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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα ατομική εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της τεχνολογίας 

Α΄ Γυμνασίου, του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και σχετίζεται με την παρουσίαση 

του θερμοκηπίου το οποίο είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της γεωργικής τεχνολογίας και το 

οποίο, μπορεί να συμβάλλει και αυτό, στην παραγωγική ανασυγκρότηση μιας χώρας. 

Το θερμοκήπιο ενσωματώνετε  στις πολλαπλές λειτουργίες που επιτελεί η γεωργία πέραν της 

παραγωγής τροφίμων και πρώτων υλών, όπως είναι η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, η 

διαμόρφωση του τοπίου, η προστασία της βιοποικιλότητας, η διατροφική ασφάλεια και η 

συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 

Η εργασία έχει τίτλο «ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ» και εντάσσεται στη γενική τεχνολογική ενότητα 

«ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ». 

Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η απόκτηση γνώσεων - μέσα από την παροχή πλήθους 

πληροφοριών – που αφορούν στην χρησιμότητα του θερμοκηπίου για τον άνθρωπο ,στην 

κατασκευή του, στον τρόπο λειτουργίας του αλλά και στην συμβολή του, μέσα από την 

εξελικτική του πορεία. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Γεωργία, θερμοκήπιο. 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

H τεχνολογία: 

H τεχνολογία προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις τέχνη και λόγος, αλλά σημαίνει κάτι 

ευρύτερο. Η τεχνολογία μπορεί να αναφέρεται σε υλικά αντικείμενα, όπως μηχανές ή σκεύη, 

αλλά και σε κάποια συστήματα. Οι πρώτοι άνθρωποι ξεκίνησαν τη σχέση τους με τη 

τεχνολογία μετατρέποντας τις φυσικές πρώτες ύλες σε απλά εργαλεία. Για εκείνη την εποχή 

τεχνολογία ήταν η ανακάλυψη της φωτιάς ή το να φτιάξουν ένα μαγειρικό σκεύος. Πράγματα 

που τα θεωρούμε σήμερα δεδομένα, για την εποχή που ανακαλύφθηκαν ήταν σημαντικά 

τεχνολογικά επιτεύγματα. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η αύξηση του μέσου όρου 

ζωής, η μείωση του σωματικού μόχθου, η μείωση του χρόνου εργασίας και η βελτίωση της 

μετάδοσης γνώσεων και ιδεών. 

 Ο ρόλος της Τεχνολογίας στη Γεωργία: 

Η γεωργική τεχνολογία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος της Γεωπονίας και της 

Τεχνολογίας. Πρέπει να είναι το εργαλείο-μέσο, που οδηγεί την ανθρωπότητα και το 



περιβάλλον σε αρμονία και παραγωγική συνύπαρξη. Οι γεωργοί, όπως όλοι οι παραγωγοί 

οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών, έχουν μια συνεχή ανάγκη να αυξάνουν την 

παραγωγικότητα - παράγοντας περισσότερα ή να βρουν τρόπους να παράγουν την ίδια 

ποσότητα με μικρότερη χρήση πόρων. Για να μεγιστοποιήσουμε λοιπόν  την παραγωγικότητα 

και να ελαχιστοποιήσουμε την επίδραση που αυτή ασκεί στο περιβάλλον, ο ζωτικός κρίκος 

είναι η τεχνολογία. Εφαρμόζοντας ορθολογικά την τεχνολογία με την οποία και οι δύο αυτοί 

στόχοι, μπορούν να εξυπηρετηθούν και  εφαρμόζοντας την επιστήμη για να ικανοποιήσουμε 

τους στόχους του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του.   

 Η Γεωργική Τεχνολογία βασίζεται στην ΓΕΩΡΓΙΑ . 

 Η ΓΕΩΡΓΙΑ είναι : 

 α) Η φυτική παραγωγή  

 β) Η ζωική  παραγωγή  

 γ) Η δασική παραγωγή  

 δ) Η αλιεία   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

1α. :  H Γεωργία 

Γεωργία είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια του 

εδάφους της γης με σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων. Μερικές φορές ο όρος 

επεκτείνεται και για τη διαδικασία της καλλιέργειας φυκιών στη θάλασσα. Στη γεωργία 

επίσης υπάγεται και η συλλογή και πρωτογενής επεξεργασία των προϊόντων αυτών των 

φυτών.  

Η γεωργία κατατάσσεται στην ελαφρά βιομηχανία, επειδή τα περισσότερα προϊόντα που 

παράγονται από αυτήν είναι προϊόντα άμεσης χρήσης από τον άνθρωπο. Παράγοντες που 

επηρεάζουν την γεωργία είναι το κλίμα και η μορφολογία του εδάφους. Η γεωργία είναι 

αντικείμενο των περισσότερων κλάδων της γεωπονίας, μαζί με τη κτηνοτροφία και την 

αλιεία. Με τη γεωργία παράγονται προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των 

ανθρώπων, των οικόσιτων ζώων αλλά και μερικά που προορίζονται για την παραγωγή άλλων 

ειδών προϊόντων ως και βιοκαυσίμων, τα τελευταία χρόνια κυρίως. 



1β : Γεωργική πρόοδος και ανάπτυξη 

Η περίπου εκθετική αύξηση του πληθυσμού είναι αυτή τη στιγμή το μείζον και πλέον 

σύνθετο από όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Μας χρειάζονται συνεχώς 

όλο και περισσότερα τρόφιμα, όλο και περισσότερες πρώτες ύλες, όλο και περισσότερη 

ενέργεια. Το διατροφικό κυρίως πρόβλημα εξακολουθεί να είναι το μεγαλύτερο, αφού 

απασχολεί το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού της γης, παρόλο 

που για εμάς που ανήκουμε στην προηγμένη ευρωπαϊκή κοινωνία δεν αποτελεί πρόβλημα 

επιβίωσης. 

Ο άνθρωπος πιεζόμενος από τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του ποτέ δεν έπαψε να 

καταβάλλει προσπάθειες, για να κατακτήσει και αξιοποιήσει προς όφελος του όσο το δυνατό 

περισσότερες εκτάσεις. Δυστυχώς όμως οι δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες. Μπορούμε να 

ισχυρισθούμε ότι έχουν εξαντληθεί πια οι δυνατότητες για εξεύρεση και αξιοποίηση και 

άλλων εκτάσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν για εκμετάλλευση πάνω στον πλανήτη. Ο 

άνθρωπος λοιπόν είναι υποχρεωμένος να επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση της 

παραγωγής τροφίμων αλλά και πρώτων υλών από τις πεπερασμένες πλέον εκτάσεις που έχει 

στη διάθεση του. Πρέπει με άλλα λόγια να επιτυγχάνει τις μεγαλύτερες δυνατές αποδόσεις 

ανά μονάδα επιφάνειας της γης. Έτσι κι αλλιώς, η γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της 

οικονομίας. Αυτό δεν οφείλεται τόσο στη χρηματική αξία των προϊόντων της, όσο στη 

σημασία αυτών των προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου. Γι αυτό όλες οι χώρες 

επιδιώκουν να στηρίζονται, κατά ένα μέρος τουλάχιστον, στη δική τους γεωργική παραγωγή, 

ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται, σε περιπτώσεις κρίσεων, οι βασικές ανάγκες 

διατροφής. 

Επίσης, για ορισμένες χώρες ή περιοχές, η γεωργία αποτελεί κυρίαρχη οικονομική 

δραστηριότητα, σε σημείο ώστε η διατήρηση και η ανάπτυξή τους να εξαρτάται από τα 

εισοδήματα που προέρχονται από το γεωργικό τομέα. 

