειακή  απόδοση  των  κτιρίων  -  την  οποία  τα  κράτη  μέλη  καλούνται  να 

ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο μέχρι την οριστική προθεσμία του Ιανουαρίου 

του 2009 - θα διασφαλίσει ότι στους κανόνες δόμησης σε ολόκληρη την Ευρώπη 

δίνεται μεγάλη έμφαση στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Με τον 

τρόπο αυτό θα μειωθεί  η  χρήση ενέργειας  στα κτίρια σε ολόκληρη την  Ευρώπη, 

χωρίς  να  απαιτούνται  τεράστιες  πρόσθετες  δαπάνες,  αυξάνοντας  παράλληλα  τις 

ανέσεις για τους χρήστες. Τα μέτρα αυτά, που απευθύνονται ουσιαστικά σε όλους 

τους καταναλωτές ενέργειας, αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα της στρατηγικής της ΕΕ 

για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της βάσει του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή: [19]

• Θα εφαρμοστεί  σε  ολόκληρη την  ΕΕ κοινή  μεθοδολογία  υπολογισμού της 

ενεργειακής  απόδοσης  των  κτιρίων,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  τοπικές 

κλιματικές συνθήκες.

• Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής κατανάλωσης, 

τα  οποία  θα  εφαρμόζονται  τόσο  στα  νέα  κτίρια  όσο  και  σε  περιπτώσεις 

σημαντικής  ανακαίνισης  υφιστάμενων  μεγάλων  κτιρίων.  Πολλά  από  τα 

πρότυπα αυτά θα βασιστούν σε υφιστάμενους ή μελετώμενους ευρωπαϊκούς 

κανόνες.

• Η  καθιέρωση  ενός  συστήματος  πιστοποίησης  των  κτιρίων  θα  καταστήσει 

περισσότερο ορατά τα επίπεδα ενεργειακής κατανάλωσης στους ιδιοκτήτες, 

ενοικιαστές και χρήστες.

• Οι λέβητες και τα συστήματα κλιματισμού που υπερβαίνουν κάποιο ελάχιστο 

μέγεθος  θα  επιθεωρούνται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  για  να 

εξακριβώνεται  η  ενεργειακή  τους  απόδοση,  καθώς  επίσης  και  τα  επίπεδα 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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Από σχετικές έρευνες προκύπτει ότι, με την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων 

για  τα  νέα  κτίρια  και  τα  κτίρια  τα  οποία  υπόκεινται  σε  σημαντική  ανακαίνιση, 

υπάρχουν δυνατότητες εξοικονόμησης μέχρι το 2010 άνω του ενός πέμπτου της επί 

του παρόντος καταναλισκόμενης ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή αντιπροσωπεύει 

σημαντική  συμβολή  στην  επίτευξη  του  στόχου  που  έχει  τεθεί  σύμφωνα  με  το 

πρωτόκολλο του Κιότο και, στην ουσία, δεν θα απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στο 

σημερινό τρόπο διαβίωσης. Η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών που 

προσφέρονται θα εξαρτηθεί βεβαίως από το πόσο σωστά θα εφαρμοστεί η Οδηγία.

2.5.3 Μέτρηση Ενεργειακής Απόδοσης

Για την εφαρμογή ελάχιστων προτύπων σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αναπτυχθεί 

κοινή μεθοδολογία μέτρησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με την οποία θα 

παρέχονται  σαφείς  και  συγκρίσιμες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  πραγματική 

ενεργειακή χρήση στα κτίρια. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση και τα κτίρια θα ταξινομηθούν ανάλογα με 

το είδος τους, το μέγεθος και τη χρήση τους (κατοικίες, γραφεία, σχολεία). [19]

Η μέτρηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  των  κτιρίων  θα  συμπεριλάβει  στοιχεία 

όπως είναι η θερμική μόνωση, το σύστημα θέρμανσης,  ο κλιματισμός,  ο φυσικός 

αερισμός,  ο  παθητικός  φωτισμός  και  η  θέρμανση  από  τον  ήλιο.  Στους  θετικούς 

παράγοντες  είναι  δυνατό  να  περιλαμβάνονται  συστήματα  ηλιακής  θέρμανσης  ή 

ενέργειας, αστική θέρμανση και εγκαταστάσεις θέρμανσης και ενέργειας. Δεδομένων 

των πολύ διαφορετικών κλιματικών συνθηκών στην Ευρώπη,  για τη μέτρηση της 

ενεργειακής  απόδοσης  θα  ληφθούν  πλήρως  υπόψη  οι  τοπικές  συνθήκες  και  το 

περιβάλλον.

Τα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης θα εφαρμόζονται σε όλα τα νέα κτίρια που 

κατασκευάζονται από τον Ιανουάριο 2009. Επιπλέον,  για μεγαλύτερα κτίρια (άνω 

των  1000μ2),  πριν  από  την  έναρξη  της  κατασκευής  τους  θα  διενεργείται  πλήρης 

αξιολόγηση της σκοπιμότητας εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων θέρμανσης 

και ενεργειακού εφοδιασμού. [21]

Τα υφιστάμενα κτίρια, άνω των 1000μ2, οφείλουν να υπόκεινται σε βελτιώσεις 

της ενεργειακής τους απόδοσης εφόσον πραγματοποιούνται σημαντικές ανακαινίσεις 

ή παρεμβάσεις. Η ενεργειακή τους απόδοση πρέπει να αναβαθμίζεται στο μέτρο που 

κάτι  τέτοιο  είναι  τεχνικά  και  οικονομικά εφικτό  σύμφωνα με  τα  εθνικά  πρότυπα 
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απόδοσης. Ορισμένα κτίρια, όπως είναι τα ιστορικά μνημεία, οι τόποι λατρείας, τα 

προσωρινά  κτίρια,  τα  γεωργικά  κτίρια  και  οι  θερινές  κατοικίες,  είναι  δυνατό  να 

εξαιρούνται από τα πρότυπα αυτά.

2.5.4 Πιστοποίηση Ενεργειακής Απόδοσης

Για  την  παροχή,  στους  μελλοντικούς  ιδιοκτήτες  ή  μισθωτές,  καλύτερων 

πληροφοριών  σχετικά  με  τις  αναμενόμενες  τρέχουσες  ενεργειακές  δαπάνες  ενός 

κτιρίου  ή  διαμερίσματος,  οι  πωλητές  ή  ιδιοκτήτες  ακινήτων  θα  πρέπει  να  τους 

διαβιβάζουν πρόσφατο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Από τη στιγμή που οι 

αγοραστές  και  οι  μελλοντικοί  μισθωτές  θα  είναι  καλύτερα  ενημερωμένοι,  οι 

κατασκευαστές  και  οι  ιδιοκτήτες  ακινήτων  θα  έχουν  μεγαλύτερο  κίνητρο  να 

ενσωματώνουν ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες και σχεδιασμό στα κτίριά τους, με 

αντάλλαγμα χαμηλότερες τρέχουσες δαπάνες. [21]

Οι  εθνικές  αρχές  θα  συμπεριλάβουν  τιμές  αναφοράς  που  θα  επιτρέπουν  τη 

σύγκριση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης. Τα πιστοποιητικά πρέπει επίσης να 

περιέχουν  συστάσεις  για  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης.  Τα  εν  λόγω 

πιστοποιητικά θα πρέπει να επιδεικνύονται σε μεγάλα κτίρια (άνω των 1000μ2) τα 

οποία επισκέπτεται τακτικά το κοινό, ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μεταξύ 

των  πολιτών  στο  θέμα  της  ενεργειακής  απόδοσης  στο  τοπικό  τους  οικιστικό 

περιβάλλον. 

Ακόμη  τα  κράτη  μέλη  οφείλουν  να  καθιερώσουν  ένα  σύστημα  τακτικών 

επιθεωρήσεων των λεβήτων και κλιματιστικών σε μεγάλες κατοικίες, πολυκατοικίες, 

εμπορικά και δημόσια κτίρια, δεδομένου ότι τα μη σωστά ρυθμισμένα συστήματα 

είναι  δυνατό  να  προκαλέσουν  υπερβολική  κατανάλωση  ενέργειας  και  εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα. Τακτικές επιθεωρήσεις απαιτούνται για λέβητες ισχύος άνω 

των 20 kW που χρησιμοποιούν υγρά και στερεά καύσιμα από μη ανανεώσιμες πηγές. 

Τέτοιου  είδους  λέβητες  με  ισχύ  άνω  των  100  kW  πρέπει  να  επιθεωρούνται 

τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, ενώ για τους λέβητες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο 

η συχνότητα επιθεώρησης μπορεί να είναι και τετραετής.

Επιπλέον εγκαταστάσεις θέρμανσης άνω των 20 kW και ηλικίας μεγαλύτερης των 

15 ετών αποτελούν αντικείμενο εφάπαξ επιθεωρήσεων ολόκληρου του συστήματος. 

Με την αξιολόγηση αυτή πρέπει να παρέχονται συμβουλές στους χρήστες σχετικά με 
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πιθανή  αντικατάσταση  και/ή  αλλαγές  στην  εγκατάσταση.  Τέλος,  τακτικές 

επιθεωρήσεις  απαιτούνται  για όλα τα συστήματα κλιματισμού ισχύος άνω των 12 

kW. [21]
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3 Ελλάδα και Ενέργεια

Στη χώρα μας από το σύνολο της αναλισκόμενης ανά έτος ενέργειας,  το 63% 

προέρχεται από εισαγόμενες ενεργειακές πρώτες ύλες, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο και το 37% από εγχώριες ενεργειακές πηγές. Από τις τελευταίες το 84% είναι 

λιγνίτης, η καύση του οποίου θεωρείται περιβαλλοντικώς απαράδεκτη και το 16% 

προέρχεται  από  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας.  Στο  συνολικό  λοιπόν  ενεργειακό 

ισοζύγιο οι ΑΠΕ συμμετέχουν μόλις κατά 6% και θα χρειασθούν κι άλλες πολλές 

σημαντικές νομοθετικές τομές ώστε να αυξηθεί το ποσοστό αυτό. [2]

Η Ελλάδα δεν ανήκει στις χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές CO2. Όμως έχει κι 

αυτή  σημαντικό  μερίδιο  ευθύνης.  Ακόμη  έχει  δεσμευτεί  για  τον  περιορισμό  της 

αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2008-2012 στο 

25% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους βάσης. Ως έτος βάσης για τις εκπομπές CO2, 

CH4 και N2O λαμβάνεται το 1990, ενώ για τα F-gases (PFCs, HFCs, SF6) το 1995. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία εκτιμάται ότι, αν συνεχίσουμε με τους τρέχοντες 

ρυθμούς, το ποσοστό της αύξησης θα ανέλθει το 2012 στο 37% ή, κατά άλλους, στο 

39,2%. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για εκρηκτικό έλλειμμα. [22]

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η συνολική 

κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει κατά μέσο όρο μια ετήσια αύξηση 

της τάξης του 2,7% (1990-2003), μια από τις υψηλότερες ανάμεσα στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Ο μέσος Έλληνας αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας κατά 

5%  ετησίως,  ενώ  ο  Ευρωπαίος  κατά  1,5%  ετησίως.  Σήμερα  κάθε  κάτοικος  της 

Ελλάδας παράγει σχεδόν 12,4 τόνους αερίων θερμοκηπίου κάθε χρόνο, ενώ ο μέσος 

Ευρωπαίος ευθύνεται για την εκπομπή 10,9 τόνων.

Είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  να  προβληθεί  στην  Ελλάδα  το  θέμα  της 

εξοικονόμησης  και  αντικατάστασης  της  ενέργειας  σε  όλους  τους  τομείς  της 

οικονομικής  δραστηριότητας,  θεσπίζοντας  τα  κατάλληλα  κίνητρα  για  νοικοκυριά, 

επιχειρήσεις και βιομηχανίες και  παράλληλα η προώθηση ενεργειακά αποδοτικών 

συσκευών και ενεργειακού εξοπλισμού στον οικιακό-τριτογενή τομέα.

Απαιτείται  επίσης  μεγαλύτερη  διείσδυση  του  φυσικού  αερίου  σε  όλους  τους 

τομείς τελικής ζήτησης και της ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης και της 

συμπαραγωγής.  Απαιτούνται  διαρθρωτικές  αλλαγές  στη  γεωργία  και  στη  χημική 

βιομηχανία.  Απαιτούνται  δράσεις  περιορισμού  εκπομπών στις  μεταφορές  και  στη 
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διαχείριση απορριμμάτων. Επιβάλλεται επίσης η άμεση προώθηση όλων των Πηγών 

Ανανεώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα, μια χώρα που διαθέτει σε αφθονία όλες τις 

μορφές ενέργειας: Ηλιακή, Αιολική, Βιομάζα και Γεωθερμία. [22]

3.1 Οικολογικό Πρόβλημα

Κύριο  οικολογικό  πρόβλημα  που  αναπόφευκτα  θα  αντιμετωπίσει  η  χώρα  μας 

είναι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας - μέχρι και 50 εκατοστά έως το 2100 -  με 

αποτέλεσμα πολλές παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας, όπως το Μεσολόγγι και ο 

Αμβρακικός, να πλημμυρίσουν. Η θερμοκρασία στην Ελλάδα εξαιτίας της κλιματικής 

αλλαγής προβλέπεται να ανέβει κατά 3,1-5,1o C έως το 2100, ενώ ήδη η μέση μέγιστη 

θερμοκρασία της Αθήνας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχει ανέβει κατά 2,1o C. 

Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πολύ πιο γρήγορα ορατά μετά τις πρόσφατες 

μεγάλες πυρκαγιές. [23]

Σύμφωνα  με  έκθεση  της  WWF,  η  Ελλάδα  θα  υφίσταται  συχνότερα  κύματα 

καύσωνα  και  ξηρασίας,  περισσότερες  πυρκαγιές,  προβλήματα  επάρκειας  πόσιμου 

νερού και βλάβες στις γεωργικές δραστηριότητες. [50] Οι νέες συνθήκες ενδέχεται να 

αποθαρρύνουν,  άμεσα ή έμμεσα,  τις  καλοκαιρινές διακοπές στη Μεσόγειο και να 

πλήξουν ανάμεσα στα άλλα και τον τουρισμό.

Συνειδητοποιώντας  πως  η  περιβαλλοντική  υποβάθμιση  συμβάλλει  στην 

κοινωνική αποξένωση,  τον  ατομικισμό και  στη διακινδύνευση της σωματικής  και 

ψυχικής υγείας, και ταυτόχρονα υπονομεύει την υλική βάση της χώρας, την μοναδική 

σε  βιοποικιλότητα  ελληνική  φύση και  τους  πολύτιμους  πλουτοπαραγωγικούς  μας 

πόρους, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα μας χρειάζεται νέους προσανατολισμούς 

στην  αναπτυξιακή  διαδικασία,  με  πρώτη  προτεραιότητα  την  προστασία  του 

περιβάλλοντος.  Απαιτείται  ένας  μακροχρόνιος  ενεργειακός  σχεδιασμός.  Ένα  νέο 

ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας που να υπηρετεί το στόχο της πράσινης ανάπτυξης. 

[24]
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3.2 Κτιριακός Τομέας

Η Ελλάδα συμβάλλει  στο  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου,  καθώς  εκπέμπει  κάθε 

χρόνο στην ατμόσφαιρα περίπου 100 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, 

κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων. Τα κτίρια ευθύνονται  για ένα μεγάλο 

μέρος  των  εκπομπών  αυτών,  καθώς  τους  αναλογεί  το  36-40%  της  συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα μας. [25] 

Οι  ανάγκες  για  θέρμανση  των  κατοικιών  ανέρχονται  περίπου  στο  70%  της 

συνολικής ενεργειακής τους κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές 

συσκευές,  το  φωτισμό  και  τον  κλιματισμό  ανέρχεται  στο  18%  του  συνολικού 

ενεργειακού  ισοζυγίου.  Οι  κατοικίες  με  κεντρικό  σύστημα  θέρμανσης,  το  οποίο 

χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο 35,5% του 

συνόλου.  Το  υπόλοιπο  64%  είναι  αυτόνομα  θερμαινόμενες  κατοικίες  που 

χρησιμοποιούν σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα. 

[26]

Αξίζει  να  σημειωθεί  πως  στα  πλαίσια  του  οικιακού  τομέα  έχει  παρατηρηθεί 

αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης της τάξεως του 94% σε σχέση με το 1990, 

κυρίως λόγω της αύξησης της χρήσης κλιματιστικών και ποικίλων μικροσυσκευών. Η 

χρήση των κλιματιστικών αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του ηλεκτρικού 

φορτίου  αιχμής  στη  χώρα,  με  τεράστιες  οικονομικές  συνέπειες  και  σημαντική 

επιβάρυνση του καταναλωτή. Επί πλέον τα κλιματιστικά επιδεινώνουν το φαινόμενο 

της  υπερθέρμανσης  των  αστικών  κέντρων  και  τις  συνεπαγόμενες  δυσμενείς 

περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι. [27]

Οι  κλιματικές  συνθήκες  της  Ελλάδας  είναι  πολύ  ευνοϊκές  για  την  κατασκευή 

ενεργειακά  οικονομικών  κατοικιών.  Μετρήσεις,  ενεργειακές  καταγραφές  και 

προσομοιώσεις  σε βιοκλιματικά σπίτια παρουσιάζουν εξοικονόμηση ενέργειας της 

τάξης του 30% σε σχέση με τα συμβατικά σπίτια. Ενώ σε αντίστοιχη σύγκριση με τα 

παλαιότερα μη-μονωμένα κτίρια, η εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε ποσοστό 

της τάξης του 80%. [28]
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3.3 Ευρωπαϊκή Οδηγία, Πρόστιμα και Προθεσμίες

Η αρχική προθεσμία για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ σε 

όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ο Ιανουάριος του 2006. Παρόλο το 

αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα των τεσσάρων ετών από την ημερομηνία ψήφισής 

της μέχρι την τελική εφαρμογή της, τα περισσότερα κράτη μέλη δεν κατάφεραν να 

ανταποκριθούν  εμπρόθεσμα  σε  αυτήν  τους  την  υποχρέωση.  Η  νέα  οριστική 

προθεσμία ορίστηκε για τις 4 Ιανουαρίου 2009. [29] 

Η  Ελλάδα  ήδη  από  το  1998  κιόλας  είχε  καταλήξει  σε  γενικές  υπουργικές 

αποφάσεις  και  εγκρίσεις  για  τον  περιορισμό  των  εκπομπών  του  διοξειδίου  του 

άνθρακα  και  για  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  των  κτιρίων.  [30]  Το 

γεγονός όμως ότι παρέλειψε να θεσπίσει εμπροθέσμως τις αναγκαίες νομοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωση της προς τη συγκεκριμένη 

οδηγία,  οδήγησε  στην καταδίκη  της  από  το  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο.  Η Ελληνική 

Κυβέρνηση πρέπει να ενεργοποιηθεί και να λάβει δραστικά μέτρα, όχι μόνο για την 

αποφυγή της εκ νέου καταδίκης μας,  αλλά και  για την συμβολή της χώρας στην 

προστασία του περιβάλλοντος. [31]

Η ανάγκη της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και η σωστή σχεδίαση των 

ακινήτων από ενεργειακή πλευρά έχει εξελιχθεί σε μείζον οικονομικό και κοινωνικό 

πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Η έκδοση του πολυσυζητημένου « πιστοποιητικού 

ενεργειακής συμπεριφοράς » για κάθε διαμέρισμα, κατάστημα και γραφείο που είτε 

πωλείται είτε ενοικιάζεται, αναμένεται πως θα συμβάλει σημαντικά στην μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης. 
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4 Ενέργεια και Οικιακός Τομέας

4.1 Κατανάλωση Ενέργειας Νοικοκυριού

Η τελική ενεργειακή κατανάλωση στις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-

25) αυξήθηκε κατά 1,1%  κατά το χρονικό διάστημα 2003-2004, ενώ η συνολική 

αύξηση  από  το  1990  μέχρι  το  2004  ανέρχεται  στο  12,6%,  όπως  φαίνεται  και 

αναλυτικά στο Διάγραμμα 15. [32]

Διάγραμμα 15: Τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα για τις χώρες της EU-25 

Πηγή : Eurostat (historic data), Primes Energy Model (European Commission, 2006)
for projections

Η αύξηση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού άγγιξε 

το 17,5%, καθώς η άνοδος των ατομικών εισοδημάτων συνοδεύεται με αύξηση του 

βιοτικού  επιπέδου  και  ό,τι  αυτό  συνεπάγεται.  Στο  Διάγραμμα  16  παρουσιάζεται 

παραστατικά η ραγδαία ανοδική πορεία του εν λόγω ποσοστού.

