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Εικόνα 1. Σκίαση και πορεία του ήλιου τον μήνα Ιανουάριο, ώρα 12:00 

 























 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

 
Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις   

 

• Χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες υλικών   

• Αύξηση των επιφανειών σκίασης  

• Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων  

•  Δροσισμός με εξάτμιση   

•  Εξοικονόμηση  Νερού  

•  Μείωση στα ενεργειακά κόστη  σε σχέση με τη λειτουργία 

και συντήρηση  της πλατείας   

  



  

Χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες των υλικών   
  

Επιτυγχάνoνται με: 

-τη χρήση ψυχρών υλικών επίστρωσης   (κυβόλιθοι, φυσική πέτρα ανοιχτού  
χρώματος, κεραμικό δάπεδο κουρασάνι, χώμα με φύτευση κ.α.) 

 

 Αύξηση των επιφανειών σκίασης  
 

Σε αυτό συμβάλλουν:  

-τα επιλεγμένα είδη δένδρων  και θάμνων  και οι θέσεις τους  

-η θέση και κατασκευή της πέργκολας    

- το  πλέγμα με τα αναρριχητικά φυτά, και  

- το στέγαστρο  με τα φωτοβολταϊκά πανέλα  
  

Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων  
  

Επιτυγχάνεται με: 

- την αύξηση των φυτεμένων  επιφανειών 

- τον αριθμό  κατάλληλα επιλεγμένων δένδρων   

-τη χρήση φωτοκαταλυτικού  σκυροδέματος και πλακών πεζοδρομίου 



Δροσισμός με εξάτμιση   

Σε αυτό συμβάλλουν τα  υδάτινα στοιχεία στην επιφάνεια της πλατείας 

Εξοικονόμηση  Νερού  

Επιτυγχάνεται με: 

 -τη περιορισμένη χρήση χλοοτάπητα  

- φυτεύσεις με επιλεγμένα  ενδημικά φυτά (xeroscaping ) 

- τη δημιουργία λωρίδων αποστράγγισης   

- την απορροή των όμβριων στις ζώνες πρασίνου  

- τη χρήση κυβόλιθων χωρίς συνδετικό κονίαμα και υπόστρωμα  

- την ανακύκλωση  του νερού στα υδάτινα στοιχεία  

- το  αυτόματο πότισμα 
  

Μείωση στα ενεργειακά κόστη  σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση  
της πλατείας   

Σε αυτό συμβάλουν: 

η αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών διατάξεων    

- η χρήση  στοιχείων φωτισμού χαμηλού ενεργειακού κόστους (LED) και η  δυνατότητα 
ελεγχόμενου  φωτισμού (πλήρους ή μερικού)  στις ζώνες κυκλοφορίας  και στις 
περιοχές δραστηριοτήτων.        

- η χρήση υλικών με  σχετικά χαμηλό «κόστος κύκλου ζωής» σε συνδυασμό με τις 
ανάγκες συντήρησης των υλικών (φυσική λίθος, μαρμαροβότσαλο κλπ)     

 



 
 

• Κάναβος από ελαφροσκυρόδεμα  

• Επιστρώσεις  με ψυχρά υλικά  

– Επιστρώσεις με κυβόλιθους 

– Επιστρώσεις με κεραμικό δάπεδο  

– Επιστρώσεις με φυσική λίθο  

– Επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου με φωτοκαταλυτική επίστρωση. 

• Λωρίδες  Αποστράγγισης με υδατοπερατό κονίαμα 

• Υδάτινα  στοιχεία   

• Καθιστικά (πάγκοι) με φωτο-καταλυτική επίστρωση  

• Πέργκολα / κλειστός χώρος εκδηλώσεων   

• Φωτοβολταϊκάή Εγκατάσταση    

• Οικίσκος Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

•  Φυτεύσεις 

 

 
 



















Αποτελέσματα – Δείκτες  

Οι δείκτες που υπολογίστηκαν με βάση τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων είναι οι 

εξής:  

 Μέση μέγιστη θερινή θερμοκρασία περιβάλλοντος με βάση την χωρική κατανομή 

της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στην περιοχή επέμβασης το μεσημέρι της 

θερμότερης μέρας του έτους. 

