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Η παπούζα επγαζία δεν θα ήηαν δςναηόν να ςλοποιηθεί συπίρ ηην βοήθεια  

ηηρ επιβλέποςζαρ καθηγήηπιαρ κ. Βιδάλλη Ιυάννα. Οι γνώζειρ ηηρ και η 

οςζιαζηική ηηρ επίβλετη ζςνέβαλαν ζηο επιηςσέρ αποηέλεζμα ηηρ επγαζίαρ. 

Καθ΄ όλη ηη διάπκεια ηηρ μελέηηρ αναπηύσθηκε εξαιπεηικό κλίμα 

ζςνεπγαζίαρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

4 

 

 

Πεξίιεςε 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε αξρηηεθηνληθή αλάπιαζε 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζην λεζί ηεο Κχζλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ιηκάλη ηνπ 

Μέξηρα. ε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ιηκαληνχ βξίζθεηαη παιαηά εγθαηαιειεηκκέλε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα πέληε νξφθσλ.  

Μέζα απφ ηελ εξγαζία πξνηείλεηε ε θαζνιηθή επέκβαζε ζην θηίξην. Πξνηείλεηαη ε 

θαζαίξεζε ησλ κε θεξνπζψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ  (ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο) θαη δνκηθά ζηνηρεία (ηνηρνπνηία, θνπθψκαηα). ηε ζπλέρεηα 

πξνβιέπεηαη ε αλαδηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ ηππηθνχ νξφθνπ. Δπίζεο 

πξνβιέπεηαη ε αλάπιαζε ηνπ ηζνγείνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε ππνδνρή ην εζηηαηφξην θαη 

ε θαθεηέξηα ηνπ μελνδνρείνπ. Δπηπξφζζεηα ζα αμηνπνηεζεί ην δψκα ζην νπνίν 

πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θσνβνιηαηθψλ παλέισλ. Σέινο ζα πξνηαζνχλ εθαξκνγέο 

πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ, φπσο ζεξκνκφλσζε 

θηηξηαθνχ θειχθνπο, θπζηθφο θσηηζκφο – αίζξηα, ηνίρνη trombe, θιπ.  

Κίλεηξα επέλδπζεο ζηε Κχζλν θαη ζηελ ππάξρνπζα μελνδνρεηαθή κνλάδα 

απνηέιεζαλ ε επθαηξία εθαξκνγήο βηνθιηκαηηθψλ κεζφδσλ, ε πξνζθνξά ζέζεσλ 

εξγαζίαο εξγαζίαο  θαη ε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ιηκαληνχ κέζσ ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ελφο εγθαηαιειεηκκέλνπ θηίζκαηνο απφ κηα ζχγρξνλε μελνδνρεηαθή 

κνλάδα. 
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Abstract 

This study examines the architecture reconstruction of a hotel on the island of 

Kythnos, namely the port of Mericha. In the central part of the harbor is the old 

abandoned hotel unit five floors. Through the paper proposes a universal response to 

the building. Proposed to lower the load bearing elements of the organization 

(electromechanical equipment) and components (walls, doors and windows). Then the 

study proposes the remodeling of the interior of the typical floor. Also referred to 

redevelop the ground floor, where the reception and the cafeteria estiatoreio hotel. 

Addition will raise the roof which is proposed to install solar panels. Finally, we 

propose applications to reduce the energy consumption of buildings, such as building 

envelope insulation, natural lighting - patios, walls trombe, Others  

Incentives for investment in Kythnos and the existing hotel complex have the 

opportunity for the application of bioclimatic methods, offer jobs and work to 

improve the aesthetics of the harbor by replacing an abandoned building of a modern 

hotel. 
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Δηζαγσγή 

ηα πιαίζηα απφθηεζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ Μεραληθφο Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ Έξγσλ  

απφ ην Σ.Δ.Η. Πεηξαηά, θαινχκαζηε ζην ηειεπηαίν εμάκελν θνίηεζεο καο λα 

εθπνλήζνπκε ηε Πηπρηαθή καο Δξγαζία. Ζ Πηπρηαθή Δξγαζία απνηειεί πφλεκα 

ελλέα κελψλ κέζα ζην νπνίν νη ζπνπδαζηέο θαινχληαη λα εκβαζχλνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε κειέηε ηνπο. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, 

ινηπφλ, (θαη λα κε παξαιεθζεί ε επηινγή ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή) απνηειεί ηε 

βάζε κηαο νξζήο κειέηεο πνπ ζηφρν έρεη λα καο πξνεηνηκάζεη θαη λα καο δψζεη 

γλψζεηο γηα απηφ πνπ ζα ζπλαληήζνπκε σο κεραληθνί.    

