
 

Νζεσ προκλιςεισ ςτθν αρχιτεκτονικι: 
παράμετρος_περιβάλλον  
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Αρχιτεκτονικι – περιβάλλον  
και άλλεσ παράμετροι 

• Ειδικοί (αρχιτζκτονασ, πολιτικόσ μθχανικόσ, μθχανολόγοσ μθχανικόσ, 

.....) 

• Εκπαίδευςθ (αρχιτεκτονικι) 

• Άνκρωποσ, κοινό 

 



δεδομζνα-γεγονότα/Παρεξθγιςεισ   
 
δυο φαινομενικά αντικρουόμενεσ ατηζντεσ 

 



Αρχιτεκτονικι 
ποιότθτα 
 
ταφτιςθ με τθν 
υψθλι αιςκθτικι 



• Προτεραιότθτα ο 
ςεβαςμόσ ςτο 
περιβάλλον 

• Υπακοι ςε νόμουσ και 
παγκόςμιεσ οδθγίεσ 

• Πιςτοποίθςθ κτιρίων 

• Συμβολι ςτθ διάςωςθ 
του περιβάλλοντοσ  

 

Περιβαλλοντικι 
αρχιτεκτονικι 



Αρχιτεκτονικι ποιότθτα ι περιβάλλον 
 

Κατθγορείται για αδιαφορία ςτισ αιςκθτικζσ ποιότθτεσ τθσ αρχιτεκτονικισ 





 Κατθγορείται ότι παράγει πανομοιότυπα κτίρια-μθχανζσ  



Thomas Herzog, Regensburg 



• Αρχιτεκτονικι ποιότθτα και περιβάλλον 









Βραβεία για τθν αρχιτεκτονικι 
 

 

• Σε αρχιτζκτονεσ 





Pritzker Prize από το 1999 





Βραβεία για τον περιβαλλοντικό 
ςχεδιαςμό 

• Σε κτίρια 



Συςτιματα αξιολόγθςθσ βιϊςιμων καταςκευϊν 







 
 
 
 





 
DETAIL Prize 2011: Special Prize for Green 

Architecture 

 • The architectural magazine DETAIL, in collaboration with 
ideal partners - the BAU 2011 tradeshow, the Bavarian 
Chamber of Architects, and the Architectural Society of 
China - will present the DETAIL Prize 2011.  

 
Επιτροπή: 
• An international jury will nominate three projects in each 

category 
  
Κτίρια-νικητές:  
• 2011:The jury awarded the Special Prize for Green 

Architecture to Spaceshop Architects (Biel) for the 
residential building Flury in Deitingen, Switzerland 
 



• The jury awarded the Special Prize for Green 
Architecture to Spaceshop Architects (Biel) for the 
residencial building Flury in Deitingen, Switzerland. The 
project impressively shows that eco-architecture has 
shed its stigma. The underlying premises of self-
sufficiency, ecology and health are self-assuredly 
implemented in a modern and clear architectural 
idiom. The Flury residential building solely makes use 
of local building materials and renewable materials 
from the immediate environment. The building is 
completely recyclable and produces no waste. The 
project is very rational and engages in a sovereign way 
with the theme of sustainability. 



Flury, Spaceshop, 2011 winner 









εκπαίδευςθ 



Ποντικάκθ Δ. 
 
Κιτμιρίδου Χ. 
 
Χατηθμανϊλθ Α. 

Ηαροφκασ Εμ. 

 

Δουμπιϊτθ Χ. 

 

Γιόκαλασ Γ. 



Ψθφιακι αρχιτεκτονικι 

• Προκαλεί και ςαγθνεφει τουσ φοιτθτζσ μασ  

• Είναι απζραντο εν δυνάμει πεδίο ζρευνασ 

• Ζχει ιςχυρό κεωρθτικό υπόβακρο 

• Προςφζρει ακρίβεια 

• Προςφζρει μεγάλεσ δυνατότθτεσ 
προςομοίωςθσ χωρο-χρονικϊν ςχζςεων 



Κοινό 



• Δεκαετίεσ 1960 και 1970 περιβάλλον και 
τεχνολογία άκρωσ αντίκετα 



Ιρλανδία ερωτθματολόγιο ςε 300 ερωτθκζντεσ: 

 

• Το 95% ςυμφϊνθςε ότι δεν υπάρχει εκτίμθςθ 
των αρχιτεκτόνων από τθν κοινωνία 



ΚΕΝΑΚ 

• Κζλυφοσ 

 

• Θ/Μ 



Αρχιτζκτονεσ και Μθχανικοί 

• Βιομθχανικι επανάςταςθ γεφυροποιία, μεγάλα 
ζργα (Prouve, Brunel, Torroja) 

• 1960-70 πολιτικόσ μθχανικόσ και άδειεσ (Ελλάδα) 