 Υπολογισμός των βαθμοωρών στην περιοχή επέμβασης για μια τυπική μέρα του 

καλοκαιριού για κάθε ώρα από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου και στη 

συνέχεια το τυπικό ημερήσιο άθροισμα των βαθμοωρών βάσης 26οC. 

 Υπολογισμός της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας στον χώρο 

επέμβασης με βάση την χωρική κατανομή της θερμοκρασίας επιφάνειας στην 

περιοχή επέμβασης το μεσημέρι της θερμότερης μέρας του έτους. 

 Μέτρηση θερμική άνεσης.  

 Μέτρηση του δείκτη εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (CO2) 
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• Οι επιμέρους χώροι της πλατεία στο μέρος αυτό είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να είναι δυνατή 
η ενοποίηση τους, στη περίπτωση που πρόκειται φιλοξενηθούν πολιτιστικές και λοιπές 
δραστηριότητες που θα προσελκύσουν αρκετό κόσμο στη πλατεία   Στο κάτω  μέρους του 
υπερυψωμένου τμήματος η πέργολα μπορεί εύκολα να ,μετατραπεί σε κλειστό χώρο ώστε να 
φιλοξενήσει  δραστηριότητες και κατά τους χειμερινούς μήνες.  Δίπλα στη πέργολα υπάρχει 
πλάτωμα για εκτόνωση, κοινωνικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ. Το πλέγμα με 
φυτά αναρρίχησης στα όρια μεταξύ της πλατεία και της δημοτικής οδού, σκοπό έχει αφ’ ενός να 
θέσει ένα βιοκλιματικού όριο στη πλατεία αφ ετέρου να μην αποκόπτει τη θέαση στη πλατεία από 
τον κοινόχρηστο ανοιχτό χώρο της διπλανής πολυκατοικίας . Ο χώρος α (στην προέκταση του 
προηγούμενου  προς την οδό Μολάων, λειτουργεί σαν ενδιάμεσος μεταξύ του χώρου παιγνιδιού 
και του χώρου στάσης των ενήλικων. (Εικόνα 7) 

• ΟΙ διαμορφώσεις στο κέντρου του κάτω τμήματος πλατείας σε συνδυασμό με τα υδάτινα στοιχεία 
αποσκοπούν αφ' ενός μεν να γίνουν πόλος έλξης, αφ έτερου να συμβάλλον στο δροσισμό της 
πλατείας  Αντίστοιχα και οι ζώνες αποστράγγισης που διακόπτουν τη πλακόστρωση, αφ ενός μεν 
στοχεύουν στο να συμβάλλουν στη συγκράτηση του  βρόχινου νερού αφετέρου συνεχίζουν το 
μοτίβο οργάνωσης του χώρου. Η επιλογή των υλικών έγινε με βάση τα βιοκλιματικά 
χαρακτηριστικά τους και περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο. 
 



• Δεδομένα εισαγωγής  

• τυπική θερινή ημέρα   

• Ταχύτητα ανέμου =    4 m/s 
• Διεύθυνση ανέμου =     Νοτιοδυτική (2250) 
• Αρχική θερμοκρασία ατμόσφαιρας =   2990Κ 
• Ειδική υγρασία στα 2500 m =   7g Water/kg air 
• Σχετική υγρασία στα 2m =    59% 
•   
• θερμότερη θερινή ημέρα είναι τα εξής:  
• Ταχύτητα ανέμου =    4 m/s 
• Διεύθυνση ανέμου =     Νοτιοδυτική (2250) 
• Αρχική θερμοκρασία ατμόσφαιρας =   3130Κ 
• Ειδική υγρασία στα 2500 m =   7g Water/kg air 
• Σχετική υγρασία στα 2m =    60% 

 
• τραχύτητα της επιφάνειας,  
• ανακλαστικότητα της επιφάνειας σε σχέση με την τιμή U value και    εκπομπή ακτινοβολίας από την ίδια την 

επιφάνεια.  
 



