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I. ΕΙΑΓΩΓΗ:
Η επζθμβή ημο εέιαημξ έβζκε ιε ζηυπμ ημκ πνμαθδιαηζζιυ ζπεηζηά ιε ηα ιμκηέθα ζπεδζαζιμφ, ηαηαζηεοήξ
ηαζ ηαημίηζζδξ ηςκ ηηζνίςκ, αθμφ μ ηηζνζαηυξ ημιέαξ
απμννμθά ιεβάθμ ιένμξ ηδξ ηαηακαθζζηυιεκδξ εκένβεζαξ εηδζίςξ ζημκ ζφβπνμκμ δοηζηυ ηυζιμ ηαζ δ ηαημζηία απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ηιήια ημο ημιέα αοημφ.
Βαζζημί ζηυπμζ ημο εβπεζνήιαημξ, είκαζ δ εέζπζζδ
ηνζηδνίςκ ςξ πνμξ ηδκ θφζδ ηαζ ηδκ πνήζδ ηςκ δμιζηχκ
οθζηχκ πμο επζθέβμκηαζ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ ζοζπέηζζδ ηςκ
επζιένμοξ δμιζηχκ ζημζπείςκ ιεηαλφ ημοξ βζα ηδκ δδιζμονβία ιζαξ ιμκάδαξ ηαημίηδζδξ πμο επζθένεζ ηδ ιζηνυηενδ δοκαηή επζαάνοκζδ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ
πνμζθένμκηαξ πανάθθδθα ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ δζααίςζδξ. Η ιμκάδα αοηή πνέπεζ κα ιπμνεί κα ακαπαναπεεί,
πνμζανιμγυιεκδ ζημ ιζηνμηθίια ημο εηάζημηε βδπέδμο,
αθθά ηαζ κα ιπμνεί κα ηνμπμπμζδεεί ζφιθςκα ιε ηζξ
απαζηήζεζξ ηςκ πνδζηχκ, υπςξ αοηέξ εα δζαιμνθχκμκηαζ
ηαηά πενίπηςζδ.
Απυ ηδκ ιεθέηδ ημο πνμηφπμο, πνμηφπημοκ ιεηνήζζια ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηδκ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ νφπςκ, ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ θοζζηχκ πυνςκ, ζε
υθμ ημκ ηφηθμ γςήξ ημο ηαεχξ ηαζ βζα ημ πμζμζηυ ακαηφηθςζήξ ημο ιεηά ημ πέναξ ηδξ πνήζδξ ημο. Με ημκ
ηνυπμ αοηυ αλζμθμβείηαζ δ δοκαηυηδηα κα απμηεθέζεζ ημ
ζοβηεηνζιέκμ πνυηοπμ έκα πζεακυ εκαθθαηηζηυ ζεκάνζμ
βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ μζηζζηζηχκ ακαβηχκ ζηδκ ζδιενζκή
επμπή.
II. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:
Γζα ηδκ μθμηθδνςιέκδ ακηζιεηχπζζδ ημο ακηζηεζιέκμο, ηνίεδηε απαναίηδηδ δ ηαηανπήκ μνζμεέηδζδ ημο
εέιαημξ ιε ημκ μνζζιυ ααζζηχκ εκκμζχκ ζπεηζηά ιε ηδκ
μζημθμβία, ημ μζημθμβζηυ απμηφπςια, ηδκ ηοπμπμίδζδ
ηαζ ηδκ πνμηαηαζηεοή ηςκ ηηζνίςκ. Σε δεφηενμ ζηάδζμ
ηαηεβνάθδζακ πνμαθδιαηζζιμί πμο πνμηφπημοκ απυ ημκ
ζφβπνμκμ ηνυπμ ζπεδζαζιμφ, ηαηαζηεοήξ, πνήζδξ ηαζ
απμδυιδζδξ ηςκ ηηζνίςκ.

Η δζενεφκδζδ ηςκ επζιένμοξ γδηδιάηςκ, μδήβδζε
ζηδκ δδιζμονβία ζηναηδβζηχκ – ηακυκςκ πμο ζημπεφμοκ
ζηδκ ιείςζδ ημο μζημθμβζημφ απμηοπχιαημξ ιίαξ ηαημζηίαξ ζε υθα ηα ζηάδζα ηαηαζηεοήξ, πνήζδξ ηαζ απμδυιδζήξ ηδξ, ακαδεζηκφμκηαξ ζδζαίηενα ηδκ ζδιαζία ηδξ
μνεήξ απμδυιδζδξ ζηδκ ιείςζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζοκεπεζχκ πμο απμννέμοκ απυ ηδκ ηαηαζηεοή.