46



                                                  Ενεργειακό Πρόβλημα  και      Βιοκλιματικός Σχεδιασμός   

Διάγραμμα 16: Τελική ενεργειακή κατανάλωση και ποσοστά ανάπτυξης

Πηγή : Eurostat

Στα πλαίσια της ενεργειακής ζήτησης σε επίπεδο νοικοκυριού πολύ σημαντική 

θέση κατέχει η ψύξη και η θέρμανση των εσωτερικών χώρων, η οποία μπορεί να 

ποικίλλει ουσιωδώς από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα πάντα με τις κλιματικές αλλαγές. 

Οι πολύ κρύοι χειμώνες είναι αυτοί που έχουν επιβαρύνει σημαντικά την ενεργειακή 

κατανάλωση και συγκεκριμένα κατά τα χρονικά διαστήματα 1990-1991, 1995-1996, 

2000-2001 και 2002-2003. Τα τελευταία χρόνια το σημαντικότερο ρόλο στην αύξηση 

της  οικιακής  κατανάλωσης  κατέχει  η  ολοένα  πολλαπλασιαζόμενη  πληθώρα  των 

ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούνται καθημερινά. [31] 

Εξετάζοντας τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εύκολα αντιληπτό πόσο σημαντικό 

ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει το κάθε νοικοκυριό σε μία συνολική προσπάθεια 

εξοικονόμησης  ενέργειας.  Κατέχοντας  τόσο  υψηλά  ποσοστά  συμμετοχής  στην 

ενεργειακή  κατανάλωση,  οποιαδήποτε  προσπάθεια  μείωσής  της  θα  μπορούσε  να 

αποφέρει θεαματικά αποτελέσματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, μέθοδοι και εφαρμογές 

που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την προσπάθεια και οι οποίοι θα μελετηθούν 

στα ακόλουθα κεφάλαια. 

4.2 Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Καθημερινότητα 

Η εξοικονόμηση ενέργειας, είναι μια έννοια με τεράστια ευρύτητα, σχεδόν όση 

και  η  ευρύτητα  των  καθημερινών  σημερινών  δραστηριοτήτων,  μέσα  στις  οποίες 

περιλαμβάνεται εν γνώσει μας ή και εν αγνοία μας, κατανάλωση κάποιας μορφής 

ενέργεια. Παρόλη την πλήρη εξάρτηση των καθημερινών δραστηριοτήτων μας από 

το ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει δυνατότητα ελαχιστοποίησης της κατανάλωσής του με 
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πάρα πολλούς τρόπους και  σε ποικίλους τομείς,  οι  οποίοι  και θα αναλυθούν στις 

ακόλουθες παραγράφους.

4.2.1 Θέρμανση Εσωτερικών Χώρων

Έχουμε ήδη αναφέρει πόσο ενεργοβόρα είναι θέρμανση των εσωτερικών χώρων 

για  αυτό  και  θα  αναφέρουμε  μερικούς  τρόπους  ελαχιστοποίησης  της 

καταναλισκόμενης ενέργειας για αυτόν τον σκοπό. [33]

• Υπάρχει  πάντα  η  δυνατότητα  αξιοποίησης  της  ηλιακής  ενέργειας  για  τη 

θέρμανση  του  σπιτιού,  αφήνοντας  κατά  τη  διάρκεια  των  ηλιόλουστων 

χειμωνιάτικων ημερών τον ήλιο να μπαίνει μέσα από τα νότια παράθυρα.

• Σε περίπτωση που υπάρχει αυτόνομη θέρμανση, ενδείκνυται ως μέγιστη τιμή 

ρύθμισης του θερμοστάτη οι 20 °C. Για κάθε επιπλέον βαθμό σπαταλείται 

μέχρι και 7% περισσότερη ενέργεια και 10% παραπάνω χρήματα. Εάν πάλι ο 

χώρος είναι ιδιαίτερα ζεστός, αρχικά θα ελέγχεται ο θερμοστάτης και αφού 

βεβαιώνεται  ότι  το  σύστημα  θέρμανσης  είναι  κλειστό,  θα  ανοίγονται  τα 

παράθυρα.

• Να αποφεύγεται η κάλυψη των θερμαντικών σωμάτων με καλύμματα, γιατί 

μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.

• Πρέπει να φροντίζεται η σωστή ρύθμιση και συντήρηση του καυστήρα και ο 

καθαρισμός  του  λέβητα  κάθε  καλοκαίρι  από  ειδικό  συντηρητή,  ο  οποίος 

εκδίδει και το πιστοποιητικό συντήρησης βάσει νομοθεσίας με μετρήσεις του 

βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης, της θερμοκρασίας των καυσαερίων και 

της περιεκτικότητάς τους σε διοξείδιο του άνθρακα και αιθάλη.

• Τέλος, τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα καταναλώνουν πολύ ρεύμα, για αυτό 

καλύτερα να προτιμώνται τα σύγχρονα κλιματιστικά που είναι σημαντικά πιο 

αποδοτικά, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 2.

Πίνακας 2: Κατανάλωση συσκευών θέρμανσης

Πηγή : Δ.Ε.Η.

48



                                                  Ενεργειακό Πρόβλημα  και      Βιοκλιματικός Σχεδιασμός   

4.2.2 Ψύξη και Κλιματισμός Εσωτερικών Χώρων

Η εξέταση εναλλακτικών τρόπων εξασφάλισης δροσιάς κατά του καλοκαιρινούς 

μήνες θα μπορούσε να αποτρέψει την ευρεία χρήση κλιματιστικών, τα οποία όχι μόνο 

καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και η λειτουργία τους 

κοστίζει πολύ ακριβά, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.

Σε  κάθε  περίπτωση,  είτε  ένα  σπίτι  διαθέτει  κλιματιστικό,  είτε  όχι,  πρέπει  να 

προστατεύεται από τον καλοκαιρινό ήλιο και την υπερβολική ζέστη, ώστε να μειωθεί 

σημαντικά η ενέργεια που θα χρειαστεί να ξοδευτεί για το δροσισμό του. Υπάρχουν 

πολλά μικρά πράγματα που συμβάλουν σε αυτό τον σκοπό και που η πλειοψηφία του 

κόσμου τα αγνοεί. 

Μερικές βασικές συμβουλές για την εξασφάλιση ψύξης των εσωτερικών χώρων 

με όσο το δυνατόν μικρότερη κατανάλωση ενέργειας είναι οι εξής: [34]

• Χρήση ανοιχτών χρωμάτων στους εξωτερικούς τοίχους, στις οροφές, αλλά και 

στις τέντες.

• Αποφυγή ταυτόχρονης χρήσης συσκευών που καταναλώνουν πολύ ενέργεια 

(π.χ.  ηλεκτρική κουζίνα,  σίδερο)  και  ταυτόχρονα θερμαίνουν το  χώρο,  τις 

ώρες που έχει πολύ ζέστη.

• Τις ζεστές μέρες επιβάλλεται ο αερισμός του σπιτιού αποκλειστικά μόνο τη 

νύχτα.

• Φεγγίτες, ανοίγματα πάνω από σκάλες, καμινάδες αερισμού, σε συνδυασμό με 

κάποια ανοίγματα σε χαμηλά σημεία του κτιρίου μπορούν να δημιουργήσουν 

πολύ  αποτελεσματικό  κατακόρυφο  αερισμό,  χωρίς  να  χρειάζεται  άνοιγμα 

όλων των παραθύρων.

• Σε περίπτωση που οι εξωτερικές συνθήκες και τα ανοίγματα της κατοικίας δεν 

εξασφαλίζουν  τον  απαραίτητο  αερισμό,  προτείνεται  η  τοποθέτηση 

ανεμιστήρων προσαγωγής και απαγωγής του αέρα.

• Προτείνονται οι ανεμιστήρες οροφής, οι οποίοι δροσίζουν καταναλώνοντας 

ελάχιστη ενέργεια, όση και ένας κοινός λαμπτήρας φωτισμού, όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 3. Ακόμα και σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν 

αίσθηση  δροσιάς,  βοηθώντας  στην  απαλλαγή  της  ανάγκης  εγκατάστασης 

κλιματιστικού.
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Πίνακας 3: Κατανάλωση συσκευών κλιματισμού και ψύξης

Πηγή : Δ.Ε.Η., www.dei.gr

Σε περίπτωση αγοράς κλιματιστικού θα πρέπει  να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα 

παρακάτω: [33]

• Η  ενεργειακή  του  κατανάλωση,  δεδομένου  ότι  θα  αυξήσει  σημαντικά  το 

λογαριασμό του ηλεκτρικού ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• Η καταλληλότητά του για το χώρο. Προτείνεται η συμβουλή εξειδικευμένου 

μηχανικού πριν  την  επιλογή,  και  όχι  απλών πωλητών.  Εάν προβλέπεται  η 

εγκατάσταση κλιματισμού σε  ολόκληρο το  κτίσμα,  απαιτείται  η  εκπόνηση 

ολοκληρωμένης μελέτης. 

• Ρύθμιση  του  κλιματιστικού  σε  θερμοκρασία  όχι  μικρότερη των  26ο  C και 

έλεγχός της με ένα καλό θερμόμετρο τοίχου.

• Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού όλα τα παράθυρα 

πρέπει να είναι κλειστά για να μην χάνεται πολύτιμη ενέργεια.

• Απαιτείται  η  πιστή  εφαρμογή  των  οδηγιών  του  κατασκευαστή  για  την 

τοποθέτηση και τη συντήρηση του κλιματιστικού.

4.2.3 Φωτισμός

Ο φωτισμός ενός σπιτιού είναι ένας τομέας όπου μπορεί εύκολα και ανέξοδα να 

εξοικονομηθεί ενέργεια. Μερικά μυστικά που συμβάλουν σε αυτό είναι τα παρακάτω: 

[33]

• Το φυσικό φως πρέπει να περνάει όσο το δυνατόν από περισσότερες πλευρές, 

γιατί έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη επάρκεια και καλύτερη κατανομή του.

• Η  προτίμηση  για  κινητά  στόρια,  έναντι  των  κουρτινών  για  τα  παράθυρα 

βοηθάει στην καλύτερη ρύθμιση του φυσικού φωτισμού.

• Η επιλογή ανοιχτών χρωμάτων στους τοίχους, τα δάπεδα και τις οροφές του 

σπιτιού, καθώς κάνουν το εσωτερικό περιβάλλον φωτεινότερο.

• Όταν  δεν  είναι  απαραίτητα  τα  φώτα  σε  ένα  δωμάτιο,  δεν  πρέπει  να 

ξεχνιούνται αναμμένα. 
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• Να προτιμάται ο χαμηλός γενικά φωτισμός, με πρόσθετο τοπικό φωτισμό στα 

σημεία που χρειάζεται περισσότερο.

• Ο τακτικός καθαρισμός των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων.

• Η χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Μια κοινή λάμπα 

πυράκτωσης καταναλώνει ως και πέντε φορές περισσότερη ενέργεια από ένα 

λαμπτήρα φθορισμού που προσφέρει τον ίδιο φωτισμό, όπως παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 4. Οι λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί να 

κοστίζουν περισσότερο από τους κοινούς λαμπτήρες, αλλά έχουν οκταπλάσια 

διάρκεια ζωής και καταναλώνουν τέσσερις φορές λιγότερο ρεύμα.

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΣ 
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ

5 W 25 W
7 W 40 W
11 W 60 W 
15 W 75 W
20 W 100 W 
23 W 120 W

Πίνακας 4: Αντιστοιχία ισχύος (Watt) λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης

 (φθορισμού) και κοινών (πυρακτώσεως)

Πηγή : Δ.Ε.Η., www.dei.gr

4.2.3.1 Λαμπτήρες Φθορισμού 

Οι σύγχρονοι οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού μπορούν να αντικαταστήσουν 

τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως. Έχουν μικρές διαστάσεις και προσφέρονται 

με  κάλυκες  κοινού  λαμπτήρα:  βιδωτούς  (κανονικούς  και  μινιόν),  και  μπαγιονέ. 

Προσφέρουν την ίδια ποιότητα φωτισμού με τους κοινούς λαμπτήρες και έχουν την 

ίδια φωτεινότητα, ενώ καταναλώνουν μέχρι 5 φορές λιγότερο ρεύμα. Για αυτό και 

πρέπει να προτιμούνται σε χώρους όπου τα φώτα μένουν αναμμένα πολλές ώρες, 

όπως το καθιστικό και η κουζίνα. Έχουν 10 φορές μεγαλύτερο μέσο χρόνο ζωής από 

τους  κοινούς  λαμπτήρες  (10.000  ώρες).  Έτσι,  ενώ  οι  λαμπτήρες  χαμηλής 

κατανάλωσης κοστίζουν περισσότερο, τελικά συμφέρουν, αφού εκτός της οικονομίας 

σε κατανάλωση ρεύματος υπάρχει και οικονομικό όφελος από το κόστος των κοινών 

λαμπτήρων (10 τεμ.) που θα αντιστοιχούσαν στις 10.000 ώρες. [34]
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Ο  Πίνακας  5  παρουσιάζει  και  συγκρίνει  την  κατανάλωση  ρεύματος  των 

σύγχρονων λαμπτήρων.  Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  η  πενταπλάσια κατανάλωση των 

κοινών λαμπτήρων συνοδεύεται και από πενταπλάσιο κόστος, γεγονός που αποτελεί 

ακόμα έναν σοβαρό λόγο για την προτίμηση των λαμπτήρων φθορισμού.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΣΤΟΣ
W KWh Ευρώ

Κοινός 100W 1 ώρα 100 0,10 0,01
Κοινός 60W 1 ώρα 60 0,06 0,006

Χαμηλής 
κατανάλωσης 20W 
(ίδιας φωτεινότητας 

με κοινό 100W)

1 ώρα 20 0,02 0,002

Πίνακας 5: Αντιστοιχία κατανάλωσης ρεύματος και κόστος λειτουργίας

 των σύγχρονων λαμπτήρων

Πηγή : Δ.Ε.Η., www.dei.gr

4.2.4 Θερμοσίφωνας και Ζεστό Νερό

Ο θερμοσίφωνας είναι μια από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές και η εξοικονόμηση 

αρχίζει  πρώτα  από  όλα  με  την  αγορά  του.  Πολύ  σημαντική  είναι  η  επιλογή 

θερμοσίφωνα κατάλληλης χωρητικότητας ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και η καλή 

θερμομόνωσή  του.  Αλλά  ακόμα  και  στην  χρήση  του  θερμοσίφωνα  υπάρχει  η 

δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας ακολουθώντας τα εξής: [35], [36]

• Ρύθμιση του θερμοστάτη στο θερμοσίφωνα μέγιστο μέχρι τους 50 °C, για 

οικονομία.

• Λειτουργία  του  θερμοσίφωνα  όσο  και  όταν  χρειάζεται,  ανάλογα  με  τις 

ανάγκες για ζεστό νερό και αποφυγή άσκοπης λειτουργίας του.

• Προτίμηση του ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα, καθώς ξοδεύεται 3 φορές 

λιγότερο ρεύμα και νερό.

• Να μην αφήνονται οι βρύσες να στάζουν και μην αφήνεται το ζεστό νερό να 

τρέχει άσκοπα. 

• Καλή μόνωση στις σωληνώσεις του ζεστού νερού.

• Να προτιμάται ηλιακός θερμοσίφωνας αντί για ηλεκτρικό για τη θέρμανση 

του νερού. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει κατά 70% τις ετήσιες 
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ανάγκες σε ζεστό νερό με αντίστοιχη μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος.

Η καλύτερη λύση από όλες τις απόψεις για την εξασφάλιση ζεστού νερού είναι η 

εγκατάσταση  και  χρήση  ηλιακού  θερμοσίφωνα,  που  σημειώνει  μηδενική 

κατανάλωση. [38]

Πίνακας 6: Κατανάλωση θερμοσίφωνα

Πηγή : Δ.Ε.Η., www  .  dei  .  gr  

4.2.5 Ηλεκτρικές Συσκευές

 Στις  ηλεκτρικές  συσκευές  καταναλώνονται  σημαντικά  ποσά  ηλεκτρικής 

ενέργειας,  λόγω του μεγάλου πλήθους τους και της συχνής χρήσης τους σε κάθε 

κατοικία, για αυτό και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους εντάσσεται στα 

μέτρα ενεργειακής πολιτικής για τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 

προγράμματα και οι πολιτικές που υιοθετούνται στοχεύουν στη πλήρη αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που προσφέρει η διαθέσιμη 

τεχνολογία. [36]

4.2.5.1 Ενεργειακή Σήμανση Συσκευών

Η ενεργειακή σήμανση καθιερώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την έκδοση της 

οδηγίας  92/75/22.09.92  και  σε  Εθνικό  επίπεδο  με  την  έκδοση  του  Προεδρικού 

Διατάγματος  180/1994,  το  οποίο  έθεσε  το  γενικό  νομοθετικό  πλαίσιο  για  την 

εφαρμογή  της  ενεργειακής  σήμανσης  στις  οικιακές  συσκευές.  Στη  συνέχεια, 

εκδόθηκε  μια  σειρά  Κοινών  Υπουργικών  Αποφάσεων  για  την  εφαρμογή  της 

ενεργειακής σήμανσης σε διάφορες κατηγορίες οικιακών συσκευών, όπως: [37]

• Ψυγεία, καταψύκτες και συνδυασμοί τους

• Πλυντήρια ρούχων

• Στεγνωτήρια ρούχων
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• Συνδυασμένα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων

• Πλυντήρια πιάτων

• Ηλεκτρικοί λαμπτήρες

• Ηλεκτρικοί φούρνοι (υποχρεωτική εφαρμογή από 01.07.2003)

• Κλιματιστικές συσκευές (υποχρεωτική εφαρμογή από το 2004)

Στόχος  της  ενεργειακής  σήμανσης  είναι  να  δοθεί  στους  καταναλωτές  η 

δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη και την παράμετρο ενέργεια στην τελική επιλογή 

της ηλεκτρικής συσκευής, παρέχοντάς τους πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 

ενέργειας της συγκεκριμένης ηλεκτρικής συσκευής, ενώ παράλληλα τονίζεται ότι η 

πραγματική τελική ενεργειακή κατανάλωση κάθε συσκευής εξαρτάται από τον τρόπο 

χρήσης και τη θέση της.

