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1.ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΑ 

   Ριςτεφουμε ότι ο απόφοιτοσ μθχανικόσ κα πρζπει να εξυπθρετεί τθν 

κοινωνία και με τθν επιςτθμονικι του κατάρτιςθ να δίνει λφςεισ ςτισ διευρυνόμενεσ 

λαϊκζσ ανάγκεσ. Το αντικείμενο με το οποίο αςχολείται ο μθχανικόσ είναι από τουσ 

ςθμαντικότερουσ επιςτθμονικοφσ τομείσ γιατί αγγίηει τθν ηωι πολλϊν 

εκατομμυρίων ανκρϊπων ςτθν γθ. Θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ και των ςυνκθκϊν 

ηωισ ενόσ εργάτθ, εργατοχπάλλθλου, αγρότθ, νζου  δθλαδι τισ ςυντριπτικισ 

πλειοψθφίασ κάκε χϊρασ όπωσ και τθσ δικιάσ μασ είναι άρρθκτα δεμζνθ με τον 

κλάδο των καταςκευϊν. Οι εκςυγχρονιςμζνεσ υποδομζσ πρζπει να εξυπθρετοφν τισ 

διευρυμζνεσ λαϊκζσ ανάγκεσ ςε εργοςτάςια, νοςοκομεία, πολυκατοικίεσ, ςχολεία 

δθλαδι γενικότερα  ςε εργαςιακό, ιατρικό , εκπαιδευτικό, ςτεγαςτικό τομζα. Είναι 

ιδιαίτερο αντικείμενο θ δθμιουργία λαϊκισ ςτζγθσ με όλεσ τισ προχποκζςεισ 

(αντιςειςμικότθτα, λειτουργικότθτα κλπ) για όλο το λαό.  

 Καλφτερο βιοτικό επίπεδο μιασ χϊρασ ςθμαίνει να ζχει ςφγχρονεσ κτθριακζσ 

υποδομζσ ςε ςχολεία που να εξαςφαλίηει ότι τα παιδιά δεν κα ςτοιβάηονται ςε 

τάξεισ με μεγάλθ επικινδυνότθτα λόγω παλαιότθτασ, ότι ο άρρωςτοσ  δεν κα 

περιμζνει ςτον διάδρομο μζχρι να βρεκεί δωμάτιο ι να χρειάηεται να μετακινθκεί 

10άδεσ χιλιόμετρα για να του δοκοφν οι πρϊτεσ βοικειεσ, ο εργάτθσ να εφχεται να 

μθν ηιςει τθν επόμενθ RECOMEX . 

 Ηϊντασ αυτι τθ πραγματικότθτα (μιασ και είμαςτε πρϊτα μζλθ αυτισ τθσ 

κοινωνίασ και μετά υποψιφιοι απόφοιτοι μθχανικοί) επιλζξαμε να υποτάξουμε τισ 

όποιεσ γνϊςεισ μασ ςε αυτό τον ςκοπό. Να προςπακιςουμε να ςυμβάλουμε κι 

εμείσ, ςτθν διεκδίκθςθ και ικανοποίθςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ κοινωνικισ ανάγκθσ. 

Τθν δθμιουργία αςτικϊν κζντρων υγείασ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ και 

ςυγκεκριμζνα τθν ανζγερςθ κζντρου υγείασ ςτα όρια των διμων Κερατςίνι – 

Δραπετςϊνα – Ρζραμα. 

 

 

2.ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ  ΡΤΥΧΛΑΚΘΣ 
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  Θ πτυχιακι μασ εργαςία ζχουμε επιλζξει να ζχει ωσ αντικείμενο τθ μελζτθ 

ανζγερςθσ κζντρου υγείασ αςτικοφ τφπου ςτον διμο Κερατςινίου – Δραπετςϊνασ, 

που κα εξαςφαλίηει τθν πρωτοβάκμια φροντίδα, περίκαλψθ, πρόλθψθ των 

κατοίκων των διμων Κερατςινίου / Δραπετςϊνασ – Ρεράματοσ. 

 

3.ΡΟΒΛΘΜΑ – ΑΝΑΓΚΑΛΟΤΘΤΑ 

Κάποια ςτοιχεία που αναδεικνφουν το ςοβαρό πρόβλθμα και τθν ανάγκθ 

δθμιουργίασ του ιατρικοφ κζντρου για τθν εξυπθρζτθςθ του πλθκυςμοφ των διμων 

Κερατςινίου / Δραπετςϊνασ – Ρεράματοσ. 

 

 Οι δθμότεσ των 3ων διμων αγγίηουν τισ 132.000, χωρίσ βζβαια τον 

υπολογιςμό εργαηομζνων που δεν μζνουν αλλά εργάηονται ςε αυτοφσ. Με 

τον υπολογιςμό τουσ το πρόβλθμα πολλαπλαςιάηεται. Ρ.χ. ο διμοσ 

Κερατςινίου (με ςτοιχεία πριν τθν εφαρμογι του «Καλλικράτθ») ζχει 72.000 

κατοίκουσ και με τουσ ετεροδθμότεσ εργαηόμενουσ ξεπερνά κατά πολφ τισ 

100.000. Πλοσ αυτόσ ο μεγάλοσ όγκοσ μζςα του περικλείει όλεσ τισ θλικιακζσ 

και προφανϊσ και τισ πιο ευπακείσ ομάδεσ (παιδιά, θλικιωμζνουσ, εγκφουσ, 

ανκρϊπουσ με χρόνια νοςιματα, καρκινοπακείσ κλπ). Σιμερα θ περίκαλψθ 

όλων αυτϊν των κατοίκων γίνεται είτε ςτο νοςοκομείο Νικαίασ (Κρατικό), 

είτε ςτο Τηάνειο νοςοκομείο που εξυπθρετεί όλο τον Ρειραιά, είτε ςτο 

Κριάςειο (Ελευςίνα). 

 Το μεγαλφτερο κομμάτι του πλθκυςμοφ των παραπάνω διμων είναι 

αςφαλιςμζνοι του ΛΚΑ (75-80%), ΟΓΑ (10%), ΝΑΤ- δθμόςιο (8%), και 5% 

αναςφάλιςτοι. Σε ςυνκικεσ κρίςθσ το κομμάτι των αναςφάλιςτων 

μεγαλϊνει (λόγω τθσ τεράςτιασ ανεργίασ). Σιμερα μόνο ςτθν 

ναυπθγοεπιςκευαςτικι ηϊνθ του Ρεράματοσ υπάρχουν περίπου 5.000 

άνεργοι και άλλοι 2.000 ςτθν ακτοπλοΐα. Δεν μποροφμε να υπολογίςουμε τθ 

μαφρθ εργαςία που αφορά κυρίωσ νζουσ και μετανάςτεσ. 
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 Εξ‘ αιτίασ των ελλείψεων των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ 

δουλειάσ, αφοφ αντιμετωπίηονται ωσ κόςτοσ, ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο ο 

αρικμόσ των ατυχθμάτων, των κυμάτων και των τραυματιϊν, χωρίσ να 

υπολογίηονται ακριβϊσ οι επαγγελματικζσ αςκζνειεσ. Το καλοκαίρι είχαμε 

τον τραγικό απολογιςμό των 8 νεκρϊν ςτο Ρζραμα κακϊσ και το κάνατο 

ενόσ ναυτεργάτθ λόγω ελλείψεων ςτον ςτακμό α’ βοθκειϊν ςτθ 

Ναυπθγοεπιςκευαςτικι Ηϊνθ του Ρεράματοσ. 

 Στο ΛΚΑ τθσ ςυνοικίασ Αμφιάλθ (του Κερατςινίου) με 50.000 κατοίκουσ ζχει 

ζναν παιδίατρο και ζναν πνευμονολόγο. Λείπουν ειδικότθτεσ όπωσ ΩΛ, 

ενδοκρινολόγοσ, γαςτρεντερολόγοσ. Το ίδιο το κτίςμα βρίςκεται πάνω από 

βενηινάδικο. 

 Θ όλθ μασ ςκζψθ για τθν επίλυςθ, τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και 

ςε κεντρικό και ςε τοπικό επίπεδο ζχει ωσ βάςθ, ωσ άξονα τθν λειτουργία όλου του 

κορμοφ τθσ περίκαλψθσ, είτε Α, είτε Β, είτε Γ βακμοφ με αποκλειςτικά δθμόςια και 

δωρεάν ςφςτθμα Υγείασ – πρόνοιασ ανεπτυγμζνο ςε όλεσ τισ βακμίδεσ, ϊςτε να 

καλφπτει πλιρωσ τισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ Κερατςινιοφ / Δραπετςϊνασ – 

Ρεράματοσ. Εμείσ ςτθν πτυχιακι μασ εργαςίασ κα μελετιςουμε και κα 

αναπτφξουμε, ςυγκεκριμζνα, το κομμάτι για τθν πρωτοβάκμια περίκαλψθ. 

 

4.ΡΩΤΟΒΑΚΜΛΑ ΦΟΝΤΛΔΑ ΥΓΕΛΑΣ 

Το κζντρο υγείασ ανικει ςτθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ. Στο επίπεδο 

αυτό, ςυγκεκριμζνα ςτθν χϊρα μασ αντιμετωπίηουμε πολφ ςοβαρά προβλιματα. Θ 

ανυπαρξία Κ. Υ. ςε ςυνδυαςμό με τθν ςυνολικι υποβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ 

και τθ μθδενικι άςκθςθ προλθπτικισ ιατρικισ ζχει δθμιουργιςει μία κατάςταςθ 

αφόρθτθ ςυνολικά ςτθν Υγεία. Το πρωτοβάκμιο επίπεδο ςυγκρότθςθσ του 

ςυςτιματοσ υγείασ αφορά τισ υπθρεςίεσ πρόλθψθσ (για μόνιμθ, ςτακερι, 

υποχρεωτικι προλθπτικι ιατρικι από τα πρϊτα βιματα του παιδιοφ ωσ τζλοσ του 

βίου), τισ υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων υγείασ που δεν χρειάηονται 

νοςοκομειακι περίκαλψθ, τισ υπθρεςίεσ αντιμετϊπιςθσ ελαφρϊν εκτάκτων 
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περιςτατικϊν, τον οικογενειακό προγραμματιςμό, τθν παρακολοφκθςθ των εγκφων, 

των χρονίωσ παςχόντων και των ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. Ρεριλαμβάνει, επίςθσ, 

τισ κινθτζσ μονάδεσ πρϊτων βοθκειϊν και το ςφςτθμα διακομιδϊν. Ραρζχει δθλαδι 

πρόλθψθ και τθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ (ΡΦΥ) και αποτελείται από τα 

Κζντρα Υγείασ (αςτικοφ και αγροτικοφ τφπου), τα περιφερειακά ιατρεία, το δίκτυο 

των οικογενειακϊν και παιδιάτρων και τθν κατ’ οίκον νοςθλεία. 

Το κζντρο υγείασ: 

1. Συγκεντρϊνει όλεσ τισ ςφγχρονεσ υποδομζσ και το προςωπικό ϊςτε να 

καλφπτει πλιρωσ τισ ανάγκεσ περίκαλψθσ του λαοφ, τθσ περιοχισ τθν 

οποία εξυπθρετεί.  

2. Αποτελεί κρίκο ςφνδεςθσ με τα υπόλοιπα επίπεδα του ςυςτιματοσ 

υγείασ, (Δευτεροβάκμιο και Τριτοβάκμιο) και με το ΕΚΑΒ 

3. Τα Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ, Δθμόςιασ Υγείασ, Επειγόντων Ρεριςτατικϊν, 

Λατρικισ τθσ εργαςίασ, οικογενειακοφ προγραμματιςμοφ, γυναίκασ και 

παιδιοφ, ςχολικισ υγείασ, φυςικισ ιατρικισ αποκατάςταςθσ κλπ, 

αποτελοφν τμιματα του ενιαίου λειτουργικά Κ.Υ. 

4. Αποτελεί το κζντρο όπου εκπορεφονται όλα τα προγράμματα πρόλθψθσ , 

φροντίδασ, προςταςίασ των εργαηομζνων . 

5. Συγκεντρϊνονται όλα τα ςτοιχεία και οι ανάγκεσ του πλθκυςμοφ. 

6. Συγκεντρϊνει όλεσ τισ βαςικζσ ιατρικζσ και άλλεσ επιςτθμονικζσ 

ειδικότθτεσ. Λδιαίτερα εκείνεσ που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ και τθν 

αποκατάςταςθ (γενικοφσ γιατροφσ, πακολόγουσ, γιατροφσ εργαςίασ, 

κοινωνικισ ιατρικισ, ψυχολόγουσ, οδοντίατρουσ, οδοντοτεχνίτεσ, μαίεσ, 

κοινωνικοφσ λειτουργοφσ, φυςιοκεραπευτζσ, λογοκεραπευτζσ κλπ) 

7. Δείχνει ιδιαίτερθ φροντίδα για τθν προςταςία τθσ γυναίκασ ςε όλθ τθ 

διάρκεια τθσ αναπαραγωγικισ θλικίασ μζςω των υπθρεςιϊν προλθπτικισ 

ιατρικισ που διακζτει. 
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8. Εφαρμόηει προγράμματα προγεννθτικοφ ελζγχου, οικογενειακοφ 

προγραμματιςμοφ και ςτιριξθσ των οικογενειϊν με ανάπθρο παιδί. 

9. Εφαρμόηει προγράμματα για βοικεια κα ι νοςθλεία ςτο ςπίτι για 

θλικιωμζνουσ , ανάπθρουσ , χρόνιουσ πάςχοντεσ. 

10. Ο γιατρόσ εργαςίασ και ο τεχνικόσ αςφαλείασ, ςυνδζεται με όλουσ τουσ 

εργαςιακοφσ χϊρουσ των περιοχϊν ευκφνθσ του ΚΥ, ι δθμιουργεί 

παράρτθμα π.χ. ςε μεγάλουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ. Ζχει άμεςθ 

ςυνεργαςία με ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ των επικεωριςεων εργαςίασ 

(επικεωρθτζσ εργαςίασ, υγειονομικοί και τεχνικοί) και τισ επιτροπζσ 

υγιεινισ και αςφάλειασ των εργαηομζνων. 

11. Εφθμερεφει επί 24ϊρου βάςεωσ. 

12. Ζχει κινθτι μονάδα για ζκτατα περιςτατικά πλιρωσ εξοπλιςμζνθ και 

διακζτει επαρκι αρικμό αςκενοφόρων. 

13. Λειτουργεί φαρμακείο μζςα ς’ αυτό και ςτα παραρτιματα του, για τθν 

δωρεάν κάλυψθ των αναγκϊν του πλθκυςμοφ ςε φάρμακα. 

14. Στο Κζντρο Υγείασ αςκείται εκπαίδευςθ και ζρευνα, ανεξάρτθτθ ι 

ςυνδεδεμζνθ με το Ρανεπιςτιμιο. 

15. Στθ Διοίκθςι του ςυμμετζχουν ουςιαςτικά εκπρόςωπο των λαϊκϊν 

φορζων τθσ περιοχισ. Θ λαϊκι ςυμμετοχι βοθκάει ςτο να παίρνονται 

υπόψθ οι ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ κάκε περιοχισ και οι λαϊκζσ ανάγκεσ. Ο 

λαϊκόσ ζλεγχοσ ςυμβάλει ςτθ ςωςτι διοίκθςθ του.  

 

Κάνοντασ μία αναφορά για το Δευτεροβάκμιο επίπεδο και Τριτοβάκμιο επίπεδο 

ςυγκρότθςθσ του ςυςτιματοσ υγείασ να ποφμε ότι : 

 Το Δευτεροβάκμιο επίπεδο ςυγκρότθςθσ του ςυςτιματοσ υγείασ αφορά τθν 

αντιμετϊπιςθ όλων των περιςτατικϊν, που αποςτζλλονται από τισ 

υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, για να δοκεί εντονότερθ αγωγι 

ςτα νοςοκομεία, κάτω από ειδικι παρακολοφκθςθ. Αποτελείται από 
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νοςοκομεία, γενικά ι ειδικά (ψυχιατρικά, μαιευτικά, ογκολογικά, 

παιδιατρικά κ.λπ.) που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ νομϊν, επαρχιϊν ι 

γεωγραφικά προςδιοριςμζνων περιοχϊν τθσ πρωτεφουςασ και άλλων 

πόλεων. 

 Το Τριτοβάκμιο επίπεδο ςυγκρότθςθσ του ςυςτιματοσ υγείασ αφορά τθν 

αντιμετϊπιςθ των περιςτατικϊν που απαιτοφν πολφ εξειδικευμζνεσ - 

νοςοκομειακοφ χαρακτιρα - υπθρεςίεσ υγείασ ι περιςτατικϊν που εκτόσ 

από εξειδικευμζνθ νοςοκομειακι αγωγι προςφζρονται και για 

επιςτθμονικι ζρευνα. Αποτελείται από μεγάλα Νοςοκομεία, 

πανεπιςτθμιακά ι μθ, γενικά ι ειδικά (παιδιατρικά, ογκολογικά κλπ.) 

περιφερειακοφ χαρακτιρα, λειτουργικά ςυνδεδεμζνα με τισ 

πανεπιςτθμιακζσ ςχολζσ των επιςτθμϊν υγείασ, με τζτοια χωροταξικι 

κατανομι ϊςτε να αποτρζπουν τθ ςυρροι αςκενϊν ςε Ακινα και 

Κεςςαλονίκθ ι κάποιο ακόμθ αςτικό κζντρο όπωσ ςυμβαίνει ςιμερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 

ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2Ο 

1.ΕΛΔΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 
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Σφμφωνα με τθν νομοκεςία τα Κ.Υ. εντάςςονται ςτθν κατθγορία των ειδικϊν 
κτιρίων. Συγκεκριμζνα: 

 Το άρκρο 21 το γενικοφ οικοδομικοφ κϊδικα (ΓΟΚ) ορίηει ωσ ειδικό κτιριο: 

«21. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων κφριοσ προοριςμόσ δεν είναι θ 

κατοικία και θ διαμόρφωςι τουσ προςδιορίηει αποκλειςτικά ειδικι χριςθ.» 

 Το άρκρο 3 του ΓΟΚ ορίηει ςχετικά με τθν αρχιτεκτονικι και πολεοδομία:  

«Α. Κάκε κτίριο ι εγκατάςταςθ πρζπει:  

1ον) ωσ προσ τθ ςχζςθ και τθ ςφνκεςθ των όγκων, τισ όψεισ και τα εν γζνει ορατά 

τμιματά του, να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ αιςκθτικισ, τόςο ωσ μεμονωμζνο 

κτίριο ι εγκατάςταςθ όςο και ςε ςχζςθ με το οικοδομικό τετράγωνο. 

2ον) να εντάςςεται ςτο φυςικό και οικιςτικό περιβάλλον, ϊςτε ςτα πλαίςια των 

ςτόχων τθσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ να 

εξαςφαλίηονται καλφτεροι δυνατοί όροι διαβίωςθσ. Ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των πιο 

πάνω προχποκζςεων από τθν πολεοδομικι υπθρεςία με βάςθ τθ μελζτθ τθσ 

άδειασ οικοδομισ που ςυνοδεφεται από αιτιολογθμζνθ ζκκεςθ του μελετθτι 

μθχανικοφ ςτο ςτάδιο κεϊρθςθσ των ςχεδίων του προελζγχου αν ηθτθκεί ι ςτο 

ςτάδιο τθσ χοριγθςθσ τθσ άδειασ οικοδομισ. Στισ κατθγορίεσ κτιρίων ι 

εγκαταςτάςεων που ορίηονται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του παρόντοσ 

άρκρου ο ζλεγχοσ αςκείται από τθ  Ε.Ρ.Α.Ε. Τυχϊν προτάςεισ και τον αιτοφντα τθν 

ζκδοςθ τθσ άδειασ οικοδομισ κατά των αποφάςεων τθσ υπθρεςίασ κρίνονται ςε 

πρϊτο και δεφτερο βακμό από τισ αντίςτοιχεσ Ε.Ρ.Α.Ε. ι κατά τθν επόμενθ 

παράγραφο ςυνιςτάμενο ανϊτατο πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό ςυμβοφλιο 

(Α.Ρ.Α.Σ) το οποίο κρίνει ςυςτάςεισ κατά αποφάςεων τθσ δευτεροβάκμιασ Ε.Ρ.Α.Ε. 

όταν αποφαςίηει ςε πρϊτο βακμό. 

Β. Στα ειδικά κτίρια ελζγχεται και θ λειτουργικότθτά τουσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ 

ενεργείται από τον αρμόδιο κάκε κατθγορίασ κτιρίων φορζα. Για τα κτίρια για τα 

οποία δεν υπάρχει αρμόδιοσ φορζασ ο παραπάνω ζλεγχοσ αςκείται από τθν 

αρμόδια Ε.Ρ.Α.Ε.» 
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2.ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ – ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΓΛΑ Κ.Υ. ΒΑΣΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ ΥΓΕΛΑΣ 

ΜΕΟΣ Α': ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ 

ΓΕΝΛΚΑ 

 Τα Κζντρα Υγείασ (Κ. Υ.), ζχουν ςαν ςκοπό να καλφψουν τισ ανάγκεσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ και κοινωνικισ φροντίδασ του πλθκυςμοφ του τομζα 

που εξυπθρετοφν. Κα λειτουργοφν ςαν οργανικζσ αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ των 

Νοςοκομείων, δθλαδι κα βρίςκονται ςε άμεςθ επιςτθμονικι, νοςθλευτικι, 

εκπαιδευτικι και λειτουργικι ςφνδεςθ με τα Νοςοκομεία, όπου κα υπάγονται 

οργανικά. 

 Οι αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ των Κ.Υ.  κα είναι τα Ρεριφερειακά Λατρεία, 

(Ρ.Λ.), που κα λειτουργοφν ςτον τομζα του κάκε Κ.Υ1 

Το οργανωτικό ςχιμα "Ρ. I. - Κ .Υ . – Εξωτερικά Λατρεία Νοςοκομείου" κα καλφψει 

με ιςότιμθ και υψθλισ ςτάκμθσ παροχι υπθρεςιϊν τισ εξωνοςοκομειακζσ ανάγκεσ 

του πλθκυςμοφ κάκε νομοφ. Τα μθ αςτικά Κ.Υ. κα λειτουργοφν με τακτό 8ωρο 

ωράριο, 5 μζρεσ τθ βδομάδα και κα εφθμερεφουν όλεσ τισ λοιπζσ ϊρεσ και μζρεσ. 

 

 

 

 

 

  

Διακρίνονται ςε 3 τφπουσ: Α, Β και Γ ανάλογα με: 

                                                 

1 . Θ ζδρα και ο τρόποσ λειτουργίασ κάκε Ρ. I. (ςτελζχωςθ, ωράριο κλπ.) κα κακοριςκοφν ςε 
επόμενθ φάςθ. 
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 τον πλθκυςμό, που εξυπθρετοφν, (μζγεκοσ, αυξομείωςθ, χωροκατανομι 

κλπ.) 

