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Παξάιιεια, ην θέιπθνο, πνπ ζα θηινμελήζεη
ηνπο καζεηέο γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ηεο δσήο
ηνπο, νθείιεη λα είλαη θηιηθφ, αζθαιέο, λα
εμαζθαιίδεη ζπλζήθεο νπηηθήο, ζεξκηθήο θαη
αθνπζηηθήο άλεζεο, άξηζηε πνηφηεηα αέξα ζην
εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, λα ππνζηεξίδεη θαη λα
εληζρχεη ηελ αγάπε γηα
κάζεζε θαη
δεκηνπξγηθφηεηα θαη λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο
αεηθνξίαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο κηαο πεξηνρήο,
θαζνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, κε ηελ αμηνπνίεζε
ησλ ζεηηθψλ θιηκαηηθψλ ζπλζήθσλ, ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ θαη ηε κείσζε ηεο
εμάξηεζεο απφ ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ελζσκάησζε
πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ, κέζσ ηεο πξνηππνπνίεζεο ηεο
δηαδηθαζίαο
επηινγήο
ησλ
απαηηνχκελσλ
ζηξαηεγηθψλ, γηα ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. Βαζίζηεθε ζηε
δηεξεχλεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ηεο
ζρνιηθήο αξρηηεθηνληθήο, ζην πιαίζην ηεο
εθαξκνγήο πξνηχπσλ ζην ζρεδηαζκφ, απφ ηηο
αξρέο ηνπ 20νπ αη. έσο ζήκεξα, ζηελ εθηίκεζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο απφθξηζεο ησλ ζχγρξνλσλ
θαηαζθεπαζηηθψλ
πξαθηηθψλ
πθηζηάκελσλ
βηνθιηκαηηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, θαη ηελ
αλάιπζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ θάζε ηφπνπ,
σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ εμαζθάιηζε
ζπλζεθψλ άλεζεο
ζην εζσηεξηθφ ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ.

Σν ζρνιηθό θηίξην έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε θαη εμέρνληα ξόιν ζηε δηακόξθωζε
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρεη κηα
ηζρπξή ζύλδεζε αλάκεζα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ
εζωηεξηθνύ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηελ
θαιή πγεία θαη αθαδεκαϊθή απόδνζε ηωλ
καζεηώλ. Ζ παξνύζα δηπιωκαηηθή εξγαζία
πξαγκαηεύεηαη ηελ εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ
άλεζεο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, κέζω ηεο
δηακόξθωζεο ελόο πξνηύπνπ γηα ηελ επηινγή
ηωλ βέιηηζηωλ πεξηβαιινληηθώλ ζηξαηεγηθώλ,
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηθξαηνύζεο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο θάζε ηόπνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο
πξόηππεο ρωξηθήο κνλάδαο, γηα ηνλ
πεξηβαιινληηθά απνδνηηθό
ζρεδηαζκό
ζρνιηθώλ θηηξίωλ πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ζηηο 4 θιηκαηηθέο δώλεο ηεο Διιάδαο.
Περίληψη –

Λέμεηο-Κιεηδηά: ζρνιείν, θιηκαηηθέο δώλεο,
πξόηππν, θπζηθό θωο, αεξηζκόο
I. ΔΗΑΓΩΓΖ

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο δελ
είλαη κηα ηππηθή δηαδηθαζία, θαζψο ην ζρνιηθφ
θηίξην απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηεο θνηλφηεηαο
ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εληαρζεί, ελψ θαιείηαη λα
ππνζηεξίμεη θαη λα εληζρχζεη ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία. Οη ηάζεηο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη
απφξξνηα
θνηλσληθψλ,
πνιηηηζκηθψλ
θαη
πνιηηηθψλ παξακέηξσλ θαη επεξεάδνπλ ην
ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ.
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Γίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάιπζε πεξηνρψλ νη
Σα ζηάδηα πνπ αθνινπζήζεθαλ γηα ηνλ νπνίεο εκθαλίδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο
πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεπζπληήξησλ αξρψλ ηνπ Διιεληθέο θιηκαηηθέο δψλεο.
πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
E. Γηακόξθωζε ζηξαηεγηθώλ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηηο
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη ηα παξαθάησ:
4 θιηκαηηθέο δώλεο ηεο Διιάδαο
II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

