ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΕΡΓΟΤ
ΑΝΑΔΟΧΟ ΦΟΡΕΑ

BIOVERNACULAR

ΔΘΜΟ ΛΕΤΚΩΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ
(ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΕ/ΑΝΘΡΩ/0609(ΒΙΕ)»

Αγνι Πετρίδου (Δθμοτικόσ Μθχανικόσ) - υντονίςτρια ζργου
Μαρίνα Συμβίου - Βοθκόσ ςυντονίςτρια ζργου
Marina.Tymviou@nicosiamunicipality.org.cy

ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIOVERNACULAR
Tθλ.: 22797573

ΤΝΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙ

«ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΑΙΑ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΛΕΤΚΩΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
Μαρία Φιλοκφπρου (Λζκτορασ, Σμιμα Αρχιτεκτονικισ) –
Ερευνιτρια Ζργου, ςυντονιςτισ ομάδασ Πανεπιςτθμίου Κφπρου
mphiloky@ucy.ac.cy
Σθλ. : 22892974
Αιμίλιοσ Μιχαιλ (Λζκτορασ, Σμιμα Αρχιτεκτονικισ) –
Ερευνθτισ Ζργου
Ιωάννθσ Ιωάννoυ (Επίκουροσ Κακθγθτισ, Σμιμα Πολιτικϊν
Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Περιβάλλοντοσ) - Ερευνθτισ Ζργου
ταυροφλα Θραβάλου (Μεταπτυχιακόσ υνεργάτθσ,
Σμιμα Αρχιτεκτονικισ) – Ερευνιτρια Ζργου
thraval@ucy.ac.cy
Σθλ. : 22895412
Χρφςω Θρακλζουσ
(Βοθκόσ ερευνθτι, τμιμα Αρχιτεκτονικισ) – Ερευνιτρια Ζργου

ICOMOS Tμιμα Κφπρου
Ακθνά Παπαδοποφλου (Πρόεδροσ ICOMOS, Σμιμα Κφπρου) Ερευνθτισ Ζργου
Athina.Papadopoulou@nicosiamunicipality.org.cy

www.biovernacular.ac.cy

FREDERICK RESEARCH CENTER
Πάρθσ Φωκαίδθσ (Ερευνθτισ, Ερευνθτικό Κζντρο Frederick) –
Ερευνθτισ Ζργου
eng.fp@frederick.ac.cy
Θλίασ Χριςτοφόρου (Ερευνθτισ, Ερευνθτικό Κζντρο Frederick) –
Ερευνθτισ Ζργου
Παρκζνα Εξιηίδου (Βοθκόσ ερευνθτι, Frederick Research Center) Ερευνθτισ Ζργου

Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ
Ανάπηςξηρ ηηρ ΕΕ και ηην Κςππιακή Δημοκπαηία μέζω ηηρ ΔΕΣΜΗΣ 20092010 ηος Ιδπύμαηορ Πποώθηζηρ Έπεςναρ.Φορείς: Δήμος Λεσκωσίας,
Πανεπιστήμιο Κύπροσ, ICOMOS-CY, Frederick Research Center