4.2.5.2 Ενεργειακή Ετικέτα Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών

Στην ετικέτα  των  ηλεκτρικών συσκευών  που 

φαίνεται  στην  Εικόνα  3,  παρατηρούμε  την 

κατάταξή  τους  με  βάση  την  ενεργειακή  τους 

απόδοση σε κλίμακα από το Α (πλέον ενεργειακά 

αποδοτική τάξη)  έως το G (λιγότερο ενεργειακά 

αποδοτική).

    Ο  χαρακτηρισμός  μιας  συσκευής 

περισσότερο ή λιγότερο ενεργειακά αποδοτικής 

δεν  επηρεάζει  καθόλου  την  ικανότητα  ορθής 

λειτουργίας της συσκευής (ψύξης, κατάψυξης ή 

πλύσης), αλλά την ενεργειακή της κατανάλωση. 

Για την παραγωγή ίδιου ψυκτικού έργου ή για 

την  πλύση  στο  ίδιο  πρόγραμμα  η  πλέον 

αποδοτική  συσκευή  καταναλώνει  μικρότερη 

ενέργεια από την λιγότερη         αποδοτική που 

καταναλώνει μεγαλύτερη ενέργεια.

 Εικόνα 3 : Ενεργειακή ετικέτα ηλεκτρικών    

Πηγή : www  .  cres  .  gr  /  energy  _  saving  /  Ktiria  / 
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              electrikes_syskeves_simansi.htm 

Η  αγορά  μιας  ενεργειακά  αποδοτικής  συσκευής  (π.χ.  κατηγορίας  Α)  δεν 

συμβάλλει απλά στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και χρημάτων, ενώ ταυτόχρονα 

βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι συσκευές των ανώτατων κατηγοριών 

χαρακτηρίζονται επίσης από υψηλή ποιότητα κατασκευής.

4.2.5.3 Ηλεκτρική Κουζίνα

Κατά την  αγορά μιας  ηλεκτρικής  κουζίνας  θα πρέπει  να  επιλεγεί  αυτή με  τη 

χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, καθώς υπάρχουν διαφορές μέχρι και 25% μεταξύ 

συσκευών του ίδιου τύπου.  Όσον αφορά τις  εστίες  θα πρέπει  να λειτουργούν με 

αυτόματο θερμοστάτη και ο φούρνος να λειτουργεί και με θερμό αέρα.

Εκτός όμως από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των συσκευών υπάρχουν 

και πολλά σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε στον τρόπο χρήσης τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα εξής:  [33],[36],[38] 

• Τα σκεύη πρέπει να έχουν την ίδια διάμετρο με την εστία της κουζίνας, ώστε 

να υπάρχουν όσο το δυνατόν μικρότερες απώλειες θερμότητας. Η επιπλέον 

σπατάλη θερμότητας και ρεύματος μπορεί να αγγίξει το 20-30%, εάν η βάση 

του σκεύους είναι 1-2 εκατοστά μικρότερη από την εστία.

• Η χρήση χύτρας ταχύτητας εξοικονομεί 30-60% ρεύμα και 60% χρόνο.

• Οι φούρνοι θερμού αέρα δεν χρειάζονται  προθέρμανση.  Επιπλέον,  ψήνουν 

περισσότερα φαγητά ή γλυκά συγχρόνως, ένα σε κάθε σχάρα.

• Να μην χρησιμοποιείται μεγαλύτερη ποσότητα νερού για βράσιμο από αυτήν 

που πραγματικά χρειάζεται.

• Το βράσιμο με  κλειστό  το  καπάκι  της  κατσαρόλας  βοηθάει  στο  ταχύτερο 

μαγείρεμα με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

• Να αποφεύγονται οι άσκοπες προθερμάνσεις και το συχνό άνοιγμα-κλείσιμο 

του φούρνου. Κάθε φορά που ανοίγεται η πόρτα του φούρνου φεύγει το 20% 

της εσωτερικής θερμότητας.

• Το  σβήσιμο  της  εστίας  ή  του  φούρνου  5-10  λεπτά  πριν  γίνει  το  φαγητό 

συμβάλει στο να μην πηγαίνει καθόλου ενέργεια χαμένη.

• Πολύ σημαντικός είναι ο τακτικός καθαρισμός τόσο των εστιών, όσο και του 

φούρνου.
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• Τέλος,  για το ζέσταμα μικρών ποσοτήτων φαγητού να προτιμάται,  εφόσον 

υπάρχει,  ο  φούρνος μικροκυμάτων,  γιατί  εξοικονομεί  χρόνο και  ηλεκτρική 

ενέργεια. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανάλωση και το κόστος χρήσης των 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενων σύγχρονων συσκευών, καθώς είναι πολύ σημαντικό 

να γνωρίζουμε τι ακριβώς καταναλώνουμε και πόσο μας κοστίζει αυτό.  

Πίνακας 7: Κατανάλωση ηλεκτρικής κουζίνας

Πηγή : Δ.Ε.Η., www.dei.gr

4.2.5.4 Ψυγείο

Το ψυγείο καταναλώνει σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας γιατί λειτουργεί 

όλο το 24ωρο, για αυτό και η εξοικονόμηση πρέπει αρχίζει με την αγορά του: [36]

• Με τη βοήθεια της ενεργειακής ετικέτας μπορεί να επιλεγεί μία συσκευή με 

χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

• Υπάρχουν ψυγεία σε πολλά μεγέθη, για αυτό πρέπει να επιλεγεί ένα που να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αγοραστή.

• Αν  υπάρχει  ήδη  καταψύκτης  προτείνεται  ψυγείο  χωρίς  κατάψυξη, 

εξασφαλίζοντας μέχρι και 30% περισσότερη οικονομία.

Με τη βοήθεια του Πίνακα 8 διαπιστώνουμε πόσο πιο ωφέλιμη είναι μία συσκευή 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης, όχι μόνο για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και 

χρημάτων για το κάθε νοικοκυριό.
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Ενεργειακή
Κατηγορία

Ετήσια Κατανάλωση 
(kWh / έτος)

Ετήσιο 
Κόστος 

Ενέργειας (€)
A 248 (0,55) 24,80

D 428 (0,95) 42,80

G 563 (1,25) 56,30

Πίνακας 8: Σύγκριση κόστους ανά κατηγορία ενεργειακής 

Απόδοσης των ψυγείων

Πηγή : Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, www.cres.gr/energy_saving/  

Ktiria/electrikes_syskeves.htm

Ακόμα όμως η θέση και η χρήση του ψυγείου μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο 

βαθμό  στην  εξοικονόμηση  ενέργειας.  Μερικές  συμβουλές  με  αυτόν  τον  στόχο 

παρουσιάζονται παρακάτω.

• Τα ψυγεία και οι καταψύκτες δεν πρέπει να είναι κοντά σε πηγές θερμότητας, 

όπως ηλεκτρική κουζίνα, καλοριφέρ και μέρη που τα βλέπει ο ήλιος, καθώς η 

υψηλή θερμοκρασία αυξάνει μέχρι και 30% την κατανάλωση ενέργειας.

• Πίσω από την πλάτη του ψυγείου καλό είναι να υπάρχει απόσταση 5-10 εκ. 

από τον τοίχο και οι σωληνώσεις (πλέγμα) πρέπει να ξεσκονίζονται τακτικά.

• Αν η συσκευή δεν κάνει αυτόματη απόψυξη, θα πρέπει να γίνεται απόψυξη σε 

τακτά  χρονικά  διαστήματα.  Πάχος  πάγου  μόλις  5  χιλιοστών  αυξάνει  την 

κατανάλωση ενέργειας κατά 30%.

• Το λάστιχο της πόρτας του ψυγείου πρέπει να είναι καθαρό και να εφαρμόζει 

καλά.

• Η πόρτα του ψυγείου δεν πρέπει να ανοιγοκλείνει συχνά, ούτε να παραμένει 

πολύ ώρα ανοιχτή.

• Οι  ιδανικότερες  θερμοκρασίες  ρύθμισης  του  θερμοστάτη  είναι  7ο  C στο 

θάλαμο συντήρησης και – 18ο C στον καταψύκτη, εξοικονομώντας μέχρι και 

15% περισσότερο ρεύμα.

Με τη βοήθεια του Πίνακα 9 διαπιστώνουμε τη μεγάλη διαφορά στην ενεργειακή 

κατανάλωση  του  ψυγείου  με  και  χωρίς  κατάψυξη,  καθώς  και  το  υψηλό  κόστος, 

χρηματικά και ενεργειακά, της λειτουργίας του καταψύκτη. [38]
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Πίνακας 9: Κατανάλωση ψυγείου

Πηγή : Δ.Ε.Η., www.dei.gr

4.2.5.5 Πλυντήριο Ρούχων

Στα  πλυντήρια  ρούχων,  όπως  και  στις  περισσότερες  ηλεκτρικές  συσκευές, 

υπάρχουν μεγάλες διαφορές από συσκευή σε συσκευή. Πρώτα από όλα κατά την 

αγορά  θα  πρέπει  να  επιλεγεί  κατηγορία  υψηλής  ενεργειακής  απόδοσης  (Α,  Β), 

συνεκτιμώντας  τη  βαθμολόγηση  ως  προς  το  βαθμό  πλυσίματος  και  στυψίματος. 

Ακόμη συγκρίνοντας τις πληροφορίες της ετικέτας μεταξύ των συσκευών διαφόρων 

κατασκευαστών,  να  προτιμηθεί  μια  συσκευή  με  χαμηλή  κατανάλωση  νερού  και 

ρεύματος.  Για  ακόμη  μεγαλύτερη  εξοικονόμηση  ενέργειας  μπορεί  να  επιλεγεί 

πλυντήριο  τύπου  Hot Fill,  που  έχει  τη  δυνατότητα  σύνδεσης  με  τον  ηλιακό 

θερμοσίφωνα  για  την  παροχή  ζεστού  νερού,  εξοικονομώντας  μέχρι  και  55% 

περισσότερη ενέργεια.  

Μερικά μυστικά για τη χρήση και τη λειτουργία των πλυντηρίων ρούχων είναι τα 

παρακάτω: [36], [38]

• Είναι αποδεδειγμένο ότι τα ρούχα καθαρίζουν εξίσου καλά στους 60ο C όσο 

και στους 90ο C και με τα νέα προγράμματα και καθαριστικά ακόμα και στους 

40ο C. Να προτιμάται λοιπόν η λειτουργία σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η 

επιλογή προγράμματος πλύσης 40ο C αντί 60ο C εξοικονομεί 35% ηλεκτρική 

ενέργεια.

• Κάθε πλύση πρέπει να γίνεται με γεμάτο πλυντήριο (4,5–5 κιλά και 1,5–2 

κιλά  για  ευαίσθητα  ρούχα),  γιατί  έτσι  καταναλώνεται  λιγότερη  ηλεκτρική 

ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό, από δύο οικονομικά πλυσίματα.

• Οι  οδηγίες  του  κατασκευαστή  θα  πρέπει  να  ακολουθούνται  πιστά, 

προκειμένου να εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό 

και παράλληλα να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία της συσκευής.

• Η πρόπλυση καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο.

• Για  λίγο  λερωμένα  ρούχα  καλό  είναι  να  χρησιμοποιούνται  προγράμματα 

μικρής διάρκειας. 
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• Το  φίλτρο  του  πλυντηρίου  πρέπει  να  διατηρείται  καθαρό  και  ο  σωλήνας 

παροχής νερού να ελέγχεται στο σημείο σύνδεσης.

• Τέλος, όταν απουσιάζουν όλοι από το σπίτι καλό θα ήταν έκλεινε η παροχή 

νερού του πλυντηρίου. 

Στον  Πίνακα 10  βλέπουμε πόσο μεγάλη διαφορά στην  κατανάλωση και  κατά 

συνέπεια  στο  κόστος  λειτουργίας  παρουσιάζουν  τα  διαφορετικά  προγράμματα 

πλύσης. [38]

Πίνακας 10: Κατανάλωση πλυντηρίου ρούχων

Πηγή : Δ.Ε.Η., www.dei.gr

Πολύ  μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  ο  Πίνακας  11,  ο  οποίος  συγκρίνει  το 

κόστος  λειτουργίας  των  πλυντηρίων  ανάλογα  με  την  κατηγορία  ενεργειακής 

απόδοσης στην οποία ανήκουν. [36]

Κατηγορία
Ενεργειακή

ς
Απόδοσης

kWh / 
κύκλο 

πλυσίματο
ς

€ / 
kWh

Αρ. κύκλων / 
Μήνα Μήνες / Έτος

Ετήσιο 
Κόστος 

Ενέργειας (€)

A 0,19x5 0,1 22 12 25,08

C 0,25x5 0,1 22 12 33,00

G 0,39x5 0,1 22 12 51,48

Πίνακας 11: Σύγκριση κόστους ανά κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

 των πλυντηρίων ρούχων

Πηγή : Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, www.cres.gr/energy_saving/  

Ktiria/electrikes_syskeves.htm
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4.2.5.6 Πλυντήριο Πιάτων

Για τα πλυντήρια πιάτων η κατάσταση είναι παρόμοια με αυτή που ισχύει για τα 

πλυντήρια ρούχων. Τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε είναι τα εξής: [36]

• Επιλογή κατηγορίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

• Επιλογή συσκευής με μικρή κατανάλωση νερού και ρεύματος.

• Για λίγα σκεύη, επιλογή οικονομικού προγράμματος.

• Προτίμηση πλυσίματος με γεμάτο πλυντήριο, καθώς έτσι καταναλώνονται 

λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια,  νερό και  απορρυπαντικό,  από ότι  σε δύο 

οικονομικά πλυσίματα.

• Για  λίγο  λερωμένα  σκεύη  χρησιμοποίηση  προγράμματος  μικρής 

διάρκειας.

• Η πρόπλυση είναι καλό να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο.  

• Το φίλτρο του πλυντηρίου πρέπει να διατηρείται καθαρό και να ελέγχεται 

συχνά ο σωλήνας παροχής νερού στο σημείο σύνδεσης.

Όσον αφορά τις διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης των πλυντηρίων 

πιάτων, η κατάσταση έχει ως ακολούθως.

Κατηγορία
Ενεργειακή

ς
Απόδοσης

kWh / 
κύκλο 

πλυσίματο
ς

€ / 
kWh

Αρ. κύκλων / 
Μήνα Μήνες / Έτος

Ετήσιο 
Κόστος 

Ενέργειας (€)

A 1,06 0,1 24 12 30,53

C 1,55 0,1 24 12 44,64

G 2,00 0,1 24 12 57,60

Πίνακας 12: Σύγκριση κόστους ανά κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

 των πλυντηρίων πιάτων

Πηγή : Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, www.cres.gr/energy_saving/  

Ktiria/electrikes_syskeves.htm

Ενώ η κατάσταση ανάλογα με το μέγεθος του πλυντηρίου και την θερμοκρασία 

πλύσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. [38]
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Πίνακας 13: Κατανάλωση πλυντηρίου πιάτων

Πηγή : Δ.Ε.Η., www.dei.gr

4.2.5.7 Μικροσυσκευές

Πριν την αγορά μιας συσκευής θα πρέπει να γίνεται σωστή ενημέρωση για την 

κατανάλωση  της  σε  ρεύμα  δεδομένου  ότι  υπάρχουν  διαφορές  από  συσκευή  σε 

συσκευή, ακόμη και κατά τη λειτουργία αναμονής τους. Μερικές συμβουλές είναι οι 

εξής: [36]

• Οι μικρές συσκευές γενικά καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα από τις μεγάλες, 

για αυτό καλό είναι να προτιμώνται.

• Για μικρές ποσότητες φαγητού να χρησιμοποιείται ο φούρνος μικροκυμάτων 

αντί  για  το  φούρνο  της  κουζίνας,  γιατί  εξοικονομεί  χρόνο  και  ηλεκτρική 

ενέργεια.  Η  ψηστιέρα  είναι  επίσης  πιο  οικονομική  από  το  φούρνο  της 

κουζίνας.

• Όταν χρειάζεται λίγο ζεστό νερό, να μην ανάβεται ο θερμοσίφωνας, αλλά να 

προτιμάται κάποιος βραστήρας.

• Καμία συσκευή, όπως η τηλεόραση, η καφετιέρα και το σίδερο δεν πρέπει να 

μένει αναμμένη όταν δεν χρησιμοποιείται.

• Όλες οι συσκευές, όπως η τηλεόραση, το βίντεο και το στερεοφωνικό πρέπει 

να κλείνονται από το διακόπτη τους και όχι από το τηλεκοντρόλ, γιατί έτσι 

μένουν σε λειτουργία αναμονής (stand-by) και συνεχίζουν να καταναλώνουν 

ρεύμα. Σύμφωνα με στοιχεία του IEA, στη φάση αναμονής των ηλεκτρικών 

συσκευών  σπαταλάται  σε  διεθνές  επίπεδο  ηλεκτρική  ενέργεια  ίση  με  5% 

-15% της ηλεκτρικής οικιακής κατανάλωσης.

Στον  Πίνακα  14  μπορούμε  να  δούμε  πόση  ενέργεια  καταναλώνουν  οι 

μικροσυσκευές  που  χρησιμοποιούμε  στην  καθημερινή  μας  ζωή,  καθώς  και  να 

εκτιμήσουμε πόσο περίπου μας κοστίζει η χρήση τους. [38] 
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Πίνακας 14: Κατανάλωση πλυντηρίου πιάτων

Πηγή : Δ.Ε.Η., www.dei.gr

4.2.6 Ατομική Ευθύνη

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω στοιχεία που έχουν αναλυθεί, όσον αφορά την 

εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινότητα, διαπιστώνουμε ότι ο κάθε άνθρωπος 

μπορεί να συνεισφέρει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλάζοντας απλά τρόπο 

σκέψης  και  λειτουργίας  και  υιοθετώντας  κάποιες  αρχές  στον  τρόπο  ζωής  μας 

μπορούμε  να  συμβάλουμε  σημαντικά  στην  βελτίωση  του  δικού  μας  ουσιαστικά 

περιβάλλοντος. 

Η  επιστήμη  όμως  στην  προσπάθεια  της  για  δραστική  αντιμετώπιση  του 

ενεργειακού προβλήματος έχει προχωρήσει και ένα βήμα παρακάτω, μελετώντας τη 

δυνατότητα  κατασκευής  ενός  σπιτιού  εκ  θεμελίων  πιο  φιλικό  στο  περιβάλλον, 

περισσότερο αυτόνομο και  με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Το «βιοκλιματικό 

σπίτι», όπως αποκαλείται σήμερα, θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο.  
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5 Βιοκλιματικό Σπίτι

5.1 Εισαγωγή

Είναι γεγονός ότι το κτίριο είναι παράγων και αποδέκτης του περιβαλλοντικού 

και  ενεργειακού  προβλήματος.  Υπάρχουν  ρυπογόνα  και  καθαρά,  σπάταλα  και 

οικονομικά, δύσκαμπτα αλλά και «ευφυή», δηλαδή προσαρμοζόμενα – ακόμη και 

αυτομάτως – κτίρια.

Ας μελετήσουμε όμως το θέμα από την αρχή του. Ο τρόπος που χτίστηκαν οι 

πόλεις  μετά  τη  βιομηχανική  επανάσταση  –  και  ιδίως  μετά  τον  πόλεμο  –  έχει 

περιφρονήσει  την  ενεργειακή  συμπεριφορά  των  κτιρίων,  εξαιτίας  των  πενιχρών 

πόρων, της μικρής αρχικά έντασης του προβλήματος, αλλά και της άγνοιας. 

