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Περίληψη 

Η δηπισκαηηθή απηή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ ζεξκηθή άλεζε. Η ζεξκηθή άλεζε είλαη ε 

θαηάζηαζε πνπ επεξεάδεη ην αλζξψπηλν κπαιφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ φπσο είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ν 

ήιηνο (αλ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ή φρη), ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ε ζρεηηθή πγξαζία, ε 

θσηεηλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αληήιηα, ε αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αθνπζηηθή 

ηνπ ζπηηηνχ. 

ην 1
ν
 θεθάιαην αζρνινχκαζηε θπξίσο κε ηνλ νξηζκφ ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, ιέγνληαη ιίγα 

ιφγηα γηα ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (RUROS) απφ ηα νπνία πήξακε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ βάζε απηψλ έγηλε ε αλάιπζε. ην ηέινο επηρεηξνχκε κία ηζηνξηθή 

αλαδξνκή απφ  εξγαζίεο πνπ είραλ έσο αληηθείκελν ηελ ζεξκηθή άλεζε. 

Σν 2
ν
 θεθάιαην έρεη σο αληηθείκελν ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ. Δδψ 

αλαθέξνληαη νη κεηαβιεηέο θαη ζρνιηάδεηαη ε θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. ρνιηάδεηαη ε 

θιίκαθα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ θαζψο αλαθέξνληαη θαη νη κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε 

απηφ. 

Σην 3
ν
 θεθάιαην είλαη απηφ ζην νπνίν γίλεηαη κία δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ 

κε βάζε ηελ ρψξα, ηελ πεξηνρή, ηελ επνρή θαη ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εξεχλα. 

ην 4
ν
 θεθάιαην επηρεηξείηαη λα γίλεη κία δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ψζηε λα πεξηγξάθνπλ 

δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κε ηελ βνήζεηα πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ. Γίλεηε επίζεο κία 

ηαμηλφκεζε θαηά νκάδεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε 

ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ή ηδηφηεηεο. 

ην 5
ν
 θεθάιαην επηρεηξείηε λα γίλεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαζψο θαη νκαδνπνίεζε ησλ 

κεηαβιεηψλ κε ηελ βνήζεηα ηεο πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

κέζνδν αλάιπζεο παξαγφλησλ θαη κε ηελ αλάιπζε αλά ζπζηάδεο κε ηνλ k-means αιγφξηζκν. 
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Abstract 

Master thesis research is about thermal comfort. Thermal comfort is a condition that affects 

the human mind to the satisfaction of the factors in the environment such as the actual 

sensation of the environment, the sun (if you prefer more or not), wind speed, relative 

humidity, the perception of the luminous environment, the glare, the acoustics of the 

environment (sound) and the acoustics of the house. 

In the first chapter we deal with the definition of thermal comfort, we said a few words 

about the European Union program RUROS from whose we got the questionnaires which was 

based on these analysis. At the end of one attempt throwback from operations that were 

subject to thermal comfort. 

The second chapter is devoted to the questionnaires completed. We try to comment the 

scale of the questionnaire. We also refer the variables which are in it. 

The third chapter is that which is an exploratory analysis of the variables based on country, 

site, season and sex of respondents. 

In the fourth chapter attempts to make an exploratory analysis to describe various 

statistical data with the help of tables and graphs. Become also a breakdown by groups of 

statistical data presented by characteristic values or properties. 

Chapter fifth attempts to make a statistical analysis and grouping of variables with 

multivariate statistics and more specifically the factors analysis method and the cluster 

analysis with the k-means algorithm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Πεξηερφκελα 

Κατάλογοσ πινάκων .......................................................................................................................9 

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή - Πξφινγνο .............................................................................................. 10 

Κεθάιαην 2: Σν πξφβιεκα ηεο ζεξκηθήο άλεζεο .......................................................................... 12 

2.1. Οξηζκφο ............................................................................................................................ 12 

2.2. Ruros: Πξφγξακκα απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε κε ζέκα ηελ ζεξκηθή άλεζε ....................... 17 

2.3. Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ ζεξκηθή άλεζε 18 

Κεθάιαην 3: Σν εξσηεκαηνιφγην ................................................................................................. 22 

3.1. Μεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην εξσηεκαηνιφγην ............................................................. 22 

3.2. Κιίκαθα εξσηεκαηνινγίνπ ................................................................................................ 27 

3.2.1. Κιίκαθα Likert ........................................................................................................... 27 

3.3. Αμηνιφγεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ .................................................................................... 28 

Κεθάιαην 4: Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή – Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ................................................... 30 

4.1. πρλφηεηεο ........................................................................................................................ 30 

4.2. Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ...................................................................................................... 33 

4.2.1. Χώρα .......................................................................................................................... 34 

4.2.2. Πεξηνρή ...................................................................................................................... 35 

4.2.3. Δπνρή ......................................................................................................................... 43 

4.2.4. Φχιν .......................................................................................................................... 44 

Κεθάιαην 5: ηαηηζηηθή αλάιπζε – Πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή .................................................. 46 

5.1. Αλάιπζε παξαγφλησλ (factor analysis) .............................................................................. 46 

5.2. Αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο (cluster analysis) ........................................................................ 48 

5.2.1. K-means αιγφξηζκνο .................................................................................................. 49 

Κεθάιαην 6: Δπίινγνο ................................................................................................................ 105 

Παξαξηήκαηα ............................................................................................................................ 107 

Σν εξσηεκαηνιφγην απφ ην πξφγξακκα RUROS .................................................................... 107 

Βηβιηνγξαθία ............................................................................................................................. 110 

 

 
 

 



9 
 

Κατάλογος πινάκων  

Πίλαθαο 1: Κιίκαθα Likert  .................................................................................................. 27 

Πίλαθαο 2: Αμηνπηζηία εξσηεκαηνινγίνπ  ............................................................................ 29 

Πίλαθαο 3: Αξηζκφο αηφκσλ κε βάζε ηελ ρψξα  ................................................................... 30 

Πίλαθαο 4: Αξηζκφο αηφκσλ κε βάζε ηελ πεξηνρή   .............................................................. 31 

Πίλαθαο 5: Αξηζκφο αηφκσλ κε βάζε ηελ επνρή   ................................................................. 31 

Πίλαθαο 6: Αξηζκφο αηφκσλ κε βάζε ην θχιν   .................................................................... 32 

Πίλαθαο 7: Αξηζκφο αηφκσλ κε βάζε ηελ ειηθία   ................................................................ 32 

Πίλαθαο 8: Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηελ κεηαβιεηή country   ............................................... 34 

Πίλαθαο 9: Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηελ κεηαβιεηή site ζηελ Διιάδα .................................. 35 

Πίλαθαο 10: Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηελ κεηαβιεηή site ζηελ Διβεηία ................................ 37 

Πίλαθαο 11: Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηελ κεηαβιεηή site ζηελ Ιηαιία .................................. 38 

Πίλαθαο 12: Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηελ κεηαβιεηή site ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ................ 39 

Πίλαθαο 13: Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηελ κεηαβιεηή site ζηε Γεξκαλία ............................... 41 

Πηλάθαο 14: Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηελ κεηαβιεηή season ................................................ 43 

Πίλαθαο 15: Γηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηελ κεηαβιεηή sex...................................................... 44 

Πίλαθαο 16: Bartlett’s Test  .................................................................................................. 46 

Πίλαθαο 17: πλνιηθή δηαθχκαλζε πνπ εξκελεχεηαη ............................................................ 47 

Πίλαθαο 18: Φνξηία παξαγφλησλ κε πεξηζηξνθή πίλαθα ...................................................... 47 

Πίλαθαο 19: Πίλαθαο ζπζρεηίζεσλ ....................................................................................... 48 

Πίλαθαο 20: Οκαδνπνίεζε βάζε ηνπ K-means ..................................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Κεθάλαιο 1: Διζαγωγή - Ππόλογορ 

 Η εξγαζία απηή έρεη ζέκα ηελ ζεξκηθή άλεζε θαη πσο απηή επεξεάδεη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Η ζεξκηθή άλεζε νξίδεηαη  σο  ε θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ 

θαηά ηελ νπνία έλα άηνκν δελ επηζπκεί θακηά ζεξκηθή αιιαγή ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ή ηε δπζαξέζθεηα γηα ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο. Η έκθαζε δειαδή δίλεηαη ζην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη πεξηζζφηεξν γηα κηα 

πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, νπφηε απνηειεί πεξηζζφηεξν έλα ςπρνινγηθφ θαηλφκελν, παξά γηα 

κηα θπζηθή νξγαληθή θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζσπηθή 

δηάζεζε ηνπ θαζελφο, ηελ θνπιηνχξα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη άιια. Θα πξνζπαζήζνπκε λα 

βξνχκε πνηνη είλαη απηνί νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιήξσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα ρσξίδεηαη ζε 

ελφηεηεο αλάινγα ηεο πιεξνθνξίεο πνπ καο δίλνληαη. Η πξψηε ελφηεηα αζρνιείηαη κε ηελ 

παξαηήξεζε θαη ιεπηνκέξεηεο, δειαδή έρεη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ πην πνιχ κε 

ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία αιιά θαη θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ 

εξσηψκελν.  Η επνκέλε θαηεγνξία αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο. Άιιε θαηεγνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ηεο κεηαβιεηέο, είλαη ν ππνινγηζκφο 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πνπ πξνήξζαλ απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ 

εξσησκέλσλ. Η επφκελε ελφηεηα αθνξά ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

θνληηλνχο κεηξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Η πέκπηε θαηεγνξία αζρνιείηαη κε ηα δεδνκέλα απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνξνχλ κεηαβιεηέο πνπ βαζκνινγνχληαη. Σέινο ε ηειεπηαία 

θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ πξνθίι ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

ζπλέληεπμε.  

Γηα λα αλαιχζνπκε ηνπο παξάγνληεο ηηο ζεξκηθήο άλεζεο, κέζσ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ καο 

δφζεθαλ, αξρηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ψζηε λα κπνξέζνπκε λα 

δνχκε πην ζπλνπηηθά ηα δεδνκέλα καο θαζψο θαη ηη ηδηφηεηεο έρνπλ. ηελ πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή πεξηγξάθνληαη ηα δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κεηά απφ ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε 

θαηά νκάδεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ππφ ηελ 

κνξθή αλάιπζεο ζε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ή ηδηφηεηεο. ηελ 

ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή. Ση είλαη ε πνιπκεηαβιεηή 

ζηαηηζηηθή; Δίλαη έλαο θιάδνο ηηο ζηαηηζηηθήο πνπ αζρνιείηαη κε κεζφδνπο ζπιινγήο, 

πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχληαη απφ κεηξήζεηο πνιιψλ κεηαβιεηψλ 

ζε έλα πιήζνο αηφκσλ. ε ζεκαληηθφ βαζκφ ε πνιπκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή ζέιεη ην ίδην 

γλσζηηθφ ππφβαζξν κε ηελ κνλνκεηαβιεηή ζηαηηζηηθή. Σα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ εηζαρηεί 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία κεηαβιεηέο. 

Αξρηθά γηα λα κπνξέζνπκε λα δνχκε πην δηεμνδηθά ην πξφβιεκα ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη 

λα κπνξέζνπκε λα ην αλαιχζνπκε, δηεμήγακε πξψηα κία δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Ο ζηφρνο ηεο δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο (πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή) είλαη λα 

αλαπηπρηνχλ κέζνδνη πνπ ζα κπνξέζνπκε λα θάλνπκε κία ζπλνπηηθή θαη απνηειεζκαηηθή 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ. 
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Σέινο κε ηελ πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε ρξεζηκνπνηνχκε δχν εθαξκνγέο ηεο. Σελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ (factor analysis) θαη ηελ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο (cluster analysis).  Η αλάιπζε 

θαηά παξάγνληεο είλαη κία ζηαηηζηηθή κέζνδνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ κεηαβιεηφηεηα θαη αλ 

ππάξρεη  ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ. Δπίζεο νη παξάγνληεο θαηαθέξλνπλ λα κεηψζνπλ 

δξαζηηθά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θξαηψληαο φζνλ ησλ δπλαηψλ ηελ κεγαιχηεξε 

πιεξνθνξία ησλ κεηαβιεηψλ. Η αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο είλαη κία εθαξκνγή νκαδνπνίεζεο 

κεηαβιεηψλ πνπ κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν ή έρνπλ κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Η αλάιπζε θαηά 

ζπζηάδεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινχο ηνκείο φπσο ηεο αλάιπζεο εηθφλαο θαη ηεο 

βηνπιεξνθνξηθήο. 
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Κεθάλαιο 2: Το ππόβλημα ηηρ θεπμικήρ άνεζηρ 

2.1. Οπιζμόρ 

Χο ζεξκηθή άλεζε νξίδεηαη “ε θαηάζηαζε εθείλε ηνπ κπαινχ πνπ εθθξάδεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε γηα ην ζεξκηθφ πεξηβάιινλ”. Η ζεξκηθή άλεζε δειαδή εθθξάδεη κία ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ θαη ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζην εάλ θάπνηνο αηζζάλεηαη 

πνιχ δέζηε ή πνιχ θξχν. Βέβαηα δελ είλαη ηφζν εχθνιν λα νξηζζεί, δηφηη πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε κία ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ άλζξσπν φζν θαη κε ην 

πεξηβάιινλ ηνπ. Οη παξάγνληεο απηνί απνηεινχλ απηφ πνπ είλαη γλσζηφ σο “αλζξψπηλν 

ζεξκηθφ πεξηβάιινλ” (human thermal environment). Οη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε ζρεηηθή πγξαζία θαη ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα, ε ζεξκνθξαζία 

ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ρψξνπ, ν θσηηζκφο, ν ζφξπβνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ αέξα. Οη παξάγνληεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ άλζξσπν είλαη ην είδνο ηεο εξγαζίαο θαη ν ξπζκφο κεηαβνιηζκνχ, ε 

έλδπζε, ην θχιν, ε ηδηνζπγθξαζία, ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο, ε ειηθία, ε δηαηξνθή θαη ε 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε. Ο κεγάινο αξηζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ θαη ε αιιειεπίδξαζή 

ηνπο θάλνπλ ζρεδφλ αδχλαην ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζεξκηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ λα πξνζθέξεη 

ηε κέγηζηε ζεξκηθή άλεζε ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζε έλα ρψξν εξγαζίαο. Γη απηφ έρεη γίλεη 

απνδεθηφ φηη έλα ζεξκηθφ πεξηβάιινλ εμαζθαιίδεη ζεξκηθή άλεζε φηαλ ηθαλνπνηεί ην 80% 

ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ. 

Η ζεξκηθή άλεζε ζρεηίδεηαη κε ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη κε ηελ 

απνβνιή ζεξκφηεηαο απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. Μεηαβνιηζκφο είλαη ε ζπλερήο δηαδηθαζία ηεο 

θαχζεο ησλ ηξνθψλ κε ην νμπγφλν ηεο αλαπλνήο θαη εμαζθαιίδεη αθελφο ηελ απαξαίηεηε 

κεραληθή ελέξγεηα γηα ηελ θίλεζε ησλ κπψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ ζσκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αθεηέξνπ ηε ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ζηα επίπεδα ησλ 36.6 ºC έσο 37ºC. Σν ππφινηπν απφ ηε 

ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη ζην αλζξψπηλν ζψκα, απνβάιιεηαη. Σν αλζξψπηλν ζψκα, γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ απνκάθξπλζε ηεο επηπιένλ ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεη, βξίζθεηαη ζε κηα 

ζπλερή ζεξκηθή ζπλαιιαγή κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η ζεξκφηεηα απνκαθξχλεηαη κε ηνπο 

κεραληζκνχο κεηάδνζεο ζεξκφηεηαο (αγσγηκφηεηα, ζπλαγσγή θαη αθηηλνβνιία) θαζψο θαη κε 

νξηζκέλεο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο ε αλαπλνή θαη ν ηδξψηαο. Θεξκηθή άλεζε 

εμαζθαιίδεηαη φηαλ ε επηπιένλ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

δηαρέεηαη νκαιά ζην πεξηβάιινλ, δειαδή φηαλ επηηπγράλεηαη ζεξκηθή ηζνξξνπία αλάκεζα 

ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, θαη δελ παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε 

θαηαθπγήο ζε αθξαία κέζα φπσο είλαη ν ηδξψηαο θαη ην ξίγνο. Βέβαηα, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ε ζεξκηθή άλεζε εμαζθαιίδεηαη κε ζπλεηδεηέο ή αζπλαίζζεηεο ελέξγεηεο φπσο ε 

πξνζζήθε ή αθαίξεζε ξνχρσλ, ε κεηαβνιή ζέζεο ζην ρψξν, ε αιιαγή ξχζκηζεο ηνπ 

ζεξκνζηάηε, ην άλνηγκα παξαζχξσλ θ.ά. Η ζεξκηθή άλεζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ζρεηίδεηαη 

κε ηελ απφδνζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Δάλ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο δελ 
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είλαη άλεην θαη πγηεηλφ, απμάλνληαη ηα παξάπνλα, απνζπάηαη ε πξνζνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, 

κεηψλεηαη ε απφδνζή ηνπο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα φπσο 

πνλνθέθαινο, θφπσζε, αιιεξγίεο, εξγαζηαθφ ζηξεο θ.ά. πνπ ζρεηίδνληαη κε ην “ζχλδξνκν 

ηνπ άξξσζηνπ θηηξίνπ”. Σν άλεην θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηε ζεξκηθή, ηελ 

νπηηθή θαη ηελ αθνπζηηθή άλεζε θαζψο επίζεο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα ησλ εξγαζηαθψλ 

ρψξσλ. Σν πην ζπλεζηζκέλν κέγεζνο αλαθνξάο ζηε ζεξκηθή άλεζε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

αέξα, δηφηη κεηξάηαη εχθνια θαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπνξνχλ λα ηελ θαηαιάβνπλ. Η 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα φκσο σο κνλαδηθφο δείθηεο γηα ηε ζεξκηθή άλεζε δελ είλαη νχηε 

αθξηβήο νχηε αμηφπηζηνο, αιιά πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη θαη κε άιινπο παξάγνληεο ηφζν 

πεξηβαιινληηθνχο φζν θαη πξνζσπηθνχο. Έλαο πην αληηπξνζσπεπηηθφο δείθηεο είλαη ε 

ιεηηνπξγηθή ζεξκνθξαζία (operative temperature), ε νπνία νξίδεηαη σο ε κέζε ηηκή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα θαη ησλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ επηθαλεηψλ πνπ πεξηβάιινπλ ην ρψξν, 

αιιά θαη απηή πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε άιια κεγέζε φπσο ε ζρεηηθή πγξαζία, ε ηαρχηεηα ηνπ 

αέξα, ν ξπζκφο δξαζηεξηφηεηαο θαη ε έλδπζε. Σα ζχγρξνλα πξφηππα ζεξκηθήο άλεζεο 

πξνηείλνπλ δχν δείθηεο, νη νπνίνη ππνινγίδνληαη κε απιέο καζεκαηηθέο ζρέζεηο, ζπλδπάδνπλ 

φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζεξκηθή άλεζε θαη εθθξάδνπλ έκκεζα ην πνζνζηφ 

ησλ αηφκσλ πνπ αηζζάλνληαη ζεξκηθά άλεηα ζε έλα ρψξν. πγθεθξηκέλα, νη δείθηεο απηνί 

είλαη ν δείθηεο κέζεο πξνβιεπφκελεο ςήθνπ θαη ν δείθηεο πξνβιεπφκελνπ πνζνζηνχ 

δπζαξέζθεηαο. Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ γεληθά ηε ζεξκηθή άλεζε, θαη νη νπνίνη ελψ 

είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο ζπλνιηθά ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο “αλζξψπηλνπ 

ζεξκηθά πεξηβάιινληνο” ζην ρψξν εξγαζίαο, είλαη: 

Πεπιβαλλονηικοί 

- Θεξκνθξαζία ηνπ αέξα 

-Θεξκνθξαζία αθηηλνβνιίαο ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 

-Τγξαζία ηνπ αέξα 

-Σαρχηεηα ηνπ αέξα 

Πποζωπικοί 

- Δλδπκαζία 

- Ρπζκφο κεηαβνιηζκνχ 

Θεξκνθξαζία ηνπ αέξα 

H ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ πεξηβάιιεη ην αλζξψπηλν ζψκα ζπλήζσο είλαη ν 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζεξκηθήο άλεζεο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πξέπεη λα κεηξάηαη κε 

έλα ζεξκφκεηξν, πξνθπιαγκέλν απφ ηελ αθηηλνβνιία, ηνπνζεηεκέλν ζε χςνο πεξίπνπ 1.5m 

απφ ην πάησκα - έδαθνο θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1m απφ ηνπο ηνίρνπο θαη ηα 

εμσηεξηθά παξάζπξα. Γεληθά δελ κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα 

κε γεληθή ηζρχ, γηαηί φπσο αλαθέξζεθε ε ζεξκηθή άλεζε επεξεάδεηαη θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο, ηδηαίηεξα απφ ηε κέζε ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηψλ πνπ πεξηβάιινπλ ην ρψξν, 

ελψ ζε ρψξνπο πνπ θιηκαηίδνληαη κε αέξα θαζνξηζηηθφ ξφιν έρεη θαη ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα. 

Γηα ην θιίκα ηεο παηξίδαο καο θαη άλζξσπν ληπκέλν, θαζηζηφ θαη ρσξίο ηδηαίηεξα έληνλε 
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ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπληζηάηαη σο πην επλντθή ζεξκνθξαζία γηα ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν 

νη 20 ºC έσο 21ºC, ελψ γηα ηε ζεξηλή πεξίνδνη νη 24ºC έσο 26ºC. ε ρψξνπο πνπ 

θιηκαηίδνληαη κε αέξα, ε ζεξκνθξαζία πνπ ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ην ρεηκψλα είλαη 22-

23ºC. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε θίλεζε ηνπ αέξα δεκηνπξγεί κηα πξφζζεηε ςχμε πνπ πξέπεη λα 

αληηζηαζκηζζεί απφ κηα πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. Γηα άηνκα κε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

θαηάιιειε ζεξκνθξαζία είλαη ηφζν κηθξφηεξε φζν πην βαξηά είλαη ε θχζε ηεο εξγαζίαο. 