Οη
4
Διιεληθέο,
θιηκαηηθέο
δψλεο
ζπζρεηίδνληαη
κε
δηεζλείο
θιηκαηηθέο
θαηεγνξηνπνηήζεηο, κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ
κεηεσξνινγηθψλ
δεδνκέλσλ
επηιεγκέλσλ
αληηπξνζσπεπηηθψλ πφιεσλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθσζεί
πξφηππν
απαηηνχκελσλ
πξνδηαγξαθψλ γηα ηνλ Διιεληθφ ρψξν θαζψο θαη
πξφηππεο ρσξηθήο κνλάδαο, γηα ην ζρεδηαζκφ
ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Οη ζηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ πξνθχπηνπλ βάζεη:
• ηεο αλάιπζεο ςπρξνκεηξηθψλ δηαγξακκάησλ
αληηπξνζσπεπηηθψλ, Διιεληθψλ πφιεσλ,
• ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
ζηξαηεγηθψλ, πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε ζρνιηθά
θηίξηα ζην δηεζλή ρψξν, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο
επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη
• ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ θαη ζρεηηθψλ νδεγψλ,
πνπ δηέπνπλ ηνλ πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ, ζε
δηαθνξεηηθέο θιηκαηηθέο δψλεο.
Ο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο πξφηππεο
ρσξηθήο κνλάδαο είλαη:
• ε θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, ηνπ
θηηξηνινγηθνχ
πξνγξάκκαηνο
ζρνιείνπ
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
• ε επειημία σο πξνο ηελ νξγάλσζε ησλ
ρψξσλ θαη
• ε
δπλαηφηεηα
ελζσκάησζεο
πεξηβαιινληηθά, απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ.

A. Αλαδξνκή ζηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο βηνθιηκαηηθήο
αξρηηεθηνληθήο.

Ζ εμέηαζε ησλ ζπλζεθψλ, πνπ δηακφξθσζαλ
ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ζρνιηθψλ θηηξίσλ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, δίλεη ρξήζηκα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε
ησλ πεξηβαιινληηθψλ θξηηεξίσλ ζην ζρεδηαζκφ
ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο.
B. Γηεξεύλεζε ηωλ απαηηνύκελωλ πξνδηαγξαθώλ ηνπ
βηνθιηκαηηθνύ ζρνιείνπ

Δμεηάδνληαη πξφηππα θαη θαλνληζκνί πνπ
ηζρχνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ΖΠΑ, κε
ζηφρν ηελ
εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ άλεζεο,
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζην ζρνιηθφ θηίξην.
C. Γηεξεύλεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ θιίκαηνο ζην ζρεδηαζκό
ζρνιηθώλ θηηξίωλ

Τπφ ην πξίζκα ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη
αλαγθψλ πνπ δηακνξθψλεη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα,
εμεηάδεηαη ε επίδξαζε ησλ παξακέηξσλ, πνπ
δηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαθνξεηηθψλ
θιηκαηηθψλ δσλψλ, ζχκθσλα κε ην δηαρσξηζκφ
θαηά Köppen – Geiger, ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ
πεξηβαιινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ
D. Ταμηλόκεζε ζηξαηεγηθώλ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε
ζρνιηθά θηίξηα, αλά θιηκαηηθή δώλε.

Ζ ζπγθξηηηθή αλάιπζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ζε
παγθφζκην επίπεδν, αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή, ζηελ
πξάμε,
ζπγθεθξηκέλσλ
πεξηβαιινληηθψλ
ζηξαηεγηθψλ, πξνζδηνξίδνληαο, ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο σο πξνο ηηο παξαθάησ
παξακέηξνπο:
• Φσηηζκφ,
• Αεξηζκφ, Γξνζηζκφ,
• Θέξκαλζε,
• Υαξαθηεξηζηηθά θειχθνπο,
• Γηαρείξηζε λεξνχ,
• Φπηεχζεηο,
• Δλεξγεηηθά ζπζηήκαηα,
• Πνηφηεηα αέξα,
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ, φπνπ εληάζζνληαη,
ζχκθσλα κε ηνλ θιηκαηηθφ δηαρσξηζκφ θαηά
Köppen – Geiger.

