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Δηζαγσγή 

 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ν 

ηνκέαο ησλ θαηαζθεπώλ δεκόζησλ εθπαηδεπηεξίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ. ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζπιιέμακε 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ε 

Διιεληθή λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα ν Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίσλ 

(Ο..Κ.) όπσο επίζεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνπλ λνκνζεζίεο 

άιισλ θξαηώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Ζ παξνπζίαζε ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο δε ζα είρε λόεκα λα 

αλαιπόηαλ απιά θαη κόλνη ζε ζεσξεηηθό επίπεδν. Γηα ηελ 

νπζηαζηηθόηεξε κειέηε ηνπ ζέκαηνο ζέζακε ππό εμέηαζε έλαλ 

ππάξρσλ θαη ελ ιεηηνπξγία βξεθνλεπηαθό ζηαζκό ν νπνίνο έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ύζηεξα ζέζπηζεο ηνπ ηζρύνληνο λνκνζρεδίνπ γηα ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο πξνδηαγξαθέο εθπαηδεπηεξίσλ. Ο βξεθνλεπηαθόο 

ζηαζκόο πνπ εμεηάδεηαη απνηέιεζε ηπραίν δείγκα επηινγήο ησλ 

ζπληαθηώλ ηεο εξγαζίαο θαη δελ ππήξμε θακία πξνηξνπή γηα ηελ 

επηινγή ηνπ. Ο ιόγνο γίλεηαη γηα ηνλ 6ν Βξεθνλεπηαθό ζηαζκό Γάθλεο 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ νδό Αιεμαλδξείαο ζηνλ αξηζκό 32. 

ηόρνη ηεο εξγαζίαο είλαη ε αθελόο ζπγθξηηηθή αληηπαξάζεζε ηεο 

Διιεληθήο θαη Γεξκαληθήο Ννκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

πνπ ζέηνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή εθπαηδεπηεξίσλ θαη αθεηέξνπ ην θαηά 

πόζν εθαξκόδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ζε πθηζηάκελα θηίξηα. 

Ζ κεζνδνινγία αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηελ θηινζνθία νηη 

απεπζπλόκαζηε ζε αλαγλώζηεο πνπ δελ έρνπλ θάπνηα πξσηύηεξε 

γλώζε ζην αληηθείκελν απηό.   Γηα απηό ην ιόγν επηδίσμε καο είλαη ε 

απνζαθήληζε ελλνηώλ θαη ε ππνδεηγκαηηθή αλάιπζε κε ησλ όζσλ 

θαηαπηαλόκαζηε.  
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Σν πξώην θεθάιαην ηεο κειέηεο αθηεξώλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ν βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο. Ζ παξνπζίαζε 

πεξηιακβάλεη ηελ επξύηεξε πεξηνρή ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν ζηαζκόο 

θαη ην θαηά πόζν απηή επεξεάδεη ηηο ζπλζήθεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζηαζκνύ, πλερίδεη ε παξνπζίαζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θηηξηαθνύ 

όγθνπ κέζα ζην νηθόπεδν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί κηα ηέηνηα 

ρσξνζέηεζε. Καηόπηλ αθνινπζνύλ θαηόςεηο θαη θσηνγξαθίεο γηα ηνλ 

εθάζηνηε όξνθν θαη ρώξν ηνπ θηηξίνπ. 

Σν δεύηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο έρεη σο αληηθείκελν εμέηαζεο ηνλ 

ειιεληθό θαλνληζκό θαηαζθεπήο εθπαηδεπηεξίσλ πνπ εθδίδεη ν 

Οξγαληζκόο ρνιηθώλ Κηηξίσλ. Παξάιιεια γίλεηαη ε ζύγθξηζε κεηαμύ 

ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ πνπ αλαιύζεθε 

ζην πξώην θεθάιαην κε ζηόρν ηελ ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ην 

θαηά πόζν αθνινπζήζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο. 

Σέινο ην ηξίην θεθάιαην αλαιύεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν 

γεξκαληθόο θαλνληζκόο DIN θαη ηελ Αγγιηθή λνκνζεζία βάζεη ηνπ 

νπνίνπ θαηαζθεπάδνληαη ηα θηίξηα ζηηο δύν ρώξεο. ηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ ζπγθξίλεηαη ην πεξηερόκελν ησλ μέλσλ θαλνληζκώλ κε ηνλ 

Διιεληθό. 
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Ο
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1.1 Σν θηίξην ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

 

Οη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε, γηα ηελ νκαιή 

ελζσκάησζε ηεο θαηαζθεπήο ζην πνιενδνκηθό ηζηό είλαη νη εμήο:  

 

1. Γηαηήξεζε ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο. 

2. Γηαβάζκηζε πςώλ ζε ζρέζε κε ηνλ άλεκν θαη ζπγθεθξηκέλα αληίζεηε 

σο πξνο ηελ δηεύζπλζε ησλ επηθξαηνύλησλ αλέκσλ. 

3. Γηαηήξεζε ηνπ ύςνπο ηνπ θηηξίνπ ζε ρακειά επίπεδα, ώζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ππάξρνπζα θαιή αλαινγία όγθσλ θαη πιάηνπο 

δξόκσλ, ρσξίο λα παξεκπνδίδεηαη ν επαξθήο ειηαζκόο θαη 

αεξηζκόο ησλ γύξσ θηηξίσλ. 

4. Σνπνζέηεζε ρώξνπ πξαζίλνπ γηα βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο θαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα βειηίσζε ησλ 

θιηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ (πξνζηαζία από ηνλ άλεκν θαη 

ζθίαζε). 

 

 

 

Δηθόλα 1. Αεξνθσηνγξαθία ζηελ νπνία απνηππώλεηαη ην νηθνδνκηθό  

ηεηξάγσλν  ζην νπνίν βξίζθεηαη ν  ζηαζκόο. Σν θηίξην  βξίζθεηαη   ζηελ νδό 

Αιεμαλδξείαο 32 ζηε πεξηνρή ηεο Γάθλεο.  
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Δηθόλα 2. Πξννπηηθό ζην νπνίν θαίλεηαη ε δηαθνξά ηνπ ππό εμέηαζε θηηξίνπ 

ζην ύςνο ζε ζρέζε κε ηα γεηηνληθά ηνπ θηίξηα .  

 

 

 

   Δηθόλα 3.  Σν θηίξην ιόγσ ηνπ κεγάινπ αύιεηνπ ρώξνπ αλαπλέεη θαη δελ 

πλίγεηαη απν ηηο όκνξεο νηθνδνκέο. 
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Ο ζπληειεζηήο θάιπςεο γηα ηελ πεξηνρή είλαη 0,8. Γεληθά κηιάκε 

γηα έλαλ ππθλνθαηνηθεκέλν  - ππεξδνκεκέλν Γήκν. Ζ 

ηαμηλόκεζε ησλ θηηζκάησλ κε βάζε ην ύςνο ηνπο θαη ηελ 

παιαηόηεηα ηνπο θαηαρσξνύληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε 

είλαη απηή ησλ δησξόθσλ θηηζκάησλ ηεο πεξηόδνπ 40 – 70, ηα 

νπνία  δελ απνηεινύλ πιένλ ηελ πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηώλ. Χο 

επη ην πιείζηνλ ηα θηίξηα μεπεξλνύλ ηνπο ηέζζεξηο νξόθνπο θαη 

ρξνλνινγνύληαη απν ην 90 θαη κεηά.  Σα θηίζκαηα πιεζίνλ  ηνπ 

βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ ραξαθηεξίδνληαη απν πνηθηιία 

παιαηόηεηαο θαη ύςνπο. πγθεθξηκέλα ην όκνξν θηίξην ζηε λόηηα 

πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ είλαη θαηά πνιύ ςειόηεξν απν ηνλ 

ζηαζκό θαη δεκηνπξγεί ζθηά ζηνλ αύιεην ρώξν ηνπ νηθνπέδνπ. 

Σν ύςνο ησλ όκνξσλ θηηξίσλ  ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ ζηαζκνύ 

δελ μεπεξλάεη ηα 6 κέηξα θαη έηζη επηηξέπεηαη ν αεξηζκόο θαη 

θσηηζκόο ηνπ ζηαζκνύ. 
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1.2 Σν θηίξην κέζα ζην νηθόπεδν – Υσξνζέηεζε 

 

Σν νηθόπεδν πνπ έρεη παξαρσξεζεί γηα ηε ζηέγαζε ηνπ βξεθνλεπηαθνύ 

ζηαζκνύ Γάθλεο θαιύπηεη κηα έθηαζε 435,78 η.κ. απν ην ζύλνιν ησλ 

ηεηξαγσληθώλ ηνπ νηθνπέδνπ ε θάιπςε είλαη 36% . Γηα ηε πεξηνρή ηεο Γάθλεο 

ν ζπληειεζηήο θάιπςεο είλαη 0,8 ,όκσο ν λνκνζέηεο νξίδεη νηη ηα ζρνιηθά 

θηίξηα δελ πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηελ θάιπςε πέξαλ ηνπ 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 4. Σν δηάγξακκα θάιπςεο ηνπ νηθνπέδνπ 
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Δηθόλα 5. Ζ Ννηηνδπηηθή πιεπξά 

ηνπ νηθνπέδνπ, όπνπ βξίζθεηαη 

θαη ν πξναύιηνο ρώξνο ηνπ 

ζηαζκνύ 

 

Δηθόλα 6. ύκθσλα κε ηα όζα 

νξίδεη ν Ο..Κ. ν πξναύιηνο 

ρώξνο ησλ εθπαηδεπηεξίσλ 

πξέπεη λα έρεη ρσξνζεηεζεί ζηελ 

λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ 

νηθνπέδνπ ελώ ην θηίξην  

πξνζηαηεύεη ην ρώξν απν  ηνπο 

βνξηλνύο αλέκνπο. 

 

Δηθόλα 7 . Ο όγθνο ηνπ θηηξίνπ  

ρσξνζεηεκέλνο ζην 

βνξεηναλαηνιηθό θνκκάηη ηνπ 

νηθνπέδνπ πξνζηαηεύεη ηνλ 

πξναύιην ρώξν απν ηνπο 

βνξηλνύο αλέκνπο. 
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Δηθόλα 8 .Ζ ειηαθή ηξνρηά όπσο 

θαηαγξάθεηαη πάλσ απν ην θηίξην θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ 

θηηξίνπ ζην νηθόπεδν ζε ζρέζε κε ηελ 

ειηαθή ηξνρηά ζεσξείηε ιεηηνπξγηθή. 

Αθελόο ν όγθνο ηνπ θηηξίνπ πξνζηαηεύεη 

ηελ απιή απν ηνπο βνξηλνύο αλέκνπο. 

Δπίζεο ε απιή δέρεηαη θσο κέζσ 

αληαλάθιαζεο από ηα γεηηνληθά θηίξηα ηηο 

πξώηεο πξσηλέο ώξεο θαη όρη άκεζν, 

γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί θαιιίηεξεο 

ζπλζήθεο απιηζκνύ γηα ηα λήπηα.  

 

 

 

 

 

Α 

Δ 
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Κάζε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα απηό θαη  πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ώζηε λα απνιακβάλνπκε ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο 

 

Γπηηθή πιεπξά: Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε 

κηθξέο δηαζηάζεηο θαη λα πξνζηαηεύεηαη από θαηάιιειε ζθίαζε. Παξάιιεια 

πξνβιέπεηαη θαιή κόλσζε ηεο δπηηθήο όςεο θαη απνθεύγνληαη αλνίγκαηα 

γηαηί ην θαινθαίξη από ην κεζεκέξη θαη κεηά δέρνληαη ηνλ ήιην άκεζα. Καιό 

είλαη ινηπόλ λα επηιέγνπκε αλνίγκαηα ζηε δπηηθή όςε κόλν ζε πεξηπηώζεηο 

θσηηζκνύ θαη ζέαο. Σέινο ζηηο δπηηθέο όςεηο, ζηέγεο θαη ακκνζθεπέο δελ 

παξέρνπλ κεγάιε πξνζηαζία, έηζη ζπληζηάηαη εμσηεξηθή ζθίαζε θαηαθόξπθνπ 

ηύπνπ ε νπνία επηηπγράλεηε κε ηε ηνπνζέηεζε αεηζαιήο βιάζηεζεο κε 

πξνηίκεζε δέληξσλ ππθλνύ θπιιώκαηνο (θππαξίζζη, κπόπσξν). 

 

Αλαηνιηθή πιεπξά: Ζ αλαηνιηθή πιεπξά παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κε ηελ δπηηθή πιεπξά. Βέβαηα όκσο ιόγσ ηεο ειηαθήο ηξνρηάο έλα θηίξην πνπ 

αλαπηύζζεηαη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα αλαηνιήο – δύζεο έρεη κεγαιύηεξα 

νθέιε από έλα αληίζηνηρν πνπ αλαπηύζζεηαη θαηά ηνλ άμνλα βνξάο – λόηνο.  

 

Νόηηα πιεπξά: Ζ λόηηα πιεπξά ην ρεηκώλα είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηεκέλε από 

ηελ άκεζε αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη, αιιά ην θαινθαίξη ην πξνλόκηα απηό 

κεηαηξέπεηαη ζε κεηνλέθηεκα. Γηα λα απνθεπρζεί απηή ε αλεπηζύκεηε έθζεζε 

ηνπ θηηξίνπ ζηνλ ήιην πξνβιέπνληαη ηνίρνη κάδαο, δεληξνθπηεύζεηο θαζώο θαη 

πέξγθνιεο αλαξξηρόκελσλ θπηώλ. Ζ λόηηα πιεπξά, επίζεο, ελδείθλπηαη θαη 

γηα εηζξνή θπζηθνύ θσηηζκνύ ζηνλ ρώξν. 

 

Βνξηλή πιεπξά: Αλνίγκαηα ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ βνεζνύλ ζηελ 

θαιιίηεξε πνηόηεηα θσηηζκνύ γηαηί δέρνληαη θσο δηάρπην θαη όρη άκεζν. 

Παξάιιεια όκσο ηα αλνίγκαηα δελ πξέπεη λα είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ γηαηί 

ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο απνθνκίδνπλ ειάρηζηα θέξδε γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ 

θηηξίνπ θαη ην ρξεώλνπλ κε κεγάιεο απώιεηεο. 
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1.3 Ιζόγεην  

 

Σν ηζόγεην έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 144 κ2. Ζ πξόζβαζε ζύκθσλα 

κε ηα ζρέδηα γίλεηαη απν ηελ νδό Αιεμαλδξείαο. Γηα ιόγνπο 

αζθαιείαο ησλ παηδηώλ ε είζνδνο απηή δελ ρξεζηκνπνηείηε θαη 

απνηειεί ηελ πιένλ ηελ βνεζεηηθή είζνδν – έμνδν ηνπ θηηξίνπ ζε 

πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο όπσο πξνβιέπεη Ο..Κ.. Ζ 

είζνδνο ινηπόλ ζην ηζόγεην γίλεηαη από ηε λνηηνδπηηθή πιεπξά 

ηνπ νηθνπέδνπ.   Σν ηζόγεην ηκήκα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε 

πσο ρσξίδεηαη ζε ηξείο ελόηεηεο. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ 

δηαρσξηζκνύ απηνύ είλαη ε πςνκεηξηθή ηνπο δηαθνξά ζε ζρέζε 

κε ην ±0.00. ηε πξώηε απηή ελόηεηα (+0,10) βξίζθεηαη ην 

γξαθείν ηνπ δηεπζπληή, νη ηνπαιέηεο ησλ λεπίσλ, κηα απνζήθε 

θαη ν ρώξνο ηνπ αλειθπζηήξα.  Σν δεύηεξν ηκήκα, γηα ην ηζόγεην 

αιιά θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο νξόθνπο είλαη κηα εζσηεξηθή  

καθξόζηελε ζθάια, κε πάηεκα 0,40 κ. θαη άλνηγκα 1,20 κ. .ην 

ηξίην ηνκέα, ζύκθσλα κε ηνλ δηαρσξηζκό βξίζθνληαη ε θύξηα 

αίζνπζα απαζρόιεζεο ησλ λεπίσλ, έλαο απνζεθεπηηθόο  ρώξνο 

παηρληδηώλ, ηνπαιέηεο λεπίσλ, θαη έλα δσκάηην  θξνληίδαο θαη 

πγηεηλήο ησλ λεπίσλ.  
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Δηθόλα  9 . Ζ είζνδνο, 

αλακνλή ηνπ ζηαζκνύ.  

ύκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Οξγαληζκνύ ρνιηθώλ 

Κηηξίσλ ν  βξεθνλεπηαθόο 

ζηαζκόο όηαλ θηινμελεί 

πεξηζζόηεξα από 20 βξέθε 

ηαπηόρξνλα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξν 

ρώξν γηα ηα θαξνηζάθηα  

ησλ λεπίσλ. 

