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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Η μεθοδολογία και οι πρακτικές επεμβάσεων εκσυγχρονισμού  και 

διαρρυθμίσεων σε συμβατικά παλαιά κτίρια κατοικίας αποτέλεσε το 

αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η ανάλυση του 

θέματος περιέλαβε την παρουσίαση της εξέλιξης του κτιρίου στο 

μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας και την διαμόρφωση της 

πολεοδομικής ταυτότητας της Αθήνας που γνωρίζουμε σήμερα. Για την 

ευθεία ανάλυση του θέματος έγινε παρουσίαση, ενός δείγματος 

τυπικής τετραώροφης πολυκατοικίας σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Η 

μελέτη εστιάζει στα προβλήματα που εμφανίζονται στα διαμερίσματα 

της πολυκατοικίας λόγω παλαιότητας και στην πρόταση λύσεων και 

επεμβάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση του κτιρίου.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι αφενός η 
διερεύνηση των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε κτίρια ηλικίας 
μεγαλύτερης των τριάντα ετών καθώς και η παρουσίαση διαφόρων 
επεμβάσεων εκσυγχρονισμού των κτιρίων. Για την αποτελεσματικότητα των 
συμπερασμάτων της μελέτης, επιλέχτηκε κτίριο πάνω στο οποίο θα 
εργαστούμε και θα προταθούν  συγκεκριμένες επεμβάσεις για την 
αναβάθμιση αυτού. Η αναβάθμιση του περιλαμβάνει εσωτερική αναδιάταξη 
των χώρων, σύμφωνα με αυτά που προτάσσει η σύγχρονη αρχιτεκτονική , 
τοποθέτηση νέων υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και τέλος την 
ανανέωση της εξωτερικής εμφάνισης του κτιρίου. Το κτίριο αποτελεί 
αντιπροσωπευτικό δείγμα της οικοδομικής δραστηριότητας που ανεπτύχθη το 
διάστημα 1960 – 1990.   
Βάσει της μελέτης των Μ. Μαντουβάλου – Ε. Μπαλλά η εξέλιξη της κατοικίας 
στον Ελλαδικό χώρο χωρίζεται σε τρείς σημαντικές περιόδους. Η πρώτη είναι 
αυτή του Μεσοπολέμου όπου αποτελεί και την απαρχή του υψηλού κτιρίου 
για τις ανάγκες στέγασης των μεταναστών – προσφύγων που εισρέουν στις 
μεγαλουπόλεις.  Η δεύτερη σημαντική περίοδος είναι η Μεταπολεμική 
περίοδος που φτάνει μέχρι και το 1985 όπου ο κλάδος των οικοδομών και των 
τυποποιημένων πολυκατοικιών  παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα. 
Η Τρίτη περίοδος αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο  εφαρμογής νέων  
προδιαγραφών για την κατασκευής στων κατοικιών. 
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Κατά την ενασχόληση με τις διάφορες δυνατότητες επεμβάσεων με σκοπό την 
ανάπλαση προσόψεων κτιρίων του Δήμου Αθηναίων, μοιραία έρχεται κανείς 
αντιμέτωπος με μια σειρά επιλογών που αφορούν τη βασικότερη ίσως 
κυτταρική μορφή του κέντρου της πόλης. Την αστική πολυκατοικία. Ενώ οι 
προβολείς στρέφονται συνήθως στις αναπλάσεις ιστορικών - διατηρητέων 
κτιρίων, την ίδια στιγμή στο φόντο υπάρχει πάντα η συντριπτική πλειοψηφία 
των «υπόλοιπων» -γκρίζων, τυποποιημένων, πολυώροφων- κτισμάτων, που 
σε μεγάλο βαθμό συνθέτουν το αστικό τοπίο. Η επέμβαση (χρωματική ή 
άλλη) στις όψεις αυτών των «υπόλοιπων» (και συνήθως «υπολειπόμενων» σε 
αρχιτεκτονικές αρετές) κτιρίων αποκτά μέσα στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
όπως αυτό του Δήμου Αθηναίων, μεγεθυμένη σημασία. Γιατί, ποσοστιαία, τα 
κτίρια αυτά αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Είναι ο συνηθέστερος 
τύπος κτιρίων για τα οποία οι Αθηναίοι δημότες απευθύνονται στο 
πρόγραμμα «Πρόσοψη» του Δήμου της Αθήνας για την ανάπλαση των 
προσόψεων των κτιρίων και με αυτά ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά. Η 
πολυκατοικία άρχισε να καθιερώνεται τη δεκαετία του '30, την περίοδο μετά τη 
διάδοση των ιδεών του μοντέρνου κινήματος στην αρχιτεκτονική, προς 
κάλυψη αναγκών για υψηλότερη πυκνότητα κατοίκησης. Η διάδοση στα 
αστικά κέντρα ήταν ταχύτατη, και κυρίως στην Αθήνα κατά τη δεκαετία του 
'50, την «περίοδο της αντιπαροχής», όταν τεράστιας κλίμακας κατεδαφίσεις 
άλλαξαν ριζικά την εικόνα της πόλης. 
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Η σημερινή πολεοδομική μορφή των πόλεων του Λεκανοπεδίου Αττικής 
διαμορφώθηκε στα μέσα του αιώνα και μέχρι και τη δεκαετία του 70’. Η 
ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των τότε κατοίκων αποτέλεσε το 
κίνητρο δημιουργίας πολυκατοικιών. 
Η λύση αυτή που ακολουθήθηκε το 1970 αποτελούσε μια εξαιρετική 
επιλογή, οπού συνδύαζε τη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με την 
οικονομία χώρου και χρήματος. Η έντονη δραστηριότητα  που 
ακολούθησε και η άναρχη οικοδόμηση  μετέτρεψε τις γραφικές γειτονιές 
των πόλεων στην σημερινή αξιολύπητη μορφή τους. Η άναρχη 
ανοικοδόμηση τεκμηριώνετε με την μη πρόβλεψη επαρκείς 
κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου στις πόλεις. Η έντονη 
δραστηριότητα στην οποία αναφερόμαστε έχει να κάνει με την 
αδικαιολόγητη αυξητική τάση των συντελεστών δόμησης που σκοπό 
είχαν το συμφέρων των κατασκευαστών.  
 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή1 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)Υπηρεσία Ελλάδος απο το σύνολο των κατοικιών στον Ελλαδικό 

χώρο το : 

 

                                                            
1 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE 

48% των κατοικιών είναι κατασκευασμένες απο οπλισμένο σκυρόδεμα.  

1% των κατοικιών είναι κατασκευασμένες απο μέταλλο 

1% των κατοικιών είναι κατασκευασμένες απο ξύλο 

26% των κατοικιών είναι κατασκευασμένες απο πλίνθους 

22% των κατοικιών είναι κατασκευασμένες απο πέτρα 

2% των κατοικιών είναι κατασκευασμένες απο άλλα υλικά 
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Πίνακας. Απο το σύνολο των τεσσάρων εκατομμυρίων κτιρίων που βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο τα δύο εκατομμύρια 
είναι κατασκευασμένα απο οπλισμένο σκυρόδεμα. Η διάρκεια ζωής κτιρίων που ο φέρων οργανισμός τους είναι απο 
οπλισμένο σκυρόδεμα έχουν διάρκεια ζωής 100 χρόνων. Επίσης η Ελλάδα είναι κύρια παραγωγός των πρώτων υλών του 
σκυροδέματος, συνεπώς προσφέρονται και φτηνότερα σε σχέση με το μέταλλο. Για αυτούς κυρίως τους λόγους έχει 
υπεραναπτυχτει η μέθοδος κατασκευής με οπλισμένο σκυρόδεμα.     
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Σύμφωνα με μελέτη2 που διεξήχθη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκύπτουν τα παραπάνω γραφήματα. 

Εάν σταθούμε στο ποσοστό της παλαιότητας των κατοικιών  διαπιστώνετε πως το 50% των κτισμάτων έχουν 

κατασκευαστεί μεταξύ 1970 και 1995. Μέσα στη περίοδο αυτή ανήκει και το δείγμα που θα εξετάσει η παρούσα μελέτη 

(1979).  Οι κατοικίες με μέσο όρο ηλικίας τα 30 χρόνια αποτελούν το ένα τρίτο των οικοδομών στον Ελλαδικό χώρο, το 

γεγονός αυτό σε σχέση με το  γεγονός οτι η ηλικία αντοχής του σκυροδέματος ξεπερνάει τα 100 χρόνια συνάδουν στην 

απόφαση της ανακαίνισης και συντήρησης μιας τέτοιας κατοικίας και όχι στην επιλογή κατεδάφισης της.  

 

                                                            
2 Γεώργιος Τσώχος  Μιλτιάδης Χρυσομάλλης  Δημήτρης Τσανακτσίδης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Είδος Κατοικίας

Μονοκατοία 
12%

Πολυκατοιίας 
88%

Μέγεθος Κατοικίας (μ2)

<60. 14%

60‐100. 45%

100‐150. 33%

>150. 8%

Παλαιότητα Κατοικίας 
(έτη)

11% για <5

16% για 5‐10

16% για 10‐15

23% για 15‐25

27% για 25‐40

7% για >40
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1.1  ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ. ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ3 

 

Η ανάγκη για την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων κατοικίας προέκυψε από: 

 

 Την συνεχή αύξηση του πληθυσμού. Ο διπλασιασμός του την δεκαετία 1880-1890 και ύστερα η 

εκρηκτική αύξηση του με την μικρασιατική καταστροφή, γεννούν αυτομάτως στεγαστικό 

πρόβλημα αλλά και μεγάλη ζήτηση εργασίας. 

 Την δυνατότητα για κατασκευή ψηλών κτιρίων, που προσφέρει η τεχνολογία του σκυροδέματος 

που εισάγεται τότε. 

 Το θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέρνου κινήματος για το ψηλό κτίριο. 

 

Οι συνθήκες αυτές υπαγόρευσαν την ανάγκη για εκκίνηση της διαδικασίας μεγέθυνσης της πόλης της οποίας όμως οι 

υποδομές σε δίκτυα και δρόμους βρίσκονταν σε εμβρυακό στάδιο. Σημαντικότερος σταθμός των νομοθετικών 

ρυθμίσεων, ίσως και μέχρι τις μέρες μας, αν κρίνουμε από τις επιπτώσεις που είχε στην γέννηση αφενός της 

πολυκατοικίας αλλά και της μετέπειτα εξέλιξής της, είναι η θέσπιση της οριζόντιας ιδιοκτησίας το 1929. Το κάθε κτίριο, 

διαιρεμένο, θα μπορούσε να ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες.  

 

                                                            
3 Μ. Μαντουβάλου – Ε. Μπαλλά Μεταλλαγές στο σύστημα γης και οικοδομής και διακυβεύματα του σχεδιασμού στην Ελλάδα σήμερα: Ε.Μ.Π. 2004 

  Πόλη και χώρος από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αραβαντινός, Αθήνα 
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Οι άμεσες επιδιώξεις του νόμου αυτού  ήταν: 

 

 Να ελεγχθεί η επέκταση της πόλης μέσω της πριμοδότησης του ψηλού κτιρίου. 

 Η διευκόλυνση ανέγερσής του, λόγω της ανάληψης των εξόδων από πολλούς ιδιοκτήτες. 

 Η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και της συνεχούς γεωγραφικής επέκτασης της 

πόλης. Επέκταση, η οποία απαιτούσε κατασκευή δικτύων και υποδομών, ανάγκη την οποία ο 

κρατικός μηχανισμός δεν ήταν σε θέση να ικανοποιήσει. 

 Τόνωση της οικονομίας μέσω κινητικότητας περισσότερων κεφαλαίων και αύξηση της ζήτησης 

εργασίας στις νέες οικοδομές. 

 

Είναι η αρχή μιας οικονομικής δραστηριότητας, της κατασκευής, η οποία καθόρισε σε 

μεγάλο βαθμό την οικονομία του τόπου και από τότε και στο εξής θα επιστρατεύεται 

συχνά, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, γίνεται κατανοητό πως αυτός ο τύπος 

κτιρίου θα ενταχθεί στην λογική της επένδυσης, θα εξελιχθεί, δηλαδή, σε ένα εμπορεύσιμο 

προϊόν, το οποίο θα επηρεάζεται από τους νόμους της αγοράς. Λίγους μήνες αργότερα 

από την θέσπιση της οριζόντιας ιδιοκτησίας, εκδίδεται ο πρώτος Γενικός Οικοδομικός 

Κανονισμός (Γ.Ο.Κ 1929). Σκοπός του ήταν η επανατοποθέτηση σε νέες βάσεις 

οποιουδήποτε θέματος αφορούσε την ανέγερση των οικοδομών μέχρι τότε.  

 

 
Εικόνα. Η πρώτη πολυκατοικία, Φιλελλήνων 
και  Όθωνος, Αλ. Μεταξάς, έτος 1917. 
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Χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο συστηματικό και ολοκληρωμένο κείμενο της σύγχρονης 

ελληνικής κτιριοδομικής νομοθεσίας.  Επιχειρήθηκε ένας συνειδητός προγραμματισμός των 

μελλοντικών εξελίξεων. Καθορίζεται ως ελάχιστη μονάδα συγκρότησης της πόλης το 

οικοδομικό τετράγωνο, παρόλο που στην πράξη η ανοικοδόμηση δεν έγινε στην κλίμακα 

αυτή Κατοχυρώνει την οικοδόμηση κατά μήκος της οικοδομικής γραμμής και εισάγει τα 

συστήματα δόμησης(συνεχές, πανταχόθεν ελεύθερο, μικτό κ.α) Από το νομοθετικό πλαίσιο 

αυτό μας ενδιαφέρει να δούμε πώς καθόριζε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως οι συντελεστές 

κάλυψης, και δόμησης, τα επιτρεπόμενα ύψη και ζητήματα που αφορούν στην μορφολογία. 

 

 Εικόνα.  Πολυκατοικία επί της Ιουλιανού, Β. Τσαγρής, 1920,  
λίγο πριν το πρώτο οικοδομικό κανονισμό. 

 

Εικόνα. Πολυκατοικία του Μεσοπολέμου οδός Λυκαβηττού 10 & Σόλωνος 35 

1931-1937 Η πολυκατοικία στη διασταύρωση των οδών Λυκαβηττού 10 και 

Σόλωνος οικοδομήθηκε κατά τη δεκαετία του 1930. Το συγκεκριμένο κτίριο 

αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εφαρμογής του "έρκερ" (όγκοι -εδώ σε 

πρισματική μορφή- που προεξέχουν έως και 1,40 μ. από το επίπεδο της όψης, 

βάσει ρύθμισης του 1923· το όριο μειώθηκε νομοθετικά το 1937 στα 40 

εκατοστά). 
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Συντελεστή δόμησης: Δεν υπάρχει ακόμη καθορισμός του. Προκύπτει όμως βάση ενός περίπλοκου τύπου 

που συνυπολογιζόταν το ύψος του κτιρίου, το ύψος ορόφου και τα εμβαδά οικοπέδου, ακαλύπτου, και 

εσοχής Λόγω σημαντικών μειώσεων στα επιτρεπόμενα ύψη παρατηρείται μείωση της συνολικής δομήσιμης 

επιφάνειας σε σχέση με αυτή που επιτρεπόταν με το διάταγμα του 1922 βάσει των υψών. Έτσι, οι συντελεστές 

δόμησης για κτίρια ύψους 23 μ προέκυπταν 5,8, 4.6 και 2.9. 7. Ήταν πράγματι μειωμένοι σε σχέση με τα 

προηγούμενα χρόνια, όμως πολύ υψηλότεροι από επόμενες περιόδους και από σήμερα. 

 

Συντελεστής κάλυψης: Η απουσία καθορισμένου συντελεστή κάλυψης και η μη απαίτηση ενιαίου ακάλυπτου 

χώρου καθορίζουν το σχεδιασμό του όγκου της πολυκατοικίας. Έτσι, ο χτισμένος όγκος προκύπτει με βάσει 

τις διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη θέα και αερισμό των χώρων. Το ποσοστό κάλυψης των 

πολυκατοικιών της περιόδου αγγίζει το 80-90% και είναι το υψηλότερο που συναντάται διαχρονικά. Πρέπει να 

αναφέρουμε εδώ πως ο νομοθέτης επιτρέπει την δόμηση οικοπέδων εφόσον αυτό δίνει 40 τ.μ. χτισμένης 

επιφάνειας καλυπτόμενης κατά όροφο. Το γεγονός αυτό φανερώνει την γνώση του νομοθέτη για την 

υπάρχουσα κατάσταση της κατακερματισμένης γης, αλλά και την πρόθεσή του να την διατηρήσει. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέριμνα, σε επίπεδο προθέσεων, της νομοθεσίας για τον υπαίθριο χώρο των 

οικοπέδων. Προέβλεπε μεγάλο αριθμό διατάξεων και ορισμών για τον άχτιστο χώρο. Τον ονομάζει αυλή, 

πλάγια αυλή, ανοιχτή αυλή, κλειστή αυλή, προκήπιο, πρασιά κ.α.. Το γεγονός αυτό φανερώνει μια αντίθεση η 

οποία είναι διαχρονική. Έχουμε από την μία πρόθεση για ομαλή ένταξη των πολυκατοικιών στα οικοδομικά 

τετράγωνα (με τα νεοκλασικά σπίτια και τις αυλές) και ανάγκη για μέγιστη εκμετάλλευση των οικοπέδων από 

την άλλη. 
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Καθορισμός υψών: Ισχύουν τα ύψη όπως είχαν καθοριστεί από το 1922 έως το 1934 που ακολουθεί 

επανακαθορισμός τους, ο οποίος προκαλεί ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε φαρδύς 

δρόμους και ελάττωση του συνολικού ύψους για αυτά που βρίσκονται σε στενούς. Διαπιστώνεται δηλαδή μια 

διπλή αντιμετώπιση. Καθορίζονταν δύο ειδών ύψη. Αυτό που θα έχει το κτίριο στον δρόμο και το συνολικό. 

Άρα μπορούμε να πούμε πως με ένα τρόπο η έννοια του νοητού στερεού, που θα έρθει αργότερα, υπάρχει 

ήδη. 

 

Μορφολογικά στοιχεία του κτιρίου: Σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση των κτιρίων, διατυπώνονται ορισμένες 

διατάξεις, από τις οποίες σημαντικές είναι εκείνες που αναφέρονται στη δυνατότητα για κατασκευή κλειστών 

και ανοιχτών προεξοχών στις όψεις. Οι κλειστεί εξώστες, γνωστοί ως έρκερ, επιτράπηκαν σε δρόμους με 

πλάτος μεγαλύτερο των 7.5 μ. και μπορούσαν να προεξέχουν έως 1,40 μ. σε δρόμους πλάτους μεγαλύτερο 

των 15 μ. Αντίστοιχα, οι ανοιχτοί εξώστες μπορούσαν να προεξέχουν μέχρι και 1.10 μ και να καταλάβουν, όχι 

όλο, αλλά έως τα ¾ του μήκους της πρόσοψης 
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Χρηματοδότηση : Στις περισσότερες περιπτώσεις(76%) των πολυκατοικιών της περιόδου, ο χρηματοδότης ήταν και 

ο τελικός ιδιοκτήτης του κτιρίου και αποσκοπούσε κυρίως στη δημιουργία επένδυσης σε αστικό ακίνητο. Σημαντικό 

είναι πως η αντιπαροχή κάνει την εμφάνισή της στα χρόνια του μεσοπολέμου, καλύπτοντας το 7% της 

δραστηριότητας. Εμφανίζεται με την μορφή που την γνωρίζουμε σήμερα. Ο αρχικός οικοπεδούχος αποσκοπούσε 

στην δημιουργία στέγης, ενώ ο επιχειρηματίας- κατασκευαστής στην πώληση των υπόλοιπων διαμερισμάτων. 

Είχαμε επίσης τις περιπτώσεις όπου ένας κατασκευαστής χρηματοδοτούσε το κτίριο αποσκοπώντας μετέπειτα στην 

πώλησή του, αλλά και σύμπραξη πολλών μικροκεφαλαιούχων με σκοπό την αυτοστέγαση (16.4%). 

Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν, ότι οι πρώτες πολυκατοικίες χρηματοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, 

εύπορους ντόπιους ή πρόσφυγες, γεγονός που αντανακλά τη ν υψηλή παιδεία και τις οικονομικές δυνατότητες των 

ιδιοκτητών αυτών. 

          
 

Εικόνα. Πολυκατοικία του 
Μεσοπολέμου οδός 
Πλουτάρχου 10 1931-1937 
Η πολυκατοικία της οδού 
Πλουτάρχου 10 οικοδομήθηκε 
κατά την δεκαετία του 1930. 
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Κτιριακός τύπος : Όσον αφορά τον παραγόμενο κτιριακό τύπο, έχουμε συμπαγή κτίρια με μορφολογικά 

στοιχεία τα έρκερ και το ρετιρέ. Στην όψη η συνεργασία των έρκερ, των εξωστών και των ανοιγμάτων 

δημιουργούν ενδιαφέρουσες γεωμετρικές σχέσεις. Μέσα στα αναπόφευκτα πλαίσια της ομοιομορφίας και 

της επανάληψης στοιχείων οι αρχιτέκτονες με μικρές χειρονομίες δημιουργούσαν πολύ ενδιαφέρουσες 

απόψεις. 

Σημαντική, είναι η αλλαγή της δομής του χώρου της εισόδου, η οποία γίνεται κοινόχρηστη και αποτελεί 

αυτοτελή αρχιτεκτονική ενότητα με ποιότητα στον σχεδιασμό της. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η μεγάλη 

αναλογία των τετραγωνικών διαμερίσματος ανά μονάδα ανθρώπου. Αναλογία που καθορίζεται περίπου σε 

30 τ.μ. (το λιγότερο). Από τη μια τα διαμερίσματα αυτά απευθύνονταν σε υψηλά εισοδήματα όμως από την 

άλλη είναι ενδεικτική η αντίληψη που επικρατούσε ως προς το ελάχιστο. Γεγονός που στην μεταπολεμική και 

στην σημερινή περίοδο έχει αλλάξει αρκετά. Έχει διατυπωθεί από αρκετούς, αρχιτέκτονες αλλά και κατοίκους 

της πόλης, πως η πολυκατοικία που παράχθηκε αυτή την περίοδο ήταν ο καλύτερος τύπος τέτοιου κτιρίου σε 

όλες τις φάσεις της εξέλιξής του. Η καλή κατασκευή των κτιρίων, τα ποιοτικά υλικά που διέθεταν αλλά και η 

εισαγωγή σημαντικού τεχνολογικού εξοπλισμού άλλαξε άρδην το επίπεδο κατοίκησης. Ο ελεύθερος χώρος 

(εσωτερικές αυλές και ακάλυπτος) σε σχέση με τον χτισμένο, στην κλίμακα του οικοπέδου, φυσικά δεν ήταν 

ικανοποιητικός σε έκταση, είχε όμως παραλλαγές και ποικιλία. Όμως το σχετικά ανεκτό ύψος των κτιρίων, σε 

συνδυασμό με την αίσθηση του άπλετου άχτιστου χώρου που υπήρχε στην πόλη, μπορεί ίσως να 

δικαιολογήσει την οικοδόμηση με αυτούς τους όρους 
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1.2 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. ΕΩΣ ΤΟ 1985 

 

Η περίοδος της ανασυγκρότησης, στην Ελλάδα, μετατίθεται χρονικά σε 

σχέση με τις Δυτικό-ευρωπαϊκές χώρες λόγω του εμφυλίου πολέμου. 