Η  πρώτη  αντίδραση  στη  θεωρία  και  στην  πρακτική  της  αρχιτεκτονικής 

εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’70 εξαιτίας της μείζονος ενεργειακής κρίσης, με το 

αίτημα  της  ενεργειακής  αυτονομίας  των  κτιρίων.  Πολλές  ενδιαφέρουσες  ιδέες 

οδηγήθηκαν  τότε  σε  αδιέξοδο,  τόσο  λόγω  της  τεχνολογικής  και  οικονομικής 

υπερφόρτωσης  των  προτάσεων  όσο  και  της  ανύπαρκτης  επαφής  με  την  τότε 

πρωτοπορία του λεγόμενου «μεταμοντερνισμού». [39]

Η νέα διατύπωση του αιτήματος γίνεται σήμερα – μετά τη δεκαετία του ’90 – στο 

πλαίσιο μιας δραματικά ανανεωμένης αρχιτεκτονικής κοινότητας που χειρίζεται με 

άνεση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα νέα υλικά, στο πλαίσιο μιας εν εξελίξει 

προσπάθειας  για  τη  θέσπιση  αυστηρότερων  κανονισμών  και  συστημάτων 

πιστοποίησης, αλλά κυρίως στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κοινωνικής κινητοποίησης 

για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτής της νέας 

εποχής είναι η ενσωμάτωση του αιτήματος για περιβαλλοντικώς φιλικά κτίρια στο 

λεξιλόγιο της νέας αρχιτεκτονικής.

Η  αρχιτεκτονική  μπορεί  να  παραμείνει  ή  να  γίνει  ένας  μηχανισμός  φιλικής 

δράσης προς  το περιβάλλον.  Αυτό πρέπει  να  γίνει  κατανοητό εις  βάθος ώστε  να 

αποφευχθεί ο συνήθης, εύκολος και συνήθως αδιέξοδος αφορισμός πως ό,τι κτίζεται 

είναι περιβαλλοντικά επιβλαβές. Το κτίζειν δεν είναι μόνο αναπόφευκτο, αλλά μπορεί 

να γίνει και εργαλείο περιβαλλοντικά φιλικής δράσης. Κυρίως μπορεί να γίνει ένα 

εργαλείο  που  θα  πείσει  ότι  η  αισθητική  και  το  περιβάλλον  είναι  έννοιες 
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συγκοινωνούσες, ακόμη και στις τολμηρότερες εκφάνσεις της περιπετειώδους σχέσης 

τους.  

5.2 Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Βιοκλιματική  είναι  η  αρχιτεκτονική  που  θεωρεί  το  κλίμα  ως  έναν  από  τους 

σοβαρότερους  παράγοντες  που  καθορίζουν  το  σχεδιασμό  των  κτιρίων.  Μια 

κατασκευή στην Αίγυπτο δεν μπορεί παρά να διαφέρει ριζικά από μια κατασκευή 

στην Αλάσκα ή στη Σιβηρία. Στα ψυχρά βόρεια κλίματα προέχει η προστασία από το 

ψύχος και η αξιοποίηση της ελάχιστης ηλιοφάνειας για τη θέρμανση. Στα τροπικά 

κλίματα  προέχει  η  προστασία  από  τον  ήλιο  και  η  αξιοποίηση  της  χαμηλής 

θερμοκρασίας του υπεδάφους, όπως επίσης και της ελάχιστης αύρας για δροσισμό. Σε 

ήπια,  εύκρατα,  μεσογειακά  κλίματα,  όπως  της  Ελλάδας,  τα  κτίρια  μπορούν,  εάν 

σχεδιαστούν σωστά, να θερμαίνονται από τον ήλιο σε ένα ποσοστό 60 έως 70% το 

χειμώνα και το καλοκαίρι να διατηρούνται δροσερά χωρίς κλιματισμό. [39]

Βιοκλιματικός σχεδιασμός ενός κτιρίου είναι ο σχεδιασμός ο οποίος λαμβάνοντας 

υπόψη  το  κλίμα  κάθε  περιοχής,  στοχεύει  στην  εξασφάλιση  των  απαραίτητων 

εσωκλιματικών  συνθηκών  (θερμική  και  οπτική  άνεση,  ποιότητα  αέρα)  με  την 

ελάχιστη  δυνατή  κατανάλωση  ενέργειας,  αξιοποιώντας  τις  διαθέσιμες 

περιβαλλοντικές  πηγές  (ήλιο,  αέρα  -  άνεμο,  νερό,  έδαφος).  Ο  βιοκλιματικός 

σχεδιασμός συνεισφέρει στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη 

και το φωτισμό των κτιρίων. [40]

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο μπορεί να αφορούν: [41]

• Το κτιριακό κέλυφος (π.χ. θερμομόνωση, κατάλληλα συστήματα ανοιγμάτων, 

παθητικά ηλιακά συστήματα).

• Τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (π.χ. χρήση βλάστησης).

• Την  ορθολογική  χρήση  του  κτιρίου  και  την  αξιοποίηση  των  δομικών  του 

στοιχείων  (π.χ.  ενεργειακή  διαχείριση,  φυσικός  αερισμός,  αξιοποίηση  της 

θερμικής μάζας).
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5.2.1 Βασικές Αρχές 

Οι σημαντικότερες αρχές στις οποίες βασίζεται ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι 

οι εξής : [40]

• Θερμική προστασία των κτιρίων τόσο το χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι με τη 

χρήση κατάλληλων τεχνικών που εφαρμόζονται στο εξωτερικό κέλυφος των 

κτιρίων, ιδιαίτερα με την κατάλληλη θερμομόνωση και αεροστεγάνωση του 

κτιρίου και των ανοιγμάτων του.

• Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των κτιρίων τη χειμερινή 

περίοδο και για φυσικό φωτισμό όλο το χρόνο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον 

προσανατολισμό  των  χώρων  και  ιδιαίτερα  των  ανοιγμάτων  (ο  νότιος 

προσανατολισμός  είναι  ο  καταλληλότερος)  και  την  διαρρύθμιση  των 

εσωτερικών χώρων ανάλογα με τις θερμικές τους ανάγκες και με τα παθητικά 

ηλιακά  συστήματα που  συλλέγουν την  ηλιακή  ακτινοβολία  και  αποτελούν 

«φυσικά» συστήματα θέρμανσης, αλλά και φωτισμού.

• Προστασία των κτιρίων από τον καλοκαιρινό ήλιο, κυρίως μέσω της σκίασης, 

αλλά και της κατάλληλης κατασκευής του κελύφους.

• Απομάκρυνση  της  θερμότητας  που  το  καλοκαίρι  συσσωρεύεται  μέσα  στο 

κτίριο  με  φυσικό τρόπο προς  το  εξωτερικό περιβάλλον με συστήματα και 

τεχνικές παθητικού δροσισμού, όπως ο φυσικός αερισμός τις νυχτερινές ώρες.

• Εξασφάλιση  επαρκούς  φυσικού  φωτισμού  και  ελέγχου  της  φωτεινής 

ακτινοβολίας ώστε να υπάρχει επάρκεια και ομαλή κατανομή του φωτός μέσα 

στους χώρους.

• Βελτίωση του κλίματος έξω και  γύρω από τα κτίρια,  με τον βιοκλιματικό 

σχεδιασμό  των  εξωτερικών  χώρων  και,  εν  γένει,  του  δομημένου 

περιβάλλοντος, ακολουθώντας όλες τις παραπάνω αρχές.

• Χρήση  παθητικών  συστημάτων  (  ηλιακά  συστήματα  θέρμανσης,  τεχνικές 

φυσικού δροσισμού και φυσικού φωτισμού ).
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5.2.2 Χωροθέτηση, Σχήμα και Προσανατολισμός Κτιρίου

Οι  εργασίες  που  απαιτούνται  για  τη  χωροθέτηση  μιας  κατοικίας  αφορούν  τη 

μελέτη του υπεδάφους με χρήση γεωλογικών χαρτών, της ηχορύπανσης, καθώς και 

του φυσικού ανάγλυφου της γύρω περιοχής.

Το  σχήμα  του  κτιρίου  όπως  επίσης  και  ο  προσανατολισμός  του  αποτελούν 

κεντρικούς άξονες του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Αν είναι δυνατή η επιλογή του 

οικοπέδου καλό είναι  να επιλέγεται ένα οικόπεδο με θέα προς το νότο και κύριο 

άξονα κατά τη φορά ανατολής – δύσης. Έτσι το κτίριο καλύπτεται από τους βορινούς 

ανέμους,  ενώ  παράλληλα  γίνεται  δυνατή  η  εκμετάλλευση  της  θερμικής  ηλιακής 

ενέργειας. [42]

Τα περισσότερα ανοίγματα καλό είναι να βρίσκονται προς τη νότια πλευρά του, 

προσφέροντας  έτσι  μεγαλύτερη  ηλιακή  ακτινοβολία  το  χειμώνα  και  λιγότερη  το 

καλοκαίρι.  Ενώ  πολύ  σημαντική  είναι  η  αποφυγή  κάθε  σκιασμού  από  τη  νότια 

πλευρά του οικοπέδου.  Όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση της κατοικίας, καλό 

θα ήταν να διαμορφώσουμε στο νότιο τμήμα της το καθιστικό, την κουζίνα και τα 

υπνοδωμάτια. Η βορινή πλευρά, αν δεν «κολλάει» σε κάποιο άλλο κτίριο, καλό είναι 

να προστατεύεται από ψηλά δέντρα ή να δημιουργούνται σε αυτή κλειστοί χώροι 

στάθμευσης ή αποθήκες, ώστε να αποφεύγεται η απευθείας επαφή με τους ψυχρούς, 

βόρειους ανέμους. Η δυτική και η ανατολική πλευρά του κτιρίου δέχονται ίσα ποσά 

ακτινοβολίας. 

5.2.3 Θερμομόνωση Κτιριακού Κελύφους

Η  θερμική  προστασία  του  κελύφους  είναι  βασική  προϋπόθεση  για  τη  σωστή 

θερμική συμπεριφορά οποιουδήποτε κτιρίου. Η θερμομόνωση αποτελεί βασική αρχή 

θερμικής προστασίας, μειώνοντας τις ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ του κτιρίου και 

του  περιβάλλοντος.  Συνίσταται  από  ένα  σύνολο  κατασκευαστικών-δομικών 

στοιχείων (υλικών και συστημάτων) και συνδέεται άμεσα με το κόστος κατασκευής 

και λειτουργίας των κτιρίων. [43]

 Τα  συνήθη  θερμομονωτικά  υλικά  εμποδίζουν  την  αγωγή  θερμότητας  από  το 

κτίριο προς το εξωτερικό περιβάλλον (αντίστροφα το καλοκαίρι) επειδή περιέχουν 

ακίνητο  αέρα  παγιδευμένο  είτε  σε  ίνες  (π.χ.  υαλοβάμβακας)  είτε  σε  κλειστές 

κυψελίδες  (π.χ.  διογκωμένη  πολυστερίνη).  Η  θερμική  αντίσταση και,  συνεπώς,  η 
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θερμομονωτική ικανότητα του κάθε δομικού στοιχείου εξαρτάται  από τη θερμική 

αγωγιμότητα του υλικού και αυξάνεται με το πάχος του.

Εικόνα 4 : Επιδράσεις που υφίσταται το κτιριακό κέλυφος

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/thermiki_prostasia_kelyfous_thermomonosi.htm

Εν γένει,  συνιστάται  τα  θερμομονωτικά  υλικά  να  τοποθετούνται  εξωτερικά  ή 

ενδιάμεσα στις τοιχοποιίες, οροφές και δάπεδα, έτσι ώστε να μην αδρανοποιείται η 

θερμική  μάζα  (θερμοχωρητικότητα)  του  κελύφους.  Η  τοποθέτησή  της  όμως 

εξαρτάται  από τεχνικοοικονομικούς  παράγοντες,  αλλά και  από τη χρήση (ωράριο 

λειτουργίας) των χώρων. 

Ένα  προσεκτικά  μονωμένο  κτίριο  με  την  απαιτούμενη  από  τους  ισχύοντες 

κανονισμούς θερμομόνωση, καλύπτει εν γένει τις ανάγκες ενός σωστά σχεδιασμένου 

από ενεργειακή άποψη κτιρίου, αρκεί να προσεχθεί η μόνωση όλων των δομικών 

στοιχείων  ώστε  να  αποφεύγονται  οι  θερμογέφυρες  (αμόνωτα  ή  περιορισμένης 

μονωτικής ικανότητας στοιχεία του κελύφους), οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν 

«ευαίσθητα» σημεία στην οικοδομή, ακόμα και συμπύκνωση υδρατμών. [43]

Εκτός  από  τα  αδιαφανή  σημεία  του  κελύφους  (τοίχους,  οροφές,  δάπεδα)  θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται η θερμική προστασία των ανοιγμάτων, με τη χρήση διπλών 

(ή  τριπλών για  πολύ  ψυχρές  περιοχές,  γενικά δεν  συνιστώνται  για  τις  Ελληνικές 
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κλιματικές συνθήκες), είτε απλών είτε βελτιωμένων υαλοπινάκων, θερμομονωτικών 

κουφωμάτων και, σε πολλές περιπτώσεις, με τη χρήση κινητής νυκτερινής μόνωσης 

(π.χ. θερμομονωτικά ρολά ή παντζούρια, θερμοκουρτίνες, κ.α). 

Η  θερμομόνωση  του  κτιρίου  συνεισφέρει  θετικά  στη  θερμική  προστασία  του 

κτιρίου  κατά  τους  καλοκαιρινούς  μήνες,  ιδιαίτερα  εφ'  όσον  συνδυάζεται  με  τον 

απαιτούμενο αερισμό, ιδιαίτερα το νυχτερινό. Όταν δεν υπάρχει επαρκής αερισμός 

του κτιρίου, η αυξημένη μόνωση του κελύφους, πέραν της προβλεπόμενης από τους 

κανονισμούς, επιβαρύνει τη θερμική λειτουργία του το καλοκαίρι, καθώς εμποδίζει 

την «αποφόρτιση» του κτιρίου από τη συσσωρευμένη θερμότητα. 

5.2.4 Θέρμανση

Για την επίτευξη τη θέρμανσης της οικίας από τον ήλιο στρέφουμε τη μεγάλη 

πλευρά  του  προς  το  νότο.  Τα  πυκνά  και  μεγάλα  νότια  ανοίγματα  επιτρέπουν  το 

χειμώνα  τη  διείσδυση  του  ήλιου,  που  κινείται  χαμηλά,  σε  μεγάλο  βάθος  στον 

εσωτερικό χώρο. Μια κατασκευή που αποτελείται από βαριά υλικά (τούβλο, πέτρα, 

μπετόν, πηλό, πλακάκι, μάρμαρο) μπορεί να αποθηκεύσει την ενέργεια του ήλιου και 

να τη συγκρατήσει, διατηρώντας θερμούς τους χώρους ως το πρωί, όταν θα ξαναβγεί 

ο  ήλιος  για  να  τους  ξαναζεστάνει.  Προϋπόθεση  βέβαια  είναι  η  καλή  εξωτερική 

μόνωση και η διάταξη των κύριων χώρων χρήσης στη νότια ζώνη του κτιρίου. [39] 

Η θέρμανση των κτιρίων από τον ήλιο μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο 

με την προσθήκη των ονομαζόμενων παθητικών ηλιακών συστημάτων, τα οποία θα 

μελετηθούν αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.

5.2.5 Παθητικά Συστήματα Θέρμανσης

 Τα παθητικά συστήματα θέρμανσης είναι συστήματα τα οποία αξιοποιούν τις 

φυσικές πηγές για τη θέρμανση ή ψύξη του κτιρίου, χωρίς την παρεμβολή μηχανικών 

μέσων. Τέτοιου είδους συστήματα είναι είτε με άμεσο, είτε έμμεσο κέρδος, όπως οι 

ηλιακοί  τοίχοι,  το θερμοκήπιο και το ηλιακό αίθριο.  Η λειτουργία τους βασίζεται 

στην ανταλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον και περιλαμβάνει και την αποθήκευση 

και  τη  διανομή  της  ενέργειας  μέσα  στους  χώρους.  Τα  παθητικά  συστήματα 

αποτελούν δομικά στοιχεία του κτιρίου και  εφόσον υποβοηθούνται  από μηχανικό 
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σύστημα μικρής  χαμηλής κατανάλωσης,  όπως ανεμιστήρα,  ονομάζονται  υβριδικά. 

Στόχος της επιλογής και της διαστασιολόγησης των παθητικών συστημάτων είναι η 

βελτίωση της θερμικής άνεσης με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας για όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη περίοδο του έτους. Τα συστήματα αυτά προσαρτώνται σε όψεις 

του κτιρίου με νότιο προσανατολισμό, με δυνατότητα απόκλισης μέχρι 30o ανατολικά 

ή δυτικά του καθαρού Νότου. Ενώ, τέλος, το καλοκαίρι θα πρέπει να συνδυάζονται 

με ηλιοπροστασία και συχνά με δυνατότητα αερισμού. [44]

5.2.5.1 Παθητικά Συστήματα Θέρμανσης Άμεσου Κέρδους

Το  πιο  σημαντικό  στοιχείο  στην  εκμετάλλευση  της  ηλιακής  ενέργειας  για 

θέρμανση των κτιρίων το χειμώνα,  αλλά και  για  αποφυγή της υπερθέρμανσης το 

καλοκαίρι,  είναι  ο  σωστός  προσανατολισμός  των  ανοιγμάτων.  Νότια  ανοίγματα 

δέχονται  την  περισσότερη  ηλιακή ακτινοβολία  το  χειμώνα και,  με  το  κατάλληλο 

οριζόντιο  σκίαστρο,  ελάχιστη  το  καλοκαίρι.  Ανοίγματα στο  βορρά βοηθούν στην 

καλύτερη ποιότητα φωτισμού στο χώρο γιατί δέχονται μόνο διάχυτο και όχι άμεσο 

φώς, συνιστώνται για το καλοκαίρι, αλλά πρέπει να είναι περιορισμένης επιφάνειας 

γιατί παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες και ελάχιστα κέρδη το χειμώνα. Ανατολικά και 

δυτικά  ανοίγματα  έχουν  τη  χειρότερη  συμπεριφορά  όλο  το  χρόνο,  για  αυτό 

συνιστώνται μόνο όπου είναι απαραίτητα για λόγους φωτισμού ή θέας. Ιδιαίτερα τα 

δυτικά ανοίγματα είναι πολύ δυσμενή το καλοκαίρι, καθώς δέχονται άμεσα ήλιο μετά 

το μεσημέρι.  Γενικά στα ανατολικά και  δυτικά ανοίγματα πρέπει  να προβλέπεται 

σκίαση κατά προτίμηση εξωτερική και κατακόρυφου τύπου. [45]

Ο  ηλιασμός  των  κτιρίων  και  μάλιστα  από  τη  θέση  του  επιθυμητού 

προσανατολισμού, είναι συχνά δυσχερής έως αδύνατος, ιδιαίτερα σε πυκνοδομημένες 

περιοχές.  Υπάρχουν  όμως  πολλές  λύσεις  για  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής 

συμπεριφοράς κτιρίων σε δυσμενείς προσανατολισμούς και με ελάχιστη πρόσβαση 

στο  άμεσο ηλιακό φως,  απλά απαιτούν περισσότερη αρχιτεκτονική ευλυγισία  και 

φαντασία  (π.χ.  φεγγίτες  ή  κατάλληλα  ανοίγματα  στην  οροφή).  Υπάρχουν  πολλά 

παραδείγματα επιτυχημένων ηλιακών κτιρίων μέσα στον πυκνοδομημένο ιστό των 

πόλεων. Εξ' άλλου, στόχος του ενεργειακού σχεδιασμού δεν είναι να καλύψει όλα τα 

ενεργειακά φορτία από τον ήλιο, αλλά απλά να παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες με τον 

οικονομικότερο τρόπο στα εκάστοτε τοπικά δεδομένα.
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Ως σύστημα άμεσου κέρδους ορίζεται το σύστημα το οποίο αξιοποιεί την ηλιακή 

ενέργεια,  η  οποία  συλλέγεται  από  ανοίγματα  κατάλληλου  προσανατολισμού  για 

θέρμανση των χώρων. Αποτελείται από τα ανοίγματα, κατάλληλα τοποθετημένα και 

διαστασιολογημένα,  την  απαιτούμενη  θερμική  μάζα  (χρήση  υλικών  υψηλής 

θερμοχωρητικότητας),  την  κατάλληλη  θερμική  προστασία  (μόνωση  του 

περιβλήματος, διπλοί υαλοπίνακες, νυκτερινή μόνωση), αλλά και την απαιτούμενη 

ηλιοπροστασία κατά τους θερινούς μήνες. [45]

Η ηλιακή ενέργεια συλλέγεται από τους υαλοπίνακες, τους οποίους και διαπερνά 

κατά το μεγαλύτερο μέρος της, μέρος αυτής αποδίδεται σε μορφή θερμότητας άμεσα 

στον αέρα του χώρου, ενώ μέρος αποθηκεύεται στη μάζα του κτιρίου (τοίχοι, δάπεδα, 

οροφές, όταν αυτά έχουν επαρκή θερμοχωρητικότητα) και αποδίδεται στο χώρο με 

χρονική υστέρηση. 