F. Πεξηβαιινληηθή αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο πξόηππεο
ρωξηθήο κνλάδαο

Αμηνινγείηαη ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ
ζηξαηεγηθψλ ζην ζρεδηαζκφ ζρνιηθνχ θηηξίνπ
ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο σο πξνο ηελ
επάξθεηα ησλ ζπλζεθψλ αεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ
γηα ζπγθεθξηκέλεο ελαιιαθηηθέο.
III. ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
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Ζ θιηκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε θαηά Köppen –
Geiger βαζίδεηαη ζηηο εηήζηεο επνρηαθέο
κεηαβνιέο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηα
επνρηαθά επίπεδα βξνρφπησζεο.
χκθσλα κε ηνλ δηεζλή θψδηθα γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (International Energy

Conservation Code 2012 IECC), πνπ αλαπηχρζεθε
απφ ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο (DOE) ησλ ΖΠΑ,
νξίδνληαη 8 δηεζλείο θιηκαηηθέο δψλεο, βάζεη ησλ
βαζκνεκεξψλ ςχμεο θαη ζέξκαλζεο, θαζψο θαη
θξηηεξίσλ ζρεηηθψλ κε ηηο κέζεο κεληαίεο
ζεξκνθξαζίεο αέξα θαη ην χςνο ηεο εηήζηαο
βξνρφπησζεο, πνπ θαζνξίδνπλ παξάιιεια ηνλ
δηαρσξηζκφ ζε μεξφ (Β), πγξφ (Α) ή σθεάλην (C)
ηχπν θιίκαηνο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνέθπςε ε
αληηζηνίρηζε ησλ Διιεληθψλ θιηκαηηθψλ δσλψλ
κε ηηο δηεζλείο (ΠΗΝ. 1).

Με βάζε ην ςπρξνκεηξηθφ δηάγξακκα ησλ
Givoni θαη Milne, πξνζδηνξίδνληαη νη θαηάιιειεο
επηινγέο ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκνχ γηα ηε
δηαηήξεζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ
πεξηβάιινλ ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ, ζε θάζε
θιηκαηηθή δψλε, ηφζν γηα ηελ ςπρξή φζν θαη ηε
ζεξκή πεξίνδν ιεηηνπξγίαο (ΠΗΝ. 2).
ΠΗΝΑΚΑ 2
ηξαηεγηθέο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηηο 4 Διιεληθέο
θιηκαηηθέο δψλεο ζχκθσλα κε ηα ςπρξνκεηξηθά δηαγξάκκαηα θαηά Givoni
θαη Milne.

ΠΗΝΑΚΑ 1
Αληηζηνίρηζε ησλ 4 Διιεληθψλ θιηκαηηθψλ δσλψλ κε δηεζλείο.

ηξαηεγηθέο γηα
ηε δηαηήξεζε ηεο
Θεξκηθήο Άλεζεο

Κιηκαηηθή δψλε
θαηά Κ.Δλ.Α.Κ. /
Πφιε

Α

Β

Γ

Γ

Καιακάηα
Ζξάθιεην
Ρέζπκλν
Υαληά
Αζήλα
Αγρίαινο
Βφινο
Άξηα
Πάηξα
Έδεζζα
Θεζζαινλίθε
Ησάλληλα
Σ ξίθαια
Καξδίηζα
Γξάκα
Καζηνξηά
Φιψξηλα

Γηεζλήο
θιηκαηηθή
δψλε (IECC
2012)
3Α
3Β
3Α
3Α
3Β
3Α
3Α
3Α
3Α
4Α
4Β
4Α
3Α
4Α
4Α
4Α
4Α

Διιεληθέο Κιηκαηηθέο δώλεο
Α
Β
Γ
Γ
Π.E.
Π.E.
Π.E.
Π.E.