Ουσιαστικά χωρίς διαθέσιμα κεφάλαια, με πλήθος κατεστραμμένων 

κτιρίων και με εκ νέου μεγάλη, εσωτερική αυτή τη φορά, μετανάστευση, 

δημιουργείται και πάλι έντονο στεγαστικό πρόβλημα . Έτσι, η 

πολυκατοικία, το σύμβολο του εκσυγχρονισμού για την μεσοπολεμική 

Ελλάδα, γίνεται τώρα μια επιτακτική αναγκαιότητα. Αντίθετα με τους 

προβαλλόμενους στόχους και πολιτικές για τη βιομηχανική ανάπτυξη, το 

ζήτημα της οικοδόμησης κατοικιών συναρτάται με το ζήτημα της 

ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας γενικότερα. Η οικοδομή αναδείχθηκε 

σε προνομιακό χώρο διοχέτευσης των αποταμιεύσεων αλλά και πεδίο 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικροαστικών στρωμάτων. Είναι η 

περίοδος που η πολυκατοικία εξαπλώνεται παντού, όχι μόνο σαν μοντέλο 

κατοικίας αλλά και σαν πρότυπο οργάνωσης του χώρου και που στην 

κάθε ύψος ανάπτυξη της, αποτυπώνεται η κοινωνική διαστρωμάτωση 

του πληθυσμού. Αν και συνεχώς εκπονούνται πολεοδομικά σχέδια με την 

συμμετοχή πολεοδόμων-αρχιτεκτόνων και ψηφίζονται νομοσχέδια, η 

εφαρμογή τους, σπάνια έτυχε ολοκληρωμένης υλοποίησης.  

Εικόνα. Εργατικές κατοικίες στην περιοχή 
του Αιγάλεω. 
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Σε αυτά τα πλαίσια, έρχεται ο νέος Γ.Ο.Κ το 1955, να τροποποιήσει αυτόν του ΄29. Γενικά οι σημαντικότερες ρυθμίσεις και 

επιπτώσεις είναι: 

 

 Η εισαγωγή του συντελεστή κάλυψης ο οποίος καθορίζεται στο 70% του οικοπέδου. 

 Η εμφάνιση πολυάριθμων ρετιρέ με μόνο περιορισμό την υποχώρησή τους κατά 2.5 μ. από τον προκείμενο 

όροφο.  

 Η κατάργηση από το σώμα του κτιρίου των εσωτερικών αυλών και χρήσιμων διατάξεων θέας και εξαερισμού και 

η μείωση του φωταγωγού, ο οποίος αποκτά τις γνωστές ελάχιστες διαστάσεις 1,20 x 1,20 μ. που τον καθιστούν 

τρύπα.. 

 Τα ύψη καθορίζονται και διαφοροποιούνται και πάλι με βάση τομείς στους οποίους είναι διαιρεμένη η πόλη και 

τα μέγιστα νούμερα εμφανίζονται αυξημένα. Με το διάταγμα του 1948 έχουν ήδη αυξηθεί κατά 5% τα ύψη όλων 

των οικοδομικών μετώπων. Η αλλαγή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά ένα όροφο του μετώπου του 

κτιρίου και κατά συνέπεια την αύξηση της συνολικής εκμετάλλευσης των οικοπέδων. 

 Τέλος το νομοθέτημα αυτό αποδεσμεύει το κτίριο από την οικοδομική γραμμή, ρύθμιση η οποία στην πράξη δεν 

εφαρμόστηκε. 

 

Το 1968 νέος νόμος προβλέπει αύξηση των συντελεστών δόμησης κατά 20 έως 40% ανάλογα με τον ισχύοντα 

συντελεστή, με σκοπό την απόκτηση καλύτερου φωτισμού, αερισμού και ηλιασμού του κτιρίου όπως χαρακτηριστικά 

αναφερόταν. Βέβαια η αντίφαση είναι προφανής, αφού το κύριο αίτιο έλλειψης ηλιασμού και αερισμού, είναι οι υψηλοί 

συντελεστές που δημιουργούν μεγάλους όγκους.(φυσικά, χωρίς να μεταβάλλεται το πλάτος των δρόμων)  
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Όπως προαναφέρθηκε, η ανοικοδόμηση της χώρας δεν στηρίχθηκε σε άμεσες κρατικές πρωτοβουλίες όσο σε 

αντίστοιχες των Ευρωπαϊκών κρατών. Έτσι ο ρόλος του κράτος περιορίστηκε στην ισχυρή υποστήριξη της ιδιωτικής 

οικοδόμησης, (ουσιαστικά αντιπαροχής) η οποία εκφράστηκε με μια σειρά από μέτρα. Τα σημαντικότερα είναι: 

 

 Η συνεχιζόμενη ανοχή στην κατάτμηση και μεταπώληση της περιαστικής γης από τους οικοπεδούχους. 

 Η συνεχής ένταξη των αυθαιρέτων, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθούν οι έντονες κοινωνικές ανισότητες και 

να υπάρξει κοινωνική ενσωμάτωση. 

 Απαλλαγή του συστήματος της αντιπαροχής από σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. 

 Μέτρα για υψηλή φορολόγηση των μεταβιβάσεων ακινήτων, αποθαρρύνοντας έτσι τις αγοραπωλησίες 

μεταχειρισμένων κατοικιών. 

 Έτσι, είναι περισσότερο συμφέρουσα η ιδιοκατοίκηση η οποία λειτουργεί προς όφελος της αντιπαροχής. 

 Οι νέες κατασκευές δεν υπόκεινται σε κανένα έλεγχο ποιότητας και κατά συνέπεια οι εργολάβοι-

κατασκευαστές μπορούν να συμπιέζουν το κόστος παραγωγής του κτιρίου. Η οικοδομική δραστηριότητα 

περνά στα χέρια των εργολάβων, οι οποίοι χτίζουν με το σύστημα της αντιπαροχής. Μικροί σε οικονομικές 

δυνατότητες, δραστηριοποιούνται στην κλίμακα της συνοικίας. 

 

Διευκολύνονται από τις μικρές ιδιοκτησίες οι οποίες επικρατούν ως μέτρο οικοδομήσιμου κτιρίου. Οι συνενώσεις 

οικοπέδων ακόμα και με την λογική της αντιπαροχής, δεν ευ νοούνται, και λόγω πολύπλοκων ιδιοκτησιακών 

καταστάσεων. 
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Ο οικονομικός χαρακτήρας της αντιπαροχής -ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της σχέσης- προσδιορίζεται από το ότι με 

την συμφωνία μεταξύ οικοπεδούχου και εργολάβου εγκαθίσταται μια σχέση ανταλλαγής. Μέσα από αυτή τη σχέση τα 

δικαιώματα εκμετάλλευσης του εδάφους εκχωρούνται στον επιχειρηματία έναντι μιας μελλοντικής πληρωμής με 

κατασκευασμένο χώρο, με σκοπό την ανέγερση της οικοδομής και εν συνεχεία την πώληση του προϊόντος που του 

αναλογεί. 

 Η σχέση αυτή προσφέρει τελικά στον οικοπεδούχο ένα πιο σύγχρονο προϊόν, επαρκές και για οικονομική 

εκμετάλλευση(εκτός από ιδιοκατοίκηση), χωρίς κανένα κόπο, χωρίς διάθεση χρημάτων και ως μοναδική απώλεια την 

πλήρη κυριότητα του οικοπέδου. Αντίστοιχα ο αντιπαροχέας παίρνει το ρίσκο της όλης οικονομικής διαδικασίας, 

μειώνοντας αισθητά το απαραίτητο αρχικό κεφάλαιο, το οποίο αποδείχτηκε εκ των υστέρων μικρό. Η πόλη συνεχίζει να 

αναπτύσσεται συσωρευτικά από πολλές, μικρής κλίμακας ανοικοδομήσεις. Από πολιτική άποψη τονίζεται πως, παρόλο 

των αναποτελεσματικών τρόπων ρύθμισης του χώρου, το όλο σύστημα γης και οικοδομής που αναπτύχθηκε, είχε 

λειτουργικότητα κοινωνική, οικονομική και πολιτική. Μοιραία γύρω από αυτό έχουν δομηθεί παραγωγικές δομές, 

κοινωνικές σχέσεις, συμφέροντα και αντιλήψεις. Αναμφισβήτητα, έχει συνδεθεί με διαδικασίες που συνέβαλαν θετικά στην 

κοινωνική ενσωμάτωση και τη συνοχή της κοινωνίας σε μια περίοδο πολιτικά κρίσιμη και με έντονους ρυθμούς 

κοινωνικών διαφοροποιήσεων. Έτσι, παρά τη διάχυτη και συχνά έντονη δυσφορία για την λειτουργία και την εικόνα της 

Ελληνικής πόλης (για τις αυθαίρετες εκτάσεις, την υπερεκμετάλλευση και τις καταστροφές στο περιβάλλον κ.α) η 

λειτουργία αυτού του συστήματος οικοδόμησης ανταποκρίνεται σε μία ευρύτατη κοινωνική συναίνεση η οποία 

αποσκοπούσε στην αυτοσυντήρησή του και ταυτόχρονα στην δικαιολόγηση των πάμπολλων παρατυπιών Στην 

πολυκατοικία της αντιπαροχής οι αρχιτέκτονες αποκτούν δευτερεύοντα ρόλο. Ο ρόλος τους περιορίζεται στη 

διαμόρφωση της πρόσοψης και της εισόδου με πολύ καθορισμένα όρια ή ακόμα στο να βάλουν την υπογραφή τους για 
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να εκδοθεί η άδεια. Βεβαίως και οι καλοί αρχιτέκτονες συνεχίζουν να σχεδιάζουν και να χτίζουν κτίρια πολυκατοικιών. Και σε 

αυτή την περίοδο παρήχθηκαν αποτελέσματα εξίσου καλά με αυτά του μεσοπολέμου. Φυσικά με βάση τα νέα δεδομένα, 

όσον αφορά τις νομοθετικές διατάξεις, τις τάσεις της εποχής και τους νέους αρχιτεκτονικούς προβληματισμούς που είχαν 

τεθεί. Ο Βαλσαμάκης αρχικά και ο Ζενέτος στην συνέχεια κατάφεραν να οργανώσουν την όψη του κτιρίου. Ενοποιώντας 

ουσιαστικά τους εξώστες, δημιούργησαν την διπλή όψη, ελέγχοντας ταυτόχρονα την εικόνα του κτιρίου και κατά συνέπεια 

της πόλης. ‘Όμως τα κτίρια αυτά ήταν σαφέστατα ελάχιστα σε σχέση με τον όγκο της οικοδομικής δραστηριότητας, και 

επομένως δεν συνέβαλαν στην διαμόρφωση της εικόνας της πόλης με την παρουσία 

τους, παρά μόνο λειτουργώντας ως μορφολογικά, και πάλι, πρότυπα στους 

εργολάβους. Αφού η πολυκατοικία παράγεται μαζικά, αναμενόμενη ήταν και η 

προσπάθεια στοιχειώδους συστηματοποίησής της παραγωγής της, από τους 

εργολάβους. Μια διάσταση του φαινομένου αυτού, είναι η κωδικοποίηση αναγκών και η 

κατηγοριοποίηση σε επίπεδο ορολογίας. Το δυάρι, το τριάρι κ.ο.κ αποτελούν τους 

όρους επικοινωνίας των κατασκευαστών με το κοινό. Άλλη μια διάσταση είναι η 

τυποποίηση του ορόφου. Ο τυπικός όροφος υπαγορεύτηκε από τα μικρά οικόπεδα, 

από την ταχύτητα κατασκευής, αλλά και την σχεδιαστική ευκολία, λόγω επανάληψης. 

Σε μορφολογικό επίπεδο καταργούνται τα συνεχή κουφώματα και οι μεγάλες οριζόντιες 

διαιρέσεις που χαρακτήριζαν τις όψεις των μοντέρνων πολυκατοικιών του μεσοπολέμου. 

Τα ανοίγματα των κουφωμάτων αποτελούν τρύπες στην επιφάνεια του αρτιφισιέλ, που 

μερικές φορές διαιρείται με κάναβο αρμών. Τα κλιμακοστάσια και οι κοινόχρηστοι χώροι γενικά μικραίνουν και χάνουν την 

αίγλη τους. Οι εξώστες έχουν συνήθως 1μ. πλάτος και χώρος του εξώστη δεν χρησιμοποιείται λόγω του μικρού του 
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πλάτους και του ημιδιωτικού χαρακτήρα που έχει, αναφερόμενος σε δύο ή συχνά περισσότερες ιδιοκτησίες. Συνεπώς 

γεμίζει με πράγματα αποκτώντας κυρίως αποθηκευτικό ρόλο. Η τελική προοπτική εικόνα ενός δρόμου, χαρακτηρίζεται 

από ομοιογένεια και από έλλειψη οποιασδήποτε εναλλαγής που θα τραβούσε το μάτι του περιπατητή. Ταυτόχρονα όμως, 

η πόλη έχει αποκτήσει έναν ˝ ρυθμό ˝, που της δίνει η αποτύπωση της μικροδιοκτησίας στο ανάπτυγμα των οικοδομικών 

τετραγώνων. Παράλληλα, στο εσωτερικό, εντείνεται το φαινόμενο του ασυνεχούς και διασπασμένου χώρου. Κατά κανόνα 

όλες οι ιδιοκτησίες αποτυπώνονται στον χώρο με την κατασκευή μαντρότοιχου στα όρια των ιδιοκτησιών, διαλύοντας 

οποιαδήποτε επαφή. Κατακερματισμένο και απροσπέλαστο το εσωτερικό των τετραγώνων όχι μόνο παραμένει ανενεργό, 

αλλά δεν μπορεί ούτε καν να φυτευτεί. Γεγονός που από μόνο του θα διαφοροποιούσε παρασάγγας την ποιότητα των 

διαμερισμάτων αλλά και το μικροκλίμα της πόλης συνολικά.. Έτσι ελάχιστα είναι τα παραδείγματα μεγάλης κλίμακας που 

κατασκευάστηκαν σε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Ένα από αυτά ήταν το συγκρότημα κατοικιών Χαρά που 

έδωσε ένα παράδειγμα μεγάλης ενιαίας εσωτερικής αυλής. Το πείραμα όμως των πολυκατοικιών αυτού του είδους δεν 

ευδοκίμησε τότε, γιατί δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στον συναγωνισμό της μικρής εμπορικότερης πολυκατοικίας. 

 

Ο Γ.Ο.Κ του 73΄ σε γενικές γραμμές επαναλαμβάνει τον προηγούμενο. Ο 

κτιριακός τύπος της πολυκατοικίας συνεχίζει να παράγεται σχεδόν με τους 

ίδιους όρους, όσον αφορά το συνεχές σύστημα. Το ενδιαφέρον που έχει είναι 

ότι εισάγει νόμους που ουσιαστικά δημιουργούν το πλαίσιο για την εμφάνιση 

των πύργων κατοικιών, οι οποίοι εμφανίζονται εκτός του παραδοσιακού 

κέντρου της πόλης, και δομούν ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο στον χώρο. 
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1.3  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΠΟ ΤΟ 1985 ΕΩΣ ΤΟ 19964 

 

Είναι η στιγμή που δημιουργούνται και αποτυπώνονται σε επιστημονικές συναντήσεις και σε νομοθεσίες, σε παγκόσμιο 

και Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι αντιλήψεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αρχές για την βιώσιμη ή αειφόρο ανάπτυξη 

και την προστασία της κτισμένης κληρονομιάς. 

Σε αυτή την περίοδο υπάρχει μια άνοδος του βιοτικού επιπέδου των μεσοστρωμάτων του πληθυσμού, με ταυτόχρονη 

μετακίνηση ενός μέρους του στα προάστια. Παράλληλα διαμορφώνεται από τις τράπεζες 

η λογική του δανείου ως ένα δημοφιλές και προσιτό σε πολύ κόσμο τραπεζικό προϊόν. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με ρυθμίσεις που απαλλάσσουν από φόρο μεταβίβασης, 

τους αγοραστές πρώτης κατοικίας, αυξάνει την ζήτηση γενικά και ωθεί σε μεγαλύτερη 

εμπορευματοποίηση της πολυκατοικίας. Σε αυτό το πλαίσιο οι οικονομικοί όροι 

επιβάλλουν συνολικότερες πιέσεις για την αύξηση εκμετάλλευσης του αστικού χώρου. 

Στην Ελληνική κοινωνία ο ρόλος του life style, εδραιώνεται. Σε αυτές τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες του αιώνα διαφοροποιείται η καταναλωτική κοινωνία και διαμορφώνεται όπως 

την γνωρίζουμε σήμερα. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού έρχεται σε επαφή με προτάσεις 

και ιδέες διακόσμησης και εξοπλισμού της κατοικίας. Αυτή η κατάσταση επηρεάζει την 

εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου αλλά πολύ περισσότερο το εσωτερικό. Αυτό έχει μεγάλη 

                                                            
4 Μ. Μαντουβάλου – Ε. Μπαλλά Μεταλλαγές στο σύστημα γης και οικοδομής και διακυβεύματα του σχεδιασμού στην Ελλάδα σήμερα: Ε.Μ.Π. 2004 

  Πόλη και χώρος από τον 20ο στον 21ο αιώνα. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αραβαντινός, Αθήνα 
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σημασία γιατί σε ατομικό επίπεδο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο ˝μέσα˝. Η αντίληψη αυτή έχει σαν συνέπεια την πλήρη 

απαξίωση των υπόλοιπων στοιχείων του κτιρίου, από την κλίμακά του έως την ποιότητα της εξωτερικής του εμφάνισης. 

Όσον αφορά το μέγεθος των διαμερισμάτων, παρατηρείται μια αύξηση στα τετραγωνικά αναλογικά με τα άτομα του 

διαμερίσματος, σε σχέση με την αμέσως μεταπολεμική περίοδο. Τα μικρά διαμερίσματα(γκαρσονιέρα, δυάρι) λιγοστεύουν 

και κυριαρχούν μεγαλύτερα, με τρία(3) ή τέσσερα(4) δωμάτια, μεγέθους 105 και 120 τ.μ. αντίστοιχα. Η κατάσταση αυτή 

ίσχυσε μέχρι περίπου το τέλος της δεκαετίας του 90΄ όπου ξαναεμφανίστηκαν μικρότερα διαμερίσματα για ίδιου τύπου 

οικογένειες, λόγω οικονομικών συνθηκών. 

 

   
 

 

 

 

Εικόνα. Κατοικίες στην περιοχή των 
Μανιάτικων Πειραιά 

Εικόνα. Πολυκατοικίες της δεκαετίας του 
70 στο κέντρο της Αθήνας.  
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Ο Γ.Ο.Κ του 85΄ (αναθεωρημένος) αποτελεί το πλαίσιο προσαρμογής των οικοδομικών μελετών μέχρι σήμερα.  

 

 Εισάγει την έννοια του νοητού στερεού, διαφοροποιώντας την μέχρι τότε λογική του σχεδιασμού, δίνοντας στον 

σχεδιαστή μεγαλύτερη, φαινομενικά, ελευθερία επιλογών, γεγονός που συνεπάγεται και μικρότερη άμεση 

εμπλοκή του στον καθορισμό της εικόνας της πόλης. 

 Το μέγιστο ύψος του στερεού καθορίζεται με βάση τον Σ.Δ που ισχύει για κάθε περιοχή. 

 Πριμοδοτεί συγκεκριμένους χώρους. Την πιλοτή, μια κοινόχρηστη αίθουσα καθώς και το σημαντικό ποσοστό 

του 40% επί της δομήσιμης επιφάνειας, για κατασκευή ημιυπαιθρίων χώρων και εξωστών (20% και 20%, 

αντίστοιχα). Με την πριμοδότηση των χώρων αυτών είχαμε έμμεση προσαύξηση του συντελεστή δόμησης 

αφού οι χώροι αυτοί δεν προσμετρώνται στην συνολική δόμηση. 

 Εισάγει την έννοια του ενεργού-ενοποιημένου οικοδομικού τετραγώνου, ως απάντηση στον κατακερματισμό 

του. Δυστυχώς όμως, δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις. Γενικά όμως δεν προνοεί για 

ζητήματα κλίμακας, τα οποία δημιουργούν στην συνέχεια περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι απαιτήσεις για 

βιοκλιματικό σχεδιασμό δεν λογίζονται και δεν ενθαρρύνονται καθόλου. Σημαντικό είναι να τονιστεί η 

αναμφισβήτητη βελτίωση των στατικών και μηχανολογικών (θερμομόνωση, ανελκυστήρα, πυρασφάλεια, 

αντισεισμική επάρκεια) μελετών και γενικά όλων των μελετών που απαιτούνται για να εκδοθεί η άδεια. Φυσικά 

αυξάνοντας το κόστος της μελέτης και της κατασκευής.  
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Το κτίριο σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ τoυ 85΄ μπορεί να τοποθετηθεί με μεγαλύτερη ελευθερία στο οικόπεδο. Το περίγραμμα της 

οικοδομής, πρέπει πάντα να είναι μέσα στα όρια του νοητού στερεού, δίχως να είναι απαραίτητο να εφάπτεται στην 

οικοδομική γραμμή. Το νοητό στερεό προκύπτει από τις παρακάτω σχέσεις: 

 

 Το μέγιστο ύψος στην οικοδομική γραμμή ορίζεται από το γινόμενο 1,5 επί το εκάστοτε πλάτος του δρόμου. 

 Οι υπόλοιπες τρεις πλευρές, στην περίπτωση που το κτίριο δεν κολλάει στο όρια του οικοπέδου, καθορίζονται 

από την σχέση  Δ= 3+0.1x Ύψος. 

 Το κτίριο της πολυκατοικίας συνεχίζει να παράγεται, εξίσου συστηματικά, με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Με 

παραδοσιακά μέσα, χωρίς προκατασκευή ή χρήση εξελιγμένων τεχνικών. Ενδιαφέρον έχουν οι έξυπνες 

προσαρμογές, στην λογική της ˝πατέντας˝, οι οποίες συχνά επινοούνται προς επίλυση των κατασκευαστικών 

δυσκολιών που γεννά η προσαρμογή μεγάλων όγκων σε μικρά οικόπεδα. (εκσκαφές, 

 συγκράτηση των όμορων κτιρίων, πώς να δουλέψει η μπετονιέρα σε στενά οικόπεδα; κακοτεχνίες που 

προκύπτουν, έντεχνη προσαρμογή των παρανομιών κ.α). Μόνη ίσως διαφορά αποτελεί, το μεγαλύτερο 

ποσοστό αντιπαροχής που δίνεται στον οικοπεδούχο.  
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Πιλοτή : Η πιλοτή αποκτά ευρεία διάδοση ύστερα από τον νόμο Μάνου στο 

τέλος της δεκαετίας του ΄70, ο οποίος υποχρεώνει τις νέες οικοδομές να έχουν 

μία θέση στάθμευσης για κάθε διαμέρισμα άνω των 50τ.μ. Σχεδόν το σύνολο 

των πολυκατοικιών της περιόδου χτίζονται σε πιλοτή. Απελευθερώνοντας το 

κτίριο από το έδαφος, η πιλοτή, θα μπορούσε να αποτελέσει τον ενδιάμεσο 

χώρο που θα ενοποιήσει τον δρόμο με τον ακάλυπτο. Θα μπορούσε να 

αποτελέσει, επίσης, την αφορμή για την ενεργοποίηση ημιυπαίθριων 

δραστηριοτήτων, δίπλα από τον δρόμο ο οποίος, λόγω της υπερβολικής 

φόρτισής του από κυκλοφορία οχημάτων, δεν προσφέρεται για περαιτέρω 

οικειοποίηση. Επίσης με την πιλοτή η κατοικία απελευθερώνεται από την 

άμεση επαφή με ανεπιθύμητες οχλήσεις του δρόμου, αναιρώντας την 

ανάμιξη χρήσεων στην πόλη που με επιτυχία είχε καταφέρει το προηγούμενο, 

μεταπολεμικό, μοντέλο. Βέβαια για να συμβούν τα παραπάνω ο χώρος της 

πιλοτής θα πρέπει να είναι ελεύθερος και ευχάριστος. Όμως λόγω του 

σχήματός της(βάθος οικοπέδου) και του χαμηλού της ύψους, τα σκοτεινά 

σημεία, συνήθως, υπερτερούν των φωτεινών. Επίσης συστηματικά 

φράσσεται με χαμηλό κιγκλίδωμα και ουσιαστικά έχει παγιωθεί η χρήση της 

ως πάρκινγκ αφού σε πολλές περιπτώσεις, λόγω και πάλι του μικρού 

οικοπέδου, δεν δύναται να ικανοποιηθεί αυτή η λειτουργία στους υπόγειους 

χώρους, οι οποίοι επίσης δεν προσμετρώνται στην δόμηση. 