Η γεωργική ανάπτυξη επομένως είναι μείζονος σημασίας για όλες τις οικονομίες και σ' αυτό 

δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Εκεί που υπάρχουν διαφοροποιήσεις και μάλιστα σημαντικές 

είναι η φύση της σημασίας και το μερίδιο συμμετοχής του γεωργικού τομέα στις διάφορες 

οικονομίες. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά στις 

αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Όμως και ανάμεσα σε ομάδες χωρών που 

θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία, για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλη 

είναι η φύση και συμμετοχή της γεωργίας στη συνολική δομή της οικονομίας στην Ελλάδα 

και άλλη στη Γερμανία. 

Ανεξάρτητα όμως από τα παραπάνω είναι αναγκαία η διαρκής πρόοδος, ή εκσυγχρονισμός 

κατ' άλλους της γεωργίας σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Είναι αναγκαία η 



συνεχής οργανωτική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη που αξιοποιεί τα νέα οικονομικά, 

επιστημονικά, τεχνολογικά και κοινωνικά δεδομένα με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση της κοινωνίας. Στην ευρεία αυτή αντίληψη περί 

προόδου θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι απαραίτητες θεσμικές αλλαγές και η σύγχρονη 

οργάνωση της παραγωγής. 

Ο καλύτερος ορισμός για την "πρόοδο" ορίζει την έννοια αυτή ως τον ρυθμό ή βαθμό που ο 

άνθρωπος ξεπερνά τις δυσκολίες του. Όταν καταπονείται κάποιος επί 20 ώρες για να φθάσει 

από την Αθήνα στο Σούνιο με τα πόδια, ενώ το αυτοκίνητο τον μεταφέρει εκεί μόνο σε 1
1/2

 

ώρα, η εξοικονόμηση των 18
1/2 

ωρών και η αποφυγή της κόπωσης δίνουν το μέτρο της 

επιθυμητής προόδου που απολαμβάνουμε. 

Γενικά εκσυγχρονισμός είναι η κατεύθυνση προς την επιθυμητή αλλαγή. Όταν μια χώρα ή 

ένας τομέας παραγωγής (όπως ο αγροτικός) επιτυγχάνουν τα χαρακτηριστικά των 

αναπτυγμένων χωρών ή τομέων παραγωγής (π.χ. του βιομηχανικού κλάδου), τότε έχουμε 

εκσυγχρονισμό. 

Σε πλέον συγκεκριμένο και μετρήσιμο επίπεδο, κατά τον γνωστό ορισμό του Arthur Lewis 

(βραβείο Νόμπελ Οικονομίας), ο εκσυγχρονισμός στην αγροτική οικονομία εκτιμάται με την 

άνοδο της παραγωγής κατά κεφαλήν εργαζομένου. Αυτό σημαίνει ότι ο αγρότης από τη μια 

πλευρά βελτιώνει την παραγωγική του επίδοση και από την άλλη εξυψώνει ταυτόχρονα το 

βιοτικό του επίπεδο, αυξάνοντας την κατά κεφαλήν κατανάλωση επιθυμητών αγαθών και 

υπηρεσιών.  

 

1γ : Τα κυριότερα μέσα γεωργικών καλλιεργειών 

Το 1829, με την εφεύρεση της ατμάμαξας, η δύναμη του ατμού χρησιμοποιήθηκε στη 

μεταφορά προϊόντων. Μέχρι τότε τις ανάγκες της μαζικής μεταφοράς εξυπηρετούσαν 

αποκλειστικά τα πλωτά μέσα κατά μήκος των ακτών και στα ποτάμια. 

Ο χάλυβας αποτέλεσε ένα σημαντικό κατασκευαστικό υλικό και χρησιμοποιήθηκε ευρέως 

στην κατασκευή κτιρίων και μηχανημάτων. Ο γεωργικός τομέας ως εκ τούτου στηρίχθηκε σε 

μεγάλο ποσοστό σε αυτό το σκληρό αναλλοίωτο στο χρόνο υλικό, τόσο στον τομέα της 

γεωργικής μηχανικής, όσο και στον τομέα των γεωργικών βιομηχανιών. 

Μεγάλη ώθηση για τη γεωργική έρευνα και τεχνολογία πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, όταν 

το 1862 καθιερώθηκε το "land grant university" σύστημα που ήταν ένα πρόγραμμα για 

ίδρυση κολλεγίων και πανεπιστημίων. Εικοσιπέντε χρόνια αργότερα ιδρύθηκαν επισήμως 

γεωργικοί πειραματικοί σταθμοί. 



Το ατσάλινο αλέτρι (τρακτέρ) που ανακάλυψε ο Deere και η θεριστική μηχανή του 

McCormick έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αρχική εκμηχάνιση της γεωργίας. Σημαντικότερη 

όλων όμως θεωρείται η εφεύρεση της μηχανής εσωτερικής καύσης. Η ανακάλυψη της 

βενζινομηχανής του Otto προηγήθηκε της πετρελαιομηχανής του Diesel το 1893. Οι 

γεωργικοί ελκυστήρες που δούλευαν με ατμό και πετρέλαιο σταδιακά επικράτησαν στους 

αγρούς στα χρόνια που προηγήθηκαν του Β' παγκόσμιου πολέμου. Η ηλεκτρική ενέργεια 

χρησιμοποιήθηκε στο γεωργικό χώρο το 1930 και είχε άμεση θετική επίδραση, τόσο στην 

ποιότητα ζωής, όσο και στην παραγωγικότητα των γεωργών. 

Την ίδια χρονική περίοδο συνθετικά λιπάσματα παρασκευάστηκαν από ανόργανες ουσίες και 

διατέθηκαν, αντικαθιστώντας ή συμπληρώνοντας τα φυσικά λιπάσματα όπως τα 

προερχόμενα από τα ζώα. Σε συνδυασμό με τις εδαφολογικές αναλύσεις οι αγρότες 

προχώρησαν στον προσδιορισμό των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και στη ρύθμιση 

αυτών που βρίσκονται σε ανεπάρκεια. 

Οι σπόροι υβριδίων δημιουργήθηκαν από τη διασταύρωση καθαρών ποικιλιών φυτών. Τα 

φυτά που αναπτύσσονται από υβρίδια έχουν συνήθως μεγαλύτερη αξία από αυτή των 

αρχικών φυτών. 

Η ικανότητα για έλεγχο της εδαφικής γονιμότητας και για ρύθμιση των θρεπτικών στοιχείου 

οδήγησε στη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών. Όταν σ' αυτές τις τεχνολογίες 

προστέθηκε η χρήση υβριδίων αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο οι αποδόσεις. 

 

1δ: Η εξέλιξη της γεωργικής τεχνολογίας 

Η εμφάνιση των γεωργικών τεχνολογιών συμπίπτει με την προσπάθεια των πρώτων 

ανθρώπων να φτιάξουν εργαλεία με σκοπό τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Κάποιοι 

πολιτισμοί εξημέρωσαν άγρια ζώα παρέχοντας με αυτό τον τρόπο μια αξιόπιστη προμήθεια 

τροφής, αλλά και δέρματος για ρούχα. Άλλοι αρχικοί πολιτισμοί έμαθαν να συλλέγουν 

σπόρους και στη συνέχεια να καλλιεργούν φυτά που παράγουν σπόρους. Τα πρώτα εργαλεία 

που χρησιμοποιήθηκαν για αναζήτηση τροφής και ρουχισμού ήταν πολύ απλά όπως μια 

ράβδος για φύτευση σπόρων και μυτερές πέτρες για κοπή ή ελάχιστα πιο εξειδικευμένα. 