πκβαηηθή
Θέξκαλζε
Δλεξγεηηθά
Γεθ, Ηαλ,
2
Ηαλ.
Ζιηαθά πζηήκ.
Φεβ.
Παζεηηθά
Γεθ, Ηαλ, Ννε, Γεθ, Ννε, Μαξ,
3
Ηαλ, Φεβ.
Ζιηαθά πζηήκ.
Φεβ, Μαξ. Φεβ, Μαξ.
Απξ.
4 Ύγξαλζε
Δζσηεξηθά
Ννε, Γεθ,
Ννε,
5
Οθη, Απξ. Οθη, Μαη.
Θεξκηθά Κέξδε Μαξ, Απξ.
Απξ.
Ηνπλ,
6 Αεξηζκφο
Ηνπι, Απγ.
Ηνπι, Απγ.
Ηνπι, Απγ
Μεγάιε Θεξκηθή
Ηνπλ,
7
Ηνπι, Απγ.
Ηνπι, Απγ.
Μάδα
Ηνπι, Απγ
Μεγ. Θεξκ.
Ηνπλ,
8 Μάδα & Νπρη. Ηνπι, Απγ.
Ηνπι, Απγ.
Ηνπι, Απγ.
Γξνζηζκφο
Δμαηκηζηηθφο
9
Ηνπλ.
Γξνζηζκφο
πκβαηηθφο
10
Κιηκαηηζκφο
πκβ. Κιηκαη.&
11
αθχγξαλζε
Π.Δ. = Απαηηνχκελε πεξίνδνο εθαξκνγήο γηα ηελ δηαηήξεζε ζεξκηθήο
άλεζεο.
1

Καηεγνξία θιίκαηνο θαηά
Köppen - Geiger

C sa (Ήπην θιίκα ζεξκφ, κε
μεξά θαη δεζηά θαινθαίξηα)

C sa (Ήπην θιίκα ζεξκφ, κε
μεξά θαη δεζηά θαινθαίξηα)

C fa (Ήπην θιίκα ζεξκφ,
βξνρνπηψζεηο φιν ην ρξφλν
θαη δεζηά θαινθαίξηα)
C fb (Ήπην θιίκα ζεξκφ,
βξνρνπηψζεηο φιν ην ρξφλν
θαη ζεξκά θαινθαίξηα)

ηα
ςπρξνκεηξηθά
δηαγξάκκαηα
ησλ
αληηπξνζσπεπηηθψλ, Διιεληθψλ πφιεσλ, ησλ 4
θιηκαηηθψλ δσλψλ, απνηππψλνληαη νη κέζεο,
εηήζηεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο αέξα θαη
πγξαζίαο (ελδεηθηηθά γηα ηελ πφιε ηεο
Θεζζαινλίθεο ζην ζρ. 1).

ρήκα 1. Φπρξνκεηξηθφ δηάγξακκα Θεζζαινλίθεο

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο, απαηηήζεηο γηα ελεξγεηηθά ειηαθά
ζπζηήκαηα παξνπζηάδνληαη ζηηο θιηκαηηθέο δψλεο
Γ΄ θαη Γ΄, γηα ηνπο ςπρξφηεξνπο ρεηκεξηλνχο
κήλεο, ελψ ε ζπκβνιή ησλ παζεηηθψλ ειηαθψλ
ζπζηεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, γηα
κεγάιν δηάζηεκα ηεο ςπρξήο πεξηφδνπ, ζε φιεο
ηηο θιηκαηηθέο δψλεο. Δηδηθά, ηα ζρνιηθά θηίξηα,
πνπ βξίζθνληαη ζηηο θιηκαηηθέο δψλεο Α΄ θαη Β΄
κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ελεξγεηαθή απηνλνκία
αμηνπνηψληαο κφλν ειηαθά παζεηηθά ζπζηήκαηα.
Οη ζεξκηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ, ζεκαληηθά, απφ ηα
δηαζέζηκα εζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε (παξαγσγή
κεηαβνιηθήο ζεξκφηεηαο ησλ ρξεζηψλ θαη
ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ αηζνπζψλ).
Οη εμαηξεηηθά επλντθέο ζπλζήθεο, ησλ
κεηαβαηηθψλ επνρψλ δηεπθνιχλνπλ ηνλ δξνζηζκφ
ησλ θηηξίσλ. Οη αλάγθεο γηα δξνζηζκφ, κέζσ
αεξηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ηεο ζεξκηθήο κάδαο,
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αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο
πεξηφδνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη
Αχγνπζην. Ζ εμαζθάιηζε άξηζηεο πνηφηεηαο αέξα
θαη ηα απμεκέλα εζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε ζην
ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φκσο, εληείλνπλ ηηο
απαηηήζεηο γηα επαξθή θπζηθφ αεξηζκφ. Ο
λπρηεξηλφο
δξνζηζκφο,
είλαη
ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθφο γηα ηηο Διιεληθέο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο, ελψ ν εμαηκηζηηθφο δξνζηζκφο κπνξεί
λα βξεη εθαξκνγή ζε πεξηνρέο κε μεξφ θιίκα.
Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ
ζπκβνιήο ησλ επηκέξνπο πεξηβαιινληηθψλ
παξακέηξσλ, ζηνλ πεξηβαιινληηθά απνδνηηθφ
ζρνιηθφ ζρεδηαζκφ, αλάινγα κε ηελ θιηκαηηθή
δψλε ζηελ νπνία βξίζθνληαη επηιεγκέλα θηίξηα,
απφ ην δηεζλή ρψξν, ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε
ησλ αληίζηνηρσλ θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ
ζηξαηεγηθψλ, γηα ην ζρεδηαζκφ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
ζηηο 4 ειιεληθέο θιηκαηηθέο δψλεο θαηά ηελ
αληηζηνίρηζή κε ηηο θιηκαηηθέο δψλεο θαηά
Köppen – Geiger (ΠΗΝ. 3).
ΠΗΝΑΚΑ 3
Δθηίκεζε βαξχηεηαο πεξηβαιινληηθά απνδνηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζην
ζρεδηαζκφ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ζηηο 4 Διιεληθέο Κιηκαηηθέο δψλεο.