 

Αληηθείκελν Μειέηεο 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο εξγαζίαο απνηέιεζε ε αξρηηεθηνληθή αλάπιαζε 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζην λεζί ηεο Κχζλνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ιηκάλη ηνπ 

Μέξηρα. ε θεληξηθφ ζεκείν ηνπ ιηκαληνχ βξίζθεηαη παιαηά εγθαηαιειεηκκέλε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα πέληε νξφθσλ. ήκεξα ιεηηνπξγεί κφλν ν ηζφγεηνο ρψξνο σο 

θαηάζηεκα. Οη ππφινηπνη φξνθνη αδπλαηνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ιφγν ηεο ρξφληαο 

εγθαηάιεηςεο. 

 

ηφρνη 

Μέζα απφ ηελ εξγαζία πξνηείλεηε ε θαζνιηθή επέκβαζε ζην θηίξην. Πξνηείλεηαη ε 

θαζαίξεζε ησλ κε θέξνπζσλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ  (ειεθηξνκεραλνινγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο) θαη δνκηθά ζηνηρεία (ηνηρνπνηία, θνπθψκαηα). ηε ζπλέρεηα 

πξβιέπεηαη ε αλαδηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ηνπ ηππηθνχ νξφθνπ. Δπίζεο 

πξνβιέπεηαη ε αλάπιαζε ηνπ ηζνγείνπ,φπνπ βξίζθεηαη ε ππνδνρή ην εζηηαηφξεην θαη 

ε θαθεηέξεηα ηνπ μελνδνρείνπ. Δπηπξφζζεηα ζα αμηνπνηεζεί ην δψκα ζην νπνίν 

πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ παλέισλ. Σέινο ζα πξνηαζνχλ 

εθαξκνγέο πνπ ζα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ, φπσο 

ζεξκνκφλσζε θηηξηαθνχ θειχθνπο, θπζηθφο θσηηζκφο – αίζξηα, ηνίρνη trombe, θι.π.  
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Κίλεηξα Δπέλδπζεο 

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη ιφγνη επέλδπζεο ζηε Κχζλν θαη ζηελ ππάξρνπζα 

μελνδνρεηαθή κνλάδα. 

 

 Γεδνκέλνπ φηη ε Κχζλνο είλαη Κπθιαδίηηθν λεζί δίλεηαη ε επθαηξία 

εθαξκνγήο βηνθιηκαηηθψλ κεζφδσλ (ήιηνο-αέξαο). Ζ ελέξγεηα απηή ζα 

απνηειέζεη πξφηππν θηλεηνπνίεζεο θαη πξνο άιινπο επελδπηέο. 

 Αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ. 

o Θέζεηο εξγαζίαο  

 

 

o Βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ιηκαληνχ κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ελφο 

εγθαηαιειεηκκέλνπ θηίζκαηνο απφ κηα ζχγρξνλε μελνδνρεηαθή 

κνλάδα. 

o Σελ ηειεπηαία πεληαεηία ην λεζί παξνπζηάδεη κεγάιε αλάπηπμε -  

θάιπςε ησλ αλαγθψλ δηακνλήο επηζθεπηψλ ηνπξηζηψλ. 

o Νέα πεγή εζφδσλ γηα ην λεζί 

 

 Γεδνκέλνπ ηεο αξαηήο δφκεζεο ηνπ λεζηνχ ην μελνδνρείν δελ ζα επηβαξχλεη 

ηελ ππθλφηεηα ηνπ ιηκαληνχ. 

