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                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
                   ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΣΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
                   ΤΠΕΡΘΕΡΜΑΝΗ-ΤΠΕΡΨΤΞΗ-ΤΠΕΡΦΩΣΙΜΟΤ 
 
      Αξρηθά ε εξγασία αλαιύεη τν υαηλόκελν τεο ππεξζέξκαλσεο 
ρώξσλ όπνπ αλαυέξεη τηο επηπτώσεηο τεο ππεξζέξκαλσεο, τελ 
αλζξώπηλε επζύλε θαζώο θαη κέτξα επίιπσεο τνπ πξνβιήκατνο. 
Έπεητα εστηάδεη στν υαηλόκελν ππέξςπμεο ρώξσλ, τα πξνβιήκατα 
πνπ πξνθαιεί θαζώο θαη ιύσεηο. Τέινο αλαιύεη τν υαηλόκελν τνπ 
ππεξυστησκνύ θαη τελ θατάιιειε επηινγή υστηστηθώλ-υστησκνύ γηα 
τελ απνυπγή πξνβιεκάτσλ. Κιείλνλταο αλαυέξεταη στελ 
εμνηθνλόκεσε ελέξγεηαο κέσα από σελάξηα κε βασηθό θξητήξην τελ 
αλζξώπηλε σπκπεξηυνξά. 
 
 

                   ΑSSESSING THE ENERGY WASTAGE DUE TO  
                 OVERHEATING/ OVERCOOLING/ OVER LIGHTING  
                                  OF BUILDING SPACES 
 
     Intially the tsesis analyzes the phenomenon of space overheat that 
will mention the consequences of overheating that will mention the 
consequences of overheating, human responsibility as well us 
measures for the problem to be solved.Then it focuses on the 
phenomenon of space overcooling, the problems that are caused as 
well a solutions. Then finally the phenomenon of overlighting as well us 
the oppropriate choice of lighting in different spaces for any avoidance 
of problems is analyzed. Concluding energy saving through scenarios 
with the basic criterion being human behavior, is mentioned. 
 
Λέξεις κλειδιά- Key Words: ππεξζέξκαλσε, ππέξςπμε, 
ππεξυστησκόο – 
Overheating, overcooling, overlighting. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ο: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΑΣΑΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΥΧΡΧΝ 
 

1.1 Ση νλνκάδνπκε ππεξζέξκαλζε (1) 
 

1.1.1. Φαηλόκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ρώξσλ(2,3) 

 
Τπάνπμοκ αολακυιεκεξ εκδείλεζξ αολδιέκδξ ζοπκυηδηαξ οπενεένιακζδξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εενιχκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ζε ηηίνζα πςνίξ ηθζιαηζζιυ, ζδζαίηενα ζπίηζα ζε 

εφηναηα ηθίιαηα, υπμο δ ζοβηνάηδζδ ηδξ πεζιενζκήξ εενιυηδηαξ απμηέθεζε ημ 

επίηεκηνμ ημο εενιζημφ ζπεδζαζιμφ. Ζ οπενεένιακζδ ήηακ ζδζαίηενα αλζμζδιείςηδ 

ζηα κέα ζπίηζα ηαζ ζηα οπάνπμκηα απμεέιαηα. Ζ οπεναμθζηή εενιυηδηα επδνεάγεζ 

ηδκ οβεία ηαζ ηδκ εοδιενία ηςκ επζααηχκ, εζδζηά εάκ οπμααειίγεηαζ μ φπκμξ. 

 

ε ηεθζηή ακάθοζδ, ημ εενιζηυ ζηνεξ πμο πνμηαθείηαζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

πνυςνδ εκδζζιυηδηα, ζδίςξ ιεηαλφ ηςκ πζμ εοάθςηςκ ιεθχκ ηδξ ημζκςκίαξ. Σμ 

πνυαθδια ένπεηαζ έκημκα ζημ πνμζηήκζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαηαζηνμθζημφ 

πακεονςπασημφ ηαφζςκα  ημο 2003, ημ μπμίμ πνμηάθεζε 15.000 πνυςνμοξ 

εακάημοξ . 

Ο υνμξ παβηυζιζα εένιακζδ(global warming) δδθχκεζ ιζα εζδζηή πενίπηςζδ 

ηθζιαηζηήξ ιεηααμθήξ ηαζ ακαθένεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ ιέζδξ εενιμηναζίαξ ηδξ 

αηιυζθαζναξ ηδξ βδξ ηαζ ηςκ ςηεακχκ. Απμδίδεηαζ ζοπκά ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ, ςξ 

πθακδηζηή (οπέν) εένιακζδ ή παβηυζιζα αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, εκχ άθθεξ 

θμνέξ ηαοηίγεηαζ ιε ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο πμο απμηεθεί έκακ ιδπακζζιυ 

παβηυζιζαξ εένιακζδξ. 

 

Γζα ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ μθμέκα αολακυιεκςκ ακαβηχκ ηςκ ακενχπςκ ζε εκένβεζα 

παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ μνοηηχκ ηαοζίιςκ (ηονίςξ βαζάκεναηα ηαζ 

πεηνεθαίμο) δ ηαφζδ ηςκ μπμίςκ πνμηαθεί ηδκ παναηδνμφιεκδ οπενεένιακζδ ημο 

πθακήηδ ιέζς ηδξ εηπμιπήξ αενζχκ ημο εενιμηδπίμο. 

 

Ζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ επζθένεζ ιεηααμθή ημο ηθίιαημξ ηυζμ ζε πθακδηζηυ υζμ 

ηαζ ζε ημπζηυ επίπεδμ. Αοηή δ ιεηααμθή έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ηνμπμπμίδζδ ηδξ 

γςήξ ζημκ πθακήηδ πνμηαθχκηαξ ακςιαθίεξ ζηζξ επμπέξ ημο έημοξ, αφλδζδ ηδξ 

ιέζδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ λδναζίαξ, άκμδμ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ ηδκ 

εηδήθςζδ αηναίςκ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ μθμέκα ηαζ ζοπκυηενα. 
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ε πενζμπέξ υπμο πνδζζιμπμζείηαζ ήδδ ηθζιαηζζιυξ ή αηυια ηαζ απαναίηδημ βζα ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ άκεζδξ, οπάνπεζ εκδζαθένμκ βζα ηζξ εζςηενζηέξ εενιμηναζίεξ πμο 

ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ζε πενίπηςζδ απμηοπίαξ ημο ιδπακζημφ ελμπθζζιμφ ρφλδξ ή 

ηδξ δθεηηνζηήξ ηνμθμδμζίαξ. Ζ ακδζοπία εδχ είκαζ δ επζαίςζδ ζε ζπεηζηά ζπάκζεξ 

ηαζ απνυαθεπηεξ ζοκεήηεξ. 

 

Δπί ημο πανυκημξ, δεκ οπάνπεζ ζζπονυξ, ηαζ παβημζιίςξ απμδεηηυξ μνζζιυξ ηδξ 

οπενεένιακζδξ είηε βζα πνήζδ ζηδκ αλζμθυβδζδ πνμηεζκυιεκςκ ηαημζηζχκ, βζα 

πανάδεζβια, ιε ιμκηεθμπμίδζδ ή ιε αάζδ ηδκ αλζμθυβδζδ. Gupta et ασ. ζε αοηυ ημ 

ηεφπμξ πανέπμοκ ιζα πνήζζιδ θίζηα ιενζηά ηνζηήνζα οπενεένιακζδξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ. Χζηυζμ, δ αλζμθυβδζδ ηςκ 

οθζζηάιεκςκ, ηαηεπυιεκςκ ηαημζηζχκ είκαζ δ πζμ εκμπθδηζηή. Καηά ζοκέπεζα, ηα 

έββναθα πμο πενζέπμοκ ιεθέηεξ παναημθμφεδζδξ πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηά 

ηνζηήνζα βζα κα αλζμθμβήζμοκ εάκ έπεζ ζδιεζςεεί ή υπζ οπενεένιακζδ. Οζ δζαθμνέξ 

έβηεζκηαζ ηυζμ ζηα μοζζαζηζηά ηνζηήνζα πμο έπμοκ επζθεβεί, υζμ ηαζ ζηδ θεπημιενή 

εθανιμβή. Σα πνμαθήιαηα πνμηφπημοκ ελαζηίαξ ημο ηνυπμο ελέθζλδξ ηςκ ηνζηδνίςκ. 

 

 

 

 
 

1.1.2 Οη επηπηώζεηο ηεο ππεξζέξκαλζεο (3,4,5) 

 
ηδκ Δονςπασηή Έκςζδ μ ηηδνζαηυξ ημιέαξ (ηα κμζημηονζά ηαζ μ ηνζημβεκήξ ημιέαξ) 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ ζδιακηζηυηενμ ημιέα ηαηακάθςζδξ ηδξ ηεθζηήξ εκένβεζαξ ζε 

απυθοηεξ ηζιέξ (40%). Έπεζ ηαηαβναθεί υηζ δ εένιακζδ ηςκ ηηδνίςκ ηαηέπεζ 

ζδιακηζηυ ιένμξ ηςκ ζοκμθζηχκ εκενβεζαηχκ ηαηακαθχζεςκ ημοξ (69%), 

αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ παναβςβή γεζημφ κενμφ (15%), ηζξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ 

ημ θςηζζιυ (11%). Υαναηηδνζζηζηά ακαθένεηαζ υηζ ζηζξ Δονςπασηέξ Βυνεζεξ πχνεξ 

υπςξ δ Φζκθακδία ηαζ δ Γακία, υπμο μζ δνζιείξ πεζιχκεξ είκαζ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ, δ 

εένιακζδ ηαημζηζχκ ακένπεηαζ ζηα 1,5 Συκμοξ Ηζμδφκαιμο Πεηνεθαίμο 

(ΣΗΠ)/ηαημζηία (1997), εκχ ζηδκ Δθθάδα ημ ακηίζημζπμ πμζυ είκαζ 0,9 ΣΗΠ/ηαημζηία. 

Ζ ιέζδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ιζαξ ηοπζηήξ ηαημζηίαξ βζα εένιακζδ έπεζ εθαθνά 

ιεζςεεί ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ απυ ημ 1990, εκχ δ εεςνδηζηή εζδζηή ηαηακάθςζδ 

ηςκ κέςκ ηαημζηζχκ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ είκαζ ηαηά 22% ιζηνυηενδ απυ ημ 1985. 

Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηυζμ μζ ηαημζηίεξ, υζμ ηαζ μζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ 

είκαζ εκενβεζαηά πζμ απμδμηζηέξ, ακ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ζε άκεζδ είκαζ αολδιέκεξ. Δπί 

πθέμκ, οπάνπμοκ αοζηδνυηενα ηνζηήνζα εκενβεζαηήξ απυδμζδξ πμο έπμοκ εεζπζζηεί 

ζε ανηεηέξ πχνεξ ηδκ ηεθεοηαία πεκηαεηία. ηδκ Δθθάδα, πχνα Μεζμβεζαηή ιε πμθφ 

θζβυηενεξ απαζηήζεζξ ζε εένιακζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, μζ ακάβηεξ βζα 

εένιακζδ ηςκ ηαημζηζχκ ακένπμκηαζ πενίπμο ζημ 70% ηδξ ζοκμθζηήξ εκενβεζαηήξ 

ηαηακάθςζδξ. Ζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηζξ μζηζαηέξ ζοζηεοέξ, ημ θςηζζιυ ηαζ 

ημκ ηθζιαηζζιυ ακένπεηαζ ζημ 18% ημο ζοκμθζημφ εκενβεζαημφ ζζμγοβίμο . Οζ 

ηαημζηίεξ ιε ηεκηνζηυ ζφζηδια εένιακζδξ, ημ μπμίμ πνδζζιμπμζεί ςξ ηαφζζιμ 
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απμηθεζζηζηά ημ πεηνέθαζμ, ακηζζημζπμφκ ζημ 36% ημο ζοκυθμο. Σμ οπυθμζπμ 64% 

είκαζ αοηυκμια εενιαζκυιεκεξ ηαημζηίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ζε πμζμζηυ 25% 

πεηνέθαζμ, 12% δθεηηνζηυ νεφια ηαζ 18% ηαοζυλοθα. ε ακηίεεζδ ιε ημ ζοκμθζηυ 

ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ, ζηδκ Δθθάδα δ ηαηακάθςζδ εκενβείαξ ζηα ηηήνζα 

πανμοζζάγεζ αολδηζηή ηάζδ. Ζ ακάβηδ βζα ελμζημκυιδζδ εκενβείαξ είκαζ ζδζαζηένα 

ειθακήξ ζημκ ηηδνζαηυ ημιέα, μ μπμίμξ ηαθφπηεζ ημ 36% πενίπμο ηδξ ζοκμθζηήξ 

ηεθζηήξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ζηδκ Δθθάδα, ιε ιέζμ εηήζζμ νοειυ αφλδζδξ 7%. 

Δπζπθέμκ, ηα ηηήνζα εοεφκμκηαζ βζα πάκς απυ ημ 45% ηςκ ζοκμθζηχκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ααζζημφ αενίμο ημο θαζκυιεκμο ημο εενιμηδπίμο. 

 

 

 
1.2 Αλζξώπηλε επζύλε (1) 

 

Ακαηνέπμκηαξ θίβμ ζημ ημκηζκυ πανεθευκ, παναηδνμφιε πςξ απυ ηδκ επμπή ηδξ 

αζμιδπακζηήξ επακάζηαζδξ, μζ άκενςπμζ λεηίκδζακ κα ηαίκε μνοηηά ηαφζζια ζε 

ιαγζηέξ πμζυηδηεξ βζα κα ηζκήζμοκ μπήιαηα, κα εενιάκμοκ ηζξ ηαημζηίεξ ημοξ, κα 

εηηεθέζμοκ ηζξ επαββεθιαηζηέξ ημοξ δναζηδνζυηδηεξ, κα ηνμθμδμηήζμοκ ηα 

ενβμζηάζζα ιε εκένβεζα. Δκένβεζα πμο είπε απμεδηεοηεί ζηα μνοηηά αοηά ιέζα ζε 

δζάζηδια εηαημιιονίςκ εηχκ. Σα ηεθεοηαία 200 πνυκζα έπμοιε ηαηακαθχζεζ έκα 

ιεβάθμ ιένμξ ηςκ απμεειάηςκ αοηχκ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

ηαηαηυνοθδ αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο δεζμλεζδίμο ημο άκεναηα(CO2)ζηδκ 

αηιυζθαζνα. Σαοηυπνμκα, ιέζα απυ ηδκ ζοκεπζγυιεκδ απμρίθςζδ ηςκ δαζχκ 

απεθεοεενχκμκηαζ μζ πμζυηδηεξ δζμλεζδίμο πμο είκαζ απμεδηεοιέκμ ζηα δέκηνα ηαζ 

ημ έδαθμξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ επένπεηαζ ιζα βεκζηή αφλδζδ ζηζξ πμζυηδηεξ ηςκ 

αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, ηαεχξ ημ CO2 απμηεθεί ίζςξ ημ ηονζυηενμ αοηχκ. 

 

Ζ επίζδιδ επζζηδιμκζηή εέζδ πάκς ζηζξ ηθζιαηζηέξ ιεηααμθέξ, είκαζ πςξ δ ιέζδ 

εενιμηναζία ημο πθακήηδ έπεζ αολδεεί 0.4- 0.8 °C απυ ηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα ηαζ 

πςξ δ αφλδζδ αοηή μθείθεηαζ ζδιακηζηά ζηδκ ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ηςκ 

ηεθεοηαίςκ 50 εηχκ. Μία ιεζμρδθία επζζηδιυκςκ, δζαθμνμπμζείηαζ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

άπμρδ αοηή, αιθζζαδηχκηαξ ηδκ ηαηαθοηζηή επίδναζδ πμο εκδέπεηαζ κα έπεζ δ 

ακενχπζκδ δναζηδνζυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηδκ παβηυζιζα εένιακζδ. 

 

Γεδμιέκα απυ ημ World Resources Institute δείπκμοκ υηζ μζ ακενχπζκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ έπμοκ πνμζεέζεζ ζηδκ αηιυζθαζνα 2.3 ηνζζεηαημιιφνζα ηυκμοξ CO2 

ηα ηεθεοηαία 200 πνυκζα. Ζ ιεβαθφηενδ απυθοηδ αφλδζδ ζηζξ εηπμιπέξ ημο 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πανμοζζάζηδηε ημ 2004, υηακ ιυκμ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ 

μνοηηχκ ηαοζίιςκ πνμζηέεδηακ ζηδκ αηιυζθαζνα πάκς απυ 28 εηαημιιφνζα ηυκμζ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. οκμθζηά, δ ζοβηέκηνςζδ ημο CO2 ζηδκ αηιυζθαζνα έπεζ 

αολδεεί ηαηά 31% απυ ημ 1750, δδθαδή απυ ηδ Βζμιδπακζηή Δπακάζηαζδ. Οζ 

εηπμιπέξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα είκαζ πθέμκ πενίπμο 12 θμνέξ ορδθυηενεξ ζε 

ζπέζδ ιε ημ 1900, ηαεχξ μζ ακενχπζκεξ ημζκςκίεξ ακά ηδκ οθήθζμ ηαίκε αολδιέκεξ 

πμζυηδηεξ βαζάκεναηα, πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο βζα ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ. 

 

ήιενα, δ ζοβηέκηνςζδ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνα είκαζ δ 

ορδθυηενδ πμο έπεζ παναηδνδεεί ηα ηεθεοηαία 420.000 πνυκζα.Σμ 2005 ιαγί ιε ημ 

1998, ήηακ μζ πζμ εενιέξ πνμκζέξ πμο έπμοκ ηαηαβναθεί πμηέ. Ίζςξ αηυια πζμ 
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ακδζοπδηζηυ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ηα 10 εενιυηενα πνυκζα πμο έπμοκ ηαηαβναθεί 

παβημζιίςξ απυ ημ 1856 παναηδνήεδηακ ηα ηεθεοηαία 15 πνυκζα. ημζπεία απυ ημκ 

Παβηυζιζμ Μεηεςνμθμβζηυ Ονβακζζιυ δείπκμοκ υηζ ηα 11 εενιυηενα πνυκζα ιε 

θείκμοζα ζεζνά ήηακ: 1998 & 2005 (ιαγί), 2002 ηαζ 2003 (ιαγί), 2001, 1997, 1995, 

1990 ηαζ 1999 (ιαγί), 1991 & 2000 (ιαγί). 

 

φιθςκα ιε επζζηδιμκζηέξ ένεοκεξ ηδξ ΓΔΑΚ (Γζαηοαενκδηζηή Δπζηνμπή βζα ηδκ 

Αθθαβή ημο Κθίιαημξ), ημ ηαθφηενμ ζεκάνζμ ςξ πνμξ ηδκ ιεθθμκηζηή αφλδζδ ηςκ 

εηπμιπχκ CO2 πνμαθέπεζ δζπθάζζεξ ζοβηεκηνχζεζξ αοημφ ημο αενίμο ζηδκ 

αηιυζθαζνα ημ 2100 ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ πμο παναηδνμφκηακ πνζκ απυ ηδ 

Βζμιδπακζηή Δπακάζηαζδ. φιθςκα ιε ημ πεζνυηενμ ζεκάνζμ, αοηυξ μ δζπθαζζαζιυξ 

ακαιέκεηαζ κςνίηενα, πενίπμο ημ 2045. Ζ Σνίηδ ακαθμνά αλζμθυβδζδξ ηδξ ΓΔΑΚ 

πνμαθέπεζ αφλδζδ ηδξ παβηυζιζαξ εενιμηναζίαξ ιεηαλφ 1,4°C ηαζ 5,8°C εκηυξ ηδξ 

πνμκζηήξ πενζυδμο 1990 ηαζ 2100. Μίαξ ηέημζα εκδεπυιεκδ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

δφκαηαζ κα έπεζ ηνμιενέξ ζοκέπεζεξ ζημ μζημζφζηδια ηδξ βδξ πμο εα έπμοκ ακηίηηοπμ 

ζε υθμοξ ιαξ. 

 

 

1.3 Μεηξα - Δηεζλείο πκβάζεηο θαη Λύζεηο ηνπ Φαηλνκέλνπ ηεο Τπεξζέξκαλζεο  

(5,6,7,8.9,10,11) 

 

Ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο 

 

Οζ ζοκέπεζεξ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ είκαζ ήδδ ειθακείξ. Αηυιδ ηζ ακ ιεζςεμφκ 

δναζηζηά μζ εηπμιπέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, δ άκμδμξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο 

πθακήηδ εα ζοκεπζζηεί βζα δεηαεηίεξ, ηαζ μζ επζπηχζεζξ εα είκαζ ειθακείξ βζα αζχκεξ 

ελαζηίαξ ηςκ ιέπνζ ζήιενα εηπμιπχκ. Γζ‟ αοηυ ημκ θυβμ, δ πνμζανιμβή ηαζ μ 

ιεηνζαζιυξ εα πνέπεζ κα θεζημονβήζμοκ ζοιπθδνςιαηζηά. Ο υνμξ «Μεηνζαζιυξ» 

πενζβνάθεζ ιέηνα πμο έπμοκ κα ηάκμοκ ηονίςξ ιε ηα αίηζα ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ, 

εκχ δ «Πνμζανιμβή» εζηζάγεζ ζε ιέηνα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ. 

 

 
 

Πνμζανιμβή 

 

Ο υνμξ «πνμζανµμβή» (adaptation) ακαθένεηαζ ζε υθεξ εηείκεξ ηζξ εκένβεζεξ ηαζ 

πανεµαάζεζξ ζηα θοζζηά ηαζ ακενςπμβεκή ζοζηήµαηα ςξ ακηίδναζδ ζηζξ επζπηχζεζξ 

πμο επένπμκηαζ ή πνυηεζηαζ κα επέθεμοκ θυβς ηδξ µεηααμθήξ ημο ηθίµαημξ (IPCC, 

2007a). Πνμζανιμβή δδθαδή ζδιαίκεζ κα πνμθάαμοιε ηζξ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ηδξ 

ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ, κα θάαμοιε ηα ηαηάθθδθα ιέηνα πνυθδρδξ ή αηυια ηαζ δ 

εθαπζζημπμίδζδξ ηςκ γδιζχκ πμο ίζςξ πνμηθδεμφκ ηαζ κα εκζζπφζμοιε ηδκ 

ακεεηηζηυηδηα ηδξ ημζκςκίαξ. Έπεζ απμδεζπηεί υηζ ιε ιζα ηαθά ζπεδζαζιέκδ, έβηαζνδ 

δνάζδ πνμζανιμβήξ εα ιπμνέζμοιε ανβυηενα κα ιεζχζμοιε ημ ηυζημξ ηαζ κα 

ζχζμοιε γςέξ. 

 

 
 

Ακάθοζδ ηςκ ηαηδβμνζχκ «πνμζανιμβήξ» 
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Πνμθδπηζηή ή πνμπαναζηεοαζηζηή πνμζανιμβή (proactive or anticipatory 

adaptation), είκαζ δ πνμζανιμβή, δ μπμία θαιαάκεζ πχνα πνζκ κα εηδδθςεμφκ μζ 

επζπηχζεζξ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. 

 

Αοηυκμιδ πνμζανιμβή (autonomous adaptation) είκαζ δ πνμζανιμβή, δ μπμία δεκ 

απμηεθεί ζοκεζδδηή ακηίδναζδ ζε έκα ηθζιαηζηυ βεβμκυξ αθθά επζηοβπάκεηαζ ιέζα 

απυ θοζζηέξ αθθαβέξ ζηζξ μπμίεξ πνμααίκμοκ ηα μζημθμβζηά ζοζηήιαηα, ηαεχξ ηαζ 

ιέζα απυ αοηυκμιεξ αθθαβέξ πμο θαιαάκμοκ πχνα ζηα ακενχπζκα 

ζοζηήιαηα(ημζκςκζηέξ δμιέξ, αβμνά). 

 

πεδζαζιέκδ πνμζανιμβή (planned adaptation) είκαζ δ πνμζανιμβή, δ μπμία είκαζ 

απμηέθεζια πμθζηζηήξ απυθαζδξ ααζζζιέκδ ζηδ ζοκεζδδημπμίδζδ ημο βεβμκυημξ, υηζ 

μζ ζοκεήηεξ έπμοκ αθθάλεζ ή πνυηεζηαζ κα αθθάλμοκ ηαζ πνεζάγμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ 

δνάζεζξ βζα κα επακέθεεζ ή κα δζαηδνδεεί ή κα επζηεοπεεί δ επζεοιδηή ηαηάζηαζδ. 

 

Σέθμξ, ςξ δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ (adaptive capacity) μνίγεηαζ δ ζηακυηδηα εκυξ 

ζοζηήιαημξ κα πνμζανιυγεηαζ επζηοπχξ ζηζξ ηθζιαηζηέξ δζαηοιάκζεζξ ηαζ αθθαβέξ, 

ηαζ κα πενζηθείεζ ηζξ ακάθμβεξ πνμζανιμβέξ, ηυζμ ζηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ζημοξ 

πυνμοξ, υζμ ηαζ ζηζξ ηεπκμθμβίεξ. 

 

Θα άλζγε κα ζδιεζςεεί πςξ δ πνμζανιμβή οπμδδθχκεζ ηδκ ακάβηδ πνυαθερδξ ηςκ 

ιεθθμκηζηχκ αθθαβχκ, ιε απχηενμ ζημπυ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ιείςζδ ημο νίζημο 

ηαζ ηςκ γδιζχκ, εθαπζζημπμζχκηαξ ημ ηυζημξ δνάζδξ ηαζ ιεβζζημπμζχκηαξ ηα υπμζα 

δοκαηά μθέθδ ζε ημζκςκζημφξ, μζημκμιζημφξ ηαζ πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ. 

 

 

Μεηνζαζιυξ 

 

Με ημκ υνμ «µεηνζαζµυξ ηςκ επζπηχζεςκ ηδξ ηθζµαηζηήξ αθθαβήξ» ή απθά 

«ιεηνζαζιυξ», κμείηαζ ημ ζφκμθμ ηςκ δνάζεςκ μζ μπμίεξ ζημπεφμοκ ζημκ πενζμνζζµυ 

ηςκ ανκδηζηχκ επζπηχζεςκ είηε µέζς ηδξ µείςζδξ ηςκ εηπμµπχκ αενίςκ ημο 

εενµμηδπίμο είηε µέζς ηδξ αφλδζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ απμννυθδζδξ ηαζ 

απμεήηεοζδξ αοηχκ ηςκ αενίςκ, πμο είκαζ οπεφεοκα βζα ηδκ ηθζµαηζηή αθθαβή. 

 

Δθανιμβή ιεηνζαζιμφ 

 

Ζ βεςνβία, εηηυξ απυ ηδ ζδµακηζηή ζοµαμθή ζηδκ εηπμµπή αενίςκ ημο 

εενµμηδπίμο, είκαζ ηαζ µεβάθδ «δελαµεκή» απμεήηεοζδξ ηέημζςκ αενίςκ, µέζς ηδξ 

δέζµεοζήξ ημοξ ζηα θοηά ηαζ ζημ έδαθμξ . φµθςκα µε πνυζθαηδ έηεεζδ , ζηδκ 

εονςπασηή βεςνβία οπάνπεζ ακαλζμπμίδημ δοκαµζηυ βζα μζημκμµζηά απμδμηζηέξ 

εκένβεζεξ µεηνζαζµμφ. Ζ αζςζζµυηδηα ηςκ βεςνβζηχκ εηµεηαθθεφζεςκ είκαζ δ 

απαναίηδηδ αάζδ βζα κα δζαδμεμφκ ηθζµαηζηά θζθζηέξ δνάζεζξ ηαζ κα οζμεεηδεμφκ 

ηεπκζηέξ µεηνζαζµμφ απυ ημοξ βεςνβμφξ. Γζα ημκ πενζμνζζµυ ηςκ εηπμµπχκ ηςκ 

αενίςκ ημο εενµμηδπίμο πνέπεζ κα δμεμφκ ηίκδηνα χζηε: κα επεηηαεεί δ αζμθμβζηή 

βεςνβία ηαζ ηηδκμηνμθία, πμο ζοµαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ μνβακζηήξ μοζίαξ ηςκ 

εδαθχκ, κα εβηαηαζηαεμφκ ζφβπνμκα ζοζηήµαηα δζαπείνζζδξ γςζηχκ απμαθήηςκ, κα 

βίκεζ μνεμθμβζηή πνήζδ θζπαζµάηςκ ηαζ θοημθανµάηςκ (µείςζδ µέπνζ ηαζ 30% ηςκ 

ζδµενζκχκ), κα πνμςεδεμφκ βεςνβζηέξ πναηηζηέξ μθμηθδνςµέκδξ δζαπείνζζδξ βζα ηδ 

µείςζδ ηδξ κζηνμνφπακζδξ ηαεχξ ηαζ κα πνμςεδεεί δ πνήζδ ακακεχζζµςκ πδβχκ 
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εκένβεζαξ, ηυζμ βζα ηάθορδ αβνμηζηχκ ακαβηχκ υζμ ηαζ βζα δζάεεζδ ζε άθθεξ 

παναβςβζηέξ δζαδζηαζίεξ. 

 

Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ ηαζ UNFCCC 

 

ηα πθαίζζα θμζπυκ ηδξ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, 

ηέεδηακ ζε ζζπφ δζεεκείξ ζοιαάζεζξ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ, ηζξ μπμίεξ 

μθείθμοκ υθμζ κα αημθμοεμφκ ηαζ ζοιαάθμοκ ζηδκ ιαηνμπνυεεζιδ επίθοζδ ημο 

πνμαθήιαημξ. 

 

Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ 

 

Σμ Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ είκαζ ιζα δζεεκήξ ζοιθςκία πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδ 

ζφιααζδ-πθαίζζμ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ βζα ηδκ Κθζιαηζηή Αθθαβή, δ μπμία 

δεζιεφεζ ηα ζοιααθθυιεκα ιένδ ηδξ εέημκηαξ δζεεκχξ δεζιεοηζημφξ ζηυπμοξ 

ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ. 

 

Ακαβκςνίγμκηαξ υηζ μζ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ είκαζ ηονίςξ οπεφεοκεξ βζα ηα ζδιενζκά 

ορδθά επίπεδα ηςκ εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ζηδκ αηιυζθαζνα, ςξ 

απμηέθεζια ηδξ πάκς απυ 150 πνυκζα αζμιδπακζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ημ πνςηυημθθμ 

εέηεζ ιζα ιεβαθφηενδ επζαάνοκζδ βζα ηα ακεπηοβιέκα έεκδ ιε αάζδ ηδκ ανπή ηςκ 

“ημζκχκ αθθά δζαθμνμπμζδιέκςκ εοεοκχκ”. 

 

Σμ Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ οζμεεηήεδηε ζημ Κζυημ ηδξ Ηαπςκίαξ, ζηζξ 11 Γεηειανίμο 

1997 ηαζ ηέεδηε ζε ζζπφ ζηζξ 16 Φεανμοανίμο 2005. Οζ θεπημιενείξ ηακυκεξ βζα ηδκ 

εθανιμβή ημο Πνςημηυθθμο οζμεεηήεδηακ ηαηά ηδκ COP 7 ζημ Μαναηέξ, ζημ 

Μανυημ, ημ 2001, ηαζ ακαθένμκηαζ ςξ δ «Μαναηέξ». Ζ πνχηδ πενίμδμ δέζιεοζδξ 

ημο λεηίκδζε ημ 2008 ηαζ ηεθείςζε ημ 2012. 

 

Σμ Πνςηυημθθμ πνμαθέπεζ ηνεζξ (3)ιδπακζζιμφξ ιέζς ηςκ μπμίςκ μζ πχνεξ 

δφκακηαζ κα επζηφπμοκ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ημοξ. Οζ ιδπακζζιμί αοημί είκαζ ημ 

φζηδια Διπμνίαξ Γζηαζςιάηςκ Δηπμιπχκ (ΔΓΔ), ηα πνμβνάιιαηα Κμζκήξ 

Δθανιμβήξ ηαζ μζ Μδπακζζιμί "Καεανήξ" Ακάπηολδξ. 
 

ΔΓΔ (φζηδια Διπμνίαξ Γζηαζςιάηςκ Δηπμιπήξ) - (emissions trading). 

 

Σμ ΔΓΔ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ ζφζηδια ιείςζδξ εηπμιπχκ ζημκ ηυζιμ ηαζ ηέεδηε ζε 

ζζπφ ζηα ηνάηδ-ιέθδ ηδξ ΔΔ ημ 2005. Οζ πενζζζυηενεξ αενμπμνζηέξ εηαζνίεξ αέααζα 

ακηζηίεεκηαζ ζηδ ζοιιεημπή ζημ ΔΓΔ, δεδμιέκμο υηζ μ ηθάδμξ πνμηζιά παβηυζιζεξ, 

ημιεαηέξ θφζεζξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ νφπςκ ηςκ αενμπμνζηχκ ιεηαθμνχκ, 

ηάηζ πμο εα ιεζχζεζ ηα μζημκμιζηά ημοξ ςθέθδ. 

 

Όπςξ πνμαθέπεηαζ απυ ημ άνενμ 17, ηνάηδ πμο έπμοκ ακαθάαεζ δεζιεφζεζξ απυ ημ 

Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ (Πανάνηδια Β') δφκακηαζ κα ζοιιεηέπμοκ ζε ζφζηδια 

ειπμνίαξ(trading)εηπμιπχκ πνμηεζιέκμο κα εηπθδνχζμοκ ημκ ζηυπμ ημοξ, αθθά 

ιυκμ ζοιπθδνςιαηζηά ηςκ εεκζηχκ δνάζεςκ ημοξ. 

 

Πνμβνάιιαηα Κμζκήξ Δθανιμβήξ-(joint implementation) 
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Σμ άνενμ 6 δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα οθμπμίδζδξ ημζκχκ πνμβναιιάηςκ ηαζ 

δναζηδνζμηήηςκ ιεηαλφ ηςκ πςνχκ ημο Πανανηήιαημξ Η ηδξ φιααζδξ. Ζ πχνα πμο 

πνδιαημδμηεί ηζξ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ επςθεθείηαζ απυ ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ 

πμο εα πνμηφρεζ απυ ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ ζηδκ άθθδ ζοιααθθυιεκδ 

πχνα. Βαζζηή πνμτπυεεζδ μζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ κα επζθένμοκ επζπθέμκ ιείςζδ 

εηπμιπχκ ζηδκ πχνα εθανιμβήξ. 

 

Μδπακζζιυξ «ηαεανήξ» ακάπηολδξ-(clean development mechanism) 

 

Σμ άνενμ 12 πνμαθέπεζ ηδ δοκαηυηδηα οθμπμίδζδξ πνμβναιιάηςκ απυ ακεπηοβιέκεξ 

πχνεξ ζε άθθεξ ακαπηοζζυιεκεξ . Με πνμτπυεεζδ ηδκ εεεθμκηζηή ζοιιεημπή, μζ 

ακεπηοβιέκεξ πχνεξ επςθεθμφκηαζ απυ ηζξ ιεζχζεζξ ηςκ εηπμιπχκ πμο πνμηφπημοκ, 

βζα εηπθήνςζδ ιένμοξ ηςκ οπμπνεχζεχκ ημοξ, εκχ μζ ακαπηοζζυιεκεξ ςθεθμφκηαζ 

απυ ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ πνμβναιιάηςκ (πνδιαημδυηδζδ, ηεπκμθμβία ηθπ.). 

Απαναίηδηδ είκαζ δ πζζημπμίδζδ επζπθέμκ ιείςζδξ εηπμιπχκ ηαζ οπανηηά μθέθδ βζα 

ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηθζιαηζηχκ αθθαβχκ ζηδκ ακαπηοζζυιεκδ πχνα. 

 

Οζ εοέθζηημζ ιδπακζζιμί ααζίγμκηαζ ζημ ζηεπηζηυ υηζ μζ εηπμιπέξ αενίςκ ημο 

θαζκυιεκμο ημο εενιμηδπίμο απμηεθμφκ παβηυζιζμ πνυαθδια ηαζ υηζ μ ηυπμξ υπμο 

επζηοβπάκεηαζ μ πενζμνζζιυξ ημοξ έπεζ δεοηενεφμοζα ζδιαζία. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, 

ιπμνμφκ κα επέθεμοκ ιεζχζεζξ εηεί υπμο ημ ηυζημξ είκαζ παιδθυηενμ, ημοθάπζζημκ 

ζηδκ πνχηδ θάζδ ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. Δζδζηυηενα, μ 

ιδπακζζιυξ "ηαεανήξ" ακάπηολδξ(CDM), δεδμιέκμο υηζ ηαθφπηεζ ένβα ζε πχνεξ πμφ 

δεκ έπμοκ ακαθάαεζ ζοβηεηνζιέκεξ οπμπνεχζεζξ, ζημπεφεζ επζπθέμκ ζηδκ πνμχεδζδ 

ηδξ "αζχζζιδξ ακάπηολδξ" ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ, ιέζς ένβςκ πμο 

πνδιαημδμημφκηαζ απυ ακεπηοβιέκεξ πχνεξ ηαζ μδδβμφκ ζε ιείςζδ εηπμιπχκ δ ζε 

ακηζιεηχπζζδ ηςκ αθθαβχκ ημο ηθίιαημξ. Δπζπθέςκ, ιέζς εζζθμνχκ πμο 

επζαάθθμκηαζ ζηα ένβα αοηά, ηνμθμδμηείηαζ εζδζηυ Σαιείμ βζα ηδκ αμήεεζα ηςκ 

ακαπηοζζμιέκςκ πςνχκ. 

 

UNFCCC (1992) 

 

Ζ φιααζδ Πθαίζζμ ηςκ Ζκςιέκςκ Δεκχκ βζα ηδκ Κθζιαηζηή Αθθαβή (UNFCCC) 

είκαζ ιζα δζεεκήξ πενζααθθμκηζηή ζοκεήηδ δζαπναβιαηεφζεςκ ζηδ φκμδμ Κμνοθήξ 

ηδξ Γδξ ζημ Ρίμ κηε Σγακέζνμ, πμο έβζκε ζηζξ3-14Ημοκίμο 1992 ηαζ ηέεδηε ζε ζζπφ ζηζξ 

21 Μανηίμο 1994. Ο ζηυπμξ ηδξ UNFCCC είκαζ δ ζηαεενμπμίδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ 

ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ζηδκ αηιυζθαζνα, ζε έκα επίπεδμ πμο εα ηαεζζημφζε 

ηδκ ακενςπμβεκή πανέιααζδ ζημ ηθζιαηζηυ ζφζηδια ςξ αηίκδοκδ. Σμ πθαίζζμ δεκ 

εέηεζ δεζιεοηζηά υνζα βζα ηζξ εηπμιπέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο βζα ηζξ επζιένμοξ 

πχνεξ ηαζ δεκ πενζέπεζ ιδπακζζιμφξ επζαμθήξ. Ακηζεέηςξ, ημ πθαίζζμ πενζβνάθεζ πχξ 

ζοβηεηνζιέκεξ δζεεκείξ ζοκεήηεξ, πμο μκμιάγμκηαζ "πνςηυημθθα" ή 

«ζοιθςκίεξ», ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ ακηζηείιεκμ δζαπναβιάηεοζδξ χζηε κα 

εέζμοκ δεζιεοηζηά υνζα βζα ηα αένζα ημο εενιμηδπίμο. 

 

Γεςιδπακζηή 

 

Μέζα ζημ ηθίια ηδξ πνμζπάεεζα ακηζιεηχπζζδξ ηδξ οπενεένιακζδξ ημο πθακήηδ, 

αηυιδ ηαζ ζδέεξ μζ μπμίεξ ςξ ηχνα εεςνμφκηακ “βναθζηέξ” ή επζηίκδοκεξ(υπςξ δ 

ζηίαζδ ημο πθακήηδ ιε ηάημπηνα ζημ Γζάζηδια ή μ αμιαανδζζιυξ ηδξ αηιυζθαζναξ ιε 

ζςιαηίδζα ηα μπμία εα ακηακαηθμφκ ημ θςξ ημο δθίμο), έπμοκ ανπίζεζ κα ελεηάγμκηαζ 
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οπυ κέμ πνίζια. Οζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ οπάβμκηαζ ζε έκακ ημιέα μ μπμίμξ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ βίκεζ βκςζηυξ ςξ «βεςιδπακζηή» (geoengineering). 

Απμηεθμφκ ιεβάθδξ, ακ υπζ ηενάζηζαξ, ηθίιαηαξ ηεπκζηέξ πανειαάζεζξ μζ μπμίεξ 

έπμοκ ςξ ζηυπμ κα επζηνέρμοκ ημκ ηεπκδηυ έθεβπμ ηδξ οπενεένιακζδξ ημο πθακήηδ. 

 

Χξ ηχνα ακηζιεηςπίγμκηακ ιε ιεβάθδ ηαποπμρία, υπζ ιυκμ βζαηί ηάπμζεξ απυ αοηέξ 

αββίγμοκ ηα υνζα ηαζκζχκ επζζηδιμκζηήξ θακηαζίαξ αθθά ηαζ επεζδή ημ ηονζυηενμ, 

ηακείξ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ζηαειίζεζ ημοξ ηζκδφκμοξ ημοξ. Ζ βεςιδπακζηή 

πανειααίκεζ ζοκμθζηά ζημκ πθακήηδ ηαζ ηέημζμο είδμοξ πανειαάζεζξ δεκ ιπμνεί κα 

είκαζ πςνίξ ζοκέπεζεξ, ηαζ ιάθζζηα επχδοκεξ, επζζδιαίκμοκ μζ πενζζζυηενμζ εζδζημί. 

Δπίζδξ πνμζάπημοκ ζηδ “κέα επζζηήιδ” υηζ πνμζπαεεί απθχξ κα ηαθφρεζ ηεπκδηά ημ 

πνυαθδια απαθείθμκηαξ ημ ζφιπηςια αθθά δεκ εεναπεφεζ ηδκ αζηία. Δκα άθθμ, υπζ 

επζζηδιμκζηυ αθθά μοζζαζηζηυ επζπείνδια εκακηίμκ ηδξ, ημ μπμίμ πνμηείκεηαζ απυ 

υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ηθζιαημθυβμοξ, είκαζ αοηυ ημο “ροπμθμβζημφ” πανάβμκηα. Απυ ηδ 

ζηζβιή πμο εα έπμοιε ιζα έζης ηαζ ηεπκδηή θφζδ, επζζδιαίκμοκ, μζ πενζζζυηενμζ 

άκενςπμζ εα εεςνήζμοκ υηζ δεκ πνεζάγεηαζ κα θαιαάκμκηαζ ιέηνα ηαηαπμθέιδζδξ 

ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο ηαζ ηδξ νφπακζδξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ μζ ήδδ 

πεκζπνέξ πνμζπάεεζεξ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ εα αημκήζμοκ. 

 

Παν' υθα αοηά, οπυ ημ αάνμξ ηςκ ηεθεοηαίςκ ελεθίλεςκ, μζ ακηζννήζεζξ θαίκεηαζ κα 

ηάιπημκηαζ ηαζ δ ηάζδ ηςκ «πναβιαηζζηχκ απαζζζυδμλςκ» μζ μπμίμζ οπμζηδνίγμοκ 

υηζ πνέπεζ κα ελεηάζμοιε ηαζ ηζξ βεςιδπακζηέξ θφζεζξ χζηε κα είιαζηε 

πνμεημζιαζιέκμζ κα ακηζιεηςπίζμοιε ιζα εκδεπυιεκδ ηαηαζηνμθή θαίκεηαζ κα 

ηενδίγεζ έδαθμξ. Ακ ηα πνάβιαηα θεάζμοκ ζε αδζέλμδμ, οπμζηδνίγμοκ, ηαθυ είκαζ κα 

έπμοιε αλζμθμβήζεζ ζμαανά υθεξ αοηέξ ηζξ πνμηάζεζξ χζηε κα λένμοιε πμζεξ είκαζ 

εθανιυζζιεξ ηαζ ιε πμζεξ ζοκέπεζεξ· ακ πάθζ απμδεζπεμφκ επζηίκδοκεξ, ηαθφηενα κα 

ηζξ απμννίρμοιε ηχνα πανά υηακ ηάπμζμξ ίζςξ απμπεζναεεί κα ηζξ εθανιυζεζ. 

 

Γζα ημκ θυβμ αοηυκ δ NASA ζε ζοκενβαζία ιε ημ Ηκζηζημφημ Κάνκεβηζ ημο 

Πακεπζζηδιίμο ηάκθμνκη δζμνβάκςζε ημ πνχημ «ενβαζηήνζμ» 

βεςιδπακζηήξ. ηυπμξ ήηακ κα δζενεοκδεμφκ υθα ηα ζπέδζα πμο έπμοκ 

πνμηαεεί ηαζ κα ελεηαζημφκ υθεξ μζ πανάιεηνμζ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ ηαζ 

μζ εκδεπυιεκμζ ηίκδοκμί ηδξ. Ζ έηεεζδ ιε ηα ζοιπενάζιαηα ηδξ 

ζοκάκηδζδξ ακαιέκεηαζ κα δδιμζζεοεεί ςξ ημ ηέθμξ ημο ιήκα, μζ πνχηεξ 

εκηοπχζεζξ υιςξ υζςκ ζοιιεηείπακ ζε αοηήκ είκαζ υηζ δ βεςιδπακζηή 

ανίζηεηαζ αηυιδ ζηα πνχηα ηδξ αήιαηα ηαζ υηζ, ακ εέθμοιε κα ηδκ 

ελεηάζμοιε ςξ θφζδ, εα πνέπεζ κα θνμκηίζμοιε ηδ δζεοεέηδζδ πμθθχκ 

γδηδιάηςκ πνμημφ πνμπςνήζμοιε ζηδκ οθμπμίδζδ ηάπμζαξ απυ ηζξ 

πνμηάζεζξ ηδξ. 

 

Οζ πνμηάζεζξ αοηέξ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ηαη' ανπήκ ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: 

αοηέξ πμο επζπεζνμφκ κα εθέβλμοκ ηδ εενιμηναζία ηδξ Γδξ ιεζχκμκηαξ ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ηαζ αοηέξ πμο ζηνέθμκηαζ πνμξ ημκ ηαεανζζιυ ημο δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα απυ ηδκ αηιυζθαζνα. Ζ πνχηδ ηαηδβμνία, δ μπμία είκαζ ηαζ δ πζμ πθμφζζα 

ζε ζδέεξ, ιπμνεί κα πςνζζηεί ζε ηέζζενζξ επί ιένμοξ «ζηναηδβζηέξ». Ζ πνχηδ ηαζ πζμ 

εκηοπςζζαηή αθθά θζβυηενμ πναηηζηή, ζοκίζηαηαζ ζηδκ πνμζπάεεζα ζηίαζδξ ημο 

πθακήηδ ιε ηδ αμήεεζα ακηζηεζιέκςκ ημπμεεηδιέκςκ ζημ Γζάζηδια. Ζ δεφηενδ 

επζπεζνεί κα ιεζχζεζ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ιε ζςιαηίδζα ζηδ ζηναηυζθαζνα ηαζ δ 

ηνίηδ ιε πανειαάζεζξ ζε παιδθυηενα ζηνχιαηα ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ ηα ζφκκεθα. Ζ 

ηέηανηδ, ηέθμξ, ελεηάγεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ ακαηθαζηζηυηδηαξ ημο εδάθμοξ 

πνμηείκμκηαξ κα αάρμοιε άζπνεξ ηζξ ζηέβεξ ηςκ ζπζηζχκ ηαζ ημοξ δνυιμοξ, κα 
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αάθμοιε θεοηά ακηζηείιεκα κα επζπθέμοκ ζημοξ ςηεακμφξ ηαζ άθθεξ ακάθμβεξ 

πναηηζηέξ. 

 

Καιία απυ υθεξ αοηέξ ηζξ ζηναηδβζηέξ δεκ ζηνέθεηαζ εκακηίμκ ηςκ αζηίςκ, δδθαδή 

ηδξ νφπακζδξ ηαζ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο. Οθεξ ζημπεφμοκ ζημ κα 

«ροπνάκμοκ» ιε ηάπμζμκ ηνυπμ ημκ πθακήηδ πςνίξ κα επζδζχημοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ 

ηδ νίγα ημο πνμαθήιαημξ, ημοξ πανάβμκηεξ δδθαδή, πμο μδδβμφκ ζηδκ 

οπενεένιακζδ. 

 

Πνμξ ημ πανυκ ηαιία πχνα δεκ πνδιαημδμηεί ένεοκεξ ζημκ ημιέα ηδξ βεςιδπακζηήξ. 

Οζ πενζζζυηενεξ πνμένπμκηαζ απυ ιειμκςιέκμοξ ενεοκδηέξ μζ μπμίμζ αζπμθμφκηαζ ιε 

αοηέξ ιε δζηή ημοξ πνςημαμοθία. Κακείξ δεκ ιπμνεί κα απμηθείζεζ ςζηυζμ υηζ ζημ 

ιέθθμκ ηάπμζεξ ηοαενκήζεζξ δεκ εα ελεηάζμοκ ζμαανά ηέημζμο είδμοξ ζπέδζα. 

 

 
 

Οζ πθέμκ εκδζαθένμοζεξ απυ ηζξ πνμηάζεζξ ηδξ βεςιδπακζηήξ 

Γζβακηζαίεξ «μιπνέθεξ» βζα ημ δθζαηυ θςξ 

Ζ ζδέα ημο εθέβπμο ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ Γδξ ιε ηδκ πνμζηαζία ηδξ απυ ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία πνμηάεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημκ παηένα ηδξ αυιααξ οδνμβυκμο 

Δκημοανκη Σέθεν, μ μπμίμξ ζηέθηδηε κα δζαζημνπίζεζ ζηδκ αηιυζθαζνα 

ιζηνμζημπζηά εναφζιαηα απυ ιέηαθθμ πμο εα ακηακαηθμφζακ ζοβηεηνζιέκα ιήηδ 

ηφιαημξ ημο δθζαημφ θςηυξ. Ζ πνχηδ αοηή πνυηαζδ, ελαζνεηζηά δφζημθδ ζηδκ 

εθανιμβή ηδξ ηαζ οπένμβηα δαπακδνή, ακηζιεηςπίζηδηε ημοθάπζζημκ ιε ηαποπμρία. 

Ο Σέθεν υιςξ επακήθεε ανβυηενα ιαγί ιε ημκ Λυμοεθ Γμοκη, ζοκενβάηδ ημο ζημ 

Δεκζηυ Δνβαζηήνζμ ηδξ Καθζθυνκζαξ Λυνεκξ Λίαενιμν. 

 

Βεθηζχκμκηαξ ηδκ πνμδβμφιεκδ ζδέα ημοξ μζ δφμ ενεοκδηέξ οπμζηήνζλακ υηζ δ 

ζηίαζδ ημο πθακήηδ εα ιπμνμφζε κα επζηεοπεεί ιε ηδ αμήεεζα εκυξ εηαημιιονίμο 

ζθαζνζδίςκ απυ αθμοιίκζμ βειζζιέκςκ ιε οδνμβυκμ, ηα μπμία εα ιπμνμφζακ κα 

ηαηαζηεοαζημφκ ηαζ κα απμζηαθμφκ ζηδ ζηναηυζθαζνα ιε έκα θμβζηυ ζοκμθζηυ 

ηυζημξ (1 δζζ. δμθάνζα). ε ιζα πνχηδ ελέηαζδ ιε πνμζμιμζχζεζξ ζε δθεηηνμκζηυ 

οπμθμβζζηή δ πνυηαζή ημοξ έδεζλε υηζ είκαζ ζε εέζδ κα δζαηδνήζεζ ηδ εενιμηναζία 

ηδξ Γδξ ζηαεενή αηυιδ ηαζ ιε δζπθάζζμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνα, 

πςνίξ ζδζαίηενα επζηίκδοκεξ επζπηχζεζξ βζα ημ ηθίια, ημοθάπζζημκ ζε πνχηδ θάζδ. Οζ 

ενεοκδηέξ πμο δζελήβαβακ ηδ ζπεηζηή ένεοκα ηυκζζακ ςζηυζμ υηζ ηα ιμκηέθα πμο 

δζαεέηεζ αοηή ηδ ζηζβιή δ επζζηήιδ δεκ είκαζ ζε εέζδ κα ελεηάζμοκ ιε αλζμπζζηία 

εβπεζνήιαηα ακάθμβμο ιεβέεμοξ ηαζ πμθοπθμηυηδηαξ. 