 τθν κοινωνικι οργάνωςθ τθσ ζδρασ του Κ.Υ. . 

 τισ ςυνκικεσ πρόςβαςθσ (είδοσ ςυγκοινωνιακισ ςφνδεςθσ, κατάςταςθ 

οδικοφ δικτφου, χρόνοσ πρόςβαςθσ κλπ.). 

 τθν απόςταςθ από άλλεσ εγκαταςτάςεισ υγείασ. 

 το χαρακτιρα ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ και άλλεσ ειδικζσ τοπικζσ ςυνκικεσ. 

 

Οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να προςφζρουν τα Κ.Υ. είναι: 

Λατρικζσ και νοςθλευτικζσ 

Κοινωνικζσ και ςυμβουλευτικζσ 

Λατροκοινωνικζσ 

 

Οι πιο πάνω υπθρεςίεσ αφοροφν τουσ τομείσ τθσ πρόλθψθσ, τθσ διάγνωςθσ και 

τθσ κεραπείασ ι αντιμετϊπιςθσ, ιατρικϊν και κοινωνικϊν προβλθμάτων. 

 

1.ΛΑΤΛΚΕΣ, ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

1.1.ΛΑΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

Λατρικϊν ειδικοτιτων: 

o Γενικι ιατρικι 

o Ραιδιατρικι 

o Γυναικολογία 

o Χειρουργικι (μικροεπεμβάςεισ) 

o Οδοντιατρικι 

o Άλλεσ ειδικότθτεσ με μόνιμθ ι περιοδικι. παρουςία ςτο Κ.Υ. 
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o Άλλεσ υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ 

1.1.2.Εργαςτθριακζσ: 

o Μικροβιολογικζσ 

o Ακτινολογικζσ 

1.1.3. Α' Βοθκειϊν - Διακομιδισ ςτο Κ.Υ. ι ςτο Νοςοκομείο. 

1.1.4.Εκπαίδευςθ γιατρϊν και λοιποφ προςωπικοφ υπθρεςιϊν υγείασ. 

 

1.2.ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

 1.2.1. Βραχεία νοςθλεία, (ολιγόωρθ παραμονι ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ). 

 

2.ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΚΑΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

2.1. Ρλθροφόρθςθ, ςυμβουλζσ και παροχι υπθρεςιϊν κοινωνικισ φροντίδασ. 

2.2. Υπθρεςίεσ οικογενειακισ φροντίδασ. 

 2.2.1.Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων οικογζνειασ. 

 2.2.2.Οικογενειακόσ προγραμματιςμόσ. 

2.3.Υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ νζων. 

3.ΛΑΤΟΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

3.1. Ραροχι φαρμάκων.  

3.2. Νοςθλεία ςτο ςπίτι. 

3.3. Ρροςταςία μθτρότθτασ. 

4.ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΡΟΛΘΨΘΣ 

 Οι υπθρεςίεσ αυτζσ αναφζρονται ςε όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ 

(ιατρικζσ, κοινωνικζσ, ιατροκοινωνικζσ) και είναι: 

4.1.Υγειονομικι ενθμζρωςθ του πλθκυςμοφ, πλθροφόρθςθ και ςυμβουλζσ ςε 

κζματα υγιεινισ και γενικά πρωτοβάκμιασ φροντίδασ. 
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4.2.Υγεία ςτο τόπο δουλειάσ. 

4.3.Ζγκαιρθ διάγνωςθ. 

4.4.Σχολικι υγιεινι (εμβόλια, δόντια, όραςθ, ακοι κλπ.) 
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ΣΤΕΛΕΧΩΣΘ 

 Οι αρικμοί ιατρικοφ, νοςθλευτικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που δίνονται 

ςτθ ςυνζχεια είναι ς' αυτι τθ φάςθ ενδεικτικοί και αναφζρονται ςε ζνα μζςο 

μζγεκοσ Κ.Υ. (Οι χϊροι εξυπθρζτθςθσ του προςωπικοφ διαφοροποιοφνται κατά 

τφπο ςτα αντίςτοιχα κτιριολογικά προγράμματα.). 

  

 Γιατροί 1          8 

 Αδελφζσ και μαίεσ 2      7 

 Ρροςωπικό για κοινωνικό ζργο    2 

 Βοθκοί ακτινολόγου      2 

 Ραραςκευάςτριεσ      1  

 Διοικθτικό προςωπικό     4 

 Οδθγοί τραυματιοφορείσ3     3 

 Κλθτιρασ, κυρωρόσ - ςυντθρθτισ    2 

 Κακαρίςτριεσ       6  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Συνυπολογίηονται οι εργαςτθριακοί γιατροί όχι όμωσ οι επιςκζπτεσ γιατροί από το 

Νοςοκομείο. 

2
 Στον αρικμό αυτό  ςυμπεριλαμβάνεται και το προςωπικό τθσ απογευματινισ και νυχτερινισ 

βάρδιασ. 

3
 Στον αρικμό αυτό ςυμπεριλαμβάνεται και το προςωπικό τθσ απογευματινισ και νυχτερινισ 

βάρδιασ. 
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ΚΤΛΛΟΛΟΓΛΚΑ 

ΚΤΛΛΟΛΟΓΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ - ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΛΑΣ - ΤΥΡΟΣ Α 

 

1.ΛΑΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ Εμβαδόν 

χϊρου1 (1) 

Αρικμόσ 

χϊρων (2) 

Συνολικι 

επιφάνεια (3) 

1.1. Εξεταςτιριο 15   

1.2. Εξεταςτιριο με (W.C.) 2 18   

1.3. Αίκουςα μικροεπεμβάςεων 3 25 1 25 

1.4. Λουτρό αςκενϊν  10 1 10 

1.5. Είςοδοσ Α' Βοθκειϊν (με μικρι 

αναμονι ςυνοδϊν) 

12 1 12 

1.6. Χϊροσ για φορεία  4 1 4 

1.7. Χϊροσ ακακάρτων και ειδϊν 

κακαριότθτασ 

4 1 4 

1.8. Οδοντιατρείο(με αναμονι) 18 1 18 

1.9. Μικροβιολογικό εργαςτιριο 25 1 25 

1.10. Ακτινολογικό εργαςτιριο 30 1 30 

 

 

 

2.ΝΟΣΘΛΕΛΑ (1) (2) (3) 

                                                 

Ραρατθριςεισ: 

1
 Τα εμβαδά αναφζρονται ςτθν ωφζλιμθ επιφάνεια των χϊρων. 

2
 W.C. κα ζχει το γυναικολογικό (ςτουσ τφπουσ που υπάρχει ) και το πολλαπλϊν χριςεων. 

3
Με χϊρο αποςτείρωςθσ.  
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2.1. Κάλαμοσ βραχείασ νοςθλείασ (2 

κρεβ.) 

15 3 45 

2.2. Κοινόχρθςτα W.C. αςκενϊν 12 1 12 

2.3. Κάλαμοσ μόνωςθσ (με W.C.) 15 1 15 

 

 

3. ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ - ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

- ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΕΛΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

(1) (2) (3) 

3.1.Γραφείο κοινωνικισ λειτουργοφ (με 

αναμονι) 

15 1 15 

3.2.Φαρμακείο  12 1 12 

3.3.Γραφείο διοίκθςθσ 15 3 45 

3.4.Γραφείο γιατρϊν 15 2 30 

3.5.Δωμάτιο εφθμερεφοντοσ γιατροφ 

(με W.C./ds) 

15 1 15 

3.6.Αναψυκτιριο χϊροσ ςυγκεντρϊςεων  30 1 30 

3.7.Κουηίνα - παραςκευαςτιριο 12 1 12 

3.8.Στάςθ και χϊροσ εργαςίασ αδελφισ 

(και κακαρά είδθ) 

15 1 15 

3.9.Αποδυτιρια , W.C./ds προςωπικοφ 20 1 20 

3.10.Είςοδοσ - αναμονι 60 - 60 

3.11.W.C. κοινοφ 16 1 16 

3.12.Χϊροσ ακακάρτων (ιματιςμόσ) 4 1 4 

4.ΒΟΘΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ (1) (2) (3) 
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4.1.Αποκικεσ 20 - 20 

4.2.Λεβθτοςτάςιο και Boiler 40 - 40 
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ΚΤΛΛΟΛΟΓΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ - ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΛΑΣ - ΤΥΡΟΣ Β 

 

1.ΛΑΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ Εμβαδόν 

χϊρου1 (1) 

Αρικμόσ 

χϊρων (2) 

Συνολικι 

επιφάνεια (3) 

1.1. Εξεταςτιριο 15   

1.2. Εξεταςτιριο με (W.C.) 2 18   

1.3. Αίκουςα μικροεπεμβάςεων 1 25 1 25 

1.4. Λουτρό αςκενϊν  10 1 10 

1.5. Είςοδοσ Α' Βοθκειϊν (με μικρι 

αναμονι ςυνοδϊν) 

12 1 12 

1.6. Χϊροσ για φορεία  4 1 4 

1.7. Χϊροσ ακακάρτων και ειδϊν 

κακαριότθτασ 

4 1 4 

1.8. Οδοντιατρείο (με αναμονι) 18 1 18 

1.9. Μικροβιολογικό εργαςτιριο 30 1 30 

1.10. Ακτινολογικό εργαςτιριο 40 1 40 

 

 

 

 

 

                                                 

Ραρατθριςεισ: 

1
 Τα εμβαδά αναφζρονται ςτθν ωφζλιμθ επιφάνεια των χϊρων. 

2
 W.C. κα ζχει το γυναικολογικό (ςτουσ τφπουσ που υπάρχει ) και το πολλαπλϊν χριςεων. 
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2.ΝΟΣΘΛΕΛΑ (1) (2) (3) 

2.1. Κάλαμοσ βραχείασ νοςθλείασ (2 

κρεβ.) 

15 3 45 

2.2. Κοινόχρθςτα W.C. αςκενϊν 12 1 12 

2.3. Κάλαμοσ μόνωςθσ (με W.C.) 15 1 15 

 

 

3. ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ - ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

- ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΕΛΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

(1) (2) (3) 

3.1. Γραφείο  κοινωνικισ λειτουργοφ (με 

αναμονι) 

15 1 15 

3.2.Φαρμακείο 12 1 12 

3.3.Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων2 40 1 40 

3.4.Γραφείο διοίκθςθσ 15 3 45 

3.5.Γραφείο γιατρϊν 15 2 30 

3.6.Γραφείο αδελφϊν & λοιποφ 

προςωπικοφ 

12 1 12 

3.7.Δωμάτιο εφθμερεφοντοσ γιατροφ 

(με W.C./ds) 

15 1 15 

3.8.Αναψυκτιριο προςωπικοφ 18 1 18 

3.9.Κουηίνα - παραςκευαςτιριο 12 1 12 

3.10.Στάςθ και χϊροσ εργαςίασ αδελφισ 15 1 15 

                                                                                                                                      
1
Με χϊρο αποςτείρωςθσ.  
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(και κακαρά είδθ) 

3.11.Αποδυτιρια, W.C./ds προςωπικοφ 25 1 25 

3.12.Είςοδοσ - αναμονι 80 - 80 

3.13.W.C. κοινοφ 20 1 20 

3.14.Χϊροσ ακακάρτων (ιματιςμόσ) 4 1 4 

 

4.ΒΟΘΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ (1) (2) (3) 

4.1.Αποκικεσ 15 2 30 

4.2.Λεβθτοςτάςιο και Boiler 40 - 40 
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ΚΤΛΛΟΛΟΓΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ -ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΛΑΣ -ΤΥΡΟΣ Γ 

 

1.ΛΑΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ Εμβαδόν 

χϊρου1 (1) 

Αρικμόσ 

χϊρων (2) 

Συνολικι 

επιφάνεια (3) 

1.1. Εξεταςτιριο 15   

1.2. Εξεταςτιριο με (W.C.) 2 18   

1.3. Αίκουςα μικροεπεμβάςεων 3 30 1 30 

1.4. Λουτρό αςκενϊν  10 1 10 

1.5. Είςοδοσ Α' Βοθκειϊν (με μικρι 

αναμονι ςυνοδϊν) 

15 1 15 

1.6. Χϊροσ για φορεία  4 1 4 

1.7. Χϊροσ ακακάρτων και ειδϊν 

κακαριότθτασ 

4 1 4 

1.8. Οδοντιατρείο(με αναμονι) 18 2 36 

1.9. Μικροβιολογικό εργαςτιριο 35 1 35 

1.10. Ακτινολογικό εργαςτιριο 50 1 50 

 

 

 

 

 

                                                 

Ραρατθριςεισ: 

1
 Τα εμβαδά αναφζρονται ςτθν ωφζλιμθ επιφάνεια των χϊρων. 

2
 W.C. κα ζχει το γυναικολογικό (ςτουσ τφπουσ που υπάρχει) και το πολλαπλϊν χριςεων. 

3
Με χϊρο αποςτείρωςθσ.  
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2.ΝΟΣΘΛΕΛΑ (1) (2) (3) 

2.1. Κάλαμοσ βραχείασ νοςθλείασ (2 

κρεβ.) 

15 3 45 

2.2. Κοινόχρθςτα W.C. αςκενϊν 12 1 12 

2.3. Κάλαμοσ μόνωςθσ (με W.C.) 15 1 15 

 

 

3. ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ - ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

- ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΕΛΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

(1) (2) (3) 

3.1.Γραφείο κοινωνικισ λειτουργοφ (με 

αναμονι) 

15 2 30 

3.2.Φαρμακείο  15 1 15 

3.3.Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων1 50 1 50 

3.4.Γραφείο διοίκθςθσ 15 3 45 

3.5.Γραφείο γιατρϊν 15 2 30 

3.6.Γραφείο αδελφϊν & λοιποφ 

προςωπικοφ 

15 1 15 

3.7.Δωμάτιο εφθμερεφοντοσ γιατροφ 

(με W.C./ds) 

15 1 15 

3.8.Αναψυκτιριο προςωπικοφ 18 1 18 

3.9.Κουηίνα - παραςκευαςτιριο 12 1 12 

3.10.Στάςθ και χϊροσ εργαςίασ αδελφισ 

(και κακαρά είδθ) 

20 1 20 

                                                 
1
 Με μικρό αποκθκευτικό χϊρο (5-6 μ

2
 ) 
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3.11.Αποδυτιρια, W.C./ds προςωπικοφ 30 1 30 

3.12.Είςοδοσ - αναμονι 100 - 100 

3.13.W.C. κοινοφ 25 1 25 

3.14.Χϊροσ ακακάρτων (ιματιςμόσ) 4 1 4 

 

4.ΒΟΘΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ (1) (2) (3) 

4.1.Αποκικεσ 15 2 30 

4.2.Λεβθτοςτάςιο και Boiler 50 1 50 
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ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ 

1.ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΝΟΤΘΤΩΝ 

1.1.ΛΑΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

 Οι απαραίτθτοι, χϊροι, για τθ παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ 

περίκαλψθσ αποτελοφν επί μζρουσ λειτουργικζσ ενότθτεσ και είναι: 

 1.1.1.Λατρεία Εξετάςτρια  

 Οι προβλεπόμενοι χϊροι εξεταςτθρίων καλφπτουν τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ 

για ςυνζντευξθ – κλινικι εξζταςθ – διάγνωςθ και κεραπεία ςε απλζσ περιπτϊςεισ 

και διακρίνονται ςε: 

 Εξεταςτιρια γενικϊν γιατρϊν. 

 Εξεταςτιρια ιατρικϊν ειδικοτιτων που προβλζπονται μόνιμεσ ςτο Κ.Υ. (π.χ. 

Ραιδιατρικό, Χειρουργικό, Γυναικολογικό κλπ.). 

 Εξεταςτιριο πολλαπλισ χριςθσ για ειδικότθτεσ που περιοδικά καλφπτουν 

τισ ανάγκεσ του Κ.Υ. 

 Για τισ ανάγκεσ χειρουργικϊν μικροεπεμβάςεων και παροχισ Α' βοθκειϊν, 

ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, προβλζπεται αίκουςα ςθπτικοφ χειρουργείου, με τον 

απαραίτθτο βοθκθτικό χϊρο. αποςτείρωςθσ, ςε ςυνδυαςμό με το χϊρο του 

χειρουργικοφ εξεταςτθρίου (εςωτερικι επικοινωνία) ςτουσ τφπουσ Κ.Υ. Β και Γ. 

Το χειρουργικό εξεταςτιριο (ι το πολλαπλϊν χριςεων ςτον τφπο A) n αίκουςα 

μικροεπεμβάςεων και οι λοιποί βοθκθτικοί χϊροι (ιδιαίτερθ είςοδοσ Α' βοθκειϊν, 

αναμονι ςυνοδϊν, κζςθ φορείων, λουτρό αςκενϊν, χϊροσ ακακάρτων και ειδϊν 

κακαριότθτασ), εξυπθρετοφν μια ενιαία λειτουργία (Α' βοικειασ - 

μικροεπεμβάςεισ). 

 1.1.2.Οδοντιατρείο 

Θ κζςθ του δεν είναι υποχρεωτικά ςυςχετιςμζνθ με τα άλλα εξεταςτιρια, αλλά με 

τουσ χϊρουσ κεντρικισ ειςόδου. Ρροβλζπεται ιδιαίτερθ αναμονι. 
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1.1.3.Διαγνωςτικά εργαςτιρια 

 Το μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαςτιριο αποτελοφν λειτουργικι 

ενότθτα, που μπορεί να ςυςχετιςκεί με τισ περιοχζσ εξεταςτθρίων και Α' βοθκειϊν. 

Το μζγεκοσ των εργαςτθρίων εξαρτάται από τισ εξυπθρετοφμενεσ ανάγκεσ και είναι 

διαφορετικό ςτουσ τρείσ τφπουσ Κ.Υ. 

Θ οργάνωςθ τθσ εςωτερικισ τουσ λειτουργίασ και τα μεγζκθ των επί μζρουσ χϊρων, 

περιγράφονται αναλυτικά ςτα ςχετικά διαγράμματα. 

 

1.2.ΝΟΣΘΛΕΛΑ 

 Στουσ καλάμουσ "βραχείασ νοςθλείασ" προβλζπεται ολιγόωρθ παραμονι 

των αςκενϊν (π.χ. ανάγκθ παρακολοφκθςθσ μζχρι τθν επιςτροφι του αςκενοφσ ςτο 

ςπίτι του, ι τθ μετακομιδι του ςτο νοςοκομείο) . 

0 κάλαμοσ μόνωςθσ που προβλζπεται καλφπτει κφρια περιπτϊςεισ περιςτατικϊν, 

που κρίνεται αναγκαία θ απομόνωςθ αςκενοφσ. 

Οι χϊροι νοςθλείασ κα πρζπει να βρίςκονται ζξω από τουσ χϊρουσ κυκλοφορίασ 

του κοινοφ και ςε κζςθ που να διευκολφνει τθν εποπτεία και φροντίδα των 

αςκενϊν από το νοςθλευτικό προςωπικό. 

 

1.3.ΚΟΛΝΩΝΛΚΕΣ, ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ, ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΕΛΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ ΚΑΛ 

ΚΟΛΝΟΥ 

 Στθ περιοχι αυτι περιλαμβάνονται χϊροι κοινωνικϊν, ιατροκοινωνικϊν και 

διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ υπθρεςίεσ προςωπικοφ και κοινοφ απαραίτθτεσ 

για τθ λειτουργία του Κ.Υ. 
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  1.3.1.Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

 Γραφείο Κοινωνικισ Λειτουργοφ: 

Θ κζςθ του κα ορίηεται από τθν ανάγκθ εφκολθσ προςπζλαςθσ και 

αποφυγισ τθσ ανάμειξθσ των επιςκεπτϊν των κοινωνικϊν λειτουργϊν, με 

τουσ άλλουσ επιςκζπτεσ του Κ.Υ. Ρρζπει να προβλζπεται ιδιαίτεροσ χϊροσ 

αναμονισ. 

 Φαρμακείο: 

Χϊροσ αποκικευςθσ φαρμάκων και φαρμακευτικοφ υλικοφ για 

χριςθ ςτο Κ.Υ. και παροχι φαρμάκων ςτουσ δικαιοφχουσ. Κα πρζπει να 

επιδιϊκεται γειτονικι ςχζςθ του φαρμακείου με τθ "ςτάςθ αδελφισ". 

 Αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων : 

Κα εξυπθρετιςει δραςτθριότθτεσ όπωσ ενθμζρωςθ του 

κοινοφ.(ομιλίεσ, προβολζσ, εκκζςεισ, εκδθλϊςεισ κλπ.) ομαδικζσ 

προλθπτικζσ εξετάςεισ, εμβολιαςμοφσ κ.α. Σε οριςμζνα μεγάλα Κ.Υ. με 

μεγάλο πλθκυςμό τομζα, κα χρθςιμοποιθκεί και για υπθρεςίεσ 

φυςιοκεραπείασ. Θ είςοδοσ ςτθν αίκουςα μπορεί να γίνεται από τθν 

αναμονι του Κ.Υ. που ςτθ περίπτωςθ αυτι κα λειτουργεί και ςαν 

προκάλαμοσ. Για τθν εξυπθρζτθςθ των διαφορετικϊν χριςεων τθσ 

αίκουςασ απαραίτθτοσ είναι μικρόσ αποκθκευτικόσ χϊροσ, όπου 

τοποκετείται κάκε φορά ο εξοπλιςμόσ που δεν χρθςιμοποιείται (π.χ. 

κακίςματα, διαχωριςτικά πανό κλπ.) . 

 Διοικθτικζσ υπθρεςίεσ  : 

Οι χϊροι διοίκθςθσ εξυπθρετοφν τθ γραμματεία, τθ διεφκυνςθ του 

Κ.Υ. και το αρχείο. Ο χϊροσ τθσ γραμματείασ κα χρθςιμοποιθκεί και για το 

ςφςτθμα τθσ Κάρτασ Υγείασ των αςκενϊν και πρζπει να είναι ςε άμεςθ 

ςχζςθ με τθ ςτάςθ αδελφισ και τουσ χϊρουσ ειςόδου και αναμονισ του 

κοινοφ. 
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  1.3.2.Εξυπθρετιςεισ προςωπικοφ 

Για τισ ανάγκεσ ολιγόωρθσ παραμονισ, ανάπαυςθσ του προςωπικοφ και 

διανυκτζρευςθ γιατροφ : 

 Γραφείο γιατρϊν: Για ανάπαυςθ, ςυηιτθςθ, ενθμζρωςθ, κλπ. των 

γιατρϊν των Ρ. Λ. του Κ.Υ. και των επιςκεπτϊν γιατρϊν, όταν δεν 

βρίςκονται ςτα εξεταςτιρια. 

 Γραφείο αδελφϊν και λοιποφ προςωπικοφ: Για ανάπαυςθ, παραμονι 

των αδελφϊν και του λοιποφ προςωπικοφ. 