Εικόνα.  Η χρήση της πιλοτής στις 
σύγχρονες κατασκευές είναι η 
στάθμευση των αυτοκινήτων των 
ενοίκων. 
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Το κυρίως σώμα του κτιρίου συνεχίζει να αποτελείται από την επανάληψη του τυπικού ορόφου. Η 

λογική του διαμερίσματος σε έναν όροφο δεν έχει αλλάξει και έλκει, όπως είδαμε, την καταγωγή της 

από τον νόμο της οριζόντιας ιδιοκτησίας του μεσοπολέμου. Το οροφοδιαμέρισμα έχει καθιερωθεί στην 

συνείδηση του κοινού ως καλή κατοικία. Η συνθήκη αυτή βολεύει την μαζική κατασκευή σε όλα τα 

επίπεδα.(ευκολία σχεδιασμού μέσω επανάληψης, απλός δομικός σκελετός κ.α.). Επίσης μπορεί να 

ειπωθεί πως αποτελεί την προβολή μιας φαντασίωσης του μοντέρνου σπιτιού κάτω από μια πλάκα - 

στέγαστρο, η οποία εκφράστηκε από αρχιτέκτονες των οποίων το έργο αποτέλεσε πρότυπο. Με την 

αποδοχή της οριζόντιας κατοικίας δημιουργείται ένας ομοιόμορφος όγκος. Παρόλο που μιλάμε για 

ψηλό κτίριο η καθ΄ ύψος κατοικία δεν υπάρχει. Ελάχιστα κτίρια έχουν δώσει μια εναλλακτική πρόταση με 

πλοκή των διαμερισμάτων στην τομή Η εσωτερική οργάνωση της κάτοψης οργανώνεται σχεδόν 

αναγκαστικά, λόγω των στενόμακρων οικοπέδων, σε τρεις ζώνες. Κατά κανόνα προς τον δρόμο 

τοποθετούνται οι χώροι διημέρευσης, στην μεσαία ζώνη οι χώροι υγιεινής και η κουζίνα και πίσω τα 

υπνοδωμάτια. Λόγω του ότι ο χώρος των διαμερισμάτων έχει και πάλι μικρύνει αναλογικά, αλλά και 

λόγω της σταδιακής αλλαγής στην χρήση της, η κουζίνα σχεδιάζεται ανοιχτή, σε συνέχεια με το 

καθιστικό. Οι ημιυπαίθριοι και οι εξώστες που είναι οι γενναία πριμοδοτούμενοι από τον νέο κανονισμό 

χώροι, σχεδιάζονται έντεχνα στην κάτοψη του ορόφου και κατά κανόνα κλείνονται, ύστερα από τον 

έλεγχο της πολεοδομίας. Οι ελάχιστες διαστάσεις 2,5 χ 2.5 μ. ουσιαστικά εξασφαλίζουν μέγεθος 

δωματίου. Ο κατασκευαστής έχει περισσότερα τετραγωνικά διαθέσιμα και ταυτόχρονα ο αγοραστής 

συναινεί με το σκεπτικό ότι θα έχει περισσότερο κλειστό και άρα ωφέλιμο χώρο. 
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Εξώστες : Οι εξώστες σχεδιάζονται πολύ πλατύτεροι από οποιοδήποτε προηγούμενο μοντέλο, αμβλύνοντας έτσι 

την αίσθηση του περιορισμένου κλειστού χώρου, κυρίως στα μικρά διαμερίσματα, καθιστώντας τον περισσότερο 

ευχάριστο. Επίσης πλέον φαίνεται να συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του διαμερίσματος περισσότερο ως 

βιώσιμος χώρος και λιγότερο ως χώρος αποθήκευσης- τοποθέτησης άχρηστων πραγμάτων. Λειτουργία που είχε 

κατά κόρων στην προη γούμενη περίοδο.  

 

Δώμα : Η αναφορά στο δώμα ως τελείωμα του κτιρίου δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει την γενική αντίληψη 

του μοντέρνου κινήματος για λειτουργική χρήση αυτού του χώρου. Η χαρά του δρόμου (δηλαδή έμμεση 

αντικατάστασή του) μεταφέρεται και επάνω, ψηλά στο δώμα. Σε μια ιδανική κατάσταση στο δώμα μπορούν οι 

κάτοικοι της πολυκατοικίας να βρεθούν όλοι μαζί ή να ατενίσουν την πόλη τους από ψηλά. Δραστηριότητες που 

ευνοούνται και από το μεσογειακό κλίμα. Το δώμα, στον κτιριακό τύπο της πολυκατοικίας, καθαρά για λόγους 

εξάντλησης της δόμησης εμφανίζεται διαιρεμένο καθ΄ ύψος, αποδιδόμενο στα διάφορα ρετιρέ. Η επιφάνεια της 

πλάκας του τελευταίου, είναι πολύ μικρή για να ικανοποιήσει οποιαδήποτε χρήση. Γεμίζει από τις κεραίες και από 

τους ηλιακούς συλλέκτες Τα ρετιρέ αποδείχθηκαν προνομιακά σε όλες τις περιόδους και όχι άδικα. Προσφέρουν 

περισσότερη ησυχία, υπαίθριο χώρο, πράσινο και σε κάποιες περιπτώσεις, καλή θέα. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το φαινόμενο των ιδιοκατασκευών, που παρατηρείται στην ζώνη των ρετιρέ, η οποία 

αποτελεί άλλον ένα χώρο που εντοπίζεται η παραβατικότητα. Ολόκληρο ή μέρος του ρετιρέ κλείνεται με πλήθος 

υλικών.  
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Στις πολυκατοικίες κυρίως της δεκαετίας του ΄90 έβαλαν χρώμα και ¨αρχιτεκτονική¨ 

με τον τρόπο που αυτοί αντιλαμβάνονταν αυτές τις δύο έννοιες. Έτσι την θέση της 

απλότητας που χαρακτήριζε το σύνολο της μεταπολεμικής δραστηριότητες (ευθείς 

εξώστες, απλά ανοίγματα), παίρνουν τα ˝αρχιτεκτονημένα˝ μπαλκόνια, τα 

κεραμίδια πάνω από τα παράθυρα, οι μπαλούστρες, οι διάφορες επενδύσεις, οι 

σκωτίες, το ροζ, η ώχρα και άλλα χρώματα, προσφέροντας στο ίδιο κατά τα άλλα 

προϊόν ένα διαφορετικό περιτύλιγμα. Σε μια προσπάθεια να καταστήσουν την 

εικόνα των κτιρίων της πολυκατοικίας περισσότερο οικεία και ελκυστική με την 

ένταξη νεοπαραδοσιακών στοιχείων, τάση που είχε επιβληθεί για ένα διάστημα 

από την κριτική στην μορφολογία του μοντερνισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα. Σύγχρονες κατοικίες στην 
περιοχή του Αιγάλεω 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2ο  

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΜΕΛΕΤΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

2.1 Εισαγωγή 

2.2 Προσανατολισμός 
Κτιρίου 

2.3 Διαμόρφωση χώρων 

2.3.1 Πράσινο Διαμέρισμα 

2. 3.2 Μπλε Διαμέρισμα 
2.3.3 Πορτοκαλί 
Διαμέρισμα 
2.3.4 Καφέ Διαμέρισμα 
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2.1 Εισαγωγή 

 

Η μελέτη ενός συγκεκριμένου δείγματος αρχιτεκτονικής της 

δεκαετίας του 70’ θα αποτελέσει το αντικείμενο έρευνας του 

παρόντος κεφαλαίου. Μετά την εκτενή παρουσίας της ιστορική 

εξέλιξης της κατοικίας στον Ελλαδικό χώρο θα 

συγκεκριμενοποιήσουμε την μελέτη μας εστιάζοντας σε μια 

τετραώροφη πολυκατοικία στη πόλη της Καλαμάτας.  Το κτίσμα 

κατασκευάστηκε το 1978 και οι προδιαγραφές βάσει των οποίων 

σχεδιάστηκε απέχουν απο αυτές που ορίζει η νομοθεσία σήμερα. 

Καλούμαστε λοιπόν να παρουσιάσουμε, προβλήματα λόγω 

παλαιότητας (δεδομένου ότι είναι ένα κτίριο παλαιότητας 30 ετών) και 

σχεδιασμού που εμφανίζονται σήμερα στην κατασκευή και την 

πρόταση λύσεων και επεμβάσεων ώστε να πετύχουμε την 

ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και της ποιότητας ζωής που 

προσφέρει. 
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Εικόνα. Πίνδαρου 8 στην Καλαμάτα 
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2.2  Προσανατολισμός Κτιρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαμόρφωση χώρων 

 

Δ

Α

Βασική παράμετρος στην διαμόρφωση των χώρων 

των διαμερισμάτων είναι η θέση της πολυκατοικίας σε 

σχέση με τον ηλιακή τροχιά. Στην αρχική μελέτη δεν 

φαίνεται να έχει γίνει τέτοια πρόβλεψη για την 

αξιοποίηση των ωφελειών που προκύπτουν απο την 

αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Βέβαια η μορφή 

του οικοπέδου δεν βοηθάει σε αυτή την αξιοποίηση. Η 

ανάπτυξη του τυπικού ορόφου είναι στον άξονα 

βοράς νότος ενώ θα έπρεπε να αναπτύσσεται στον 

άξονα ανατολή δύση. Στο σχέδιο φαίνεται η ηλιακή 

τροχιά κατά τη διάρκεια της ημέρας, και οι 

θερμοκρασιακές συνθήκες που επικρατούν στο 

τυπικό όροφο της αρχικής κατασκευής. 

 

ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΔΥΣΗ 
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2.3 Διαμόρφωση Χώρων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για λόγους διαφοροποίησης και εύκολης αναγνώρισης χρωματίσαμε κάθε διαμέρισμα του τυπικού 
ορόφου με διαφορετικό χρώμα. 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΟΥΤΡΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

W.C.

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑΛΟΥΤΡΟ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΛΟΥΤΡΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΛΟΥΤΡΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

ΕΙΣΟΔΟΣ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

ΕΙΣΟΔΟΣ
ΕΙΣΟΔΟΣ

1.
70
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2.3.1  Πράσινο Διαμέρισμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Σαλόνι : 4,80*4,10 = 19,68 τ.μ. 

Χωλλ : 2,30*1,90 = 4,37 τ.μ. 

Κουζίνα : 4,20*2,10 = 8,82 τ.μ.  

Λουτρό : 2,10*2,00 = 4,20 τ.μ.  

Κοιτών : 3,50*3,10 = 10,85 τ.μ.  

Διάδρομος : 0,90*7,30 = 6,57 τ.μ. 

Συνολικά τ.μ. : 66,4 τ.μ.  

Συνολικά ωφέλιμα τ.μ. : 54,49 τ.μ.  

Τοιχοποία : 11,91 τ.μ. 

 

Το πράσινο διαμέρισμα έχει συνολικό εμβαδόν 66,4 τ.μ. ο τρόπος που 

αναπτύσσεται δεν το καθιστά τυπικό δυάρι. Πάραυτα η διαρρύθμιση 

του μηχανικού εν έτη 1978 το καθιστά λειτουργικό, αφού διαχωρίζει τον 

ιδιωτικό χώρο του διαμερίσματος (λουτρό, υπνοδωμάτιο) απο τον 

δημόσιο ( κουζίνα, καθιστικό).ο χώρος του χωλ θεωρείτε ξεπερασμένος 

και προτείνουμε την ενσωμάτωση του στο υπόλοιπο καθιστικό. Στα 

πλαίσια αναδιαμόρφωσης του χώρου προτείνουμε και τη μεταφορά 

της κουζίνας στο βορειοδυτικό τμήμα του χώρου, (βλ. σχ. )    
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Αρχική Διαμόρφωση 

 

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΣΑΛΟΝΙ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΛΟΥΤΡΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΧΩΛ
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Καθσιστικό : 3,10*6,10 +4,08*1,00 = 22,99 τ.μ. 

Τραπεζαρία : 2,43*3,00 = 7,29 τ.μ. 

Κουζίνα : 3,00*1,55 = 4,65 τ.μ. 

Λουτρό : 2,10*2,00 = 4,20 τ.μ.  

Κοιτών : 3,50*3,10 = 10,85 τ.μ. 

Διάδρομος : = 5,40*0,90 = 4,86 τ.μ. 

Συνολικά τ.μ. : 66,4 τ.μ. 

Συνολικά ωφέλιμα τ.μ. : 54,84 τ.μ. 

Τοιχοποία : 11,56 τ.μ. 

 

 

 

 

 

 

Η μεταφορά της κουζίνας  απαιτεί και κάποιες δομικές 

αλλαγές. Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να ξηλωθεί η κουζίνα 

(έπιπλα, ντουλάπια, πλακάκια) τα όποια όμως στα πλαίσια 

ανακαίνισης του διαμερίσματος ήταν επιτακτικά ούτως ή 

άλλως. Επίσης θα πρέπει να γκρεμιστούν οι τοίχοι που 

χώριζαν την κουζίνα απο το καθιστικό και το χωλ. Η απουσία 

των τοίχων δεν θα επηρεάσουν την ασφάλεια της κατασκευής 

, ο ρόλος τους ήταν ο διαχωρισμός των χώρων (δρομική 

τοιχοποιία). Η νέα θέση της κουζίνας θα δηλωθεί με την 

τοποθέτηση γύψινων σανίδων, ως διαχωριστικό υλικό. Σκοπός 

επιλογής των συστημάτων γυψοσανίδας είναι η εξοικονόμηση 

χρόνου και χρήματος.  
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Τελική Διαμόρφωση 

 

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΛΟΥΤΡΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΛΟΥΤΡΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ
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2.3.2  Μπλε Διαμέρισμα 

 

Το μπλε διαμέρισμα βρίσκεται στο πίσω μέρος του ορόφου ,χωρίς θέα προς το δρόμο. Συνολικά 
είναι έκτασης  46,26 τ.μ. και είναι ένα τυπικό δυάρι. Και σε αυτή τη περίπτωση επιλέξαμε να 
καταργήσουμε το χώρο του χωλ και να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο χώρο  15,30 τ.μ.  

 

 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Καθιστικό : 3,00*3,00 = 9,00 τ.μ. 

Χωλλ : 3,00*1,80 = 5,40 τ.μ. 

Κουζίνα : 3,20*2,10 = 6,72 τ.μ.  

Λουτρό : 2,90*1,20 + 0,8*0,9 =  4,20 τ.μ. 

Κοιτών : 4,50*3,10 =  13,95τ.μ.  

Συνολικά τ.μ. : 46,26 τ.μ.  

Συνολικά ωφέλιμα τ.μ. : 39,27 τ.μ.  

Τοιχοποία : 6,99 τ.μ. 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Καθσιστικό : 5,10*3,00 = 15,30 τ.μ. 

Κουζίνα : 2,10*3,20 = 6,72 τ.μ. 

Λουτρό : 2,90*1,20 + 0,90*1,80 = 5,10 
τ.μ.  

Κοιτών : 4,50*3,10 = 13,95 τ.μ. 

Συνολικά τ.μ. : 46,26 τ.μ. 

Συνολικά ωφέλιμα τ.μ. : 41,07 τ.μ. 

Τοιχοποία : 5,19 τ.μ. 
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ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΛΟΥΤΡΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ ΕΙΣΟΔΟΣ

 

            Αρχική Διαμόρφωση                                     Τελική Διαμόρφωση 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ
ΛΟΥΤΡΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ ΕΙΣΟΔΟΣ
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2.3.3 Πορτοκαλί Διαμέρισμα 

 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Καθιστικό : 5,90*4,00 =  23,60 τ.μ. 

Κουζίνα :4,00*2,40 = 9,60 τ.μ.  

Λουτρό : 2,40*2,00 = 4,80 τ.μ.  

Κοιτών : 3,60*3,40 – 0,90*0,90 =11,43  τ.μ.  

Κοιτών : 4,20*3,40 -0,90*0,90 =13,47 τ.μ.  

Διάδρομος : 3,30*0,90 = 2,97 

Συνολικά τ.μ. : 74,39 τ.μ.  

Συνολικά ωφέλιμα τ.μ. : 65,87 τ.μ.  

Τοιχοποία : 8,52 τ.μ. 

 

Το πορτοκαλί διαμέρισμα είναι άνετο τριάρι  75 τ.μ. στο οποίο όμως η 

διαμόρφωση των χώρων δεν είναι καθόλου λειτουργική. Υπάρχει μια 

μείξη διαφορετικών χώρων και συγκεκριμένα η τοποθέτηση της 

κουζίνας πλησίον του υπνοδωματίου, ενώ κάλλιστα ο μηχανικός  θα 

μπορούσε να είχε επιλέξει οι δύο κοιτώνες να έχουν τοποθετηθεί μαζί 

στο νότιο τμήμα της κατασκευής. Με την επιλογή αυτή θα είχε χωρίσει 

τον χώρο σε δύο ζώνες (προσωπικό και κοινόχρηστο χώρο) 
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Αρχική Διαμόρφωση 

 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΛΟΥΤΡΟ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

Ε
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Ω
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Η
Σ

ΕΙΣΟΔΟΣ
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ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Καθιστικό : 5,90*4,00 +1,40*4,20 =  29,48 τ.μ. 

Κουζίνα :4,60*2,00 =  9,20 τ.μ.  

Λουτρό : 1,60*2,30 = 3,68  τ.μ.  

Κοιτών : 4,00*2,30 = 9,20 τ.μ.  

Κοιτών : 4,00*2,40 = 9,60 τ.μ. 

Αποθήκη : 1,50*1,00 = 1,50 τ.μ.  

Διάδρομος : 4,10*1,00 = 4,10 τ.μ. 

Συνολικά τ.μ. : 74,39 τ.μ.  

Συνολικά ωφέλιμα τ.μ. : 66,76 τ.μ.  

Τοιχοποία : 7,63 τ.μ. 

 

 

 

 

 

Στο διαμέρισμα γίνανε πολλές δομικές αλλαγές, σε όλες τις 

περιπτώσεις κατεδαφίσαμε μόνο δρομικούς τοίχους, χωρίς να 

κάνουμε επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου. Η 

ανταλλαγή χώρων μεταξύ κουζίνας και υπνοδωματίου ήταν ο λόγος 

όλων των δομικών αλλαγών. Σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση η 

κουζίνα δεν θα διαχωρίζεται απο το σαλόνι – καθιστικό, πέραν της 

ύπαρξης ενός πάσου για τις λειτουργίες του χώρου της κουζίνας.  Στο 

χώρο του καθιστικού και του νότιου δωματίου θα τοποθετηθούν 

σκίαστρα. Λόγω της παλαιότητας της κατασκευής θα τοποθετήσουμε 

απλά κινητά σκίαστρα (τύπου τέντα), ώστε η επέμβαση να μην είναι 

ξένη ως προς το υπόλοιπο κτίριο. 
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Τελική Διαμόρφωση 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΚΟΥΖΙΝΑΛΟΥΤΡΟ

ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

Ε
Ξ
Ω
Σ
Τ
Η
Σ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ

1.
70
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2.3.4 Καφέ Διαμέρισμα 

 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπνοιδωμάτιο : 3,70*3,10 =11,47 τ.μ. 

Κουζίνα : 2,10*1,60 =  3,36 τ.μ.  

Λουτρό : 1,00*2,10 = 2,10 τ.μ.  

Διάδρομος : 1,90*0,90 = 1,71 τ.μ. 

Συνολικά τ.μ. :  21,76 τ.μ.  

Συνολικά ωφέλιμα τ.μ. :  18,64 τ.μ.  

Τοιχοποία :  3,12 τ.μ. 

 

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Υπνοιδωμάτιο : 3,70*3,35 =12,395τ.μ. 

Κουζίνα : 1,40*1,90 =  2,66 τ.μ.  

Λουτρό : 1,00*2,10 = 2,1 τ.μ.  

Διάδρομος : 1,60*0,90 =  1,44 τ.μ. 

Συνολικά τ.μ. : 21,76  τ.μ.  

Συνολικά ωφέλιμα τ.μ. :  18,595 τ.μ.  

Τοιχοποία :  3,165 τ.μ. 

 

Το διαμέρισμα είναι μια γκαρσονιέρα 22 τ.μ.. διαθέτει μόνο τους 

απαραίτητους χώρους και προορίζεται για χρήση απο κάποιο φοιτητή.  

Προεβήκαμε σε πολλές αλλαγές και αναδιάταξη των χώρων κουζίνα WC, 

σύμφωνα με τα σχέδια που παραθέτονται στην επόμενη σελίδα.  
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                                                     Αρχική Διαμόρφωση                                                   Τελική Διαμόρφωση 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

W.C.

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

W.C.

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΙΣΟΔΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3ο  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

3.1 Παλαιότητα Κουφωμάτων  

3.2 Παλαιότητα Θερμαντικών σωμάτων 

3.3 Παλαιότητα λέβητα – συστήματος θέρμανσης 

3.4 Ανυπαρξία θερμομόνωσης του κτιρίου 

3.5 Στεγανοποίηση – Μόνωση Δώματος 

3.6 Υδραυλικές εγκαταστάσεις – Ύπαρξη υγρασίας 
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3.1 Παλαιότητα Κουφωμάτων  

 

Τα κουφώματα που έχουν τοποθετηθεί στην κατοικία είναι δύο τύπων συρόμενα και 

επάλληλα  και  είναι πλέον παλαιά  (πέραν 25 ετίας). Παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες 

θερμότητας (συμπέρασμα που  προέκυψε απλά με την αίσθηση του κρύου στο χέρι μας 

κατά την τοποθέτηση αυτού στο υαλί ).  Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες πλέον τα κουφώματα 

δεν παρουσιάζουν ούτε καλή στεγανότητα. Παράλληλα στα επάλληλα κουφώματα έχει 

καταστραφεί  πλέον το καουτσούκ το οποίο προστατεύει απο τις χαμηλές θερμοκρασίες 

και το νερό της βροχής. Ομοίως στα συρόμενα ανοίγματα δεν υφίσταται το βουρτσάκι στο 

δάπεδο το οποίο έχει την ίδια σκοπιμότητα με το καουτσούκ των ανοιγόμενων 

 

3.2 Παλαιότητα Θερμαντικών σωμάτων 

 

Απο την επι τόπου έρευνα διαπιστώσαμε πως σε κάποια διαμερίσματα τα σώματα 

καλοριφέρ κάνουν κάποιο θόρυβο από την διαστολή των μετάλλων όταν ζεσταίνονται 

και την συστολή όταν παγώνουν, (ο θόρυβος στο σώμα του καλοριφέρ είναι ποιο 

έντονος όταν το νερό έρχεται απότομα πολύ ζεστό) .  το σύστημα σωλήνωσης που 

συνδέει τον λέβητα με τα θερμαντικά σώματα είναι δισωλήνιο κεντρικής θέρμανσης 

παλιό με σιδηροσωλήνες που εγκαταστάθηκαν το 1979.  