Η  εξοικονόμηση  ενέργειας  που  προκύπτει  από  τα  αυξημένα  νότια  ανοίγματα 

εξαρτάται από την επιφάνεια των ανοιγμάτων, αλλά και από τη συνολική λειτουργία 

του  κτιρίου  (μόνωση,  εσωτερικά  κέρδη,  κλίμα  της  περιοχής,  κ.λπ.).  Σε  ψυχρές 

περιοχές, η αυξημένη γυάλινη επιφάνεια, λόγω θερμικών απωλειών τη νύχτα, μπορεί 

να αυξήσει  το  φορτίο  θέρμανσης του κτιρίου.  Για  τον  περιορισμό των θερμικών 

αυτών  απωλειών,  συνιστάται  νυκτερινή  προστασία  των  ανοιγμάτων  με  κινητά 

θερμομονωτικά παντζούρια, ρολά ή κουρτίνες. Ενώ η απαιτούμενη ηλιοπροστασία 

για  αποφυγή  της  θερινής  υπερθέρμανσης  εξασφαλίζεται  από  τη  σκίαση  των 

ανοιγμάτων από σταθερά ή κινητά σκίαστρα. 

5.2.5.2 Παθητικά Συστήματα Θέρμανσης Έμμεσου Κέρδους

Συστήματα  έμμεσου  κέρδους  είναι  τα  παθητικά  ηλιακά  συστήματα  που 

συλλέγουν  την  ηλιακή  ενέργεια  και  την  αποδίδουν  με  έμμεσο  τρόπο  στους 

εσωτερικούς  χώρους  του  κτιρίου,  μέσω  είτε  δομικών  στοιχείων  είτε  ανοιγμάτων 

διαφόρων ειδών.
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5.2.5.2.1 Ηλιακοί Τοίχοι

Οι ηλιακοί τοίχοι συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και τη μεταδίδουν σε μορφή 

θερμότητας  στους  χώρους.  Αποτελούνται  από  τοιχοποιίες  συνδυαζόμενες  με 

υαλοστάσιο, τοποθετημένο εξωτερικά, σε απόσταση 5-15 cm. Η τοιχοποιία μπορεί να 

είναι είτε αμόνωτος τοίχος μεγάλης θερμικής μάζας, είτε θερμομονωμένη κατασκευή. 

Ενώ το υαλοστάσιο μπορεί να είναι σταθερό ή ανοιγόμενο και να φέρει μονούς ή 

διπλούς υαλοπίνακες. [46]

Από  μετρήσεις,  ενεργειακές  καταγραφές  και  προσομοιώσεις  βιοκλιματικών 

κτιρίων  σε  διάφορες  περιοχές,  προκύπτει  ότι  μπορούν  να  συνεισφέρουν  σε 

εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση κατοικιών σε ποσοστό 10-40%, καθώς και σε 

μεγαλύτερα ποσοστά σε περιοχές με σχετικά ήπιο κλίμα. 

 Οι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης αποτελούνται από τοίχο κατασκευασμένο από 

υλικά  υψηλής  θερμοχωρητικότητας  όπως  σκυρόδεμα,  πέτρα,  συμπαγή  τούβλα,  ή 

δοχεία που περιέχουν νερό ή άλλο υλικό (υλικό αλλαγής φάσης). Η εξωτερική τους 

επιφάνεια  είναι  σκούρου  χρώματος  για  αύξηση  της  απορρόφησης  της  ηλιακής 

ακτινοβολίας. Η απορροφώμενη ακτινοβολία μεταδίδεται με αγωγή, ακτινοβολία και 

συναγωγή - μεταφορά μέσω του αέρα -  στον εσωτερικό χώρο. 

Στην  περίπτωση  του  τοίχου  Trombe  -  Michel,  μέρος  της  συλλεγόμενης 

θερμότητας στο διάκενο μεταξύ τοίχου και υαλοπίνακα μεταφέρεται μέσω θυρίδων 

στον εσωτερικό χώρο. Οι θυρίδες του τοίχου βρίσκονται στο άνω και κάτω τμήμα του 

και κατά τη διάρκεια της ημέρας το χειμώνα παραμένουν ανοικτές. Έτσι, μέρος της 

θερμικής ενέργειας που συσσωρεύεται στο διάκενο (μεταξύ τοίχου και υαλοστασίου) 

μεταφέρεται με φυσική κυκλοφορία του αέρα από τις θυρίδες στο επάνω μέρος του 

τοίχου στον εσωτερικό χώρο. Αντίστοιχα, ο ψυχρός αέρας του χώρου μεταφέρεται 

μέσω των θυρίδων στο κάτω μέρος του τοίχου στο διάκενο, όπου και θερμαίνεται και 

ανέρχεται, δημιουργώντας συνεχή ροή θερμότητας προς το χώρο. Κατά τη διάρκεια 

της  νύκτας  και  τις  νεφοσκεπείς  ημέρες  οι  θυρίδες  στο  επάνω  μέρος  του  τοίχου 

μπορούν να παραμένουν κλειστές,  ώστε να εμποδίζεται η αντίστροφη κίνηση του 

θερμού αέρα από το χώρο προς την εξωτερική ψυχρή επιφάνεια του υαλοπίνακα. [46]
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Εικόνα 5 : Λειτουργία Τοίχου Trombe

Πηγή: www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/pathitika_iliaka_systimata

emmeso_ kerdos_iliakoi_toixoi.htm

 

Για  όλους  τους  τοίχους  θερμικής  αποθήκευσης  απαιτείται  ηλιοπροστασία  της 

συλλεκτικής  επιφάνειας  κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού  με  κινητά  εξωτερικά 

πετάσματα.  Παράλληλα,  συνιστάται  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας  να  ανοίγουν 

τμήματα  του  υαλοστασίου,  ώστε  ο  αέρας  που  βρίσκεται  στο  διάκενο,  να 

κατευθύνεται  προς  το  εξωτερικό  περιβάλλον,  παρασύροντας  και  τον  αέρα  του 

εσωτερικού χώρου. Ακόμη κατά τη διάρκεια της νύκτας, καθώς και τις νεφοσκεπείς 

ημέρες οι θυρίδες στο επάνω μέρος του τοίχου μπορούν να παραμένουν κλειστές, 

ώστε να εμποδίζεται η αντίστροφη κίνηση του θερμού αέρα από το χώρο προς την 

εξωτερική ψυχρή επιφάνεια του υαλοπίνακα. 

Τέλος,  στις  περιοχές  όπου  παρατηρούνται  χαμηλές  θερμοκρασίες  κατά  τη 

χειμερινή  περίοδο  συνιστώνται  διπλοί  υαλοπίνακες  στο  υαλοστάσιο  καθώς  και 

νυχτερινή προστασία με κινητά θερμομονωτικά εσωτερικά (στο διάκενο) ή εξωτερικά 

πετάσματα.

5.2.5.2.2 Αεριζόμενο Κέλυφος

Πρόκειται  για  κατασκευή  διπλού  κελύφους  είτε  στην  οροφή  είτε  στους 

εξωτερικούς  τοίχους  του  κτιρίου,  μέσα  στην  οποία  κυκλοφορεί  ο  αέρας  του 

εξωτερικού  χώρου.  Κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού,  το  αεριζόμενο  κέλυφος 

συνεισφέρει τόσο στη σκίαση του περιβλήματος και, συνεπώς, στη μειωμένη θερμική 

επιβάρυνση του κτιρίου, όσο και στη μεταφορά θερμότητας από το περίβλημα στο 
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εξωτερικό  περιβάλλον,  μέσω  του  αέρα  που  κυκλοφορεί  στο  διάκενο  του 

κελύφους.[47]

 Το  αεριζόμενο  κέλυφος  μπορεί  να  συνεισφέρει  και  στην  αυξημένη  θερμική 

προστασία του κτιρίου κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς ο αέρας που κυκλοφορεί 

στο  κέλυφος είναι  χαμηλότερης  ταχύτητας  του εξωτερικού  και,  μέσω του διπλού 

κελύφους,  οι  θερμικές  απώλειες  προς  το  εξωτερικό  περιβάλλον  περιορίζονται, 

αυξάνεται δηλαδή η θερμομονωτική ικανότητα του κελύφους.  Η κατασκευή αυτή 

βέβαια, προϋποθέτει να είναι θερμομονωμένο το εσωτερικό τμήμα του αεριζόμενου 

κελύφους. 

Εικόνα 6 : Επιδράσεις που υφίσταται το κτιριακό κέλυφος

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/thermiki_prostasia_kelyfous_aerizomeno_kelyfos

5.2.5.2.3 Ηλιακοί Χώροι – Θερμοκήπια

Θερμοκήπιο είναι ο κλειστός χώρος, με μεγάλο ποσοστό γυάλινης επιφάνειας, ο 

οποίος προσαρτάται ή ενσωματώνεται σε τμήμα του κτιριακού κελύφους. [46]

Για την αποτελεσματική του λειτουργία απαιτούνται : 

• νότιος προσανατολισμός ( ± 30 ο N) 

• θυρίδες ή και άλλα ανοίγματα (παράθυρα ή πόρτες) προς το εσωτερικό του 

κτιρίου

• σύστημα σκιασμού και αερισμού 
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Εικόνα 7 : Ηλιακό Θερμοκήπιο

Πηγή :    www  .  evonymos  .  org  

 

Η ηλιακή ακτινοβολία, διερχόμενη από τα νότια υαλοστάσια του θερμοκηπίου, 

μετατρέπεται σε θερμική και μέρος αυτής αποδίδεται άμεσα στο χώρο, αυξάνοντας τη 

θερμοκρασία  του,  ενώ  μέρος  της  αποθηκεύεται  στα  δομικά  στοιχεία  του  χώρου 

(θερμική  μάζα)  και  αποδίδεται  με  χρονική  υστέρηση.  Η  μεταφορά  της  θερμικής 

ενέργειας,  που  συσσωρεύεται  στον  ηλιακό  χώρο,  προς  το  εσωτερικό  του  κτιρίου 

επιτυγχάνεται μέσω των θυρίδων ή ανοιγμάτων του κοινού δομικού στοιχείου. Για τη 

μείωση των θερμικών απωλειών κατά τη χειμερινή περίοδο, συνιστάται η νυχτερινή 

προστασία του υαλοστασίου με θερμομονωτικά εσωτερικά πετάσματα, εκτός αν το 

τμήμα του κτιριακού κελύφους, με το οποίο ο ηλιακός χώρος βρίσκεται σε επαφή, 

είναι θερμομονωμένο.

Εικόνα 8 : Λειτουργία θερμοκηπίου

Πηγή : www  .  cres  .  gr  /  energy  _  saving  /  Ktiria  /  pathitika  _  iliaka  _   

       systimata_  emmeso_kerdos_iliakos_xoros.htm
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Ειδικότερα, σε περιοχές όπου παρατηρούνται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες κατά 

τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, συνιστάται η εφαρμογή διπλών υαλοπινάκων 

στον ηλιακό χώρο, καθώς και θερμομόνωση του κοινού τμήματος της τοιχοποιίας. 

Ενώ για την αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη θερινή περίοδο απαιτείται σκιασμός 

της γυάλινης επιφάνειας του θερμοκηπίου, με εξωτερικά - κατά προτίμηση - κινητά 

σκίαστρα, με σταθερά στέγαστρα, ή με φυλλοβόλο βλάστηση. 

Στην Ελλάδα,  από μετρήσεις  και  προσομοιώσεις  που έγιναν σε κατοικίες  που 

εφαρμόζουν  θερμοκήπια  προκύπτει  ότι  αυτά  συνεισφέρουν  σε  εξοικονόμηση 

ενέργειας για θέρμανση της τάξης του 13 με 30%.

5.2.5.2.4 Ηλιακά Αίθρια     

Ο αιθριακός χώρος ενός κτιρίου ο οποίος επικαλύπτεται με υαλοστάσια αποτελεί 

ένα άλλο σύστημα έμμεσου ηλιακού κέρδους, το ηλιακό αίθριο. Η ηλιακή ενέργεια 

συλλέγεται από το γυάλινο στοιχείο της οροφής, συσσωρεύεται στον εσωτερικό χώρο 

του αιθρίου και μέρος της μεταφέρεται στους περιβάλλοντες εσωτερικούς χώρους του 

κτιρίου μέσω των ανοιγμάτων τους, ενώ μέρος αποθηκεύεται στα δομικά στοιχεία. 

Κατά  τη  χειμερινή  περίοδο  το  ηλιακό  αίθριο  λειτουργεί  και  ως  χώρος  θερμικής 

ανάσχεσης.  Κατά  τη  θερινή  περίοδο  όμως,  για  την  αποφυγή  υπερθέρμανσης, 

απαιτείται αερισμός του αιθρίου μέσω ανοιγμάτων στη γυάλινη οροφή καθώς και 

πλήρης σκιασμός. [46]

5.2.6  Φυσικός Δροσισμός και Παθητικά Συστήματα Δροσισμού

Ο φυσικός δροσισμός αποτελεί την εναλλακτική πρακτική για την εξασφάλιση 

συνθηκών θερμικής άνεσης στα κτίρια το καλοκαίρι, σε μία εποχή όπου η αύξηση της 

εγκατάστασης και χρήσης κλιματιστικών μονάδων και συστημάτων είναι ραγδαία και 

επιφέρει σημαντικά ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα, καθώς 

τα  κλιματιστικά  συστήματα  καταναλώνουν  πολύ  μεγάλες  ποσότητες  ηλεκτρικής 

ενέργειας,  αυξάνουν σημαντικά το ηλεκτρικό φορτίο αιχμής της  χώρας,  αλλά και 

θερμαίνουν με τη λειτουργία τους το εξωτερικό περιβάλλον. Με το φυσικό δροσισμό, 

εκτός  της  εξοικονόμησης  ενέργειας,  βελτιώνονται  σημαντικά  οι  συνθήκες  άνεσης 

μέσα στους χώρους, ακόμα και σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. [48]
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Προϋπόθεση για να διατηρείται δροσιά το καλοκαίρι είναι ο καλός νυχτερινός 

αερισμός, που απάγει το θερμό εσωτερικό αέρα της προηγούμενης ημέρας προς τα 

έξω και εισάγει το δροσερό νυχτερινό αέρα μέσα στο κτίριο, ώστε να ψυχθούν καλά 

οι εσωτερικοί τοίχοι. Νωρίς το πρωί πρέπει να κλείνουν καλά όλα τα παράθυρα και 

να παραμένουν κλειστά. Τότε μόνο οι ψυχροί τοίχοι απορροφούν από τον εσωτερικό 

αέρα,  που  θερμαίνεται  κατά  τη  διάρκεια  της  μέρας,  θερμότητα  και  τον  ψύχουν 

διατηρώντας  τους  χώρους  δροσερούς.  Τα  ανοίγματα  πρέπει  να  σχεδιάζονται  στις 

σωστές θέσεις  ώστε να επιτρέπουν τον πλήρη και διαρκή νυχτερινό αερισμό. Με 

αυτόν  τον  τρόπο  υπάρχει  δυνατότητα  διατήρησης  της  εσωτερικής  θερμοκρασίας 

στους 23ο C ή 25 ο C και το πολύ 27 ο C χωρίς κλιματιστικά, όταν οι εξωτερικές 

θερμοκρασίες φτάνουν ακόμη και τους 40 ο C έως και 42 ο C. [39]  

Η λειτουργία των παθητικών συστημάτων και των τεχνικών δροσισμού βασίζεται 

σε τέσσερις στρατηγικές του βιοκλιματικού σχεδιασμού: [44]

• Στη μείωση των ηλιακών και θερμικών κερδών στο περίβλημα του κτιρίου.

• Στην απόρριψη της θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου προς το φυσικό 

περιβάλλον, προς τον αέρα με αγωγή/συναγωγή, προς τη γη με αγωγή, προς 

τον ουρανό με ακτινοβολία και προς το νερό μέσω εξάτμισης.

• Στην  αξιοποίηση της  θερμοχωρητικότητας  του  κτιρίου  ως  «ρυθμιστή» της 

εσωτερικής θερμοκρασίας.

• Στη βελτίωση της θερμικής άνεσης των ενοίκων. 

             Εικόνα 9 : Εφαρμογή παθητικών συστημάτων δροσισμού

Πηγή : www.cres.gr/kape/education/bioclimatic_brochure.pdf
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5.2.6.1 Ηλιοπροστασία – Θερμική Προστασία

Η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων του κτιρίου είναι η βασικότερη τεχνική για τη 

μείωση  των  θερμικών φορτίων  ενός  κτιρίου  τη  θερινή  περίοδο,  καθώς  η  ηλιακή 

ακτινοβολία η οποία εισέρχεται μέσα από τα ανοίγματα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή 

θερμότητας. Η σωστή ηλιοπροστασία είναι βασική προϋπόθεση για την αποδοτική 

εφαρμογή κάθε άλλης τεχνικής για το δροσισμό ενός κτιρίου, είτε αυτός γίνεται με 

φυσικό είτε με τεχνητό τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση συνεισφέρει σημαντικά στη 

διατήρηση των θερμοκρασιών μέσα στους χώρους σε ανεκτά επίπεδα και, συνεπώς 

στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης. Στη δεύτερη περίπτωση συνεισφέρει 

σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη του κτιρίου και στη μείωση του 

ηλεκτρικού  φορτίου  αιχμής  που  προκύπτει,  καθώς  υπάρχει  σημαντικά  μειωμένη 

θερμική επιβάρυνση από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Η  ηλιοπροστασία  των  ανοιγμάτων  θα  πρέπει  να  εξασφαλίζει  την  ελάχιστη 

εισερχόμενη ακτινοβολία το καλοκαίρι, συνδυάζοντας όμως τη δυνατότητα φυσικού 

φωτισμού, αερισμού και θέας και φυσικά, να μην εμποδίζει τον απαραίτητο ηλιασμό 

κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα.  Επίσης  πρέπει  να  ελέγχεται  και  ο  ηλιασμός  των 

ανοιγμάτων κατά τις ενδιάμεσες περιόδους (άνοιξη-φθινόπωρο).