Γζα ηδκ πθδνέζηενδ ηεηιδνίςζδ ημο εέιαημξ ιεθεηήεδηακ ηαζ πανμοζζάζηδηακ ζοκμπηζηά παναδείβιαηα
ηαηαζηεοαζιέκςκ ηηζνίςκ πμο, ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ημ
ηαεέκα, οθμπμζμφκ ζηναηδβζηέξ ιείςζδξ ηςκ ανκδηζηχκ
ζοκεπεζχκ πμο πνμηφπημοκ απυ ημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ.
Σηδκ ζοκέπεζα, ηα δεδμιέκα πμο ζοθθέπεδηακ απυ
ηδκ επζιένμοξ ελέηαζδ ηαζ ακάθοζδ ηςκ δζαθυνςκ παναιέηνςκ, εκζςιαηχεδηακ ζημκ ζπεδζαζιυ ηδξ ηαημζηίαξ.
Σπεδζάζηδηακ επζιένμοξ δμιζηά ζημζπεία, ιε ηέημζμ
ηνυπμ χζηε κα είκαζ ζοιααηά ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ
ένεοκαξ ηαζ ιε αοηά έβζκε δ ζφκεεζδ ημο ηηζνίμο, ζφιθςκα ιε ιία οπυεεζδ ενβαζίαξ δ μπμία ααζίζηδηε ζε
νεαθζζηζηυ ζεκάνζμ ηαημίηζζδξ ζε εθθδκζηή πυθδ.
Τέθμξ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο ηηζνίμο
πμο ζπεδζάζηδηε, έβζκε ιεθέηδ ηδξ εκενβεζαηήξ ημο απυδμζδξ ημο ηαζ οπμθμβζζιυξ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ ηδξ ειπενζεπυιεκδξ εκένβεζαξ ημο, ςξ πνμξ ηα
δμιζηά ζημζπεία. Τα απμηεθέζιαηα αοηά ακηζπαναηέεδηακ ιε ηα ακηίζημζπα ζημζπεία πμο οπμθμβίζηδηακ βζα
ιζα πανυιμζα ηαημζηία δμιδιέκδ ιε ζοιααηζηυ ηνυπμ, δ
μπμία πνδζίιεοζε ςξ ηηίνζμ ακαθμνάξ. Έβζκε επίζδξ
ακάθοζδ ηςκ ζοκεδηχκ δθζαζιμφ - ζηζαζιμφ ημο ηηζνίμο, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο έημοξ, ιέζς ηνζζδζάζηαημο
ιμκηέθμο βζα ημκ έθεβπμ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ή ιδ
ηςκ πνμηεζκυιεκςκ ιέζςκ δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ.
Τέθμξ, ηαηεβνάθδζακ ηα ζοιπενάζιαηα πμο πνμέηορακ ηυζμ απυ ηδκ αζαθζμβναθζηή ένεοκα υζμ ηαζ απυ
ημ ζπεδζαζιυ ηδξ πνυηοπδξ ηαημζηίαξ ηαζ αλζμθμβήεδηακ
ζπεηζηά ιε ηδκ επζηοπία ή ιδ ημο εβπεζνήιαημξ.
III. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ:

A. Σύνουη Ερεσνηηικού Μέροσς
Ο ηφηθμξ γςήξ ηςκ ηηζνίςκ, απμηεθεί ιία βναιιζηή
πμνεία, δ μπμία, ζηδκ ζδιενζκή πναβιαηζηυηδηα, παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκδ πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ. Με
δεδμιέκδ ηδκ αολακυιεκδ απαίηδζδ βζα πχνμοξ ηαη-
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μίηδζδξ πμο πνέπεζ κα οπμζηδνίγμοκ έκα ηνυπμ γςήξ ιε
ορδθέξ απαζηήζεζξ εενιζηήξ άκεζδξ ηαζ ηαηακάθςζδξ
εκένβεζαξ είκαζ απαναίηδηδ δ δδιζμονβία εκαθθαηηζηχκ
ζεκανίςκ δυιδζδξ πμο πένακ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ εα
παναηηδνίγμκηαζ απυ ιεζςιέκμ μζημθμβζηυ απμηφπςια.
Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα ηδκ ιείςζδ ημο μζημθμβζημφ
απμηοπχιαημξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ, απμηεθεί μ μνευξ ζπεδζαζιυξ ιε ηδκ ακαβκχνζζδ ηςκ ζοκεδηχκ πμο επζηναημφκ ζημ ζδιείμ πμο εα ημπμεεηδεεί ημ ηηίνζμ. Με ημκ
ηνυπμ αοηυ, είκαζ δοκαηή δ ακάδεζλδ ηςκ βεςιμνθμθμβζηχκ ηαζ ηθζιαηζηχκ δεδμιέκςκ πμο, ακά πενίπηςζδ,
ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδκ ιείςζδ ηςκ εκενβεζαηχκ
απαζηήζεςκ βζα εένιακζδ, δνμζζζιυ ηαζ θςηζζιυ ηαηά
ηδκ θάζδ θεζημονβίαξ εκχ πανάθθδθα ακαδεζηκφμκηαζ ηα
«ιεζμκεηηήιαηα» ημο πχνμο πμο εα πνέπεζ κα δζμνεςεμφκ ιέζς ηδξ δζαδζηαζίαξ δυιδζδξ.
Η παναδμπή ηδξ ιμκαδζηυηδηαξ ημο ηυπμο
ηαηαζηεοήξ απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ζδιακηζηυηενεξ
δοζημθίεξ ζηδκ δδιζμονβία πνμηαηαζηεοαζιέκςκ
ζημζπείςκ δυιδζδξ, αθμφ αοηά εα πνέπεζ κα
επζδεζηκφμοκ ιεβάθδ πνμζανιμζηζηυηδηα ακάθμβα ιε ηζξ
απαζηήζεζξ πμο πνυηεζηαζ κα ηαθφρμοκ.
Η ιμκαδζηυηδηα ηςκ πνδζηχκ ηαζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ
ακάβηεξ πμο ηαθείηαζ κα ηαθφρεζ ημ ηηίνζμ ιπμνεί κα
δζαθμνμπμζδεμφκ αζζεδηά ηαηά ηδκ δζάνηεζα γςήξ ημο,
απμηεθμφκ έκακ αηυιδ πανάβμκηα πμθοπθμηυηδηαξ ζημκ
ζπεδζαζιυ, αθμφ εα πνέπεζ αθεκυξ ηα δμιζηά ζημζπεία κα
πανμοζζάγμοκ εοεθζλία ηαηά ηδκ ανπζηή ζπεδίαζδ ηαζ
αθεηένμο κα ιπμνμφκ κα δζαθμνμπμζδεμφκ ηαηά ημκ πνυκμ
θεζημονβίαξ, ζε πενίπηςζδ πμο αθθάλεζ ημ θεζημονβζηυ
πνυβναιια ημο ηηζνίμο, έηζζ χζηε κα επζιδηοκεεί μ πνυκμξ
γςήξ ημο.
Καηά
ημκ
ζπεδζαζιυ,
πνέπεζ
επίζδξ
κα
ζοκοπμθμβίγμκηαζ πανάιεηνμζ πμο αθμνμφκ ηδκ θφζδ ηαζ
ηδκ πνήζδ ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ ηαζ ζημζπείςκ πμο εα
πνδζζιμπμζδεμφκ. Ο ηαεμνζζιυξ ηδξ «μζημθμβζηυηδηαξ»
ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ πνμηφπηεζ κα είκαζ ιία ελαζνεηζηά
ζφκεεηδ ηαζ δφζημθδ δζαδζηαζία ελαζηίαξ ηςκ πμθθχκ
παναιέηνςκ πμο παναηηδνίγμοκ ημκ ηφηθμ γςήξ ημοξ
(Σανβέκηδξ,2011).
Γζα ηδκ ιείςζδ ημο μζημθμβζημφ απμηοπχιαημξ, υπςξ
πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ζημ πθαίζζμ ηδξ
δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ, ηαεμνζζηζηυ νυθμ παίγεζ δ δοκαηυηδηα
ζπεδζαζιμφ ελανπήξ ημο ηνυπμο απμδυιδ-ζδξ ηςκ
ιειμκςιέκςκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ δμιζηχκ οθζ-ηχκ, έηζζ χζηε
κα επζηεοπεεί παιδθή ηαηακάθςζδ πυνςκ ηαζ κα ιεζςεεί ζημ
εθάπζζημ δ παναβςβή μζημδμιζηχκ απμννζιιάηςκ ζημ πέναξ
ημο πνυκμο γςήξ ηςκ επζιέ-νμοξ ζημζπείςκ ή/ηαζ μθυηθδνμο
ημο ηηζνίμο. Η δζαδζηα-ζία ζπεδίαζδξ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ
(Design for Decon-struction), απμηεθεί ημζκυ ηυπμ ζηδκ ένεοκα
δζαθυνςκ ιεθεηδηχκ βζα ηδκ δδιζμονβία ιίαξ ηεπκζηήξ
αζχζζιμο ζπεδζαζιμφ ηςκ ηηζνίςκ (Alexandri,2014). Οζ
ααζζηέξ ανπέξ ημο ζπεδζαζιμφ απμηοπχκμκηαζ ζημ ηνίπηοπμ
ακά-ηηδζδ - επακάπνδζδ - ιεηαζπδιαηζζιυξ.
