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Abstract	
Over	the	past	few	decades,	the	imminent	threat	
of	climate	change	and	its	effects,	has	shown	that	
many	of	the	materials	that	were	being	used	in	
constructions	globally,	and	also	in	the	
Mediterranean	Basin,	tend	to	accelerate	this	
problem.	Furthermore,	according	to	research	
data,	the	exposure	to	hazardous	substances	
that	are	contained	in	a	great	number	of	
materials,	could	lead	to	various	diseases	and	
disabilities.	The	time	has	come	to	re-evaluate	
the	materials	we	use	and	transform	
architecture	into	a	field	that	will	provide	better	
and	safer	living	conditions.	In	order	to	make	the	
transition	impactful,	we	must	first	reconsider	
the	design	of	healthcare	facilities.	It	would	be	
safe	to	say	that	through	the	use	of	proper	
materials,	the	‘’mission’’	of	the	healthcare	
system	expands	its	horizon	far	beyond	the	
traditional	sense	of	medical	attendance	and	
might	lead	us	into	a	total	reconstruction	of	the	
environment	most	people	live	and	work.	
Consequently,	this	paper	will	be	examining	
different	types	of	sustainable	materials	and	
nanomaterials	for	the	interior	spaces	of	health	
facilities,	for	a	more	sustainable	development	
approach.	
Keywords:	sustainability,	sustainable	materials,	
nanomaterials,	health	facilities,	interior	design	
	
Introduction	
Health	facilities	are	one	of	the	most	timeless	
institutions	of	the	society	as	their	environment	
can	positively	or	negatively	influence	the	
wellness	and	treatment	of	patients.	Because	of	
the	different	nature	of	activities	housed	in	
there,	the	World	Health	Organization	has	
determined	some	specific	guidelines	regarding	
the	interior	design	and	the	choice	of	materials	
[15].	What	we	experience	nowadays	as	material	
is	the	result	of	a	process,	application	and	
integration	in	the	design	process	of	an	initial	
matter	[15].	As	a	result	each	material	
corresponds	in	a	unique	way	in	certain	
conditions	and	stimulants	received	by	its	
environment	and	the	correct	choice	of	
materials	is	vitally	important	during	the	
interior	design	process	of	a	building	and	
especially	when	it	comes	to	healthcare	facilities	
for	the	security	and	health	of	people	and	planet.		
Consequently,	in	this	research	dissertation	we	
will	examine	“how”	can	the	interior	design	of	
health	facilities	and	the	chosen	materials	
contribute	to	the	therapeutic	process,	based	on	
sustainable	materials	and	nanomaterials	
around	the	Mediterranean.	

1.	Sustainable	materials		
With	the	term	“sustainable	architecture”	we	
refer	to	a	general	way	of	thinking,	acting	and	
planning,	which	aims	to	accommodate	the	
needs	of	the	present	without	defying	future	
consequences	[1].	The	buildings	around	us	are	
a	key-factor	for	the	creation	of	a	healthy	planet	
with	healthy	people,	where	health	facilities	will	
play	an	integral	part	and	that	is	why	their	
materials	must	be	in	a	harmonious	cooperation	
with	the	environment.	In	order	to	achieve	these	
targets,	the	use	of	“green”	or	sustainable	
materials,	which	are	materials	from	green	
chemicals	aiming	to	eradicate	or	decrease	all	
dangerous	substances,	is	of	vital	importance.	
They	are	produced	with	minimum	use	of	water	
and	energy,	from	resources	that	were	produced	
and	collected	either	in	a	sustainable	way	or	
through	a	recycling	process,	without	harming	
the	ground	[5].	At	the	same	time,	the	produced	
materials	are	either	recyclable	or	reusable	and	
do	not	harm	the	environment	(Fig.1).	All	in	all,	
sustainability	criteria	have	to	do	with	the	
quantity	and	the	quality	of	the	products	that	are	
being	used.	
	
1.1	Textiles	
The	absence	of	chemicals	and	harmful	
substances	not	only	from	the	composition	of	
the	textile	but	from	the	production	process	as	
well,	contributes	to	the	avoidance	of	
contamination	of	the	interior	air	and	to	the	
non-absorption	by	the	human	skin,	to	which	
they	come	in	contact.	Based	on	these	criteria,	all	
textiles	used	in	health	facilities	can	be	produced	
by	plant,	animal	or	synthetic	fibers	under	
specific	requirements	in	order	to	be	considered	
a	sustainable	solution.		
Plant	fibers	can	be	derived	from	organic	cotton	
or	organic	linen,	bamboo,	nettles,	cannabis,	
agave,	seaweeds,	soya	as	well	as	by	the	bark	of	
trees.	Specifically,	all	textiles	produced	by	

seaweeds	are	considered	to	be	hypoallergenic	
and	protect	the	skin	by	exterior	factors,	while	
textiles	made	by	nettles	are	antibacterial,	anti-
inflammatory	and	contribute	to	the	quicker	
recovery	of	patients	[10].	In	conclusion,	
bamboo	is	another	material	with	antimicrobial	
qualities	as	it	is	resilient	to	pathogenic	
microorganisms.	As	far	as	animal	fibers	are	
concerned,	they	are	usually	produced	by	wool,	
leather,	silk	and	can	be	taken	by	animals	such	
as	the	alpacas	and	camels,	from	whose	fibers	
hypoallergenic	and	warm	textiles	are	produced	
[6].	In	order	to	be	considered	as	sustainable	
choices,	they	must	be	produced	by	recyclable	
textiles	or	stem	from	certified	farms	that	use	
the	best	practices	for	the	protection	of	the	earth	
and	the	proper	management	of	animals	[11].	
	
1.2	Interior	shading	
For	the	interior	shading,	the	use	of	curtains	is	
the	most	common	way	to	keep	out	the	sunlight.	
According	to	the	World	Health	Organization,	
ultraviolet	radiation	is	carcinogenic	for	humans	
and	the	protection	against	it,	especially	around	
the	Mediterranean	where	radiation	is	
exceptionally	high,	shading	is	integral.	Textiles	
coming	from	green	vegetation,	such	as	cannabis	
or	linseed,	are	considered	ideal	as	they	are	
extremely	resilient	to	ultraviolet	radiation.	
Apart	from	the	use	of	curtains,	moveable	
shades	or	blinds	from	bamboo	are	an	ideal	
solution	for	the	patients’	rooms	and	not	only,	as	
they	bear	all	antimicrobial	qualities	of	the	
specific	material.	Another	efficient	solution	are	
wooden	blinds	by	wood	certified	by	FSC	(Forest	
Stewardship	Council)	[6].	This	term	refers	to	
wood	collected	responsibly,	in	forests	
constantly	renewed	securing	the	protection	of	
the	environment.	
	