  55 

3.3 Παλαιότητα λέβητα – συστήματος θέρμανσης 

 
O λέβητας (140.000 θερμίδες) βρίσκεται στο υπόγειο με καυστήρα πετρελαίου. Κάθε διαμέρισμα 

έχει το δικό του κύκλωμα, με κυκλοφορητή WILO RS 30-1 (30 ετίας). Η εγκατάσταση δουλεύει με 

ωρομετρητές. Σήμερα, δύο διαμερίσματα παραπονούνται ότι ακούν κάποιο "βόμβο" όσο δουλεύει 

η θέρμανση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι κάποιοι κυκλοφορητές, λόγω παλαιότητας, προκαλούν 

θόρυβο. Συν τοις άλλοις  απο την επι τόπου 

έρευνα διαπιστώσαμε πως η βαλβίδα ασφαλείας 

του λέβητα στάζει. Το πρόβλημα συνίσταται ή 

στον αυτόματο πλήρωσης , ή χάλασε και βάζει 

παραπάνω νερό, ή στο δοχείο διαστολής έχασε 

τον αέρα ή τρύπησε ή μεμβράνη, ή χάλασε η 

βαλβίδα ασφαλείας, ή κάποιο μπόιλερ τρύπησε 

και βάζει νερό στην εγκατάσταση του καλοριφέρ,  

 

 

 

 

Εικόνα. Ο λέβητας της πολυκατοικίας  
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3.4 Ανυπαρξία θερμομόνωσης του κτιρίου5 

 
Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1978, όπου δεν ήταν υποχρεωτική η μελέτη θερμομόνωσης του 

κτιρίου, σύμφωνα και με τη μελέτη του υπό εξέταση κτιρίου δεν είχε προβλεφθεί μελέτη 

θερμομόνωσης για το συγκεκριμένο. Αποτέλεσμα είναι οι μεγάλες απώλειες 

Μια ακόμα παράμετρος που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι η περιοχή. Η Καλαμάτα είναι μια 

σεισμογενής περιοχή και ακόμα και στην τοιχοποιία πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για αυτό. 

Συνεπώς κατά την κατασκευή της τοιχοποιίας θα κατασκευάσουμε σενάζι δύο φορές. Μια 

στο 1,00 – 1,20 μέτρο και μία λίγο πριν το σφήνωμα  των τούβλων.  

Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν κατασκευαστεί από διπλή σειρά τούβλων. Οι δύο σειρές τούβλων 

αφήνουν μεταξύ τους ένα κενό μέσα στο οποίο είχε τοποθετηθεί κάποιο είδος μονωτικού 

τύπου .  
Ο τύπος θερμομόνωσης που θα επιλέξουμε είναι αυτός της εξωτερικής θερμομόνωσης 

κτιριακού κελύφους. 

 

 

 

                                                            
5 Σ’ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα σημερινά κτίρια είναι κατασκευασμένα πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης του 1979 και στερούνται των 
βασικών εφοδίων που θα επέτρεπαν τη διαμόρφωση ενός ευχάριστου κλίματος στο εσωτερικό τους. 
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3.5 Στεγανοποίηση – Μόνωση Δώματος 

 

Το δώμα της πολυκατοικίας ουσιαστικά απο την έρευνα που έγινε δεν προφυλάσσεται 

απο κάποιο είδος μόνωσης. Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας πέραν της 

αρχικής μόνωσης που είχε τοποθετηθεί κατά την οικοδόμηση αυτής, και κάποιες 

εργασίες συντήρησης στις αρχές τις δεκαετίας του 90, έκτωτε, τα τελευταία δέκα χρόνια 

δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης στο δώμα . 

 

3.6 Υδραυλικές εγκαταστάσεις – Ύπαρξη υγρασίας 

 
Απο την επι τόπου έρευνα παρατηρήθηκε ύπαρξη μούχλας λόγω συσσωρευμένης 

υγρασίας στο ταβάνι του τελευταίου ορόφου και ομοίως σε γωνίες του ταβανιού 

άλλων ορόφων. Η ύπαρξη της αφενός επιβάλει την μόνωση της οροφής αλλά και τον 

έλεγχο των υδραυλικών σωληνώσεων, το τρίψιμο των τοίχων και την αφαίρεση της 

μούχλας  και στη συνέχεια το εκ νέου βάψιμο των τοίχων ώστε να καλυφτεί  πλήρως το 

πρόβλημα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ   

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

                                                                                                              4.1 Τοποθέτηση ψευτότοιχων 

4.2 Αντικατάσταση  Κουφωμάτων 

4.3 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους 

4.4 Μόνωση -  Δώματος  

4.5 Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου  

4.6 Τοποθέτηση Ενδοδαπέδιας 
θέρμανσης 

4.7 Αλλαγή Λέβητα 

4.8 Ανεμιστήρες Οροφής 

 

 

Συνοπτικά, οι επεμβάσεις που προβλέπονται να γίνουν μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: Βασικές παράμετροι που καθόρισαν τις επεμβάσεις που επιλέξαμε να εφαρμόσουμε  στην υφιστάμενη κατασκευή είναι: 
• ο περιορισμός των δυνατών λύσεων ,  
 το υψηλό κόστος, 
• η αναστάτωση και η πιθανή διακοπή της καθημερινής δραστηριότητας, 
• διαδικαστικά θέματα, 
• νομικά και θεσμικά κωλύματα. 
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Συνοπτικά, οι επεμβάσεις που προβλέπονται να γίνουν μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 

Επεμβάσεις στα κουφώματα : 

• Σφράγιση των αρμών μεταξύ των τοίχων και κάσας των κουφωμάτων. 

• Βελτίωση της αεροστεγανότητας των αρμών μεταξύ κινητών και ακίνητων φύλλων των 

κουφωμάτων. 

• Αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλούς. 

• Τοποθέτηση και δεύτερου κουφώματος. 

• Μετατροπή ορισμένων κουφωμάτων από κινητά σε ακίνητα. 

 

Επεμβάσεις στα αδιαφανή δομικά στοιχεία : 

• Θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων (από την εσωτερική ή εξωτερική όψη). 

• Θερμομόνωση των κιβωτίων των ρολών των παραθύρων. 

• Θερμομόνωση του δώματος και των εσοχών των ορόφων. 

• Θερμομόνωση της οροφής των υπόστυλων χώρων ή της οροφής του υπογείου. 

 

Επεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα : 

• Ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών συστημάτων (άμεσο ηλιακό κέρδος, τοίχος θερμικής 

αποθήκευσης, προσάρτηση θερμοκηπίου κ.τ.λ.) 

• Τοποθέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ηλιοπροστατευτικών διατάξεων. 

• Προσαρμογή συστημάτων φωτισμού. 

• Ανάπτυξη συστημάτων αερισμού, (ανεμιστήρες οροφής) 
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4.1 Τοποθέτηση ψευτότοιχων  

 

Όπως αναφέρθηκε και στο 1ο κεφάλαιο θα επιλέξουμε την τοποθέτηση 

τοίχων  απο γυψοσανίδες. Οι γυψοσανίδες ως υλικό επένδυσης τοίχων 

αποτελεί μιας συμφέρουσα λύση για το υπό εξέταση έργο. Πρόκειται για 

έναν ευέλικτο, γρήγορο και δοκιμασμένο τρόπο δόμησης που προκαλεί τη 

μικρότερη δυνατή όχληση στους ενοίκους. Ανάμεσα στα πολλά 

πλεονεκτήματα του τρόπου δόμησης με γυψοσανίδες σταχυολογούνται τα 

εξής:  

 Πολύ καλή συμπεριφορά στη φωτιά 

 Εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση 

 Υψηλή σταθερότητα /ακαμψία 

 Χαμηλό βάρος 

 Ρύθμιση της υγρασίας 

 Γρήγορη και οικονομική 

 Τελείως επίπεδες και ενιαίες επιφάνειες κατάλληλες για βάψιμο ή  φινίρισμα. 

 

Εικόνα.  Τομή σε ψευτότοιχο 
κατασκευασμένο απο 
γυψοσανίδα 
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Πίνακας. Τοποθέτηση γυψοσανίδων                                    

Διαμέρισμα Διαστάσεις γυψοσανίδας Κόστος  

Πράσινο Διαμέρισμα 3,00*2,75   
Μπλέ Διαμέρισμα 0,80*2,7   

Πορτοκαλί Διαμέρισμα 1,00*2,75 + 4,00*2,75   
Καφέ Διαμέρισμα 1,90*2,75   

  
 

Πίνακας Προϊόντων 

Περιγραφή Ποσότητα/m2 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Νάιλον εκτονούμενο βύσμα Κ 6/35   1,8 τμχ.  Γυψοσανίδα d = 12,5 mm 
Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία  1,6 m  Ορθοστάτης α = 50,0 mm 
Στρωτήρας UW 50X40X0,6  0,7 m  Πάχος τοίχου D = 75 mm 

Ορθοστάτης CW 50X50X0,6  2,0 m  Βάρος τοίχου g = (περίπου) 25 kg/m2 

Στάνταρντ γυψοσανίδα Α-12,5mm EN 520 (GKB)  2,0 m2  Πετροβάμβακας Geolan 40, πάχος: 40 mm 
Βίδα TN 25 mm  29 τμχ. Ηχομόνωση: Rw=41 dB, DIN 4109 

Πετροβάμβακας Geolan 40, πάχος 40mm  1,0 m2  Θερμομόνωση k: 0,66 W/m2K, DIN 4108 
Yλικό αρμολόγησης Fugenfuller  0,5 kg  Πυραντοχή * F 30A=1/2 h, DIN 4102 

Χαρτοταινία αρμού  1,5 m  * με πυράντοχη γυψοσανίδα DF (GKF) 

Υλικό φινιρίσματος  0,1 kg    

Γωνιόκρανο 31/31  Η ποσότητα ποικίλλει ανάλογα με το είδος της κατασκευής 
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Στα σχέδια παρουσιάζουμε τα 

τμήματα των διαμερισμάτων 

όπου έγιναν αρχιτεκτονικές 

παρεμβάσεις και στη θέση τους 

τοποθετήθηκαν διαχωριστικά 

συστήματα απο γυψοσανίδες. 

Παράλληλα δείχνουμε και τη θέση 

των κολόνων ώστε να γίνει 

κατανοητό πως δεν αλλοιώσαμε 

τον φέροντα οργανισμό.  
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4.2 Αντικατάσταση  Κουφωμάτων 

 

Oι πόρτες και τα παράθυρα αποτελούν τα ασθενέστερα σημεία του κελύφους ως προς τις θερμικές του απώλειες. H 

αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με διπλούς, θα περιορίσει τις θερμικές απώλειες του κτιρίου σε σημαντικό 

ποσοστό, Για την μελέτη αντικατάστασης κουφωμάτων, θα γίνει αρχικά καταγραφή  και κατηγοριοποίηση των 

κουφωμάτων ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις τους. 

 

   

Πίνακας .  Κουφώματα 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ 1 ΔΩΜΑΤΙΟ 2  ΛΟΥΤΡΟ  ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1,30*1,00 2,30*1,10 - 0,80*0,80 2,30*1,00 

ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0,90*2,30 / 1,00*1,00 1,00*2,30 - - 2,30*1,30 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0,80*1,20 1,30*1,00 1,30*1,00 0,80*0,80 1,50*2,30 

ΚΑΦΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1,20*0,80 1,30*1,00 - 0,80*0,80 - 
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 Για τα ανοίγματα τύπου μπαλκονόπορτας (συρόμενες) θα τοποθετήσουμε συστήματα θερμομονωτικά 

στη βόρεια πλευρά του κτίσματος ενώ στη νότια θα τοποθετηθούν απλά κουφώματα. Και στις δύο 

περιπτώσεις ο υαλοπίνακας θα είναι διπλός.  

 Για τα μικρά ανοιγόμενα παράθυρα θα τοποθετήσουμε απλά κουφώματα  

 

 

Πίνακας. Σύνολο Παραγγελίας Κουφωμάτων  

3 0,80*0,80 Ανοιγόμενα 
2 0,80*1,20 Συρόμενα 
4 1,30*1,00 Συρόμενα 
1 1,00*1,00 Ανοιγόμενα 
1 0,90*2,30 Συρόμενα 
2 1,00*2,30 Συρόμενα 
1 1,10*2,30 Συρόμενα 
1 1,30*2,30 Συρόμενα 
1 1,50*2,30 Συρόμενα 

Απο το σύνολο των κουφωμάτων [16 στο σύνολο] έχουμε : 

3 – Ανοιγόμενα παράθυρα λουτρού 

3 – Συρόμενα κουζίνας πάνω απο τον νεροχύτη  

9 – Συρόμενα τύπου μπαλκονόπορτας Δωματίου  

1 – Ανοιγόμενη πόρτα προς το μπαλκόνι 

 



  66 

4.3 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους6 

 

Πίνακας.                                                         
Θερμομόνωση Κτιριακού Κελύφους 

Διαμέρισμα Καλυπτόμενη Επιφάνεια Κόστος Επένδυσης 

Πράσινο Διαμέρισμα  25,3*2,80 2125 € 
 

Μπλε Διαμέρισμα 15,0*2,80  1260 € 

Πορτοκαλί Διαμέρισμα 24,5*2,80  2058 € 

Καφέ Διαμέρισμα  10*2,80 840 € 

 DUROSOL Μονωτικό 3ης Γενιάς 
 

 

 

 
                                                            
6 Mε βάση το νέο κανονισμό η μελέτη θερμομόνωσης του κτιριακού κελύφους αντικαθίσταται πλέον με την ενεργειακή μελέτη του 
κτιρίου, μέρος της οποίας θα αποτελεί και η θερμομονωτική προστασία του κελύφους του. 
Όλα τα κτίρια τα μεγαλύτερα των 50 m2 οφείλουν να αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα με την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης, το περιεχόμενο του οποίου θα λαμβάνεται υπόψη σε κάθε διαδικασία πώλησης, του κτιρίου 

Ο τύπος θερμομόνωσης που θα επιλέξουμε 

είναι αυτός της εξωτερικής θερμομόνωσης 

κτιριακού κελύφους¸ συγκεκριμένα επιλέξαμε 

την τοποθέτηση μονωτικού 3ης γενιάς 

Durossol , του οποίου το κόστος είναι 30 €/ μ² . 

παράλληλα με την εφαρμογή της εξωτερικής 

θερμομόνωσης επιτυγχάνουμε την εξωτερική 

ανάπλαση και ανακαίνιση της πολυκατοικίας. 
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4.4 Μόνωση  Δώματος  

 

Επειδή κατά κανόνα η αποξήλωση και επανακατασκευή των 

επικαλύψεων ενός υφισταμένου δώματος ανεβάζει κατά πολύ το 

κόστος, η προσφορότερη λύση που επιλέγουμε είναι αυτή του 

ανεστραμμένου δώματος. 

Στην περίπτωση του αντεστραμμένου δώματος τα συνηθέστερα 

θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πλάκες 

αφρώδους εξηλασμένης πολυστυρόλης και πολυουρεθάνη υπό 

μορφή σκληρών πλακών ή εκτοξευόμενου αφρού. Πλεονέκτημα 

της μεθόδου είναι ότι η στεγνωτική στρώση βρίσκετε πάνω  από 

την θερμομόνωση. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα. Η άποψη του δώματος όπως 
προβλέπεται μετά των εργασιών μόνωσης του. 
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ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 7 
 
1. ΒΑΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Είναι η τελική στρώση στην κατασκευή.  Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κεραμικά 

πλακάκια    
2. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ: Πάχους περίπου 3 cm με προσθήκη EVERLAST και ίνες ISOSTAR-FLEX. Όταν στεγνώσει η 

τσιμεντοκονία μπορούμε να τοποθετήσουμε τα πλακάκια με κόλα ISOBOND.  
3. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ: Η θερμομονωτική στρώση μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από την στεγάνωση.  Σε αυτή την 

περίπτωση το μόνο κατάλληλο υλικό είναι το FIBRAN RF.  Η επιλογή του πάχους, εξαρτάται από την μελέτη 

θερμομόνωσης.  
4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ: Ανάμεσα στη στεγανωτική στρώση και το υπόστρωμα, πρέπει να τοποθετείται μία ενδιάμεση 

στρώση ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ, ώστε να εμποδίζει την συμπαγή τους σύνδεση.  
5. ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ένας πολύ καλός τρόπος και απόλυτα 

σίγουρος, είναι να τοποθετηθούν ασφαλτικές μεμβράνες ISOSTAR 

EXTRA HQ.  Η συγκόλλησή τους γίνεται με ασφαλτόκολλα ΕΣΧΑΡΟΥΦ 

ΚΟΤ No 10, με τη βοήθεια φλόγιστρου.  Στις περισσότερες κατασκευές, 

πρέπει να τοποθετούνται σε δύο στρώσεις με αλληλοεπικάλυψη 50%.   

 

                                                            
7 SigmaWeb.gr 
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4.5 Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου  

 

Βασικά στοιχεία σχεδιασμού. Ξεκινώντας τη μελέτη πρέπει να επιλέξουμε τα παρακάτω: 

Το είδος των συσκευών : Στην παρούσα μελέτη καλούμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες του κτιρίου για μαγείρεμα με τη 

χρήση φυσικού αερίου. Θα χρειαστεί να τοποθετηθεί κουζίνα αερίου. 

Η πίεση λειτουργίας : Η συνήθης πίεση λειτουργίας είναι τα 23 mbar. Οι υπολογισμοί στη παρούσα μελέτη 

πραγματοποιούνται για 25 mbar. 

Η ισχύς των συσκευών : Για οικιακή χρήση οι μαγειρικές συσκευές υπολογίζονται με θερμική ισχύς P = 11kW 

Ο τύπος των συσκευών : Οι οικιακές μαγειρικές συσκευές εντάσσονται στη κατηγορία Αψ. Μιλάμε για συσκευές αερίου 

χωρίς εγκατάσταση απαγωγής καυσαερίων. Ο αέρας καύσης λαμβάνεται απο το χώρο εγκατάστασης. 

 

 

 

 

 

ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ cm2 

ΚΑΦΕ 8,96 6600 

ΜΠΛΕ 18,82 19800 

ΠΡΑΣΙΝΗ 24,70 - 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 26,88 - 

Ο αερισμός του χώρου : για τις μαγειρικές 

συσκευές τύπου Α έως; 11kW χρειάζεται ο 

χώρος να έχει όγκο μεγαλύτερο απο 20 m3 

και ένα άνοιγμα ( πόρτα ή παράθυρο) προς 

το εξωτερικό περιβάλλον. Για χώρους 

μικρότερους των 20 m3 απαιτείται θυρίδα 

αερισμού 150 cm2.  
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Ο τύπος των σωληνώσεων  

Οι μετρητές : Οι μετρητές θα τοποθετηθούν πλησίον της 

ρυμοτομικής γραμμής και θα γίνει γείωση. Η θέση τους 

δείχνεται στα σχέδια. Απο τους μετρητές θα ξεκινάει το δίκτυο 

των σωληνώσεων που τροφοδοτεί τις συσκευές. 

Τοποθετούμε έναν μετρητή για κάθε μια ιδιοκτησία και ένα 

κοινόχρηστο. 

Η όδευση των σωληνώσεων : Οι σωληνώσεις που 

βρίσκονται εκτός του κτιρίου οδεύουν  εντός του εδάφους ή 

εμφανής πάνω σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Πρέπει να 

τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας απο άλλα δίκτυα που 

είναι:  

 10 εκ. απο ορατά καλώδια και 5 εκ. απο εντοιχισμένα 

καλώδια. 

 1 μ. απο τους ηλεκτρικούς μετρητές 

 5 εκ. απο τις σωληνώσεις του νερού 

 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
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Βάνες φυσικού αερίου για 
κάθε διαμέρισμα και το 

λέβητα της πολυκατοικίας 

Υπόγεια γραμμή φυσικού 
αερίου 

Σωλήνωση φυσικού 
αερίου 

Σωλήνωση φυσικού 
αερίου με ράγα στήριξης 
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4.6 Τοποθέτηση Ενδοδαπέδιας θέρμανσης 

 

Δεδομένου ότι το κτίριο έχριζε ανακαίνισης στα πατώματα (μόνωση), στα θερμαντικά σώματα (αντικατάσταση), στο 
λέβητα (αντικατάσταση), προτιμήσαμε να εφαρμόσουμε το σύστημα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Επιλέξαμε αυτή τη 
μέθοδος για τους εξής λόγους.  

Θα εξοικονομήσουμε χώρο με την αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων σε σχέση με την ενδοδαπέδια και επειδή τα 
διαμερίσματα είναι σχετικά μικρά, είναι μεγάλο προνόμιο η εξοικονόμηση χώρου. 

Θα μειώσουμε τη κατανάλωση πετρελαίου έως και 20% σύμφωνα με την ενδεδειγμένη βιβλιογραφία8 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8  Θερμουδραυλικές εγκαταστάσεις  - Τρουλλινάκης Ν. , Τρίβελλα Σ. Εκδόσεις ΙΟΝ σελ 247 

Πίνακας. Ενδοδαπέδια Θέρμανση (τ.μ.) 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΥΖΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ 
1 

ΔΩΜΑΤΙΟ 
2  ΛΟΥΤΡΟ  ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  4,65  10,85 -  4,20  -  30,28  

ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  6,72 13,95  -  5,10  -  15,30  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 9,20  9,20  9,60  3,68  1,50  29,48  

ΚΑΦΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  2,66 12,395  -  2,10  -  -  
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9  Συνδέσεις σωλήνων δεν επιτρέπονται μέσα στο δάπεδο και απαιτείται μεγάλη προσοχή ώστε να μην υποστούν μηχανικές 
καταπονήσεις κατά το στάδιο της κατασκευής και μέχρι να καλυφθούν. Προσοχή πρέπει επίσης να δίνεται στη δημιουργία αρμών 
διαστολής στο δάπεδο 

Πίνακας. Σύγκριση ενδοδαπεδιας 
9θέρμανσης με θερμαντικά σώματα 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   
Σύνολο. τετρ. μ. δαπέδου  45 

Συνολικό κόστος Ενδοδαπέδιας 1575 
Αρ. θερμαντικών σωμ.  6 

Κόστος. θερμαντικών Σωμ.  900 

Πίνακας. Σύγκριση ενδοδαπεδιας 
θέρμανσης με θερμαντικά σώματα 

ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   
Σύνολο. τετρ. μ. δαπέδου  36,30 

Κόστος Ενδοδαπέδιας 1270,5 
Αρ. θερμαντικών σωμ.  5 

Κόστος θερμαντικών Σωμ.  750 

Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι κατά 20% οικονομικότερη στη 

λειτουργία από μια συμβατική θέρμανση. Κάτι τέτοιο εξηγείται από 

το ότι η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής στους σωλήνες 

φτάνει τους 45°C, ενώ στο καλοριφέρ τους 80°C. Είναι γνωστό ότι 

όσο χαμηλότερη θερμοκρασία έχει το νερό τροφοδοσίας ενός 

συστήματος θέρμανσης, τόσο πιο αποδοτικά δουλεύουν οι 

λέβητες, οι αντλίες θερμότητας και οι ηλιακοί συλλέκτες. Αν δε 

αναλογιστεί κανείς ότι για κάθε 1°C μείωσης της θερμοκρασίας 

προσαγωγής, έχουμε οικονομία καυσίμου 3%, τότε γίνεται 

αντιληπτό το όφελος να διατηρούμε τη θερμοκρασία νερού 

λειτουργίας όσο το δυνατόν χαμηλότερα. 
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10 Το κόστος για την τοποθέτηση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης υπολογίστηκε στα 35 €/ μ² , σύμφωνα με τιμές  που μας δόθηκαν στην 
έκθεση της Hellexpo του 2009 απο την εταιρεία 
Τα θερμαντικά σώματα υπολογίστηκαν με μια μέση τιμή 150 €/ τμχ.  Η τιμή των θερμαντικών σωμάτων ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος 
και την ποιότητα υλικού 

Πίνακας. Σύγκριση ενδοδαπεδιας 
10θέρμανσης με θερμαντικά σώματα 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   
Σύνολο. τετρ. μ. δαπέδου  67 

Κόστος Ενδοδαπέδιας 2345 

Αρ. θερμαντικών σωμ.  7 

Κόστος θερμαντικών Σωμ.  1050 

Πίνακας. Σύγκριση ενδοδαπεδιας 
θέρμανσης με θερμαντικά σώματα 

ΚΑΦΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ   
Σύνολο. τετρ. μ. δαπέδου  15 

Κόστος Ενδοδαπέδιας 525 
Αρ. θερμαντικών σωμ.  3 

Κόστος θερμαντικών Σωμ.  450 

Οι λόγοι για τους οποίους προτείνουμε την τοποθέτηση της 

ενδοδαπέδιας θέρμανσης είναι : 

 Εξοικονομούνται επιπλέον τετραγωνικά μέτρα λειτουργικού 
χώρου λόγω της μονής τούβλινης δομής  

 Διπλασιάζεται η θερμομονωτική αντίσταση της τοιχοποιίας  
 Διπλασιάζεται τουλάχιστον ο χρόνος ζωής του κτηρίου και 

μειώνεται το κόστος συντήρησής του  
 Βαθμονομείται υψηλά το κτήριο ως προς την ενεργειακή του 

σήμανση  

Εικόνα. Ενδοδαπέδια θέρμανση  
σε μπάνιο με κρεμαστή λεκάνη 
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4.7 Αλλαγή Λέβητα11 

 

Η αντικατάσταση του λέβητα της πολυκατοικίας και η εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης  αποτελεί το θέμα 
αυτού του κεφαλαίου 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αποξήλωση παλαιού λέβητα και όλων των εξαρτημάτων που τον πλαισιώνουν (σωλήνες, βάνες, καυστήρας κτλ.) και 
εγκατάσταση νέου στον νέο χώρο που θα υποδειχθεί.  

