
Φυςική δόμηςη, 
βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ 
κτιρίων και εξοικονόμηςη 

ενζργειασ. 



Ειςαγωγή
Η φυςικι δόμθςθ και θ βιοκλιματικι 
αρχιτεκτονικι είναι δφο πρακτικζσ που ζχουν 
ςαν αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ πόρων και 
ενζργειασ, θ πρώτη ςτθν φάςθ τθσ καταςκευισ 
μιασ κατοικίασ ενϊ θ δεφτερη ςτθν διατιρθςθ 
ςτακερϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςε αυτιν. Και 
οι δφο καταλιγουν ςε τεράςτιο 
περιβαλλοντολογικό αλλά και οικονομικό 
όφελοσ.



Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ
Ο αρχιτεκτονικόσ και πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ 
κτιρίων και οικιςτικϊν ςυνόλων αντίςτοιχα, που 
επιδιϊκει τθν προςαρμογι του κτιρίου και του 
οικιςτικοφ ςυνόλου ςτο τοπικό κλίμα και το 
φυςικό περιβάλλον και ςτοχεφει ςτθν 
αξιοποίθςθ κετικϊν περιβαλλοντικϊν 
παραμζτρων, ϊςτε να ελαχιςτοποιεί τισ 
ενεργειακζσ τουσ ανάγκεσ όλο το χρόνο και να 
επιτυγχάνει περιοριςμό ςτθν κατανάλωςθ 
ςυμβατικήσ ενζργειασ.



Στόχοσ βιοκλιματικήσ 
δόμηςησ

Η εξαςφάλιςθ ςυνκθκϊν κερμικισ και οπτικισ 
άνεςθσ εντόσ του κτιρίου, με τθν αξιοποίθςθ 
των ευνοϊκϊν ςτοιχείων του κλίματοσ και τισ 
κατάλλθλεσ ρυκμίςεισ ςτο κζλυφοσ τθσ 
καταςκευισ, με τθν ελάχιςτθ δυνατι 
κατανάλωςθ ενζργειασ.



Βιοκλιματική κατοικία



Φυςική Δόμηςη

Δομικι προςζγγιςθ  προςανατολιςμζνθ ςτθ 
χριςθ τοπικϊν, προςεκτικά επιλεγμζνων ι και 
ανακυκλωμζνων υλικϊν, απλϊν εργαλείων και 
τεχνικϊν.



Στόχοσ φυςικήσ δόμηςησ

Να φτιάξει υγιι, βιϊςιμα, ενεργειακά 
αποδοτικά οικιματα, οργανικά ενταγμζνα ςτο 
φυςικό περιβάλλον. 

Χρθςιμοποιείται για χιλιάδεσ χρόνια ςε 
ολόκλθρο τον κόςμο, και διαμορφϊνεται ςε 
ςχζςθ με τθν οικολογία, τθ γεωλογία και τισ 
κλιματικζσ ςυνκικεσ ενόσ τόπου, πάντα 
χρθςιμοποιϊντασ τισ αρχζσ τθσ βιοκλιματικισ 
αρχιτεκτονικισ.



Φυςική κατοικία



Υλικά φυςικήσ δόμηςησ

• Πζτρα

• Χϊμα

• Πθλόσ

• Άμμοσ

• Άχυρο

• Ξφλο

ςυνδυαςμζνα με διάφορουσ 
τρόπουσ και αναλογίεσ και 
δίνοντασ διάφορα αποτελζςματα 
ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά 
των μειγμάτων.



Τφποι υλικών φυςικήσ 
δόμηςησ

• Κομπ 

• Πλικιά

• Αχυρόμπαλεσ

• Γαιόςακοι

• Χϊμα ςε καλοφπια

• Άχυρο με πθλό



Κομπ

Χρθςιμοποιοφνται τα χζρια 
και τα πόδια για να 
ςχθματιςτοφν μάηεσ 
πθλοφ, αναμεμιγμζνου με 
άμμο και άχυρο, οι οποίεσ 
τοποκετοφνται θ μία πάνω 
ςτθν άλλθ, 
διαμορφϊνοντασ ζτςι 
μονολικικζσ καταςκευζσ με 
μεγάλθ ςτακερότθτα. Η 
λζξθ προζρχεται από μια 
παλιά αγγλικι (cob) που 
ςθμαίνει ςβϊλοσ.



Πλιθιά

Αργιλϊδεσ χϊμα, 
που ζχει υγρανκεί 
με νερό, 
προςκζτοντασ 
κομμζνο άχυρο, 
τρίχεσ κατςίκασ ι 
άλλεσ ίνεσ για 
ενίςχυςθ, που ςτθ 
ςυνζχεια αφινονται 
να ςτεγνϊςουν ςτο 
επικυμθτό ςχιμα.



Αχυρόμπαλεσ

Το άχυρο ςαν 
οικοδομικό υλικό 
αποτελεί 
ανανεϊςιμθ πθγι, 
ζχει εξαιρετικζσ 
μονωτικζσ 
δυνατότθτεσ, 
καλφτερεσ από 
οποιοδιποτε άλλο 
υλικό και είναι πολφ 
εφκολο ςτο κτίςιμο.