 Δωμάτιο διανυκτζρευςθσ εφθμερεφοντα γιατροφ: Μικρό δίκλινο 

δωμάτιο για τθν πικανι εξυπθρζτθςθ και επιςκζπτθ γιατροφ. 

 Αναψυκτιριο: Για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ του Κ.Υ. 

 Μικρι κουηίνα  (οικιακοφ τφπου) - Ραραςκευαςτιριο: Κα εξυπθρετεί 

κφρια το προςωπικό του Κ.Υ. και τουσ αςκενείσ που ζχουν ανάγκθ 

ολιγόωρθσ παρακολοφκθςθσ. 

 Αποδυτιρια προςωπικοφ με χϊρουσ υγιεινισ W.C./D.S. Κα 

προβλζπεται αρικμόσ ιματιοκθκϊν ανάλογα με το προςωπικό του 

Κ.Υ. 

  1.3.3.Εξυπθρετιςεισ κοινοφ 

 Είςοδοσ: Θ κυρία είςοδοσ του Κ.Υ. πρζπει να είναι ςε κζςθ 

που να διευκολφνει τθν προςπζλαςθ πεηϊν, αναπιρων 

(πρόβλεψθ ράμπασ) και αςκενοφόρου ι επιβατικοφ 

αυτοκινιτου που μεταφζρει αςκενι. Αναγκαία είναι θ 

προςταςία τθσ ειςόδου με ςτζγαςτρο και ανεμοφράκτθ. 

Εκτόσ από τθν κφρια είςοδο και τθν είςοδο Α' Βοθκειϊν, 

μπορεί να υπάρχει και βοθκθτικι για τροφοδοςία και 

τροφοδοςία του Κ.Υ. 
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 Αναμονζσ: Εκτόσ από τθ κεντρικι αναμονι, επί μζρουσ μικρζσ 

αναμονζσ (υποαναμονζσ μικροφ αρικμοφ ατόμων), μπορεί να 

υπάρχουν ςτθν περιοχι των εξεταςτθρίων (π.χ. παιδιατρικό).  

 Στάςθ αδελφισ: Θ κζςθ τθσ "ςτάςθσ αδελφισ" πρζπει να βρίςκεται ςε 

άμεςθ ςχζςθ με το κεντρικό χϊρο αναμονισ και να ζχει κατά το δυνατό 

οπτικό ζλεγχο ςε όλεσ τισ περιοχζσ κίνθςθσ και εξυπθρζτθςθσ του 

κοινοφ για να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ: 

 Γριγορθσ και αποτελεςματικισ εξυπθρζτθςθσ των επιςκεπτϊν 

(πλθροφορίεσ, διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ εξζταςθσ κλπ.). 

 Κάλυψθσ επειγόντων περιςτατικϊν ςτο Τμιμα μικροεπεμβάςεων Α' 

Βοθκειϊν. 

 Επίβλεψθσ και φροντίδασ των αςκενϊν ςτουσ καλάμουσ βραχείασ 

νοςθλείασ. 

 Συνεργαςίασ με διοικθτικζσ, ιατρικζσ και κοινωνικζσ υπθρεςίεσ για 

άμεςθ λφςθ κάκε προβλιματοσ του επιςκζπτθ του Κ.Υ.  

 Χϊροι υγιεινισ: 

 Στο ςυγκρότθμα των χϊρων υγιεινισ για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ζνα 

από τα προβλεπόμενα W.C. ςε κάκε κατθγορία (ανδρϊν – γυναικϊν) κα ζχει 

διαςτάςεισ τζτοιεσ που να ανταποκρίνεται ςτθν κίνθςθ αναπθρικοφ κακίςματοσ.1 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Γενικότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναπιρων ι ατόμων με μειωμζνθ 

κινθτικότθτα υπάρχουν ςτο ςχετικό κανονιςμό του Υπουργείου Υγείασ και Ρρόνοιασ. 
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2.ΓΕΝΛΚΕΣ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΘΣ ΧΩΩΝ 

2.1.ΕΣΩΤΕΛΚΘ ΟΓΑΝΩΣΘ ΤΩΝ ΧΩΩΝ 

 Πλεσ οι λειτουργίεσ του Κ.Υ. (εκτόσ από το χϊρο εγκαταςτάςεων και τισ 

αποκικεσ, που μποροφν να προβλζπονται ςε υπόγειο) κα αναπτυχκοφν ςε ιςόγειο 

κτίριο. 

Θ περίπτωςθ διϊροφου κτιρίου κα είναι αποδεκτι μόνο όταν ζχουν εξαντλθκεί 

όλεσ οι δυνατότθτεσ, ανάπτυξθσ ςε ζνα επίπεδο1. Θ εςωτερικι οργάνωςθ τθσ 

λειτουργίασ του κτιρίου κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτθν ποικιλία των 

λειτουργιϊν του και να χαρακτθρίηεται από απλότθτα και προςιτότθτα. 

Αυτό μπορεί να εξαςφαλιςτεί με:. 

  2.1.1.Τθν ανάπτυξθ απλισ κυκλοφορίασ 

 Πλεσ οι υπθρεςίεσ του Κ.Υ. κα πρζπει να είναι προςιτζσ ςτον επιςκζπτθ. 

Λδιαίτερθ ςθμαςία δίνεται ςτθν οργάνωςθ των χϊρων ειςόδου και 

αναμονισ του κοινοφ. 

 Να αποφεφγονται οι επιμικεισ και ςκοτεινοί διάδρομοι, οι οξείεσ γωνίεσ ςτθ 

διαςταφρωςθ των αξόνων κυκλοφορίασ κλπ. 

 Να τθροφνται τα αναγκαία πλάτθ των διαδρόμων ανάλογα με το είδοσ τθσ 

κυκλοφορίασ (διάδρομοσ κίνθςθσ φορείων πλάτοσ 2,20 μ. διάδρομοσ 

κίνθςθσ προςωπικοφ 1.40 μ. άνοιγμα πόρτασ για κυκλοφορία φορείου 1,10 

μ. κλπ.) . 

 Θ κυκλοφορία του κοινοφ να περιορίηεται ςτουσ χϊρουσ αποκλειςτικά και 

μόνο εξυπθρζτθςθσ του. 

2.1.2.Τθν ορκολογικι χωρικι ανάπτυξθ των λειτουργικϊν ενοτιτων 

                                                 

Ραρατθριςεισ 

1
 Στθ περίπτωςθ αυτι οι λειτουργίεσ με τθ μεγαλφτερθ και ςυχνότερθ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ 

κα είναι ςτο ιςόγειο. 
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 Οι περιοχζσ των λειτουργικϊν ενοτιτων επιλζγονται με κριτιρια: 

 Τθ ςχζςθ κάκε ενότθτασ με τουσ βαςικοφσ άξονεσ κυκλοφορίασ και τισ 

ειςόδουσ. 

 Τθ ςυχνότθτα χριςθσ τθσ. 

 Τισ ςχζςεισ μεταξφ των ενοτιτων. 

 Τισ απαιτιςεισ των χϊρων ςε φυςικό φωτιςμό, αεριςμό, θλιαςμό. 

 Τισ ειδικζσ απαιτιςεισ (π.χ. πρόβλεψθ πικανϊν μελλοντικϊν επεκτάςεων 

κλπ.). 

 Πταν το κτίριο του Κ.Υ. είναι ιςόγειο δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχει 

κλιμακοςτάςιο προσ το δϊμα, θ κζςθ του όμωσ κα προβλζπεται ςε ςχζςθ με τισ 

λειτουργίεσ ειςόδου, για να καταςκευαςτεί ςτθ περίπτωςθ που κα απαιτθκεί 

προςκικθ ορόφου. 

 Θ χριςθ λειτουργικοφ κανάβου είναι απαραίτθτθ κατά το ςχεδιαςμό του 

Κ.Υ. για τθ ςωςτι λειτουργικι οργάνωςθ και τθν ευελιξία ςε πικανζσ εςωτερικζσ 

μεταβολζσ και επεκτάςεισ1.  

2.2.ΟΓΑΝΩΣΘ ΥΡΑΛΚΛΟΥ ΧΩΟΥ 

    2.2.1.Θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο του Κ.Υ. κα γίνεται από μια είςοδο 

(επιςκζπτεσ, προςωπικό, τροφοδοςία – αποτροφοδοςία). Θ κζςθ τθσ και οι ςχετικζσ 

διαμορφϊςεισ (π.χ. διαπλατφνςεισ του δρόμου κλπ.), εξαρτϊνται από τισ τοπικζσ 

ςυνκικεσ (τροχαία κίνθςθ, πλάτοσ και κλίςεισ δρόμου ςτθ πλευρά τθσ ειςόδου του 

Κ.Υ. κλπ.). 

  2.2.2.Στον υπαίκριο χϊρο του οικοπζδου κα προβλζπονται: 

 Ανάπτυξθ εςωτερικοφ δρόμου: 

                                                 

Ραρατθριςεισ 

1
 Θ χριςθ κανάβου 1,20 x 1,20 κεωρείται ότι μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ λειτουργίεσ και τα 

μεγζκθ των χϊρων όχι όμωσ δεςμευτικά. 
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 Για προςπζλαςθ αςκενοφόρου ι επιβατικοφ αυτοκινιτου που μεταφζρει 

αςκενι ςτθν είςοδο του Κ.Υ. και ςτθν είςοδο Αϋ Βοθκειϊν. 

 Για εξυπθρζτθςθ αναγκϊν τροφοδοςίασ και αποτροφοδοςίασ του Κ.Υ. ςτθ 

κζςθ τθσ αντίςτοιχθσ ειςόδου. 

 Για-ανάγκεσ του χϊρου των εγκαταςτάςεων λεβθτοςταςίου, κα πρζπει, να 

επιδιϊκεται ο περιοριςμόσ του μικουσ του δρόμου και των επιφανειϊν 

κίνθςθσ των αυτοκινιτων ςτα αναγκαία μόνο μεγζκθ. 

Οι κλίςεισ να είναι κατάλλθλεσ για τθ κίνθςθ αναπθρικϊν κακιςμάτων (6%). 

 Κζςεισ ςτάκμευςθσ για αυτοκίνθτα (προςωπικοφ, επιςκεπτϊν). 

 Διαμόρφωςθ πεηόδρομων. 

 Διαμόρφωςθ υπαίκριου κακιςτικοφ χϊρου με τον αντίςτοιχο εξοπλιςμό 

(π.χ. πάγκοι, βρφςθ κλπ.). 

 Ρεριοχζσ φφτευςθσ ψθλοφ πράςινου. 

 Ρεριοχζσ φφτευςθσ χαμθλοφ πράςινου. 

 Ρρόβλεψθ χϊρου ελικοδρομίου αν είναι κατάλλθλθ θ ζκταςθ και θ κζςθ του 

οικοπζδου και εφόςον δεν υπάρχει ι δεν προβλζπεται ςε άλλθ κζςθ του 

οικιςμοφ. 

 Θ όλθ οργάνωςθ του υπαίκριου χϊρου κα επιδιϊκεται να εναρμονίηεται με 

τισ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. 

Μόνιμεσ ι θμιμόνιμεσ καταςκευζσ περιτοίχιςθσ του οικοπζδου μποροφν να 

αντικαταςτακοφν, όπου είναι δυνατό, με "φράγμα πράςινου", όταν με τον τρόπο 

αυτό διαςφαλίηεται θ λειτουργία και χριςθ του χϊρου για το Κ.Υ. 

ΧΑΑΚΤΘΑΣ ΤΟΥ Κ.Υ. 

 Θ εξωτερικι διαμόρφωςθ του ελεφκερου χϊρου του Κ.Υ., θ μορφολογία του 

κτιρίου και θ διαμόρφωςθ του εςωτερικοφ του χϊρου, μποροφν και πρζπει να 

ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία άνετου και ευχάριςτου περιβάλλοντοσ, για τουσ 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ που ζχουν ανάγκθ των υπθρεςιϊν του Κ.Υ. Στόχοσ είναι να 
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αποφεφγεται θ δθμιουργία ενόσ "ιδρυματικοφ κτιρίου" αφοφ και θ κλίμακα τθσ 

λειτουργίασ του Κ.Υ. δίνει τθ δυνατότθτα για μια αντιμετϊπιςθ που μπορεί να 

εξαςφαλίςει τθν οργανικι ζνταξθ του ςτον οικιςμό και τον κοινωνικό του 

εξοπλιςμό. 

3.ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΑ ΔΛΑΓΑΜΜΑΤΑ ΧΩΩΝ 

 Τα διαγράμματα που ακολουκοφν είναι ενδεικτικά και παρουςιάηουν τθ 

λειτουργία, τθ διάταξθ και τισ παροχζσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ και τισ ςυνκικεσ 

περιβάλλοντοσ χϊρων του Κ.Υ. 

 Οι διαςτάςεισ αφοροφν περιοχζσ βαςικϊν δραςτθριοτιτων των αντίςτοιχων 

χϊρων και πρζπει να ςυςχετιςτοφν με τα αντίςτοιχα μεγζκθ του κτιριολογικοφ 

προγράμματοσ-και να προςαρμοςτοφν, ςτθν αρχιτεκτονικι λφςθ. 

                                         ΣΥΜΒΟΛΛΣΜΟΛ                                                   

  

Είςοδοσ 

 

Επικοινωνία χϊρων 

       

Ρικανι Επικοινωνία χϊρων 

  

Εξωτερικι φωτιςτικι επιφάνεια 

 

Εξοπλιςμόσ που απαιτεί παροχι με ενιςχυμζνθ 

             θλεκτρικι γραμμι. 
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ΡΑΑΤΘΘΣΘ: Οι κοινζσ θλεκτρικζσ παροχζσ που αναφζρονται ςτουσ πίνακεσ 

αφοροφν τθν εξυπθρζτθςθ του Λατρικοφ εξοπλιςμοφ. Σ' αυτζσ δεν περιλαμβάνονται 

οι παροχζσ γενικισ εξυπθρζτθςθσ του χϊρου. 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΧΩΟΥ: ΕΞΕΤΑΣΤΘΛΟ ΚΟΛΝΟ 

 

 

 

ΒΑΣΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΑΟΧΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1. Γραφείο γιατροφ -Ραροχζσ νεροφ Φωτιςμόσ: γενικόσ 300 Lux, 

τοπικόσ 500-1000 Lux 

2. Κάκιςμα γιατροφ -Ενδοεπικοινωνία Κερμοκραςία :Για άτομα 

χωρίσ ροφχα 

3. Κάκιςμα αςκενϊν  Μόνωςθ κορφβου 40db 

4. Εξεταςτικό κρεβάτι  Επικυμθτι ανανζωςθ αζρα 

δωματίου με κοινό 
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εξαεριςτιρα παρακφρου 

5. Τροχιλατο εργαλείων   

6. Λάμπα εξζταςθσ   

7. Βακμίδα   

8. Διαφανοςκόπιο   

9. Ηυγόσ   

10. Δοχείο απορριμμάτων   

11. Κρεμάςτρα   

12. Κακρζπτθσ   

13. Νιπτιρασ   

14. Κουρτίνα   

Ραρατιρθςθ: Ο Λατρικόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται δεν απαιτεί ενιςχυμζνεσ 

γραμμζσ. 
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ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΧΩΟΥ: ΡΕΛΟΧΘ ΜΛΚΟΕΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 

 

 

ΒΑΣΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΧΩΟΥ 

ΡΑΟΧΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.Απλό χειρουργικό 

τραπζηι με δυνατότθτα 

μετατροπισ ςε boom 

-3 κοινζσ θλεκτρικζσ 

παροχζσ  

-Φωτιςμόσ - Βοθκ. χϊρου 

300 Lux  αίκουςα 

μικροεπεμβάςεων 800 Lux  

2.Αναρρόφθςθ - ςυςκευι 

παροχισ οξυγόνου 

-1 ενιςχυμζνθ θλεκτρικι 

παροχι για τθν 

κλιματιςτικι μονάδα 

-Τοπικι κλιματιςτικι 

μονάδα  

3.Ράγκοσ (γφψου κλπ) - ενδοεπικοινωνία  -Κερμοκραςία Χειμϊνασ 

:22ο C 

Καλοκαίρι : 26ο C 

4.Τροχιλατο εργαλείων  -παροχζσ ηεςτοφ - κρφου 

νεροφ 
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5. Τροχιλατο ςκαμπό 

γιατροφ 

-Ειδικό ςιφόνι γφψου  

6.Δοχείο απορριμμάτων 

τροχιλατο 

  

7.Φορθτι διακερμία   

 

                                                 

1
 Ραρατιρθςθ: ο εξοπλιςμόσ που απαιτεί παροχι με ενιςχυμζνθ θλεκτρικι γραμμι. 

 

 

8.Ρροβολζασ 

χειρουργείου 1μονόσ 

  

9.Στατό ορϊν   

10.Φορθτό ακτινολογικό   

11.Κουνάκι   

12.Κλίβανοσ   

13.Νεροχφτθσ   
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ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΧΩΟΥ: ΟΔΟΝΤΛΑΤΕΛΟ 

 

ΒΑΣΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

ΧΩΟΣ 

ΡΑΟΧΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.Ρολυκρόνα αςκενοφσ -4 κοινζσ θλεκτρικζσ 

παροχζσ 

-Φωτιςμόσ: γενικόσ 400 

Lux, Μονάδοσ 10.000 Lux 

2.Κάκιςμα τροχιλατο 

γιατροφ 

-2 ενιςχυμζνεσ θλεκτρικζσ 

παροχζσ 

-Κερμοκραςία: Κοινι 

εςωτ. χϊρου 

3.Ακτινολογικό1 -παροχι ηεςτοφ-κρφου 

νεροφ 

 

4.UNIT (Κυρίωσ μθχάνθμα) -ενδοεπικοινωνία  

5.Εργαλειοκικθ 

τροχιλατθ 

  

6.Κλίβανοσ ξθράσ 

αποςτείρωςθσ 

  

7.Εμφανθςτιριο   

                                                 
1
 Θ πικανι επικοινωνία είναι για τθ περίπτωςθ 2 οδοντιατρείων 
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8.Δοχείο απορριμμάτων   

9.Γραφείο οδοντιάτρου   

10.Κάκιςμα οδοντιάτρου   

 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΧΩΟΥ: ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 

 

 

 

ΒΑΣΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΑΟΧΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.Κάκιςμα λιψεων -Φωτιςτικά ςθμεία όπου 

χρειάηονται 

-Φωτιςμόσ: γενικόσ 

300LUX,Τοπικόσ 1000LUX 

2.Γραφείο μικροβιολόγου -4κοινζσ θλεκτρικζσ 

παροχζσ 

-κερμοκραςία: εςωτ. 

χϊρου 

3.Κάκιςμα -1ενιςχυμζνθ θλεκτρ. 

παροχι-γραμμι 
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4.Κάκιςμα αςκενϊν -1ανεξάρτθτθ ενιςχυμζνθ 

θλεκτρικι παροχι γραμμι 

 

5.Τροχιλατο εργαλείων -Ενδοεπικοινωνία  

6.Φυγόκεντροσ μεγάλθ1 

δαπζδου 

-Ραροχι κρφου - ηεςτοφ 

νεροφ 

 

7.Φυγόκεντροσ μικρι   

8.Μικρόσ επωαςτικόσ 

κλίβανοσ 

  

9.Μεγάλοσ 

αποςτειρωτικόσ κλίβανοσ2 

  

10.άφια για τθν φφλαξθ 

δειγμάτων 

  

11.Ψυγείο   

12.Στιλθ αποςταγμζνου 

νεροφ 

  

13 Υδατόλουτρο   

14.Φωτόμετρο   

15.Μικροςκόπιο   

16.Σκάμπο τροχιλατο   

17.Φαρμακευτικόσ ηυγόσ   

18.Λυχνία BUNSEN   

 

 

                                                 
1
 Εξοπλιςμόσ που απαιτεί παροχι με ενιςχυμζνθ θλεκτρικι γραμμι 

2
 Εξοπλιςμόσ που απαιτεί παροχι με ενιςχυμζνθ θλεκτρικι γραμμι 
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ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΧΩΟΥ: ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ ΕΓΑΣΤΘΛΟ 
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ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΧΩΟΥ: ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ-ΒΑΣΛΚΟΛ ΧΩΟΛ 

 

 

 

ΒΑΣΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΑΟΧΕΣ ΣΥΝΚΘΚΕΣ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.Στατό ακτινολογικοφ -1 κοινι παροχι -Φωτιςμό: γεν. φωτιςμόσ 

100 lux, χειριςτιριο 300 

lux , εμφανιςτιριο 50 lux 

2.Τράπεηα -Ενιςχυμζνθ γραμμι για 

κάκε ακτινολογικό 

μθχάνθμα 

-κερμοκραςία: πικανι 

εγκατάςταςθ, τοπικισ 

ψυκτικισ μονάδασ, 

χειμϊνασ 22οC, καλοκαίρι 

26οC. 

3.Ακτινοςκόπθςθ -Ενιςχυμζνθ γραμμι για 

εμφανιςτιριο 
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4.Χειριςτιριο -Ραροχι ηεςτοφ - κρφου 

νεροφ 

 

5.Λεκάνεσ εμφάνιςθσ   

6.Αυτόματο εμφανιςτιριο   

7.Ράςο καςζτασ   

 

 

ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΧΩΟΥ: ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ - ΔΛΑΓΑΜΜΑ Α' ΤΥΡΟΥ 
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ΟΝΟΜΑΣΛΑ ΧΩΟΥ: ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ - ΔΛΑΓΑΜΜΑ Β' ΤΥΡΟΥ 
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΟΥ: ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ - ΔΛΑΓΑΜΜΑ Γ' ΤΥΡΟΥ 
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ΜΕΟΣ Β': ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

ΓΕΝΛΚΑ 

Για τθ μελζτθ και καταςκευι των Κ.Υ. εκτόσ από τα όςα αναφζρκθκαν ςτο 

προθγοφμενο κεφάλαιο, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και οι πιο κάτω 

παράγοντεσ: 

 Θ ποιότθτα καταςκευισ που ορίηεται από το πλαίςιο των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν που ακολουκοφν. 

 Θ δαπάνθ εκτζλεςθσ του ζργου. 

 Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του ζργου. 

 Θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ του ανκρϊπινου και υλικοτεχνικοφ 

δυναμικοφ ςτο τόπο του ζργου. 

 Θ προςαρμογι ςτο πολιτιςτικό και οικιςτικό περιβάλλον. 

 Οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. 

 Άλλεσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και του οικοπζδου. 

 Θ δυνατότθτα μελλοντικισ επζκταςθσ και αντίςτοιχα αλλαγισ χριςθσ 

χϊρων όπου απαιτθκεί. 

 Οι ςχετικοί κανονιςμοί που ιςχφουν. 