Αλάινγα κε ηελ εξγαζία νη ζεξκνθξαζίεο ζεξκηθήο άλεζεο θπκαίλνληαη απφ 12ºC έσο 21ºC. 

Δλδεηθηηθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίεο γηα δηάθνξεο εξγαζίεο είλαη: Διαθξά ζσκαηηθή εξγαζία 

ζε φξζηα ζηάζε θαη πεξηνξηζκέλεο κεηαθηλήζεηο 18-21ºC. Μέζε ζσκαηηθή εξγαζία 16-19ºC. 

Βαξηά ζσκαηηθή εξγαζία 12-18ºC. 

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη θαη ε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε έλα ρψξν. 

Γεληθά δελ επηηξέπεηαη λα εκθαλίδνληαη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο κεγαιχηεξεο απφ 4ºC, 

αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ ρψξνπ, θαη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο κεγαιχηεξεο απφ 3ºC 

αλάκεζα ζην δάπεδν θαη ζε χςνο 1.8m απφ ην δάπεδν (δψλε θαηνίθεζεο). 

Θεξκνθξαζία αθηηλνβνιίαο ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ 

Η ζεξκνθξαζία πνπ γίλεηαη αηζζεηή ζε έλα ρψξν εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα 

θαη απφ ηηο ζεξκνθξαζίεο ηεο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ, ησλ παξαζχξσλ, ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο 

νξνθήο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία απηψλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ 

θαζνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ απνβνιή ζεξκφηεηαο απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. Δπεηδή 

έλαο άλζξσπνο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο απνβάιιεη ζεξκφηεηα πεξίπνπ θαηά 35% κε 

ζπλαγσγή θαη θαηά 35% κε αθηηλνβνιία, νη ζεξκνθξαζίεο ηνίρσλ θαη αέξα έρνπλ πεξίπνπ ηελ 

ίδηα επίδξαζε ζηελ απνβνιή ηεο ζεξκφηεηαο. Έηζη εάλ ε ζεξκνθξαζία ησλ ηνίρσλ κεησζεί 

θαηά 1ºC, γηα έλα θαζηζηφ άλζξσπν, είλαη ζαλ λα έρεη κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαηά 

1ºC. Όηαλ ιέκε ινηπφλ φηη ε πην επλντθή ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη 20ºC έσο 21ºC, απηφ 

πξνυπνζέηεη φηη ε κέζε ζεξκνθξαζία αθηηλνβνιίαο ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πνπ 

πεξηβάιινπλ ην ρψξν δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Σν 

αίζζεκα ηεο ζεξκηθήο άλεζεο επηηπγράλεηαη φηαλ απηή ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο δελ 

ππεξβαίλεη ηνπο 4ºC. Δάλ ε ζεξκνθξαζία ησλ ηνίρσλ ην ρεηκψλα είλαη αηζζεηά κηθξφηεξε 

απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ηφηε ν άλζξσπνο αηζζάλεηαη ηνλ αέξα ησλ 20-21ºC σο θξχν 

θαη απαηηείηαη κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα γηα λα κε θξπψλεη. Αληίζεηα, εάλ ε 

ζεξκνθξαζία ησλ ηνίρσλ ην θαινθαίξη είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

αέξα, ηφηε ν άλζξσπνο αηζζάλεηαη ηνλ αέξα ησλ 25-26ºC σο ζεξκφ θαη απαηηείηαη κηθξφηεξε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα γηα λα αηζζάλεηαη άλεηα. 

Η πγξαζία ηνπ αέξα 

Η απνβνιή ζεξκφηεηαο απφ ην αλζξψπηλν ζψκα επηηπγράλεηαη θαηά έλα πνζνζηφ θαη κε 

ηελ εμάηκηζε. Σν πνζνζηφ απηφ ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη ρσξίο έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πεξίπνπ 18%. Η έληαζε ηεο εμάηκηζεο εμαξηάηαη απφ ηε δηαθνξά πίεζεο 

αλάκεζα ζηνπο πδξαηκνχο ηεο επηδεξκίδαο θαη ηνπο πδξαηκνχο ηνπ αέξα. Όπσο αλαθέξζεθε, 

ην αίζζεκα ηεο άλεζεο επηηπγράλεηαη κε ηε ζεξκηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζην αλζξψπηλν 
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ζψκα θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Η ηζνξξνπία απηή δηαηαξάζζεηαη φηαλ ε πγξαζία είηε 

κεησζεί είηε απμεζεί ππεξβνιηθά. Η πγξαζία ηνπ αέξα εθθξάδεηαη είηε απφ ηε ζρεηηθή 

πγξαζία είηε απφ ην ζεκείν δξφζνπ ή απφ ηε ζεξκνθξαζία πγξνχ ζεξκνκέηξνπ. Όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη 20ºC ην θαηψηεξν φξην ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη 30% 

(ζρεκαηηζκφο ζθφλεο, δεκηνπξγία ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ, μήξαλζε ησλ βιελλνγφλσλ) θαη ην 

αλψηεξν 70% (ζπκπχθλσζε πδξαηκψλ, ζρεκαηηζκφο κνχριαο, δεκηνπξγία νζκψλ πνπ 

εξεζίδνπλ ηα νζθξεηηθά φξγαλα). Αληίζεηα, φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε, ε 

επίδξαζε ηεο πγξαζίαο γίλεηαη ζεκαληηθή επεηδή απμάλεηαη έληνλα ε εμάηκηζε απφ ηελ 

επηδεξκίδα. εκαληηθφ είλαη λα απνθεχγνληαη θαηαζηάζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εμάηκηζε απφ 

ην αλζξψπηλν ζψκα, δειαδή πςειέο ζεξκνθξαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε πςειή πγξαζία, δηφηη 

ηφηε πξνθαιείηαη δπζθνξία θαη πληγεξφηεηα. Σα ζπληζηψκελα επίπεδα ζρεηηθήο πγξαζίαο ζε 

ρψξνπο παξακνλήο θαη εξγαζίαο είλαη 40-60% θαηά ην θαινθαίξη θαη 30-50% θαηά ην 

ρεηκψλα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη φζν πην ρακειά δηαηεξείηαη ε ζρεηηθή πγξαζία ην 

θαινθαίξη θαη φζν πην πςειά ην ρεηκψλα ηφζν πεξηζζφηεξε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη απφ ηα 

ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ γηα αθχγξαλζε θαη χγξαλζε ηνπ αέξα αληίζηνηρα. 

Η ηαρχηεηα ηνπ αέξα 

Η ηαρχηεηα ηνπ αέξα γηα θαζηζηηθή εξγαζία πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 0.15 έσο 0.25 m/s. ε 

ρψξνπο κε κεγάιε ππθλφηεηα φπνπ νη άλζξσπνη θηλνχληαη ζπλερψο (π.ρ. εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα) επηηξέπεηαη κηα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα ηνπ αέξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ππεξβνιηθά ρακειέο ηαρχηεηεο ηνπ αέξα, κηθξφηεξεο απφ 0.08 m/s, πξέπεη λα απνθεχγνληαη, 

δηφηη πξνθαινχλ ηελ αίζζεζε ζηάζηκνπ αέξα πνπ είλαη ην ίδην ελνριεηηθή. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε ηδαληθή ηαρχηεηα ηνπ αέξα γηα ηελ άλεζε ησλ αλζξψπσλ είλαη πεξίπνπ 

0.13 m/s, αιιά ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί. ε ρψξνπο 

κε ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ ή αεξηζκνχ, ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο πνπ επηδξά ζηελ 

ηαρχηεηα ηνπ αέξα είλαη ε ζσζηή επηινγή θαη ηνπνζέηεζε ησλ ζηνκίσλ ηνπ αέξα.  Η 

ηαρχηεηα ηνπ αέξα είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζεξκηθήο άλεζεο γηαηί ζε θιεηζηνχο 

ρψξνπο ν άλζξσπνο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνο ζηελ θίλεζε ηνπ αέξα. Μεγαιχηεξε ελφριεζε 

έρνπκε φηαλ ν αέξαο πνπ θηλείηαη έρεη ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ 

ρψξνπ θαη λα θαηεπζχλεηαη πιεπξηθά πξνο ην θεθάιη ή λα ρηππά ηνλ απρέλα αθφκα θαη κε 

απνδεθηέο ηαρχηεηεο. Σφηε έρνπκε ηα ξεχκαηα, ηα νπνία δηαηαξάζζνπλ ηε ζεξκηθή ηζνξξνπία 

θαη ην αίζζεκα ζεξκηθήο άλεζεο. Αληίζεηα, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα είλαη πςειφηεξε 

απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ δέξκαηνο ηνπ αλζξψπνπ, θάζε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αέξα γχξσ 

απφ ην ζψκα ζπκβάιιεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλέζεσο. Σν εξψηεκα είλαη πφζν έληνλε 

κπνξεί λα είλαη ε θίλεζε ηνπ αέξα ρσξίο λα γίλεηαη ελνριεηηθή. Η απάληεζε ζε απηφ ην 

εξψηεκα εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο π.ρ. απφ ην είδνο ηνπ ρψξνπ, απφ ηα 

άηνκα πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη κέζα ζην ρψξν, απφ ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην ρψξν 

θ.ά.  
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Η ελδπκαζία 

Έλαο επίζεο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο είλαη θαη ε 

ελδπκαζία ησλ αλζξψπσλ. Η ελδπκαζία κνλψλεη ζεξκηθά ην ζψκα. ε έλα θξχν ρψξν κπνξεί 

θάπνηνο λα αηζζαλζεί γξήγνξα επράξηζηα κε πεξηζζφηεξα ξνχρα. Αληίζεηα ζε έλα δεζηφ 

ρψξν, ηα ιηγφηεξα ξνχρα επηηξέπνπλ ην αλζξψπηλν ζψκα λα απνβάιεη πεξηζζφηεξε 

ζεξκφηεηα θαη λα έιζεη ζε κηα ζεξκηθή ηζνξξνπία κε ην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ αληίζηαζε 

δηέιεπζεο ηεο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη ηνπ αέξα πνπ ην πεξηβάιιεη 

έρεη πξνηαζεί ε κνλάδα 1clo = 0.155Κm
2
/W =0.88 R ( φπνπ R ε ηηκή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα πεξηγξάςεη ηε κφλσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηνηθίεο θαη εκπνξηθέο θαηαζθεπέο). 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε ηηκή 0.5clo αληηζηνηρεί ζε έλα ειαθξά ληπκέλν άλζξσπν, ηηκή 1 

clo αληηζηνηρεί ζε έλα θαλνληθά ληπκέλν θαη ε ηηκή 2clo αληηζηνηρεί ζε έλα άλζξσπν ληπκέλν 

γηα θξχν θαηξφ. Γηα ηελ ελδπκαζία είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζζεί πφζν κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε ζεξκηθή άλεζε, ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ηνπ ρψξνπ θαη ηε ζρεηηθή ηνπ 

πγξαζία. Γειαδή λα θαζνξηζζνχλ ηα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο ελφο 

ρψξνπ ζε ζρέζε κε ην επίπεδν ελδπκαζίαο (clo). 

Ο ξπζκφο κεηαβνιηζκνχ 

Ο ξπζκφο κεηαβνιηζκνχ είλαη έλαο δείθηεο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ παξάγεηαη ζην αλζξψπηλν 

ζψκα θαη πνπ αληίζηνηρα απνβάιιεηαη, αλάινγα κε ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα. Όζν πην 

έληνλε είλαη ε δξαζηεξηφηεηα, ηφζν πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα παξάγεηαη θαη αληίζηνηρα ηφζν 

πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα πξέπεη λα απνβιεζεί, γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ζεξκηθή ηζνξξνπία. 

Άηνκα ζε θίλεζε πξέπεη λα απνβάιινπλ πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

θάλνπλ θαζηζηηθή εξγαζία. Η επίδξαζε ηνπ αλζξψπηλνπ κεηαβνιηζκνχ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζε ρψξνπο φπνπ παξεπξίζθνληαη ζπγρξφλσο άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηφηη νη θηλνχκελνη επηζπκνχλ ρακειφηεξα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο θαη 

πγξαζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο θαζήκελνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα απνβάινπλ επθνιφηεξα 

ζεξκφηεηα κε ζπλαγσγή θαη εμάηκηζε. Ο ξπζκφο κεηαβνιηζκνχ κεηξάηαη ζε κνλάδεο “met”. 

Η ηηκή ηνπ 1 met αλαθέξεηαη ζε έλα ελήιηθα, κε θαζηζηηθή εξγαζία φπσο π.ρ. εξγαζία 

γξαθείνπ θαη είλαη 58.2W/m
2
επηθάλεηαο ζψκαηνο (κέζε επηθάλεηα αλζξψπηλνπ ζψκαηνο 

1.7÷1.9 m
2
). Έλαο ελήιηθαο ζε θαηάζηαζε χπλνπ απνβάιιεη ζεξκφηεηα πεξίπνπ 0.7 met, ελψ 

φηαλ βαδίδεη κε 1.5 m/s απνβάιιεη ζεξκφηεηα 3 met. Δθηφο φκσο απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο, πνπ ζεσξνχληαη θαζνξηζηηθνί γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα έρνπλ ε θαζαξφηεηα ηνπ αέξα θαη ν ζφξπβνο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πγηεηλή ηνπ αέξα ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ θαζψο θαη ν θσηηζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηε δηακφξθσζε ησλ ζπλζεθψλ επεμίαο ζε έλα ρψξν, δειαδή ζηε γεληθφηεξε αίζζεζε 

ηθαλνπνίεζεο γηα ην πεξηβάιινλ δηακνλήο θαη εξγαζίαο. Η άλεζε δειαδή είλαη κία 

πνιχπινθε αιιειεπίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζζεί κε ηε βαξχηεηα πνπ έρεη. 
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2.2. Ruros: Ππόγπαμμα από ηην Δςπωπαϊκή ένωζη με θέμα ηην θεπμική άνεζη 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα παξνπζηάζνπκε κε ιίγα ιφγηα ην πξφγξακκα πνπ είλαη 

επηδνηνχκελν απφ ηελ Δπξσπατθή έλσζε ( Ruros) θαη κειεηάεη ηελ ζεξκηθή άλεζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Σα δεδνκέλα αληιήζεθαλ απφ απηφ ην πξφγξακκα.  

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη έληνλν δεκφζην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηνπο 

αλνηρηνχο αζηηθνχο ρψξνπο. Αλαγλσξίδεηαη φηη νη αλνηρηνί ρψξνη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο κέζα ζηηο πφιεηο ή λα εληζρχνπλ ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ.  Απηφ ζρεηίδεηαη κε ην ζσκαηηθφ (π.ρ. κηθξνθιίκα, ζεξκηθή, νπηηθή θαη 

αθνπζηηθή άλεζε, αζηηθή κνξθνινγία, θιπ), θαζψο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Έσο θαη 

ζήκεξα, δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο κειέηεο φπνπ ν ρξήζηεο έρεη εκπιαθεί πξνζεθηηθά ζηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ ζπλζεθψλ κηθξνθιίκαηνο θαη ζηηο ζπλζήθεο άλεζεο ζηνλ  πξαγκαηηθφ 

θφζκν. Παξά ην γεγνλφο φηη αλαγλσξίδεηαη φηη ην κηθξνθιίκα είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο γηα ηελ άλεζε, δελ έρνπκε επίγλσζε ηνπ βαζκνχ ηεο επηξξνήο ηνπ, θαζψο θαη 

άιιεο παξάκεηξνη πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

Μηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ζπλεγνξεί ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνηλήο πιαηθφξκαο γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ζπλδπάδνληαο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. Δπηπιένλ, ζα βνεζήζεη ζην ζρεδηαζκφ 

ησλ πφιεσλ, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη ηειηθά ηε ρξήζε ηνπο, 

επηηξέπνληαο ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα θαη δίλνληαο δσή ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ησλ 

πφιεσλ. Σειηθά, απηή ε ζπζηεκαηηθή γλψζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε 

ησλ πφιεσλ ηνπ κέιινληνο. 

Δπνκέλσο, ην πξφγξακκα ζηνρεχεη λα παξάγεη έλα αζηηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, πνπ 

παξέρεη ζηνπο ζρεδηαζηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη άιια φξγαλα ιήςεο 

απνθάζεσλ, κε ηα θαηάιιεια κέζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

πφιεσλ, κε ζηφρν ηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ζε φιε ηελ Δπξψπε. Με 

ηε βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ρψξσλ είλαη δπλαηή ε αλαδσνγφλεζε ησλ αζηηθψλ ρψξσλ θαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ιχζεηο ησλ πξνβιεκάησλ (απφ 

εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηερληθνχο εθπξνζψπνπο δήκσλ) πνπ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ην 

πξφβιεκα ησλ ηδηνθηεηψλ (ηνπο ρξήζηεο ηνπ αλνηρηνχ ρψξνπ θαη δεκνηηθνί εθπξφζσπνη, 

δειαδή νη δήκνη). 

Σν ζρέδην απηφ πξνβιέπεη, ζχκθσλα κε ηνπο ζεκεξηλνχο ζηφρνπο ηεο ΔΔ, πνπ είλαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηε αλαδσνγφλεζε ησλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ, κηα 

νινθιεξσκέλε κειέηε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηηο ζεξκηθέο, νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο 

ζπλζήθεο άλεζεο, κέζσ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιε ηελ Δπξψπε (ζε ρψξεο φπσο 

ε Διιάδα, Διβεηία, Ιηαιία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία) ζε 10 δηαθνξεηηθέο πφιεηο. Απηέο 

νη πεξηνρέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εμέηαζε ζε εμσηεξηθέο ζπλζήθεο άλεζεο θαη έρνπλ 

επηιεγεί ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Γήκν. Οη έξεπλεο πεδίνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ηεζζάξσλ επνρψλ ηνπ έηνπο 2002, ζε δηάθνξεο ψξεο ηεο εκέξαο. Η πεξηβαιινληηθή 

παξαθνινχζεζε γηλφηαλ ελψ ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 
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κηθξνθιηκαηηθψλ παξακέηξσλ νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα αληηκεησπίδεηε. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ήηαλ πάλσ απφ 1900. 

2.3. Ιζηοπική αναδπομή ζηιρ δημοζιεύζειρ πος έσοςν ππαγμαηοποιηθεί για ηην θεπμική 

άνεζη 

Η ζεξκηθή άλεζε είλαη έλαο ζρεηηθά θαηλνχξγηνο ηνκέαο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη 

αξρίζεη θαη αλαιχεηαη. ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθέο πην παιηέο κειέηεο 

ψζηε λα κπνξέζνπκε λα δνχκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο αιιά θαη ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ηε κειέηε γηα ηελ ζεξκηθή άλεζε ησλ R.J. de Dear , K.G. Leow, θαη 

S.C. Foo (1991), γηα ηελ εμέηαζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, αλαθέξεηαη φηη αλ νη κεηαβιεηέο είλαη 

αλεμάξηεηεο δελ κπνξνχλ λα ειέγρνληαη ζην πεδίν, κπνξνχλ φκσο ηνπιάρηζηνλ λα κεηξεζνχλ 

έηζη ψζηε νη επφκελεο αλαιχζεηο ησλ δεδνκέλσλ λα κπνξνχλ λα δείμνπλ ηελ επίδξαζε ζηα 

επίπεδα άλεζεο. 

ηε ζπλερεία ε δεκνζίεπζε ηνπ Fuad H. Mallick (1996), αλαθέξεη φηη έγηλαλ εθηηκήζεηο 

γηα ηελ ζεξκηθή άλεζε, απφ ηελ βάζεη ησλ ζεκείσλ Bedford φπσο νη ερνγξαθήζεηο ηνπ αέξα, 

ε ζεξκνθξαζία, ε πγξαζία, ε παγθνζκία ζεξκνθξαζία, ε θίλεζε ηνπ αέξα θαη αθξαίεο ηηκέο 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα ηνλ αέξα, νη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο άλεζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

αζρνινχληαη κε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ησλ λνηθνθπξηψλ θνξψληαο ζπλεζηζκέλε 

ελδπκαζία, ήηαλ κεηαμχ 24 θαη 33°C. Γηα ηελ πγξαζία ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα αλνρή 

ζε ζπλζήθεο πςειήο πγξαζίαο. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο φπνπ νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη 

άλεηα κε πγξαζία.πάλσ απφ ην 95%. Σν θαηψηεξν φξην ηεο πγξαζίαο είλαη πεξίπνπ ην 50%. 

Γελ ππήξρε εκθαλήο επίδξαζε ηεο πγξαζίαο ζηηο αιιαγέο ηεο αίζζεζεο άλεζεο. Η παγθφζκηα 

ζεξκνθξαζία ζεκεηψζεθε ζε φιεο ηηο παξαηεξήζεηο. Χο γεληθή ηάζε, ε ζεξκνθξαζία 

πιαλήηε είλαη ρακειφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα.  