 Ο Μέξηραο καδί κε ηελ πξσηεχνπζα θαη ηα Λνπηξά απνηεινχλ ηνπο ππξήλεο 

ηνπ λεζηνχ 

 Ζ Κχζλνο δηαζέηεη ινπηξά ηα νπνία απνηεινχλ πφιν έιμεο. Οη ηακαηηθέο 

πεγέο ηεο Κχζλνπ είλαη νη κνλαδηθέο ησλ Κπθιάδσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ 

θηηξίνπ 

ii. Γηα ηελ ζηειέρσζε ηνπ 



                                                                                                   

 

 

15 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΝΖΟΤ ΚΤΘΝΟΤ 

 

1.1 Σνπνζεζία 

Ζ Kχζvoο ή Θεξκηά, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Σδηά θαη ηε έξηθν, απέρεη απφ ηνλ 

Πεηξαηά 52 λαπηηθά κίιηα, κηα απφζηαζε πνπ ηα θαλνληθά πινία ηελ δηαζρίδνπλ ζε 3 

ψξεο πεξίπνπ, ελψ απφ ην ιηκάλη ηνπ Λαπξίνπ κφλν 2 ψξεο. Έρεη έθηαζε 

99ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη 1.500 πεξίπνπ κφληκνπο θαηνίθνπο. 

Σν λεζί αλήθεη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο ησλ 

Κπθιάδσλ θαη απφ δηνηθεηηθήο 

άπνςεο ππάγεηαη ζηελ πεξηθέξεηα 

Ννηίνπ Αηγαίνπ, ζην Ννκφ Κπθιάδσλ 

θαη νιφθιεξν ην λεζί απνηειεί ηνλ 

νκψλπκν Γήκν Κχζλνπ, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηα Γεκνηηθά 

Γηακεξίζκαηα Κχζλνπ θαη Γξπνπίδαο. 

Πηζαλφλ λα πήξε ην φλνκά ηεο απφ 

ηνλ ηδξπηή ηεο Κχζλν, αλ θαη ε 

ηζηνξηθή ηνπ χπαξμε είλαη πνιχ 

ακθίβνιε. Ζ ιέμε (δξπνπηθή ή 

θνηληθηθή) ελδέρεηαη αθφκε λα 

ζηεξίδεηαη ζηε ξίδα "θπζ" ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα "θεχζσ" πνπ 

ζεκαίλεη θξχπησ (θεχζκσλ: 

ζθνηεηλφο, βαζχο ηφπνο πνπ εμαθαλίδεηαη θάπνηνο).  

 

Δηθόλα 1 Σν λεζί ηεο Κχζλνπ
1
 

 

                                                 
1
  (Σνπξηζηηθφο Οδεγφο Γήκνπ Κχζλνπ, 2007) 
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Απηή ε εξκελεία ηεο νλνκαζίαο παξαπέκπεη ζε θάπνηα θπζηθή ηδηφηεηα ηνπ λεζηνχ 

θαηά ηελ πξψηκε αξραηφηεηα (ζθηεξά δάζε, βαζηέο θνηιάδεο ή ζπήιαηα ή θαη 

κεηαιιεία).
2
 πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ησλ Λνπηξψλ, ηα νπνία ήηαλ θάπνηε ν 

ζεκαληηθφηεξνο καγλήηεο γηα ηνπο επηζθέπηεο ηεο Κχζλνπ, ηνλ 19ν θαη ηνλ 20φ 

αηψλα, νη νπνίεο φκσο έρνπλ παξαθκάζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ηνπίν ηεο Κχζλνπ 

είλαη Κπθιαδηθφ, δειαδή μεξφ θαη άλπδξν. Παληνχ θπξηαξρνχλ νη μεξνιηζηέο πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζαλ δηαρσξηζηηθά γηα ηηο ηδηνθηεζίεο ηεο γεο, ζηάλεο θηηαγκέλεο επίζεο 

απφ μεξνιηζηέο γηα λα πξνζηαηεχνληαη ηα δσληαλά θαη κχινη, άιινη ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαη άιινη απνκεηλάξηα κηαο καθξηλήο επνρήο. Δπίζεο, ην Θεξκηψηηθν 

ηνπίν θπξηαξρείηαη απφ ηηο εθαηνληάδεο θαηάιεπθεο εθθιεζίεο πνπ είλαη ρηηζκέλεο ζε 

θάζε γσληά ηνπ. Σν βφξεην κέξνο ηνπ λεζηνχ είλαη ην πην ππθλνθαηνηθεκέλν θαη εδψ 

βξίζθνληαη ηα ρσξηά Μέξηραο, ην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ, ε Υψξα, ε πξσηεχνπζα, ηα 

Λνπηξά θαη ε Γξπφπηδα.
3
 ηελ Κχζλν νη θάηνηθνη αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ αιηεία, 

ηελ θηελνηξνθία θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηνλ ηνπξηζκφ. ε αληίζεζε κε άιια 

λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ε Κχζλνο δηαηεξεί ηελ αγξνηηθή ηεο νηθνλνκία, κε ηελ 

εθηξνθή βννεηδψλ θαη ακλνεξηθίσλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή κειηνχ.  