• 1960-1990, Frei Otto, Peter Rice, Ove Arup 

• 2010-...αρχιτζκτονασ  

 και μθχανολόγοσ, και περιβαλλοντολόγοσ, και 
computer engineer, και προγραμματιςτισ, και 
material scientist, και προςομοιωτισ, 
και……………………………… 



• Δηπιό θέιπθνο 

 

• Κίλεζε πεξζίδωλ ζθηαζκνύ αλάινγα κε ηε 

ζέζε ηνπ ήιηνπ 

 

• Ειεγρόκελν ζύζηεκα αεξηζκνύ 

 

• Ειεγρόκελν ζύζηεκα θωηηζκνύ 

 

Βερολίνο, Sauerbruch Hutton Architects 

GSW Headquarters   



• Λεηηνπξγία βαζηζκέλε ζην πξόηππν ηωλ 

νηθνζπζηεκάηωλ 

 

• Σπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο 

 

• Δεμακελέο κε πιηθό κεηαβιεηήο θάζεο 

 

• Νπρηεξηλόο αεξηζκόο 

 

• Φωηνβνιηαϊθά 

 

• Αλεκνγελλήηξηεο 

 

• Σθίαζηξα πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

θηλνύληαη κε βάζε ηελ ώξα ηεο εκέξαο θαη ηε 

ζέζε ηνπ ήιηνπ 

Μελβούρνη, DesignInc 

City Council House (CH2) 



 

Architect: Giselbrecht + Partner ZT GmbH 
Πθγι : http://www.e-architect.co.uk 
Youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=rAn4ldWjw2w 

Dynamic facade Kiefer technic 
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Ο προςανατολιςμόσ φαίνεται πια να μθν ζχει καμιά ςθμαςία.  



• Πνιπζύλζεηνο νξγαληζκόο βαζηζκέλνο 

ζηηο λαλν-θαηαζθεπέο θαη ηε βην-κεραληθή 

 

• Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηαδήπνηε 

θαηαζθεπή 

 

• Μηθξνζθνπηθέο αλεκνγελλήηξηεο 

 

• Φωηνβνιηαϊθά 

Agustin Otegui 

Nano Vent-Skin (NVS) 



• Λεηηνπξγία βαζηζκέλε ζην πξόηππν ηωλ 

δωληαλώλ νξγαληζκώλ  

 

•Φωηνβνιηαϊθά ελζωκαηωκέλα ζην θέιπθνο 

 

• LEDs 

 

• Η θωηεηλή ηνπ απόδνζε εμαξηάηαη από ηελ 

ελέξγεηα πνπ ζπζζωξεύεη 

Πεκίνο, Simone Giostra and Partners 

GreenPix Zero Energy Media Wall 



Κατθγορία 1: 
 
αλλαγή ιδιοτήτων με ςκοπό τθν άμεςθ ανταπόκριςθ ςε 
αλλαγζσ που προκαλοφνται από εξωτερικά ερεκίςματα 
 

• chromic materials 

• phase-changing materials 

• conducting polymers 

• liquid crystal technologies 

• rheological property-changing materials 

• suspended particle displays 

 
Από ερευνθτικι εργαςία Κ. Ορφανοφ Ιοφνιοσ 2010 

 







Μζγαρο Μετοχικοφ Ταμείου Αεροπορίασ 
Θ. Βαλεντισ Ακινα Ακαδθμίασ 27Μ. 1947 Κ. 1949 



Κεντρικό Μζγαρο Οργανιςμοφ Τθλεπικοινωνιϊν Ελλάδοσ 
Κϊςτασ Κιτςίκθσ  

Ακινα Πατθςίων 851950 



Κτίριο Γραφείων Θ. Βαλεντισ Ακινα Πατθςίων 4Μ. 1953 Κ. 1955 



Κτίριο Γραφείου Δοξιάδθ Κ.Α. Δοξιάδθσ, Τ. Κουραβζλοσ, Α. Σκζπερσ, 
Ακινα Στρατιωτικοφ Συνδζςμου 24Μ. 1955 Κ. 1961 



Κτιριο Γραφείων Ν. Βαλςαμάκθσ Ακινα Ερμοφ και Πλ. Καπνικαρζασ Μ. 
1958Κ. 1959 



Κτίριο γραφείων ΟΣΕ Σ. Μολφζςθσ Θ. Παπαγιάννθσ 
Ακινα Καρόλου και Ακομινάτου Μ. 1967Κ. 1972 



• Αςτείρευτθ πλθροφορία που παράγεται με 
καλπάηοντεσ ρυκμοφσ 

• Κοινωνία τθσ εξειδίκευςθσ 

• Συνεχείσ ανακαλφψεισ και άλματα τθσ 
επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ 

• Ανάγκθ για επιςτροφι ςτθ 
διεπιςτθμονικότθτα  

• Ανάγκθ για ανακεϊρθςθ απόψεων  

• Ιςορροπία, επαναπροςδιοριςμόσ και 
ςυνφπαρξθ τόςο των ποιοτικϊν όςο και των 
ποςοτικϊν διαςτάςεων του ευ ηθν  

 