το πρόγραμμα αυτό διερευνϊνται καινοτόμοι τρόποι ςυντιρθςθσ και
αποκατάςταςθσ παραδοςιακϊν οικοδομϊν, με ζμφαςθ ςτθ διατιρθςθ των
ςτοιχείων του βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ περιβαλλοντικά φιλικισ
προςζγγιςθσ ςτθ δόμθςι τουσ, με τον εντοπιςμό των παραγόντων που
ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ευχάριςτου περιβάλλοντοσ και κερμικισ άνεςθσ
ςτο εςωτερικό και ςτο άμεςο περιβάλλοντα χϊρο τουσ.
Μελετάται μεγάλοσ αρικμόσ παραδοςιακϊν οικοδομϊν ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ
Λευκωςίασ (εντόσ των τειχϊν κακϊσ και Καϊμακλί – Παλουριϊτιςςα), που
αποτελεί ίςωσ το πιο ςυμπαγζσ παραδοςιακό πολεοδομικό ςφνολο ςτο νθςί.
Παράλλθλα διερευνάται κυρίωσ θ οργανικι δομι και θ τυπολογικι οργάνωςθ
των οικοδομϊν (προςανατολιςμόσ, αίκρια, θμιυπαίκριοι χϊροι, αεριςμόσ,
θλιαςμόσ και ςκίαςθ), κακϊσ και θ επιλογι των υλικϊν δόμθςθσ. Παράλλθλα,
καταγράφθκαν οι κακθμερινζσ παραδοςιακζσ ςυνικειεσ των κατοίκων, που
ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των κατάλλθλων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ςτο
εςωτερικό των χϊρων. Μετά από τθ γενικότερθ αρχιτεκτονικι μελζτθ ςτο
ευρφτερο δείγμα ακολουκεί θ επιλογι μιασ ομάδασ κατοικιϊν, κυρίωσ
παραδοςιακϊν και κάποιων ςφγχρονων, ςτισ οποίεσ τοποκετικθκαν όργανα
μζτρθςθσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ κατά τισ διάφορεσ εποχζσ του χρόνου,
ενϊ παράλλθλα μελετϊνται και τα ίδια τα δομικά υλικά, για να καταρτιςτοφν
πίνακεσ μελζτθσ και διερεφνθςθσ των αποτελεςμάτων. Μζςω ποιοτικισ και
ποςοτικισ καταγραφισ (επίπεδα φωτιςμοφ, κερμοκραςίασ και ςχετικισ
υγραςίασ), εντοπίηονται οι αρχζσ βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ που εφαρμόςτθκαν
διαχρονικά ςτισ παραδοςιακζσ καταςκευζσ. Ακολουκεί μοντελοποίθςθ και
προςομοίωςθ των δεδομζνων, με βάςθ τα μετρθτικά δεδομζνα, και αλλαγι
διαφόρων παραμζτρων για βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων.
Απϊτεροσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι να διαφανεί πόςο περιβαλλοντικά
φιλικι είναι θ παραδοςιακι αρχιτεκτονικι, ζναντι τθσ ςυμβατικισ ςφγχρονθσ,
και μζςω των ςυμπεραςμάτων που κα διεξαχκοφν, να οδθγθκοφμε ςτθ
ςφνταξθ όρων και κατευκυντιριων γραμμϊν για τθν ορκι αποκατάςταςθ
παραδοςιακϊν οικοδομϊν, με ζμφαςθ ςτθ διατιρθςθ και ενίςχυςθ των
βιοκλιματικϊν χαρακτθριςτικϊν και τθσ περιβαλλοντικισ προςζγγιςθσ. Οι
προτάςεισ ςτθρίηονται ςτθ χριςθ των κατάλλθλων υλικϊν και διατάξεων και
ςτθν επινόθςθ «ζξυπνων» και καινοτόμων λφςεων. Προτείνεται ςυςτθματικι
ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν, των φορζων και του κοινοφ μζςω εντφπων και
ςυνεδρίων για να καταςτεί δυνατι θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ και θ αλλαγι του
υφιςτάμενου τρόπου αποκατάςταςθσ παραδοςιακϊν οικοδομϊν, που ςυχνά
γίνεται μόνο με αιςκθτικά κριτιρια χωρίσ να δίδεται ςθμαςία ςτισ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, οδθγϊντασ ςυνικωσ ςτθν άμεςθ εξάρτθςθ των
ςυντθρθμζνων παραδοςιακϊν οικοδομϊν από τεχνικά ςυςτιματα κλιματιςμοφ
και κζρμανςθσ, με καταςτρεπτικζσ για το περιβάλλον επιπτϊςεισ.