Γχν εξγαζίεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ ζπζρέηηζε ησλ κεηαβιεηψλ  ησλ Joëlle Goyette-Pernot, 

Raphaël Compagnon (2003) θαη ηεο Nikolopoulou (2006). Η 1
ε
 εξγαζία πξνζπαζεί λα 

εξκελεχζεη θαη λα βξεη ζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο ρψξνπο θαη ηελ ζεξκηθή άλεζε.  ηελ κειέηε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη κέζνδνη 

ζπζρέηηζεο (Spearman Rank test). Με απηή ηελ κέζνδν βξίζθνπκε πνζνζηά ζπζρέηηζεο θαη 

έηζη βξίζθνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ δειψλνπλ άλεζε. Η ζεξκνθξαζία (εδάθνπο, αέξα θαη 

θφζκνπ), ε αθηηλνβνιία (νξηδφληηα, θπιηλδξηθνχ θσηηζκνχ θαη αθηηλνβνιίαο) θαη ην 

ηζνδχλακν επίπεδν ερεηηθήο πίεζεο είλαη νη ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ. ε κηα γεληθή βάζε, ε ζηάζκε ερεηηθήο πίεζεο είλαη ζεκαληηθά θαη ζεηηθά 

ζπζρεηηζκέλε κε ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ρψξν, πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

ζφξπβνο δελ επεξεάδεη ηνπο αλζξψπνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο φηαλ είλαη έμσ απφ ην 

θέληξν ηεο πφιεο. ρεδφλ θακία ζεκαληηθή ζπζρέηηζε δελ βξέζεθε ζηε πεξηνρή "Place de la 

Gare" εθηφο απφ ηελ ζηάζκε ερεηηθήο πίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ εδάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ. Αληίζεηα, ζην “Jardins de 

Pérolles", δχν θχξηνη ηχπνη ησλ παξακέηξσλ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά θαη ζεηηθά ηηο 
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ζπζρεηίζεηο: ζεξκνθξαζία θαη αθηηλνβνιία. Χζηφζν, ην θαινθαίξη ε επίδξαζε απηή φπσο θαη 

νη παξάκεηξνη αληηζηξέθνληαη έρνληαο αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Η 

ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ θαη ε ζρεηηθή πγξαζία έρνπλ κφλν αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ ζην "Place de la Gare" θαη "Jardins de Pérolles ". Απηνί νη 

παξάκεηξνη δελ έρνπλ ηφζν θαζνξηζηηθφ ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Παξαηεξείηαη φηη 

δηαθέξνπλ πνιχ, αλάινγα κε ηε ρξνληά. Αληίζεηα, νη ζεξκνθξαζίεο θαη νη παξάκεηξνη ηεο 

αθηηλνβνιίαο θαίλεηαη λα είλαη παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηεο πεξηνρήο 

παξά κε ηελ απφ φ,ηη ηεο επνρήο. Η ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ εμαξηάηαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ πφιε πνπ βξηζθφκαζηε απφ φ,ηη εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή πγξαζία θαη 

ζηάζκε ηεο ερεηηθήο πίεζεο. Η θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ κειέηεο είλαη ε 

ππφζεζε φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζην “Jardins de Pérolles" έρνπλ ζθφπηκα επηιέμεη λα 

έξζνπλ εθεί, ελψ απηφ δελ ηζρχεη γηα ηνπο αλζξψπνπο ζην "Place de la Gare". Δμ νπ θαη ν 

αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ βξέζεθαλ ζην ρψξν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αμηφπηζηνο δείθηεο 

ηθαλνπνίεζεο γηα κηα ηέηνηα πεξηνρή ζην "Place de la Gare". Η 2
ε
 εξγαζία παξνπζηάδεη 

κεξηθά επξήκαηα απφ ην πξφγξακκα Ruros. Μειεηάεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ κηθξνθιίκαηνο 

θαη άλεζεο. Η αδχλακε ζπζρέηηζεο δείρλεη κηα παξάκεηξνο απφ κφλε ηεο δελ είλαη αξθεηή 

γηα λα αμηνιφγεζε ηηο ζπλζήθεο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο. Έλαο άιινο ηξφπνο εμέηαζεο ηεο 

ζεξκηθήο αίζζεζεο είλαη κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ νπδεηέξσλ ζεξκνθξαζηψλ, κε αλάιπζε Probit. 

Οη εξγαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηφ ην έγγξαθν, παξνπζίαζε κεξηθά απφ ηα επξήκαηα 

ελφο εθηελνχο επξσπατθνχ ζρεδίνπ θαηά θχξην ιφγν κε ηνπο φξνπο ησλ αλνηρηψλ ρψξσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ άλεζε ζε πφιεσλ. Έξεπλεο πεδίνπ ζε 14 δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο 

κειέηε πεξίπησζεο, ζε 5 δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ ζεσξνχληαη φηη είλαη ε 

ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο έξεπλαο. Σα επξήκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κηθξνθιηκαηηθψλ θαη άλεζεο .Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία 

είλαη ζεκαληηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο άλεζεο, αιιά κηα παξάκεηξνο απφ κφλε ηεο 

δελ είλαη επαξθήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

αηνιηθή ελέξγεηα, ππάξρεη απμαλφκελε δπζθνξία θαζψο απμάλεηαη ε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, 

αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, φπσο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα είλαη 

επηζπκεηή ε ςχμε ηνπ αέξα. Όζνλ αθνξά ηελ πγξαζία, νη άλζξσπνη δελ είλαη πνιχ θαινί ζην 

λα θξίλνπλε ηηο αιιαγέο ζηα επίπεδα πγξαζίαο, εθηφο εάλ ε ζρεηηθή πγξαζία είλαη πνιχ 

πςειή ή πνιχ ρακειή θαη ζπλήζσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, 

ππνδεηθλχνληαο κηα ζεκαληηθή δεχηεξεο ηεο ηάμεσο επηινγήο γηα ζρεηηθή πγξαζία ζηελ 

ζπλνιηθή αίζζεζε άλεζεο. Οη αθξαίεο ηηκέο «πνιχ ζεξκφ» θαη «πνιχ θξχν»  ζπλδένληαη κε 

απμεκέλα επίπεδα δπζθνξίαο. Δπηπιένλ, έρεη απνδεηρζεί φηη ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο ηεο 

αλάιεςεο πξνζαξκνγήο κηαο ρψξαο, ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρνινγηθά. Φπζηθά, απηφ είλαη 

εκθαλέο κε ηελ επνρηαθή δηαθχκαλζε ζηελ έλδπζε θαη κε αιιαγέο ζην κεηαβνιηθφ ξπζκφ, κε 

κηα ηάζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ρακεινχ κεηαβνιηθνχ ξπζκνχ γηα ηηο νπνίεο είλαη απηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηνπ αέξα. Μηα άιιε ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο 

ςπρνινγηθήο πξνζαξκνγήο πνπ θαζίζηαηαη εκθαλήο είλαη ε αληηιεπηή επηινγή ησλ αηφκσλ 
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πνπ έρνπλ πάλσ απφ κηα πεγή ελφριεζεο, φηαλ επηζθέπηνληαη έλαλ αλνηρηφ ρψξν. Απηφ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηάθνξεο πηπρέο, απφ ηελ επηινγή ηεο ζπλεδξίαζεο γηα λα απνθχγεη 

ηελ ηαιαηπσξία, γηα λα είλαη ζηελ πεξηνρή απφ κία δηθή ηνπ επηινγή, ζε αληίζεζε κε ηα 

θαζήθνληα γηα ηα νπνία θαζηζηνχλ ηελ ππνρξεσηηθή παξνπζία. Οη επφκελεο δχν 

δεκνζηεχζεηο πξνζπάζεζαλ λα βξνπλ κία εμίζσζε ψζηε κέζσ απηήο λα κπνξνχλ λα 

πεξηγξάςνπλ ηελ ζεξκηθή άλεζε. 

Η εξγαζία ησλ Andreas Matzarakis θαη Bas Amelung κηιάεη γηα κηα κία εμίζσζε ζεξκηθήο 

άλεζεο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Fanger, (εηζήγαγε ηνπο ζεξκηθνχο δείθηεο "Πξνβιεπφκελε 

Μέζε Φήθνο" (PMV) θαη "Πξνβιεπφκελν Πνζνζηφ Γπζαξέζθεηαο"(PPD) γηα λα βνεζήζεη 

ηνπο κεραληθνχο θιηκαηηζκνχ λα δεκηνπξγνχλ ζεξκηθά άλεην εζσηεξηθφ θιίκα), ή 

ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν klima Michel Model (απηφ ην κνληέιν ζρεδηάζηεθε γηα λα 

εθηηκεζεί αλαπφζπαζην δείθηεο γηα ηε ζεξκηθή ζπληζηψζα ηνπ θιίκαηνο θαη λα κελ 

παξνπζηάδνπλ κηα ξεαιηζηηθή πεξηγξαθή ηεο ζεξκηθήο ζπλζήθεο  ζψκαηνο, είλαη ζε ζέζε λα 

ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηελ εμέηαζε ησλ ζεκειησδψλ ζεξκνθπζηνινγηθψλ ξπζκηζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ) πνπ πξνζεγγίδεη ηηο πνιχ πην πεξίπινθεο ζπλζήθεο ηεο εμσηεξηθήο 

αθηηλνβνιίαο. Σέινο ππνινγίδεηαη επίζεο απφ ην κνληέιν ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ 

κνλάρνπ γηα άηνκα, είλαη κία ζεξκνθπζηνινγηθή ηζνξξνπία ζεξκφηεηαο, ΜΔΜΙ. 

(ΜΔΜΙ: M+W+R+C+ED+ERe+ESw+S=0, φπνπ 

Μ: Δζσηεξηθή παξαγσγή ελέξγεηαο 

W: σκαηηθή εξγαζία 

R: Καζαξή αθηηλνβνιία ζψκαηνο 

C: Μεηαθεξφκελε ξνή ζεξκφηεηαο 

ED: Η ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα πνπ δηαρέεηαη κέζσ ηνπ δέξκαηνο 

ERe:  Άζξνηζκα ξνψλ ζεξκφηεηαο ηνπ εηζπλεφκελνπ αέξα 

ESw: Η ξνή ζεξκφηεηαο ιφγσ εμάηκηζεο ηνπ ηδξψηα 

S: Η ξνή ζεξκφηεηαο απνζήθεπζεο γηα ηε ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε ηεο κάδαο ζψκαηνο). 

Η αλάιπζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ ηζηνξηθή πεξίνδν 1961-1990 (CNTRL) θαη ηε 

κειινληηθή πεξίνδν 2071-2100. Οη ηηκέο PET έρνπλ ππνινγηζζεί κε ην κνληέιν RayMan 

(Μαηδαξάθεο et al., 2000). Η ζχγθξηζε ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ ζπλζεθψλ, 

πξνβιέπεηαη απφ ην ζελάξην, παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηεο αιιαγέο. Οη πξνβιέςεηο δείρλνπλ 

κηα ζηξνθή πξνο ζεξκφηεξεο ζπλζήθεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Πνιιά κέξε ηνπ 

θφζκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο  Μεζνγείνπ θαη πεξηνρέο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή δείρλνπλ 

κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο PET ζηελ άλσ ησλ 10 ° C, νη νπνίεο είλαη πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο 

αλακελφκελεο κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα γηα ηηο πεξηνρέο απηέο. Δηδηθά ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη πεξηνρέο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή ην ΡΔΣ κπνξεί λα απμεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ 15 ° C. 

Σέινο ε κειέηε ησλ S. Sangkertadi θαη R.Syafriny (2014) αλαθέξεηαη ζηα απνηέιεζκα 

ζεξκηθήο άλεζεο ζε πγξφ ηξνπηθφ θιίκα. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνήιζαλ ηξεηο εμηζψζεηο παιηλδξφκεζεο κε ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο. 
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Y1= - 3.4 - 0.36air velocity + 0.04air temperature + 0.08globe temp - 0.01relative humidity + 

0.96area body skin (Multiple R=0.7). 

Y2= 2.53 - 0.29air velocity + 0.11air temperature + 0.05globe temp - 0.0009relative humidity 

+ 0.35area body skin (Multiple R=0.5). 

Y3= - 7.91 - 0.52air velocity + 0.05air temperature + 0.17globe temp - 0.0007relative 

humidity + 1.43area body skin (Multiple R=0.75). 

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη κε ηα απνηειέζκαηα, βξίζθνληαο πνηεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ 

ηελ ζεξκηθή άλεζε ηνπ αλζξψπνπ, λα θηηάμνπλ εγθαηαζηάζεηο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο ψζηε λα 

ηελ βειηηψζνπλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζεξκηθή άλεζε επεξεάδεηαη ηφζν απφ ηνπο εμσγελείο 

παξάγνληεο φζν θαη απφ ηνπο παξάγνληεο ηνπ αλζξψπνπ (δξαζηεξηφηεηεο, ξνπρηζκφο). Απφ 

ηελ εμίζσζε ηεο παιηλδξφκεζεο απνδείρηεθε φηη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηφο 

ζπηηηνχ ζεξκηθή άλεζε, είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ε ηαρχηεηα ηνπ αέξα θαη νη 

αλζξψπηλεο ηδηφηεηεο (δξαζηεξηφηεηεο, ζσκαηηθφ βάξνο). 
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Κεθάλαιο 3: Το επωηημαηολόγιο 

3.1. Μεηαβληηέρ πος βπίζκονηαι ζηο επωηημαηολόγιο 

Θέινληαο λα έρνπκε κία πην θαιή άπνςε γηα ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

βιέπνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κία κία αλαιπηηθά. Όπσο παξαηεξνχκε νη 

κεηαβιεηέο απηέο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ θαη 

αλαθέξνληαη. 

Ο πληθςζμόρ 

Ο πιεζπζκφο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ απάληεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη 9200 άλζξσπνη 

ζηηο πέληε ρψξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα. 

 

 

Γπάθημα 1: Πληθςζμόρ 

Πνην αλαιπηηθά έρνπκε ην 36% απφ ηα 9200 άηνκα πνπ απάληεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην 

βξηζθφληνπζαλ ζηελ Διιάδα, ελψ κφιηο 828 άηνκα ζπκκεηείραλ απφ ηελ Γεξκαλία. 

Μεηαβληηέρ & επωηήζειρ. 

Γηα λα έρνπκε κία πνην ζαθή εηθφλα γηα ηηο κεηαβιεηέο θαη ηεο εξσηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ζα δνχκε αλαιπηηθά πνηεο είλαη απηέο νη 60 

κεηαβιεηέο. Οη κεηαβιεηέο απηέο ρσξίδνληαη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Παπαηήπηζη, λεπηομέπειερ. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία κπαίλνπλ νη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Σέηνηεο κεηαβιεηέο είλαη απηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ρψξν πνπ ζπκπιεξψζεθε ην 

εξσηεκαηνιφγην θαζψο θαη κε θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. 

Η πξψηε κεηαβιεηή είλαη ε ρψξα πνπ έγηλε ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην. Οη πηζαλέο 

απαληήζεηο είλαη πέληε, Διιάδα, Διβεηία, Ιηαιία, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία. Η επφκελε 

κεηαβιεηή πεξηγξάθεη ζε πηα πεξηνρή ζπκπιεξψζεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Γηα ηελ Διιάδα 

έρνπκε ηελ πιαηεία Καξατζθάθε, ηελ πιαηεία Κξήηεο, ζηελ παξαζαιάζζηα αθηή ηνπ Αιίκνπ 

θαη ηελ πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ. ηελ Διβεηία νη εξσηήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Place 

36%

21%
13%

21%

9%

Πληιυςμόσ

Greece Switzerland Italy UK Germany
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de la Glere θαη ζην Jardin de Perolles. ηελ Ιηαιία νη πεξηνρέο πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ε Piazza 

Petazzi, Piazza IV Novembre θαη ε Piazza I Maggio. ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ε έξεπλα 

δηεμήρζε ζε ηέζζεξεηο πεξηνρέο All Saints Passage, Silver Street, Peace Garden θαη Baker’s 

Pool. Σέινο ζηελ Γεξκαλία νη πεξηνρέο ήηαλ ε Florentiner Plaz θαη ε Bahnhofs Plaz. Η 3
ε
 

κεηαβιεηή καο ιέεη ζε πηα επνρή ηνπ ρξφλνπ δηεμάγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην 

(Καινθαίξη, Υεηκψλαο, Φζηλφπσξν, Άλνημε). Η κεηαβιεηή date καο ιέεη ηελ εκεξνκελία πνπ 

έγηλε ε ζπλέληεπμε γηα ην εξσηεκαηνιφγην. Η κεηαβιεηή time ηελ ψξα πνπ έγηλε ε 

ζπλέληεπμε. Η time_per καο δίλεη ηνπο ρξφλνπο ησλ ζπλεληεχμεσλ κέζα ζε θάπνηεο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο, νη νπνίεο είλαη γηα ην πξσί 9:00-11:59, γηα ην κεζεκέξη 12:00-14:59, γηα ην 

απφγεπκα 15:00-17:59 θαη γηα ην βξάδπ 18:00-20:59. Η επφκελε κεηαβιεηή (location) καο 

ιέεη ηελ πεξηνρή ηεο ζπλέληεπμεο ζχκθσλα κε ηνλ ράξηε. Η κεηαβιεηή age έρεη ρσξίζεη ηηο 

ειηθίεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Η πξψηε νκάδα είλαη απηνί πνπ είλαη 

κηθξφηεξνη απφ 12 εηψλ, ε δεχηεξε απφ 13-17, ε ηξίηε νκάδα 18-24, ε ηέηαξηε απφ 25-34, ε 

πέκπηε 35-44, ε έθηε νκάδα 45-54, ε έβδνκε 55-64 θαη ε φγδνε απφ 65 εηψλ  θαη πάλσ. Sex 

είλαη ε κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη αλ ην άηνκν πνπ ζπκκεηέρεη είλαη άλδξαο ή γπλαίθα. Η 

κεηαβιεηή cap ξσηάεη αλ θφξαγε θαπέιν. Η επφκελε κεηαβιεηή νλνκάδεηαη sunglass θαη 

δειψλεη αλ θνξνχζαλ γπαιηά ειίνπ νη ζπκκεηέρνληεο. Η επφκελε κεηαβιεηή (earphone) καο 

ιέεη αλ ρξεζηκνπνηνχζαλ αθνπζηηθά. Η κεηαβιεηή cold_drinks αλαθέξεηαη αλ ν εξσηψκελνο 

έπηλε θξχα ξνθήκαηα. Η κεηαβιεηή hot_drinks καο ιέεη αλ ν εξσηψκελνο έπηλε δεζηά 

ξνθήκαηα. Η κεηαβιεηή food αλαθέξεηαη αλ ην άηνκν πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα 

θαηαλάισλε θαγεηφ πξηλ ή θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο. Grouping είλαη ε επφκελε 

κεηαβιεηή πνπ δειψλεη αλ ην άηνκν πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλε ή 

φρη (απφ έλα άηνκν, απφ δχν ή θαη πεξηζζφηεξα άηνκα ή απφ ζθχιν). Η κεηαβιεηή sun_shade 

αλαθέξεη αλ ηελ ψξα ηεο ζπλέληεπμεο ην άηνκν ζηεθφηαλε ζηνλ ήιην. Η screen_eyes καο 

δειψλεη αλ ην άηνκν έθαλε νπνηαδήπνηε θίλεζε ζηα κάηηα ηνπ θνηηάδνληαο ηελ νζφλε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ. Η read_write αλαθέξεηαη αλ ην άηνκν δηάβαδε ή έγξαθε 

πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπλέληεπμε. Η wat_distan αλαθέξεηαη αλ ν εξσηψκελνο έβιεπε θάηη 

απφ απφζηαζε πξηλ ηελ ζπλέληεπμε. Η κεηαβιεηή direction αλαθέξεηαη πξνο πνηα 

θαηεχζπλζε θνηηνχζε ην άηνκν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην πξφγξακκα 

(βφξεηα, βνξεηναλαηνιηθά, αλαηνιηθά, λνηηναλαηνιηθά, λφηηα, λνηηνδπηηθά θαη βνξεηνδπηηθά). 

Η κεηαβιεηή activity αλαθέξεηαη ζην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αηφκνπ (ζπκκεηέρεη ζαλ 

θαηαλαισηήο, θάζεηαη ή είλαη μαπισκέλνο, ζηέθεηαη, πεξπαηάεη, αζιείηαη, παίδεη κε έλα 

παηδί, παίδεη επηηξαπέδηα παηρλίδηα). 

Πεπιβαλλονηικά ζηοισεία πος παπακολοςθούνηαι επί ηόπος καηά ηη διάπκεια ηων 

ζςνενηεύξεων. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλαθέξνληαη νη κεηαβιεηέο κε πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο πνηα είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Απηά ηα πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ είλαη 

γηα θάζε εξσηψκελν ηα ίδηα θαζψο κειεηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ απφ 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ πξαγκαηνπνηνχλ. 
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Η κεηαβιεηή tair αλαθέξεηαη ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Η tglobe δειψλεη ηελ 

παγθφζκηα ζεξκνθξαζία. Η κεηαβιεηή wind_sp αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ 

(κέηξα αλά δεπηεξφιεπηα). Η rh αλαθέξεηαη ζηελ ζρεηηθή πγξαζία επί ηηο 100 (%). Η 

επφκελε κεηαβιεηή είλαη ε hor_illu, ε νπνία δειψλεη ην επίπεδν θσηηζκνχ ζε νξηδφληηα 

επηθάλεηα. Η spl αλαθέξεηαη ζηελ ζηάζκε ερεηηθήο πίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο.  

Υπολογιζμό δεδομένων σπηζιμοποιώνηαρ ηα δεδομένα πος ζςλλέγονηαι από ηην 

παπακολούθηζη και ηιρ λεπηομέπειερ παπαηήπηζηρ. 

Η θαηεγνξία απηή ησλ κεηαβιεηψλ αλαθέξεηαη ζε ππνινγηζκφ δεδνκέλσλ. Οη κεηαβιεηέο 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη απφ ηελ παξαηήξεζε. 

Η κεηαβιεηή mrt αλαθέξεηαη ζηε κέζε ζεξκνθξαζία αθηηλνβνιίαο ε νπνία ππνινγίδεηαη 

κε ηνλ ηχπν AHRAE 

  (𝑡𝑔𝑙𝑜𝑏𝑒+ 273)4 +
1,1∗108∗𝑤𝑖𝑛𝑑 _𝑠𝑝0.6∗(𝑡𝑔𝑙𝑜𝑏𝑒 −𝑡𝑎𝑖𝑟 )

0,95∗0,0380.4

4
− 273.  

H clo αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ξνπρηζκνχ βαζηδφκελε ζην ISO 7730. Η κεηαβιεηή met_rate 

δειψλεη ηνλ κεηαβνιηθφ ξπζκφ βαζηδφκελε ζην ISO 7730. H pmv αλαθέξεηαη ζηε 

πξνβιεπφκελε κέζε ςεθνθνξία (κε βάζε ην πξφηππν ISO 7730). 