Σοκμρίγμκηαξ, ιία ηαημζηία παιδθμφ μζημθμβζημφ
απμηοπχιαημξ εα πνέπεζ κα εκζςιαηχκεζ ζημζπεία
παεδηζημφ ζπεδζαζιμφ, κα πνμζανιυγεηαζ ζημ βήπεδμ
ηαηαζηεοήξ πνμηαθχκηαξ ηδκ ιζηνυηενδ δοκαηή
αθθμίςζδ ζημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, κα ηαηαζηεοάγεηαζ
απυ οθζηά ιε ηαηά ημ δοκαηυκ ιζηνυηενμ παιδθυ
μζημθμβζηυ απμηφπςια ηαζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ
ορδθυ ααειυ πνμζανιμζηζηυηδηαξ βζα κα ιπμνεί κα
ακηαπελέθεεζ ζηζξ
αθθαβέξ ημο ηηζνζμθμβζημφ
πνμβνάιιαημξ πμο ιπμνμφκ κα πνμηφρμοκ.

B. Στεδιαζμός Καηοικίας
Ο ζπεδζαζιυξ ημο ηηζνίμο έβζκε ζε ηνείξ δζαηνζηέξ
θάζεζξ:
• Γμιζηά Σημζπεία
• Τοπμθμβίεξ Μμκάδςκ
• Σπεδζαζιυξ Καημζηίαξ
1) Στεδιαζμός Δομικών Σηοιτείφν: Ο θένμκηαξ ζηεθεηυξ, ημζκυξ βζα υθεξ ηζξ ιμκάδεξ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ
δμιζηή λοθεία πνμενπυιεκδ (υπςξ υθα ηα λφθζκα ζημζπεία ηδξ ηαημζηίαξ) απυ ακακεχζζιεξ δαζμπμκζηέξ ηαθθζένβεζεξ δέκηνςκ πμο πανμοζζάγμοκ παιδθά πμζμζηά
έηθοζδξ θμνιαθδεΰδδξ, υπςξ δ θεφηδ ηαζ δ μλζά. Οζ
δζαζηάζεζξ ηδξ ιμκάδαξ πνμηφπημοκ απυ ηζξ ιέβζζηεξ
επζηνεπυιεκεξ δζαζηάζεζξ βζα ιεηαθμνά ειπμνεοιάηςκ
ζηζξ μδζηέξ ανηδνίεξ ηδξ πχναξ.
Πνμηφπηεζ έηζζ μνεμβχκζμ παναθθδθεπίπεδμ δζαζηάζεςκ 2.50*7.00*3.50m ημ μπμίμ ζοκανιμθμβείηαζ ζηδκ
βναιιή παναβςβήξ ηαζ ιεηαθένεηαζ έημζιμ ζημ βήπεδμ
πμο εα ημπμεεηδεεί.
Η πθήνςζδ ημο ζηεθεημφ, βίκεηαζ ιε ηδκ πνήζδ πακέθςκ δζαθμνεηζηχκ δζαζηάζεςκ ηαζ ηοπμθμβίαξ, ακάθμβα ιε ηδκ πνμαθεπυιεκδ πνήζδ. Τα πακέθα ιμζνάγμκηαζ
ημζκή ηεπκμθμβία ηαζ ιπμνμφκ κα ηνμπμπμζδεμφκ ή κα
ακηζηαηαζηαεμφκ ζε μπμζαδήπμηε ζηζβιή, ακάθμβα ιε ηζξ
απαζηήζεζξ πνήζδξ πςνίξ κα απαζημφκηαζ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ μζημδμιζηέξ ενβαζίεξ.
Η ιυκςζδ ηςκ ζημζπείςκ πθήνςζδξ βίκεηαζ ιε ηδκ
πνήζδ ζοιπζεζιέκδξ ηοηηανίκδξ πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ
ακαηφηθςζδ πανημπμθημφ ηαζ πανμοζζάγεζ ελαζνεηζηά
παιδθυ δείηηδ εενιμπεναηυηδηαξ.