ΔΕΜΕ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΔΕ1: Διαχείριςθ Ζργου
Ορκολογιςτικι διαχείριςθ των επιμζρουσ εργαςιϊν του Προγράμματοσ και του Δικτφου
υνεργαςίασ κακϊσ και ορκι διεκπεραίωςθ του ζργου μζςα ςτα προβλεπόμενα
χρονοδιαγράμματα και ςτα πλαίςια των διακζςιμων κονδυλιϊν.

ΔΕ2: Διάχυςθ Αποτελεςμάτων
Διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ερευνθτικοφ ζργου ςε όλουσ τουσ άμεςα
ενδιαφερόμενουσ εντόσ τθσ Κφπρου, ιδιϊτεσ μελετθτζσ, μθχανικοφσ και ςτο ευρφτερο
κοινό κακϊσ και ςτθ διεκνι επιςτθμονικι κοινότθτα.

ΔΕ3: Καταγραφι βιοκλιματικϊν δεδομζνων και παραμζτρων με τθ
βοικεια τοπογραφικϊν και επιτόπου ζρευνασ ςε παραδοςιακζσ
οικοδομζσ ςτο ιςτορικό πυρινα τθσ Λευκωςίασ
Διερεφνθςθ όλων των βιοκλιματικϊν ςτοιχείων και παραμζτρων των παραδοςιακϊν
οικοδομϊν τθσ περιοχισ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ Λευκωςίασ με ζμφαςθ ςτισ περιοχζσ
Καϊμακλιοφ – Χρυςαλινιϊτιςςασ, μζςω τοπογραφικϊν ςχεδίων και επιτόπου ζρευνασ.
Αξιολόγθςθ ςτοιχείων με βάςθ τα υφιςτάμενα κλιματολογικά δεδομζνα τθσ περιοχισ
(πορεία, ροι αζρα, θλιακι ακτινοβολία κλπ.).

ΔΕ4: Καταγραφι κερμοκραςίασ και υγραςίασ κατοικιϊν και αξιολόγθςθ
δεδομζνων, πειραματικι εργαςτθριακι ζρευνα για το κακοριςμό των
χαρακτθριςτικϊν των κυριότερων παραδοςιακϊν υλικϊν
Καταγραφι και αξιολόγθςθ κερμοκραςιακϊν και υγραςιακϊν δεδομζνων ςε
επιλεγμζνεσ κατοικίεσ και πειραματικι εργαςτθριακι ζρευνα για κακοριςμό των
χαρακτθριςτικϊν παραδοςιακϊν και ςφγχρονων υλικϊν δόμθςθσ. Η καταγραφι κα
πραγματοποιθκεί ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα παραδοςιακϊν και ςφγχρονων κτθρίων
που κα προκφψει από τθ ςυγκριτικι καταγραφι και ποιοτικι ανάλυςθ που κα
πραγματοποιθκεί ςτθ ΔΕ3.

ΔΕ5: Μοντελοποίθςθ και προςομοίωςθ με βάςθ τα δεδομζνα που κα
προκφψουν από τισ καταγραφζσ
Αξιολόγθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των υπό μελζτθ παραδοςιακϊν οικοδομϊν, με
τθ βοικεια προςομοιϊςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ μετριςεισ πεδίου οι οποίεσ κα
πραγματοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ ΔΕ4.

ΔΕ6: Ειςθγιςεισ και Προτάςεισ για αλλαγι δεδομζνων που κα οδθγοφν ςε
βελτιωμζνεσ λφςεισ. υμπεράςματα
φνταξθ προτάςεων και παρατθριςεων με ςκοπό τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ολικισ
άνεςθσ. Θα προτακοφν νζεσ παράμετροι, ςχεδιαςτικά και καταςκευαςτικά εργαλεία, ςε
καινοτόμεσ προςεγγίςεισ για τον εμπλουτιςμόσ τθσ αρχιτεκτονικισ διαδικαςίασ ςε
επίπεδο ςυντιρθςθσ, αποκατάςταςθσ και προςκικθσ ςε παραδοςιακι οικοδομι.