Τα κλιμαηικά δεδομένα πος λαμβάνονηαι από ηο κονηινό μεηεωπολογικό ζηαθμό (με 

βάζη ηα ωπιαία δεδομένα). 

ηελ θαηεγνξία κε ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα κειεηνχληαη κεηαβιεηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο εθείλε ηελ ζηηγκή (κε βάζε σξηαία δεδνκέλα) πνπ γίλεηαη ε 

ζπλέληεπμε. Σα δεδνκέλα απηά ηα βξίζθνπκε απφ ηνπο θνληηλφηεξνπο κεηεσξνινγηθνχο 

ζηαζκνχο απφ ην ζεκείν πνπ δηεμάγεηαη ε έξεπλα. 

Η επφκελε κεηαβιεηή νλνκάδεηαη tairmet πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα 

απφ ηνλ θνληηλφηεξν κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ. Η κεηαβιεηή rhmet καο δειψλεη ηελ ζρεηηθή 

πγξαζία απφ ηνλ πην θνληηλφ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ. H wsmet αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα 

ηνπ αέξα κεηξεκέλε απφ ηνλ θνληηλφηεξν κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ. H κεηαβιεηή solarmet καο 

δειψλεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία απφ ην θνληηλφ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ.  

Τα δεδομένα από ηο επωηημαηολόγιο: Οι επωηώμενοι βαθμολογούν (όλα αναθέπονηαι 

ζηον σπόνο ηηρ ζςνένηεςξηρ). 

ε απηή ηελ θαηεγφξηα νη κεηαβιεηέο νπζηαζηηθά πεξηγξάθνπλ ην πφζν ηθαλνπνηεκέλνη ή 

φρη είλαη νη εξσηψκελνη ηελ ζηηγκή ηεο ζπλέληεπμεο απφ εμσγελείο παξάγνληεο. Σα δεδνκέλα 

απηά δίλνληαη ζε θιίκαθα (θιίκαθα  Likert). 

Η κεηαβιεηή heat αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αίζζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (-2=πνιχ 

θξχν, -1=θξχν, 0=νχηε θξχν νχηε δέζηε, 1=δέζηε, 2=πνιχ δέζηε). Η επφκελε κεηαβιεηή 

είλαη ε sun ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αίζζεζε ηνπ ήιηνπ (-1=πξνηηκάλε 

πεξηζζφηεξν ήιην, 0=είλαη εληάμεη, 1=πξνηηκάλε πην ιίγν). Η humidity καο δειψλεη ηελ 

πξαγκαηηθή αίζζεζε ηεο ζρεηηθήο πγξαζίαο (-1=πγξαζία, 0=είλαη εληάμεη, 1=μεξφ). Η 

comfort αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αίζζεζε ηεο άλεζεο (0=φρη, 1=λαη). H luminous 
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δειψλεη ηεο αίζζεζεο αληίιεςεο ηνπ θσηεηλνχ πεξηβάιινληνο (-2=πνιχ ζθνηεηλφ, -1 

=ζθνηεηλφ, 0=νχηε ζθνηεηλφ νχηε θσηεηλφ, 1=θσηεηλφ, 2=πνιχ θσηεηλφ). Η επφκελε 

κεηαβιεηή νλνκάδεηαη glare πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο ηεο αληήιηαο (0 = ηίπνηα, 1 = έδαθνο 

ή ην πεδνδξφκην, 2 = γχξσ θηίξηα, 3 = βιάζηεζε, 4 = επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, 5 = εμνπιηζκφο- 

εγθαηαζηάζεηο, 6 = νπξαλφο). Η κεηαβιεηή view αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε ηεο ζέαο απφ ηελ 

πεξηνρή (-1 = αξλεηηθφ, 0 = θακία άπνςε, 1 = ζεηηθφ). Η sound καο δειψλεη ηελ πξαγκαηηθή 

αίζζεζε γηα ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ (-2 = πνιχ ήζπρν, -1 = ήζπρν, 0 = νχηε ήζπρν νχηε 

ζνξπβψδεο, 1 = ζνξπβψδεο, 2 = πνιχ ζνξπβψδεο). Η so_home αλαθέξεηαη ζηελ αίζζεζε γηα 

ην αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ ζην ζπίηη (-2 = πνιχ ήζπρν, -1 = ήζπρν, 0 = νχηε ήζπρν νχηε 

ζνξπβψδεο, 1 = ζνξπβψδεο, 2 = πνιχ ζνξπβψδεο). 

Τα δεδομένα από ηο επωηημαηολόγιο: Κοινωνικό Πποθίλ. 

Η θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ αηφκνπ πνπ απαληάεη ζην 

εξσηεκαηνιφγην. Απηή ε θαηεγνξία ζα καο βνεζήζεη ψζηε λα έρνπκε κία θαιχηεξε εηθφλα 

γηα απηά ηα άηνκα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηα γλσξίζνπκε θάπσο θαιχηεξα.  

Η επφκελε κεηαβιεηή νλνκάδεηαη reas .there πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ 

επηζθέθηεθαλ ηελ πεξηνρή (10 = γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο, 11 = γηα ηα 

πιενλεθηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκφ ηεο πεξηνρήο , 12 = γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

πεξηνρήο ζρεηηθά κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 13 = γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο ζρεηηθά 

κε ηηο ππεξεζίεο ηεο, 14 = γηα κία πεξηνρή κε ζπγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή, αξρηηεθηνληθή, 

ηζηνξηθή ζεκαζία, 20 = γηα θαηαλάισζε, 21 = γηα πνηφ / θαηαλάισζε ηξνθήο, 22 = γηα 

ςψληα ζε έλα θαηάζηεκα / πεξίπηεξν / πσιεηή / αγνξά, 30 = γηα ςπραγσγία, 31 = γηα έλαλ 

πεξίπαην, 32 = γηα ραιάξσζε / αλάγλσζε / αλάπαπζε / αλαςπρή, 33 = γηα απφζπαζε ηεο 

πξνζνρήο / ςπραγσγία, 34 = γηα ηνλ αζιεηηζκφ, 40 = γηα έλα δηάιεηκκα, 41 = γηα έλα 

δηάιεηκκα απφ ηε δνπιεηά, 42 = γηα έλα δηάιεηκκα απφ άιιε πξνζσπηθή εξγαζία, 43 = γηα λα 

ζθνηψζεη ηελ ψξα ηνπ, 50 = γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, 51 = γηα πξνζσπηθή δνπιεηά, 52 = γηα 

κηα ζπλάληεζε, 53 = λα ζπλνδεχζεη θάπνηνλ, 54 = γηα λα παίμεη έλα παηδί, 55 = γηα 

θνηλσληθφηεηα, 60 = γηα εξγαζία, 61 = γηα κφληκν / ηαθηηθφ έξγν κέζα ζηελ πεξηνρή, 62 = 

εξγαζία ρσξίο νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε, κε κφληκν / ηαθηηθφ έξγν ζηελ πεξηνρή, 70 = γηα 

θνηλσληθνχο, πνιηηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο, 80 = γηα πνιηηηζηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο 

ιφγνπο, 81 = γηα έλα πνιηηηζηηθφ, εθπαηδεπηηθφ ιφγν / ηαθηηθή ζπλαπιία / ζέακα / εκθάληζε / 

κφληκε έθζεζε, 82 = γηα έλα πνιηηηζηηθφ, εθπαηδεπηηθφ ιφγν / γηα θάηη εμαηξεηηθφ, κε 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλαπιία, πξνζσξηλή έθζεζε, 90 = πεξαζηηθφο). Η κεηαβιεηή pl.before 

δειψλεη ην κέξνο πνπ βξίζθνληαλ πξηλ επηζθεθηνχλ ηελ πεξηνρή (1 = ζην ζπίηη, 2 = ζην ρψξν 

εξγαζίαο, 3 = γηα ςψληα, 4 = ζε κηα πξνζσπηθή δνπιεηά, 5 = ζε κηα πξνζσπηθή θνηλσληθή 

δξαζηεξηφηεηα, 6 = ζε κηα θαιιηηερληθή, πνιηηηζηηθή, πνιηηηθή ζπκκεηνρή, 7 = ζε ηφπν πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε, 8 = άιιν ζεκαληηθφ ηφπν, πεξηνρή, θηίξην θιπ, 9 = θάπνπ 

αιινχ). Η fr.use.a αλαθέξεηαη ζηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ αλά εκέξα. Η fr.use.b 

αλαθέξεηαη ζηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ αλά βδνκάδα. Η fr.use.c αλαθέξεηαη ζηελ 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ ρψξνπ αλά κήλα. Η fr.use.d αλαθέξεηαη ζηελ ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ 
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ρψξνπ αλά ρξφλν. Η fr.use.e αλαθέξεηαη αλ ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρψξν γηα πξψηε θνξά. Η 

κεηαβιεηή not_like δειψλεη ηη δελ ηνπ αξέζεη ζηε πεξηνρή (0 = φια εληάμεη, 10 = αλεπαξθείο 

εμνπιηζκφο / ηερληθέο πξνυπνζέζεηο / ζρεδηαζκφο, 11 = ν ζρεδηαζκφο / ζχιιεςε ηνπ φινπ 

ρψξνπ, 12 = ν ζρεδηαζκφο / ζχιιεςε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ, 13 = θαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ, εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, 20 = αληθαλνπνίεηνο απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 21 = έιιεηςε / αλεπάξθεηα 

βιάζηεζεο, λεξνχ, θιπ, 22 = κνιπζκέλνο αέξαο, 23 = ζφξπβνο, 24 = δπζάξεζηεο νζκέο, 30 = 

κε ηθαλνπνηεηηθέο ππεξεζίεο, 31 = αλεπαξθήο ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ, 32 = αλεπαξθήο 

θχιαμε ηνπ ρψξνπ, 40 = κε ηθαλνπνηεηηθέο ρξήζεηο, 41 = έιιεηςε ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ ρψξνπ, 42 = ελφριεζε απφ αλζξψπνπο, εηδηθψλ νκάδσλ θαη απφ 

ζπκπεξηθνξά ρξεζηψλ, 43 = ελφριεζε απφ ηελ χπαξμε ζθχισλ, αδέζπνησλ ζθπιηψλ, θιπ, 50 

= ζθνππίδηα, βξσκηά, αθαζαξζίεο ζθχισλ). Η κεηαβιεηή use_space αλαθέξεηαη ζηελ γλψκε 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ (10 = θνηλσληθή /επήκεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηφπνπ, 11 = ζέζε  

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή πξννξίδεηαη γηα παηδηά, 12 = ζέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή πξννξίδεηαη 

γηα ηηο κε εξγάζηκεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, 20 = θνηλσληθή / αλζξψπηλε επηθνηλσλία ζην 

ρψξν, 21 = επθαηξίεο γηα θνηλσληθή επαθή, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηψλ, 

θνηλσληθφηεηα, θιπ, 22 = ζέζε γηα θνηλσληθή επαθή γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, γηα ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηε ζπκκεηνρή ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηα ηνπηθά 

πξνβιήκαηα, 23 = ηφπνο γηα ηδησηηθή, θνηλσληθή επαθή, κε θίινπο, θιπ, 30=ιεηηνπξγία 

αλαςπρήο ηεο πεξηνρήο, 31 = ρψξνο γηα πεξπάηεκα, ζπνξ, θιπ, 32 = ηφπνο γηα μεθνχξαζε, 

ραιάξσζε, εξεκία, δηάβαζκα, 33 = ρψξνο γηα ςπραγσγία, αλαςπρή, θηι, 40 = δεκφζηεο 

εθδειψζεηο  πνιηηηζηηθήο θαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, 50 = αιιαγή ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ, 51 = 

ηφπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ή πξννξίδεηαη γηα εκπνξηθή ρξήζε, 52 = ηφπνο πνπ ιεηηνπξγεί γηα 

ηελ δηνίθεζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο πφιεο, 53 = ηφπνο πνπ ιεηηνπξγεί γηα κεηαθνξά θαη σο 

θπθινθνξηθφο θφκβνο ηεο πφιεο, 60 =δεηήκαηα αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο, 61 = ρξεζηηθή 

αληίιεςε κέζα ζηελ πφιε / επξπρσξία / ζπάζηκν ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ / αλάζα γηα ηελ πφιε, 62 

= αληίιεςε ηνπ ρψξνπ γηα ηα άηνκα / ειεπζεξία / αλαβίσζε / επαθή κε ηε θχζε). Η 

κεηαβιεηή loc_inha αζρνιείηαη κε ην αλ είλαη κφληκνη θάηνηθνη ζηε πεξηνρή (0=φρη, 1=λαη). 

Η national αλαθέξεηαη ζηελ ηζαγέλεηα (1 = πεξηνρέο ηεο πφιεο πνπ εθάπηνληαη κε ην δήκν 

φπνπ αλήθεη ν ηφπνο, 2 = άιιεο πεξηνρέο ηεο πφιεο, 3 = λνκφ ή επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο, 

4 = άιιν λνκφ ηεο ρψξαο, 5 = άιιε επξσπατθή ρψξα, 5.1 = Αιβαλία, 5.2 = Βνπιγαξία, 5.3 = 

Κχπξνο, 5.4 = Γαιιία, 5.5 = Γεξκαλία, 5.6 = Οπγγαξία, 5.7 = Ιηαιία, 5.8 = θάησ ρψξεο, 5.9 = 

Πνισλία, 5.10 = Ιζπαλία, 5.11 = Διβεηία, 5.12 = Σνπξθία, 5.13 = Οπθξαλία,  5.14 = 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, 6 = Κίλα θαη ηε λφηηα Αζία, 7 = Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ην 

Μεμηθφ, 8 = Απζηξαιία, 9 = Αθξηθή, 10 = Ιλδία, 11 = Μέζε Αλαηνιή, 12 = Νφηηα Ακεξηθή, 

13 = άιια). Η κεηαβιεηή category δειψλεη αλ είλαη ζπνπδαζηήο, καζεηήο, θιπ (10 = 

καζεηήο, 20 = εξγαδφκελνο, 30 = ζπληαμηνχρνο, 40 = νηθνλφκνο, 50 = άιιν, 51 = ηνπξίζηαο, 

52 = άλεξγνο, 53 = επηζθέπηεο γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο, 54 = επηζθέπηεο γηα ηελ θνηλσληθή, 

πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή εθδήισζε). Η κεηαβιεηή education αζρνιείηαη κε ην επίπεδν 
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κφξθσζεο ησλ εξσηψκελσλ (1= πηπρίν δεκνηηθνχ, 2 = δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 3 = 

πςειφηεξε εθπαίδεπζε). 

3.2. Κλίμακα επωηημαηολογίος 

3.2.1. Κλίμακα Likert 

Η θιίκαθα Likert είλαη κία ςπρνκεηξηθή θιίκαθα πνπ εθαξκφδεηαη ζε εξσηεκαηνιφγηα. 

Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή θιίκαθαο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ επηπέδνπ ζπκθσλίαο ηνπο. Σν 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχληαη απφ θάπνηεο 

ιχζεηο/απαληήζεηο. Απηέο νη απαληήζεηο είλαη ζε κνξθή θιίκαθαο ζπλήζσο πέληε ζεκείσλ, 

πνπ δειψλνπλ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ζηελ εξψηεζε. Όηαλ νινθιεξσζεί ην εξσηεκαηνιφγην, 

ην απνηέιεζκα γηα θάζε ζηνηρείν αζξνίδεηαη ψζηε λα βγεη ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκήο. Οη 

θιίκαθεο Likert ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο αζξνηζηηθέο (summative) θιίκαθεο. 

Παξάδεηγκα: 

πκθσλείηαη κε ηηο επηινγέο ηνπ πξσζππνπξγνχ ηεο ρψξαο: 

Πίνακαρ 1: Κλίμακα Likert 

Διαφωνϊ 

απόλυτα 

Διαφωνϊ 

αρκετά 

Οφτε 

ςυμφωνϊ 

οφτε 

διαφωνϊ 

Σχεδόν 

ςυμφωνϊ 

Συμφωνϊ 

απόλυτα 

-2 -1 0 1 2 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο θιίκαθαο Likert είλαη ηα εμήο: α) Δίλαη πνχ απιή ε θαηαζθεπή ηεο 

θιίκαθαο. β) Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα κέηξεζεο πεξίπινθσλ ελλνηψλ κε πνιπδηάζηαην 

ραξαθηήξα. γ) Μία θιίκαθα αζξνηζηηθήο βαζκνιφγεζεο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε 

απφ κία δηαθνξηθή θιίκαθα ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο (ζπκθσλψ/δηαθσλψ). δ) Σέινο ππάξρεη 

δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο θαη πην εμεδεηεκέλεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. 

Όκσο απηή ε κνξθή θιίκαθαο έρεη θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο θιίκαθαο 

Likert είλαη: α) Τπάξρεη κία ηάζε πξνο ην κέζν φξν (νπδεηεξφηεηα). πλήζσο έρεη 

δηαπηζησζεί φηη νη εξσηψκελνη πξνηηκνχλ ηηο απαληήζεηο ζηελ κέζε ηεο θιίκαθαο νη νπνίεο 

είλαη νπδέηεξεο. β) Η Τπνθεηκεληθφηεηα ησλ απαληήζεσλ. Κάζε άηνκν πος κπνξεί λα δίλεη 

ηελ ίδηα απάληεζε κε έλαλ άιιν, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα έρεη θαη δηαθνξεηηθφ λφεκα ζε 

ζρέζε κε ηελ έληαζε θαη ην βαζκφ δηαθσλίαο/ζπκθσλίαο πνπ απνδίδεη ν θάζε έλαο. 

Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνινπζνχλ ηελ θιίκαθα Likert 

εμ νξηζκνχ δελ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Η θαλνληθή θαηαλνκή είλαη κία ζπλερήο 

θαηαλνκή ελψ ε θιίκαθα Likert είλαη ηαθηηθή (ordinal) κεηαβιεηή. 
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3.3. Αξιολόγηζη ηος επωηημαηολογίος 

Έλα εξσηεκαηνιφγην κπνξεί θαη αμηνινγείηε απφ ηνπο ηξεηο παξαθάησ παξάγνληεο. 

1. Γηαρσξηζηηθή ηθαλφηεηα 

2. Δγθπξφηεηα 

3. Αμηνπηζηία 

Δπίζεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζε θάζε εξσηεκαηνιφγην ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ 

ζθάικαηνο ηεο κέηξεζεο. Όπσο είλαη θπζηθφ δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα γίλεη θάπνηα 

κέηξεζε δίρσο ζθάικα. Σν ζθάικα δηαθξίλεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ζην ηπραίν θαη ζην 

ζπζηεκαηηθφ. Σν ηπραίν ζθάικα είλαη ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο 

κέηξεζεο θαη ζηελ παξαηεξνχζα ηηκή. 

 Γιασωπιζηική ικανόηηηα 

Γηαρσξηζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαρσξίδεη άηνκα 

πνπ έρνπλ ηα ίδηα scores (βαζκνινγίεο) π.ρ. έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ηελ ιαηκαξγία πξέπεη λα 

δηαρσξίδεη ηνλ ιαίκαξγν απφ ηνλ κε ιαίκαξγν. 

 Δγκςπόηηηα 

Δγθπξφηεηα είλαη έλα κέζσ κέηξεζεο ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ζθάικαηνο, ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο : ε εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ, ε εγθπξφηεηα ελλνηνινγηθήο δνκήο θαη ε 

εγθπξφηεηα θξηηεξίνπ. 

 Δγκςπόηηηα πεπιεσομένος 

Δμεηάδεη ηνλ βαζκφ κέηξεζεο ζηνλ νπνίν εμεηάδνληαη φιεο νη πηζαλέο έλλνηεο πνπ 

κειεηψληαη. 

 Δγκςπόηηηα εννοιολογικήρ δομήρ 

Μεηξά ηελ ζπκθσλία ηνπ νξηζκνχ ησλ ελλνηψλ πνπ βξίζθνληαη ππφ έξεπλα. 

 Δγκςπόηηηα κπιηηπίος 

Η εγθπξφηεηα θξηηήξηνπ ρσξίδεηε ζε ηαπηφρξνλε αιιά θαη ζε πξνβιεπηηθή  

(αλάινγα κε ην δηάζηεκα πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ κέηξεζε θαη ην θξηηήξην). 

Πξνβιεπηηθή ζεσξείηαη φηαλ νη κεηξήζεηο είλαη ηθαλέο λα πξνβιέςνπλ ηη 

επαθνινπζεί. Σαπηφρξνλε εγθπξφηεηα είλαη φηαλ ππάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ 

ππφ κειέηε έλλνηα Α με ηην θαη έλλνηα Β ,  να ππάξρεη έγθπξν εξσηεκαηνιφγην γηα 

ηελ έλλνηα Β, ηφηε ην θαηλνχξγην εξσηεκαηνιφγην ζεσξείηαη έγθπξν. 

 Αξιοπιζηία 

Η αμηνπηζηία κπνξεί λα κέηξεζε ην ηπραίν ζθάικα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ καο. Η 

αμηνπηζηία κεηξηέηαη κέζσ ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηζνδπλακίαο θαη ηεο νκνηνγέλεηαο. Σα 

εξσηεκαηνιφγηα ζπρλά δεηνχληαη λα απαληεζνχλ κε θιίκαθεο απφ ην 1 έσο ην 5, γλσζηή θαη 
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σο θιίκαθα Likert (1=θαζφινπ, 5=πάξα πνιχ). Σν πην γλσζηφ κέηξν αμηνπηζηίαο ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ν ζπληειεζηήο alpha ηνπ Cronbach. Ο ζπληειεζηήο alpha παίξλεη 

ηηκέο απφ ην 0 έσο ην 1 θαη κεηξάεη ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο θιίκαθαο, φζν πην 

ζπζρεηηζκέλα είλαη ηφζν πην κεγάιε ηηκή παίξλεη. αλ κία απνδεθηή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή 

alpha έρεη θαζνξηζηεί απφ 0.7 θαη πάλσ, δηφηη φζν πην ζπζρεηηζκέλε είλαη ε θιίκαθα ηφζν πην 

αμηφπηζηε είλαη. ηελ ζπλέρεηα ζα κειεηήζνπκε ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηεο 

κεηαβιεηέο πνπ έρνπκε επηιέμεη λα ειέγμνπκε (heat, sun, wind, humidity, luminous, glare, 

sound, so_home) ζπλνιηθά, θαζψο θαη γηα θάζε ρψξα ρσξηζηά. 