Αργότερα τα πέτρινα εργαλεία αντικαταστάθηκαν από ορειχάλκινα και μετά την πάροδο 

αρκετών αιώνων στην κατασκευή των εργαλείων χρησιμοποιήθηκε ο σίδηρος. Η χρήση των 

ζώων στις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών οδήγησε στην ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων 

μεταξύ των πρώτων πολιτισμών. Σημαντική εξέλιξη στη γεωργική τεχνολογία αποτέλεσε η 

καλλιέργεια της γης με εργαλεία που κινούνταν με τη βοήθεια αγροτικών ζώων, γιατί αύξησε 

σημαντικά την καλλιεργούμενη εδαφική επιφάνεια (σε σχέση με εκείνη που καλλιεργούσε ο 



άνθρωπος με τα χέρια του). Το σιδερένιο αλέτρι αποτέλεσε επίσης σημαντικό βήμα στην 

εξέλιξη της γεωργίας, όταν αντικατέστησε το ξύλινο που πρώτο χρησιμοποιήθηκε στη 

Μεσοποταμία και την Αίγυπτο το 3000 π.Χ . Η εφεύρεση του τροχού και η χρήση του στη 

μεταφορά ήταν ένας άλλος σημαντικός σταθμός για την τεχνολογία που επέτρεψε τη 

μεταφορά των προϊόντων της φυτικής παραγωγής και των εμπορευμάτων με κάρα και 

άμαξες. 

 

1ε: Γεωργία και ανάγκη για θερμοκήπιο  

Αν θέλαμε με μία λέξη να χαρακτηρίσουμε τη σύγχρονη γεωργία, αυτή δεν θα μπορούσε να 

ήταν άλλη από την «εντατικοποίηση». Βασικός της στόχος είναι η αύξηση της παραγωγής, Η 

γεωργική παραγωγή όμως του ανοιχτού αγρού, συχνά εξαρτάται από ασταθείς και αβέβαιης 

εξέλιξης μετεωρολογικούς παράγοντες. Με το θερμοκήπιο περιορίζεται το μέγεθος του 

ελεύθερου φυσικού χώρου, για να καταστεί δυνατό να ρυθμιστούν, με οικονομικά αποδεκτό 

τρόπο, οι παράγοντες του περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη και παραγωγή των 

φυτών. Παράγοντες που έχουν σχέση με το κληρονομικό δυναμικό του φυτού και παράγοντες 

του περιβάλλοντος, όπως η ακτινοβολία, η θερμότητα, η υγρασία, το διοξείδιο του άνθρακα 

κ.ά. 

Η παραγωγή επομένως στο θερμοκήπιο εξαρτάται από ρυθμιζόμενης εξέλιξης παράγοντες 

και γι’ αυτό η γεωργική καλλιέργεια που γίνεται σ’ ένα σύγχρονο θερμοκήπιο έχει σχεδόν 

όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά της βιομηχανικής παραγωγής.. Η ανάπτυξη των φυτών δεν 

εξαρτάται πλέον από την τύχη, αλλά από τους χειρισμούς του ανθρώπου. 

Γενικά, σ’ ένα θερμοκήπιο που έχει σχεδιαστεί και εξοπλιστεί με βάση τη σύγχρονη 

τεχνολογία, είναι δυνατό να γίνει ρύθμιση της τιμής σχεδόν όλων των παραγόντων του 

περιβάλλοντος που επιδρούν στην ανάπτυξη και παραγωγή των φυτών, έτσι ώστε η ανάπτυξη 

και παραγωγή να κινηθεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση χρονικά, ποσοτικά και ποιοτικά. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 

2α: Τι είναι θερμοκήπιο; 

Θερμοκήπιο είναι η κατασκευή που καλύπτεται με διαφανές υλικό έτσι που να μπορεί να 

διαπερνά άπλετος φυσικός φωτισμός αναγκαίος για την εξέλιξη των φυτών. Το 

χαρακτηριστικό των θερμοκηπίων είναι ότι διαφέρουν από άλλες κατασκευές όπως τα 

χαμηλά σκέπαστρα, τα σπορεία, και τα θερμοσπορεία επειδή αυτά είναι πολύ πιο ψηλά, 



ευρύχωρα ώστε να εργάζεται ο άνθρωπος με ευκολία. Μέσα στο θερμοκήπιο δημιουργούνται 

οι κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή των φυτών αλλά και την προστασία των αγροτών 

ακόμα και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες.  

 

Τα θερμοκήπια αποτελούνται συνήθως από το γυαλί ή το πλαστικό. Μέσα σε αυτά 

υπάρχει μια συγκέντρωση της θερμότητας. Αυτό οφείλεται στην εισερχόμενη ακτινοβολία 

από τον ήλιο που θερμαίνει τις εγκαταστάσεις και το χώμα. Ακόμα κι έτσι, ο αέρας 

διατηρείται και εφοδιάζεται μέσα στα θερμοκήπια, ανεξάρτητα από το ολόκληρο μέγεθός 

του. 

Η δημιουργία του θερμοκηπίου έχει σαν αποτέλεσμα την προστασία των φυτών από 

διάφορες καιρικές συνθήκες (αέρα, βροχή, χιόνι και χαλάζι), την δυνατότητα 

ρύθμισης του περιβάλλοντος (ακτινοβολία, θερμοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του 

άνθρακα) του με την τοποθέτηση του κατάλληλου εξοπλισμού. Τέλος επειδή ο 

χώρος είναι περιορισμένος υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου των διαφόρων ασθενειών 

των φυτών με αποτέλεσμα την γρήγορη και ομαλή ανάπτυξή τους. Με την απλή 

κατασκευή του θερμοκηπίου χωρίς ειδικό εξοπλισμό μπορούμε να πετύχουμε: 

1. αποφυγή ζημιών στα φυτά και επομένως στην παραγωγή από αέρα, βροχή χαλάζι 

και χιόνι, 

2. παραγωγή φυτικών προϊόντων πρώιμη ή όψιμη. 

Σε θερμοκήπια με εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορούμε να ρυθμίσουμε με ακρίβεια 

τους περιβαλλοντικούς παράγοντες ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή των προϊόντων 

σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας 

με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Για να υπάρξει το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο θερμοκήπιο και οι απαραίτητες 

συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών επενδύουμε κάποια κονδύλια που 

προσδιορίζονται: 

1. Από την σωστή κατασκευή 

2. Την τοποθέτηση κατάλληλου εξοπλισμού και 

3. Την ικανότητα του καλλιεργητή να χρησιμοποιήσει και να διανέμει ορθά τα 

εφόδια που έχει. 

 

 

2β: Τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων 

 



Βασικοί τύποι θερμοκηπίων σε σχέση με το σχήμα της κατασκευαστικής μονάδας: 

 

Τα θερμοκήπια διαφέρουν μεταξύ τους, από κατασκευαστικής πλευράς, στο σχήμα και στις 

διαστάσεις της βασικής τους μονάδας, καθώς και στα χρησιμοποιούμενα υλικά σκελετού και 

κάλυψης. 

Βασική κατασκευαστική μονάδα ενός θερμοκηπίου είναι το μικρότερο πλήρες τμήμα του, το 

οποίο επαναλαμβανόμενο κατά μήκος και κατά πλάτος σχηματίζει το σύνολο. 