 

1.2 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία - Γξαζηεξηφηεηεο 

ηελ Κχζλν νη θάηνηθνη αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ αιηεία, ηελ θηελνηξνθία θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε ηνλ ηνπξηζκφ. ε αληίζεζε κε άιια λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, ε 

Κχζλνο δηαηεξεί ηελ αγξνηηθή ηεο νηθνλνκία, κε ηελ εθηξνθή βννεηδψλ θαη 

ακλνεξηθίσλ, θαζψο θαη ηελ παξαγσγή κειηνχ. Κάπνηα άηνκα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Παξάιιεια, αξθεηνί 

θάηνηθνη ηεο Κχζλνπ αζρνινχληαη θαη ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο. Ωζηφζν, ε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ λεζηνχ δελ είλαη πνιχ έληνλε. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

απαζρφιεζεο, πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 1991, ην 41% 

απφ ηνπο νηθνλνκηθά ελεξγνχο θαηνίθνπο ηνπ Γ.Γ Κχζλνπ απαζρνιείηαη ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα, ην 26% ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη ην 27% ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

(ην 6% δελ έρεη δειψζεη ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε). ε φηη αθνξά ηνπο νηθνλνκηθά 

ελεξγνχο θαηνίθνπο ηνπ Γ.Γ Γξπνπίδνο, ην 50% απαζρνιείηαη ζηνλ πξσηνγελή 

                                                 
2
 (http://www.kythnos.gr/site/history.html) 

3
 (http://clubs.pathfinder.gr) 
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ηνκέα, ην 21% ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ην 27% ζηνλ ηξηηνγελή (ην 2% δελ έρεη δειψζεη 

ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε).
4
 

 

1.3 Παξαγσγηθνί Σνκείο 

Ο βαζηθφο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζηεξίδεηαη ε νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ είλαη ν πξσηνγελήο 

(γεσξγία, θηελνηξνθία. κειηζζνθνκεία θαη ιηγφηεξν αιηεία) θαη ν δεπηεξνγελήο 

(κεηαπνίεζε, θαηαζθεπέο), ελψ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο αλαπηχζζνληαη ηνπξηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θχξηα απφ ληφπηνπο (πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο θαηνηθνχλ ζηελ 

Αζήλα). Γηα ηνπο ινηπνχο θιάδνπο (ππάιιεινη γξαθείνπ, εκπφξην, κεηαθνξέο) ε 

απαζρφιεζε είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

 

1.3.1 Πξσηνγελήο Σνκέαο 

Γεσξγία. ηε Κχζλν ε γεσξγία πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα γηα παξαγσγή 

ηξνθήο γηα ηα δψα θαη ηελ παξαγσγή θάπνησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. Σα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζην λεζί είλαη θαηά βάζε 

ζηηεξά, κε θχξην ην θξηζάξη, θαιιηέξγεηα πνπ κέρξη πξηλ ιίγα ρξφληα ήηαλ εληαηηθή 

ζην λεζί θαη ε νπνία δηνρεηεπφηαλ ζην εξγνζηάζην παξαγσγήο κπχξαο FIX, σο 

πξψηε χιε, αιιά θαη ακπέιηα, ειηέο, πξψηκα θεπεπηηθά θαη εζπεξηδνεηδή.  

Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ λεζηνχ θαηαιακβάλεηαη απφ θαιιηέξγεηεο, νη νπνίεο 

αλαπηχζζνληαη ζε αλαβαζκίδεο. Καιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ππάξρνπλ ζην ζχλνιν ηνπ 

λεζηνχ. 

 

Κηελνηξνθία. Ζ θηελνηξνθία θαηαιακβάλεη κεγάιν κεξίδην ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζην λεζί κε ηελ εθηξνθή ζρεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ βννεηδψλ θαη ακλνεξηθίσλ, θαζψο 

θαη ηελ παξαγσγή κειηνχ. Οη θηελνηξφθνη δηνρεηεχνπλ ην θξέαο ησλ δψσλ ηφζν ζηελ 

ηνπηθή αγνξά φζν θαη ζε κεγαιχηεξεο αγνξέο (Αζήλα θαη άιιεο πφιεηο). Σν γάια 

θαηαλαιψλεηαη φπσο έρεη ή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ ηνπηθψλ 

ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, φπσο είλαη ην ηξίκκα θαη ε θνπαληζηή. 