 

Πίνακαρ 2: Αξιοπιζηία επωηημαηολογίος 

 
Realability test 

 
all Greece Switzerland Italy UK Germany 

alpha 0,114 0,119 0,020 0,026 0,126 0,310 

 

Όπσο καο δείρλεη ν παξαπάλσ πίλαθαο ν ζπληειεζηήο είλαη αξθεηά κηθξφο επνκέλσο δελ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηεο θιίκαθαο καο. 

πκθψλα κε απηά ηα απνηειέζκαηα (alpha<0,7) ε αμηνπηζηία ηηο θιίκαθαο είλαη κηθξή νπφηε 

ζα έπξεπε νη εξσηήζεηο λα επαλεμεηαζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ ή θαη αθφκε λα αθαηξεζνχλ 

θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ην εξσηεκαηνιφγην. 
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Κεθάλαιο 4: Πεπιγπαθική ζηαηιζηική – Γιεπεςνηηική ανάλςζη 

ηε Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή πεξηγξάθνληαη ηα δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία κεηά απφ 

ζπιινγή θαη ηαμηλφκεζε θαηά νκάδεο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αθνινχζσο 

παξνπζηάδνληαη ππφ κνξθή αλάιπζεο ζε πίλαθεο, δηαγξάκκαηα κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο, ή 

ηδηφηεηεο. Οη ζηαηηζηηθνί πίλαθεο θαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία 

γηα λα κπνξέζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα καο εχθνια θαη θαηαλνεηά. Σέινο νη 

πίλαθεο κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ φπσο ην εχξνο 

ηνπο, αθφκα θαη ηελ χπαξμε αθξαίσλ ηηκψλ. 

4.1. Σςσνόηηηερ 

Σα εξσηεκαηνιφγηα απφ ην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζέινληαο λα έρνπκε 

κία πην δηεπξπκέλε καηηά σο ην πψο ζπκπιεξψζεθαλ (ζε πνηα πεξηνρή/ρψξα) θαη απφ πνηνχο. 

Πίνακαρ 3: Απιθμόρ αηόμων με βάζη ηην σώπα 

  
συχνότητα ποσοστό 

χϊρα 

Ελλάδα 3317 36.1 

Ελβεηία 1929 21.0 

Ιηαλία 1173 12.8 

Ηνωμένο 

Βαζίλειο 
1957 21.3 

Γεπμανία 824 9.0 

ζύνολο 9200 100 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηελ ζπρλφηεηα πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα αλάινγα κε ηελ ρψξα. ηελ Ιηαιία βιέπνπκε φηη ζπκπιεξψζεθαλ 1173 

εξσηεκαηνιφγηα απφ ηα 9200. 
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Πίνακαρ 4: Απιθμόρ αηόμων με βάζη ηην πεπιοσή  

 
 

 
συχνότητα ποσοστό 

  
συχνότητα ποσοστό 

περιοχή 

Ελλάδα 

Karaiskaki 655 7.1 
Ιηαλία 

Piazza IV 

Novembre 
574 6.2 

Sea-shore of 

Alimos 
848 9.2 

Ηνωμένο 

Βαζίλειο 

All Saints 

Passage 
459 5.0 

Makedonomahon 

square 
1037 11.3 

Silver 

Street 
489 5.3 

Kritis square 777 8.4 

Peace 

Garden 
510 5.5 

Ελβεηία 

Place de la Gare 1041 11.3 

Barker's 

Pool 
499 5.4 

Jardin de 

Perolles 
888 9.7 

Γεπμανία 

Florentiner 

Plaz 
406 4.4 

 Piazza Petazzi 599 6.5 

Bahnhofs 

Plaz 
418 4.5 

     
 Total 9200 100 

Απφ ηνλ πίλαθα κε ηηο πεξηνρέο παξαηεξείηαη ην πνζνζηφ ησλ αλζξψπσλ πνπ πήξε κέξνο 

ζηελ έξεπλα πνπ βξηζθφηαλε ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ηελ πεξηνρή Barker’s Pool 

πήξαλ κέξνο ην 5,4%, δειαδή 499 άηνκα απφ ηα 9200 πνπ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά. 

Πίνακαρ 5: Απιθμόρ αηόμων με βάζη ηην εποσή  

 
συχνότητα ποσοστό 

εποχή 

Καλοκαίπι 2722 29.6 

Φθινόπωπο 2302 25.0 

Χειμώναρ 1865 20.3 

Άνοιξη 2311 25.1 

ζύνολο 9200 100.0 

Ο πίλαθαο κε ηηο επνρέο καο δείρλεη ζε πνηα επνρή ζπκπιεξψζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

Σν θαινθαίξη ζπκπιεξψζεθαλ 2722 εξσηεκαηνιφγηα δειαδή ζρεδφλ ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. 
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Πίνακαρ 6: Απιθμόρ αηόμων με βάζη ηο θύλο  

  
συχνότητα ποσοστό 

υύλο 

Άνηπαρ 4888 53.1 

Γςναίκα 4291 46.6 

ζύνολο 9179 99.8 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο δίλεη ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ην 

νπνίν είλαη 53,1%. 

Πίνακαρ 7: Απιθμόρ αηόμων με βάζη ηην ηλικία  

 
συχνότητα ποσοστό 

ηλικία 

<12 125 1.4 

13-17 628 6.8 

18-24 1887 20.5 

25-34 2084 22.7 

35-44 1647 17.9 

45-54 1022 11.1 

55-64 695 7.6 

>65 1100 12.0 

ζύνολο 9188 99.9 

 

Σέινο ζην παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηηο ειηθίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. ηελ ειηθία κεηαμχ 35-44 ήηαλ 1647 άλζξσπνη. Παξαηεξνχκε επίζεο φηη ζηελ ζηήιε 

κε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα φηη ππάξρνπλ ειιείπνπζεο ηηκέο θαζψο απφ ηα 9200 άηνκα δελ 

έρνπλ θαηαγξαθεί 12 άηνκα, απηφ νθείιεηαη είηε ζηελ απξνζπκία ηνπ εξσηψκελνπ λα 

απάληεζε γηα ηελ ειηθία ηνπ είηε ζηελ απνηπρία θαηαγξαθήο ηνπ απφ ην άηνκν πνπ ππέβαιε 

ηηο εξσηήζεηο. 
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4.2. Γιεπεςνηηική ανάλςζη 

Θέινληαο λα θάλνπκε κία δηεξεπλεηηθή αλάιπζε ζηηο κεηαβιεηέο πνπ ζα κειεηήζνπκε γηα 

ηελ ζεξκηθή άλεζε(heat, sun, wind, humidity, luminous, glare, sound, so_home) αλάινγα κε 

ηελ ρψξα, ηελ πεξηνρή, ηελ επνρή θαη ην θχιιν. ηελ δηεξεπλεηηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζακε κειεηήζακε ην κέζν φξν, ηελ δηάκεζν, ηελ ηππηθή απφθιηζε, ην 

ελδνηεηαξηνκνξηαθφ εχξνο (IQR), ην p-value γηα ηελ θαλνληθφηεηα , ηνλ ζπληειεζηή 

αζπκκεηξίαο θαζψο θαη ηνλ ζπληειεζηή θχξησζεο. 
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4.2.1. Χώρα 

Πίνακαρ 8: Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηην μεηαβληηή country 

  
country 

 
country 

  
A B C D E 

 
A B C D E 

Mean 

Heat 

-0.210 0.090 0.010 0.180 0.030 

luminous 

0.750 0.660 0.620 0.640 0.170 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 

st.deviation 0.921 0.842 0.650 1.053 0.627 0.783 0.907 0.733 0.706 0.699 

IQR 1.000 1.000 0.000 2.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.127 0.124 0.165 -0.367 0.009 -0.503 -0.415 -0.698 -0.427 -0.102 

Kurtosis -0.424 -0.088 1.363 -0.684 0.781 0,286 -0,551 0,475 0,301 -0,543 

Mean 

Sun 

0.040 -0.430 -0.250 -0.290 -0.450 

glare 

0.590 1.020 0.410 1.210 1.030 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

st.deviation 0.530 0.567 0.595 0.628 0.558 1.459 1.886 1.286 1.379 2.098 

IQR 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 0.000 2.000 0.000 2.000 0.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.041 0.359 0.143 0.308 0.360 2.761 1.797 3.549 2.028 1.825 

Kurtosis 0.534 -0.813 -0.508 -0.668 -0.884 6.547 1.804 11.837 4.454 1.576 

Mean 

Wind 

-0.300 -0.290 -0.070 -0.250 0.120 

Sound 

0.130 0.120 -0.150 0.010 0.300 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 1.051 1.067 0.891 0.910 0.531 1.036 0.987 1.025 0.915 0.638 

IQR 2.000 1.000 0.000 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness -0.164 0.288 -0.333 0.078 0.256 0.117 -0.065 0.331 0.060 -0.105 

Kurtosis -1.041 -0.546 0.732 0.202 0.774 -0.994 -0.980 -0.896 -0.737 -0.198 

Mean 

humidity 

-0.280 -0.030 0.200 0.020 -0.210 

so_home 

-0.500 -0.800 -0.540 -0.600 -0.860 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

st.deviation 0.698 0.658 0.538 0.587 0.488 0.968 1.032 1.125 1.042 0.815 

IQR 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.438 0.031 0.121 -0.003 -0.444 0.755 0.842 0.718 0.797 0.707 

Kurtosis -0.899 -0.688 -0.069 -0.099 0.066 -0.213 0.059 -0.362 0.085 0.472 

Όπνπ Α=Διιάδα, Β=Διβεηία, C=Ιηαιία, D=Ηλσκέλν Βαζίιεην, Δ=Γεξκαλία. 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε ηελ δηεξεπλεηηθή αλάιπζε αλάινγα κε ηελ ρψξα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηεμαγσγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα παξάδεηγκα βιέπνπκε γηα ηελ 

Διιάδα φηη γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη κέζε 

ηηκή=-0.21 (δειαδή πνιχ θνληά ζηελ ηθαλνπνηεηηθή ζεξκνθξαζία), κε δηάκεζν=0, ηππηθή 

απφθιηζε=0.921, ελδνηεηαξηνκνξηαθφ εχξνο=1, p-value<0.001 νπφηε απνξξίπηνπκε ηελ 
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ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, ζπληειεζηήο αζπκκεηξίαο=0.127 πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε έζησ 

θαη κηθξή ζεηηθή αζπκκεηξία. Σέινο ν ζπληειεζηήο θχξησζεο είλαη -0.424 πνπ ζεκαίλεη φηη 

είλαη πιαηχθπξηε (αθνχ ν ζπληειεζηήο θχξησζεο είλαη αξλεηηθφο) νπφηε θαη κέζσ απηνχ 

κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε ε Διβεηία έρεη 

κέζε ηηκή 0.09 πνπ ζεκαίλεη επίζεο φηη νη εξσηψκελνη δελ ραξαθηεξίδνπλ ην θιίκα νχηε 

δεζηφ νχηε θξχν φπσο θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο ρψξεο. 

4.2.2. Πεπιοσή 

4.2.2.1. Ελλάδα 

Πίνακαρ 9: Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηην μεηαβληηή site ζηην Δλλάδα 

  
Α Β C D 

 
Α Β C D 

Mean 

heat 

 

 

 

 

 

 

0.020 -0.270 -0.470 -0.030 

luminous 

 

 

 

 

 

 

0.900 0.710 0.430 1.030 

median 0,000 0,000 0,000 0,000 1.000 1.000 0.000 1.000 

st.deviation 0.811 0.987 0.867 0.877 0.634 0.867 0.722 0.688 

IQR 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.244 0.023 0.071 0.496 -0.291 -0.627 -0.266 -0.482 

kurtosis -0.327 -0.768 -0.456 -0.458 0.418 0.239 -0.159 0.482 

Mean 
sun 

 

 

 

 

 

 

0.080 0.080 -0.040 0.030 

glare 

 

 

 

 

 

 

0.790 0.310 0.100 1.320 

median 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.393 0.298 0.162 0.287 1.793 0.889 0.521 2.033 

IQR 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness -0.058 0.051 -0.294 0.027 2.260 4.543 7.995 1.291 

kurtosis -0.471 0.272 3.091 0.490 3.557 24.099 74.457 0.077 

Mean 
wind 

 

 

 

 

 

 

-0.460 -0.220 -0.380 -0.200 

sound 

 

 

 

 

 

 

-0.270 0.850 -0.210 -0.220 

median 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

st.deviation 1.010 1.039 1.069 1.06 0.868 0.889 0.888 0.959 

IQR 1,000 2,000 2,000 0,000 1.000 2.000 1.000 1.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.014 -0.152 -0.163 -0.319 0.481 -0.451 0.384 0.188 

kurtosis -0.971 -0.899 -1.217 -1.036 -0.382 -0.451 -1.008 -1.031 

Mean 
humidity 

 

 

 

 

 

 

-0.190 -0.200 -0.420 -0.300 

so_home 

 

 

 

 

 

 

-0.380 -0.510 -0.710 -0.350 

median 0.000 0.000 -1.000 0.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

st.deviation 0.714 0.718 0.643 0.689 1.043 0.979 0.768 1.036 

IQR 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 0.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.299 0.311 0.654 0.479 0.412 0.768 1.483 0.449 

kurtosis -1.009 -1.027 -0.572 -0.841 -0.729 -0.245 1.828 -0.598 

 

Όπνπ Α=Karaiskaki, B=Makedonomahon Square, C=Kritis Square, D=Sea-Shore of Alimos. 
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ πεξηγξάθεη ηνλ άλεκν ζηελ πιαηεία 

Καξατζθάθε ζηελ Διιάδα πνπ είλαη κία βαιθαληθή ρψξα θαη ην θιίκα ηεο είλαη γεληθά ήπην, 

δειαδή έρεη ζε γεληθέο γξακκέο επίνπο ρεηκψλεο θαη δέζηα θαινθαίξηα έρνπκε ηα παξαθάησ 

δεδνκέλα. Έρνπκε κέζε ηηκή ίζε κε -0.46 (ζεκαίλεη φηη θαηά κέζν φξν ν άλεκνο ζε απηήλ 

ηελ πεξηνρή δελ ελνριεί), δηάκεζν ίζε κε 0, ηππηθή απφθιηζε ίζε κε 1.01, 

ελδνηεηαξηνκνξηαθφ εχξνο ίζν κε 1, p-value<0.001 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απνθιείνπκε 

ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, ζπληειεζηήο ζπκκεηξίαο ίζνλ κε 0.014 (πνιχ κηθξή ζεηηθή 

αζπκκεηξία) θαη ηέινο ν ζπληειεζηήο θχξησζεο ίζνλ κε -0.972 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

έρνπκε πιαηχθπξηε θαηαλνκή φπνηε κπνξνχκε λα απνξξίςνπκε θαη απφ εδψ ηελ ππφζεζε 

ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο  επίζεο θαίλεηαη λα κελ ελνριεί ε 

ηαρχηεηα ηνπ αέξα. 
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4.2.2.2. Ελβεηία 

Πίνακαρ 10: Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηην μεηαβληηή site ζηην Δλβεηία 

  

Place de 

la Gare 

Jardin de 

Perolles  

Place de 

la Gare 

Jardin de 

Perolles 

Mean 

heat 

-0.010 0.230 

luminous 

0.480 0.900 

Median 0.000 0.000 1.000 1.000 

st.deviation 0.780 0.901 0.881 0.888 

IQR 1.000 0.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness -0.078 0.189 -0.358 -0.590 

Kurtosis 0.001 -0.413 -0.663 -0.275 

Mean 

sun 

-0.450 -0.410 

glare 

0.950 1.100 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.543 0.597 1.830 1.956 

IQR 0.000 1.000 0.000 2.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.240 0.458 1.882 1.693 

Kurtosis -1.066 -0.664 2.162 1.397 

Mean 

wind 

-0.340 -0.230 

 

 

sound 

 

0.600 -0.530 

Median 0.000 0.000 1.000 -1.000 

st.deviation 1.036 1.106 0.835 0.787 

IQR 2.000 1.000 2.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.339 0.212 -0.608 0.598 

Kurtosis -0.370 -0.735 -0.010 -0.082 

Mean 

humidity 

0.020 -0.100 

so_home 

-0.870 -0.710 

Median 0.000 0.000 -1.000 -1.000 

st.deviation 0.642 0.673 1.024 1.037 

IQR 1.000 0.000 0.000 1,000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness -0.020 0.118 1.029 0.615 

Kurtosis -0.567 -0.799 0.593 -0.474 

ηελ Διβεηία πνπ είλαη κία πην ςπρξή ρψξα απφ ηελ Διιάδα θαη ζηελ πεξηνρή Place de la 

Gare παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ κεηαβιεηή sound (πνπ αθνξά ηνλ ζφξπβν ζηελ πεξηνρή) 

έρνπκε κέζε ηηκή 0.6 (θπζηνινγηθφο ζφξπβνο πξνο ην ζνξπβψδε), δηάκεζν=1, ηππηθή 

απφθιηζε=0.835, ελδνηεξηαξηνκνξηαθφ επξνο=2 , ζπληειεζηή ζπκκεηξίαο=-0.1 (αξλεηηθή 

αζπκκεηξία),  p-value απφ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο <0.001 φπνηε απνξξίπηνπκε ηελ 

ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο ίζνλ κε -0.608 θαη ζπληειεζηή 

θχξησζεο αξλεηηθφ ίζνλ κε -0.01 πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε κία πιαηχθπξηε θαηαλνκή άξα 
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έρνπκε ελδείμεηο γηα λα απνξξίςνπκε ηελ θαλνληθφηεηα. Η πεξηνρή Jardin de Perolles 

επίζεο φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ κέζν φξν θαίλεηαη ε αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο λα είλαη 

θάπσο ζνξπβψδεο. 

4.2.2.3. Ιηαλία 

Πίνακαρ 11: Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηην μεηαβληηή site ζηην Ιηαλία 

  

Piazza 

Petazzi 

Piazza IV 

Novembre  

Piazza 

Petazzi 

Piazza IV 

Novembre 

Mean 

heat 

0.000 0.010 

luminous 

0.670 0.580 

Median 0.000 0.000 1.000 1.000 

st.deviation 0.603 0.695 0.653 0.803 

IQR 1.000 0.000 2.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.270 0.091 -0.659 -0.649 

Kurtosis 1.391 1.234 0.467 0.222 

Mean 

sun 

-0.230 -0.260 

glare 

0.320 0.500 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.605 0.585 1.153 1.402 

IQR 1.000 1.000 2.000 0.000 

p-value 

(normal) 
<0.000 <0.000 <0.000 <0.000 

Skewness 0.160 0.121 4.259 3.063 

Kurtosis -0.520 -0.497 17.737 8.431 

Mean 

wind 

-0.070 -0.060 

sound 

-0.590 0.290 

Median 0.000 0.000 -1.000 0.000 

st.deviation 0.950 0.828 0.872 0.977 

IQR 2.000 0,000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness -0.348 -0.302 0.807 -0.085 

Kurtosis 0.599 0.798 0.376 -1.121 

Mean 

humidity 

0.130 0.270 

so_home 

-0.520 -0.560 

Median 0.000 0.000 -1,000 -1.000 

st.deviation 0.522 0.544 1.120 1.132 

IQR 1.000 1.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.150 0.070 0.725 0.715 

Kurtosis 0.408 -0.444 -0.369 -0.346 

ηελ Ιηαιία πνπ είλαη κία κεγάιε ρψξα πνπ βξέρεηε απφ ηελ κεζφγεην, αιιά ζην βφξεην 

ηκήκα ηεο έρεη κεγάιν πςφκεηξν (Άιπεηο). ηελ πεξηνρή Piazza IV Novembre βξίζθεηαη 

ζην βφξεην ηκήκα ηεο Ιηαιίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην Μηιάλν, απηφ ζεκαίλεη φηη 

θπξηαξρνχλ νη Άιπεηο κε κεγάια πςφκεηξα πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 
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θαη αμηνζεκείσηεο βξνρνπηψζεηο. Η κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ηελ αθνπζηηθή ζην ζπίηη κε κέζε 

ηηκή -0.56 (ζε γεληθέο γξακκέο είλαη πνιχ ήζπρε), δηάκεζν=1, ηππηθή απφθιηζε=1.281, 

ελδνηεξηακνξηαθφ εχξνο=1, ζπληειεζηή ζπκκεηξηαο=0.715, ζπληειεζηή θπξηνζεο=-0.346  

πνπ ζεκαίλεη φηη έρνπκε κία πιαηχθπξηε θαηαλνκή άξα ππάξρνπλ ζαθήο ελδείμεηο γηα 

απφξξηςε ηεο ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ηέινο απφ ηνλ έιεγρν γηα ηελ θαλνληθφηεηα (p-

value<0,001) θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη απνξξίπηνπκε ηελ θαλνληθφηεηα. Δπίζεο 

ζηελ πεξηνρή Piazza Petazzi παξαηεξνχκε φηη ε αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην 

ζπίηη ζεσξείηαη ήζπρε ( κέζνο φξνο= -0.52). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ πεξηνρή Piazza I 

Maggio δελ βξέζεθαλ δεδνκέλα ψζηε λα κπνξέζνπκε λα ηα αλαιχζνπκε. 