επαξθή ειηνπξνζηαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
εηζφδνπ ηνπ θπζηθνχ θσηφο, γηα ηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ αηζνπζψλ.
• Αεξηζκφο, Γξνζηζκφο
Οη ειιεληθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (πρ ηνπηθνί
ζαιάζζηνη δξνζεξνί άλεκνη), επλννχλ ηνλ θπζηθφ
αεξηζκφ ζε φιεο ηηο θιηκαηηθέο δψλεο, ηφζν γηα
ηνλ δξνζηζκφ, φζν θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιήο
πνηφηεηαο αέξα. Ο ξπζκφο ελαιιαγήο αέξα
θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνχ
αέξα, απαηηψληαο πξνζνρή ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
εηδηθά ζηε δψλε Γ΄, γηα ηελ απνθπγή απσιεηψλ
ζεξκφηεηαο.
Ο εμαηκηζηηθφο δξνζηζκφο ελδείθλπηαη ζε
πεξηνρέο, κε ραξαθηεξηζηηθά μεξνχ θιίκαηνο,
αιιά γηα πεξηνξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ν
δξνζηζκφο, κέζσ εδάθνπο, είλαη απνηειεζκαηηθφο
ζε φιεο ηηο θιηκαηηθέο δψλεο, ελψ ε δπλαηφηεηα
δξνζηζκνχ κέζσ αθηηλνβνιίαο κεηψλεηαη ζηηο
ςπρξφηεξεο πεξηνρέο, ιφγσ ησλ ζπλήζσλ
ζπλζεθψλ λεθνζθεπνχο νπξαλνχ.
• Θέξκαλζε
Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα έρνπλ
ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ζε
φιεο ηηο Διιεληθέο θιηκαηηθέο δψλεο, ιφγσ ηεο
επλντθήο κέζεο ζεξκνθξαζίαο, θαηά ηε ρεηκεξηλή
πεξίνδν θαη ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο, ψζηε ην θηίξην, κε ηηο θαηάιιειεο
ειηνπξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο, λα κπνξεί λα
επσθειεζεί, ρσξίο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ
νπηηθή άλεζε ησλ ρξεζηψλ ζηηο αίζνπζεο.
• Υαξαθηεξηζηηθά θειχθνπο
Ζ απμεκέλε ζεξκηθή αδξάλεηα ησλ θηηξίσλ,
ζπκβάιεη ζηελ κείσζε ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ
δηαθπκάλζεσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ, θαηά
ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε
ρεηκεξηλή πεξίνδν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επαξθή
ζεξκνκφλσζε, απαξαίηεηε ζε φιεο ηηο θιηκαηηθέο
δψλεο θαη ηδηαίηεξα ζηε δψλε Γ. Οη ειαθξέο
θαηαζθεπέο ελδείθλπληαη γηα δεπηεξεχνπζεο
ρξήζεηο θαη ηελ θαηαζθεπή κεηαβαηηθψλ ρψξσλ,
κε πιενλεθηήκαηα ηελ ειηνπξνζηαζία θαη ηνλ
επαξθή αεξηζκφ. Οη δηαηάμεηο ειηνπξνζηαζίαο
είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηε ζεξκηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ θειχθνπο, φζν θαη γηα ηελ
βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο.
Ζ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ κπνξεί λα
εμαζθαιηζηεί δεδνκέλεο ηεο αθζνλίαο αξθεηψλ,
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, πιηθψλ ζηνλ
Διιεληθφ ρψξν.
• Γηαρείξηζε λεξνχ