Η βασικότερη μέθοδος ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων είναι η σκίαση, δηλαδή η 

παρεμπόδιση των ηλιακών ακτινών να φθάνουν στα παράθυρα. Το ίδιο το σχήμα του 

κτιρίου (εσοχές, εξοχές, διατάξεις σε σχήμα Γ ή Π, διαμόρφωση εσωτερικών αυλών ή 

στοών κ.λπ.), αλλά και ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές (όπως πρόβολοι στο νότο) 

μπορούν να αποτελέσουν σύστημα σκίασης του κτιρίου. Επί πλέον, υπάρχει πληθώρα 

σκιάστρων  για  τα  ανοίγματα,  τα  οποία  διακρίνονται  ανάλογα  με  τη  θέση  τους 

(εσωτερικά, εξωτερικά ή ενδιάμεσα των υαλοπινάκων),  ανάλογα με τη γεωμετρία 

τους (κατακόρυφα, οριζόντια, σχαρωτά), ανάλογα με τη δυνατότητα χειρισμού τους 

(σταθερά ή κινητά)  και  τέλος,  ανάλογα με  το υλικό και  τις  θερμικές  και  οπτικές 

ιδιότητες τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 
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5.2.6.1.1 Μόνιμα εξωτερικά σκίαστρα 

Ένας  οριζόντιος  πρόβολος  πάνω  από  ένα  νότια  προσανατολισμένο  παράθυρο 

επιτρέπει στο χειμερινό ήλιο, που βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα να περάσει στο 

εσωτερικό του κτιρίου, ενώ το καλοκαίρι τον εμποδίζει. Το μέγεθος του προβόλου 

αυτού  εξαρτάται  από το  γεωγραφικό  πλάτος  του  τόπου  στον  οποίο  βρίσκεται  το 

κτίριο. Για την Αθήνα, για παράδειγμα, καλές αναλογίες προβόλου είναι αυτές για τις 

οποίες η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της εξωτερικής πλευράς του σκιάστρου και 

του κατωφλιού του ανοίγματος είναι 55-60°. Οι πρόβολοι που εκτείνονται δεξιά και 

αριστερά των ανοιγμάτων είναι πιο αποτελεσματικοί από προβόλους που καλύπτουν 

μόνο το πλάτος του παραθύρου. 

5.2.6.1.2 Κινητά σκίαστρα
 

Γενικά,  από  ενεργειακής  πλευράς,  είναι  καλύτερο  να  χρησιμοποιούνται  τα 

εξωτερικά  σκίαστρα,  καθώς  είναι  πιο  αποτελεσματική  η  εμπόδιση  της  ηλιακής 

ακτινοβολίας πριν περάσει το περίβλημα του κτιρίου. Εξωτερικά κινητά σκίαστρα 

μπορεί  να  είναι  παντζούρια,  περσίδες,  τέντες,  ρολά,  κ.ά.  Για  λόγους  τεχνικούς  ή 

οικονομικούς  μπορεί  να  είναι  προτιμότερα  εσωτερικά  σκίαστρα,  όπως  βενετικά 

στόρια,  περσίδες,  εσωτερικά  παντζούρια,  κουρτίνες,  κ.λπ.,  ή  και  συνδυασμός 

εξωτερικής  σταθερής  σκίασης  με  εσωτερική.  Επί  πλέον,  υπάρχουν  σκίαστρα, 

συνήθως  περσίδες,  εσωτερικά  του  συστήματος  του  παραθύρου,  ενδιάμεσα  από 

διπλούς υαλοπίνακες. 

5.2.6.1.3 Ειδικοί υαλοπίνακες 
 

Ένας άλλος τρόπος ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων των κτιρίων είναι η χρήση 

ειδικών  υαλοπινάκων.  Υπάρχουν  διάφορα  είδη  τέτοιων  υαλοπινάκων:  έγχρωμοι, 

απορροφητικοί,  ανακλαστικοί,  ημιδιαφανείς,  επιλεκτικοί,  ηλεκτροχρωμικοί  με 

μεγάλη  ποικιλία  θερμικών  και  οπτικών  ιδιοτήτων,  κατάλληλοι  για  εφαρμογή  σε 

κτίρια διαφόρων τύπων. 
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5.2.6.1.4 Βλάστηση 
 

Ιδιαίτερα  αποτελεσματική  μέθοδος  ηλιοπροστασίας  του  κτιρίου  και  των 

ανοιγμάτων του είναι η χρήση βλάστησης είτε με κατάλληλα φυτεμένα φυλλοβόλα ή 

αειθαλή  δέντρα,  είτε  με  άλλα  φυτά  σε  κατάλληλες  θέσεις,  όπως  πέργκολες  και 

μπαλκόνια.

Τα  φυλλοβόλα  δέντρα  έχουν  το  πλεονέκτημα  ότι  παρέχουν  σταδιακή 

ηλιοπροστασία από την άνοιξη ως και το φθινόπωρο, ενώ το χειμώνα αφήνουν τις 

ωφέλιμες ηλιακές ακτίνες να εισχωρούν στο κτίριο και έτσι, αποτελούν ιδανική λύση 

για  νότιο  προσανατολισμό.  Ιδιαίτερα  ωφέλιμη  είναι  η  σκίαση  που  παρέχουν  τα 

δέντρα  σε ανοίγματα με ανατολικό ή δυτικό προσανατολισμό. 

             Εικόνα 10 : Ηλιοπροστασία με βλάστηση

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/thermiki_prostasia_
kelyfous_hlioprostasia.htm

Εκτός, όμως, από τη σκίαση του κτιρίου, η βλάστηση έχει την ιδιότητα να παρέχει 

δροσισμό από την εξάτμιση μέσω των φυλλωμάτων και συχνά, να εμποδίζει ή να 

κατευθύνει τους ανέμους προς ή από το κτίριο κατά το δοκούν, συντελώντας έτσι στο 

φυσικό δροσισμό ή τη θερμική προστασία του. 

Εξίσου σημαντική και ωφέλιμη είναι η φύτευση πάνω στην οροφή του σπιτιού, η 

οποία μπορεί να γίνει με αναρριχόμενα ή με χώμα και χόρτα πάνω στα δώματα και τις 

στέγες, μειώνοντας δραστικά την εσωτερική θερμοκρασία το καλοκαίρι – ακόμα και 

στους  δρόμους  των  πυκνοκατοικημένων  δρόμων  των  πόλεων  –  και  μονώνοντας 

παράλληλα πολύ αποτελεσματικά τόσο από τη ζέστη, όσο και από το κρύο.
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             Εικόνα 11 : Φυτευτό Δώμα

Πηγή : Κλιματικές αλλαγές και αρχιτεκτονική, Φρόσω Καβαλάρη, 
Περιοδικό ΤΕΕ, Τεύχος 2473, 28/1/2008, Σελ. 20

Τέλος,  η  βλάστηση  συντελεί  στη  δημιουργία  ευνοϊκού  μικροκλίματος  με 

αποτέλεσμα  να  περιορίζεται  η  θερμική  επιβάρυνση  του  κτιρίου  κατά  τις  θερμές 

περιόδους, αλλά και να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα για την παραμονή των 

ενοίκων εντός του κτιρίου για μεγάλες περιόδους του χρόνου

5.2.6.2 Φυσικός Αερισμός

Ο  φυσικός  αερισμός  αποτελεί  τη  βασικότερη  τεχνική  απομάκρυνσης  της 

θερμότητας  από το  κτίριο  τους  θερμούς  μήνες,  η  οποία  μπορεί  να  επιτευχθεί  με 

φυσικά  μέσα.  Αποτελεί  τη  σημαντικότερη  και  συνηθέστερη  μέθοδο  φυσικού 

δροσισμού, εφόσον γίνεται με τον κατάλληλο τρόπο. 

Με το φυσικό δροσισμό επιτυγχάνονται τρία πράγματα: 

• Απομακρύνεται η θερμότητα από το κτίριο προς το εξωτερικό περιβάλλον, 

όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες το επιτρέπουν. 

• Απομακρύνεται  η  αποθηκευμένη  θερμότητα  από  τα  δομικά  στοιχεία  του 

κτιρίου, όταν αυτά αποτελούνται από επαρκή θερμική μάζα.

• Απομακρύνεται  θερμότητα  από  το  ανθρώπινο  σώμα,  με  αποτέλεσμα  την 

αύξηση του επιπέδου θερμικής άνεσης  ενός  χώρου,  ακόμα και  σε  σχετικά 

ψηλές θερμοκρασίες.
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Εν γένει ο φυσικός αερισμός, ανάλογα με τον τρόπο που επιτυγχάνεται μπορεί να 

είναι: 

• Διαμπερής, διαμέσου παραθύρων και άλλων ανοιγμάτων.

• Κατακόρυφος  (φαινόμενο  φυσικού  ελκυσμού,  μέσω  κατακόρυφων 

ανοιγμάτων, καμινάδων ή πύργων αερισμού).

• Κατακόρυφος ενισχυμένος από ηλιακή καμινάδα.

Ο φυσικός αερισμός μπορεί να γίνεται και εξωτερικά του κτιρίου ή και διαμέσου 

του κελύφους του,  συμβάλλοντας έτσι στην απομάκρυνση της θερμότητας από το 

κτιριακό κέλυφος, εξοικονομώντας μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μετρήσεις,  ενεργειακές  καταγραφές  και  προσομοιώσεις  σε  κατοικίες  στην 

Ελλάδα,  παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 75 με 100% του ψυκτικού φορτίου 

λόγω  του  αερισμού  -  εφόσον  εφαρμόζεται  επαρκής  ηλιοπροστασία  στα  κτίρια  - 

γεγονός  που  σημαίνει  ότι  μπορεί  να  υποκαταστήσει  ένα  κλιματιστικό  σύστημα, 

καθώς δημιουργούνται συνθήκες θερμικής άνεσης μέσα στους χώρους. 

5.2.6.2.1 Διαμπερής Φυσικός Αερισμός

Διαμπερής αερισμός επιτυγχάνεται με κατάλληλο σχεδιασμό των ανοιγμάτων στο 

κέλυφος  και  στις  εσωτερικές  τοιχοποιίες.  Θυρίδες  στο  άνω και  κάτω τμήμα  των 

διαχωριστικών  εσωτερικών  τοίχων  επιτρέπουν  την  κίνηση  του  αέρα  στους 

εσωτερικούς χώρους και την απομάκρυνση της συσσωρευμένης θερμικής ενέργειας.

Ο  διαμπερής  αερισμός  επηρεάζεται  από  την  εξωτερική  και  εσωτερική 

διαρρύθμιση  του  κτιρίου  σε  σχέση  με  τους  επικρατούντες  ανέμους.  Η  θέση  του 

κτιρίου  σε  σχέση  με  τον  πολεοδομικό  ιστό,  και  εν  γένει  εξωτερικά  εμπόδια 

διευκολύνουν ή ενισχύουν την είσοδο του αέρα μέσα στο κτίριο. Πλευρικοί τοίχοι 

προσαρτημένοι  στα ανοίγματα (ανεμοπτερύγια) μπορούν να εκτρέψουν τον άνεμο 

εσωτερικά στο κτίριο, ενισχύοντας έτσι τη δυνατότητα φυσικού αερισμού.

Ο  νυχτερινός  διαμπερής  αερισμός  είναι  ιδιαίτερα  αποτελεσματικός  κατά  τη 

διάρκεια  της  θερινής  περιόδου,  ιδιαίτερα  τις  θερμές  ημέρες,  κατά  τις  οποίες  ο 

ημερήσιος  αερισμός  δεν  είναι  δυνατός.  Ακόμη  συνεισφέρει  στην  αποθήκευση 

«δροσιάς» στη θερμική μάζα του κτιρίου, σαρώνοντας τις επιφάνειες του κτιρίου με 

δροσερό  αέρα,  με  αποτέλεσμα  τη  μειωμένη  επιβάρυνση  του  κτιρίου  κατά  την 

επόμενη μέρα.
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5.2.6.2.2 Καμινάδα ή πύργος αερισμού

Η  καμινάδα  αερισμού  λειτουργεί  αξιοποιώντας  το  φαινόμενο  του  φυσικού 

ελκυσμού,  καθώς  ο θερμός  αέρας  κινείται  προς  τα  επάνω και  έτσι  δημιουργείται 

ρεύμα στο εσωτερικό των χώρων, μεταφέροντας τη θερμότητα εκτός του κτιρίου. Η 

λειτουργία της καμινάδας αερισμού γίνεται σε συνδυασμό με κατάλληλα ανοίγματα 

του κτιρίου. Όταν δεν υπάρχει έντονο ρεύμα αέρα γύρω από το κτίριο, το σύστημα 

μπορεί να λειτουργεί με ανεμιστήρα (υβριδικός αερισμός), ο οποίος ενσωματώνεται 

στο  υψηλότερο  τμήμα  της  καμινάδας,  εξασφαλίζοντας  συνεχή  εναλλαγή  του 

εσωτερικού αέρα. 

             Εικόνα 12 : Πύργος Αερισμού

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/
            fysikos_drosismos_fysikos_aerismos

Σε περιοχές με έντονο άνεμο υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής πύργων αερισμού, 

οι οποίοι προεξέχουν σημαντικά από την οροφή του κτιρίου, φέρουν άνοιγμα προς 

την σημαντική κατεύθυνση του ανέμου και έχουν τη δυνατότητα να «συλλαμβάνουν» 

τα ψυχρά ρεύματα αέρα και να τα κατευθύνουν μέσα στο χώρο, υποβοηθούμενοι, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, από ανεμιστήρα.

5.2.6.2.3 Ηλιακή καμινάδα 
 

Πρόκειται  για  κατασκευή  καμινάδας,  η  οποία  φέρει  στη  νότια  η  νοτιοδυτική 

επιφάνειά της ( ± 30 ο Ν) υαλοπίνακα αντί τοιχοποιίας (εν γένει έναν μικρό ηλιακό 

τοίχο) και περσίδες στο άνω τμήμα αυτής της πλευράς. Η λειτουργία της βασίζεται 

στο  φαινόμενο  Venturi  και  συμβάλλει  αποτελεσματικά  στον  αερισμό  και  στην 

απομάκρυνση της υγρασίας από τους εσωτερικούς χώρους, καθώς μέσω της υψηλής 

θερμοκρασίας του αέρα που προκύπτει μέσα στην καμινάδα, ενισχύεται σημαντικά το 

φαινόμενο του φυσικού ελκυσμού και συνεπώς της ανανέωσης του αέρα μέσα στους 
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χώρους.  Καθώς  επιτυγχάνει  διαρκή  ανανέωση  του  εσωτερικού  αέρα,  η  ηλιακή 

καμινάδα συνιστάται σε περιοχές με υψηλή σχετική υγρασία κατά τη θερινή περίοδο.

5.2.6.3 Δροσισμός Μέσω Εδάφους

5.2.6.3.1 Υπόσκαφα ή ημιυπόσκαφα κτίρια

Η κατασκευή υπόσκαφων ή ημιυπόσκαφων κτιρίων, εφόσον τοπογραφικές και 

άλλες  συνθήκες  το  συνιστούν,  συνεισφέρει  σημαντικά  στη  μείωση  του  ψυκτικού 

φορτίου των κτιρίων.  Κατά τους  θερμούς  μήνες,  το  έδαφος βρίσκεται  σε  αρκετά 

χαμηλότερη θερμοκρασία από το εξωτερικό περιβάλλον και, ερχόμενο σε επαφή με 

το κτιριακό κέλυφος, βοηθά στην απομάκρυνση της θερμότητας από το κτίριο. Το 

χειμώνα, η επαφή του κτιρίου με το έδαφος μειώνει τις θερμικές απώλειες προς το 

ψυχρό περιβάλλον. 

Σε περιοχές με πολύ ψυχρούς χειμώνες συνιστάται η θερμομόνωση του κτιριακού 

κελύφους, ώστε να μειώνονται οι θερμικές απώλειες προς το έδαφος, ενώ σε περιοχές 

με θερμά καλοκαίρια συνιστάται να παραμένει αμόνωτο ώστε να διευκολύνεται η 

μετάδοση  της  θερμότητας  με  αγωγή  προς  το  έδαφος. Στα  σημεία  κοντά  στην 

επιφάνεια του εδάφους, τα οποία βρίσκονται σε θερμοκρασία που πλησιάζει αυτή του 

εξωτερικού  αέρα,  συνιστάται  περιμετρική  θερμομόνωση  για  παρεμπόδιση  της 

μετάδοσης της θερμότητας στο κτίριο.

5.2.6.3.2 Υπεδάφιο σύστημα αγωγών

Είναι σύστημα μεταλλικών αγωγών (ή PVC) που τοποθετούνται σε βάθος 1-3μ. 

Το  σύστημα  χρησιμοποιείται  για  την  ψύξη  των  κτιρίων  το  καλοκαίρι,  οπότε  και 

αξιοποιεί το έδαφος - του οποίου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη κάτω από την 

επιφάνεια - ως απαγωγέα της θερμότητας. Ο αέρας εισάγεται είτε από το εξωτερικό 

περιβάλλον είτε από το εσωτερικό του κτιρίου, κυκλοφορεί στο δίκτυο αγωγών με τη 

βοήθεια φυσητήρων και εισέρχεται στο κτίριο ψυχρότερος. Παράλληλα, το σύστημα 

λειτουργεί και το χειμώνα, συμβάλλοντας στην προθέρμανση του ψυχρού εξωτερικού 

αέρα,  καθώς το έδαφος είναι  το χειμώνα θερμότερο από τον εξωτερικό αέρα. Το 

σύστημα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα κλιματισμού, συντελώντας στην 

εξοικονόμηση  ενέργειας  για  ψύξη  και  θέρμανση του  κτιρίου,  καθώς  μειώνει  την 

θερμοκρασιακή  διαφορά  εισερχόμενου-εξερχόμενου  αέρα  από  το  σύστημα,  και 
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συνεπώς μειώνει την εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος και την ενέργεια που αυτό 

καταναλώνει.

             
Εικόνα 13 : Πύργος Αερισμού

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria /
         fysikos_drosismos_psixi_edafous

5.2.6.4 Δροσισμός Μέσω Νυκτερινής Ακτινοβολίας

Όλες  οι  εξωτερικές  επιφάνειες  των  κτιρίων  ακτινοβολούν  θερμότητα  κατά  τη 

διάρκεια της νύχτας προς τον ουρανό, ο οποίος λειτουργεί ως «μαύρο σώμα». Όσο 

πιο καθαρός είναι ο ουρανός (χωρίς σύννεφα) και όσο χαμηλότερη είναι η υγρασία 

που περιέχει ο αέρας, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό ακτινοβολίας που εκπέμπεται. 

Για να είναι αποτελεσματική η νυχτερινή ακτινοβολία θα πρέπει οι επιφάνειες 

που  ακτινοβολούν  να  έχουν  «θέα»  του  ουρανού.  Κατά  συνέπεια,  οι  οροφές  των 

κτιρίων  ακτινοβολούν  το  μεγαλύτερο  ποσό  θερμότητας.  Επί  πλέον,  θα  πρέπει  η 

επιφάνεια ακτινοβολίας να είναι έτσι κατασκευασμένη, ώστε η συσσωρευμένη κατά 

τη  διάρκεια  της  ημέρας  θερμότητα  να  έχει  τη  δυνατότητα  να  διοχετευθεί,  μέσω 

κατάλληλης κατασκευής, προς την εξωτερική επιφάνεια του κελύφους.