 

Ο Λυμοεθ Γμοκη έπεζ ηαηαεέζεζ ιία αηυιδ εηδμπή: ηδκ ημπμεέηδζδ ακάιεζα ζηδ Γδ 

ηαζ ζημκ Ζθζμ εκυξ βζβακηζαίμο ηαηυπηνμο, ζακ δίπηο απυ αθμοιίκζμ, έηηαζδξ 

εηαημκηάδςκ πζθζάδςκ ηεηναβςκζηχκ πζθζμιέηνςκ ηαζ αάνμοξ 3.000 ηυκςκ, ημ μπμίμ 

εα εηηνέπεζ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία απμηνέπμκηαξ ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ 

Γδξ αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ δζπθαζζαζιμφ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδκ 

αηιυζθαζνα. Μζα ηέημζα ηαηαζηεοή απαζηεί, υπςξ ηυκζζακ δδηηζηά μνζζιέκμζ, έκα 

ενβμζηάζζμ ζηδ εθήκδ, εκχ ημ ηυζημξ ηδξ ακένπεηαζ ζε εηαημκηάδεξ 

δζζεηαημιιφνζα δμθάνζα. Ο αιενζηακυξ θοζζηυξ εεςνεί υηζ δ θφζδ ημο είκαζ 

ζδζαίηενα αζθαθήξ ηαζ πςνίξ ζοκέπεζεξ βζα ημ ηθίια ηαζ ημ πενζαάθθμκ ημο πθακήηδ, 
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ημκίγεζ υιςξ υηζ εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί ηονζμθεηηζηά ζακ “δίπηο αζθαθείαξ” 

ιυκμ ζε πενίπηςζδ πμο υθα ηα άθθα ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ οπενεένιακζδξ 

απμηφπμοκ ιέζα ζηζξ αιέζςξ επυιεκεξ δεηαεηίεξ. 

 

Ζ πνυηαζδ ςζηυζμ πμο θαίκεηαζ κα πνμζεθηφεζ αοηή ηδ ζηζβιή ημ ιεβαθφηενμ 

εκδζαθένμκ ηαζ ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ NASA είκαζ αοηή ημο επζθακμφξ αζηνμκυιμο ηαζ 

εζδζημφ ηδξ Οπηζηήξ Ρυηγεν Δσκηγεθ. Ζ ζδέα ημο ηαεδβδηή ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ 

Ανζγυκαξ, δ μπμία δδιμζζεφεδηε ημκ πεναζιέκμ Νμέιανζμ ζηδκ επζεεχνδζδ 

«Proceedings of the National Academies of Science», δεκ ααζίγεηαζ ζηδκ ακάηθαζδ 

αθθά ζηδ δζάεθαζδ. ηδνίγεηαζ ζηδκ ημπμεέηδζδ ηνζζεηαημιιονίςκ δζάθακςκ 

ιζηνμζημπζηχκ δίζηςκ ζημ ζδιείμ Λαβηνάκγ (L1) ακάιεζα ζηδ Γδ ηαζ ζημκ Ζθζμ, 

ζε απυζηαζδ 1,5 εηαη. πθι. απυ ημκ πθακήηδ ιαξ. 

 

ε αοηυ ημ ζδιείμ μζ δίζημζ, ακ δ πμνεία ημοξ δεκ δζαηαναπεεί απυ ηάπμζμκ 

ελςηενζηυ πανάβμκηα, εα παναιέκμοκ ζηαεενμί αημθμοεχκηαξ ηδκ ηνμπζά ηδξ Γδξ 

βφνς απυ ημκ Ζθζμ. Αηνζαχξ βζα κα απμθεοπεμφκ μζ ελςηενζηέξ δζαηαναπέξ, υπςξ δ 

ακάηθαζδ ημο δθζαημφ θςηυξ δ μπμία εα ιπμνμφζε κα ημοξ εηηνέρεζ απυ ηδκ 

ζδακζηή ηνμπζά, μζ δίζημζ εα είκαζ δζάθακμζ χζηε κα δζαεθμφκ ηζξ αηηίκεξ ημο Ζθζμο 

αθθάγμκηαξ εθαθνά ηδκ πμνεία ημοξ ηαζ ιδ επζηνέπμκηαξ ζε ηάπμζεξ απυ αοηέξ κα 

θεάζμοκ ςξ ηδ Γδ. 

 

Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηυ, πνμζηαηεφμκηαξ ημκ πθακήηδ απυ ηδκ οπενεένιακζδ 

αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ δζπθαζζαζιμφ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδκ 

αηιυζθαζνα, ημ ζπέδζμ ημο Ρυηγεν Δσκηγεθ απαζηεί ηδ πνήζδ 20 δθεηηνμιαβκδηζηχκ 

εηημλεοηήνςκ, μζ μπμίμζ εα εηημλεφμοκ 800.000 δίζημοξ μ ηαεέκαξ ακά πέκηε θεπηά 

επί δέηα πνυκζα. Σμ ηυζημξ είκαζ παναπάκς απυ αζηνμκμιζηυ: ιενζηά 

ηνζζεηαημιιφνζα δμθάνζα βζα ηα επυιεκα 25 πνυκζα. Οπςξ επζζδιαίκμοκ ςζηυζμ 

μνζζιέκμζ, αοηυ ςπνζά ιπνμζηά ζημ ηυζημξ απυ ηδκ οπενεένιακζδ ημο πθακήηδ, ημ 

μπμίμ δ έηεεζδ ηενκ πμο πανμοζζάζηδηε πνυζθαηα ζηδ Βνεηακία εηηζιά ζηα 5,5 

ηνζζ. εονχ ή 7 ηνζζ. Γμθάνζα. Ο εζδζηυξ οπμβναιιίγεζ πάκηςξ υηζ δ πνυηαζή ημο 

πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ ςξ “έζπαηδ” ηαζ υπζ ςξ “εφημθδ” θφζδ. 

 

 

Θείμ ζηδ ζηναηυζθαζνα 

 

Ζ έηεεζδ ημο Πμθ Κνμφηζεκ, ενεοκδηή ημο Ηκζηζημφημο Μαλ Πθακη ηαζ 

ανααεοιέκμο ιε ημ Νμιπέθ Υδιείαξ βζα ηζξ ιεθέηεξ ημο ζπεηζηά ιε ηδ ιείςζδ ημο 

υγμκημξ ζηδκ αηιυζθαζνα, δδιμζζεφεδηε ζηδκ επζεεχνδζδ “Climate Change” ημκ 

πεναζιέκμ Αφβμοζημ ηαζ εεςνείηαζ ζηαειυξ βζα ηδ βεςιδπακζηή επεζδή έδςζε κέμ 

αάνμξ ζηδκ ηαζκμφνβζα αοηή επζζηήιδ. Ο Οθθακδυξ πδιζηυξ πνμηείκεζ ηδκ ρφπνακζδ 

ημο πθακήηδ ιε ηδ αμήεεζα ζςιαηζδίςκ εείμο ηα μπμία εα εζζαπεμφκ ζηδ 

ζηναηυζθαζνα βζα κα δζχλμοκ ημ δθζαηυ θςξ. Ζ πνυηαζή ημο είκαζ δ πθέμκ 

απμηεθεζιαηζηή, δ πζμ εφημθα οθμπμζήζζιδ ηαζ δ πζμ μζημκμιζηή απυ υζεξ έπμοκ 

πανμοζζαζηεί ςξ ηχνα. 

 

«Χξ πνζκ απυ ιενζηά πνυκζα ήιμοκ ηαζ εβχ εκακηίμκ ηδξ βεςιδπακζηήξ» δήθςζε μ 

ηαεδβδηήξ Κνμφηζεκ ζε αοζηναθζακή εθδιενίδα. Οζ ζοκεήηεξ υιςξ ηαζ ηονίςξ δ 

μθζβςνία ζηζξ πνμζπάεεζεξ βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο 

ημκ έηακακ, υπςξ θέεζ, κα πζζηεφεζ υηζ πνέπεζ κα ανπίζμοιε κα ελεηάγμοιε 
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πανάθθδθα ηαζ ηάπμζεξ θφζεζξ ακάβηδξ ζημ πθαίζζμ αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ. 

Τπμβναιιίγεζ υηζ δ ηεπκζηή πμο πνμηείκεζ απμηεθεί έζπαηδ επζθμβή ηαζ “δεκ εα 

πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα δζηαζμθμβήζεζ εθθείρεζξ ηαζ ακεπάνηεζεξ ζηζξ 

πμθζηζηέξ θφζεζξ βζα ημ ηθίια”. 

 

Ζ ζδέα ηδξ εζζαβςβήξ εείμο ζηδκ αηιυζθαζνα ςξ ιέζμο εθέβπμο ηδξ εενιμηναζίαξ 

ημο πθακήηδ δεκ είκαζ ηαζκμφνβζα. Πνμηάεδηε βζα πνχηδ θμνά ηδ δεηαεηία ημο 1970 

απυ ημκ νχζμ επζζηήιμκα Μζπαήθ Μπμοκηίημ ηαζ επακήθεε ζημ πνμζηήκζμ ιεηά ηζξ 

ιεβάθεξ εηνήλεζξ ηςκ δθαζζηείςκ Δθ Σζζηζυκ(1982)ηαζ Πζκαημφιπμ (1991), μζ 

μπμίεξ είπακ επδνεάζεζ ηδ εενιμηναζία ηδξ Γδξ ελαζηίαξ ηδξ εηαμθήξ εείμο ζηδκ 

αηιυζθαζνα. 

 

Ο ηαεδβδηήξ Κνμφηζεκ πνμηείκεζ ηδκ ηεπκδηή δδιζμονβία εκυξ ακάθμβμο 

θαζκμιέκμο. Βάζεζ ημο ζπεδίμο ημο, έκα εηαημιιφνζμ ηυκμζ εείμο ή εεζμφπμο 

οδνμβυκμο ζε οβνή ιμνθή ιπμνεί κα απμζηαθμφκ ζηδ ζηναηυζθαζνα ιε 

ιεηεςνμθμβζηά αενυζηαηα ηαζ κα απεθεοεενςεμφκ χζηε κα ακηζδνάζμοκ πδιζηά ιε 

ημ μλοβυκμ δδιζμονβχκηαξ δζμλείδζμ ημο εείμο. Αοηυ ιε ηδ ζεζνά ημο εα ακηζδνάζεζ 

ιε ημ κενυ δδιζμονβχκηαξ εεζμφπα ζηαβμκίδζα, ηα μπμία εα ακαηθμφκ ή εα δζαεθμφκ 

ημ δθζαηυ θςξ ιεζχκμκηαξ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο θεάκεζ ζημ έδαθμξ. 

 

Οπςξ ηαζ μζ άθθεξ ιέεμδμζ, δ ηεπκζηή αοηή δεκ ιεζχκεζ ηδκ επίδναζδ ημο δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα ζημοξ ςηεακμφξ ηαζ ζημ πενζαάθθμκ αθθά, υπςξ έπεζ απμδεζπεεί ιε 

πεζνάιαηα, ζηδ ζςζηή πμζυηδηα είκαζ ζε εέζδ κα δζαηδνήζεζ ζηαεενή ηδ 

εενιμηναζία ηδξ Γδξ αηυιδ ηαζ ζε πενίπηςζδ δζπθαζζαζιμφ ημο CO2 ζηδκ 

αηιυζθαζνα. Ο Σμι Γμοίβηθεσ ημο αιενζηακζημφ Δεκζημφ Κέκηνμο Αηιμζθαζνζηχκ 

Δνεοκχκ έδεζλε ιάθζζηα υηζ, ακ ζοκδοαζηεί ιε ιέηνα βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ 

εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, ιπμνεί κα απμδχζεζ ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα 

απυ ηάεε άθθδ ιέεμδμ πμο έπεζ πνμηαεεί ςξ ηχνα. Σμ ηυζημξ ηδξ είκαζ θμβζηυ (25 

δζζ. δμθάνζα) ηαζ μζ ηεπκζηέξ δοζημθίεξ ηδξ ηνίκμκηαζ ακηζιεηςπίζζιεξ. Δνεοκδηέξ 

ςζηυζμ επζζδιαίκμοκ υηζ αηυιδ δεκ οπάνπεζ ηνυπμξ κα εθέβλμοιε ηζξ εονφηενεξ 

επζπηχζεζξ πμο εα ιπμνμφζε κα έπεζ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ζημ ηθίια ημο πθακήηδ ηαζ 

ηονίςξ ζημ υγμκ, εκχ μ ίδζμξ μ ηαεδβδηήξ Κνμφηζεκ ανκείηαζ πνμξ ημ πανυκ ηδκ 

οθμπμίδζή ηδξ έζης ηαζ ζε δμηζιαζηζηυ ζηάδζμ, εεςνχκηαξ υηζ εα πνέπεζ κα 

ελεηαζηεί ιυκμ ζε πενίπηςζδ πναβιαηζηήξ ηαζ έηηαηηδξ ακάβηδξ. 

 

 
 

Σεπκδημί πάβμζ βζα κα ζςεεί ημ Ρεφια ημο Κυθπμο 

 

Έκαξ απυ ημοξ ιεβάθμοξ θυαμοξ ηςκ επζζηδιυκςκ είκαζ υηζ δ ηθζιαηζηή ιεηααμθή 

ιπμνεί κα ελαζεεκήζεζ ημ Ρεφια ημο Κυθπμο, έκακ απυ ημοξ ζδιακηζημφξ νοειζζηέξ 

ημο ηθίιαημξ ημο πθακήηδ, αοείγμκηαξ ηδκ Δονχπδ ζε πμθζηυ ρφπμξ. Πμθθμί ιάθζζηα 

απυ υζμοξ έπμοκ εηπμκήζεζ ζπέδζα βεςιδπακζηήξ ακαθένμοκ ςξ ιία απυ ηζξ 

πενζπηχζεζξ ακάβηδξ εθανιμβήξ ημοξ ημ εκδεπυιεκμ ηδξ λαθκζηήξ δζαημπήξ ηδξ 

ηοηθμθμνίαξ ηςκ νεοιάηςκ ηςκ ςηεακχκ. 

 

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ιζαξ ηέημζαξ εθζαθηζηήξ πνμμπηζηήξ μ Πίηεν Φθζκ, πδιζηυξ 

ιδπακζηυξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Αθιπένηα ημο Κακαδά, ηαζ μ ζοκενβάηδξ ημο 

μκβηηγζάκ Εμο πνμηείκμοκ ηδκ εκίζποζδ ηςκ πάβςκ ηδξ Ανηηζηήξ ζηα ακμζπηά ηδξ 

Γνμζθακδίαξ ηαζ ηδξ Ηζθακδίαξ, εηεί απυ υπμο λεηζκά έκα ροπνυ οπυβεζμ νεφια ημ 
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μπμίμ ηαηεααίκεζ ημκ Αηθακηζηυ Χηεακυ πνμξ ηα κυηζα βζα κα εκζζπφζεζ ημκ 

ζπδιαηζζιυ ημο εενιμφ νεφιαημξ ζημκ Κυθπμ ημο Μελζημφ. 

 

Οζ δφμ ενεοκδηέξ ιεθέηδζακ δζάθμνεξ ιεευδμοξ βζα κα επζηφπμοκ ηάηζ ηέημζμ ηαζ 

ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ δ ηαθφηενδ είκαζ δ ελήξ: 8.000 ιαμφκεξ εα δζαπθέμοκ 

ημ θεζκυπςνμ ημκ Βυνεζμ Παβςιέκμ Χηεακυ ηαζ εα επζηαπφκμοκ ημκ ζπδιαηζζιυ 

πάβμο ακηθχκηαξ κενυ απυ ημκ ςηεακυ ηαζ ρεηάγμκηάξ ημ ζημκ αένα. Μυθζξ 

ζπδιαηζζηεί έκα πνχημ θεπηυ ζηνχια πάβμο εα ζοκεπίγμοκ ημκ ρεηαζιυ επάκς ζε 

αοηυ, παβζδεφμκηαξ αθάηζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηαζ ηάκμκηάξ ημ κα απμηηήζεζ πάπμξ 

επηά ιέηνςκ. Σδκ άκμζλδ ηα ζηάθδ εα ελαημθμοεμφκ κα νίπκμοκ κενυ επάκς ζηζξ 

ηεπκδηέξ κδζίδεξ πάβμο χζηε κα ηζξ ηάκμοκ κα θζχκμοκ ηαζ κα απεθεοεενχκμοκ 

ροπνυ κενυ ημ μπμίμ εα εκζζπφεζ ημ οπυβεζμ νεφια. 

 

Σμ ηυζημξ ηδξ ιεευδμο αοηήξ οπμθμβίγεηαζ ζηα 50 εηαη. δμθάνζα, ηα απμηεθέζιαηά 

ηδξ είκαζ ςζηυζμ αηυιδ ααέααζα. Καη' ανπήκ, υπςξ ημκίγμοκ μζ ίδζμζ μζ ενεοκδηέξ, 

πνέπεζ κα ελαζθαθζζηεί υηζ ημ αθάηζ εα παβζδεφεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο πάβμο ηαηά 

ημκ ζπδιαηζζιυ ημο, δζαθμνεηζηά ημ θζχζζιμ ηςκ ηεπκδηχκ παβμκδζίδςκ εα 

πνμηαθεί αναίςζδ ζημ κενυ ημο ςηεακμφ. Δπίζδξ, υπςξ ηαζ ιε ηα πενζζζυηενα 

ζπέδζα ηδξ βεςιδπακζηήξ, δεκ ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί αηυιδ πμζεξ εα είκαζ μζ 

πθήνεζξ, ιαηνμπνυεεζιεξ ηαζ αναποπνυεεζιεξ, ζοκέπεζεξ ιζαξ ηυζμ ιεβάθδξ 

ηθίιαηαξ εκένβεζαξ υπζ ιυκμ ζημκ ζφκεεημ ζπδιαηζζιυ ηςκ ςηεάκζςκ νεοιάηςκ, 

αθθά ηαζ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ζημ ηθίια ημο πθακήηδ. 

 

 
 

Λεοηυηενα ζφκκεθα 

 

Ζ πνυηαζδ ημο Σγμκ Λέζεαι, θοζζημφ ημο αιενζηακζημφ Δεκζημφ Κέκηνμο Δνεοκχκ 

είκαζ απυ ηζξ πθέμκ «ζοιπαεείξ» ζημοξ ηθζιαημθυβμοξ δζυηζ, ημοθάπζζημκ ζε πνχηδ 

θάζδ, θαίκεηαζ κα είκαζ απυ αοηέξ πμο εκέπμοκ ημοξ θζβυηενμοξ ηζκδφκμοξ. Ο 

αιενζηακυξ ενεοκδηήξ οπμζηδνίγεζ υηζ δ οπενεένιακζδ ημο πθακήηδ ιπμνεί κα 

ακηζιεηςπζζηεί ζε ζδιακηζηυ ααειυ ακ αολήζμοιε ηδκ ακαηθαζηζηυηδηα ηδξ Γδξ, 

ηάκμκηαξ ηα ζφκκεθα πζμ θεοηά χζηε κα ακηακαηθμφκ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

δθζαημφ θςηυξ. 

 

Ζ ζδέα ημο Σγμκ Λέζεαι είκαζ ιζα παναθθαβή ηδξ ζπμνάξ ηςκ κεθχκ βζα ημκ 

ζπδιαηζζιυ ανμπήξ. Ζ ανμπή πνμηαθείηαζ απυ ζηαβμκίδζα κενμφ ηα μπμία 

ζπδιαηίγμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηςκ κεθχκ απυ ηδ ζοβηέκηνςζδ οδναηιχκ βφνς απυ 

ημοξ θεβυιεκμοξ “πονήκεξ ζοιπφηκςζδξ”. ηδ ζπμνά ηςκ κεθχκ βζα ηδκ πνυηθδζδ 

ανμπήξ πμθθαπθαζζάγμκηαζ μζ πονήκεξ ζοιπφηκςζδξ ηυζμ χζηε κα ζπδιαηζζημφκ 

πενζζζυηενα ζηαβμκίδζα, ηα μπμία ιυθζξ θεάζμοκ ζε έκα ζηακυ ιέβεεμξ πέθημοκ ζημ 

έδαθμξ. Ακ μζ πονήκεξ πμθθαπθαζζαζημφκ πενζζζυηενμ απυ υζμ είκαζ απαναίηδημ, 

ηυηε ζπδιαηίγμκηαζ αηυιδ πενζζζυηενα ζηαβμκίδζα ηα μπμία υιςξ δεκ ιπμνμφκ κα 

αολδεμφκ ζε ιέβεεμξ ηυζμ χζηε κα πέζμοκ: ημ ζφκκεθμ βίκεηαζ πζμ ποηκυ ηαζ πζμ 

θεοηυ πςνίξ κα πνμηαθείηαζ ανμπή. 

 

ηυπμξ ημο Λέζεαι είκαζ μζ εαθάζζζμζ ζηνςιαημζςνείηεξ, παιδθά οπυθεοηα ηαζ 

βηνίγα κέθδ ηα μπμία ηαεδιενζκά ηαθφπημοκ πενίπμο ημ έκα ηνίημ ηςκ ςηεακχκ. Ακ 

ηα ζηαβμκίδζα ζε αοηά ηα ζφκκεθα αολδεμφκ ηαηά 10%, δ ακαηθαζηζηυηδηά ημοξ εα 
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εκζζποεεί ηυζμ χζηε κα δζαηδνήζεζ ηδ εενιμηναζία ημο πθακήηδ ζηα ίδζα επίπεδα 

αηυιδ ηαζ ακ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνα δζπθαζζαζηεί. 

 

Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί υπςξ οπμζηδνίγεζ ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ηίαεκ υθηεν 

ημο Πακεπζζηδιίμο ημο Δδζιαμφνβμο, μ μπμίμξ ακαπηφζζεζ ηδκ ηεπκζηή πθεονά ηδξ 

πνυηαζδξ ιε ηδ αμήεεζα πθμίςκ ελμπθζζιέκςκ ιε ακειμβεκκήηνζεξ πμο εα ρεηάγμοκ 

ημ εαθαζζζκυ κενυ πνμξ ηα ζφκκεθα έηζζ χζηε ημ αθάηζ κα εκενβεί ςξ πονήκαξ 

ζοιπφηκςζδξ αολάκμκηαξ ηα ζηαβμκίδζα ζημ εζςηενζηυ ημοξ. 

 

Ζ ιέεμδμξ αοηή πανμοζζάγεζ αηυιδ ανηεηέξ ηεπκζηέξ δοζημθίεξ, είκαζ υιςξ “ήπζα” 

βζα ημ πενζαάθθμκ ηαζ έπεζ παιδθυ ηυζημξ. Σμ δοκαηυ ζδιείμ ηδξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ 

είκαζ εθέβλζιδ. “Ακ ηδ δμηζιάζμοιε ηαζ δμφιε υηζ έπεζ ηάπμζμ ηαηαζηνεπηζηυ 

απμηέθεζια” ημκίγεζ μ η. Λέζεαι «ιπμνμφιε εφημθα κα ηδ ζηαιαηήζμοιε ηαζ ιέζα 

ζε ηέζζενζξ ιε πέκηε διένεξ υθεξ μζ επζδνάζεζξ ηδξ εα έπμοκ ελαθακζζηεί». 

 

 
 

Φίθηνα βζα ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα 

 

Σμ ζπέδζμ ημο Κθάμοξ Λάηκεν ημο Πακεπζζηδιίμο Κμθμφιπζα ηδξ Νέαξ Τυνηδξ εα 

ιπμνμφζε κα παναηηδνζζηεί “δμκηζπςηζηυ”. ηδνίγεηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ακειυιοθςκ 

μζ μπμίμζ εα θζθηνάνμοκ ημκ αένα αθαζνχκηαξ ημο ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα. ηδκ 

μοζία πνυηεζηαζ βζα ιζηνέξ ιμκάδεξ ηαεανζζιμφ ηδξ αηιυζθαζναξ μζ μπμίεξ εα 

θεζημονβμφκ ςξ ελήξ: έκαξ έθζηαξ εα δζμπεηεφεζ ημκ αένα πνμξ ημ εζςηενζηυ ηδξ 

ιμκάδαξ ζηέθκμκηάξ ημκ κα πενάζεζ ιέζα απυ έκα πδιζηυ (οδνμλείδζμ ημο αζαεζηίμο ή 

οδνμλείδζμ ημο καηνίμο) ημ μπμίμ εα δζαζπά ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα εα ημ επακαθένεζ ζηδκ αηιυζθαζνα. Σμ αθαζνεεέκ δζμλείδζμ ημο άκεναηα 

εα παναιέκεζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ιμκάδαξ ηαζ εα απμιαηνφκεηαζ ςξ απυαθδημ ιε ηδκ 

ηαηάθθδθδ επελενβαζία. Κάεε πυθδ ή ηάεε βεζημκζά εα ιπμνεί κα έπεζ ημκ δζηυ ηδξ 

ακειυιοθμ χζηε κα θζθηνάνεζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα πμο πανάβεζ δζαηδνχκηαξ 

ηδκ ημπζηή αθθά ηαζ ηδ ζοκμθζηή αηιυζθαζνα ημο πθακήηδ ηαεανή. 

 

Ζ ζδέα αημφβεηαζ ζδακζηή, πανμοζζάγεζ υιςξ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα. Καη' ανπήκ 

πμθθμί επζζηήιμκεξ εηθνάγμοκ αιθζαμθίεξ ςξ πνμξ ημ ηαηά πυζμκ μ απμπςνζζιυξ 

ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ ημκ αένα ιπμνεί κα επζηεοπεεί πςνίξ ηδκ 

ηαηακάθςζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ εκένβεζαξ. Γεκζηχξ ημ ηυζημξ ιζαξ ηέημζαξ 

επζπείνδζδξ εεςνείηαζ οπένμβημ, εκχ βζα κα ηαηαζηεί δοκαηυκ κα θζθηνανζζημφκ μζ 

ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο εηπέιπμκηαζ απυ ηζξ ακενχπζκεξ 

δναζηδνζυηδηεξ εα πνεζαζηεί κα ηαθοθεμφκ ιε ακειυιοθμοξ εηηάζεζξ ημοθάπζζημκ 

πεκηαπθάζζεξ ζε ιέβεεμξ απυ ηδκ Δθθάδα. 

 

ζδδνμφπμ «θίπαζια» ζημοξ ςηεακμφξ πμο εα παβζδεφεζ ημ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα 

 

Δίκαζ δ ιυκδ απυ ηζξ πνμηεζκυιεκεξ ιεευδμοξ βεςιδπακζηήξ πμο έπεζ δμηζιαζηεί 

πεζναιαηζηά, ζοκακηά υιςξ ηαζ αοηή πμζηίθεξ ακηζννήζεζξ. Δδχ ηαζ ιενζηά πνυκζα 

μιάδεξ ενεοκδηχκ απυ πμθθά ηνάηδ έπμοκ ανπίζεζ κα πναβιαημπμζμφκ ιεθέηεξ 

ζημνπίγμκηαξ ζηδκ επζθάκεζα ημο ςηεακμφ ζίδδνμ μ μπμίμξ θεζημονβεί ζακ θίπαζια, 

εκζζπφμκηαξ ηδκ ακάπηολδ ημο πθαβηηυκ. Οζ ιεθέηεξ βίκμκηαζ ζημκ Νυηζμ Χηεακυ, μ 

μπμίμξ θυβς αζμπδιζηχκ ζδζαζηενμηήηςκ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ έθθεζρδ ζζδήνμο. 
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Ζ ζδέα είπε λεηζκήζεζ πνζκ απυ πενζζζυηενμ απυ ιία δεηαεηία απυ ημκ ςηεακμθυβμ 

Σγμκ Μάνηζκ, μ μπμίμξ είπε ηαηαθήλεζ ζημ ζοιπέναζια υηζ μ Νυηζμξ Χηεακυξ δεκ 

δζαεέηεζ πμθφ πθαβηηυκ ηαζ επμιέκςξ δεκ πεζνίγεηαζ ζηακμπμζδηζηά ημ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνά ημο, επεζδή είκαζ “ακαζιζηυξ”. “Γχζηε ιμο ιζζυ ηάκηεν 

ζίδδνμ” είπε δδθχζεζ “ηαζ εα ζαξ θένς ηδκ επμπή ηςκ παβεηχκςκ”. Σμ πθαβηηυκ 

απμννμθά ιεβάθεξ πμζυηδηεξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ ημκ αένα ηαζ μζ 

οπμζηδνζηηέξ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνμζέββζζδξ πζζηεφμοκ υηζ δ εκίζποζδ ηδξ 

ακάπηολήξ ημο ζημκ Νυηζμ Χηεακυ εα ηαεανίζεζ ζδιακηζηά ηδκ αηιυζθαζνα, ηαεχξ 

ιε ημκ εάκαημ ηςκ εαθάζζζςκ ιζηνμμνβακζζιχκ ημ επζηίκδοκμ βζα ηδ εενιμηναζία 

ημο πθακήηδ αένζμ εα παναζονεεί ζημκ αοευ ηδξ εάθαζζαξ ηαζ εα παβζδεοηεί εηεί βζα 

εηαημκηάδεξ πνυκζα. 

 

Ζ ιέεμδμξ έπεζ παιδθυ ηυζημξ ηαζ είκαζ εφημθδ ζηδκ εθανιμβή ηδξ. Χζηυζμ μζ 

επζζηήιμκεξ δεκ βκςνίγμοκ αηυιδ ιε αεααζυηδηα ακ θεζημονβεί αηνζαχξ υπςξ 

πνμαθέπμοκ ηα ιμκηέθα ηαζ μζ πνμζμιμζχζεζξ. Καη' ανπάξ δεκ είκαζ αέααζμ υηζ υθμ ημ 

δζμλείδζμ ημο άκεναηα εα μδδβδεεί ζημκ αοευ. Αοηυ ζοιααίκεζ υηακ ηαηακαθχκεηαζ 

απυ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ πμο γμοκ ζε ιεβαθφηενμ αάεμξ, ημ πθαβηηυκ υιςξ ηδξ 

επζθακείαξ απμεδηεφεζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ημκ πεζιχκα αθθά ημ απεθεοεενχκεζ 

λακά ηδκ άκμζλδ επζζηνέθμκηάξ ημ ζημκ αένα. Δνεοκδηέξ μζ μπμίμζ έπμοκ αζπμθδεεί 

ιε ηδ ιεθέηδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πνυηαζδξ, υπςξ μ Κεκ Μπμφζθεν ημο 

Χηεακμβναθζημφ Ηκζηζημφημο Γμοκηξ Υυμοθ, οπμβναιιίγμοκ υηζ βζα ημκ θυβμ αοηυκ 

δεκ είιαζηε ζε εέζδ κα βκςνίγμοιε πυζμ αηνζαχξ δζμλείδζμ ημο άκεναηα εα 

απμννμθδεεί. 

 

Δπίζδξ ηακέκαξ δεκ ιπμνεί κα πνμαθέρεζ, μφηε μζ ίδζμζ μζ οπένιαπμζ ηδξ πνυηαζδξ, 

ακ αοηή δ πανέιααζδ εα έπεζ εονφηενεξ ζοκέπεζεξ ζηδ δζαηνμθζηή αθοζίδα ηαζ ζηδκ 

ζζμννμπία ηςκ άθθςκ ςηεακχκ ιε ακοπμθυβζζηεξ ζοκέπεζεξ βζα ημ μζημζφζηδια. Ακ, 

βζα πανάδεζβια, ηα εαθάζζζα νεφιαηα παναζφνμοκ πθμφζζα ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά 

κενά πνμξ ηα αυνεζα, ζε πενζμπέξ υπμο γμοκ ράνζα ηαζ άθθμζ μνβακζζιμί πμο 

ηνέθμκηαζ ιε αοηά, μζ ςηεακμί ακηί βζα πθμοζζυηενμζ ιπμνεί κα βίκμοκ άβμκμζ. 

 

Δλμζημκυιζζδ εκένβεζαξ - Δκενβεζαηή απυδμζδ ηηζνίςκ 

 

Ζ εκένβεζα είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδκ ηαεδιενζκή ιαξ γςή. Σμ ζφκμθμ ηςκ 

ακενχπζκςκ δναζηδνζμηήηςκ πανάβεζ, ηαηακαθχκεζ, ηαζ δεζιεφεζ ηενάζηζα, ιδ 

θοζζμθμβζηά πμζά εκένβεζαξ. Κάεε πμθίηδξ ηςκ ακαπηοβιέκςκ ηναηχκ ηαηακαθχκεζ 

διενδζίςξ ηυζδ εκένβεζα υζδ πανάβμοκ μζ ιφεξ 100 ιεβαθυζςιςκ ακδνχκ ή 12 

δοκαηχκ αθυβςκ. 

 

Οζ υνμζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ εκενβεζαηή απυδμζδ είκαζ δφμ ζοζπεηζγυιεκεξ 

αθθά δζαθμνεηζηέξ έκκμζεξ. Τπάνπμοκ πμθθά ιέηνα πμο ιπμνμφκ κα θδθεμφκ βζα κα 

πνδζζιμπμζμφιε θζβυηενδ εκένβεζα (ελμζημκυιδζδ)ιε έλοπκμ ηνυπμ(απμδμηζηά). Ζ 

Δλμζημκυιδζδ Δκένβεζαξ απμηεθεί ζήιενα εέια γςηζηήξ ζδιαζίαξ, υπζ ιυκμ βζα ηδκ 

ιείςζδ ηδξ οπενεένιαζκδξ ημο πθακήηδ, αθθά ηαζ βεκζηυηενα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ ή ηδκ ελμζημκυιδζδ πυνςκ εκένβεζαξ. 

 

Δλμζημκυιδζδ Δκένβεζαξ: είκαζ δ ζοιπενζθμνά πμο μδδβεί ζημ απμηέθεζια 

θζβυηενδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ. Σμ ηθείζζιμ ηςκ θχηςκ ημο δςιαηίμο υηακ 

θεφβμοιε, είκαζ ιζα ζοιπενζθμνά πμο αμδεά ζηδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. 
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Δκενβεζαηή Απυδμζδ: είκαζ δ πνήζδ ηεπκμθμβίαξ πμο πανάβεζ ημ ίδζμ απμηέθεζια  

ιε θζβυηενδ εκένβεζα. Ζ πνήζδ θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ ακηί ηςκ ζοκήεςκ θαιπηήνςκ 

ποναηηχζεςκ, μζ μπμίμζ πανάβμοκ ηδκ ίδζα πμζυηδηα θςηυξ πνδζζιμπμζχκηαξ 

θζβυηενδ εκένβεζα, είκαζ έκα πανάδεζβια εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. 

 

Κηίνζα 

 

Σα ηηίνζα απμηεθμφκ έκα ιεβάθμ εκενβεζαηυ ηαηακαθςηή πμο, ηαοημπνυκςξ, δζαεέηεζ 

ορδθυ δοκαιζηυ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Με ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ ηεπκζηχκ ηαζ 

μζημκμιζηά απμηεθεζιαηζηχκ ηεπκμθμβζχκ είκαζ δοκαηή δ επίηεολδ ζδιακηζηήξ 

αεθηίςζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ ηηζνίςκ ιε ακηίζημζπα 

πενζααθθμκηζηά ηαζ ημζκςκζηά μθέθδ. 

 

Ηδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηδκ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηηζνίμο έπεζ δ πνήζδ 

ηεπκζηχκ αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ. Με ημκ υνμ αοηυ πενζβνάθεηαζ μ ζπεδζαζιυξ, μ 

μπμίμξ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ ημπζηυ ηθίια, επζδζχηεζ ηδκ επίηεολδ ηςκ αέθηζζηςκ 

ζοκεδηχκ εζςηενζηήξ άκεζδξ, ιε ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ θοζζηχκ πδβχκ 

ηαζ ηδκ εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Βαζζηέξ ηεπκζηέξ ημο αζμηθζιαηζημφ 

ζπεδζαζιμφ απμηεθμφκ: 

 

• δ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηηζνζαημφ ηεθφθμοξ 
 

• ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ 
 

• ηα παεδηζηά ζοζηήιαηα δνμζζζιμφ ηαζ 
 

• δ πνήζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα ζοζηήιαηα θοζζημφ θςηζζιμφ 
 

 

 

Ζ εενιζηή πνμζηαζία ημο ηεθφθμοξ ελαζθαθίγεηαζ, ηονίςξ, ιε ηδ πνήζδ 

ηαηάθθδθςκ δμιζηχκ ηαζ ιμκςηζηχκ οθζηχκ βζα ηδκ επανηή εενιμιυκςζδ ημο 

ηηζνίμο, ηδ πνήζδ επζπνζζιάηςκ ηαζ ροπνχκ ααθχκ ιεβάθδξ ακηακαηθαζηζηυηδηαξ 

βζα ηζξ πνμζήθζεξ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ημίπςκ ηαζ ηαναηζχκ, ηδ πνήζδ δζπθχκ 

οαθμπζκάηςκ ηαζ αενμζηεβχκ ημοθςιάηςκ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ απςθεζχκ ηςκ 

ακμζβιάηςκ ηαζ ηέθμξ ηδκ θφηεοζδ ηςκ δςιάηςκ υπμο αοηυ είκαζ εθζηηυ. 

 

Σα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ αλζμπμζμφκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα βζα  

ηδκ ηάθορδ ηςκ εενιζηχκ ακαβηχκ ηςκ πχνςκ εκυξ ηηζνίμο. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, ημ 

πθέμκ ζδιακηζηυ ζημζπείμ είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ. Γζα 

πανάδεζβια, ηα ακμίβιαηα ιε κυηζμ πνμζακαημθζζιυ είκαζ αοηά πμο δέπμκηαζ ηδκ 

πενζζζυηενδ δθζαηή αηηζκμαμθία ημ πεζιχκα ηαζ ζοκζζηχκηαζ βζα πχνμοξ ιε 

ιεβαθφηενδ ακάβηδ βζα εένιακζδ. Δηηυξ, υιςξ, απυ αοηυ ημ ζφζηδια άιεζμο 

ηένδμοξ, οπάνπμοκ ηαζ ζοζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ, υπςξ μζ δθζαημί ημίπμζ, μζ 

δθζαημί πχνμζ (εενιμηήπζα) ηαζ ηα δθζαηά αίενζα. 

 

Με ηα παεδηζηά  ζοζηήιαηα δνμζζζιμφ επζδζχηεηαζ  δ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ 

θμνηίςκ ημο ηηζνίμο ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ ηαζ επζηοβπάκεηαζ ιε ηαηάθθδθδ 

ζηίαζδ ηςκ ακμζβιάηςκ, ακάθμβα ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ ημοξ. Μεβάθδ ζοιαμθή 

ζημ δνμζζζιυ ημο ηηζνίμο έπεζ ηαζ μ θοζζηυξ αενζζιυξ ημο, πμο ελανηάηαζ επίζδξ απυ 
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ηδ εέζδ ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ μ μπμίμξ ιπμνεί κα εκζζπφεηαζ ιε ηδ πνήζδ ιδπακζηχκ 

ιέζςκ υπςξ μζ ακειζζηήνεξ μνμθήξ (οανζδζηά ζοζηήιαηα) ηαζ κα επζθένεζ ημ 

επζδζςηυιεκμ απμηέθεζια ιε πμθφ ιζηνή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Ζ εθεφεενδ ρφλδ 

(free cooling)ή αθθζχξ μ κοηηενζκυξ δνμζζζιυξ, ζοκίζηαηαζ ζηδκ ακακέςζδ ημο αένα 

ιε θοζζηυ ή ηεπκδηυ ηνυπμ ηζξ κοπηενζκέξ ή πνςζκέξ χνεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ δ 

εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ είκαζ παιδθυηενδ απυ ηδ εενιμηναζία ημο πχνμο, 

είκαζ εονφηαηα πνδζζιμπμζμφιεκδ ηεπκζηή ελμζημκυιδζδξ. Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία 

ιπμνεί κα ελοπδνεηήζεζ ιε θοζζηυ ηνυπμ ηαζ ηζξ ακάβηεξ βζα θςηζζιυ. 

 

Ζ επάνηεζα ημο θοζζημφ θςηζζιμφ ηαζ δ ηαηακμιή ημο ελανηχκηαζ απυ ηδ βεςιεηνία 

ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ ημο θςηζγυιεκμο πχνμο, αθθά ηαζ απυ ηα θςημιεηνζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ αδζαθακχκ επζθακεζχκ, υπςξ ημ πνχια ημοξ. 

 

Σέθμξ, εηηυξ απυ ηδκ εθανιμβή αοηχκ ηςκ ηεπκζηχκ, δοκαηυηδηεξ ελμζημκυιδζδξ 

οπάνπμοκ ηαζ ζηα ζοζηήιαηα πμο ηαηακαθχκμοκ εκένβεζα βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ 

ακάβηεξ βζα εένιακζδ ηαζ ρφλδ. 

 

Γζα ηα ζοζηήιαηα ηεκηνζηήξ εένιακζδξ ζδζαίηενδ ζδιαζία έπεζ δ ζςζηή 

δζαζηαζζμθυβδζή ημοξ, δ ηαηηζηή ζοκηήνδζή ημοξ ηαεχξ ηαζ δ ηαηάθθδθδ ιυκςζδ 

ηςκ ιενχκ ημοξ. Δπίζδξ, δ πνήζδ αοημιαηζζιχκ, υπςξ μζ εενιμζηαηζημί δζαηυπηεξ 

ηαζ μζ πνμκμδζαηυπηεξ, ελαζθαθίγμοκ, ιε παιδθυ ηυζημξ αβμνάξ, ζδιακηζηή ιείςζδ 

ζηδκ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο. 

 

Ακηίζημζπα, ηα ζοζηήιαηα ρφλδξ πνέπεζ κα δζαζηαζζμθμβμφκηαζ ηαζ κα 

ζοκηδνμφκηαζ ζςζηά. Δλάθθμο, μζ ηθζιαηζζηζηέξ ζοζηεοέξ, υπςξ ηαζ υθεξ ζπεδυκ μζ 

μζηζαηέξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ, θένμοκ εζδζηή εκενβεζαηή ζήιακζδ, πμο αμδεά ζηδκ 

επζθμβή ηδξ πθέμκ ηαηάθθδθδξ ηαζ εκενβεζαηά απμδμηζηήξ. 
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1.4 Βζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ηηζνίςκ(6,9,10) 

 

Ο αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ μκμιάγεηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ ηηδνίςκ πμο θαιαάκεζ οπ‟ 

υρδ ημ ημπζηυ ηθίια ιζαξ πενζμπήξ ηαζ ελαζθαθίγεζ ηζξ ηαηάθθδθεξ εζςηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ ιε ηδκ εθάπζζηδ δοκαηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, αλζμπμζχκηαξ ηζξ 

ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ. Γδθαδή, πνδζζιμπμζεί ηδκ δθζαηή εκένβεζα βζα ηδ 

εένιακζδ ηςκ ηηδνίςκ, ημοξ δνμζενμφξ ακέιμοξ βζα ηδκ ρφλδ, ηδ αθάζηδζδ βζα ηδ 

ζηίαζδ ηαζ ημ θοζζηυ θςξ βζα ημ θςηζζιυ. οκεπχξ, μ αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ 

ακηζιεηςπίγεζ ημ ηηήνζμ, ημκ αζηζηυ πχνμ ηαζ ημ ηθίια ηδξ πενζμπήξ ςξ ιία εκυηδηα, 

ζημπεφμκηαξ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πνμζηαζία ημο 

πενζαάθθμκημξ. Ζ εένιακζδ, δ ρφλδ, μ ιδπακζηυξ αενζζιυξ ηαζ μ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ βζα κα ζοιπθδνχζμοκ υζα δ θφζδ έπεζ ήδδ πνμζθένεζ. 

Πμθθμί εεςνμφκ υηζ μ αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ απμηεθεί ιία κέα εεχνδζδ ζηδκ 

ανπζηεηημκζηή, πμο έπεζ ζπέζδ πενζζζυηενμ ιε ηδκ μζημθμβία ηαζ θζβυηενμ ιε ηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. Όιςξ, μ αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ είκαζ βκςζηυξ απυ ηδκ 

επμπή πμο πνςημειθακίζηδηακ μζ άκενςπμζ ζηδκ βδ. Ζ πνμζςπζηή παναηήνδζδ ηςκ 

ηθζιαηζηχκ ιεηααμθχκ ζηδ θφζδ ζε εηήζζα αάζδ ηαζ δ ιεθέηδ ηςκ επζπηχζεςκ πμο 

είπακ ζηα άθθα έιαζα υκηα, μδήβδζε ημοξ πνςηυβμκμοξ θαμφξ αθθά ηαζ άθθμοξ 

γςζημφξ πθδεοζιμφξ ζε εηπθδηηζηή αλζμπμίδζδ ηςκ δοκαημηήηςκ πμο πνμζθένεζ δ 

θφζδ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ αηναίςκ εενιμηναζζαηχκ ιεηααμθχκ. Ζ επζθμβή 

ηςκ ζπδθαίςκ ςξ πνχηδ ηαημζηία, δ ηαηαζηεοή ηηδνίςκ ιε πέηνζκμοξ ημίπμοξ 

πάπμοξ 60 – 80 cm πμθφ ανβυηενα, δ επζκυδζδ δζαθυνςκ ίδζμηαηαζηεοχκ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ γέζηδξ (ηαιζκάδεξ αενζζιμφ, πένβημθεξ, ζηέβαζηνα η.θπ.), δ πνήζδ 

ημο αζαέζηδ βζα ηδ ααθή ηςκ ημίπςκ, αθθά ηαζ υζεξ παναδμζζαηέξ ηαημζηίεξ 

ζχγμκηαζ ιέπνζ ζήιενα, απμηεθμφκ εκηοπςζζαηά δείβιαηα ζοιποηκςιέκδξ ειπεζνίαξ 

αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ. Οζ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ εκενβμαυνα ιδπακζηή θάζδ ηδξ 

εένιακζδξ ηαζ ημο ηθζιαηζζιμφ ειθακίζηδηακ ημ 19μ αζχκα ιε ηδ αζμιδπακμπμίδζδ 

ηδξ παναβςβήξ εκένβεζαξ. Οζ ιεθεηδηέξ ηαζ μζ ηαηαζηεοαζηέξ πίζηερακ υηζ δ 

εένιακζδ, μ ηθζιαηζζιυξ ηαζ μ δθεηηνμθςηζζιυξ, πμο πνμζέθενακ ηα θεδκά 

ηαφζζια, εα ελαζθάθζγακ ηαθέξ εζςηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ζε μπμζμδήπμηε ηθίια απυ 

ηδκ ηαηαζηεοή ημο ηηδνίμο. Έηζζ, ζζβά-ζζβά, ηα ηηήνζα έιεζκακ ζημ έθεμξ ημο 

ηθίιαημξ ηαζ ηαηάκηδζακ ηαημζηήζζιεξ 17 ιδπακέξ. Λεζημονβζηυηδηα ζήιαζκε ημ 

πυζμ ηαθά ηνοιιέκμξ ήηακ, ζε ρεοδμνμθέξ, κημοθάπζα ηαζ οπυβεζα, μ ηενάζηζμξ 

υβημξ ηςκ ιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. Οζ εκενβεζαηέξ ηνίζεζξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 

‟70 (1973, 1979) αμήεδζακ ζημ κα βίκεζ ακηζθδπηή δ ηεπκμθμβζηή ηαηάπνδζδ. 

Πανάθθδθα, θεζημφνβδζακ ηαηαθοηζηά ζηδκ εθανιμβή ιέηνςκ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ (ππ: εενιμιυκςζδ ηηδνίςκ). ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο „80 δ Δονχπδ 

ακαηάθορε ηδ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή, δ μπμία απαζηεί υπζ ιυκμ ηδ 

εενιμιυκςζδ ηςκ ηηδνίςκ, αθθά ηαζ ημ ζςζηυ πνμζακαημθζζιυ ημοξ ζε ζπέζδ ιε 

ημκ ήθζμ ηαζ ημοξ ακέιμοξ ηδξ πενζμπήξ. Σέθμξ, θίβα πνυκζα ανβυηενα, ζηζξ ανπέξ ηδξ 

δεηαεηίαξ ημο „90, ειθακίγεηαζ ζηδκ Δονχπδ δ έκκμζα ηδξ μζημθμβζηήξ δυιδζδξ, δ 

μπμία εέηεζ ημ εφθμβμ ενχηδια: «Σζ κυδια έπεζ δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, υηακ ηα 

εενιμιμκςηζηά ή άθθα μζημδμιζηά οθζηά είκαζ ηανηζκμβυκα;» 
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Ζ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή αθμνά ζημ ζπεδζαζιυ ηηδνίςκ ηαζ πχνςκ 

(εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ - οπαίενζςκ) ιε αάζδ ημ ημπζηυ ηθίια, ιε ζημπυ ηδκ 

ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ, αλζμπμζχκηαξ ηδκ δθζαηή 

εκένβεζα ηαζ άθθεξ πενζααθθμκηζηέξ πδβέξ αθθά ηαζ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ημο 

ηθίιαημξ. Βαζζηά ζημζπεία ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ απμηεθμφκ ηα παεδηζηά 

ζοζηήιαηα πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηα ηηήνζα ιε ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ πδβχκ (ππ: ήθζμ, αένα - άκειμ, αθάζηδζδ, κενυ, έδαθμξ, μονακυ), 

βζα εένιακζδ, ρφλδ ηαζ θςηζζιυ ηςκ ηηδνίςκ. Ο αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ 

ελανηάηαζ απυ ημ ημπζηυ ηθίια ηαζ ααζίγεηαζ ζηζξ παναηάης ανπέξ: 

 

 Θενιζηή πνμζηαζία ηςκ ηηδνίςκ ηυζμ ημ πεζιχκα, υζμ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ιε 

ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ ηεπκζηχκ πμο εθανιυγμκηαζ ζημ ελςηενζηυ ηέθοθμξ 

ηςκ ηηδνίςκ, ζδζαίηενα ιε ηδκ ηαηάθθδθδ εενιμιυκςζδ ηαζ αενμζηεβάκςζδ 

ημο ηηδνίμο ηαζ ηςκ ακμζβιάηςκ ημο 

 Αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα ηδ εένιακζδ ηςκ ηηδνίςκ ηδ πεζιενζκή 

πενίμδμ ηαζ βζα θοζζηυ θςηζζιυ υθμ ημ πνυκμ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ηςκ πχνςκ ηαζ ζδζαίηενα ηςκ ακμζβιάηςκ (μ κυηζμξ 

πνμζακαημθζζιυξ είκαζ μ ηαηαθθδθυηενμξ) ηαζ ηδ δζαννφειζζδ ηςκ 

εζςηενζηχκ πχνςκ ακάθμβα ιε ηζξ εενιζηέξ ημοξ ακάβηεξ ηαζ ιε ηα παεδηζηά 

δθζαηά 18 ζοζηήιαηα πμο ζοθθέβμοκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ απμηεθμφκ 

«θοζζηά» ζοζηήιαηα εένιακζδξ, αθθά ηαζ θςηζζιμφ. 

 Πνμζηαζία ηςκ ηηδνίςκ απυ ημκ ηαθμηαζνζκυ ήθζμ, ηονίςξ ιέζς ηδξ 

ζηίαζδξ, αθθά ηαζ ηδξ ηαηάθθδθδξ ηαηαζηεοήξ ημο ηεθφθμοξ. 

 Απμιάηνοκζδ ηδξ εενιυηδηαξ πμο ημ ηαθμηαίνζ ζοζζςνεφεηε ιέζα ζημ 

ηηήνζμ ιε θοζζηυ ηνυπμ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ιε ζοζηήιαηα ηαζ 

ηεπκζηέξ παεδηζημφ δνμζζζιμφ, υπςξ μ θοζζηυξ αενζζιυξ, ηονίςξ, ηαηά ηζξ 

κοπηενζκέξ χνεξ. 

 Βεθηίςζδ - νφειζζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ ιέζα ζημοξ πχνμοξ έηζζ 

χζηε μζ άκενςπμζ κα κζχεμοκ άκεηα ηαζ εοπάνζζηα. 

 Δλαζθάθζζδ επανημφξ δθζαζιμφ ηαζ εθέβπμο ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα 

θοζζηυ θςηζζιυ ηςκ ηηδνίςκ, μ μπμίμξ εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ επάνηεζα 

ηαζ μιαθή ηαηακμιή ημο θςηυξ ιέζα ζημοξ πχνμοξ. 

 Βεθηίςζδ ημο ηθίιαημξ έλς ηαζ βφνς απυ ηα ηηήνζα, ιε ημ αζμηθζιαηζηυ 

ζπεδζαζιυ ηςκ πχνςκ βφνς ηαζ έλς απυ ηα ηηήνζα ηαζ εκ βέκεζ, ημο 

δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ, αημθμοεχκηαξ υθεξ ηζξ παναπάκς ανπέξ. 

 

Ο αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ εκυξ ηηδνίμο ζοκεπάβεηαζ ηδ ζοκφπανλδ ηαζ 

ζοκδοαζιέκδ θεζημονβία υθςκ ηςκ ζοζηδιάηςκ, χζηε κα ζοκδοάγμοκ εενιζηά ηαζ 
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μπηζηά μθέθδ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. διεία πμο εα πνέπεζ κα 

ζοβηναηήζμοιε: 

 

 Σα ηηήνζα είκαζ ζδιακηζημί ηαηακαθςηέξ εκένβεζαξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή, 

πνμηαθχκηαξ ζμαανή πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ. Εχκηαξ ιέζα ζηα ηηήνζα, 

ιπμνμφιε κα ηάκμοιε ηδ γςή ιαξ πζμ άκεηδ, κα πνμζηαηεφζμοιε ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ οβεία ιαξ ηαζ κα αεθηζχζμοιε ηδκ πμζυηδηα δζααίςζήξ 

ιαξ. Μπμνμφιε θμζπυκ κα ηα πνδζζιμπμζμφιε μνεμθμβζηά βζα ημ ζημπυ αοηυ. 