 

Δηθόλα  10 . Σν γξαθείν 

ηνπ δηεπζπληή, βξίζθεηαη 

ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ 

ηζνγείνπ, είλαη έλαο ρώξνο 

επήιηνο, κέζα ζηνλ νπνίν 

άλεηα δύν ελήιηθεο 

κπνξνύλ λα εξγάδνληαη 

ηαπηόρξνλα. 
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1.3.1 Κύξηα Αίζνπζα Παξακνλήο Νεπίσλ 

 

Ζ θύξηα αίζνπζα παξακνλήο ησλ λεπίσλ απνηειεί ην ρώξν όπνπ 

πεξλνύλ ην κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο ηνπο ηα λήπηα. ε έλαλ 

ηέηνην ρώξν ζα πξέπεη ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη από ηελ 

κία γσληά ζηελ άιιε ρσξίο εκπόδηα. Δπίζεο θάπνηα δηαζηήκαηα, ηα 

λήπηα ζπγθεληξώλνληαη όια καδί ζε έλα ζεκείν ηεο αίζνπζαο θαη άιιεο 

θνξέο πάιη, ην θάζε παηδί εξγάδεηαη κόλν ηνπ ε ζε κηθξέο νκάδεο.  

 

Γηαζηάζεηο δσκαηίνπ : 4,25 κ * 12,70 κ  

 

Δκβαδόλ δσκαηίνπ : 50,04 κ2 ,  

 

Τιηθά θαηαζθεπήο : ην πάησκα είλαη ηνπνζεηεκέλν εηδηθό αθξώδεο 

πιηθό ηύπνπ κνθέηαο, ρξώκαηνο κσβ, ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ 

αζθάιεηα ησλ λεπίσλ, αιιά θαη ηνλ επράξηζην ρξσκαηηζκό ηνπ 

δσκαηίνπ, όπσο πξνβιέπνπλ θαη νη πξνδηαγξαθέο. 

 

Φπζηθόο θσηηζκόο : Ζ  αίζνπζα έρεη επαξθή θσηηζκό θαη εμαεξηζκό. 

Οη πνδηέο ησλ παξαζύξσλ βξίζθνληαη ζην 0,90 m από ην δηακνξθσκέλν 

δάπεδν θαη επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα βιέπνπλ έμσ, γηα λα έρνπλ άκεζε 

επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Σα αλνίγκαηα δηαζέηνπλ πξνζηαηεπηηθά 

θνπκπώκαηα ώζηε λα κελ είλαη εύθνιν γηα ηα παηδηά λα ηα αλνίμνπλ.  

 

θίαζε Γσκαηίνπ :  Γηα ηε ζθίαζε ηνπ ρώξνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί 

θνπξηίλεο κε απνηέιεζκα λα δηαηεξείηαη ν επηζπκεηέο θσηηζκόο ηνπ 

ρώξνπ, ηδηαίηεξα ηηο πξσηλέο ώξεο πνπ ην δσκάηην είλαη εθηεζεηκέλν 

ζηνλ ήιην (δεδνκέλνπ νηη βξίζθεηαη ζην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ).  

 

Μόλσζε ρώξνπ: ην θηίξην δηαζέηεη ζεξκηθή, πγξνκόλσζε, ερνκόλσζε 

 

Ύςνο δσκαηίνπ :   3,00 m 
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Δηθόλα 11. Ο ρώξνο είλαη 

θσηεηλόο θαη ε ρξσκαηηθή 

δηακόξθσζε δαπέδνπ θαη ηνίρσλ 

επράξηζηε γηα ηα παηδηά  

 

Δηθόλα 12. Σν δσκάηην έρεη 

θαηαλεκεζεί έηζη ώζηε λα 

ππάξρεη θαη ρώξνο 

εθηόλσζεο θαη ρώξνο 

θαηαζθεπώλ   

Δηθόλα 13. Τπάξρεη 

νξηζκέλνο ρώξνο ζηνλ 

νπνίν νη λεπηαγσγνί 

επηβιέπνπλ ηα παηδηά. 
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1.3.2      Σνπαιέηεο Νεπίσλ 

 

ε θάζε όξνθν ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν ρώξνη ηνπαιέηαο γηα ηα λήπηα. Οη 

δηαζηάζεηο ηνπο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ρώξν πνπ δηαζέηεη θάζε όξνθνο. 

Κάζε ρώξνο ηνπαιέηαο ραξαθηεξίδεηαη απν 

 

Τιηθά θαηαζθεπήο : Κεξακηθό πιαθάθη ζην δάπεδν, ηνπνζεηεκέλν ζηνπο 

ηνίρνπο κέρξη ην ύςνο 1,60 κ.  

 

Φσηηζκόο : Οη ηνπαιέηεο δελ δηαζέηνπλ ππνρξεσηηθά παξάζπξν θαη νη 

αλάγθεο θσηηζκνύ θαιύπηνληαη απν ηερλεηά κέζα. 

 

Μόλσζε ρώξνπ: ην θηίξην δηαζέηεη ζεξκηθή, πγξνκόλσζε, ερνκόλσζε 

 

Ύςνο δσκαηίνπ :   3,20 m 

 

  

 

 

Δηθόλα 14. Οη ηνίρνη 

ησλ ρώξσλ πγηεηλήο θαη 

αθαζάξησλ επελδύνληαη 

από ην δάπεδν κέρξη 

ύςνο 1.60 κ.  κε 

πιαθίδηα πνξζειάλεο.  
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Δηθόλα 15.  ην ρώξν ηεο 

ηνπαιέηαο ηνπ ηζνγείνπ έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ρώξνη απνζήθεπζεο 

ησλ πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Δηθόλα 16 .  ε θξπθά θαη αζθαιή 

ζεκείν γηα ηα παηδία βξίζθνληαη ηα 

ζεξκαληηθά ζώκαηα. 
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Δηθόλα 17.  Οη ρώξνη 

ινπηξνύ  ρξεζηκνπνηνύληαη 

σο απνζεθεπηηθνί ρώξνη. 
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1.4 Α Όξνθνο 

 

Σν ηζόγεην ζπγθνηλσλεί κε ηνλ πξώην όξνθν κε εζσηεξηθή θαη 

εμσηεξηθή θιίκαθα. Ζ εμσηεξηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηείηε κόλν 

απν ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ηξίηνπ νξόθνπ όπνπ βξίζθεηαη ε 

δηνίθεζε. Ζ εζσηεξηθή θιίκαθα δηαζέηεη ζηελ είζνδν θαη έμνδν 

ηεο πξνζηαηεπηηθά αζθαιείαο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

πξόζβαζε ζε απηή απν ηα λενγλά. Σν θηίζκα  δηαζέηεη 

αλειθπζηήξα.  

 

 

 

Δηθόλα 18. Ζ εζσηεξηθή θιίκαθα. Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

λεπίσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα ώζηε ν 

ρώξνο ηεο θιίκαθαο λα είλαη απξνζπέιαζηνο απν ηα λήπηα.  
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1.4.1 Αίζνπζα Ύπλνπ Νεπίσλ 

 

Ο ρώξνο αλάπαπζεο βξίζθεηαη ζε ήζπρν ζεκείν απνκαθξπζκέλνο απν 

ηνπο ππόινηπνπο ρώξνπο (παηρληδηνύ, ηξαπεδαξία θαη έρεη ρακειό 

θσηηζκό αθνύ δηαζέηεη ζθίαζηξα θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε ρώξν πνπ 

δελ επηηξέπεηαη ε απεξηόξηζηε δηάζιαζε ηνπ θσηόο ιόγν γεηηνληθώλ 

θηηζκάησλ . Σν Δκβαδόλ δσκαηίνπ  είλαη 25,00 κ2 θαη δηαζέηεη: 

 

 Ξύιηλν πάησκα, ζε απαινύο ρξσκαηηζκνύο. 

 Νηνπιάπεο γηα ηελ θύιαμε ησλ αηνκηθώλ εηδώλ ησλ παηδηώλ 

(θνπβέξηεο, καμηιάξηα θιπ.). 

 Δμνπιηζκόο κε αηνκηθά ζηξώκαηα ε παηδηθά θξεβαηάθηα. 

 Καηάιιειν απνζεθεπηηθό ρώξν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

παπνπηζηώλ ησλ παηδηώλ, έμσ από ηνλ ρώξν αλάπαπζεο. 

 

 

 

Δηθόλα 19.  Ζ αίζνπζα ύπλνπ ησλ λεπίσλ γηα ηνλ κεζεκεξηαλό 

ηνπο ύπλν. Ζ αίζνπζα έρεη εμνπιηζηεί κε 12 θξεβαηάθηα. 
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1.4.2 Αίζνπζα Απαζρόιεζεο Νεπίσλ 

 

ην πξώην όξνθν ηνπ ζηαζκνύ πεξλνύλ ηελ εκέξα ηνπο ηα λήπηα ειηθίαο απν 

4 -6 ρξνλώλ ελώ ζην ηζόγεην βξίζθνληαη ηα βξέθε απν 2 -4 ρξνλώλ.  Ζ θύξηα 

αίζνπζα απαζρόιεζεο ησλ λεπίσλ απνηειεί ην ρώξν όπνπ πεξλνύλ ην 

κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηεο εκέξαο ηνπο ηα λήπηα. ε έλαλ ηέηνην ρώξν ζα 

πξέπεη ηα παηδηά λα κπνξνύλ λα κεηαθηλνύληαη από ηελ κία γσληά ζηελ άιιε 

ρσξίο εκπόδηα. Δπίζεο θάπνηα δηαζηήκαηα, ηα λήπηα ζπγθεληξώλνληαη όια 

καδί ζε έλα ζεκείν ηεο αίζνπζαο θαη άιιεο θνξέο πάιη, ην θάζε παηδί 

εξγάδεηαη κόλν ηνπ ε ζε κηθξέο νκάδεο.  

 

Γηαζηάζεηο δσκαηίνπ : 5,60 κ * 4,50 κ 

 

 Δκβαδόλ δσκαηίνπ : 25,00 κ2 

 

Τιηθά θαηαζθεπήο :  Σν πάησκα ηεο αίζνπζαο είλαη θαηαζθεπαζκέλν απν  

πιαζηηθό (linoleum).1  

 

 

                                                           
1
 Σν Linoleum είλαη έλα πιηθό θαηαζθεπαζκέλν εμ’ νινθιήξνπ από θπζηθέο πξώηεο ύιεο 

όπσο ιηλαξόζπνξν, μπιάιεπξν, γηνύηα, ξεηίλεο θαη αζβεζηόιηζν. Δίλαη αλζεθηηθό ζε βαξηά 
θνξηία θαζώο θαη ζηηο απιαθώζεηο από κεηαθηλνύκελα έπηπια. Έρεη καθξύ ρξόλν δσήο θαη 
ρξεζηηθόηεηαο είλαη πγηεηλό αό ηελ θύζε ηνπ αληηζηαηηθό. Απνιύησο θηιηθό ζην πεξηβάιινλ 
απεπζύλεηαη ζηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ ρξήζηε. Αλαιόγσο κε ηελ κέζνδν παξαζθεπήο 
δηάθνξα ρξώκαηα θαη ζρέδηα είλαη δπλαηόλ λα επηηεπρζνύλ. 
 

Δηθόλα 20.  Μόιηο 

έρνπκε εμέιζεη απν ηελ 

αίζνπζα ύπλνπ ησλ 

λεπίσλ  θαη 

θαηεπζπλόκαζηε ζηε 

θύξηα αίζνπζα 

απαζρόιεζεο ησλ 

λεπίσλ 
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Δηθόλα 21 . Ο ρώξνο 

είλαη θσηεηλόο θαη ε 

ρξσκαηηθή δηακόξθσζε 

δαπέδνπ θαη ηνίρσλ 

επράξηζηε γηα ηα παηδηά  

 

Δηθόλα 23 . ην δσκάηην 

επίζεο δηαζέηεη 

βνεζεηηθνύο ρώξνπο. 

Κάζε ληνπιάπη 

αληηζηνηρεί ζε έλα παηδί 

γηα ηα πξνζσπηθά ηνπ 

αληηθείκελα. 

 

Δηθόλα 22 .  Πιεζίνλ 

ηεο θύξηαο αίζνπζαο 

βξίζθνληαη βνεζεηηθνί 

ρώξνη γηα ηηο ππόινηπεο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ 

λεπίσλ. 
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Δηθόλα 24.  Μεηαμύ ηεο 

αίζνπζαο δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηεο αίζνπζαο ύπλνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί έλαο 

ρώξνο γηα ηελ απνζήθεπζε 

ησλ πξνζσπηθώλ εηδώλ 

ησλ λεπίσλ θαη ρώξνο 

παηρληδηνύ γηα κηα κηθξή 

νκάδα παηδηώλ. 
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1.4.3 Σξαπεδαξία  

 

Σν δάπεδν ηεο ηξαπεδαξίαο λα είλαη από πιαζηηθό (linoleum), ζε ραξνύκελα 

ρξώκαηα. Δίλαη επηζπκεηή ε ηνπνζέηεζε 3-4 ληπηήξσλ θαζώο θαη θξεκάζηξεο 

γηα πεηζέηεο ζε ζεκείν ηεο ηξαπεδαξίαο όπνπ δελ ελνρινύλ. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα ηξαπεδαξία, ε δξαζηεξηόηεηα απηή ζα 

πξέπεη λα εληαρζεί ζηνλ Πνιπδύλακν ρώξν. 

 

 Δκβαδόλ δσκαηίνπ : 25,00 κ2 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 25. Ο ρώξνο ηεο 

ηξαπεδαξίαο έρεη 

εμνπιηζηεί κε ηξαπέδηα 

δηαζηάζεσλ ζηα κέηξα ησλ 

λεπίσλ. 
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1.5 Β Όξνθνο 

 

Ο δεύηεξνο όξνθνο ηνπ θηηξίνπ εμππεξεηεί θαη ηηο δηνηθεηηθέο 

αλάγθεο ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ. Καηά θύξην ιόγν 

ζηεγάδνληαη ηα  γξαθεία δηνίθεζεο , θαζεγεηώλ θαη 

πξνπαξαζθεπήο ησλ γεπκάησλ ησλ λεπίσλ. Ζ κεζνδνινγία 

παξνπζίαζεο ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ αθνινπζεί απηή νπ ηζνγείνπ 

θαη ηνπ πξώηνπ νξόθνπ. ην  ρώξν ηνπ δεπηέξνπ νξόθνπ 

ζηεγάδνληαη :  

 

1. Σα γξαθεία ηεο δηνίθεζεο ηνπ βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ 

2. Σνπαιέηεο λεπίσλ  

3. Σνπαιέηεο πξνζσπηθνύ 

4. Αίζνπζα Κνπδίλα γηα ηελ παξαζθεπή γεπκάησλ ησλ λεπίσλ 

5. Υώξνο πξνζσπηθνύ 

6. Απνζήθε 

 

 

 

Δηθόλα 26. Ο δεύηεξνο όξνθνο ζηεγάδεη θαηά θύξην ιόγν ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζηαζκνύ. Σα λήπηα δελ 

απαζρνινύληαη ζε απηό ηνλ όξνθν.  
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1.6 Αύιεηνο ρώξνο 

 

Ζ θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ έρεη ζαλ βαζηθό 

παηδαγσγηθό ζηόρν, ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, 

ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη όηη ζηνλ ρώξν απηό ππεξεηνύληαη 

θπξίσο νη θηλεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ, ε εθηόλσζε θαη 

απνθόξηηζε ηνπο. Μέζα ζηνλ αύιεην ρώξν ππάξρνπλ ζηνηρεία 

πεξηπέηεηαο, όπσο αληζνζηαζκίεο, κηθξά ηνύλει, μύιηλα 

ζπηηάθηα, ακκνδόρνη, θνύληεο, ηζνπιήζξεο, ηξακπάιεο, 

θαηαζθεπέο αλαξξίρεζεο, ηα νπνία εμάπηνπλ ηελ θαληαζία ησλ 

παηδηώλ θαη βνεζνύλ ζηελ απόθηεζε εκπεηξηώλ . Αθόκε ν 

αύιεηνο ρώξνο πεξηιακβάλεη παγθάθηα, θηόζθηα, βξύζεο θαζώο 

θαη θάπνηα ρηηζηά ηξαπεδάθηα. 