1.3	Flooring	and	walls	
Flooring	and	walls	are	two	of	the	most	integral	
parts	of	a	health	facility,	as	these	huge	surfaces	
can	easily	contribute	to	the	creation	of	an	ideal	
environment	for	patients	and	staff	or	even	lead	
to	the	exact	opposite	results.																																		
In	high	risk	and	very	high-risk	zones,	such	as	
the	corridors,	praxis,	emergencies	and	OR,	the	
floors	and	walls	must	be	resilient	to	even	
greater	restrain	because	of	the	movement	of		
many	people,	in	combination	with	heavy	
objects	and	the	strong	cleaning	products	that	
are	used	daily.	A	material	that	fulfills	all	these		
requirements	is	the	recyclable,	natural	rubber,	
whose	collection	process	does	not	require	the	
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cutting	of	trees	(Fig.2).	In	this	way	we	have	a	
rather	resilient,	elastic	and	non-porous	
material,	which	is	inhospitable	to	microbes	and	
contributes	to	the	enhancement	of	air	[9].	This	
material	is	used	more	frequently	as	a	flooring	
material.						
On	the	other	side,	in	the	medium	and	low	risk	
zones,	a	more	hospitable	atmosphere	is	
desirable.	One	of	the	most	commonly	used	
materials	in	the	entrances	of	health	facilities	is	
terrazzo,	a	type	of	mosaic	that	creates	a	
uniform,	non-porous	surface,	which	is	easy	to	
clean	and	does	not	allow	the	concentration	of	
bacteria	and	mold	[4].		In	order	to	be	
considered	sustainable,	natural,	recyclable	or	
recycled	materials	must	be	used	[6].	Another	
quality	that	makes	it	sustainable	is	the	reduced	
VOCs,	compounds	that	are	emitted	in	the	form	
of	vapor	by	materials	used	in	an	area.	The	
exposition	to	high	level	of	these	compounds	is	
responsible	for	the	aggravation	of	illnesses,	
such	as	leukemia	or	lymphoma	and	for	the	
causing	of	sick	building	syndrome.		
In	areas,	such	as	the	patients’	rooms,	the	most	
commonly	used	flooring	is	linoleum,	a	natural	
flowing	material	stemming	from	linseed	or	
other	natural	elements	(Fig.3).	It	is	
characterized	by	high	security	levels	regarding	
the	health	of	humans	because	of	its	natural	raw	
materials,	as	well	as	by	resiliency	against	
pathogenic	microorganisms.	In	common	rooms,	
wooden	flooring	from	bamboo	or	FSC	certified	
wood	is	used	apart	from	linoleum	[6].						
When	it	comes	to	walls	in	medium	or	low	risk	
zones,	one	of	the	most	known	sustainable	
materials	is	natural	clay	by	soil,	which	can	be	
used	either	as	plaster	of	the	inner	walls	or	as	a	
final	coating.	Exactly	because	it	comes	from	a	
natural	material,	it	contributes	to	the	regulation	
of	moisture	levels	and	the	avoidance	of	fungus	
[6].	As	far	as	wall	painting	is	concerned,	they	
must	be	easy	to	clean	and	not	contain	VOCs	
(Fig.5).	This	can	be	achieved	if	they	are	based	
on	water	or	clay	[6].	In	addition,	the	tiles	used	
in	health	facilities	can	not	only	be	constructed	
by	recycled	materials	such	as	glass	or	industrial	
waste,	but	from	recyclable	materials	such	as	
glass,	porcelain	or	ceramic	as	well	(Fig.4).		
In	conclusion,	different	paneling	or	coatings	are	
chosen	for	the	walls	of	commons	rooms,	such	as	
bamboo	wood	or	certified	wood.	During	the	
past	few	years,	green	walls	are	also	commonly	
used	creating	the	atmosphere	of	a	greenhouse	
(Fig.6).	Apart	from	aesthetic,	plants	also	
contribute	to	the	creation	of	a	microclimate	in	
the	interior	absorbing	all	VOCs	and	pollutants	
[13].	
	
2.	Nanomaterials	
Basic	principle	of	the	science	of	nanotechnology	
is	the	control	and	handling	of	matter	in	1	to	
100nm	dimensions,	where	its	qualities	are	
greatly	different	in	contrast	to	larger	scales.	In	
this	scale,	the	materials	tested	are	lighter	and	
more	resilient	because	of	the	larger	surface-
volume	ratio	of	the	particles.	Nanoparticles	can	
be	created	by	any	material,	but	their	size	is	of	
vital	importance	as	in	this	scale	an	aggregate	
can	be	turned	into	a	rather	reactive	and	
interesting	material	[2]	-	[8].		Based	on	
nanoparticles	nanomaterials	are	created.	The	

reason	why	nanomaterials	are	so	frequently	
used	in	architecture	and	specifically	in	health	
facilities,	has	to	do	with	their	energy	efficiency	
and	a	generally	sustainable	approach	towards	
building	construction	and	interior	design.	They	
also	have	excellent	qualities	when	it	comes	to	
cleaning	and	hygiene	[8].	
	
2.1	Self-cleaning	Photocatalysis	
One	of	the	most	widely	known	qualities	of	
nanomaterial	surfaces	in	self-cleaning	with	the	
help	of	a	photocalyst.	They	are	invisible	
membranes	with	nanoparticles,	that	are	
applied	mainly	on	glass	panels.	The	catalyst	
used	is	TiO2	that	needs	UV	radiation,	oxygen	
and	some	moisture	in	order	to	function.	These	
surfaces	are	characterized	as	hydrophilic,	as	
they	let	water	flow	on	them	without	leaving	
spots	and	stains	(Fig.7a).	In	this	way,	the	time	
between	cleaning	cycles	can	be	extended,	stains	
are	not	attached	easily	and	are	faster	
decomposed	by	the	same	catalysts,	something	
that	is	of	vital	importance	in	health	facilities[8].	
Another	advantage	is	the	wider	transmission	of	
light	in	the	interior	thanks	to	the	perfectly	clean	
surfaces.	As	a	result	a	bright	and	pleasant	
environment	with	low	energy	cost	is	created	
[12].		
	
2.2	Easy-to-clean	surfaces	(ETS)	
Another	type	of	surface	is	the	easy-to-clean	
surfaces	(ETS).	Their	basic	difference	to	the	
membranes	mentioned	above,	is	the	fact	that	
are	hydrophobic	and	extremely	smooth.	This	
makes	water	to	form	multiple	drops	that	flow	
taking	any	dirt	with	them	[8].	They	need	water	
in	order	to	operate	and	that	is	why	they	are	
chosen	in	sanitary	facilities.	In	this	way	they	are	
very	easy	to	clean	and	maintain	hygiene	in	a	
high	level	in	these	areas	(Fig.7b).	Furthermore,	
the	costs	for	cleaning	products	in	both	cases	are	
reduced,	which	plays	an	important	role	for	a	
sustainable	development.	
	