 Ζ εκένβεζα πμο ηαηακαθχκμοιε ζηα ηηήνζα ημζηίγεζ. Αλίγεζ κα 

ακανςηδεμφιε βζα ημ πμζμξ πθδνχκεζ αοηή ηδκ ηαηακάθςζδ ηαζ βζα πμζμ 

ζημπυ. Όθμζ επδνεάγμοιε ηδκ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ηςκ ηηδνίςκ ζηα 

μπμία δζααζμφιε. Δθυζμκ βκςνίγμοιε βζα ημ ζςζηυ ζπεδζαζιυ, ηα οθζηά ηαζ 

ηδ πνήζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ 19 ιπμνμφιε κα εθανιυζμοιε υηζ είκαζ εθζηηυ ζε 

ηάεε πενίπηςζδ. Κάεε εκένβεζα, αηυια ηαζ δ πζμ απθή, ιπμνεί κα έπεζ 

εκενβεζαηυ υθεθμξ βζα ημ ηηήνζμ ιαξ. 

 Ο ήθζμξ εενιαίκεζ ηαζ ηα ηηήνζα. Μπμνμφιε κα αλζμπμζήζμοιε ηδ βκχζδ αοηή 

ιε ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα ηαζ ημ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ. 

Πνμζηαηεφμοιε ηα ηηήνζα απυ ημ ηνφμ ηαζ ηδ γέζηδ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ 

ιυκςζδ. Όπςξ πνμζηαηεουιαζηε απυ ημκ ήθζμ ημ ηαθμηαίνζ, ιπμνμφιε ηαζ κα 

πνμζηαηεφζμοιε ηα ηηήνζα ιαξ. 

 Ο θοζζηυξ δνμζζζιυξ, ζε ζπέζδ ιε ηα ηθζιαηζζηζηά (air condition), δεκ έπεζ 

ιυκμ εκενβεζαηά, μζημκμιζηά ηαζ πενζααθθμκηζηά μθέθδ, αθθά απμηεθεί ηαζ 

ιζα δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ιε ζηυπμ ηδκ ακενχπζκδ άκεζδ ηαζ εοελία. 

Μπμνμφιε κα αλζμπμζμφιε ηζξ θοζζηέξ πδβέξ, ιεζχκμκηαξ πανάθθδθα ηα 

εζςηενζηά θμνηία ηςκ ηηδνίςκ. Μπμνμφιε κα αλζμπμζήζμοιε ημ θοζζηυ θςξ 

ημο ήθζμο, αθθά πνέπεζ κα ηαηακμμφιε ηαζ κα ακηζιεηςπίγμοιε ημ θαζκυιεκμ 

ηδξ εάιαςζδξ. 

 Σα ηηήνζα εα πνέπεζ κα θεζημονβμφκ μνεμθμβζηά βζα κα ελαζθαθίγεηαζ δ 

απυδμζδ ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ. Να ιδκ λεπκάιε κα ακμίβμοιε ηαζ κα ηθείκμοιε πανάεονα ηαζ ηα 

ζηυνζα υπμηε πνέπεζ. Γεκ πνέπεζ κα λεπκάιε υηζ δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ 

πνμηαθεί πενζααθθμκηζηή οπμαάειζζδ. Ακηίεεηα, ηα αζμηθζιαηζηά ηαζ 
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παιδθήξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηηήνζα αεθηζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα γςήξ 

ηςκ ακενχπςκ ιέζα ζε αοηά. 

 

1.4.2 Θεξκηθή άλεζε(12,13,17,18) 

1.4.2.1 Οξηζκόο 

 
Ο μθμηθδνςιέκμξ ζπεδζαζιυξ εκυξ ηηζνίμο εα πνέπεζ κα έπεζ ςξ ζηυπμ ηδ 

αεθηζζημπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκημθμβζηχκ παναιέηνςκ ζημ εζςηενζηυ ημο. Οζ 

πανάιεηνμζ πμο εα ιαξ απαζπμθήζμοκ ζε αοηή ηδκ εζζήβδζδ μνζμεεημφκ ηδ εενιζηή 

άκεζδ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. φιθςκα ιε ηδκ Αιενζηακζηή Δπζζηδιμκζηή 

Δηαζνία Θένιακζδξ, Φφλδξ ηαζ Κθζιαηζζιμφ , ςξ εενιζηή άκεζδ μνίγεηαζ δ 

ηαηάζηαζδ ημο ιοαθμφ ηαηά ηδκ μπμία έκα άημιμ δεκ επζεοιεί ηαιία εενιζηή 

αθθαβή ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ηαζ εηθνάγεζ ζηακμπμίδζδ ιε ηζξ 

επζηναημφζεξ εενιζηέξ ζοκεήηεξ. Όπςξ είκαζ πνμθακέξ δ ηαηάζηαζδ ζηδκ μπμία έκα 

άημιμ αζζεάκεηαζ εενιζηά άκεηα έπεζ οπμηεζιεκζηυ παναηηήνα. Έηζζ ζημκ ίδζμ πχνμ 

είκαζ δοκαηυκ ηάπμζμ άημιμ κα εηθνάγεζ ηδκ ζηακμπμίδζή ημο βζα ηζξ εενιζηέξ 

ζοκεήηεξ, εκχ ηάπμζμ άθθμ άημιμ ηδ δοζανέζηεζά ημο. Ζ θέλδ άκεζδ ειπενζέπεζ έκα 

ιεβάθμ ανζειυ παναβυκηςκ πμο ηδκ μνίγμοκ ηάεε θμνά βζα ηάεε άημιμ. Πένα απυ 

ημοξ πανάβμκηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή ηαζ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ημο 

αηυιμο, πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί επζζηδιμκζηά δ εενιζηή άκεζδ ηαζ επμιέκςξ κα 

απμηηήζεζ ηαζ ακηζηεζιεκζηυ παναηηήνα, μνίζηδηακ μζ θοζζηέξ πανάιεηνμζ μζ μπμίεξ 

ηαζ ηδκ επδνεάγμοκ 

 
1.4.2.2 Η θπζηνινγία ηεο ζεξκηθήο άλεζεο(12) 

 
Σμ ακενχπζκμ ζχια δζαεέηεζ έκα απμηεθεζιαηζηυ ζφζηδια νφειζζδξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ, δ μπμία δζαηδνείηαζ πενίπμο ζημοξ 37 0 C. Όηακ δ εενιμηναζία ημο 

ζχιαημξ ανπίζεζ κα αολάκεηαζ, είηε θυβς ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ είηε θυβς 

έκημκδξ δναζηδνζυηδηαξ, δφμ ιδπακζζιμί εκενβμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εθάηηςζή ηδξ. 

Πνχημκ, ηα αζιμθυνα αββεία δζαζηέθθμκηαζ, αολάκμκηαξ ηδ νμή ημο αίιαημξ ζημ 

δένια, χζηε κα αολδεμφκ μζ απχθεζεξ ιέζς αβςβήξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ ηαζ 

δεοηενεουκηςξ ανπίγεζ δ θεζημονβία ηδξ εθίδνςζδξ. Ζ εθίδνςζδ ηαζ ημ απμηέθεζιά 

ηδξ, δ ρφλδ ιέζς ελάηιζζδξ, είκαζ μ ααζζηυξ ιδπακζζιυξ ρφλδξ ημο δένιαημξ. 

Αφλδζδ εκυξ ααειμφ ζηδ εενιμηναζία ημο πονήκα ημο ζχιαημξ, ιπμνεί κα 

εκενβμπμζήζεζ ημ ιδπακζζιυ ηδξ εθίδνςζδξ πμο ηεηναπθαζζάγεζ ηδ ιεηάδμζδ 
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εενιυηδηαξ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Όηακ δ εενιμηναζία ημο 

ακενςπίκμο ζχιαημξ ανπίζεζ κα ιεζχκεηαζ, ηα αζιμθυνα αββεία ζοζηέθθμκηαζ, 

ιεζχκμκηαξ ηδ νμή ημο αίιαημξ ζημ δένια, χζηε κα ιεζςεεί δ απχθεζα εενιυηδηαξ 

ιέζς αβςβήξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ. ηδ ζοκέπεζα, δ εενιμηναζία ημο πονήκα ημο 

ζχιαημξ αολάκεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηςκ εζςηενζηχκ ηαφζεςκ, ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ 

ιοχκ ηαζ ηδκ ειθάκζζδ νίβμοξ. Ζ ηίκδζδ αοηή ηςκ ιοχκ αολάκεζ ηζξ ηαφζεζξ, άνα ηαζ 

ηδκ παναβυιεκδ απυ ημ ζχια εενιυηδηα. Σμ ζφζηδια νφειζζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ημο ζχιαημξ θαιαάκεζ οπυρδ εηηυξ απυ ηα αζζεδηήνζα υνβακα ημο δένιαημξ ηαζ ηα 

αζζεδηήνζα υνβακα ημο οπμεαθάιμο. Σα αζζεδηήνζα υνβακα ημο οπμεαθάιμο είκαζ 

οπεφεοκα βζα ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ρφλδξ ημο ζχιαημξ, υηακ δ 

εενιμηναζία ημο λεπενάζεζ ημοξ 37 0 C. Σα αζζεδηήνζα υνβακα ημο δένιαημξ 

εκενβμπμζμφκ ημοξ αιοκηζημφξ ιδπακζζιμφξ ημο ζχιαημξ, υηακ δ εενιμηναζία ημο 

ιεζςεεί ηάης απυ ημοξ 34 0 C. Tα απμηεθέζιαηα θμζπυκ ηδξ επίδναζδξ ηςκ 

πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ βίκμκηαζ αζζεδηά απυ ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ημο δένιαημξ ηαζ ημ είδμξ ηςκ ζδιάηςκ πμο θαιαάκεζ μ εβηέθαθμξ απυ ηα 

αζζεδηήνζα υνβακα ημο δένιαημξ. Ο άκενςπμξ εεςνεί ημ πενζαάθθμκ ημο ςξ εενιζηά 

άκεημ υηακ δεκ οπάνπεζ ηάπμζμ ζήια απυ ηα αζζεδηήνζα υνβακα βζα πηχζδ ή άκμδμ 

ηδξ εενιμηναζίαξ ημο ζχιαημξ. Αοηή δ ηαηάζηαζδ ιπμνεί κα πενζβναθεί ςξ εενιζηή 

ζζμννμπία Έηζζ, ζε ιζα ηέημζα ηαηάζηαζδ έκα άημιμ δεκ αζζεάκεηαζ μφηε ηνφμ μφηε 

γέζηδ. 

 

φιθςκα ιε ηδ θοζζμθμβία, δ εενιμηναζία ημο δένιαημξ είκαζ μ ηαηάθθδθμξ δείηηδξ 

βζα ηδ εενιζηή αίζεδζδ ημο πενζαάθθμκημξ. Ζ εενιζηή άκεζδ υιςξ είκαζ ιζα 

μθμηθδνςηζηή ιμκάδα ηαζ απεζημκίγεζ ηδ ζοκμθζηή εενιζηή ηαηάζηαζδ ημο ζχιαημξ. 

οιπθδνςιαηζηά, έπεζ πνμηαεεί δ εζζαβςβή ηαζ άθθςκ θοζζηχκ παναιέηνςκ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ υπςξ: o Μέζδ εενιμηναζία δένιαημξ. o Ροειυξ 

εθίδνςζδξ. o Ξδνυηδηα ημο δένιαημξ. 

 

 

 
1.4.2.3 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεξκηθή άλεζε 

1.4.2.3.1 Θεξκνθξαζία(11,12,13) 

 
Ζ εενιμηναζία ημο αένα είκαζ ακαιθζζαήηδηα ηαεμνζζηζηή πανάιεηνμξ υηακ 

ακαθενυιαζηε ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο ηηζνίμο. Δπδνεάγεζ ηδκ άκεζδ ιε 
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πμθθμφξ ηνυπμοξ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθμοξ πανάβμκηεξ απμηεθεί ημ ηθεζδί βζα ημ 

εκενβεζαηυ ζζμγφβζυ ιαξ, ηδκ αίζεδζδ ημο εενιζημφ πενζαάθθμκημξ, ηδκ άκεζδ, ηδ 

δοζθμνία ηαζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ πμζυηδηαξ εζςηενζημφ αένα. Οζ πανάιεηνμζ πμο 

επδνεάγμοκ ηδ εενιμηναζία ζημ εζςηενζηυ ηςκ ηηζνίςκ ιπμνμφκ κα εκηαπεμφκ ζε 

ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, ημ ζπεδζαζιυ ημο ηηζνίμο ηαζ ημ 

ζφζηδια εένιακζδξ, ρφλδξ ηαζ αενζζιμφ. 

 

Πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ ηδ εενιμηναζία ημο αένα ζημ εζςηενζηυ εκυξ ηηζνίμο: 

 
 Σμ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ 

 Ο πνμζακαημθζζιυξ ημο ηηζνίμο 

 Σα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηαζ ηα οθζηά εενιμιυκςζδξ ημο ηηζνίμο 

 Ο ηνυπμξ αενζζιμφ ημο ηηζνίμο (ιδπακζηυξ ή θοζζηυξ) 

 Ο ηνυπμξ ζπεδζαζιμφ, ηαηαζηεοήξ, θεζημονβίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ εκυξ 

ιδπακζηά αενζγυιεκμο ηηζνίμο 

 Ο ηνυπμξ ζπεδζαζιμφ εκυξ θοζζηά αενζγυιεκμο ηηζνίμο 

 Ο ηνυπμξ ζπεδζαζιμφ, ηαηαζηεοήξ, θεζημονβίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ημο 

ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ ρφλδξ ημο ηηζνίμο 

 Ο ηφπμξ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ, ιδπακδιάηςκ ή 

ελμπθζζιμφ βναθείςκ πμο οπάνπμοκ ζημ ηηίνζμ ηαζ πανάβμοκ εενιυηδηα (π.π. 

μευκεξ Ζ/Τ) 

 Ο ηνυπμξ θεζημονβίαξ ημο ηηζνίμο ηαζ ηςκ ζοζηδιάηςκ αενζζιμφ, εένιακζδξ 

ηαζ ρφλδξ απυ ημοξ πνήζηεξ ημο ηηζνίμο 

 

Σμ πνυαθδια πμο εκημπίγεηαζ ζηδ ιεθέηδ ηδξ εενιμηναζίαξ ςξ παναιέηνμο ηδξ 

εενιζηήξ άκεζδξ έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπεζ ιζα ηζιή ηδξ εενιμηναζίαξ πμο 

κα απμηεθεί ηδ αέθηζζηδ θφζδ, αθθά έκα πεδίμ ηζιχκ ηδξ ςξ ζοκάνηδζδ ηαζ άθθςκ 

παναβυκηςκ. 

 

Σμ ζχια ιαξ ακηζθαιαάκεηαζ ηδ εενιμηναζία ημο αένα (ηαζ ηςκ άθθςκ παναιέηνςκ 

ημο εενιζημφ πενζαάθθμκημξ) απυ ηα αζζεδηήνζα υνβακα ημο δένιαημξ ηαζ ημο 

οπμεαθάιμο νοειίγμκηαξ ηδ εενιμηναζία ημο. Πζμ ακαθοηζηά, δ εενιμηναζία 

επδνεάγεζ ημ ακενχπζκμ ζχια ηαζ ηζξ θεζημονβίεξ ακηαθθαβήξ εκένβεζαξ οπυ ηδ 

ιμνθή εενιυηδηαξ ιε ημ πενζαάθθμκ. Ζ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα ηείκεζ κα 

ιεζχζεζ ηζξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ ιε αβςβή ηαζ αηηζκμαμθία, εκχ αολάκμκηαζ μζ 
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απχθεζεξ εενιυηδηαξ θυβς εθίδνςζδξ. Ζ εενιμηναζία ημο αένα επδνεάγεζ ηαζ ηδ 

ιέζδ εενιμηναζία ημο δένιαημξ. Σμ θοζζηυ αοηυ ιέβεεμξ έπεζ εζζαπεεί βζα ηδκ 

πθδνέζηενδ αλζμθυβδζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ. Ένεοκεξ ημο P. Ζoppe πμο 

πναβιαημπμζήεδηακ ιε ηδ αμήεεζα ημο ιαεδιαηζημφ ιμκηέθμο Μ.Δ.Μ.Η., ηαηέθδλακ 

ζηδ ζοζπέηζζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα ηαζ ηδξ 

 

ιέζδξ εενιμηναζίαξ ημο δένιαημξ. Όπςξ παναηδνήεδηε ζηα πθαίζζα ιεθέηδξ , δ 

αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα ηα μδδβεί ζε ζοκεπυιεκδ αφλδζδ ηδξ ιέζδξ 

εενιμηναζίαξ ημο δένιαημξ έςξ ηαζ ημοξ 21 0 C. Ζ πεναζηένς αφλδζδ ηδξ tα 

εκενβμπμζεί ημ ιδπακζζιυ ηδξ εθίδνςζδξ ιε άιεζδ ζοκέπεζα ηδκ ρφλδ ημο δένιαημξ 

ηαζ βζ‟ αοηυ ημ θυβμ δ ηθίζδ ηδξ εοεείαξ ημο Γζαβνάιιαημξ 1 ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά 

ιεηά ημοξ 21 0 C. Ζ ιέζδ εενιμηναζία δένιαημξ πμο εεςνείηαζ ςξ θοζζμθμβζηή, ζε 

ακηζζημζπία ιε ηδ εενιμηναζία ζζμννμπίαξ ημο ζχιαηυξ ιαξ ζημοξ 37,6 0 C, είκαζ 

ημκηά ζημοξ 33,5 0 C. Γζα ηδ δζαηήνδζδ αοηήξ ηδξ ιέζδξ εενιμηναζίαξ δένιαημξ δ 

εενιμηναζία ημο αένα εα πνέπεζ κα είκαζ ημκηά ζημοξ 20 0 C. Γφμ ιεβέεδ πμο 

επδνεάγμοκ επίζδξ ζζπονά ηδ εενιμηναζία άκεζδξ είκαζ μ ηφπμξ ημο νμοπζζιμφ ηαζ δ 

ιεηααμθζηή δναζηδνζυηδηα. Σμ ιμκηέθμ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ημοξ 

οπμθμβζζιμφξ είκαζ ημ ΜΔΜΗ. Ζ πνμδζαβναθή ηδξ εενιμηναζίαξ άκεζδξ βεκζηυηενα 

είκαζ δφζημθδ ελαζηίαξ ηονίςξ ημο ιεβάθμο ανζειμφ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδ 

δζαηήνδζδ ιζαξ εενιμηναζίαξ ζ‟ έκα πχνμ ηαζ ηςκ παναβυκηςκ πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

«ηαηαβναθή» αοηήξ ηδξ εενιμηναζίαξ ςξ άκεηδξ ή υπζ απυ ημ ζχια ιαξ. 

 

 
 

1.4.2.3.2 Τγξαζία 

 
Ζ οβναζία, ιαγί ιε ηδ ιέζδ εενιμηναζία αηηζκμαμθίαξ, απμηεθμφκ ηα δοζημθυηενα 

ιεβέεδ ηαηά ηδκ αλζμθυβδζδ ημο εζςηθίιαημξ ηαζ εηθνάγεηαζ ιε ζπεηζημφξ ηαζ 

απυθοημοξ υνμοξ. Ωξ μνζζιυξ δ οβναζία είκαζ ημ πμζυ ηςκ οδναηιχκ πμο οπάνπεζ 

ζημκ αένα. Ζ ζπεηζηή οβναζία, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκυηαηα ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ 

εενιζηήξ άκεζδξ, εηθνάγεηαζ ςξ πμζμζηυ ημο ημνεζιέκμο αένα ζε οδναηιμφξ. Ζ 

ζπεηζηή οβναζία επεκενβεί ζηδκ ελάηιζζδ ημο κενμφ απυ ηδκ επζδενιίδα 

ιεηααάθθμκηαξ ηδ εενιμηναζία ημο δένιαημξ ηαζ επδνεάγμκηαξ ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ 

ημο ζχιαημξ. οκμπηζηά, δ οβναζία ημο αένα επδνεάγεζ ημοξ ελήξ ηνεζξ ιδπακζζιμφξ 

ημο ζχιαηυξ ιαξ: o ημ ιδπακζζιυ δζάποζδξ ηςκ οβνχκ οπυ ηδ ιμνθή αενίςκ ημο 



26 

                                       

 

ζχιαηυξ ιαξ ιέζς ημο δένιαημξ, o  ιδπακζζιυξ ελάηιζζδξ ημο ζδνχηα απυ ηδκ 

επζθάκεζα ημο δένιαημξ ηαζ o ιδπακζζιυξ φβνακζδξ ημο εζζπκευιεκμο αένα. Οζ 

ιδπακζζιμί ηδξ δζάποζδξ ηαζ ηδξ ελάηιζζδξ ελανηχκηαζ άιεζα απυ ηδ ζπεηζηή 

οβναζία ημο αένα. Ακ ημ πενζεπυιεκμ ημο αένα είκαζ ορδθυ ζε οδναηιμφξ (ζπεηζηή 

οβναζία > 60 – 70%) ηαζ δ εενιμηναζία ημο αένα ορδθή, ημ ζχια ιαξ εκενβμπμζεί 

ημ ιδπακζζιυ ηδξ εθίδνςζδξ. Ωζηυζμ, δ ελάηιζζδ ημο ζδνχηα είκαζ αδφκαηδ ζε αένα 

ιε ορδθυ πενζεπυιεκμ οδναηιχκ, ηαζ έηζζ μ ζδνχηαξ παναιέκεζ ζημ δένια 

δζαανέπμκηάξ ημ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή μδδβεί ημ ζχια ιαξ κα αζζεάκεηαζ ημκ αένα πζμ 

γεζηυ απ‟ υζμ πναβιαηζηά είκαζ ηαζ δ αηιυζθαζνα ιμζάγεζ κα είκαζ ημθθχδδξ. 

Ακηίεεηα, ημ ιζηνυ πενζεπυιεκμ οδναηιχκ ημο αένα (ζπεηζηή οβναζία < 30%) 

ηαεζζηά εθζηηή ηδκ ελάηιζζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ οβνχκ, άνα ηαζ ημο ζδνχηα ημο 

δένιαημξ. Πένα απυ ηζξ παναπάκς επζδνάζεζξ ηδξ οβναζίαξ, πεναζηένς ένεοκεξ 

έπμοκ βίκεζ βζα ηδ ζπέζδ ηςκ ηζιχκ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ιε ημ δένια ηαζ ηδκ 

ακαπκεοζηζηή μδυ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ ακμζμπμζδηζηή ζηακυηδηα ημο δένιαημξ 

ιεζχκεηαζ υηακ ημ δένια δεκ οβναίκεηαζ επανηχξ. Απ‟ ηδκ άθθδ ιενζά ημ αίζεδια 

ηδξ δοζανέζηεζαξ ειθακίγεηαζ υηακ ημ δένια είκαζ έκημκα ανεβιέκμ, οπυ ηδκ 

πανμοζία ορδθχκ εενιμηναζζχκ, ορδθήξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ηαζ δναζηδνζυηδηαξ 

εκημκυηενδξ ηδξ ηαεζζηζηήξ. Ζ έκκμζα ηδξ δζαανμπήξ ημο δένιαημξ ιεθεηάηαζ απυ ημ 

1937, πνυκζα υπμο μ Gagge έδςζε ημ παναηάης μνζζιυ: „δ δζαανμπή ημο δένιαημξ 

είκαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ πναβιαηζηήξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ θυβς ελάηιζζδξ ημο 

ζδνχηα, πνμξ ηδ ιέβζζηδ πμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί οπυ ηζξ ίδζεξ πενζααθθμκηζηέξ 

ζοκεήηεξ‟. Δκαθθαηηζηά, δ δζαανμπή ημο δένιαημξ ιπμνεί κα μνζζηεί θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ ηδκ επζθάκεζα ημο ζχιαημξ πμο είκαζ ηαθοιιέκμ ιε ζδνχηα θυβς εθίδνςζδξ. 

Ζ δζαανμπή ημο δένιαημξ δδθχκεζ ηδκ έκηαζδ πμο επζαάθθεηαζ ζημ εενιμνοειζζηζηυ 

ζφζηδια ημο ζχιαημξ ηαζ απμηεθεί πμθφ ηαθυ δείηηδ δοζανέζηεζαξ. Οζ παναπάκς 

ιδπακζζιμί ηαζ ιεβέεδ ιεθεηήεδηακ απυ ημοξ John Toftum et al. Γζα ιε ζηυπμ ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο μνίμο δζαανμπήξ ημο δένιαημξ ηαζ ηςκ άκς μνίςκ ζπεηζηήξ 

οβναζίαξ, χζηε κα απμθεοπεεί ημ αίζεδια ηδξ δοζανέζηεζαξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ 

παναπάκς ιεθέηδξ απέδεζλακ υηζ δ ηαηάζηαζδ ημο δένιαημξ είκαζ θζβυηενδ απμδεηηή 

ηαεχξ αολάκεηαζ δ ζπεηζηή οβναζία ημο δένιαημξ. H επίδναζδ ηδξ οβναζίαξ ημο 

αένα ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ θαιαάκεζ πχνα βζα δφμ θυβμοξ. Πνχημκ, μζ αθεκκχδεζξ 

ιειανάκεξ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ ρφπμκηαζ ηαηά ηδκ εζζπκμή ημο αένα. Ζ ρφλδ 

αοηή παίγεζ ηονίανπμ νυθμ ζηδκ ακηίθδρδ ημο εενιζημφ πενζαάθθμκημξ. Γεφηενμκ, δ 

ακαπκεοζηζηή μδυξ δνα ςξ έκα ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ πμο νοειίγεζ ηδκ οβναζία ηαζ 
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ηδ εενιμηναζία ημο εζζπκευιεκμο αένα, πνζκ αοηυξ θηάζεζ ζημοξ πκεφιμκεξ. Σμ 

ζδιείμ ηδξ ακαπκεοζηζηήξ μδμφ ζημ μπμίμ βίκεηαζ μ ηθζιαηζζιυξ ημο αένα, ελανηάηαζ 

απυ ηδ εενιμηναζία ηαζ ημ πενζεπυιεκμ ζε οδναηιμφξ ημο εζζπκευιεκμο αένα. ε 

παιδθμφξ νοειμφξ ακαπκμήξ ηαζ ηοπζηέξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ, μ 

ηθζιαηζζιυξ ημο αένα βίκεηαζ ζημ άκς ιένμξ ηδξ ακαπκεοζηζηή μδμφ. Να ζδιεζςεεί 

υηζ μ ιδπακζζιυξ ηδξ ρφλδξ ιέζς ημο εζζπκευιεκμο αένα είκαζ έκαξ πμθφπθμημξ 

ιδπακζζιυξ, υπμο έπμοιε ακηαθθαβή εκένβεζαξ οπυ ηδ ιμνθή εενιυηδηαξ ιέζς 

ελάηιζζδξ ηαζ ιεηαθμνάξ. ε ορδθή εενιμηναζία ηαζ οβναζία δ ζηακυηδηα ηδξ 

ακαπκεοζηζηή μδμφ βζα ρφλδ ημο εζζπκευιεκμο αένα ιεζχκεηαζ ηαζ μ αέναξ ιμζάγεζ 

κα είκαζ απμπκζηηζηυξ ηαζ εενιυηενμξ απ‟ υζμ πναβιαηζηά είκαζ. ηδκ πενίπηςζδ 

υπμο δ οβναζία ημο αένα είκαζ πμθφ παιδθή, μ ηίκδοκμξ κα λδναεμφκ μζ αθεκκχδεζξ 

ιειανάκεξ είκαζ ιεβάθμξ. Ζ λδνυηδηα ηςκ ιειανακχκ ιεζχκεζ ηδκ πνμζηαηεοηζηή 

ημοξ ζζπφ ηαζ μ ηαεανζζιυξ ημο αένα, ιαγί ιε ημκ ηθζιαηζζιυ ημο πνζκ αοηυξ θηάζεζ 

ζημοξ πκεφιμκεξ, πμο βίκεηαζ ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ δεκ είκαζ δοκαηυξ.Ζ 

δοζανέζηεζα αθμνά ζ‟ αοηή ηδκ πενίπηςζδ ιυκμ ηδκ αίζεδζδ πμο πνμηαθεί μ αέναξ 

ζηδκ ακαπκεοζηζηή μδυ. Σα απμδεηηά υνζα ζπεηζηήξ οβναζίαξ ημο αένα είκαζ 

θζβυηενμ ζαθή απυ αοηά ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ημ ακχηενμ επζηνεπηυ επίπεδυ ηδξ 

ελαημθμοεεί αηυιδ κα ανίζηεηαζ οπυ ιεθέηδ. Ωζηυζμ, υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ημο αένα, ηα απμδεηηά υνζα ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ βζα ηδκ επίηεολδ 

εενιζηήξ άκεζδξ ελανηχκηαζ απυ ζοκδοαζιυ παναιέηνςκ. Σμ γήηδια ηδξ εενιζηήξ 

άκεζδξ είκαζ θμζπυκ πμθοπαναβμκηζηυ ιε ηδ εενιμηναζία ημο αένα, ζδζαίηενα, κα 

παίγεζ ηνίζζιμ νυθμ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ απμδεηηήξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ. Ωξ 

απμηέθεζια ημο παναπάκς βεβμκυημξ ηα δζαβνάιιαηα εενιζηήξ άκεζδξ υπςξ αοηά 

ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ζε ζοκάνηδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ μνζμεεημφκ ημ πεδίμ 

εενιζηήξ εοελίαξ ηαζ πνμζδζμνίγμοκ ημ ηαηάθθδθμ γεφβμξ ηζιχκ εενιμηναζίαξ ηαζ 

ζπεηζηήξ οβναζίαξ. Με αάζδ ηδ εεςνία ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ πμθθμί μνβακζζιμί 

έπμοκ εηδχζεζ μδδβίεξ ηαζ ηακμκζζιμφξ βζα ηα επζηνεπηά επίπεδα ηςκ ηζιχκ 

εενιμηναζίαξ ηαζ ζπεηζηήξ οβναζίαξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ο: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΑΣΑΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΤΠΔΡΦΤΞΖ 

ΥΧΡΧΝ  

 

2.1. Οξηζκόο ππέξςπμεο(19) 

 

 

Τπενρφλδ, επίζδξ βκςζηή ςξ undercooling, είκαζ δ δζαδζηαζία ηδξ ιείςζδξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ εκυξ οβνμφ ή αενίμο ηάης απυ ημ ζδιείμ ρφλδξ ημο πςνίξ αοηυ κα 

βίκεζ έκα ζηενευ. Έκα οβνυ ηάης απυ ημ ηοπζηυ ζδιείμ πήλδξ ημο εα 

απμηνοζηαθθςεεί ιε ηδκ πανμοζία εκυξ ηνοζηάθθμο ζπυνμο ή πονήκα βφνς απυ 

ημκ μπμίμ ιζα δμιή ηνοζηάθθμο ιπμνεί κα ζπδιαηζζηεί. 

 
2.2. Σν θαηλόκελν ηεο ππέξςπμεο ρώξσλ(19,20) 

 
Καηά ηδ θάζδ θεζημονβίαξ, ηα ηηίνζα ηαηακαθχκμοκ πενζζζυηενμ απυ ημ 40% ηδξ 

πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ ηαζ εηπέιπμοκ ημ έκα ηνίημ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ζε 

πθακδηζηή ηθίιαηα ηαζ εηήζζα αάζδ . Ο ζοιααηζηυξ ηθζιαηζζιυξ είκαζ ζήιενα δ 

ηφνζα ηεπκμθμβία βζα κα ακηζζηαειίζεζ ηζξ αολδιέκεξ εενιμηναζίεξ εζςηενζημφ 

πχνμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ. Έπεζ ηδκ ηφνζα ζοιαμθή ζηδκ αζπιή ηδξ 

γήηδζδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζε πχνεξ ιε γεζηυ ηθίια ή ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ηαθμηαζνζμφ (π.π. 40% ημο θμνηίμο αζπιήξ ζηδ αβηάδ , δ μπμία ιπμνεί κα αολδεεί 

έςξ ηαζ 100%, θυβς ηδξ Θενιζηήξ Νδζίδαξ . Χξ εη ημφημο, δ ιέζδ ιδκζαία 

ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ Δθθάδα αολήεδηε ηαηά 23% ημκ Ημφθζμ ημο 

2011 ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ ιέζδ εηήζζα εκχ ημ ςνζαίμ θμνηίμ ημο ιζα ηοπζηή διένα ημο 

Ημοθίμο ήηακ ιέπνζ 70% ορδθυηενμ απυ ημ ακηίζημζπμ θμνηίμ ημο Μασμο . Καηά 

ζοκέπεζα, απαζηείηαζ ιία ιεβάθδ πμζυηδηα δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ βζα ιζα πμθφ ιζηνή 

πνμκζηή πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ ηαζ πανάβεηαζ ηονίςξ απυ ηα μνοηηά ηαφζζια. Ο 

Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ Δκένβεζαξ ακαθένεζ υηζ δ εονςπασηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα 

ηδ εένιακζδ, ημκ ελαενζζιυ ηαζ ημκ ηθζιαηζζιυ (HVAC) αολήεδηε ζδιακηζηά, 

πενίπμο ζημ 50% ηδξ ζοκμθζηήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ζηα ηηίνζα, ζδίςξ ζηζξ κυηζεξ 

πχνεξ . Χξ εη ημφημο, δ ιείςζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ ιδπακζηχκ ζοζηδιάηςκ 

(εκενβδηζηχκ) εένιακζδξ, αενζζιμφ ηαζ ηθζιαηζζιμφ ηζ δ ακάπηολδ εκαθθαηηζηχκ, 

αζχζζιςκ ηαζ απμδμηζηχκ ηεπκμθμβζχκ δνμζζζιμφ είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ. Πμθθέξ 

πνμζπάεεζεξ έπμοκ βίκεζ βζα κα θοεεί ημ πνυαθδια ηδξ Αζηζηήξ Θενιζηήξ Νδζίδαξ 
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ηαζ κα ιεζςεεί δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ζηα ηηίνζα. Μέηνα ακηζιεηχπζζδξ, υπςξ δ 

ιείςζδ ηδξ ακενςπμβεκμφξ εενιυηδηαξ ηζ μ ζςζηυξ αζηζηυξ ζπεδζαζιυξ 

πνμηάεδηακ. Ο πενζμνζζιυξ ημο πνμαθήιαημξ απαζηεί έκα ζοκδοαζιυ ιέηνςκ αθμφ 

μζ ηεπκζηέξ ιέπνζ ζηζβιήξ έπμοκ πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα. Ζ αφλδζδ ηδξ 

επζθάκεζαξ ηςκ πνάζζκςκ εηηάζεςκ ή ηδξ επζθάκεζαξ ημο κενμφ (π.π. ηεπκδηέξ θίικεξ) 

απμηνέπμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ Θενιζηήξ Νδζίδαξ. Χζηυζμ, δ ορδθή ηζιή βδξ ημο 

αζηζημφ πχνμο πενζμνίγεζ ηδκ εονεία εθανιμβή ηςκ ιεευδςκ αοηχκ. Ζ πνήζδ ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα ζημπμφξ ρφλδξ είκαζ πμθφ εθηοζηζηή, δεδμιέκμο υηζ ημ θμνηίμ 

αζπιήξ βζα ρφλδ ζοιπίπηεζ ιε ημ ιέβζζημ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ιεηαζπδιαηζζιμφ ιπμνεί κα είκαζ ορδθή. Ακ ηαζ έπμοκ 

ακαπηοπεεί πμθθά εκενβδηζηά ηαζ παεδηζηά δθζαηά ζπέδζα βζα ηδκ ρφλδ, έπμοκ 

βεκζηά ημοξ δζημφξ ημοξ πενζμνζζιμφξ. Οζ εκενβδηζηέξ δθζαηέξ ηεπκμθμβίεξ πνέπεζ κα 

ελεθζπεμφκ ζε απθμφζηενα  ζοζηήιαηα ιζηνυηενδξ πςνδηζηυηδηαξ, ιε παιδθυ 

ηυζημξ ηαζ ζε πζμ θζθζηά ζοζηήιαηα ζηδ ζοκηήνδζδ ηαζ θεζημονβία . Δπζπθέμκ, έκα 

δθζαηυ ζφζηδια ρφλδξ ιπμνεί κα εθανιμζηεί εοημθυηενα εάκ εκζςιαηςεεί ζημ 

ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο, αηυιδ ηαζ απυ ηδ θάζδ ημο ζπεδζαζιμφ. Χξ εη ημφημο, ηα 

ζοζηήιαηα ρφλδξ εκζςιαηςιέκα ζημ ηηίνζμ ηαζ ηα ηηζνζαηά θςημαμθηασηά 

εεςνμφκηαζ μζ πζμ εθπζδμθυνεξ θφζεζξ . ε αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, έπεζ οπάνλεζ 

ζδιακηζηή ενεοκδηζηή πνυμδμξ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ θεβυιεκςκ «ροπνχκ» οθζηχκ 

ζηα ηηίνζα ιε πμζηίθεξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ ζδζυηδηεξ υπςξ ορδθή ακηακαηθαζηζηυηδηα 

ηαζ δζαπεναηυηδηα ζηδκ οπένοενδ αηηζκμαμθία. Δπίζδξ οπάνπμοκ ακαθμνέξ βζα ηδκ 

εκζςιάηςζδ οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ ζε ακαηθαζηζηέξ επζζηνχζεζξ ιε πεναζηένς 

αφλδζδ ηδξ επζθακεζαηήξ ρφλδξ . Ζ δζαηήνδζδ ιζαξ θεπηήξ ιειανάκδξ κενμφ ζε 

οπεν-οδνυθζθεξ TiO2-επζηαθοιιέκεξ επζθάκεζεξ έπεζ ανεεεί υηζ ιεζχκεζ επίζδξ ηζξ 

επζθακεζαηέξ εενιμηναζίεξ απυ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ 

πμο μθείθεηαζ ζηδκ ελάηιζζδ ημο κενμφ . Οζ πνμηεζκυιεκεξ ιέεμδμζ παεδηζηήξ ρφλδξ 

έπμοκ πενζμνζζιέκδ ζηακυηδηα βζα ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ πανμοζζάγμοκ 

πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα . Χξ πανάδεζβια, αφλδζδ ημο albedo ιε οθζηά 

ρφλδξ ιεζχκεζ επίζδξ ηδ εενιμηναζία ηδξ επζθάκεζαξ ζηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα , εκχ 

δ απυδμζδ ιεζχκεηαζ ιέπνζ ηαζ 15% ηαηά ημ πνχημ έημξ ηδξ πνήζδξ ηςκ οθζηχκ 

θυβς ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ . ε οπεν-οδνυθζθδ επζηάθορδ, δ ηοηθμθμνία ημο κενμφ 

είκαζ απαναίηδηδ ηαζ έηζζ αολάκεηαζ ημ ηυζημξ ηδξ εθανιμβήξ. ε ακηίεεζδ, έπεζ 

πνμηαεεί υηζ ιε ηδ πνήζδ οθζηχκ βζα ηδκ ηάθορδ ιζαξ επζθάκεζαξ ηηζνίμο, είκαζ 

δοκαηυκ κα ιεζςεεί δ εενιμηναζία ηδξ επζθάκεζαξ ημο απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ 
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ζδζμηήηςκ ηδξ πνμζνυθδζδξ ηαζ ελάηιζζδξ ηδξ οβναζίαξ. Πνυζθαηα πεζνάιαηα 

απμηάθορακ υηζ δ θακεάκμοζα εενιυηδηα πμο εηθφεηαζ απυ ηδκ οβναζία πμο 

πνμζνμθάηαζ ζε κακμζφκεεηεξ ανβίθμοξ ημο αθμοιζκίμο ηαηά ηδκ ορδθή οβναζία ηδ 

κφπηα, ιεζχκεζ ηδκ επζθακεζαηή εενιμηναζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ςνχκ ηδξ διέναξ 

. Δπζπθέμκ, ιε ηδκ εκζςιάηςζδ TiO2 ζημ ζδπζυθζεμ πμο πανμοζζάγεζ ορδθή 

πνμζνμθδηζηή ζηακυηδηα οβναζίαξ, είκαζ εθζηηή δ πμθοθεζημονβζηυηδηα ιε ηδκ 

απμζημδυιδζδ νφπςκ επζπθέμκ ηδξ ελαηιζζηζηήξ ρφλδξ . Ακ ηαζ ημ δοκαιζηυ ηδξ 

πνήζδξ πμνςδχκ οθζηχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ζοζηδιάηςκ ρφλδξ ηαζ ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ είκαζ ζδιακηζηυ, ημ ηφνζμ ιεζμκέηηδια ημοξ είκαζ δ έθθεζρδ δζαθάκεζάξ 

ημοξ βζα ρφλδ ιε ελάηιζζδ ηςκ παναεφνςκ ηαζ ημο βοαθζμφ αίενζςκ πχνςκ . 

 

 
 

Σαλζκυιδζδ ηςκ PCM 

Γεκζηά 

Σμ πθέμκ βκςζηυ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ είκαζ ημ κενυ πμο ηαηά ηδκ αθθαβή 

θάζδξ ημο ζε πάβμ ιπμνεί κα απμεδηεφζεζ πμθφ ιεβάθα πμζά εενιυηδηαξ. 

Όιςξ ιενζηέξ απυ ηζξ ζδζυηδηέξ ημο, υπςξ δ εενιμηναζία πήλδξ ημο ζημοξ 

0μC, δ ιεβάθδ ιεηααμθή ηδξ ποηκυηδηάξ ημο ιε ηδ εενιμηναζία η.θπ., 

δδιζμονβμφκ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα ηαηά ηδ πνήζδ ημο ςξ PCM. Έηζζ, δ 

ζδέα ήηακ κα ακαπηοπεμφκ οθζηά ιε αάζδ ημ κενυ, χζηε κα πανμοζζάγμοκ ηα 

πθεμκεηηήιαηά ημο (ιεβάθδ αβςβζιυηδηα, ιεβάθδ ηζιή θακεάκμοζαξ 

εενιυηδηαξ) αθθά υπζ ηα οπυθμζπα πνμαθήιαηα ηδξ πνήζδξ ημο ηαζ 

ζδζαίηενα ηδ εενιμηναζία ηήλδξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ δδιζμονβήεδηακ ηα 

πνχηα PCM πμο είκαζ ηα έκοδνα άθαηα, ιζα ηαηδβμνία οθζηχκ πμο 

ακαπηφζζεηαζ ηαζ ηεθεζμπμζείηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα. Ακάθμβα ιε ηζξ 

ηεπκζηέξ εθανιμβέξ ζηζξ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα PCM, πμθθέξ 

δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ οθζηχκ έπμοκ ιεθεηδεεί ζημ πανεθευκ. Ζ 

μιαδμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε αάζδ πμθθμφξ 

δζαθμνεηζημφξ πανάβμκηεξ. Πνχημξ ηαζ ζδιακηζηυηενμξ είκαζ δ ζφζηαζδ, 

ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία πςνίγμκηαζ ζε μνβακζηά ηαζ ακυνβακα οθζηά. Άθθμζ 

πανάβμκηεξ είκαζ μζ εθανιμβέξ πμο ηαθφπημοκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημ εφνμξ 

εενιμηναζζχκ πμο θαιαάκεζ πχνα δ αθθαβή θάζδξ ημοξ.Ζ 

ηαηδβμνζμπμίδζδ ςξ πνμξ ηδ ζφζηαζδ, επεζδή είκαζ δ ζοκδεέζηενδ ηαζ πζμ 

ζδιακηζηή, ακαθφεηαζ πενζζζυηενμ παναηάης. 
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Ακυνβακα οθζηά 

 
Σα ακυνβακα οθζηά ηαθφπημοκ ιζα εονεία εενιμηναζζαηή ηθίιαηα. 

Πενζθαιαάκμοκ ημ κενυ ζημοξ 0μC, οδαηζηά δζαθφιαηα αθάηςκ ζε 

εενιμηναζίεξ ιζηνυηενεξ απυ 0μC, έκοδνα άθαηα ιεηαλφ 5μC ηαζ 130μC 

ηαζ ηέθμξ δζάθμνα άθαηα απυ 150μC πενίπμο ηαζ πάκς. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ 

ημοξ ποηκυηδηαξ, ζοκήεςξ ιεβαθφηενδξ απυ 1g/cm3, πανμοζζάγμοκ 

ζδζαίηενα αολδιέκεξ ηζιέξ απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ ακά ιμκάδα υβημο ζε 

ζπέζδ ιε ηα μνβακζηά. Ωζηυζμ, δ ζοιααηυηδηά ημοξ ιε άθθα οθζηά, υπςξ 

ηα ιέηαθθα, είκαζ πνμαθδιαηζηή, ηαεχξ πμθθμί απυ ημοξ ζοκδοαζιμφξ ημοξ 

πνμηαθμφκ ζμαανέξ δζαανχζεζξ. ηα ιεζμκεηηήιαηά ημοξ πενζθαιαάκμκηαζ: 

ημ θαζκυιεκμ subcooling (οπυρολδ), μ δζαπςνζζιυξ θάζεςκ, δ έθθεζρδ 

εενιζηήξ ζηαεενυηδηαξ ηαζ ημ ορδθυ ηυζημξ πχθδζδξ θυβς ηδξ 

επζαεαθδιέκδξ εκζςιάηςζήξ ημοξ ζε πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια ηαζ ηδξ 

πνήζδξ πνυζεεηςκ μοζζχκ ζηαεενμπμίδζδξ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. Οζ 

επζπθέμκ πθδνμθμνίεξ πμο δίδμκηαζ ζε μνζζιέκα απυ αοηά, μθείθμκηαζ ζε 

ηοπζηέξ απμηθίζεζξ ηδξ αζαθζμβναθίαξ. 

 

Αλίγεζ κα ακαθενεεί λεπςνζζηά ημ άθαξ ημο εεζζημφ καηνίμο, βκςζηυ ηαζ ςξ άθαξ ημο 

Glauber, ηαεχξ απμηεθεί έκα απυ ηα πζμ πμθοιεθεηδιέκα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ. Ο 

πδιζηυξ ημο ηφπμξ είκαζ Νa2SO4 · 10H O, ζοκίζηαηαζ ηαηά αάνμξ απυ 44% Νa2SO4 

ηαζ 56% H2O, εκχ ειθακίγεζ εενιμηναζία ηήλδξ 32.4oC ηαζ θακεάκμοζα εενιυηδηα 

254kJ/kg. Ακ ηαζ είκαζ απυ ηα θεδκυηενα οθζηά πμο ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ 

βζα ηδκ απμεήηεοζδ εκένβεζαξ, ημ πνυαθδια δζαπςνζζιμφ ηςκ θάζεςκ, μ 

ζπδιαηζζιυξ ζγήιαημξ ηαζ δ ειθάκζζδ ημο θαζκμιέκμο οπυρολδξ πενζμνίγμοκ ηζξ 

εθανιμβέξ ημο. 

 

Οζ πνμζπάεεζεξ πμο έβζκακ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ ιεζμκεηηδιάηςκ ημο άθαημξ ηαηά 

ηδ πνήζδ ημο ζε εθανιμβέξ είκαζ πμθθέξ. Δνεοκδηέξ πνυηεζκακ ηδκ πνμζεήηδ 

επζπθέμκ κενμφ βζα ηδκ απμθοβή ζπδιαηζζιμφ ζγήιαημξ, ιέεμδμξ υιςξ πμο πνμηαθεί 

ιείςζδ ηδξ ποηκυηδηαξ απμεήηεοζδξ ημο οθζημφ. 

 

Ακηί αοηήξ ηδξ πνςηανπζηήξ ζδέαξ, ζήιενα πνδζζιμπμζμφκηαζ πμθθχκ εζδχκ μοζίεξ 

ςξ πνυζεεηα ζηαεενμπμίδζδξ ιε πνμζπάεεζα ηαοηυπνμκδξ αφλδζδξ ημο νοειμφ 

ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ. Έηζζ, ημ άθαξ ημο Glauber ηαηάθενε κα βίκεζ έκα 

ζηακμπμζδηζηά πνήζζιμ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζε ανηεηέξ 

εθανιμβέξ. 

 

 
 

Ζ ακάιζλδ δομ ή πενζζζυηενςκ ακυνβακςκ ζοζηαηζηχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ 

ζηδ δδιζμονβία εκυξ κέμο PCM ιε αεθηζςιέκεξ ζδζυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ηα 

ζοζηαηζηά ημο. Γζα πανάδεζβια, ζηδκ πενίπηςζδ ημο CaCl2⋅6H2O, δ 

πνμζεήηδ ιζηνχκ πμζμηήηςκ NaCl ηαζ KCl έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηαθφηενδ 
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ζοιπενζθμνά ςξ πνμξ ηδκ ηήλδ, πςνίξ ζδιακηζηή αθθαβή ηδξ εενιμηναζίαξ 

ζηδκ μπμία αοηή πναβιαημπμζείηαζ . 

 

 
 

Ονβακζηά οθζηά 

 

Σα μνβακζηά οθζηά, ηαθφπημοκ ιζηνυηενμ εενιμηναζζαηυ εφνμξ, πενίπμο 

απυ 0μC έςξ 150μC. Πενζθαιαάκμοκ ηονίςξ ηζξ παναθίκεξ, ηα θζπανά μλέα 

ηαζ ηζξ ζαηπανχδεζξ αθημυθεξ. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ειθακίγμοκ 

ιζηνέξ ποηκυηδηεξ, ιζηνυηενεξ απυ 1g/cm3. Γζα ημ θυβμ αοηυ, έπμοκ 

ιζηνυηενεξ ηζιέξ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ ακά υβημ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 

ακυνβακα. Αηυιδ, πανμοζζάγμοκ παιδθή εενιζηή αβςβζιυηδηα ηαζ είκαζ 

εφθθεηηα. Ωζηυζμ, πθεμκεηημφκ ςξ πνμξ ηδ ζοιααηυηδηά ημοξ ιε άθθα 

οθζηά, βζαηί είκαζ ιδ ημλζηά, ειθακίγμοκ θίβμ ή ηαευθμο οπυρολδ, έπμοκ 

πδιζηή ηαζ εενιζηή ζηαεενυηδηα εκχ πανάθθδθα είκαζ ανηεηά θεδκυηενα. 

Ωξ ηφνζμζ εηπνυζςπμζ ηδξ ηαηδβμνίαξ, μζ παναθίκεξ ηαζ ηα θζπανά μλέα 

ακαπηφζζμκηαζ πενζζζυηενμ ζηζξ επυιεκεξ παναβνάθμοξ. 

 

 

Παναθίκεξ 

 

Οζ παναθίκεξ απμηεθμφκ ηζξ απθμφζηενεξ μνβακζηέξ εκχζεζξ ηαζ ακήημοκ 

ζηδκ μιάδα ηςκ αθηακζηχκ οδνμβμκακενάηςκ ιε ιεβάθμ ιμνζαηυ αάνμξ. 

Υαναηηδνίγμκηαζ απυ ημ βεκζηυ ιμνζαηυ ηφπμ CnH2n+2, υπμο n μ ανζειυξ 

ηςκ αηυιςκ άκεναηα πμο πενζέπμκηαζ ζημ ιυνζμ ηάεε έκςζδξ. Ζ ίδζα 

μκμιαζία επζηνάηδζε πνμζδζμνίγμκηαξ βεκζηυηενα ηα αθηάκζα, υιςξ ηζξ 

πενζζζυηενεξ θμνέξ ακαθένεηαζ ζηα αθηάκζα ιε βναιιζηή ακεναηζηή 

αθοζίδα. Δηηυξ ηςκ απθχκ παναθζκχκ, οπάνπμοκ ηα ζζμαθηάκζα 

(ζζμπαναθίκεξ), δδθαδή αθηάκζα ηςκ μπμίςκ μζ ακεναηζηέξ αθοζίδεξ 

πενζέπμοκ δζαηθαδχζεζξ ηαζ ηα ηενζά παναθίκδξ πμο είκαζ αθηάκζα ζηενεήξ 

ιμνθήξ ιε 20 ≤ n ≤ 40. 