2) Στεδιαζμός Επιμέροσς Τμημάηφν: Σε δεφηενδ θάζδ
ζπεδζάζηδηακ ηα επζιένμοξ ηιήιαηα ηδξ ηαηαζηεοήξ,
ζοκδοάγμκηαξ ηα δμιζηά ζημζπεία. Σημ ζδιείμ αοηυ ζδζαίηενμ αάνμξ δυεδηε ζηδκ ιεθέηδ ηςκ απαζηήζεςκ πνμζακαημθζζιμφ, θςηζζιμφ ηαζ ενβμκμιίαξ ηδξ ηάεε ιμκάδαξ.

Εηθόλα 1. Κεκηνζηή Ιδέα ημο Κηζνίμο _ Φεζιενζκή Λεζημονβία
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Εηθόλα 2. Δκδεζηηζηή Τμιή _ Θενζκή Λεζημονβία

3) Στεδιαζμός Καηοικίας: Τέθμξ, μζ επζιένμοξ ιμκάδεξ
ζοκηέεδηακ ζφιθςκα ιε ηδκ οπυεεζδ ενβαζίαξ πμο είπε
δζαηοπςεεί, ζε ιία ζζυβεζα ηαημζηία 140m².
Ιδζαίηενδ ιένζικα οπήνλε ζημκ ζπεδζαζιυ ημο πενζαάθθμκηα πχνμο, αθμφ αοηυξ θεζημονβεί ζοκενβαηζηά ιε
ημ ηηίνζμ βζα ηδκ αεθηίςζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ ηαζ ηαηά
ζοκέπεζα ηςκ ζοκεδηχκ εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ
ιέζα ζε αοηυ.
Η ιεθέηδ ημο ηηζνίμο μθμηθδνχεδηε ιε ηδκ εζζαβςβή
εκενβδηζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ – ρφλδξ (θςημαμθηασηά πακέθα) ηαζ ιδπακμθμβζηχκ δζαηάλεςκ βζα ηδκ
ιείςζδ ηαηακάθςζδξ κενμφ, έηζζ χζηε κα δζαζθαθζ-ζημφκ
παιδθέξ ηαηακαθχζεζξ πυνςκ ηαηά ηδκ πνήζδ.
Η υθδ ηαηαζηεοή ζπεδζάζηδηε ιε ηνυπμ ηέημζμ χζηε
κα ιπμνεί (ιενζηχξ ή μθζηχξ) κα απμζοκανιμθμβδεεί βζα
ακηζηαηάζηαζδ, ηνμπμπμίδζδ ή πνμχεδζδ επακάπνδζδ ή
ακαηφηθςζδ, αηθμοεχκηαξ δδθαδή ηδξ ααζζηέξ ανπέξ
ζπεδζαζιμφ, υπςξ αοηέξ δζαηοπχεδηακ απυ ημκ Berge,
ιε ηδκ πνήζδ δζαθμνεηζηχκ επζπέδςκ (layers) ζημ ηηίνζμ,
επζηνέπμκηαξ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ, αθθαβή ή απμδυιδζδ
λεπςνζζηχκ επζπέδςκ πςνίξ κα επδνεάγεηαζ ημ ζφκμθμ
ημο ηηζνίμο ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ, ζηα πθαίζζα ημο δοκαημφ έκα ιυκμ οθζηυ (Berge, 2000).

πεναηυηδηαξ U, μ μπμίμξ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πνμηαηαζηεοαζιέκμο οπμθμβίζηδηε ζε U=0.646W/m²K, ζδιακηζηά παιδθυηενμξ απυ ηδκ ιέβζζηδ επζηνεπυιεκδ βζα ηδκ
ηθζιαηζηή γχκδ Β.
2) Έλεγτος Σσνθηκών Ηλιαζμού – Σκιαζμού: Υπμθμβίζηδηε επίζδξ δ πμζυηδηα δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο
δέπμκηαζ ηα δζαθακή ηαζ αδζαθακή ζημζπεία ημο ηεθφθμοξ. Η βεςιεηνία ημο ηηζνίμο ηαζ δ πανμοζία ακμζηηχκ
ιμκάδςκ ιε ζηίαζηνα ζε ζοκέπεζα ηςκ κυηζςκ υρεςκ,
επζηνέπεζ ημκ δθζαζιυ ημοξ ιυκμ ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ
ιήκεξ, αολάκμκηαξ έηζζ ηζξ εενιζηέξ πνμζυδμοξ υηακ
αοηυ απαζηείηαζ. Ο έθεβπμξ έβζκε ιε ηδκ πνήζδ ηνζζδζάζηαημο ιμκηέθμο βζα ηζξ διενμιδκίεξ 21/6 ηαζ 21/12 ζηζξ
χνεξ 9:00, 12:00,15:00 ηαζ 18:00 ζε υθεξ ηζξ υρεζξ ημο
ηηζνίμο. Τα απμηεθέζιαηα επζαεααίςζακ ηδκ μνεή θεζημονβία ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ – δνμζζζιμφ.