	
2.3	Antibacterial	action	
In	case	silver	nanoparticles	either	in	thin	
coating,	such	as	membranes,	or	as	additional	
material,	are	used,	then	surfaces	with	high	
antibacterial	action	are	created.	This	
antibacterial	action	comes	from	the	way	silver	
acts	on	the	nano	scale	when	it	comes	in	contact	
with	materials,	as	silver	ions	prevent	the	cell	
division	process,	destabilize	the	cell	membrane	
and	the	plasma	and	stop	the	transferring	of	
nutrients	of	the	enzyme	[8].	As	a	result	of	the	
efficiency	of	the	silver	nanoparticles,	the	
number	of	harmful	bacteria	and	their	

Fig.2 – Natural rubber floor in hospital’s corridor, 
Centre Hospitalier Alpes Léman, GROUP-6, 
France, 2012 2 

	

Fig.3 – Marmoleum (linoleum) in waiting room, 
Manisa City Hospital, Selda Gümüşdoğrayan 
Mimarlık Turkey, 2018 3 

	

Fig.4 – Ceramic tile floor, entrance of the 
hospital, Álvaro Cunqueiro Hospital, Luis Vidal, 
Spain 2015 4 

	

Fig.5 – low VOCs surface paints in common 
rooms, Meyer Children’s Hospital, CSPE, Italy, 
2007 5 

	

Fig.6 – Green walls in administrative section, 
ARNAS Ospedale Civico, Italy, 2012 6 

	

Fig.7 – (a) Photocatalysis,  
            (b) Easy-to-clean surfaces 7 
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transmission	can	be	significantly	reduced	in	
health	facilities	from	any	interior	surface	with	
which	the	patient	can	come	in	contact	[3].	
	
2.4	Solar	protection		
Lots	of	positive	results	by	the	use	of	
nanomaterials	can	also	be	seen	in	the	part	of	
solar	protection	of	interior	areas.	Through	
special	membranes	that	are	attached	on	glass	
surfaces,	electrocromic	and	photocromic	glass	
panels	are	constructed.	There	are	two	types	of	
glass	that	have	the	ability	to	turn	dark	during	
the	times	of	day,	when	a	specific	area	needs	to	
be	shaded	[8].	Electrocromic	surfaces	operate	
with	a	switch,	which	turns	the	glass	panel	from	
transparent	to	dark	and	vice	versa	(Fig.8).	On	
the	contrary,	photocromic	surfaces	operate	
with	sunlight.	Depending	on	the	time	of	day	and	
the	way	in	which	the	sunrays	fall	on	the	glass	
panel,	the	panel	manages	to	adapt	offering	a	
pleasant	interior	[8].	In	this	way,	the	visual	
contact	with	the	exterior	remains	intact,	while	
the	interior	is	much	more	pleasant	and	can	be	
easily	adjusted	according	to	the	patient’s	needs.	

	
Conclusions	
With	the	integration	of	sustainable	materials	
and	nanomaterials	in	the	planning	process	a	
great	number	of	sustainable	development	
targets	set	by	the	World	Health	Organization	
are	achieved.	The	benefits	from	the	use	of	
sustainable	materials	are	extremely	important	
for	the	environment	with	their	low	
maintenance	cost,	reduced	energy	consumption	
and	usage	of	natural	resources,	but	for	the	
general	health	of	humans	and	ecosystem	as	
well	through	the	avoidance	of	toxic	substances	
and	unused	waste.	On	the	other	side,	the	sector	
of	nanotechnology	widens	the	possibilities	of	
conventional	materials	with	the	use	of	high-end	
technology,	bearing	positive	results	not	only	in	
the	part	of	sustainability,	but	in	the	
personalized	needs	of	each	space	as	well.	
Unfortunately,	these	materials	are	not	used	in	
the	proper	scale	around	the	Mediterranean	
given	the	research	conducted	all	these	years	
and	the	positive	qualities	they	have.	This	is	the	
reason	why	greater	emphasis	should	be	put	in	
the	choice	of	materials	by	architects	aiming	to	
solve	older	negative	results	and	at	the	same	
time	think	about	the	prevention	and	protection	
of	the	human	and	the	environment.	
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	ΧΩΡΩΝ	ΣΕ	ΚΤΙΡΙΑ	
ΥΓΕΙΑΣ	ΤΗΣ	ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ:	
Βιώσιμα	υλικά	και	Νανοϋλικά	
	
Περίληψη	
Τα	τελευταία	χρόνια,	η	κλιματική	αλλαγή	έχει	δείξει	
ότι	πλήθος	υλικών	που	χρησιμοποιούνται	στην	
κατασκευή	κτιρίων	παγκοσμίως,	όπως	και	στη	
Μεσόγειο,	συχνά	επιταχύνουν	τις	αρνητικές	αυτές	
επιπτώσεις.	Ταυτόχρονα,	σύμφωνα	με	στοιχεία	
ερευνών,	η	μακροχρόνια	έκθεση	σε	επικίνδυνες	ουσίες	
που	εμπεριέχονται	σε	πολλά	υλικά,	ευθύνεται	για	την	
πρόκληση	ασθενειών	και	αναπηριών.	Επομένως,	έχει	
έρθει	η	στιγμή	να	επανεκτιμήσουμε	τα	υλικά	που	
χρησιμοποιούμε,	μετατρέποντας	την	αρχιτεκτονική	σε	
έναν	τομέα	που	παρέχει	καλύτερες	και	ασφαλέστερες	
συνθήκες	διαβίωσης.	Για	να	είναι	πιο	ουσιαστική	αυτή	
η	μετάβαση,	θα	πρέπει	πρώτα	να	εστιάσουμε	στο	
σχεδιασμό	δομών	υγείας,	όπου	με	τη	χρήση	των	
κατάλληλων	υλικών	μπορεί	να	θεωρηθεί	πως		η	
«αποστολή»	του	συστήματος	υγείας	επεκτείνεται,	
οδηγώντας	σε	μια	συνολική	αναδιάρθρωση	του	

Fig.8 – Electrochromic surface turning dark for 
privacy. Dana Children’s Hospital ICU, Israel 8 

	