 

 

 

Δηθόλα 27 . Σν νηθόπεδν  έρεη πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε ύςνπο 

2,00 m, εθ ησλ νπνίσλ 0,50 cm-1 cm ζπκπαγή πεξίθξαμε θαη ην 

ππόινηπν ηκήκα θηγθιίδσκα. 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 28 . Σν δάπεδν είλαη 

θαιπκκέλν κε ηερλεηό 

ριννηάπεηα  ώζηε ην έδαθνο λα 

είλαη καιαθό. Ζ ζθνπξόρξσκα 

απόρξσζε ηνπ βνεζάεη ώζηε λα 

κελ ελνρινύληαη ηα παηδηά ζηα 

κάηηα απν ηελ ππεξβνιηθή 

αλάθιαζε ηνπ θσηόο. 
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1.7 Δμσηεξηθή Κιίκαθα 

 

Ζ θιίκαθα ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν, δελ είλαη πξνζβάζηκε απν ηα 

λήπηα (παξεκβάιινληαη θηγθιηδώκαηα) θαη ρξεζηκνπνηείηε γηα 

όζνπο ζέινπλ λα πάλε ζην δεύηεξν όξνθν (δηνίθεζε) ρσξίο λα 

εηζέιζνπλ ζην ζηαζκό). Υαξαθηεξίδεηαη απν ηελ πνηθηιία ησλ 

πιηθώλ, ην ρξώκα ηνπο, ηε πθή ηνπο, ην κέγεζόο ηνπο θαη ζηνπο 

ζπλδπαζκνύο πνπ δηαζπνύλ ηελ κνλνηνλία θαη δεκηνπξγνύλ 

αλάγιπθεο αηζζεηηθέο εληππώζεηο ζην παηδί. Ζ αληηνιηζζεηηθή 

πθή ηνπ πιηθνύ είλαη ην απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθό πνπ πξέπεη 

λα δηαηεξεί ην πιηθό θαη όηαλ είλαη πγξό.  

 

 

 

Δηθόλα 29. Ζ εμσηεξηθή θιίκαθα ηνπ θηηξίνπ   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
  

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΥΟΛΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ  

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

Πεξηερόκελν κειέηεο απηνύ ηνπ θεθαιαίνπ 

απνηεινύλ ηα όζα νξίδεη ε ειιεληθή λνκνζεζία γηα 

ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ 

βξεθνλεπηαθνύο  ζηαζκνύο. θνπόο λα 

απνζαθεληζηεί ην ηη πξνβιέπεηαη απν ηηο 

πξνδηαγξαθέο θαη ην θαηά πόζν εθαξκόζηεθαλ 

απηέο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 2νπ Βξεθνλεπηαθνύ 

ηαζκνύ Γάθλεο. 
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Δηζαγσγή 

 

Ζ θνίηεζε ζην Νεπηαγσγείν είλαη ππνρξεσηηθή (δεκόζηα ή ηδησηηθά) γηα 

παηδηά 5 εηώλ θαη πξναηξεηηθή γηα παηδηά 4 εηώλ. 

Ζ θνίηεζε ζηα δεκόζηα Νεπηαγσγεία είλαη δσξεάλ, ελώ ζηα ηδησηηθά 

Νεπηαγσγεία θαηαβάιινληαη δίδαθηξα. Οη καζεηέο εγγξάθνληαη ζε 

δεκόζηα Νεπηαγσγεία κε βάζε ηνλ ηόπν θαηνηθίαο ηνπο. Γηνηθεηηθά ηα 

Νεπηαγσγεία απνηεινύλ κέξνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Αθνινπζνύλ πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ εθπνλείηαη από ην 

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην. Ο αξηζκόο ησλ καζεηώλ αλά λεπηαγσγό 

νξίδεηαη έσο 25 λήπηα. Ζ δηάξθεηα ηνπ έηνπο γηα ηνπο καζεηέο είλαη 9 

κήλεο (11 επηεκβξίνπ έσο 15 Ηνπλίνπ) θαη ηηο θαζεκεξηλέο από 8:15 

π.κ. έσο 12:15 κ.κ., ελώ ζηα νινήκεξα λεπηαγσγεία ν ρξόλνο 

παξακνλήο ησλ παηδηώλ είλαη από ηηο 7:00 έσο ηηο 16:00. Γηα ηηο ειηθίεο 

ησλ 4 εηώλ θαη θάησ παξέρεηαη πξνζρνιηθή αγσγή ζε δεκνηηθνύο θαη 

ηδησηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο, θαζώο θαη ζε βξεθνλεπηαθνύο 

ζηαζκνύο (από 6 κελώλ). Ζ θνίηεζε γηα ηηο ειηθίεο απηέο είλαη 

πξναηξεηηθή. Οη Γεκνηηθνί – θαη Κνηλνηηθνί – Παηδηθνί ηαζκνί αλήθνπλ 

ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ 

εγγξαθή ζε Γεκνηηθνύο Παηδηθνύο ηαζκνύο γίλεηαη κε βάζε ηνλ ηόπν 

θαηνηθίαο θαη γηα ηελ θνίηεζε νη γνλείο θαηαβάιινπλ κηθξό ρξεκαηηθό 

πνζό. Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα δσξεάλ θνίηεζεο γηα νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο νηθνγελεηώλ. Σν ζρνιηθό έηνο 2007/08, ν αξηζκόο ησλ 

καζεηώλ πνπ θνίηεζαλ ζε δεκόζηα Νεπηαγσγεία ήηαλ 143 770 θαη ν 

αληίζηνηρνο ζε ηδησηηθά 5 342. Δπίζεο ην 37 % ηνπ ζπλόινπ ησλ 

καζεηώλ ησλ Νεπηαγσγείσλ ήηαλ ειηθίαο 4 εηώλ θαη ην 63 % ήηαλ 5 

εηώλ. 
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Αξκόδηνο θξαηηθόο θνξέαο γηα ηελ αλέγεξζε θαη ζπληήξεζε ησλ 

δεκόζησλ εθπαηδεπηεξίσλ είλαη ν Οξγαληζκόο ρνιηθώλ 

Κηηξίσλ. Οη βαζηθέο αξρέο πνπ ζέηεη ν Ο..Κ. σο πξνο ηε 

θαηαζθεπή ησλ εθπαηδεπηεξίσλ  είλαη. 

 

1. Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ κέζα ζην νηθόπεδν απνηειεί ηελ 

αξρή ηνπ ζρεδηαζκνύ θάζε κειέηεο. Γηα ην ιόγν απηό ζα 

πξέπεη: 

 

 Να εμαζθαιίδεηαη αύιεηνο ρώξνο πξνζηαηεπκέλνο από ηνλ 

βνξξά. 

 Να εμαζθαιίδεηαη θαιόο θσηηζκόο ησλ αηζνπζώλ. Ο 

αλαηνιηθόο θαη ν δπηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο ζα πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη. 

 

2. Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ην 

απαηηνύκελν θηηξηνινγηθό πξόγξακκα γηα θάζε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο. Σα θηηξηνινγηθά πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα 

αλαπηπρζνύλ: 

 Γηα Νεπηαγσγεία, ζε ηζόγεηα θηίξηα 

 Γηα Γεκνηηθά, Γπκλάζηα θαη Λύθεηα, ζε ηξηώξνθα θηίξηα 

 Γηα Σ.Δ.Δ., ζε ηεηξαώξνθα θηίξηα. 

 

ε νηθόπεδα κηθξά όπνπ ην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα δελ κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί ζε 3 νξόθνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

ηέηαξηνο όξνθνο ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο κε 

κηθξόηεξε ζπρλόηεηα ρξήζεο (Α.Π.Υ., εξγαζηήξηα απνζήθεο 

θ.ιπ.). Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα νηθόπεδα κε πςνκεηξηθέο δηαθνξέο. 

3. Καηά ηελ Αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε, απαηηείηαη ε ρξήζε 

ιεηηνπξγηθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θαλλάβνπ ηεο επηινγήο ηνπ 

κειεηεηή. 
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4. Ζ απόθιηζε ζε (m2) από ην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα, κπνξεί 

λα είλαη ηεο ηάμεσο +5% έσο –5% γηα ιύζεηο ζε νηθόπεδα πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θηηξίσλ κε εληαία ζηάζκε 

ηζνγείσλ. Ζ απόθιηζε κπνξεί λα είλαη ηεο ηάμεσο –5% έσο 

+10% όηαλ ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο απαηηεί θιηκάθσζε ησλ 

ηζνγείσλ ζε δηαθνξεηηθέο ζηάζκεο. 

 

5. Δηδηθά γηα ηελ Αίζνπζα Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ ε επηθάλεηα 

πνπ αλαθέξεηαη ζην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα ηζρύεη ζαλ 

ειάρηζηε απαίηεζε. Δίλαη επηζπκεηή ε ιύζε, πνπ πξνζθέξεη 

επηθάλεηα κέρξη 220.00 m2 εθόζνλ απηό είλαη εθηθηό.  

 

6. Σν δάπεδν ησλ θηηξίσλ ζα είλαη ππεξπςσκέλν θαηά 30-45cm 

από ηνλ δηακνξθσκέλν πεξηβάιινληα ρώξν. 

 

7. Πξόβιεςε κίαο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο ηνπιάρηζηνλ ζην 

ηζόγεην. 

 

8. Οη ρώξνη πγηεηλήο ηνπνζεηνύληαη ζην ηζόγεην, γηα ηελ 

θαιιίηεξε ιεηηνπξγία ηεο απνρέηεπζεο. ηνλ ίδην ρώξν 

εληάζζεηαη θαη έλα WC γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, απνζήθε 

εηδώλ θαζαξηζκνύ κε παξνρή λεξνύ θαη sink. ηνπο νξόθνπο 

πξνβιέπνληαη 1-2 WC βνεζεηηθά, θαζώο θαη παξνρή λεξνύ ζε 

ζέζεηο θαηάιιειεο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ηνπ θαζαξηζκνύ 

ζρνιείνπ. 

 

9. Γπλαηόηεηα εηζόδνπ ζηνλ αύιεην ρώξν από δύν ζεκεία. 

Απαξαίηεηε ε πξόζβαζε απηνθηλήηνπ κέζα ζηνλ αύιεην ρώξν 

κέρξη ηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ (κεηαθνξά βηβιίσλ, αζζελνθόξν 

θιπ.). 

 

10. Σνπνζέηεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ζε θεληξνβαξηθή ζέζε. 
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11. Γπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο Αίζνπζαο Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ θαζώο θαη 

ηεο Βηβιηνζήθεο από ηελ θνηλόηεηα ζε ρξόλν αλεμάξηεην από ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 

 

12. Γπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο όισλ ησλ θηηξίσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ θαζώο 

θαη ηνπ απιείνπ ρώξνπ γηα άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, κε ξάκπεο 

θαη αλειθπζηήξεο. 

 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 Να εμαζθαιίδεηαη αύιεηνο ρώξνο 

πξνζηαηεπκέλνο από ηνλ βνξξά. 
Ζχει προβλεφκεί 

Βλ. κεφάλαιο 1.1 

2 

  Να εμαζθαιίδεηαη θαιόο θσηηζκόο ησλ 

αηζνπζώλ. Ο αλαηνιηθόο θαη ν δπηηθόο 

πξνζαλαηνιηζκόο ζα πξέπεη λα 

απνθεύγεηαη.

Δεν εφαρμόςτθκε  

Βόρεια & νότια το 

κτίριο γειτνιάηει με 

όμορα. Αναγκαςτικά ο 

καταςκευαςτισ 

επζλεξε αυτι τθ λφςθ 

3 
Σν δάπεδν ησλ θηηξίσλ ζα είλαη 

ππεξπςσκέλν θαηά 30-45cm από ηνλ 

δηακνξθσκέλν πεξηβάιινληα ρώξν. 

Ζχει προβλεφκεί 

Μεταξφ αφλειου 

χϊρου και ειςόδου ςτο 

κτίριο υπάρχει φψωμα. 

4 Σνπνζέηεζε ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ ζε 

θεληξνβαξηθή ζέζε. 
Ζχει προβλεφκεί - 

5 

Γπλαηόηεηα εηζόδνπ ζηνλ αύιεην ρώξν 

από δύν ζεκεία. Απαξαίηεηε ε 

πξόζβαζε απηνθηλήηνπ κέζα ζηνλ 

αύιεην ρώξν κέρξη ηελ είζνδν ηνπ 

θηηξίνπ (κεηαθνξά βηβιίσλ, 

αζζελνθόξν θιπ.). 

Ζχει προβλεφκεί 

Εφαρμόςτθκε όμωσ ο 

προβλεπόμενοσ χϊροσ 

χρθςιμεφει ωσ 

αποκθκευτικόσ με τθ 

παροφςα χριςθ 

6 
Οη ρώξνη πγηεηλήο ηνπνζεηνύληαη ζην 

ηζόγεην, γηα ηελ θαιιίηεξε ιεηηνπξγία 

ηεο απνρέηεπζεο.  

Ζχει προβλεφκεί 

Χϊροι υγιεινισ 

υπάρχουν ςε όλουσ 

τουσ ορόφουσ 

7 Πξόβιεςε κίαο αίζνπζαο 

απαζρόιεζεο ηνπιάρηζηνλ ζην ηζόγεην. 
Ζχει προβλεφκεί Βλ. κεφάλαιο 1.3 

8 

Γπλαηόηεηα πξνζέγγηζεο όισλ ησλ 

θηηξίσλ ηνπ δηδαθηεξίνπ θαζώο θαη ηνπ 

απιείνπ ρώξνπ γηα άηνκα κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα, κε ξάκπεο θαη 

αλειθπζηήξεο. 

Ζχει προβλεφκεί 

Τπάρχουν ράμπεσ που 

οδθγοφν απο τον 

αφλειο χϊρο ςτο κτίριο 

και ανελκυςτιρασ 

εντόσ του κτιρίου 

 

Πίλαθαο 1. Πξνδηαγξαθέο γεληθνύ πεξηερνκέλνπ βάζεη Ο..Κ. 
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Πεξάλ ησλ βαζηθώλ αξρώλ πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη ζηνλ θηηξηνδνκηθό 

ζρεδηαζκό ηνπ εθπαηδεπηεξίνπ, ζέηνληαη αλαιπηηθόηεξα νη εμήο 

πξνδηαγξαθέο. 

 

ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 

 Πξέπεη λα ππάξρεη πξόβιεςε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε  

πξνζπειαζηκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ από όινπο ηνπο ηζόγεηνπο ρώξνπο. 

 Οη εμσηεξηθνί παινπίλαθεο ησλ δίδπκσλ παινζηαζίσλ ησλ ηζνγείσλ 

ρώξσλ λα πξνβιέπνληαη αληηθιεπηηθά ηύπνπ LAMINATED. 

 ηα θιηκαθνζηάζηα ηνπ αλνηθηνύ ηύπνπ ζρνιείσλ λα πξνβιέπνληαη 

πηπζζόκελα ή πεξηειηζζόκελα δηθηπσηά αζθαιείαο. 

 

 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΘΤΡΩΝ – ΥΔΓΙΑΜΟ 

 

Σα αλνίγκαηα ζπξώλ ζε θνύθσκα δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 

 Θύξα εηζόδνπ ≥ 180 cm 

 Θύξα δηνίθεζεο θαη γξαθείσλ ≥ 100 cm 

 Θύξα αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο ≥ 110 cm 

 Θύξα ρώξσλ πγηεηλήο (πιελ WC) ≥ 100 cm 

 Θύξα WC ≥ 80 cm 

 Θύξα βνεζεηηθώλ ρώξσλ ≥ 100 cm 

 Θύξα ιεβεηνζηαζίνπ κνλόθπιιε ≥ 110 cm, δίθπιιε 160 cm 

 Θύξα αλειθπζηήξα ≥ 110 cm 

 Θύξα WC αλαπήξνπ ≥ 100 cm 

 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ζπξώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ όςε όηη 

απηέο πθίζηαληαη ζηελ ρξήζε ηνπο ηδηαίηεξεο θαηαπνλήζεηο. 
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ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ 

Όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζα θέξνπλ δίδπκνπο παινπίλαθεο 

αλεμαξηήησο ηεο κειέηεο ζεξκνκόλσζεο. 

 

α/α ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ  
ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 

1 

Πξόβιεςε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κε  

πξνζπειαζηκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ από 

όινπο ηνπο ηζόγεηνπο ρώξνπο. 

Έρεη πξνβιεθζεί κε ηελ 

θαηαζθεπή πεξίθξαμεο ηνπ 

νηθνπέδνπ απν Ο/ θαη 

ύςνπο 2 κ. 

2 

Οη εμσηεξηθνί παινπίλαθεο ησλ δίδπκσλ 

παινζηαζίσλ ησλ ηζνγείσλ ρώξσλ λα 

πξνβιέπνληαη αληηθιεπηηθά ηύπνπ 

LAMINATED 

Έρεη πξνβιεθζεί 

3  Θύξα εηζόδνπ ≥ 180 cm Έρεη πξνβιεθζεί 

4 Θύξα WC ≥ 80 cm Έρεη πξνβιεθζεί 

5 Θύξα αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο ≥ 110 cm Έρεη πξνβιεθζεί 

6 Θύξα δηνίθεζεο θαη γξαθείσλ ≥ 100 cm Έρεη πξνβιεθζεί 

7 

Όια ηα εμσηεξηθά θνπθώκαηα ζα 

θέξνπλ δίδπκνπο παινπίλαθεο 

αλεμαξηήησο ηεο κειέηεο 

ζεξκνκόλσζεο. 