1.ΟΛΚΟΔΟΜΛΚΕΣ ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ  

1.1.ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ μελζτθσ κα πρζπει, να είναι και θ επιδίωξθ χαμθλοφ 

κόςτουσ των ςχετικϊν εργαςιϊν. Με τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ κζςθσ του κτιρίου 

και των περιοχϊν ανάπτυξθσ των υπαίκριων λειτουργιϊν, ςτο οικόπεδο, μπορεί να 

εξαςφαλιςτοφν: 

 ο περιοριςμόσ των γενικϊν εκςκαφϊν κεμελίωςθσ του κτιρίου, των 

επιχϊςεων και των καταςκευϊν αντιςτιριξθσ των χωμάτων, ι των 

εργαςιϊν διαμόρφωςθσ πρανϊν. 
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 θ αποφυγι όςο είναι δυνατόν γενικϊν εκςκαφϊν ςε θμιβραχϊδεισ, ι 

βραχϊδεισ περιοχζσ του οικοπζδου.1    

 θ αποφυγι κεμελίωςθσ του κτιρίου ςε κζςεισ του οικοπζδου, που θ 

ςφςταςθ του εδάφουσ είναι προβλθματικι και απαιτεί μεγάλο κόςτοσ 

εξυγίανςθσ, (ςθμαντικζσ εκςκαφζσ, ι επιχϊςεισ). 

 θ αξιοποίθςθ των φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν του εδάφουσ και θ 

ελαχιςτοποίθςθ των εκςκαφϊν διαμόρφωςθσ του υπαίκριου χϊρου. 

 Για τθν αποφυγι υπερβάςεων του προβλεπόμενου από τθ μελζτθ 

κόςτουσ εκςκαφϊν είναι απαραίτθτθ: 

 θ πλθρζςτερθ δυνατι μακροςκοπικι διάγνωςθ των χαρακτθριςτικϊν 

ςφςταςθσ – και αντοχισ του εδάφουσ και 

 θ αξιοποίθςθ εδαφοτεχνικϊν δεδομζνων τθσ γφρω περιοχισ, ι του 

οικοπζδου, εφόςον υπάρχουν. 

 Τα ςτοιχεία αυτά αφοροφν και τθ μελζτθ του Φ.Ο. 

 

1.2.ΦΕΩΝ ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ (Φ.Ο.) 

Για τθ μελζτθ και καταςκευι λαμβάνονται υπόψθ: 

  1.2.1.Πτι προβλζπεται από τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ για τθ 

περίπτωςθ Φ.Ο. από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα.  

  1.2.2.Θ πρόβλεψθ μελλοντικισ επζκταςθσ: 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, κα προβλζπεται δυνατότθτα μελλοντικισ προςκικθσ 

ορόφου.2 

                                                 
1
 Στθν περίπτωςθ προβλθματικϊν εδαφϊν, (βραχϊδθ θ με υπόγεια νερά),που απαιτοφν 

ςθμαντικζσ δαπάνεσ εκςκαφϊν, θ καταςκευϊν προςταςίασ του κτιρίου, κα αποφεφγονται 
διαμορφϊςεισ υπόγειων χϊρων. 

 

2
 Θ επικάλυψθ του κτιρίου κα είναι επίπεδθ πλάκα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Οι ςτζγεσ, 

όπου απαιτοφνται, κα καταςκευάηονται πάνω ςτθν πλάκα, εκτόσ από εξαιρετικές 
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  1.2.3.Οι διαμορφϊςεισ των ςτοιχείων του Φ.Ο.: 

 Κα λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ και ςτθ μελζτθ εφαρμογισ και κατά τθν 

εκτζλεςθ του ζργου, οι επιπτϊςεισ των εγκαταςτάςεων, ι των ςυμπλθρωματικϊν 

οικοδομικϊν εργαςιϊν και οι αναγκαίεσ προβλζψεισ για επίτευξθ άρτιασ 

καταςκευαςτικά και αιςκθτικά ςχζςθσ Φ.Ο. και λοιπϊν καταςκευϊν, (π.χ. 

πρόβλεψθ "οπϊν" διζλευςθσ αγωγϊν ι ςωλθνϊςεων, μόρφωςθ των ςτοιχείων του 

Φ.Ο. για ανεμπόδιςτθ ανάπτυξθ των δικτφων των εγκαταςτάςεων, μόρφωςθ 

"πρεκιϊν" ανοιγμάτων από τον Φ.Ο. κλπ.). 

Ενςωματωμζνεσ καταςκευζσ ςτο Φ. Ο. κα πρζπει να αποκλείονται. 

  1.2.4.Γενικά κα επιδιϊκεται: 

 Θ μόρφωςθ του Φ.Ο. με χριςθ καταςκευαςτικοφ κανάβου, που ορίηεται 

από τθ λειτουργία του κτιρίου και 

 Θ απλι και εφκολθ καταςκευι χωρίσ δαπανθρζσ ειδικζσ καταςκευζσ. 

1.3.ΤΟΛΧΟΡΟΛΛΕΣ  

 Κα καταςκευάηονται από προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία ςυμφωνά με το 

εκάςτοτε ςφςτθμα προκαταςκευισ, (εκτόσ από περιπτϊςεισ όπου θ χριςθ άλλων 

υλικϊν επιβάλλεται για λόγουσ προςαρμογισ ςτο οικιςτικό περιβάλλον ). 

Το είδοσ καταςκευισ κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ: 

 κερμομόνωςθ 

 θχομόνωςθ 

 ακτινοπροςταςίασ και ςτθν ανάγκθ προςαρμογισ με τισ άλλεσ καταςκευζσ 

Φ.Ο. και εγκαταςτάςεων (π.χ. ειδικζσ διαμορφϊςεισ ςτισ περιοχζσ 

διζλευςθσ δζςμθσ ςωλθνϊςεων, θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων κλπ). 

                                                                                                                                      
περιπτϊςεισ, όπου λόγοι προςαρμογζσ ςτο οικιςτικό — πολιτιςτικό περιβάλλον απαιτοφν 
ειδικό, αντιμετϊπιςθ. 
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 Πλοι οι εςωτερικοί τοίχοι είναι ςυνικουσ καταςκευισ εκτόσ από τουσ 

τοίχουσ του ακτινολογικοφ (ακτινοπροςταςία)1 και του λεβθτοςταςίου. 

 

1.4.ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

  1.4.1.Εξωτερικά κουφϊματα: 

Θ μορφι, οι διαςτάςεισ, θ λειτουργία και θ καταςκευι τουσ κα πρζπει να 

ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ: 

 Φωτιςμοφ 

 Αεριςμοφ 

 Θλιαςμοφ 

 Ρροςταςίασ (κερμομόνωςθ, θχομόνωςθ ,ακτινοπροςταςία κλπ.) 

 Απλισ λειτουργίασ 

 Αντοχισ και μικροφ βακμοφ ςυντιρθςθσ και 

 Ρροςαρμογισ ςτο μορφολογικό χαρακτιρα του κτιρίου. 

 

 Τα παραπάνω πρζπει να επιδιϊκονται ςτο πλαίςιο απλϊν ςωςτϊν ποιοτικά 

καταςκευϊν και να αποφεφγονται οι ακραίεσ περιπτϊςεισ δαπανθρϊν καταςκευϊν 

ι αντίκετα μειονεκτικϊν από πρόκεςθ μείωςθσ τθσ αντίςτοιχθσ δαπάνθσ. 

 

                                                 
1
 ( Οι τοίχοι του ακτινολογικοφ καταςκευάηονται διπλοί με παρεμβολι φφλλου μολφβδου ςτο 

ενδιάμεςο. 

Τα φφλλα μολφβδου κα επικαλφπτονται κατά 5 τουλάχιςτον εκατοςτά . 

Θ προςταςία με φφλλο μολφβδου κα γίνεται μζχρι το φφοσ του πρεκιοφ . 

Τα πάχθ του φφλλου μολφβδου και των καταςκευϊν από μπετόν τθσ αίκουςασ του 
ακτινολογικοφ (πλάκα οροφισ και τοίχοι από μπετόν όπου υπάρχουν) κα δοκοφν ςε 
ανεξάρτθτο τεφχοσ. 
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Ππου δεν υπάρχουν ειδικζσ δεςμεφςεισ κα χρθςιμοποιείται ςαν υλικό καταςκευισ 

το αλουμίνιο.  

Με τθ μελζτθ και τθν αναλυτικι τεχνικι περιγραφι κα πρζπει να 

διαςφαλίηονται τα παρακάτω: 

 Θ επιλογι του καταλλιλου, τφπου διατομϊν 

 Θ προςταςία των ψευτοκαςϊν (επιψευδαργφρωςθ 40 μικρϊν) 

 Θ προςταςία του υλικοφ (διατομϊν και εξαρτθμάτων) με ανοδίωςθ πάχουσ 

20 μικρϊν. 

 Θ τιρθςθ των προδιαγραφϊν ςυναρμολόγθςθσ των πλαιςίων (καςςϊν-

φφλλων). Κα πρζπει να αποφεφγονται κατά το δυνατόν μόνιμεσ ςυνδζςεισ 

(π.χ. πριτςίνια). 

 Θ ποιότθτα και λειτουργικότθτα των εξαρτθμάτων (μθχανιςμοί κλειςίματοσ, 

χειρολαβζσ, ράουλα κλπ.). 

 Οι ςωςτζσ καταςκευαςτικά λεπτομζρειεσ προςαρμογισ των διατομϊν με τα 

διαφορετικά υλικά (π.χ. ψευτόκαςςεσ, ποδιζσ ανοιγμάτων κλπ.) με τθ χριςθ 

των υλικϊν αρμολόγθςθσ (καουτςοφκ ςιλικόνθσ) και διατομϊν 

αρμοκάλυψθσ. 

 Θ  καλι προςαρμογι και κίνθςθ των φφλλων ςτο ςτακερό πλαίςιο (κάςςα). 

 Στθν περίπτωςθ κουφωμάτων από αλουμίνιο (εφόςον δεν υπάρχουν λόγοι 

προςαρμογισ ςτο οικιςτικό περιβάλλον) εξωτερικά "ςκοφρα" δεν κα 

καταςκευάηονται. Θ προςταςία από τον ιλιο κα γίνεται με πρόβλεψθ αντθλιακϊν 

καταςκευϊν. Θ ρφκμιςθ του φυςικοφ φωτιςμοφ του χϊρου κα γίνεται εςωτερικά 

(κουρτίνα, περςίδεσ κλπ.). 

 Ξφλινεσ καταςκευζσ: Αν τοπικζσ ςυνκικεσ (π.χ. παραδοςιακόσ χαρακτιρασ 

κτιρίου) επιβάλλουν τθ χριςθ ξφλου για καταςκευι κουφωμάτων, θ διαςφάλιςθ 

των παραπάνω απαιτιςεων κα γίνεται με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ 

εφαρμογισ. 
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Σιδερζνια κουφϊματα: Κα περιορίηονται εκεί που είναι τελείωσ απαραίτθτα. 

(Ρόρτα λεβθτοςταςίου κλπ.). 

  1.4.2.Εςωτερικά κουφϊματα: 

 Οι διαςτάςεισ, θ λειτουργία και θ καταςκευι των εςωτερικϊν κυρϊν κα 

ανταποκρίνονται ςτθ λειτουργία και  τισ απαιτιςεισ των χϊρων. Στο ςχετικό πίνακα 

φαίνονται οι τφποι εςωτερικϊν κυρϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ. 

Οι κάςςεσ κα καταςκευάηονται από ςτραντηαριςτι λαμαρίνα πάχουσ 1,2 χλςτ χωρίσ 

μόρφωςθ ςκότιων. Το κενό τθσ κάςςασ κα γεμίηεται με γαρμπιλομπετό (350 κιλϊν 

τςιμζντου). 

 Τα φφλλα κα είναι απλά πρεςςαριςτά από ςκελετό ςουθδικισ ξυλείασ με 

επζνδυςθ από κόντρα πλακζ (με ι χωρίσ επζνδυςθ φορμάικασ) και περικϊριο από 

πθχάκι οξιάσ. Για τθ προςταςία των φφλλων ςε χϊρουσ που γίνεται ςυχνι 

κυκλοφορία φορείου προβλζπονται προςτατευτικζσ φάςεσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ 

όπωσ φαίνεται ςτουσ τφπουσ κυρϊν του πίνακα. Θ προςταςία αυτι αφορά και τουσ 

τοίχουσ των διαδρόμων. 

 Οι πόρτεσ που βρίςκονται ςτθν αίκουςα του ακτινολογικοφ κωρακίηονται.1 

1.5.ΕΡΛΧΛΣΜΑΤΑ 

Γίνονται ςε όλεσ τισ άλλεσ επιφάνειεσ εκτόσ από τισ επιφάνειεσ που προβλζπονται 

ανεπίχριςτεσ. 

  1.5.1.Εξωτερικά: 

Θ καταςκευι τουσ πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ: 

 Ρροςταςίασ των επί μζρουσ καταςκευϊν και του κτιρίου. Λδιαίτερθ ςθμαςία 

ζχει θ επιλογι τθσ ςφνκεςθσ των υλικϊν του, επιχρίςματοσ ςε φλεσ τισ 

διαςτρϊςεισ του (1θ-2θ-3θ), όπου επιβάλλεται θ τιρθςθ των ςχετικϊν 

                                                 
1
   Τα φφλλα καταςκευάηονται από κόντρα πλακζ πρεςςαριςτά ςε διπλό ςκελετό με φφλλο 

μολφβδου (κατάλλθλου πάχουσ) ενδιάμεςα ςε όλθ τθν ζκταςθ του φφλλου. Τα δυο τμιματα του 
ςκελετοφ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μπουλόνια, που επικαλφπτονται ςτθ κεφαλι τουσ με 
μολφβι ίδιου πάχουσ. Λδιαίτερθ προςοχι κα δίνεται ςτθ ςτιριξθ τθσ κάςασ και τθν ανάρτθςθ του 
φφλλου. 
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προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν και ειδικότερα ςε περιπτϊςεισ 

επιχριςμάτων επιφανειϊν που καλφπτονται με μονωτικζσ πλάκεσ. 

 Μορφολόγθςθσ που επιδιϊκεται (π.χ. διαμόρφωςθ αδρϊν ι λείων 

επιφανειϊν κλπ.). 

  1.5.2.Εςωτερικά:  

 Κα επιχριςκοφν όλεσ οι οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ επιφάνειεσ μπετόν και 

τοφβλων, εκτόσ από εκείνεσ που προβλζπονται να καλυφκοφν με πλακάκια 

πορςελάνθσ, ι να παραμείνουν ανεπίχριςτεσ. 

 Τα εςωτερικά επιχρίςματα κα είναι απλά τριφτά. Λδιαίτερθ ςθμαςία πρζπει 

να δοκεί ςτα επιχρίςματα οροφϊν κφρια ςε ότι αφορά τθ διαδικαςία (χρονικά) 

εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ των διαφορετικϊν ςτρϊςεων. 

( Θ πρϊτθ ςτρϊςθ κα προθγθκεί 3 τουλάχιςτον θμζρεσ των επομζνων). 

Οι τελικζσ επιφάνειεσ όλων των επιχριςμάτων πρζπει να είναι τελείωσ επίπεδεσ και 

τα πάχθ τουσ να είναι τα προβλεπόμενα από τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ. 

Θ χρθςιμοποίθςθ "προςμίκτων", με ρευςτοποιθτικζσ, ι υδατοαποκθτικζσ ιδιότθτεσ, 

κα γίνεται (όταν απαιτείται) με προςεκτικι τθ ριςθ των ςχετικϊν προδιαγραφϊν 

του υλικοφ. 

 

1.6.ΔΑΡΕΔΑ 

 Το είδοσ τθσ καταςκευισ των δαπζδων, εξαρτάται από τθ λειτουργία των 

χϊρων και κα πρζπει να ανταποκρίνεται ςτισ γενικζσ, ι ειδικζσ απαιτιςεισ που 

είναι: 

 Αντοχι ςτθ χριςθ γενικά.1 

                                                 
1
 Κακι χριςθ  του υλικοφ του δαπζδου (π.χ, κόψιμο, αποτςίγαρα, κλπ.) πρζπει να 

αντιμετωπίηεται από τισ ιδιότθτεσ του υλικοί ειδικότερα ςτθ περίπτωςθ χριςθσ πλαςτικϊν 
πλακϊν. 
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 Αντοχι ςε ςχζςθ με τθν ειδικι λειτουργία του χϊρου (π.χ. δάπεδο 

μικροβιολογικοφ). 

 Άνετθ και ακόρυβθ κίνθςθ φορείων 

 Αντιολιςκθρότθτα 

 Εφκολοσ κακαριςμόσ κλπ. 

 Θ επιλογι υλικϊν δαπζδου για κάκε χϊρο, n περιοχι του Κ.Υ., κακορίηεται 

ςτο ςχετικό πίνακα τελειωμάτων. 

Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ δαπζδων ςε φυςικό ζδαφοσ κα καταςκευάηεται το ίδιο 

υπόςτρωμα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ κερμομόνωςθσ και υγροπροςταςίασ με 

τελικι τθν επιφάνεια ςτρϊςθσ γαρμπιλοδζματοσ (πάχουσ μζχρι 6 εκ.). Θ καταςκευι 

του υποςτρϊματοσ εξυπθρετεί τθν ζνταξθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και 

διευκολφνει τθν άρςθ ανιςοςτακμίων. 

1.7.ΕΡΕΝΔΥΣΕΛΣ ΤΟΛΧΩΝ 

  1.7.1.Εξωτερικϊν τοίχων: 

 Επενδφςεισ "διακοςμθτικοφ χαρακτιρα" κα πρζπει να αποφεφγονται (π.χ. 

μάρμαρο, ξφλο κλπ.). Ππου υπάρχει ανάγκθ προςαρμογισ τθσ μορφολογίασ του 

κτιρίου ςε ειδικζσ τοπικζσ ςυνκικεσ αυτό κφρια κα επιδιϊκεται με τα ίδια τα 

ςτοιχεία τθσ καταςκευισ (Φ.Ο. και ςυμπλθρωματικϊν καταςκευϊν). Επενδφςεισ κα 

γίνονται μόνο όπου είναι απαραίτθτεσ. 

  1.7.2.Εςωτερικϊν τοίχων1: 

 Οι επενδφςεισ τοίχων με πλακίδια πορςελάνθσ ςτουσ χϊρουσ που ορίηονται 

κα γίνεται με τςιμεντοκονίαμα (άμμοσ καλάςςθσ) και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ 

κολλθτά ςτο επίχριςμα (π.χ. νιπτιρασ εξεταςτθρίων). Τα πλακάκια κα είναι 

                                                 

1  Ππου  προβλζπονται νιπτιρεσ ςε χϊρουσ που οι τοίχοι δεν επενδφονται ςτθ κζςθ του 

νιπτιρα ι αντίςτοιχθ περιοχι (π.χ. επιφάνεια 0,7 x 0,70) κα επενδφεται με πλακίδια. 
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ζγχρωμα μονόχρωμα (ελλθνικισ προζλευςθσ) χωρίσ ανάγλυφεσ όψεισ και κα 

τοποκετοφνται με ςυνεχείσ αρμοφσ. 

1.8.ΨΕΥΔΟΟΦΕΣ 

 Θ καταςκευι ψευδοροφϊν κα πρζπει να αποφεφγεται ςε όλουσ γενικά τουσ 

χϊρουσ, εκτόσ από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, που κρίνεται απαραίτθτθ. 

  

1.9.ΥΑΛΟΡΛΝΑΚΕΣ 

 Ο τφποσ υαλοπινάκων των εξωτερικϊν κουφωμάτων εξαρτάται από τθ 

ςχετικι μελζτθ κερμομόνωςθσ. Κα πρζπει με τθ μελζτθ μζςα ςτα πλαίςια των 

προδιαγραφϊν του κόςτουσ του κτιρίου και χωρίσ υπερβάςεισ των ανάλογων 

δαπανϊν των καταςκευϊν κερμομόνωςθσ, να επιδιϊκεται θ χριςθ απλοφ 

υαλοπίνακα. Στθ περίπτωςθ αυτι κα επιλζγονται κρφςταλλα πάχουσ 5 χλςτ. Το ίδιο 

κα ιςχφει και για τουσ υαλοπίνακεσ των εςωτερικϊν κουφωμάτων . 

Για μικρζσ επιφάνειεσ κουφωμάτων το πάχοσ των υαλοπινάκων μπορεί να είναι 

μικρότερο (μζχρι 3 χλςτ.). Να αποφεφγονται καταςκευζσ που απαιτοφν 

υαλοπίνακεσ τφπου SECURIT. 

 

1.10.ΑΜΟΛ ΔΛΑΣΤΟΛΘΣ 

 Κα πρζπει να βρίςκονται ςε χωρίςματα χϊρων και όςο το δυνατό ςε κζςεισ 

όπου θ εςωτερικι λειτουργία διαφοροποιείται (π.χ. μεταξφ χϊρου κεντρικισ 

αναμονισ και πτζρυγασ εξεταςτθρίων). 

Οι λεπτομζρειεσ καταςκευισ αρμοκάλυψθσ κα πρζπει να ανταποκρίνονται ςτισ 

απαιτιςεισ: 

 Στεγανότθτασ (εςωτερικϊν & εξωτερικϊν αρμϊν). 

 Σωςτοφ τελειϊματοσ των επιχριςμάτων και δαπζδων καταςκευαςτικά και 

αιςκθτικά (ο τρόποσ αρμοκάλυψθσ να μθ δθμιουργεί "εξόγκωμα" ςτο 

δάπεδο) κλπ. 
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 Θ ςχετικι καταςκευι να γίνεται με προςεκτικι χριςθ ςτεγνωτικϊν 

ελαςτικϊν ταινιϊν, ελαςτικϊν υλικϊν ςφράγιςθσ, ειδικϊν ανοδιωμζνων διατομϊν 

ι φφλλων αλουμινίου κλπ. 

 

1.11.ΕΜΑΛΑ 

  1.11.1. Θ κζςθ, θ λειτουργία, οι διαςτάςεισ, θ μορφι και θ 

καταςκευι των ερμαρίων κα ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ: 

 τθσ ςωςτισ λειτουργικισ οργάνωςθσ των χϊρων 

 τθσ χριςθσ για τθν οποία προορίηονται 

 αντοχισ και μικροφ βακμοφ ςυντιρθςθσ 

 ευκολίασ κακαριςμοφ 

 απλισ καταςκευισ. 

 

  1.11.2. Σαν υλικά καταςκευισ μποροφν να χρθςιμοποιοφνται:  

 Σουθδικι ξυλεία (περίπτωςθ καταςκευισ ςκελετοφ). 

 Ρλακάη ςε διάφορα πάχθ (για καταςκευι πάγκων, φφλλων, κουτιϊν, 

εςωτερικϊν χωριςμάτων, ραφιϊν κλπ.). 

 Φορμάικα ματ μονόχρωμθ για επενδφςεισ των πλακάη. 

 Χαρτοφορμάϊκα πάχουσ 5 χλςτ. για τισ πλάτεσ, όταν δεν είναι εμφανείσ. 

 Ρθχάκια οξιάσ, που κα καλφπτουν τα ςοκορά του πλακάη (περικϊρια). 