Μέση μέγιστη θερινή θερμοκρασία 

Με βάση τα αποτελέσματα της προσομοίωσης η μέση μέγιστη θερμοκρασία της περιοχής 

μελέτης σε ύψος 1,80m στη σημερινή κατάσταση κατά το μεσημέρι της θερμότερης θερινής 

ημέρας είναι 40,41240C.  

Αντίστοιχα, η ίδια θερμοκρασία μετά τις προτεινόμενες παρεμβάσεις υπολογίζεται σε 

39,30980C.   

Η διαφορά στο δείκτη αυτό πριν και μετά τις παρεμβάσεις είναι:  

40,41240C – 39,30980C = 1,10260C > 10C 

Με βάση τα παραπάνω επιτυγχάνεται ο στόχος της προκήρυξης που όσον αφορά το 

συγκεκριμένο δείκτη είναι μείωση κατά τουλάχιστον 10.  



Θερμική άνεση 

Ο δείκτης που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει και αξιολογεί την επίδραση στον περιπατητή 

της ηλιακής και θερμικής ακτινοβολίας, του ανέμου, της υγρασίας και της θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος. Πρόκειται για το Μέσο Αναμενόμενο Θερμικό Δείκτη (δείκτης PMV – 

Predicted Mean Vote).  

Ο υπολογισμός του δείκτη PMV πραγματοποιήθηκε για την υπάρχουσα κατάσταση και για 

την πρόταση με τα ίδια κλιματικά στοιχεία στην περίοδο 10:00 – 18:00. Στον ακόλουθο 

πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ανά ώρα για το 

διάστημα 10.00 – 18.00. 

 

ΩΡΑ 

ΔΕΙΚΤΗΣ  PMV ΤΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

10 – 11  5,8585 4,7732 

11 – 12  6,2960 5,2876 

12 – 13  6,7387 5,6630 

13 – 14  7,1712 6,0099 

14 – 15  7,4350 6,2586 

15 – 16  7,1083 5,8616 

16 – 17  6,1329 4,9849 

17 – 18  4,7015 3,8627 



• Ψυχρά υλικά στον αστικό ιστό για εξοικονόμηση ενέργειας 
• και βελτίωση του μικροκλίματος της πόλης 

 
• Καλησπέρα σας. 

 
• Ονομάζομαι Θεώνη Καρλέση και είμαι φυσικός και μέλος της ομάδας μελετών κτηριακού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Φυσικής, με επιστημονικό υπεύθυνο 

τον καθηγητή κ. Μάνθο Σανταμούρη. Η ομάδα μας δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων, στον τομέα των υλικών και συγκεκριμένα μελετά τις θερμικές και οπτικές ιδιότητές τους, 
προσπαθώντας να αναπτύξει καινούριες τεχνολογίες, ενώ ταυτόχρονα μελετά τα ήδη υπάρχοντα φυσικά υλικά, ώστε να γίνεται η κατάλληλη επιλογή για τη χρήση στον αστικό ιστό, 
προκειμένου να έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση του μικροκλίματος στις πόλεις. 
 

• Τρία είναι τα σημεία στα οποία θα αναφερθούμε. 
 

• Κατ' αρχήν μια μικρή εισαγωγή για να δούμε ποιο είναι το θερμικό καθεστώς στα αστικά κέντρα και ποιες ανάγκες βελτίωσης δημιουργεί αυτό. Στις δυνατότητες βελτίωσης που 
υπάρχουν θα δούμε ποιος είναι ο ρόλος των υλικών. Θα κάνουμε, επίσης, και μία αναφορά σε όσα στοιχεία υπάρχουν, τα οποία, δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν είναι πάρα πολλά, σχετικά 
με την πιστοποίηση των υλικών για την εφαρμογή τους στην οικολογική δόμηση. 
 