Πεξηβαιινληηθά
Απνδνηηθέο ηξαηεγηθέο

Αεξηζκφο Γξνζηζκφο

Παζεηηθά ζπζηήκαηα
Φπζηθφο Φσηηζκφο
Φπζηθφο Αεξηζκφο
Νπρηεξηλφο αεξηζκφο
Δμαηκηζηηθφο
Μέζσ εδάθνπο
Με αθηηλνβνιία
Ζιηαθά ζπζη. Θέξκαλζεο
Ζιηνπξνζηαζία
Θεξκνκφλσζε
Βαξηά θαηαζθεπή
Διαθξηά θαηαζθεπή
Πνηφηεηα πιηθψλ
Γηαρείξηζε λεξνχ
Φπηεκέλν δψκα-Φπηεχζεηο
Δλεξγεηηθά ζπζηήκαηα
Αεξηζκφο κε αλάθηεζε
Γξνζηζκφο κε κερ. κέζα
Θέξκαλζε κε κερ. κέζα
Δμαζθάιηζε πνηφηεηαο αέξα

Διιεληθέο Κιηκαηηθέο Εώλεο
Α (Csa) Β (Csa) Γ (Cfa) Γ (Cfb)
4
4
4
2
3
3
2
4
3
4
2
4
4
3