Ανάλογα με το σχήμα των θερμοκηπίων διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι: 

1) Αμφίρρικτο 

Ο τύπος αυτός έχει βασικά το πιο κάτω σχήμα (σχ.1) 

 

                                        Σχήμα 1 

 

1α Αμφίρρικτο απλό  

Λέμε το θερμοκήπιο που σχηματίζεται με την κατά μήκος επανάληψη της κατασκευαστικής 

μονάδας (σχ.1α). 

 

Σχήμα 1α 

 

1β Αμφίρρικτο πολλαπλό: 

Μήκος 

Πλάτος 

Ύψος 

Ύψος χαμηλής 
πλευράς 



Λέμε το θερμοκήπιο που σχηματίζεται με την κατά μήκος και πλάτος επανάληψη της 

κατασκευαστικής μονάδας (σχ.1β)   

 

             Σχήμα 1β 

 

2. Τοξωτό 

Το θερμοκήπιο που η απλή κατασκευαστική του μονάδα καθορίζεται από δύο συνεχόμενα 

τόξα και έχει το παρακάτω σχήμα. 

 

        

2α Τοξωτό απλό 

Λέμε το θερμοκήπιο που σχηματίζεται με την κατά μήκος επανάληψη της κατασκευαστικής 

μονάδας (σχ.2α) 

 

   Σχήμα 2α 

3. Τροποποιημένο τοξωτό 

 

Σχήμα 2 



Το θερμοκήπιο που η απλή κατασκευαστική του μονάδα έχει το παρακάτω σχήμα 

(ορθοστάτες και τοξωτή στέγη) 

 

3α Τροποποιημένο τοξωτό απλό 

Το θερμοκήπιο που σχηματίζεται από την κατά μήκος επανάληψη  της κατασκευαστικής τους 

μονάδας (σχ.3α) 

 

 

Σχήμα 3α 

3β Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό 

Λέμε το θερμοκήπιο που σχηματίζεται από την κατά μήκος και πλάτος επανάληψη της 

κατασκευαστικής τους μονάδας (σχ.3β) 

 

          Σχήμα 3β 

 

 

 

 

Σχήμα 3 



Υλικά κατασκευής σκελετών θερμοκηπίων 

 

α. Ξυλεία 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης του ξύλου σαν υλικού κατασκευής του σκελετού των 

θερμοκηπίων ορίζονται τα παρακάτω. 

- Τυποποιημένα θερμοκήπια 

Στα ξύλινα τυποποιημένα θερμοκήπια κρίνεται απαραίτητη η χρησιμοποίηση εμποτισμένης 

ξυλείας, εκτός από τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται (ξυλεία, καστανιάς, ορισμένα είδη 

αφρικάνικης ξυλείας κ.λ.π.) Ο εμποτισμός της ξυλείας πρέπει να γίνεται σε όλη τη μάζα του 

ξύλου. με κατάλληλα συντηρητικά που δεν είναι τοξικά για τα φυτά. 

β. Μέταλλα 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης μετάλλων σαν υλικό κατασκευής του σκελετού των 

θερμοκηπίων όλα τα μεταλλικά μέρη του σκελετού θερμοκηπίου θα πρέπει να είναι 

γαλβανισμένα.  

γ. Αλουμίνιο  

Όταν γίνεται χρήση του αλουμινίου σαν υλικού κατασκευής του σκελετού πρέπει να έχει τις 

κατάλληλες διατομές και να είναι κατάλληλα ανοδιωμένο.  

Επίσης στα σημεία που έρχεται σε επαφή με άλλα μεταλλικά μέρη ή σκυρόδεμα θα πρέπει να 

παρεμβάλλεται διαχωριστική μεμβράνη (π.χ. πισόχαρτο) για να αποφεύγεται η διάβρωση. 

 

Υλικά κάλυψης θερμοκηπίων 

Τζάμι 

Το ελάχιστο πάχος του τζαμιού (απλού ή MARTELE) θα πρέπει να είναι 4 mm. 

Σκληρά πλαστικά 

Τα υλικά κάλυψης των θερμοκηπίων της κατηγορίας αυτής δεν πρέπει να έχουν περατότητα 

μικρότερη από το 80 % της περατότητας του γυαλιού για μια χρονική περίοδο 10 χρόνων 

κάτω από συνθήκες αγρού. 

Φύλλα πλαστικά 

Τα πλαστικά φύλλα πολυαιθυλενίου θα πρέπει να φέρουν σταθεροποιητή και το πάχος τους 

στη στέγη του θερμοκηπίου να είναι τουλάχιστον 170 μικρά και στις μεγάλες πλευρές 125 

μικρά. 

Στα σημεία επαφής των μεταλλικών και ξύλινων μερών του σκελετού με το πλαστικό 

συνιστάται να βάφεται αυτό (το πλαστικό) με λευκό πλαστικό χρώμα.  

Συνίσταται επίσης όπου είναι δυνατό να περιορίζονται τα καρφώματα κατά την στερέωση και 

να πιάνεται το πλαστικό με θηλύκωμα και συνεχείς κατάλληλους συνδετήρες (κλιπς). 



 

Θεμελίωση – προσανατολισμός – εγκατάσταση  

 

Το έδαφος κατά την εγκατάσταση του θερμοκηπίου να μην είναι οργωμένο ή να μη 

προέρχεται από επιχωματώσεις.   

Το επίπεδο θεμελίωσης να βρίσκεται στο ανέγγιχτο (στερεό) τμήμα του εδάφους. Το βάθος 

θεμελίωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 cm από την επιφάνεια του εδάφους. 

Για τη θεμελίωση των τυποποιημένων θερμοκηπίων απαιτείται η χρήση σκυροδέματος. Η 

θεμελίωση να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεταφέρονται με ασφάλεια τόσο τα 

οριζόντια όσο και τα κατακόρυφα φορτία και να αποφεύγονται οι διαφορικές καθιζήσεις που 

είναι δυνατό να βλάψουν τον φέροντα σκελετό και το υλικό κάλυψης. 

Στα τοξωτά θερμοκήπια χωρίς περιφερειακά (οριζόντια) ανοίγματα,  μπορεί να μη 

χρησιμοποιηθεί σκυρόδεμα. Εξυπακούεται ότι η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί θα παρέχει 

την απαραίτητη ασφάλεια. 

Προσανατολισμός 

Συνιστάται ο κορφιάς να είναι προς την ίδια κατεύθυνση με τον επικρατούντα επικίνδυνο 

άνεμο. 

Εγκατάσταση 

Συνιστάται για λειτουργικούς λόγους της θερμοκηπιακής εκμετάλλευσης η καλυπτόμενη με 

θερμοκήπια επιφάνεια να καταλαμβάνει τα 2 / 3 του αγροτεμαχίου εγκατάστασης. 

 

 

2γ: Φωτογραφίες σχετικά με το θερμοκήπιο - από τα μικρά θερμοκήπια… στα 

μεγαλύτερα… 

 

   



           

 

     

 

   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                  

 

 

    

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

 

3α: Ιστορικά στοιχεία 

Οι κινέζοι ήταν εκείνοι που πριν από πολλές χιλιετηρίδες καλλιεργούσαν φυτά 

έξω από το φυσικό τους περιβάλλον. Στην Περσία και Αίγυπτο καλλιεργούσαν σε 

μεγάλα δοχεία λουλούδια που στόλιζαν τους Πρίγκιπες και τους Βασιλιάδες σε 

διάφορες γιορτές του χρόνου. Αναφέρεται ότι στα χρόνια της Ελληνικής μυθολογίας 

οι γυναίκες θρηνούσαν τον Άδωνη και στόλιζαν τα σπίτια τους με σπάνια άνθη και 

φυτά που καλλιεργούσαν σε κλειστούς χώρους.  