 

                                                 
4
 (Μειέηε Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, 2003) 
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Βνζθόηνπνη. ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ λεζηνχ ππάξρνπλ κεγάιεο εθηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνζθφηνπνη. 

 

Μειηζζνθνκεία. Ζ κειηζζνθνκηθή παξαγσγή είλαη αξθεηά κεγάιε γηα ην κέγεζνο 

ηνπ λεζηνχ. Τπνινγίδεηαη πεξίπνπ φηη ζπλνιηθά ζην λεζί ππάξρνπλ 1200 θπςέιεο θαη 

παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο κειηνχ. ην λεζί ππάξρεη έλαο κειηζζνθφκνο ν νπνίνο 

παξάγεη πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθφ κέιη. ην λεζί ππάξρνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη 

δχν Αγξνηνκειηζζνθνκηθνί ζχιινγνη, ηεο Υψξαο θαη ηεο Γξπνπίδαο. Κχξηνο ζθνπφο 

ηνπο είλαη ε δηνρέηεπζε δσνηξνθψλ, ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηνπο αγξφηεο, 

φπσο επίζεο θαη ε αληίζηνηρε ζηήξημή ηνπο ζε ζέκαηα επηδνηήζεσλ. 

 

Αιηεία. Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ πνπ κέλνπλ ζηα δχν ιηκάληα ηνπ λεζηνχ, Μέξηρα θαη 

Λνπηξά αζρνινχληαη κε ηελ αιηεία θαη ππάξρνπλ δχν Αιηεπηηθνί ζχιινγνη ζηηο δχν 

απηέο ηηο πεξηνρέο. 

 

1.3.2 Γεπηεξνγελήο Σνκέαο 

Οηθνδνκηθέο εξγαζίεο. Οη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο απνηεινχλ κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

απαζρνιεί ζεκαληηθφ αξηζκφ θαηνίθσλ ζηελ Κχζλν. 

 

Βηνκεραλία-Βηνηερλία. Ζ κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζην λεζί, 

αλ θαη δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί έληνλε, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηα πξντφληα πνπ παξάγεη ην λεζί ηπξί, 

θξαζί θαη πήιηλα θαη θξέαο (ζθαγείν). 

 

1.3.3 Σξηηνγελήο Σνκέαο5
 

 

Σνπξηζκόο. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ζηε Κχζλν δελ είλαη ηδηαίηεξα έληνλε, έρεη 

ειεγρφκελνπο ξπζκνχο θαη δελ επηζθηάδεη ην ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ θαη ε ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλήθεη θπξίσο ζε απηνχο πνπ έρνπλ θαηαγσγή απφ ην λεζί. 

Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ γηα ηελ Κχζλν κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο θαιή, φρη φκσο θαη πιήξεο, κηαο θ δε δχλαηαη κε ηηο ππνδνκέο πνπ 

                                                 
5
 (Κιάξαο, 2007) 
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δηαζέηεη λα θαιχςεη παξνρέο ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

Ζ ηνπξηζηηθή πεξίνδνο ζην λεζί είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, πεξίπνπ 2 κήλεο (απφ 

Ηνχιην κέρξη Αχγνπζην) θαη έληνλε γηα εθείλν ην δηάζηεκα, Κάηη πνπ αθελφο δελ 

σθειεί νχηε ηνλ επηζθέπηε πνπ νη παξνρέο γηα ηνλ ίδην είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη 

αθεηέξνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο πνπ έρνπλ ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, γηαηί ε 

ζπζζσξεκέλε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε αιιά ηαπηφρξνλα δεκηνπξγεί θαη έληνλν αίζζεκα αλαζθάιεηαο γηα ηελ 

πεξίνδν πνπ ζα επαθνινπζήζεη. 

 

Καηαιύκαηα. ην λεζί ππάξρνπλ πεξίπνπ 1200 θιίλεο, ζρεδφλ φιεο κνηξαζκέλεο ζην 

Μέξηρα θαη ηα Λνπηξά. Απφ απηέο νη 200 είλαη κνηξαζκέλεο ζε 3 μελνδνρεία θαη νη 

1000 ζε θαηαιχκαηα ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κηθξήο θιίκαθαο (ελνηθηαδφκελα 

δσκάηηα ή δηακεξίζκαηα) 

. 