4.2.2.4. Ηνωμένο Βαζίλειο 

Πίνακαρ 12: Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηην μεηαβληηή site ζηο Ηνωμένο Βαζίλειο 

  

All Saints 

Passage 

Silver 

Street 

Peace 

Garden 

Barker's 

Pool  

All Saints 

Passage 

Silver 

Street 

Peace 

Garden 

Barker's 

Pool 

Mean 

heat 

0.090 0.180 0.250 0.170 

luminous 

0.520 0.700 0.830 0.480 

Median 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

st.deviation 1.194 1.187 0.884 0.905 0.655 0.692 0.678 0.74 

IQR 0.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness -0.406 -0.257 -0.296 -0.373 -0.232 -0.385 -0.594 -0.487 

Kurtosis -1.104 -0.889 -0.487 -0.572 -0.192 0.158 1.222 0.166 

Mean 

sun 

-0.150 -0.170 -0.390 -0.440 

glare 

1.190 1.290 1.110 1.270 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.646 0.678 0.579 0.550 0.396 0.452 1.873 1.923 

IQR 1.000 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.148 0.228 0.316 0.250 1.554 0.948 1.598 1.564 

Kurtosis -0.647 -0.838 -0.734 -0.975 0.415 -1.105 1.239 1.228 

Mean 

wind 

-0.340 -0.450 -0.130 -0.060 

sound 

-0.520 0.200 0.390 -0.070 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.929 0.79 0.905 0.962 0.834 0.88 0.923 0.749 

IQR 0.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 1.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness -0.297 -0.722 0.311 0.496 0.694 -0.343 -0.251 0.144 

Kurtosis 0.255 0.009 -0.198 -0.491 0.27 -0.937 -0.535 -0.113 

Mean 

humidity 

-0.100 0.030 0.060 0.070 

so_home 

-0.450 -0.680 -0.570 -0.700 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

st.deviation 0.675 0.583 0.527 0.543 1.265 1.164 0.858 0.793 

IQR 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 1.000 1.000 

p-value (normal) <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.129 -0.002 0.071 0.050 0.373 0.884 0.846 1.315 

Kurtosis -0.812 -0.042 0.561 0.341 -1.028 -0.04 0.446 2.493 
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Σν θιίκα ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην ιφγσ ησλ ζεξκψλ ξεπκάησλ πνπ έξρνληαη απφ ηνλ 

Αηιαληηθφ Χθεαλφ, θπξίσο απφ ην Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ, έρεη Χθεάλην θιίκα κε ήπηνπο 

ρεηκψλεο φπνπ νη ζεξκνθξαζίεο θπκαίλνληαη απφ -4 έσο θαη 6 βαζκνχο θειζίνπ θαη δξνζεξά 

θαινθαίξηα ηεο ηάμεσο 14-25 βαζκνχο θειζίνπ. Δπίζεο παξαηεξνχληαη ηζρπξέο 

βξνρνπηψζεηο θαηά φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Γηα ηελ πεξηνρή Peace Garden θαη ηελ 

κεηαβιεηή sun (κεηξάεη ηελ ελφριεζε απφ ηνλ ήιην) έρνπκε κέζε ηηκή=-0.39 πνπ ζεκαίλεη 

φηη ζα πξνηηκνχζαλ ιίγν πεξηζζφηεξν ήιην, δηάκεζν=0, ηππηθή απφθιηζε=0.579, 

ελδνηεξηακνξηαθφ εχξνο 1, ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο 0.316 (κηθξή ζεηηθή αζπκκεηξία), 

ζπληειεζηή θπξηνζήο=-0.734 (έρεη πιαηχθπξηε θαηαλνκή θαη κέζσ απηήο θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απφξξηςε ηεο θαλνληθφηεηαο) θαη p-value γηα ηελ θαλνληθφηεηα 

<0.001 πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο. Δπίζεο ζηηο 

ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο βιέπνπκε φηη ζα πξνηηκνχζαλ λα ππάξρεη ιίγν 

πεξηζζφηεξνο ήιηνο. 
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4.2.2.5. Γερμανία 

Πίνακαρ 13: Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηην μεηαβληηή site ζηη Γεπμάνια 

  

Florentiner 

Plaz 

Bahnhofs 

Plaz  

Florentiner 

Plaz 

Bahnhofs 

Plaz 

Mean 

heat 

0.000 0.060 

luminous 

0.090 0.250 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.590 0.660 0.700 0.690 

IQR 1.000 0.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.072 -0.059 -0.044 -0.156 

Kurtosis 1.132 0.530 -0.498 -0.560 

Mean 

sun 

-0.470 -0.440 

glare 

0.780 1.260 

Median 0,000 0,000 0.000 0.000 

st.deviation 0.556 0.560 1.868 2.276 

IQR 1.000 1.000 2.000 0.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.384 0.337 2.283 1.498 

Kurtosis -0.897 -0.867 3.573 0.439 

Mean 

wind 

0.140 0.090 

sound 

0.180 0.420 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.530 0.531 0.615 0.638 

IQR 2.000 0.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.335 0.184 -0.062 -0.194 

Kurtosis 0.806 0.745 -0.348 0.012 

Mean 

humidity 

-0.180 -0.240 

so_home 

-0.820 -0.890 

Median 0.000 0.000 -1.000 -1.000 

st.deviation 0.480 0.495 0.836 0.793 

IQR 0.000 0.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness -0.468 -0.418 0.751 0.647 

Kurtosis 0.392 -0.201 0.465 0.444 

ηελ Γεξκαλία ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθξαηεί εχθξαην θιίκα, θαζψο θαη πγξνί 

δπηηθνί άλεκνη. Σν θιίκα επεξεάδεηαη απφ ην βφξεην Αηιαληηθφ ξεχκα, σο βφξεηα πξνέθηαζε 

ηνπ Ρεχκαηνο ηνπ Κφιπνπ. Απηά ηα ζεξκά λεξά επεξεάδνπλ ηηο βφξεηεο παξάθηηεο πεξηνρέο  

θνληά ζηε Βφξεηα Θάιαζζα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε ρεξζφλεζν ηεο Γηνπηιάλδεο θαη ηηο 

πεξηνρέο θαηά κήθνο ηνπ Ρήλνπ, ν νπνίνο εθβάιιεη ζηε Βφξεηα Θάιαζζα. Απηφ έρεη σο 

ζπλέπεηα ηελ παξνπζία σθεάληνπ θιίκαηνο ζηηο βνξεηνδπηηθέο θαη βφξεηεο πεξηνρέο, κε 

κέγηζηε βξνρφπησζε ην θαινθαίξη θαη παξνπζία κεγάιεο βξνρφπησζεο αθφκε ρηνλφλεξνπ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AE%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
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θαη ρηνληνχ φιν ην ρξφλν. Οη ρεηκψλεο είλαη ήπηνη θαη ηα θαινθαίξηα δξνζεξά, αλ θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηνρέο νη ζεξκνθξαζίεο ππεξβαίλνπλ θαη ηνπο 30 °C γηα παξαηεηακέλεο 

πεξηφδνπο. ηα αλαηνιηθά ηεο ρψξαο ην θιίκα είλαη πεξηζζφηεξν επεηξσηηθφ, κε ςπρξνχο 

ρεηκψλεο θαη ζεξκά θαινθαίξηα, αιιά θαη κε κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο αλνκβξίαο. Η 

θεληξηθή θαη λφηηα Γεξκαλία απνηεινχλ θιηκαηηθά κεηαβαηηθέο πεξηνρέο απφ κέζν σθεάλην 

θιίκα ζε επεηξσηηθφ ή νξεηλφ, ηδηαίηεξα πξνο ηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ. Αθφκα θαη εδψ 

φκσο, νη θαινθαηξηλέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πηζαλφ λα ππεξβνχλ θαη ηνπο 30 °C ηελ 

θαινθαηξηλή πεξίνδν. ηελ πεξηνρή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα (ε πφιε Kassel) 

βξίζθεηε ζηελ θεληξηθή Γεξκαλία απηφ ζεκαίλεη φηη επηθξαηεί σθεάλην θιίκα.  ηελ πεξηνρή 

Florentiner Plaz γηα ηελ κεηαβιεηή πνπ κεηξάεη ηελ δέζηε έρνπκε κέζε ηηκή=0 (δελ έρεη 

νχηε δέζηε νχηε θξχν), δηάκεζν=0, ηππηθή απφθιηζε=0.59, ελδνηεξηακνξηαθφ έπξνο=1, 

ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο=0.072 (ειάρηζηα ζεηηθή αζπκκεηξία), ζπληειεζηή θπξηψζεο=1.132 

(είλαη κία ιεπηφθπξηε θαηαλνκή πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα απφξξηςε 

ηεο ππφζεζεο ηεο θαλνληθφηεηαο) θαη απφ ηνλ έιεγρν ηεο θαλνληθφηεηαο πξνέθπςε p-

value<0.001 νπφηε απνξξίπηνπκε ηελ ππφζεζε φηη ππάξρεη θαλνληθφηεηα. ηελ πεξηνρή 

Bahnhofs Plaz ε κέζε ηηκή είλαη ειάρηζηα πην κεγάιε 0.06 πνπ δελ αιιάδεη φκσο θαη ηελ 

εξκελεία φηη ην πεξηβάιινλ δελ ζεσξείηαη νχηε θξχν νχηε δεζηφ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82
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4.2.3. Δποσή 

Πίνακαρ 14: Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηην μεηαβληηή season 

  
season 

 
season 

  
καλοκαίρι φιινόπωρο χειμϊνασ άνοιξη 

 
καλοκαίρι φιινόπωρο χειμϊνασ άνοιξη 

Mean 

heat 

0.320 -0.410 -0.270 0.210 

luminous 

0.630 0.520 0.720 0.700 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

st.deviation 0.898 0.868 0.79 0.793 0.808 0.831 0.781 0.745 

IQR 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.009 -0.217 0.077 -0.042 -0.320 -0.433 -0.442 -0.413 

Kurtosis -0.727 -0.398 0.054 -0.488 -0.223 -0.176 0.009 0.118 

Mean 

sun 

-0.070 -0.310 -0.290 -0.200 

glare 

0.700 0.700 0.970 1.010 

Median 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.597 0.589 0.614 0.588 1.446 1.555 1.732 1.731 

IQR 0,000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.023 0.207 0.273 0.075 2.622 2.510 1.937 1.985 

Kurtosis -0.224 -0.618 -0.635 -0.372 6.319 5.317 2.574 2.857 

Mean 

wind 

-0.240 -0.320 -0.200 -0.100 

sound 

0.020 0.090 0.180 0.070 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.911 1.013 1.078 0.907 0.948 0.986 0.977 0.981 

IQR 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness -0.196 -0.062 0.018 -0.162 -0.026 0.188 0.001 0.043 

Kurtosis -0.356 -0.586 -0.645 -0.121 -0.820 -0.911 -0.864 -0.879 

Mean 

humidity 

-0.030 -0.160 -0.160 -0.070 

so_home 

-0.610 -0.610 -0.560 -0.690 

Median 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

st.deviation 0.683 0.689 0.616 0.593 1.022 1.004 1.034 0.990 

IQR 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Skewness 0.038 0.22 0.115 0.019 0.691 0.875 0.69 0.844 

Kurtosis -0.853 -0.899 -0.48 -0.183 -0.278 0.229 -0.243 0.282 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο δείρλεη ηελ δηεξεπλεηηθή αλάιπζε γηα ηηο κεηαβιεηέο καο ζε 

ζρέζε κε ηελ επνρή πνπ ζπκπιεξψζεθε ην εξσηεκαηνιφγην.  Γηα παξάδεηγκα ε κεηαβιεηή 

πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ήιην γηα ηελ επνρή θαινθαίξη, έρεη κέζε ηηκή ίζε κε -0.07 (πνπ ζεκαίλεη 

θαηά κέζν φξν δελ πξνηηκάηαη νχηε πεξηζζφηεξνο ήιηνο νχηε ιηγφηεξνο), δηάκεζνο ίζε κε 0, 

ηππηθή απφθιηζε ίζε 0.597, ελδνηεηαξηνκνξηαθφ εχξνο ίζν κε 0,  p-value<0.001 πνπ 

ζεκαίλεη φηη απνθιείνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο ίζε κε 
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0.023 (πνιχ κηθξή ζεηηθή αζπκκεηξία) θαη ζπληειεζηή θχξησζεο ίζν κε -0.224 (έρνπκε 

πιαηπθπξηή θαηαλνκή θαη άξα ελδείμεηο γηα κε θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο). ηηο άιιεο 

επνρέο βιέπνπκε επίζεο φηη θαηά κέζν φξν δελ πξνηηκάηαη νχηε πεξηζζφηεξνο ήιηνο νχηε 

ιηγφηεξνο. 

4.2.4. Φύλο 

Πίνακαρ 15: Γιεπεςνηηική ανάλςζη ζηην μεηαβληηή sex 

  
sex 

 
sex 

  
άνδρασ γυναίκα 

 
άνδρασ γυναίκα 

mean 

heat 

-0.010 -0.020 

luminous 

0.600 0.680 

median 0.000 0.000 1.000 1.000 

st.deviation 0.885 0.916 0.803 0.785 

IQR 2.000 2.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness -0.069 0.003 -0.41 -0.411 

kurtosis -0.183 -0.357 -0.064 -0.052 

mean 

sun 

-0.210 -0.210 

glare 

0.780 0.900 

median 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.599 0.611 1.558 1.674 

IQR 1.000 1.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.115 0.146 2.388 2.120 

kurtosis -0.452 -0.511 4.827 3.429 

mean 

wind 

-0.240 -0.190 

sound 

0.090 0.070 

median 0.000 0.000 0.000 0.000 

st.deviation 0.958 0.993 0.992 0.953 

IQR 1.000 1.000 2.000 2.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness -0.111 -0.108 0.045 0.074 

kurtosis -0.398 -0.431 -0.913 -0.797 

mean 

humidity 

-0.090 -0.110 

so_home 

-0.630 -0.610 

median 0.000 0.000 -1.000 -1.000 

st.deviation 0.653 0.65 1.015 1.009 

IQR 1.000 1.000 1.000 1.000 

p-value 

(normal) 
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

skewness 0.093 0.114 0.775 0.775 

kurtosis -0.670 -0.664 -0.025 -0.004 

Ο ηειεπηαίνο πίλαθαο καο δείρλεη πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηηο νρηψ κεηαβιεηέο ζε 

ζρέζε κε ην θχιν πνπ είρε ν εξσηνχκελνο πνπ ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην. Γηα ηελ 

κεηαβιεηή πνπ κειεηάεη ηνλ ήρν ζην πεξηβάιινλ γηα έλαλ άλδξα έρεη κέζε ηηκή είλαη ίζε κε 
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0.09 (θαηά κέζν φξν γηα ηνπο άλδξεο ν ήρνο δελ είλαη ελνριεηηθφο), δηάκεζν ίζε κε 0, ηππηθή 

απφθιηζε ίζε κε 0.992, ελδνηεηαξηνκνξηαθφ εχξνο ίζν κε 2, p-value<0.001 πνπ ζεκαίλεη φηη 

απνθιείνπκε ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο, ζπληειεζηή αζπκκεηξίαο ίζν κε 0.045 (κηθξή 

ζεηηθή αζπκκεηξία) θαη ηέινο ν ζπληειεζηήο θχξησζεο ίζν κε -0.913 (έρνπκε πιαηχθπξηε 

θαηαλνκή θαη ελδείμεηο γηα απφξξηςε ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο). Οη γπλαίθεο επίζεο 

κε κέζε ηηκή= 0.07 δελ θαίλνληαη λα ελνρινχληαη απφ ηελ αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Κεθάλαιο 5: Σηαηιζηική ανάλςζη – Πολςμεηαβληηή ζηαηιζηική 

5.1. Ανάλςζη παπαγόνηων (factor analysis) 

Η ηερληθή ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ είλαη γλσζηή απφ ην 1904 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά απφ ηνλ Spearman. Η factor analysis έρεη έσο ζηφρν ηελ ειάηησζε ηνπ φγθνπ 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηεινχληαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ απφ ζπζρεηηζκέλεο κεηαβιεηέο 

θξαηψληαο ηαπηφρξνλα φζνλ δπλαηψλ κεγαιχηεξε πιεξνθνξία, δεκηνπξγνχληαη λέεο 

κεηαβιεηέο (παξάγνληεο) ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε ηηο κε κεηξίζηκεο 

κεηαβιεηέο (π.ρ. επθπΐα). Σέινο πξνζπαζνχκε λα εμεγήζνπκε ηελ χπαξμε ηεο ζπζρέηηζεο 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ εθφζνλ νθείινληαη ζηελ χπαξμε θνηλψλ  παξαγφλησλ.  Η 

δεκηνπξγία ηνπ παξάγνληα  είλαη κία ππνζεηηθή κεηαβιεηή πνπ πξνζπαζεί λα εμεγήζεη ηηο 

κεηαβιεηέο  πνπ κειεηάκε. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην Bartlett test  ζηα δεδνκέλα καο  γηα λα δνχκε αλ είλαη θαηάιιεια γηα 

πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε. 

Πίνακαρ 16: Bartlett’s Test  

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
0.602 

Approx. Chi-Square 1577.268 

Bartlett's Test of Sphericity 
 

Df 21 

Sig. 0.000 

Απφ ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ έρνπκε: 

Η0 R=I φπνπ I κνλαδηαίνο πίλαθαο θαη R o πίνακαρ ζπζρεηίζεσλ. 

Η1 R≠I 

Απφ ην p-value ηνπ ειέγρνπ πνπ είλαη <0,001 απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή ππφζεζε φηη δελ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. Οπφηε ηα δεδνκέλα καο είλαη θαηάιιεια γηα 

πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε. 
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Πίνακαρ 17: Σςνολική διακύμανζη πος επμηνεύεηαι 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 1.526 21.800 21.800 

2 1.038 14.833 36.633 

3 1.029 14.703 51.336 

4 0.991 14.161 65.497 

5 0.906 12.946 78.443 

6 0.771 11.012 89.456 

7 0.738 10.544 100.000 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο δείρλεη ηνπο παξάγνληεο θαζψο θαη ηη πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

πιεξνθνξίαο ησλ κεηαβιεηψλ εξκελεχνπλ. Παξαηεξνχκε φηη ν πξψηνο παξάγνληαο έρεη ην 

21,8% ηεο ζπλνιηθήο πιεξνθνξίαο. Οη ηέζζεξεηο πξψηνη έρνπλ ην 65,5% ηεο ζπλνιηθήο 

πιεξνθνξίαο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ εμεηάδνπκε. 

Απφ ηελ πεξεηαίξσ αλάιπζε απνδείρηεθε φηη ε εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ δελ 

είλαη θαηάιιειε ζηα δεδνκέλα καο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ 

θαζψο πεξηγξάθνπλ κφλν κία κεηαβιεηή θάζε θνξά πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα κελ κεηψλεηαη ε 

δηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Πίνακαρ 18: Φοπηία παπαγόνηων με πεπιζηποθή πίνακα 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 

heat_b -0.104 - - - - - 0.985 

wind_b 0.994 - - - - - -0.101 

luminous_b - - 0.989 - - 0.107 - 

sound_b - - - - 1.000 - - 

so_home_b - - - 1.000 - - - 

humidity - 0.998 - - - - - 

sun - - 0.107 - - 0.988 - 

 

Όπσο καο δειψλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ πίλαθα, ν πίλαθαο έρεη θάλεη πεξηζηξνθή. Απφ ηελ 

πεξηζηξνθή ηνπ πίλαθα κε ηελ κέζνδν viramax, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα απινπνηήζεη ηελ 

έθθξαζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ππνρψξν ζε ζρέζε κε κφιηο ιίγα κείδνλα ζέκαηα ην θαζέλα. 

Varimax νλνκάδεηαη έηζη επεηδή κεγηζηνπνηεί ην άζξνηζκα ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ 

ηεηξαγψλσλ ησλ θνξηίζεσλ (ηεηξάγσλν ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη 

παξαγφλησλ). Η δηαηήξεζε ηεο νξζνγσληφηεηαο απαηηεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα πεξηζηξνθή 
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πνπ αθήλεη ηελ ππνρψξν αλαιινίσηε. Γηαηζζεηηθά, απηφ επηηπγράλεηαη, αλ (α) νπνηαδήπνηε 

δεδνκέλε κεηαβιεηή έρεη κηα πςειή θφξησζε ζε έλα κφλν παξάγνληα, αιιά ζρεδφλ 

κεδεληθέο θνξηίζεηο επί ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο θαη εάλ (β) νπνηνδήπνηε δεδνκέλν 

παξάγνληα απνηειείηαη απφ ιίγεο κφλν κεηαβιεηέο κε πνιχ πςειά θνξηία ζε απηφλ ηνλ 

παξάγνληα, ελψ νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθέο θνξηίζεηο ζε απηφλ ηνλ 

παξάγνληα. 

Γηα παξάδεηγκα ν δεχηεξνο παξάγνληαο ν νπνίνο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζεσξία ζα 

πξέπεη λα έρεη ηελ δεχηεξε κεγαιχηεξε πιεξνθνξία απφ ην ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

αλαιχνπκε παξαηεξνχκε πεξηγξάθεηε απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ κεηαβιεηή πνπ 

κεηξάκε ηελ δχλακε ηνπ αέξα. 

Πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη απηφ; 

Πίνακαρ 19: Πίνακαρ ζςζσεηίζεων 

Correlation Matrix 

 
heat_b wind_b luminous_b sound_b so_home_b humidity sun 

Correlation 

heat_b 1,000 -0.208 0.174 -0.012 0.009 0.096 0.205 

wind_b -0.208 1.000 -0.063 0.002 0.026 0.007 -0.096 

luminous_b 0.174 -0.063 1.000 -0.048 0.016 0.095 0.221 

sound_b -0.012 0.002 -0.048 1.000 0.026 -0.004 -0.023 

so_home_b 0.009 0.026 0.016 0.026 1.000 -0.007 0.044 

humidity 0.096 0.007 0.095 -0.004 -0.007 1.000 0.042 

sun 0.205 -0.096 0.221 -0.023 0.044 0.042 1.000 

 

Βιέπνληαο ηνλ πίλαθα κε ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ κεηαβιεηψλ παξαηεξνχκε φηη νη 

ζπληειεζηέο είλαη κηθξνί θαη άξα δελ έρνπκε πςειέο ζπζρεηίζεηο πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ 

αλάιπζε θαηά παξάγνληεο. 