Από τον Πλάτωνα συγγραφέα του 5ου αιώνα π.χ. μαθαίνουμε ότι γίνονταν διάφορες 

εκδηλώσεις λατρείας μεταξύ των οποίων και η λεγόμενη ως « Κήποι του Άδωνη ». 

Αυτοί ήταν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι μέσα στους οποίους μεγάλωναν φυτά με 

πολύ γρήγορο ρυθμό σε αντίθεση με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο Θεόφραστος (372- 

287 π.χ.) αναφέρει ότι η καλλιέργεια των εκτός εποχής φυτών γινόταν σε καρότσια 

μέσα στα οποία υπήρχαν δοχεία που τα μετέφεραν όταν έπεφτε η θερμοκρασία 

κυρίως τη νύχτα σε μέρος που ήταν σκεπασμένο (περιστύλιο) για να τα 

προστατέψουν από το κρύο. 

Στην εποχή των Ρωμαίων έγιναν εντατικές προσπάθειες καλλιέργειας πρώιμων 

λαχανικών και ανθέων. Την εποχή του αυτοκράτορας Νέρων κατασκευάστηκε 

θερμαινόμενος χώρος χρησιμοποιώντας υλικά τάλκη και μίκα με την επίβλεψη 

γιατρού για την καλλιέργεια αγγουριού το χειμώνα. Οι Ρωμαίοι τον 1ο μ.Χ. αιώνα 

καλλιεργούσαν φρούτα και κηπευτικά σε θερμοσπορεία γνωστά ως (Culumella 63 μ.Χ.). 

Ο κηπουρός του Τιβέριου Καίσαρα για να του προσφέρει καθημερινά σαλάτα με αγγούρι, 

χρησιμοποιούσε μεγάλα δοχεία, που τα γέμιζε με μισοχωνεμένη κοπριά. Τα δοχεία 

σκεπάζονταν με διαφανείς επιφάνειες του ορυκτού μικα που διατηρούσαν τη ζέστη που 

προήρχετο από τη ζύμωση της κοπριάς και επέτρεπαν την είσοδο του φωτός στο χώρο του 

φυτού. 

Όπως προκύπτει από τις μελέτες στην αρχαία Κίνα έφτιαχναν τοίχο με τούβλα στη 

νότια μεριά που θερμαινόταν από τον ήλιο όλη την ημέρα, εκεί σε γωνία 30-40
ο
 

έβαζαν στηρίγματα από καλάμια και τα κάλυπταν με λαδόχαρτο. Μεταξύ τοίχου και 

λαδόχαρτου αναπτυσσόταν θερμοκρασία η οποία βοηθούσε αρκετά τα φυτά που 

καλλιεργούσαν εκεί κυρίως στη διάρκεια της νύχτας. 



Στην Πομπηία ανακαλύφθηκαν κατασκευές από ειδικό γυαλί. Τα δοχεία με τα φυτά 

τοποθετούνταν σε τραπέζια με διάτρητη επιφάνεια κάτω από την οποία υπήρχαν αναμμένα 

κάρβουνα. Η θερμοκρασία που έβγαινε από τα κάρβουνα καθώς ανέβαινε πάνω θέρμαινε τα 

φυτά. 

Η θέρμανση του θερμοκηπίου με ζεστό νερό εμφανίζεται στην Αγγλία το 1675 με τον 

Evelyn. Ενώ το 1788 χρησιμοποιήθηκε ο ατμός για πρώτη φορά στην θέρμανση 

θερμοκηπίου στο Northwich της Αγγλίας εφαρμόζοντας σε πολλά θερμοκήπια της 

περιοχής ως το 1820. 

 

Κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα το θερμοκήπιο δεν αναφέρετε πουθενά, κάνει την 

εμφάνισή του ξανά τον 17ο αιώνα . 

Το 1385 χρησιμοποιήθηκε στη Γαλλία το γυαλί για να προστατέψει τα φυτά από το κρύο. Τη 

Γαλλία μιμήθηκαν η Αυστρία με τον Francis I. το 1753 και η Ρωσία το 1762. Οι εξερευνητές 

και οι έμποροι τον16ο αιώνα της μετέφεραν αρχικά στην Ιταλία έπειτα στην Ολλανδία 

αργότερα στην Αγγλία, φυτά εξωτικά γιατί δεν ήταν εύκολο να αναπτυχθούν στο κλίμα της 

Β. Ευρώπης. Εκεί έφτιαξαν τους λεγόμενους Βοτανικούς κήπους μέσα στους οποίους 

φύτευαν και παρακολουθούσαν εξωτικά φυτά με εξαίσιο άρωμα και ζουμερούς καρπούς. 

Τον 17ο αιώνα της στην αριστοκρατία της Β. Ευρώπης άρεσε η χρήση των εξωτικών φυτών 

(γνωστά για τη βοτανική και φαρμακευτική ιδιότητά τους) ως καλλωπιστικών. Για να τα 

προστατέψουν από το κρύο τα έβαζαν σε μεγάλα δωμάτια θερμαινόμενα με σόμπες. Εκεί 

μπορούσαν να μείνουν όλες τις κρύες ημέρες του χειμώνα και έπειτα τα έβγαζαν στην 

ύπαιθρο. 

 

Τον 18ο αιώνα της είχε πλήρως αναγνωρισθεί η αξία του καλού φωτισμού στην υγιή 

ανάπτυξη των φυτών και άρχισε ο υπολογισμός της γωνίας κλίσης των υαλοπινάκων, 

ώστε να εισέρχεται η μεγαλύτερη ποσότητα φωτισμού στο χώρο όπου βρίσκονται τα 

φυτά. To 1710 o Boerhaave κατευθύνει την τοποθέτηση των υαλοπινάκων σε κάθετη 

θέση με τις ακτίνες του ήλιου ώστε να εισχωρούν στα φυτά τις κρύες μέρες του χειμώνα. 

 Οι Ολλανδοί ήταν μεταξύ των πρώτων που χρησιμοποίησαν στέγη και κεκλιμένα τοιχώματα 

από γυαλί. Χρησιμοποίησαν την θερμοκουρτίνα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τη 

κατασκευή του διπλού τοιχώματος χρησιμοποιώντας το λαδόχαρτο σαν δεύτερο κάλυμμα. 

Αυτοί καλλιέργησαν πρώιμα σταφύλια και εσπεριδοειδή. 

Το θερμοκήπιο εξελίχθηκε αρκετά το 19ο αιώνα, ενώ ορισμένοι νεωτερισμοί εκείνης της 

εποχής χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα. Το 1816 χρησιμοποιήθηκε για τον εξαερισμό 

του θερμοκηπίου ο πρώτος αυτόματος μηχανικός θερμοστάτης. Αυτόν τον αιώνα έγινε επίσης 



η αρχή στις κατασκευές πολλαπλών θερμοκηπίων με κορυφές και υδρορροές. Το 

παραδοσιακό θερμοκήπιο κατασκευάζεται από ξύλο για πρώτη φορά προτείνεται για την 

κατασκευή του θερμοκηπίου ο σίδηρος και το γυαλί. 

Τον 20ο αιώνα βελτιώθηκαν κατά πολύ οι κατασκευές και οι τεχνικές των θερμοκηπίων. 