Έρεη πξνβιεθζεί 

 

Πίλαθαο 2. ρεδηαζκόο αλνηγκάησλ θαη αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ 
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2.1 Δζσηεξηθνί Υώξνη 

 

ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο, ηζρύνπλ γηα ηνλ θάζε ρώξν ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία ζρεδηαζκνύ θαη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο, αλάινγα κε ηελ 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία αλήθεη ην θηίξην. Σν πεξηβάιινλ ηνπ 

Νεπηαγσγείνπ ζην ζύλνιν ηνπ, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά πξέπεη λα 

πξνθαιεί ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα λήπηα, λα είλαη θαιαίζζεην, νηθείν, 

θηιηθό, θαη λα πξνδηαζέηεη ζεηηθά παηδηά θαη γνλείο. 
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2.1.1 Αίζνπζα Απαζρόιεζεο 

 

 Γπλακηθό: 16 – 20 παηδηά 

 

 Διάρηζηε εζσηεξηθή δηάζηαζε: 6,90 m 

 

 Διεύζεξν ύςνο ≥ 3,00 m 

 

 Φπζηθόο θσηηζκόο: 1/5 ηεο επηθαλείαο ηεο αίζνπζαο 

 

 Μόλσζε ρώξνπ: ζεξκηθή, πγξνκόλσζε, ερνκόλσζε 

 

 Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλα αξηζκό ληνπιαπηώλ, ρακειά 

ώζηε λα επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία παηδηώλ θαη ελειίθσλ κέζα ζηελ 

αίζνπζα. Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα δηαζέηεη ληπηήξα, απνζεθεπηηθό 

ρώξν γηα ηα αλαιώζηκα πιηθά ηεο ηάμεο, ηα πξνζσπηθά είδε ησλ 

παηδηώλ (παιηά, ηζάληεο θιπ.). 

 

 Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα έρεη επαξθή θσηηζκό θαη εμαεξηζκό. Οη πνδηέο 

ησλ παξαζύξσλ λα βξίζθνληαη ζην 0,90 m από ην δηακνξθσκέλν 

δάπεδν ώζηε λα επηηξέπνπλ ζηα παηδηά λα βιέπνπλ έμσ, γηα λα έρνπλ 

άκεζε επαθή κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη λα παξαηεξνύλ ηηο αιιαγέο 

ηνπ. 

 

 Σν πάησκα ηεο αίζνπζαο λα είλαη θαηά πξνηίκεζε μύιηλν ε πιαζηηθό 

(linoleum). 
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 

1 Γπλακηθό: 16 – 20 παηδηά 
 

2 Διάρηζηε εζσηεξηθή δηάζηαζε: 

6,90 κ. 

Οη δηαζηάζεηο είλαη                

4,25 κ * 12,70 κ 

3 Διεύζεξν ύςνο ≥ 3,00 κ. Σν ύςνο είλαη 3.20 κ.   

4 Φπζηθόο θσηηζκόο: 1/5 ηεο 

επηθαλείαο ηεο αίζνπζαο 
Έρεη πξνβιεθζεί 

5 Μόλσζε ρώξνπ: ζεξκηθή, 

πγξνκόλσζε, ερνκόλσζε 
Έρεη πξνβιεθζεί 

6 
Οη πνδηέο ησλ παξαζύξσλ λα 

βξίζθνληαη ζην 0,90 m από ην 

δηακνξθσκέλν δάπεδν 

Έρεη πξνβιεθζεί 

7 
Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη έλα αξηζκό θηλεηώλ θαη 

ζύλζεησλ ληνπιαπηώλ 

Έρεη πξνβιεθζεί 

8 
Σν πάησκα ηεο αίζνπζαο λα 

είλαη θαηά πξνηίκεζε μύιηλν ε 

πιαζηηθό (linoleum). 

Έρεη πξνβιεθζεί 

 

Πίλαθαο 3. Πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Αίζνπζα Απαζρόιεζεο 

 

 

 Διαφορετικές τυπολογίες αιθουσών  
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2.1.2 Υώξνο αλάπαπζεο  

 

Ο ρώξνο απηόο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ήζπρν ζεκείν θαη λα έρεη 

ρακειό θσηηζκό. Πξέπεη λα δηαζέηεη: 

 

 Ξύιηλν πάησκα ε πιαζηηθό (linoleum), ζε απαινύο 

ρξσκαηηζκνύο. 

 Νηνπιάπεο γηα ηελ θύιαμε ησλ αηνκηθώλ εηδώλ ησλ παηδηώλ 

(θνπβέξηεο, καμηιάξηα θιπ.). 

 Δμνπιηζκόο κε αηνκηθά ζηξώκαηα ε παηδηθά θξεβαηάθηα. 

 Καηάιιεινο απνζεθεπηηθόο ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

παπνπηζηώλ ησλ παηδηώλ, έμσ από ηνλ ρώξν αλάπαπζεο. 

 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 

1 
Ξύιηλν πάησκα ε πιαζηηθό 

(linoleum), ζε απαινύο 

ρξσκαηηζκνύο. 

 Έρεη πξνβιεθζεί 

2 
Νηνπιάπεο γηα ηελ θύιαμε ησλ 

αηνκηθώλ εηδώλ ησλ παηδηώλ 

(θνπβέξηεο, καμηιάξηα θιπ.). 

Έρεη πξνβιεθζεί  

3 
Δμνπιηζκόο κε αηνκηθά 

ζηξώκαηα ε παηδηθά 

θξεβαηάθηα. 

Έρεη πξνβιεθζεί 

4 

Καηάιιεινο απνζεθεπηηθόο 

ρώξνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

παπνπηζηώλ ησλ παηδηώλ, έμσ 

από ηνλ ρώξν αλάπαπζεο. 

 

Έρεη πξνβιεθζεί ζε 

παξαθείκελν δσκάηην 

 

             Πίλαθαο 4. Πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ρώξν ύπλνπ ησλ λεπίσλ 
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2.1.3 Σξαπεδαξία – Κνπδίλα 

 

 Ζ ηξαπεδαξία πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε άλεηε θνπδίλα. 

Μπνξνύλ λα απνηεινύλ εληαίν ρώξν κε δηαρσξηζηηθό ε λα είλαη 

ζπλερόκελεο. 

 

 Ζ θνπδίλα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν εμνπιηζκό. 

 

 Σν δάπεδν ηεο ηξαπεδαξίαο λα είλαη από πιαζηηθό (linoleum), 

ζε ραξνύκελα ρξώκαηα. Δίλαη επηζπκεηή ε ηνπνζέηεζε 3-4 

ληπηήξσλ θαζώο θαη θξεκάζηξεο γηα πεηζέηεο ζε ζεκείν ηεο 

ηξαπεδαξίαο όπνπ δελ ελνρινύλ. ε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα ηξαπεδαξία, ε δξαζηεξηόηεηα απηή ζα 

πξέπεη λα εληαρζεί ζηνλ Πνιπδύλακν ρώξν. 

 

 

2.1.4 Πνιπδύλακνο ρώξνο 

 

Ο ρώξνο απηόο είλαη απαξαίηεηνο θαη ζα πξέπεη λα είλαη όζν ην 

δπλαηόλ κεγαιύηεξνο, γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ενξηαζηηθέο 

εθδειώζεηο θαζώο θαη γηα ηηο θαζεκεξηλέο ςπρνθηλεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ. Θα πξέπεη λα δηαζέηεη: 

  

 θελή ζηαζεξή ή θηλεηή (εθόζνλ δελ δηαηίζεηαη αξθεηόο ρώξνο). 

 Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θαη πιήξε ειεθηξνινγηθή θαη 

ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε. 

 Σν πάησκα λα είλαη μύιηλν ή πιαζηηθό (linoleum) γηα λα 

δηεπθνιύλεη ηελ θίλεζε ησλ παηδηώλ. 

 

Ο 6νο Βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο Γάθλεο δελ δηαζέηεη πνιπδύλακν ρώξν 
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2.1.5 Υώξνη πγηεηλήο λεπίσλ 

 

ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν Ο..Κ. νη ρώξνη πγηεηλήο 

ησλ λεπίσλ πξέπεη : 

 

 Να πεξηιακβάλνπλ ηνπαιέηεο λεπίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο, επαξθείο γηα ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ.  

 Σα είδε πγηεηλήο λα αληαπνθξίλνληαη ζην κέγεζνο ησλ λεπίσλ 

(ιεθάλεο, ληπηήξεο θιπ.). 

 Οη ληπηήξεο ζα ηνπνζεηνύληαη επάλσ ζε ρηηζηό πάγθν, 

επελδπκέλν κε πιαθίδηα πνξζειάλεο ζε θαηάιιειν ύςνο από 

ην δηακνξθσκέλν δάπεδν. 

 Γελ ηνπνζεηνύληαη πόξηεο ζηα WC ησλ λεπίσλ. 

 Πξέπεη λα ππάξρνπλ ληνπιάπηα γηα ηελ θύιαμε ησλ αηνκηθώλ 

εηδώλ ησλ παηδηώλ. 

 Οη ηνίρνη ζα επελδπζνύλ κε πιαθίδηα πνξζειάλεο κέρξη ην ύςνο 

ηεο θάζζαο ηεο πόξηαο. Σν δάπεδν ζα επελδπζεί κε πιαθίδηα 

αληνρήο αληηνιηζζεηηθά. 

 

α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 

1 

Να πεξηιακβάλνπλ ηνπαιέηεο 

λεπίσλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηεζλείο πξνδηαγξαθέο, 

επαξθείο γηα ηνλ αξηζκό ησλ 

παηδηώλ. 

 Έρεη πξνβιεθζεί 

2 

Σα είδε πγηεηλήο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζην κέγεζνο 

ησλ λεπίσλ (ιεθάλεο, ληπηήξεο 

θιπ.) 

 Έρεη πξνβιεθζεί 

3 Γελ ηνπνζεηνύληαη πόξηεο ζηα 

WC ησλ λεπίσλ. 
 Έρεη πξνβιεθζεί 

4 
Πξέπεη λα ππάξρνπλ 

ληνπιάπηα γηα ηελ θύιαμε ησλ 

αηνκηθώλ εηδώλ ησλ παηδηώλ. 

 Έρεη πξνβιεθζεί 

 

             Πίλαθαο 5. Πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο. 
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2.2 Αύιεηνη Υώξνη 

 

Ζ θαηάιιειε δηακόξθσζε ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ έρεη ζαλ βαζηθό παηδαγσγηθό 

ζηόρν, ηελ νιόπιεπξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ρσξίο λα παξαγλσξίδεηαη όηη 

ζηνλ ρώξν απηό ππεξεηνύληαη θπξίσο νη θηλεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηώλ, ε 

εθηόλσζε θαη απνθόξηηζε ηνπο. 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ αύιεησλ ρώξσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε 

ην κέγεζνο ηνπ νηθνπέδνπ, νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο εθόζνλ ππάξρνπλ θαη ε 

βαζκίδα ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο πνπ θηινμελείηαη. Δδώ εηζέξρεηαη ε 

Αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ. Ζ Αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ έρεη ζαλ βαζηθή ιεηηνπξγία 

λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί ηελ αηζζεηηθή ζηνλ άκεζν πεξηβάιινληα αλνηθηό 

ρώξν όπνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ν αύιεηνο ρώξνο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Δίλαη ε κέζνδνο πνπ ζπλζέηεη κηα αξκνληθή εηθόλα από 

θπηά, δνκηθά πιηθά θαη ιεηηνπξγίεο ζην ρώξν θαη όρη απιά κηα ζπιινγή από ηα 

πιηθά απηά. Ο αύιεηνο ρώξνο ελόο ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από ηηο 

παξαθάησ ελόηεηεο: 

 Υώξνο απιηζκνύ – ζπγθεληξώζεσλ 

 Υώξνο αλάπαπζεο 

 Υώξνο παηρληδηώλ 

 Υώξνο πξαζίλνπ 

 Υώξνο εθδειώζεσλ 
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2.2.1 Υώξνο απιηζκνύ- πγθεληξώζεσλ 

 

 

 Σν θηίξην ηνπ Νεπηαγσγείνπ πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη από θήπν θαη απιή 

ζηα νπνία λα επηθξαηεί ην πξάζηλν. 

 Έλα ηκήκα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαζκέλν ώζηε λα επηηξέπεη ηα παηγλίδηα 

κε όιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

 Βαζηθό κέιεκα ηνπ κειεηεηή θαη θαηαζθεπαζηή είλαη ε δελδξνθύηεπζε ηεο 

απιήο κε νπνξσθόξα, αλαξξηρώκελα θαη άιια δέλδξα θαη θπηά. 

 Ηδαληθό δάπεδν γηα ηελ απιή ηνπ Νεπηαγσγείνπ είλαη ην ζηξσκέλν κε 

άκκν ε γθαδόλ κε δηαβάζεηο πιαθόζηξσηεο.  

 Ο αύιεηνο ρώξνο πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλνο έηζη πνπ λα απνηειεί 

επέθηαζε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ παηγληδηνύ ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη λα 

δίλεη ζηα παηδηά θπζηθή θαη πλεπκαηηθή παξόξκεζε. 

 Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη 

ζπγθεληξσκέλν πξνο ηελ κία πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, δηόηη έηζη 

δηεπθνιύλεη ηηο λεπηαγσγνύο λα παξαθνινπζνύλ θαιύηεξα ηα λήπηα. 

 Ο αύιεηνο ρώξνο έρεη αλάγθε πεξίθξαμεο. Ζ πεξίθξαμε απηή, ζα πξέπεη 

λα θαηαζθεπάδεηαη κε θπζηθά πιηθά όπσο πέηξα, μύια, δηθηπσηό, θνξκνύο 

δέλδξσλ, κπνξεί δε λα νκνξθύλεη κε αλαξξηρώκελα θπηά. 

 ηνλ αύιεην ρώξν πξέπεη λα πξνβιέπεηαη έλα ηκήκα αθαιιηέξγεην γηα λα 

κπνξνύλ ηα κεγαιύηεξα παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε ηελ θαιιηέξγεηα 

θάπνησλ θπηώλ. 

 Σν πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίζηξσζε ηεο απιήο δελ πξέπεη 

λα έρεη αλνηθηό ρξώκα, γηαηί ε ιάκςε πνπ δεκηνπξγείηαη όηαλ ππάξρεη 

ήιηνο θνπξάδεη ηα κάηηα ηνπο. 

 Μέζα ζηνλ αύιεην ρώξν ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηνηρεία πεξηπέηεηαο, 

όπσο αληζνζηαζκίεο, κηθξά ηνύλει, μύιηλα ζπηηάθηα, ακκνδόρνη. 

 Σα ππνζηπιώκαηα ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο θαη δηαιιείκαηνο δελ πξέπεη 

λα έρνπλ κπηεξέο αθκέο θαη ελ γέλεη πξνεμνρέο θαη ε δηαηνκή ηνπο λα είλαη 

θαηά ην δπλαηόλ ζηξνγγπιή. 
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 ε ππνζηπιώκαηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο ή ηνηρία, νη αθκέο λα 

κνξθώλνληαη κε θαιηζνγσλίεο, ελώ ηα κεηαιιηθά ή μύιηλα ππνζηπιώκαηα 

πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηα κε ηνλ θαηάιιειν ρξσκαηηζκό θαη θσηηζκό. 

 ηνπο ρώξνπο θπθινθνξίαο δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη πδξνξξνέο, δνρεία 

απνξξηκκάησλ, δεμακελέο, πάγθνη, γιππηά. Οη ρώξνη θπθινθνξίαο πξέπεη 

λα είλαη ειεύζεξνη από ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα ζθνληάςνπλ ηα παηδηά. 

 Οη ρώξνη δηαιιείκαηνο θαη παηρληδηνύ πξέπεη λα δηαθξίλνληαη εύθνια θαη 

λα κελ παξεκβάιινληαη εκπόδηα. 

 Δθεί όπνπ νη ζράξεο απνρεηεύζεσο είλαη αλαγθαίεο πξέπεη ην πάλσ 

κέξνο ηνπο λα ηνπνζεηείηαη πεξαζηά κε ην δάπεδν. 

 ε ζεκεία κε αιιαγή ζηάζκεο (ζθαινπάηη) κε ύςνο κεγαιύηεξν από 

0,02m κεηαμύ ρώξσλ θπθινθνξίαο θαη ρώξσλ δηαιιείκαηνο ή παηρληδηνύ, 

θαζώο θαη ζε ππεξπςσκέλεο επηθάλεηεο πξέπεη λα παίξλνληαη 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα αλάινγα θαη λα ηνπνζεηνύληαη θάγθεια ή ζηεζαία ή 

παξηέξη κε θπηά. Σν ύςνο ησλ πξνζηαηεπηηθώλ ζηνηρείσλ δελ πξέπεη λα 

είλαη θάησ από 1,10 m. 

 Οη ζθάιεο ζε ρώξνπο δηαιιείκαηνο θαη θπθινθνξίαο πξέπεη λα 

μερσξίδνπλ κε ρηππεηό ρξώκα, δηαθνξεηηθό πιηθό ή κε θσηηζκό. 