• Σχετικά με το θερμικό καθεστώς στα αστικά κέντρα έχει διαπιστωθεί, σε τουλάχιστον 30 πόλεις στην Ευρώπη και σε περισσότερες από 120 σε όλο τον κόσμο, η ύπαρξη του φαινομένου 
της αστικής θερμικής νησίδας. Πολύ συνοπτικά, πρόκειται για το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο στα αστικά κέντρα παρατηρούνται αρκετά υψηλότερες θερμοκρασίες συγκριτικά με 
τις αγροτικές και τις περιαστικές περιοχές (Εικ.1). 
 

• Εικ.1 Αστική θερμική νησίδα 
 

• Οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το μικροκλίμα της πόλης είναι η πυκνή δόμηση, η χρήση υλικών τα οποία έχουν ακατάλληλες οπτικές και θερμικές ιδιότητες, η παραγωγή 
ανθρωπογενούς θερμότητας από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η έλλειψη πρασίνου, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η μειωμένη ταχύτητα του ανέμου, λόγω ακριβώς αυτής της πυκνής 
δόμησης (Εικ.2,3) 
 

• Εικ.2 Κέντρο Αθηνών - Εικ.3 Κλιματιστικά 
 

• Στον χάρτη της Αθήνας που βλέπουμε (Εικ.4), δίπλα στον οποίο υπάρχει και ο αντίστοιχος χάρτης θερμοκρασιών (Εικ.5), παρατηρούμε ότι στην περιοχή του κέντρου της πόλης η ένταση 
του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας κυμαίνεται από 6 έως 12 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι στις περιοχές της πόλης, με όλα τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε 
προηγουμένως, παρατηρούνται θερμοκρασίες έως και 40οC, ενώ στις περιαστικές περιοχές που δεν έχουν την πυκνή δόμηση της πόλης, οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες με 
ελάχιστη εως 27οC. 
 

• Εικ.4 Περιοχή Αθηνών, σταθμοί μετρήσεων 
• Εικ.5 Χάρτης θερμοκρασιών περιοχής Αθηνών 

 
• Όλα αυτά, βέβαια, έχουν άμεση επίπτωση στον ενεργειακό τομέα και κατ' επέκταση και στον περιβαλλοντικό, με αποτέλεσμα τους θερινούς μήνες το φορτίο ψύξης να διπλασιάζεται 

στο κέντρο της πόλης, ενώ το φορτίο αιχμής για τον κλιματισμό να τριπλασιάζεται. Λέγοντας φορτίο αιχμής εννοούμε το φορτίο, αυτές τις λίγες ώρες, αλλά τις πολύ σημαντικές και 
καθοριστικές για την κατανάλωση ενέργειας, τις μεσημεριανές δηλαδή, τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου εμφανίζονται πολύ συχνά και τα black-out, λόγω αυτής της υπερφόρτωσης του 
δικτύου και της υπερκατανάλωσης ενέργειας. 
 

• Σημαντική δυνατότητα βελτίωσης μπορούν να προσφέρουν τα ψυχρά υλικά ή αλλιώς cool materials, όπως είναι γνωστά διεθνώς. Πρόκειται για υλικά τα οποία παρουσιάζουν υψηλή 
ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλό συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (Εικ.6). 
 

• Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία σημαίνει ότι έχουμε μικρότερη απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας και αποβολή ευκολότερα της θερμότητας όταν υπάρχει υψηλός 
συντελεστής εκπομπής. Αυτοί οι δύο παράγοντες, δηλαδή υψηλός συντελεστής ανακλαστικότητας και υψηλός συντελεστής εκπομπής, συμβάλλουν στο να εμφανίζονται μικρότερες 
επιφανειακές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει ότι, σε επίπεδο κτηρίου, λιγότερη θερμότητα εισέρχεται στο κτήριο, με αποτέλεσμα να χρειάζεται λιγότερη ενέργεια και να έχουμε 



  
 