1.4 Κνηλσληθά ζηνηρεία 

Ζ δσή ζην λεζί παξά ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ αλαπηπμηαθή ππνδνκή είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη θαιχπηεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπ. Παξφια απηά, νη αλάγθεο γηα ηε 

βειηίσζή ηνπο είλαη επηηαθηηθή ζηελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα εμίζσζεο ησλ 

πεξηθεξεηψλ, φπσο είλαη ε βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Μέξηρα πνπ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα νινθιεξσζεί απηή ηελ πεξίνδν. 

Οη θνηλσληθέο ππνδνκέο κπνξνχλ επίζεο λα ζεσξεζνχλ ηθαλνπνηεηηθέο. εκαληηθή 

είλαη ε χπαξμε δεκφζηαο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ, κέρξη θαη ΣΔΔ, κηαο θαη 

ζπκβάιεη ζηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ θαη κάιηζηα ησλ λέσλ ζην λεζί. 

Οη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ αζρνινχληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα 

(θηελνηξνθία, κειηζζνθνκεία, γεσξγία, αιηεία), θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ην 

δεπηεξνγελή (νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, κεηαπνίεζε) θαη ηξηηνγελή (ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο), θαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο θάλνπλ δχν κε ηξεηο δνπιεηέο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ (ζρεδφλ πάληα θάπνηα ε θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηνπξηζηηθή). 

Οη Κχζληνη επίζεο δηαθξίλνληαη θαη γηα ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Τπάξρεη πιεζψξα αμηφινγσλ κνπζηθψλ θαη ρνξεπηψλ, ελψ ζην λεζί ππάξρνπλ 
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ηέζζεξηο πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη κε έληνλεο θαη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο 

(πνιηηηζκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο). 

Ωζηφζν, νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν αηζζάλνληαη απνκνλσκέλνη κηαο 

θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο ίδηνπο φηη έρεη δεκηνπξγεζεί έληνλν αθηνπιντθφ πξφβιεκα, 

χζηεξα απφ δξακαηηθή κείσζε ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ζεκεηψζεθε απηφ ην δηάζηεκα 

απφ ηηο αθηνπιντθέο εηαηξίεο. 

 

1.5 Οηθηζηηθή αλάπηπμε 

ην λεζί ππάξρνπλ δχν Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα, ηεο Υψξαο θαη ηεο Γξπνπίδαο θαη 

18 νηθηζκνί, ε Κχζλνο ή Υψξα, ε Αγία Δηξήλε, ν Άγηνο ηέθαλνο, ε Απφθξηζε θαη ηα 

Λνπηξά, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην Γ.Γ. ηεο Υψξαο θαη νη νηθηζκνί Γξπνπίδα, Άγηνο 

Γεκήηξηνο, Άνζα, Γαληξνκάληξα, Δπηζθνπή, Καιφ Ληβάδη, Καλάια, Λεχθεο, 

Ληνηξίβη, Μέξηραο, Πηπέξη (λεζίδα), θχινο θαη Φιακπνχξηα νη νπνίνη αλήθνπλ ζην 

Γ.Γ. ηεο Γξπνπίδαο. Όινη νη παξαπάλσ νηθηζκνί ζπγθξνηνχλ ην Γήκν Κχζλνπ. 

Οη νηθηζκνί ηνπ Μέξηρα, ηεο Υψξαο θαη ηεο Γξπνπίδαο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην 

βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ (~ 

92% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ). Ωζηφζν, ν νηθηζκφο Λνπηξά παξνπζηάδεη έληνλν 

ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, φπσο επίζεο θαη ε Καλάια.  

 

1.6 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο πιεζπζκνχ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2001 ζηε ρψξα καο, ν δήκνο Κχζλν απνηειείηαη 

απφ 1.608 κφληκνπο θαηνίθνπο αληί ησλ 1.632 θαηνίθσλ πνπ είρε θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε απνγξαθή ηνπ 1991, ζεκεηψλνληαο έηζη πηψζε πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 

1,5%. 