Γαιόςακοι

Σάκοι με άμμο 
δθμιουργοφν 
ςυμπαγείσ και 
γεροφσ τοίχουσ, που  
αντζχουν όλων των 
ειδϊν τισ 
καταπονιςεισ από 
άςχθμεσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ μζχρι 
ςφαίρεσ και βόμβεσ.



Χώμα ςε 
καλοφπια

Είναι αρκετά όμοια με 
τα πλικιά και το κομπ
ςτο ότι το μίγμα είναι 
κυρίωσ άμμοσ και 
πθλόσ. Η διαφορά 
είναι ότι το υλικό 
ςυμπιζηεται ςε 
καλοφπια τα οποία 
ςυνικωσ δθμιουργοφν 
πολφ επίπεδεσ και 
κάκετεσ επιφάνειεσ.



Άχυρο με πηλό

Χρθςιμοποιείται για 
τοιχοποιίεσ που δεν 
φζρουν φορτία. 
Καταςκευάηεται από 
άχυρα, κατά 
προτίμθςθ με μακριά 
ίνα τα οποία 
αναμιγνφονται με 
διάλυμα πθλοφ ο 
οποίοσ παίηει και τον 
ςυνεκτικό ρόλο.



Βόρεια Ευρώπη



Αγγλία



Μπαμποφ ςτην Ινδονηςία





Κομπ ςτην Ιςπανία



Κομπ ςτην Αφρική



Κομπ



Γαιόςακοι ςτην Τουρκία



Γαιόςακοι



Χώμα ςε καλοφπια ςτην Αμερική



Ξφλινο ςπίτι ςτην Ελβετία



Ξφλινο ςπίτι



Άχυρο με πηλό ςτην Αργεντινή



Λίθινο ςπίτι ςτην Ιρλανδία



Λίθινο ςπίτι ςτην Ήπειρο



Αρχζσ βιοκλιματικοφ 
ςχεδιαςμοφ

• Στρατθγικι Θζρμανςησ του κτιρίου τθν ψυχρι 
περίοδο. 

• Στρατθγικι Ψφξησ ι Δροςιςμοφ του κτιρίου 
τθν κερμι περίοδο. 



Αρχζσ βιο/κοφ ςχε/μοφ
• Προςανατολιςμόσ ςτο Νοτιά, με τα 

περιςςότερα ανοίγματα του κτιρίου να 
βρίςκονται προσ αυτιν τθν πλευρά. 

• Βορινή πλευρά: προςτατεφεται από ψθλά 
δζντρα ι τοποκετοφνται από αυτιν τθν  
πλευρά κλειςτοί χϊροι ςτάκμευςθσ ι 
αποκικεσ. 

• Ελαχιςτοποίθςθ των θερμικών απωλειών
δίνοντασ τθν κατάλλθλθ μορφι και διάταξθ 
ςτουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ.



Αρχζσ βιο/κοφ ςχε/μοφ
• Σκίαςη και προςταςία με δζντρα ι παράκυρα 

με περςίδεσ, ςτόρια, κουρτίνεσ, τζντεσ. 
Επίςθσ, υπόςτεγα, ςκεπζσ, πανί-δίχτυ 
ςκίαςθσ.

• Σωςτόσ παθητικόσ αεριςμόσ: Διαμπερισ 
αεριςμόσ, καμινάδεσ αεριςμοφ κλπ.

• Μόνωςη: αδιαφανϊν ςτοιχείων (ςτζγεσ, 
τοίχοι, οροφζσ, δάπεδα κλπ.) και διαφανϊν 
ςτοιχείων (υαλοςτάςια και πλαίςια αυτϊν)



Αρχζσ βιο/κοφ ςχε/μοφ
• Εναλλακτικζσ πηγζσ ενζργειασ (Αιολική 

Ενζργεια, Ηλιακή Ενζργεια) για οικιακι 
χριςθ.

• Εξοικονόμηςη νεροφ (Δεξαμενζσ ομβρίων
υδάτων, Βιολογικόσ καθαριςμόσ) για το 
πότιςμα κιπων ι το κακάριςμα εξωτερικϊν 
χϊρων. Επίςθσ τα «γκρίηα νερά» από το 
νεροχφτθ και το νιπτιρα μποροφν να 
καταλιγουν ςτο καηανάκι. 



Πλεονεκτήματα βιοκλιματικήσ 
δόμηςησ

• Ενεργειακά: εξοικονόμθςθ ενζργειασ, 
εξαςφάλιςθ κερμικισ και οπτικισ άνεςθσ.

• Οικονομικά: μείωςθ των καταναλιςκομζνων 
καυςίμων και του ςυνεπαγόμενου κόςτουσ, 
μείωςθ του κόςτουσ εγκατάςταςθσ και 
λειτουργίασ των θλεκτρομθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ – ψφξθσ –
αεριςμοφ –φωτιςμοφ.