C. Έλεγτος Σσμπεριθοράς ηοσ Κηιρίοσ
Ο οπμθμβζζιυξ ημο μζημθμβζημφ απμηοπχιαημξ εκυξ
ηηζνίμο ζε υθμ ημκ ηφηθμ γςήξ ημο, απμηεθεί έκα ελαζνεηζηά ζφκεεημ ηαζ πμθφπθεονμ γήηδια, ηαεχξ ηαηά ηδκ
δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ ημο εα πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ μ
ακενχπζκμξ πανάβμκηαξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, απμθαζίζηδηε κα ιεθεηδεμφκ επζιένμοξ ιεβέεδ ηα μπμία δίκμοκ
ηδκ δοκαηυηδηα κα ελαπεμφκ αζθαθή ζοιπενάζιαηα
ζπεηζηά ιε ηδκ θεζημονβία ηδξ ηαηαζηεοήξ, εεςνχκηαξ
υηζ ημ ηηίνζμ απμηεθεί έκα ενβαθείμ ιε ζοβηεηνζιέκα
ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά. Ωξ ζοβηνζηζηυ ιέβεεμξ πνδζζιμπμζήεδηε ηηίνζμ ιε ηα ίδζα βεςιεηνζηά ιεβέεδ ηαηαζηεοαζιέκμ ιε ζοιααηζηυ ηνυπμ.
1) Ενεργειακή Απόδοζη Κηιρίοσ: Υπμθμβίζηδηε δ ακαιεκυιεκδ εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ δφμ ηαηαζηεοχκ ιε
ηδκ πνήζδ θμβζζιζημφ “Οθμηθδνςιέκμ Δκενβεζαηυ Λμβζζιζηυ 4Μ-ΚΔΝΑΚ” ηδξ εηαζνείαξ 4Μ. Τα απμηεθέζιαηα ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηάηαλδξ ηςκ δφμ ηηζνίςκ, υπςξ
ήηακ ακαιεκυιεκμ ήηακ πανυιμζα (εκ. ηαηάηαλδ Α+),
θυβς ηςκ παιδθχκ ηαηακαθχζεςκ πμο δζαζθαθίγμοκ ηα
θςημαμθηασηά πακέθα. Η μοζζαζηζηή δζαθμνά ηςκ δφμ
ηηζνίςκ εκημπίζεδηε υιςξ ζημκ ιέζμ ζοκηεθεζηή εενιμ-

Εηθόλα 3. Έθεβπμξ Ηθζαζιμφ - Σηζαζιμφ _ Νυηζα Όρδ

3) Υπολογιζμός Περιβαλλονηικού Αποησπώμαηος: Γζα ηδκ
πμζμηζημπμίδζδ ημο πενζααθθμκηζημφ απμηοπχιαημξ ημο
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ηηζνίμο, επζθέπεδηε κα βίκεζ οπμθμβζζιυξ ηδξ
ειπενζεπυ-ιεκδξ εκένβεζάξ ημο ςξ πνμξ ηα δμιζηά
ζημζπεία. Σηδκ ζοκέπεζα έβζκε ζφβηνζζδ ημο
απμηεθέζιαημξ ιε ημ ακά-θμβμ απμηέθεζια ημο
ακηίζημζπμο ζοιααηζημφ ηηζνίμο. Απυ ηδκ ζφβηνζζδ
αοηή πνμέηορε πςξ δ ειπενζεπυιεκδ εκένβεζα ηδξ
ζοιααηζηήξ ηαηαζηεοήξ πνμηφπηεζ αολδιέ-κδ ηαηά
25%, ημ μπμίμ ηαζ απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ πμ-ζμζηυ.