4
4
4
3
3
3
3
4
3
4
2
4
4
3

4
3
3
2
3
2
3
4
3
3
3
4
4
3

4
2
2
1
3
1
4
3
4
4
2
4
2
3

2
3
2
4

2
3
2
4

2
3
3
4

4
2
3
4

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο νξίδνπλ έλα
γεληθφ πιαίζην εθαξκνγήο πεξηβαιινληηθψλ
ζηξαηεγηθψλ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά γηα θάζε
παξάκεηξν:
• Φσηηζκφο
Ζ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ησλ
εθηεηακέλσλ πεξηφδσλ κε απμεκέλε ειηνθάλεηα
ζηνλ Διιεληθφ ρψξν είλαη απνηειεζκαηηθή ζε
φιεο ηηο θιηκαηηθέο δψλεο, κε πξνυπνζέζεηο ηελ
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ηνλ Διιεληθφ ρψξν ππάξρνπλ αξθεηέο
πεξηνρέο, φπνπ νη πδαηηθνί πφξνη ρξήδνπλ
ηδηαίηεξεο αληηκεηψπηζεο, ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ
ζπλζεθψλ ή ηεο αλεμέιεγθηεο ρξήζεο.
• Φπηεχζεηο
Οη θπηεχζεηο ζηα Διιεληθά ζρνιηθά θηίξηα ζα
πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πινχζηαο ηνπηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, επηιέγνληαο
θπηά ελδεκηθά θαη αλζεθηηθά ζηηο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο θάζε ηφπνπ.
• Δλεξγεηηθά ζπζηήκαηα, πνπ ζπκβάινπλ
ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
πζηήκαηα κεραληθήο ππνβνήζεζεο δχλαηαη
λα αμηνπνηνχλ θπζηθνχο πφξνπο (πδάηηλεο κάδεο,
γεσζεξκία), ελψ εηδηθά γηα ηνλ αεξηζκφ, ζα πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηνπηθέο ζπλζήθεο
πνηφηεηαο εμσηεξηθνχ αέξα θαη ηα πνζνζηά
πγξαζίαο, πνπ είλαη απμεκέλα ζηηο πεξηζζφηεξεο
ειιεληθέο πεξηνρέο.
Ζ δηεξεχλεζε ηεο βέιηηζηεο επηινγήο
πεξηβαιινληηθψλ ζηξαηεγηθψλ νδήγεζε ζηε
δεκηνπξγία πξφηππεο ρσξηθήο κνλάδαο. Ζ κνλάδα
δηακνξθψλεηαη, ψζηε λα κπνξεί λα αλαπηχζζεηαη
γξακκηθά, νπφηε εθφζνλ ε δηάηαμε γίλεηαη ζηνλ
άμνλα Α-Γ, λα επηηξέπεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο
ησλ αηζνπζψλ ζην Νφην θαη ην Βνξξά, ελψ
δχλαηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζπλεθηηθφηεξεο
κνξθέο (πεξίθιεηζην αίζξην) θαη θαζ’ χςνο
αλαπηχμεηο.
Ζ δπλαηφηεηα ελαιιαγψλ θελψλ θαη πιήξσλ,
κε ηε κεηαηξνπή θιεηζηψλ ρψξσλ ζε
εκηππαίζξηνπο ή ειηαθνχο ρψξνπο άκεζνπ
νθέινπο, εμαζθαιίδνπλ επηπιένλ ελεξγεηαθά
νθέιε θαη επειημία ζηελ εθαξκνγή ηνπ
θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο.
Σν θέιπθνο αληηκεησπίδεηαη σο κεηαβιεηφ
πεξίβιεκα, ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε κε ην
πεξηβάιινλ θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε ζηφρν
ηνλ έιεγρν εηζφδνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη
ηνλ επαξθή αεξηζκφ.

αεξηζκνχ,
κέζσ
εηδηθψλ
ινγηζκηθψλ
πξνζνκνίσζεο,
θαηέιεμε
ζε
επλντθά
ζπκπεξάζκαηα,
γηα
ηε
ζπκβνιή
ηεο
πξνηππνπνίεζεο, θαηά ηελ ζχλζεηε δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ ελφο πεξηβαιινληηθά απνδνηηθνχ
ζρνιηθνχ θηηξίνπ. Παξάιιεια, θαηέδεημε ηελ
δπλακηθή
αιιειεπίδξαζε, κεηαμχ ησλ
εθαξκνδφκελσλ
πξαθηηθψλ,
ιφγσ
ηεο
πνιππινθφηεηαο ησλ, σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε
ηζνξξνπίαο κεηαμχ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο
θαη εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ δηείζδπζε ηνπ
θπζηθνχ θσηφο, ηελ ειηνπξνζηαζία θαη ηελ
πνηφηεηα αέξα, ψζηε ην ζεξκηθφ ηζνδχγην κεηαμχ
ειηαθψλ πξνζφδσλ θαη απσιεηψλ ζεξκφηεηαο λα
δηαηεξεί ζπλζήθεο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ
πεξηβάιινλ, αμηνπνηψληαο ζην βέιηηζην ην θπζηθφ
θσηηζκφ.
Πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ησλ ηδηαίηεξσλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Διιεληθνχ θιίκαηνο θαη
ησλ επηκέξνπο θιηκαηηθψλ ηχπσλ είλαη αλαγθαία,
γηα ηελ εθαξκνγή, πεξηζζφηεξν, εμεηδηθεπκέλσλ
πξαθηηθψλ θαη πξνδηαγξαθψλ ζην ζρεδηαζκφ
ζρνιηθψλ θηηξίσλ.
Ζ αλάπηπμε θαη ηεθκεξίσζε κηαο επέιηθηεο
κεζνδνινγίαο θαη ελφο εχρξεζηνπ εξγαιείνπ γηα
ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ζρνιηθψλ
θηηξίσλ ζηα θιηκαηηθά δεδνκέλα κηαο πεξηνρήο,
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζην δσνγφλν ρεηξηζκφ ηνπ
ήιηνπ θαη ηνπ αέξα πξνθεηκέλνπ λα ζκηιεπηνχλ
ζρνιηθά θηίξηα γεκάηα ελέξγεηα θαη θσο.
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