Πλεονεκτήματα 
βιοκλιματικήσ δόμηςησ

• Περιβαλλοντικά: μείωςθ των ρφπων που 
προκαλοφνται από τθν καφςθ ςυμβατικϊν 
καυςίμων, περιοριςμόσ του φαινομζνου του 
κερμοκθπίου, αντιμετϊπιςθ κλιματικισ 
αλλαγι.

• Κοινωνικά: βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, 
ςυμβολι ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ των 
πόλεων.



Βιοκλιματικότητα ςχολικοφ 
κτιρίου: κριτήρια

• Το κτίριο χρθςιμοποιείται τισ πρϊτεσ πρωινζσ 
ϊρεσ ζωσ και το απόγευμα.

• Η κερμοκραςίεσ τισ περιοχισ είναι ιδιαίτερα 
υψθλζσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, ενϊ οι 
χειμϊνεσ είναι ιπιοι. Επίςθσ υπάρχει αρκετι 
υγραςία.

• Ο προςανατολιςμόσ του οικοπζδου είναι ... 
και του κτιρίου ανατολικόσ.



Βιοκλιματικότητα ςχολικοφ 
κτιρίου

• Υπάρχουν πολλζσ κερμικζσ απϊλειεσ εξαιτίασ 
τθσ κακισ μόνωςθσ, των παλιϊν κουφωμάτων
και τθσ παλαιότθτασ τθσ ςτζγθσ, θ οποία δεν 
ςυντθρείται ςωςτά.

• Οι αίκουςεσ που βλζπουνε ςτο νότο, 
υποφζρουν από τθν υπερβολικι 
κερμοκραςία κατά τουσ ηεςτοφσ μινεσ (Μάιοσ 
– Σεπτζμβριοσ), κακϊσ δεν υπάρχει επαρκισ 
ςκίαςθ.



Βιοκλιματικότητα ςχολικοφ 
κτιρίου

• Δεν υπάρχει ςφςτθμα αεριςμοφ για τθν πιο 
γριγορθ και ςωςτι αλλαγι του αζρα κατά τα 
διαλλείματα.

• Δεν χρθςιμοποιοφνται εναλλακτικζσ πθγζσ 
ενζργειασ για τθ κζρμανςθ και ψφξθ του 
ςχολείου.

• Δεν γίνεται καμία εξοικονόμθςθ νεροφ.



Τρόποι βελτίωςησ τησ 
βιοκλιματικότητάσ του

• Το κτίριο πρζπει να μονωκεί ςωςτά, ϊςτε να 
μθν υπάρχουν κερμικζσ γζφυρεσ.

• Πρζπει να τοποκετθκοφν κουφϊματα με 
διπλά τηάμια. Μάλιςτα αυτά προσ το νότο να 
ζχουν ειδικι επίςτρωςθ για περιςςότερθ 
προςταςία (low – e).

• Να τοποκετθκοφν κινθτζσ οριηόντιεσ περςίδεσ 
ςτα παράκυρα, για τθν βζλτιςτθ ςκίαςθ ανά 
περίοδο.



Τρόποι βελτίωςησ τησ 
βιοκλιματικότητάσ του

• Να τοποκετθκοφν αιςκθτιρεσ διοξειδίου του 
άνκρακα, που ςε ςυνδυαςμό με τα 
κουφϊματα κα βοθκιςουν ςτθν βελτίωςθ τθσ 
άνεςθσ των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν μζςα 
ςτισ τάξεισ (ςωςτόσ αεριςμόσ)

• Να τοποκετθκοφν φωτοβολταϊκά για τθν 
παραγωγι ενόσ μζρουσ τθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ που απαιτείται για τθν λειτουργία 
του.



Τρόποι βελτίωςησ τησ 
βιοκλιματικότητάσ του

• Να τοποκετθκοφν ανεμιςτιρεσ οροφισ για 
περαιτζρω μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτισ 
τάξεισ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ.

• Να τοποκετθκεί ςφςτθμα ςυλλογισ και 
διοχζτευςθσ των όμβριων υδάτων ςε 
δεξαμενζσ, από τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια το 
νερό κα αντλείται για να χρθςιμοποιθκεί για 
τισ τουαλζτεσ και ςτο κακάριςμα του 
ςχολείου. 



Συμπεράςματα

Το ςχολικό περιβάλλον είναι κακοριςτικισ 
ςθμαςίασ, για τα βιϊματα και τισ εικόνεσ που 
περνάει ςτουσ μακθτζσ. Ζτςι τα ςχολικά κτίρια 
κα πρζπει να είναι κτιςμζνα με τισ 
βιοκλιματικζσ επιταγζσ. Με αυτόν τον τρόπο τα 
παιδιά, εμείσ οι μακθτζσ, κα διδαςκόμαςτε επί 
τόπου τα πλεονεκτιματα μιασ ουςιαςτικά και 
«οικολογικά» ορκισ αρχιτεκτονικισ. 



ΤΕΛΟΣ