Τπνινγηζκόο Εκπεξηερόκελεο Ελέξγεηαο
Σοιααηζηή
Πνμηαηαζηεοή
Καηαζηεοή
Φένμκηα Σημζπεία
198.613
175.759
Σημζπεία Πθήνςζδξ
20.004
95.797
Κμοθχιαηα/Υαθμζηάζζα
55.145
84.670
Σοκμθζηή Διπενζεπυιεκδ
273.762
356.226
Δκένβεζα Κηζνίμο (kWh)
Εηθόλα 4. Δκδεζηηζηυξ Πίκαηαξ Διπενζεπυιεκδξ Δκένβεζαξ

Αλίγεζ δε κα ζδιεζςεεί πςξ ζε πενίπηςζδ
ηαηαζηεοήξ ηςκ δφμ ηηζνίςκ ελαζηίαξ ηςκ δζαθμνχκ
ζημ ζφζηδια δυιδζδξ, δ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ημο
ζοιααηζημφ ηηζνίμο, εα αολακυηακ πενεηαίνς θυβς ηδξ
«ζπαηάθδξ» δμιζηχκ οθζηχκ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ζημ
ενβμηάλζμ,
θαζκυιεκμ
πμο
ζηδκ
πενίπηςζδ
αζμιδπακμπμζδιέκδξ ηαηαζηεοήξ πενζμνίγεηαζ αζζεδηά.
IV. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ:
Ο ζπεδζαζιυξ ιίαξ ηαημζηίαξ ιε ηνζηήνζμ ηδκ άνζζηδ
μζημθμβζηή ζοιπενζθμνά, υπςξ πνμέηορε απυ ηδκ
δζαδζηαζία πμο ζοκμπηζηά πενζβνάθδηε, είπε ζακ
απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία εκυξ ηηζνίμο πμο
ηαηαηάζζεηαζ ςξ πνμξ ηζξ εκενβεζαηέξ ημο
ηαηακαθχζεζξ ζηδκ ηαηδβμνία Α+ ηαζ θεζημονβεί ζακ
ηηίνζμ ζπεδυκ ιδδεκζηήξ ηαηακάθςζδξ. Πανυηζ, ηα
οθζηά ηαηαζηεοήξ, δ βεςιεηνία ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ
ημο ηηζνίμο έπμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ απμηέθεζια
αοηυ, απμδείπηδηε πςξ αηυιδ ηαζ ιζα ζοιααηζηή
ηαηαζηεοή, εα ιπμνμφζε κα έπεζ ζπεδυκ ηζξ ίδζεξ
απμδυζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ, ιε
ηδκ πνήζδ ζοζηδιάηςκ εκενβδηζημφ αζμηθζιαηζημφ
ζπεδζαζιμφ.
Τα
ζδιεία
ζηα
μπμία
οπενέπεζ
δ
πνμηαηαζηεοαζιέκδ μζηία είκαζ μ πνυκμξ ηαηαζηεοήξ,
ημ βεβμκυξ υηζ δ παναβςβή ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ζε
αζμιδπακζηή ηθίιαηα ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ ζπαηάθδ
πυνςκ ηαζ εκένβεζαξ, αθθά ηονίςξ ημ βεβμκυξ υηζ
ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ οθζηά ηαηαζηεοήξ
ακαηοηθςιέκα, ιε παιδθή ειπενζεπυιεκδ εκένβεζα,
πνμσυκηα αεζθυνμο δζαδζηαζίαξ παναβςβήξ πμο
ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ή/ηαζ κα
ακαηοηθςεμφκ ιεηά ημκ πνυκμ πνήζδξ ημοξ ζηδκ
ζοβηε-ηνζιέκδ ηαηαζηεοή. Τα παναηηδνζζηζηά αοηά, ζε
ζοκ-δοαζιυ ιε ημ βεβμκυξ υηζ δ ηαηαζηεοή θυβμ ηδξ
πνήζδξ αοημηεθχκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ιπμνεί κα
ηνμπμπμζδεεί ιε ηδκ πνμζεήηδ, αθαίνεζδ ή
ηνμπμπμίδζδ ηςκ ιμκάδςκ βζα κα απακηά ηαθφηενα
ζηζξ απαζημφιεκεξ πνήζεζξ ηαηά ηδκ δζάνηεζα
θεζημονβίαξ ημο ηηζνίμο, απμηεθμφκ ηα αα-ζζηά
πθεμκεηηήιαηα ηδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ημ ηηίνζμ
ιεζχκεζ ζδιακηζηά ημ μζημθμβζηυ ημο απμηφπςια ηαζ
ακηζιεηςπίγεζ ζθαζνζηά ημ γήηδια ηδξ μζημθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ζημκ ημιέα ηδξ ηαηαζηεοήξ.