Τροποποίηση εγκατάστασης θέρμανσης λόγω αλλαγής θέσεως, και μετατροπή του συστήματος από δοχείο πλήρωσης 
σε αυτόματο. 

Τροποποίηση και αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης του λεβητοστασίου. 

Απαγωγή καυσαερίων λέβητα εντός της παλαιάς καμινάδας. 

Τοποθέτηση πίνακα αυτονομίας για έλεγχο της θερμοκρασίας σε δύο ανεξάρτητους χώρους που θα θερμαίνονται. 

.  

 

 

 

                                                            
11 www.hellenicnavy.gr/upload/contests/.../texnikhprodlevita.doc 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ  

1. Λέβητας χαλύβδινος ή μαντεμένιος 50.000 Kcal/h ISO 9002 με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας.   

2. Πίνακας οργάνων λέβητα με τα απαραίτητα όργανα (γενικός διακόπτης ρεύματος, ασφάλεια θερμική, 

θερμοστάτης λέβητα κ.λ.π.) 

3. Καυστήρας εάν απαιτηθεί. 

4. Κλειστό δοχείο διαστολής χωρητικότητας 50 λίτρων. 

5. Αυτόματος πλήρωσης με μανόμετρο ½’’ 

6. Βαλβίδα ασφαλείας ½’’ (3bar) 

7. Ανόδιο μαγνησίου 1 ½’’. 

8. Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα (1 τεμάχιο) 

9. Φίλτρο πετρελαίου. 

10. Πίνακας αυτονομίας με δύο(2) ωρομετρητές. 

11. Ηλεκτροβάνες (2 τεμάχια). 

12. Σπιράλ καυσαερίων Φ160 τέσσερα (4) μέτρα περίπου. 

13. Υλικά υδραυλικής εγκατάστασης (σωλήνες,βάνες,μούφες κ.λ.π.) 
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4.8 Ανεμιστήρες Οροφής 

 

Δεδομένου ότι στα διαμερίσματα του κτιρίου δεν υπάρχει διαμπερότητα ανοιγμάτων, 

και ο αερισμός  δεν είναι ο απαιτούμενες (ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες)  για 

να ενισχύσουμε τη φυσικό αερισμό ημέρες με άπνοια, η κίνηση του αέρα στο 

εσωτερικό της κατοικίας ενισχύεται με τη χρήση ανεμιστήρων. Η χρήση 

ανεμιστήρων, ιδιαίτερα ανεμιστήρων οροφής, ενισχύει το φαινόμενο του φυσικού 

αερισμού, με ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επί πλέον συνεισφέρει 

στην επίτευξη θερμικής άνεσης σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τις συνήθεις 

(περίπου 2-3οC), καθώς με την κίνηση του αέρα που δημιουργείται μεταφέρεται 

θερμότητα από το ανθρώπινο σώμα. 

 

  Κόστος  Εκπομπές 

ΓΙΑ ΩΡΙΑΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ λειτουργίας διοξειδίου του 
άνθρακα 

Ανεμιστήρας Οροφής 
0,43 λεπτά 55 γραμμάρια 

(50 W) 
55 γραμμάρια 
Κλιματιστικό  86 λεπτά 980 γραμμάρια 
(9.000 Btu) 
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Ένας ανεμιστήρας οροφής έχει χαμηλό αρχικό κόστος (€20-100), ενώ μόλις που καταναλώνει 

την ενέργεια που χρειάζεται ένας κοινός λαμπτήρας. Αντιθέτως, τα ενεργοβόρα κλιματιστικά 

μπορούν να αυξήσουν το λογαριασμό ηλεκτρικού έως και κατά 50% τους θερινούς μήνες. Το 

όφελος της χαμηλότερης κατανάλωσης των ανεμιστήρων δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και 

περιβαλλοντικό, καθώς όσο λιγότερο ηλεκτρισμό καταναλώνουμε, τόσο λιγότερο διοξείδιο 

του άνθρακα απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα οι σταθμοί που παράγουν ενέργεια από 

πετρέλαιο και λιγνίτη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Στο  πορτοκαλί και πράσινο διαμέρισμα πέραν της τοποθέτησης ανεμιστήρων 
προτείνεται και η τοποθέτηση σκίαστρων ώστε να διασφαλίζονται ανεκτές 
συνθήκες εντος του διαμερίσματος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.    

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 80 240 €/ μ² 

ΜΠΛΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 80 160 €/ μ² 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4 80 320 €/ μ² 

ΚΑΦΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1 80 80 €/ μ² 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Η μεθοδολογία και οι πρακτικές επεμβάσεων εκσυγχρονισμού  και διαρρυθμίσεων σε συμβατικά 

παλαιά κτίρια κατοικίας αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η 

ανάλυση του θέματος περιέλαβε την παρουσίαση της εξέλιξης του κτιρίου στο μεγαλύτερο 

αστικό κέντρο της χώρας και την διαμόρφωση της πολεοδομικής ταυτότητας της Αθήνας που 

γνωρίζουμε σήμερα. Για την ευθεία ανάλυση του θέματος έγινε παρουσίαση, ενός δείγματος 

τυπικής τετραώροφης πολυκατοικίας σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Η μελέτη εστιάζει στα 

προβλήματα που εμφανίζονται στα διαμερίσματα της πολυκατοικίας λόγω παλαιότητας και στην 

πρόταση λύσεων και επεμβάσεων για την ποιοτική αναβάθμιση του κτιρίου.  
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   ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ  ΣΚΙΑΣΤΡΑ  ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ 

ΤΟΙΧΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΨΕΥΔΟΤΟΙΧΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ 
ΛΕΒΗΤΑ 

ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΩΣΗ 
ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ                         

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[1] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ                      

ΣΚΙΑΣΤΡΑ  ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ [4]  ΔΕΝ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ                   

ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΟΙΧΩΝ  ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[2] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[2] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ               

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΨΕΥΔΟΤΟΙΧΩΝ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[2] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[2] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[2]             

ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΗΤΑ  ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[1] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[1] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ          

ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[3] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ      

ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ  ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ    

ΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ  ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[4] 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 

ΔΕΝ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[4] 

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ 
[4] 

 

 

 

 

 

 [1] Θα υπάρξει σύνδεση του φυσικού αερίου και της ενδοδαπέδιας θέρμανσης με τον λέβητα στο υπόγειο 

και μετρητής φυσικού αερίου εγκατεστημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας. 

[2] Σειρά εργασιών : Πρώτα θα πρέπει να γίνει το γκρέμισμα των τοίχων, στη συνέχεια να τοποθετηθούν οι 

διάφορες σωληνώσεις και κατόπιν να χτιστούν οι νέοι ψευτότοιχοι.  

[3] Τα σκίαστρα θα είναι τέντες για λόγους ευπαρουσίαστης πρόσοψης του κτιρίου. Η μόνωση του 

κελύφους θα πρηγηθεί της τοποθέτησης των κουφωμάτων  

[4] Το ίδιο συνεργείο θα αναλάβει τις δύο εργασίες 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΗΜΕΡΕΣ 

1η  2η  3η  4η  5η  6η  7η  8η  9η  10η  11η  12η  13η  14η  15η  16η  17η  18η 

ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΟΙΧΩΝ                                                       
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ                                                       
ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΒΗΤΑ                                                       
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ                                                       
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ                                                       
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΨΕΥΔΟΤΟΙΧΩΝ                                                       

ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ                                                       
ΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ                                                       

ΑΛΛΑΓΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ                                                       

ΣΚΙΑΣΤΡΑ                                                       
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ                                                       
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΧΩΡΩΝ                                                       
 

 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών. Στοχεύουμε στην αποπεράτωση όλων των εργασιών και την παράδοση των διαμερισμάτων 

στους ιδιοκτήτες τους μετά το πέρας 18 ημερών.  
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Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η μελέτη είναι. 

 

Στον Ελλαδικό χώρο το κύριο υλικό κατασκευής κατοικιών είναι το οπλισμένο σκυρόδεμα, σε ποσοστό 48% σε 

σχέση με τις άλλες μεθόδους κατασκευής.  Η εφαρμογή του οφείλεται κυρίως στη ταχύτητα και οικονομία 

κατασκευής που προσφέρει. 

 

Τα κτίρια – πολυκατοικίες που κατασκευάστηκαν πριν το 1980  δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές θερμομόνωσης 

του κτιρίου που ορίζει ο ισχύον κανονισμός.  

 

Σε κτίρια ηλικίας πέραν των 25 ετών είτε παρουσιάζουν προβλήματα στις ηλεκτρομηχανολογικές τους 

εγκαταστάσεις λόγω παλαιότητας είτε θεωρούνται ξεπερασμένα και πρέπει να αντικαθίστανται απο σύγχρονες 

εφαρμογές. 

 

Η ανακαίνιση ενός κτιρίου και η λειτουργική του αναβάθμιση στηρίζεται σε δύο άξονες. Αφενός στη μείωση των 

απωλειών ενέργειας και δεύτερον στη μείωση της καταναλωμένης ενέργειας ή ακόμα και στην παραγωγή ενέργειας 

για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου. 
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ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» προβλέπεται η 

επιδότηση εργασιών ανακαίνισης και ενεργειακής βελτίωσης παλαιών 

κατοικιών. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι η διενέργεια 

ενεργειακής επιθεώρησης και ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα 

μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. 

Επιλέξιμες κατοικίες είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες (εφόσον 

αποτελούν κύρια κατοικία για το 50% των ιδιοκτητών) και μεμονωμένα 

διαμερίσματα υπό προϋποθέσεις που αφορούν το σύστημα θέρμανσης, τα 

οποία χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Όλες οι κατοικίες πρέπει να 

φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 1/1/1980 και να βρίσκονται σε περιοχή με 

τιμή ζώνης ίσης ή μικρότερης των 1.500 ευρώ / τ.μ. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 30% επί του επιλέξιμου 

προϋπολογισμού. Στις επιδοτούμενες εργασίες περιλαμβάνονται:  

θερμομόνωση δώματος, στέγης και κελύφους, αντικατάσταση καυστήρα ή και λέβητα με καινούργιο πετρελαίου ή 

φυσικού αερίου, τοποθέτηση κουφωμάτων με διπλά τζάμια, μόνωση σωληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακοί θερμοσίφωνες, 

κ.α. 

Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται στα 1.600 ευρώ κατ' έτος, ενώ με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων 

εκτιμάται ότι η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μειωμένη κατά 60%.  
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Αναλυτικά η διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος 

 

1. Μετά την προκήρυξη του Προγράμματος καλείται από τον δυνητικά ωφελούμενο ενεργειακός επιθεωρητής για 

διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης με την οποία θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες 

παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ανά προτεινόμενη 

παρέμβαση και το αντίστοιχο κόστος ανά παρέμβαση.  

 

2. Υποβολή αίτησης συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση 

πολυκατοικίας το σύνολο των αιτήσεων υποβάλλονται στο ίδιο υποκατάστημα. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν 

εργασίες που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.  

 

3. Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα / Έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου / Έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης 

βάσει των κριτηρίων.  

 

4. Μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων αξιολόγηση και κατάταξη βάσει κριτηρίου εξοικονόμησης ενέργειας προς κόστος 

παρέμβασης / Έκδοση Απόφασης έγκρισης αιτήσεων / Κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα / 

Ενημέρωση Ωφελουμένου.  
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5. Υλοποίηση εργασιών.  

 

6. 2η Ενεργειακή επιθεώρηση / Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού / Έλεγχος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας / 

Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου  

 

7. Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Α (επιδότηση επιτοκίου) ξεκινάει η εκταμίευση του δανείου με την 

απόφαση έγκρισης. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης ο ωφελούμενος προσκομίζει: α) τα παραστατικά των 

δαπανών, και β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με 

διοικητικό έλεγχο. Για όσους εντάσσονται στο Υποπρόγραμμα Β (απευθείας επιχορήγηση), για την καταβολή της 

επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει: α) τα παραστατικά των δαπανών, και β) το δεύτερο πιστοποιητικό 

ενεργειακής επιθεώρησης και πιστοποιείται η υλοποίηση του έργου με διοικητικό έλεγχο.  

 

8. Δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης φυσικού αντικειμένου από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 

(Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ.  

 

9. Έλεγχος / εποπτεία από το ΤΕΜΠΜΕ των διαδικασιών πληρωμών. 
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Ο επίλογος αυτής της μελέτης ταυτίζεται με ένα γενικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε 

μετά απο την εννεάμηνη έρευνα μας στο αντικείμενο της ανακαίνισης κατοικιών 

παλαιότητας άνω της τριακονταετίας. Σε μεγάλο ποσοστό (55%) οι κατοικίες – 

πολυκατοικίες του Λεκανοπεδίου ξεπερνούν σε παλαιότητα τα 30 χρόνια, ως εκ τούτου 

τίθεται το δίλλημα στον εκάστοτε ιδιοκτήτη  το αν θα πρέπει η κατοικία να ανακαινιστεί ή αν 

πρέπει μετά το πέρας των 45 χρόνων να κατεδαφιστεί. 

Η επιλογή της ανακαίνισης του κτίσματος συμφέρει σε σχέση με την κατεδάφιση της 

κυρίως για το χαμηλό κόστος της, την ταχύτητα των εργασιών και του αποτελέσματος. Η 

ως άνω άποψη έχει αναλυθεί και τεκμηριωθεί στις σελίδες που προηγήθηκαν. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

              ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. ΠΔ 04-//1979 (ΠΔ  ΦΕΚ Δ 362 1979): Έγκριση κανονισμού 

θερμομόνωσης κτιρίων. 

2. (άρθρο 26 //3046/304/30.1/3.2.1989):  Εσωτερικές υδραυλικές 

εγκαταστάσεις. 

3. 3046/304/89 ( ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89) ΑΡΘΡΟΝ-27- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Απόφαση 
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ΠΔ 04-//1979 (ΠΔ  ΦΕΚ Δ 362 1979): Έγκριση κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων. ΒΛ. και Ν.3661/2008 (36032) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΙΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΣ 

 

Ο παρών κανονισμός πραγματεύεται τας απαιτήσεις θερμομονώσεως και τα μέτρα , τα οποία πρέπει να ληφθούν διά 

να εξασφαλισθή ικανοποιητική  θερμική μόνωσις εις τας κατοικούμενης κτιριακής κατασκευής.  Η καλή θερμική μόνωσις 

εξασφαλίζει : 

 

 Υγιεινή και ευχάριστη διαμονή των ενοίκων. 

 Ορθολογική κατανάλωση ενεργείας διά την θέρμανση και τον κλιματισμό των χώρων. 

 Οικονομία εις τας δαπάνας κατασκευής της εγκαταστάσεως θερμάνσεως. 

 Μικροτέραν ρυπανσίν του περιβάλλοντος υπό των καυσαερίων. 

 

      1.1. Η ικανοποιητική θερμική μόνωσις των κατοικουμένων χώρων είναι αναγκαία προϋπόθεσις διά την εξασφάλισιν 

υγιεινής και ανέτου διαμονής υπό οικονομικάς συνθήκας. 
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      1.2. Η κατανάλωσις ενεργείας και αι αντίστοιχοι ετήσιαι δαπάναι  θερμάνσεως ή κλιματισμού επηρεάζονται 

σημαντικώτατα από την  θερμική   μόνωσιν του κτιρίου, ήτοι την αντίστασιν εις διαφυγάς θερμότητος τη οποίαν 

παρουσιάζουν τα περικλείοντα τον κατοικήσιμον χώρον στοιχεία  κατασκευής, από την μορφολογίαν του κτιρίου, καθώς 

και από τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής όπου θα ανεγερθή. Επί πλέον διά των μέτρων θερμομονώσεως 

αποφεύγονται φθοραί δυνάμεναι να προκληθούν εις τα κτίρια (ως π.χ. θραύσεις σωλήνων εκ του παγετού, 

αποκολλήσεις   επιχρισμάτων και χρωματισμών συνεπεία συμπυκνώσεως υδρατμών κ.λπ.) και μειώνονται τα έξοδα 

επισκευών και συντηρήσεως αυτών. 

 

      1.3. Αι δαπάναι κατασκευής της εγκαταστάσεως θερμάνσεως εξαρτώνται εκ   της θερμίκης μονώσεως, δεδομένου ότι 

το μέγεθος της εγκαταστάσεως    υπολογίζεται επί τη βάσει των  τεχνικών δεδομένων των στοιχείων της    κατασκευής και 

ειδικώτερον των  αντιστάσεων της θερμοδιαφυγής. 

 

      1.4.  Η γενίκευσις της μονώσεως των κτιρίων θα έχη ως αποτέλεσμα την    ελάττωσιν της ποσότητος των εκλυομένων 

καυσαερίων και συνεπώς την    μείωσιν της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. 
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2. ΘΕΡΜΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

 

      2.1. Ηδη, κατά την μελέτη ενός κτιρίου δύναται κανείς να ελαττώση τας απωλείας θερμότητος, π.χ. δια καταλλήλου 

εκλογής της θέσεώς του. Αι απώλειαι θερμότητος ενός κτιρίου είναι τόσον μεγαλύτεραι όσον  περισσότερων είναι τούτο 

εκτεθειμένον είς τους ανέμους. Αντιθέτως ή ύπαρξις γειτονικών κτιρίων, δένδρων ή άλλων εμποδίων, τα  οποία 

προφυλάσσουν το κτίριο από την άμεσον επίδρασιν των ανέμων,  μειώνει τας απωλείας θερμότητος. 

 

      2.2. Κατά την μελέτην της διατάξεως πρέπει να λαμβάνεται υπ` όψιν ότι    οιαδήποτε αύξησις των επιφανειών των 

εξωτερικών τοιχωμάτων αυξάνει τας    απωλείας θερμότητος του κτιρίου. Μια μονοκατοικία του αυτού μεγέθους    και του 

αυτού τρόπου κατασκευής έχει μεγαλυτέρας απωλείας θερμότητος    από το ήμισυ μιας διπλοκατοικίας και αυτή έν 

συνεχεία έχει μεγαλυτέρας    απωλείας θερμότητος από μίαν κατοικίαν η οποία αποτελεί μέλος σειράς    ομοίων 

κατοικιών και η οποία έχει κτίσματα και από τα δύο πλευράς της. 

 

      2.3 Η διάταξις των χώρων είναι ωσαύτως σημαντική από απόψεως θερμικής    οικονομίας. Ενδείκνυται όπως οι 

θερμαινόμενοι χώροι είς τας εν σειρά    κατοικίας ευρίσκονται εν επαφή μεταξύ των και εις τας πολυορόφους    κατοικίας 

υπέρκεινται αλλήλων. 

 

      2.4 Εις χώρους εκτεινομένους εις δύο ορόφους, όπως π.χ.    κλιμακοστάσια, χώλ κλπ. η θερμότης μεταφέρεται δια 

του αέρος από του    κάτω εις τον άνω όροφον. Οι χώροι αυτοί θερμαίνονται δυσκόλως. 
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      2.5 Τα πολυ μεγάλα εξωτερικά παράθυρα αυξάνουν σημαντικώς τας απωλείας θερμότητος, έστω και άν 

κατασκευασθούν με διπλά υαλοστάσια. Εις την περίπτωσιν γωνιακών χώρων είναι προτιμότερον τα παράθυρα να 

διατάσσωνται μόνον είς τον έναν εξωτερικόν τοίχον, άλλως αί απώλειαι    θερμότητος λόγω της διαβάσεως του αέρος 

αυξάνουν σημαντικώς. 

 

      2.6 Αι καπνοδόχοι, αι σωληνώσεις παροχής θερμού και ψυχρού ύδατος, ως    και αι του δικτύου θερμάνσεως δεν 

πρέπει να τοποθετούνται επί των    εξωτερικών τοίχων, εκτός εάν μονώνωνται. Δια τας, καπνοδόχους τούτο    είναι 

σημαντικόν δια την καλλιτέραν λειτουργίαν αυτών και την μείωσιν της ρυπάνσεως του περιβάλλοντος εκ της προώρου 

υγροποιήσεως των  υδρατμών των καυσαερίων. Επί πλέον δια τα δίκτυα παροχής ύδατος και θερμάσεως αποφεύγεται 

η δημιουργία πάγου και η διάρρηξις αυτών. 
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3. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

      3.1 Θερμομόνωσις εις τας κτιριακάς κατασκευάς   Θερμομόνωσις εις τας κτιριακάς κατασκευάς καλείται το σύνολον 

των  κατασκευαστικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται δια την μείωσιν της     μεταδόσεως θερμότητος μεταξύ των 

εσωτερικών χώρων κτιρίου τινός και της ατμοσφαίρας και μεταξύ εσωτερικών χώρων του αυτού κτιρίου           

διαφορετικής θερμοκρασίας. 

 

      3.2 Μετάδοσις θερμότητος δια θερμικής αγωγής    Μετάδοσις θερμότητος δια θερμικής αγωγής καλείται η μετάβασις     

θερμότητος από μορίου εις μόριον εις στερεά, υγρά και αέρια σώματα. 