 Υλικά καταςκευισ και εξαρτιματα (ανοξείδωτεσ ξυλόβιδεσ, χειρολαβζσ 

απλζσ ςε μορφι και χριςθ, κρυφοί μεντεςζδεσ απλοί κλπ.). 
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 1.11.3. Κατά τθ καταςκευι πρζπει να εξαςφαλίηονται: 

 Θ ςωςτι καταςκευαςτικά επζνδυςθ των επιφανειϊν με φορμάικα (π.χ. 

χριςθ θλεκτρικισ πρζςασ τουλάχιςτον για τισ μεγάλεσ επιφάνειεσ κ.ά.) 

 Θ αρτιότθτα ςτα τελειϊματα τθσ φορμάικασ 

 Θ ςωςτι ςυναρμολόγθςθ των ςτοιχείων τθσ καταςκευισ με ανοξείδωτεσ 

ξυλόβιδεσ και χριςθ κόλλασ. 

 Με φορμάικα κα επενδφονται όλεσ οι ορατζσ εξωτερικά επιφάνειεσ (εκτόσ 

από τα περικϊρια από πθχάκια οξιάσ, όταν προβλζπονται εμφανι και 

βάφονται με βερνίκι) και όλεσ οι εςωτερικζσ. 

 

1.12.ΧΩΜΑΤΛΣΜΟΛ 

 Το χρϊμα είναι οργανικό ςτοιχείο τθσ αρχιτεκτονικισ ςφνκεςθσ και 

ιδιαίτερα ςθμαντικό ςτθ προςπάκεια δθμιουργίασ ευχάριςτου εςωτερικοφ χϊρου 

και γενικότερα ζνταξθσ του κτιρίου ςτο οικιςτικό περιβάλλον. 

Τα είδθ των χρωματιςμϊν εςωτερικϊν τοίχων και οροφϊν κατά χϊρο αναφζρονται  

ςτο ςχετικό πίνακα τελειωμάτων και είναι: 

 Χρωματιςμόσ πλαςτικοφ χρϊματοσ (πλαςτικό επί τοίχου). 

 Χρωματιςμόσ πλαςτικοφ χρϊματοσ ςπατουλαριςτόσ. 

 Χρωματιςμόσ ιπολίνθσ. 

 Για τισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ των επιχριςμάτων των τοίχων κα 

χρθςιμοποιοφνται χρϊματα με υδατοαποκθτικζσ ιδιότθτεσ (π.χ. ρελιζφ) και για τισ 

ορατζσ επιφάνειεσ μπετόν, αντίςτοιχα, τςιμεντόχρωμα. 

Οι ξφλινεσ επιφάνειεσ κουφωμάτων και ερμαρίων κα χρωματίηονται με ριπολίνθ 

ςπατουλαριςτι ι απλά με βερνίκι, όπου προβλζπεται (π.χ. εμφανι ξφλινα 

περικϊρια φφλλων κλπ.). 
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Οι μεταλλικζσ καταςκευζσ και τα κερμαντικά ςϊματα κα χρωματίηονται με απλοφσ 

"χρωματιςμοφσ ςιδθρϊν επιφανειϊν". 

 

1.13.ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΚΤΛΛΟΥ ΕΞΩΤΕΛΚΑ 

  1.13.1. Ρροςταςία χϊρων υπογείου ι χϊρων που εδράηονται  

   ςτο ζδαφοσ: 

 Κάτω από τισ επιφάνειεσ GROS-BETON που εδράηονται ςτο ζδαφοσ κα 

γίνουν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ όλεσ οι αναγκαίεσ εργαςίεσ 

λικόςτρωςθσ και επίχωςθσ – ςυμπίεςθσ με κραυςτό υλικό κατάλλθλου πάχουσ. 

 Στο πάχοσ τθσ διάςτρωςθσ του λικόςτρωτου, όταν απαιτείται, κα πρζπει να 

προβλζπονται αγωγοί (ςωλινεσ τςιμζντου διάτρθτοι), για απορροι τυχόν υπόγειων 

νερϊν. Στισ κατακόρυφεσ επιφάνειεσ των υπόγειων χϊρων, πριν από τθ πλιρωςθ 

του κενοφ ςκάμματοσ τοιχίου με λικόρριπθ ι λικόςτρωςθ, γίνεται διπλι επάλειψθ 

αςφαλτικοφ γαλακτϊματοσ και όταν απαιτείται καταςκευι εγκιβωτιςμοφ 

υγρομόνωςθσ και πρόβλεψθ ςωλινων απορροισ. 

  1.13.2. Ρροςταςία, αρμϊν εδάφουσ κτιρίου (ςτθ ςτάκμθ του 

εδάφουσ): 

 Κα πρζπει να προβλζπονται οι ςχετικζσ καταςκευζσ προςταςίασ του αρμοφ 

(π.χ. καταςκευι πεηοδρομίου και προςταςία του αρμοφ με ιςχυρι τςιμεντοκονία 

κλπ.). 

  1.13.3.Ρροςταςία δϊματοσ:  

 Θ μόνωςθ (κερμομόνωςθ-υγρομόνωςθ), κακορίηεται από τθ μελζτθ και 

τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και ανάλογα με το είδοσ τθσ τελικισ επικάλυψθσ του 

κτιρίου (επίπεδο δϊμα ι ςτζγθ). 

 

1.14.ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΛΑΜΟΦΩΣΘΣ ΤΟΥ ΥΡΑΛΚΛΟΥ ΧΩΟΥ  

Θ επιλογι υλικϊν και καταςκευϊν κα γίνεται με κριτιρια: 
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 τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των λειτουργιϊν του υπαίκριου χϊρου. 

 τθν προςαρμογι ςτο περιβάλλον. 

 Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνεται ςτθ γριγορθ και κατευκυνόμενθ 

απομάκρυνςθ των νερϊν επιφάνειασ ζτςι ϊςτε να μθν λιμνάηουν, οφτε να 

δθμιουργοφν ανεξζλεγκτεσ νεροςυρμζσ ςτον ελεφκερο χϊρο του Κ.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΛΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Α/Α Ρεριγραφι 

λειτουργίασ και 

καταςκευισ πόρτασ 

Χϊροι Ρλάτοσ 

(μ) 

Ραρατθριςεισ 

1 Μονόφυλλθ 

ανοιγομζνθ 

πρεςςαριςτι 

*Γραφεία κοινωνικϊν 

λειτουργϊν, γραφεία 

γιατρϊν, χϊροι 

διοίκθςθσ κλπ 

*Εξεταςτιρια, ςτάςθ 

αδελφισ κλπ 

*Κάλαμοι βραχείασ 

νοςθλείασ 

*Λοιποί χϊροι, χωρίσ 

ιδιαίτερεσ 

λειτουργικζσ 

απαιτιςεισ (π.χ. 

αποκικεσ κ.λπ.) 

 

0.90 

 

1.00 

 

1.10 

 

 

0.80-0.90 

Ρροςτατευτικι 

φάςα1 κα 

τοποκετθκεί ςτισ 

πόρτεσ των 

εξεταςτθρίων, των 

καλάμων βραχείασ 

νοςθλείασ και γενικά 

όπου υπάρχει 

κυκλοφορία 

φορείων. 

2 Μονόφυλλθ 

ανοιγόμενθ με 

ακτινοπροςταςία 

*Αποδυτιρια 

ακτινολογικοφ2 

*Πλεσ οι πόρτεσ τθσ 

αίκουςασ του 

ακτινολογικοφ εκτόσ 

από τθν είςοδο των 

φορείων 

0.70 

 

0.80-0.90 

 

3 Μονόφυλλθ *w.c./ds 0.70 Ειδικά ςτουσ χϊρουσ 

                                                 
1
 Θ προςτατευτικι φάςα τοποκετείται ςε φψοσ περίπου 90-95 εκ. από το δάπεδο και είναι από 

ανοξείδωτθ λαμαρίνα ,αλουμίνιο, ελαςτικό ι ξφλο. 

2
 Χρειάηεται κωράκιςθ όταν επικοινωνεί με τθν αίκουςα του ακτινολογικοφ. 
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ανοιγόμενθ 

πρεςςαριςτι με 

φεγγίτθ 

*w.c. αναπιρων 1.10 W.C.ds των καλάμων 

βραχείασ νοςθλείασ 

και ςτο W.C. των 

αναπιρων οι πόρτεσ 

κα ανοίγουν προσ τα 

ζξω. 

4 Δίφυλλθ 

ανοιγόμενθ 

πρεςςαριςτι 

*Αίκουςα 

πολλαπλϊν χριςεων 

1.40 Ανοίγει προσ τα ζξω 

5 Δίφυλλθ,  aller-

retour πρεςςαριςτι 

με προςτατευτικι 

φάςα 

*Αίκουςα 

μικροεπεμβάςεων 

1.20-1.40 Είςοδοσ φορείων 

6 Δίφυλλθ 

ανοιγόμενθ με 

ακτινοπροςταςία 

και προςτατευτικι 

φάςα 

*Αίκουςα 

ακτινολογικοφ 

μθχανιματοσ 

1.20-1.40 Είςοδοσ φορείων 

7 Δίφυλλθ, aller-

retour πρεςςαριςτι 

με υαλοςτάςιο και 

προςτατευτικι 

φάςα 

*Διάδρομοσ 1.20-1.40 Ρζραςμα φορείων 
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ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΛΕΛΩΜΑΤΩΝ ΧΩΩΝ 

 

ΧΩΟΣ ΔΑΡΕΔΟ ΣΟΒΑΤΕΡΛ ΕΡΛΧΛΣΜΑ ΚΑΛ 

ΧΩΜΑ ΤΟΛΧΩΝ Θ' 

ΕΡΕΝΔΥΣΘ 

ΕΡΛΧΛΣΜΑ ΚΑΛ 

ΧΩΜΑ ΟΟΦΘΣ 

-Εξεταςτιρια 

-Κάλαμοι 

βραχείασ 

νοςθλείασ 

-Χϊροι διοίκθςθσ 

-Γραφεία 

κοινωνικϊν 

λειτουργϊν 

-Στάςθ αδελφισ 

-Διάδρομοι 

καλάμων-

εξεταςτθρίων 

κ.λπ. 

-Γραφεία γιατρϊν 

-Ρλαςτικά πλακίδια 

βινυλίου 

ομοιογενοφσ 

ςφςταςθσ , 

μονόχρωμα πάνω ςε 

υπόςτρωμα 

γαρμπιλομωςαϊκοφ1 

Ξφλινο ιπολίνθ ι πλαςτικό 

ςπατουλάριςμα 

Τςιμεντόχρωμα 

-Αίκουςα 

μικροεπεμβάςεων 

-Ρλαςτικά πλακίδια 

βινυλίου όπωσ τα 

προθγοφμενα 

- Ρλακίδια 

πορςελάνθσ μζχρι 

οροφι 

Τςιμεντόχρωμα 

-Μικροβιολογικό -κεραμικά οξφμαχα 

πλακίδια ι μάρμαρο 

ι πλαςτικά πλακίδια 

- Ρλακίδια 

πορςελάνθσ μζχρι 

φψοσ του πρεκιοφ 

Τςιμεντόχρωμα 

                                                 
1
 Οι χϊροι διοίκθςθσ , γραφείων , γραφείο κοινωνικϊν λειτουργϊν με πλαςτικό 

ςπαρτουλαριςτό. Το δάπεδο τουσ μπορεί να είναι και από μάρμαρο. 
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ι κεραμικά πλακίδια 

ι και πολφ καλό 

μωςαϊκό 

-Χϊροσ υγιεινισ -Κεραμικά πλακίδια 

δαπζδου 

μονόχρωμα 

(χρωματιςτά) ι πολφ 

καλό μωςαϊκό 

- Ρλακίδια 

πορςελάνθσ μζχρι 

το φψοσ του 

πρεκιοφ 

Τςιμεντόχρωμα 

-Λοιποί 

βοθκθτικοί χϊροι, 

αποκικεσ, χϊροσ 

κακαρϊν -

ακακάρτων ειδϊν 

κακαριότθτασ 

κ.λπ. 

-Κεραμικά, πλακίδια 

δαπζδου, μάρμαρο, 

μωςαϊκό 

- Ρλακίδια 

πορςελάνθσ μζχρι 

το φψοσ του 

πρεκιοφ 

Τςιμεντόχρωμα 

-Χϊροι 

εγκαταςτάςεων 

-Γαρμπιλομωςαϊκό τςιμεντοκονία Τςιμεντοκονία με 

ςπατουλάριςμα 

τςιμεντόχρωμα 

 

 

2.ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΥΔΑΥΛΛΚΩΝ & ΘΛΕΚΤΟΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1.ΥΔΕΥΣΘ 

Τα δίκτυα φδρευςθσ κα καταςκευάηονται, από γαλβανιςμζνουσ ςωλινεσ βαρζωσ 

τφπου (πράςινθ ετικζτα) ι από χάλκινουσ ςωλινεσ. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ κα 

λαμβάνεται ειδικι μζριμνα για τθν αποφυγι θλεκτρόλυςθσ χαλφβδινων 

επιφανειϊν που ζρχονται ςε επαφι με τουσ χαλκοςωλινεσ. 

Εφ' όςον τοπικζσ ςυνκικεσ το επιβάλλουν το νερό πριν χρθςιμοποιθκεί κα 

επεξεργάηεται. 
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2.2.ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘ 

 Το κφριο δίκτυο αποχζτευςθσ και εξαεριςμοφ κα καταςκευάηεται από 

πλαςτικοφσ ςωλινεσ πίεςθσ λειτουργίασ 6 ατμοςφαιρϊν. Τα δευτερεφοντα δίκτυα 

κα καταςκευάηονται από μολυβδοςωλινεσ Λ πλαςτικοφσ ςωλινεσ. 

 Θ χριςθ ςιφωνίων δαπζδου πρζπει να περιορίηεται ςτο ελάχιςτο για λόγουσ 

κακαριότθτασ. Τα ςιφϊνια νεροχυτϊν γφψου, κα πρζπει να είναι ειδικισ 

καταςκευισ για να ςυγκρατοφν το γφψο. Είναι προτιμότερθ θ πρόβλεψθ κλειςτϊν 

δικτφων αποχζτευςθσ χωρίσ φρεάτια (πάντοτε πρζπει να αποφεφγονται τα φρεάτια 

μζςα ςτουσ χϊρουσ του Κ.Υ.). Τα κλειςτά δίκτυα είναι αυτοκακαριηόμενα. Θ 

διάκεςθ των ακακάρτων κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και 

τισ τοπικζσ ςυνκικεσ. Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθ μελζτθ και καταςκευι 

του τελικοφ αποδζκτθ των λυμάτων, όταν δεν υπάρχει κεντρικό δίκτυο πόλθσ. Σε 

περίπτωςθ καταςκευισ ςθπτικοφ - απορροφθτικοφ βόκρου κα πρζπει να τθροφνται 

με ςχολαςτικότθτα οι ςχετικοί κανονιςμοί, να διαςφαλίηεται θ ςωςτι λειτουργία 

του και να αποφεφγεται θ ενόχλθςθ του Κ.Υ. Λ γειτονικϊν λειτουργιϊν. 

 Σφςτθμα περιοριςμζνθσ κλίμακασ βιολογικοφ κακαριςμοφ κα εξετάηεται ςε 

περίπτωςθ που επιβάλλεται από ειδικζσ ςυνκικεσ. 

  2.2.1.Είδθ Υγιεινισ 

 Κα είναι εγχϊρια λευκά από εφυαλωμζνθ πορςελάνθ. 

  2.2.2. Οι νεροχφτεσ κα είναι ανοξείδωτοι. 

 

2.3.ΘΛΕΚΤΛΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

 Κα πρζπει να είναι ςφμφωνθ με τον ελλθνικό κανονιςμό εςωτερικϊν 

θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων και όπου δεν καλφπτεται, με τουσ γερμανικοφσ 

κανονιςμοφσ VDE. 

  2.3.1.Φωτιςμόσ (Lux): Τα επίπεδα φωτιςμοφ ςτουσ διάφορουσ 

χϊρουσ φαίνονται ςτο ςχετικό πίνακα. 
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  2.3.2.Διαμόρφωςθ θλεκτρικϊν κυκλωμάτων: 

 Κα πρζπει να προβλεφτεί διαχωριςμόσ κυκλωμάτων φωτιςμοφ 

ρευματοδοτϊν και κίνθςθσ. 

  2.3.3.Καταναλϊςεισ ανάγκθσ και φωτιςμόσ αςφαλείασ: 

 Κα πρζπει να κακορίηονται αναλυτικά και ςε κάκε χϊρο (αίκουςα 

μικροεπεμβάςεων, αποςτείρωςθσ, καλάμουσ νοςθλείασ. Τράπεηα αίματοσ 

(μικροβιολογικό). Κα εξυπθρετοφνται από ςυςςωρευτζσ ικανότθτασ τροφοδότθςθσ 

τριϊν ωρϊν για τισ ανάγκεσ ςε φωτιςμό αςφαλείασ (τμιμα που λειτουργεί ςε 

24ωρθ βάςθ-μικροεπεμβάςεισ, κάλαμοι βραχείασ νοςθλείασ1, διάδρομοι με 

μειωμζνο φωτιςτικό επίπεδο ςτο 1/3 των καταναλϊςεων φωτιςμοφ). 

 Στισ βαςικζσ ειςόδουσ-εξόδουσ (κινδφνου) κα προβλζπονται αυτόνομα 

φωτιςτικά ςιμανςθσ (ενςωματωμζνοι ςυςςωρευτζσ). 

 Ειδικά θ ςκιαλυτικι λυχνία κα καλφπτεται από ενςωματωμζνο ι μθ 

ςυςςωρευτι με ικανότθτα τροφοδότθςθσ 3 τουλάχιςτο ϊρεσ2. 

  2.3.4.Ρροςταςία προςωπικοφ και αςκενϊν: 

 Ειδικι μζριμνα πρζπει να λθφκεί για τισ γειϊςεισ. 

 

2.4.ΤΘΛΕΦΩΝΑ 

 Κα προβλζπεται μία τθλεφωνικι λιψθ ςτουσ παρακάτω χϊρουσ  

 Γραφείο Δ/ντοφ. 

 Γραφείο διοικθτ. υπθρεςιϊν.  

 Γραφείο γιατρϊν. 

 Δωμάτιο εφθμερεφοντα γιατροφ. 

                                                 
1
 Στουσ  καλάμουσ βραχείασ νοςθλείασ κα προβλζπεται, νυχτερινόσ φωτιςμόσ. 

2
 Είναι οι καταναλϊςεισ που πρζπει να λειτουργοφν ζςτω και αν υπάρξει διακοπι 

θλεκτροδότθςθσ από ΔΕΘ. 
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 Γραφείο Κοινωνικισ λειτουργοφ. 

 Στάςθ αδελφισ. 

 Μικροβιολογικό. 

 Ακτινολογικό. 

Οι λιψεισ αυτζσ κα εξυπθρετοφνται από μικρό αυτόματο τθλεφωνικό κζντρο 

(2/10). 

 Ανεξάρτθτεσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ κα προβλζπονται ςτουσ πάρα κάτω 

χϊρουσ. 

 Γραφείο διευκυντοφ (1 γραμμι). 

 Γραφείο διοικθτικϊν υπθρεςιϊν, όπου κα είναι εγκατεςτθμζνο και το 

τερματικό τθσ κάρτασ υγείασ  (2 γραμμζσ για τουσ τφπουσ Κ.Υ. Α και Β και 4 

γραμμζσ για τα 2 τερματικά ςτον τφπο Γ. 

 Αναμονι κοινοφ (τθλεφωνικι ςυςκευι κερματοδζκτθν- καρτοτθλζφωνο, 

δφο γραμμζσ). 

 

2.5.ΕΝΔΟΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ 

 Κα προβλεφκεί ςφςτθμα ενδοεπικοινωνίασ που κα ςυνδζει τθ ςτάςθ 

αδελφισ με τουσ χϊρουσ: 

 Αίκουςα μικροεπεμβάςεων. 

 Εξεταςτιρια 

 Εργαςτιρια 
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2.6.ΣΥΣΤΘΜΑ ΚΛΘΣΘΣ ΑΔΕΦΘΣ 

 Κα προβλζπεται ςφςτθμα κλιςθσ μεταξφ καλάμων αςκενϊν και ςτάςθ 

αδελφισ. 

 

2.7.ΚΕΜΑΝΣΘ – ΑΕΛΣΜΟΣ – ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟΣ  

 Θ κζρμανςθ κα γίνεται με κεντρικό λζβθτα παραγωγισ κερμοφ νεροφ 90° - 

70°C, αυτόματθσ λειτουργίασ με προγραμματιςμό. Το δίκτυο διανομισ κα 

καταςκευάηεται από μαφρουσ ςωλινεσ "βαρζωσ τφπου" και χαλυβδοςωλινεσ χωρίσ 

ραφι για διαμζτρουσ μεγαλφτερεσ από 2". Τα κερμαντικά ςϊματα κα πρζπει να 

είναι τφπου άβακα (χωρίσ πτυχζσ) και κα ζχουν δφο διακόπτεσ. Το τμιμα που κα 

λειτουργεί ςε 24ωρθ βάςθ (Α' βοικεια - μικροεπεμβάςεισ - δωμάτιο εφθμερεφοντα 

γιατροφ ςτάςθ αδελφισ κα εξυπθρετείται από χωριςτό κλάδο για να εξαςφαλίηεται 

θ κζρμανςθ μόνο αυτϊν των χϊρων ςτθ διάρκεια τθσ απογευματινισ και 

νυχτερινισ λειτουργίασ τουσ. 

 Το κερμό νερό χριςθσ κα παράγεται ςε κεντρικό μπόιλερ με ςερπαντίνα και 

πρωτογενζσ μζςο κζρμανςθσ το νερό των 90°C. Κα πρζπει να εξετάηεται κατά 

περίπτωςθ θ χριςθ θλιακϊν ςυλλεκτϊν και θ ςφνδεςθ τουσ με το μπόιλερ. 

 Θ κζςθ του λεβθτοςταςίου και θ εςωτερικι διάταξθ τθσ εγκατάςταςθσ κα 

πρζπει να επιτρζπουν τθ πικανι μελλοντικι επζκταςθ του χϊρου. 

 Σε οριςμζνουσ χϊρουσ (π.χ. αίκουςα αναμονισ, πολλαπλϊν χριςεων" κλπ.) 

μπορεί να προβλζπεται τοπικόσ εξαεριςμόσ με αξονικοφσ ανεμιςτιρεσ. 

 Ρροβλζπεται ανεξάρτθτοσ κλιματιςμόσ τθσ αίκουςασ μικροεπεμβάςεων με 

τοπικι μονάδα που να επιτυγχάνονται τα εξισ: 

 Ρροςαγωγι νωποφ αζρα με παροχι 6 φορζσ τον όγκο του χϊρου ανά ϊρα. 

 Φιλτράριςμα του αζρα. 