Επίσης εξελίχτηκαν τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού μερικά από αυτά είναι 

αερόθερμα, το σύστημα μείωσης της θερμοκρασίας με εξάτμιση νερού, τα αεροστήρικτα 

θερμοκήπια, τα φυτοτρόνια, θάλαμοι ανάπτυξης φυτών, τα σπορεία που θερμαίνονται με 

ηλεκτρισμό, οι θάλαμοι υδρονέφωσης, η εκμηχάνιση εργασιών στα θερμοκήπια και η 

θέρμανση με ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια και πολλά άλλα.  

Τα θερμοκήπια εξελίσσονται από πλευράς υλικών κατασκευής. Φτιάχνονται θερμοκήπια από 

ξύλο, σίδερο γαλβανισμένο, και αλουμίνιο. Η κάλυψη του θερμοκηπίου με πλαστικό 

εύκαμπτο έφερε την μεγάλη διάδοση των θερμοκηπίων. Η εξέλιξη των γνώσεων της 

ηλεκτρονικής και η εγκατάσταση του υπολογιστή στο θερμοκήπιο επέτρεψαν την ανάπτυξη 

πολλών εργασιών αυτόματα και με ακρίβεια ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα. Επίσης η ανάπτυξη ποικιλιών και υβριδίων σε σχέση με τον έλεγχο του 

περιβάλλοντος του θερμοκηπίου έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής. 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ένας άλλος τύπος θερμοκηπίων, τα λεγόμενα 

χημικά θερμοκήπια. Αυτά δεν είναι τίποτε περισσότερο από χημική ουσία που 

μοιάζει με αφρό και που μ’ αυτή ραντίζουν τα φυτά σε πολύ μεγάλες εκτάσεις. Η 

χημική ουσία καλύπτει τελείως τα φυτά και τα προστατεύει από το κρύο. Λειτουργεί 

δηλ. με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν και τα θερμοκήπια από πλαστικό. Ο τρόπος 

αυτός ακόμη βρίσκεται στο στάδιο των ερευνών και του πειραματισμού και, 

σύμφωνα με τις απόψεις των ερευνητών θα λύσει το πρόβλημα της μαζικής 

καλλιέργειας των εκτός εποχής φυτών. 

 

Παγκοσμίως λειτουργούν περίπου 1.500.000 στρ. με θερμοκήπια και το 87% είναι 

με κάλυψη από πλαστικά υλικά ενώ το 13% από υαλοπίνακες. 

 

3β: Η εξέλιξη του θερμοκηπίου στην Ελλάδα 

Η κατανομή των θερμοκηπιακών καλλιεργειών  στην Ελλάδα 

φαίνεται στον πίνακα: 

 

Γεωγραφικό διαμέρισμα στρ. % 

Κρήτη 20.106 36,0 

Πελοπόννησος και Δυτική Στερεά Ελλάδα 14.718 26,3 



Δυτική και Κεντρική Μακεδονία 6.688 12,0 

Αττική και νήσοι 8.603 15,4 

Ήπειρος 

 

2.192 3,9 

Θεσσαλία 

 

2.516 4,5 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

 

1.067 1,9 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                 55.890        100 

 

Το 1955 για την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών, ξεκίνησαν οι πρώτες 

συστηματικές εγκαταστάσεις θερμοκηπίων στη χώρα μας, στις περιοχές των Αθηνών 

και Σκάλας Λακωνίας. Τα πρώτα θερμοκήπια ήταν γυάλινα και προοριζόταν για 

ανθοκομικές καλλιέργειες. Λίγο μετά το 1961 όμως, με τη χρησιμοποίηση του 

πλαστικού φύλλου πολυαιθυλενίου ως υλικού κάλυψης των θερμοκηπίων, ξεκίνησε 

ουσιαστικά η εξάπλωσή τους αφού πέρασε ένα διάστημα δοκιμασίας 4-5 χρόνων. 

 Το υλικό αυτό διευκόλυνε ιδιαίτερα τους καλλιεργητές λόγω της εύκολης 

προσαρμογής του σε οποιοδήποτε σχήμα σκελετού και κυρίως λόγω της χαμηλής 

τιμής του, με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια και να 

κατασκευάζουν μόνοι τους τα θερμοκήπια για την παραγωγή των πρώιμων 

κηπευτικών. Στη συνέχεια βέβαια βελτιώθηκαν σημαντικά οι κατασκευές με τη 

βοήθεια αρκετών βιοτεχνιών κατασκευής που δημιουργήθηκαν. Έτσι παρατηρήθηκε 

μια σημαντική ανάπτυξη των θερμοκηπίων, τα οποία έφτασαν στα 46.441 στρέμματα 

το 2003. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην αύξηση των θερμοκηπιακών 

εκτάσεων στην Ελλάδα είναι: 

1. Οι εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της χώρας. 

2. Το κλίμα που επικρατεί σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας είναι ευνοϊκό και 

δίνεται η δυνατότητα καλλιέργειας σε πολύ απλές κατασκευές χωρίς ακριβό 

εξοπλισμό. 

3. Η εξασφάλιση εισοδήματος από μικρής έκτασης γεωργικό έδαφος 

(εντατικοποίηση των καλλιεργειών). 

4. Η αύξηση της ζήτησης των πρώιμων κηπευτικών στην εσωτερική αγορά. 

5. Η γεωργική πολιτική του κράτους που έστρεψε το ενδιαφέρον των αγροτών στην 

προώθηση των καλλιεργειών αυτών με τη θέσπιση οικονομικών κινήτρων και την 

εκτέλεση αρδευτικών και άλλων έργων.  

6. Η ποιότητα των παραγόμενων κηπευτικών ευνοείται από τις κλιματολογικές 



συνθήκες. (χρώμα, γεύση, εμφάνιση) 

7. Η απασχόληση πολλών εργατικών χεριών την χειμερινή περίοδο που είναι δύσκολο 

η εύρεση εργασίας. 

8. Η αύξηση της παραγωγής έχει σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη την εξαγωγών εκτός 

εποχής κηπευτικών σε χώρες με δυσμενής κλιματολογικές συνθήκες. 

9. Η καλλιέργεια κηπευτικών στα θερμοκήπια αποδίδουν μεγάλη ποσότητα προϊόντων 

και κατ’ επέκταση ικανοποιητικό εισόδημα. 

10. στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των εκτός εποχής κηπευτικών υψηλής 

ποιότητας, 

11. στη αλλαγή της νοοτροπίας της κοινωνίας σε καταναλωτική (κοινωνία της 

αφθονίας) 

12. στις νέες αντιλήψεις, νέα πρότυπα ( ο καλλωπισμός, προβλήματα υγείας 

προϋποθέτει την χρήση δίαιτας, την κατανάλωση νωπών κηπευτικών εκτός εποχής). 

Οι περιοχές της Ελλάδος που αναπτύχθηκαν τα θερμοκήπια είναι η Κρήτη, η 

νοτιοδυτική Πελοπόννησος, η Πρέβεζα και η Κεντρική Μακεδονία. 