 

Ζ πζμ απθή παναθίκδ πμο ζοκακηάηαζ, είκαζ ημ ιεεάκζμ (CH4) ιε έκα άημιμ 

άκεναηα, ημ μπμίμ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο ανίζηεηαζ ζε αένζα θάζδ. Σα αανφηενα 

ιυνζα παναθζκχκ ιε 5 έςξ 19 άημια άκεναηα, υπςξ ημ μηηάκζμ (C8H18), 

ειθακίγμκηαζ ςξ οβνά ζε ζοκήεεζξ εενιμηναζίεξ εκχ ηα ηενζά παναθίκδξ ιε 20 έςξ 

40 άημια άκεναηα ζημ ιυνζυ ημοξ, ζπδιαηίγμοκ ζηενεά ζχιαηα. Ζ θοζζηή ζδζυηδηα 

ηςκ παναθζκχκ πμο εκδζαθένεζ ηονίςξ ηα ζοζηήιαηα απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ, είκαζ 

ημ ζδιείμ ηήλδξ ημοξ, ηζ αοηυ βζαηί εα πνέπεζ κα είκαζ ηέημζμ χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ 

δ αθθαβή θάζδξ ημοξ ιέζα ζημ εφνμξ εενιμηναζζχκ πμο απαζηείηαζ απυ ηδκ 

εηάζημηε εθανιμβή. Σμ ζδιείμ αοηυ αημθμοεεί έκα είδμξ βναιιζηήξ ιεηααμθήξ, 

ηαεχξ ελανηάηαζ απυ ημ ιμνζαηυ αάνμξ ημο ιμνίμο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα υζμ 
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ιεβαθφηενμ ημ ιυνζμ ηδξ έκςζδξ ηυζμ ορδθυηενμ είκαζ ηαζ ημ ζδιείμ ηήλδξ ηδξ 

ηεθεοηαίαξ. Έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ πμο επδνεάγεζ ημ ζδιείμ ηήλδξ, πένακ ημο 

ιμνζαημφ ιεβέεμοξ, είκαζ ηαζ δ ζηαεενυηδηα ηδξ ιμνζαηήξ δμιήξ ηδξ έκςζδξ. 

Αθηάκζα ιε πενζηηυ ανζειυ αηυιςκ άκεναηα ζπδιαηίγμοκ παθανέξ δμιέξ ζηδ ζηενεή 

ημοξ θάζδ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα αθηάκζα άνηζμο ανζειμφ πμο ζπδιαηίγμοκ ηαθά 

μνβακςιέκεξ ζηενεέξ δμιέξ . Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηαηά ηδ ιεηάααζή ημοξ ζηδκ οβνή 

θάζδ απαζημφκ θζβυηενδ εκένβεζα βζα ηδ δζάζπαζδ ηδξ δμιήξ ημοξ, άνα ειθακίγμοκ 

ηαζ παιδθυηενα ζδιεία ηήλδξ. 

 

 

 
Οζ παναθίκεξ, ςξ μνβακζηέξ εκχζεζξ, είκαζ θεδκέξ ηαζ άθεμκεξ. 

Πανμοζζάγμοκ άνζζηδ ζοιπενζθμνά ζηδκ ηοηθζηή ηαηαπυκδζδ πςνίξ ηαιία 

οπμαάειζζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ. Γεκ ειθακίγμοκ πνμαθήιαηα δζάανςζδξ 

ιε ηακέκα εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκμ ιέηαθθμ. Γεκ πθήηημκηαζ απυ 

θαζκυιεκα, υπςξ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ θάζεςκ ή δ οπυρολδ, άνα έπμοκ 

ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. Δπζπθέμκ παναηηδνίγμκηαζ απυ πδιζηή ηαζ εενιζηή 

ζηαεενυηδηα. Σέθμξ, δ παιδθή εενιζηή αβςβζιυηδηα πμο ειθακίγμοκ, 

ιπμνεί εφημθα κα λεπεναζηεί ιέζς ειπθμοηζζιμφ ημο οθζημφ ιε ιεηαθθζηά 

ακηζηείιεκα δζαθυνςκ ζπδιάηςκ ή ιε πνήζδ εζδζηά δζαιμνθςιέκςκ 

πηενοβίςκ. 

 

 

 
Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ, μζ παναθίκεξ απμηεθμφκ ζδακζηά οθζηά αθθαβήξ 

θάζδξ ζηα ζοζηήιαηα απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ. Πανυθα αοηά, εα πνέπεζ 

κα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ βεβμκυξ υηζ πναβιαημπμζμφκ μθμηθδνςιέκα 

ηδκ αθθαβή θάζδξ ημοξ ζε εενιμηναζζαηυ εφνμξ πενίπμο 10Κ (~ 9Κ πνζκ 

ημ ζδιείμ ηήλδξ ηαζ ~1Κ ιεηά). 

 

 

 
Έκα ηέημζμ θαζκυιεκμ ακ δεκ θδθεεί οπυρδ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιδ 

ζςζηή εηθμβή οθζημφ ιε απμηέθεζια ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ακαιεκυιεκεξ ηζιέξ. Σέθμξ, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ πνμζμπή ηαηά ηδ πνήζδ 

ημοξ, ηαεχξ είκαζ εφθθεηηα οθζηά . 

 

 
 

Λζπανά Ολέα 

 

φιθςκα ιε ηδκ μνβακζηή πδιεία, θζπανυ μλφ μκμιάγεηαζ έκα ηαναμλοθζηυ 

μλφ, ιε ιαηνά, ιδ-δζαηθαδζζιέκδ, ακεναηζηή αθοζίδα, δ μπμία είκαζ είηε 
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ημνεζιέκδ, είηε αηυνεζηδ. Γεκζηυηενα, ηα θζπανά μλέα πνμένπμκηαζ απυ 

θοζζηά θίπδ ή έθαζα ιε ημοθάπζζημκ 8 άημια άκεναηα ζηδκ αθοζίδα ημοξ, 

υπςξ ημ ηαπνζθζηυ μλφ. Όιςξ μνζζιέκα απυ αοηά ιε ιζηνυ ιμνζαηυ αάνμξ, 

υπςξ ημ αμοηονζηυ (ιε 4 άημια άκεναηα), ιπμνμφκ κα ζοιπενζθδθεμφκ 

ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία. Σα πενζζζυηενα απυ ηα θοζζηά θζπανά μλέα, 

ειθακίγμοκ άνηζμ ανζειυ αηυιςκ ζηδκ ακεναηζηή ημοξ αθοζίδα, ηαεχξ δ 

αζμζφκεεζή ημοξ πενζθαιαάκεζ αηεηοθζηυ CoA, ζοκέκγοιμ πμο θένεζ ιζα 

δοαημιζηή ακεναηζηή μιάδα. Σα θζπανά μλέα πανάβμκηαζ απυ ηδκ οδνυθοζδ 

ηςκ εζηενζηχκ δεζιχκ εκυξ θζπανμφ ή αζμθμβζημφ εθαίμο, ιε αθαίνεζδ ηδξ 

βθοηενυθδξ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ είηε ημνεζιέκα είηε αηυνεζηα. Ζ ααζζηή 

δζαθμνά ηςκ δομ ηαηδβμνζχκ είκαζ υηζ ηα ημνεζιέκα μλέα δεκ πενζέπμοκ 

ηαευθμο δζπθμφξ δεζιμφξ ή άθθα θεζημονβζηά ζφκμθα ηαηά ιήημξ ηδξ 

ακεναηζηήξ ημοξ αθοζίδαξ, ακηίεεηα ιε ηα αηυνεζηα πμο πενζέπμοκ. 

Παναδείβιαηα ημνεζιέκςκ θζπανχκ μλέςκ είκαζ : ημ αμοηονζηυ, ημ 

ιονζζηζηυ, ημ παθιζηζηυ, ημ ζηεανζηυ ηθπ. Ακηίζημζπα, μνζζιέκα 

παναδείβιαηα αηυνεζηςκ μλέςκ είκαζ : ημ άθθα-θζκμθεσηυ, ημ θζκμθεσηυ, ημ 

μθεσηυ ηθπ. 

 

 
 

Ωξ πνμξ ηδκ απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ, ηα θζπανά μλέα ειθακίγμοκ ηαθέξ 

πνμμπηζηέξ, ηαεχξ ζοβηεκηνχκμοκ υθα ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ μνβακζηχκ 

οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ. Σμ ιεβάθμ εφνμξ εενιμηναζζχκ ηήλδξ, δ έθθεζρδ 

ημο θαζκμιέκμο οπυρολδξ ηαζ ημο δζαπςνζζιμφ ηςκ θάζεςκ, δ 

απμεδηεοηζηή ζηακυηδηα, δ πδιζηή ζηαεενυηδηα, δ ιδ-ημλζηυηδηα ηαζ δ 

ζοιααηυηδηά ημοξ ιε ηα πενζζζυηενα οθζηά είκαζ ιενζηέξ ιυκμ απυ ηζξ 

αλζμζδιείςηεξ πηοπέξ ημοξ. Βεααίςξ, μζ ζοβηεηνζιέκεξ εκχζεζξ 

παναηηδνίγμκηαζ ηαζ απυ μνζζιέκα ιεζμκεηηήιαηα. Έκα απυ αοηά είκαζ δ 

αοηυ-μλείδςζδ, ιζα πδιζηή ακηίδναζδ ζηδκ μπμία οπυηεζκηαζ, υηακ 

ανίζημκηαζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο. Απμηέθεζια ηδξ ακηίδναζδξ είκαζ δ 

δζάζπαζδ ημο ανπζημφ μλέμξ ζε οδαηάκεναηεξ, ηεηυκεξ, αθδεΰδεξ ηαζ 

ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ αθημμθχκ ηαζ επμλζηχκ. Άθθμ ιεζμκέηηδια ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ είκαζ δ ηαημζιία, ζδζυηδηα πμο πενζμνίγεζ δναιαηζηά ηδ 

πνδζηζηυηδηα ημο πχνμο ζημκ μπμία εβηαείζηακηαζ ηα οθζηά. Καζ ηα δομ 

πνμαθήιαηα πμο ακαθένεδηακ, ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζημφκ ιε πνήζδ 

εζδζηήξ ζοζηεοαζίαξ πμο εα πενζέπεζ ημ εηάζημηε θζπανυ μλφ. Πανυθα 

αοηά, ζε ζπέζδ ιε ηζξ παναθίκεξ, ζοκεπίγμοκ κα είκαζ αηνζαυηενα . 
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Σα μνβακζηά, υπςξ ηαζ ηα ακυνβακα οθζηά, είκαζ δοκαηυ κα ακαιζπεμφκ 

ιεηαλφ ημοξ βζα ηδ δδιζμονβία εκυξ κέμο PCM ιε ημ επζεοιδηυ ζδιείμ 

ηήλδξ. 

 

2.2.1 Εύηεθηα κίγκαηα νξγαληθώλ θαη αλόξγαλσλ πιηθώλ 

 
Δφηδηημ μκμιάγεηαζ έκα ιίβια δομ ή πενζζζυηενςκ ζοζηαηζηχκ, ημ μπμίμ 

έπεζ ζδιείμ ηήλδξ παιδθυηενμ απυ μπμζμδήπμηε απυ ηα ζοζηαηζηά ημο. 

Σέημζμο είδμοξ ιίβιαηα δεκ ειθακίγμοκ δζαπςνζζιυ θάζεςκ μφηε ηαηά ηδκ 

ηήλδ αθθά μφηε ηαηά ηδκ πήλδ ημοξ, θυβς ηδξ ζφκεεηδξ ηνοζηαθθζηήξ 

δμιήξ πμο ακαπηφζζμοκ ζηζξ δζενβαζίεξ αοηέξ. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπεζ ανπίζεζ κα ιεθεηάηαζ δ ακάιζλδ μνβακζηχκ ηαζ 

ακυνβακςκ οθζηχκ βζα ηδ δδιζμονβία εφηδηηςκ ιζβιάηςκ βζα πνήζδ ςξ 

PCM ιε αεθηζςιέκεξ ζδζυηδηεξ. Σα ιίβιαηα αοηά ζοιπενζθένμκηαζ ηαζ 

ακηζιεηςπίγμκηαζ ζακ έκοδνα άθαηα. οβηεκηνχκμοκ πμθθά πθεμκεηηήιαηα 

ςξ οθζηά αθθαβήξ θάζδξ. Σμ ααζζηυ ημοξ ιεζμκέηηδια υιςξ είκαζ ημ 

ηυζημξ ημοξ, ημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ έςξ ηαζ ηνζπθάζζμ απυ αοηυ ηςκ 

μνβακζηχκ ηαζ ακυνβακςκ PCM. 

 

2.3 Πξνβιήκαηα θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο 

 

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε, έκα οθζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ PCM ζπάκζα 

ζοβηεκηνχκεζ υθεξ ηζξ απαναίηδηεξ ζδζυηδηεξ χζηε κα είκαζ πθήνςξ 

απμδμηζηυ. Γζα ημ θυβμ αοηυ έπμοκ ακαπηοπεεί πμθθέξ ιέεμδμζ επίθοζδξ ή 

απμθοβήξ ηςκ εκδεπυιεκςκ πνμαθδιάηςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ. ηδ 

ζοκέπεζα ηδξ εκυηδηαξ βίκεηαζ ακαθμνά ηυζμ ζηα πνμαθήιαηα υζμ ηαζ 

ζημοξ πζεακμφξ ηνυπμοξ επίθοζήξ ημοξ. 

 

 
2.3.1 Δηαρσξηζκόο Φάζεσλ 

 
Ο δζαπςνζζιυξ θάζεςκ, αθθζχξ βκςζηυξ ηαζ ςξ δοζανιμκζηή ηήλδ, είκαζ 

πνυαθδια βζα ηα PCM πμο απμηεθμφκηαζ απυ δζαθμνεηζηά ζοζηαηζηά. 

 

Σμ έκοδνμ άθαξ απμηεθείηαζ απυ δομ ζοζηαηζηά, ημ αθάηζ ηαζ ημ κενυ. 

Ανπζηά δ απθή θάζδ ημο άθαημξ εενιαίκεηαζ απυ ημ ζδιείμ 1 (ζηενευ) έςξ 

ημ 2. Απυ ημ ζδιείμ 3 ηαζ πάκς, υπμο δ βναιιή ημο οβνμφ λεπενκζέηαζ, ημ 

οθζηυ είκαζ ελ μθμηθήνμο οβνυ. Ακάιεζα ζηα ζδιεία 2 ηαζ 3 έπμοιε ημ 

ζπδιαηζζιυ 2 θάζεςκ, ηδξ οβνήξ ηαζ ιζαξ ιζηνήξ πμζυηδηαξ θάζδξ ιε 

θζβυηενμ κενυ (ζδιείμ 4). Σμ απμηέθεζια ηδξ δζαθμνεηζηήξ ποηκυηδηαξ ηςκ 
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2 αοηχκ θάζεςκ είκαζ μ ιαηνμζημπζηυξ δζαπςνζζιυξ ημοξ, άνα ηαζ μζ 

δζαθμνέξ ζηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηςκ πδιζηχκ πμο ζπδιαηίγμοκ ημ PCM 

(ζδιείμ 5). 

 

Μεζχκμκηαξ ηδ εενιμηναζία ημο ιίβιαημξ ηυζμ χζηε κα θηάζεζ ηάης απυ 

ηδ εενιμηναζία ηήλδξ, δ θακεάκμοζα εενιυηδηα πμο ζηενεμπμζεί ημ PCM 

πμθθέξ θμνέξ δεκ απεθεοεενχκεηαζ. Ακηζεέηςξ, βζα κα απεθεοεενςεεί ηαζ 

κα ζπδιαηζζηεί λακά ημ ζηενευ PCM, εα πνεζαγυηακ ζςζηή ζοβηέκηνςζδ 

ηςκ πδιζηχκ ζοζηαηζηχκ ζε μθυηθδνμ ημ ιίβια. Αολάκμκηαξ ηδ 

εενιμηναζία ημο ιίβιαημξ ηυζμ χζηε κα ιεηαπέζεζ ελ μθμηθήνμο ζηδκ 

οβνή πενζμπή (ζδιείμ 3), μζ δζαθμνεηζηέξ θάζεζξ ακαιζβκφμκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

λακά ιέζς ημο θαζκμιέκμο ηδξ ιμνζαηήξ δζάποζδξ. Ζ ακάιζλδ ημο ιίβιαημξ 

ιπμνεί κα πναβιαημπμζδεεί ιεηά απυ χνεξ ή αηυιδ ηαζ ιένεξ, ακ δεκ βίκεζ 

ιε ηεπκδηυ ηνυπμ. 

 

Ο δζαπςνζζιυξ θάζεςκ, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ιπμνεί κα λεπεναζηεί ιε 

ηδ πνήζδ εζδζηχκ πνυζεεηςκ οθζηχκ οεθμεζδμφξ ιμνθήξ. Σα ηεθεοηαία 

ζπδιαηίγμοκ θεπηά πθέβιαηα ιέζα ζημ PCM πηίγμκηαξ έηζζ ιζηνμφξ 

εαθάιμοξ πμο πενζμνίγμοκ ημ ιαηνμζημπζηυ δζαπςνζζιυ ηςκ θάζεςκ ιε 

δζαθμνεηζηέξ ποηκυηδηεξ. Μίβιαηα αοημφ ημο είδμοξ, υηακ εενιακεμφκ ζε 

εενιμηναζία ορδθυηενδ ηδξ απαζημφιεκδξ βζα ηήλδ, μιμβεκμπμζμφκηαζ 

ηακμκζηά ιέζς ιμνζαηήξ δζάποζδξ . ε ηάπμζεξ άθθεξ πενζπηχζεζξ ημ 

πνυαθδια ακηζιεηςπίγεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ πδιζηχκ ζημ ανπζηυ PCM. Σα 

πδιζηά αοηά αθθάγμοκ ημ δζάβναιια θάζεςκ ημο PCM ιε ηέημζμκ ηνυπμ 

χζηε ηεθζηά κα απμηνέπμοκ εκηεθχξ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

θάζεςκ. 

 

 

 
 

2.3.2 Τπόςπμε / Τπέξςπμε (subcooling / supercooling) 

 

 
 

Θεςνδηζηά, δ εενιμηναζία ηήλδξ ηαζ δ εενιμηναζία ζηενεμπμίδζδξ εκυξ 

ζδακζημφ οθζημφ αθθαβήξ θάζδξ ηαοηίγμκηαζ. Πναηηζηά υιςξ, πμθθά PCM 

δεκ ζηενεμπμζμφκηαζ αιέζςξ, υηακ δ εενιμηναζία βίκεζ ιζηνυηενδ απυ 

αοηήκ ηδξ ζηενεμπμίδζδξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ, ηαηά ημ μπμίμ έκα νεοζηυ 

ρφπεηαζ ζε εενιμηναζία παιδθυηενδ απυ ηδ εενιμηναζία ζηενεμπμίδζήξ 

ημο πςνίξ κα ζηενεμπμζείηαζ, μκμιάγεηαζ οπυρολδ (subcooling ή 

supercooling) ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζά ημο ημ PCM είκαζ ζπεηζηά αζηαεέξ, 
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δδθαδή δεκ ανίζηεηαζ ζε εενιμδοκαιζηή ζζμννμπία. Γεκζηά, έκα οβνυ 

ηάης απυ ημ ζδιείμ ζηενεμπμίδζήξ ημο δζαιμνθχκεζ ηνοζηαθθζηή δμιή 

βφνς απυ έκακ πανάβμκηα δζαιυνθςζδξ ηνοζηαθθζηήξ δμιήξ (πονήκα 

ηνοζηάθθμο). ηδκ πενίπηςζδ πμο αοημί μζ πανάβμκηεξ θείπμοκ, ημ οβνυ 

παναιέκεζ ζηδκ ίδζα θάζδ ιέπνζ ηδ εενιμηναζία υπμο παναηδνείηαζ δ 

μιμβεκήξ ηνοζηαθθζηή δμιή ηδξ ζηενεήξ θάζδξ, δδθαδή πμθφ παιδθυηενα 

απυ ηδ εενιμηναζία ζηενεμπμίδζήξ ημο. Ζ οπυρολδ ειθακίγεηαζ ηονίςξ 

ζηα ακυνβακα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ. Δνιδκεφμκηαξ ηδκ ηαιπφθδ ρφλδξ 

ημο PCM ιε οπυρολδ, παναηδνείηαζ ζαθχξ δ πηχζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ημο οθζημφ ηάης απυ ηδκ ακηίζημζπδ εενιμηναζία ζηενεμπμίδζήξ ημο, 

πνζκ αηυιδ λεηζκήζεζ δ δζαδζηαζία αθθαβήξ θάζδξ . Ζ ιενζηή ή πθήνδξ 

ηαηαζημθή ημο θαζκμιέκμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ εκυξ ιέζμο 

πονήκςζδξ ζημ PCM, μ μπμίμξ ελαζθαθίγεζ ημ ζπδιαηζζιυ ηδξ ζηενεήξ 

θάζδξ ιε εθάπζζηδ οπυρολδ. Οζ πζεακμί πνμξ πνήζδ πονήκεξ ιπμνεί κα 

είκαζ: 

• Δββεκείξ πονήκεξ: ζςιαηίδζα ζηενεμφ PCM. Θα πνέπεζ κα 

δζαηδνμφκηαζ λεπςνζζηά απυ ημ PCM δζαθμνεηζηά εα θζχζμοκ ιαγί 

ημο ηαηά ηδκ ηήλδ ηαζ εα βίκμοκ ακαπμηεθεζιαηζηά. 

• Ξέκμζ πονήκεξ: πδιζηά πμο έπμοκ πανυιμζα ηνοζηαθθζηή δμιή 

ιε ημ ζηενευ PCM. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ έπμοκ παναπθήζζα 

εενιμηναζία ηήλδξ ι‟ εηείκμ ηαζ απεκενβμπμζμφκηαζ ζε 

εενιμηναζίεξ ημκηά ζε αοηήκ. 

Γζα ηα πενζζζυηενα, ηαθά ιεθεηδιέκα PCM έπμοκ ανεεεί ηαηάθθδθμζ 

πονήκεξ πμο πενζμνίγμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ οπυρολδξ, βζα ηα κευηενα υιςξ 

οθζηά, δ ακαγήηδζδ εκυξ πονήκα είκαζ ζοκήεςξ πνμκμαυνα ηαζ ακεπζηοπήξ. 

Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ δεκ έπεζ ακαπηοπεεί αηυιδ ηαιία αλζυπζζηδ 

πνμζέββζζδ βζα ημκ ηνυπμ ακαγήηδζήξ ημοξ . 

 

2.3.3 Υακειή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα 

 
Ζ παιδθή εενιζηή αβςβζιυηδηα είκαζ βεκζηυηενα ιζα θοζζηή ζδζυηδηα ηςκ 

αιέηαθθςκ οβνχκ. Καηά ηδ πνήζδ, υιςξ, ηέημζςκ οθζηχκ ςξ PCM είκαζ 

απαναίηδηδ δ επίηεολδ ιεβάθςκ ηζιχκ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ηζ αοηυ 

βζαηί δ εενιυηδηα πμο απμεδηεφμοκ ηα PCM ζε ιζηνυ υβημ εα πνέπεζ κα 

ιεηαθένεηαζ απυ ηδκ επζθάκεζα ημο υβημο ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ 

εφημθα, χζηε κα πνδζζιμπμζείηαζ ζηα δζάθμνα ζοζηήιαηα. ε αοηέξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ οπάνπμοκ δομ ηνυπμζ αεθηίςζδξ ηδξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ: 
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• Με πνήζδ ιεηαθμνάξ ιάγαξ, δδθαδή ζοκαβςβήξ. Ζ ηεθεοηαία 

ζοιααίκεζ ηαηά ηδκ οβνή θάζδ ηαζ βζ‟ αοηυ εκενβεί ιυκμ υηακ δ 

εενιυηδηα ιεηαθένεηαζ ζημ PCM. Όηακ αθαζνείηαζ, δ 

ζηενεμπμίδζδ ζοιααίκεζ ζηδκ επζθάκεζα ζοκαθθαβήξ εενιυηδηαξ. 

• Με αφλδζδ ηδξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε 

ηδκ πνμζεήηδ ακηζηεζιέκςκ ιεβαθφηενδξ αβςβζιυηδηαξ ζημ 

PCM. Παναδείβιαηα απμηεθμφκ ηα πηενφβζα, ηα ιεηαθθζηά 

πθέβιαηα, μζ ιεηαθθζηέξ πθάηεξ ηθπ. 

 

 

Γεκζηά 

 
Έκαξ ζδιακηζηυξ ημιέαξ εθανιμβήξ ηςκ ζοζηδιάηςκ απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ ιε 

PCM απμηεθμφκ ακαιθζζαήηδηα ηα ηηίνζα. Ζ ιεθέηδ απμεήηεοζδξ ηδξ θακεάκμοζαξ 

εενιυηδηαξ βζα ιεηέπεζηα πνήζδ ηδξ ζηδ εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηςκ πχνςκ εκυξ 

ηηζνίμο, πνμζεθηφεζ μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμοξ ενεοκδηέξ. Κζ αοηυ βζαηί πανμοζζάγεζ 

ανηεηά πθεμκεηηήιαηα: 

 

1) Πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα ηαθφηενδξ δζαπείνζζδξ ηδξ δθεηηνζηήξ γήηδζδξ. Αοηυ 

μθείθεηαζ ζημ υηζ δ εκένβεζα, αθμφ ιπμνεί κα απμεδηεοηεί, πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμκ 

υηακ είκαζ ακαβηαία. Έηζζ, ιεζχκεηαζ ημ πάζια ακάιεζα ζηα εκενβεζαηά θμνηία πμο 

απαζημφκηαζ απυ ηα ηηίνζα ζε χνεξ αζπιήξ ηαζ ζε χνεξ παιδθήξ γήηδζδξ. 

 

2) Πνμζθένεζ ελμζημκυιδζδ ζηα θεζημονβζηά έλμδα. ε υθεξ ζπεδυκ ηζξ πχνεξ, θυβς 

επμπζηχκ ηαζ άθθςκ ζοκεδηχκ, δ δθεηηνζηή ηαηακάθςζδ δζαθένεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ διέναξ. Γζα κα ελζζμννμπδεεί αοηή δ δζαθμνά, αημθμοεείηαζ εζδζηή πμθζηζηή 

ηζιμθυβδζδξ ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Αοηυ ζδιαίκεζ πςξ ημ νεφια πμο 

ηαηακαθχκεηαζ ζε πενζυδμοξ παιδθήξ γήηδζδξ ιπμνεί κα ζημζπίγεζ απυ 1/3-1/5 ηδξ 

ηζιήξ ημο νεφιαημξ αζπιήξ. Έηζζ, απμεδηεφμκηαξ ηδκ εκένβεζα ηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ 

ηδκ ζε χνεξ παιδθμφ ηυζημοξ, ιεζχκμκηαζ ζδιακηζηά ηα θεζημονβζηά έλμδα ημο 

ηηζνίμο. 

 

3) Βεθηζχκεζ ημ ααειυ εενιζηήξ άκεζδξ εκυξ ηηζνίμο. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ θυβς ηδξ 

δοκαηυηδηαξ ζοκεπμφξ αλζμπμίδζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ δ εκένβεζα αοηή απμεδηεφεηαζ ζε ηαηάθθδθεξ ιμκάδεξ ηαζ απεθεοεενχκεηαζ 

ηδ κφπηα, βζα κα εενιαίκεηαζ μ πχνμξ. Απμηέθεζια αοημφ είκαζ δ ελμιάθοκζδ ηςκ 

διενήζζςκ εενιμηναζζαηχκ δζαηοιάκζεςκ ημο πχνμο άνα ηαζ δ αεθηίςζδ ηδξ 

εενιζηήξ ημο άκεζδξ. 

 

 
 

4. Σέθμξ, ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηςκ ροηηζηχκ θμνηίςκ ημο ηθζιαηζζιμφ ηαηά 

ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ δνμζζά, πμο δδιζμονβείηαζ 

απυ ηδ θοζζηή ηοηθμθμνία ημο αένα ηδ κφπηα, απμεδηεφεηαζ ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηδκ διένα ιεζχκμκηαξ ηδ εενιμηναζία ημο δςιαηίμο. Αοηυ 

ζοκεπάβεηαζ ιζηνυηενα ροηηζηά θμνηία βζα ημκ ηθζιαηζζιυ ημο πχνμο, 

δδθαδή ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ πνδιάηςκ. 
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Δκζςιάηςζδ PCM ζηα δμιζηά οθζηά 

 

Μεβάθμ εκδζαθένμκ πνμηαθεί ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ δ εκζςιάηςζδ οθζηχκ 

αθθαβήξ θάζδξ ζηδκ ημζπμπμζία. Οζ ηνυπμζ εκζςιάηςζδξ πμο ιεθεηχκηαζ ζηδ 

αζαθζμβναθία είκαζ πμζηίθμζ. Οζ ζδιακηζηυηενμζ απυ αοημφξ είκαζ δ άιεζδ 

εκζςιάηςζδ, δ απμννυθδζδ ηαζ δ ζοζηεοαζία. Δπζπνμζεέηςξ ακαθένεηαζ υηζ ηα 

PCM ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ιε ηδ ιμνθή απθήξ πμθοζηνςιαηζηήξ ζακίδαξ 

ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθα δμιζηά ζοζηαηζηά. 

 

 
 

Άιεζδ  εκζςιάηςζδ (Direct Incorporation) 

 

Ζ ιέεμδμξ ηδξ άιεζδξ εκζςιάηςζδξ είκαζ δ μζημκμιζηυηενδ απ‟ υθεξ ηζξ ιεευδμοξ 

εκζςιάηςζδξ ιζαξ ηαζ απαζηεί εθάπζζημ επζπνυζεεημ ελμπθζζιυ βζα κα 

πναβιαημπμζδεεί. Καηά ηδ δζαδζηαζία παναβςβήξ δμιζηχκ οθζηχκ, υπςξ μ βφρμξ ηαζ 

ημ ηζζιέκημ, ημ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ, είηε ςξ οβνυ είηε ζε ζηυκδ, πνμζηίεεηαζ ζε 

αοηά ηαζ ακαιζβκφεηαζ ιαγί ημοξ. Έηζζ πναβιαημπμζείηαζ δ εκζςιάηςζή ημο άιεζα 

ζηα μζημδμιζηά οθζηά. Έκα πανάδεζβια εθανιμβήξ ηδξ ιεευδμο, ζε ενβαζηδνζαηυ 

αηυιδ επίπεδμ, είκαζ δ παναβςβή βορμζακίδαξ πμο ιπμνεί κα απμεδηεφεζ εκένβεζα. 

Αοηυ βίκεηαζ ιε άιεζδ εκζςιάηςζδ ειπμνζημφ αμοηοθζημφ εζηένα, ακαθμβίαξ 21- 

22%, ζημ ζηάδζμ ακάιζλδξ ηαηά ηδκ παναβςβή ηδξ ζοιααηζηήξ βορμζακίδαξ . 

 

 
 

Απμννυθδζδ (Immersion) 

 

Ζ δζαδζηαζία ηδξ απμννυθδζδξ πναβιαημπμζείηαζ ςξ ελήξ: Ανπζηά, ημ οθζηυ αθθαβήξ 

θάζδξ εενιαίκεηαζ ηαζ θζχκεζ. ηδ ζοκέπεζα, ηα πμνχδδ δμιζηά οθζηά (βορμζακίδεξ, 

ημφαθα, ηζζιεκηυθζεμζ) ειααπηίγμκηαζ ζημ θζςιέκμ PCM ιε απμηέθεζια ημ 

ηεθεοηαίμ, θυβς ηςκ ηνζπμεζδχκ θαζκμιέκςκ πμο ακαπηφζζμκηαζ, κα απμννμθάηαζ 

απυ ημοξ πυνμοξ. Αημθμφεςξ, ηα δμιζηά οθζηά απμιαηνφκμκηαζ απυ ημ νεοζηυ PCM 

ηαζ αθήκμκηαζ κα ηνοχζμοκ, δζαηδνχκηαξ πθέμκ ημ PCM ζημοξ πυνμοξ ημοξ. Σμ 

ιεβαθφηενμ πθεμκέηηδια ηδξ ιεευδμο αοηήξ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ, είκαζ υηζ δίκεζ ηδ 

δοκαηυηδηα ιεηαηνμπήξ ηδξ απθήξ βορμζακίδαξ ζε βορμζακίδα ιε PCM υπμηε 

πνεζάγεηαζ, ηαεχξ δ εκζςιάηςζδ αοημφ ημο είδμοξ ιπμνεί κα θάαεζ πχνα 

μπμοδήπμηε ηαζ μπμηεδήπμηε. Παν‟ υθα αοηά, υπςξ επζζδιαίκεζ ζηδ ιεθέηδ ημο μ 

Schossig ηαζ άθθμζ , μ ηίκδοκμξ δζαννμήξ ημο PCM απυ ημ πμνχδεξ οθζηυ ιε ημ 

πέναζια ηςκ πνυκςκ παναιέκεζ έκα ζδιακηζηυ πνυαθδια . 

 

 

 

 

οζηεοαζία (Encapsulation) 

 

Όπςξ ακαθένεδηε ηαζ ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, έκαξ ηνυπμξ απμθοβήξ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ, πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδ ζοκενβαζία ηςκ PCM ιε άθθα οθζηά, 
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είκαζ δ ζοζηεοαζία ημοξ. Σμ ίδζμ αηνζαχξ ζζπφεζ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ εκζςιάηςζδξ 

ηςκ PCM ζηα δμιζηά οθζηά. Σα είδδ ζοζηεοαζίαξ είκαζ αοηά πμο πανμοζζάζηδηακ 

ήδδ, δδθαδή δ ιαηνμ-ζοζηεοαζία (macro-encapsulation) ηαζ δ ιζηνμ-ζοζηεοαζία 

(micro-encapsulation). 

 

 
 

Καηά ηδ ιαηνμ-ζοζηεοαζία, ημ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ ζοζηεοάγεηαζ ζε ζςθήκεξ, 

ζαημφθεξ, ζθαίνεξ, πθαίζζα ή άθθα δμπεία, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ ημπμεεημφκηαζ 

ζηα δμιζηά οθζηά. Μζα πεζναιαηζηή εθανιμβή ηδξ ιεευδμο πναβιαημπμζήεδηε απυ 

ημκ ενεοκδηή Zhang ηαζ άθθμοξ ιε έκα πθαίζζμ ημίπμο ζε ζοκενβαζία ιε παναθίκδ 

ορδθήξ ηνοζηάθθςζδξ . Σα απμηεθέζιαηα εθανιμβήξ ηδξ ιεευδμο ςξ πνμξ ηδ 

ιείςζδ ηδξ εενιμνμήξ δζαιέζμο ημο ημίπμο είκαζ ζηακμπμζδηζηά αββίγμκηαξ ημ 

πμζμζηυ ημο 38%, υιςξ δεκ παφμοκ κα οπάνπμοκ ηαζ ανηεηά ιεζμκεηηήιαηα. Δίκαζ 

εφημθα ακηζθδπηυ υηζ ηα δζάθμνα δμπεία, πμο πενζέπμοκ ημ PCM, πνήγμοκ 

πνμζηαζίαξ απυ ηαηαζηνμθέξ. Αοηυ ζοκεπάβεηαζ πενζζζυηενδ ενβαζία βζα ηδκ 

εκζςιάηςζή ημοξ ζηδκ ηηζνζαηή δμιή, άνα ορδθυηενμ ηυζημξ. Έκα αηυιδ 

ιεζμκέηηδια είκαζ μ ιεζμφιεκμξ νοειυξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ηαηά ηδ δζαδζηαζία 

ζηενεμπμίδζδξ, θυβς ηςκ ιζηνχκ ζοκηεθεζηχκ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ημο PCM ζηδ 

ζηενεή ηαηάζηαζδ . 

 

Ζ ιζηνμ-ζοζηεοαζία είκαζ δ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία ιζηνά ζςιαηίδζα ημο PCM 

εβηθείμκηαζ ζε θεπηή, ορδθμφ ιμνζαημφ αάνμοξ, πμθοιενζηή ιειανάκδ, ζοιααηή 

ηυζμ ιε ημ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ υζμ ηαζ ιε ηα μζημδμιζηά οθζηά.Ακάιεζα ζηα 

πθεμκεηηήιαηα ηδξ ιεευδμο είκαζ δ εφημθδ εθανιμβή ηδξ, δ ηαθή ιεηάδμζδ 

εενιυηδηαξ θυβς ηδξ αολδιέκδξ επζθάκεζαξ ζοκαθθαβήξ, ηαζ ημ βεβμκυξ πςξ δεκ 

πνεζάγεηαζ πνμζηαζία έκακηζ ηαηαζηνμθήξ υπςξ δ ιαηνμ-ζοζηεοαζία. Βαζζηυ ηδξ 

ιεζμκέηηδια υηζ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδ ιδπακζηή ακημπή ηδξ ηαηαζηεοήξ . Οζ 

ενεοκδηέξ Hawlader ηαζ άθθμζ ελέηαζακ ηδκ επίδναζδ δζαθυνςκ παναβυκηςκ ζηα 

παναηηδνζζηζηά ηαζ ηζξ επζδυζεζξ εκυξ ιζηνμ-ζοζηεοαζιέκμο PCM, υπςξ είκαζ βζα 

πανάδεζβια δ απμδμηζηυηδηα ηδξ ζοζηεοαζίαξ, δ απμεήηεοζδ ηαζ απεθεοεένςζδ ηδξ 

εκένβεζαξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκάξ ημοξ απέδεζλακ υηζ μζ ιζηνμηάρμοθεξ ηδξ 

παναθίκδξ, πμο ιεθεηήεδηε, πανμοζζάγμοκ πμθφ ηαθέξ πνμμπηζηέξ πνήζδξ ζε 

δθζαηέξ εθανιμβέξ, θυβς ηδξ ιεηνμφιεκδξ εενιμπςνδηζηυηδηάξ ημοξ (145-240 

kJ/kg). 

 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα, έκα κέμ είδμξ ζφκεεημο PCM έπεζ ανπίζεζ κα πνμζεθηφεζ ημ 

εκδζαθένμκ ηςκ ιεθεηδηχκ. Οκμιάγεηαζ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ ζηαεενμφ ζπήιαημξ ή 

Shape-Stabilized PCM (SSPCM) ηαζ απμηεθείηαζ απυ παναθίκδ (δζεζπανιέκμ PCM), 

ηαζ ορδθήξ ποηκυηδηαξ πμθοαζεοθέκζμ (HDPE) ή άθθμ οθζηυ (οπμζηδνζηηζηυ οθζηυ). 

Δπεζδή δ ζφζηαζδ ηδξ παναθίκδξ αββίγεζ ιέπνζ ηαζ ημ 80%, δ ζοκμθζηή εκένβεζα πμο 

απμεδηεφεηαζ ζημ SSPCM είκαζ ζοβηνίζζιδ ιε αοηή πμο απμεδηεφεηαζ ζηα 

παναδμζζαηά PCM. Οζ ιεθέηεξ πμο έβζκακ απυ ενεοκδηέξ, υπςξ μ Zhang ηαζ άθθμζ, 

ιε ημ ζοβηεηνζιέκμ οθζηυ δείπκμοκ υηζ δ πνήζδ ημο ζηα ηηίνζα απμηεθεί ιζα πμθθά 

οπμζπυιεκδ ηεπκζηή. 

 

 
 

Πμθοζηνςιαηζηή ζακίδα απυ PCM (Laminated PCM-board) 
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Σα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζε πμθοζηνςιαηζηέξ 

μζημδμιζηέξ ζακίδεξ ηαζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ζημζπεία εκηαβιέκα ζημ ηηζνζαηυ 

ηέθοθμξ, βζα πανάδεζβια ζηδκ εζςηενζηή επέκδοζδ ημο ημίπμο. Πμθθμί ενεοκδηέξ 

πνδζζιμπμίδζακ αοηέξ ηζξ πμθοζηνςιαηζηέξ ζακίδεξ ζε πεζνάιαηα ηαζ ηαηέθδλακ ζηα 

παναηάης εεηζηά ζοιπενάζιαηα: 

 

• Ζ δζάνηεζα εενιζηήξ επακαθμνάξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ ιεζχεδηε 

πενίπμο 17% ζε ζπέζδ ιε άθθα ζοζηήιαηα. 

 

• Ζ εενιζηή νμή ζημ ζφζηδια ζδιείςζε αφλδζδ 20-50% ζοβηνζηζηά ιε ηα οπυθμζπα. 

 

• Ο νοειυξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ημο ζοζηήιαημξ ήηακ αολδιέκμξ 7-18% ζε ζπέζδ 

ιε ηα ζοιααηζηά. 

 

ε ηεθζηή ακάθοζδ, δ εκζςιάηςζδ πμθοζηνςιαηζηχκ ζακίδςκ PCM ζηα μζημδμιζηά 

οθζηά, ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ ημζπμπμία, θαίκεηαζ κα επζθένεζ πμθφ ηαθά εενιζηά 

απμηεθέζιαηα . 

 

Δθανιμβέξ 

 

Ζ πνήζδ ηςκ PCM ζηα ηηίνζα έπεζ ςξ ηεθζηυ ζηυπμ ηδκ παναβςβή εένιακζδξ ηαζ 

ρφλδξ ζε αοηά. Τπάνπμοκ, υιςξ, δομ δζαθμνεηζημί ιέεμδμζ επίηεολδξ ημο ζηυπμο 

αοημφ. Ο πνχημξ είκαζ δ εηιεηάθθεοζδ θοζζηχκ πδβχκ, υπςξ δ δθζαηή εκένβεζα ηαζ 

μ κοπηενζκυξ δνμζζζιυξ εκχ μ δεφηενμξ είκαζ δ πνήζδ ηεπκδηχκ πδβχκ εένιακζδξ 

ηαζ ρφλδξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, δ απμεήηεοζδ ηδξ εκένβεζαξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ 

έηζζ, χζηε κα ακηαπμηνίκεηαζ ζηδκ οπάνπμοζα γήηδζδ ηαζ δζαεεζζιυηδηα. 

Γζαηνίκμκηαζ ηνεζξ ηνυπμζ πνήζδξ ηςκ PCM βζα εένιακζδ ηαζ ρφλδ: 1) πνήζδ ζηδκ 

ημζπμπμζία, 2) πνήζδ ζε άθθα δμιζηά οθζηά ηαζ 3) πνήζδ ζε εενιζηέξ ηαζ ροηηζηέξ 

απμεδηεοηζηέξ ιμκάδεξ. ημ οπμηεθάθαζμ αοηυ πανμοζζάγμκηαζ ζοβηεηνζιέκα 

ζοζηήιαηα απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ ιε πνήζδ οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ, πμο έπμοκ 

ιεθεηδεεί ηαζ πναβιαημπμζδεεί ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα. 

 

 
 

Ζθζαημί ημίπμζ 

 

Έκα ζφζηδια απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ιε PCM πμο ζοκακηάηαζ ζηδκ ημζπμπμζία, 

είκαζ μζ «δθζαημί ημίπμζ» (solar walls). Μμζάγμοκ ιε ημοξ ημίπμοξ Trombe, υιςξ δ 

ζδζυηδηά ημοξ κα απμννμθμφκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο δέπμκηαζ, μθείθεηαζ ζημ 

οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ πμο ειπενζέπμοκ. Με θίβα θυβζα, έκαξ δθζαηυξ ημίπμξ είκαζ 

ζηδκ μοζία έκαξ ημίπμξ Trombe ζημκ μπμίμ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί δ θζεμδμιή ιε οθζηυ 

αθθαβήξ θάζδξ. Γζα κα βίκεζ πθήνςξ ηαηακμδηή δ θεζημονβία ηςκ δθζαηχκ ημίπςκ, 

ηαθυ εα ήηακ κα πνμδβδεεί ιζα ζφκημιδ πενζβναθή ηςκ ημίπςκ Trombe. 

 

 
 

Ο ημίπμξ Trombe απμηεθεί έκα εειεθζχδεξ πανάδεζβια έιιεζμο εκενβεζαημφ ηένδμοξ 

ζηζξ ηηζνζαηέξ εθανιμβέξ. ηδκ μοζία πνυηεζηαζ βζα έκακ πθίκεζκμ ημίπμ πμο 

ημπμεεηείηαζ ζηδ κυηζα πθεονά εκυξ μζημδμιήιαημξ. ε απυζηαζδ πενίπμο 4 ζκηζχκ 

ιπνμζηά απυ ηδκ επζθάκεζά ημο ημπμεεηείηαζ βοάθζκδ ή πθαζηζηή, ιμκή ή δζπθή, 
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οαθμηαηαζηεοή. Ζ δέζιεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ πναβιαημπμζείηαζ ζημ 

δδιζμονβμφιεκμ ηεκυ ιεηαλφ ημίπμο ηαζ οαθμηαηαζηεοήξ. Ζ ελςηενζηή επζθάκεζα 

ημο ημίπμο θένεζ ιαφνμ πνςιαηζζιυ πνμξ απμννυθδζδ ηδξ εενιυηδηαξ, δ μπμία ιε 

ηδ ζεζνά ηδξ απμεδηεφεηαζ ζηδ ιάγα ημο. Ζ εενιζηή ζοκεζζθμνά ημο ημίπμο πνμξ ημ 

πχνμ πμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμξ, μθμηθδνχκεηαζ ιέζα ζε έκα πνμκζηυ δζάζηδια 

ςνχκ, λεηζκχκηαξ ηδ ζηζβιή πμο δ εζςηενζηή εενιμηναζία ημο ηεθεοηαίμο βίκεζ 

ιζηνυηενδ αοηήξ ζηδκ επζθάκεζα ημο ημίπμο. Οζ παναδμζζαημί ημίπμζ Trombe 

ααζίγμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ αζζεδηήξ εενιυηδηαξ πμο 

θαιαάκμοκ ιέζς δέζιεοζδξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ. Ζ πνήζδ οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ 

ζε ζοκενβαζία ιε ημοξ ημίπμοξ Trombe δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα ιεβαθφηενδξ εκενβεζαηήξ 

απμεήηεοζδξ ακά ιμκάδα ιάγαξ, ηαεχξ εηιεηαθθεφεηαζ εηηυξ ηδξ αζζεδηήξ ηαζ ηδ 

θακεάκμοζα εενιυηδηα. Ζ ανπζηή αοηή ζηέρδ μδήβδζε ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ηςκ 

ημίπςκ Trombe, εκζςιαηχκμκηαξ ηα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ ηαζ δδιζμονβχκηαξ ημοξ 

δθζαημφξ ημίπμοξ . 

 

 
 

Οζ δθζαημί ημίπμζ απμηεθμφκηαζ απυ έλζ ηφνζα ηιήιαηα. Ξεηζκχκηαξ απυ ηδκ έλς 

πθεονά ημο, μ δθζαηυξ ημίπμξ θένεζ βοάθζκδ επζθάκεζα (1) αημθμοεμφιεκδ απυ 

δζαθακέξ ιμκςηζηυ οθζηυ (2). Σα δομ αοηά οθζηά επζηνέπμοκ ζηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ιζηνμφ ιήημοξ ηφιαημξ κα ηα δζαπενάζεζ, απμηνέπμκηαξ ηαοηυπνμκα ηδ 

ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε ζοκαβςβή ηαζ αηηζκμαμθία. Δπυιεκμ ζηδ ζεζνά ζοζηαηζηυ 

είκαζ ημ PCM (3). Σμπμεεηδιέκμ ζε δζαθακέξ πθαζηζηυ (πμθοεζηέναξ) δμπείμ, 

απμννμθά ηαζ απμεδηεφεζ ηδκ εκένβεζα ςξ επί ης πθείζημκ ιε ηδ ιμνθή 

θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ. Αημθμοεεί έκα δζάηεκμ (4) απυ ημ μπμίμ δζένπεηαζ ηαζ 

εενιαίκεηαζ μ αέναξ βζα ημκ αενζζιυ ηαζ μδδβείηαζ ζημ πχνμ. ημ ηέθμξ, έπμκηαξ 

θηάζεζ ζηδκ εζςηενζηή πθεονά ημο ημίπμο, ανίζημκηαζ δομ αηυιδ ααζζηά δμιζηά 

ζοζηαηζηά ημο, δ ιυκςζδ (5) ηαζ μ ζμαάξ (6). οπκά πνδζζιμπμζμφιεκα PCM ζημοξ 

ημίπμοξ αοημφξ είκαζ ηα έκοδνα άθαηα ηαζ μζ οδνμβμκάκεναηεξ. Πμθθέξ θμνέξ βίκεηαζ 

πνήζδ εζδζηχκ ιεηαθθζηχκ πνυζεεηςκ βζα ηδκ αφλδζδ ηδξ ζοκμθζηήξ αβςβζιυηδηαξ 

ηαζ απμδμηζηυηδηαξ. 

 

 
 

Οζ δθζαημί ημίπμζ πανμοζζάγμοκ πμθθά πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε άθθα ζοζηήιαηα: 

 

• Καηαθαιαάκμοκ ιζηνυηενμ υβημ ηαζ είκαζ πμθφ εθαθνφηενμζ βζα δεδμιέκδ 

πμζυηδηα απμεδηεοιέκδξ εενιυηδηαξ, ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ ημίπμοξ απμεήηεοζδξ 

εκένβεζαξ, θυβς ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ ηςκ PCM. 

 

• Υαναηηδνίγμκηαζ απυ ορδθήξ απμδμηζηυηδηαξ ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζε 

θακεάκμοζα εενιυηδηα. Αοηυ μοζζαζηζηά μθείθεηαζ ζηδ πνήζδ ημο βοαθζμφ ηαζ ημο 

δζαθακμφξ ιμκςηζημφ οθζημφ πμο αημθμοεεί. Σμ πνχημ επζηνέπεζ ηδκ άιεζδ 

δζέθεοζδ ηαζ απμννυθδζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ απυ ημ PCM εκχ ημ δεφηενμ ελαζθαθίγεζ 

ιδδεκζηέξ απχθεζεξ ζοκαβςβήξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ. 

 

• οκηεθμφκ ζηδ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ημο πχνμο. Μεηά απυ πεζνάιαηα 

δζαπζζηχεδηε υηζ μζ απχθεζεξ αβςβήξ είκαζ ιεζςιέκεξ ζηζξ επζθάκεζεξ υπμο ανίζηεηαζ 

εβηαηεζηδιέκμξ ηάπμζμξ δθζαηυξ ημίπμξ. 
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Πμθθμί ιεθεηδηέξ δζελήβαβακ πεζνάιαηα, βζα κα επζαεααζχζμοκ ηδ εεηζηή ζοιαμθή 

ηςκ οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ ζε ήδδ οπάνπμκηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα, υπςξ μ 

ημίπμξ Trombe. Ο Castellon ηαζ άθθμζ δζενεφκδζακ, ακ δ πνμζεήηδ PCM ζε ήδδ 

οπάνπμκηα ημίπμ Trombe, κυηζμο πνμζακαημθζζιμφ, εα ιπμνμφζε κα ιεζχζεζ ηζξ 

απαζηήζεζξ εενιζημφ ηαζ ροηηζημφ θμνηίμο ζηα ιεζμβεζαηά ηθίιαηα ηαε‟ υθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο πνυκμο. 

 

 
 

Ο Bourdeau δμηίιαζε δομ δθζαημφξ ημίπμοξ ιε πθςνίδζμ ημο αζαεζηίμο έλζ κενχκ 

(ζδιείμο ηήλδξ 29 μC) ςξPCM. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ δμηζιχκ ημο έδεζλακ υηζ μ 

ημίπμξ ιε ημ PCM, πάπμοξ 8.1 cm, είπε εθαθνχξ ηαθφηενεξ εενιζηέξ επζδυζεζξ ζε 

ζπέζδ ιε έκακ απθυ πθίκεζκμ ημίπμ, πάπμοξ 40 cm. 

 

Ο Knowler ιε ηδ ζεζνά ημο δζελήβαβε ηζξ δζηέξ ημο ένεοκεξ πνδζζιμπμζχκηαξ 

παναθίκδ ειπμνίμο ακαιειζβιέκδ ιε ιεηαθθζηά πνυζεεηα πνμξ αφλδζδ ηδξ 

ζοκμθζηήξ αβςβζιυηδηαξ, άνα ηαζ απυδμζδξ, ημο ημίπμο Trombe ζημκ μπμίμ 

εκζςιαηχεδηε. 

 

 
 

Οζ Buddhi ηαζ Sharma ιεθέηδζακ ηδκ εηπμιπή δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ιέζς PCM βζα 

δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ ηαζ πμζηίθα πάπδ. Ωξ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ 

πνδζζιμπμίδζακ ημ ζηεαηζηυ μλφ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ημοξ απέδεζλακ υηζ δ 

εηπμιπή αηηζκμαμθίαξ είκαζ ορδθυηενδ ιέζς PCM πανά ιέζς βοαθζμφ ημο ίδζμο 

πάπμοξ, πνάβια πμο ηα ηαεζζηά ζδακζηά ςξ ιμκςηζηά οθζηά ημίπςκ ή αηυιδ ηαζ 

παναεφνςκ. 

 

 
 

Μζα αηυιδ εθανιμβή δθζαημφ ημίπμο ζπεδζάζηδηε απυ ημοξ Stiritih ηαζ Novak . Οζ 

δομ ιεθεηδηέξ ηαηαζηεφαζακ έκακ πεζναιαηζηυ ημίπμ, πμο πενζείπε ιαφνδ παναθίκδ 

ςξ PCM βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ. Ζ απμεδηεοιέκδ εκένβεζα 

πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδ εένιακζδ ηαζ ημκ αενζζιυ ιζαξ ηαημζηίαξ. Σα 

απμηεθέζιαηα, ζφιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, ήηακ βζα ιζα αηυιδ θμνά, πμθφ 

εκεαννοκηζηά. 