 Καιύςεηο αλνηγκάησλ ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο θαη παηρληδηνύ πξέπεη λα 

είλαη εμαζθαιηζκέλεο από αλεμέιεγθην άλνηγκα. 

 Οη θσηαγσγνί πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη ή λα θαιύπηνληαη κε ζηδεξέληεο 

ζράξεο έηζη ώζηε λα κελ παξεκπνδίδνπλ ηελ θπθινθνξία. 

 Οη ρώξνη θάησ από νηθνδνκηθέο πξνεμνρέο, ύςνπο κηθξόηεξνπ ησλ 2,20 

m πξέπεη λα πεξηθξάζζνληαη. 

 Οη πεξηθξάμεηο θνληά ζε ρώξνπο θπθινθνξίαο, δηαιιείκαηνο θαη 

παηρληδηνύ δελ πξέπεη λα έρνπλ γσλίεο κπηεξέο πνπ εμέρνπλ ή 

ζπξκαηνπιέγκαηα ζε ύςνο θάησ ησλ 2,00 m. 

 Οη έμνδνη ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλεο από 

ηνλ θίλδπλν λα ηξέμνπλ ηα παηδηά θαη’ επζείαλ πξνο ηνλ δξόκν κε 

θπθινθνξία κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ έμνδν ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

θάγθεινπ ζηελ άθξε ηνπ πεδνδξνκίνπ. 
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2.2.2 Υώξνο αλάπαπζεο 

 

Ο ρώξνο απηόο κπνξεί λα θαηαλέκεηαη ζε πνιινύο 

κηθξνύο ρώξνπο, νη νπνίνη ζα είλαη εμνπιηζκέλνη 

κε παγθάθηα, πέξγθνιεο θαη ζα πεξηβάιινληαη από 

πξάζηλν. Καιό είλαη λα ππάξρνπλ θαη ζηεγαζκέλνη 

ρώξνη δηαιιείκαηνο ώζηε λα πξνζηαηεύνληαη από 

ηα θαηξηθά θαηλόκελα. 

 

 

2.2.3 Υώξνο εθδειώζεσλ 

 

Δθόζνλ ππάξρεη δπλαηόηεηα κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί έλα ζέαηξν κε θεξθίδεο από 

νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θπθιηθό ή εκηθπθιηθό ην 

νπνίν ζα θηινμελεί εθδειώζεηο ηηο δεζηέο επνρέο 

ηνπ ρξόλνπ, ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηεο θνηλόηεηαο. 

 

 

2.2.4 Θέζεηο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

 

Σνπνζεηνύληαη ζηνλ αύιεην ρώξν ή ζην ππόγεην 

ηνπ δηδαθηεξίνπ. Απαηηείηαη κία ζέζε αλά αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη κία 

ζέζε ζηάζκεπζεο γηα ΑΜΔΑ. Ζ ζέζε απηή πξέπεη 

λα θέξεη ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαζώο θαη ηηο 

δηαζηάζεηο. Δπίζεο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θαη κηα 

ζέζε γηα κεγάια νρήκαηα αλά 5,00 m2 επηθάλεηαο 

νηθνπέδνπ. 
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2.2.5 Υώξνο πξαζίλνπ 

 

Πεξηκεηξηθά ηνπ νηθνπέδνπ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη πςειή θαη ππθλή 

θύηεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καζεηώλ από ηελ ερνξύπαλζε ησλ 

δξόκσλ. Γηα ηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ θαιό είλαη λα κελ επηιέγεηαη ε 

δεκηνπξγία επζύγξακκσλ αμόλσλ δηόηη είλαη αζπκβίβαζηνη κε ηε 

θπζηθή βιάζηεζε. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ειεύζεξεο 

θακπύιεο, ηόζν γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξόκσλ όζν θαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζάκλσλ θαη ζπζηάδσλ πξαζίλνπ. ηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ 

ζα πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ ηα ηξία νπηηθά ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά 

επίπεδα: 

Σν πξώην επίπεδν είλαη ην επίπεδν ηνπ ριννηάπεηα. 

Σν δεύηεξν επίπεδν είλαη ην επίπεδν ησλ ζάκλσλ. Σν επίπεδν απηό 

δεκηνπξγεί κε ηα δηαθνξεηηθά ύςε ησλ θπηηθώλ εηδώλ θιεηζηνύο ή 

εκίθιεηζηνπο ρώξνπο. 

Σν ηξίην επίπεδν είλαη ην επίπεδν ησλ δέληξσλ. Σν επίπεδν απηό 

δεκηνπξγεί ζθηαζκέλνπο ρώξνπο θαη νξηνζεηεί πνξεία. 

Ζ ύπαξμε κηθξώλ ινθίζθσλ θαη λεξνύ (ιηκλνύιεο) είλαη αλαγθαία 

(εθόζνλ έρνπλ ιεθζεί ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνζηαζίαο) δηόηη 

πξνζθέξνπλ αηζζεηηθή απόιαπζε θαη επηηξέπνπλ ηελ ηζόξξνπε 

αλάπηπμε ηνπ θπζηθνύ ζηνηρείνπ θαη ησλ αλζξσπίλσλ ιεηηνπξγηώλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο ην λεξό δεκηνπξγεί δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα 

θαη πξνζθέξεη πνηθηιία εηθόλσλ. 
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α/α ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟ 

ΣΑΘΜΟ 

1 

Έλα ηκήκα ζα πξέπεη λα είλαη ζηεγαζκέλν 

ώζηε λα επηηξέπεη ηα παηγλίδηα κε όιεο ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Έρεη πξνβιεθζεί  

2 

Βαζηθό κέιεκα ηνπ κειεηεηή θαη 

θαηαζθεπαζηή είλαη ε δελδξνθύηεπζε ηεο 

απιήο κε νπνξσθόξα, αλαξξηρώκελα θαη 

άιια δέλδξα θαη θπηά. 

Έρεη πξνβιεθζεί  

3 

Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ αύιεηνπ ρώξνπ ζα 

πξέπεη λα βξίζθεηαη ζπγθεληξσκέλν πξνο 

ηελ κία πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, δηόηη έηζη 

δηεπθνιύλεη ηηο λεπηαγσγνύο λα 

παξαθνινπζνύλ θαιύηεξα ηα λήπηα. 

Έρεη πξνβιεθζεί  

4 

Σν πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

επίζηξσζε ηεο απιήο δελ πξέπεη λα έρεη 

αλνηθηό ρξώκα, γηαηί ε ιάκςε πνπ 

δεκηνπξγείηαη όηαλ ππάξρεη ήιηνο θνπξάδεη 

ηα κάηηα ηνπο. 

Έρεη πξνβιεθζεί  

5 

Μέζα ζηνλ αύιεην ρώξν ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πεξηπέηεηαο, όπσο 

αληζνζηαζκίεο, κηθξά ηνύλει, μύιηλα 

ζπηηάθηα, ακκνδόρνη 

Έρεη πξνβιεθζεί 

6 

Οη ζθάιεο ζε ρώξνπο δηαιιείκαηνο θαη 

θπθινθνξίαο πξέπεη λα μερσξίδνπλ κε 

ρηππεηό ρξώκα, δηαθνξεηηθό πιηθό ή κε 

θσηηζκό. 

Έρεη πξνβιεθζεί  

7 

Οη ρώξνη θάησ από νηθνδνκηθέο πξνεμνρέο, 

ύςνπο κηθξόηεξνπ ησλ 2,20 m πξέπεη λα 

πεξηθξάζζνληαη. 

Έρεη πξνβιεθζεί 

 

Πίλαθαο 6. Πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο αύιεηνπο ρώξνπο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΑΘΜΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 

 

 

 

Πέξαλ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ελδηαθέξνλ έρεη λα 

κειεηήζνπκε θαη ηε Γεξκαληθή λνκνζεζία θαη ην ηη 

πξνβιέπεη αλαθνξηθά κε ηελ θαηαζθεπή εθπαηδεπηεξίσλ. 

Γηα ην Γεξκαληθό θξάηνο ν αξκόδηνο νξγαληζκόο ζε 

ζέκαηα πηζηνπνίεζεο είλαη ν DIN  Deutsches Institut für 

Normung δειαδή Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην Πηζηνπνίεζεο 
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3.1 ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

 

ύκθσλα κε ην Γεξκαληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ππάξρνπλ νη εμήο 

θαηεγνξίεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Kindergärten. Απνηειεί ην πξνζρνιηθό παηδηθό ζηαζκό θαη δελ είλαη 

κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνύ ζρνιηθνύ ζπζηήκαηνο. ηνπο Kindergärten 

ζπλαληάηαη ν όξνο Vorschule, όπνπ ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε ελλννύκε 

ηε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε », θαη δηαθέξεη ζε θάζε θξαηίδην ηεο 

Γεξκαλίαο. Σα παηδηά κεηαμύ ησλ ειηθηώλ 3 θαη 6 παξεπξίζθνληαη 

Kindergärten, ηα νπνία νξγαλώλνληαη ζπρλά από ηηο ππεξεζίεο 

πόιεσλ ή θσκνπόιεσλ, ηηο εθθιεζίεο, ή ηηο εγγξακκέλεο θνηλσλίεο 

πνπ αθνινπζνύλ έλαλ νξηζκέλν εθπαηδεπηηθό ζηόρν. 

 

Kita2 , ιεηηνπξγεί σο ρώξνο θέληξνπ θύιαμεο ησλ παηδηώλ, θαηκπνξεί 

λα είλαη αλνηθηόο από 7 π.κ. ζε 5 κ.κ. 

 

Kinderkrippe, ζεκαίλεη λεπηαγσγείν, γηα ηα παηδηά κεηαμύ ειηθηώλ 

ελλέα κελώλ θαη δύν εηώλ,  

 

Hort, ζεκαίλεη λεπηαγσγείν ελζσκαησκέλν  ζε έλα ζρνιείν 

πξσηνβάζκηαο θαη ελδερνκέλσο ιεηηνπξγεί θαη ην απόγεπκα. γηα παηδηά 

ζρνιηθήο ειηθίαο ειηθίαο 6 έσο 10 πνηνη μνδεύνπλ ην ρξόλν κεηά από 

ηα καζήκαηά ηνπο εθεί.  

 

Schulkindergarten. Μεηά από ελόο έηνπο επίζθεςε ζην 

Schulkindergärten ή Vorklasse ηα παηδηά εμεηάδνληαη γηα ηελ εηνηκόηεηα 

ην ζρνιείν ηνπο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη είηε ζηελ πξώηε θαηεγνξία ησλ 

ηαθηηθώλ ζρνιείν ή εηδηθό ζρνιείν. 

 

 

 

                                                           
2
 KinderTAgesstätte 
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Din. Deutsches Institut für Normung 

 

Γηα θάζε κηα παξάκεηξνο πνπ απαζρνιεί ηνλ αξρηηέθηνλα – θαηαζθεπαζηή ν 

Οξγαληζκόο ζέηεη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο.  

 

3.1.1 Ηρνπξνζηαζία DIN 4109 ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό DIN 4109 

απαηηήζεηο γηα ερνκόλσζε ππάξρνπλ κόλν ζε δηαρσξηζηηθνύο ηνίρνπο 

θαηνηθηώλ. Πξέπεη όκσο λα γίλεη πξνζπάζεηα ώζηε ε κηνθξή ερνκόλσζε πνπ 

επηηπγράλεηαη ζηελ νηθνδνκή λα κελ κεησζεί επη πιένλ θαη εηδηθόηεξα ζε 

πεξίπησζε γεηηλίαζεο κε W.C. ινπηξώλ θαη ππλνδσκαηίνπ, γξαθείσλ.  

 

3.1.2 Υώξνη κε πιεπξηθό θσηηζκόDIN 503 

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό DIN 5035 ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ηα 

δπζρεξέζηεξα ζεκεία απαηηνύλ πνζνζηό θπζηθνύ θσηηζκνύ 2% θαη ζηηο 

αίζνπζεο ζρεδίαζεο θαη ρεηξνηερλίαο 5%. ηε πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηεξίσλ 

ην πνζνζηό θσηηζκνύ από αληαλάθιαζε πξέπεη λα είλαη κεγάιν ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη όζν ην δπλαηό δηάρπηνο θσηηζκόο ζην ρώξν. Απαηηείηαη δειαδή 

κηα αλαινγία θσηηζκνύ 1: 3.  

 

 

Δηθόλα 30. Σν λεπηαγσγείν ηνπ Heumaden ην νπνίν εθηείλεηαη ζηε κέζε ελόο 

ρώξνπ πξαζίλνπ, (ηνπηγάξδε). 
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3.1.3 Θέζε ησλ αλνηγκάησλ ζην θηίξην DIN 5034 

 

 

Ζ έληαζε θαη ε νκνηνγέλεηα ηνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ πνηθίινπλ 

αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηηξίνπ. Ζ ζέζε ησλ 

αλνηγκάησλ ζηελ αλαηνιηθή, λόηηα θαη δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

δίλνπλ ηελ κεγαιύηεξε θσηεηλόηεηα ζηνπο ρώξνπο αιιά θαη ζηηο 

κεγάιεο κεηαβνιέο ηνπ θσηηζκνύ. Οκνηόκνξθν θσηηζκό έρνπλ 

κόλν νη ρώξνη πνπ βξίζθνληαη ζηε βνξηλή πιεπξά. Ο 

απαηηνύκελνο πξνζαλαηνιηζκόο ελόο ρώξνπ έρεη λα θάλεη ζε 

ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ. ε ρώξνπο δηακνλήο, ζε θηίξηα 

ζρνιείσλ θαη λνζνθνκείσλ είλαη ζπλήζσο επηζπκεηόο ν άκεζνο 

θπζηθόο θσηηζκόο.  

Ο θσηηζκόο ελόο ρώξνπ εθηόο από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ 

θηηξίνπ εμαξηάηαη θαη από ηελ ζέζε ηνπ σο πξνο; Σα γεηηνληθά 

θηίξηα πνπ νξηζκέλεο θνξέο δεκηνπξγνύλ εκπόδηα. Ο 

Καλνληζκόο DIN 5034 αλαιύεη ηηο επηδξάζεηο απηέο.  

 

 

 

Δηθόλα 31. Σν λεπηαγσγείν ηνπ Pliezhausen Ζ λόηηα πξόζνςε 

ησλ ηάμεσλ απνηειείηαη από δηπινθέιπθν παινζηάζην. 
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Ο θπζηθόο θσηηζκόο ησλ ρώξσλ δεκηνπξγεί ηελ βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ησλ κέγηζησλ πςώλ θαη ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ κεηαμύ ησλ θηηξίσλ. Γηα 

ζρνιεηά θαη λνζνθνκεία απαηηνύληαη απνζηάζεηο Β2 Ζ , πνπ αληηζηνηρεί ζε 

γσλία πξόζπησζεο ησλ ειηαθώλ αθηηλώλ 27ν   

ε δηαθνξεηηθά ύςε θηηξίσλ ηζρύεη ν κέζνο όξνο από ην άζξνηζκα όισλ ησ 

πςώλ. ην θέληξν ησλ πόιεσλ όππ καο θαζνξίδνπλ νηθνλνκηθνί ιόγνη, ηα ύςε 

ησλ θηηξίσλ είλαη ίζα κε ην πιάηνο ησλ δξόκσλ, γεγνλόο πνπ αληηζηνηρεί ζε 

γσλία πξόζπησζεο ησλ ειηαθώλ αθηηλώλ 45ν     

ΦΤΙΚΟ ΦΩ  Δίλαη ην δηάρπην θσο κηαο απόιπηεο ζπλεθηαζκέλεο εκέξαο. 

ηνλ γεξκαληθό ρώξν νη ζπλλεθηαζκέλεο εκέξεο ηνπ έηνπο είλαη πνιύ 

πεξηζζόηεξεο από ηηο ειηόινπζηεο. 

 

3.1.4 Ταινπίλαθεο DIN 4102  

 

Οη ζπλήζεηο παινπίλαθεο γηα πόξηεο θαη παξάζπξα δελ πξνζθέξνπλ 

πξνζηαζία ζε πεξίπησζε κηαο εμειηγκέλεο ππξθαγηάο θαη ζξαύνληαη ζε 

ειάρηζηα ιεπηά. Οη παινπίλαθεο θαηεγνξίαο G απν γπαιί εληζρπκέλν κε 

πιέγκα, πξνεληεηακέλα θξύζηαιια εμαζθαιίδνπλ ηε ζηεγαλόηεηα ηνπ 

αλνίγκαηνο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαη εκπνδίδνπλ ηε δηέιεπζε θινγώλ 

ή πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ. Χζηόζν δελ πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζηαζία απν ζεξκηθή αθηηλνβνιία θαη παξνπζηάδνπλ πςειή 

ζεξκνθξαζία . 