	 Material	 Use		 Area	 Key	Feature	 	

1	 plant	fibers	 textile	 A*,	B*,	C*,	D*	 antibacterial	 	
2	 animal	fibers	 textile	 A,	B,	C,	D	 warm	 	
3	 natural	rubber	 floor	 B,	C,	D	 resilient	 	
4	 terrazzo		 floor	 A	 non-porous	 	
5	 linoleum		 floor	 A,	B	 resilient		 	
6	 bamboo	 floor,	wall,	shading	 A,	B	 antibacterial	 	
7	 natural	clay	 wall	 A,	B	 moisture	regulation	 	
8	 water/clay	based	paintings	 wall	 A,	B,	C	 zero	VOCs	 	
9	 tiles		

(from	recyclable	materials)	
floor,	wall	 A,	B,	C,	D	 zero	wastes	 	

10	 green	walls	 wall	 A	 microclimate	creation	 	

11	 “photocatalysis”	membranes	 wall	 A,	B	 hygiene	 	

12	 “easy-to-clean”	membranes	 wall	 A,	B,	C,	D	 hygiene	 	
13	 silver	nanoparticles	 textile,	wall,	floor,	

shading	
A,B,	C,	D	 antibacterial	 	

14	 electrochromic-	
photochromic	glass	

wall	 A,	B,	C,	D	 adaptability	 	

 
Tab.1 – Comperative table of the aforementioned materials 9 
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περιβάλλοντος	στο	οποίο	ζει	και	δραστηριοποιείται	ο	
άνθρωπος.	Επομένως	στη	συγκεκριμένη	εργασία	θα	
ερευνηθούν	διαφορετικοί	τύποι	βιώσιμων	υλικών	και	
νανοϋλικών	για	τους	εσωτερικούς	χώρους	δομών	
υγείας,	που	θα	οδηγήσουν	σε	μια	περισσότερο	βιώσιμη	
προσέγγιση	ανάπτυξης.	
	
Λέξεις	κλειδιά:	βιωσιμότητα,	βιώσιμα	υλικά,	
νανοϋλικά,	κτίρια	υγείας,	σχεδιασμός	εσωτερικών	
χώρων	
	
Εισαγωγή	
Τα	κτίρια	υγείας	αποτελούν	έναν	από	τους	πιο	
διαχρονικούς	θεσμούς	μιας	κοινωνίας,	καθώς	το	
περιβάλλον	τους	μπορεί	να	επιδρά	είτε	θετικά	είτε	
αρνητικά	στο	κομμάτι	της	ευεξίας	και	της	θεραπείας	
των	ασθενών.	Λόγω	της	διαφορετικής	φύσης	των	
λειτουργιών	που	συστεγάζονται,	ο	Παγκόσμιος	
Οργανισμός	Υγείας	έχει	ορίσει	συγκεκριμένες	
κατευθυντήριες	γραμμές	σχετικά	με	τον	τρόπο	
διαμόρφωσης	του	εσωτερικού	και	φυσικά	την	επιλογή	
υλικών	[15].		Αυτό	που	βιώνουμε	σήμερα	ως	υλικό	
είναι	το	αποτέλεσμα	της	επεξεργασίας,	της	εφαρμογής	
και	της	ενσωμάτωσης	στη	διαδικασία	σχεδιασμού	μίας	
αρχικής	ύλης	[15].		Για	αυτό	το	λόγο	κάθε	υλικό	
ανταποκρίνεται	με	ξεχωριστό	τρόπο	σε	ορισμένες	
συνθήκες	και	ερεθίσματα	που	δέχεται	από	το	
περιβάλλον	του	και	η	σωστή	επιλογή	αυτών,	κρίνεται	
εξαιρετικά	σημαντική	κατά	τη	διαδικασία	σχεδιασμού	
του	εσωτερικού	κάθε	κτιρίου,	και	ιδιαίτερα	των	
δομών	υγείας	για	την	ασφάλεια	και	την	υγεία	των	
ανθρώπων	και	του	πλανήτη.		 		
Συνεπώς,	στην	παρούσα	ερευνητική	εργασία	θα	
εξετάσουμε	το	“πώς”	μπορεί	να	συμβάλει	στη	
θεραπευτική	διαδικασία	ενός	ασθενούς,	η	
αρχιτεκτονική	των	εσωτερικών	χώρων	των	κτιρίων	
υγειονομικής	περίθαλψης	και	πιο	συγκεκριμένα	τα	
υλικά	που	εφαρμόζονται,	με	βασικούς	άξονες	μελέτης	
τα	Bιώσιμα	υλικά	και	τα	Nανοϋλικά	στην	περιοχή	της	
Μεσογείου.	
	
1.	Βιώσιμα	υλικά	
Με	τον	όρο	βιώσιμη	αρχιτεκτονική	αναφερόμαστε	σε	
μια	γενικότερη	φιλοσοφία	σκέψης,	δράσης	και	
σχεδιασμού,	η	οποία	στοχεύει	στο	να	ικανοποιεί	τις	
ανάγκες	του	παρόντος,	χωρίς	να	αψηφά	τις	
μελλοντικές	επιπτώσεις	[1].	Τα	κτίρια	γύρω	μας	
αποτελούν	έναν	παράγοντα	“κλειδί”	για	τη	δημιουργία	
ενός	υγιούς	πλανήτη	με	υγιείς	ανθρώπους,	με	
πρωταγωνιστές	τις	δομές	υγείας,	όπου	τα	διάφορα	
δομικά	και	ενεργειακά	συστήματα	οφείλουν	να	
λειτουργούν	σε	αρμονία	με	το	περιβάλλον.	Για	την	
επίτευξη	αυτών	των	στόχων	κυρίαρχο	ρόλο	παίζουν	
τα	βιώσιμα	ή	πράσινα	υλικά,	δηλαδή	υλικά	που	έχουν	
κατασκευαστεί	από	πράσινα	χημικά,	στοχεύοντας	στη	
μείωση	ή	και	εξάλειψη	επικίνδυνων	ουσιών.	Η	
παραγωγή	τους	γίνεται	με	τις	ελάχιστες	δυνατές	
απαιτήσεις	σε	νερό	και	ενέργεια,	από	πόρους	που	
έχουν	παραχθεί	και	συλλεχθεί	είτε	με	βιώσιμο	τρόπο,	
είτε	μέσω	μιας	διαδικασίας	ανακύκλωσης,	χωρίς	να	
επιβαρύνουν	τα	εδάφη	[5].	Παράλληλα,	τα	υλικά	που	
προκύπτουν	είναι	ανακυκλώσιμα	ή		
επαναχρησιμοποιούμενα	και	δεν	επιβαρύνουν	το	
περιβάλλον	(Εικ.1).	Συνολικότερα,	τα	κριτήρια	
βιωσιμότητας	έχουν	να	κάνουν	με	την	ποσότητα	και	
την	ποιότητα	των	προϊόντων	που	χρησιμοποιούνται.	
	