 

 
 

Σέθμξ, πμθθά είκαζ ηα πεζνάιαηα ηαζ μζ εεςνδηζηέξ ιεθέηεξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ 

βζα ηδ δζενεφκδζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ημο εεζζημφ καηνίμο δέηα κενχκ (ζδιείμο ηήλδξ 32 

μC) ςξ PCM ζε ημίπμ Trombe κμηίμο πνμζακαημθζζιμφ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ 

πεζναιάηςκ ήηακ ζηακμπμζδηζηά, επζαεααζχκμκηαξ ηδκ άπμρδ υηζ δ πνήζδ δθζαημφ 

ημίπμο πανέπεζ απμδμηζηυηενδ εκενβεζαηή απμεήηεοζδ ζε ζπέζδ ιε ημκ απθυ . 

 

 
 

Σμίπμζ PCM 
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Έκα ζφζηδια απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ, πμο ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδ αεθηίςζδ ηδξ 

εενιζηήξ άκεζδξ ηςκ ηηζνίςκ, είκαζ μζ ημίπμζ PCM. Πνυηεζηαζ βζα ημίπμοξ πμο 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ δμιζηά οθζηά (βφρμξ, ηζζιέκημ) ζηα μπμία έπμοκ 

πνμδβμοιέκςξ εκζςιαηςεεί οθζηά αθθαβήξ θάζδξ. Σα ηεθεοηαία δίκμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα ζημκ ημίπμ κα απμεδηεφζεζ εκένβεζα ιε ηδ ιμνθή θακεάκμοζαξ 

εενιυηδηαξ ηαζ κα ηδκ απμδχζεζ ζημ πχνμ, υηακ δ εενιμηναζία ημο ιεζςεεί. Οζ 

ηνυπμζ εκζςιάηςζδξ ηςκ PCM ζηα δμιζηά οθζηά, ζογδηήεδηακ ακαθοηζηά ζημ 

πνμδβμφιεκμ οπμηεθάθαζμ ηαζ είκαζ μζ ελήξ ηνεζξ: 1) άιεζδ εκζςιάηςζδ, 2) 

απμννυθδζδ, 3) ζοζηεοαζία ηαζ 4) εκζςιάηςζδ ζε πμθοζηνςιαηζηέξ ζακίδεξ. 

Μενζηέξ εθανιμβέξ ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ, πμο ζπεδζάζηδηακ απυ δζάθμνμοξ 

ιεθεηδηέξ, πενζβνάθμκηαζ παναηάης. 

 

 
 

Ο Peippo ηαζ άθθμζ ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ πμο ιεθέηδζακ ηδ πνήζδ ημίπςκ PCM βζα 

ζφκημιδξ δζάνηεζαξ απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ ζε παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα άιεζμο 

ηένδμοξ. Σα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ ηα θζπανά μλέα. 

ημπυξ ηςκ ιεθεηδηχκ ήηακ δ ελεφνεζδ ηδξ αέθηζζηδξ εενιμηναζίαξ αθθαβήξ θάζδξ 

ηαζ ημ αέθηζζημ πάπμξ ημο ημίπμο. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ άιεζδ ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ 5-20%. 

 

 
 

Ο Feldman δζελήβαβε εηηεκείξ ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ηδ πνήζδ ηαζ ζηαεενυηδηα ηςκ 

μνβακζηχκ οθζηχκ απμεήηεοζδξ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο 

ηςκ θζπανχκ μλέςκ,ημο αμοηοθζημφ εζηένα,ηδξ δςδεηακυθδξ ηαζ ηδξ πμθοαζεοθζηήξ 

βθοηυθδξ 600. Δηηυξ απυ ηδκ έθεβπμ ηςκ πνμακαθενεέκηςκ οθζηχκ, δ ένεοκά ημο 

επεηηάεδηε ηαζ ζε άθθα οθζηά πμο δνμοκ ςξ απμννμθδηέξ ηςκ PCM, παναδείβιαημξ 

πάνδ μ βφρμξ ηαζ ηάπμζα είδδ ηζζιέκημο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ελέηαζε ηδκ ζηακυηδηα 

εκενβεζαηήξ απμεήηεοζδξ εκυξ ημίπμο απυ βφρμ ηαζ ειπμνζηυ αμοηοθζηυ εζηένα 

(BS), ζφζηαζδξ 21-22%, ηαηαζηεοαζιέκμο ιε άιεζδ εκζςιάηςζδ ηαηά ημ ζηάδζμ 

παναβςβήξ ηδξ βορμζακίδαξ. Σεθζηά παναηδνήεδηε δεηαπθάζζα αφλδζδ ηδξ 

ζηακυηδηαξ απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ αοημφ ημο ημίπμο ζε ζπέζδ ιε ημοξ ζοιααηζημφξ. 

 

 
 

Ο Athienities ηαζ άθθμζ δζελήβαβακ ιζα πεζναιαηζηή, ανζειδηζηή πνμζμιμίςζδ εκυξ 

ελ‟ μθμηθήνμο οπαίενζμο δςιαηίμο ιε ημίπμοξ απυ βορμζακίδα, εζςηενζηά 

επεκδοιέκμοξ ιε PCM αμοηοθζηυ εζηένα, ζφζηαζδξ 25% ηαηά αάνμξ. Έκα ζαθέξ 

ιμκηέθμ πεπεναζιέκςκ δζαθμνχκ ακαπηφπεδηε βζα κα πνμζμιμζχζεζ ημ ιεηαααηζηυ 

θαζκυιεκμ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ζημοξ ημίπμοξ. Απμδείπεδηε υηζ δ πνήζδ ημο 

ημίπμο ιε οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ ζοκηεθεί ζηδ ιείςζδ ηδξ ιέβζζηδξ εενιμηναζίαξ ημο 

δςιαηίμο ηαηά 4μC ηδκ διένα. Αηυιδ, ιεζχκεζ ζδιακηζηά ημ εενιζηυ θμνηίμ ηαζ 

ηαηά ηδ κφπηα. 
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Ο Neeper ελέηαζε ημ εενιζηυ δοκαιζηυ βορμζακίδαξ, ειπμηζζιέκδξ ιε θζπανά μλέα 

ηαζ παναθίκεξ ςξ οθζηά αθθαβήξ θάζδξ, υηακ αοηή εηηίεεηαζ ζηδκ διενήζζα 

δζαηφιακζδ εενιμηναζίαξ δςιαηίμο. Γζαπίζηςζε υηζ ,πναηηζηά, δ απμεδηεοηζηή 

ζηακυηδηα ηδξ βορμζακίδαξ ζημ δζάζηδια ιζαξ ιέναξ πενζμνίγεηαζ ζηα 300-400 

kJ/m2, αηυιδ ηζ ακ δ εεςνδηζηή εενιμπςνδηζηυηδηά ηδξ είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ. 

Αηυιδ θάκδηε υηζ υζμ ιεβαθφηενμ ημ εφνμξ πναβιαημπμίδζδξ ηδξ αθθαβήξ θάζδξ 

ηυζμ ιζηνυηενδ ηδξ αέθηζζηδξ είκαζ δ απμεήηεοζδ εκένβεζαξ πμο επζηοβπάκεηαζ. 

Πανυθα αοηά, ιεβάθμ εφνμξ αθθαβήξ θάζδξ ζδιαίκεζ ηαθφηενδ ζοιααηυηδηα ημο 

ίδζμο PCM ζε πενζζζυηενεξ εθανιμβέξ ηυζμ ζημ εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζημ ελςηενζηυ 

ηέθοθμξ ημο μζημδμιήιαημξ. 

 

 
 

Οζ Heim ηαζ Clarke ακέπηολακ ανζειδηζηά ιμκηέθα πνμζμιμίςζδξ εκυξ παεδηζημφ 

δθζαημφ ηηζνίμο, πμθθαπθχκ γςκχκ, ιε ηγάιζα ηαζ θοζζηυ ελαενζζιυ. ε αοηυ ημ 

ζφζηδια πνδζζιμπμζήεδηε βορμζακίδα ιε εκζςιαηςιέκμ PCM ςξ εζςηενζηυ 

πχνζζια ιεηαλφ ηςκ δςιαηίςκ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ δ απμεδηεοιέκδ ζηα 

βφρζκα πθαίζζα δθζαηή εκένβεζα ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ εκενβεζαηή απαίηδζδ ιέπνζ 

ηαζ 90% ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο εενιζηήξ γήηδζδξ. 

 

Οζ Stoval ηαζ Tomlinson ιεθέηδζακ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ εενιζηχκ ηαζ ροηηζηχκ 

θμνηίςκ ημο δθεηηνζζιμφ ημζκήξ ςθέθεζαξ ζε πενζυδμοξ παιδθήξ γήηδζδξ. 

Γζαπίζηςζακ υηζ δ πνήζδ οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ ζηδκ ημζπμπμζία ελμζημκμιεί 

εκένβεζα ηαζ πνήιαηα, εκχ δ ηεθζηή απυζαεζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ PCM 

επζηοβπάκεηαζ ζε δζάζηδια 3-5 πνυκςκ. 

 

 
 

Οζ Kalousck ηαζ Hirs πνμζμιμίςζακ ηδ πνήζδ ημίπςκ PCM ζημ οπενχμ ιζαξ 

ηαημζηίαξ. οβηεηνζιέκα, ζφβηνζκακ ηδ εενιζηή άκεζδ δομ δζαθμνεηζηχκ δςιαηίςκ 

ημο οπενχμο ημ ηαθμηαίνζ, εη ηςκ μπμίςκ ημ έκα δζέεεηε ζοιααηζηή ημζπμπμζία ηαζ 

ημ άθθμ ημίπμοξ απυ PCM. Σμ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ, πμο έθααε ιένμξ ζηδκ 

πνμζμιμίςζδ, ήηακ ημ TH29 ιε ζδιείμ ηήλδξ ημοξ 29 oC. Ζ πνμζμιμίςζδ έδεζλε υηζ 

ημ δςιάηζμ ιε ημοξ ημίπμοξ PCM ηαηάθενε κα δζαηδνήζεζ ηδ εενιζηή άκεζδ ζημ 

εζςηενζηυ ημο πανά ηζξ ηαθμηαζνζκέξ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ, εκχ μζ εενιμηναζίεξ 

επζθάκεζαξ ημο ημίπμο ηαζ ημο αένα δςιαηίμο ιεζχεδηακ ηαηά 3.5 ηαζ 2.5 μC 

ακηίζημζπα. 

 

 
 

Πμθθέξ αηυιδ ιεθέηεξ ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ απυ πθήεμξ ενεοκδηχκ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ 

πνδζζιμπμίδζακ ηα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ είηε ζε ιαηνμ-ηάρμοθεξ είηε ιέζς άιεζδξ 

εκζςιάηςζδξ ζηδκ ημζπμπμζία, ειθακίγμκηαξ ανηεηέξ αδοκαιίεξ. Λυβς αοηχκ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ ηακέκα απυ ηα παναπάκς πνμσυκηα δεκ ηαεζενχεδηε επζηοπχξ ζηδκ 

εονφηενδ αβμνά. Ωζηυζμ, ιζα απμηεθεζιαηζηυηενδ επζθμβή πςνίξ ζδζαίηενα 

ιεζμκεηηήιαηα, πμο άνπζζε κα ιεθεηάηαζ ηδκ ηεθεοηαία 5εηία, είκαζ δ πνήζδ ημο 

PCM, ιζηνμ-ζοζηεοαζιέκμο. Σμ εβπείνδια αοηυ πναβιαημπμζείηαζ απυ ηδ βενιακζηή 

εηαζνία Fraunhofer ISE ιε ηδ αμήεεζα ηοαενκδηζηήξ πνδιαημδυηδζδξ ηαζ επεηηείκεζ 

ηζξ πνμζμιμζςηζηέξ ηηζνζαηέξ ιεθέηεξ ζε πναβιαηζηέξ ιεηνήζεζξ ηακμκζηχκ 
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δςιαηίςκ εθμδζαζιέκςκ ιε PCM. Σα απμηεθέζιαηα, ζφιθςκα ιε ημκ ενεοκδηή 

Schossig, είκαζ εεηζηά δίκμκηαξ ηίκδηνμ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαηάθθδθςκ πνμσυκηςκ. 

 

 
 

Δκενβεζαηά απμδμηζηά πανάεονα 

 

Ζ ιεηαηνμπή εκυξ απθμφ παναεφνμο ζε εκενβεζαηά απμδμηζηυ ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζδεεί ιε πμθθμφξ ηνυπμοξ. Έκαξ απυ αοημφξ είκαζ δ πνήζδ 

παναεονυθοθθςκ, πμο πενζέπμοκ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ, μζ βνίθζεξ παναιέκμοκ ακμζπηέξ έηζζ χζηε δ ελςηενζηή ημοξ πθεονά κα είκαζ 

εηηεεεζιέκδ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. Σμ PCM απμννμθά ηδκ αηηζκμαμθία, ηδκ 

απμεδηεφεζ ςξ θακεάκμοζα εενιυηδηα ηαζ θζχκεζ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, μζ 

βνίθζεξ ηθείκμοκ ηαζ ιέζς ημο παναεφνμο, δ απμεδηεοιέκδ εενιυηδηα ιεηαδίδεηαζ 

ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. Αοηυ ημ ζφζηδια απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ 

πανμοζζάζηδηε απυ ημ ιεθεηδηή H. Mehling, μ μπμίμξ ημ εθάνιμζε ηαζ ηαηέθδλε ζημ 

υηζ δ πνήζδ παηγμονζχκ ιε PCM ζηα πανάεονα ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδ εενιμηναζία 

ημο δςιαηίμο ιέπνζ ηαζ 2μC.Έκα άθθμ είδμξ εκενβεζαημφ παναεφνμο πανμοζζάζηδηε 

απυ ημ Weinlader ηαζ άθθμοξ , μζ μπμίμζ πνυηεζκακ ηδ πνήζδ δομ οαθμπζκάηςκ ιε 

ημπμεεηδιέκμ έκα PCM ζημκ εκδζάιεζμ πχνμ ιεηαλφ ημοξ. ε ζφβηνζζδ ιε έκα δζπθυ 

οαθμπίκαηα πςνίξ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ, ημ εκενβεζαηυ αοηυ πανάεονμ πέηοπε 30% 

ιείςζδ εενιζηχκ απςθεζχκ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζή ημο ζε πνμζυρεζξ ηηζνίςκ κυηζμο 

πνμζακαημθζζιμφ. Δπίζδξ, παναηδνήεδηε 50% ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ ηενδχκ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ ημο ηηζνίμο, πνάβια πμθφ ζδιακηζηυ βζα ηδκ επίηεολδ εενιζηήξ 

άκεζδξ ζημ εζςηενζηυ ημο. 

 

Έκαξ αηυιδ ηνυπμξ δδιζμονβίαξ εκενβεζαηχκ παναεφνςκ πνμηάεδηε απυ ημκ 

ενεοκδηή Ismail ηαζ άθθμοξ ηαζ αθμνά ζηδ πνήζδ παναεφνςκ πμο πενζέπμοκ PCM. 

Σμ πανάεονμ απμηεθείηαζ απυ δομ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ, ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ 

ηεκυ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ έκακ αεναβςβυ ζηδκ επάκς βςκία. Ζ αάζδ ηαζ μζ 

πθεονέξ ημο παναεφνμο είκαζ ζθναβζζιέκεξ. Δλαζνμφκηαζ δομ ηνφπεξ ζηδ αάζδ, πμο 

είκαζ ζοκδεδειέκεξ ιέζς πθαζηζημφ αβςβμφ ιε ιζα ακηθία ηαζ ιζα δελαιεκή βειάηδ 

απυ PCM, ακηίζημζπα. Ζ ακηθία ιε ηδ ζεζνά ηδξ ζοκδέεηαζ ηαζ αοηή ιε ηδ δελαιεκή 

πμο πενζέπεζ ημ PCM ζε οβνή ιμνθή. Ζ θεζημονβία ηδξ ακηθίαξ εθέβπεηαζ απυ έκακ 

αζζεδηήνα εενιμηναζίαξ. Όηακ δ δζαθμνά εενιμηναζίαξ θηάζεζ ζε ιζα 

πνμηαεμνζζιέκδ ηζιή, δ ακηθία ηίεεηαζ ζε θεζημονβία ηαζ ημ οβνυ PCM, ιε ηδ 

αμήεεζά ηδξ, πθδνχκεζ ημκ ηεκυ πχνμ ιεηαλφ ηςκ δομ επζθακεζχκ ημο παναεφνμο. 

Λυβς ηδξ παιδθυηενδξ εενιμηναζίαξ πμο επζηναηεί ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα, ημ 

PCM ανπίγεζ κα ηνοχκεζ, ζπδιαηίγμκηαξ έκα ζηενευ ζηνχια, πμο ιε ηδκ πάνμδμ ημο 

πνυκμο αολάκεηαζ ζε πάπμξ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια, δ εενιμηναζία ημο 

εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ κα δζαηδνείηαζ ζηαεενή, πςνίξ κα ιεζχκεηαζ. Ζ ίδζα 

δζαδζηαζία ζοκεπίγεηαζ έςξ υημο ημ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ ιεηαηναπεί ελ‟ μθμηθήνμο 

ζε ζηενευ. Ο ηαθυξ ζπεδζαζιυξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα 

ελαζθαθίζεζ υηζ δ ελςηενζηή εενιμηναζία εα ανπίζεζ ηαζ πάθζ κα αολάκεηαζ πνζκ ηδκ 

πθήνδ ζηενεμπμίδζδ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο PCM. 

 

Γζαθμνεηζηά, οπάνπεζ ηίκδοκμξ δ εζςηενζηή εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ κα 

ιεζςεεί, ηάηζ πμο θοζζηά είκαζ ακεπζεφιδημ. φιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, ημ 

ζφζηδια αοηυ είκαζ αζχζζιμ ηαζ εενιζηά πμθφ απμδμηζηυ. Ζ πθήνςζδ ημο 

παναεφνμο ιε PCM αμδεάεζ ζημ θζθηνάνζζια ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ ιεζχκεζ 



48 

                                       

 

ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ, αθμφ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ιεηαθενυιεκδξ εκένβεζαξ 

απμννμθάηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθθαβήξ θάζδξ. Σμ δζπθυ βοάθζκμ πανάεονμ 

βειζζιέκμ ιε PCM είκαζ πμθφ πζμ απμδμηζηυ εενιζηά ζε ζπέζδ ιε ημ ίδζμ πανάεονμ 

βειζζιέκμ ιε αένα. Δπίζδξ, δ πνήζδ πνςιαηζζημφ PCM, ζδίςξ πνάζζκμο πνχιαημξ, 

είκαζ πζμ απμδμηζηή ςξ πνμξ ηδ ιείςζδ ηςκ εκενβεζαηχκ απςθεζχκ. 

 

 
 

Δκδμδαπέδζα ζοζηήιαηα εένιακζδξ ιε PC 

 

Δηηυξ απυ ημοξ ημίπμοξ ηαζ ηα πανάεονα, έκα αηυιδ ηηζνζαηυ ζημζπείμ πμο ιπμνεί κα 

αλζμπμζδεεί βζα ηδκ απμεήηεοζδ εκένβεζαξ είκαζ ημ δάπεδμ. Οζ Athienities ηαζ Chen 

ιεθέηδζακ ημ ιεηαααηζηυ θαζκυιεκμ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ζηα εκδμδαπέδζα 

ζοζηήιαηα εένιακζδξ. Δπζηεκηνχεδηακ ζηδ ζοιαμθή πμο έπμοκ ηυζμ δ 

πνμζπίπημοζα αηηζκμαμθία υζμ ηαζ δ επέκδοζδ ημο παηχιαημξ ζηδ εενιμηναζζαηή 

ηαηακμιή ηαηά ιήημξ αοημφ ηαζ ζηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Αηυιδ, ιεθέηδζακ ηδκ 

επίδναζδ ηδξ πνήζδξ παθζχκ, πθήνμοξ ή ιενζηήξ ηάθορδξ, ηαζ ηδξ λφθζκδξ επέκδοζδξ 

παηχιαημξ πάκς απυ ηζζιέκημ ή ιίβια βφρμο-ηζζιέκημο. Τθζηά, υπςξ ημ ηζζιέκημ ή 

ιίβιαηα αοημφ, απμηεθμφκ ηδ εενιζηή ιάγα ημο δαπέδμο ηαζ είκαζ ηα ιέζα 

απμεήηεοζδξ ηδξ εκένβεζαξ. Σα απμηεθέζιαηα πεζναιάηςκ ηαζ πνμζμιμζχζεςκ 

απμηάθορακ υηζ δ εενιμηναζία, πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ εηπειπυιεκδ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ζηδκ πνμζπίπημοζα θςηζζιέκδ πενζμπή ημο δαπέδμο, είκαζ αολδιέκδ 

ηαηά 8μC ζε ζπέζδ ιε ηδ εενιμηναζία ηδξ ζηζαζιέκδξ πενζμπήξ. Ζ πνήζδ παθζμφ 

αολάκεζ αοηή ηδ εενιμηναζζαηή δζαθμνά ζημοξ 15μC. Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία, πμο 

απμεδηεφεηαζ ζηδ εενιζηή ιάγα ημο δαπέδμο, ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ 

εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ βζα εένιακζδ ηαηά 30% ηαζ πενζζζυηενμ. Πανυθα αοηά, δ 

εφνεζδ ηαζ εθανιμβή ελεθζηηζηχκ αθβμνίειςκ ζοκεπίγεζ κα είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ 

επίηεολδ ηδξ ιέβζζηδξ δοκαηήξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ 

δζαηήνδζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ. 

 

Γεκζηυηενα, δ εένιακζδ ιέζς αηηζκμαμθίαξ ειθακίγεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα ζε 

ζπέζδ ιε ηδ εένιακζδ ιέζς ζοκαβςβήξ. Έκα απυ αοηά είκαζ δ ελμζημκυιδζδ 

γςηζημφ πχνμο, ηαεχξ δ αηηζκμαμθία απμννμθάηαζ άιεζα απυ ημ ηηζνζαηυ ηέθοθμξ, 

ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ εκδμδαπέδζςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ, απυ ημ πάηςια. Ζ 

εενιζηή ιάγα ημο παηχιαημξ ιε ηδ ζεζνά ηδξ απμεδηεφεζ ηδκ εκένβεζα ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ, ηάκμκηαξ δοκαηή ηδκ ηαθφηενδ ηαηακμιή ηςκ εκενβεζαηχκ θμνηίςκ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Όζμ ποηκυηενδ, υιςξ, είκαζ δ εενιζηή ιάγα ημο 

δαπέδμο (π.π. ηζζιέκημ) ηυζμ ιεβαθφηενεξ είκαζ ηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ημο πχνμο. Ζ πνήζδ οθζηχκ αθθαβήξ 

θάζδξ ακηί άθθςκ οθζηχκ εββοάηαζ ιεβάθδ απμεήηεοζδ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ 

ιέζα ζημ ζηεκυ εφνμξ ηςκ εενιμηναζζχκ πμο ζοκακηχκηαζ ηοπζηά ζηα ηηίνζα, 

αεθηζχκμκηαξ έηζζ ημ επίπεδμ εενιζηήξ άκεζδξ. Παναηάης παναηίεεηαζ έκα 

πανάδεζβια εκδμδαπέδζμο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ, ιε πθάηεξ PCM ζηαεενμφ 

ζπήιαημξ, πμο πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ ζημζαάδεξ: ιυκςζδ πμθοζηονεκίμο, 

δθεηηνζημφξ εενιακηήνεξ, PCM, δζάηεκμ αένα ηαζ λφθζκμ πάηςια. Καηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ κφπηαξ, υηακ δ ηζιή ημο νεφιαημξ είκαζ θεδκυηενδ, μζ δθεηηνζημί εενιακηήνεξ 

εενιαίκμοκ ηαζ θζχκμοκ ημ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ ζφζηδια 

απμεδηεφεζ εκένβεζα. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, μζ εενιακηήνεξ ηθείκμοκ ηαζ ημ 

PCM ζηενεμπμζείηαζ απεθεοεενχκμκηαξ ηδκ απμεδηεοιέκδ εενιυηδηα. Ζ ζοιαμθή 
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ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ πνήιαημξ είκαζ, 

υπςξ θαίκεηαζ, αλζμζδιείςηδ. 

 

 
 

Πμθθμί δζαηεηνζιέκμζ ενεοκδηέξ πνυηεζκακ ηαζ ιεθέηδζακ ζοζηήιαηα εκδμδαπέδζαξ 

εένιακζδξ ιε εκζςιαηςιέκα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ. Οζ Farid ηαζ Kong ιεθέηδζακ ηδ 

ζοιπενζθμνά δομ ηζζιεκηέκζςκ πθαηχκ, πμο πενζείπακ ημ PCM CaCl2@6H2O. 

Παναηδνήεδηε υηζ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ απθή, δ δζπθή ηζζιεκηέκζα πθάηα ιε ημ PCM 

ειθάκζγε ιζηνυηενεξ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ. Δπίζδξ, δζαηδνμφζε απμδεηηή 

επζθακεζαηή εενιμηναζία ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, πανυθμ πμο δ 

δζαδζηαζία εένιακζδξ δζήνηδζε ιυκμ 8 χνεξ. Άθθμξ ιεθεηδηήξ, μ Amir , 

αζπμθήεδηε ιε ηδ εενιζηή ζοιπενζθμνά δομ εκδμδαπέδζςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ, 

απμηεθμφιεκςκ απυ κενυ ηαζ παναθίκδ ακηίζημζπα, ημπμεεηδιέκςκ εκηυξ 

ηζζιεκηέκζαξ ηαηαζηεοήξ. Απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ημ ζφζηδια ιε ημ PCM, ακ ηαζ 

ιζηνυηενμ ζε δζαζηάζεζξ (134mm πάπμξ έκακηζ 152mm), απμεήηεοζε πενζζζυηενδ 

θακεάκμοζα εενιυηδηα (2880 έκακηζ 2415 kJ/m2) ηαζ πανείπε ιεβαθφηενδ εενιζηή 

άκεζδ. 

 

 
 

Αλζμζδιείςηδ είκαζ ηζ δ ιεθέηδ ημο ενεοκδηή Nagano . Πανμοζίαζε έκα εκδμδαπέδζμ 

ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ ιε θακεάκμοζα εενιυηδηα ζηα ηηίνζα. Σμ ειααδυ ημο 

πεζναιαηζημφ δαπέδμο ήηακ 0.5m2. Υνδζζιμπμζήεδηε ςξ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ, 

ιίβια παναθίκδξ ζε ιμνθή ηυηηςκ. Σμ ζοζηεοαζιέκμ PCM πάπμοξ 3cm 

ημπμεεηήεδηε ηάης απυ πάηςια ιε πμθθαπθέξ ιζηνέξ μπέξ. ημ ηέθμξ ιεηνήεδηακ μζ 

εενιμηναζζαηέξ αθθαβέξ ημο δςιαηίμο ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ απμεδηεοιέκδξ 

εκένβεζαξ. Σα απμηεθέζιαηα ήηακ ζηακμπμζδηζηά, ηαεχξ απέδεζλακ υηζ ιζα ηέημζμο 

είδμοξ δζάηαλδ ιπμνεί κα επζηφπεζ δζαπείνζζδ ηςκ εκενβεζαηχκ θμνηίςκ εκυξ πχνμο, 

ακ εθανιμζηεί. 

 

 
 

Μζα αηυιδ ηαζκμηυια ιεθέηδ ήηακ αοηή ηςκ Lin ηαζ άθθςκ , μζ μπμίμζ πανμοζίαζακ 

έκα κέμ είδμξ εκδμδαπέδζαξ εένιακζδξ ιε πνήζδ πθαηχκ PCM ζηαεενμφ ζπήιαημξ 

(SSPCM). Οζ ενεοκδηέξ δζελήβαβακ ηα πεζνάιαηά ημοξ ζε ιζα οπαίενζα ηαημζηία ζημ 

Πεηίκμ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ δ εενιμηναζία ηςκ πθαηχκ δζαηδνήεδηε 

ζηαεενή ζηδκ ηζιή ηδξ εενιμηναζίαξ αθθαβήξ θάζδξ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια 

ιεηά απυ ηδκ παφζδ ηςκ εενιακηήνςκ. Πενζζζυηενδ απυ ηδ ιζζή πμζυηδηα ηδξ 

μθζηήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιεηαημπίζηδηε απυ ηζξ χνεξ αζπιήξ ζηζξ χνεξ παιδθήξ 

γήηδζδξ, επζθένμκηαξ αλζμζδιείςηα μζημκμιζηά μθέθδ. ηδκ επυιεκδ ιεθέηδ ημοξ 

ακέπηολακ έκα ιμκηέθμ πνμξ ακάθοζδ ηςκ εενιζηχκ επζδυζεςκ ημο ίδζμο 

ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ηαζ ηςκ επζννμχκ δζαθυνςκ παναβυκηςκ, οπμδεζηκφμκηαξ ηδ 

δοκαηυηδηα πνήζδξ ημο ζε πμζηίθα ηθίιαηα, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ εκυξ ζςζημφ 

ζπεδζαζιμφ ηάεε θμνά. Ο Xu ,εκ ζοκεπεία, επέηηεζκε αηυιδ πενζζζυηενμ ηδ 

ζοβηεηνζιέκδ ιεθέηδ, αεθηζζημπμζχκηαξ παναιέηνμοξ ημο ζοζηήιαημξ, υπςξ δ 

εενιμηναζία ηήλδξ, δ εενιζηή αβςβζιυηδηα ημο PCM, δ εενιυηδηα ηήλδξ, ημ πάπμξ 

ηςκ πθαηχκ PCM, ημ είδμξ ημο ιμκςηζημφ οθζημφ ηαζ ηέθμξ, ημ ζηνχια ημο αένα 

ιεηαλφ πθαηχκ ηαζ δαπέδμο. 
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Ονμθέξ PCM 

 

Ζ έκκμζα ηδξ «μνμθήξ» παναηηδνίγεζ ηδκ εζςηενζηή επέκδοζδ ιζαξ ζηεπήξ, είκαζ ιε 

απθμφζηενα θυβζα ημ ηααάκζ εκυξ δςιαηίμο. Απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ ηιήια ηδξ 

ζηεπήξ, ηαεχξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηυζμ βζα εένιακζδ υζμ ηαζ βζα δνμζζζιυ 

ζηα ηηίνζα ιε ηδ αμήεεζα ηςκ PCM. Μενζηέξ απυ ηζξ ιεθέηεξ δζαθυνςκ επζζηδιυκςκ 

πμο αλίγεζ κα ακαθενεμφκ, παναηίεεκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

 

Ο Bruno ακέπηολε έκα ζφζηδια δνμζζζιμφ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ οθζηχκ αθθαβήξ 

θάζδξ. Ζ απμεήηεοζδ ηδξ εκένβεζαξ βζκυηακ ηαηά ηζξ χνεξ παιδθήξ γήηδζδξ ηαζ δ 

πνήζδ ηδξ ηαηά ηζξ χνεξ αζπιήξ. Σμ PCM, πμο πνδζζιμπμζήεδηε, είπε ζδιείμ ηήλδξ 

ιε εφνμξ 20-30μC, εφνμξ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηάθθδθδ εενιμηναζία εενιζηήξ 

άκεζδξ ημο ζοβηεηνζιέκμο δςιαηίμο. 

 

 
 

Αηυιδ, μ Benard ιεθέηδζε ζημ Πενμφ ιζα δθζαηή ζηέβδ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ ςξ 

πνμξ ηδκ ζηακυηδηά ηδξ κα δζαηδνεί ζζμεενιζηέξ ηζξ ζοκεήηεξ εκυξ πεζναιαηζημφ 

εηημθαπηδνίμο πηδκχκ. Σμ ηεθεοηαίμ ήηακ πςνζζιέκμ ζε δομ ζοκδεδειέκα ιεηαλφ 

ημοξ ηιήιαηα, ιζα αοθή ηαζ ιζα εενιαζκυιεκδ πενίθναλδ. Γομ διζηοηθζηέξ 

δελαιεκέξ, μζ επζθάκεζεξ ηςκ μπμίςκ ήηακ ηαθοιιέκεξ ιε βοαθί, βειάηεξ ιε 42kg 

παναθίκδξ ανίζημκηακ ημπμεεηδιέκεξ ηάης απυ αενμζηεβή, βοάθζκδ ζηεπή. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, βζα κα δζαηδνδεεί δ εενιμηναζία ηδξ πενίθναλδξ ιεηαλφ 22 ηαζ 

30μC, ημπμεεημφκηακ ιεηαλφ βοάθζκδξ μνμθήξ ηαζ δελαιεκχκ παναθίκδξ, 

ηαηάθθδθμζ, ιεβάθμο πάπμοξ ιμκςηέξ πμθομονεεάκδξ. 

 

 
 

Έκα ζφζηδια εένιακζδξ πχνμο, πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ ημπμεέηδζδ PCM ζημ 

δζάηεκμ ηδξ μνμθήξ, ακαπηφπεδηε ηαζ απυ ημοξ Gutherz ηαζ Schiler . ε αοηυ ημ 

ζφζηδια, δθζαηά ηάημπηνα πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηδκ ηαεμδήβδζδ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ απυ ημ πανάεονμ πνμξ ηα PCM. Σμ ζδιακηζηυηενμ πθεμκέηηδια ημο 

ζοζηήιαημξ είκαζ δ δοκαηυηδηά ημο κα εηιεηαθθεφεηαζ ιζα ιεβάθδ πενζμπή βζα ηδκ 

απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ, πςνίξ ηδκ ακάβηδ ηενάζηζςκ υβηςκ ιέζμο 

απμεήηεοζδξ, πνάβια απαναίηδημ ζε έκα ζφζηδια απμεήηεοζδξ αζζεδηήξ 

εενιυηδηαξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ έδεζλακ υηζ ιε ηδ πνήζδ 

ημο ζοζηήιαημξ ιπμνμφκ κα ακαηηδεμφκ απυ 17% έςξ ηαζ 36% ηδξ παιέκδξ 

εενιυηδηαξ απυ ηα ανπζηά ηένδδ. 

 

Ο Turnpenny ηαζ άθθμζ ιεθέηδζακ ιε ηδ ζεζνά ημοξ ιζα δζάηαλδ απμεήηεοζδξ 

θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ, απμηεθμφιεκδξ απυ ζςθήκεξ εκζςιαηςιέκμοξ ζε οθζηυ 

αθθαβήξ θάζδξ. ημπυξ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ήηακ δ απμεήηεοζδ ηδξ δνμζζάξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ηαζ δ απεθεοεένςζή ηδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Με ηδ 

αμήεεζα εκυξ ιμκμδζάζηαημο ιμκηέθμο πνμζμιμίςζδξ ηδξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ 

απυ ημκ αένα ζημ PCM, μζ ιεθεηδηέξ ηαηάθενακ κα πναβιαημπμζήζμοκ ηδ 

δζαζηαζζμθυβδζδ ηδξ πεζναιαηζηήξ δζάηαλδξ.Μζα ηεθεοηαία ιεθέηδ, πμο αλίγεζ κα 

ακαθενεεί, είκαζ αοηή ηςκ ενεοκδηχκ Kodo ηαζ Ibamoto ςξ πνμξ ηδκ επίδναζδ ηδξ 

πνήζδξ PCM ζε ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ, εβηαηεζηδιέκα ζηζξ μνμθέξ ηηζνίςκ ιε 
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βναθεία. ηα ζοβηεηνζιέκα ηηίνζα, δ ιμκςηζηή επέκδοζδ ηδξ ζακίδαξ μνμθήξ 

ειπθμοηίζηδηε ιε ιζηνμ-ζοζηεοαζιέκμ PCM, ζδιείμο ηήλδξ βφνς ζημοξ 25 μC, 

υπμο είκαζ ηαζ δ εενιμηναζία εενιζηήξ άκεζδξ ημο πχνμο. 

 

 
 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, μ ροπνυξ αέναξ απυ ηδ ιμκάδα δζαπείνζζδξ αένα 

(AHU) εζζένπεηαζ ζημ πχνμ ηδξ μνμθήξ ρφπμκηαξ ηδ ζακίδα ιε ημ PCM, ιε 

απμηέθεζια ημ ηεθεοηαίμ κα απμεδηεφεζ ροηηζηή εκένβεζα ζημ εζςηενζηυ ημο. Ζ 

εκένβεζα αοηή απμδίδεηαζ ζημ δςιάηζμ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ςνχκ πμο ημ εενιζηυ 

θμνηίμ βίκεηαζ ιέβζζημ, ηναηχκηαξ ημ δνμζενυ. Απυ ηδκ πεζναιαηζηή ιεθέηδ 

απμδείπεδηε υηζ δ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ δςιαηίμο ζηζξ χνεξ αζπιήξ είκαζ ηδξ 

ηάλδξ ηςκ 2μC ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ 6μC, πμο παναηδνμφκηαζ υηακ δεκ 

πνδζζιμπμζδεεί ζακίδα μνμθήξ ιε PCM. ε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζφζηδια πανμοζζάγεζ ηα επυιεκα πθεμκεηηήιαηα: 

 

 
 

Απμηεθεζιαηζηυηενδ απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ, θυβς ηδξ ορδθήξ ποηκυηδηαξ ημο 

ροπνμφ αένα πμο ένπεηαζ ζε επαθή ιε ηδ ζακίδα μνμθήξ PCM. 

 

• Μεβαθφηενδ επζθάκεζα απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ, θυβς ηδξ απνυζημπηδξ νμήξ ημο 

ροπνμφ αένα ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο μνμθήξ, πςνίξ ηδκ επίδναζδ μπμζαζδήπμηε 

αηηζκμαμθίαξ. 

 

• Αφλδζδ ημο επζπέδμο εενιζηήξ άκεζδξ ημο δςιαηίμο, ηαεχξ δ εενιμηναζία ηδξ 

ζακίδαξ μνμθήξ δζαηδνείηαζ ζημ ζδιείμ ηήλδξ ημο PCM βζα ιζα ανηεηά εηηεηαιέκδ 

πνμκζηή πενίμδμ. 

 

 
 

Ζθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ αένα ιε PCM 

 

Μζα απυ ηζξ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ πνήζδξ PCM ζε εκενβδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα 

εένιακζδξ ηηζνίςκ, πναβιαημπμζήεδηε ημ 1949 ζηδκ Αιενζηή απυ ημοξ Telkes ηαζ 

Raymond . Δπνυηεζημ βζα ηδ ιεθέηδ ιζαξ ιμκχνμθδξ ζδζςηζηήξ ηαημζηίαξ 5 

δςιαηίςκ, ζοκμθζηήξ έηηαζδξ 135m2, ιήημοξ 23m ηαζ πθάημοξ εκυξ δςιαηίμο. Ζ 

ζοβηέκηνςζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζκυηακ ιε ηδ αμήεεζα 18 δθζαηχκ ζοθθεηηχκ, 

ηαηαζηεοαζιέκςκ απυ βαθαακζζιέκεξ απμννμθδηζηέξ πθάηεξ θεπημφ πάπμοξ, 

ααιιέκεξ ιαφνεξ ηαζ ηαθοιιέκεξ ιε δζπθά βοάθζκα πθαίζζα δζαζηάζεςκ 1.2 x 3.0m. 

Ζ δθζαηή εκένβεζα, αθμφ ανπζηά δεζιεουηακ απυ ημοξ ζοθθέηηεξ, ιεηαθενυηακ, ιε 

ηδ αμήεεζα ακειζζηήνα, ηαηά ιήημξ εκυξ αβςβμφ, ηαηαθήβμκηαξ ζε ηνία δμπεία 

απμεήηεοζδξ, ημπμεεηδιέκα ζηζξ πθεονέξ ηςκ δςιαηίςκ. Σα δμπεία απμεήηεοζδξ, ιε 

ηδ ζεζνά ημοξ, πενζείπακ ηάδμοξ πςνδηζηυηδηαξ 5 βαθμκζχκ, βειάημοξ ιε άθαξ ημο 

Glauber (Νa2SO4 · 10H O), δδθαδή ιε οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ. Γζα ημ ζοβηεηνζιέκμ 

ζφζηδια, δ ζοκμθζηή πνήζδ 21 ηυκςκ απυ ημ PCM δδιζμονβεί δοκαιζηυ εενιζηήξ 

απμεήηεοζδξ 11 GJ, πμζυ πμο ακηζζημζπεί ζημ εενιζηυ θμνηίμ 12 διενχκ, βζα 

δζαηφιακζδ εενιμηναζίαξ απυ αοηήκ ημο δςιαηίμο έςξ αοηήκ ηδξ ηήλδξ (32 μC). Ζ 

ηαημζηία ηαηαζηεοάζηδηε ημ 1948 ιε ηυζημξ 20000$, εκχ ημ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ 

ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ ήηακ 3000$. Ζ θεζημονβία ημο δζαηδνήεδηε βζα 2 πνυκζα, 
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πανέπμκηαξ εενιζηή άκεζδ 21 μC, πςνίξ ηδκ ακάβηδ πνήζδξ δεοηενεφμκημξ 

αμδεδηζημφ ζοζηήιαημξ εένιακζδξ. Πανυθα αοηά, ημ πείναια ηεθείςζε ακεπζηοπχξ, 

θυβς ηδξ δζάζπαζδξ ημο έκοδνμο άθαημξ, ιζαξ ηαζ μζ ιέεμδμζ απμθοβήξ ηδξ δεκ είπακ 

πνμθάαεζ κα ακαπηοπεμφκ εηείκδ ηδκ επμπή. 

 

 
 

Μζα αηυιδ εθανιμβή PCM ζε δθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ αένα ιε PCM 

πναβιαημπμζήεδηε απυ ημοξ Κακαδμφξ επζζηήιμκεξ Hodgins ηαζ Hoffman . Ζ ιεθέηδ 

ημοξ έβζκε ζε δζχνμθδ ηαημζηία 111m2, εκχ ημ ζφζηδια εενιζηήξ απμεήηεοζδξ 

πενζθάιαακε 12 ηυκμοξ άθαημξ Glauber, εκζζποιέκμο ιε πονζηζηυ κάηνζμ ηαζ 

πενζέπμκημξ πνςιζηυ άθαξ ςξ ακαζηαθηζηυ ιέζμ δζάανςζδξ. Όπςξ ηαζ ζημ 

πνμβεκέζηενμ ζφζηδια, ημ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ απμηεθμφζε ημ πενζεπυιεκμ 

παθφαδζκςκ δμπείςκ, ημπμεεηδιέκςκ ηάεεηα. Παν‟ υθεξ ηζξ πνμζεήηεξ, ημ πείναια 

ηαζ πάθζ απέηοπε, αθμφ δ δζάζπαζδ ημο άθαημξ δεκ απμθεφπεδηε. 

 

 
 

Ζ απμηοπία ηςκ δομ παναπάκς πνμζπαεεζχκ δδιζμφνβδζε ηδκ ακάβηδ ανζειδηζηήξ 

ιμκηεθμπμίδζδξ ηςκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ αένα ιε πνήζδ PCM. Σμ 

εβπείνδια έβζκε απυ ημοξ Jurinak ηαζ Abdel-Khalik . Ζ επίδναζδ παναβυκηςκ, υπςξ 

μζ δζαζηάζεζξ ηαζ ηα εενιζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιμκάδαξ απμεήηεοζδξ, δ επζθάκεζα 

ηαζ δ ημπμεεζία ηςκ ζοθθεηηχκ, ηαζ πςξ αοημί μζ πανάβμκηεξ επζδνμφκ ζηδ 

θεζημονβζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ, ενεοκήεδηακ ιέζς ηαηάθθδθςκ πεζναιάηςκ. ηα 

πεζνάιαηα αοηά ηα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ ημ άθαξ 

Glauber ηαζ δ παναθίκδ. Σμ ηφνζμ ζοιπέναζια, ζημ μπμίμ ηαηέθδλακ μζ ενεοκδηέξ, 

ήηακ υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια απαζηεί πενίπμο ημ ¼ ημο υβημο απμεήηεοζδξ 

ιζαξ ηθίκδξ παθζηζχκ ηαζ ημ ½ ιζαξ απθήξ δελαιεκήξ κενμφ, άνα ςξ πνμξ ημ εέια ημο 

υβημο δ πνήζδ ημο είκαζ ανηεηά ζοιθένμοζα. 

 

Ο Enib ζπεδίαζε ηαζ ιεθέηδζε επζηοπχξ ηδ ζοιπενζθμνά εκυξ δθζαημφ εενιακηήνα 

αένα θοζζηήξ ηοηθμθμνίαξ, ιε απμεήηεοζδ ηδξ εκένβεζαξ ιέζς οθζημφ αθθαβήξ 

θάζδξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ελεηάζηδηε δ απυηνζζδ ημο ζοζηήιαημξ ηάης 

απυ θοζζμθμβζηέξ, πςνίξ θυνηζζδ, πενζααθθμκηζηέξ ζοκεήηεξ. Οζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ πενζμνίζηδηακ ιεηαλφ 19-41 μC εκχ δ διενήζζα μθζηή αηηζκμαμθία 

ηοιάκεδηε ζηα 4.9-19.9 MJ/m2. Ζ ιέβζζηδ εενιμηναζζαηή αφλδζδ ημο 

εενιαζκυιεκμο αένα παναηδνήεδηε ίζδ ιε 15 K, εκχ δ μθζηή απυδμζδ ημο 

ζοζηήιαημξ έθηαζε ημ 50%. ε βεκζηέξ βναιιέξ, ημ ζφζηδια ηνίεδηε ηαηάθθδθμ βζα 

πνήζδ ςξ δθζαηυξ εάθαιμξ λήνακζδξ βεςνβζηήξ ζμδεζάξ, ηαεχξ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ δεκ απαζηείηαζ άιεζδ έηεεζδ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 

 

 
 

Ζθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ κενμφ ιε PCM 

 

Ζ πνήζδ δθζαηχκ εενιακηήνςκ κενμφ βζα ηδ εένιακζδ ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ 

είκαζ πμθφ δζαδεδμιέκδ, ηαεχξ μζ ηεθεοηαίμζ απμηεθμφκ ιζα ζπεηζηά θεδκή ηαζ απθή 

θφζδ ςξ πνμξ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδ ιεηέπεζηα ζοκηήνδζή ημοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, 

πμθθμί ενεοκδηέξ ανήηακ εκδζαθένμοζα ηδκ εκζςιάηςζδ οθζηχκ αθθαβήξ θάζδξ ζε 
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ηέημζμο είδμοξ ζοζηήιαηα, έηζζ χζηε δ απμννμθυιεκδ απυ ημκ ήθζμ εενιυηδηα κα 

απμεδηεφεηαζ ηαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ υπμηε ηνίκεηαζ απαναίηδημ. 

 

Πνχημξ πμο αζπμθήεδηε ιε ηα δθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ κενμφ ιε PCM ήηακ μ 

Prakash . Αοηυξ ηαζ δ μιάδα ημο ακέθοζακ ηδ θεζημονβία εκυξ δθζαημφ εενιακηήνα 

κενμφ, ζημκ μπμίμ δ απμεήηεοζδ εκένβεζαξ πναβιαημπμζμφηακ απυ έκα ζηνχια 

PCM, ημπμεεηδιέκμ ζημκ ποειέκα ημο εενιακηήνα. Ζ θεζημονβία ημο έπεζ ςξ ελήξ: 

Καηά ηδ δζάνηεζα ςνχκ ιε δθζμθάκεζα, ημ κενυ γεζηαίκεηαζ ιεηαθένμκηαξ εενιυηδηα 

ζημ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ ηάης απυ αοηυ. Σζξ οπυθμζπεξ χνεξ ημ γεζηυ κενυ 

απμιαηνφκεηαζ ηαζ ακηζηαείζηαηαζ ιε ηνφμ, ημ μπμίμ απμννμθά ηδκ απμεδηεοιέκδ 

ζημ PCM εενιυηδηα, πνμηαθχκηαξ ηδκ αθθαβή ηδξ θάζδξ ημο, απυ οβνή ζε ζηενεή. 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ είδμξ ζοζηήιαημξ δεκ ήηακ ηυζμ απμδμηζηυ, θυβς ακεπανημφξ 

ιεηάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ιεηαλφ κενμφ ηαζ PCM. 

 

Οζ Bansal ηαζ Buddhi ιεθέηδζακ εεςνδηζηά ηδ θυνηζζδ ηαζ απμθυνηζζδ ιζαξ 

ηοθζκδνζηήξ ιμκάδαξ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ζε ηθεζζηυ ανυπμ ιε έκακ επίπεδμ 

ζοθθέηηδ. Σα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ήηακ δ παναθίκδ ηαζ ημ 

ζηεαηζηυ μλφ. 

 

Μζα ζοβηνζηζηή ιεθέηδ ακάιεζα ζε δθζαηά ζοζηήιαηα απμεήηεοζδξ θακεάκμοζαξ 

ηαζ αζζεδηήξ εενιυηδηαξ πναβιαημπμζήεδηε απυ ημ Chaurasia ηαζ άθθμοξ ιε ζηυπμ 

κα δζενεοκδεεί, ακ ηαζ βζα πυζμ πνμκζηυ δζάζηδια ημ γεζηαιέκμ απυ ημκ ήθζμ κενυ 

δζαηδνείηαζ εενιυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ, 

πνδζζιμπμζήεδηακ δομ πακμιμζυηοπεξ ιμκάδεξ απμεήηεοζδξ. Ζ ιζα πενζείπε ςξ 

οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ 17.5 kg παναθίκδξ (ζδιείμ ηήλδξ 54μC), ημπμεεηδιέκα ζημ 

εζςηενζηυ ηδξ ζε ζςθήκεξ αθμοιζκίμο, εκχ δ άθθδ πενζείπε απθχξ κενυ ζε ιζα 

δελαιεκή. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ μζ δομ ιμκάδεξ θμνηίζηδηακ πςνζζηά ιε ηδ 

αμήεεζα επίπεδςκ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ, ίδζαξ επζθάκεζαξ απμννυθδζδξ. Σα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ απέδεζλακ υηζ δ απμεήηεοζδ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ 

απμθένεζ πενζζζυηενμ γεζηυ κενυ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδκ αζζεδηή. 

 

 
 

Ανηεημί ενεοκδηέξ αζπμθήεδηακ ιε ηδ ζφβηνζζδ δμπείςκ απμεήηεοζδξ θακεάκμοζαξ 

εενιυηδηαξ δζαθμνεηζηχκ ιεβεεχκ. Σα δμπεία αοηά απμηεθμφκηαζ απυ έκακ ανζειυ 

ηθεζζηχκ ηοθζκδνζηχκ ζςθήκςκ βειάηςκ ιε ημ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ. Οζ ζςθήκεξ ιε 

ηδ ζεζνά ημοξ πενζαάθθμκηαζ απυ ημ νεοζηυ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ. Μζα ζπδιαηζηή 

απεζηυκζζδ αοηχκ ηςκ δμπείςκ θαίκεηαζ αημθμφεςξ: 

 

 
 

Δπυιεκμ πανάδεζβια ιεθέηδξ εκυξ δθζαημφ ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ιε κενυ είκαζ 

αοηή πμο δζελήπεδ απυ ημκ Kaygusuz ζηδκ πυθδ Trabzon ηδξ Σμονηίαξ ημ 1991. Σμ 

ζφζηδια αοη ζπεδζάζηδηε βζα ηδ εένιακζδ ενβμζηαζζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ έκακ δθζαηυ ζοθθέηηδ, ιζα δελαιεκή απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ, έκακ 

εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ κενμφ-αένα, έκακ εθεδνζηυ δθεηηνζηυ εενιακηήνα, ιζα 

ακηθία δζαηίκδζδξ ημο κενμφ ζημ ηφηθςια ζςθδκχζεςκ ηαζ ηέθμξ ελμπθζζιμφξ 

ιέηνδζδξ ηαζ αοημιάημο εθέβπμο. Ζ δθζαηή εκένβεζα, πμο δεζιεφεηαζ απυ ημοξ 

ζοθθέηηεξ, ιεηαθένεηαζ ζηδ δελαιεκή απμεήηεοζδξ ιε ηδ αμήεεζα κενμφ, πμο 

δζαννέεζ ηζξ ζςθδκχζεζξ ημο ηοηθχιαημξ. ημ εζςηενζηυ ηδξ δελαιεκήξ πενζέπμκηαζ 
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ιζηνυηενμζ ζςθήκεξ απυ πθςνζμφπμ πμθοαζκφθζμ, μζ μπμίμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ 

θζθμλεκμφκ 1500kg πθςνζμφπμο αζαεζηίμο 6 ιμνίςκ κενμφ. Έηζζ, δ απμεήηεοζδ ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο PCM ηδξ δελαιεκήξ ηαζ δ εενιυηδηα 

απμδίδεηαζ ή απμιαηνφκεηαζ απυ ημ πχνμ ημο ηηζνίμο, ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο 

ηεθεοηαίμο ηάεε θμνά. ηδκ πενίπηςζδ πμο απαζηείηαζ εενιζηυ θμνηίμ, ημ ζφζηδια 

ιπμνεί κα ημ απμδχζεζ ιε ηδ αμήεεζα ηυζμ ηδξ δελαιεκήξ υζμ ηαζ ημο εθεδνζημφ 

εενιακηήνα. Καηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ, ζοβηνίεδηακ μζ απμδυζεζξ ημο απθμφ 

δθζαημφ ζοθθέηηδ ηαζ ημο ζοβηεηνζιέκμο δθζαημφ ζοζηήιαημξ ιε PCM. Ζ δζαθμνά 

ήηακ ζδιακηζηή, ηαεχξ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ μ ααειυξ απυδμζδξ ήηακ 0.6 εκχ ζηδ 

δεφηενδ 0.7, μθείθεηαζ δε ζηδκ αδοκαιία ημο απθμφ ζοθθέηηδ κα απμεδηεφζεζ ηδ 

εενιυηδηα ηαηά ηδ δζάνηεζα διενχκ ιε ζοκκεθζά. Δηηυξ ηδξ πεζναιαηζηήξ 

δζαδζηαζίαξ, δ ιεθέηδ ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ πενζθάιαακε ηαζ εεςνδηζηή 

δζενεφκδζδ, ιε ηδκ ηαηαζηεοή ανζειδηζηχκ πνμζμιμζςηζηχκ ιμκηέθςκ. Σεθζηά, 

απμδείπεδηε υηζ ημ ζοβηεηνζιέκμ δθζαηυ ζφζηδια εένιακζδξ ιπμνεί κα εθανιμζηεί 

απμδμηζηά βζα ηδκ απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ μζηζαηήξ πνήζδξ, εζδζηά υηακ ςξ οθζηυ 

αθθαβήξ θάζδξ πνδζζιμπμζδεεί είηε ημ άθαξ Glauber είηε ημ πθςνζμφπμ αζαέζηζμ 6 

ιμνίςκ κενμφ. 