Οι έρευνες στις καλλιέργειες των κηπευτικών στην χώρα μας γίνονται σε διάφορα 

ινστιτούτα κηπευτικών, στους σταθμούς γεωργικής ανάπτυξης και στα τμήματα 

λαχανοκομίας των κέντρων γεωργικής έρευνας που βρίσκονται διάσπαρτα σε 

ολόκληρη την χώρα. (Αθηνών, Λάρισας και Θεσσαλονίκης). Οι κατασκευαστικές 

έρευνες των θερμοκηπίων γίνονται στο τμήμα Λαχανοκομίας του κέντρου γεωργικής 

έρευνας Βόρειας Ελλάδας και στην ανώτατη γεωπονική σχολή Αθηνών. Αποσκοπούν 

στην βελτίωση των κατασκευών, στην μελέτη των ιδιοτήτων των πλαστικών, στη 

ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών στα θερμοκήπια και στη μελέτη συμπεριφοράς 

των καλλιεργειών στα μέσα κλιματισμού. Εκτός των κρατικών ιδρυμάτων ασχολούνται 

πολλές βιομηχανίες με τις κατασκευές των σκελετών, με το πλαστικό κάλυψης οροφής καθώς 

και με τα συστήματα άρδευσης των καλλιεργειών 

 

Στις νότιες περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. στη νότια Μεσσηνία και στην Κρήτη, οι 

κατασκευές είναι πολύ ελαφριές, αποτελούνται από πλαστικό απλωμένο πάνω σε 

ξύλινο σκελετό, χωρίς να θερμαίνεται. Στα θερμοκήπια καλλιεργούνται φυτά κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, που δεν είναι δυνατό να ευδοκιμήσουν έξω στον ανοιχτό 

χώρο. 

 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνική της καλλιέργειας μέσα στα θερμοκήπια έχει 

αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό. Έτσι, όλο το χρόνο στην πατρίδα μας παράγονται 

προϊόντα τέτοια όπως π.χ. ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκύθια κλπ. , που καλύπτουν 



τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, ενώ ένα μεγάλο μέρος προορίζεται για εξαγωγή. 

 

3γ: Από τα παλιά θερμοκήπια… στα σύγχρονα… 

 

 

 

 

 

     



       

 

 

 

         

 

     



 

 

   

 

 

 

    



       

 

   

 

 



 

 

 

 

    



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

 

 4α. : Η λειτουργία του θερμοκηπίου  

Το ηλιακό φως ("ορατή ακτινοβολία") περνά μέσα από το τζάμι του θερμοκηπίου και 

απορροφάται από τα φυτά που βρίσκονται μέσα. Τα φυτά παράγουν θερμότητα ("υπέρυθρες 

ακτινοβολίες"). Αυτή είναι αόρατη, αλλά μπορούμε να την αισθανθούμε. Μέρος της 

θερμότητας επιστρέφει έξω από το θερμοκήπιο, αλλά όχι όλη. Το τζάμι του θερμοκηπίου 

αντανακλά μερικές από τις υπέρυθρες ακτινοβολίες πίσω, έτσι το εσωτερικό του 

θερμοκηπίου θερμαίνεται. 

Δηλαδή η λάμψη του ήλιου  διαπερνά τα τζάμια ή το διαφανές πλαστικό. Στη συνέχεια  

θερμαίνει τον αέρα, καθώς και το χώμα και τα φυτά που μεγαλώνουν εκεί. Το τζάμι και το 

διαφανές πλαστικό κάνουν δύο πράγματα: αφήνουν τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν μέσα, 

ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν ένα μεγάλο μέρος της θερμότητας να διαφύγει. Άρα το 

θερμοκήπιο είναι μια παγίδα θερμότητας. 

 

                                       Η λειτουργία του θερμοκηπίου 

 

 

Τα φυτά ανταλλάσουν θερμότητα με τον περιβάλλοντα χώρο λόγω των διαφορών 

θερμοκρασίας. Η κύρια πηγή ενέργειας για τη θέρμανση του χώρου του θερμοκηπίου, κατά 



τη διάρκεια της ημέρας, είναι η ηλιακή ακτινοβολία. Όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι 

περιορισμένη και η θερμοκρασία του χώρου είναι κάτω από τα επιθυμητά επίπεδα, τότε 

χρησιμοποιείται το σύστημα θέρμανσης. Κατά την διάρκεια της νύχτας, όλη η απαιτούμενη 

ενέργεια για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του χώρου στα επιθυμητά επίπεδα προέρχεται 

από το σύστημα θέρμανσης. Τα συστήματα θέρμανσης τα διακρίνουμε με βάση την πηγή 

ενέργειας σε συμβατικά συστήματα θέρμανσης και σε συστήματα θέρμανσης με ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας. Διάκριση με βάση το φορέα της θερμότητας γίνεται εφόσον η θέρμανση 

γίνεται με αέρα, ζεστό νερό, ατμό ή ακτινοβολία. Τα συστήματα θέρμανσης πρέπει να είναι 

πλήρως αυτοματοποιημένα και, όσον το δυνατόν, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη κατασκευή. 

Η θέρμανση στα θερμοκήπια μπορεί να διακριθεί με βάση την πηγή της θερμικής ενέργειας 

ως: α) Θέρμανση με συμβατικά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, υγραέριο, φυσικό αέριο) 

και β) Θέρμανση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (συλλέκτες ηλιακής ενέργειας, αντλίες 

θερμότητας, γεωθερμική ενέργεια, βιομάζα): Η αιολική ενέργεια λόγω του υψηλού κόστους 

εγκατάστασης και συντήρησης ελάχιστα ή καθόλου έχει χρησιμοποιηθεί στη θέρμανση των 

θερμοκηπίων. Η ηλιακή ενέργεια βρίσκει αρκετές εφαρμογές στη θέρμανση του 

θερμοκηπίου. Το ίδιο το θερμοκήπιο αποτελεί ένα παθητικό σύστημα συλλογής ηλιακής 

ενέργειας. Η χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι ελκυστική λύση εφόσον αποτελεί 

μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας και είναι  συχνά, εύκολα προσιτή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 : ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

5α : Το θερμοκήπιο και το περιβάλλον 

Για την κατασκευή των θερμοκηπίων χρησιμοποιείται πλαστικό. Από τη μία μεριά το 

πλαστικό είναι υλικό μεγάλης αντοχής, αλλά από την άλλη, ρυπαίνει το περιβάλλον, καθώς 

επίσης είναι εύφλεκτο και τις περισσότερες φορές τοξικό. Η ρύπανση που προκαλείται από 

τα πλαστικά οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αποσυντίθενται. Επειδή είναι τεχνητά προϊόντα, η 

φύση δεν έχει μηχανισμούς για την αποσύνθεση τους. 

Οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι οι πιο ενεργοβόρες και πολλές φορές αρκετά 

ρυπογόνες, κι αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά δεν είναι όλα τα θερμοκήπια ίδια. Δεν 

μπορούμε, για παράδειγμα, να βάλουμε στην ίδια μοίρα τα θερμοκήπια των βόρειων 

ευρωπαϊκών χωρών που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για τη θέρμανση και 

το φωτισμό τους, με αυτά που έχουμε στη χώρα μας, που λόγω της ηλιοφάνειας αλλά και των 

θερμοκρασιών μπορούν να χαρακτηριστούν αρκετά πιο ήπια. Επίσης τα τελευταία χρόνια, 



άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και θερμοκήπια στα οποία τα προϊόντα 

καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο παραγωγής. 

Τι είναι  ένα βιολογικό θερμοκήπιο; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα σκεπασμένο 

χωράφι, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε καλύτερα την υγρασία, τη 

θερμοκρασία, τους εχθρούς και τις ασθένειες. Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με 

αγροτοχημικά ούτε καταναλώνει άσκοπα ενέργεια. Δεν έχει δε, καμία σχέση με τις «μηχανές 

παραγωγής» προϊόντων, όπως μπορούν να χαρακτηριστούν τα συμβατικά θερμοκήπια 

ιδιαίτερα των βορείων χωρών. 