5.2. Ανάλςζη καηά ζςζηάδερ (cluster analysis) 

Η αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο (cluster analysis) έρεη σο ζθνπφ λα νκαδνπνηήζεη ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Μία επηηπρεκέλε ηαμηλφκεζε ησλ 

παξαηεξήζεσλ ζε νκάδεο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη παξαηεξήζεηο ζε θάζε νκάδα λα είλαη 

φζνλ ηνλ δπλαηφλ πην νκνηνγελείο. 

Κάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ cluster analysis: 

 Η αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο είλαη κία πεξηγξαθηθή θαη δηεξεπλεηηθή αλάιπζε. 

 Απφ ηελ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα βγάινπκε θάπνην 

ζπκπέξαζκα. 

 ηελ cluster analysis ππάξρνπλ πνιιά είδε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ. 
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 Η αλάιπζε αλά ζπζηάδεο έρεη σο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε πνιιψλ 

ζπζρεηηζκέλσλ κεηαβιεηψλ. 

Μεγάιν ξφιν ζηελ αλάιπζε θαηά ζπζηάδεο παίδεη θαη ε θιίκαθα κέηξεζεο, δηφηη ε 

απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ επεξεάδεηαη απφ ηελ θιίκαθα κέηξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε κέηξα απφζηαζεο φηαλ νη κεηαβιεηέο έρνπλ θνηλή θιίκαθα 

κέηξεζεο ή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηερληθέο γηα ηελ θαηάιιειε θαηαζθεπή κέηξσλ 

απφζηαζεο πνπ βαζίδνληαη ζε ηππνπνηεκέλεο ηηκέο. 

Η cluster analysis ρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο κεζφδνπο. 

1. Ιεξαξρηθή κέζνδνο. 

2. Με ηεξαξρηθή κέζνδνο. 

Οη κε ηεξαξρηθέο κέζνδνη ζεσξνχλ φηη ν αξηζκφο ησλ ζπζηάδσλ πνπ ζέινπκε λα 

ρσξίζνπκε ηα δεδνκέλα καο είλαη γλσζηφο απφ πξηλ αξρίζνπκε ηελ αλάιπζε, αλ απηφ δελ 

έρεη ζπκβεί ηφηε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ κέζνδν κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζην θαιχηεξν αξηζκφ ησλ νκάδσλ. ηηο κε ηεξαξρηθέο 

κεζφδνπο ρξεζηκνπνηνχκε επαλαιεπηηθνχο αιγνξίζκνπο φπσο ν K-means. Οη κε ηεξαξρηθέο 

κέζνδνη δνπιεχνπλ ηθαλνπνηεηηθά κε κεγάια δείγκαηα, δεκηνπξγνχλ νκάδεο κε ίζα κεγέζε, 

ηέινο νη νκάδεο επεξεάδνληαη απφ ηηο αξρηθέο ηηκέο. Οη ηεξαξρηθέο κέζνδνη ζπλήζσο δελ 

πξνηηκνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αλαιχζεηο κε κεγάιν πιήζνο δεδνκέλσλ, δηφηη 

ρξεηάδνληαη αξθεηφ ρξφλν θαη κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ. ηηο ηεξαξρηθέο κεζφδνπο 

(θνληηλφηεξνο γείηνλαο) είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ ζπζηάδεο πνπ ζα είλαη 

παξαπιήζηεο ζην κέγεζνο. 

5.2.1. K-means αλγόπιθμορ 

ηα δεδνκέλα πνπ καο έρνπλ δνζεί ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ κε ηεξαξρηθή κέζνδν θαη 

ηνλ αιγφξηζκν ηνπ k-means. Η κέζνδνο ηνπ k- means ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ βήκαηα. 

Η νκαδνπνίεζε βάζε ηνλ k-means είλαη αξθεηά απιή άκα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζηε 

ν αξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ επηζπκνχκε λα πξνθχςνπλ. 

 Αξρηθά πξνζδηνξίδνπκε ηα k θεληξνεηδή ζεκεία απφ ηα n άηνκα. 

 Καηαηάζζνπκε θάζε ζεκείν ζηελ νκάδα πνπ έρεη ηελ κηθξφηεξε απφζηαζε. 

 Τπνινγίδνπκε ζε θάζε νκάδα ηα λέα θέληξα βάξνπο, δειαδή ηα λέα 

θεληξνεηδή ζεκεία. 

 Δπαλαιακβάλνπκε ηα δχν πξνεγνχκελα βήκαηα κέρξη λα κελ αιιάμνπλ μαλά 

ηα θέληξα βάξνπο ησλ νκάδσλ. 

Ο αιγφξηζκνο k-means ( ή MacQueen) είλαη ηδηαίηεξα γξήγνξνο θαζψο δελ πξαγκαηνπνηεί 

πνιιέο επαλαιήςεηο πξάγκα πνπ βνεζάεη φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα νκαδνπνίεζε ζε έλα 

κεγάιν ζχλνιν κεηαβιεηψλ. Γελ ρξεηάδεηαη κεγάιε ππνινγηζηηθή ηζρχ θαζψο δελ θξάηα 
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ζηελ κλήκε ηνπ πνιιά ζηνηρεία.  πλήζσο ε ηειηθή νκαδνπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ πεξηέρεη 

ίδην αξηζκφ αηφκσλ ζε θάζε νκάδα. 

Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη φηη εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνλ νξηζκφ ησλ αξρηθψλ θεληξνεηδψλ ζεκείσλ, ηα νπνία αλ δελ είλαη ζσζηά ηφηε 

ζα νδεγεζνχκε ζε ηειείσο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Άιια κεηνλεθηήκαηα ηνπ k-means 

είλαη φηη ε χπαξμε outliers (εθηξνπψλ παξαηεξήζεσλ) νδεγεί ζε νκάδεο κε κεγάιε απφζηαζε 

κεηαμχ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ηεο αλήθνπλ. Σέινο αλ είλαη γλσζηφ φηη ν πιεζπζκφο 

απνηειείηε απφ k νκάδεο θαη ζπκβεί ζην δείγκα πνπ κειεηάκε λα κελ ππάξρεη θάπνηα απφ 

απηέο, ζέινληαο θαη ηηο k νκάδεο ηφηε ζα έρνπκε εζθαικέλεο νκαδνπνηήζεηο. 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ δηεμήγακε ζηα δεδνκέλα καο, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο κεηαβιεηέο heat, 

sun, wind, humidity, luminous, glare, sound θαη so_home, δεκηνπξγήζακε 8 νκάδεο. 

 

Γπάθημα 2: Ομαδοποίηζη με ηον K-means 
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Συμφώνα με το παραπάνω διάγραμμα ζχουμε: 

Πίνακαρ 20: Ομαδοποίηζη βάζη ηος K-means 

ομάδα ποςοςτό 

1 21.42 

2 16.83 

3 3.92 

4 17.38 

5 2.56 

6 20.90 

7 3.08 

8 13.92 

 

Πην αλαιπηηθά κπνξνχκε λα δνχκε γξαθήκαηα γηα θάζε κία ζπζηάδα ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Γπάθημα 3: Ομάδα 1  
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Γπάθημα 4: Ομάδα 2 

 

 

 

 

Γπάθημα 5: Ομάδα 3 
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Γπάθημα 6: Ομάδα 4 

 

 

 

 

 

Γπάθημα 7: Ομάδα 5 
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Γπάθημα 8: Ομάδα 6 

 

 

Γπάθημα 9: Ομάδα 7 
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Γπάθημα 10: Ομάδα 8 

Όπνπ κε πξάζηλν ρξψκα βιέπνπκε ηα δεδνκέλα πνπ αλήθνπλ ζηελ εθάζηνηε νκάδα θαη κε 

κπιε ρξψκα είλαη ηα δεδνκέλα ηα νπνία δελ αλήθνπλ. 

ηελ ζπλέρεηα ζα δνχκε θάζε νκάδα μερσξηζηά ψζηε λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε απφ ηη 

απνηειείηαη. 
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5.2.1.1. Ομάδα 1.(1843 άηνκα) 

 Υψξα 

 

Γπάθημα 10: Ομάδα 1 (σώπα) 

Απφ φηη παξαηεξνχκε ζην γξάθεκα ε νκάδα έρεη δχν ρψξεο πνπ έρνπλ αξθεηά κεγάιν 

πιεζπζκφ κέζα ζε απηήλ, ε Διιάδα θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην πνπ έρνπλ 33% θαη 22.5% 

αληίζηνηρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 Πεξηνρή 

 

Γπάθημα 11: Ομάδα 1 (πεπιοσή) 

ηνλ παξαπάλσ γξάθεκα βιέπνπκε ηα άηνκα πνπ κπήθαλ ζηελ νκάδα απφ πνηεο πεξηνρέο 

επηιερηήθαλ. Δίλαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα πεξηνρή πνπ λα μερσξίδεη απφ ηηο άιιεο κε 

κεγάιε δηαθνξά. 
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 Δπνρή 

 

Γπάθημα 12: Ομάδα 1 (εποσή) 

Απφ ηελ επνρή πνπ ζπκπιεξψζεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα παξαηεξνχκε φηη ηελ κηθξφηεξε 

ζπκκεηνρή ηελ είρακε ηνλ ρεηκψλα ελψ ηελ κεγαιχηεξε ην θζηλφπσξν θαη ηελ άλνημε. 
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 Ηιηθία 

 

Γπάθημα 13: Ομάδα 1 (ηλικία) 

ηελ ειηθία παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 18-44 

πνπ απνηεινχλ ην 58% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κπήθε ζηελ νκάδα. 
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 Φχιν 

 

Γπάθημα 14: Ομάδα 1 (θύλο) 

Σέινο παξαηεξνχκε φηη ζηελ νκάδα 1 θαηά πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη 

άληξεο απφ γπλαίθεο. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ βγάιακε είλαη φηη ε νκάδα 1 αληιεί ηνλ πιεζπζκφ ηεο θπξίσο απφ 

Διιάδα θαη Μεγάιε Βξεηαλία ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ην ηειεπηαίν θαη  

ηέινο νη ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ θπκαίλνληαη κεηαμχ 18-44 εηψλ. 

ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηη ζρέζε έρνπλ νη νρηψ κεηαβιεηέο κε ηνλ πιεζπζκφ. 

 

 
Γπάθημα 15: Ομάδα 1 (θεπμοκπαζία)         Γπάθημα 16: Ομάδα 2 (ήλιορ)  
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Γπάθημα 17: Ομάδα 1 (άνεμορ)                     Γπάθημα 18: Ομάδα 1 (ςγπαζία)  

 

 
 Γπάθημα 19: Ομάδα 1 (θωηεινόηηηα)       Γπάθημα 20: Ομάδα 1(ανηηλιά)  

                         

 
Γπάθημα 21: Ομάδα 1(ήσορ πεπιβάλλονηορ)   Γπάθημα 22: Ομάδα 1(ακοςζηική ζπιηιού)  

Βιέπνληαο ηα γξαθήκαηα, ζηελ νκάδα 1 αλήθνπλ θπξίσο άηνκα πνπ δελ έρνπλ πξφβιεκα 

κε ηελ ζεξκνθξαζία, ηνλ ήιην, ηνλ άλεκν θαη ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη θσηεηλφ 
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ην πεξηβάιινλ δελ ππάξρεη αληειηά θαη έρνπλ εζπρία ζην αθνπζηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ ηφζν 

εθηφο ζπηηηνχ φζν θαη εληφο. 

5.2.1.2. Ομάδα 2. (1448 άηνκα) 

1. Υψξα 

 

Γπάθημα 22: Ομάδα 2 (σώπα) 

Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη θαηά θχξην ιφγν ε νκάδα απηή αληιεί ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

θπξίσο απφ δχν ρψξεο ηελ Διιάδα θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην ζε πνζνζηφ 65.8%. 
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2. Πεξηνρή 

 

Γπάθημα 23: Ομάδα 2 (πεπιοσή) 

ηνλ παξαπάλσ ξαβδφγξακκα βιέπνπκε ηα άηνκα πνπ κπήθαλ ζηελ νκάδα απφ πνηεο 

πεξηνρέο επηιερηήθαλ. Δίλαη θαλεξφ φηη δελ ππάξρεη θάπνηα πεξηνρή πνπ λα μερσξίδεη απφ ηηο 

άιιεο κε κεγάιε δηαθνξά. 
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3. Δπνρή 

 

Γπάθημα 24: Ομάδα 2 (εποσή) 

Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν πιεζπζκφο πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα 2 ζπκπιήξσζε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ην θαινθαίξη θαη ηελ άλνημε ζε πνζνζηφ 73.8%. 
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4. Ηιηθία 

 

Γπάθημα 25: Ομάδα 2 (ηλικία) 

Απφ ην γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ζηελ νκάδα έρνπλ επηιερηεί άηνκα ειηθίαο 18-34 κε 

πνζνζηφ 46,7%. 
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5. Φχιν 

 

Γπάθημα 26: Ομάδα 2 (θύλο) 

Απφ ην δηάγξακκα βιέπνπκε φηη νη άληξεο ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά, έζησ θαη γηα ιίγν, 

κέζα ζηελ νκάδα θαζψο είλαη 754 ζηνπο 1448, ελψ νη γπλαίθεο είλαη 692. 

πλνπηηθά βιέπνπκε φηη ε νκάδα 2 απνηειείηαη θπξίσο απφ άηνκα ηα νπνία ζπκπιήξσζαλ 

ην εξσηεκαηνιφγην είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην θαινθαίξη ή ηελ άλνημε 

ειηθίαο 18-34. 

Κνηηψληαο ηηο νρηψ κεηαβιεηέο θαη πσο επηδξνχλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο νκάδαο.  

 
Γπάθημα 27: Ομάδα 2 (θεπμοκπαζία)          Γπάθημα 28: Ομάδα 2 (ήλιορ)  
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Γπάθημα 29: Ομάδα 2 (άνεμορ)                     Γπάθημα 30: Ομάδα 2 (ςγπαζία) 

 

 
Γπάθημα 30: Ομάδα 2 (θωηεινόηηηα)           Γπάθημα 31: Ομάδα 2 (ανηηλιά)  

 
 

Γπάθημα 32: Ομάδα 2(ήσορ πεπιβάλλονηορ)   Γπάθημα 33: Ομάδα 2(ακοςζηική ζπιηιού) 

Βιέπνληαο ηα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη ζηελ νκάδα αλήθνπλ θπξίσο άηνκα πνπ 

λνηψζνπλ δέζηε, δελ έρνπλ πξφβιεκα κε ηνλ ήιην θαη ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη 
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θσηεηλφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, δελ ππάξρεη αληειηά θαη έρνπλ εζπρία ζην αθνπζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ ηνπο. 

5.2.1.3. Ομάδα 3. (337 άηνκα) 

 Υψξα 

 

Γπάθημα 34: Ομάδα 3 (σώπα) 

Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ ζε απηή ηελ νκάδα ηα πεξηζζφηεξα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηείραλ 

είλαη απφ ηελ Διβεηία, Διιάδα θαη Γεξκαλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 Πεξηνρή 

 

Γπάθημα 35: Ομάδα 3 (πεπιοσή) 

Απφ ηνλ γξάθεκα δηαπηζηψλνπκε φηη ηα άηνκα ηα νπνία κπήθαλ ζε απηή ηελ νκάδα 

ζπκκεηείραλ ζην εξσηεκαηνιφγην θπξίσο απφ ηηο παξαθάησ πεξηνρέο. Απφ ηελ Διιάδα απφ 

ηελ πεξηνρή ηνπ Αιίκνπ ε νπνία βξίζθεηε δίπια ζηελ ζάιαζζα θαη έρεη κεζνγεηαθφ θιίκα, 

δειαδή ήπηνπο ρεηκψλεο θαη δεζηά θαινθαηξηά. Απφ ηελ Διβεηία ηα πεξηζζφηεξα άηνκα 

ζπκκεηείραλ απφ ηηο πεξηνρέο Place de la Gare θαη Jardin de Perolles κε πνζνζηφ 16% θαη 

13.4% αληίζηνηρα. Σν θιίκα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο φπσο θαη γεληθφηεξα ζηελ Διβεηία είλαη 

ςπρξφ θαη θαηά βάζε μεξφ θαη κε πνιιέο βξνρνπηψζεηο. Σέινο απφ ηελ Γεξκαλία θαη ηελ 

πεξηνρή Bahnhofs Plaz επηιέρηεθε ην 14.2% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νκάδαο πνπ επηθξαηεί 

σθεάλην θιίκα. 
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 Δπνρή 

 

Γπάθημα 36: Ομάδα 3 (εποσή) 

Απφ ηελ επνρή πνπ ζπκπιεξσζήθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα θαίλεηαη φηη ζηελ νκάδα 

επηιερηήθαλ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε άλνημε θαζψο απφ ηα 337 

επηιέρηεθαλ ηα 105. 
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 Ηιηθία 

 

Γπάθημα 37: Ομάδα 3 (ηλικία) 

Απφ ηηο ειηθίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηξίηε νκάδα θαίλεηαη φηη επηιέρηεθαλ κεηαμχ 18-

34 ζε πνζνζηφ 46.2%. 
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 Φχιν 

 

Γπάθημα 38: Ομάδα 3 (θύλο) 

Απφ ην θχιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλήθεη ζηελ νκάδα παξαηεξνχκε φηη ην 55% πεξίπνπ 

είλαη γπλαίθεο. 

πκπεξαζκαηηθά ε νκάδα ηξία έρεη θπξίσο άηνκα απφ Διιάδα (Άιηκν), Διβεηία (Place de 

la Gare θαη Jardin de Perolles) θαη Γεξκαλία απφ ηελ πεξηνρή Bahnhofs Plaz. Δπηιέρηεθαλ 

άηνκα πνπ  ζπκκεηείραλ ηελ άλνημε, ειηθίαο 18-34. 

Απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ καο βνήζεζαλ λα ρσξίζνπκε ηνλ πιεζπζκφ έρνπκε. 

 
 

Γπάθημα 39: Ομάδα 3 (θεπμοκπαζία)       Γπάθημα 40: Ομάδα 3 (ήλιορ)  
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Γπάθημα 41: Ομάδα 3 (άνεμορ)                     Γπάθημα 42: Ομάδα 3 (ςγπαζία)  

 
Γπάθημα 43: Ομάδα 3 (θωηεινόηηηα)          Γπάθημα 44: Ομάδα 3 (ανηηλιά)  

 
Γπάθημα 45: Ομάδα 3(ήσορ πεπιβάλλονηορ)   Γπάθημα 46: Ομάδα 1(ακοςζηική ζπιηιού) 

Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα έρνπκε φηη ζηελ νκάδα αλήθνπλ άηνκα πνπ δελ έρνπλ 

πξφβιεκα κε ηελ ζεξκνθξαζία, ηνλ ήιην, ηνλ άλεκν θαη ηελ πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η 

θσηεηλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αξθεηή. Η αληειηά πεγάδεη απφ ηνλ νπξαλφ θαη ε 

αθνπζηηθή ηνπ ζπηηηνχ είλαη ήζπρε. 
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5.2.1.4. Ομάδα 4.(1496 άηνκα) 

 Υψξα 

 

Γπάθημα 47: Ομάδα 4 (σώπα) 

χκθσλα κε ηηο ρψξεο πξνειεχζεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νκάδαο βιέπνπκε φηη ν πιεζπζκφο 

ηεο νκάδαο είλαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ Διιάδα(38.2%) θαη θαηά δεχηεξν ιφγν απφ ηελ 

Μεγάιε Βξεηαλία(22.9%). 
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 Πεξηνρή 

 

Γπάθημα 48: Ομάδα 4 (πεπιοσή) 

Απφ ηνλ πίλαθα πνπ καο δείρλεη ηεο πεξηνρέο πνπ ζπκκεηείραλ ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ 

ζηελ ηέηαξηε νκάδα δελ παξαηεξείηε θάπνηα κεγάιε δηάθνξα ηεο κίαο πεξηνρήο απφ ηελ 

άιιε αλ εμαηξέζνπκε ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο  (πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ) κε πνζνζηφ 

14.2%. 
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 Δπνρή 

 

 

Γπάθημα 49: Ομάδα 4 (εποσή) 

Απφ ηελ επνρή παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νκάδαο 

επηιέρηεθε ην θαινθαίξη (31.3%). 
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 Ηιηθία 

 

Γπάθημα 50: Ομάδα 4 (ηλικία) 

Απφ ην ξαβδφγξακκα κε ηηο ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ βιέπνπκε φηη επηιερηήθαλ άηνκα 

θπξίσο άηνκα ειηθίαο 25-34 κε 22.9% θαη θαηά δεχηεξν ιφγν 18-24 κε πνζνζηφ 18.4% θαη 

35-44 θαηά 17.8%. 
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 Φχιν 

 

Γπάθημα 51: Ομάδα 4 (θύλο) 

Σέινο παξαηεξνχκε φηη ην 54% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νκάδαο απνηειείηε απφ άλδξεο. 

πλνπηηθά βιέπνπκε φηη ε νκάδα 4 επηιέγεη θαηά θχξην ιφγν ηνλ πιεζπζκφ ηεο απφ ηελ 

Διιάδα ην θαινθαίξη θαη είλαη ειηθίαο 25-34 εηψλ. 

Απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ καο βνήζεζαλ λα ρσξίζνπκε ηνλ πιεζπζκφ έρνπκε. 

 
Γπάθημα 52: Ομάδα 4 (θεπμοκπαζία)       Γπάθημα 53: Ομάδα 4 (ήλιορ)  
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Γπάθημα 54: Ομάδα 4 (άνεμορ)                     Γπάθημα 55: Ομάδα 4 (ςγπαζία) 

 

 
Γπάθημα 56: Ομάδα 4 (θωηεινόηηηα)           Γπάθημα 57: Ομάδα 4 (ανηηλιά)  

 

 
Γπάθημα 58: Ομάδα 4(ήσορ πεπιβάλλονηορ)   Γπάθημα 59: Ομάδα 4(ακοςζηική ζπιηιού) 
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Απφ ηα γξαθήκαηα βιέπνπκε φηη ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα θαίλεηαη λα κελ ηνπο 

ελνριεί ν ήιηνο θαη ε πγξαζία. Η θσηεηλφηεηα είλαη αξθεηή, ελψ δελ ππάξρεη αληειηά. Σέινο 

ε αθνπζηηθή ηνπ ζπηηηνχ είλαη ζνξπβψδεο.  