 

Οζ Esen ηαζ Ayhan ακέπηολακ ηδκ ανζειδηζηή πνμζμιμίςζδ ζοζηήιαημξ 

αναποπνυεεζιδξ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ, ημο μπμίμο δ δελαιεκή απμεήηεοζδξ 

πενζέπεζ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ ημοξ έδεζλακ υηζ μζ 

ζδζυηδηεξ ημο PCM, δ αηηίκα ηςκ ηοθίκδνςκ πμο ημ πενζέπμοκ, δ πανμπή ιάγαξ ηαζ δ 

εενιμηναζία εζζυδμο ημο οβνμφ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ, είκαζ πανάβμκηεξ πμο πνέπεζ 

κα επζθέβμκηαζ πνμζεηηζηά, έηζζ χζηε δ θεζημονβία ηδξ δελαιεκήξ κα είκαζ δ αέθηζζηδ 

δοκαηή. Γομ πνυκζα ανβυηενα, μζ ίδζμζ ενεοκδηέξ ελέηαζακ ζοβηνζηζηά δομ 

δζαθμνεηζηά είδδ δελαιεκχκ απμεήηεοζδξ ιε ζημπυ ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ 

ιεηαααηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηδξ ηαεειζάξ ηαηά ηδκ αθθαβή θάζδξ. ηδκ πνχηδ 

πενίπηςζδ, δ δελαιεκή πενζείπε ημ PCM, ημπμεεηδιέκμ ζημ εζςηενζηυ ηοθίκδνςκ, 

εκχ ημ νεοζηυ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ έννεε πανάθθδθα ζε αοημφξ. Ακηίεεηα ζηδ 

δεφηενδ πενίπηςζδ, ημ νεοζηυ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ήηακ αοηυ πμο έννεε ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ ζςθήκςκ ηδξ δελαιεκήξ, μζ μπμίμζ ιε ηδ ζεζνά ημοξ πενζαάθθμκηακ 

απυ ημ PCM. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ ιμκηεθμπμίδζδξ ηςκ δομ εζδχκ δελαιεκχκ 

απέδεζλακ υηζ δ εηθμβή ημο ηαηάθθδθμο βζα ηδκ εθανιμβή PCM ηαζ δ δζάηαλδ ηδξ 

δελαιεκήξ απμεήηεοζδξ είκαζ πανάιεηνμζ πμο πνέπεζ κα ελεηάγμκηαζ ηαοηυπνμκα. 

Αηυιδ, θάκδηε υηζ μζ εενιμθοζζηέξ ζδζυηδηεξ ημο επζθεβιέκμο PCM παίγμοκ 

ζδιακηζηυ νυθμ ζημκ ηαεμνζζιυ ημο πνυκμο ηήλδξ ημο. Σέθμξ, δζαπζζηχεδηε υηζ ημ 

δεφηενμ είδμξ δελαιεκήξ ήηακ πμθφ πζμ απμδμηζηυ ςξ πνμξ ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ 

πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε ζπέζδ ιε ημ πνχημ. Μζα αηυιδ ένεοκα ημο 

Esen αθμνμφζε ζηδκ πεζναιαηζηή ηαζ εεςνδηζηή ιεθέηδ ηδξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ 

ζε ηοθζκδνζηή δελαιεκή απμεήηεοζδξ ιε PCM, ζοκδοαζιέκδξ ιε δθζαηυ ζφζηδια 

εένιακζδξ. Σμ ίδζμ ζφζηδια πνδζζιμπμζήεδηε ηαζ απυ ημκ Kaygusuz ζε πεζνάιαηα, 

ηαηά ηα μπμία ιζα δελαιεκή απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ υβημο 4.25m3, πθδνχεδηε ιε 

1090kg ζοζηεοαζιέκμο πθςνζμφπμο αζαεζηίμο 6 ιμνίςκ κενμφ. Οζ δθζαημί 

ζοθθέηηεξ, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ, ααζίγμοκ ηδ θεζημονβία ημοξ ζηδκ ηοηθμθμνία 

κενμφ ζηζξ ζςθδκχζεζ ημο ζοζηήιαημξ.Σμπμεεηήεδηακ πνμζακαημθζζιέκμζ πνμξ ημκ 

ζζδιενζκυ ηαζ οπυ βςκία 48μ ςξ πνμξ ηδκ επζθάκεζα ημο μνίγμκηα. Σμ ααζζηυ 

ζοιπέναζια απυ ηδκ παναπάκς πεζναιαηζηή δζαδζηαζία ήηακ ιάθθμκ ανκδηζηυ, 

ηαεχξ δζαπζζηχεδηε υηζ δ απμεδηεοιέκδ απυ ημ ζφζηδια εενιυηδηα ήηακ 

ακεπανηήξ βζα εενιζηή πνήζδ. 
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Μζα αηυιδ ιεθέηδ δθζαημφ εενιζημφ ζοζηήιαημξ ακηθζχκ ιε ηδ πνήζδ PCM βζα 

μζηζαηή εένιακζδ έβζκε απυ ημκ Kaygusuz . 

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ζφζηδια εένιακζδξ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηζξ πνμδβμφιεκεξ εζηυκεξ, 

απμηεθεί ημ ζοκδοαζιυ εκυξ δθζαημφ ζοζηήιαημξ απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ιε PCM 

ηαζ εκυξ ζοζηήιαημξ εενιζηχκ ακηθζχκ. Απμηεθείηαζ απυ επίπεδμοξ, οδνυροηημοξ, 

δθζαημφξ ζοθθέηηεξ, ιζα δελαιεκή απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ ιε PCM, ιζα εενιζηή 

ακηθία (ελαηιζζηήξ), έκακ αενυροηημ ζοιποηκςηή, ιζα ακηθία ηοηθμθμνίαξ ημο 

κενμφ, έκακ εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ οβνμφ-αένα βζα άιεζδ δθζαηή εένιακζδ, έκακ 

εθεδνζηυ εενιακηήνα ηαζ ιενζηά αηυιδ ιένδ ζοιααηζημφ ελμπθζζιμφ. Ζ ιεθέηδ ημο 

ενεοκδηή επζηεκηνχεδηε ζε δομ είδδ θεζημονβίαξ ημο ζοζηήιαημξ, ακάθμβα ιε ημκ 

ηνυπμ ζφκδεζδξ ηςκ ακηθζχκ ηαζ ηδξ δελαιεκή απμεήηεοζδξ ιεηαλφ ημοξ. Οζ δομ 

αοημί ηνυπμζ είκαζ είηε ζε ζεζνά είηε πανάθθδθα. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ πεζναιάηςκ 

έδεζλακ υηζ, ηαηά ηδ ζφκδεζδ ζε ζεζνά, ιζα ζπεηζηά ορδθή απυδμζδ ζοθθεηηχκ, ηδξ 

ηάλδξ ημο 60-68%, ιπμνμφζε κα επζηεοπεεί πνδζζιμπμζχκηαξ επίπεδμοξ, 

οδνυροηημοξ, δθζαημφξ ζοθθέηηεξ ζοκμθζηήξ επζθάκεζαξ 30 m2. ηδκ πανάθθδθδ 

ζφκδεζδ, δ απυδμζδ ηςκ ζοθθεηηχκ θάκδηε κα πμζηίθεζ ςξ πνμξ ηδκ ηζιή ηδξ, 

εηηεζκυιεκδ ζε έκα εφνμξ ηδξ ηάλδξ ημο 48-60%. Πανυθα αοηά, ηαζ ζηζξ δομ 

πενζπηχζεζξ δ απυδμζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απμεήηεοζδξ ήηακ πμθφ ιζηνυηενδ απυ αοηή 

ηςκ ζοθθεηηχκ. ε βεκζηέξ βναιιέξ ηα ζοιπενάζιαηα απυ ηδ ιεθέηδ ημο ζοζηήιαημξ 

ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ ζδιεία: 

 

• Ζ πνήζδ ημο δθζαημφ ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ιε PCM, πςνίξ ηδ ζοκενβαζία ημο 

ζοζηήιαημξ ακηθζχκ, αδοκαηεί κα ηαθφρεζ επανηχξ ηζξ ακάβηεξ εένιακζδξ 

ηηζνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ βζα ηζξ δεδμιέκεξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ δζελαβςβήξ ηδξ 

ιεθέηδξ. 

 

• Ζ πνήζδ εενιζηχκ ακηθζχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε δθζαηέξ ή άθθμο ηφπμο εενιζηέξ 

πδβέξ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ελμζημκυιδζδ αλζμζδιείςηςκ πμζχκ εκένβεζαξ. 

 

• Ζ θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ ζε πανάθθδθδ ζφκδεζδ παναηηδνίγεηαζ απυ 

ιεβαθφηενδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζε ζπέζδ ιε ηδ ζφκδεζδ ζε ζεζνά. Κζ αοηυ βζαηί 

ζηδκ πανάθθδθδ ζφκδεζδ ημ ζφζηδια πνδζζιμπμζεί ηαοηυπνμκα ηυζμ ημκ αένα υζμ 

ηαζ ημκ ήθζμ ςξ πδβέξ εενιυηδηαξ ημο ελαηιζζηή, ακηίεεηα ιε ηδ ζφκδεζδ ζε ζεζνά, 

πμο πνδζζιμπμζεί ιμκάπα ηδκ απμεδηεοιέκδ ζηδ δελαιεκή δθζαηή εενιυηδηα. 

 

• Ζ πμζυηδηα ηδξ απμεδηεοιέκδξ εκένβεζαξ ζηδ δελαιεκή ημο ζοβηεηνζιέκμο 

ζοζηήιαημξ είκαζ ιζηνυηενδ αοηήξ, πμο είπε εηηζιδεεί απυ ημοξ εεςνδηζημφξ 

οπμθμβζζιμφξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηδξ δελαιεκήξ, δδθαδή ημ 

πθςνζμφπμ πμθοαζκφθζμ, ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ παιδθή εενιζηή αβςβζιυηδηα. Ωξ 

απμηέθεζια, δ δθζαηή εκένβεζα, πμο απμννμθάηαζ απυ ημοξ ζοθθέηηεξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ιέναξ, δεκ επανηεί βζα ηδκ πθήνδ ηήλδ ημο PCM ηδξ δελαιεκήξ. Έηζζ, δ 

εκένβεζα, πμο ηεθζηά απμεδηεφεηαζ ζε αοηήκ, είκαζ θζβυηενδ απυ ηδκ εεςνδηζηά 

ακαιεκυιεκδ. 

 

• Ακάιεζα ζηα οθζηά αθθαβήξ θάζδξ πμο δμηζιάζηδηακ, ημ πθςνζμφπμ αζαέζηζμ 10 

ιμνίςκ κενμφ ήηακ ημ αέθηζζημ βζα πνήζδ ζηδ ζοβηεηνζιέκδ εθανιμβή. 
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Ο ενεοκδηήξ Canbazoglou ηαζ άθθμζ πανμοζίαζακ ηα απμηεθέζιαηα ιεθεηχκ πάκς 

ζηδκ απμεήηεοζδ δθζαηήξ εκένβεζαξ ιε πνήζδ εεζχδμοξ καηνίμο 5 ιμνίςκ κενμφ 

(Na2S2O3 . 5H2O) ςξ PCM, ζε έκα ζοιααηζηυ ζφζηδια δθζαηήξ εένιακζδξ. ηδ 

ιεθέηδ αοηή, πνδζζιμπμζήεδηε έκα πεζναιαηζηυ, ακμζπημφ ανυπμο, παεδηζηυ δθζαηυ 

ζφζηδια θοζζηήξ ηοηθμθμνίαξ βζα ηδκ πανμπή γεζημφ κενμφ μζηζαηήξ πνήζδξ. Σμ 

ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ δθζαημφξ ζοθθέηηεξ, δελαιεκέξ ηνφμο ηαζ γεζημφ κενμφ, 

εκχ πανάθθδθα είκαζ εθμδζαζιέκμ ιε εζδζημφξ αζζεδηήνεξ βζα ηδ δζελαβςβή 

ιεηνήζεςκ.ε έκα πείναια πμο δζελήπεεζ ζε ιία δελαιεκή ημπμεεηήεδηακ ζε ηνεζξ 

ζεζνέξ θζάθεξ πμθοαζεοθεκίμο 0.44l, ηαεειζά απυ ηζξ μπμίεξ πενζείπε 0.735kg ημο 

PCM πμο πνμακαθένεδηε. Ο υβημξ ημο οθζημφ αθθαβήξ θάζδξ ηαζ ημο κενμφ ιέζα 

ζηδ δελαιεκή ιεηνήεδηακ 107.8 ηαζ 82.2l ακηίζημζπα, εκχ δ μθζηή ιάγα ημο PCM 

ήηακ 180 kg. οκμθζηά, δ πμζυηδηα ηδξ ζοζζςνεοιέκδξ εενιυηδηαξ ζηδ δελαιεκή ιε 

PCM ημο ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ ήηακ πενίπμο 2.6-3.5 θμνέξ ιεβαθφηενδ απυ 

αοηήκ ηςκ ζοιααηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ ιε απθέξ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ. Σμ 

επζπθέμκ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ ημο ζοζηήιαημξ ιε ημ PCM οπμθμβίζηδηε ίζμ ιε 

0.4€/l υβημο ηδξ δελαιεκήξ. 

 

Οζ Mettawee ηαζ Assassa ενεφκδζακ ηδκ απμεήηεοζδ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ ζε 

έκακ ζφκεεημ δθζαηυ ζοθθέηηδ ιε οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ. Ζ ζδζαζηενυηδηα ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ζοζηήιαημξ έβηεζηαζ ζημ υηζ δ πθάηα απμννυθδζδξ ημο ζοθθέηηδ - 

απμεδηεοηζηή ιμκάδα εηηεθεί ηαοηυπνμκα ηυζμ ηδκ δέζιεοζδ υζμ ηαζ ηδκ 

απμεήηεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, ηάηζ πμο μθείθεηαζ ζηδκ ζδζαίηενδ ηαηαζηεοή 

ηδξ. Καηά ηδ δζελαβςβή ηςκ πεζναιάηςκ, ημ οθζηυ πμο πνδζζιμπμζήεδηε ςξ PCM βζα 

ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ήηακ ημ ηενί παναθίκδξ. ηζξ πενζπηχζεζξ πμο 

ηνίεδηε απαναίηδηδ, δ απμθυνηζζδ ηδξ παναθίκδξ έβζκε δζαιέζμο νμήξ ηνφμο κενμφ 

ιέζς ηαηάθθδθςκ ζςθήκςκ, ημπμεεηδιέκςκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ιάγαξ ημο PCM. Ζ 

απμδμηζηή επζθάκεζα ημο ζοθθέηηδ ιεηνήεδηε ίζδ ιε 1 m2 , εκχ μ μθζηυξ ημο υβημξ 

πςνίζηδηε ζε 5 ημιείξ. Ζ ηεθζηή πεζναιαηζηή δζάηαλδ ζπεδζάζηδηε έηζζ χζηε κα 

πνμζμιμζχκεζ έκακ ημιέα ημο ζοθθέηηδ ιε επζθάκεζα απμννυθδζδξ 0.2 m2. Ζ 

ένεοκα πενζθάιαακε ηδ δζελαβςβή οπαίενζςκ πεζναιάηςκ ζηα μπμία εθέβπεδηε δ 

δοκαηυηδηα πνήζδξ ηςκ ζφκεεηςκ ζοθθεηηχκ βζα ηδ εένιακζδ κενμφ. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πεζναιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ ηαηαβνάθδηακ μζ εενιμηναζίεξ θυνηζζδξ ηαζ 

απμθυνηζζδξ ημο PCM ζε ζπέζδ ιε ημ πνυκμ, ηαεχξ επίζδξ ηζ δ δθζαηή έκηαζδ. Σα 

πεζνάιαηα πναβιαημπμζήεδηακ βζα δζάθμνεξ πανμπέξ κενμφ απυ 8.3 έςξ 21.7 kg/h 

ηαζ δ απυηνζζδ ημο ζοζηήιαημξ ηάεε θμνά ελεηάζηδηε ζπμθαζηζηά. ημοξ 

οπμθμβζζιμφξ πμο έβζκακ εα πνέπεζ κα ζοιπενζθδθεεί ηζ δ εηηίιδζδ ηςκ 

ζοκηεθεζηχκ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ, ηαηά ηδ εενιζηή θυνηζζδ ημο ζοζηήιαημξ. 

Σέθμξ, ιεθεηήεδηε δ ελάπθςζδ ημο ιεηχπμο ηήλδξ ηαζ πήλδξ ηαηά ηζξ δζαδζηαζίεξ 

εενιζηήξ θυνηζζδξ ηαζ απμθυνηζζδξ, ακηίζημζπα. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ παναπάκς 

πεζναιάηςκ απέδεζλακ υηζ ηαηά ηδ εενιζηή θυνηζζδ, μ ιέζμξ ζοκηεθεζηήξ ιεηαθμνάξ 

εενιυηδηαξ αολάκεηαζ απυημια, υζμ πνμπςνά δ δζαδζηαζία ηδξ ζοκαβςβήξ ηαζ 

αολάκεηαζ ημ πάπμξ ημο ηδβιέκμο PCM. Καηά ηδκ απμθυνηζζδ, ημ πνήζζιμ εενιζηυ 

ηένδμξ θάκδηε κα αολάκεηαζ, υηακ δ πανμπή ιάγαξ ημο κενμφ αολήεδηε ηαζ 

αοηή.Μζα ηεθεοηαία ιεθέηδ εθανιμβήξ, πμο αλίγεζ κα ακαθενεεί, είκαζ δ ηαηαζηεοή 

δμηζιαζηζηήξ δθζαηήξ εβηαηάζηαζδξ ζε πακεπζζηήιζμ ηδξ Ηζπακίαξ ιε ζημπυ ημκ 

έθεβπμ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο PCM ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ. Ζ ζοβηεηνζιέκδ 

ηαηαζηεοή ιεθεηήεδηε απυ ημοξ Cabeza ηαζ άθθμοξ ηαζ είπε ηδ δοκαηυηδηα 

θεζημονβίαξ είηε ιε ηδ αμήεεζα δθζαηήξ εκένβεζαξ είηε δθεηηνζημφ εενιακηήνα. Ζ 

δζάηαλδ ηδξ ιμκάδαξ απμεήηεοζδξ, πμο οζμεεηήεδηε, πενζθάιαακε ηδ πνήζδ 

ανηεηχκ ηοθίκδνςκ βειάηςκ ιε PCM ζηδκ ημνοθή ιζαξ δελαιεκήξ κενμφ. 
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Αημθμφεδζε ζεζνά πεζναιάηςκ ζε αοηή ηδ δζάηαλδ ιε 2, 4 ηαζ 6 ιμκάδεξ PCM ηδ 

θμνά. Σμ οθζηυ αθθαβήξ θάζδξ, πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζε ιμνθή ζηυκδξ, ήηακ 

ζφκεεημ ιε βναθίηδ, ζφζηαζδξ 90% ηαη‟ υβημ μλζημφ καηνίμο 3 ιμνίςκ κενμφ ηαζ 

10% ηαη‟ υβημ βναθίηδ. Σα ζοιπενάζιαηα ηςκ ενεοκδηχκ ήηακ εκεαννοκηζηά, 

ακάβμκηαξ ηδκ εκζςιάηςζδ ιμκάδςκ PCM ζε δελαιεκέξ κενμφ βζα ηδκ ηνμθμδμζία 

γεζημφ κενμφ μζηζαηήξ πνήζδξ ζε ιζα πμθθά οπμζπυιεκδ ηεπκζηή. 

 

 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΠΑΣΑΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΤΠΔΡΦΧΣΗΜΟΤ ΥΧΡΧΝ 

 

 
 

3.1 ΣΘ ΟΝΟΜΑΖΟΤΜΕ ΤΠΕΡ ΦΩΣΘΜΟ (73,74,75,76) 

 

Φςημνφπακζδ ή νφπακζδ ηεπκδημφ θςηζζιμφ μκμιάγεηαζ ημ θαζκυιεκμ ημ μπμίμ 

ζδιεζχκεηαζ ζημκ μονακυ πάκς απυ αζηζηά ηέκηνα ηαζ βεκζηά ημπμεεζίεξ ιε πμθθά 

θχηα, ηαηά ημ μπμίμ μ μονακυξ είκαζ πζμ θςηεζκυξ απυ ημ ηακμκζηυ ιε απμηέθεζια 

κα οπάνπεζ ιεζςιέκδ ακηίεεζδ ιεηαλφ ηςκ αζηένςκ ηαζ ημο θυκημο ημο μονακμφ. Σμ 

θαζκυιεκμ αοηυ ζοκεπάβεηαζ πενζμνζζιέκδ απυδμζδ ηςκ ηδθεζημπίςκ ηαζ 

βεκζηυηενα οπμαάειζζδ ηςκ αζηνμκμιζηχκ παναηδνήζεςκ, ηαεχξ μ ηεπκδηυξ 

θςηζζιυξ απμηνφπηεζ ηα μονάκζα ζχιαηα, ιε ελαίνεζδ ηα θςηεζκυηενα. φιθςκα ιε 

έκα βεκζηυηενμ μνζζιυ, θςημνφπακζδ είκαζ ηάεε οπεναμθζηυξ, άζημπα 

ηαηεοεοκυιεκμξ ή εκμπθδηζηυξ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ. 

 

 
 

3.2 ΣΟ ΦΑΘΝΟΜΕΝΟ ΣΟΤ ΤΠΕΡΦΩΣΘΜΟΤ ΥΩΡΩΝ(75,76,77,78) 

 

 
 

Ανπζηά πνέπεζ κα βίκεζ δ ηαηαβναθή ηςκ πναβιαηζηχκ ακαβηχκ ζε θςηζζιυ. Αοηυ 

πενζθαιαάκεζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πχνςκ πμο πνέπεζ κα θςηίγμκηαζ, ημκ 

πνμζδζμνζζιυ ημο πυηε είκαζ ακαβηαίμξ μ θςηζζιυξ ηαεχξ ηαζ ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

έκηαζδξ ημο θςηζζιμφ πμο απαζηείηαζ. Δπζθμβή ηςκ πχνςκ πμο έπμοκ ακάβηδ κα 

θςηίγμκηαζ. οπκυ θαζκυιεκμ απμηεθεί μ θςηζζιυξ πχνςκ πμο δεκ έπμοκ ακάβηδ 

θςηζζιμφ είηε δζυηζ πζζηεφεηαζ υηζ μ θςηζζιυξ αολάκεζ ημ επίπεδμ αζθάθεζαξ είηε 

δζυηζ οπάνπεζ δ αίζεδζδ υηζ έκαξ θςηζζιέκμξ πχνμξ ακαδεζηκφεηαζ ηαθφηενα 

αζζεδηζηά. Πανυθμ πμο μ θςηζζιυξ ηςκ δδιυζζςκ πχνςκ είκαζ ζζπονά ζοκδεδειέκμξ 

ιε ημ αίζεδια αζθάθεζαξ ζηδ ζοκείδδζδ ημο ηυζιμο, μζ ζηαηζζηζηέξ δεκ 

επζαεααζχκμοκ ιζα ηυζμ ζζπονή ζοζπέηζζδ. Ναζ ιεκ μ θςηζζιυξ ηάπμζςκ δδιυζζςκ 

πχνςκ ιπμνεί κα ιεζχζεζ μνζζιέκμο ηφπμο εβηθήιαηα ςζηυζμ ηάπμζεξ ζηαηζζηζηέξ 

δείπκμοκ υηζ απθά ημ έβηθδια ιεηαθένεηαζ ζε άθθεξ, θζβυηενμ ηαθά θςηζζιέκεξ 

πενζμπέξ εκχ δ αεθηίςζδ ζηαιαηάεζ απυ έκα ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ θςηζζιμφ ηαζ 

πάκς. Δπίζδξ, μ θςηζζιυξ ιπμνεί αηυια ηαζ κα αμδεήζεζ ή κα εκεαννφκεζ ηάπμζμο 

ηφπμο εβηθήιαηα υπςξ μζ αακδαθζζιμί. Δπίζδξ, βκςζηυ είκαζ ηαζ ημ θαζκυιεκμ ημο 

ελςηενζημφ θςηζζιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ απμοζίαξ ηςκ ζδζμηηδηχκ πμο 

οπμδεζηκφεζ ζημοξ δζαννήηηεξ πμζα ζπίηζα είκαζ άδεζα. Πμθφξ απνείαζημξ θςηζζιυξ 

μθείθεηαζ ηαζ ζηδ δζάεεζδ πμθζηχκ αθθά ηαζ δδιυζζςκ θμνέςκ κα ακαδείλμοκ 
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αζζεδηζηά έκακ πχνμ ιε ημ θςηζζιυ ημο. Πανυθμ πμο ακαιθίαμθα μ θςηζζιυξ 

ιπμνεί κα έπεζ αζζεδηζηυ απμηέθεζια, δ πνήζδ ημο θςηζζιμφ βζα ηέημζμοξ θυβμοξ 

είκαζ ηαηά ηακυκα οπεναμθζηή ηαζ βίκεηαζ ζε αάνμξ ηδξ αζζεδηζηήξ ημο βεκζηυηενμο 

πενζαάθθμκημξ. Σμ ζοιπέναζια είκαζ υηζ πνέπεζ κα βίκεζ πνμζεηηζηή επζθμβή ηςκ 

πχνςκ πμο έπμοκ ακάβηεξ θςηζζιμφ, ηςκ πχνςκ δδθαδή υπμο μ θςηζζιυξ πνεζάγεηαζ 

χζηε κα ελοπδνεηδεεί δ ηίκδζδ ηαζ δ πανμοζία ηςκ ακενχπςκ ή δ εηηέθεζδ 

ζοβηεηνζιέκςκ ενβαζζχκ. Ζ επζθμβή ηςκ θχηςκ αζθαθείαξ πνέπεζ κα είκαζ 

πνμζεηηζηή ηαζ πενζμνζζιέκδ εκχ ηαζ μ θςηζζιυξ βζα αζζεδηζημφξ θυβμοξ πνέπεζ κα 

πενζμνζζηεί ζε θζηά επίπεδα. Δπζθμβή ημο πνυκμο ηαηά ημκ μπμίμ πνέπεζ κα οπάνπεζ μ 

θςηζζιυξ. οπκά οπάνπμοκ πχνμζ υπμο υκηςξ μ θςηζζιυξ είκαζ απαναίηδημξ ςζηυζμ 

ιυκμ βζα ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ ζηζβιέξ. Τπάνπεζ ιεβάθδ πμζηζθία θφζεςκ πμο 

ιπμνεί ηακείξ κα εθανιυζεζ βζα κα πενζμνίζεζ ημ θςηζζιυ ιυκμ υηακ είκαζ 

απαναίηδημξ, βζα πανάδεζβια θςημηφηηανα, πνμκμδζαηυπηεξ η.ά. Υχνμζ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια, δδιυζζμζ πχνμζ υπμο οπάνπεζ 

πανμοζία ακενχπςκ ιυκμ ημ αναδάηζ ηαζ υπζ ανβά ηδ κφπηα ή πχνμζ πμο βζα 

μπμζμδήπμηε θυβμ δε πνεζάγμκηαζ θςηζζιυ ζοκέπεζα ηαθυ είκαζ κα ελμπθζζημφκ ιε 

ηάπμζα αοηυιαηδ δζάηαλδ πμο κα πενζμνίγεζ ημ θςηζζιυ ζηζξ απαναίηδηεξ πνμκζηέξ 

ζηζβιέξ. Φοζζηά, απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδ ζςζηή θεζημονβία είκαζ δ ζςζηή 

εβηαηάζηαζδ ηέημζμο ελμπθζζιμφ, δεκ είκαζ ζπάκζμ ημ θαζκυιεκμ θςημηφηηανα κα 

ακάαμοκ ιε ημ παναιζηνυ ή κα ζημπεφμοκ θάεμξ. Δπζθμβή ηδξ έκηαζδξ ημο ακαβηαίμο 

θςηζζιμφ Ζ έκηαζδ ημο θςηζζιμφ ζε έκα πχνμ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή υπζ ιυκμ 

βζα ημ γήηδια ηδξ θςημνφπακζδξ αθθά ηαζ βζα ηδκ ελοπδνέηδζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ 

θεζημονβίαξ ημο πχνμο. Γζαθμνεηζημί πχνμζ έπμοκ ακάβηδ δζαθμνεηζηήξ έκηαζδξ 

θςηυξ ηαεχξ αοηυ ελανηάηαζ απυ ηδ θεζημονβία πμο επζηεθείηαζ ζε ηάεε πχνμ. Οζ 

οπενθςηζζιέκμζ πχνμζ είκαζ ηάηζ ημ ζοκδεζζιέκμ. Πένα απυ ηδκ πνμθακή επίπηςζδ 

ζηδ θςημνφπακζδ, μ οπενθςηζζιυξ μδδβεί ηαζ ζηδ ιείςζδ ηδξ θεζημονβζηυηδηαξ ημο 

πχνμο. Μεηά απμ ιεβάθδ ένεοκα ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο Rod Mc Connell (έκαξ απυ 

ημοξ οπεφεοκμοξ βζα ηδκ ιεβάθδ αθθαβή 11.500 θχηςκ ζημ Edmonton ημο Κακάδα , 

ηαζ ηδκ αθθαβή ηδξ πμθζηζηήξ ημο δήιμο ημο) πανμοζζάγμοιε έκα απμ ηα ηαηάθθδθα 

θχηα βζα ημοξ δνυιμοξ ιαξ ηαηά ηδξ θςημνφπακζδξ ηαηδβμνίαξ LED ιε 

πζζημπμίδζδ IDA (International Darksky Association). Δίκαζ δ ζεζνά : Philips 

Roadstar Series with customizable LED light control 

 

 

 

 

3.3 ΟΘ ΕΠΘΠΣΩΕΘ ΣΟΤ ΤΠΕΡΦΩΣΘΜΟΤ 

 

Ο έκημκμξ ηαζ δζανηήξ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ ζημοξ δνυιμοξ ηαζ ηζξ βεζημκζέξ υθδ ηδ 

κφπηα ιπμνεί κα επδνεάζεζ ανκδηζηά ηδ κμδηζηή ηαζ ροπζηή οβεία ηςκ ακενχπςκ, 

ζφιθςκα ιε ιζα κέα αιενζηακζηή επζζηδιμκζηή ένεοκα, δ μπμία επζαεααζχκεζ υηζ 

υηακ μζ άκενςπμζ δεκ ιπμνμφκ κα «δναπεηεφζμοκ » ζημ ζημηάδζ, ιπμνεί κα έπμοκ 

ζδιακηζηά πνμαθήιαηα οβείαξ, ιέπνζ ηαζ κα ειθακίζμοκ ηαηάεθζρδ. Ο οπεναμθζηυξ 

θςηζζιυξ ηςκ πυθεςκ έπεζ επζπηχζεζξ ζηδ γςή ημο ακενχπμο ζηδ κ πυθδ. Οζ 

ηονζυηενμζ ηνυπμζ ιε ημοξ μπμίμοξ δ θςημνφπακζδ επζδνά ζηδ γςή ημο ακενχπμο 

είκαζ μζ ελήξ: Θάιαςζδ ηαζ μπηζηή υπθδζδ οπκυ θαζκυιεκμ ζηζξ πυθεζξ είκαζ μ 

οπεναμθζηυξ θςηζζιυξ κα πνμηαθεί υπθδζδ ζημοξ πμθίηεξ. Δκχ μζ ζςζηέξ πμζυηδηεξ 

θςηζζιμφ αμδεμφκ κα αθέπμοιε ηαθφηενα ηζξ χνεξ πμο έπμοιε ζημηάδζ, μζ 
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οπεναμθζηέξ πμζυηδηεξ θςηζζιμφ πνμηαθμφκ εάιαςζδ ηαζ ιείςζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ 

ηδξ υναζήξ ιαξ. οπκυ θαζκυιεκμ είκαζ μζ δοκαημί πνμαμθείξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα δζαθδιζζηζηέξ πζκαηίδεξ ή άθθα δοκαηά θχηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα 

δζάθμνμοξ ζημπμφξ ιε πζμ ζοπκά ηα θχηα "αζθαθείαξ". Ο εηεαιαςηζηυξ θςηζζιυξ 

ηαζ δ μπηζηή υπθδζδ ιεζχκμοκ ηδκ πμζυηδηα γςήξ ζημ αζηζηυ πενζαάθθμκ, απυ 

αζζεδηζηή αθθά ηαζ πναηηζηή άπμρδ. Πνυηθδζδ αηοπδιάηςκ ή πνυηθδζδ ηνμπαίςκ 

αηοπδιάηςκ είκαζ ιζα ζοπκή επίπηςζδ ημο οπεναμθζημφ θςηζζιμφ.ε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ δ ζςζηή πμζυηδηα θςηζζιμφ είκαζ πνήζζιδ ηαζ ηαεμνζζηζηήξ ζδιαζίαξ 

βζα ηδκ μδζηή αζθάθεζα, ζδζαίηενα ζε επζηίκδοκα ζδιεία ημο μδζημφ δζηηφμο. Ωζηυζμ, 

μ οπεναμθζηυξ ή μ θακεαζιέκμξ θςηζζιυξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πνυηθδζδ 

αηοπδιάηςκ. Ζ εάιαςζδ ημο μδδβμφ ηαηά ηδκ μδήβδζδ ιεζχκεζ ηδκ μπηζηή ημο 

ακηίθδρδ εκχ μζ απυημιεξ εκαθθαβέξ ζημηεζκχκ ηαζ πμθφ θςηεζκχκ ζδιείςκ δε 

δίκμοκ ζημ ακενχπζκμ ιάηζ ηδ δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ ηδξ ίνζδμξ ιε απμηέθεζια ηδ 

ιείςζδ ηδξ μπηζηήξ ακηίθδρδξ ημο μδδβμφ. Δπίδναζδ ζηδκ ροπμθμβία ηαζ ηδκ οβεία. 

Ο οπεναμθζηυξ θςηζζιυξ ιπμνεί κα έπεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο 

ακενχπμο. Γζάθμνα ζοιπηχιαηα υπςξ πμκμηέθαθμζ ηαζ ατπκίεξ έπμοκ απμδμεεί 

ιεηαλφ άθθςκ ηαζ ζημκ οπεναμθζηυ θςηζζιυ. Σμ ακενχπζκμ ζχια έπεζ ακάβηδ απυ 

πνυκμ παναιμκήξ ζημ ζημηάδζ βζα κα ζοκηεθεζημφκ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ ημο ςζηυζμ 

ημ ζφβπνμκμ "δζανηχξ θςηεζκυ" αζηζηυ πενζαάθθμκ ιεζχκεζ αοηή ηδ δοκαηυηδηα. 

 

Δπζννμέξ ηδξ θςημνφπακζδξ ζημκ άκενςπμ: 

Σμ πμθφ θςξ δεκ ηάκεζ ημκ άκενςπμ κα αθέπεζ ηαθφηενα!Δπζζδξ οπανππμοκ 

επζννμέξ ηδξ θςημνφπακζδξ ζηδ θφζδ! • Ζ θςημνφπακζδ έπεζ ζδιακηζηέξ 

επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ, εζδζηά ζηδκ πακίδα αθθά ηαζ ζηδ πθςνίδα αθθά ηαζ 

έιιεζα απυ ηδκ αολδιέκδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Ο οπεναμθζηυξ ηεπκδηυξ 

θςηζζιυξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηα μζημζοζηήιαηα ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένμοιε ημοξ ελήξ: 

 • Γοζημθία πνμζακαημθζζιμφ ηςκ γχςκ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ πανάδεζβια ηςκ 

πεθςκχκ careta careta υπμο ηα κεμβέκκδηα πνμζακαημθίγμκηαζ πνμξ ηδ εάθαζζα ιε 

μδδβυ ηδκ ακάηθαζδ θςηυξ ζηδ εάθαζζα. Ακ οπάνπμοκ θχηα ζηδ παναθία 

πδβαίκμοκ πνμξ ηα θχηα ηαζ πεεαίκμοκ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα πμοθζά πμο 

παναπθακυκηαζ απυ θςηεζκά ηαζ ρδθά ηηίνζα. 

 • Δπζπηχζεζξ ζε ζοιπενζθμνά ηαζ θοζζμθμβία κοπηυαζςκ γχςκ αθθά ηαζ επίδναζδ 

ζε θοηά πμο ακείγμοκ ηδ κφπηα. 

Δπίζδξ δ ηαεοζηενοιέκδ απχθεζα ηςκ θφθθςκ ζηα δέκηνα, δ ηαπεία ακάπηολδ ηςκ 

ηθαδζχκ ηαζ δ άκεζζδ ηςκ θμοθμοδζχκ αηυιδ ηαζ ημ Φεζκυπςνμ. 

 • Δπίδναζδ ζημ γςμπθαβηηυκ ιε έιιεζεξ επζδνάζεζξ ζε μζημζοζηήιαηα θζικχκ 

αθθά ηαζ ζημοξ οδάηζκμοξ πυνμοξ  

• Διιέζςξ, δ θςημνφπακζδ επδνεάγεζ ημ πενζαάθθμκ απυ ηδκ εκενβεζαηή ζπαηάθδ 

πμο ηδκ πνμηαθεί. Ζ ζπαηάθδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζοκεπάβεηαζ άιεζα αολδιέκδ 

παναβςβή ηαοζαενίςκ ηαζ αενίςκ πμο ζοκηεθμφκ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. 

Ζ ζπαηάθδ εκένβεζαξ βζα θςηζζιυ είκαζ ηαζ αοηή έκα ημιιάηζ ηδξ ζφβπνμκδξ 

οπενηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ πμο μδδβεί ζηδκ ελάκηθδζδ ηςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ 

ηδξ Γδξ αθθά ηαζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο. 

 

 
 

3.4 ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΕΠΘΛΟΓΗ ΦΩΣΘΣΘΚΩΝ-ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΓΘΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΦΤΓΗ ΤΠΕΡΦΩΣΘΜΟΤ ΥΩΡΩΝ 
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3.4.1 ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΕΠΘΛΟΓΗ ΦΩΣΘΣΘΚΩΝ-ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΓΘΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΦΤΓΗ ΤΠΕΡΦΩΣΘΜΟΤ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΘΚΟΤ 

ΥΩΡΟΤ(78,79,80) 

3.4.2 ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΕΠΘΛΟΓΗ ΦΩΣΘΣΘΚΩΝ-ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΓΘΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΦΤΓΗ ΤΠΕΡΦΩΣΘΜΟΤ Ε ΥΩΡΟΤ ΓΡΑΦΕΘΑ 

ΔΘΔΑΚΑΛΘΑ(78,79,80) 

 

Ζ πμζυηδηα ημο θςηζζιμφ επζδνά άιεζα ζημκ ηνυπμ πμο ακηζθαιαακυιαζηε, 

ηζκμφιαζηε, αζζεακυιαζηε ηαζ βεκζηυηενα ημκ ηνυπμο πμο γμφιε ηαζ ενβαγυιαζηε. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ, είκαζ επζηαηηζηή δ ακάβηδ βζα ημ ζαθή ηαζ θεπημιενή 

πνμζδζμνζζιυ ηδξ πμθοπνδζζιμπμζδιέκδξ έκκμζαξ ημο «ηαθμφ» θςηζζιμφ ηαζ πςξ 

αοηυξ ζπεηίγεηαζ ιε ημ πχνμ ηαζ ηδ πνήζδ ημο. Σα δζεεκή πνυηοπα ηαζ δ ηεπκζηή 

κμιμεεζία ζε Δονςπασηυ επίπεδμ, μνίγεζ ιζα ζεζνά ιεηνήζζιμοξ «πμζμηζημφξ» 

ηακυκεξ πμο εα πνέπεζ κα ηδνμφκηαζ, αοηυ υιςξ δεκ πνμελμθθεί ηαζ ιζα πμζμηζηή 

εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ, ηαεχξ μ ιυκμξ πανάβμκηαξ πμο εα πνέπεζ κα επζηεοπεεί 

είκαζ δ εθάπζζηδ θςηεζκυηδηα ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο πχνμο. ε εζδζηέξ δε 

πενζπηχζεζξ θαιαάκμκηαζ επίζδξ οπυρδ πανάβμκηεξ υπςξ δ εάιαςζδ ηαζ δ 

μιμζμιμνθία. ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ εθάπζζηεξ μζ θμνέξ πμο ηδνμφκηαζ αηυιδ 

ηαζ αοηά ηα οπμηοπχδδ πνυηοπα ηαζ ςξ εη ημφημο δ πνμζπάεεζα βζα ηαθφηενμ 

ηεπκδηυ θςηζζιυ εζηζάγεηαζ ζηδκ έκηαζδ ημο θςηυξ. Αοηυ ηαηά ηακυκα μδδβεί ζε 

μπηζηή οπεναμθή, ιε πχνμοξ οπενθςηζζιέκμοξ ηαζ ηαοηυπνμκα αδζάθμνμοξ ηαεχξ 

ηάεε θεπημιένεζα ελαθακίγεηαζ ζημ πμθφ θςξ. Δηηυξ απυ ημ «αζζεδηζηυ» ιένμξ 

οπάνπμοκ αέααζα ηαζ ιζα ζεζνά απυ πνυζθαηα ηεηιδνζςιέκεξ επζζηδιμκζηά 

επζπηχζεζξ ημο θςηυξ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία, ηδ δζάεεζδ ηαζ ηδ ροπμθμβία. Πανυθμ 

πμο αοηέξ βίκμκηαζ άιεζα ακηζθδπηέξ, ηαιία πνυαθερδ δεκ οπάνπεζ βζα ημ ηνυπμ πμο 

εα πνέπεζ κα ζπεδζαζηεί μ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ βζα κα ακηαπμηνζεεί απμηεθεζιαηζηά 

ηαζ ζηζξ απαζηήζεζξ αοηέξ. 

 

Έκαξ πχνμξ υπμο μ θςηζζιυξ ελαζθαθίγεζ απθά μπηζηή άκεζδ έηζζ χζηε μζ 

δναζηδνζυηδηεξ κα πναβιαημπμζμφκηαζ ιε άκεζδ ηαζ αζθάθεζα, δεκ ιπμνεί κα 

παναηηδνζζηεί ζήιενα ςξ πχνμξ ιε πμζμηζηυ θςηζζιυ. Απαζηείηαζ ιζα κέα 

μθζζηζηή πνμζέββζζδ ιε βκχιμκα ημκ ηαηαθθδθυηενμ ή ζδακζηυ θςηζζιυ εκυξ 

πχνμο ςξ απμηέθεζια ιζαξ επαββεθιαηζηήξ ιεθέηδξ θςηζζιμφ, δ μπμία 

επζπθέμκ κα είκαζ θςημιεηνζηά ηεηιδνζςιέκδ. 
 

 

 



61 

                                       

 

 
 

 

 

Ζ ηαηακμιή ηςκ θαιπνμηήηςκ ιέζα ζημ μπηζηυ πεδίμ ημο παναηδνδηή 

 
 

Ζ θαιπνυηδηα απμηεθεί ίζςξ ημ πζμ ζδιακηζηυ απυ ηα ιεβέεδ ηδξ 

θςημηεπκίαξ.Λαιπνυηδηα (L)είκαζ δ πμζυηδηα θςηυξ πμο θηάκεζ ζημ 

ακενχπζκμ ιάηζ φζηενα απυ ακηακάηθαζδ ζε ιζα δμζιέκδ επζθάκεζα ηαζ 

απμηεθεί ημ ακηζηεζιεκζηυ ιέηνμ αίζεδζδξ θςηεζκυηδηαξ ιζαξ επζθάκεζαξ. 

Ονίγεηαζ ςξ ημ πδθίημ ηδξθςηεζκήξ έκηαζδξ (I)ηδξ θςηεζκήξ πδβήξ πνμξ 

ημ ειααδυκ ηδξ επζθάκεζαξ αοηήξ (Α)δδθαδήL=I/AήSb=Cd/Cm2.Μμκάδα 

ιέηνδζδξ αοηήξ είκαζ:Candela per square metre (cd/m2). 

 

Ζ αίζεδζδ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ιζαξ επζθάκεζαξ ελανηάηαζ εκ ιένεζ απυ ηδκ 

ηαηάζηαζδ πνμζανιμβήξ ημο ιαηζμφ ηαζ εκ ιένεζ απυ ηδκ πμζυηδηα θςηυξ πμο 

θηάκεζ ζημ ιάηζ φζηενα απυ ακηακάηθαζδ ζηδκ επζθάκεζα αοηή. Ζ ηαηακμιή 

ηδξ θαιπνυηδηαξ ζε έκα εζςηενζηυ πχνμ είκαζ ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ μπηζηήξ ειπεζνίαξ. Μζα ζζμννμπδιέκδ ηαζ ανιμκζηή ηαηακμιή 

θαιπνυηδηαξ ηάκεζ έκα πχνμ εοπάνζζημ ηαζ ιε μπηζηυ εκδζαθένμκ.Έκαξ απυ 

ημοξ πνςηανπζημφξ ζηυπμοξ ηδξ επαββειαηζηήξ ιεθέηδξ ανπζηεηημκζημφ 

θςηζζιμφ είκαζ αηνζαχξ αοηή δ ζζμννμπδιέκδ ηαηακμιή ηδξ θαιπνυηδηαξ ηςκ 

επζθακεζχκ πμο μνίγμοκ έκα πχνμ. 

 

ε πμθφ ορδθέξ ηζιέξ θαιπνυηδηαξ ή ζε ιεβάθεξ δζαθμνέξ θαιπνυηδηαξ ημ 

ιάηζ οπμθένεζ ηαζ αδοκαηεί κα ακηαπμηνζεεί, μπυηε έπμοιε ημ θαζκυιεκμ ηδξ 

εάιαςζδξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ιπμνεί κα απμθεοηηεί υηακ δ θαιπνυηδηα 

Lmax ημο πενζζζυηενμ θαιπνμφ ζδιείμο ηαζ δ θαιπνυηδηα Lmin ημο θζβυηενμ 

θαιπνμφ ζδιείμο ζηακμπμζμφκ ηδ ζπέζδ: 

 

Lmax-Lmin/Lmax≤ 10 

 

Μεβάθεξ υιςξ δζαθμνέξ ζηζξ ηζιέξ θαιπνυηδηαξ ιεηαλφ ημο πεδίμο ενβαζίαξ 

ημο ημκηζκυηενμο ηαζ πζμ ιαηνζκμφ πενζαάθθμκημξ πχνμο, ελακαβηάγμοκ ηδκ 

ηυνδ ημο ιαηζμφ ζε δζαδμπζηέξ ακαπνμζανιμβέξ ημο ιεβέεμοξ ηδξ, ιε 

απμηέθεζια ηδκ ηυπςζδ ημο ενβαγυιεκμο ηαζ εκδεπμιέκςξ αθάαδ ηδξ υναζδξ 

ημο. Πνέπεζ θμζπυκ εηηυξ ηςκ άθθςκ κα απμθεοηηεί δ ιεβάθδ ακμιμζμβέκεζα 

ζηζξ ηζιέξ θαιπνμηήηςκ ιέζα ζημ μπηζηυ πεδίμ ημο παναδηνδηή. οκζζηάηαζ 

απυ πνμδζαβναθέξ δ ηήνδζδ ακαθμβζχκ ηςκ ηζιχκ θαιπνυηδηαξ ιεηαλφ ηδξ 

επζθάκεζαξ ενβαζίαξ ημο ημκηζκμφ ηαζ πζμ ιαηνζκμφ πενζαάθθμκημξ πχνμο. Ζ 

πνήζδ απμηθεζζηζηά ημπζημφ θςηζζιμφ 
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πςνίξ ηδ ζοκφπανλδ βεκζημφ θςηζζιμφ ακαηνέπεζ ιζα ηέημζα ακαθμβία ηαζ 

πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ. 

 

Ζ ηζιή ηδξ θαιπνυηδηαξ ηαεμνίγεηαζ απυ ημ πνμζπίπημκ θςξ ηαζ απυ ημ ααειυ 

ακάηθαζδξ ηδξ ηάεε θςηζγυιεκδξ επζθάκεζαξ. Ζ ιεθέηδ θςηζζιμφ επζδζχηεζ 

ηδκ επίηεολδ ηζιχκ θαιπνμηήηςκ εκηυξ ηςκ παναδεηηχκ μνίςκ ηαζ ςξ εη 

ημφημο επζθέβμκηαζ μζ ηαηάθθδθμζ ααειμί ακάηθαζδξ (ν)ηςκ δζαθυνςκ 

επζθακεζχκ ημο θςηζγυιεκμο πχνμο ςξ αημθμφεςξ: 

 

α) Δπζθάκεζεξ βναθείςκ, πάβηςκ ενβαζίαξ ν = 30% - 50% 

α) Ονμθέξ ν = 60% - 70% 

β) Σμίπμζ (ακάθμβα ιε ηδ ζηάειδ θςηζζιμφ) ν= 40% - 70% 

δ) Γάπεδμ ν = 10% - 20% 

 

5.Πενζμνζζιυξ ηδξ εάιαςζδξ 

Σμ θαζκυιεκμ ηδξ εάιαςζδξ ακαθένεηαζ ζηζξ εκμπθήζεζξ πμο δέπεηαζ μ 

εονζζηυιεκμξ ζε έκα πχνμ, είηε απυ ορδθέξ ηζιέξ θαιπνυηδηαξ, είηε απυ 

ιεβάθεξ δζαθμνέξ θαιπνυηδηαξ ιέζα ζημ μπηζηυ ημο πεδίμ. Ζ εάιαςζδ 

δζαηνίκεηαζ ζε άιεζδ ηαζ έιιεζδ. Σδκ άιεζδ εάιαςζδ πνμηαθμφκ ηα 

θςηζζηζηά ζχιαηα ή μζ επζθάκεζεξ ημο θςηζγυιεκμο πχνμο. Σδκ έιιεζδ 

εάιαςζδ μζ απεζημκίζεζξ ηςκ θςηεζκχκ πδβχκ ζε ζηζθπκέξ επζθάκεζεξ ζηζξ 

μπμίεξ ηοπαία ηαηεοεφκεηαζ ημ αθέιια. Απυ ηδ εάιαςζδ έπμοιε ιείςζδ ηδξ 

δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ ζοπκά πνμηαθείηαζ ηυπςζδ ζημ ενβαγυιεκμ ηαζ 

πμκμηέθαθμζ. 

 

Με δζάθμνεξ ηεπκζηέξ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα πενζμνζζιμφ ηδξ άιεζδξ 

εάιαςζδξ ζε επζεοιδηά επίπεδα επειααίκμκηαξ ππ. ιε πενζίδεξ, 

ακηαοβαζηήνεξ ηθπ. ζηδ βςκία δζάθναλδξ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ή 

επζθέβμοιε άθθα πζμ ηαηάθθδθα. 

 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ έιιεζδξ εάιαςζδξ (είδςθα ηςκ θςηεζκχκ πδβχκ 

απεζημκίγμκηαζ ζε ζηζθπκέξ επζθάκεζεξ) ελακαβηάγεηαζ δ ηυνδ ημο μθεαθιμφ 

ζε εκαθθαζυιεκεξ ζοζημθέξ - δζαζημθέξ ζηδκ πνμζπάεεζα εζηίαζδξ αθεκυξ ιεκ 

ζηδκ απυζηαζδ ημο οπυ ελέηαζδ ακηζηεζιέκμο, αθεηένμο δε ζηδκ απυζηαζδ 

ημο εζδχθμο ηδξ θςηεζκήξ πδβήξ. 