 

      3.3. Μετάδοσις θερμότητος δια θερμικής μεταβάσεως Μετάδοσις θερμότητος δια θερμικής μεταβάσεως καλείται ή   

μεταβίβασις θερμών μορίων υγρών ή αερίων δια μέσου του χώρου. Εντός των χώρων ο αήρ δύνανται να μετακινήται 

δια φυσικής    κυκλοφορίας των θερμοτέρων τμημάτων μαζών αυτού ως και δι` εξωτερικών δυνάμεων (άνεμος, κίνησις 

ανθρώπων, κινήσεις αέρος    δι` ανοίγματος παραθύρων, θυρών κλπ.). 

 

      3.4  Μετάδοσις θερμότητος δια θερμικής ακτινοβολίας Μετάδοσις θερμότητος δια θερμικής ακτινοβολίας καλείται   η 

ανταλλαγή θερμότητος δια ακτινοβολίας μεταξύ επιφανείων  στερεών σωμάτων διαχωριζομένων υπό του αέρος. 

 

      3.5  Μονάς μετρήσεως της θερμότητος   Η μονάς μετρήσεως της ποσότητος της θερμότητος είναι η   χιλιοθερμίς 

(kcal).    Αύτη πρακτικώς ανταποκρίνεται πρός εκείνην την ποσότητα    θερμότητος, η οποία είναι αναγκαία δια να 
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θερμάνη 1 kg    ύδατος υπό ατμοσφαιρικήν πίεσιν από τους + 14,5 βαθμ.C είς τους   + 15,5 βαθμ.C.Μετά την ενοποίησιν 

των συστημάτων μονάδων κατά τον Διεθνή  Οργανισμό Προτυποποιήσεως ISO ή μονάς ενεργείας είναι το JOULE  (J) 

και η αντιστοιχία είναι:     1 KCAL= 4186,8 J = 1,163 WH 

 

      3.6  Θερμική αγωγιμότης Η θερμική αγωγιμότης είναι μια ιδιότης του υλικού. Αύτη καθορίζεται από την ποσότητα της 

θερμότητος η οποία  διαρρέει μίαν επιφάνειαν ευρισκομένην εις έν δεδομένου   θερμοκρασιακόν πεδίον, υπό την 

επίδρασιν της καθέτου πρός την  επιφάνειαν ταύτην θερμοκρασιακής πτώσεως.  Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητος 

λ καθορίζει την θερμομονωτικήν ικανότητα του υλικού και δίδει την ποσότητα  θερμότητος εις Kcal ή Wh η οποία ρέει, εις 

σταθεράν θερμικήν   κατάστασιν, ωριαίως δια στρώσεως υλικού επιφάνειας 1 m2, όταν η  θερμοκρασιακή πτώσις κατά 

την διεύθυνσιν της ροής της θερμότητος είναι 1 βαθμός Κελσίου ή Κελσίου κατά μέτρον. 

 

3.7 Ισοδύναμος θερμική αγωγιμότης εις διάκενα αέρος  Οταν χρησιμοποιήται ο ορισμός της θερμικής αγωγιμότητος          

είς διάκενα αέρος, τότε λαμβάνεται ο ισοδύναμος συντελεστής    θερμικής αγωγιμότητος λ`. Η τιμή αυτού καθορίζεται 

από την μετάδοσιν θερμότητος τόσον δια θερμικής αγωγής όσον και δια θερμικής μεταβάσεως και  θερμικής 

ακτινοβολίας μεταξύ των διαχωριστικών επιφανειών. 

 

      3.8  Θερμοδιαφυγή Η θερμοδιαφυγή χαρακτηρίζει την μετάδοσιν θερμότητος δια μιας στρώσεως υλικού (π.χ. εις την 

περίπτωσιν στοιχείων κατασκευής,  τοίχου, οροφής) πάχους α (εις M). Ο συντελεστής θερμοδιαφυγής Λ δίδει την 

ποσότητα θερμότητος εις    Kcal ή Wh η οποία διαρρέει, εις σταθεράν θερμικήν κατάστασιν,  ωριαίως, επιφάνειαν 1 m2 
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της στρώσεως του υλικού υπό την επίδρασιν της καθέτου πρός την στρώσιν ταύτην θερμοκρασιακής  πτώσεως, όταν 

μεταξύ των δύο επιφανειών της υπάρχει διαφορά   θερμοκρασίας 1  βαθμού Κελσίου ή Κέλβιν 

 

      3.9 Συντελεστής θερμικής μεταβάσεως, α  Ο συντελεστής θερμικής μεταβάσεως α από την επιφάνειαν στοιχείου  

κατασκευής πρός τον εν επαφή αέρα και αντιστρόφως δίδει την  ποσότητα της θερμότητος εις Kcal ή Wh ή οποία 

μεταδίδεται εις  σταθεράν θερμικήν κατάστασιν, ωριαίως μεταξύ 1 m^2 της επιφάνειας  του στοιχείου κατασκευής και του 

εν επαφή αέρος, όταν μεταξύ των  υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας 1 βαθμού Κελσίου ή Κέλβιν. 

 

      Αντίστασις θερμικής μεταβάσεως  1/α  ορίζεται το αντίστροφον του συντελεστού θερμικής μεταβάσεως α. 

 

      3.10  Συντελεστής θερμοπερατότητος, k   Η θερμοπερατότης χαρακτηρίζει την μετάδοσιν θερμότητος  δι` ενός 

στοιχείου κατασκευής λαμβανομένων υπ` όψιν της  θερμοδιαφυγής και της θερμικής μεταβάσεως εκατέρωθεν            του 

στοιχείου. Αύτη καθορίζεται από την ποσότητα της  θερμότητος η οποία μεταδίδεται μεταξύ του πρός αμφοτέρας  τας 

πλευράς εν επαφή αέρος (π.χ. αήρ εσωτερικού χώρου και αήρ  εξωτερικού χώρου), υπό την επίδρασιν της υφισταμένης 

διαφοράς  θερμοκρασίας του εκατέρωθεν του στοιχείου αέρος. Ο συντελεστής θερμοπερατότητος K καθορίζει την 

θερμομονωτικήν ικανότητα του στοιχείου κατασκευής και δίδει την ποσότητα της  θερμότητος εις Kcal ή Wh ή οποία 

μεταδίδεται, εις σταθεράν θερμικήν κατάστασιν, ωριαίως, δι επιφανείας 1 m^2 του στοιχείου   κατασκευής, όταν η 

διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του πρός  αμφοτέρας τας πλευράς του στοιχείου εν επαφή αέρος είναι   1 βαθμός 

Κελσίου ή Κέλβιν. 
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      3.11 Θερμοχωρητικότης Θερμοχωρητικότης ενός σώματος ή στοιχείου κατασκευής  καλείται ή ικανότης αυτού να 

αποθηκεύη ποσότητας θερμότητος   κατά την θέρμανσίν του. Η ποσότης θερμότητος η οποία αποθηκεύεται είναι τόσον 

μεγαλυτέρα όσον μεγαλυτέρα είναι η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας του στοιχείου κατασκευής και της 

θερμοκρασίας  του περιβάλλοντος αέρος και όσον μεγαλυτέρα είναι ή ειδική θερμοχωρητικότης και η μάζα του στοιχείου 

κατασκευής. 

 

      3.12  Ειδική θερμοχωρητικότης  Ειδική θερμοχωρητικότης c ενός υλικού καλείται η ποσότης  ενεργείας η οποία 

απαιτείται δια να υψωθή η θερμοκρασία   1 kg του υλικού κατά έναν βαθμόν. 

 

 

      3.13  Σχετική υγρασία του αέρος   Σχετική υγρασία του αέρος καλείται ο λόγος της περιεκτικότητος  υδρατμού εις τον 

αέρα εις καθορισμένην θερμοκρασίαν (απόλυτος    περιεκτικότης εις υγρασίαν εις g/m^3), πρός την μεγίστην δυνατήν   

περιεκτικότητα υδρατμού εις την θερμοκρασίαν αυτή (περιεκτικότης κορεσμού εις g/m^3), εκπεφρασμένος εις ποσοστόν 

επί τοίς εκατόν. 

 

      3.14  Σημείο δρόσου  Σημείον δρόσου ts καλείται η θερμοκρασία εις την οποίαν άρχεται   η υγροποίησης του εντός 

του αέρος υπάρχοντος υδρατμού, όταν ο  υπ` όψιν αήρ ψυχθή. 

 

      3.15  Ύδωρ συμπυκνώσεως    Ύδωρ συμπυκνώσεως καλείται η υγρασία η οποία αποτίθεται υπό  του αέρος επί των 

στοιχείων κατασκευής όταν ο αήρ ψύχεται κάτω   του σημείου δρόσου αυτού. 



  96 

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΣ 

 

 Ο τρόπος θερμομονώσεως ενός χώρου εξαρτάται από: 

 την αντίστασιν θερμοδιαφυγής των περιβαλλόντων τον χώρον 

 στοιχείων κατασκευής (τοίχοι, οροφαί κλπ.), 

 την διαπερατότητα εις αέρα των στοιχείων κατασκευής (αρμοί, ρωγμαί 

 κλπ.) και ιδιαιτέρως των εξωτερικών στοιχείων), 

 την θερμοχωρητικότητα των στοιχείων κατασκευής. 

 

      4.1  Θερμομονωτική ικανότης των στοιχείων κατασκευής   Η θερμομονωτική ικανότης ενός στοιχείων κατασκευής     

χαρακτηρίζεται από την αντίστασιν θερμοδιαφυγής  1/Λ  Αύτη εξαρτάται από το είδος των χρησιμοποιηθέντων υλικών 

κατασκευής (θερμική αγωγιμότης αυτών), την περιεκτικότητα είς υγρασίαν και το πάχος των. Η θερμομονωτική ικανότης 

αυξάνει, ως γνωστόν, με την   αύξησιν του πάχους των χρησιμοποιηθέντων υλικών κατασκευής. 

 

      4.1.1. Η θερμική αγωγιμότης εις τα στερεά υλικά κατασκευής  εξαρτάται: 

 

      4.1.1.1.  από το ποσοστόν του φαινομένου υλικού όγκου του στερεού το οποίον καταλαμβάνεται από εγκεκλεισμένων 

αέρα υπό μορφήν μικροκυψελίδων. Ο αήρ ως και κάθε αέριον, έχει μεγαλυτέραν αντίστασιν   θερμοδιαφυγής από 

οποιοδήποτε στερεόν, εφ` όσον ηρεμεί. Ούτω, το φαινόμενον ειδικόν βάρος του υλικού είναι μία   πρώτη ένδειξις της 

μικράς ή μεγάλης θερμικής αγωγιμότητος  αυτού. Οσον μικρότερον είναι το φαινόμενον ειδικόν βάρος του   υλικού, 
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τόσον μικροτέρα είναι κατ` αρχήν η θερμική   αγωγιμότης αυτού, δεδομένου ότι ο μεν ακινητοποιηθείς εντός   των 

κυψελίδων αήρ αποτελεί την μόνωσιν, το δε στερεόν υλικόν  αποτελεί την θερμικήν γέφυραν. 

 

      4.1.1.2  από το μέγεθος και την διανομήν των κυψελίδων.  Οσον μικρότεραι, ισομεγέθεις και ομοιομόρφως 

κατανεμημέναι  είναι αι κυψελίδες αι περιέχουσαι τον αέρα, τόσον καλύτερον ακινητοποιείται ούτος και τόσον μικροτέρα 

είναι η θερμική αγωγιμότης του υλικού. Κλεισταί κυψελίδες παρέχουν πολύ  καλυτέραν ακινητοποίησιν του αέρος έναντι 

διαρηγμένων   τοιούτων και συνεπώς καλυτέραν θερμομόνωσιν. 

 

      4.1.1.3  από την θερμικήν αγωγιμότητα της ύλης, η οποία αποτελεί    τον σκελετόν του μονωτικού υλικού. Η θερμική 

αγωγιμότης του υλικού, το οποίον σχηματίζει τα τοιχώματα των κυψελίδων, εξαρτάται από την προέλευσίν του               

(πετρώδης, υαλώδης, φυτική κλπ.) και τον συντελεστήν θερμικής αγωγιμότητος που έχει ως συμπαγές υλικόν. Δια τον 

λόγον αυτόν δεν είναι δυνατόν να προσδιορίζεται η θερμομονωτική ικανότης ενός μονωτικού υλικού από μόνον το               

φαινόμενον ειδικόν βάρος αυτού. 

 

      4.1.1.4  από την περιεκτικότητα εις υγρασίαν. Η εξάρτησις της θερμικής αγωγιμότητος εκ της υγρασίας οφείλεται αφ` 

ενός μεν εις την αντικατάσταιν μέρους    του εγκιβωτισμένου αέρος υπό του ύδατος, το οποίον έχει   αυτό καθ` εαυτό 25 

φοράς μεγαλυτέραν θερμικήν αγωγιμότητα  εκείνης ηρεμούντος αέρος, αφ` ετέρου δε εις την διακίνησιν    υδρατμού 

μεταξύ των κυψελίδων με συνέπειαν μεταφοράν  θερμικών φορτίων.  Υλικά έχοντα κλειστάς κυψελίδας είναι μη 

υδροπερατά και δεν  επηρεάζονται εκ της υγρασίας. 
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      4.1.2   Εις την περίπτωσιν εξωτερικών στοιχείων κατασκευής      κατεσκευασμένων εις στρώσεις (τοίχοι και οροφαί) 

δύναται   ακατάλληλος διάταξις των στρώσεων να οδηγήση εις την δημιουργίαν ύδατος συμπυκνώσεως εις το 

εσωτερικόν των   στοιχείων, με συνέπειαν αύξησιν του συντελεστού θερμικής   αγωγιμότητος ή και εις την διαβροχήν των, 

με σοβαρωτέρας    συνεπείας. Εάν η επί της θερμής πλευράς του τοίχου στρώσις      είναι διαπερατή υπό του υδρατμού, 

τότε ο υδρατμός οδεύει πρός    την εξωτερικήν στρώσιν και υγροποιείται επί της έσω επιφανείας της εξωτερικής 

στρώσεως, ιδιαιτέρως όταν η   θερμοκρασία αυτής είναι χαμηλοτέρα του σημείου δρόσου, διαβρέχων τον τοίχον, με 

κίνδυνον να μεταβληθή εις πάγον  εν περιπτώσει παγετού και να προκαλέση καταστροφάς λόγω της διογκώσεώς του. Η 

δημιουργία ύδατος συμπυκνώσεως εις το εσωτερικόν των στοιχείων    κατασκευής δύναται να προληφθή: 

 

      4.1.2.1  δια μειώσεως της σχετικής υγρασίας του αέρος εις τους  εσωτερικούς χώρους (π.χ. δια καλού αερισμού) 

 

      4.1.2.2  δι` αυξήσεως της αντιστάσεως εις την διαπερατότητα υδρατμού της θερμής πλευράς των τοίχων και οροφών  

(π.χ. δια της παρεμβολής φραγμάτων υδρατμού) 

 

      4.1.2.3  δια μειώσεως της αντιστάσεως εις την διαπερατότητα  υδρατμού της ψυχράς πλευράς των τοίχων (π.χ. 

χρησιμοποίησις   υλικών με μικράν αντίστασιν εις την διαπερατότητα υδρατμού, ώστε η ψυχρά πλευρά να έχη την 

δυνατότητα εξατμίσεως). 

 

      4.2  Διαπερατότης εις αέρα των στοιχείων κατασκευής και ιδιαιτέρως των εξωτερικών (παράθυρα και θύραι) 
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      4.2.1    Τοίχοι και οροφαί, ιδίως όταν είναι επιχρισμένα, έχουν   γενικώς μικράν διαπερατότητα εις αέρα και η εκ της 

αιτίας   αυτής απώλεια θερμότητος, λόγω θερμικής μεταφοράς, είναι  μικρά. Αντιθέτως μεγάλαι ποσότητες θερμότητος 

χάνονται δια των   αρμών των παραθύρων και των θυρών και δια τούτο πρέπει   όλοι οι αρμοί να σφραγίζωνται καλώς. 

Τούτο ισχύει   ιδιαιτέρως δια τους αρμούς μεταξύ του πλαισίου του  παραθύρου και του τοίχου, καθώς και δια τους 

αρμούς  διαστολής εις στοιχεία κατασκευής μεγάλης επιφανείας  Είς την περίπτωσιν παραθύρων κλειομένων ιδιαιτέρως 

αεροστεγώς, π.χ. δια χρησιμοποιήσεως παρεμβυσμάτων εξ ελαστικού, είναι σκόπιμον να παρέχεται δυνατότης 

ελεγχομένου αερισμού δια θυρίδων αερισμού ή παρομοίων, δια  λόγους υγιεινής διαβιώσεως. 

 

      4.2.2     Αναπνοή δια των τοίχων με την έννοιαν της ανανεώσεως του  αέρος εις τους εσωτερικούς χώρους δεν 

γίνεται. 

 

      4.2.3     Η εμφάνισις ύδατος συμπυκνώσεως εις την εσωτερικήν πλευράν   των τοίχων και οροφών δεν δύναται να 

αποφευχθή υπό δυσμενείς συνθήκας (μεγάλη σχετική υγρασία του χώρου, ιδιαιτέρως εις, μικρούς, πυκνώς 

διατεταγμένους χώρους υπό ισχυρόν παγετόν) ούτε δι` υλικών επιστρώσεως αδιαπεράτων εις τον υδρατμόν (φράγματα 

υδρατμού) ούτε δια προστασίας εκ   της υγρασίας (επίχρισμα κλπ.).    Μόνον ικανοποιητική θερμομόνωσις των τοίχων 

και οροφών   μειώνει τον κίνδυνον της εμφανίσεως ύδατος συμπυκνώσεως. Είς την περίπτωσιν χώρων σπανίως ή 

ουδόλως θερμαινομένων (μαγειρείων ή λουτρών) η εμφάνισις ύδατος συμπυκνώσεως εις  τας εσωτερικάς επιφανείας 

των τοίχων και οροφών δεν δύναται  να παρεμποδισθή ακόμη και με την καλλιτέραν θερμομόνωσιν. 
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      4.3   Θερμοχωρητικότης των στοιχείων κατασκευής 

 

      4.3.1 Η θερμοχωρητικότης των τοίχων και των οροφών συμβάλλει εις το  να εμποδίζεται, κατά μεν τον χειμώνα η 

ταχεία ψύξις των χώρων, μετά την διακοπήν της θερμάνσεως, κατά δε το καλοκαίρι η ταχεία θέρμανσίς των. Το 

αποτέλεσμα είναι τόσον καλλίτερον  όσον μεγαλυτέρα είναι η θερμοχωρητικότης των στοιχείων κατασκευής και  όσον 

ευνοϊκωτέρα είναι η θέσις αυτών μέσα εις  το χώρον. 

 

      4.3.2  Οταν οι εξωτερικοί τοίχοι ή αι οροφαί πρέπει να λειτουργήσουν  ως ταμιευταί εξισορροπήσεως των 

θερμοκρασιακών διακυμάνσεων, τότε πρέπει να τοποθετήται επί της εξωτερικής πλευράς αυτών   μια μονωτική στρώσις 

με μεγάλην κατά το δυνατόν αντίστασιν   θερμοδιαφυγής (εξωτερική μόνωσις). 
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5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΥΓΗΣ L/Λ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΟΥ   ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΟΣ  K 

 

Δια την εκτίμησιν της θερμομονώσεως ενός στοιχείου  κατασκευής επαρκεί ο υπολογισμός της αντιστάσεως 

θερμοδιαφυγής l/Λ. Δια τον υπολογισμόν  της εγκαταστάσεως θερμάνσεως και δια ερεύνας οικονομικάς απαιτείται ο    

συντελεστής θερμοπερατότητος k.  

 

 Η αντίστασις θερμοδιαφυγής l/Λ ενός στοιχείου κατασκευής       υπολογίζεται από τα πάχη d εις μέτρα των στρώσεων 

των     υλικών και τους αντιστοίχους συντελεστάς θερμικής αγωγιμότητος λ εις kcal/mh c ή w/mk: 

 

                1    d1     d2   d3        dn 

               --- = ---  + -- + --  + ... --   είς m^2*h*οC/kcal ή m^2*K/W 

                Λ     λ1    λ2   λ3        λn   

 

Η αντίστασις θερμοπερατότητος l/k υπολογίζεται ως άθροισμα    των αντιστάσεων θερμικής μεταβάσεως πρός τον 

αέρα και της   αντιστάσεως θερμοδιαφυγής: 

 

1     1      1     1 

--- = ---- + --- + --- 

k     ai     Λ     αa 
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7.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΣ 

 

      7.1 Καθορισμός θερμοκρασιών χώρων 

 

      7.1.1 Η απαιτουμένη θερμοκρασία των θερμαινομένων χώρων 

            κτιρίων, πρός άνετον διαμονήν, καθορίζεται βάσει της χρήσεως 

            των χώρων εις τον Πίνακα 5. 

 

Θερμοκρασία χώρων ενδιαιτήσεως 

----------------------------------------------------------------------- 

Χώροι                                           βαθμ.C 

-------------------------------------------------------------------------- 

1. Κατοικίαι 

Καθημερινά, υπνοδωμάτια,                               + 20 

κουζίναι Προθάλαμοι, διάδρομοι                      + 15 

W.C.                                                                     + 10 

Κλιμακοστάσια                                                    + 22 

Λουτρά 
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      7.1.2  Αι θερμοκρασίαι των χώρων θεάτρων, εργοστασίων, νοσοκομείων, εκκλησιών κλπ. θα καθορίζωνται κατόπιν 

μελέτης των ειδικών συνθηκών και απαιτήσεων, κατά περίπτωσιν. 

 

      7.1.3  Είς συνεχές σύστημα δομήσεως μεταξύ εκτισμένων κτιρίων και δι` όσον τμήμα ευρίσκονται εν επαφή, ως 

θερμοκρασία   του γειτνιάζοντος κτιρίου, εφ` όσον τούτο θερμαίνεται δια   τινος συστήματος θερμάνσεως, δια του 

οποίου επιτυγχάνεται   μέση θερμοκρασία εικοσιτετραώρου κατ` ελάχιστον +15 β.C  λαμβάνεται ή των + 15 β.C, εφ` όσον 

τούτο δεν θερμαίνεται     λαμβάνεται δια την Ζώνην Α ή των + 10 β.C δια την Ζώνην Β ή των  + 7 β.C και δια την Ζώνην Γ ή 

των + 3 β.C. 

 

      7.1.4  Ως μη θερμαινόμενοι χώροι θεωρούνται χώροι των οποίων η  θερμοκρασία δεν ανταποκρίνεται πρός τας 

τιμάς του Πίνακος 5  εν συναρτήσει του λειτουργικού προορισμού των 

 

 

    7.1.5  Ως θερμοκρασία χώρων ευρισκομένων κάτωθεν επικλινούς μη  μονωμένης στέγης (π.χ. κεραμοσκεπούς ή εκ 

φύλλων  αμιαντοτσιμέντου ) θα λαμβάνεται η μέση ελαχίστη εξωτερική  θερμοκρασία επηυξημένη κατά 3 β.C. Η 

υποκειμένη της στέγης οροφή του τελευταίου ορόφου θα πληροί τας απαιτήσεις της    παραγρ. 7.2.2. Ομοίως, τας 

αυτάς απαιτήσεις της παραγράφου  7.2.2 θα πληροί η επικλινής στέγη, εφ` όσον η εφαρμογή της  μονώσεως γίνει επ` 

αυτής αντί επί της υποκειμένης οροφής του   τελευταίου ορόφου 
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    7.1.6  Ως θερμοκρασία μη θερμαινομένων ημιϋπογείων η υπογείων χώρων μετά θυρών και παραθύρων πρός τον 

εξωτερικών χώρο θα λαμβάνεται δια την Ζώνην Α ή των + 10 β.C, δια την Ζώνην Β ή των + 7 β.C και δια την Ζώνην Γ ή 

των +3 β.C. 