 

5.2.1.5. Ομάδα 5. (220 άηνκα) 

o Υψξα 

 

Γπάθημα 60: Ομάδα 5 (σώπα) 

 

Δχθνια γίλεηε αληηιεπηφ φηη ν πιεζπζκφο ηεο νκάδαο πξνέξρεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απφ ηελ Διιάδα πνπ είλαη κία κεζνγεηαθή ρψξα κε ήπηνπο ρεηκψλεο θαη δεζηά 

θαινθαίξηα. 
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o Πεξηνρή 

 

Γπάθημα 61: Ομάδα 5 (πεπιοσή) 

Ο πιεζπζκφο ηεο νκάδαο θαηά θχξην ιφγν πξνέξρεηαη θαηά 31% απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

Αιίκνπ ζηελ Διιάδα. 
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o Δπνρή 

 

Γπάθημα 62: Ομάδα 5 (εποσή) 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαζψο θαη ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηα άηνκα πνπ 

εληάρηεθαλ ζηελ νκάδα (70/220) ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ηελ πεξίνδν ηνπ 

ρεηκψλα. 
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o Ηιηθία 

 

Γπάθημα 63: Ομάδα 5 (ηλικία) 

Απφ ηνλ πίλαθα κε ηηο ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ βιέπνπκε φηη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ηα 

άηνκα πνπ επηιέγεθαλ είλαη 18-34 εηψλ κε πνζνζηφ 30.5%. 
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o Φχιν 

 

Γπάθημα 64: Ομάδα 5 (θύλο) 

Απφ ηνλ πίλαθα πνπ καο δίλεη ηα θχια πσο επηιέρηεθαλ ζηελ νκάδα βιέπνπκε φηη είλαη 

ζρεδφλ ίζα κε ηηο γπλαίθεο λα είλαη ειαθξφο πεξηζζφηεξεο. 

πλνπηηθά βιέπνπκε φηη ζηελ νκάδα 5 ν πιεζπζκφο πνπ επηιέρηεθε είλαη απφ ηελ Διιάδα 

θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Αιίκνπ, ειηθίαο 18-34 θαη ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ην 

ρεηκψλα. 

Απφ ηηο νρηψ κεηαβιεηέο πνπ καο βνήζεζαλ λα ρσξίζνπκε ηνλ πιεζπζκφ έρνπκε ηα 

παξαθάησ γξαθήκαηα. 

 

 
Γπάθημα 65: Ομάδα 5 (θεπμοκπαζία)       Γπάθημα 66: Ομάδα 5 (ήλιορ)  
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Γπάθημα 66: Ομάδα 5 (άνεμορ)                     Γπάθημα 67: Ομάδα 5 (ςγπαζία) 

 
 

Γπάθημα 68: Ομάδα 5 (θωηεινόηηηα)           Γπάθημα 69: Ομάδα 5 (ανηηλιά)  

 
Γπάθημα 70: Ομάδα 5(ήσορ πεπιβάλλονηορ)   Γπάθημα 71: Ομάδα 5(ακοςζηική ζπιηιού) 

Απφ ηα γξαθήκαηα βιέπνπκε φηη ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα θαίλεηαη λα κελ ηνπο 

ελνριεί ε ζεξκνθξαζία, ν ήιηνο θαη ε πγξαζία. Η θσηεηλφηεηα είλαη αξθεηή. Η αληειηά 

πεγάδεη απφ ηνλ νπξαλφ. Σέινο ε αθνπζηηθή ηνπ ζπηηηνχ είλαη ζνξπβψδεο.  
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5.2.1.6. Ομάδα 6.(1799 άηνκα) 

 Υψξα 

 

Γπάθημα 72: Ομάδα 6 (σώπα) 

Όπσο βιέπνπκε ε Διιάδα καδί κε ηελ Διβεηία έρνπλ πάλσ απφ ηνλ κηζφ πιεζπζκφ ηεο 

νκάδαο θαζψο θηάλνπλε ζην 55.6%. 
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 Πεξηνρή 

 

Γπάθημα 73: Ομάδα 6 (πεπιοσή) 

Απφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ν πιεζπζκφο ηεο νκάδαο επηιέρηεθε θπξίσο απφ ηε 

πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ θαη απφ ην Place de la Gare. Μεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ δελ 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπκε θνηλά ζηνηρεία δηφηη έρνπκε δηαθνξεηηθά θιίκαηα, Διιάδα 

κεζνγεηαθφ θιίκα θαη Διβεηία ην θιίκα είλαη ςπρξφ θαη θαηά βάζε μεξφ θαη κε πνιιέο 

βξνρνπηψζεηο. 
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 Δπνρή 

 

 

Γπάθημα 74: Ομάδα 6 (εποσή) 

Όπσο παξαηεξνχκε ζην ζρήκα ππάξρεη κία κηθξή ηάζε επηινγήο πιεζπζκνχ ην 

θζηλφπσξν κε πνζνζηφ 29.3%. 
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 Ηιηθία 

 

Γπάθημα 75: Ομάδα 6 (ηλικία) 

Δχθνια θαίλεηαη φηη νη ειηθίεο πνπ έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ κέζα ζηελ νκάδα 

είλαη κεηαμχ 18-34 εηψλ κε πνζνζηφ 48.2%. 
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 Φχιν 

 

 

Γπάθημα 76: Ομάδα 6 (θύλο) 

Απφ ην ζρήκα βιέπνπκε φηη κέζα ζηελ νκάδα ππεξηεξνχλ ειαθξά νη άληξεο έλαληη ησλ 

γπλαηθψλ κε πνζνζηά 55% θαη 45% αληίζηνηρα. 

πλνπηηθά παξαηεξνχκε φηη ζηελ νκάδα 6 ν πιεζπζκφο ηεο επηιέρηεθε θαηά κεγάιν 

πνζνζηφ απφ ηελ Διιάδα, ηελ πιαηεία Μαθεδνλνκάρσλ θαη ηελ Διβεηία απφ ηελ πεξηνρή 

Place de la Gare. Τπήξμε κία κηθξή ηάζε γηα επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ ηελ επνρή ηνπ 

θζηλνπψξνπ, επίζεο ε ειηθία κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ είλαη ην δηάζηεκα 18-34. 

Σέινο ππάξρεη θαη κία πνιχ κηθξή ηάζε λα επηιέγνληαη ειαθξφο πεξηζζφηεξνη άληξεο απφ 

γπλαίθεο. 

Απφ ηηο νρηψ κεηαβιεηέο πνπ καο βνήζεζαλ ζηελ νκαδνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ έρνπκε ηα 

παξαθάησ γξαθήκαηα. 
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Γπάθημα 77: Ομάδα 6 (θεπμοκπαζία)       Γπάθημα 78: Ομάδα 6 (ήλιορ)  

 
Γπάθημα 79: Ομάδα 6 (άνεμορ)                     Γπάθημα 80: Ομάδα 6 (ςγπαζία) 

 
Γπάθημα 81: Ομάδα 6 (θωηεινόηηηα)           Γπάθημα 82: Ομάδα 6 (ανηηλιά)  



92 
 

 
 

Γπάθημα 83: Ομάδα 6(ήσορ πεπιβάλλονηορ)   Γπάθημα 84: Ομάδα 6(ακοςζηική ζπιηιού) 

Απφ ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη ηα άηνκα πνπ απνηεινχλ ηελ νκάδα 6 

θαίλεηαη λα κελ ηνπο ελνριεί ε ζεξκνθξαζία, ν ήιηνο, ν άλεκνο θαη ε πγξαζία. Γελ θαίλεηαη 

λα ππάξρεη αληειηά. Σέινο ε αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ ζπηηηνχ είλαη ήζπρε. 

5.2.1.7. Ομάδα 7. (265 άηνκα) 

 Υψξα 

 

Γπάθημα 83: Ομάδα 7 (σώπα) 

Σν παξαπάλσ ζρήκα καο δείρλεη φηη ηξεηο είλαη νη ρψξεο πνπ πξνέξρεηαη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νκάδαο. Η Διιάδα, ε Διβεηία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην κε 

πνζνζηά 37.4%, 29.1% θαη 22.6% αληίζηνηρα. 
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 Πεξηνρή 

 

Γπάθημα 84: Ομάδα 7 (πεπιοσή) 

Όζνλ αθφξα ηηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο επηιέρηεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 

παξαηεξνχκε φηη απφ ηελ Διιάδα είλαη νη πεξηνρέο Καξατζθάθε θαη Αιίκνπ, απφ ηελ 

Διβεηία ε πεξηνρή Place de la Gare θαη Jardin de Perolles θαη απφ ηελ Αγγιία ε πεξηνρή 

Peace Garden. 
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 Δπνρή 

 

 

Γπάθημα 85: Ομάδα 7 (εποσή) 

Απφ ηελ επνρή πνπ επηιέρηεθε ν πιεζπζκφο ηεο νκάδαο παξαηεξνχκε κηα ηάζε γηα ηελ 

άλνημε κε πνζνζηφ 31,3%. 
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 Ηιηθία 

 

Γπάθημα 86: Ομάδα 7 (ηλικία) 

Δχθνια θαίλεηαη φηη νη ειηθίεο πνπ έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ κέζα ζηελ νκάδα 

είλαη κεηαμχ 18-34 εηψλ κε πνζνζηφ 51%. 
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 Φχιν 

 

 

Γπάθημα 87: Ομάδα 7 (θύλο) 

Απφ ηνλ πίλαθα γηα ην θχιν ηνπ πιεζπζκνχ βιέπνπκε φηη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο έρνπλ 

ζρεδφλ ηνλ ίδην πιεζπζκφ κέζα ζηελ νκάδα. 

Η νκάδα 7 θαίλεηαη λα δηαιέγεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο θπξίσο απφ ηξεηο ρψξεο (Διιάδα, 

Διβεηία θαη Μεγάιε Βξεηαλία). Δπίζεο νη πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή 

ζηελ επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ Διιάδα είλαη νη πεξηνρέο Καξατζθάθε θαη Αιίκνπ, απφ 

ηελ Διβεηία ε πεξηνρή Place de la Gare θαη Jardin de Perolles θαη απφ ηελ Αγγιία ε πεξηνρή 

Peace Garden. Η επνρή κε ζρεδφλ ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ λα αλήθεη ζε απηήλ είλαη ε άλνημε 

θαη ηέινο ε ειηθίεο κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ κέζα ζηελ νκάδα είλαη 18-34 ζηηο 

νπνίεο αλήθεη πάλσ απφ ηνλ κηζφ πιεζπζκφ. 

Απφ ηηο νρηψ κεηαβιεηέο πνπ καο βνήζεζαλ ζηελ νκαδνπνίεζε παξαηεξνχκε απφ ηα 

παξαθάησ γξαθήκαηα. 
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Γπάθημα 88: Ομάδα 7 (θεπμοκπαζία)       Γπάθημα 89: Ομάδα 7 (ήλιορ)  

 
 

Γπάθημα 90: Ομάδα 7 (άνεμορ)                  Γπάθημα 91: Ομάδα 7 (ςγπαζία) 

 
Γπάθημα 92: Ομάδα 7 (θωηεινόηηηα)           Γπάθημα 93: Ομάδα 7 (ανηηλιά) 
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Γπάθημα 94: Ομάδα 7(ήσορ πεπιβάλλονηορ)   Γπάθημα 95: Ομάδα 7(ακοςζηική ζπιηιού) 

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ νκάδα αλήθνπλ άηνκα πνπ ν ήιηνο ζηελ πεξηνρή ηνπο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφο φπσο θαη ε πγξαζία. Η θσηεηλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο εηλαη αξθεηή. Σέινο ε 

αθνπζηηθή ηνπ ζπηηηνχ είλαη αξθεηά ήζπρε.  

5.2.1.8. Ομάδα 8. (1198 άηνκα) 

 Υψξα 

 

Γπάθημα 96: Ομάδα 8 (σώπα) 

Δχθνια παξαηεξνχκε φηη ε θχξηα ρψξα γηα ηελ επηινγή ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ νκάδα είλαη 

ε Διιάδα κε πνζνζηφ 50.6%. 
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 Πεξηνρή 

 

Γπάθημα 97: Ομάδα 8 (πεπιοσή) 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πνπ καο δείρλεη ηα πνζνζηά ζπκκέηνρεο ησλ αηφκσλ ζηελ νκάδα 

κε βάζε ηελ πεξηνρή βιέπνπκε φηη κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηεο άιιεο πεξηνρέο έρεη ε 

πιαηεία Κξήηεο ζηελ Διιάδα κε 250 άηνκα λα επηιέγνληαη απφ εθεί. 
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 Δπνρή 

 

 

Γπάθημα 98: Ομάδα 8 (εποσή) 

Απφ ην ζρήκα γηα ηηο επνρέο παξαηεξνχκε φηη ε κεγαιχηεξε ξνή πιεζπζκνχ ζηελ νκάδα 

έγηλε ην θζηλφπσξν κε πνζνζηφ 36.4%. 
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 Ηιηθία 

 

Γπάθημα 99: Ομάδα 8 (ηλικία) 

Παξαηεξψληαο ηηο ειηθίεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο νκάδαο αλαγλσξίδνπκε φηη νη ειηθηαθέο 

νκάδεο κεηαμχ 18-44 έρνπλ ην κεγαιχηεξν αξηζκφ αηφκσλ, ηεο ηάμεσο ηνπ 58%. 
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 Φχιν 

 

Γπάθημα 100: Ομάδα 8 (θύλο) 

Η ζρέζε ηνπ θχινπ κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο νκάδαο φπσο βιέπνπκε είλαη ζρεδφλ 

ηζνξξνπεκέλε θαζψο ππάξρεη κία κηθξή δηάθνξα κε ηνπο άλδξεο λα είλαη ειαθξφο 

πεξηζζφηεξνη απφ ηεο γπλαίθεο, 643 έλαληη 551. 

πλνπηηθά παξαηεξήζακε φηη ε νκάδα 8 δηαιέγεη ην πιεζπζκφ ηεο απφ ηελ Διιάδα (ρψξα 

κε κεζνγεηαθφ θιίκα) θαη ηελ πιαηεία Κξήηεο. Σα άηνκα απηά επηιέγνληαη θπξίσο θαηά ηνπο 

κήλεο ηνπ θζηλνπψξνπ θαη είλαη ειηθίαο 18-44 εηψλ. 

Βιέπνληαο ηηο νρηψ κεηαβιεηέο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ νκαδνπνίεζε έρνπκε. 

  

Γπάθημα 101: Ομάδα 8 (θεπμοκπαζία)       Γπάθημα 102: Ομάδα 8 (ήλιορ)  
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Γπάθημα 103: Ομάδα 8 (άνεμορ)                  Γπάθημα 104: Ομάδα 8 (ςγπαζία) 

  

Γπάθημα 105: Ομάδα 8 (θωηεινόηηηα)           Γπάθημα 106: Ομάδα 8 (ανηηλιά) 

  

Γπάθημα109: Ομάδα 7(ήσορ πεπιβάλλονηορ) Γπάθημα108: Ομάδα 8(ακοςζηική ζπιηιού) 

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ φγδνε νκάδα αλήθνπλ άηνκα πνπ ε ζεξκνθξαζία, ν ήιηνο ζηελ 

πεξηνρή ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθά φπσο θαη ε πγξαζία. Τπάξρεη ρακειφο άλεκνο, ε 
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θσηεηλφηεηα αξθεηή. Γελ ππάξρεη αληειηά Σέινο ε αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

ζπηηηνχ είλαη αξθεηά ήζπρε.  
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Κεθάλαιο 6: Δπίλογορ 

Η εξγαζία απηή αλαθέξεηε ζην πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο RUROS γηα ηελ 

ζεξκηθή άλεζε ζηηο πφιεηο. Όια ηα εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ ζε αλνηρηνχο ρψξνπο, 

θπξίσο πιαηείεο. Οη έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δεθαπέληε πεξηνρέο απφ πέληε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ηελ έξεπλα ζπκπιεξψζεθαλ 9189 εξσηεκαηνιφγηα 

πεξίπνπ.  Απφ πξνεγνχκελεο εξγαζίεο έρεη βξεζεί φηη ε ζεξκηθή άλεζε ηνπ αλζξψπνπ 

επεξεάδεηε απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ζηε ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ, ζηελ πγξαζία, ζηε θσηεηλφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ζηελ αληήιηα, ζηελ αθνπζηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηνπ ζπηηηνχ (π.ρ. Thermal 

Comfort in Outdoor Urban Spaces: analysis across different European countries  Marialena 

Nikolopoulou and Spyros Lykoudis). Οη εξσηψκελνη απαληψληαο αλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ην επίπεδν άλεζεο πνπ έρνπλ εθείλε ηελ ζηηγκή, απάληεζαλ ζεηηθά ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 

81%. 

 

Γπάθημα 109: Δπίπεδα άνεζηρ 

Η εξγαζία είρε ζαλ ζηφρν λα νκαδνπνίεζε ηεο κεηαβιεηέο πνπ δείρλνπλ φηη ε ζεξκηθή 

άλεζε εμαξηάηε απφ απηέο, θαζψο λα νκαδνπνηήζεη θαη ηνλ πιεζπζκφ ν νπνίνο επεξεάδεηε 

απφ θάπνηεο κεηαβιεηέο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Αξθεηά κεγάιν πξφβιεκα ζηελ αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη φηη νη κεηαβιεηέο κεηαμχ ηνπο έρνπλ κηθξή ζπζρέηηζε. Η 

νκαδνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε (κε ηελ κέζνδν k-means) κφλν ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο 

καο έδσζε ζαθήο εηθφλα γηα ην πψο δηαιέρηεθε ν πιεζπζκφο πνπ ηελ απαξηίδεη. Σέινο ζα 

κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κία αλάιπζε γηα λα αλαπηπρηνχλ θαηάιιεια κνληέια ψζηε λα 
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κπνξέζεη λα βξεζεί ε θαηάιιειε εμίζσζε γηα ην πφζν επεξεάδεη ε θάζε κεηαβιεηή ηελ 

ζεξκηθή άλεζε ηνπ αλζξψπνπ. 
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Παπαπηήμαηα 

Το επωηημαηολόγιο από ηο ππόγπαμμα RUROS 

A. OBSERVATIONS 

Description of subject: date - time 

location in space (indicate on map below) activity 

Circle where appropriate 

•Age group: child, teenager, 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, >65 

• Sex: Male, Female 

•Clothing: T-shirt, (sleeveless/short/long) shirt, (cotton/woollen) jumper, sweatshirt 

      shorts, trousers, jeans, skirt (long, short), dress (short/long, no/short/long sleeves) 

 vest, cardigan, jacket (denim/cotton, wool), raincoat, overcoat, tie 

 umbrella 

•Cap/hat , Sunglasses 

•Earphone 

• Food/drink consumption: a) Cold drink b) Hot drink c) Food 

• Interviewee is there: 1) Alone 2) With 1 person 3) With more than 2) persons 

  4) With a dog     

• Interviewee presently stay in sunlight: 1) Yes 2) No   

             •Person making movements to screen his/her eyes from excessive light (e.g. moving hands 

above the eyes, rotating or bending the head, blinking) 

1) Yes 2) No 

•Interviewee performing a reading or writing task just before the interview: 

1) Yes 2) No 

•Interviewee watching something distant (i.e. >10m away) just before the 

interview: 1) Yes 2) No 

•Which direction sector is the Interviewee presently looking at? 

Map of the Case Study Site 
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B. QUESTIONS 

•At the moment, do you find it: 

 
very cold 

 
cool neither cool nor warm Warm very hot 

• What do you think of the sun at this moment? (only asked if sunny) 
 

 
you’d prefer more OK too much sun 

   
•What do you think of the wind at this moment? 

stale Little wind OK Windy 
Too much 

wind 

•What do you think of the humidity at this moment? 

damp OK dry 

•Are you feeling comfortable? 

yes no 

•What do you think of the luminous appearance of this space? 

very dark Dark neither dark nor bright Bright 
very 

bright 

•Do any surfaces appear noticeably glaring to you? (Some answers may not apply for certain cases) 

No 
     

Ground or Surrounding Vegetation Water Urban Canopy or 

pavement buildings 
 

surface furniture sky 

•Does the view from your position affects your appreciation of this site? 

  negatively not at all positively       

• What is your general feeling towards the sound level in this space at this 
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  moment?             

  very quiet   quiet   neither quiet nor   Noisy Very noisy 

 

        noisy       

• How would you describe the acoustic environment at your home?   

  very quiet   quiet   neither quiet nor   Noisy Very noisy 

          noisy       

         •Classify the 4 predominant of the following sounds by ‘annoyance’, ‘neither favour nor 

annoyance’, ‘favour’ (Choose 4 sounds only according to the site) 

Twittering of birds (A, N, 

F) 

Speaking from surrounding people (A, 

N, F) Vehicle parking (A, N, F) 

      

Bells of church (A, N, F) Music played on street (A, N, F) Passenger cars (A, N, F) 

Murmurs of water (A, N, 

F) Bells or music from clock (A, N, F) Passenger buses (A, N, F) 

Pedestrian crossing (A, N, 

F) Music from passenger cars (A, N, F) 

Music from stores (A, N, 

F) 

      

Insects sound (A, N, F) Children’s shouting (A, N, F) Constructions (A, N, F) 

      

•Why have you come here?……………………………………………………………… 

•Where were you before you came here? ……………………………………………… 

      •How frequently do you use the space? 1) per day.... 2) per week... 3) per month...4) per 

year… 

•Is there something you don’t like in the area? ……………………………………… 

•What is the use of open space according to your opinion? ………………………… 

• Are you local inhabitant? 1) Yes 2) No (Where are you from?……………. ) 

• Are you a? 1) pupil/student 2) working person 3) pensioner 4) housekeeper 

  5) other*…… (* ask if tourist and additionally note here) 

• What is your educational level? 1) primary school 2) secondary school 

  3) higher education 
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