Απφ δηνηθεηηθήο άπνςεο ν Γήκνο Κχζλνπ απνηειείηαη απφ ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα 

ηεο Κχζλνπ θαη ηεο Γξπνπίδαο, ζηα νπνία ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζηνπο 

746 θαη 862 θαηνίθνπο αληηζηνίρσο, αληί ησλ 837 θαη 795 θαηνίθσλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ απνγξαθή ηνπ 1991.
6
  

                                                 
6
 (Μειέηε Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο, 2003) 
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Ο πιεζπζκφο δελ είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλνο ζην λεζί, αιιά εκθαλίδεηαη 

ζπγθεληξσκέλνο ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηνπο θαηνίθνπο ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ 

νηθηζκψλ, ηεο Κχζλνπ, ηεο Γξπνπίδνο θαη ηνπ Μέξηρα. 

 

1.7 Υψξα ή Κχζλνο 

Ζ Υψξα είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ 

λεζηνχ θαη βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ 

λεζηνχ, ζην ςειφηεξν θαη βνξεηφηεξν 

ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Υηηζκέλε απφ ηνλ 

17ν αηψλα ζηελ άθξε ελφο νξνπεδίνπ, 

έλαο παξαδνζηαθφο κε παξα- 

ζαιάζζηνο νηθηζκφο πνπ δηαηεξεί 

έληνλε ηελ Κπθιαδίηηθε 

αξρηηεθηνληθή κε ηα θαιληεξίκηα, ηα 

ζηεάδηα, (ζηνέο) ηα πέηξηλα ζπίηηα θαη 

ηα παξαζχξηα κε ηα θπθιαδίηηθα 

ρξψκαηα.
7
  

Δηθφλα 2 Άπνςε ηεο Υώξαο
8
 

ηε Υψξα εδξάδνπλ ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ηνπ λεζηνχ (Γεκαξρείν, 

ΚΔΠ, ΓΔΖ) θαζψο ζπγθεληξψλεη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηνίθσλ ζε φιν ην λεζί. 

Ζ Υψξα άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη σο 

κεγάινο νηθηζκφο ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 16
νπ

 

αηψλα κε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θάζηξνπ ηεο 

Ωξηάο (ζηα Λνπηξά) απφ ηνπο Σνχξθνπο, 

φηαλ νη Φξάγθνη θαηαθηεηέο ηνπ λεζηνχ 

κεηέθεξαλ ηηο θαηνηθίεο ηνπο ζηε Μεζζαξηά 

 

Δηθόλα 3 Άπνςε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ νηθηζκνχ ηεο Υψξαο 

                                                 
7
 (http://clubs.pathfinder.gr) 

8
 (Σνπξηζηηθφο Οδεγφο Γήκνπ Κχζλνπ, 2007) 
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1.8 Λνπηξά 

Ο παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο Λνπηξά απέρεη 5 ρικ. απφ ηε Υψξα. Δίλαη ην πην γλσζηφ 

θαη αλεπηπγκέλν παξαζεξηζηηθφ θέληξν ηεο Κχζλνπ. Παξφιε ηε ζεκαληηθή 

ηνπξηζηηθή ππνδνκή ηεο, ε πεξηνρή δηαηεξεί ηελ παξαδνζηαθή ηεο ηαπηφηεηα.  

Ο γξαθηθφο νηθηζκφο είλαη θηηζκέλνο γχξσ απφ ηνπο φξκνπο ησλ Λνπηξψλ, ηεο Αγίαο 

Δηξήλεο, ηνπ ρηλαξίνπ θαη ηνπ Μαξνπιά. Θα θνιπκπήζεηε ζηηο νκψλπκεο παξαιίεο. 

Ζ πεξηνρή θεκίδεηαη γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο, νη ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

νπνίσλ είλαη γλσζηέο απφ ηα αξραία ρξφληα. 

πλεπψο, ζηα Λνπηξά παξαηεξείηαη ε πην έληνλε θαη θαιά νξγαλσκέλε ηνπξηζηηθή 

ππνδνκή, δηαζέηνληαο πνιιά ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ηαβέξλεο θαη κηθξά κπαξ. 

 

 

Δηθόλα 4 Σα Λνπηξά ηεο Κχζλνπ. 

Οη ηακαηηθέο πεγέο ηεο Κχζλνπ είλαη νη κνλαδηθέο ησλ Κπθιάδσλ. Πξφθεηηαη γηα δχν 

ζεξκέο πεγέο. Ζ κία, ησλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, βξίζθεηαη κέζα ζην πδξνζεξαπεπηήξην, 

ελψ ε δεχηεξε, ε επνλνκαδφκελε πεγή ηνπ Καπθάζνπ, βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 50 κ. 