 

3.1.5 Ταινπίλαθεο DIN 4102 

 

Οη δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη είλαη απαξαίηεηνη ζαλ πξνζηαζία θαηά ηεο 

ππξθαγηάο. Σνίρνη από ζρεηηθά άθιεθηα πιηθά είλαη  δπλαην λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ DIN 4102 γηα αλζεθηηθνύο ζηε θσηηά 

ππξάληνρνπο θαη αληηππξηθνύο ηνίρνπο.  
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3.1.6 Κιίκαθεο  DIN 18065 

 

 

Γηα ζθάιεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από πεξηζζόηεξα από 125 άηνκα 

κπνξεί λα απαηηνύληαη κεαιύηεξα πιάηε. Σν πιάηνο γηα ζθάιεο ζε 

ζρνιεία, λνζνθνκεία, δεκόζηα θηίξηα, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνπο θιπ δελ 

είλαη θαζόξηζκέλν. Σν πιάηνο ηεο ζθάιαο ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο 

απνθαζίδεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ ππνινγίδεηαη όηη ζα 

ζπλαληεζνύλ επάλσ ηεο ή ηνλ επηζπκεηό ρξόλν εθθέλσζεο ηνπ θηηξίνπ. Οη 

δηαηάμεηο γηα θιηκαθνζηάζηα ζηα θηίξηα πνπ αλαθέξακε δηαθέξνπλ αλά 

πεξηνρή, γη’ απηό ήδε ζην ζηάδην ηεο πξνκειέηεο πξέπεη λα έρνπκε επαθή 

κε ην ζπγθεθξηκέλν Γξαθείν Πνιενδνκίαο. 

ηελ Βαπαξία π.ρ. απαηηείηαη ζε ζρνιεία ειάρηζην πιάηνο ζθάιαο 1,30 m. 

Όηαλ κία ζθάια ρξεζηκνπνηείηαη από 250 θαη πεξηζζόηεξα παηδηά πξέπεη 

ην πιάηνο ηεο λα είλαη >180 m. θάιεο πιάηνπο πάλσ από 1,50 m πξέπεη 

λα έρνπλ θαη ζηηο δύν πιεπξέο ρεηξνιηζζήξεο. ε ζθάιεο πιάηνπο πάλσ  

από 2,50 m ν βαζκηδνθόξνο πξέπεη λα ρσξίδεηαη κε έλαλ αμνληθό 

ρεηξνιηζζήξα. Ο ρεηξνιηζζήξαο ζε ειεύζεξεο πιεπξέο ηεο ζθάιαο 

δηακνξθώλεηαη έηζη, ώζηε λα απνθεύγεηαη θίλδπλνο πηώζεο. Ζ θαηαζθεπή 

ηεο ζθάιαο πξέπεη λα είλαη ππξαζθαιήο 
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3.2     ΑΓΓΛΙΑ 

 

3.2.1  Αύιεηνη Υώξνη  

 

Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ππαίζξην πεξηβάιινλ πξνζθέξεη ζηα παηδηά κηα 

ζεηξά  επθαηξηώλ θαη  εκπεηξηώλ πνπ έρνπλ νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

πγηή αλάπηπμε θαη ηελ αλάπηπμε θαη νη νπνίεο δελ κπνξνύλ πνηέ λα 

αλαπαξαρζνύλ ζην εζσηεξηθό έλα θηίξην. Δλώ ε πξόβιεςε γηα ηα 

παηδηά ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο δελ είλαη κηα απαίηεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα Δζληθά πξόηππα είλαη γεληθά απνδεθηό σο βαζηθό 

ζηνηρείν ελόο θαινύ πξώηα εηώλ θαζνξηζκόο θαη ε ζεκαζία ηεο πξέπεη 

λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ πνηόηεηα πνπ ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ δεμηόηεηεο 

θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ. Πξόβιεςε γηα ηα παηδηά ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο εθαξκνγήο,  κε ζθνπό λα δηαζθαιηζηεί όηη νη εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθνί ρώξνη είλαη ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμύ ηνπο θαη παξέρνπλ 

εύθνιε πξόζβαζε γηα ηνπο επόπηεο .  

 

Δηθόλα 32. Μνληέξλν ζθέπαζηξν ζηνλ 

ππαίζξην ρώξν ηνπ λεπηαγσγείνπ ηνπ 

Hampshire. 
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3.2.2 ρεδηαζηηθέο Πξνδηαγξθέο 

 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο δηάηαμεο ζα θπκαλζεί αλάινγα κε ηνλ ηόπν θαη ηε 

θύζε ηεο ηνπνζεζίαο, ην είδνο θαζνξηζκνύ θαη ην θάζκα ησλ 

πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ. Καηά γεληθό θαλόλα ν ππαίζξηνο ρώξνο 

ζα πξέπεη λα είλαη:  

 

• Πνηθίιε, ελδηαθέξνπζα θαη δηαζθεδαζηηθή. Ο ζρεδηαζκόο  ζα πξέπεη 

λα παξέρεη ζηα παηδηά όζν ην δπλαηόλ επξύηεξε  θάζκα εκπεηξηώλ θαη 

ηελ ηόλσζε  επθαηξίεο. Υαξαθηεξηζηηθά, ηα ζηνηρεία, νη πόξνη θαη ηα 

πιηθά πξέπεη λα κεγηζηνπνηνύλ ην δπλακηθό ηεο εμσηεξηθήο  

πεξηβάιινλ σο έλα πιαίζην γηα ηελ ππνζηήξημε αλάπηπμε ησλ παηδηώλ 

θαη ηε κάζεζε.  

 

• Γηα λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο  ηνπ ζπλόινπ ησλ παηδηώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ην ρώξν, θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα  

αηπρεκάησλ ζύγθξνπζεο πνπ πξνθύπηεη από  ππεξπιεζπζκνύ δίλεηε 

σο ελδεηθηηθή, ηηκή ηα 9 m2  πνπ κπνξεί λα επηηξαπεί γηα θάζε παηδί.  

 

• Αζθαιήο πεξηθξαγκέλν κε ειεγρόκελε πξόζβαζε. Ζ πξόζβαζε από 

ηα θύξηα δσκάηηα είλαη πνιύ επηζπκεηή. Υσξηζηά θαη ζε αζθαιή 

ηνπνζεζία πξέπεη λα είλαη νη ρώξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ  ησλ 

νπνίσλ ε πξόζβαζε κπνξεί λα είλαη αλαγθαία γηα ηελ ζπληήξεζε, 

ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη έθηαθηεο αλάγθεο νρήκαηα  

 

• Πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ ήιην, αιιά κε θάπνηα κέζν παξνρήο 

απνηειεζκαηηθήο ζθηάο ζε ζεξκό θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θαηαθύγην από 

ηνλ αέξα θαη ηε βξνρή.  

 

• Σα παηδηά ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξόζβαζε ζε έλα 

ινπηξό από ηελ ύπαηζξν θαη πξέπεη λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πόζηκν 

λεξό  ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα εηζέιζνπλ ζην θηίξην. 

 



60 
 

 

3.2.3  Υώξνο Αλακνλήο 

 

Ζ είζνδνο ζην θέληξν ζα πξέπεη λα είλαη θηιόμελνο ρώξνο κε ζαθή 

ζεκαηνδόηεζε. Ο ρώξνο ππνδνρήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο 

ελήιηθεο θαη ηα παηδηά ζε όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί 

ώζηε λα είλαη ειθπζηηθόο γηα όιεο ηηο ειηθίεο, ελώ λα δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα 

ησλ παηδηώλ. Θα πξέπεη λα ελεξγνύλ σο ιόκπη θαη λα επνπηεύεηαη από έλα 

γξαθείν ππνδνρήο ή ην γξαθείν, πνπ νδεγνύλ ζε κηα αζθαιή είζνδν ηεο 

πξώηκα ρξόληα εγθαηάζηαζε.  Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ άλεηα θαζίζκαηα 

αλακνλήο γηα ηνπο γνλείο θαη ηνπο θξνληηζηέο, καδί κε κηα ζπιινγή από βηβιία 

θαη ηα παηρλίδηα λα μεθηλήζνπλ ηα κσξά θαη ηα παηδηά. 

Απνζεθεπηηθόο ρώξνο θνληά ζηελ είζνδν είλαη αλαγθαίνο γηα λα απνζεθεύζεη 

θαξνηζάθηα θαη θαξνηζάθηα (πηζαλώο δηπισκέλα) ρσξίο παξεκπόδηζε ησλ 

εμόδσλ. Μπνξεί επίζεο λα ρξεηάδεηαη λα είλαη απνζεθεπηηθόο ρώξνο γηα 

αλαπεξηθά θαξνηζάθηα ησλ παηδηώλ ή άιια βνεζήκαηα.  

 

 

 

Δηθόλα 33. Ζ ππνδνρή θαη παξάιιεια ν ρώξνο αλακνλήο ζην 

λεπηαγσγείν ηεο  Cruddas Park Early Years Centre, Newcastle upon 

Tyne ηεο Αγγιίαο. 
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Δηθόλα 34. Σππηθή δηαξξύζκηζε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ ζε εθπαηδεπηήξηα 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Αγγιία. 
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3.2.4  Υσξίζκαηα Αηζνπζώλ 

 

Σα πηπζζόκελα ρσξίζκαηα κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα 

επηηξέςνπλ επειημία ζην ρώξν δηάηαμε θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζε 

θνηλνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, όπνπ νη δξαζηεξηόηεηεο κπνξεί λα είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. Καηαηκήζεηο κπνξεί λα αθξηβά αιιά είλαη 

ζεκαληηθό όηη έρνπλ θαιήο πνηόηεηαο: ηζρπξή, ε παξνρή επαξθνύο 

ερνκόλσζε θαη εύθνιν λα θηλεζνύλ γηα ηελ εμαζθάιηζε δελ έρνπλ 

κείλεη αρξεζηκνπνίεηα. Υσξίζκαηα ζε ηνπαιέηεο ησλ παηδηώλ πξέπεη 

λα ζρεδηαζηεί γηα λα δώζεη θάπνηα πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο γηα ηα 

παηδηά θαη λα επηηξέπνπλ αθόκε ηελ θαηάιιειε επηηήξεζε, π.ρ. κηζνύ 

ύςνπο ρσξίζκαηα θαη πόξηεο. ε πεξηνρέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ηα παηδηά, όιεο νη πόξηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο κε ηελ 

αζθάιεηά ηνπο θαηά λνπ (π.ρ. κε παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ιαβέο 

όπνπ ηα παηδηά δελ ζα έρνπλ ειεύζεξε πξόζβαζε θαη ρξήζε ηνπ 

κεληεζέ). Πόξηεο πνπ πξννξίδνληαη λα  αλνίγνληαη από ηα παηδηά δελ 

πξέπεη λα είλαη ηόζν βαξηέο ώζηε λα κελ πξνθαινύλ δπζθνιία. Πάλει 

ζε εζσηεξηθνύο ηνίρνπο θαη πόξηεο δεκηνπξγνύλ κηα αηκόζθαηξα 

αλνηρηνύ ρώξνπ. Δπίζεο βνεζνύλ ζηε  

αύμεζε ηεο νξαηόηεηαο θαη κπνξνύλ 

επίζεο λα βνεζήζνπλ ζηελ πξόιεςε 

αηπρεκάησλ. Κηλεηά πάλει κπνξεί 

επίζεο λα απαηηεζνύλ γηα ηνπο 

ζθνπνύο ηεο παξαηήξεζεο. Θα πξέπεη 

λα ππάξρεη γπαιί αζθαιείαο ζε όια ηα 

ηδάκηα ζηα πάλει θαη ηα παξάζπξα. 

 

Δηθόλα 35. Αίζνπζα δξαζηεξηνηήησλ 

ζε λεπηαγσγείν ηεο Αγγιίαο 

 

 

 

 



63 
 

3.2.5  Γάπεδν 

 

Δπηθάλεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε ηνκείο ηνπ παηδηνύ,  πξέπεη λα είλαη 

πξαθηηθέο θαη αζθαιείο. Θα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη λα κελ είλαη 

νιηζζεξή, έηζη ώζηε ηα κηθξά παηδηά, ειηθίαο  θαη ηα θαξόηζηα κπνξνύλ 

λα θπθινθνξνύλ  γύξσ κε ειάρηζηα εκπόδηα. Ζ πνηθηιία πθήο 

ζπκβάιιεη ζηελ εκπεηξία ηνπ παηδηνύ λα αλαθαιύςεη ην πεξηβάιινλ, 

αιιά απηά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληα κε θεηδώ γηα λα απνθεπρζεί 

ε ππεξβνιηθή πξνώζεζε ηεο ή ελνριεηηθό απνηέιεζκα.  

Με νιηζζαίλνληα ραιηά, ή ραιηά πάλσ από βηλύιην ή ιηλνηάπεηεο 

παξέρνπλ δάπεδν επειημία θαη λα θαζαξηζκό επθνιόηεξν. Όηαλ 

παξέρνληαη ραιηά ζε πεξηνρέο πνπ παίδνπλ, ζα είλαη απαξαίηεην λα 

θαζαξίδνληαη  

πνιύ θαιά, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ εκέξα. Πνιινί παηδηά 

ππνθέξνπλ από αιιεξγίεο, θαζώο θαη ε ζθόλε  πνπ βξίζθνληαη ζε 

ραιηά έρνπλ απνδεηρζεί όηη ζπκβάινπλ ζε απηό ην πξόβιεκα. 

Υαιηά ζε γξαθεία θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ δσκάηηα παξέρνπλ 

άλεζε θαη έλα επράξηζην αθνπζηηθό πεξηβάιινλ. Βηλπιίνπ ή ιηλέιαην 

κπνξεί λα είλαη πην θαηάιιειν ζε πνιπδύλακα πεξηνρέο θαη όπνπ ηα 

ηξόθηκα είλαη ηξώγεηαη.  ε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ηνπαιέηαο, 

ζπληζηάηαη ηνπνζέηεζε κε νιηζζεξήο επηθάλεηαο . 
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3.2.6  Δμνπιηζκόο 

 

Καιά ζρεδηαζκέλα θαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλα έπηπια θαη  εμνπιηζκόο  

ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ δεκηνπξγία ελόο ραξνύκελνπ 

πεξηβάιινληνο  

Καηά ηελ πξνζαξκνγή ηνπ εμνπιηζκνύ επη ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, 

ηα ελ ιόγσ αληηθείκελα κπνξεί λα αληηπξνζσπεύνπλ ην ζεκαληηθόηεξν 

ζηνηρείν ηνπ θεθαιαίνπ δαπαλώλ. Σν θόζηνο είλαη ζεκαληηθό, ιόγσ ηεο 

αζθάιεηαο θαη ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ πξεπεη λα πιεξνύλ.   Καη από 

δεύηεξν ρέξη ή ζπηηηθά αληηθείκελα κπνξνύλ λα είλαη κηα ςεύηηθε 

νηθνλνκία ή αθόκε θαη επηθίλδπλε.  

Ο νδεγόο γηα έπηπια θαη εμνπιηζκό DfES πξνβιέπεη  ρξήζηκεο νδεγίεο 

γηα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο πξνζδηνξίδνληαο θαη ηα έπηπια θαη ηνλ 

εμνπιηζκό. Γεληθέο εθηηκήζεηο ζρεδηαζκνύ. 

Καθνζπληεξεκέλα ή αθαηάιιεια έπηπια θαη  εμνπιηζκόο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκό θαη  ινίκσμε.  

σζηόο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε  είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ 

αγνξά λένπ πξντόληνο κε ζηνηρεία πνπ αληαπνθξίλνληαη Βξεηαλνί ή 

δηεζλή πξόηππα. Ζ θηλεηηθόηεηα πξόθεηηαη γηα έλα πιενλέθηεκα, 

εθόζνλ ηα αληηθείκελα κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ εύθνια από ηνπο 

ελήιηθεο ή, θαηά πεξίπησζε, από παηδηά.  

 

3.2.7   Αληνρή BS EN581 

 

Σα αληηθείκελα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ην ζθνπό ηνπο θαη άξηηα 

ώζηε λα αληέρνπλ έληνλε ρξήζε. Ζ πξόζζεηε πίεζε απν παηδηά κπνξεί 

λα ζέζεη ζε αζηνρία ηα έπηπια, εηδηθά θαξέθιεο. ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππόςε. BS 5873 ιεπηνκεξώο ηηο απαηηήζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ όηη 

θαξέθιεο, ηξαπέδηα θαη απνζήθεπζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ 

αγνξά είλαη αξθεηά ηζρπξέο θαη ζηαζεξέο Έπηπια κε ρξήζε ζε 

εμσηεξηθνύο ρώξνπο πξέπεη λα είλαη αδηάβξνρε θαη βάλδαινο 

αλζεθηηθά.  
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3.2.8   Δηδηθέο αλάγθεο  

 

Απηή είλαη κηα πνιύ εμεηδηθεπκέλε πεξηνρή γηα ηελ νπνία ζπκβνπιή ζα 

ρξεηαζηνύλ γηα ηελ πην θαηάιιεισλ κνληέισλ ηνπ εηδηθνύ εμνπιηζκνύ,  

έπηπια ή εληζρύζεηο, θαζώο θαη θάζε ζπγθεθξηκέλε ζπληήξεζε ή 

απνζήθεπζε ξπζκίζεσλ απαηηείηαη. Απηή ε ζπκβνπιή κπνξεί λα 

ιεθζνύλ από  εζεινληηθέο νξγαλώζεηο, νη ηνπηθέο αξρέο, ή 

πγεηνλνκηθήο αξρήο εξγνζεξαπεπηέο, ή άιιεο επαγγεικαηηθέο 

ππεξεζίεο, όπσο childdevelopment  νκάδεο ή θπζηνζεξαπεπηέο. 