1.1	Υφάσματα	
Η	απουσία	χημικών	και	επιβλαβών	ουσιών,	τόσο	από	
σύνθεση	του	ίδιου	του	υφάσματος,	όσο	και	από	τη	
διαδικασία	παραγωγής	του,	συμβάλει	στην	αποφυγή	
μόλυνσης	του	εσωτερικού	αέρα	αλλά	και	τη	μη	
απορρόφηση	τους	από	το	ανθρώπινο	δέρμα	με	το	
οποίο	έρχονται	σε	επαφή.	Mε	βάση	αυτά	τα	κριτήρια	
τα	υφάσματα	που	χρησιμοποιούνται	σε	
εγκαταστάσεις	υγείας,	μπορούν	να	κατασκευαστούν	
από	φυτικές,	ζωικές	ή	και	συνθετικές	ίνες	υπό	
ορισμένες	προϋποθέσεις,	για	να	θεωρηθούν	μια	
βιώσιμη	επιλογή.				
Οι	φυτικές	ίνες	μπορεί	να	προέρχονται	από	οργανικό	

βαμβάκι	ή	οργανικό	λινό,	μπαμπού,	τσουκνίδες,	
κάνναβη,	αγαύη,	φύκια,	σόγια	αλλά	και	από	τον	φλοιό	
δέντρων.	Πιο	συγκεκριμένα,	υφάσματα	από	φύκια	
θεωρούνται	υπό-αλλεργικά	και	προστατεύουν	το	
δέρμα	από	παράγοντες	του	περιβάλλοντος,	ενώ	τα	
υφάσματα	από	τσουκνίδα	είναι	αντιβακτηριδιακά,	
αντιφλεγμονώδη	και	βοηθούν	στην	ταχύτερη	
ανάρρωση	ασθενών	[10].	Τέλος,	το	μπαμπού	είναι	ένα	
ακόμα	υλικό	με	αντί-μικροβιακές	ιδιότητες,	αφού	είναι	
ιδιαίτερα	ανθεκτικό	στους	παθογόνους	
μικροοργανισμούς.	Όσον	αφορά	τις	ζωικές	ίνες	αυτές	
είναι	συνήθως	από	μαλλί,	δέρμα,	μετάξι,	ενώ	μπορεί	να	
προέρχονται	από	ζώα	όπως	τα	αλπακά	και	οι	καμήλες,	
από	των	οποίων	τις	ίνες	προκύπτουν	υφάσματα	υπο-
αλλεργικά	και	ζεστά	[6].	Για	να	μπορούν	να	
θεωρηθούν	μια	βιώσιμη	επιλογή,	απαιτείται	είτε	να	
είναι	από	ανακυκλωμένα	αντίστοιχα	υφάσματα,	είτε	
διαφορετικά	να	προέρχονται	από	πιστοποιημένες	
φάρμες	που	χρησιμοποιούν	τις	βέλτιστες	πρακτικές	
για	την	προστασία	της	γης	και	τη	σωστή	διαχείριση	
των	ζώων	[11].	
	
1.2	Εσωτερική	σκίαση	χώρων	
Για	την	εσωτερική	σκίαση	των	χώρων,	η	τοποθέτηση	
κουρτινών	είναι	μια	από	τις	πιο	συνηθισμένες	
μεθόδους	αντιμετώπισης	του	ηλιακού	φωτός.	
Σύμφωνα	με	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας,	η	
υπεριώδης	ακτινοβολία	θεωρείται	“καρκινογενής”	για	
τον	άνθρωπο	και	η	προστασία	από	αυτήν,	ειδικά	σε	
περιοχές	της	Μεσογείου	όπου	η	ακτινοβολία	είναι	
ιδιαίτερα	υψηλή,	κρίνεται	αναγκαία.	Ιδανικά	
θεωρούνται	υφάσματα	που	προέρχονται	από	πράσινη	
βλάστηση,	όπως	η	κάνναβη	ή	το	λινάρι,	καθώς	
διαθέτουν	υψηλά	ποσοστά	αντοχής	στις	υπεριώδης	
ακτίνες.	Εκτός	από	τη	χρήση	κουρτινών,	κινητά	
σκίαστρα	ή	ρολά	(blinds)	από	μπαμπού	αποτελούν	μια	
ιδανική	λύση	για	τα	δωμάτια	των	ασθενών	και	όχι	
μόνο,	καθώς	φέρουν	τις	αντι-μικροβιακές	ιδιότητες	
του	συγκεκριμένου	υλικού,	ενώ	μια	εξίσου	
αποτελεσματική	λύση	είναι	τα	ξύλινα	ρολά	από	ξυλεία	
που	φέρει	την	πιστοποίηση	FSC	(Forest	Stewardship	
Council)	[6].	Ο	όρος	αυτός	αναφέρεται	σε	ξυλεία	που	
έχει	συλλεχθεί	υπεύθυνα,	από	δασικές	εκτάσεις	που	
αναπληρώνονται	συνεχώς,	διασφαλίζοντας	την	
προστασία	του	περιβάλλοντος.	
	