 Εςωτερικζσ κερμοκραςίεσ χϊρων 22°C τον χειμϊνα και 26°C το καλοκαίρι. 

 Υπερπίεςθ ςτο χϊρο (1 φορά ο όγκοσ του χϊρου). 
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 Στθν αίκουςα του ακτινολογικοφ κα προβλζπεται παροχι για πικανι 

εγκατάςταςθ τοπικισ ψυκτικισ μονάδασ ςε περιπτϊςεισ που επιβάλλεται και από 

τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. 

 

2.8.ΛΑΤΛΚΑ ΑΕΛΑ 

 Δεν προβλζπεται κεντρικι εγκατάςταςθ οξυγόνου ι πεπιεςμζνου αζρα. 

 Ππου υπάρχει ανάγκθ κα γίνεται χριςθ τοπικισ ςυςκευισ (π.χ. αίκουςα 

μικροεπεμβάςεων). 

 

2.9.ΑΣΚΕΝΟΦΟΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑΣ 

 Εφόςον προβλζπεται αςκενοφόροσ ανελκυςτιρασ (διϊροφο-κτίριο) κα 

τθροφνται οι ςχετικζσ προδιαγραφζσ 

 

2.10.ΑΚΤΛΝΟΡΟΣΤΑΣΛΑ 

 (βλζπε προδιαγραφζσ τοιχοποιιϊν - κουφωμάτων) 

  

2.11.ΡΥΟΡΟΣΤΑΣΛΑ 

 Το κτίριο κα προςτατεφεται από φωτιά με πακθτικό βαςικό ςφςτθμα. 

(Άφλεκτα κατά το δυνατό υλικά,  ζξοδοι κινδφνου, οδοί διαφυγισ κλπ.). Επί πλζον 

κα προβλζπονται φορθτοί πυροςβεςτιρεσ ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ και τουσ 

ςχετικοφσ κανονιςμοφσ τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ. 

 Ζξω από το κτίριο είναι ςκόπιμθ θ εγκατάςταςθ πυροςβεςτικοφ κρουνοφ. 

 Πταν χϊροι εγκαταςτάςεων (π.χ. λεβθτοςτάςιο ι αποκικεσ κ.λπ.) 

βρίςκονται ςε κζςεισ που δφςκολα ελζγχονται από το προςωπικό του Κ.Υ., (π.χ. 

υπόγειο), κα προβλζπεται απλό ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ. 
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ΦΩΤΛΣΤΛΚΑ ΕΡΛΡΕΔΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΤΩΝ Κ.Υ. 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ - ΧΩΟΛ ΕΝΤΑΣΘ ΦΩΤΛΣΜΟΥ (LUX) 

Λατρεία - εξεταςτιρια  

Γενικόσ φωτιςμόσ 300 

Εξεταςτικό κζντρο 1,000 

Οδοντιατρείο  

Γενικόσ φωτιςμόσ 400 

Φωτιςμόσ οδοντιατρικοφ μθχανιματοσ 10,000 

Φωτιςμόσ πάγκου 1,000 

Αίκουςα μικροεπεμβάςεων -Α' βοθκειϊν  

Γενικόσ φωτιςμόσ 800 

Τοπικόσ φωτιςμόσ 20,000 

Βοθκθτικόσ χϊροσ 300 

Εργαςτιρια  

Μικροβιολογικό - γενικόσ φωτιςμόσ 400 

Κζςεισ εργαςίασ 1,000 

Ακτινοδιαγνωςτικό-γενικόσ φωτιςμόσ 100 

Διαφανοςκόπιο (γενικόσ φωτιςμόσ μεταβλθτόσ) 0-100 

Χϊροσ ελζγχου και χειριςμϊν 300 

Σκοτεινόσ κάλαμοσ 50 

Αποδυτιρια, W.C. 100 

Μονάδα βραχείασ νοςθλείασ  

Κάλαμοσ αςκενϊν (γενικόσ φωτιςμόσ) 100 



74 

 

Φωτιςμόσ εποπτείασ 10 

Γραφεία κοινωνικϊν λειτουργϊν  

Γενικόσ φωτιςμόσ 300 

Γραφεία διοίκθςθσ  

Γενικόσ φωτιςμόσ 300 

Στάςθ αδελφϊν  

Φωτιςμόσ θμζρασ (γενικόσ) 300 

Ράγκοσ εργαςίασ 400 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ - ΧΩΟΛ ΕΝΤΑΣΘ ΦΩΤΛΣΜΟΥ (LUX) 

Αναμονι  

Γενικόσ φωτιςμόσ 200 

Χϊροι υγιεινισ 150 

Διάδρομοι  

Εξεταςτθρίων-εργαςτθρίων 200 

Μονάδων νοςθλείασ (θμζρα) 150 

Μονάδων νοςθλείασ (νφχτα) 10 
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3.ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Βαςικι επιδίωξθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ είναι: 

 Θ εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ καταςκευισ ςτα πλαίςια των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν και του κόςτουσ που αναφζρεται πιο κάτω. 

 Θ ςωςτι ςχζςθ κόςτουσ επί μζρουσ καταςκευϊν (π.χ. εκςκαφζσ, Φ.Ο., 

ςυμπλθρωματικζσ καταςκευζσ κλπ) ςτο ςφνολο τθσ δαπάνθσ του ζργου. 

 Θ διαςφάλιςθ με τθ πλθρότθτα τθσ μελζτθσ, του προχπολογιςμοφ του 

ζργου ςτισ επί μζρουσ δαπάνεσ και ςτο ςφνολο του κατά τθ διάρκεια τθσ 

καταςκευισ. 

 

 

 

Γ.ΣΥΝΕΧΕΛΑ ΜΕΛΕΤΘΣ  

 Το υπουργείο υγείασ και πρόνοιασ προκειμζνου να διευκολφνει τουσ φορείσ 

που ζχουν τθν ευκφνθ τθσ ςφνταξθσ μελετϊν και τθσ καταςκευισ των Κ.Υ. 

προχϊρθςε ςτθν εργαςία που περιζχεται παρακάτω. 

Γίνεται προςπάκεια τυποποίθςθσ των χϊρων, των λειτουργικϊν ενοτιτων και τθσ 

ςυνολικισ λειτουργίασ του κζντρου υγείασ με βάςθ τισ αρχζσ που ζχουν διατυπωκεί 

ςτο  πρϊτο μζροσ. 

1.ΜΕΛΕΤΘ ΧΩΩΝ ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΩΝ ΕΝΟΤΘΤΩΝ 

Στο πρϊτο μζροσ τθσ μελζτθσ περιλαμβάνονται ςχζδια επί μζρουσ χϊρων ι 

λειτουργικϊν ενοτιτων του Κ.Υ. που ζχουν μελετθκεί ςε αντιςτοιχία με τα μεγζκθ 

του κτιριολογικοφ προγράμματοσ και ανάλογα με το τφπου του κζντρου υγείασ. 

Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε είναι θ παράκεςθ εναλλακτικϊν λφςεων με 

μεταβαλλόμενα τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Τα μεγζκθ του χϊρου (διαςτάςεισ, επιφάνεια) 
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 Τθν εςωτερικι λειτουργικι διάρκρωςθ 

 Τισ λειτουργικζσ ςχζςεισ με άλλουσ χϊρουσ (π.χ. διάδρομοσ, αναμονι, άλλοι 

χϊροι) 

Θ μεταβολι αυτι των διαςτάςεων και του ςχιματοσ και του χϊρου λειτουργεί ςτον 

κάναβο (1.20 x 1.20) και θ ςειρά των εναλλακτικϊν λφςεων προκφπτει από τθν 

διαδοχικι (κατά ςτοιχείο κανάβου 1.20 ) μεταβολι του βάκουσ του χϊρου ςε ςχζςθ 

με το διάδρομο. 

Σε κάκε ςχζδιο ςθμειϊνονται τα πιο κάτω ςτοιχεία. 

1.1. Θ αρίκμθςθ και ονομαςία των χϊρων  

1.2. Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ των χϊρων  

1.3. Θ ςχζςθ του χϊρου ι τθσ ενότθτασ με το διάδρομο κφριασ 

κυκλοφορίασ, ι άλλουσ χϊρουσ  

1.4. Θ ανεξάρτθτθ εξωτερικι είςοδοσ τθσ ενότθτασ, όπου απαιτείται  

π.χ. Α’ βοικειεσ) 

1.5. Τα μεγζκθ του χϊρου δθλαδι μικτι επιφάνεια του και θ μεταβαλλόμενθ 

διάςταςθ του βάκουσ του (που ςθμειϊνεται ςαν πολλαπλάςιο του 1.20) 

 1.6. Ο κάναβοσ 1.20 x 1.20 που ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθ μελζτθ του χϊρου ι τθσ 

ενότθτασ.  

Στο υπόμνθμα που ςυνοδεφει το ςχζδιο διατυπϊνονται αναλυτικά οι χϊροι και ο 

βαςικόσ ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, το είδοσ τθσ λειτουργίασ, ο τφποσ του Κ.Υ. και θ 

αρίκμθςθ των εναλλακτικϊν λφςεων. 

Οι διατάξεισ των χϊρων και των λειτουργικϊν δεν είναι δεςμευτικζσ για τισ λφςεισ 

που κα προτακοφν από του μελετθτζσ, ωσ προσ το ςχιμα, τισ διαςτάςεισ, ακόμθ και 

τα λειτουργικά τουσ χαρακτθριςτικά, αν οι μεταβολζσ αυτζσ βρίςκονται ςτο πλαίςιο 

των προδιαγραφϊν λειτουργίασ τουσ χαρακτθριςτικά, αν οι μεταβολζσ αυτζσ 

βρίςκονται ςτο πλαίςιο των προδιαγραφϊν του Κ. Υ. 
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Οι χϊροι του Κ.Υ. που δεν αναλφονται με τον πιο πάνω τρόπο (π.χ. γραφεία, 

αίκουςα ςυγκεντρϊςεων κλπ.) κα πρζπει να ςχεδιάηονται ςφμφωνα με τισ 

λειτουργικζσ απαιτιςεισ τουσ όπωσ ορίηονται ςτο τεφχοσ «λειτουργία και 

προδιαγραφζσ»  

Σκοπόσ τθσ παράκεςθσ εναλλακτικϊν λφςεων των χϊρων κατά τα τφπο Κ.Υ. είναι θ 

πλθρζςτερθ κατανόθςθ: 

 Τθσ κλίμακασ τθσ λειτουργίασ του Κ.Υ. ςτο επίπεδο τθσ πρωτοβάκμιασ 

παροχισ ιατρικϊν υπθρεςιϊν και κοινωνικισ φροντίδασ και  

 Τθσ κλιμάκωςθσ των παρεχομζνων αυτϊν υπθρεςιϊν ςτουσ τρεισ τφπουσ 

Κ.Υ. (Α-Β-Γ ) 

 

2.ΓΕΝΛΚΕΣ ΔΛΑΤΑΞΕΛΣ 

 Με δεδομζνεσ τισ ανάγκεσ που κα εξυπθρετεί ζνα Κ.Υ. (λειτουργικζσ 

απαιτιςεισ, τφποσ κλπ) και τισ πολεοδομικζσ δεςμεφςεισ τθσ κζςθσ που ζχει 

επιλεγεί (όροι δόμθςθσ, χαρακτιρασ δομθμζνου και μθ περιβάλλοντοσ κλπ) τα 

ςτοιχεία ςυγκεκριμζνου οικοπζδου ςτο οποίο κα κτιςτεί (επιφάνεια, ςχιμα, 

προςπελάςεισ, μορφολογία κλπ) είναι πολφ ςθμαντικά για τον τρόπο 

αντιμετϊπιςθσ και το ςχεδιαςμό του κτθρίου. 

 Σκοπόσ δεν είναι να δοκοφν λφςεισ που να χρθςιμοποιθκοφν αυτοφςιεσ 

αλλά να φανεί ο τρόποσ αντιμετϊπιςθσ (μεκοδολογία) κφρια ςτισ περιπτϊςεισ των 

οικοπζδων που αναφζρκθκε παραπάνω. Στο ςκαρίφθμα παρουςιάηονται τρείσ 

περιπτϊςεισ οικοπζδων Λ, ΛΛ, ΛΛΛ και οι λφςεισ που αντιςτοιχοφν ς ’αυτζσ 1, 3 και 4.  

Θ λφςθ 2 ζχει τθ δυνατότθτα πολλαπλϊν μεταβολϊν ανάλογα με το ςχιμα και τισ 

διαςτάςεισ του οικοπζδου. 

 Οι πιο πάνω λφςεισ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια ( πιν 21-27) ςε κλίμακα 1:200  

(ςε ςμίκρυνςθ 60%) και ςυνοδεφεται από αντίςτοιχα τοπογραφικά ςκαριφιματα 

που δείχνουν τθν κζςθ του κτθρίου και τθ βαςικι κυκλοφορία ςτο χϊρο του 
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οικοπζδου (είςοδοσ ςτο Κ.Υ., ςτισ μικροεπεμβάςεισ, κίνθςθ αςκενοφόρου και 

κζςεισ parking). 

 Τα μεγζκθ του γθπζδου που ορίηονται ςτα τοπογραφικά ςκαριφιματα δεν 

είναι τα επικυμθτά αλλά θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ, λειτουργικά, επιφάνειασ γθσ. 

Επομζνωσ δεν κα πρζπει να αναηθτοφνται οικόπεδα με τζτοιεσ οριακζσ διαςτάςεισ 

αλλά και να μθν αποκλείονται όταν δεν υπάρχουν άλλεσ λφςεισ πράγμα που 

ςυμβαίνει ςυχνά ςτισ περιπτϊςεισ που το Κ.Υ. βρίςκεται μζςα ςτο ιςτό τθσ πόλθσ.  

 Οι πλάγιεσ αποςτάςεισ που αφινονται είναι ελάχιςτεσ λειτουργικά δυνατζσ 

και δεν υποκακιςτοφν ςε καμία περίπτωςθ εκείνεσ που ορίηονται από το Γ.Ο.Κ. ι τισ 

πολεοδομικζσ δεςμεφςεισ κατά περίπτωςθ. 

 

 

ΤΜΒΟΛΙΜΟΙ 

 

Αρίκμθςθ χϊρου  

 

 

Εξωτερικι είςοδοσ 

 

 

Εςωτερικι είςοδοσ 

 

 

Ρικανι εςωτερικι επικοινωνία 

 

 

Επιφάνεια 
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Εικ. Εξεταςτιριο οδοντιατρείο 
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Εικ. Μικροεπεμβάςεισ - Α’ πρϊτεσ βοικειεσ 
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Εικ. Μικροεπεμβάςεισ  – Α’ πρϊτεσ βοικειεσ 
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Εικ. Μικροεπεμβάςεισ  – Α’ πρϊτεσ βοικειεσ 
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Εικ. Μικροεπεμβάςεισ – Α’ πρϊτεσ βοικειεσ 
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Εικ. Μικροεπεμβάςεισ – Α’ πρϊτεσ βοικειεσ 
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Εικ. Μικροεπεμβάςεισ – Α’ πρϊτεσ βοικειεσ 
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Εικ. Μικροεπεμβάςεισ – Α’ πρϊτεσ βοικειεσ 
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Εικ. Μικροβιολογικό 
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Εικ. Μικροβιολογικό 
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Εικ. Μικροβιολογικό 
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Εικ. Ακτινολογικό 
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Εικ. Ακτινολογικό 
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Εικ. Ακτινολογικό 
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Εικ. Ακτινολογικό 
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Εικ. Ακτινολογικό 
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Εικ. Ακτινολογικό 
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Εικ. Ακτινολογικό 



97 

 

 

Εικ. Κάλαμοσ βραχείασ νοςθλείασ – Κάλαμοσ μόνωςθσ 
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Εικ. Σχθματικι κάτοψθ - Τοπογραφικό 
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Εικ. Διαγραμματικζσ ςυνκζςεισ 
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Εικ. Σχθματικι κάτοψθ - Τοπογραφικό 
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Εικ. Σχθματικι κάτοψθ - Τοπογραφικό 
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Εικ. Σχθματικι κάτοψθ - Τοπογραφικό 
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Εικ. Σχθματικι κάτοψθ - Τοπογραφικό 
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Εικ. Σχθματικι κάτοψθ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
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ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3Ο  – Θ ΔΛΚΘ ΜΑΣ ΡΟΤΑΣΘ 

1.ΤΟΡΟΚΕΣΛΑ – ΧΩΟΣ  

 Μετά από διεκδικιςεισ και πιζςεισ των μαηικϊν φορζων των διμων 

Ρεράματοσ - Δραπετςϊνασ / Κερατςινίου, παραχωρικθκε χϊροσ από τον Ο.Λ.Ρ. 

(ςτον οποίο άνθκε πριν1) ςτα ςφνορα των διμων, όπου εκεί κα οικοδομθκεί το νζο 

Κ.Υ. 

Ραρακζτουμε απόςπαςμα τθσ απόφαςθσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ Ο.Λ.Ρ. 

Α.Ε. που επικυρϊνει τθν παραχϊρθςθ του οικοπζδου ςτον διμο Κερατςινίου. 

"Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ: 

1.Τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τον ΟΛΡ Α.Ε. 

2.Το καταςτατικό του ΟΛΡ Α.Ε., το οποίο αρχικά ενςωματϊκθκε ςτο άρκρο τρίτο 

του Ν.2688/1999 (ΦΕΚ 40/1-3-1999 τ.Ά), όπωσ τελικά τροποποιικθκε και 

κωδικοποιικθκε από τθν τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρίασ τθσ 

30θσ Λουνίου 2005, εγκρίκθκε και ιςχφει (ΦΕΚ 8184/25-07-2005 τ.Α.Ε. & Ε.Ρ.Ε) 

3. Τθν 18868/10-6-2008 ειςιγθςθ του Ρροζδρου Δ.Σ. και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 

θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ Ρρακτικοφ. 

4. Τθ ςχετικι με το κζμα ςυηιτθςθ. 

αποφάςιςε ομόφωνα (αρικμόσ απόφαςθσ: 154) 

Α. Τθν ζγκριςθ παραχϊρθςθσ ςτο ΔΘΜΟ ΚΕΑΤΣΛΝΛΟΥ τθσ χριςθσ υπαίκριου χϊρου 

ςτθν περιοχι πρϊθν ΟΔΔΥ, που ςιμερα καταλαμβάνει το Γ' Τελωνείο Εξαγωγισ, 

επιφάνειασ 4.000 τμ., για τθν καταςκευι και διαχείριςθ Κζντρου Υγείασ αςτικοφ 

τφπου, με ςυντελεςτι δόμθςθσ 0,60, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο τοπογραφικό 

διάγραμμα τθσ Δ/νςθσ Ζργων του ΟΛΡ Α.Ε. (χϊροσ - 2), κακϊσ και με τθν μεταξφ 

Διμου και Υπουργείου Υγείασ & Ρρόνοιασ ςυναφκείςα Ρρογραμματικι Σφμβαςθ, 

με τουσ εξισ όρουσ και προχποκζςει:" 

                                                 
1
 Υπάρχει αντίγραφο τθσ ςυμφωνίασ του Ο.Λ.Ρ με τον διμο Κερατςινίου και οι όροι με τουσ 

οποίουσ παραχωρικθκε. 
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 Τα όρια του οικοπζδου διαγράφονται με κόκκινθ γραμμι ςτθν παρακάτω 

φωτογραφία1: 

 

 

 
                                                 
1
 Θ φωτογραφία πάρκθκε μζςω του διαδικτφου , www .google-earth.com 



109 

 

 

Εικ. Τελικό διάγραμμα περιβάλλοντοσ χϊρου 

Εικ. 3D άποψθ από Λ. Δθμοκρατίασ 
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2.ΓΛΑ ΤΟ ΤΟΡΟΓΑΦΛΚΟ ΔΛΑΓΑΜΜΑ 

Το τοπογραφικό διάγραμμα που παρατίκεται ςτθν πτυχιακι μασ εργαςία 

ζχει δθμιουργθκεί κατά προςζγγιςθ. Στισ φωτογραφίεσ που υπάρχουν, το οικόπεδο 

εμφανίηεται με κόκκινθ γραμμι. Οι φωτογραφίεσ ζχουν “τραβθχτεί” με τθν βοικεια 

του Google Earth (δορυφορικό ςφςτθμα απεικόνιςθσ) και ζχει δθμιουργθκεί υπό 

ςωςτι κλίμακα ϊςτε να ανταποκρίνεται ςε 1:1. Εδϊ αξίηει να αναφερκοφμε ςτισ 

δυςκολίεσ που αντιμετωπίςαμε όταν κελιςαμε να πάρουμε αντίγραφα του 

τοπογραφικοφ διαγράμματοσ από τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ του Διμου 

Κερατςινίου, τθν πολεοδομία Κερατςινίου και Ρεράματοσ. Οι υπθρεςίεσ δεν 

ζδειξαν καμία ςοβαρι διάκεςθ να μασ παραχωριςουν αντίγραφο του 

τοπογραφικοφ με κφρια ευκφνθ τθν Δθμοτικι αρχι του Διμου Κερατςινίου. 

Αποτζλεςμα ιταν να ζρκουμε ςε ςυμφωνία με τον υπεφκυνο κακθγθτι και πιραμε 

τθν απόφαςθ να πραγματοποιιςουμε το τοπογραφικό με τον τρόπο που 

προαναφζρκθκε.  

Το οικόπεδο που επιλζχκθκε, ζχει παραχωρθκεί από τον Ο.Λ.Ρ. ςτον Διμο 

Κερατςινίου ϊςτε να δθμιουργθκεί εκεί ζνα Κζντρο Υγείασ. Ραρ’ όλα αυτά τα 

τελευταία 10 χρόνια θ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ αυτοφ του τόςο ςθμαντικοφ, 

για τισ ανάγκεσ του Κερατςινιϊτικου και όχι μόνο λαοφ ζχει μείνει ςτα χαρτιά. Από 

το ςυμβόλαιο παραχϊρθςθσ του οικοπζδου φαίνεται ότι ζχει παραχωρθκεί μία 

ζκταςθ 4 ςτρεμμάτων για τθν ανοικοδόμθςθ του Κζντρου Υγείασ. Εξ αιτίασ των 

δυςκολιϊν που μασ δθμιοφργθςαν οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ πιραμε τθν απόφαςθ να 

οριοκετιςουμε το οικόπεδο μασ. Με βάςθ τθν λειτουργικότθτα για τθν είςοδο και 

ζξοδο των οχθμάτων προσ και από το κζντρο υγείασ αλλά και το εμβαδό που 

περιγράφεται ςτο ςυμβόλαιο παραχϊρθςθσ του οικοπζδου, αυτό οριοκετείτε ςτθν 

νότια πλευρά του από τον κεντρικό δρόμο, που ενϊνει τον Διμο Κερατςινίου με τον 

Διμο Ρεράματοσ, τθν Λ. Δθμοκρατίασ, ςτθν ανατολικι του πλευρά από τθν 

ανϊνυμθ οδό μεταξφ του οικοπζδου και του διπλανοφ πολυκαταςτιματοσ και ςτθν 

βόρεια και δυτικι του πλευρά από τον χϊρο απόκεςθσ των containers που ζρχονται 

ςτο ΣΕΜΡΟ (ςτακμόσ εμπορευματοκιβωτίων). Αυτόσ ιταν και ζνασ από τουσ λόγοσ 



111 

 

που ίςωσ αρχικά μασ αποκάρρυνε για τθν πραγματοποίθςθ του κζντρου υγείασ ςε 

αυτόν τον χϊρο. 