 

Ζ έιιεζδ εάιαςζδ ιπμνεί κα απμθεοηηεί ιε ηδκ ηαηάθθδθδ δζάηαλδ ηςκ 

θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ζημ πχνμ (ζδακζηή εεςνείηαζ δ πθάβζα ηαηεφεοκζδ 

πνυζπηςζδξ ημο θςηυξ ζημ επίπεδμ ενβαζίαξ) ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ επζθμβή 

ηαηάθθδθςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ εζδζηυηενα ζε πχνμοξ ενβαζίαξ ιε Ζ/Τ. 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή δ πνμδζαβναθή DIN 5035 οπμδεζηκφεζ αθεκυξ ηδ ηήνδζδ 

αοζηδνυηενςκ μνίςκ βζα ηδ βςκία δζάθναλδξ ημο θςηζζηζημφ, αθεηένμο δε ηδ 

πνήζδ ακηζεαιαςηζηχκ πενζίδςκ κα πενζμνζζηεί δ θαιπνυηδηα ηςκ 

θςηζζηζηχκ ζδιείςκ ζε ηζιέξ ≤ 200 cd/m2βζα βςκίεξ εηπμιπήξ ιεβαθφηενεξ 

ηδξ μνζαηήξ εηείκδξ βςκίαξ εηπμιπήξ θςηυξ πμο ιυθζξ απαβμνεφεζ ηδκ 

απεζηυκζζδ ημο θςηζζηζημφ ζχιαημξ επί ηδξ μευκδξ ημο Ζ/Τ. 

 

Ζ εάιαςζδ απυ ημ ζφζηδια θςηζζιμφ εηηζιάηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο ααειμφ 

ζοκδοαζιέκδξ εάιαςζδξ UGR (Unified Glare Rating). διεζχκεηαζ υηζ μ 
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δείηηδξ δεκ απμηεθεί αλζυπζζηδ πανάιεηνμ εηηίιδζδξ ηδξ εάιαςζδξ, υηακ μζ 

θςηεζκέξ πδβέξ είκαζ ιεβάθςκ ή πμθφ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ. Δλανηάηαζ απυ ηδκ 

θαιπνυηδηα ηςκ θςηζζηζηχκ, ημ ιέβεεμξ ημοξ, ηδκ ζπεηζηή εέζδ ημοξ ιε ηδκ 

ηαηεφεοκζδ παναηήνδζδξ ηαζ ηέθμξ απυ ηδκ θαιπνυηδηα οπμαάενμο. Σμ 

πνυηοπμ ΔΝ 12464-1 πνμαθέπεζ ιζα ζημζπεζχδδ ηάθορδ ηςκ θαιπηήνςκ ιε 

αάζδ ηδκ θαιπνυηδηα ηδξ θςηεζκήξ πδβήξ υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζημ παναηάης 

πίκαηα. 
 

 

 

 

 
Με πνήζδ ηςκ θςημιεηνζηχκ δεδμιέκςκ ημο θςηζζηζημφ οπμθμβίγεηαζ μ 

πίκαηαξ UGR μ μπμίμξ πανμοζζάγεζ ημκ δείηηδ UGR ζε ηοπζημφξ πχνμοξ ιε 

δζάθμνεξ ακαηθαζηζηυηδηεξ επζθακεζχκ.Σοπζηή ελέηαζδ ημο ζοβηεηνζιέκμο 

δείηηδ (UGR) βίκεηαζ ζε δφμ ηαηεοεφκζεζξ παναηήνδζδξ (εβηάνζζα ηαζ 

δζαιήηδ)ζε πχνμ 4Ζx8H ιε ακαηθαζηζηυηδηεξ μνμθήξ, ημίπςκ, δαπέδμο 70,50 

ηαζ 20% ακηίζημζπα ηαζ SHR = 0.25 (Ζ : ημ φρμξ ηςκ θςηζζηζηχκ πάκς απυ 

ηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ).ημκ παναηάης πίκαηα θαίκεηαζ δ έλμδμξ απυ 

πνυβναιια θςημηεπκζηήξ ακάθοζδξ ημο πίκαηα UGR βζα SHR= 0.25. 
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Πνμθακχξ δ απυζηαζδ ηςκ θςηζζηζηχκ υπςξ μνίζεδηε ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ 

ημο πνμακαθενεέκημξ πίκαηα είκαζ ιζηνή ζε ζπέζδ ιε ηδκ απυζηαζδ πμο 

πζεακυκ κα οζμεεηδεεί ζημκ ζπεδζαζιυ. Όιςξ ακ ζηακμπμζείηαζ δ απαίηδζδ βζα 

ημκ δείηηδ UGR υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ ΔΝ 12464-1 ηυηε εα ζηακμπμζείηαζ ηαζ 

ζημκ ηακμκζηυ ζπεδζαζιυ. ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ηζιέξ βζα 

ημκ δείηηδ UGR ζε δζαθμνεηζημφξ πχνμοξ. Γναζηδνζυηδηεξ ιε ζπεηζηή 

δοζημθία ζηδκ εηηέθεζδ ημοξ απαζημφκ ζοκήεςξ ιζηνέξ ηζιέξ ημο δείηηδ 

εάιαςζδξ. 
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Πνέπεζ κα ημκζζεεί υηζ μ παναπάκς δείηηδξ δεκ εθανιυγεηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ 

πμθφ ιζηνχκ ή πμθφ ιεβάθςκ δζαζηάζεςκ θςηζζηζηχκ. ηζξ πενζπηχζεζξ 

ενβαζίαξ ζε μευκεξ Ζ/Τ εα πνέπεζ ηα θςηζζηζηά κα έπμοκ ιζηνυηενεξ ηζιέξ 

θαιπνμηήηςκ απυ αοηέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ ζπήια (ακάθμβα ιε ηδκ 

πμζυηδηα ηδξ μευκδξ ) ζε υθεξ ηζξ βςκίεξ > 65oαπυ ηδκ ηαηαηυνοθμ (ακάθμβα 

ιε ηδ δναζηδνζυηδηα ή ηδκ αθθαβή ηδξ ηθίζδξ ηδξ μευκδξ δ πνμακαθενεείζα 

απαίηδζδ ιπμνεί κα ζζπφζεζ ηαζ απυ ιζηνυηενεξ βςκίεξ π.π. 55o). 
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Δκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ θςηζζιμφ 

 
 

ε επίπεδμ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηα πνυηοπα πμο ηαεμνίγμοκ ηζξ ανπέξ 

ζπεδζαζιμφ ημο ζοζηήιαημξ θςηζζιμφ ζε εζςηενζημφξ πχνμοξ ηαζ ηζξ 

ζοκζζηχιεκεξ ηζιέξ ηαηακαθχζεςκ είκαζ ηα ΔΝ 12464-1: 2002 ηαζ EN 15193 : 

2007 ακηίζημζπα. Δπζπνυζεεηα ζηα πθαίζζα ηςκ εεκζηχκ ηακμκζζιχκ βζα 

εκενβεζαηή απμδμηζηυηδηα έπμοκ οζμεεηδεεί δζάθμνεξ πνμζεββίζεζξ απυ ηα 

ηνάηδ ιέθδ. Σμ πνυηοπμ ΔΝ 12464-1 ηαεμνίγεζ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ ημο 

ζφζηδια θςηζζιμφ κα ζηακμπμζεί ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δδιζμονβία ζοκεδηχκ 

μπηζηήξ άκεζδξ ιε ηδκ επίηεολδ ζοβηεηνζιέκςκ ηζιχκ θςηζζιμφ ζηδκ 

επζθάκεζα ενβαζίαξ ακάθμβα ιε ηδ δναζηδνζυηδηα, ηδ δζααάειζζδ αοηχκ ηςκ 

ηζιχκ ζε αοηή, ημκ πενζμνζζιυ ηδξ εάιαςζδξ ιε ημκ ηαεμνζζιυ ακχηαηδξ 

ηζιήξ βζα ημκ δείηηδ εάιαςζδξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ημκ ηαεμνζζιυ εθάπζζηδξ 

ηζιήξ βζα ημκ δείηηδ πνςιαηζηήξ απυδμζδξ ηςκ θαιπηήνςκ. ημκ παναηάης 

πίκαηα πανμοζζάγεηαζ ιζα ηοπζηή πενίπηςζδ απαζηήζεςκ υπςξ ειθακίγμκηαζ 

ζημ πνυηοπμ. 
 

 

 

 

 

 

 
Δπζπνυζεεηα ακθένμκηαζ ηαζ ζδιεία ζηα μπμία πνεζάγεηαζ κα πνμζεπεμφκ βζαηί 

επδνεάγμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο ζπεδζαζιμφ υπςξ δ ηνζζδζάζηαηδ ακάδεζλδ, δ 

απμθοβή θςηεζκήξ ιανιανοβήξ ζημοξ θαιπηήνεξ, δ πνήζδ θοζζημφ θςηζζιμφ 

ηαζ πνμθακχξ δ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ πςνίξ κα πανμοζζάγμκηαζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ηεπκζηέξ. 
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διακηζηή πανάιεηνμξ ζημκ Κακμκζζιυ είκαζ δ δοκαηυηδηα επίηεολδξ ηςκ 

απαζημφιεκςκ επζπέδςκ θςηζζιμφ ζηδκ πενζμπή πμο εηηεθείηαζ ημ ένβμ (π.π. 

επζθάκεζα βναθείμο) εκχ δ πενζαάθθμοζα επζθάκεζα ιπμνεί κα έπεζ 

παιδθυηενα επίπεδα θςηζζιμφ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ δοκαηυηδηα 

δζαπςνζζιμφ ημο βεκζημφ ζοζηήιαημξ θςηζζιμφ απυ ημ ημπζηυ, ιε ζδιακηζηά 

εκενβεζαηά μθέθδ. 
 

 

 

 

 

Θα πνέπεζ κα ημκζζεεί υηζ ιυκμ δ επίηεολδ ηδξ απαζημφιεκδξ ζηάειδξ 

θςηζζιμφ δεκ ζοκεπάβεηαζ ιμκμζήιακηα ηαζ ηαθφηενδ πμζυηδηα ζπεδζαζιμφ. 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ πμζυηδηα δεκ πνέπεζ κα ααζίγεηαζ απμηθεζζηζηά ζε 

θςημιεηνζημφξ υνμοξ αθθά ηαζ απυ ηδκ εοπανίζηδζδ πμο πνμηαθεί ημ 

εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ζημκ πνήζηδ ηαζ ηδκ ζοιααηυηδηά ηδξ ζημ είδμξ 
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δναζηδνζυηδηαξ πμο αοηυξ εηηεθεί. Δπζπνυζεεηα εα πνέπεζ κα ημκζζεμφκ ηαζ μζ 

αζμθμβζηέξ επζδνάζεζξ ημο θςηζζιμφ (βζα πανάδεζβια δ επίδναζδ ζημκ 

ηζνηαδζακυ νοειυ). 

 

ε επίπεδμ ηυζημοξ, δ δαπάκδ βζα ηδκ αβμνά, εβηαηάζηαζδ ηαζ θεζημονβία 

ζοζηήιαημξ θςηζζιμφ ζε βναθεία ακηζπνμζςπεφεζ εθάπζζημ πμζμζηυ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ δαπάκδ βζα ιζζεμδμζία (0.3% ζφιθςκα ιε Fontoynont M., "Long term 

assessment of costs associated with lighting and daylighting techniques", Light 

& Engineering, 16(10, 2008). Δπδνεάγεζ υιςξ ηδκ παναβςβζηυηδηα ζε πμθφ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ άνα μζ θακεαζιέκεξ επζθμβέξ ζπεδζαζιμφ πμο πζεακυκ κα 

μδδβήζμοκ ζε ελμζημκυιδζδ ζημ ζφζηδια θςηζζιμφ ελακειίγμκηαζ απυ 

απχθεζεξ θυβς παναβςβζηυηδηαξ. ε βεκζηέξ βναιιέξ δ ζφκδεζδ ιεηαλφ 

θςηζζιμφ ηαζ παναβςβζηυηδηαξ δεκ ιπμνεί ηαεμνζζεεί ιε εοημθία θυβς εκυξ 

ιεβάθμο ανζειμφ παναβυκηςκ (πένακ ημο θςηζζιμφ) πμο επδνεάγμοκ ηδκ 

απυδμζδ. 
 

 

 

 

 

Ζ ζηάειδ θςηζζιμφ Δm πμο απαζηείηαζ απυ ημ πνυηοπμ ΔΝ 12464-1 ζηδκ 

επζθάκεζα εηηέθεζδξ ένβμο ηαζ ηδκ πενζαάθθμοζα ηδξ, ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ 

εθάπζζηδ ζηάειδ ζημκ ηφηθμ ζοκηήνδζδξ. οκεπχξ ημ ζφζηδια θςηζζιμφ 

ζηδκ ανπή ηδξ θεζημονβίαξ ημο πανέπεζ ζηάειδ θςηζζιμφ ιεβαθφηενδ απυ 

αοηή ημο ζπεδζαζιμφ. Με ηδκ βήνακζδ ηςκ θαιπηήνςκ, ηδκ ιείςζδ ηδξ 

απυδμζδξ ημο θςηζζηζημφ ηαζ ηδκ εθθάηςζδ ηδξ ακηακαηθαζηζηυηδηαξ ηςκ 

επζθακεζχκ ημο πχνμο δ ζηάειδ αοηή εθθαηχκεηαζ αθθά δεκ πνέπεζ κα βίκεζ 

ιζηνυηενδ ηδξ Δm (πνυκμξ ζοκηήνδζδξ). 

 

Ζ επζθάκεζα ενβαζίαξ πενζθαιαάκεζ ηδκ/ηζξ πενζμπέξ εηηέθεζδξ ένβμο ηαζ ηζξ 

πενζαάθθμοζεξ επζθάκεζεξ μζ μπμίεξ είκαζ ημοθάπζζημκ ηαηά 0.5 ι. εονφηενεξ ιε 

δζαθμνεηζηή απαίηδζδ βζα ηα επίπεδα θςηζζιμφ ηαζ ηδκ μιμζμιμνθία (θυβμξ 

εθάπζζηδξ πνμξ ιέβζζηδ ηζιή). Οζ ζπεηζηέξ ηζιέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ πίκαηα. 

 

Γεκ οπάνπεζ ζαθήξ ηαεμνζζιυξ ηςκ δζαζηάζεςκ ηδξ πενζμπήξ εηηέθεζδξ 

ένβμο. Όηακ είκαζ άβκςζηεξ μζ εέζεζξ ενβαζίαξ ηυηε δ ζηάειδ θςηζζιμφ πμο 

απαζηείηαζ εα πνέπεζ κα ζζπφεζ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ηδξ επζθάκεζαξ ενβαζίαξ ιε 

ελαίνεζδ 0.5ι πενζιεηνζηή γχκδ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή πανμοζζάγεηαζ ζημ 

παναηάης ζπήια. 
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Σμ πνυηοπμ ΔΝ 15193 ηαεμνίγεζ εφνδ ηζιχκ εβηαηεζηδιέκδξ ζζπφμξ βζα 

δζάθμνμοξ ηφπμοξ ηηδνίςκ. ηδ ζοκέπεζα ιε ηδ πνήζδ ηςκ ςνχκ θεζημονβίαξ 

εηηζιάηαζ δ εηήζζα ηαηακάθςζδ ζηδκ μπμία πνμζηίεεηαζ δ παναζζηζηή 

ηαηακάθςζδ (π.π. ακαιμκή dimmable ballast) ηαζ δ ηαηακάθςζδ απυ ημ 

ζφζηδια αζθαθείαξ. Σμ ζφκμθμ δζα ηδκ επζθάκεζα ημο πχνμο μκμιάγεηαζ LENI 

(Lighting Energy Numeric Indicator, kwh/m2) . 

 

ημ πνυηοπμ μνίγμκηαζ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ (*, ** ηαζ ***) ακά είδμξ πχνμο μζ 

μπμίεξ δζαθμνμπμζμφκηαζ υζμκ αθμνά ηδκ πνμηεζκυιεκδ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ. 

Π.π. βζα ηηήνζα βναθείςκ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα μζ ηνεζξ 

ηαηδβμνίεξ ακάθμβα ιε ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ απαζηήζεςκ. 
 

 

 

 

 

Ζ ΣΟΣΔΔ μνίγεζ ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ π.π. βζα ηηήνζα βναθείςκ ζηα 16 

W/m2. Ζ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ πμο πνμηείκεηαζ βζα πχνμ βναθείςκ ζφιθςκα 

ASHRAE 90.1-2007 είκαζ 11.9 W/m2. 

 

Όπςξ έπεζ ακαθενεεί, δ απμδμηζηυηδηα ημο θςηζζηζημφ (lm/W) ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ζφβηνζζδ υιμζςκ ηφπςκ θςηζζηζηχκ, αθθά δεκ ηαεμνίγεζ 

απυ ιυκδ ηδξ ημ πθέμκ απμδμηζηυ εκενβεζαηά ζπεδζαζιυ. Ζ επίηεολδ 

ζοβηεηνζιέκςκ επίπέδςκ θςηζζιμφ ζηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ ηάπμζμο πχνμο 

δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηδκ απμδμηζηυηδηα/ηφπμ ημο θςηζζηζημφ αθθά ηαζ απυ 
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ηδκ βεςιεηνία ημο πχνμο ηαζ ηζξ ακαηθαζηζηυηδηεξ ηςκ επζθακεζχκ ημο. Γδθ. 

ηαεμνίγεηαζ απυ ημ πμζμζηυ ηδξ θςηεζκήξ νμήξ ημο θςηζζηζημφ πμο 

«πνδζζιμπμζείηαζ» ζηδκ επζθάκεζα ενβαζίαξ. 

 

Ζ ποηκυηδηα ζζπφμξ ακα 100 lux (NPD, W/m2/100 lux) ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ 

ζοζηήιαημξ θςηζζιμφ ζε ηάπμζμ πχνμ. 
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3.4.3 ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΕΠΘΛΟΓΗ ΦΩΣΘΣΘΚΩΝ-ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΓΘΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΦΤΓΗ ΤΠΕΡΦΩΣΘΜΟΤ Ε ΥΩΡΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ(80) 

 

 
 

ΕΘΑΓΩΓΗ 

 

Ο πχνμξ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ είκαζ ίζςξ μ πζμ βνήβμνα ιεηαααθθυιεκμξ ηαζ 

απαζηδηζηυξ πχνμξ απυ άπμρδ ζπεδζαζιμφ θςηζζιμφ απυ ηάεε άθθμ δδιυζζμ πχνμ. 

Ο θςηζζιυξ έπεζ έκακ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ νυθμ αθμφ ηαθείηαζ υπζ ιυκμ κα 

πνμζθένεζ αλζυπζζηεξ θφζεζξ ζε πναηηζηά εέιαηα υπςξ δ ηοηθμθμνία ηαζ μ 

πνμζακαημθζζιυξ ηςκ πεθαηχκ ζημ πχνμ, δ αζθάθεζα ηαζ δ μνεμθμβζηή πνήζδ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ αθθά ηαζ κα ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ ιέζς ηδξ 

απμηεθεζιαηζηήξ πνμαμθήξ ηςκ ειπμνεοιάηςκ. Δπζπθέμκ ζηυπμζ είκαζ δ δδιζμονβία 

ηδξ ηαηάθθδθδξ αηιυζθαζναξ, δ πζζηή απυδμζδ ηςκ πναβιαηζηχκ πνςιάηςκ ηςκ 

ειπμνεοιάηςκ ηαεχξ ηαζ δ ακάδεζλδ ηδξ θυνιαξ ηαζ ηδξ οθήξ ημοξ. 
 

 

 

 

 
Με ημκ ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ, μ θςηζζιυξ ηδξ πνυζμρδξ, ηδξ αζηνίκαξ ηαζ ημο 

εζςηενζημφ πχνμο ζοκδέμκηαζ ανιμκζηά δδιζμονβχκηαξ ιζα ζοκμθζηά 

εθηοζηζηή εζηυκα βζα ημ ηαηάζηδια. (Πδβή: Lighting Equipment News, 

Πεθάηδξ: Cartier) 



72 

                                       

 

ε ηάεε πενίπηςζδ μ θςηζζιυξ εα πνέπεζ κα θεζημονβεί ανιμκζηά ιε ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ηαζ ηδ δζαηυζιδζδ ηαζ δ εβηαηάζηαζδ εα πνέπεζ κα ζοκηδνείηαζ 

εφημθα ηαζ κα πνμζθένεζ εοεθζλία ζε ιεθθμκηζηέξ αθθαβέξ ζηδ δζάηαλδ ημο 

πχνμο. Πανάθθδθα, ημ μπηζηυ απμηέθεζια ημο θςηζζιμφ είκαζ ελίζμο 

ζδιακηζηυ ιε ηα ιέζα πμο ημ οπμζηδνίγμοκ (θςηζζηζηά, θςηεζκέξ πδβέξ, 

μπηζηά ελανηήιαηα ηα) ηαζ μ ελμπθζζιυξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί εα πνέπεζ κα 

εηθνάγεζ ηαζ κα ακαδεζηκφεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ειπμνζηυ πνμθίθ ηδξ ηάεε 

επζπείνδζδξ ιέζα ζε έκα μθμηθδνςιέκμ πθαίζζμ. 
 

 

 

Δζδζηά θαηκχιαηα ζηδκ μνμθή πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα „ηνφρμοκ‟ υζμ ημ 

δοκαηυκ πενζζζυηενμ ηα θςηζζηζηά ηφπμο ζπμη πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή πνμαμθή ηςκ ειπμνεοιάηςκ. (Πδβή: Lighting Equipment 

News, Ανπζηέηηςκ: Stanton Williams, Πεθάηδξ: Issey Miyake) 



73 

                                       

 

ΝΔΔ ΣΑΔΗ 

 

Δκχ ζηζξ δεηαεηίεξ ημο 1980–1990 μ θςηζζιυξ ζπεδζαγυηακ ιε ααζζηή 

επζδίςλδ ηδ ζςζηή πνμαμθή ηςκ ειπμνεοιάηςκ, ζήιενα μζ απαζηήζεζξ είκαζ 

ζαθχξ πζμ ζφκεεηεξ. Ο πχνμξ ημο ηαηαζηήιαημξ ςξ έκα ηαθά ζηδιέκμ 

ζηδκζηυ εα πνέπεζ κα ακηαπμηνίκεηαζ ηαζ εάκ είκαζ δοκαηυκ κα οπενααίκεζ ηζξ 

πνμζδμηίεξ ηςκ πεθαηχκ. Οζ κέεξ θέλεζξ-ηθεζδζά ζε ηάεε ζπεδζαζιυ είκαζ: 

ροπαβςβία, εκεμοζζαζιυξ, εκηοπςζζαζιυξ ηαζ απυθαοζδ. Ο πεθάηδξ 

ιεηαθένεηαζ πθέμκ ζημ ηέκηνμ ηδξ εκδζαθένμκημξ, υπςξ μ δεμπμζυξ ζηδ ζηδκή 

εκυξ εεάηνμο, ηάηζ πμο δδιζμονβεί κέεξ απαζηήζεζξ ζημ ζπεδζαζιυ ημο 

πχνμο.Σμ κέμ γδημφιεκμ είκαζ δ δδιζμονβία πχνςκ πμο δζεοημθφκμοκ ηδκ 

επζημζκςκία ιζαξ άιεζα ακαβκςνίζζιδξ ηαζ αοεεκηζηήξ ειπμνζηήξ εζηυκαξ. 

 

Τπυ αοηή ηδκ άπμρδ, μζ θφζεζξ θςηζζιμφ εα πνέπεζ κα είκαζ πνμζανιμζιέκεξ 

ζηζξ κέεξ εζδζηέξ απαζηήζεζξ, κα είκαζ μθμέκα ηαζ πζμ δοκαιζηέξ ηαζ κα 

ηαεμνίγμοκ ιε ζαθήκεζα ηδκ ηαοηυηδηα ηςκ κέςκ πχνςκ. 

 

ΦΧΣΗΜΟ ΒΗΣΡΗΝΧΝ 

 

Ο θςηζζιυξ ηςκ αζηνζκχκ ηνίκεηαζ πάκημηε απυ ηδκ επζηοπία ημο κα 

πνμζεθηφζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ πεναζηζηχκ ηαζ κα ημοξ πανμηνφκεζ κα 

ακαηαθφρμοκ ημ εζςηενζηυ ημο ηαηαζηήιαημξ. ημπυξ ημο θςηζζιμφ δεκ είκαζ 

ιυκμ δ πνμαμθή ηςκ ειπμνεοιάηςκ αθθά ηαζ δ επζημζκςκία ηδξ ειπμνζηήξ 

πνυηαζδξ ημο ηαηαζηήιαημξ. Οζ αζηνίκεξ πνμζθένμοκ ζδιακηζηέξ εοηαζνίεξ βζα 

ηδ πνδζζιμπμίδζδ εζδζηχκ εθε θςηζζιμφ ιε πνήζδ πνχιαημξ, πνμαμθχκ ηαζ 

άθθςκ θεβυιεκςκ „εεαηνζηχκ‟ ηεπκζηχκ θςηζζιμφ βζα ηδ δδιζμονβία επζπθέμκ 

εκδζαθένμκημξ. Τπάνπμοκ ιζα ζεζνά απυ εέιαηα πμο ηάεε ιεθέηδ θςηζζιμφ 

αζηνζκχκ εα πνέπεζ κα θαιαάκεζ ζμαανά οπυρδ. Σμ βεβμκυξ υηζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ οπάνπεζ έκα ζδζαίηενα ορδθυ επίπεδμ θοζζημφ θςηζζιμφ, 

δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ςξ πνμξ ηδ θςηεζκή έκηαζδ ηςκ πδβχκ ημο ηεπκδημφ 

θςηζζιμφ έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί έκα ζζμννμπδιέκμ απμηέθεζια. Οζ 

θαιπηήνεξ ιεηαθθζηχκ αηιχκ ιε αθμβμκίδζα πνμζθένμοκ ηδκ απαναίηδηδ 

έκηαζδ, εζδζηά μζ κέμζ ηφπμζ ιε ημοξ ηεναιζημφξ ηαοζηήνεξ (HCI/CDM) ηαζ 

δζαεέημοκ ζηαεενυηενδ πνςιαηζηή απυδμζδ ηαε‟ υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημοξ, 

ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ πμθφ ορδθυ δείηηδ πνςιαηζηήξ απυδμζδξ. 
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Ο θςηζζιυξ αημθμοεεί ημ ηαιποθμεζδέξ ζπήια ηςκ βοάθζκςκ επζθακεζχκ ζε 

μνμθή ηαζ πάηςια ηαζ δζαπέεηαζ ανιμκζηά ζημ πχνμ ελαζθαθίγμκηαξ 

ζηακμπμζδηζηά επίπεδα βεκζημφ θςηζζιμφ. Δπζπθέμκ θςηζζιυξ ακάδεζλδξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε εζδζηά δζαιμνθςιέκμ ζηδκ μνμθή θάηκςια πμο αημθμοεεί 

ημ ίδζμ ηαιποθμεζδέξ ζπήια.(Πδβή: Incontroluce, iGuzzini, Ανπζηέηηςκ: 

M.&D.Fuksas, Πεθάηδξ: Emporio Armani) 
 

 

 



75 

                                       

 

Ο θςηζζιυξ αημθμοεεί ηδκ minimal δζαηυζιδζδ ημο πχνμο οπμβναιιίγμκηαξ 

ηδκ ακάβηδ κα είκαζ μναηά ηα απμηεθέζιαηα ημο θςηζζιμφ ηαζ υπζ μζ θςηεζκέξ 

πδβέξ. (Πδβή: Incontroluce, iGuzzini, Ανπζηέηηςκ: M.&D.Fuksas, Πεθάηδξ: 

Emporio Armani) 

 

 
 

Έκα επζπθέμκ εέια ζπεηίγεηαζ ιε ημ ηαεμνζζιυ ηδξ αηνζαμφξ εέζδξ ηαζ 

δζάηαλδξ ηςκ θςηζζηζηχκ ηφπμο spotlights ηαεχξ ηαζ ημο εφνμοξ ηςκ θςηεζκχκ 

δεζιχκ ημοξ ηαζ ηζξ ηαηάθθδθεξ βςκίεξ πνυζπηςζδξ ημο θςηζζιμφ ζηα 

ειπμνεφιαηα πμο εηηίεεκηαζ ζηδ αζηνίκα.ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ επζεοιδηυ 

απμηέθεζια είκαζ μ δζάποημξ θςηζζιυξ ηςκ εηεειάηςκ, θςηζζηζηά ιε εονείεξ 

δέζιεξ θςηυξ (38μ – 60μ) πνμζθένμοκ ιέβζζηδ μπηζηή πθδνμθμνία βζα ηα 

πνμσυκηα αθθά δεκ πνμζεέημοκ εκδζαθένμκ ζηδ ζηδκή. Ακηζεέηςξ δ πνήζδ 

ζηεκχκ δεζιχκ ηαζ μζ ιδ-ζοιααηζηέξ βςκίεξ πνυζπηςζδξ ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ημ θςηζζιυ εκυξ ιυκμ ηιήιαημξ ημο ειπμνεφιαημξ (ημ 

ηεθάθζ ηαζ ημ επάκς ηιήια ιζαξ ημφηθαξ βζα πανάδεζβια) ηαζ κα 

δδιζμονβήζμοκ έκα ελαζνεηζηά εκδζαθένμκ απμηέθεζια αθθά πάκημηε εζξ αάνμξ 

ηδξ μπηζηήξ πθδνμθμνίαξ. Ζ ηεθζηή επζθμβή έβηεζηαζ πάκημηε ζημ ιεθεηδηή 

θςηζζιμφ ηαζ ημ απμηέθεζια – αηιυζθαζνα πμο επζδζχηεζ κα πεηφπεζ. 

 

Ζ θοζζηή εέζδ ηαζ μ ηνυπμξ ζηήνζλδξ ηςκ θςηζζηζηχκ είκαζ επίζδξ ζδζαίηενα 

ζδιακηζηά αθμφ επζεοιδηυ είκαζ πάκημηε κα είκαζ μναηά ηα απμηεθέζιαηα ημο 

θςηζζιμφ ηαζ υπζ μζ θςηεζκέξ πδβέξ. Έηζζ ιπμνμφκ κα ηνοθημφκ είηε ζε εζδζηά 

δζαιμνθςιέκα θαηκχιαηα ζηα πθασκά ή ζηδκ μνμθή, πίζς απυ ημ πθαίζζμ ημο 

παναεφνμο ή κα έπμοκ πνχια ακηίζημζπμ ιε ημ πνχια ημο θυκημο.Ζ 

ημπμεέηδζδ ζηζξ αζηνίκεξ ζεζνχκ απυ θςηζζηζηά ηφπμο ζπμη ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ εάιαςζδ ζημοξ πεναζηζημφξ ηαζ κα απμζπάζεζ ηδκ πνμζμπή ημοξ 

απυ ηα ειπμνεφιαηα. 

 

Τπυ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ υθεξ μζ αζηνίκεξ ηαηαζηδιάηςκ εα πνέπεζ κα έπμοκ 

ημοθάπζζημκ δομ ηοηθχιαηα θςηζζιμφ, έκα βζα ηδκ διένα ηαζ έκα βζα ηδ 

κφηηα. 
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Πμθφ πνμζεηηζηά θςηζζιέκδ εβηαηάζηαζδ ηέπκδξ απυ ημκ Pae White ζημ 

showroom ηδξ εηαζνίαξ Tet et Bantine ζημ Μζθάκμ πνμζεέηεζ έκα επζπθέμκ 

εκηοπςζζαηυ δζαημζιδηζηυ ζημζπείμ ζημ πχνμ. (Πδβή: Domus magazine, 

n.858, Απνίθζμξ 2003) 

 

 
 

Πενζζζυηενμ θςξ απαζηείηαζ υπςξ είκαζ αοημκυδημ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ βζα κα ελζζμννμπδεμφκ ηα ορδθά επίπεδα ημο θοζζημφ θςηζζιμφ, 

αθθζχξ εα οπάνπμοκ αηεθείςηεξ ακηακαηθάζεζξ ζηζξ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ πμο 

εα πενζμνίζμοκ ηδ εεά ζημ εζςηενζηυ ημο ηαηαζηήιαημξ. Σα επίπεδα θςηζζιμφ 

πμο απαζημφκηαζ ηαηά ηζξ κοηηενζκέξ χνεξ είκαζ ζαθχξ παιδθυηενα. Έκα 

ελεθζβιέκμ ζφζηδια έθεβπμο ημο θςηζζιμφ πνμζθένεζ ιζα αλζυπζζηδ θφζδ ζημ 

εέια αοηυ αθθά επζηνέπεζ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηςκ θεβυιεκςκ „ζηδκχκ‟ 

θςηζζιμφ, ηδ δοκαηυηδηα δδθαδή εκαθθαβήξ ηςκ ηνυπςκ πμο μ πχνμξ ηδξ 

αζηνίκαξ ηαζ ηα ειπμνεφιαηα θςηίγμκηαζ υζμκ αθμνά ηζξ εκηάζεζξ, ηζξ βςκίεξ 

πνυζπηςζδξ, ημ πνχια, δδιζμονβχκηαξ έηζζ ελαζνεηζηυ εκδζαθένμκ ζηδ 

ζοκμθζηή εζηυκα ημο πχνμο. 
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ΤΣΖΜΑ ΦΧΣΗΜΟΤ 

 

Σμ ζφζηδια θςηζζιμφ ζε έκα ηαηάζηδια ιπμνεί ζε βεκζηέξ βναιιέξ κα 

πςνζζηεί ζε ηέζζενα λεπςνζζηά οπυ-ζοζηήιαηα: ημ βεκζηυ θςηζζιυ (ambient 

lighting), ημ θςηζζιυ ακάδεζλδξ (accent lighting), ημκ ανπζηεηημκζηυ θςηζζιυ 

ηαζ ημ θςηζζιυ δδιζμονβίαξ εζδζηχκ ή „‟εεαηνζηχκ‟ εθέ. Ο ιεθεηδηήξ 

θςηζζιμφ είκαζ οπεφεοκμξ ηαζ δ δμοθεία ημο αλζμθμβείηαζ, ςξ πνμξ ηδκ 

επίηεολδ ηδξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ ηςκ επζιένμοξ αοηχκ ζημζπείςκ, δ μπμία ηαζ 

εα δδιζμονβήζεζ ημ ηαηάθθδθμ απμηέθεζια ηαζ αηιυζθαζνα. 
 

 

 

 

Ο θςηζζιυξ ηςκ πνμεδηχκ ιε ημζιήιαηα απαζηεί πάκημηε ζδζαίηενδ ιεθέηδ ιε 

ζημπυ ηδκ απμηεθεζιαηζηή ακάδεζλδ ηςκ εηεειάηςκ ηαζ ηδκ απμθοβή 

πνυηθδζδξ εάιαςζδξ ζημοξ πεθάηεξ. (Πδβή: Domus magazine, n.858, 

Απνίθζμξ 2003) 

 

 
 

ΓΔΝΗΚΟ ΦΧΣΗΜΟ 

 

Ο βεκζηυξ θςηζζιυξ επζηοβπάκεηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ απυ ιζα ζεζνά 

ζοιιεηνζηά ημπμεεηδιέκςκ ζηδκ μνμθή θςηζζηζηχκ πμο ελαζθαθίγμοκ έκα 

ζοβηεηνζιέκμ επίπεδμ δζάποημο ηαζ μιμζυιμνθμο θςηζζιμφ ζημ ζφκμθμ ημο 

πχνμο. ηυπμξ είκαζ δ ελαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζηχκ ζοκεδηχκ θςηζζιμφ βζα 

ηδκ αζθαθή ηαζ άκεηδ ηίκδζδ ηςκ πεθαηχκ ζημ πχνμ, ηαεχξ ηαζ ζςζηή 

πνςιαηζηή απυδμζδ. Καηά ημ πανεθευκ επζηνάηδζε θακεαζιέκα δ άπμρδ υηζ 

υζμ πζμ ορδθά είκαζ ηα επίπεδα ημο βεκζημφ θςηζζιμφ ζε έκα ηαηάζηδια, ηυζμ 

πζμ έκημκα εα θαίκεηαζ ημ ειπυνεοια ηαζ επμιέκςξ αοηυ εα έπεζ εεηζηυ 

ακηίηηοπμ ζηζξ πςθήζεζξ. 
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Ζ πθήνδξ εκζςιάηςζδ ημο θςηζζιμφ ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο πχνμο ζημ 

ηαηάζηδια ημο Alexander McQueen ζηδ Ν. Τυνηδ, εκζζπφεζ ηδ δζαηυζιδζδ 

ημο πχνμο δδιζμονβχκηαξ ιζα απθή ηαζ δζαηνζηζηή αηιυζθαζνα πςνίξ μπηζηέξ 

εκηάζεζξ. (Πδβή: Domus magazine, n.858, Απνίθζμξ 2003) 

 

Δίκαζ αθήεεζα υηζ μ δζάποημξ βεκζηυξ θςηζζιυξ απυ ζοιιεηνζηά ημπμεεηδιέκα 

θςηζζηζηά ιε ζοιπαβείξ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ ζε ηακααμ 1ι. Υ 1ι. απμηεθεί 

ηδκ πθέμκ δζαδεδμιέκδ θφζδ θςηζζιμφ ζηδκ πθεζμρδθία ηςκ ηαηαζηδιάηςκ 

ζηδ πχνα ιαξ. ηα εεηζηά αοηήξ ηδξ πνμζέββζζδξ είκαζ υηζ ελαζθαθίγεζ ορδθά 

επίπεδα θςηζζιμφ (έςξ ηαζ 1000 lux ζηδκ μνζγυκηζα επζθάκεζα ενβαζίαξ ή ζημ 

δάπεδμ), ζηακμπμζδηζηή πνςιαηζηή απυδμζδ ηαζ ηονίςξ πνδζζιμπμζεί 

ζηακμπμζδηζηά ηδκ δθεηηνζηή εκένβεζα (ζπέζδ ηαηακάθςζδξ / θςηεζκήξ 

απυδμζδξ). ηα ανκδηζηά ηδξ πνμζέββζζδξ αοηήξ είκαζ υηζ δεκ είκαζ πθέμκ 

απμδεηηυ κα οπάνπεζ ιζα μνμθή βειάηδ θςηζζηζηά ηαζ υηζ μ δζάποημξ θςηζζιυξ 

απυ ιυκμξ ημο δεκ ηαηαθένκεζ κα δδιζμονβήζεζ αηιυζθαζνα ζημ πχνμ. 

 

Δπζπθέμκ, ημ βεβμκυξ υηζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο θςηζζιμφ ηαηεοεφκεηαζ 

πνμξ ηα εηεί υπμο δεκ απαζηείηαζ, δδθαδή ζηα οπυ πανμοζίαζδ ειπμνεφιαηα, 

έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ ζδιακηζηή αφλδζδ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ ημο 

ηαηαζηήιαημξ. 

 

Έκα ζδιακηζηυ ζημζπείμ βεκζημφ θςηζζιμφ ζε πμθθά ηαηαζηήιαηα είκαζ δ 

εθανιμβή ηδξ ηεπκζηήξ ημο wall-washing, ημο μιμζυιμνθμο δδθαδή θςηζζιμφ 

ηςκ ηάεεηςκ επζθακεζχκ είηε απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ιε εζδζηά θςηζζηζηά 

ηοηθζηήξ ή βναιιζηήξ ιμνθήξ ιε αζφιιεηνμοξ ακαηθαζηήνεξ, είηε απυ ηάης 
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πνμξ ηα πάκς ιε βναιιζηά θςηζζηζηά ημπμεεηδιέκα ζε θαηκχιαηα, ςξ ιζα 

πνμζπάεεζα κα μνζζεεί δ πενίιεηνμξ ημο πχνμο. Όπμο δ πνήζδ αιέηνδηςκ 

θςηζζηζηχκ ηφπμο downlight δεκ είκαζ επζεοιδηή οπάνπεζ δ επζθμβή κα 

θςηζζηεί δ μνμθή ημο ηαηαζηήιαημξ εζδζηά υηακ έπεζ ημ ακάθμβμ φρμξ ηαζ δεκ 

πενζέπεζ „ακηζαζζεδηζηά‟ ζηυιζα ηθζιαηζζηζηχκ ηθπ. Αοηυ ιπμνεί κα επζηεοπεεί 

είηε ιε απθίηεξ ημίπμο είηε ιε ηνειαζηά βναιιζηά θςηζζηζηά ιε άκς / ηάης 

ηαηακμιή θςηζζιμφ, είηε ιε έιιεζμ θςηζζιυ ζε θαηκχιαηα. 
 

 

 

Ο πχνμξ ηδξ αζηνίκαξ απυ άπμρδ ζπεδζαζιμφ ημο θςηζζιμφ έπεζ πμθθέξ 

μιμζυηδηεξ ιε ημ θςηζζιυ ηδξ ζηδκήξ εκυξ εεάηνμο απυ άπμρδ ηδξ πμζηζθίαξ 

ηςκ δδιζμονβζηχκ ζδεχκ πμο απαζηείηαζ κα εθανιμζημφκ. (Πδβή: 08 Bright) 

 

 
 

ήιενα, μ βεκζηυξ θςηζζιυξ πνδζζιμπμζείηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ιυκμ ςξ έκα 

ααζζηυ επίπεδμ ηονίςξ βζα ηδκ αζθαθή ηίκδζδ ηαζ πνμζακαημθζζιυ ηςκ πεθαηχκ 

ζημ πχνμ ηαζ πάκημηε ζε ζοκδοαζιυ ιε αθθά ζοζηήιαηα θςηζζιμφ. Ζ ζφβπνμκδ 

ηάζδ είκαζ κα πνδζζιμπμζείηαζ δοκαιζηά ημ θοζζηυ θςξ ςξ ιένμξ ηδξ ζοκμθζηήξ 

εβηαηάζηαζδξ θςηζζιμφ. Έκα ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια απυ ηδ πνήζδ ημο θοζζημφ 

θςηζζιμφ είκαζ ηα ροπμθμβζηά πθεμκεηηήιαηα πμο πνμζθένεζ ζημοξ πεθάηεξ, πμο 

υθμ ηαζ πενζζζυηενμ αζζεάκμκηαζ δοζθμνία κα ανίζημκηαζ ζε πχνμοξ ιυκμ ιε 

ηεπκδηυ θςηζζιυ ηαζ πςνίξ ηαιία επαθή ιε ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 
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ΦΧΣΗΜΟ ΑΝΑΓΔΗΞΖ 

 

Πμθφ πενζζζυηενμ απυ ημ πανεθευκ, μ βεκζηυξ θςηζζιυξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

ζοιπθήνςια ημο θςηζζιμφ ακάδεζλδξ. Ζ θεζημονβία ημο θςηζζιμφ ακάδεζλδξ, μ 

μπμίμξ πνδζζιμπμζεί θςηζζηζηά ηφπμο spotlights ιε επζθμβή απυ ζηεκή έςξ εονεία 

δέζιεξ θςηυξ, είκαζ κα ηάκεζ ηα ακηζηείιεκα κα λεπςνίζμοκ απυ ημ πενζαάθθμκ 

ημοξ. Με ημ ηνυπμ αοηυ δίκεζ έιθαζδ ζηδ θυνια, ηδ δμιή, ζηδκ οθή ηαζ ημ πνχια 

ημοξ. Γδιζμονβεί ηδκ απαναίηδηδ θάιρδ ηαζ αηηζκμαμθία βζα κα εκδοκαιχζεζ ηδ 

ζπέζδ ιεηαλφ ημο πεθάηδ ηαζ ημο πνμααθθμιέκμο ειπμνεφιαημξ. Γδιζμονβεί ηδ 

θζκέηζα εηείκδ πμο ηάκεζ ιζα πανμοζίαζδ εθηοζηζηή. ηζξ ιένεξ ιαξ μ θςηζζιυξ 

αοηυξ πνδζζιμπμζείηαζ αηυια ηαζ ζε πχνμοξ ιαγζηχκ αβμνχκ υπςξ μζ οπεναβμνέξ 

ή ηεπκζηχκ αβμνχκ υπςξ ηα ηαηαζηήιαηα do-it-yourself εζδζηά ιε θαιπηήνεξ 

ορδθήξ θςηεζκήξ έκηαζδξ ιεηαθθζηχκ αηιχκ ιε αθμβμκίδζα βίκεηαζ μθμέκα ηαζ 

πζμ δδιμθζθήξ. 

 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ  ΦΧΣΗΜΟ 

 

ηζξ ιένεξ ιαξ πμθφ πενζζζυηενμ απυ ημ πανεθευκ, μζ ζπεδζαζηέξ ηςκ 

ηαηαζηδιάηςκ επζθέβμοκ κα ακαδείλμοκ ζοβηεηνζιέκα ανπζηεηημκζηά ζημζπεία ή 

θεπημιένεζεξ ημο πχνμο ιε ζημπυ ηδ δδιζμονβία ηδξ επζεοιδηήξ αηιυζθαζναξ. 

Μζα ηαηάθθδθα θςηζζιέκδ μνμθή βζα πανάδεζβια ιπμνεί κα ηάκεζ έκα πχνμ κα 

δείπκεζ ρδθυηενμξ, εκχ μ θςηζζιυξ ηςκ ηάεεηςκ επζθακεζχκ (ημίπςκ) ιπμνεί κα 

ηάκεζ ημ ιένμξ κα δείπκεζ ιεβαθφηενμ. 
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ΦΧΣΗΜΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΔΦΔ 

 

Ο θςηζζιυξ δδιζμονβίαξ εζδζηχκ εθε ζε ακηίεεζδ ιε ημ θςηζζιυ ακάδεζλδξ 

πνδζζιμπμζείηαζ υπμο επζεοιείηαζ ιεβαθφηενδ πνμζέθηοζδ ημο εκδζαθένμκημξ 

ηςκ πεθαηχκ πςνίξ κα θςηίγμκηαζ υιςξ άιεζα ηα ειπμνεφιαηα. ημ πανεθευκ 

δ ηεπκζηή αοηή πνδζζιμπμζμφκηακ ιυκμ απυ εζδζηά ηαηαζηήιαηα, αθθά ζήιενα 

πνδζζιμπμζείηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζε ιζα πνμζπάεεζα αφλδζδξ ηδξ 

ηοηθμθμνίαξ ηςκ πεθαηχκ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ gobos βζα ηδκ πνμαμθή εζηυκςκ, 

θμβυηοπςκ, παναζηάζεςκ, δζαθδιζζηζηχκ ζε ιζα ηαηαηυνοθδ επζθάκεζα, δ 

πνήζδ ζοζηδιάηςκ θςηζζιμφ ιε μπηζηέξ ίκεξ ηαζ εκαθθαβέξ πνςιάηςκ 

απμηεθμφκ επζιένμοξ ηεπκζηέξ βζα ηδ δδιζμονβία εθηοζηζηχκ εθε θςηζζιμφ. 
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ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 

 

Ο έθεβπμξ ημο θςηζζιμφ εα έπεζ έκα πμθφ πζμ ηονίανπμ νυθμ ζηδ δδιζμονβία 

ηυζμ ηςκ ηαηάθθδθςκ επζπέδςκ θςηζζιμφ υζμ ηαζ ηδξ αηιυζθαζναξ ζημ 

ιέθθμκ. ε βεκζηέξ βναιιέξ οπάνπμοκ ηέζζενζξ πανάιεηνμζ θςηζζιμφ μζ μπμίμζ 

ιπμνμφκ κα εθέβπμοκ: ηα επίπεδα θςηζζιμφ, ημ πνχια ημο θςηυξ, δ 

ηαηεφεοκζδ ηδξ δέζιδξ ηαζ ημ άκμζβια ηδξ εάκ ηαζ ηα δομ ηεθεοηαία ιυθζξ ηαζ 

άνπζζακ κα εθανιυγμκηαζ ιε επζηοπία ζημ πχνμ ηςκ ηαηαζηδιάηςκ. Ο έθεβπμξ 

ημο θςηζζιμφ πνμζθένεζ θφζεζξ ζε ηέζζενζξ πμθφ ζδιακηζηέξ απαζηήζεζξ ηςκ 

ζδζμηηδηχκ ηςκ πχνςκ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδ: 

 

• Γδιζμονβία εοεθζλίαξ: Ακαθένεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα πνμζανιμβήξ ημο 

θςηζζιμφ ζε αθθαβέξ ζηδ δζάηαλδ ημο πχνμο ιέζς ηδξ αφλδζδξ ηςκ επζπέδςκ 

θςηζζιμφ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ, 

πςνίξ κα αθθάλεζ δ εβηαηάζηαζδ θςηζζιμφ. 
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• Γδιζμονβία δζαθμνεηζηχκ ζοκεδηχκ ενβαζίαξ: Ακαθένεηαζ ζηδκ επζθμβή 

ηςκ ηαηάθθδθςκ επζπέδςκ θςηζζιμφ ακά πενζμπή ημο ηαηαζηήιαημξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκεξ ακάβηεξ ηδξ ηάεε πενζμπήξ (πςθήζεζξ, βφνς πχνμζ, αζηνίκεξ, 

ελςηενζημί πχνμζ ηαζ πνυζμρδ). 

 

• Γδιζμονβία δοκαιζηχκ εθε θςηζζιμφ: Ζ εθανιμβή δοκαιζηχκ θςηζζιχκ 

πνμζεέηεζ ιζα κέα δζάζηαζδ, αοηή ηδξ ηίκδζδξ ιε ζηυπμ κα πνμζεθηφζμοκ ηδκ 

πνμζμπή ηςκ πεθαηχκ ηαζ κα πνμζεέζμοκ εκδζαθένμκ. 

 

• Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ Ζ φπανλδ εκυξ ηεκηνζημφ ζοζηήιαημξ εθέβπμο ημο 

θςηζζιμφ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επζθμβή ηςκ πζμ απμδμηζηχκ θαιπηήνςκ 

πνμζθένεζ επζπθέμκ δοκαηυηδηεξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Ζ ζφκδεζδ 

θοζζημφ-ηεπκδημφ θςηζζιμφ ηαζ δ εκενβμπμίδζδ ημο θςηζζιμφ ιέζς 

ακζπκεοηχκ ηίκδζδξ ιπμνμφκ κα ιεβζζημπμζήζμοκ ηα μθέθδ. 
 

 

 

Βαζζηή επζδίςλδ είκαζ κα είκαζ πάκηα μναηά ηα απμηεθέζιαηα ημο θςηζζιμφ 

ηαζ υπζ μζ πδβέξ θςηζζιμφ ηαζ ηα ιέζα πμο οπμζηδνίγμοκ ηδκ εβηαηάζηαζδ 

(θςηζζηζηά, θςηεζκέξ πδβέξ, μπηζηά ελανηήιαηα ηα) ηαζ μ ελμπθζζιυξ πμο εα 

πνδζζιμπμζδεεί κα εηθνάγεζ ηαζ κα ακαδεζηκφεζ ημ ζοβηεηνζιέκμ ειπμνζηυ 

πνμθίθ ηδξ ηάεε επζπείνδζδξ ιέζα ζε έκα μθμηθδνςιέκμ πθαίζζμ. (Πδβή: 

Bright) 
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ΥΡΧΜΑ 

 

Ζ ζςζηή απυδμζδ ηαζ ακηίθδρδ ημο πνχιαημξ είκαζ ηεκηνζηυ εέια ζημ 

θςηζζιυ ηαηαζηδιάηςκ. Οζ άκενςπμζ ηονίςξ αβμνάγμοκ ιε ηα ιάηζα ημοξ, έηζζ 

ημ πνχια (ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ δ οθή) ηςκ οθαζιάηςκ ηαζ ηςκ θαβδηχκ 

βζα πανάδεζβια είκαζ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ έθλδξ πμο ημ πνμσυκ αζηεί ζημοξ 

πεθάηεξ. οκεπχξ δ ζςζηή απυδμζδ ηςκ πνςιάηςκ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή 

βζα ηδκ μοζζαζηζηή πνμαμθή ημοξ, ηάηζ πμο πενζμνίγεζ ηζξ επζθμβέξ ημο 

ιεθεηδηή υζμκ αθμνά ηζξ πδβέξ θςηζζιμφ ζημοξ θαιπηήνεξ αθμβυκμο παιδθήξ 

ηάζδξ ή ηάζδξ δζηηφμο, θαιπηήνεξ ιεηαθθζηχκ αηιχκ ιε ηεναιζημφξ 

ηαοζηήνεξ ηαζ ημοξ ζοιπαβείξ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ. Πανμθαοηα, εκχ μζ 

θαιπηήνεξ ιεηαθθζηχκ αηιχκ ιε αθμβμκίδζα είκαζ έκα πνήζζιμ ενβαθείμ βζα ημ 

θςηζζιυ ηαηαζηδιάηςκ, ημ θάζια ημοξ ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή ημο ιπθε- 

πναζίκμο ηαζ έηζζ ηείκεζ κα ιεζχζεζ ημ μπηζηή επίδναζδ ζηα γεζηά πνχιαηα 

υπςξ ημ ηυηηζκμ, ηίηνζκμ ηαζ πμνημηαθί. 