1.3	Δάπεδα	και	Τοίχοι	
Τα	δάπεδα	μαζί	με	τους	τοίχους,	αποτελούν	δύο	από	
τα	πιο	σημαντικά	κομμάτια	ενός	κτιρίου	υγειονομικής	
περίθαλψης,	καθώς	οι	τεράστιες	αυτές	επιφάνειες	
μπορούν	εύκολα	είτε	να	συνδράμουν	στη	δημιουργία	
ενός	ιδανικού	περιβάλλοντος	για	ασθενείς	και	
προσωπικό,	είτε	να	οδηγήσουν	στα	ακριβώς	αντίθετα	
αποτελέσματα.		
Στις	ζώνες	υψηλού	και	πολύ	υψηλού	κινδύνου,	όπως	οι	
διάδρομοι,	τα	ιατρεία,	τα	επείγοντα	και	τα	χειρουργεία,	
τα	δάπεδα	και	οι	τοίχοι	πρέπει	να	αντέχουν	
μεγαλύτερη	καταπόνηση,	λόγω	της	κινητικότητας	που	
υπάρχει	σε	συνδυασμό	με	βαριά	αντικείμενα	και	την	
επαφή	με	ισχυρά	καθαριστικά	προϊόντα.	Ένα	υλικό	
που	πληρεί	αυτές	τις	προϋποθέσεις	είναι	το	
ανακυκλώσιμο,	φυσικό	καουτσούκ	(rubber),	όπου	η	
διαδικασία	περισυλλογής	του	δεν	απαιτεί	την	κοπή	
δέντρων	(Εικ.2).	Με	αυτό	τον	τρόπο	προκύπτει	μια	
εξαιρετικά	ανθεκτική,	ελαστική	και	μη	πορώδη	
επιφάνεια,	η	οποία	είναι	αφιλόξενη	απέναντι	στην	
ανάπτυξη	μικροβίων	και	συνεισφέρει	στη	βελτίωση	
της	ποιότητας	του	αέρα	[9].	Το	συγκεκριμένο	υλικό	
βέβαια,	τείνει	να	χρησιμοποιείται	περισσότερο	ως	
υλικό	δαπέδου.	
Από	την	άλλη	μεριά,	στις	ζώνες	μέτριου	και	χαμηλού	
κινδύνου,	είναι	επιθυμητό	να	υπάρχει	μια	ατμόσφαιρα	
περισσότερο	φιλόξενη.	Από	τα	πιο	γνωστά	υλικά	
δαπέδων	για	την	είσοδο	μιας	μονάδας	υγείας	είναι	το	
terrazzo,	ένα	είδος	μωσαϊκού	που	δημιουργεί	μια	
ενιαία,	μη	πορώδη	επιφάνεια,	η	οποία	καθαρίζεται	
εύκολα	και	δεν	επιτρέπει	τη	συσσώρευση	βακτηρίων	
και	μούχλας	[4].	Για	να	θεωρηθεί	βιώσιμο	αρκεί	να	
χρησιμοποιηθούν	φυσικά,	ανακυκλώσιμα	ή	
ανακυκλωμένα	υλικά	[6].	Ένα	ακόμα	χαρακτηριστικό	

που	το	καθιστά	βιώσιμο,	είναι	οι	μειωμένες	εκπομπές	
Πτητικών	Οργανικών	Ενώσεων	(VOCs),	δηλαδή	
ενώσεων	που	εκπέμπονται	με	τη	μορφή	ατμών	από	τα	
υλικά	που	χρησιμοποιούνται	σε	ένα	χώρο.	Η	έκθεση	σε	
υψηλά	ποσοστά	αυτών,	ευθύνεται	για	την	επιδείνωση	
ασθενειών,	όπως	η	λευχαιμία	ή	το	λέμφωμα	και	για	
την	πρόκληση	του	συνδρόμου	των	«άρρωστων	
κτιρίων»	(sick	building	syndrome).		
Σε	χώρους	όπως	τα	δωμάτια	των	ασθενών,	η	πιο	
διαδεδομένη	επιλογή	δαπέδου	είναι	το	linoleum,	ένα	
φυσικό	δάπεδο	που	προέρχεται	από	λιναρόσπορο	ή	
άλλα	φυσικά	στοιχεία	(Εικ.3).	Χαρακτηρίζεται	από	
υψηλά	ποσοστά	ασφαλείας	για	την	υγεία	του	
ανθρώπου	λόγω	των	φυσικών	πρώτων	υλών,	καθώς	
και	αντοχή	σε	παθογόνους	μικροοργανισμούς.	Στους	
κοινόχρηστους	χώρους,	εκτός	από	το	linoleum	συχνά	
επιλέγονται	και	τα	ξύλινα	δάπεδα,	είτε	από	μπαμπού,	
είτε	από	ξυλεία	που	φέρει	την	πιστοποίηση	FSC	[6].	
Αντίστοιχα,	όσων	αφορά	τις	τοιχοποιίες	στις	ζώνες	
μέτριου	και	χαμηλού	κινδύνου,	ένα	από	τα	πιο	γνωστά	
βιώσιμα	υλικά	είναι	ο	φυσικός	πηλός	από	χώμα,	ο	
οποίος	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	είτε	ως	γύψος	για	
σοβάτισμα	της	εσωτερικής	τοιχοποιίας,	είτε	
παίρνοντας	το	ρόλο	της	τελικής	επίστρωσης.	Ακριβώς	
επειδή	είναι	κατασκευασμένος	από	ένα	φυσικό	υλικό,	
συμβάλλει	στη	ρύθμιση	της	υγρασίας	των	χώρων	και	
στην	αποφυγή	ανάπτυξης	μυκήτων	[6].	Όσων	αφορά	
τις	βαφές	των	τοίχων,	το	σημαντικότερο	
χαρακτηριστικό	τους	θα	πρέπει	να	είναι	η	ευκολία	
καθαρισμού	και	η	μη	περιεκτικότητα		Πτητικών	
Οργανικών	Ενώσεων	(VOCs)-(Εικ.5).	Κάτι	τέτοιο	
μπορεί	να	επιτευχθεί	με	το	να	έχουν	σαν	βάση	το	νερό	
ή	τον	πηλό	[6].	Επίσης,	τα	πλακάκια	που	
τοποθετούνται	συχνά	σε	δομές	υγείας,	μπορούν	να	
είναι	κατασκευασμένα	από	ανακυκλωμένα	υλικά,	
όπως	γυαλί	ή	βιομηχανικά	απόβλητα,	αλλά	και	από	
ανακυκλώσιμα	υλικά,	όπως	το	γυαλί,	η	πορσελάνη	ή	το	
κεραμικό	(Εικ.4).	
Τέλος,	συχνά	επιλέγονται	διάφορες	επενδύσεις	ή	
επικαλύψεις	για	τις	τοιχοποιίες	των	κοινόχρηστων	
χώρων,	όπως	ξύλινες	επενδύσεις	από	μπαμπού	ή	από	
πιστοποιημένη	ξυλεία.	Τα	τελευταία	χρόνια,	αρκετά	
δημοφιλείς	είναι	και	οι	πράσινοι	τοίχοι,	δίνοντας	έτσι	
την	ατμόσφαιρα	ενός	θερμοκηπίου	στο	εσωτερικό	
(Εικ.6).	Πέρα	όμως	από	το	αισθητικό	κομμάτι,	τα	φυτά	
συμβάλλουν	στη	διαμόρφωση	του	μικροκλίματος	στο	
εσωτερικό,	απορροφώντας	από	την	ατμόσφαιρα	
Πτητικές	Οργανικές	Ενώσεις	και	ρύπους	[13].	
	