Θ βάςθ όλων αυτϊν των δυςκολιϊν που προζκυψαν είναι θ ιδιοκτθςία των 

πολυεκνικϊν πάνω ςτθ γθ του λαοφ είναι θ αξιοποίθςθ και θ αντιμετϊπιςθ τθσ γθσ 

ωσ φιλζτο για τθν μεγαλφτερθ κερδοφορία του και όχι ωσ προχπόκεςθ, θ 

αξιοποίθςθ τθσ για οποιαδιποτε λαϊκι ανάγκθ. Το κζντρο υγείασ που προβλζπεται 

να οικοδομθκεί κα ικανοποιιςει βαςικζσ ιατρικζσ ανάγκεσ περίκαλψθσ για 

εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ανκρϊπουσ ανάμεςα ςτουσ οποίου βρίςκονται πολλζσ 

ευπακείσ ομάδεσ. Αυτό ζχει πολφ μεγαλφτερθ αξία από κάκε ιδιοκτθςία και 

απόρρθτο εταιριϊν και διμων. 

 

Εικ. Τοπογραφικό διάγραμμα. 
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3.ΑΧΛΤΕΚΤΟΝΛΚΘ ΑΡΟΨΘ – ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΧΩΩΝ 

 Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του Κ.Υ. επιδιϊξαμε να εξυπθρετεί κάποιεσ 

βαςικζσ ανάγκεσ από άποψθ λειτουργιϊν, αιςκθτικισ και ψυχολογίασ των 

αςκενϊν. Στθν ερεφνα που κάναμε δεν βρικαμε κάποιο ολοκλθρωμζνο κανόνα που 

να διζπει τθν κατανομι των χϊρων. Για το ςχεδιαςμό ςτθριχτικαμε ςτισ όποιεσ 

πλθροφορίεσ μπορζςαμε να αντλιςουμε από τισ μελζτεσ του Υπουργείου Υγείασ, 

από τθν επαφι μασ με γιατρό και τθν δικι μασ προςωπικι πείρα.  

Καταλιξαμε ςτθν πρόταςθ μασ το Κ.Υ. να το κατανείμουμε ςε 2 ορόφουσ (ιςόγειο 

και 1ο όροφο). Ραρακάτω κα αναλφςουμε το ςκεπτικό που ακολουκιςαμε ςτθν 

ςφνκεςθ των χϊρων.  

 

 

 

 Εικ. Κάτοψθ ιςογείου 
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 Εικ. Κάτοψθ ορόφου 

 

 

 

Εικ. Τομι(Α-Α) 
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Εικ. Τομι (Β-Β) 

3.1.ΓΛΑ ΤΟ ΛΣΟΓΕΛΟ 

Το ιςόγειο είναι χωριςμζνο ςε τρεισ ηϊνεσ. Κεντρικά τθσ κάτοψθσ υπάρχει θ 

κφρια είςοδοσ του Κζντρου Υγείασ με τθν υποδοχι, τουσ κφριουσ χϊρουσ αναμονισ 

και το αναψυκτιριο. Αριςτερά από τθν είςοδο (αριςτερά ςτο ςχζδιο τθσ κάτοψθσ) 

ςχεδιάςτθκαν οι χϊροι των εξεταςτθρίων – ιατρείων με τουσ χϊρουσ υποαναμονϊν 

τουσ. Δεξιά από τθν είςοδο (ςτθ δεξιά πλευρά τθσ κάτοψθσ) υπάρχει θ τρίτθ ηϊνθ 

των Α’ πρϊτων βοθκειϊν, των εργαςτθρίων (μικροβιολογικό – ακτινολογικό), 

γραφεία ιατρϊν και αποκλειςτικόσ ανελκυςτιρασ για φορεία και αςκενείσ με 

άμεςθ πρόςβαςθ ςτα δωμάτια βραχείασ νοςθλείασ. Ζτςι, ζχουμε διαχωρίςει τα 

εργαςτιρια και τισ λειτουργίεσ τουσ (θςυχία, αποςτείρωςθ κλπ) από τα ιατρεία και 

τισ αναμονζσ τουσ που κα ζχουν μεγάλθ επιςκεψθμότθτα. Επίςθσ, για να 

εξαςφαλίςουμε τθν αποςυμφόρθςθ και τθν καλι ψυχολογία του αςκενι 

προβλζψαμε μεγάλουσ χϊρουσ αναμονισ (με μεγάλουσ διαδρόμουσ) κακϊσ και 

αναψυκτιριο.  
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Εικ. Κάτοψθ ιςογείου 
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3.2.ΓΛΑ ΤΟΝ ΟΟΦΟ 

 Θ ίδια λογικι των τριϊν ηωνϊν διζπει και τθν αρχιτεκτονικι μελζτθ του 

ορόφου. Ζτςι, αριςτερά όπωσ φαίνεται και ςτθν κάτοψθ υπάρχει θ ηϊνθ με τισ 

διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και τθν αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων. Ραράλλθλα 

δθμιουργιςαμε ζνα εςωτερικό μπαλκόνι, το οποίο δζχεται φυςικό φωτιςμό από 

τθν τηαμαρία τθσ οροφισ και τον αφινει να διαχζεται ελεφκερα μζχρι τισ αναμονζσ 

ζξω από τα ιατρεία – εξεταςτιρια. Με αυτόν τον τρόπο οι αςκενείσ που κα 

βρίςκονται εκεί μζχρι να εξεταςτοφν δεν κα πλιττονται από ζναν μακρφ διάδρομο 

με τοίχουσ και καρζκλεσ αλλά ο φυςικόσ φωτιςμόσ κα επιδρά κετικά ςτθν 

ψυχολογία τουσ χωρίσ να τουσ «μαυρίηει» και να τουσ δθμιουργεί κατακλιπτικζσ 

τάςεισ. Κεντρικά τθσ κάτοψθσ υπάρχουν οι χϊροι ξεκοφραςθσ του προςωπικοφ, 

αποδυτθρίων, το δωμάτιο του διανυκτερεφοντα ιατροφ και θ κουηίνα του κζντρου 

υγείασ. Στθν Τρίτθ ηϊνθ, δεξιά τθσ κάτοψθσ υπάρχουν τρία δίκλινα δωμάτια 

βραχείασ νοςθλείασ, ζνα μονόκλινο δωμάτιο μόνωςθσ, τα γραφεία των αδελφϊν 

κακϊσ και χϊροσ αναμονισ για τουσ ςυγγενείσ των αςκενϊν. 
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 Εικ. Κάτοψθ ορόφου 
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4.ΡΑΓΜΑΤΟΡΟΛΘΣΛΜΑ ΕΜΒΑΔΑ – ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΘΣΘ  

Θ μελζτθ του Υπ. Υγείασ για τα κζντρα υγείασ πρόκειται για ζνα ςθμαντικό 

εργαλείο, που όμωσ δεν ανταποκρίνεται εκατό τοισ εκατό ςτισ ανάγκεσ που 

υπάρχουν τριάντα χρόνια μετά. Κακϊσ και ότι αναφζρεται ςε κζντρα υγείασ γενικά 

και όχι αςτικοφ τφπου. Στθν εργαςία μασ αξιοποιιςαμε ςε μεγάλο βακμό τθν 

μελζτθ αυτι, παρ’ όλα αυτά κάναμε προςκικεσ, αναγκαίεσ κατά τθν άποψθ μασ, γι’ 

αυτό υπάρχουν και διαφοροποιιςεισ ςτθν τελικι μασ πρόταςθ. 

Μετά από τθν μελζτθ που πραγματοποιικθκε, με βάςθ τουσ όρουσ δόμθςθσ και 

τθν μελζτθ και τισ διατάξεισ που ζχει εκπονιςει το υπουργείο υγείασ, καταλιξαμε 

ςτουσ παρακάτω χϊρουσ και με τα αντίςτοιχα εμβαδά.  

 

4.1.ΓΛΑ ΤΟ ΛΣΟΓΕΛΟ 

Α/Α ΧΩΟΛ ΛΣΟΓΕΛΟΥ 

ΕΜΒΑΔΑ M² 

(πραγματοποιιςιμα) 

 

ΕΜΒΑΔΑ M² 

(προβλεπόμενα) 

1 ΟΚΟΡΕΔΛΚΟΣ 19,60 15 

2 ΡΑΚΟΛΟΓΟΣ 18,13 15 

3 ΓΥΝΑΛΚΟΛΟΓΟΣ 17,64 15 

4 ΦΑΜΑΚΕΛΟ 13,30 15 

5 ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΛΕΛΤΟΥΓΟΣ 29,90 15 

6 ΚΑΔΛΟΛΟΓΟΣ 19,10 15 

7 ΡΑΛΔΛΑΤΟΣ 19,10 15 

8 ΟΔΟΝΤΛΑΤΕΛΟ 18,90 18 

9 ΩΤΟΛΝΟΛΑΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 19,50 15 

10 ΑΚΑΚΑΤΑ 1 8,10 4 
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11 ΑΚΑΚΑΤΑ 2 4,70 

12 W/C 1 21,50 12 

13 W/C 2 11,25 

14 ΑΡΟΚΘΚΘ  14,20 15 

15 ΑΝΑΜΟΝΘ1 χωρίσ 

διαδρόμουσ 

25,60 

100 16 ΑΝΑΜΟΝΘ 2 χωρίσ 

διαδρόμουσ 

13,95 

17 ΥΡΟΔΟΧΘ 7,65 

18 ΓΑΦΕΛΟ ΛΑΤΩΝ 1 18,45 15 

19 ΓΑΦΕΛΟ ΛΑΤΩΝ 2 6,45 15 

20 ΣΤΑΣΘ ΑΔΕΦΘΣ 18,75 20 

21 ΜΛΚΟΒΛΟΛΟΓΛΚΟ 43,00 + 8,45 = 51,45 35 

22 ΑΚΤΛΝΟΛΟΓΛΚΟ 31,20 + 3,5 + 5,80 + 

2,60 = 43,10 

40 

23 Αϋ-ΒΟΘΚΕΛΩΝ– 

ΜΛΚΟΕΡΕΜΒΑΣΕΛΣ 

38 + 7,3 = 45,30 37 

24 ΑΝΑΜΟΝΕΣ ΛΑΤΛΩΝ 13,40 + 14,70 + 13,40 + 

14,70 = 56,20 

_ 

25 ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΑ – ΑΣΑΝΣΕ 13,50 + 13,50 + 5,50 = 

32,50 

_ 

26 ΑΝΑΨΥΚΤΘΛΟ 50 18 

 ΣΥΝΟΛΟ Ε1 604,32  
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   Εικ. Ηϊνθ Α ιςογείου                                                    Εικ. Ηϊνθ Β ιςογείου 
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Εικ. Ηϊνθ Γ ιςογείου 

 

 

4.2.ΓΛΑ ΤΟΝ ΟΟΦΟ 

A/A ΧΩΟΛ ΟΟΦΟΥ 

ΕΜΒΑΔΑ M² 

(πραγματοποιιςιμα) 

 

ΕΜΒΑΔΑ M² 

(προβλεπόμενα) 

1 ΑΛΚΟΥΣΑ ΡΟΛΛΑΡΛΩΝ 48,50 + 7,25 = 55,75 50 

2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 15,10 15 

3 ΡΟΕΔΟΣ (ΔΛΟΛΚΘΣΘ) 27,30 

45 4 ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ (ΔΛΟΛΚΘΣΘ) 11,90 

5 ΤΕΧΝΛΚΘ ΥΡΘΕΣΕΛΑ 12,40 
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6 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ 11,90 

7 ΚΛΛΝΘ ΔΛΑΝΥΚΤΕΕΥΣΘΣ 13,85 15 

8 ΑΡΟΔΥΤΘΛΑ/D.S./W.S. 32,00 30 

9 ΓΑΦΕΛΟ ΑΔΕΛΦΩΝ 18,40 15 

10 ΓΑΦΕΛΟ ΛΑΤΩΝ 24,70 15 

11 ΚΟΥΗΛΝΑ 11,90 12 

12 ΚΑΛΑΜΟΣ 1 20,10 15 

13 ΚΑΛΑΜΟΣ 2 23,10 15 

14 ΚΑΛΑΜΟΣ 3 23,40 15 

15 ΚΑΛΑΜΟΣ ΜΟΝΩΣΘΣ 21,14 15 

16 ΑΡΟΚΘΚΘ + ΑΚΑΚΑΤΑ 9,34 8 

17 ΛΟΥΤΑ + ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 11,22 10 

18 ΣΤΑΣΘ ΑΔΕΦΘΣ 12,50 20 

19 ΚΛΛΜΑΚΟΣΤΑΣΛΟ 13,50 + 13,50 + 5,50 = 

32,50 
_ 

20 ΑΝΑΜΟΝΘ 11,65 -- 

 ΣΥΝΟΛΟ Ε2 400.15  
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Εικ. Ηϊνθ Α ορόφου                                                    Εικ. Ηϊνθ Β ορόφου 
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                                                           Εικ. Ηϊνθ Γ ορόφου 

 

Το ςφνολο των κακαρϊν εμβαδϊν των χϊρων, δθλαδι οι χϊροι χωρίσ τουσ τοίχουσ 

είναι 

Ε = Ε1 + Ε2 = 604,32 + 400,15 = 1004,47 μ² 

 Συνολικό πραγματοποιιςιμο εμβαδόν ιςογείου 995 m² 

 Συνολικό πραγματοποιιςιμο εμβαδόν ορόφου 665 m² 

 Συνολικό εμβαδόν κζντρου υγείασ 995 + 665 = 1660 m² 

 

 Με τθν εμβαδομζτρθςθ που κάναμε παρατθριςαμε ότι όλθ ςχεδόν οι χϊροι 

είναι πάνω από τα προβλεπόμενα τετραγωνικά με βάςθ τον τφπο Γ του κζντρου 

υγείασ που περιζχεται ςτθν μελζτθ για τα κζντρα υγείασ που εκπόνθςε το ’81.  
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Αυτό προζκυψε και από τθν πλθκυςμιακζσ ανάγκεσ που πρζπει αν καλφψει με 

βάςθ τον μεγάλο πλθκυςμό των διμων Ρζραμα – Δραπετςϊνα – Κερατςίνι. Κάναμε 

κάποιεσ επιπλζον προςκικεσ όπωσ ο γιατρόσ που κα υπάρχει ςτθν υποδοχι για να 

υποδεικνφει ςτουσ αςκενισ ςε πιο γιατρό κα πρζπει αν απευκυνκοφν ι ςτθν 

διοίκθςθ κάποια τμιματα που κεωροφμε απαραίτθτα για τθν ςωςτι λειτουργία του 

κζντρου. Το πιο ςθμαντικό που κζλουμε να παρατθριςουμε είναι ςχζςθ με τθν 

αρχιτεκτονικι διάταξθ των χϊρων, κυρίωσ ςτο ιςόγειο. Ρρζπει νομίηουμε πιο 

ξεκάκαρα και ςτθν μελζτθ του υπουργείου να γίνεται διαχωριςμόσ του κζντρου 

υγείασ ςε 3 μζρθ, ΛΑΤΕΛΑ – ΥΡΟΔΟΧΘ (ΑΝΑΜΟΝΕΣ) – ΕΓΑΣΤΘΛΑ. Για να 

εξαςφαλίηεται θ αποςτείρωςθ και απομόνωςθ των εργαςτθρίων, θ ςωςτι 

λειτουργία τον ιατρειϊν κλπ..Επίςθσ, πρζπει να υπάρχει κατανομι ςτα ιατρεία 

ανάλογα με τον κόςμο και τθν αςκζνεια που απευκφνονται δθλαδι δεν μπορεί να 

είναι το παιδιατρικό δίπλα ςτο κοινωνικό λειτουργό. Ραρόλο που ακολουκιςαμε 

τον τφπο Γ που προτείνει το Υπουργείο, δεν μασ ικανοποιοφν τα ςκαριφιματα για 

τθν διάταξθ χϊρων που κυριαρχοφν οι μακρόςτενοι διάδρομοι και ότι δεν υπάρχει 

ςαφισ διαχωριςμόσ εργαςτθρίων και ιατρείων.  

 

5.ΓΛΑ ΤΘ ΣΕΛΣΜΛΚΘ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΡΕΛΟΧΘΣ  

 Ρροςπακιςαμε να δϊςουμε ςτθν εργαςίασ μασ μερικά ςτοιχεία που είναι 

απαραίτθτα να λάβουμε υπόψθ για τθν αντιςειςμικότθτα του κτιρίου ςε 

ςυνάρτθςθ με  τθν ςειςμικι δραςτθριότθτα τθσ περιοχισ και τθν χριςθ του κτιρίου. 

 Στον ΕΑΚ (Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ) περιζχεται πίνακασ όπου 

κατανζμονται οι ελλθνικοί οικιςμοί ανάλογα με τθν ηϊνθ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ 

οποφ εντάςςονται.  
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 Το οικόπεδο όπου προβλζπεται να χτιςτεί το κζντρο υγείασ είναι ςτθν 

περιοχι ανάμεςα ςτο Κερατςίνι – Δραπετςϊνα – Ρζραμα. Σφμφωνα με τον Ρίνακα 

εντάςςεται ςτθν Ακινα με αφξοντα αρικμό 74 και ςτθν Ηϊνθ ΛΛ. 

Θ ςειςμικι επιτάχυνςθ του εδάφουσ υπολογίηεται από τον από τον τφπο  

Α= α × g (όπου g είναι θ επιτάχυνςθ τθσ βαρφτθτασ) 

Ππου α ο ςυντελεςτισ ανάλογα με τθν Ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ που ανικει 

θ περιοχι. Για τθν ηϊνθ ΛΛ ο ςυντελεςτισ 0,16. 
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 Στον κανονιςμό επίςθσ περιζχεται πίνακασ όπου χωρίηει τα κτιρια ανάλογα 

με τθν ςπουδαιότθτα τουσ ςε 4 κατθγορίεσ. Το κζντρο υγείασ εντάςςεται ςφμφωνα 

με τον κανονιςμό ςτθν κατθγορία Σ4. Σφμφωνα με τθν κατθγορία περιλαμβάνονται:  

«τα Κτίρια των οποίων θ λειτουργία, τόςο κατά τθν διάρκεια του ςειςμοφ, όςο και 

μετά τουσ ςειςμοφσ, είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, όπωσ κτίρια τθλεπικοινωνίασ, 

παραγωγισ ενζργειασ, νοςοκομεία, κλινικζσ, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί 

ςτακμοί, κζντρα υγείασ, διυλιςτιρια, ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ, 

πυροςβεςτικοί και αςτυνομικοί ςτακμοί, κτίρια δθμόςιων επιτελικϊν υπθρεςιϊν 

για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν από ςειςμό. Κτίρια που ςτεγάηουν ζργα 

μοναδικισ καλλιτεχνικισ αξίασ, όπωσ μουςεία, αποκικεσ μουςείων, κ.λπ.». 

Για τθν κατθγορία Σ4 θ τιμι του ςυντελεςτι ςπουδαιότθτασ του κτιρίου είναι γi = 

1,30. 

 

 Στον αντιςειςμικό κανονιςμό υπάρχει και κατθγοριοποίθςθ των εδαφϊν και 

προςδιοριςμόσ ανάλογου ςυντελεςτι κεμελίωςθσ Κ ανάλογα με τισ ιδιαιτερότθτεσ 

του εδάφουσ αλλά και του τρόπου κεμελίωςθσ του κτιρίου, των αρικμό των 

υπογείων εάν υπάρχουν κλπ. (π.χ. με ζνα υπόγειο ο ςυντελεςτισ είναι 0,90 και με 

τουλάχιςτον δφο είναι 0, 80). 

 

 Για τθν δικι μασ περίπτωςθ δεν μποροφμε να προςδιορίςουμε ςυντελεςτι 

κεμελίωςθσ Κ και κατθγορία εδάφουσ για 2 λόγουσ: 

1. Διότι δεν ζχουμε ςτοιχεία, αλλά οφτε είναι ςτο αντικείμενο τθσ πτυχιακι μασ 

εργαςίασ να εξετάςουμε τι είδουσ ζδαφοσ ζχει το οικόπεδο μασ. Αν και ςε 

μικρι απόςταςθ υπάρχει κάλαςςα. 

2. Γιατί αν και είναι ςχεδόν βζβαιο ότι ςε περίπτωςθ εφαρμογισ του ςχεδίου, 

κα χρειαηόταν υπόγειο για διάφορεσ εγκαταςτάςεισ όπωσ μθχανολογικζσ 

εγκαταςτάςεισ κλπ. Θ πτυχιακι μασ εργαςία δεν πραγματεφτθκε με 

μθχανολογικζσ, θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, αποχετευτικό ςφςτθμα κλπ. 
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5.1.ΣΕΛΣΜΛΚΟΣ ΑΜΟΣ 

 Υπολογίηοντασ τθ ςειςμικι επικινδυνότθτα τθσ περιοχισ κακϊσ και τθν 

τελικι μορφι του κτιρίου αποφαςίςαμε να παρακζςουμε μερικζσ ςκζψεισ (αν και 

δεν είναι το αντικείμενο τθσ πτυχιακισ μασ εργαςίασ) για τθν χριςθ αντιςειςμικοφ 

αρμοφ ςτθ καταςκευι του κτιρίου. Ο αντιςειςμικόσ αρμόσ κα βοθκιςει ςτθν 

ενίςχυςθ και τθ καλι λειτουργία του κτιρίου ςε περίπτωςθ αςκιςεισ μεγάλων 

ροπϊν και ςτρζψθσ. Ραρακάτω αρχικά παρακζτουμε τι προβλζπει ο ςειςμικόσ 

κανονιςμόσ. 

Επαφι με γειτονικά κτίρια. 

Ο ΕΑΚ αναφζρει ςυγκεκριμζνα: 

 «πρζπει να λαμβάνονται μζτρα προςταςίασ, τόςο του υπό μελζτθ κτιρίου, 

όςο και του υφιςτάμενου κτιρίου, από δυςμενείσ ςυνζπειεσ προςκροφςεων 

κατά τθν διάρκεια τθσ ςειςμικισ απόκριςθσ.  

 Οι ςυνζπειεσ μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυςμενείσ όταν υπάρχει πικανότθτα 

εμβολιςμοφ υποςτυλωμάτων του ενόσ κτιρίου από πλάκεσ ι άλλα ςτοιχεία 

του παρακείμενου. Στθν περίπτωςθ αυτι προςτατευτικό μζτρο είναι θ 

πρόβλεψθ ςειςμικοφ αρμοφ πλιρουσ διαχωριςμοφ. 