Δξγνλνκία Ζ εξγνλνκία δελ πεξηιακβάλεη κόλν πνπ παξέρεη ηελ πιένλ 

ελδεδεηγκέλε κεγέζε επίπισλ (ζπδεηεζνύλ αξγόηεξα ζε απηό ην 

ηκήκα), αιιά  Δπίζεο, ε «ρξεζηηθόηεηα» ησλ πξντόλησλ - ε επθνιία κε 

ηελ πνπ κηα βξύζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ή έλα εμόγθσκα κπνξεί λα 

ζηξηκκέλα λα ελεξγνπνηήζεηε έλα παηρλίδη. Δξγνλνκία, ε νπνία πξέπεη 

λα ιεθζεί ππόςε θαηά ηελ επηινγή θάζε πξντόλ, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό γηα ηα παηδηά ζηελ νπνία επηβιήζεθε πξόζηηκν θαη ην 

αθαζάξηζην θηλεηηθέο δεμηόηεηεο είλαη αθόκα αλάπηπμε. Πξντόληα ζα 

πξέπεη λα είλαη ειηθίαο-θαη sizeappropriate.  Δξγνλνκία θαιύπηεη 

επίζεο ηελ αλάγθε λα ηαηξηάδεη κε ηα έπηπια ζσζηά (π.ρ.κηα θαξέθια 

πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ην ηξαπέδη κε ηηο νπνίεο ζα 

ρξεζηκνπνηνύληαη). 
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3.2.9  Υώξνη Τγηεηλήο 

 

Σν λεξό είλαη αλαγθαία γηα λα παίδνπλ ηα παηδηά θαη γηα θαζαξηζκό 

κεηά βξώκηθν δξαζηεξηόηεηεο. Σν πιύζηκν ησλ ρεξηώλ θαηαβόζξεο δελ 

πξέπεη λα είλαη ε ίδηα όπσο απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα πξάγκαηα 

όπσο θαζαξηζκό κπνγηά βνύξηζεο, θαη ε πξνεηνηκαζία ηξνθίκσλ 

πξέπεη λα έρεη μερσξηζηή λεξνρύηε. Νεξνρύηεο ή ιεθάλεο γηα ηνπο 

ελήιηθεο λα πιέλνπλ , ηόζν γηα ηνπο ρώξνπο θαζαξηζκνύ θαη 

πιπζίκαηνο ησλ ρεξηώλ ζα πξέπεη θαηά πξνηίκεζε λα βξίζθεηαη έμσ 

από ην πεξηνρέο ησλ παηδηώλ. Νεξνρύηεο κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ πην απνηειεζκαηηθά από παηδηώλ εάλ είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε νξζή γσλία Πάγθνη ή ζε έλαλ ηνίρν, πνπ επηηξέπεη 

ζηα παηδηά λα ζπγθεληξσζνύλ ζηηο ηξεηο πιεπξέο. Θα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιειν ύςνο, ιακβαλνκέλνπ λνπ ην βάζνο ηνπ 

λεξνρύηε. Σα παηδηά ζα πξέπεη λα 

Γελ ρξεηάδεηαη λα ζθύβσ θαη ηα κηθξά παηδηά ζα πξέπεη λα λα είλαη ζε 

ζέζε λα θζάλεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ λεξνρύηε (πεξηζζόηεξν 

δπζθνιόηεξε, αλ έλα λεξνρύηε είλαη πνιύ βαζηά). 

 

 

 

Δηθόλα 36. Πξνδηαγξαθέο γηα ηηο δηαζηάζεηο ησλ ληπηήξσλ ζηνπο ρώξνπο 

πγηεηλήο. 

 

 



67 
 

3.2.10  Θέξκαλζε 

 

Σν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρνπλ ηε 

ζεξκνθξαζία ζε πεξηνρέο πνπ παίδνπλ θαη νπνπδήπνηε αιινύ, όπνπ 

παηδηά κπνξεί λα είλαη. Σα παηδηά κπνξνύλ λα θαζίζνπλ ή λα παίμεηε 

ζρεηηθά κε ηνλ ιόγν γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξόλνπ, έηζη ε 

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα Γελ είλαη πάξα 

πνιύ θξύν. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ ραιηνύ θαη 

ππόζηξσκα ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ λένπ θηηξίνπ, από κνλσηηθό ην 

δάπεδν ή έρνληαο ππνδαπέδηα ζέξκαλζε. Πίλαθαο 2 δείρλεη 

πληζηάηαη, νη ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ. 

 

α/α ΣΤΠΟ ΓΩΜΑΣΙΟΤ 
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ(θαη' 

ειάρηζην) 

1 
Γσκάηην Απαζρόιεζεο 

Νεπίσλ  
18 o C 

 

2 
Απνρσξεηήξηα θαη πεξηνρέο 

θπθινθνξίαο 
15 o C 

 

3 

Ννζειεπηηθά δσκάηηα ή 
εμεηδηθεπκέλνπο ηνκείο γηα 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 
αλάγθεο 

21 o C 
 

 

Πίλαθαο 7. Απαηηήζεηο ειάρηζηεο ηηκήο ζεξκνθξαζίαο 
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3.2.11   Πξνδηαγξαθέο Αζθαιείαο Νεπίσλ 

 

Οη ρώξνη ρξεηάδνληαη κέηξα αζθάιεηαο θαηά  εηζβνιείο, θινπέο 

θαη βαλδαιηζκνύο, αιιά ε αλάγθε  γηα ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα 

εμηζνξξνπεζεί κε ηελ επηζπκία λα πξνζθέξεη έλα θηιόμελν θαη 

αλνηρηό  πεξηβάιινλ. Απηό είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζην 

νινθιεξσκέλεο ξπζκίζεηο, όπνπ νη γνλείο θαη ηα άιια ελειίθσλ, 

ώζηε λα έξρνληαη ζην θέληξν ηεο πόιεο γηα ηε ρξήζε θνηλνηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. Σα θηίξηα πξέπεη λα  όηη δελ απνβιέπεη κόλν κε 

ηελ αζθάιεηα θαηά λνπ, αιιά  Δπίζεο, γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

πηζαλόηεηα αηπρεκάησλ  ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ. Ζ 

πξνζηαζία ησλ παηδηώλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη έλα εληαίν ζεκείν εηζόδνπ γηα όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Ο 

είζνδνο πξέπεη λα είλαη ζαθώο νξαηά από ηε ρώξνο ππνδνρήο 

κε ζθνπό ηελ παξαθνινύζεζε αηόκσλ (Ηδηαίηεξα ηα παηδηά) πνπ 

θζάλνπλ θαη ηελ έμνδν ην θπηώξην. Όηαλ επηπιένλ ππεξεζίεο 

ελειίθσλ παξέρνληαη πξέπεη λα ππάξρνπλ έιεγρνη ζηα 

εζσηεξηθά κεηαμύ απηώλ ησλ πεξηνρώλ θαη ησλ παηδηώλ. Παηδηά 

Γελ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εγθαηαιείςεη ην ρώξν ρσξίο 

επηηήξεζε. Σν πξνζσπηθό πξέπεη λα έρνπλ εύθνιε πξόζβαζε 

ζε έλα ζπλαγεξκό θαη ηειέθσλν γηα λα θαιέζεη βνήζεηα. Θα 

πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ρώξσλ 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ δελ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ 

παηδηώλ. Ζ πξόζβαζε από ην επξύ θνηλό ζε νξηζκέλα ηκήκαηα 

ηεο ην θέληξν αζθάιεηαο απαηηεί λα εμεηαζηνύλ γηα ηηο εθηάζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εκεξήζηα θξνληίδα θαη 

εθπαίδεπζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία είζνδν ηεο 

θξνληίδαο ησλ παηδηώλ ξύζκηζε, ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα 

δηαηεξεζεί κέζσ ηειεδηάζθεςεο θαη ρεηξηζηεξίσλ ζπξώλ. 

Δμσηεξηθνύο ρώξνπο γηα παηρλίδη νκνίσο ζα πξέπεη λα 

δηαρσξηζηνύλ από ηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην επξύ θνηλό. 

Όηαλ βξεθνλεπηαθό ζηαζκό  δηάηαμε απηή πξνβιέπεηαη λα 

ππνζηεξίμνπλ ην έξγν κε γνλείο, απηό ζα πξέπεη λα 
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πξνγξακκαηηζηεί γηα λα είλαη θνληά ζε ηα δσκάηηα εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ. Αζθαιήο απνζήθεπζε ζα ρξεηαζηνύλ ζε εζσηεξηθό 

επίπεδν γηα αληηθείκελα, όπσο ππνινγηζηέο, βηβιία γηα παηδηά 

θαη ρξήκαηα. Δμσηεξηθά, θαηαζηήκαηα παηρληδηώλ, πξέπεη λα 

θιεηδώλνπλ θαη παηδηθά θαξνηζάθηα θαη θαξνηζάθηα 

θπιάζζνληαη ζε αζθαιή πεξηνρή. Κηίξηα, είηε ζε αγξνηηθέο ή 

ζεκεία ηεο πόιεο, ζα είλαη πην επάισηα ζηελ θινπή θαη 

εκπξεζκό όηαλ αθαηνίθεηεο. Απηό είλαη έλα ηδηαίηεξν πξόβιεκα 

γηα ην ζρνιείν θπηώξηα θαη ππνδνρή ηάμεηο, ε νπνία κπνξεί λα 

θαιπθζεί θαηά ηε πεξίνδν ησλ δηαθνπώλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή 

πξέπεη λα δνζεί ζε ηνκείο όπσο ε θαηαζθεπή θαη εζνρέο 

απέθξπςε πόξηεο, θαζώο θαη ζηελ πξόιεςε πξόζβαζεο ζηε 

νξνθή. Φύηεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνηξέςεη 

ηνπο εηζβνιείο αιιά ε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη θπηά 

πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα παηδηά. Δίλαη γλσζηό όηη πνιινί ρώξνη  

είλαη δύζθνιν λα είλαη  απόιπηα αζθαιέο, αιιά ππάξρνπλ 

κεξηθέο απιέο θαη ζρεηηθά ρακεινύ θόζηνπο ιύζεηο νη νπνίεο 

κπνξνύλ λα ιεθζνύλ. Δμάιινπ αλ ιακβάλνληαη κέηξα, είλαη 

ζεκαληηθό λα απμεζεί ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο κέζσ 

ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ, γηα ηε ζέζπηζε νξζώλ 

γξακκώλ επηθνηλσλίαο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα πάξεη ην κήλπκα όηη ε θαιή αζθάιεηα εμαξηάηαη 

γηα όινπο. Γηα λα είλαη επηηπρήο, ηα κέηξα αζθάιεηαο ζα πξέπεη 

λα απιά γηα ην πξνζσπηθό γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Γηα παξάδεηγκα, 

νη πύιεο κπνξνύλ λα παξακείλνπλ ζηε θπιαθή θαηά ηε δηάξθεηα 

νξηζκέλσλ σξώλ πνπ, ζπξίδεο κπνξεί λα πξνζηαηεύζεη από ηελ 

θινπή ησλ πξνζσπηθώλ ηδηνθηεζία, θαη ραιαξά ν εμνπιηζκόο 

κπνξεί λα ηεζεί ζε αζθαιή απνζεθεπηηθό ρώξν. Σν DfES έρεη 

εθδώζεη ζπκβνπιέο γηα ην ζρνιείν security. 
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 Αλ θαη απνζθνπνύλ ζηελ 

πξσηνβάζκηα θαη ζρνιεία ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζα 

βνεζήζεη ηνπο ππεύζπλε γηα ηε 

δηαρείξηζε θπησξίσλ θαη παηδηθώλ 

ζηαζκώλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζεη γηα ηηο θαηάιιειεο 

κέηξα αζθαιείαο. Σνπηθή 

εθπαηδεπηηθή αξρή δηαρεηξηζηέο 

ησλ θηλδύλσλ θαη ησλ ηνπηθώλ 

αζηπλνκηθώλ crimeprevention 

αμησκαηηθώλ, επίζεο, ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ ζρεηηθά κε ην 

ζρνιείν αζθάιεηαο, θαη απηό κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζε 

earlyyears  Σα κέηξα αζθαιείαο δελ ζα πξέπεη λα έξρνληαη ζε 

ζύγθξνπζε κε ηα κέηξα ππξαζθάιεηαο. 

 

Δηθόλα 37. Πξνζηαηεπηηθά μύιηλα θηγθιηδώκαηα πνπ εκπνδίδνπλ 

ηελ έμνδν ησλ  λεπίσλ απν ην ρώξν πξνζηαζίαο θαη 

επηηήξεζεο ηνπο. 
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3.2.12      Early Years Hampshire  

 

 

 

 

 

Ο ζηαζκόο δξα  σο θέληξν 

ππνζηήξημεο γηα παηδηά κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Σν θηίξην 

είλαη ζρήκαηνο Σ θαη θάζε 

αλάπηπγκα ηνπ εμππεξεηεί 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Σα 

θηεξά είλαη ρσξηζκέλα κε 

αζθαιείο ζύξεο. Σν θέληξν 

θξνληίδεη γηα ηα παηδηά 

κέρξη πέληε εηώλ, 

παξέρνληαο έγθαηξε 

εθπαίδεπζε γηα ηξηώλ έσο 

πέληε εηώλ θαη πξόβιεςε 

γηα κηθξόηεξα παηδηά κε 

ηνπο γνλείο ή θξνληηζηέο.  

Δηθόλα 38. Πξννπηηθό απν 

ηε καθέηα ηεο θαηαζθεπήο 

θαη θσηνγξαθία ζην λόηην 

ηνκέα ηνπ ζηαζκνύ πνπ 

βξίζθεηαη ν ζθεπαζηόο 

θήπνο ησλ παηδηώλ.  
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Δηθόλα 39. Ζ Νόηηα θαη Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ζηαζκνύ. 
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3.2.13       Hoyle Early Years Centre 

 

Σν ππάξρνλ θηίξην έρεη αλαθαηληζηεί πιήξσο θαη έρεη κεηαηξαπεί ζε έλα 

νινθιεξσκέλν θέληξν γηα βξέθε έσο πέληε ρξνλώλ. Σν Hoyle Early Years 

Centre είλαη έλα πεξηεθηηθό εθπαηδεπηηθό θέληξν, ην νπνίν εηδηθεύεηαη ζε 

απηηζηηθά παηδηά.. Πεξίπνπ ην 20% ησλ παηδηώλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ. 

 

 

Δηθόλα 40.  

θέπαζηξν ώζηε λα 

επηηξέπεηαη ην 

παηρλίδη ησλ λεπίσλ 

θαη ηηο βξνρεξέο 

εκέξεο, (ζπρλό 

θαηλόκελν ζηελ 

Αγγιία).  
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Δηθόλα 41. Γεπηεξεύσλ ρώξνο ηνπ ζηαζκνύ γηα ηελ θύιαμε ησλ θαξνηζηώλ 
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3.2.14      Cruddas Park Early Years Centre, Newcastle upon Tyne 
 

 

 

 

 

  

 

Δηθόλα 42. Σν θηίξην θαηαιακβάλεη κόιηο ην 30% ηνπ νηθνπέδνπ 
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Δηθόλα 43 . Κάηνςε ηνπ ζηαζκνύ 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΛΔΣΗ 

 

Ζ δηεξεύλεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ νξίδεη ην ειιεληθό θξάηνο γηα 

ηελ θαηαζθεπή εθπαηδεπηεξίσλ απνηέιεζε ην βαζηθό αληηθείκελν 

κειέηεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο .Παξάιιεια έγηλε πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο ησλ πξνδηαγξαθώλ πνπ νξίδεη ην Γεξκαληθό θαη ην 

Αγγιηθό θξάηνο θαη ελ ζπλερεία ε κεηαμύ ηνπο ζύγθξηζε γηα ηελ 

ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηελ απζηεξόηεηα ησλ 

πξνδηαγξαθώλ.  

Γ ηα ηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο  έξεπλαο καο εζηηάζακε ζε 

ζπγθεθξηκέλν δείγκα ( 6νο Βξεθνλεπηαθόο ηαζκόο Γάθλεο) πάλσ 

ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη παξαηεξήζεηο καο. ην ηζόγεην ηνπ ζηαζκνύ 

ιεηηνπξγεί κνλάδαο θαη πξνζηαζίαο βξεθώλ απν 3-4 ρξνλώλ. ην 

πξώην όξνθν ηνπ ζηαζκνύ απαζρνινύληαη ηα λήπηα ειηθίαο 4-5 

ρξνλώλ θα ηέινο ζην δεύηεξν όξνθν βξίζθνληαη ηα γξαθεία θαη ε 

δηνίθεζε ηνπ ζηαζκνύ. 