 

    7.1.7  Δια τον υπολογισμόν των πρός το έδαφος απωλειών χώρων εν επαφή πρός το έδαφος, ως θερμοκρασιακή 

διαφορά εσωτερικού  χώρου και εδάφους ΔΤ θα λαμβάνεται το ήμισυ της διαφοράς  της θερμοκρασίας του υπ` όψιν 

χώρου και της μέσης ελαχίστης εξωτερικής θερμοκρασίας. 

 

    7.2   Καθορισμός ορίων θερμικών απωλειών στοιχείων κατασκευής 

 

    7.2.1 Γενικώς οι εξωτερικοί τοίχοι, συμπεριλαμβανομένων και των  στοιχείων εκ σκυροδέματος (υποστυλώματα, δοκοί) 

παντός  κτιρίου, δεν επιτρέπεται να έχουν συντελεστήν θερμοπερατότητος   k μεγαλύτερον των 0,6 kcal/m^2*h*οC ή 0,7 

W/m^2*K. 

 

    7.2.2  Δια πάσαν οριζοντίαν επιφάνειαν και οροφήν, η οποία αποχωρίζει θερμαινόμενον χώρον εκ του ελευθέρου 

αέρος, είτε πρός τα άνω    είτε πρός τα κάτω (π.χ. κατασκευή επί υποστυλωμάτων PILOTIS),    δέον όπως ο συντελεστής 

θερμοπερατότητος k μη υπερβαίνει το    όριον των 0,4 kcal/m^2*h*oC ή 0,5 W/m^2*K. 
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    7.2.3  Δάπεδα κείμενα επί του εδάφους ή δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη θερμαινομένου χώρου (υπογείου, 

ημιϋπογείου, ισογείου ή και   ορόφου) δέον όπως έχουν συντελεστήν θερμοπερατότητος μη   υπερβαίνοντα τα κάτωθι 

όρια κατά Ζώνην: 

 

 δια την Ζώνην Α k <= 2,6 kcal/m^2*h*oC ή 3,0 W/m^2*K 

 δια την Ζώνην Β k <= 1,6 kcal/m^2*h*oC ή 1,9 W/m^2*K 

 δια την Ζώνην Γ k <= 0,6 kcal/m^2*h*oC ή 0,7 w/m^2*K 

 

    7.2.4  Διαχωριστικοί τοίχοι πρός μη θερμαινομένους κλειστούς χώρους δέον όπως έχουν συντελεστήν 

θερmοπερατότητος μη υπερβαίνοντα  τα κάτωθι όρια κατά Ζώνην: 

 

 δια την Ζώνην Α k <= 2,6 kcal/m^2*h*oC ή 3,0 W/m^2*K 

 δια την Ζώνην Β k <= 1,6 kcal/m^2*h*oC ή 1,9 W/m^2*K 

 δια την Ζώνην Γ k <= 0,6 kcal/m^2*h*oC ή 0,7 W/m^2*K 

            

      7.3   Καθορισμός ορίων θερμικών απωλειών κτιρίων 

 

 

   7.3.5  Απώλεια θερμότητος εξ αερισμού 
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    7.3.5.1 Παράθυρα 

 

Δια να περιοριστούν αι απώλειαι θερμότητος εξ αερισμού  πρέπει να χρησιμοποιούνται εξωτερικαί θύραι και παράθυρα, 

πολύ καλής κατασκευής εκ ξύλου μη υποκειμένου εις παραμόρφωσιν ή εξ αλουμινίου ειδικών διατομών, φέροντα 

στεγανοποιητικά συστήματα είτε ευκόλως αλλασσόμενα είτε μη υποκείμενα εις γήρανσιν. Βελτίωσις των ξυλίνων 

κατασκευών δύναται να επέλθη εις σημαντικόν βαθμόν δια της χρησιμοποιήσεως στεγανοποιητικών λωρίδων 

αφρώδους ελαστικού εις τους αρμούς,  αντικαθισταμένων κατά διαστήματα. Είς τας συνήθεις κατοικίας, δια λόγους 

υγιεινής, δεν πρέπει  να επιδιώκεται πλήρως η στεγανοποίησις των θυρών και  παραθύρων εφ` όσον δεν προβλέπεται 

σύστημα αερισμού. Επί άλλων ειδικής χρήσεως κτιρίων, (π.χ. σχολείων, γραφείων   θεάτρων κλπ.) δύναται να γίνεται 

πλήρης στεγανοποίησις και  να προβλέπεται ειδική διάταξις ελεγχομένου αερισμού  αποτελούντος αντικείμενον ειδικής 

μελέτης. 

 

    7.3.5.2  Εξωτερικά τμήματα κατασκευής  Είς αρμούς επί της περιβαλλούσης επιφανείας του κτιρίου  και ιδιαιτέρως εις 

διαμπερείς αρμούς μεταξύ προκατασκευασμένων τμημάτων ή μεταξύ προκατασκευασμένων τμημάτων και του             

φέροντος σκελετού, πρέπει να λαμβάνωνται μέτρα ώστε ούτοι  να είναι διαρκώς και πρακτικώς αδιαπέρατοι από τον 

αέρα. 

 

    7.3.6  Συνολική απώλεια θερμότητος κτιρίου τινος  Κατά τον υπολογισμόν της συνολικής απωλείας θερμότητος             

πρέπει να συνυπολογίζωνται αι απώλειαι θερμότητος εξ  αερισμού και αι εκ μεταδόσεως (Βλέπε παρατήρηση). Ο δια 

λόγους υγιεινής απαιτούμενος ελάχιστους αριθμός εναλλαγών αέρος δύναται να καθορίση τας απωλείας              
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θερμότητος εξ αερισμού. Η απαιτουμένη ελαχίστη ποσότης   αλλασομένου αέρος δια κατοικίας θεωρείται ή 0,8 V/H             

όπου V ο εσωτερικός όγκος του κτιρίου. 

        

    7.4   Οικονομικώς βελτίστη θερμομόνωσις Δια της κατά την παράγρ. 7.3 απαιτουμένης θερμομονώσεως            

μειώνονται σημαντικώς αι δαπάναι θερμάνσεως δι` ελαττώσεως   των απωλειών της θερμότητος.  Αύξησις της θερμικής 

προστασίας των κτιρίων πέραν των ορίων της παραγράφου 7.3 επιφέρει περαιτέρω ελάττωσιν των θερμικών            

απωλειών, πλήν όμως δια μεταβαλλόμενα μέτρα θερμικής προστασίας  και κόστος ενεργείας, το άθροισμα των 

δαπανών θερμάνσεως και αποσβέσεως κόστους θερμικών μονώσεων έχει ένα ελάχιστον όριον. Η θερμομόνωσις η 

οποία αντιστοιχεί εις το όριον αυτό καλείται οικονομικώς βελτίστη θερμομόνωσις. Δι` υπολογιστού της θερμικής            

προστασίας ενός κτιρίου βάσει των τιμών της οικονομικώς  βελτίστης θερμομονώσεως δύναται να επιτευχθή περαιτέρω 

μείωσις   της αναγκαίας ενεργείας δια θέρμανσιν. 

 

        Δια τούτο εις την περίπτωσιν κτιρίων μεγάλων ή σημαντικής αναλώσεωςκαυσίμων συνιστάται ο υπολογισμός της 

βελτίστης θερμομονώσεως και η εφαρμογή θερμομονώσεων με τας οικονομικώς βελτίστας τιμάς, εφ` όσον αι τιμαί 

αυταί km είναι μικρότεραι των τιμών του Πίνακος 6. 

 

    Δια τον υπολογισμόν της βελτίστης θερμομονώσεως πρέπει να δίδεται  προσοχή ιδιαιτέρως εις τους ακολούθους 

παράγοντας επιρροής: 

 

    Κλιματολογικοί : θερμοκρασία αέρος εκτός του κτιρίου, θέσις κτιρίου,  περίοδος θερμάνσεως, κλπ 
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      Κατασκευαστικοί: γεωμετρικό σχήμα κτιρίου, μέγεθος παραθύρων, ποιότης παραθύρων, μόνωσις των τοίχων και 

των   οροφών, κλπ. 

 

    Συστήματος θερμάνσεως: εκλογή συστήματος της εγκαταστάσεως θερμάνσεως  και μεθόδου ρυθμίσεως  

 

    Οικονομικοί    

 Κόστος ενεργείας, κόστος κατασκευής της εγκαταστάσεως θερμάνσεως, κόστος κατασκευής του                        

κτιρίου, κόστος εξυπηρετήσεως κεφαλαίου, διάρκεια   ζωής του κτιρίου κλπ. 

 

    7.5   Ειδικαί οδηγίαι 

 

          Συνιστάται τα θερμαντικά σώματα να εφοδιάζωνται με ειδικούς,  θερμοστατικής λειτουργίας, ρυθμιστάς (π.χ. 

θερμοστατικάς βαλβίδας εις θερμάνσεως, δια θερμού ύδατος) δια των οποίων η  κατανάλωσις θερμικής ενεργείας 

προσαρμόζεται πρός την εκάστοτε θερμοκρασίαν του χώρου επηρεαζομένην ακόμη και εκ της ηλιακής  ακτινοβολίας ή 

των ανέμων.            Ομοίως συνιστάται η εφαρμογή τετραόδου ή τριόδου ρυθμιστικής      βαλβίδος με αντισταθμιστικόν 

θερμοστάτην εξωτερικής  θερμοκρασίας, καθώς και η ρύθμισις της θερμοκρασίας του ύδατος   κατά ζώνας δια 

τριόδων ρυθμιστικών βαλβίδων και θερμοστατών  κατά ζώνας, ώστε να επιτυγχάνεται προσαρμογή της καταναλώσεως            

θερμότητος πρός τας εκάστοτε ειδικάς καιρικάς συνθήκας. Επίσης συνιστάται η τοποθέτησις ωρολογιακού 

προγραμματιστού   περιοδικής διακοπής της θερμάνσεως ή μειώσεως της θερμοκρασίας των χώρων κατά την 

διάρκειαν της νυκτός, εφ` όσον η θέρμανσις λειτουργεί καθ` όλον το εικοσιτετράωρον. 
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8.    ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΩΣ 

 

    8.1   Τοίχοι 

 

    8.1.1  Προστασία έναντι καιρικών συνθηκών 

 Εξωτερικοί τοίχοι εκ τοιχοποιϊας άνευ εξωτερικού επιχρίσματος πρέπει να κατασκευάζωνται εξ υλικών χρίσματος πρέπει 

να κατασκευάζωνται εξ υλικών ανθεκτικών εις τον παγετόν και ει την βροχήν. Επί της εξωτερικής πλευράς πρέπει να γίνη 

επιμελής αρμολόγησις δια τσιμεντοκονίας. Εξωτερικοί τοίχοι, οι οποίοι δεν ανταποκρίνεται πρός τους ανωτέρω όρους, 

πρέπει δια την προστασίαν των εκ της διαβροχής να φέρουν επί της εξωτερικής πλευράς των υδατοστεγές επίχρισμα  ή 

άλλην ικανοποιητικήν προστασίαν, π.χ. επένδυσιν δια πλακών κεραμικών, φυσικού λίθου, τεχνητών λιθίνων πλακών ή 

ισοδυνάμων υλικών. Ειδική επιμέλεια πρέπει να καταβάλλεται δια την προστασίαν εκ την καιρικών συνθηκών των τοίχων 

του κτιρίου οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι εις τους ψυχρούς ανέμους και εις  περιοχάς ηυξημένων βροχοπτώσεων όλων των 

τοίχων οι οποίοι είναι εκτεθειμένοι εις τους ανέμους. 

 

    8.1.2  Διάτρησις εξωτερικών τοίχων 

Γενικώς εις περιπτώσεις διατρήσεως των εξωτερικών τοίχων δια την δίοδον σωληνώσεων υδρεύσεως, αποχετεύσεως ή 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, επιβάλλεται ή λήψις μέτρων δια την προστασίαν της θερμικής μονώσεως έναντι της εισόδου 

ύδατος ή υγρασίας. 
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    8.2   Παράθυρα και θύραι 

  Είς εξωτερικούς τοίχους χώρων διαμονής συνιστάται ή τοποθέτησις παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών 

υαλοπινάκων: 

 

 δια την Ζώνην Β εις τας πλευράς του κτιρίου τας εκτεθειμένας  εις τους επικρατούντας ψυχρούς ανέμους  

 δια την Ζώνην Γ γενικώς εις όλας τας πλευράς του κτιρίου. 

 

    Ειδικώτρον δια την Ζώνην Γ εις περιοχάς υψομέτρου μεγαλυτέρου των600 m, εις εξωτερικούς τοίχους χώρων διαμονής 

επιβάλλεται η τοποθέτησις παραθύρων διπλών ή μετά διδύμων ή διπλών υαλοπινάκωνεις όλας τας πλευράς του κτιρίου. 

 

    8.3  Οροφαί και δάπεδα -Προστασία έναντι υγρασίας  Οροφαί χώρων ευρισκομένων κάτωθεν πλυντηρίων, 

μαγειρείων,           λουτρών, αποχωρητηρίων και ετέρων υγρών χώρων πρέπει να  προστατεύωνται κατά της υγρασίας.           

Η προστασία κατά της υγρασίας θα εφαρμόζεται ακόμη και επί δαπέδων κειμένων κατ` ευθείαν επί του φυσικού 

εδάφους. 
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Εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.  (άρθρο 26 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989) 

 1. Γενικά: 

α. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτιρίου περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις ύδρευσης (δηλαδή τις 

εγκαταστάσεις διανομής και αποθήκευσης νερού χρήσης, τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διανομής και αποθήκευσης 

ζεστού νερού χρήσης), τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό ή αφρό χαμηλής διόγκωσης, τις εγκαταστάσεις 

αποχέτευσης λυμάτων, απόβλητων και ομβρίων ή άλλων καθαρών νερών, καθώς και τις διάφορες συνδέσεις μέσα ή έξω 

από το κτίριο, που σκοπό έχουν την τροφοδοσία του με νερό ή την απομάκρυνση λυμάτων, αποβλήτων και ομβρίων. 

β. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής, 

ασφάλειας και άνεσης των ατόμων που χρησιμοποιούν (κατοικούν, εργάζονται ή παρευρίσκονται) τα κτίρια, καθώς και η 

ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών. Να λαμβάνεται πρόνοια ώστε η δικλείδα γενικής παροχής να είναι προσιτή και 

σε άτομα με ειδικές ανάγκες, χρήστες αμαξιδίων. 

γ. Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και οι συστάσεις και 

οδηγίες καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς ή και τις εγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες ή εμπειρικά, αν δεν 

υπάρχουν τα πιο πάνω. Ειδικότερα, για τις εγκαταστάσεις ύδρευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της τεχνικής οδηγίας του 

ΤΕΕ, (ΤΟΤΕΕ 2411/1986). Για τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 

2412/1986 που εγκρίθηκε με την ΕΗ1/0120/7.3.1988 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
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Έργων (ΦΕΚ 177/Β) και για τις εγκαταστάσεις πυρόσβεσης με νερό οι διατάξεις της ΤΟΤΕΕ 2451/1986 που εγκρίθηκε με την 

ΕΗ1/455/12.11.1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 632/Β). 

δ. Οι όροι διάθεσης των λυμάτων ή των αποβλήτων καθορίζονται σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη ΕΙΒ/221/1965 

(ΦΕΚ 138/Β) όπως κάθε φορά ισχύει και των διοικητικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτή. 

ε. Η ενσωμάτωση στοιχείων της υδραυλικής εγκατάστασης στον φέροντα οργανισμό απαγορεύεται. Ενσωμάτωση αυτών 

στα μη φέροντα μέρη της οικοδομής πρέπει να αποφεύγεται, στις περιπτώσεις όμως που είναι αναπόφευκτη, επιτρέπεται 

εφόσον: 

αα. Πιθανή βλάβη του κτιρίου ή της υδραυλικής εγκατάστασης από σεισμό ή άλλη αιτία δεν θα επιφέρει αχρηστία στην 

υδραυλική εγκατάσταση ή βλάβη στην οικοδομή και γενικά η αποκατάσταση των βλαβών να είναι σχετικά εύκολη, 

σύντομη και οικονομική. 

ββ. Δεν δημιουργούνται κακοτεχνίες και αντιαισθητικές κατασκευές. 

γγ. Εξασφαλίζονται ελεύθερη συστολή - διαστολή των σωληνώσεων και έντεχνα τελειώματα. 

δδ. Τα ενσωματούμενα υλικά είναι κατάλληλα σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και την τεχνική εμπειρία και δεν 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 
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Η στήριξη και η διέλευση των στοιχείων των υδραυλικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται στα φέροντα και μη τμήματα της 

οικοδομής, εφόσον έχει γίνει σχετική πρόβλεψη από τη στατική και αντισεισμική μελέτη και εφαρμόζονται οι παραπάνω 

διατάξεις αα, ββ, γγ, δδ της παρούσας υποπαραγράφου. 

Εάν δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στη στατική και αντισεισμική μελέτη είναι δυνατό να επιτραπούν διελεύσεις και στηρίξεις 

σε φέροντα ή μη τμήματα της οικοδομής, εάν δεν ελαττώνεται κάτω απ' τα επιτρεπτά όρια η φέρουσα ικανότητα και 

αντοχή αυτών, μετά από έγγραφη βεβαίωση του επιβλέποντα τις στατικές εργασίες μηχανικού, εφαρμοζόμενων και πάλι 

των διατάξεων αα, ββ, γγ, δδ της παρούσας υποπαραγράφου. 

στ. Εφόσον οι κλιματολογικές συνθήκες το απαιτούν, οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία από τον παγετό, σε όλα τα τμήματα των εγκαταστάσεων. 

ζ. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι υπολογισμένες και κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 

να μη δημιουργείται θόρυβος κατά τη λειτουργία τους ούτε να διευκολύνεται η μετάδοση του θορύβου. 

Σε χώρους με ειδικές απαιτήσεις στάθμης θορύβου, πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα (π.χ. στήριξη των σωληνώσεων 

στην εξωτερική παρειά των τοίχων που περιβάλλουν τους χώρους με παρεμβολή ηχομονωτικού υλικού κ.λ.π.). 

2. Εγκαταστάσεις ύδρευσης: 

α. Σε κάθε νέο κτίριο ή αυτοτελές τμήμα κτιρίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έστω και πρόσκαιρα από ανθρώπους, 

πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο υδροληψίας με καθαρό, δροσερό και πόσιμο νερό, σε επαρκή ποσότητα. 
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β. Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης πρέπει να πληρούν τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους β, γ, ε, στ και ζ της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου. 

γ. Για κάθε νεοανεγειρόμενο ή υφιστάμενο κτίριο ή τμήμα κτιρίου, εφόσον η απαιτούμενη ποσότητα νερού μπορεί να 

διατεθεί από δημοτικό ή δημόσιο αγωγό ύδρευσης, η σύνδεση με το δημοτικό ή δημόσιο δίκτυο ή αγωγό ύδρευσης είναι 

υποχρεωτική. 

δ. Όταν δεν υπάρχει δημοτικό ή δημόσιο δίκτυο ύδρευσης ή όταν υπάρχει μεν αλλά οι διατιθέμενες ποσότητες του δικτύου 

είναι ανεπαρκείς για τις ανάγκες του κτιρίου ή του χώρου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ιδιωτικές πηγές νερού, οι οποίες 

ελέγχονται περιοδικά για την καταλληλότητα του νερού από την αρμόδια υπηρεσία. 

ε. Οποιαδήποτε σύνδεση της εγκατάστασης ύδρευσης κτιρίου, το οποίο τροφοδοτείται από δημόσιο ή δημοτικό αγωγό 

ύδρευσης, με άλλες πηγές νερού απαγορεύεται. Απαγορεύεται επίσης η διασύνδεση της εγκατάστασης ύδρευσης με 

οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση νερού (π.χ. πυρόσβεσης). 

στ. Η σύνδεση της εγκατάστασης ύδρευσης με τους υδραυλικούς υποδοχείς ή τις συσκευές που τροφοδοτεί πρέπει να 

γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η ρύπανση ή η μόλυνση του νερού από τα λύματα ή απόβλητα. 

ζ. Εάν σε ένα κτίριο υπάρχουν, εκτός από την εγκατάσταση ύδρευσης που τροφοδοτείται από δημόσιο ή δημοτικό αγωγό, 

και άλλες εγκαταστάσεις νερού, όπως π.χ. πυρόσβεσης ή βιομηχανικής επεξεργασίας, οι οποίες τροφοδοτούνται από 

άλλες πηγές ύδρευσης τότε όλες οι σωληνώσεις και οι λήψεις πόσιμου νερού πρέπει να χαρακτηρίζονται με χρώματα και 
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επιγραφές και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις να φέρουν σε όλες τις λήψεις τους επιγραφές της ακαταλληλότητας του νερού 

για πόσιμη χρήση. 

η. Εάν για την τροφοδότηση ενός κτιρίου απαιτείται η χρήση αντλιών, οι αντλίες απαγορεύεται να συνδεθούν απ' ευθείας 

επί των σωληνώσεων του δημοτικού ή δημόσιου αγωγού ύδρευσης, αλλά πρέπει να αναρροφούν από ανοικτή δεξαμενή, 

η οποία τροφοδοτείται από το δίκτυο ή αγωγό ύδρευσης. 

θ. Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που να εξασφαλίζουν απόλυτα συνθήκες υγιεινής 

και ασφάλειας για τα άτομα που τις χρησιμοποιούν, κατάλληλης αντοχής, στεγανότητας και αντοχής σε διάβρωση, όπως 

προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις (κανονισμοί, τεχνικές οδηγίες κ.λ.π.) 

3. Εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων: 

α. Σε κάθε νέα κατοικία πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον χώρος υγιεινής και ένας χώρος ή τμήμα χώρου παρασκευής 

τροφής (κουζίνα) καθώς και εγκατάσταση ύδρευσης και εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων. Οι κατ' ελάχιστο 

απαιτούμενοι υποδοχείς σε κάθε κατοικία είναι: λεκάνη αποχωρητηρίου, νιπτήρας και υποδοχέας γενικής καθαριότητας 

(λουτήρας ή λεκάνη καταιονιστήρα) σε ενιαίο ή χωριστούς χώρους υγιεινής και ένας νεροχύτης στο χώρο παρασκευής 

φαγητού. 

β. Σε κάθε κτίριο ή χώρο, νέο ή υφιστάμενο, οποιασδήποτε χρήσης, όπου προβλέπεται παραμονή, εργασία ή παρουσία 

ατόμων, επιβάλλεται η ύπαρξη κατάλληλου πλήθους αποχωρητηρίων και νιπτήρων, καθώς και λοιπών υδραυλικών 
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υποδοχέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εφόσον από τον προορισμό του κτιρίου ή του χώρου προβλέπεται, σε 

μη σπάνιες περιπτώσεις, η παραμονή των αυτών προσώπων πέραν του 12ωρου ή υπάρχει πιθανότητα τα άτομα του 

χώρου να εκτεθούν σε υπερβολική θερμότητα ή να μολυνθεί το δέρμα τους από δηλητηριώδεις, βλαπτικές ή ερεθιστικές 

ουσίες, πρέπει να υπάρχουν και υποδοχείς γενικής σωματικής καθαριότητας (λουτήρας ή λεκάνη καταιονιστήρα), σε 

κατάλληλο πλήθος και διάταξη. 