 Αν δεν γίνει ακριβζςτεροσ υπολογιςμόσ ο ςειςμικόσ αρμόσ πλιρουσ 

διαχωριςμοφ μπορεί να ζχει εφροσ ίςο με τθν τετραγωνικι ρίηα του 

ακροίςματοσ των τετραγϊνων των μζγιςτων ςειςμικϊν μετακινιςεων 

(Δ=qΔελ) των δφο κτιρίων ςτισ κζςεισ των επικίνδυνων υποςτυλωμάτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ επίδραςθσ τθσ ςτροφισ περί κατακόρυφων 

άξονα. Αν δεν είναι δυνατι ακριβζςτερθ εκτίμθςθ των μετακινιςεων του 

υφιςτάμενου κτιρίου, μποροφν λθφκοφν ίςεσ με τισ αντίςτοιχεσ του υπό 

μελζτθ κτιρίου. 

 Με κτίρια που βρίςκονται ςε επαφι, και όταν δεν υπάρχει πικανότθτα 

εμβολιςμοφ υποςτυλωμάτων ςε κανζνα από τα δφο κτίρια, το εφροσ του 

αντίςτοιχου αρμοφ, εφόςον δεν γίνεται ακριβζςτεροσ υπολογιςμόσ, μπορεί 

να κακορίηεται με βάςθ τον ςυνολικό αρικμό των υπζρ το ζδαφοσ εν επαφι 
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ορόφων ωσ εξισ: 4cm για επαφι μζχρι και 3 ορόφουσ, 8cm για επαφι από 4 

ζωσ 8 ορόφουσ, 10cm για επαφι ςε περιςςότερουσ από 8 ορόφουσ 

 Στουσ υπόγειουσ ορόφουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ πρόβλεψθ 

αντιςειςμικοφ αρμοφ». 

 Στθν δικιά μασ μελζτθ για τθν καταςκευι του Κζντρου Υγείασ παίρνοντασ 

υπόψθ όλα τα παραπάνω ςχεδιάςαμε δφο αντιςειςμικοφσ αρμοφσ 5cm ο κακζνασ, 

οι οποίοι χωρίηουν το κτίριο ςε τρεισ ηϊνεσ. Ζτςι, καταφζραμε ζνα κτίριο μεγάλου 

εμβαδοφ να το χωρίςουμε ςτισ τρεισ ηϊνεσ ϊςτε να μπορζςουμε να μετριάςουμε 

τισ ςυνζπειεσ από ζνα ςειςμό. Ραράλλθλα ενιςχφςαμε τα ακραία υποςτυλϊματα 

μεγαλϊνοντασ τα ϊςτε να ελαττϊςουμε τθν ςτρζψθ των πλακϊν και των 

υποςτυλωμάτων τθσ κάκε ηϊνθσ κατά τθν διάρκεια ενόσ ςειςμοφ. 
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5.2.ΓΛΑ ΤΘΝ ΣΤΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΚΤΛΛΟΥ  

 Στο αντικείμενο τθσ πτυχιακισ δεν εμπεριζχεται  θ πλιρθσ μελζτθ για τθν 

ςτατικότθτα του κτιρίου. Κεωριςαμε όμωσ, απαραίτθτο να παρακζςουμε οριςμζνα 

ςτοιχεία για τθν ςτιριξθ και τθν αντιςειςμικότθτα ενόσ τζτοιου ειδικοφ κτιρίου. 

 

  5.2.1.Εμβαδομζτρθςθ δοκαριϊν  

 

 Χωρίςαμε το κζντρο υγείασ ςε 3 ηϊνεσ με βάςθ τουσ 2 αντιςειςμικοφσ 

αρμοφσ που χρθςιμοποιιςαμε, για τθν καλφτερθ – αςφαλζςτερθ λειτουργία του 

κτιρίου ςε περίπτωςθ ςειςμοφ.  

Ζτςι δθμιουργικθκαν 3 περιοχζσ τισ οποίεσ και τισ ονομάςαμε Α, Β, Γ. 

Ο αρικμόσ δοκαριοφ ςυμβολίηεται με τον δείκτθ Δ1, Δ2, Δ3 κλπ. 

Στθν περιοχι Α περιλαμβάνεται ο χϊροσ των ιατρείων. 
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Στθν περιοχι Β περιλαμβάνεται ο χϊροσ υποδοχισ, αναμονισ και κεντρικισ 

ειςόδου. 

Στθν περιοχι Γ περιλαμβάνεται ο χϊροσ τον εργαςτθρίων. 

Για τον όροφο οι περιοχζσ ςυμβολίηονται με E, Z, H. 

Στθν περιοχι E περιλαμβάνεται ο χϊροσ τθσ διοίκθςθσ και πολλαπλϊν χριςεων. 

Στθν περιοχι Z περιλαμβάνεται ο χϊροσ των γραφείων ιατρϊν, αδελφϊν και τα 

αποδυτιρια τουσ. 

Στθν περιοχι H περιλαμβάνεται ο χϊροσ των καλάμων νοςθλείασ.  

 

Μετριςαμε εμβαδά των δοκαριϊν κατά χ και ψ διεφκυνςθ, ανά περιοχι. Σκοπόσ 

μασ είναι με ζνα πρϊτο υπολογιςμό να δοφμε αν υπάρχει ομοιομορφία και ςυνοχι, 

ςτθν κατανομι των δοκαριϊν κατά χ και ψ διεφκυνςθ.  
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Για το ΛΣΟΓΕΛΟ κατά Χ διεφκυνςθ 

 

Α/Α ΡΕΛΟΧΘ Α ςε μ ΡΕΛΟΧΘ Β ςε μ  ΡΕΛΟΧΘ Γ ςε μ 

1 3,40 5,95 3,70 

2 6,25 5,20 5,20 

3 3,40 6,60 3,70 

4 4,75 5,20 5,05 

5 7,00 4,35 6,00 

6 4,75 4,70 5,10 

7 4,75 2,10 1,60 

8 7,00 2,10 5,45 

9 4,00 7,00 3,65 

10 2,60  2,40 

11 2,20  6,15 

12 1,90  3,70 

13 3,40  2,40 

14 6,25   

15 3,40   

16 4,75   

17 6,95   

18 6,25   

19 4,75   

ΣΥΝΟΛΟ 87,75 43,20 53,50 
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ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΣΕ μ² 

87,75 × 0,25 = 21,95  43,20 × 0,25 = 10,80 53,50 × 0,25 = 13,35 

 

 

Για το ΛΣΟΓΕΛΟ κατά διεφκυνςθ ψ 

 

Α/Α ΡΕΛΟΧΘ Α ςε μ  ΡΕΛΟΧΘ Β ςε μ ΡΕΛΟΧΘ Γ ςε μ 

1 4,75 6,90 4,45 

2 3,85 7,50 5,45 

3 4,80 6,90 5,45 

4 4,00 2,60 4,45 

5 4,10 2,00 5,00 

6 5,75  5,50 

7 3,85  5,50 

8 5,10  3,30 

9 5,75  4,15 

10 3,85  4,15 

11 4,80  7,15 

12 4,10  6,15 

13 1,75   

14 6,90   

15 9,75   

16 4,75   
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17 4,00   

18 5,10   

19 4,00   

20 4,80   

ΣΥΝΟΛΟ 95,75 25,90 60,70 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΣΕ 

μ² 

95,75 × 0,25 = 23,95 25,90 × 0,25 = 6,47 60,70 × 0,25 = 15,17 

 

Συγκρίςεισ  

 Ρεριοχι Α1: κατά χ = 21, 95 μ² και κατά ψ= 23, 95 μ² 

 Ρεριοχι Β1: κατά χ = 10.80 μ² και κατά ψ = 8,15 μ² 

 Ρεριοχι Γ1: κατά χ = 13,35,μ²  και κατά ψ = 15,65 μ² 

 

 

Για τον ΟΟΦΟ κατά Χ διεφκυνςθ 

 

Α/Α ΡΕΛΟΧΘ Α ςε μ ΡΕΛΟΧΘ Β ςε μ  ΡΕΛΟΧΘ Γ ςε μ 

1 3,40 5,95 3,70 

2 6,25 5,20 5,20 

3 3,40 6,60 3,70 

4 4,75 5,20 5,05 

5 7,00 4,35 6,00 

6 4,75 4,70 5,05 

7 4,75 2,10 1,05 
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8 6,25 2,10 5,45 

9 4,00  3,65 

10 6,95  2,40 

11 2,20  2,40 

12 1,90  3.65 

13 4.8  6.1 

ΣΥΝΟΛΟ 55,60  34,20 49,80 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΣΕ 

μ² 

60.5 × 0,25 = 15.13  34,20 × 0,25 = 8.55 49.8 × 0,25 = 12.45 

 

 

Για τον ΟΟΦΟ κατά διεφκυνςθ ψ 

 

Α/Α ΡΕΛΟΧΘ Α ςε μ  ΡΕΛΟΧΘ Β ςε μ ΡΕΛΟΧΘ Γ ςε μ 

1 4,75 6,90 4,45 

2 3,85 7,50 5,45 

3 4,80 7,60 5,45 

4 4,80 2,60 4,45 

5 4,75 2,00 5,00 

6 5,75  5,50 

7 3,85  5,50 

8 5,75  3,30 

9 3,85  4,15 
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10 4,80  4,15 

11 6,90   

ΣΥΝΟΛΟ 53,85  26,60 47,40 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΣΕ 

μ² 

53,85 × 0,25 = 13,46 26,60 × 0,25 = 6,65 47,40 × 0,25 = 11,85 

 

Συγκρίςεισ  

 Ρεριοχι Α1: κατά χ = 15.13 μ² και κατά ψ= 13,46 μ² 

 Ρεριοχι Β1: κατά χ = 8.55 μ² και κατά ψ = 6,65μ² 

 Ρεριοχι Γ1:κατά χ=12.45 μ²  και κατά ψ=11,85 μ² 

 

Φαίνεται ότι με ζνα πρϊτο ζλεγχο υπάρχει ομοιομορφία κατανομισ και ςτιριξθσ 

του κτιρίου κατά χ και ψ, κα μποροφςε όμωσ να υπάρξει μεγαλφτερθ ςφγκλιςθ 

τιμϊν άρα και ςχεδίαςθσ των δοκαριϊν ςτισ 2 διευκφνςεισ. 

 

 

5.2.2.Εμβαδομζτρθςθ υποςτυλωμάτων  

Με τθν ίδια λογικι, δθλαδι τον ζλεγχο τθσ ομοιομορφίασ και ςυνενοχισ των 

υποςτυλωμάτων κατά Χ και Ψ διεφκυνςθ, προχωριςαμε ςε καταγραφι χωρίηοντασ 

το κζντρο υγείασ ςε 3 μζρθ ςφμφωνα με τουσ 2 αντιςειςμικοφσ αρμοφσ που τρζχουν 

κατά διεφκυνςθ Υ ςτο κτίριο. 

 

Συμβολιςμοί 

Υx1 = υποςτφλωμα κατά τθν διεφκυνςθ Χ με δείκτθ ζνα 

Υy1 = υποςτφλωμα κατά τθν διεφκυνςθ Ψ με δείκτθ ζνα 

ΤΑ/Ε = Τοιχίο ανελκυςτιρα 
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ΥΓ= Υποςτφλωμα γωνιακό 

Υο = Υποςτφλωμα ορκογωνικό 

Τκy = Τοιχίο κλιμακοςταςίου ςτθν διεφκυνςθ Ψ 

 

Για τθν Ρεριοχι Α 

Υx = 7 × ( 1,00 × 0,25 ) = 1,75 μ² 

Υy = 9 × ( 1,00 × 0,25 ) = 2.25 μ² 

ΤΑ/Εx = 2,40 × 0,25 = 0.60μ² 

ΤΑ/Εy = 3,25 × 0,25 × 2,00 = 1,625μ² 

ΥΓx = (4 ×1,25 × 0,25) + (0,60 × 0,25) = 1,4μ² 

ΥΓy = (4 ×1,25 × 0,25) + (1,00 × 0,25) = 1,5μ² 

ΥΤx = (2,00 × 1,00 × 0,25) = 0,50μ² 

YTy = (2, 00 × 1, 00 × 0, 25) = 0,50μ² 

ΣΑx =  4,25 μ² 

ΣΑy = 5,875 μ² 

 

Για τθν Ρεριοχι Β 

Υx = 3 × ( 1,00 × 0,25 ) = 0,75 μ² 

Yy = 1 × ( 1,00 × 0,25 ) = 0,25 μ² 

YΓx = 2 × ( 1,00 × 0,25 ) = 0,50 μ² 

YΓy = 2 × ( 1,00 × 0,25 ) = 0,50 μ² 

Υοx = 0,25 μ² 

Yoy = 0,25 μ² 

ΤΚy = 2 × ( 3,25 × 0,25 ) = 1,62 μ² 
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ΣΒx = 1,5 μ² 

ΣΒy =  2,62 μ² 

 

Για τθν Ρεριοχι Γ 

Υx = 5 × ( 1,00 × 0,25) = 1,25 μ² 

Yy = 4 × ( 1,00 × 0,25 ) = 1, 00 μ² 

TΑ/Εx = (2 ×3,25 × 0,25) + (2, 50 × 0,25) = 2,25 μ² 

TA/Ey = (2 ×3,25 × 0,25) + (2, 40 × 0,25) = 2,225 μ² 

TKy = 0,81μ² 

ΥΓx = 3 ×  1,25  × 0,25 = 0, 9375 μ² 

YΓy = 3 ×  1,25  × 0,25 = 0, 9375 μ² 

ΣΓx = 4, 4375 μ² 

ΣΓy = 4, 9725 μ² 

 

Θ ςυνολικι καταγραφι των υποςτυλωμάτων κατά Χ και Ψ για όλο το κζντρο υγείασ 

είναι: 

ΣΧ = 4, 25 + 1,5 + 4,4375 = 10 , 1875 μ² 

ΣΥ = 5, 875 + 2,62 + 4, 9725 = 13, 4675 μ² 

Σ’ ζνα πρϊτο ζλεγχο των εμβαδϊν κατά χ και ψ παρατθροφμε ότι υπάρχει 

ςυμμετρικότθτα που ςθμαίνει ότι το κτιριο μασ ζχει μια ςτοιχειϊδθ υποδομι και 

ομαλισ λειτουργίασ ςε περιπτϊςεισ άςκθςθσ πάνω του μεγάλων ροπϊν (π.χ. 

ςειςμόσ) 

6.Θ ΑΡΟΨΘ ΓΛΑΤΟΥ ΓΛΑ ΤΘ ΤΕΛΛΚΘ ΜΑΣ ΡΟΤΑΣΘ 

 Στθν τελικι φάςθ ηθτιςαμε τθν άποψθ γιατροφ για τθν πρόταςθ μασ. 

Δυςτυχϊσ δεν ιταν εφκολο να βροφμε κάποιον γιατρό που να εργάηεται ςε κζντρο 
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υγείασ ζςτω και όχι αςτικοφ τφπου. Επιλζξαμε να απευκυνκοφμε ςε νζο γιατρό 

όπου κάνει το αγροτικό του ςε κζντρο υγείασ και κατά τθν άποψθ μασ ηει τθν 

πρωτοβάκμια περίκαλψθ ςτθν κακθμερινότθτα του. Ιρκαμε ςε επαφι με τθν γ. 

Λουίηα Μποφμθ : 

"Κατά τθν διάρκεια τθσ κθτείασ μου ςαν αγροτικόσ γιατρόσ, ςε ζνα κζντρο 

υγείασ, ςτθν Μυτιλινθ μου ηθτικθκε να αποτυπϊςω τισ ιδζεσ μου για τον 

τρόπου που πρζπει να λειτουργεί ζνα Κ.Υ. ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν εργαςία για 

τθν ανζγερςθ ενόσ τζτοιου κτθρίου. 

Ο κεςμόσ των κζντρων υγείασ αποςκοπεί ςτο να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ των κατοίκων τθσ περιοχισ τθν οποία καλφπτει 

και για να πλθρεί ςωςτά τισ προχποκζςεισ λειτουργίασ του πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνει δωρεάν τθν ιατρικι πρόλθψθ. Η λειτουργία τουσ είναι 

άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τον κεςμό του γενικοφ - οικογενειακοφ γιατροφ ο 

οποίοσ αςκεί προλθπτικι ιατρικι, δθλαδι εφαρμόηει χρόνια παρακολοφκθςθ 

πλθκυςμοφ μιασ περιοχισ με εξετάςεισ ςε ςυςτθματικι βάςθ  ( π.χ. γενικι 

αίματοσ μία φορά το χρόνο ςε όλουσ τουσ κατοίκουσ), με δθμιουργία κάρτασ 

υγείασ για κάκε αςκενι όπου αναγράφεται όλο το προςωπικό του ιατρικό 

ιςτορικό κτλ. 

Δυςτυχϊσ ςτθν χϊρα μασ δεν υπάρχουν Κ.Υ. αςτικοφ τφπου, παρά μόνο ςτον 

Διμο Βφρωνα, με αποτζλεςμα θ προλθπτικι ιατρικι να είναι ςχεδόν ανφπαρκτθ 

αφοφ ακόμα και ςτισ επαρχιακζσ πόλεισ που υπάρχουν Κ.Υ. αυτά 

υπολειτουργοφν. ϋΕτςι, τα γενικά νοςοκομεία φορτίηονται και οι ανάγκεσ 

ιατρικισ περίκαλψθσ του κόςμου καλφπτονται υποτυπωδϊσ μόνο ςε 2ο βάκμιο 

και 3ο βάκμιο επίπεδο. Θα ζπρεπε να υπάρχει ζνα ςφςτθμα υγείασ που να βάηει 

ςτο επίκεντρο τον άνκρωπο και τισ ανάγκεσ τουσ και να φροντίηει να παίρνονται 

όλα τα μζτρα ζτςι ϊςτε να προλαμβάνονται οι ςοβαρζσ αςκζνειεσ και θ 

προςφυγι ςτο νοςοκομείο όπου πια πρζπει θ αςκζνεια να αντιμετωπιςτεί 

εφόςον ζχει αποτφχει θ πρόλθψι τουσ. Αυτό εξυπθρετεί με το να υπάρχει ζνα 

Κ.Υ. ςε κάκε διμο ι ςυνοικία (αν αλλάξει μορφι των διμων) 
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Αλλά πζρα από το ότι πρζπει να αυξθκεί ο αρικμόσ των Κ.Υ. πρζπει και αυτά να 

διακζτουν τον ςωςτό εξοπλιςμό και τθν επαρκι ςτελζχωςι τουσ. Όςον αφορά 

ςτον εξοπλιςμό πρζπει να διακζτουν ζνα φαρμακείο για να παρζχονται δωρεάν 

τα βαςικά φάρμακα ςτουσ αςκενείσ, ακτινολογικά μθχανιματα και τον 

εξοπλιςμό για τισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ. Όςον αφορά τθν ςτελζχωςθ αυτι 

περιλαμβάνει γιατροφσ από τισ λεγόμενεσ βαςικζσ ειδικότθτεσ που ζχουν ςαν 

αντικείμενο τισ πιο ςυχνζσ αλλά και επείγουςεσ πακιςεισ, κακϊσ και το 

νοςθλευτικό προςωπικό. Άρα πρζπει ςε κάκε Κ.Υ. να υπάρχουν 3 τουλάχιςτον 

γενικοί γιατροί, ζνασ γενικόσ χειροφργοσ, παιδίατροσ, πακολόγοσ, καρδιολόγο, 

οφκαλμίατροσ, ακτινολόγοσ, μικροβιολόγοσ, γυναικολόγοσ, οδοντίατροσ και 3 

τουλάχιςτον νοςθλευτζσ. Τα περιφερειακά Κ.Υ. που υπάρχουν, απζχουν πολφ 

από αυτι τθ ςτοιχειϊδθ ςτελζχωςθ και εξοπλιςμό και ζχουν πολλζσ ελλείψεισ 

ςε ιατρονοςθλευτικό προςωπικό και ςτθρίηονται κυρίωσ 2 ανειδίκευτουσ 

γιατροφσ ( αγροτικοί γιατροί). 

Δεδομζνων αυτϊν των προβλθμάτων, θ ιδζα και θ παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ για 

ανζγερςθ ενόσ Κ.Υ. αςτικοφ τφπου πλιρωσ ςτελεχωμζνου είναι όχι μόνο 

επίκαιρθ αλλά και απολφτωσ απαραίτθτθ λόγω των μεγάλων ελλείψεων ς' 

αυτόν τον τομζα και κα μποροφςε ακόμα καλφτερα να αξιοποιθκεί και ςτθν 

πράξθ." 
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ΒΛΒΛΛΟΓΑΦΛΑ – ΡΘΓΕΣ  

 Γενικόσ Οικοδομικόσ Κανονιςμόσ 

 Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ 

 Τεχνικι Υπθρεςία Υπουργείου Υγείασ  

 Μελζτθ του Υπουργείου Υγείασ για τα Κζντρα Υγείασ αςτικοφ τφπου που 

εκπόνθςε το 1981 

 Τεχνικι Υπθρεςία διμου Κερατςινίου 

 Ρολεοδομία Διμου Κερατςινίου - Ρεράματοσ 

 Εκνικι Στατιςτικι Υπθρεςία 

 Στοιχεία από μαηικοφσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν περιοχι του 

Κερατςινίου πάνω ςτα ηθτιματα υγείασ και περίκαλψθσ (επιτροπι αγϊνα 

υγείασ Κατοίκων Κερατςινίου).  

 Διαδίκτυο : Από το διαδίκτυο αντλιςαμε ουςιαςτικά μόνο τισ πλθροφορίεσ για 

το τοπογραφικό ( Google earth) 

Στθν βιβλιογραφία ςυναντιςαμε μεγάλθ δυςκολία, κακότι από ότι αντιλθφκικαμε 

δεν υπάρχει καμία ουςιαςτικι εναςχόλθςθ με το κζμα εδϊ κα τουλάχιςτον 20 

χρόνια. Ακόμα και ςτο διαδίκτυο δεν βρικαμε κάτι το αξιοποιιςιμο οφτε π.χ. ςε 

δθμοςιεφςεισ του ΕΜΡ , οφτε από το Υπουργείο, οφτε ακόμα από κάποιο ιδιωτικό 

Φορζα. Κάποια ςτοιχεία που μπορζςαμε να βροφμε ζχουν να κάνουν με χϊρεσ ςτο 

εξωτερικό όπωσ π . χ. Κοφβα που είναι και αρτιότερα τα ςυςτιματα υγείασ αλλά 

καταλιξαμε να μθν αξιοποιιςουμε κάτι διότι υπάρχουν μεγάλεσ διαφοροποιιςεισ 

όςο αφορά τθν ςυγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ, τθν διάρκρωςθ τθσ χϊρασ ακόμα και 

ςτισ ειδικότθτεσ.  