Η ειπεζνία ημο ζπεδζαζιμφ, αηυιδ ηαζ ζηα πθαίζζα
ηδξ εεςνδηζηήξ αοηήξ ενβαζίαξ ακέδεζλε ηδκ
πμθοπθμηυηδηα ηαζ ημ εφνμξ ηςκ δεδμιέκςκ πμο
πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ απυ ημκ ιεθεηδηή, ηαεχξ ηαζ
ηδκ δοζημθία πμο οπάνπεζ ζηδκ δδιζμονβία ηακυκςκ
βζα ημκ ζπεδζαζιυ δμιζηχκ ζημζπείςκ πμο κα ιπμνμφκ
κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε πμθθαπθά ζδιεία ιίαξ
ηαηαζηεοήξ. Πανυθ’ αοηά, μζ ανπζηέξ δοζημθίεξ ζημκ
ζπεδζαζιυ, ακηζζηαειίγμκηαζ απυ ηδκ εοημθία ζημ
ζηάδζμ
μνβάκςζδξ
ημο
ηαεεαοημφ
ηηζνίμο,
πνμζδίδμκηαξ έηζζ εεηζηυ πνυζδιμ ζηδκ ζοκμθζηή
πνμζπάεεζα.
Απυ ηδκ υθδ δζαδζηαζία ακάθοζδξ ηαζ ζπεδζαζιμφ,
ηυζμ ηςκ επζιένμοξ δμιζηχκ ζημζπείςκ, υζμ ηαζ ηδξ
ίδζαξ ηδξ ηαημζηίαξ, ακαδείπεδηακ ζηδκ πανμφζα
ενβαζία, ηα ζημζπεία εηείκα, πμο απμηεθμφκ
ακαπυζπαζημ ημιιάηζ βζα ηδκ δδιζμονβία ηηζνίςκ
παιδθμφ μζημθμβζημφ απμηο-πχιαημξ. Τμ ηφνζμ
παναηηδνζζηζηυ ηςκ ηηζνίςκ αοηχκ είκαζ μ θεπημιενήξ
ζπεδζαζιυξ ηαζ δ επζθμβή οθζηχκ ηαζ δζαηάλεςκ πμο
παναηηδνίγμκηαζ απυ παιδθυ μζημθμβζηυ απμηφπςια. Τμ
εκενβεζαηυ απμηφπςια ηδξ ηαημζηίαξ έπεζ επίζδξ
ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηδκ επζηοπία ημο εβπεζνήιαημξ,
πςνίξ υιςξ κα είκαζ ημ ιμκαδζηυ πνμαπαζημφιεκμ.
Με δεδμιέκμ ημ βεβμκυξ υηζ δ ακάβηδ βζα ζηέβαζδ
δεκ ιπμνεί κα εηθείρεζ αθμφ μ ζοκμθζηυξ πθδεοζιυξ ηδξ
βδξ ζοκεπίγεζ κα αολάκεηαζ, βίκεηαζ επζηαηηζηή δ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ πμο κα επζαανφκμοκ ημκ πθακήηδ υζμ
βίκεηαζ θζβυηενμ. Η πνήζδ πνμηαηαζηεοαζιέκςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ή ηαζ ηαηαζηεοχκ, υπςξ αοηέξ πμο πενζβνάθδηακ ζηδκ ενβαζία αοηή, απμηεθεί έκα εκαθθαηηζηυ
ζεκάνζμ ηνυπμο ηαηαζηεοήξ, υπζ υιςξ ημ ιμκαδζηυ. Τμ
ζδιακηζηυηενμ ζημζπείμ είκαζ δ εζζαβςβή εη κέμο ζημκ
ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ δνάζδξ ηςκ ακενχπςκ ηυζμ ζημ ημιιάηζ ηςκ ηαηαζηεοχκ υζμ ηαζ ζηδκ βεκζηυηενδ εεχνδζδ
ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ, ημο αοημκυδημο βεβμκυημξ υηζ υ πθακήηδξ, ιε ημοξ πεπεναζιέκμοξ πυνμοξ
ημο δεκ ιαξ ακήηεζ.
ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ
Η δζπθςιαηζηή αοηή ενβαζία μθμηθδνχεδηε πάνδ
ζηδκ ζοκεπή ηαζ μοζζαζηζηή οπμζηήνζλδ ημο
επζαθέπμκηα ηαεδβδηή η. Αζκεία Οζημκυιμο, ημκ μπμίμ
εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά βζα ηδκ αμήεεζα πμο
ιμο πνμζέθενε, υπςξ ηαζ ηδκ επζαθέπμοζα ηαεδβήηνζα
ηα. Δθεοεενία Αθελακδνή βζα ηζξ πνήζζιεξ ζοιαμοθέξ
ηδξ.
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