 

Ζ ιεηηνπξγηθή δηαξξύζκηζε ησλ ρώξσλ ηνπ θηηξίνπ εληζρύζεθε κε ηελ 

θαηάηκεζε ηνπο ζε ηνκείο. Έηζη ζε θάζε όξνθν, (πνπ εμππεξεηεί 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο) δηαθξίλνληαη ηξείο ηνκείο.  

 Ζ θιίκαθα (ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη πξόζβαζε ζηα λήπηα 

ιόγσ πξνζηαηεπηηθώλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί). 

 Ζ θύξηα αίζνπζα 

 Βνεζεηηθνί ρώξνη 

 

Ζ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπ 

ρώξνπ θαη ηεο αλάγθεο ηεο νπνίαο θαιύπηεη. Αλ θαη παιαηόηεξα ήηαλ 

ζύλεζεο θαηλόκελν νη εξγνιαβηθέο εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ  έξγα 

αλέγεξζεο δεκόζησλ θηηξίσλ λα επσθεινύληαη απν ηελ ηνπνζέηεζε 

θηελόηεξνπ εμνπιηζκνύ αληί ηνπ πξνβιεπόκελνπ ζηελ εμέιημε απηνύ 

ηνπ θαηλνκέλνπ ην δεκόζην πξνζηαηεύηεθε όκσο βξέζεθαλ λένη  

ηξόπνη αύμεζεο ηνπ αθνξνιόγεηνπ θέξδνπο απν ηηο θαηαζθεπαζηηθέο.  
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Ζ ηερλνινγία ελεξγεηηθήο ππξαζθάιεηαο  πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί έρεη 

πξόζθαηνο ειεγρζεί θαη ζπληεξεζεί απν ηα αξκόδηα όξγαλα ηνπ 

Γήκνπ. Τπήξραλ ζε όιεο ηηο ζύξεο ζεκάλζεηο εμόδσλ θηλδύλνπ θαη 

θώηα εθηάθηνπ αλάγθεο. 

Ζ ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ απνηειεί πνιύ ζσζηή 

επηινγή δηόηη επηηπγράλνληαη ηα κέγηζηα νθέιε απν ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο θύζεο. 

 

εκαληηθό κεηνλέθηεκα ηνπ ζηαζκνύ ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ζε άιια ζεκεία ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, ιηγόηεξν ππθλνθαηνηθεκέλα, 

απνηειεί ε κηθξή έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ. Όπσο θάλεθε θαη απν ηα 

παξαδείγκαηα πνπ παξαζέζακε βξεθνλεπηαθώλ ζηαζκώλ ζηεο 

Αγγιίαο ην νηθόπεδνπ ηνπ ζηαζκνύ ηεο Γάθλεο είλαη απειπηζηηθά κηθξό 

ζε έθηαζε. 

 

 ηελ απιή ηνπ ζηαζκνύ δελ έρεη γίλεη πξόβιεςε γηα ηνπνζέηεζε 

ζθέπαζηξνπ ώζηε λα κπνξνύλ λα απιίδνληαη ηα λήπηα ηηο βξνρεξέο 

εκέξεο. Ο Ο..Κ. ζέηεη σο πξνδηαγξαθή ηελ ύπαξμε ζθέπαζηξνπ θαη 

πξνθαλώο ζεσξήζεθε σο ηέηνηνο ρώξνο ν ζηεγαζκέλνο ρώξνο ζηελ 

είζνδν ηνπ ζηαζκνύ. Όκσο απηόο ν ρώξνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

απνζεθεπηηθόο ρώξνο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΥΔΓΙΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ  ΝΟΜΗΚΧΝ  ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ  

ΚΧΓΗΚΑ ΒΑΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΟΘΔΣΖΜΑΣΟ 

ΗΟΚΡΑΣΖ 

Έηνο: 1999 

ΦΔΚ: Γ 580 19990727 

Σέζεθε ζε ηζρύ: 27.07.1999 

Ζκ.Τπνγξαθήο: 14.07.1999 
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Αξζξν: 171 

Ηκ/λία: 27.07.1999 

Πεξηγξαθή : ΚΑΛΤΦΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΓΟΜΖΖ ΘΔΖ 

ΚΣΗΡΗΟΤ-ΜΔΟΣΟΗΥΗΑ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ-ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΚΣΗΡΗΧΝ 

Σίηινο Άξζξνπ Δθπαηδεπηήξηα - Δπαγή Ηδξύκαηα(άξζξν 5 π.δ. 6/17.10.1978) 

 

Κείκελν Άξζξνπ 

1. Δπηηξέπεηαη ε αλέγεξζε εθπαηδεπηήξησλ, νηθνηξνθείσλ, άζπισλ θαη άιισλ 

επαγώλ ηδξπκάησλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 162. Ζ 

παξέθθιηζε εγθξίλεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε, κεηά από πξόηαζε 

ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ ή ηνπ Τπνπξγείνπ ην νπνίν επνπηεύεη ην ίδξπκα θαη γλώκε 

ηνπ ΥΟΠ ηνπ λνκνύ. 2. Παξέθθιηζε επηηξέπεηαη γηα ηα παξαθάησ:  

α) ηελ αλέγεξζε πεξηζζόηεξσλ από έλα θηηξίσλ ζην γήπεδν.β) ην πνζνζηό 

θάιπςεο ηνπ γεπέδνπ ην νπνίν ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ην είθνζη ηνηο εθαηό (20%) ηεο επηθάλεηαο ηνπ.  

γ) ηηο απνζηάζεηο ησλ θηηξίσλ από ηα όξηα ηνπ γεπέδνπ, νη νπνίεο δελ 

επηηξέπεηαη λα κεηώλνληαη πεξηζζόηεξν από ην πξνβιεπόκελν ύςνο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε όρη ιηγόηεξν από ηα πέληε κέηξα.  

δ) ην ζπληειεζηή δόκεζεο ηνπ γεπέδνπ, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα ηξία δέθαηα (0,3). 
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Άξζξν: 231 

Ηκ/λία: 27.07.1999 

Πεξηγξαθή : ΟΗΚΗΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ-ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ-ΠΔΡΗΟΥΔ 

ΑΜΗΓΟΤ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ-

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΗΔΡΟΗ ΝΑΟΗ ΘΔΑΣΡΑ ΑΗΘΟΤΔ 

ΠΡΟΒΟΛΖ-ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΑΗΝΗΧΝ ΜΟΤΔΗΑ-ΤΛΛΟΓΔ 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ 

Σίηινο Άξζξνπ :  Πεξηερόκελν ακηγνύο θαηνηθίαο (άξζξν 2 π.δ. 

23.2/6.3.19137) 

Κείκελν Άξζξνπ 

ηηο πεξηνρέο ακηγνύο θαηνηθίαο επηηξέπνληαη κόλν:  

1. Καηνηθία  

2. Ξελώλεο κηθξνύ δπλακηθνύ (πεξί ηηο 20 θιίλεο).  

3. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνύλ ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο (παληνπσιείν, θαξκαθείν, ραξηνπσιείν θιπ)  

4. Κηίξηα θνηλσληθήο πξόλνηαο  

5. Κηίξηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

6. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

7. Θξεζθεπηηθνί ρώξνη  

8. Πνιηηηζηηθά θηίξηα (θαη ελ γέλεη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο). 
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Αξζξν: 330 

Ηκ/λία: 27.07.1999 

Πεξηγξαθή : ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ ΥΟΛΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ-ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΜΟΝΔ ΗΔΡΟΗ ΝΑΟΗ ΚΟΠΖ-ΦΘΟΡΑ ΓΔΝΓΡΧΝ 

ΓΖΜΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΔΓΔΡΖ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ-

ΓΔΠΑΝΟΜ 

 

 

Σίηινο Αξζξνπ Αξκόδηα όξγαλα γηα ηε ρνξήγεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο (άξζξν 

52 παξ. 3 λ.δ. ηεο 17.7/16.8.1923, άξζξν 47 παξ. 2 λ. 590/1977, άξζξν 9 

παξ. 2 λ.1398/1983, άξζξα 22 παξ.1, 2 θαη 29 παξ. 7 θαη 11 λ.1577/1985, 

άξζξν 13 παξ. 8 λ.1647/1986, άξζξν 6 παξ. 1 λ.1772/1988, άξζξν 32 παξ. 4 

λ.1845/1989, άξζξν 96 παξ. 6 θαη άξζξν 113 παξ. 4 λ.1892/1990, άξζξν 6 

παξ. 2 λ. 2160/1993, άξζξν 2 π.δ. 8/13.7.1993) 

 

Κείκελν Αξζξνπ 

1. Αξκόδηα όξγαλα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ πξνεγνύκελνπ 

άξζξνπ είλαη νη αξκόδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ, ζηηο νπνίεο 

κεηαβηβάδνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 61 παξ. 3 ηνπ λ. 947/1979 νη ζρεηηθέο 

αξκνδηόηεηεο ή νη ππεξεζίεο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ή ηα νξηδόκελα ζηηο παξ. 4, 5 θαη 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ 

λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ. Κάζε άδεηα, πνπ ηπρόλ ρνξεγείηαη από 

νπνηαδήπνηε άιιε δεκόζηα ή δεκνηηθή θαη θνηλνηηθή αξρή, δελ έρεη λόκηκν 

θύξνο, νύηε δεκηνπξγεί ππέξ απηνύ πνπ ηελ έρεη ιάβεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα, 

ζπλεπάγεηαη δε ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθώλ γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο 

δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θσδηθνπνηεηηθνύ δηαηάγκαηνο.  

2. Με απόθαζε:  

α) ησλ Τπνπξγώλ Δζληθήο Άκπλαο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο 

νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ εθηέιεζε ζηξαηησηηθώλ έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ,  
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β) ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 

Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο 

ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο 

ρώξνπο ησλ πνιηηηθώλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ξαδηνβνεζεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο,  

γ) ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

θαζνξίδνληαη νη πεξηπηώζεηο δνκηθώλ εξγαζηώλ κηθξήο ζεκαζίαο ζε πεξηνρέο 

απνκαθξπζκέλεο ή δπζπξόζηηεο από ηελ έδξα ηεο νηθείαο πνιενδνκηθήο 

ππεξεζίαο ή ζε νηθηζκνύο παξακεζόξησλ πεξηνρώλ γηα ηηο νπνίεο είλαη 

δπλαηόλ ε άδεηα λα εθδίδεηαη από ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο, κε ηελ 

επνπηεία ηεο αξκόδηαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απόθαζε 

θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ησλ αδεηώλ θαη ν έιεγρνο ησλ νηθνδνκώλ. 

Με απόθαζε ηνπ νηθείνπ λνκάξρε κεηά από γλώκε ηνπ ΥΟΠ ηνπ λνκνύ 

θαζνξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη δήκνη ή θνηλόηεηεο γηα ηηο νπνίεο ε θαηά ηα 

παξαπάλσ άδεηα εθδίδεηαη από ηηο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο,  

δ) ησλ Τπνπξγώλ Γεσξγίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, θαζνξίδνληαη νη πεξηπηώζεηο δνκηθώλ εξγαζηώλ κηθξήο ζεκαζίαο, γηα 

γεσξγνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο (πνηκληνζηάζηα αηγνπξνβάησλ, 

βνπζηάζηα βννεηδώλ ειεύζεξεο βνζθήο, απνζήθεο, ππόζηεγα, ζσξνί 

δσνηξνθώλ, βξνρνδεμακελέο ζε βνζθνηόπνπο θιπ θαζώο θαη ζηέγαζηξα 

δώσλ κεηά νηθίζθσλ δηακνλήο πνηκέλσλ ζε βνζθνηόπνπο), γηα ηηο νπνίεο νη 

αληίζηνηρεο άδεηεο θαηαζθεπήο εθδίδνληαη θαη νη αληίζηνηρεο κειέηεο θαη ε 

επίβιεςε ηεο θαηαζθεπήο γίλνληαη από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Με ηελ ίδηα απόθαζε νξίδνληαη νη ζπγθεθξηκέλνη δήκνη 

ή θνηλόηεηεο, εθηόο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνύ Αηηηθήο, ζηνπο νπνίνπο έρνπλ 

εθαξκνγή ηα παξαπάλσ, ε κέγηζηε επηθάλεηα ησλ δνκηθώλ έξγσλ πνπ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο θαηαζθεπήο θαη 

θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. Κάζε αιιαγή ρξήζεο ησλ θαηαζθεπώλ απηώλ, 

εθηόο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ, ηηο θαζηζηά απζαίξεηεο θαη εθαξκόδνληαη από 

ηηο αξκόδηεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο νη δηαηάμεηο γηα ηηο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο.  

3. Γηα ηελ αλέγεξζε ή επηζθεπή ησλ κεηξνπνιηηηθώλ κεγάξσλ, ηεξώλ κνλώλ 

θαη ηεξώλ λαώλ, κεηά ησλ θηηζκάησλ απηώλ, ηε ζρεηηθή άδεηα ρνξεγεί ε 

Δθθιεζία ηεο Διιάδνο κε ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο θαη αθνύ 
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πξνεγνπκέλσο απηή εγθξηζεί από ηελ θαηά ηόπν αξκόδηα ΔΠΑΔ. Οη 

πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο έρνπλ αξκνδηόηεηα κόλνλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

όξσλ δόκεζεο.  

4. Οη νηθνδνκηθέο άδεηεο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αλεγείξνληαη από 

ηνλ Διιεληθό Οξγαληζκό Σνπξηζκνύ (ΔΟΣ) θαη αλήθνπλ ζηνλ ΔΟΣ ή ζε 

εηαηξίεο ησλ νπνίσλ ε πιεηνςεθία ησλ κεηνρώλ αλήθεη ζηνλ ΔΟΣ, εθδίδνληαη 

από ηνλ ΔΟΣ. Γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ απηώλ, θαηαβάιιεηαη κόλν ηέινο 

ραξηνζήκνπ κεησκέλν ζην 1/4 ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 23 ηνπ Κώδηθα Σειώλ Υαξηνζήκνπ. Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ 

Τπνπξγνύ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, 

Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ νξίδνληαη νη όξνη θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο 

νηθνδνκηθώλ αδεηώλ γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

θαη ξπζκίδεηαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα.  

5. Οη νηθνδνκηθέο άδεηεο ησλ δεκόζησλ θηηξίσλ πνπ αλεγείξνληαη κε επζύλε 

ηνπ Οξγαληζκνύ ρνιηθώλ Κηηξίσλ (ΟΚ) εθδίδνληαη από ηνλ Οξγαληζκό 

απηόλ. Με απνθάζεηο, πνπ εθδίδνληαη από ηνπο Τπνπξγνύο Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, 

θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη δηαδηθαζίεο έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ γηα ηα 

θηίξηα απηά.  

6. Με απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 

Έξγσλ θαη Αλάπηπμεο θαζνξίδνληαη ν ηξόπνο, νη όξνη θαη ε δηαδηθαζία 

έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ γηα ηελ αλέγεξζε από ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία 

Αινπκίλαο Α.Δ. ηνπ εξγνζηαζίνπ Αινπκίλαο ζηε θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο 

θνηλόηεηαο Θίζβεο ηνπ λ. Βνησηίαο θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ.  

7. Γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε λνζειεπηηθή κνλάδα, ε αλέγεξζε ή επέθηαζε ηεο 

νπνίαο εκπίπηεη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Γεκνζίαο Δπηρείξεζεο Αλέγεξζεο 

Ννζειεπηηθώλ Μνλάδσλ (ΓΔΠΑΝΟΜ) κπνξνύλ ν Τπνπξγόο Τγείαο θαη 

Πξόλνηαο θαη ν Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

λα θαζνξίδνπλ, κε απόθαζή ηνπο, ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Γ ηεο 

ΓΔΠΑΝΟΜ, ηνπο πνιενδνκηθνύο θαη θηηξηνδνκηθνύο όξνπο θαηά παξέθθιηζε 

από θάζε θείκελε δηάηαμε. Οη όξνη απηνί ηζρύνπλ από ηε δεκνζίεπζε ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο ππνπξγηθήο απόθαζεο πνπ επέρεη θαη ζέζε 

άδεηαο αλνηθνδόκεζεο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

1. Γ.Βάκβνπθα – Καινπκέλνπ, « Δλεξγεηαθή Αμηνπνίεζε Βηνκάδαο: Ζ 

πεξίπησζε ηεο Κξήηεο», Πνιπηερλείν Κξήηεο, 

 

2. ΚΑΠΔ «Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο ζηελ Διιάδα: Δλεξγεηαθή απόδνζε θαη 

θαηεπζύλζεηο εθαξκνγήο»  
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