 

ε ηαηαζηήιαηα εκδοιάηςκ δ ιίλδ θαιπηήνςκ ιεηαθθζηχκ αηιχκ ιε αθμβυκμο 

απμηεθεί ηαθή θφζδ βζα ηδκ απμθοβή πνςιαηζηχκ απμηθίζεςκ. Δκχ μζ 

θαιπηήνεξ αθμβυκμο πνμζθένμοκ θαιπνυ θεοηυ θςξ, άνζζηδ πνςιαηζηή 

απυδμζδ ηαζ δοκαηυηδηα θςημνφειζζδξ, ηαηακαθχκμοκ εκένβεζα ηαζ δ ζπεηζηά 

παιδθή θςηεζκή ημοξ έκηαζδ, ηάκεζ δφζημθδ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ημοξ ζε 

εθανιμβέξ υπμο πνεζάγεηαζ έκημκμξ θςηζζιυξ ακάδεζλδξ απυ ιεβάθδ 

απυζηαζδ. Ακ ηαζ ημ ημνεζιέκμ πνχια (πνδζζιμπμζχκηαξ ημζκά πνςιαηζζηά 

θίθηνα, πνςιαηζζημφξ θαιπηήνεξ ιεηαθθζηχκ αηιχκ ή δζπνςζηά πνςιαηζζηά 

θίθηνα) ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ιε έκα εεαηνζηυ ηνυπμ βζα ηδ δδιζμονβία 

επζπθέμκ εκδζαθένμκημξ, εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ έιιεζα ζε ημίπμοξ 

ή ζημ πάηςια ηαζ υπζ άιεζα βζα ημ θςηζζιυ ηςκ ειπμνεοιάηςκ. ημοξ 

Πίκαηεξ 1 ηαζ 2 πανμοζζάγμκηαζ μζ πθέμκ εκδεδεζβιέκμζ ηφπμζ θαιπηήνςκ βζα 

ημ θςηζζιυ ηαηαζηδιάηςκ ηαεχξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά ημο θάζιαημξ ημο 

θςηυξ πμο εηπέιπμοκ ςξ πνμξ ηδ ζςζηή απυδμζδ ηςκ πνςιάηςκ. 

 

ηζξ ιένεξ ιαξ οπάνπεζ ιζα δζανηχξ αολακυιεκδ βκχζδ ηαζ εοαζζεδζία ηςκ 

ζδζμηηδηχκ ηαηαζηδιάηςκ βζα ηδ ζδιαζία ηδξ πνδζζιμπμίδζδξ ημο θςηζζιμφ 

ςξ ηονίμο ενβαθείμο βζα ηδκ πνμζέθηοζδ οπμρδθίςκ πεθαηχκ ηαζ βζα ηδκ 

αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ. Μαγί ιε ημοξ ανπζηέηημκεξ, ημοξ δζαημζιδηέξ ηαζ ημοξ 

ιεθεηδηέξ θςηζζιμφ επζγδημφκ ηδ δδιζμονβία ηδξ αηιυζθαζναξ πμο εα 

πνμζεθηφζεζ ηδ ζοβηεηνζιέκδ μιάδα ηαηακαθςηχκ ζηδκ μπμία δ επζπείνδζδ 

απεοεφκεηαζ. 
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Ο ηαηάθθδθμξ θςηζζιυξ οπυ ζοβηεηνζιέκεξ βςκίεξ πνυζπηςζδξ απμηαθφπηεζ 

υθδ ηδ θάιρδ ηαζ ηδκ μιμνθζά ηςκ ημζιδιάηςκ ζε ιζα πνμεήηδ 

ηαηαζηήιαημξ. (Πδβή: Zumtobel Staff) 

 

ημ ιέθθμκ, ημ εκδζαθένμκ εα επζηεκηνςεεί ζηδ δδιζμονβία ηςκ ζοκεδηχκ 

εηείκςκ πμο ελαζθαθίγμοκ ηδκ άκεζδ, εοπάνζζηδ δζάεεζδ ηαζ επζημζκςκία ηςκ 

πεθαηχκ ηαζ πμο οπμζηδνίγμοκ εκενβδηζηά ημοξ αζμνοειμφξ 

 

 
3.4.4 ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΕΠΘΛΟΓΗ ΦΩΣΘΣΘΚΩΝ-ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ ΓΘΑ ΣΗΝ 

ΑΠΟΦΤΓΗ ΤΠΕΡΦΩΣΘΜΟΤ Ε ΥΩΡΟΤ ΕΚΘΕΕΩΝ, ΜΟΤΕΘΩΝ ΚΑΘ 

ΓΚΑΛΕΡΘ (79,80) 

 

 
 

Ο θςηζζιυξ ηςκ ιμοζείςκ ηαζ ηςκ βηαθενί ηέπκδξ - πνμζηαηεφμκηαξ ηαζ 

θςηίγμκηαξ: 

 

 
 

Ζ πνμζηαζία απυ ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία είκαζ οπμπνεςηζηή ζε ιμοζεία ηέπκδξ 

ηαζ βηαθενί. O θςηζζιυξ ιε αάζδ ηα LED πθδνμί αοηά ηα ηνζηήνζα, επίζδξ πανέπεζ 

απενζυνζζηεξ επζθμβέξ ζε πνςιαηζημφξ ηυκμοξ ηαζ ζε έκηαζδ ιε ελαζνεηζηή 

πνςιαηζηή απυδμζδ, πανμοζζάγμκηαξ έηζζ ηδκ ηέπκδ αηνζαχξ ιε ημ ζςζηυ θςξ. 

Δπζπθέμκ, μζ θφζεζξ LED ελαζθαθίγμοκ ορδθή ζηαεενυηδηα πνχιαημξ ηαε‟ υθδ ηδ 

δζάνηεζα γςήξ. Σα ιμοζεία ηέπκδξ ηαζ μζ βηαθενί θεζημονβμφκ ζοκήεςξ ηδκ διένα 

ζοκδοάγμκηαξ ημ θοζζηυ θςηζζιυ ηδξ διέναξ ιε ημκ ηεπκδηυ θςηζζιυ 

 

Ο ζπεδζαζιυξ θςηζζιμφ πνμζακαημθζζιέκμξ ζε ζοβηεηνζιέκμοξ πχνμοξ ή 

ακηζηείιεκα ηέπκδξ ιπμνεί κα εθανιμζηεί πμζηζθμηνυπςξ ιε θςηζζιυ ελμζημκυιδζδξ 
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εκένβεζαξ, ηεπκμθμβίαξ LED – ιε εφνμξ απυ θςηζζιυ μνμθήξ ηαζ ηνοθυ θςηζζιυ 

ιέπνζ ζοζηήιαηα θςηζζιμφ ιε ζπμη νάβαξ. 

 

 
 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ θυηοπςπανζηρ (81) 
 

Ζ θςημνφπακζδ είκαζ έκα πνυαθδια βζα ημ μπμίμ εοεοκυιαζηε υθμζ ηαζ βζα ημ μπμίμ 

ιπμνμφιε κα αμδεήζμοιε υθμζ. 

Ο ααζζηυηενμξ ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ηάεε πμθίηδξ είκαζ μ ζςζηυξ 

θςηζζιυξ ηςκ ζδζςηζηχκ ελςηενζηχκ πχνςκ ημο. Αοηυ είκαζ ηάηζ πμο υθμζ μζ 

εοαζζεδημπμζδιέκμζ πμθίηεξ ιπμνμφκ κα ημ εθανιυζμοκ άιεζα ιε ηδκ ηαηάθθδθδ 

επζθμβή θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ ηαζ θαιπηήνςκ. 

Χζηυζμ, είκαζ απίεακμ ηάηζ ηέημζμ κα βίκεζ ιυκμ ιε ηδκ εοαζζεδζία ηςκ πμθζηχκ εκχ 

μφηςξ ή άθθςξ δ πθεζμρδθία ημο ελςηενζημφ θςηζζιμφ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημ 

θςηζζιυ δδιυζζςκ πχνςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ. Γζ'αοηυ είκαζ απαναίηδηδ ηαζ δ 

εέζπζζδ ηαηάθθδθδξ κμιμεεζίαξ δ μπμία κα ηαεμνίγεζ ηζξ πνμδζαβναθέξ ηζξ μπμίεξ 

πνέπεζ κα ηδνεί μ ελςηενζηυξ θςηζζιυξ ηυζμ βζα ημοξ δδιυζζμοξ υζμ ηαζ βζα ημοξ 

ζδζςηζημφξ πχνμοξ. 

 

 
Νομοθεζία και κανονιζμοί 

 

Γεκ οπάνπμοκ εθθδκζημί ηακμκζζιμί πμο κα πνμδζαβνάθμοκ, ιε έκα ζοζηδιαηζηυ 

ηνυπμ, ηζξ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμφκ μζ εβηαηαζηάζεζξ ελςηενζημφ 

θςηζζιμφ. Δπμιέκςξ, μ ιεθεηδηήξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ θςηζζιμφ είκαζ 

ακαβηαζιέκμξ κ‟ ακαηνέλεζ ζε δζεεκείξ ηακμκζζιμφξ ηαζ μδδβίεξ ηδκ εθθδκζηή 

κμιμεεζία οπάνπμοκ δζάζπανηεξ νοειίζεζξ πμο πενζμνίγμκηαζ, ηονίςξ, ζημκ έθεβπμ 

ηδξ εάιαςζδξ. 

 

φιθςκα ιε ημκ Κχδζηα Οδζηήξ Κοηθμθμνίαξ (Κ.Ο.Κ.) απαβμνεφεηαζ δ ημπμεέηδζδ 

μπμζαζδήπμηε πζκαηίδαξ ή ζοζηεοήξ δ μπμία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ εάιαςζδ ζημοξ 

πνήζηεξ ηςκ αοημηζκδημδνυιςκ (Άνενα 10 ηαζ 11 ημο Κ.Ο.Κ.). Γοζηοπχξ, υιςξ, 

ζημκ Κ.Ο.Κ. δεκ οπάνπεζ μνζζιυξ ηδξ εάιαςζδξ ηαζ δεκ ηίεεηαζ ηακέκαξ πμζμηζηυξ 

πενζμνζζιυξ υζμκ αθμνά ηα θςημηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ πζκαηίδςκ ηαζ ηςκ 

πανυδζςκ θςηζζηζηχκ βεκζηυηενα.ηδκ εβηφηθζμ ημο ΤΠΔΥΧΓΔ Γ13/0/281/22/2-3-

1990, πμο αθμνά ηζξ απαζηήζεζξ ημο θςηζζιμφ ηοηθμθμνζαηχκ ζοκδέζεςκ ζημ μδζηυ 

δίηηομ, οπάνπεζ δ ιμκαδζηή πμζμηζηή πνμδζαβναθή, ζε μθυηθδνδ ηδκ εθθδκζηή 

ηεπκζηή κμιμεεζία, υζμκ αθμνά ζηδ εάιαςζδ . 

 

Ζ ίδζα δ θέλδ «θςημνφπακζδ» απακηάηαζ βζα πνχηδ θμνά ζε εθθδκζηυ κμιμηεπκζηυ 

ηείιεκμ ζημ πνμεδνζηυ δζάηαβια ημο 1999 πμο αθμνά ηδκ πνμζηαζία ημο Δεκζημφ 

Θαθάζζζμο Πάνημο Εαηφκεμο.ημ δζάηαβια αοηυ ακαθένεηαζ υηζ ζημ Θαθάζζζμ 

Πάνημ Εαηφκεμο «.. επζαάθθεηαζ δ θήρδ ιέηνςκ βζα ημκ πενζμνζζιυ... ηδξ 

θςημνφπακζδξ». Μυκμ πμο μφηε δ θςημνφπακζδ μνίγεηαζ, μφηε ηα ηαηάθθδθα ιέηνα 

πνμζδζμνίγμκηαζ. 

 

Σμ πανάδμλμ είκαζ υηζ δ ίδζα απμοζία ειθακίγεηαζ ηαζ ζηα ηείιεκα ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ. Γεκ οπάνπεζ ηαιζά ακαθμνά ζε ηακμκζζιμφξ ηαζ μδδβίεξ. Ζ ιυκδ 

ακαθμνά 
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ζε επίζδιμ ηείιεκμ ηδξ Δ.Δ. είκαζ δ βναπηή ενχηδζδ εκυξ εονςαμοθεοηή . Με ηδκ 

ενχηδζδ, πμο απεοεοκυηακ ζηδκ Δπζηνμπή, μ εονςαμοθεοηήξ γδημφζε κα ιάεεζ ηζ 

ιέηνα θαιαάκεζ δ Δ.Δ. βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηδξ θςημνφπακζδξ .Ζ Δπζηνμπή , ζηδκ 

απάκηδζδ ηδξ εεςνεί ηδ θςημνφπακζδ «εθαθνά νφπακζδ» ηαζ υηζ «ζημ ααειυ πμο δ 

εθαθνά νφπακζδ απμηεθεί πνυαθδια» μζ θφζεζξ πνέπεζ κα θαιαάκμοκ οπυρδ ηαζ 

άθθμοξ πανάβμκηεξ , υπςξ είκαζ δ αζθάθεζα, δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηθπ. 

 

 
 

Έθεβπμξ ηδξ θςημνφπακζδξ ηαζ μ ελςηενζηυξ θςηζζιυξ 

 

 
 

Δλςηενζηυξ θςηζζιυξ 

 

 
 

Ο ελςηενζηυξ θςηζζιυξ πνμζδζμνίγεζ ηαζ παναηηδνίγεζ ημ κοηηενζκυ πενζαάθθμκ 

υζμκ αθμνά ηδκ αζθάθεζα, ηδκ αζζεδηζηή, ηδ εέαζδ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ 

ηαζ ημο κοηηενζκμφ μονακμφ. 

 

Δπζπνυζεεηα, υιςξ, πνέπεζ : 

 

Να εθαπζζημπμζεί ηδ θςημνφπακζδ, ηδ εάιαςζδ ηαζ, βεκζηυηενα, ηδ θςηεζκή υπθδζδ. 

 

-Να ελμζημκμιεί εκένβεζα, ζηακμπμζχκηαξ ηαοηυπνμκα ηζξ ακάβηεξ 

κοηηενζκήξ αζθάθεζαξ, πναηηζηυηδηαξ, πνδζζιυηδηαξ ηαζ πμθζηζζιζηχκ 

ή εεζιζηχκ ζοκδεεζχκ. 

 

-Να απμηνέπεζ ηδκ οπμαάειζζδ ημο αζηζημφ κοηηενζκμφ πενζαάθθμκημξ. 

 

 
 

Οζ πνμδβμφιεκεξ απαζηήζεζξ είκαζ, ανηεηέξ θμνέξ, ακηζηνμουιεκεξ ηαζ δεκ είκαζ 

εφημθμ κα ζηακμπμζδεμφκ ηαοηυπνμκα. Δπζπνυζεεηα πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ 

μζ ζοκήεεζεξ ηαζ μζ ζδζαζηενυηδηεξ ηάεε ηυπμο. 
 

 

 

Πθεμκεηηήιαηα απυ ηδκ εθανιμβή ηακμκζζιμφ εβηαηάζηαζδξ 

ελςηενζημφ θςηζζιμφ 

 

Απυ ηα πνμδβμφιεκα πνμηφπηεζ δ ακάβηδ ζφκηαλδξ ζηδ πχνα ιαξ εκυξ ηακμκζζιμφ 

βζα ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ελςηενζημφ θςηζζιμφ. Σα πθεμκεηηήιαηα απυ ηδκ φπανλδ 

εκυξ ηέημζμο ηακμκζζιμφ εα είκαζ : 

 

1. Αζθαθέξ, θζθζηυ ηαζ θοζζηυ πενζαάθθμκ. 

2. Καηάθθδθα θςηζζιέκμζ δνυιμζ πςνίξ εκμπθδηζηυ θςηζζιυ. 

3. Ανιμκζηή ζοκφπανλδ ειπμνζηχκ πενζμπχκ ηαζ πενζμπχκ ηαημζηίαξ. 
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4. Απμηεθεζιαηζηυξ ηαζ απμδμηζηυξ ειπμνζηυξ θςηζζιυξ ιε απμθοβή 

ημο εκενβμαυνμο ηαζ εκμπθδηζημφ ακηαβςκζζιμφ ημο ηφπμο «ημ 

θςηεζκυηενμ είκαζ ημ ηαθφηενμ». 

5. Μείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ. 

 

 
 

Εχκεξ πνμζδζμνζζιμφ ιέβζζημο θςηζζιμφ 

 

ηα πθαίζζα αοηά δ Γζεεκήξ Δπζηνμπή Φςηζζιμφ οπμδεζηκφεζ ηδ πνήζδ ηεζζάνςκ 

γςκχκ πμο πνμζδζμνίγμοκ ηδκ εοαζζεδζία ζημ μπθδνυ θςξ . Σμ ζφζηδια αοηυ 

πνμηείκεζ ηδ πνήζδ 4 επζπέδςκ, Δ1 ιέπνζ Δ4. Κάεε ηακμκζζιυξ ελςηενζημφ θςηζζιμφ 

εα πνέπεζ κα πνμζδζμνίγεζ ηα ιέβζζηα επίπεδα θςηζζιμφ. Σα επίπεδα θςηζζιμφ,αθθά 

ηαζ ηα εζδζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ θςηζζηζηχκ ηαζ ηςκ θςηεζκχκ πδβχκ, 

ηαεμνίγμκηαζ αθμφ θδθεμφκ οπυρδ μζ δζαθμνεηζηέξ ζοκήεεζεξ ηάεε πενζμπήξ, μζ 

δζαθμνεηζηέξ πνήζεζξ, δ δζαθμνεηζηή ημζκςκζηή απμδμπή ηθπ. 

 

Οζ γχκεξ αοηέξ είκαζ: 

 
 ØΕχκδ Δ1 :Πενζμπή ιε μοζζαζηζηά ζημηεζκέξ πενζμπέξ. Σέημζεξ πενζμπέξ 

είκαζ μζ εεκζημί δνοιμί,πενζμπέξ ζδζαίηενμο θοζζημφ ηάθμοξ, πενζμπέξ πμο 

πενζθαιαάκμοκ αζηνμκμιζηά παναηδνδηήνζα ή ηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ 

ζηζξ μπμίεξ μζ ηάημζημζ έπμοκ εηθνάζεζ ηδκ ζζπονή επζεοιία βζα 

ελαζνεηζηάπενζμνζζιέκδ θςηεζκή υπθδζδ. 

 Ø Εχκδ Δ2 :Πενζμπέξ παιδθήξ πενζααθθμκηζηήξ θαιπνυηδηαξ. Αοηέξ 

είκαζ ζοκήεςξ αβνμηζηέξ ηαζ πεναζηζηέξ πενζμπέξ. 

 Ø Εχκδ Δ3 : Πενζμπέξ ιε ιέζα επίπεδα πενζααθθμκηζημφ θςηζζιμφ. 

Αοηέξ είκαζ βεκζηά αζηζηέξ πενζμπέξ. 

 Εχκδ Δ4 :Πενζμπέξ ιε ορδθά επίπεδα πενζααθθμκηζημφ θςηζζιμφ. 

Πενζθαιαάκμοκ ηζξ αζηζηέξ πενζμπέξιε ειπμνζηέξ πνήζεζξ ηαζ έκημκεξ 

κοηηενζκέξ δναζηδνζυηδηεξ. 

 

Οζ πνμηεζκυιεκεξ ηχνα πμζυηδηεξ παιέκμο θςηζζιμφ βζα ηάεε γχκδ είκαζ μζ 

παναηάης:. 

 

Αοηά ηα ορδθυηενα πμζμζηά παιέκμο θςηζζιμφ ααζίγμκηαζ ζηα πμζμζηά ημο 

παναβυιεκμο θςηζζιμφ απυ ηα οπάνπμκηα εβηαηεζηδιέκα θςηζζηζηά ζημοξ 

ελςηενζημφξ πχνμοξ. Ακ βζα πανάδεζβια έκα εβηαηεζηδιέκμ θςηζζηζηυ ζχια 

πανάβεζ 1000 ιμκάδεξ, ημ παιέκμ θςξ δεκ πνέπεζ κα είκαζ παναπάκς απυ 250 

ιμκάδεξ. 



89 

                                       

 

Ανπέξ ημπμεέηδζδξ ελςηενζημφ θςηζζιμφ 

 

Μέπνζ, υιςξ, κα οπάνλεζ ζηδ πχνα ιαξ έκα εκζαίμ ηακμκζζηζηυ πθαίζζμ βζα ημκ 

ελςηενζηυ θςηζζιυ,ηαθυ είκαζ μ ιεθεηδηήξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ κα εθανιυγεζ 

μνζζιέκεξ απθέξ ανπέξ υπςξ : 

 
 Να πνδζζιμπμζείηαζ μ ακαβηαίμξ θςηζζιυξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

δναζηδνζυηδηα, πςνίξ οπενθςηζζιμφξ. 

 Να πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηαηά ηφνζμ θυβμ, ηαθήξ πμζυηδηαξ θςηζζηζηά ζηα 

μπμία είκαζ δοκαηυξ μ έθεβπμξ ηδξ θςηεζκήξ νμήξ. Φςξ πμο ηαηεοεφκεηαζ 

πάκς απυ ημκ μνίγμκηα είκαζ άπνδζημ, απμηεθεί ηδκ ηφνζα πδβή 

θςημνφπακζδξ ηαζ, επζπθέμκ, είκαζ εκενβεζαηή ζπαηάθδ. Γεκζηυηενα εα 

πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ θςηζζηζηά ιε εκηεθχξ πενζμνζζιέκδ δέζιδ (full 

cutoff), πμο ηαηεοεφκμοκ ημ θςξ εηεί πμο πνεζάγεηαζ, δδθαδή πνμξ ηα ηάης, 

έκακηζ ηςκ ακηίζημζπςκ πςνίξ ηακέκα έθεβπμ ηδξ θςηεζκήξ νμήξ. 
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Παναδείβιαηα θςηζζηζηχκ ηφπμο full cutoff πμο ηαηεοεφκμοκ ημ θςξ πνμξ ηα 

ηάης ηαζ εθαπζζημπμζμφκ ηδ θςημνφπακζδ (ανζζηενή θςημβναθία) ηαεχξ ηαζ 

θςηζζηζηχκ πςνίξ ηακέκα έθεβπμ ηδξ θςηεζκήξ νμήξ ηα μπμία εκηείκμοκ ημ 

πνυαθδια ηδξ θςημνφπακζδξ(δελζά θςημβναθία) 

 

Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ θςηζζηζηχκ κα είκαζ ηέημζα χζηε κα ιεβζζημπμζείηαζ δ ςθέθεζα 

ηαζ κα εθαπζζημπμζείηαζ δ εκυπθδζδ ζε βεζημκζηέξ εέζεζξ. 
 

 

 

 

Παναδείβιαηα ζςζημφ – απμδεηημφ ηαζ αηαηάθθδθμο θςηζζιμφ 

 

Να πνδζζιμπμζμφκηαζ θαιπηήνεξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ υπςξ βζα 

πανάδεζβια θάιπεξ καηνίμο παιδθήξ πίεζδξ, μζ μπμίεξ έπμοκ ημ πθεμκέηηδια ηδξ 

ιζηνυηενδξ ηαηακάθςζδξ ζε ζπέζδ ιε ημ θςξ πμο εηπέιπμοκ , δεκ βειίγμοκ ημκ 

μονακυ ιε πζθζάδεξ ακεπζεφιδηεξ ζοπκυηδηεξ ηαζ εηπέιπμοκ ζπεδυκ ηαεανυ 

ηίηνζκμ θςξ ημ μπμίμ θζθηνάνεηαζ εφημθα ηαζ δζεζζδφεζ ζηδκ μιίπθδ. 

 

 
 

 Να απμθεφβμκηαζ μζ θάιπεξ εδάθμοξ. 
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 Να απμθεφβεηαζ δ δδιζμονβία έκημκςκ κδζίδςκ θαιπνυηδηαξ, μζ μπμίεξ 

πνμηαθμφκ εάιαςζδ ηαζ δοζπεναίκμοκ ηδ κοηηενζκή υναζδ. 

 

 
 

 Να απμθεφβμκηαζ μζ πζκαηίδεξ ιε θεοηυ, ηίηνζκμ ή άθθμ θςηεζκυ 

οπυααενμ ηαζ ζημηεζκά βνάιιαηα.Αοηέξ πανάβμοκ ημ ιεβαθφηενμ πμζυ 

θςηυξ,πνμηαθμφκ υπθδζδ ηαζ επζπθέμκ είκαζ θηςπέξ ζηδ ιεηάδμζδ 

πθδνμθμνζχκ.Πζκαηίδεξ ή ζήιαηα ιε ζημηεζκυ ή έβπνςιμ οπυααενμ ηαζ 

θςηεζκά βνάιιαηα, πανάβμοκ ηαθφηενα απμηεθέζιαηα ιε ιζηνυηενδ 

μπηζηή εκυπθδζδ. 

 

 
 

 Έθεβπμξ ηςκ οπενθςηζζιέκςκ δζαθδιίζεςκ. Πζεακή απαβυνεοζδ ημοξ 

ζημοξ αοημηζκδηυδνμιμοξ. Δίκαζ βκςζηυ υηζ μζ αοημηζκδηυδνμιμζ ιαξ 

ιεηαθένμοκ ηαπφηενα ηαζ αζθαθέζηενα , βζ‟ αοηυ ηαζ πνέπεζ κα είκαζ 

ζςζηά θςηζζιέκμζ ηδ κφπηα , πςνίξ υιςξ κα πανεκμπθμφκ ηζξ θοζζηέξ 

πενζμπέξ απυ υπμο δζένπμκηαζ. 

 Μείςζδ ηδξ ακαηθαζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηςκ δνυιςκ. 

 

 
 

 Να πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ηαηάθθδθμζ αοημιαηζζιμί πνμηεζιέκμο μ 

θςηζζιυξ κα εκενβμπμζείηαζ υηακ οπάνπεζ θυβμξ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα πμο 

είκαζ ακαβηαίμξ (θςημηφηηανα, ςνμθμβζαημί δζαηυπηεξ ακζπκεοηέξ 

ηίκδζδξ ηθπ.). 

 

Πμθθά αέααζα απυ ηα παναπάκς, υπςξ βζα πανάδεζβια, δ επζθμβή ηαηάθθδθςκ 

θςηζζηζηχκ βζα ελςηενζημφξ πχνμοξ, ιπμνμφκ κα ηα εθανιυζεζ ηαζ μ ηαεέκαξ 

απυ ειάξ ζηδκ ηαημζηία ημο. Καζ αέααζα έκα πμθφ απθυ ιέηνμ, ημ μπμίμ 

ζοιαάθθεζ ηαοηυπνμκα ηαζ ζηδκ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ, είκαζ ημ κα 

απμθεφβμοιε κα αθήκμοιε ακαιιέκα ηα ελςηενζηά , αθθά ηαζ ηα εζςηενζηά, 

θχηα ηδξ ηαημζηίαξ ιαξ υηακ δεκ ηα πνεζαγυιαζηε. 
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Θεαιαηζηή αεθηίςζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ θςημνφπακζδξ ιεηά ηδ θήρδ 

ιέηνςκ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο. 
 

 

 

Σμ ιαβεοηζηυ εέαια ημο αιυθοκημο απυ ηδκ θςημνφπακζδ κοπηενζκμφ 

μονακμφ είκαζ ημ υκεζνμ ημο αζηνμκυιμο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

 
 

Ζ θςημνφπακζδ πθήηηεζ ηδκ οβεία ημο ακενχπμο, ηςκ γχςκ ηαζ ηςκ θοηχκ. Ζ 

θςημνφπακζδ πνέπεζ κα εκηαπεεί ζηζξ αζηίεξ πμο ζοιαάθμοκ ζημ θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο ηαζ έπμοκ ζμαανέξ μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ. Γεκ πνέπεζ κα εεςνείηαζ 

ιυκμκ πνυαθδια ηςκ αζηνμκυιςκ ηαζ ηςκ εναζζηεπκχκ αζηνμκυιςκ. Μυκμκ έηζζ 

εα πνμαθδιαηζζεμφκ υθμζ μζ πμθίηεξ ηαζ εα απαζηήζμοκ ηδ θήρδ ιέηνςκ απυ ηζξ 

ηοαενκήζεζξ ηαζ ημοξ δήιμοξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο. Γζα έκα 

ηαθφηενμ ιέθθμκ ημο πθακήηδ ημ αφνζμ πνέπεζ κα είκαζ ζημηεζκυ!!! Γζα 

αοηυπαναηίεεκηαζ μζ παναηάης πνμηάζεζξ . 

 

Πνμηάζεζξ: 

 

1. Υνδζζιμπμίδζδ ηςκ πδβχκ θςηυξ ζηδκ εθάπζζηδ έκηαζδ πμο είκαζ ακαβηαίμ 

βζα κα επζηεοπεεί μ ζημπυξ ημο θςηζζιμφ. Υνδζζιμπμζμφιε νοειζζηέξ έκηαζδξ 

νεφιαημξ. 

 

2. αήζζιμ θςηυξ ιε πνμκμδζαηυπηδ, αζζεδηήνα ή ιε ημ πένζ, υηακ δεκ 

πνεζάγεηαζ. αήκμοιε ημ θςξ υηακ αθθάγμοιε δςιάηζμ. Γεκ θςηίγμοιε άζημπα 

ημο πχνμοξ ενβαζίαξ. 

 

3. Βεθηίςζδ ηςκ θςηζζηζηχκ ζςιάηςκ, έηζζ χζηε κα ηαηεοεφκμοκ ημ θςξ ιε 

ιεβαθφηενδ αηνίαεζα εηεί πμο αοηυ είκαζ ακαβηαίμ, ηαζ ιε θζβυηενεξ 

πανεκένβεζεξ. 

 

4. Πνμζανιμβή ημο ηφπμο ημο θςηυξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ, έηζζ χζηε ηα ηφιαηα 

θςηυξ πμο εηπέιπεζ κα είκαζ εηείκα πμο είκαζ θζβυηενμ πζεακυ κα πνμηαθέζμοκ 

ζμαανά πνμαθήιαηα θςημνφπακζδξ. Φςηίγμοιε απυ πάκς πνμξ ηα ηάης ηαζ υπζ 

απυ ηάης πνμξ ηα πάκς. 

 

5. Αλζμθυβδζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ ζπεδίςκ θςηζζιμφ, ηαζ εη κέμο ζπεδζαζιυ υθςκ 

ή ιενζηχκ απυ ηα ήδδ οπάνπμκηα ζπέδζα ακάθμβα ιε ημ ακ πναβιαηζηά πνεζάγεηαζ 

ημ οθζζηάιεκμ θςξ. Πανειαάζεζξ ζημοξ δήιμοξ. 
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                                               ΔΝΑΡΗΑ: 
Α) Πποζαναηολιζμόρ  

 

Απνθπγή ππεξζέξκαλζεο θηηξίνπ ιόγσ ππεξβνιηθήο  έθζεζεο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε πεξηνρέο 

π.ρ. ηεο λόηηαο Ειιάδαο κε κεγάια δηαζηήκαηα ειηνθάλεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη 

ζπλαθόινπζε απνθπγή ζπαηάιεο ελέξγεηαο ιόγσ κεησκέλσλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ δξνζηζκνύ ηνπ 

εζσηεξηθνύ. 

 

Ηδακζηά ακ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ ανπζηέηημκαξ (ςξ μ ηφνζμξ ακενχπζκμξ πανάβςκ ζημ ζεκάνζμ 

πμο ελεηάγμοιε) ζπεδζάζεζ ημ ηηίνζμ (π.π. ιία ηαημζηία) χζηε ηα οπκμδςιάηζα , ημ ηαεζζηζηυ ηαζ δ 

ημογίκα (δδθαδή μζ πχνμζ  ζημοξ μπμίμοξ μζ έκμζημζ πενκμφκ ημκ πενζζζυηενμ πνυκμ ημοξ ) κα ιδκ 

έπμοκ έηεεζδ πνμξ κυημ (κυηζα έηεεζδ ιπμνμφκ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ κα έπμοκ αμδεδηζημί πχνμζ 

υπςξ απμεήηδ , θμοηνυ , πχνμξ ζηάειεοζδξ) ζοκεπάβεηαζ υηζ μζ δαπάκεξ βζα δνμζζζιυ εα είκαζ 

αζζεδηά ιεζςιέκεξ ακάθμβα ηαζ ιε ημοξ άθθμοξ πανάβμκηεξ πμο ζοιαάθμοκ ζηδκ ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ υπςξ είκαζ δ ιυκςζδ , μ πνςιαηζζιυξ ημο ηηζνίμο , μζ ζοκήεεζεξ ηςκ εκμίηςκ ηθπ. 

 

 

Β) Εεζηό νεπό σπήζηρ 

 
Σν δεζηό λεξό ρξήζεο  (ζην εμήο δλρ )απνηειεί ελεξγνβόξν παξάγνληα ηόζν αλαθνξηθά κε ηηο 

ηδησηηθέο θαηνηθίεο όζν θαη ζε ζρέζε κε ηα μελνδνρεία , ηνπο ρώξνπο καδηθήο εζηίαζεο , ηηο 

θαηαζθελώζεηο , ηα ζηξαηόπεδα θιπ. 

 

ην παξόλ ζελάξην ζα ππνινγίζνπκε- ιακβάλνληαο ππ’όςηλ ελδεηθηηθέο ηηκέο- ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο γηα ηε ζεξηλή πεξίνδν εάλ κία ηδησηηθή θαηνηθία δύν ππλνδσκαηίσλ αληηθαηαζηήζεη ην 

ζύζηεκα παξνρήο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο πνπ ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθα κε ειεθηξηθό ξεύκα κε έλα πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ειηαθή ελέξγεηα (θνηλώο ιεηηνπξγεί κε ειηαθνύο ζπιιέθηεο) θαη επηθνπξηθά ιεηηνξγεί 

κε ειεθηξηθό ξεύκα. 

 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα μζ ακάβηεξ γεζημφ κενμφ πνήζδξ βζα ιία ζδζςηζηή ηαημζηία δφμ οπκμδςιαηίςκ 

δζαιμνθχκμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ Σ.Δ.Δ. ςξ ελήξ: 

 

ε ηάεε οπκμδςιάηζμ ακηζζημζπμφκ 1,5 άημια ιε ιέζδ διενήζζα ηαηακάθςζδ γεζημφ κενμφ 

πνήζδξ 50 θη/άημιμ. Γδθαδή μζ ζοκμθζηέξ ιέζεξ διενήζζεξ ακάβηεξ ακηζζημζπμφκ ζε (1,5 

αη./ο/δ)*(2 *ο/δ)*50 θη=150 θη γεζημφ κενμφ πνήζδξ. 

 

Γδθαδή εάκ δ ηαημζηία ημπμεεηείηαζ ζημ κμιυ Αηηζηήξ μζ ακάβηεξ ημο γκπ είκαζ δοκαηυ κα 

ηαθοθεμφκ βζα ημ δζάζηδια απυ 15 Μαίμο έςξ 15 επηειανίμο (123 διένεξ) ζπεδυκ απμηθεζζηζηά 

(θυβς ηδξ εενζκήξ δθζμθάκεζαξ) έζης ηαηά 90% απυ ημοξ δθζαημφξ ζοθθέηηεξ. 

 

Λαιαακμιέκμο οπ΄υρζκ υηζ ημ κενυ ημο δζηηφμο είκαζ ζε εενιμηναζία 15
μ
C ηαζ υηζ δ εενιμηναζία 

γκπ είκαζ βφνς ζημοξ 50
 μ
C δ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδ ζπεηζηή ακφρςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

είκαζ Q=150*4,2 *35 KJ=22050 KJ=6,125 Kwh 

 

Οπυηε ιε ηδκ ημπμεέηδζδ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ επζηοβπάκεηαζ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ίζδ πενίπμο ιε 6,125*123*0,9=678,0375 Kwh. 

 

Ζ ακαθενυιεκδ ελμζημκυιδζδ εα επζηεοπεεί οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ εα βίκεζ μνεμθμβζηή πνήζδ 

ημο ζοζηήιαημξ ιε ημοξ δθζαημφξ ζοθθέηηεξ.Γδθαδή πζμ ζοβηεηνζιέκα : 

 

Οζ πνήζηεξ ημο ζοζηήιαημξ εα πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδ ζοκεπή , άζημπδ ηαζ ιέπνζ ελάκηθδζδξ 

ηαηακάθςζδ ημο γκπ πμο εενιάκεδηε ιέζς ηςκ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ χζηε κα ιδ πνεζαζηεί κα 

πνδζζιμπμζήζμοκ δθεηηνζηή εκένβεζα. 
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Δπίζδξ εα πνέπεζ κα απμθεφβμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ ημο γκπ ηαηά ηζξ κοπηενζκέξ έςξ ηαζ ηζξ πνχηεξ 

πνςζκέξ χνεξ μπυηε δ εενιμηναζία ημο κενμφ ιεζχκεηαζ ανηεηά ηαζ οπάνπεζ δ ακάβηδ βζα ηδ 

πνήζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ. 

 

 

Γ) Φυηιζμόρ 

 
Ζ δαπάκδ εκένβεζαξ βζα θςηζζιυ ηυζμ ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζδζςηζηέξ ηαημζηίεξ υζμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ ενβαζζαημφξ πχνμοξ είκαζ ζδιακηζηή. 

 

ημ πανυκ ζεκάνζμ οπμεέημοιε υηζ μζ οπεφεοκμζ εκυξ βναθείμο 40 ι
2
 πμο θεζημοβεί ζε πεκεήιενδ 

αάζδ ακά εαδμιάδα ηαζ απυ ηζξ 6 ι.ι έςξ ηζξ 10 ι.ι. (ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ μπυηε ηαζ μ 

δζανηήξ θςηζζιυξ ημο πχνμο είκαζ απαναίηδημξ) απμθαζίγμοκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημοξ 

θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ ιε θαιπηήνεξ led. 

 

Οζ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ έπμοκ θςηζζηζηή απυδμζδ ηαηά ι.υ 15,5 Lm/watt , εκχ μζ θαιπηήνεξ 

led έπμοκ θςηζζηζηή απυδμζδ ηαηά ι.μ. 90 Lm/watt. 

 

Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ απαζημφιεκδ ζζπφξ ζηδκ πνχηδ πενίπηςζδ εα είκαζ  

 

P= (500 lx * 40 m
2
)/(15,5 lm/watt)=1290,32 watt ηαζ άνα δ ζοκμθζηή δαπακχιεκδ εκένβεζα ακά 

διένα εα είκαζ 1290,32 watt*4 h=5,162 kwh , εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ηα ακηίζημζπα ιεβέεδ 

εα είκαζ : P=(500 lx * 40 m
2
)/(90 lm/watt)= 222,22 watt ηαζ 222,22*4 h=0,89 kwh. 

 

 

Γ) Δξοικονόμηζη ενέπγειαρ λόγυ πύθμιζηρ ηος ζηαθεπού ζημείος δποζιζμού ζε 

ςτηλόηεπη θεπμοκπαζία 
Έζης έκα βναθείμ 50 m2 βζα ημ μπμίμ εέθμοιε κα οπμθμβίζμοιε ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πμο 

πνμηφπηεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εενζκήξ πενζυδμο (ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακάβηεξ δνμζζζιμφ) ιε ηδ 

ζηαεενμπμίδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ(ακάθμβα ηαζ ιε ηδκ ελςηενζηή εενιμηναζία) ,ηδ ιυκςζδ ημο 

πχνμο ηαζ ηδκ πανμοζία ηνζχκ ενβαγμιέκςκ. 

 

Τπμεέημοιε πςξ βζα ημ δνμζζζιυ ημο πχνμο πνδζζιμπμζείηαζ ηθζιαηζζηζηυ ιδπάκδια μκμιαζηζηήξ 

ζζπφμξ 1,5 kW ημ μπμίμ πνεζάγεηαζ κα θεζημονβεί 8 χνεξ ηδκ διένα βζα 90 διένεξ . 

 

οκεπχξ δ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ είκαζ 1,5*8*90=1080 kWh εάκ δεκ θάαμοιε οπ‟υρζκ ηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ θυβς ζηαεενήξ νφειζζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ θυβς ηδξ ιυκςζδξ. 

 

Δάκ ηχνα ημ βναθείμ είκαζ ιμκςιέκμ ηαθχξ ηαζ ακ εεςνήζμοιε υηζ δεκ πνμηφπημοκ 

δζαθμνμπμζδιέκεξ ακάβηεξ δνμζζζιμφ θυβς πνμζακαημθζζιμφ* ηαζ δοκαηυκ κα επζηφπμοιε 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηδξ ηάλδξ ημο 30%.(Jorge Lucero-Álvarez , Norma A. Rodríguez-Muñoz 

and Ignacio R. Martín-Domínguez,2016) 

 

Με ηδκ νφειζζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζε ζηαεενυ ζδιείμ είκαζ δοκαηυκ κα επζηφπμοιε ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ ηαηά 3% πενίπμο (Ir. M. S Kam,2006)* υηακ αολάκμοιε ηδ εενιμηναζία ημο πχνμο 

ηαηά 1 ααειυ ηεθζίμο.Δάκ βζα πανάδεζβια δ εενιμηναζία υπμο εα νοειζζεεί δ θεζημονβία ημο 

ηθζιαηζζηζημφ είκαζ ηαηά 2 ααειμφξ Κεθζίμο ιεβαθφηενδ απυ υηζ πνζκ (εθ‟υζμκ ελαζθαθίγεηαζ δ 

εενιζηή άκεζδ ημο πνμζςπζημφ) επζηοβπάκεηαζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηδξ ηάλδξ ημο 3%. 

 

Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ακαθμνζηά ιε ηδκ πανμοζία πνμζςπζημφ ή επζζηεπηχκ έπεζ κυδια κα 

δζενεοκδεεί   υηακ εθανιυγμοιε νφειζζδ πμθθαπθχκ ζδιείςκ ηαζ μζ ενβαγυιεκμζ ιπμνμφκ κα 

ηνμθμδμηήζμοκ ημ ζφζηδια δνμζζζιμφ ιε ζημζπεία πμο αθμνμφκ ηδ εενιζηή ημοξ άκεζδ χζηε κα 

ακαπνμζανιυγεηαζ αοημιάηςξ ηαζ ηαηά ηαηηά πνμκζηά δζαζηήιαηα δ θεζημονβία ημο ηθζιαηζζηζημφ 

ιδπακήιαημξ .) 
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Έηζζ ηαηαθήβμοιε ζε έκα βναιιζηυ ιαεδιαηζηυ ιμκηέθμ πμο έπεζ ςξ ελήξ: 

 

C(ΓΣ)=Α-β*Α*ΓΣ-γ*Α=(1-β*ΓΣ-γ)*Α ,υπμο Α δ  ηαηακάθςζδ ημο ηθζιαηζζηζημφ 

ιδπακήιαημξ (πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπ‟υρζκ δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ) , α ημ πμζμζηυ 

ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ θυβς ηδξ νφειζζδξ ζε ζηαεενή εενιμηναζία , β ημ πμζμζηυ 

ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ θυβς ηδξ ιυκςζδξ ημο βναθείμο , ΓΣ δ ιεηααμθή ηδξ νφειζζδξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ C(ΓΣ) δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. 

 

Ακηζηαεζζηχκηαξ ιε ηα κμφιενα ημο παναδείβιαημξ πνμηφπηεζ υηζ : 

 

 C(ΓΣ)=1080-0,03*1080*2-0,3*1080=1080*0,64=691,2 kWh έκακηζ 1080 kWh ,δδθαδή 

ελμζημκυιδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 36% βζα αφλδζδ ηδξ νοειζζιέκδξ εενιμηναζίαξ απυ 23
μ
C ζημοξ 

25
μ
C. 

 

*Γζα κα επζηφπμοιε ημ maximum ηδξ εεςνδηζηήξ ελμζημκυιδζδξ εα πνέπεζ ημ βναθείμ κα είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκμ-εζ δοκαηυκ-ηαηά ημκ άλμκα Ακαημθήξ-Γφζδξ ηαζ υπζ Βμνά-Νυημο έηζζ χζηε ημ 

ηαθμηαίνζ κα είκαζ ιεζςιέκδ δ κυηζα έηεεζή ημο μπυηε ηαζ δ εηεεζή ημο ζημκ ήθζμ ιε απμηέθεζια 

ηζξ ιεζςιέκεξ ακάβηεξ δνμζζζιμφ ηαζ άνα ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. 

 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ επίδναζδ ηςκ ακέιςκ ζημ οπυ ελέηαζδ ζεκάνζμ πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε ηα 

ελήξ: 

1) Απχθεζεξ εκένβεζαξ θυβς ημο ακέιμο ιπμνεί κα μθείθμκηαζ ηυζμ  ζε θαζκυιεκα ιεηαθμνάξ 

εενιυηδηαξ απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ημο ηηζνίμο ζημ εζςηενζηυ υζμ ηαζ ζηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ημο ακέιμο ιε ημ ελςηενζηυ ημο ηηζνίμο (θυβς βεςιεηνίαξ ημο ηηζνίμο 

μδδβμφιαζηε ζε ηοναχδδ νμή ημο ακέιμο ζε ζδιεία υπςξ ηα παναεφνα ηαζ άνα ζε 

απχθεζεξ εκένβεζαξ.) 

2) Απχθεζεξ εκένβεζαξ θυβς πνμζακαημθζζιμφ ημο ηηζνίμο.Δάκ βζα πανάδεζβια ημ βναθείμ 

είκαζ εηηεεεζιέκμ ζε κυηζμοξ ακέιμοξ πμο είκαζ ςξ επί ημ πθείζημκ εενιμί άκειμζ εα 

αολδεμφκ μζ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ βζα ημ δνμζζζιυ. 

3) ε ιζηνυηενμ ααειυ μζ άκειμζ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ απχθεζεξ θυβς ηδξ επίδναζδξ ημοξ 

ζηζξ ελςηενζηέξ ιμκάδεξ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ. 

Δπίζδξ μ ελςηενζηυξ πνςιαηζζιυξ ημο ηηζνίμο πνέπεζ κα είκαζ ηέημζμξ πμο κα ιδκ εοκμεί ηδκ 

απμννυθδζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ άνα ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηυζμ ζημ 

ελςηενζηυ υζμ ηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. 

 

Πνμηεζιέκμο , πάκηςξ , κα βίκεζ ηαηακμδηυ ημ ηζ ζοιααίκεζ ακαθμνζηά ιε ηδκ ελμζημκυιδζδ 

εκένβεζαξ πμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ νφειζζδ ημο set-point ακά ααειυ Κεθζίμο πανάεέημοιε ηαζ 

ημ ζπεηζηυ δζάβναιια απυ ηδ ιεθέηδ ημο Ir. M. S Kam,2006. 

 

ε αοηυ ημ δζάβναιια θαίκεηαζ πςξ δ δαπάκδ εκένβεζαξ  δεκ ιεηααάθεηαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα  ζηαεενά  ακά ααειυ Κεθζίμο , δδθαδή δεκ απεζημκίγεηαζ απυ ιία εοεεία 

βναιιή (δ μπμία εοεεία βναιιή πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηαηά πνμζέββζζδ πενζβναθή ημο 

θαζκμιέκμο βζα θυβμοξ απθμφζηεοζδξ) αθθά απυ ιία ηαιπφθδ ιε ανκδηζηέξ ηθίζεζξ μζ μπμίεξ 

αολάκμκηαζ  ηαηά απυθοηδ ηζιή  υζμ δ εενιμηναζία ημο setpoint  ιεζχκεηαζ εζδζηά ηάης απυ 

ημοξ 24,5
μ
C. 
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Αοηυ πναηηζηά ζοκεπάβεηαζ πςξ : 

A) βζα κα επζηφπμοιε αλζυθμβδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πνέπεζ κα νοειίζμοιε ημ setpoint 

ημοθάπζζημκ ζημοξ 24,5
μ
C βζαηί βζα ιζηνυηενεξ εενιμηναζίεξ μζ δαπάκεξ εκένβεζαξ 

αολάκμκηαζ ζδιακηζηά ακά ααειυ Κεθζίμο. 

 

       Β) Απυ ημοξ  24,5
μ
C έςξ ημοξ 26

 μ
C δ ιεηααμθή ζηδ δαπάκδ εκένβεζαξ είκαζ πενίπμο ζηαεενή 

ακά ααειυ Κεθζίμο , εκχ βζα ιεβαθφηενεξ εενιμηναζίεξ μζ ιεηααμθέξ ζηδ δαπάκδ εκένβεζαξ είκαζ 

πμθφ ιζηνέξ χζπμο βζα πμθφ ορδθέξ εενιμηναζίεξ πναηηζηά ιδδεκίγμκηαζ. 

 

 
 

Δ) Ζλεκηπικέρ ζςζκεςέρ-Σο παπάδειγμα ηηρ ηλεκηπικήρ ζκούπαρ 

 
Δάκ οπμεέζμοιε πχξ ιία κμζημηονά βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ζδζςηζηήξ ηδξ ηαημζηίαξ πνεζάγεηαζ ιία 

δθεηηνζηή ζημφπα ηαζ ηαηαθήβεζ ζε δφμ ηφπμοξ.Ο ιεκ έκαξ έπεζ ηζκδηήνα ζζπφμξ 2000 watt ηαζ 

μ άθθμξ 1000 watt ακηζζημίπςξ . 

 

Δπίζδξ οπμεέημοιε πςξ βζα ηζξ δζάθμνεξ ακάβηεξ εα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ δθεηηνζηή ζημφπα 

πενίπμο 40 θμνέξ ακά έημξ βζα 1,5 h ηάεε θμνά ηαζ πςξ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια δεκ δζαθένεζ επί 

ηδξ μοζίαξ. 

 

Δάκ επζθεβεί δ δθεηηνζηή ζημφπα ιζηνυηενδξ ζζπφμξ ηυηε αοηυ ζοκεπάβεηαζ πςξ εα 

ελμζημκμιδεμφκ ζηδ δζάνηεζα εκυξ έημοξ (2000-1000) watt * 40 *1,5 h = 60 kwh. 

 

 

Σ)  Αλλαγή πηγήρ ενέπγειαρ για ηη θέπμανζη καηοικίαρ 

 
ημ οπυ ελέηαζδ ζεκάνζμ εα δείλμοιε ζε ηζ πμζμζηυ (αθθά ηαζ ζε απυθοημοξ ανζειμφξ) 

επζηοβπάκεηαζ δ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 εάκ επζθέλμοιε βζα ηδ εένιακζδ ιίαξ ηαημζηίαξ ςξ 

πδβή εκένβεζαξ ημ θοζζηυ αένζμ έκακηζ ημο πεηνεθαίμο εένιακζδξ ή ημο δθεηηνζημφ νεφιαημξ. 
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     ημ απυζπαζια ημο πίκαηα πμο αημθμοεεί (υπςξ δδιμζζεφεδηε απυ ημ ΣΔΔ) ακαβνάθμκηαζ μζ          

εηθουιεκμζ νφπμζ ακά kWh ακάθμβα ιε ηδκ πδβή εκένβεζαξ. 

Πδβή εκένβεζαξ Δηθουιεκμζ νφπμζ ακά ιμκάδα εκένβεζαξ 

(kg CO2 / kWh) 
 

Φοζζηυ αένζμ 0,196 

Πεηνέθαζμ Θένιακζδξ 0,264 

Ζθεηηνζηυ νεφια 0,989 

 

 

Ακ οπμεέζμοιε υηζ βζα ηδ εένιακζδ ιίαξ ηαημζηίαξ απαζημφκηαζ 10 kWh διενδζίςξ ηαζ βζα 

δζάζηδια 120 διενχκ (απυ 15 Νμειανίμο έςξ 15 Μανηίμο) , δδθαδή απαζημφκηαζ 1200 kWh 

ζοκμθζηά αοηυ ζδιαίκεζ υηζ  ιε ηδ πνήζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ εηθφμκηαζ 0,989*1200=1186,8 

Kg CO2 , ιε ηδ πνήζδ Πεηνεθαίμο εένιακζδξ 0,264*1200=316,8 Kg CO2 ηαζ ηέθμξ ιε ηδ 

πνήζδ θοζζημφ αενίμο 0,196*1200=235,2 kg CO2. 

 

Σα ακηίζημζπα πμζμζηά ελμζημκυιδζδξ εηπμιπχκ  CO2 (ηα μπμία δεκ είκαζ 

εοηαηαθνυκδηα) είκαζ ηαηά ζεζνά: 

 

(0,989-0,196)/0,989=80,18 % 

 

(0,264-0,196)/0,264=25,75% 

 

 

 

ςμπέπαζμα 

Δκ ηαηαηθείδζ ζοιπεναίκμοιε υηζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ζεκανίςκ πμο πανμοζζάζηδηακ πςξ 

δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ ιεζςζδ ηςκ εηπμιπχκ ημο CO2 δεκ 

ζοκεπάβεηαζ απαναίηδηα απμζηένδζδ ηςκ ακέζεχκ ιαξ αθθά ακηζεέηςξ είκαζ εθζηηή 

ανηεί μ ακενχπζκμξ πανάβμκηαξ κα πνδζζιμπμζήζεζ ηα ηεπκμθμβζηά ιέζα πμο είκαζ 

δζαεέζζια πανάθθδθα ιε ηδκ οζμεέηδζδ μνεμθμβζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ ακαβηχκ ημο. 

 

*According to simulation of the energy consumption of a typical office building with 

central air-conditioning, for every 1 deg C increase in temperature setting, the reduction of 

electricity consumption in the air-conditioning equipment is about 3%. 
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