2.	Νανοϋλικά	
Βασική	αρχή	της	επιστήμης	της	νανοτεχνολογίας,	είναι	
ο	έλεγχος	και	ο	χειρισμός	της	ύλης	σε	διαστάσεις	
περίπου	από	1	έως	100nm,	εκεί	όπου	οι	ιδιότητες	της	
ύλης,	διαφέρουν	κατά	πολύ	σε	σχέση	με	μεγαλύτερες	
κλίμακες.	Σε	αυτή	την	κλίμακα	τα	στοιχεία	που	
μελετώνται	είναι	ελαφρύτερα	και	ισχυρότερα	σε	
αντοχή,	λόγω	της	μεγάλης	αναλογίας	επιφάνεια	προς	
όγκο	των	σωματιδίων.	Νανοσωματίδια	μπορούν	να	
προκύψουν	από	οποιοδήποτε	υλικό,	αλλά	αυτό	που	
έχει	σημασία	είναι	κυρίως	το	μέγεθος	των	σωματιδίων,	
καθώς	σε	αυτή	την	κλίμακα	ένα	σχετικά	αδρανές	υλικό	
μπορεί	να	μετατραπεί	σε	εξαιρετικά	αντιδραστικό	και	
επομένως	ιδιαίτερα	ενδιαφέρον	[2]	-	[8].	Με	βάση	τα	
νανοσωματίδια	δημιουργούνται	τα	λεγόμενα	
νανοϋλικά.	Ο	λόγος	για	τον	οποίο	τα	νανοϋλικά	
αρχίζουν	να	αξιοποιούνται	όλο	και	περισσότερο	από	
τον	κλάδο	της	αρχιτεκτονικής	και	συγκεκριμένα	στις	
εγκαταστάσεις	υγείας,	σχετίζεται	με	τις	μεγάλες	
ενεργειακές	τους	αποδόσεις	και	συνεπώς	μια	
συνολικότερη	βιώσιμη	προσέγγιση	στην	κατασκευή	
κτιρίων	και	τη	διαμόρφωση	των	εσωτερικών	χώρων,	
ενώ	εξαιρετικές	ιδιότητες	παρουσιάζουν	και	σε	
θέματα	καθαριότητας	και	υγιεινής	[8].	
	
2.1	Self-Cleaning	–	Photocatalysis	
Μια	από	τις	ευρέως	γνωστές	ιδιότητες	των	
επιφανειών	που	φέρουν	νανοσωματίδια,	είναι	η	
δυνατότητα	αυτό-καθαρισμού	(self-cleaning)	με	τη	
βοήθεια	ενός	φωτοκαταλύτη.	Πρόκειται	ουσιαστικά	
για	αόρατες	μεμβράνες	με	νανοσωματίδια,	οι	οποίες	
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εφαρμόζονται	κυρίως	σε	υαλοπίνακες.	Ο	καταλύτης	
που	χρησιμοποιείται	συνήθως	είναι	το	διοξείδιο	του	
τιτανίου	(ΤiO2),	το	οποίο	για	να	λειτουργήσει	
απαιτείται	η	παρουσία	της	ηλιακής	ακτινοβολίας	(UV),	
του	οξυγόνου	και	κάποιας	ποσότητας	υγρασίας.	
Τέτοιου	είδους	επιφάνειες	χαρακτηρίζονται	ως	
υδρόφιλες,	αφού	όταν	έρθουν	σε	επαφή	με	το	νερό,	
αυτό	κυλάει	σαν	ένα	λεπτό	“φιλμ”	πάνω	τους,	χωρίς	να	
αφήνει	πίσω	στίγματα	και	λεκέδες	(Εικ.7α).	Με	αυτό	
τον	τρόπο	το	διάστημα	μεταξύ	των	κύκλων	
καθαρισμού	μπορεί	να	επεκταθεί,	οι	λεκέδες	δεν	
προσκολλώνται	το	ίδιο	εύκολα,	ενώ	η	διαδικασία	
καθαρισμού	γίνεται	ευκολότερη	χάρη	στην	
αποσύνθεση	των	λεκέδων	από	τους	ίδιους	τους	
καταλύτες,	στοιχεία	εξαιρετικά	σημαντικά	για	τις	
δομές	υγείας	[8].	Ένα	ακόμα	πλεονέκτημα,	είναι	η	
μεγαλύτερη	μετάδοση	φωτός	στο	εσωτερικό	χάρη	
στις	απόλυτα	καθαρές	γυάλινες	επιφάνειες,	με	
αποτέλεσμα	τη	διαμόρφωση	ενός	φωτεινού	και	
ευχάριστου	περιβάλλοντος,	αλλά	και	τη	μείωση	του	
ενεργειακού	κόστους		για	φωτισμό	[12].	
	
2.2	Easy-to-clean-surfaces	(ETS)	
Μια	άλλη	κατηγορία	επιφανειών	είναι	οι	λεγόμενες	
easy-to-clean	surfaces	(ETS).	Βασική	διαφορά	σε	σχέση	
με	τις	μεμβράνες	που	αναφέρθηκαν	στις	
προηγούμενες	παραγράφους,	είναι	ότι	αυτού	του	
είδους	οι	μεμβράνες	είναι	υδρόφοβες	και	εξαιρετικά	
λείες.	Αυτό	αναγκάζει	το	νερό	που	πέφτει	πάνω	τους	
να	σχηματίζει	πολλά	σταγονίδια,	τα	οποία	κυλούν	
προς	τα	κάτω	απομακρύνοντας	μαζί	οποιοδήποτε	
ίχνος	βρωμιάς	[8].	Η	λειτουργία	τους	καθιστά	
απαραίτητη	παρουσία	νερού	και	για	αυτό	επιλέγονται	
σε	εγκαταστάσεις	υγιεινής,	με	αποτέλεσμα	να	υπάρχει	
μια	μεγάλη	ευκολία	σε	επίπεδο	καθαρισμού,	αλλά	και	
διατήρησης	της	υγιεινής	των	χώρων	στους	οποίους	
χρησιμοποιούνται	σε	υψηλά	επίπεδα	(Εικ.7β).	
Επιπλέον,	το	κόστος	για	προϊόντα	καθαρισμου	
μειώνεται	και	στις	δύο	περιπτώσεις,	στοιχείο	
ιδιαίτερης	σημασίας	για	μια	βιώσιμη	ανάπτυξη.	
	
2.3	Αντιβακτηριδιακή	δράση	
Στην	περίπτωση	που	χρησιμοποιηθούν	
νανοσωματίδια	αργύρου	είτε	σε	λεπτές	επικαλύψεις,	
όπως	είναι	οι	μεμβράνες,	είτε	ως	πρόσθετο	στοιχείο	σε	

άλλα	υλικά,	τότε	προκύπτουν	επιφάνειες	με	μεγάλη	
αντιβακτηριδιακή	δράση.	Η	αντιβακτηριδιακή	δράση	
του	προκύπτει	από	τον	τρόπο	που	δρα	ο	άργυρος	στην	
κλίμακα	του	nano,	όταν	έρθει	σε	επαφή	με	βακτήρια,	
καθώς	τα	ιόντα	αργύρου	εμποδίζουν	τη	διαδικασία	
της	κυτταρικής	διαίρεσης,	αποσταθεροποιούν	την	
κυτταρική	μεμβράνη	και	το	πλάσμα	και	τέλος	
διακόπτουν	τη	μεταφορά	θρεπτικών	ουσιών	του	
ενζύμου	[8].		Έτσι	λοιπόν	λόγω	της	
αποτελεσματικότητας	των	νανοσωματιδίων	αργύρου,	
στα	νοσοκομεία	μπορεί	να	μειωθεί	σημαντικά	η	
μετάδοση	αλλά	και	ο	αριθμός	των	επιβλαβών	
βακτηρίων	από	κάθε	είδους	επιφάνεια	του	
εσωτερικού	χώρου	με	την	οποία	μπορεί	να	έρθει	σε	
επαφή	ασθενής	και	προσωπικό	[3].	
	