Επειδή πρακτικά η νυχτερινή ακτινοβολία μεγάλης ποσότητας θερμικής ενέργειας 

από το κτίριο προϋποθέτει οροφή χωρίς μόνωση, ενώ η μόνωση της οροφής είναι 

απαραίτητη για  την προστασία του κτιρίου από την  ηλιακή ακτινοβολία κατά τη 

διάρκεια της ημέρας, το σύστημα δροσισμού μέσω νυχτερινής ακτινοβολίας αποτελεί 

πάντα μια ειδική κατασκευή. Τα συνηθέστερα συστήματα νυκτερινής ακτινοβολίας 

είναι  ο  μεταλλικός  ακτινοβολητής  τοποθετημένος  στην  οροφή  του  κτιρίου  και  η 

λίμνη οροφής. 
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Ο μεταλλικός ακτινοβολητής αποτελείται από μεταλλική, αυλακωτή, διπλή πλάκα 

τοποθετημένη εξωτερικά της οροφής του κτιρίου. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι 

ανακλαστική,  ενώ στην  εσωτερική  πλευρά  τοποθετείται  θερμομονωτικό  υλικό.  Η 

μεταλλική πλάκα ακτινοβολεί προς το νυχτερινό ουρανό μεγάλη ποσότητα θερμικής 

ενέργειας. Μέσα στο σύστημα του ακτινοβολητή διοχετεύεται θερμός αέρας από το 

κτίριο, ο οποίος διέρχεται μέσα από το σύστημα, ψύχεται καθώς έρχεται σε επαφή με 

την ψυχρή εξωτερική πλευρά και επαναδιοχετεύεται στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Λίμνη οροφής μπορεί να διαμορφωθεί στην οροφή ενός κτιρίου αβαθής δεξαμενή 

νερού (ανοιχτή ή κλειστή με διαφανή επικάλυψη), η οποία σκιάζεται την ημέρα (π.χ. 

με κινητό σύστημα θερμομονωτικού υλικού) και, ανοιγόμενη τη νύχτα, ακτινοβολεί 

θερμότητα στο περιβάλλον. Η λίμνη οροφής μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα το 

χειμώνα, δεχόμενη την ηλιακή ακτινοβολία παραμένοντας ανοιχτή την ημέρα, ενώ τη 

νύχτα κλείνει με θερμομονωτικά φύλλα.

Εικόνα 14 : Λίμνη Οροφής

Πηγή : Living with the Sun – Arizona Style, Arizona Solar Center,
www.azsolarcenter.com

Για  τις  κλιματικές  συνθήκες  της  Ελλάδας  αυτό  το  σύστημα δεν  είναι  αρκετά 

αποδοτικό  σαν  παθητικό  ηλιακό  σύστημα  θέρμανσης,  λόγω  του  οριζόντιου 

προσανατολισμού της συλλεκτικής επιφάνειας,  ενώ τεχνικοί,  κατασκευαστικοί  και 

λειτουργικοί λόγοι το καθιστούν ασύμφορο.
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5.2.6.5 Εξατμιστικός Δροσισμός

Σε περιοχές με σχετικά χαμηλή υγρασία, μπορεί να επιτευχθεί δροσισμός με την 

εξάτμιση νερού. Ο αέρας, διερχόμενος από κάποιο σώμα νερού και προκαλώντας την 

εξάτμισή  του,  ψύχεται,  ενώ  εμπλουτίζεται  με  υδρατμούς.  Όταν  ο  αέρας  αυτός 

εισέρχεται  απ'  ευθείας  στο κτίριο  έχουμε άμεσο εξατμιστικό δροσισμό,  ενώ όταν 

ψύχει το κέλυφος του κτιρίου, τότε έχουμε έμμεσο εξατμιστικό δροσισμό.

Εικόνα 15 : Εξατμιστικός Δροσισμός

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos
_drosismos_exatmistikos_drosismos

Τεχνικές άμεσου φυσικού δροσισμού περιλαμβάνουν τη χρήση σωμάτων νερού, 

όπως λίμνες ή σιντριβάνια, σε εσωτερικές αυλές και αίθρια ή σε πύργους δροσισμού. 

Τεχνικές  έμμεσου  φυσικού  δροσισμού  είναι  οι  ανοιχτές  λίμνες  οροφής  και  ο 

ψεκασμός των δωμάτων με νερό.

Εικόνα 16 : Εξατμιστικός Δροσισμός

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos
_drosismos_exatmistikos_drosismos
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5.2.7 Φυσικός Φωτισμός

Ο φυσικός φωτισμός στοχεύει στην επίτευξη οπτικής άνεσης μέσα στα κτίρια, 

αλλά και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα στους χώρους, 

συνδυάζοντας  φως,  θέα,  δυνατότητα  αερισμού,  αξιοποίηση  και  ρύθμιση  της 

εισερχόμενης  ηλιακής  ενέργειας.  Ιδιαίτερη  σημασία  κατά  το  σχεδιασμό  των 

συστημάτων του φυσικού φωτισμού έχει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των 

απαιτήσεων σε φωτισμό από το φυσικό φως, ανάλογα με τη χρήση και την εργασία 

που επιτελείται σε κάθε χώρο. [44]

Για την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού προς όφελος του κτιρίου με στόχο την 

εξασφάλιση  οπτικής  άνεσης  θα  πρέπει,  μέσω  των  κατάλληλων  συστημάτων  και 

τεχνικών,  να  εξασφαλίζεται  στους  εσωτερικούς  λειτουργικούς  χώρους  επαρκής 

ποσότητα,  αλλά  και  ομαλή  κατανομή,  ώστε  να  αποφεύγονται  έντονες 

διαφοροποιήσεις της στάθμης, οι οποίες προκαλούν φαινόμενο «θάμβωσης». Τόσο η 

επάρκεια όσο και η κατανομή του φωτισμού εξαρτώνται από τα γεωμετρικά στοιχεία 

του χώρου και των ανοιγμάτων, αλλά και από τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά των 

αδιαφανών επιφανειών (χρώμα / υφή) και των υαλοπινάκων (φωτοδιαπερατότητα / 

ανακλαστικότητα).

Ως σύστημα φυσικού φωτισμού νοείται το σύνολο: [44]

• Υαλοπίνακας ή άλλο φωτοδιαπερατό στοιχείο.

• Πλαίσιο.

• Διάταξη σκιασμού.

Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι ανοίγματα στην κατακόρυφη τοιχοποιία ή 

στην οροφή, αίθρια και φωταγωγοί.

5.2.7.1 Υαλοπίνακες 

5.2.7.1.1 Ανοίγματα οροφής

Τα  ανοίγματα  οροφής  αποτελούν  ειδική  κατηγορία  συστημάτων  φυσικού 

φωτισμού, καθώς παρουσιάζουν ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ανοίγματα 

στην τοιχοποιία: [48]

• Παρέχουν μεγάλη ποσότητα διάχυτου φωτός από τον ουράνιο θόλο. 
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• Λόγω της θέσης τους, συντελούν στην ομοιόμορφη κατανομή του φυσικού 

φωτός μέσα στους χώρους. 

 Τα  ανοίγματα  οροφής  μπορούν  να  φέρουν  είτε  διαφανείς,  είτε  ημιδιαφανείς 

(διαχυτικούς) υαλοπίνακες.

Εικόνα 17 : Ανοίγματα Οροφής

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos
_fotismos_anoigmata_orofis

5.2.7.1.2 Αίθρια

Τα  αίθρια,  είτε  ανοιχτά,  είτε  με  κάλυψη,  συνεισφέρουν  στη  βελτίωση  των 

συνθηκών φυσικού φωτισμού, ιδιαίτερα σε κτίρια μεγάλης επιφάνειας καθώς: [48]

• Επιτρέπουν  την  είσοδο  φωτεινής  ακτινοβολίας  στις  κεντρικές  ζώνες  του 

κτιρίου.

• Βοηθούν  στην  αύξηση  της  στάθμης  του  φωτισμού  των  χώρων  (και  στην 

ομοιογενή  κατανομή  του,  εφόσον  αυτοί  φωτίζονται  και  από  κατακόρυφα 

ανοίγματα).

• Παρέχουν διάχυτο φως (από τον ουρανό και από τις επάλληλες ανακλάσεις 

στο εσωτερικό τους),  συντελώντας στην ομοιόμορφη κατανομή του (χωρίς 

θάμβωση).
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Εικόνα 18 :  Αίθρια

Πηγή : www. ibs-blinds.co.uk

5.2.7.1.3 Φωταγωγοί

Οι  φωταγωγοί  εισάγουν  το  φυσικό  φως  σε  χώρους  όπου  είναι  δύσκολη  η 

διείσδυση φυσικού φωτός με άλλο τρόπο. Υπάρχουν διάφορα είδη φωταγωγών με 

ποικιλία διαστάσεων. Τα δε ανοίγματα που βλέπουν σε αυτούς συνιστάται να έχουν 

στην  ποδιά  τους  ανακλαστήρα,  ώστε  να  διοχετεύεται  το  φως  στους  εσωτερικούς 

χώρους.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  οι  φωταγωγοί  μπορεί  να  συνεισφέρουν  και  στον 

φυσικό αερισμό ενός χώρου.

                        

 Εικό

ν α 19 

:  

Φωταγωγοί

Πηγή : www.  solalighting.com  
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5.2.7.1.4 Ειδικοί υαλοπίνακες 

Η χρήση βελτιωμένων ειδικών υαλοπινάκων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά 

στην εξοικονόμηση ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων και 

στη  βελτίωση  των  συνθηκών  θερμικής  και  οπτικής  άνεσης  που  διαμορφώνονται 

στους  εσωτερικούς  χώρους.  Οι  ιδιότητες  αυτές  μπορεί  να  είναι  σταθερές, 

μεταβαλλόμενες, ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες, ή ρυθμιζόμενες.

Κατηγορίες ειδικών υαλοπινάκων, οι οποίοι διαφοροποιούνται από τους κοινούς 

ως προς τα θερμικά και τα φωτομετρικά τους χαρακτηριστικά, είναι: ανακλαστικοί, 

έγχρωμοι,  απορροφητικοί  υαλοπίνακες,  θερμομονωτικοί,  ηλεκτροχρωμικοί, 

φωτοχρωμικοί, θερμοχρωμικοί, υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων. [48]

Για την επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα θα πρέπει να εξετάζεται η χρήση 

του κτιρίου, η συνεισφορά του υαλοπίνακα στην εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια 

βάση και η συνεπαγόμενη οικονομικότητα του συστήματος (κόστος-όφελος, χρόνος 

απόσβεσης).  Ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή απαιτείται ώστε τα θερμικά και 

οπτικά  χαρακτηριστικά  του  υαλοπίνακα,  τα  οποία  θα  επιλεγούν  με  κριτήριο  τη 

συμπεριφορά του στη θέρμανση και στο δροσισμό του κτιρίου,  να εξασφαλίζουν, 

μαζί  με  το  συνολικό  σχεδιασμό  των  ανοιγμάτων  και  τις  απαιτήσεις  σε  φυσικό 

φωτισμό των χώρων.

5.2.7.2 Πρισματικά Φωτοδιαπερατά Στοιχεία

Τα  πρισματικά  φωτοδιαπερατά  στοιχεία  είναι  στοιχεία  που  διαθλούν  την 

προσπίπτουσα ακτινοβολία και αναλόγως της κατασκευαστικής τους δομής μπορούν 

να αποκλείσουν πλήρως την είσοδο ή να αλλάξουν την κατεύθυνση της εισερχόμενης 

ακτινοβολίας. Τα πρισματικά στοιχεία τοποθετούνται στο κέλυφος του κτιρίου είτε 

σαν αυτόνομα στοιχεία είτε μεταξύ δύο φύλλων υαλοπινάκων. [48]
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Εικόνα 20 :  Πρισματικά Φωτοδιαπερατά Στοιχεία 

Πηγή : www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_fotismos_prismatika 

5.2.7.3 Διαφανή Μονωτικά Υλικά

Τα διαφανή μονωτικά υλικά είναι φωτοδιαπερατά υλικά υψηλής θερμομονωτικής 

ικανότητας,  τα  οποία  αντικαθιστούν  τμήματα  της  εξωτερικής  τοιχοποιίας.  Η 

διαφανής  μόνωση  είναι  διαχυτική  και  έχει  πολύ  καλές  οπτικές  ιδιότητες, 

συνδυάζοντας θερμομονωτικές ικανότητες μιας τοιχοποιίας (2-3 φορές υψηλότερη 

θερμομονωτική ικανότητα από τους διπλούς υαλοπίνακες) και μπορεί να τοποθετηθεί 

σε  τοίχους  ή  και  οροφές.  Υπάρχουν  διάφορες  κατηγορίες  διαφανών  μονωτικών 

υλικών,  τα  οποία  τοποθετούνται  μεταξύ  δύο  φύλλων  υαλοπινάκων  ή  πλαστικών 

φύλλων. Η φωτοδιαπερατότητα των διαφανών υλικών κυμαίνεται μεταξύ του 45% 

και του 80% (με μια μείωση της τάξης του 8% για κάθε φύλλο υαλοπίνακα).

5.2.7.4 Ράφια Φωτισμού και Ανακλαστήρες

Τα ράφια φωτισμού είναι επίπεδα ή καμπύλα σταθερά στοιχεία, με ανακλαστική 

επιφάνεια,  που  στερεώνονται  στα  πλαίσια  των  ανοιγμάτων  και  κατευθύνουν  την 

προσπίπτουσα  ακτινοβολία  προς  τις  εσωτερικές  επιφάνειες  του  κτιρίου. 

Εξασφαλίζουν  ομοιόμορφη  κατανομή  του  φωτισμού,  αυξάνοντας  τη  στάθμη  του 

φωτισμού σε απομακρυσμένες από τα παράθυρα ζώνες, μειώνοντας παράλληλα τη 

στάθμη φωτισμού στη ζώνη των παραθύρων.  Για την αποτελεσματική λειτουργία 

τους απαιτείται υψηλή ανακλαστικότητα της οροφής του χώρου. Η χρήση τους είναι 
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ιδιαίτερα  αποτελεσματική  σε  εργασιακούς  χώρους,  όπου  απαιτείται  ομοιόμορφη 

κατανομή του φωτισμού.

5.2.7.5 Ανακλαστικές Περσίδες

Οι  ανακλαστικές  περσίδες  είναι  κινητά  στοιχεία,  μικρού  μεγέθους,  που 

τοποθετούνται στην εσωτερική ή την εξωτερική επιφάνεια του κουφώματος ή και 

μεταξύ διπλών κουφωμάτων. Ως σύστημα φυσικού φωτισμού λειτουργούν όπως και 

τα  ράφια  φωτισμού,  εκτρέποντας  της  ηλιακές  ακτίνες  προς  την  επιθυμητή 

κατεύθυνση στο χώρο, κατά προτίμηση στην οροφή. [48]

Οι κινητές περσίδες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές καθώς επιτρέπουν εύκολα τη 

ρύθμιση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας. Τόσο τα ράφια φωτισμού, όσο και 

οι περσίδες μπορούν και πρέπει να εξασφαλίζουν και την απαιτούμενη, για λόγους 

θερμικής  προστασίας,  σκίαση  των  χώρων,  αλλά  και  τον  απαιτούμενο  χειμερινό 

ηλιασμό.

      
            Εικόνα 21 :  Ανακλαστικές Περσίδες 

Πηγή : www.nulightsolutions.com

5.3  Οικονομικό Κόστος  

Είναι γεγονός πως δεν αρκεί η ανακάλυψη τρόπων και μεθόδων εξοικονόμησης 

ενέργειας  στον οικιακό τομέα εάν δεν είναι οικονομικά εφικτή η εφαρμογή τους. Για 

να επιτευχθεί ο στόχος της υιοθέτησης του βιοκλιματικού σχεδιασμού όχι μόνο από 

εύπορους  ευσυνείδητους  πολίτες,  αλλά  και  από  την  μεσαία  οικονομικά  τάξη,  θα 
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πρέπει να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος των συστημάτων της. Εκτός από το 

κόστος  κατασκευής  πολύ  σημαντικό  είναι  να  εκτιμηθεί  και  το  κόστος  που 

εξοικονομείται  κατά  τη  λειτουργία  τους.  Στις  παρακάτω ενότητες  θα  μελετηθούν 

ορισμένες από τις τεχνικές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής λαμβάνοντας υπόψη όχι 

μόνο τη συμβολή τους στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τα πολύ σημαντικά 

οικονομικά οφέλη που μπορεί να προκύψουν από αυτές. 

 

5.3.1 Υαλοπίνακες

Βασική κατηγορία διάκρισης των υαλοπινάκων είναι σε αυτούς με αμόνωτα μονά 

τζάμια  και  σε  εκείνους  με  μονωμένα  διπλά τζάμια.  Η κατανάλωση  ενέργειας  σε 

κτίρια  με  μονά  τζάμια  είναι  εμφανώς  πολύ  μεγαλύτερη,  λόγω  των  θερμικών 

απωλειών. Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά 

τη διαφορά κατανάλωσης που προκαλούν αυτές οι δύο κατηγορίες υαλοπινάκων. 

Διάγραμμα 17: Ενεργειακή κατανάλωση μονών και διπλών υαλοπινάκων

Πηγή :  ΚΑΠΕ, Έργο “Double Glazing in Southern Countries” XVII/4.1031/99-33, Τελική 
Έκθεση, Δεκέμβριος 2000, Πρόγραμμα SAVE, της DG XVII-Γενικής Διεύθυνσης για την  

Ενέργεια, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στην  Ελλάδα,  από  την  ισχύ  του  Κανονισμού  Θερμομόνωσης  του  1979  είναι 

υποχρεωτική η χρήση διπλών υαλοπινάκων σε νέα κτίρια, έτσι ώστε να πληρούνται οι 

απαιτήσεις  του  Κανονισμού.  Για  τα  παλαιά  κτίρια,  κτισμένα  πριν  το  1979,  η 

αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλούς, με πιθανή αντικατάσταση και 

των  κουφωμάτων,  αποτελεί  μια  σημαντική  τεχνική  εξοικονόμησης  ενέργειας.  Η 

αντικατάσταση  των  παλιών  παραθύρων  με  νέα,  ενεργειακά  αποδοτικά  με  διπλά 
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τζάμια,  αν  και  έχει  κάποιο  κόστος,  μπορεί  να  ανατρέψει  κατά  ένα  πολύ  μεγάλο 

ποσοστό την κακή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, με πολλαπλά οφέλη, ενεργειακά-

περιβαλλοντικά και οικονομικά. [49]

Η εξοικονομούμενη ενέργεια από κάθε επέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο 

κέλυφος του κτιρίου,  εξαρτάται  από τη χρήση του κτιρίου,  τα αρχιτεκτονικά του 

χαρακτηριστικά και το κλίμα της περιοχής. Ενδεικτικά το ΚΑΠΕ προσομοίωσε ένα 

τυπικό διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων σε 4 πόλεις με χαρακτηριστικό κλίμα 

στην  Ελλάδα  και  υπολόγισε  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  που  θα  επιφέρει  η 

αντικατάσταση  παλαιών  παραθύρων  με  μονά  τζάμια  με  νέα,  τα  οποία  θα  έχουν 

διπλούς υαλοπίνακες τριών τύπων (συνήθη διπλό με διάκενο 4 και 6 χιλιοστά και 

διπλό χαμηλής εκπομπής με υλικό πλήρωσης αργό). Το ποσό της εξοικονομούμενης 

ενέργειας που προκύπτει για κάθε τύπο υαλοπίνακα και του αντίστοιχου πετρελαίου 

σε ετήσια βάση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: [49] 

Πίνακας 15: Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω χρήσης διπλών υαλοπινάκων

Πηγή : ΚΑΠΕ, Έργο “ Double Glazing in Southern Countries ” XVII /4.1031/99-33, Τελική 
Έκθεση, Δεκέμβριος 2000, Πρόγραμμα SAVE , της DG XVII -Γενικής Διεύθυνσης για την 

Ενέργεια, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Λαμβάνοντας  υπόψη  ο  υψηλό  κόστος  του  πετρελαίου  θέρμανσης 

αντιλαμβανόμαστε  τα οικονομικά οφέλη  της  επιλογής  των διπλών υαλοπινάκων. 