Βέβαια έχει και αυτό το μερίδιό του, όπως και τα συμβατικά, στην επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος λόγω της χρήσης πλαστικού για την κάλυψή του. Όπως είναι γνωστό, έπειτα 

από ένα έως τρία χρόνια -ανάλογα με την ποιότητα- το πλαστικό φιλμ που καλύπτει το 

θερμοκήπιο χρειάζεται αντικατάσταση. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι δομές για 

την ανακύκλωση αυτού του υλικού, το οποίο τελικά καταλήγει -στην καλύτερη περίπτωση- 

στις χωματερές.  

Τα θερμοκήπια που χρησιμοποιούν γυαλί για την κάλυψή τους - λόγω του κόστους 

κατασκευής - είναι ελάχιστα.  

 

5β : Η συμβολή του θερμοκηπίου στην οικονομία 

Τα θερμοκήπια έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την οικονομία και αυτός είναι ένας απ’ τους 

λόγους που αναπτύσσονται συνεχώς και αποτελούν ένας από τους κυριότερους τρόπους 

καλλιέργειας. Ο κλάδος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους 

δυναμικότερους κλάδους της γεωργίας, παρόλο ότι ο μεγάλος όγκος των θερμοκηπιακών 

επιχειρήσεων τεχνολογικά δε βρίσκεται ακόμα σε υψηλό επίπεδο. 

Γενικά η περαιτέρω ανάπτυξη των θερμοκηπιακών επιχειρήσεων: 

- Παρέχει τη δυνατότητα συγκράτησης πληθυσμού, που έχει στην κατοχή του μικρής έκτασης 

έδαφος, στη γεωργία. 

- Αυξάνει την απασχόληση, γιατί ασχολείται  με εντατικές καλλιέργειες που  αξιοποιούν 

πολλά εργατικά χέρια. 

- Μπορεί να συντελέσει στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. 

- Δίνει διέξοδο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας. 

 



5γ : Η χρησιμότητα του θερμοκηπίου για τον άνθρωπο 

Όσο αυξάνει ο πληθυσμός της γης και όσο προχωρεί η αστικοποίηση του πληθυσμού, τόσο 

θα αυξάνεται η ζήτηση των φρέσκων λαχανικών και φρούτων, απαραίτητων για τη κάλυψη 

των διατροφικών αναγκών του κάθε ανθρώπου. 

Αρχικά, τα θερμοκήπια δίνουν στον άνθρωπο την δυνατότητα να καλλιεργεί φυτά, ακόμα και 

όταν δεν είναι κατάλληλη η εποχή. Μπορεί να έχει φρέσκα φρούτα και λαχανικά όλο το 

χρόνο. προϊόντα σε κάθε εποχή ή κάθε μήνα, φαρμακευτικά και καλλυντικά φυτά και 

βότανα, δέντρα, δημητριακά και προϊόντα ανθοκομίας. 

Επίσης, προσφέρουν εργασία σε πολλούς γεωργούς που κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν 

μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους καθώς επίσης παρέχουν την δυνατότητα 

απασχόλησης σε πολλά εργατικά χέρια. 

Είναι πλέον ευρύτατα διαδεδομένη στην εποχή μας η χρησιμοποίηση της προηγμένης 

τεχνολογίας στη διαδικασία της γεωργικής παραγωγής. Η πρόοδος και στον τομέα αυτό 

έρχεται με τη γνώση και την προσπάθεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι καινοτομίες 

που εφαρμόζονται στον τομέα των σύγχρονων θερμοκηπίων στις χώρες της βόρειας 

Ευρώπης, που ενσωματώνουν με ελάχιστη καθυστέρηση τις προόδους της βιολογίας και της 

τεχνολογίας. Η χρησιμοποίηση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας δίνουν νέες 

διαστάσεις στις δυνατότητες της γεωργικής παραγωγής. Αρκεί  να γίνεται πάντα με συνεχή 

σεβασμό της αξίας της ανθρώπινης ζωής και αυτής της προστασίας του οικολογικού 

περιβάλλοντος. 

 

5δ : Οι επιδιώξεις για τη θερμοκηπιακή εγκατάσταση του μέλλοντος 

• Δημιουργία του καταλληλότερου κλίματος για παραγωγή των νωπών φυτικών 

προϊόντων. 

• Παραγωγή της καλύτερης δυνατής ποιότητας προϊόντων. 

• Η λειτουργία του να είναι οικονομικά επωφελής. 

• Να γίνεται η ελάχιστη δυνατή χρήση φυτοφαρμάκων. 

• Χρήση των μέσων παραγωγής με στόχο την αειφορία και τη προστασία του 

περιβάλλοντος. 

• Ενεργειακά η λειτουργία του να είναι ανεξάρτητη από συμβατικά καύσιμα, με 

περαιτέρω στόχο την αξιοποίηση και σε άλλες δραστηριότητες της περίσσειας της ηλιακής 

ενέργειας την ημέρα. 



• Σχεδιασμός με στόχο την αντοχή, την άνεση των εργαζομένων και την εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων. 

 

Συμπεράσματα 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει πως τα θερμοκήπια, αποτελούν έναν κλάδο γεωργικής 

δραστηριότητας με μεγάλες δυνατότητες. Αρκεί η ενέργεια που χρησιμοποιούν, να 

προέρχεται από εναλλακτικές μορφές, όπως η γεωθερμία, η βιομάζα, το βιοαέριο, κ.α. για να 

μην αυξάνεται το λειτουργικό τους κόστος αλλά και να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. 

Το μεγαλύτερο κόστος για την βιωσιμότητα  ενός θερμοκηπίου, είναι η θέρμανση. Με την 

ραγδαία άνοδο της τιμής του πετρελαίου οι καλλιέργειες είναι ασύμφορες. Επομένως είναι 

υπαρκτή η ανάγκη αναζήτησης νέων μορφών ενέργειας. Με τη χρήση καινοτόμων 

τεχνολογιών θα οδηγηθούμε σε θερμοκήπια πιο προσοδοφόρα και πιο φιλικά προς το 

περιβάλλον. 

Επίσης έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στις οργανωτικές ελλείψεις στο κύκλωμα παραγωγής, 

μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων. 

Συνακόλουθα πρέπει να δοθούν και από την πολιτεία κίνητρα για την ανάπτυξη του μεγέθους 

των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και κίνητρα για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 

επιπέδου των αγροτών. 

Από την πλευρά της καλλιέργειας το θερμοκήπιο ανήκει στο χώρο της γεωργίας, αλλά από 

την πλευρά της επιχειρηματικότητας ανήκει στο χώρο της Βιοτεχνίας και ανάλογα με το 

μέγεθος στο χώρο της Βιομηχανίας. Αποτελεί δραστηριότητα εντάσεως κεφαλαίου και 

εντάσεως εργασίας. Με απλά λόγια χρειάζεται να επενδύσει κανείς αρκετά χρήματα στην 

αρχή, να κάνει έξοδα σε κάθε καλλιεργητική περίοδο, καθώς και να επενδύσει στην 

εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Για το λόγο αυτό οι τζίροι ανά τετραγωνικό μέτρο 

είναι κατά πολύ πολλαπλάσιοι από οποιαδήποτε μορφή γεωργικής εκμετάλλευσης. Από 

τεχνικής πλευράς το θερμοκήπιο είναι ένας χώρος που έχει ως σκοπό να βρίσκεται συνέχεια 

σε μία εποχή… σε μια μόνιμη Άνοιξη! 
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