2.4	Ηλιακή	προστασία	
Παράλληλα,	θετικά	αποτελέσματα	νανοϋλικών	
εντοπίζονται	και	στο	κομμάτι	της	ηλιακής	προστασίας	
εσωτερικών	χώρων.	Μέσω	ειδικών	μεμβρανών	που	
προσκολλώνται	σε	γυάλινες	επιφάνειες,	προκύπτουν	
οι	ηλεκτροχρωματικοί	και	οι	φωτοχρωματικοί		
υαλοπίνακες.	Πρόκειται	για	δυο	είδη	γυαλιού	που	
αποκτούν	την	ιδιότητα	να	σκουραίνουν	τις	ώρες	τις	
ημέρας	κατά	τις	οποίες	ένας	χώρος	χρειάζεται	μερική	
σκίαση	[8].	Πιο	συγκεκριμένα	οι	ηλεκτροχρωματικές	
επιφάνειες	λειτουργούν	με	τη	βοήθεια	ενός	διακόπτη,	
ο	οποίος	μπορεί	να	αλλάζει	τον	υαλοπίνακα	από	
διαφανές	σε	πιο	σκούρο	και	το	αντίστροφο	(Εικ.8).	
Αντίθετα,	οι	φωτοχρωματικές	επιφάνειες	λειτουργούν	
με	το	φως	του	ηλίου.	Ανάλογα	με	την	ώρα	της	ημέρας	
και	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	πέφτουν	οι	ακτίνες	πάνω	
σε	έναν	υαλοπίνακα,	ο	ίδιος	καταφέρνει	εύκολα	να	
προσαρμοστεί,	προσφέροντας	ένα	ευχάριστο	
εσωτερικό	περιβάλλον	[8].	Mε	αυτό	τον	τρόπο,	η	
οπτική	επαφή	με	τον	έξω	χώρο	παραμένει,	ενώ	η	
παραμονή	στο	εσωτερικό	γίνεται	πιο	ευχάριστη	και	
μπορεί	να	προσαρμοστεί	ανάλογα	με	τις	ανάγκες	του	
ασθενή.	
	
Συμπεράσματα	
Με	την	ενσωμάτωση	των	Βιώσιμων	υλικών	και	
Νανοϋλικών	στη	διαδικασία	σχεδιασμού,	θα	μπορούσε	
να	θεωρηθεί	πως	επιτυγχάνεται	σημαντικό	μέρος	των	
στόχων	βιώσιμης	ανάπτυξης	που	έχουν	θεσπιστεί	από	

τον	Οργανισμό	Ηνωμένων	Εθνών.	Τα	οφέλη	που	
προκύπτουν	από	τη	χρήση	βιώσιμων	υλικών	είναι	
εξαιρετικά	σημαντικά	αρχικά	για	το	περιβάλλον	στο	
οποίο	ζούμε,	με	το	χαμηλό	κόστος	συντήρησης,	τη	
μειωμένη	κατανάλωση	ενέργειας	και	δαπάνης	
φυσικών	πόρων,	αλλά	και	για	τη	συνολικότερη	υγεία	
του	ανθρώπου	και	του	οικοσυστήματος	μέσα	στο	
οποίο	ζει	και	δραστηριοποιείται,	με	την	αποφυγή	
τοξικών	ουσιών	και	μεγάλου	όγκου	ανεκμετάλλευτων	
αποβλήτων.	Από	την	άλλη	μεριά,	ο	τομέας	της	
Νανοτεχνολογίας,	έρχεται	να	διευρύνει	τις	
δυνατότητες	των	συμβατικών	υλικών	με	τη	χρήση	
υψηλής	τεχνολογίας,	με	θετικά	αποτελέσματα	τόσο	
στο	κομμάτι	της	βιωσιμότητας	όσο	και	στις	
εξατομικευμένες	ανάγκες	του	εκάστοτε	χώρου.	
Δυστυχώς	όμως,	τα	συγκεκριμένα	υλικά	δεν	
εφαρμόζονται	ακόμα	στην	κλίμακα	που	τους	αρμόζει	
στην	περιοχή	της	Μεσογείου,	δεδομένης	της	έρευνας	
που	πραγματοποιείται	εδώ	και	χρόνια,	και	των	
διαπιστωμένων	θετικών	χαρακτηριστικών	που	αυτά	
διαθέτουν.	Για	αυτό	το	λόγο	είναι	αναγκαίο	να	δοθεί	
ακόμα	μεγαλύτερη	έμφαση	από	τους	αρχιτέκτονες	στο	
κομμάτι	της	επιλογής	κατάλληλων	υλικών,	με	βασικό	
γνώμονα	την	επίλυση	των	αρνητικών	επιδράσεων	
παλαιότερων	πρακτικών	σχεδιασμού,	αλλά	
ταυτόχρονα	σκεπτόμενοι	πάντα	σε	μακροπρόθεσμο	
επίπεδο	την	πρόληψη	και	προστασία	του	ανθρώπου	
και	το	περιβάλλοντος.	
	
NOTES	
1. Πηγή:	https://www.sustainyourstyle.org/en/fiber-

ecoreview		
2. Πηγή:	https://www.nora.com/global/en	
3. Πηγή:	https://turkishmedicalcity.com/manisa-city-

hospital/	
4. Πηγή:	https://www.architonic.com/en/project/luis-

vidal-architects-hospital-alvaro-	cunqueiro/5104831	
5. Πηγή:	https://archello.com/project/the-meyer-

childrens-hospital-in-florence	
6. Πηγή:	

https://www.sempergreen.com/en/references/hospital
-1	

7. Εικόνα	του	συγγραφέα		
8. Πηγή:	https://www.gauzy.com/projects/dana-

childrens-hospital-icu/		
9. *A:	low-risk	area,	B:	moderate-risk	area,	C:	high-risk	

area,	D:	very-high	risk	area	

	
	