γ. Σε κάθε κτίριο ή χώρο, όπου προβλέπεται η ύπαρξη σημείου υδροληψίας ή υδραυλικού υποδοχέα οποιουδήποτε είδους, 

πρέπει να υπάρχει εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων. 

Κατ' εξαίρεση τούτο δεν ισχύει, προκειμένου για πυροσβεστικά σημεία υδροληψίας, για σημεία υδροληψίας δεξαμενής ή 

δοχείων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση νερού και σε σημεία υδροληψίας που δεν βρίσκονται στο εσωτερικό του 

κτιρίου, εφόσον ο φυσικός αποδέκτης μπορεί να παραλάβει τις σχετικές ποσότητες νερού και η χρήση του σημείου 

υδροληψίας δεν δημιουργεί προβλήματα καθαριότητας. 

δ. Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων ενός κτιρίου ή ενός χώρου περιλαμβάνει τους υδραυλικούς 

υποδοχείς (εφόσον υπάρχουν), τα δίκτυα σωληνώσεων, τις οσμοπαγίδες, τα σημεία καθαρισμού, τις διατάξεις αερισμού, 

δηλαδή εισόδου και κυκλοφορίας αέρα στο σύστημα, τόσο για την προστασία των παγίδων από σιφωνισμό, όσο και για 

την απομάκρυνση των οσμών και αερίων και τη σύνδεση με το σύστημα διάθεσης λυμάτων ή αποβλήτων μέσω γενικής 

παγίδας (μηχανοσίφωνα). 
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ε. Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων πρέπει να πληρούν τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους β, 

γ.ββ, δ, ε, στ και ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

στ. Οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης πρέπει σ' όλη τους την έκταση να είναι στεγανές στις παρουσιαζόμενες εσωτερικές και 

εξωτερικές πιέσεις ρευστών (υγρών ή αερίων). 

ζ. Απαγορεύεται η σύνδεση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων με εγκαταστάσεις αποχέτευσης 

ομβρίων σε οποιοδήποτε σημείο, πλην του παντορροϊκού δημόσιου ή δημοτικού αγωγού αποχέτευσης. 

η. Όλοι οι υδραυλικοί υποδοχείς ή τα σημεία αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το δίκτυο σωληνώσεων μέσω 

οσμοπαγίδας, χωριστά ή ομαδικά. Κατά τη σχεδίαση και κατασκευή της εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα, ώστε η υδάτινη σφραγίδα των οσμοπαγίδων να διατηρείται κανονικά κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. 

Επίσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι σωληνώσεις και οι οσμοπαγίδες να μπορούν να καθαριστούν εύκολα μέσω 

ανοιγμάτων ή σημείων καθαρισμού (π.χ. τάπες, φρεάτια κ.λ.π.) και να μην έχουν τυφλά σημεία. 

θ. Εγκαταστάσεις αποχέτευσης λυμάτων ή αποβλήτων ή τμήματά τους, που βρίσκονται χαμηλότερα από τη στάθμη 

υπερύψωσης, πρέπει να προστατεύονται με τρόπο που να αποκλείεται η εισροή των υγρών της στάθμης στην 

εγκατάσταση. 
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ι. Οι απολήξεις των κατακόρυφων στηλών ακαθάρτων ή αερισμού πρέπει να είναι σε τέτοιες θέσεις, ώστε να μην 

αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή ενόχληση και πάντως να μην είναι χαμηλότερα από 1,50 μ. από δάπεδο που βρίσκεται 

στην ίδια στάθμη με δάπεδο χώρου κύριας χρήσης του ίδιου κτιρίου. 

ια. Απαγορεύεται η σύνδεση του συστήματος αερισμού της εγκατάστασης αποχέτευσης με οποιοδήποτε σύστημα 

εξαερισμού χώρων. 

ιβ. Η εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων πρέπει να είναι κατασκευασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μεταξύ εξαρτήματος ή 

συσκευής σημείου υδροληψίας και του σημείου υπερχείλισης υδραυλικών υποδοχέων ή σημείου ή οπής απορροής, να 

υπάρχει κατάλληλο διάκενο αέρα, όπως ορίζουν οι οικείοι κανονισμοί, και να αποκλείεται η μόλυνση της εγκατάστασης 

ύδρευσης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η σύνδεση του υδραυλικού υποδοχέα με απολήξεις σωληνώσεων άλλων πλην 

αποχέτευσης, αερισμού και έκπλυσης. Η στερέωση κρουνών ή σωληνώσεων ύδρευσης επί του υποδοχέα δεν θεωρείται 

απόληξη σωληνώσεων. 

ιγ. Η σύνδεση της εγκατάστασης αποχέτευσης νέου ή υφιστάμενου κτιρίου ή χώρου με δημοτικό ή δημόσιο υπόνομο που 

να δέχεται ακάθαρτα (λύματα ή απόβλητα) είναι υποχρεωτική, εφόσον ο υπόνομος διέρχεται από το δρόμο που έχει 

πρόσβαση το κτίριο. 

ιδ. Η ποιότητα των λυμάτων ή αποβλήτων που μπορεί να συνδεθούν με υπόνομο καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις 

ή τους κανονισμούς της αρχής που διαχειρίζεται τον υπόνομο. Στην περίπτωση αυτή και μόνο οι διατάξεις ή η 
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εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων αποτελεί μέρος της εγκατάστασης αποχέτευσης υπό την έννοια του παρόντος 

άρθρου. 

ιε. Σε περίπτωση που υφιστάμενη εγκατάσταση αποχέτευσης συνδεθεί με νεοκατασκευασμένο υπόνομο, οι υφιστάμενοι 

στεγανοί και απορροφητικοί βόθροι, καθώς και τα μη αναγκαιούντα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης πρέπει να 

αχρηστεύονται ή αποξηλώνονται. Η αχρήστευση γίνεται με πλήρες άδειασμα των βόθρων και με πλήρωσή τους με 

καθαρές γαίες ή λιθορριπή, σε κάθε όμως περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια σφραγιστική στρώση από οπλισμένο 

σκυρόδεμα που θα εντοπίζει τη θέση των βόθρων. Μελλοντική έδραση κτιρίων επ' αυτών πρέπει να αντιμετωπίζει τους 

πιθανούς κινδύνους από την ύπαρξη αυτών. 

ιστ. Όπου δεν είναι δυνατή η αποχέτευση προς υπόνομο ή όπου ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας υπονόμων απαιτεί, 

επιβάλλεται η κατασκευή στεγανού βόθρου (σηπτικής δεξαμενής). Οι στεγανοί βόθροι ή άλλες κατάλληλες για την 

καθίζηση των λυμάτων διατάξεις πρέπει: 

- να έχουν επαρκή χωρητικότητα και κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να είναι κατάλληλοι για τη χρήση που 

προορίζονται. 

- να έχουν στεγανά τοιχώματα, αποκλείοντας διαρροές λυμάτων προς το χώμα και εισροές υπόγειων ή όμβριων 

υδάτων. 

- να έχουν στόμια καθαρισμού και επίσκεψης αεροστεγανά. 
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- να αερίζονται 

- να απέχουν τουλάχιστον 15 μ. από κάθε πηγή νερού και τουλάχιστον 1 μ. από όλα τα όρια του οικοπέδου και τα 

θεμέλια κτιρίου. 

ιζ. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης υποπαραγράφου ιστ, επιτρέπεται η διάθεση των λυμάτων στο φυσικό αποδέκτη 

με σύστημα απορροφητικού βόθρου ή τάφρου, με τις εξής προϋποθέσεις: 

- να έχουν υποστεί καθίζηση σε κατάλληλη διάταξη (π.χ. σηπτικός βόθρος). 

- οι απορροφητικοί βόθροι ή τάφροι να απέχουν τουλάχιστον 15 μ. από υδραγωγεία και 30 μ. από φρέατα ή πηγές 

νερού ή τη θάλασσα. 

- να απέχουν απόσταση από τα θεμέλια ανάλογα με τη σύσταση του εδάφους τέτοια, ώστε να μην προκαλεί τη 

διάβρωση του εδάφους θεμελίωσης. Πάντως, η απόσταση αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 μ. 

Διάθεση αποβλήτων προς το φυσικό αποδέκτη επιτρέπεται με τις παραπάνω προϋποθέσεις, μόνον εφόσον η ποιότητά 

τους είναι σύμφωνη με γενικές ή ειδικές υγειονομικές ή άλλες διατάξεις. 

ιη. Όλα τα εξαρτήματα, συσκευές, κατασκευές επιτόπου του έργου κ.λ.π. της εγκατάστασης αποχέτευσης λυμάτων ή 

αποβλήτων πρέπει να είναι από υλικά κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, με κατάλληλη αντοχή, στεγανότητα, 

απορροφητικότητα σε νερό, επιφανειακή ταχύτητα και αντοχή σε διάβρωση. 
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4. Εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων. 

α. Όλες οι επιφάνειες απορροής ομβρίων ή οι επιφάνειες στέγης κτιρίου ή χώρου νέου ή υφιστάμενου ή οικοπέδου ή 

ανοικτού χώρου, εφόσον προκαλούν ή είναι δυνατό να προκαλέσουν ενόχληση ή συνιστούν κίνδυνο για την υγεία και την 

ασφάλεια των γειτονικών ιδιοκτησιών ή κοινόχρηστων ή δημόσιων χώρων (π.χ. πεζοδρομίων) με την κατάκλυσή τους με 

όμβρια νερά πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων. Απαγορεύεται η ελεύθερη απορροή ομβρίων από 

τα δώματα και τους εξώστες. 

β. Η εγκατάσταση αποχέτευσης ομβρίων περιλαμβάνει τις διαμορφώσεις και τα στοιχεία συλλογής ομβρίων νερών των 

κτιρίων, το δίκτυο των οριζόντιων ή κατακόρυφων υδρορροών, τα απαραίτητα σημεία καθαρισμού, τις αμμοπαγίδες και 

τη σύνδεση με το δημοτικό ή δημόσιο αγωγό ομβρίων ή ακαθάρτων, εφόσον υπάρχει παντορροϊκό σύστημα. Σε 

περίπτωση παντορροϊκού αγωγού, στο δίκτυο υδρορροών πρέπει να προβλεφθούν οσμοπαγίδες σε κατάλληλες θέσεις, 

που να μην ευνοούν τη γρήγορη εξάτμιση του νερού της παγίδας. 

 

 

γ. Εάν δεν υπάρχουν αγωγοί κατάλληλοι για τη διάθεση των ομβρίων, τότε αυτή μπορεί να γίνεται στα ρείθρα των 

πεζοδρομίων. Σε περίπτωση αδυναμίας διάθεσης των ομβρίων και εκεί, είναι δυνατή η διάθεση των ομβρίων σε 

απορροφητικό φρέαρ, με τις εξής προϋποθέσεις: 
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- το φρέαρ να απέχει τουλάχιστον 5 μ. από θεμέλια κτιρίων ή τα όρια του οικοπέδου. 

- το φρέαρ να απέχει τουλάχιστον 5 μ. από υδραγωγεία και 10 μ. από φρεάτια ή πηγές νερού. 

- τα όμβρια να μην έχουν μολυνθεί με λύματα ή απόβλητα, όπως επίσης να έχουν υποστεί καθίζηση φερτών υλών 

σε κατάλληλες οσμοπαγίδες. 

δ. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η συλλογή ομβρίων σε στεγανή δεξαμενή, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Η 

δεξαμενή πρέπει: 

- να έχει επαρκή χωρητικότητα σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες. 

- να έχει στεγανά τοιχώματα που να αποκλείουν τόσο τη διαρροή των ομβρίων, όσο και κυρίως την εισροή 

υπόγειων ή άλλων νερών. 

- να έχει επαρκή αερισμό και στόμια καθαρισμού και επίσκεψης. 

- να απέχει τουλάχιστον 1 μ. από τα όρια του οικοπέδου ή τα θεμέλια κτιρίων και 5 μ. από κάθε πηγή νερού. 
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ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Απόφαση - 3046/304/89 ( ΦΕΚ-59/Δ/3-2-89) ΑΡΘΡΟΝ-27 

 

2.4.1. Λεβητοστάσιο 

 

2.4.1.1. Εάν σε ένα κτίριο ή χώρο υπάρχει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ 45 KW και άνω και 

το θερμαντικό μέσο θερμαίνεται απευθείας (άμεσα), τότε το συγκρότημα παραγωγής του θερμαντικού μέσου πρέπει να 

τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο, καλούμενο λεβητοστάσιο. 

Στο λεβητοστάσιο τοποθετούνται : 

 ένας ή περισσότεροι λέβητες παραγωγής θερμού νερού (θερμοκρασίας μέχρι 110 ο C) ή ατμού πίεσης μέχρι 0,5 BAR ή 

θερμού αέρα (αερολέβητες) ή ατμογεννήτριες συνολικής θερμικής ισχύος 25 KW και άνω και  

 τα στοιχεία διανομής (προσαγωγής και επιστροφής) του θερμαντικού μέσου,  

 το σύστημα προσαγωγής καυσίμου ή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας  

 και το σύστημα απαγωγής των καυσαερίων. 

 

2.4.1.2. Η θέση του λεβητοστασίου στο κτίριο προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη θέση της καπνοδόχου, με τη 

δυνατότητα προσαγωγής των καυσίμων, τη δυνατότητα αερισμού του χώρου του λεβητοστασίου και με την κατάλληλη 

διάταξη των απαιτούμενων σωληνώσεων και την ανάγκη προστασίας του κτιρίου από τους θορύβους που 

προκαλούνται στο χώρο λεβητοστασίου. Απαγορεύεται το λεβητοστάσιο να έχει οποιοδήποτε άνοιγμα προς 

κλιμακοστάσιο (άνοιγμα κουφώματος, αεραγωγό, γρίλλιες κλπ.).  
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Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται πόρτα, που είναι αναγκαία για την πρόσβαση προς αυτό, εφόσον έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

α. Είναι στο σύνολο της σιδερένια και όπου έχει λαμαρίνα το πάχος της είναι 1,5 m. 

β. Δεν έχει γρίλλιες ή οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα. 

γ. Εφάπτεται σε πατούρες της κάσας σε πλάτος τουλάχιστο 25mm. 

δ. Έχει μηχανισμό επαναφοράς στην κλειστή θέση. Εναλλακτικά, η πόρτα αυτή αρκεί να έχει δείκτη πυραντίστασης 

τουλάχιστο μισής ώρας, όπως προκύπτει από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 

2.4.1.3. Το μέγεθος του λεβητοστασίου προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τον αριθμό και τις  διαστάσεις των λεβήτων που 

θα εγκατασταθούν σ' αυτό. 

Κατά τον προσδιορισμό του μεγέθους του λεβητοστασίου, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια, ώστε μνα υπάρχει και ο 

αναγκαίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη συντήρηση των λεβήτων, χωρίς απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή 

ανοιγμάτων. 

Η διάταξη των λεβήτων μέσα στο λεβητοστάσιο πρέπει να είναι τέτοια, ώστε για κάθε λέβητα να εξασφαλίζονται τα εξής: 

α. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγμα της εστίας και του απέναντι τοίχου του 

λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση με το μήκος του λέβητα συν 1 m (αλλά τουλάχιστο 1,5 m στο σύνολο, για λέβητες μέχρι 

300 KW, και τουλάχιστο 2,0 m, για λέβητες πάνω από 300 KW). 

β. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται η έξοδος των 

καυσαερίων και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου ή της απέναντι πλευράς της 

καπνοδόχου πρέπει να είναι ίση με το μισό της απόστασης, όπως αυτή ορίζεται προηγουμένως στο εδάφιο (α) της 

παραγράφου αυτής. 
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Εφόσον υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόσταση αυτή αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό τους. Σε 

περίπτωση που παρεμβάλλεται κάποια συσκευή μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων από το λέβητα και της καπνοδόχου 

(πχ. καπνοσυλλέκτης), θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη απόσταση γύρω από αυτή τουλάχιστο 0,6 m). 

γ. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των άλλων πλευρών του λέβητα και των τοίχων του 

λεβητοστασίου πρέπει να είναι τουλάχιστο 0,6 m. Το ίδιο μέγεθος (0,6 m) ισχύει και για την μεταξύ δύο λεβήτων απόσταση. 

 

δ. Το ελεύθερο ύψος του λεβητοστασίου (μεταξύ δαπέδου και οροφής ή μεταξύ δαπέδου και κάτω παρειάς τυχόν 

υπάρχουσας δοκού) πρέπει να είναι τουλάχιστον: 

(i) 2,20 m - για λέβητες ολικής εγκατεστημένης θερμικής ισχύος μέχρι 70 KW. 

(ii) 2,40m -για λέβητες θερμικής ισχύος από 70KW έως 230KW. 

(iii) 3,00 m - για λέβητες θερμικής ισχύος άνω των 230 KW. Τα ανωτέρω ελάχιστα όρια προκειμένου περί αερολεβήτων 

προσαυξάνονται κατά 50 cm. 

ε. Τα ελάχιστα απαιτούμενα ελεύθερα ύψη της περίπτωσης (δ) αυξάνονται για να εξασφαλίσουν ελεύθερο ύψος μεταξύ 

του λέβητα και της οροφής 0,80 m ή μεταξύ απαραίτητων σωληνώσεων και οροφής 0,50 m. 

 

2.4.1.4. Το λεβητοστάσιο πρέπει κατά το δυνατόν, να εξαερίζεται ομοιόμορφα. Απαγορεύεται η ύπαρξη τεχνητού αερισμού 

του λεβητοστασίου. 

- Για τον αερισμό λεβητοστασίου πρέπει να υπάρχουν δύο ανοίγματα επικοινωνίας με το ύπαιθρο, κατευθείαν ή μέσω 

σηράγγων: το ένα για την προσαγωγή του αέρα (αερισμός) και το άλλο για την απαγωγή του αέρα (εξαερισμός). 
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- Το άνοιγμα προσαγωγής αέρα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο δάπεδο του λεβητοστασίου. Η ελεύθερη διατομή του, στην 

περίπτωση που χρησιμοποιούνται υγρά ή στερεά καύσιμα, πρέπει να είναι τουλάχιστο ίση με το 50% της ελεύθερης 

διατομής της καπνοδόχου του λεβητοστασίου. 

- Στην περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων, η ελεύθερη διατομή του ανοίγματος υπολογίζεται σε 6 cm2 ανά 1 KW 

εγκατάστασης θερμικής ισχύος, αλλά όχι μικρότερη από 300 cm2. Το άνοιγμα απαγωγής, ανεξάρτητα από το είδος του 

καυσίμου, πρέπει να έχει ελεύθερη διατομή τουλάχιστο ίση με το 25% της ελεύθερης διατομής της καπνοδόχου του 

λεβητοστασίου και όχι μικρότερη από 200 cm2. 

Για την περίπτωση χρήσης αερίων καυσίμων, τα ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής πρέπει να βρίσκονται στην ίδια 

πλευρά και σε εξωτερικό τοίχο. 

- Η έξοδος των ανοιγμάτων αερισμού, εξαερισμού ή των σηράγγων πρέπει να απέχει τουλάχιστο 50 cm από οποιοδήποτε 

άνοιγμα άλλων χώρων παραμονής κοινού. 

Όταν χρησιμοποιούνται σήραγγες, πρέπει να έχουν διατομή κατά 150% μεγαλύτερη της διατομής ανοίγματος και στάθμη 

πυθμένα 30 cm κάτω από το άνοιγμα αερισμού, ώστε να είναιδυνατός ο καθαρισμός της σήραγγας. 

- Ανοίγματα παρά το ύπαιθρο που βρίσκονται κοντά σε χώρους με κυκλοφορία και χαμηλότερα από 2 m από το 

κατάστρωμα πρέπει να προστατεύονται με ανθεκτικά κιγκλιδώματα. 

- Για την περίπτωση χώρων που υπάρχουν λέβητες συνολικής ισχύος κάτω των 25 KW, τα παραπάνω δεν είναι μεν 

υποχρεωτικά, συνιστάται όμως να εφαρμόζονται κατά το δυνατό. 

2.4.1.5. Τα λεβητοστάσια και οι χώροι που συνδέονται με την εγκατάσταση θέρμανσης πρέπει να αποτελούν σαφώς 

ξεχωριστό χώρο εντός ή εκτός του υπόλοιπου οικοδομικού όγκου και να περιβάλλονται από τοίχους. 
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- Η επικοινωνία του λεβητοστασίου με το κτίριο πρέπει να γίνεται με διάδρομο ή άλλο χώρο μικρής κυκλοφορίας ατόμων 

μη κατοικήσιμο. 

- Το λεβητοστάσιο δεν πρέπει να επικοινωνεί άμεσα με χώρους διαρκούς παραμονής ανθρώπων. 

- Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδο και η οροφή του λεβητοστασίου πρέπει να κατασκευάζονται 

από υλικά άκαυστα και ανθεκτικά σε ψηλές θερμοκρασίες. Κατά την επίχριση των τοίχων αυτών, λαμβάνεται μέριμνα για 

το κλείσιμο των πόρων, ώστε να εξασφαλίζουν αεροστεγανότητα. 

- Η χρήση υλικών για διάφορες συμπληρωματικές εργασίες, πχ. ηχομόνωση, επιτρέπεται εφόσον τα υλικά αυτά είναι 

άκαυστα. 

- Το δάπεδο του λεβητοστασίου πρέπει να έχει λεία "μη απορροφητική" επιφάνεια. Οι δίοδοι των σωληνώσεων από το 

λεβητοστάσιο διαμέσου τοίχων, οροφής ή δαπέδων πρέπει να είναι αεροστεγώς κατασκευασμένες, ώστε να μην υπάρχει 

διαρροή αερίων σε άλλους χώρους. 

- Στο λεβητοστάσιο πρέπει να υπάρχει παροχή ψυχρού νερού. 

- Το λεβητοστάσιο πρέπει να έχει αποχέτευση δαπέδου. Η σύνδεση του συστήματος 

αποχέτευσης του λεβητοστασίου με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες 

σχετικούς κανονισμούς και με τρόπο, ώστε να αποκλείεται διαρροή καυσίμου στο δίκτυο αποχέτευσης του κτιρίου. 

- Το λεβητοστάσιο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας, όπως 

ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. 

2.4.1.6. Οι πόρτες του λεβητοστασίου πρέπει να είναι μεταλλικές, να ανοίγουν προς τα έξω, να έχουν μηχανισμό 

επαναφοράς στην κλειστή θέση και να κλειδώνουν ασφαλώς. Κλειδί της πόρτας του λεβητοστασίου θα βρίσκεται μόνιμα 

κοντά στην πόρτα. Το λεβητοστάσιο πρέπει να έχει τουλάχιστο ένα άνοιγμα που να βλέπει κατευθείαν ή μέσω σήραγγας 
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στον περιβάλλοντα χώρο. Η καθαρή επιφάνεια του ανοίγματος πρέπει να είναι ίση με το 1/12 της επιφάνειας του χώρου 

του λεβητοστασίου. 

Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος πάνω από 300 KW πρέπει να έχουν δύο εξόδους και, αν είναι δυνατό, η μία 

απέναντι στην άλλη. Η μία εκ των εξόδων πρέπει να οδηγεί στον περιβάλλοντα χώρο κατευθείαν ή μέσω σήραγγας 

ικανών διαστάσεων, για την εύκολη και ασφαλή διέλευση ανθρώπων. Σαν έξοδος μπορεί να θεωρηθεί και το παραπάνω 

άνοιγμα, αν έχει κατάλληλες διαστάσεις και φέρει μέσα και έξω κατάλληλη μόνιμη εγκατάσταση (πχ. Μεταλλικές βαθμίδες) 

για τη διέλευση ανθρώπων. 
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