Επιβεβαιώνεται ότι ο βιοκλιματικός σχεδιασμός δεν είναι μόνο πιο φιλικός προς το 

περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα είναι και οικονομικά πιο συμφέρων. 
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5.3.2 Τοίχοι Trombe - Michel

Οι τοίχοι  Trombe –  Michel, όπως ήδη έχει αναλυθεί σε προηγούμενη ενότητα, 

είναι τοίχοι συλλογής θερμότητας, οι οποίοι αιχμαλωτίζουν την ηλιακή θερμότητα σε 

ένα στρώμα αέρα και την μεταφέρουν εντός του κτιρίου. Τοποθετούνται πάντα στις 

νότιες προσόψεις του κτιρίου και θερμαίνουν τα νότια δωμάτια, ενώ η θερμότητα 

μπορεί να μεταφερθεί στα βόρεια δωμάτια με σύστημα αεραγωγών. 

Κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης χειμερινής ημέρας το όλο σύστημα μπορεί να 

παράγει θερμοκρασίες μέχρι 28ο C πάνω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

Αυτοί οι συλλέκτες έχουν λειτουργήσει και έχουν επιτύχει πολύ υψηλές επιδόσεις, 

έως και πάνω από 70% του θερμικού φορτίου σε κάποιες εφαρμογές. [51]

Η σωστή χρήση των τοίχων  Trombe –  Michel μπορεί να μειώσει όχι μόνο τα 

θερμικά φορτία το χειμώνα, αλλά και τα ψυκτικά φορτία το καλοκαίρι. Αυτό έχεις ως 

αποτέλεσμα μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και τη 

μείωση των εκπομπών CO2. 

Το κόστος μιας κατασκευής τοίχου  Trombe –  Michel εκτιμάται στα 165 €/τ.μ. 

Μπορεί  εκ  πρώτης  όψεως  η  τιμή  αυτή  να  μοιάζει  αρκετά  υψηλή,  αλλά  ας 

αναλογιστούμε το πόσο πολύ μειώνεται με την εφαρμογή του συγκεκριμένου τοίχου 

το κόστος λειτουργίας μίας κατοικίας.  Αξίζει  να σημειωθεί  πως το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  Ανταγωνιστικότητας  (ΕΠΑΝ)  περιέχει  πολλά  μέτρα  για  επιδοτήσεις 

Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας,  που  μπορεί  να  φτάσουν  και  μέχρι  το  40%  του 

συνολικού τους κόστους.

5.3.3 Βλάστηση

Τα δέντρα και τα φυτά επηρεάζουν σημαντικά το μικροκλίμα μιας περιοχής, γιατί 

έχουν τις παρακάτω δυνατότητες: [52]

• Προσφέρουν ηλιοπροστασία στα κτίρια, η οποία εξασφαλίζεται με το φύτεμα 

δέντρων σε  μικρή απόσταση από τα κτίρια,  με  τα αναρριχώμενα φυτά σε 

κατακόρυφους τοίχους και με την κατασκευή κήπων σε δώματα.

• Μειώνουν την ταχύτητα του ανέμου.

Η ανεμοπροστασία των κτιρίων εξασφαλίζεται με δέντρα και θάμνους, που 

θεωρούνται πορώδη εμπόδια, γιατί επιτρέπουν τη διέλευση ενός μέρους του 
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ανέμου,  περιορίζοντας  έτσι  τους  στροβιλισμούς  και  δημιουργώντας  μία 

ευρύτερη ζώνη προστασίας στα κατάντη. Με τον τρόπο αυτό έχουμε μείωση 

της ταχύτητας του ανέμου κατά 50% σε απόσταση ίση με το πενταπλάσιο του 

ύψους  του  φράχτη,  ενώ  το  μέγιστο  μήκος  προστασίας  στα  κατάντη 

εξασφαλίζεται όταν το μήκος του φράχτη είναι ενδεκαπλάσιο του ύψους του.

• Μειώνουν τον θόρυβο, καθώς μία συστάδα δέντρων μήκους 33m και πλάτους 

15m μειώνει τον θόρυβο ενός αυτοκινητοδρόμου έως και κατά 50% .

• Εμποδίζουν την διάβρωση των εδαφών λόγω βροχοπτώσεων.

• Μειώνουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

• Μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι δύο τελευταίες δυνατότητες οφείλονται στο θαυμαστό τρόπο λειτουργίας των 

φυτών.  Κάθε  φυτό  είναι  ένα  μικρό  εργοστάσιο.  Στα  φύλλα  υπάρχουν  πόροι 

(στόματα), που ανοίγουν την ημέρα και κλείνουν τη νύχτα. Το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2), που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, διαχέεται στους πόρους των φύλλων και μαζί 

με το νερό μετασχηματίζονται σε υδατάνθρακες και οξυγόνο (O2), χρησιμοποιώντας 

το ηλιακό φως ως πηγή ενέργειας. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται φωτοσύνθεση. Στη 

συνέχεια  το  οξυγόνο  απελευθερώνεται  στην  ατμόσφαιρα,  ενώ  οι  υδατάνθρακες 

μετακινούνται στα διάφορα μέρη του φυτού και παράγουν τις οργανικές ουσίες. Το 

νερό  ανεβαίνει,  μέσω των  ξυλωδών σωλήνων,  από  την  ρίζα  στα  φύλλα  και  στη 

συνέχεια  αποβάλλεται  από  αυτά  υπό  μορφή  υδρατμών.  Ο  μηχανισμός  αυτός 

ονομάζεται  εξατμισοδιαπνοή.  Γνωρίζουμε  ότι  η  απαιτούμενη  θερμότητα  για  τη 

μετατροπή του νερού σε υδρατμούς είναι περίπου 2.324 kJ/kg νερού. Τη θερμότητα 

αυτή  αντλούν  τα φυτά από τον αέρα του περιβάλλοντος και έτσι επιτυγχάνουν την 

τοπική μείωση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα ένα μεγάλο δέντρο 

εξατμίζει 450kg νερού κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής ημέρας. Αυτό σημαίνει 

ότι  αντλεί  από τον αέρα θερμότητα 1.045.800kJ (2.324x450),  δηλαδή  επιτυγχάνει 

δροσισμό ισοδύναμο με την λειτουργία πέντε μικρών κλιματιστικών που λειτουργούν 

20 ώρες ημερησίως.

Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η θερμοκρασία στα αστικά πάρκα είναι έως και 8°C 

χαμηλότερη  από  εκείνη  στους  γειτονικούς  δομημένους  χώρους  και  ότι  καθώς 

απομακρυνόμαστε από ένα πάρκο έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 0,5°C ανά 

100 m.
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Η  ιδέα  της  κατασκευής  κήπου  στο  δώμα  (ταράτσα)  ενός  κτιρίου,  ο  οποίος 

λειτουργεί  ως  πνεύμονας  πρασίνου στο  αστικό περιβάλλον και  συχνά ονομάζεται 

ταρατσόκηπος,  ξεκίνησε από την  Ευρώπη και  γνωρίζει  ήδη  μεγάλη αποδοχή στη 

Βόρεια Αμερική και την Ιαπωνία.

Εικόνα 22 :  Φυτευτό Δώμα (Ταρατσόκηπος) 

Πηγή : www  .  adamsnet  .  gr  /  html  /  news  /  documents  /   pararthma   

_  parousiasis  _  stin  _  energy  2006.  pdf  

Οι ταρατσόκηποι μειώνουν τα φορτία κλιματισμού και θέρμανσης στον τελευταίο 

όροφο  σε  ποσοστό  έως  30%  το  καλοκαίρι  και  10%  τον  χειμώνα  αντίστοιχα. 

Παράλληλα, αποτελούν φυσικές μονάδες οξυγόνου γιατί μειώνουν την ατμοσφαιρική 

ρύπανση  λόγω  της  φωτοσύνθεσης,  ενώ  παράλληλα  δημιουργούν  μία  ασπίδα 

προστασίας με οξυγόνο για τους ενοίκους του κτιρίου, καθώς ο οξυγονωμένος αέρας 

γίνεται βαρύτερος και κατεβαίνει προς τα κάτω. Τέλος, συγκρατούν και καθυστερούν 

την απορροή του βρόχινου νερού (από μισή έως 2,5 ώρες ανάλογα με την ένταση της 

βροχής και για πάχος χώματος 15cm) μειώνοντας τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η αυξανόμενη κατασκευή κήπων σε δώματα τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει τα 

πολλαπλά τους οφέλη. Στην Ελβετία 100.000 στρέμματα δωμάτων έχουν μετατραπεί 
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σε κήπους και στο Λονδίνο υπάρχει πρόγραμμα για φύτεμα 240.000 στρεμμάτων. 

Στη Γερμανία το 10% των ταρατσών είναι φυτεμένες και οι περισσότερες δημοτικές 

αρχές  παρέχουν  κίνητρα  για  την  υιοθέτηση  του  μέτρου  από  τους  πολίτες.  Στο 

Βανκούβερ  (Καναδάς)  επιτρέπεται  η  υπέρβαση  του  ανώτατου  ορίου  ύψους  των 

κτιρίων  εφόσον  κατασκευαστεί  κήπος  στο  δώμα.  Στο  Τόκιο  (Ιαπωνία)  είναι 

υποχρεωτικό το φύτεμα στο 20% τουλάχιστον του δώματος αν αυτό είναι μεγαλύτερο 

των 1000m². [52]

Στην  Ελλάδα,  δυστυχώς,  θα  μπορούσαμε  να  πούμε  πως  σε  γενικές  γραμμές 

αγνοούνται από  τους  περισσότερους  οι  ταρατσόκηποι.  Αν  όμως  η  Αθήνα  είχε 

φυτεμένα δώματα θα εξοικονομούσε 600MW ηλεκτρική ενέργεια το καλοκαίρι, όση 

δηλαδή η παραγωγή της μονάδας της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, θα είχε το καλοκαίρι 

τουλάχιστον  3°C μέση χαμηλότερη θερμοκρασία και  θα είχαν  έναν όμορφο τόπο 

συνάντησης οι ένοικοι των πολυκατοικιών, που θα τους βοηθούσε να αναπτύξουν 

κοινωνικές σχέσεις.

Η εγκατάσταση κήπου στο δώμα ενός κτιρίου  απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή  τόσο 

κατά τον σχεδιασμό, όσο και κατά την κατασκευή του. Μεσογειακή προχειρότητα 

και  κακώς  εννοούμενη  οικονομία  δημιουργούν  σοβαρά  προβλήματα  και  φυσικά 

απαξιώνουν  το  σύστημα.  Πριν  τη  κατασκευή  απαιτείται έλεγχος  της  φέρουσας 

κατασκευής,  που  πρόκειται  να  δεχτεί  τα  πρόσθετα  φορτία  του  κήπου.  Στα 

περισσότερα νεόδμητα κτίρια δεν απαιτούνται  προσαρμογές,  καθώς το βάρος  του 

τεχνητού κήπου είναι μόλις 70kg/m² για πάχος χώματος 30cm. Σε παλαιά δώματα 

τοποθετείται λεπτή στρώση χώματος πάχους 3cm και φυτεύονται παχύφυτα τύπου 

Sedum, οπότε το βάρος του τεχνητού κήπου είναι μόνον 15 kg/m².
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6 Συμπεράσματα

Σίγουρα  η  λύση  και  η  αντιμετώπιση  του  ενεργειακού  προβλήματος  δεν  είναι 

εύκολη υπόθεση,  είναι  όμως  υπόθεση όλων.  Αποτελεί  χρέος  του κάθε  πολίτη  να 

προστατεύει  το  περιβάλλον  μέσα  στο  οποίο  ο  ίδιος  ζει.  Δεν  υπάρχει  λόγος 

εθελοτυφλίας,  καθώς  οι  κλιματικές  αλλαγές  είναι  ορατές  και  αισθητές  από  τον 

καθένα. Η οικολογική συμπεριφορά δεν πρέπει να υιοθετηθεί εξαναγκαστικά, αλλά 

να γίνει βίωμα και συνείδηση όλων. 

Πρέπει οι λίγο μεγαλύτεροι να αρχίσουν να σκέφτονται πιο «οικολογικά» και οι 

νεότεροι  να  διδάσκονται  από  πολύ  μικρή  κιόλας  ηλικία  το  πώς  πρέπει  να 

χρησιμοποιούν  τις  οικιακές  συσκευές,  καθιστώντας  τες  όσο  το  δυνατόν  λιγότερο 

ενεργοβόρες.  Εννοείται  πως  επιτυγχάνοντας  μείωση  της  καταναλισκόμενης 

ενέργειας, μειώνεται παράλληλα και το αντίστοιχο κόστος. Ακόμη, όπως αναλύθηκε 

και στο παραπάνω κείμενο, μέσω απλών στρατηγικών φυσικού δροσισμού, αερισμού 

και  ηλιοπροστασίας  μπορεί  να  εξασφαλισθεί  η  θερμική  άνεση  των  κατοίκων  με 

ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Προχωρώντας σε εκμετάλλευση των σύγχρονων τεχνολογιών, των νέων υλικών 

και  των  μηχανικών  συστημάτων  δημιουργείται  το  σύγχρονο  βιοκλιματικό  σπίτι. 

Βασικό όφελος ενός τέτοιου σπιτιού είναι ότι παρέχει μια καλύτερη ζωή, σε ένα χώρο 

πιο  ευχάριστο,  «καθαρό» και  φωτεινό.  Αυτό σε  συνδυασμό με  τους  μικρότερους 

λογαριασμούς  θέρμανσης  και  ηλεκτρικού,  αποτελεί  το  κύριο  προσωπικό  όφελος. 

Υπάρχει όμως και η ηθική ικανοποίηση των ενοίκων που ξεπηδά από την αίσθηση ότι 

έβαλαν  και  αυτοί  το  λιθαράκι  τους  για  τη  μείωση  της  καταστροφής  του 

περιβάλλοντος.

Λανθασμένα κυκλοφορεί  η άποψη, μάλλον από άγνοια,  ότι  η κατασκευή ενός 

βιοκλιματικού σπιτιού έχει υψηλό κόστος. Πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες, οι 

οποίοι  εξειδικεύονται  σε τέτοιες  κατασκευές,  υποστηρίζουν ότι  παρεμβάσεις  μόνο 

στο κέλυφος των νέων κατασκευών, οι οποίες μπορεί να μη στοιχίζουν ούτε ένα ευρώ 

παραπάνω  στον  ιδιοκτήτη,  μπορούν  να  μειώσουν  από  30%  έως  και  45%  τις 

απαιτήσεις  ενεργειακής  κατανάλωσης  για  θέρμανση  και  ψύξη.  Αν  υπάρξουν  και 

άλλες  παρεμβάσεις,  στις  ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις,  όπως  έλεγχος 

θερμοκρασιών, μονώσεις σωληνώσεων και αεραγωγών, ή στον περιβάλλοντα χώρο, 

με φυτά όπως οι ακακίες που λειτουργούν ως εμπόδιο στους χειμερινούς ανέμους και 

ως  σκίαστρα  ή  αυλάκια  νερού  για  βελτίωση  του  μικροκλίματος,  το  κόστος 
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κατασκευής επιβαρύνεται από 5% έως 15%, αλλά η «οικολογική» συμπεριφορά των 

κτιρίων αυξάνεται ακόμα περισσότερο.

Το κόστος ενός βιοκλιματικού σπιτιού μπορεί να είναι όσο και ενός συμβατικού, 

δηλαδή περίπου 880 - 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Το επιπλέον κόστος εξαρτάται 

από  τις  προδιαγραφές  του  σχεδίου.  Αν  για  παράδειγμα  ένα  θερμοκήπιο  είναι 

φτιαγμένο  σαν  εξωτερική  προσθήκη  μπορεί  να  κοστίζει  λίγο.  Αν  όμως  είναι 

ενσωματωμένο σαν μέρος τού σπιτιού, επηρεάζει αρκετά το κόστος γιατί χρειάζεται 

πιο προσεγμένα υλικά. Επίσης, αν το «σκίαστρο» δεν είναι φτιαγμένο από καλάμια ή 

τέντα,  αλλά από μεταλλικές περσίδες που ανοιγοκλείνουν ηλεκτρονικά, προφανώς 

υπάρχει σημαντική διαφορά. Η διαφορά αυτή μπορεί να φτάσει το 7%. Σε μια τέτοια 

περίπτωση θα κάνουμε απόσβεση σε 6 - 7 χρόνια. [53]

Σε  ορισμένες  περιπτώσεις,  ανάλογα  με  την  κατασκευή  και  την  περιοχή  που 

βρίσκεται το ακίνητο, εξασφαλίζεται και πολεοδομικό πριμ που «μεταφράζεται» σε 

αύξηση του ύψους του κτιρίου από 40 πόντους έως 2,3 μέτρα. Επιπλέον υπάρχουν 

κάποια  μέτρα για  επιδοτήσεις  λόγω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  που 

μπορεί να φτάσουν μέχρι και το 40% του συνολικού τους κόστους.

Για  την  ανατροπή  της  ισχύουσας  κατάστασης  προβάλλεται  απαραίτητη  η 

κατανόηση της αναγκαιότητας μιας νέας «ενεργειακής λογικής» στους χρήστες των 

κτιρίων, ώστε η εφαρμογή των ενεργειακών τεχνικών στον κτιριακό και ειδικά στον 

οικιακό τομέα να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Παράλληλα, αναγκαία 

κρίνεται  η  αξιοποίηση  των  χρηματοδοτήσεων  που  δίνονται  μέσω  ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για όλες τις βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις, αλλά και τους ιδιώτες, οι 

οποίες  αποβλέπουν  στη  μείωση  της  κατανάλωσης  της  ενέργειας,  στη  χρήση 

οικολογικών  υλικών  και  στην  παραγωγή  ενέργειας  από  ανανεώσιμες  πηγές. 

Καθίσταται σαφές πως απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η δημιουργία ενός 

συνολικού  και  ολοκληρωμένου  κρατικού  προγράμματος,  το  οποίο  θα  παρέχει 

ενημέρωση προς τους πολίτες, θα προωθεί τον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας, θα 

υποστηρίζει  την  οικονομία  που  συνδέεται  με  τη  βιοκλιματική  αρχιτεκτονική, 

παρέχοντας κίνητρα και θα εφαρμόζει δομικούς κανονισμούς και προϋποθέσεις.

Εκτιμάται  ότι  σχεδόν σε όλες τις  χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 2 στα 3 νέα 

κτίρια κατασκευάζονται πλέον με βιοκλιματικές προδιαγραφές. Το ζητούμενο όμως 

είναι να κατανοήσουμε όλοι ότι  τα βιοκλιματικά κτίρια δεν είναι κατασκευές που 

υπαγορεύονται από τη μόδα της εποχής, αλλά σπίτια για να ζούμε πιο άνετα.
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