απφ ηελ πξψηε θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο θηάλεη ηνπο 52 βαζκνχο Κειζίνπ. Έρεη 

απνδεηρζεί φηη ηα λεξά ησλ πεγψλ ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ξεπκαηηθψλ, 

αξζξηηηθψλ θαη γπλαηθνινγηθψλ παζήζεσλ. Σν πδξνζεξαπεπηήξην ησλ ινπηξψλ, είρε 

επηζθεθζεί ζην παξειζφλ ν βαζηιηάο Όζσλαο θαη ε ζχδπγφο ηνπ Ακαιία. 
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1.9 Μέξηραο 

Ζ επαθή ηνπ επηζθέπηε κε ην λεζί αξρίδεη απφ ην ιηκάλη ηνπ Μέξηρα, ν νπνίνο 

ζήκεξα απνηειεί ην βαζηθφ ιηκάλη πνπ εμππεξεηεί ηελ αθηνπιντθή ζπγθνηλσλία ηνπ 

λεζηνχ, αιιά παξφια απηά ζηνλ θφιπν ηνπ ηα λεξά είλαη θαηάιιεια γηα ςάξεκα θαη 

γηα θνιχκπη. ην Μέξηρα παξαηεξείηαη έληνλε ηνπξηζηηθή θίλεζε, γηα απηφ θαη 

δηαζέηεη ζηνλ επηζθέπηε παξνρέο εζηίαζεο θαη δηαζθέδαζεο, φπσο μελψλεο θαη 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, ηαβέξλεο, εζηηαηφξηα, κπαξ, θαθεηέξηεο θαη καγαδηά πνπ 

πξνζθέξνπλ ηνπηθά πξντφληα. 

 

 

Δηθόλα 5 Σν ιηκάλη ηνπ Μέξηρα. 

Παιηφηεξα ν Μέξηραο δελ απνηεινχζε απηνχζην νηθηζκφ παξά κφλν εμππεξεηνχζε ηηο 

αλάγθεο ησλ ςαξάδσλ ηνπ λεζηνχ, νη νπνίνη δηαηεξνχζαλ εθεί θαιχβεο ιφγσ ηεο 

χπαξμεο ηνπ αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ. Καζψο φκσο έγηλε ην ιηκάλη ησλ κεγάισλ 

επηβαηεγψλ πινίσλ εθεί άξρηζε λα απνθηά θαη ηνπξηζηηθφ ελδηαθέξνλ, κε 

απνηέιεζκα ζήκεξα λα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξαζεξηζηηθφο 

πξννξηζκνχο ηνπ λεζηνχ. 
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Παξάιιεια, ν Μέξηραο απνηειεί ην θνκβηθφ ζεκείν ηνπ νδηθνχ άμνλα ηνπ λεζηνχ, 

κηαο θαη αλ ζειήζεη θάπνηνο λα ην δηαζρίζεη απφ ηε κία άθξε σο ηελ άιιε, πεξλάεη 

αλαγθαζηηθά απφ ηνλ νηθηζκφ. Απφ ηνλ Μέξηρα μεθηλνχλ νη δχν βαζηθέο δηαδξνκέο 

ηνπ λεζηνχ. Ζ κία νδεγεί πξνο ηελ Υψξα (7,5 ρικ) θαη ζπλερίδεη γηα ηα Λνπηξά (4,5 

ρικ) θαη Αγία Δηξήλε. Ζ άιιε, νδεγεί απφ ηνλ Μέξηρα ζην δεχηεξν απφ ηα δχν 

κεγάια ρσξηά, ηε Γξπνπίδα (4,5 ρικ) θαη απφ εθεί ζηνλ ζεξηλφ νηθηζκφ ηεο γλσζηήο 

ζαπκαηνπξγνχ Παλαγηάο Καvάιαο (6,5 ρικ) θαη ηνλ Άγην Γεκήηξην (11 ρικ απφ ηελ 

δηαζηαχξσζε ηνπ δξφκνπ πξνο Καλάια κέρξη θαη ηνλ φξκν). 

 

 

Δηθόλα 6 Παλνξακηθή άπνςε ηνπ Μέξηρα ηνπ θεληξηθνχ ιηκαληνχ ηνπ λεζηνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

Ζ κειέηε πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα επέκβαζεο θαη ελίζρπζεο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία εγθαηάιεηςεο. Σν δήηεκα αλαιχεηαη κέζα απφ ην 

παξάδεηγκα κηαο εγθαηαιειεηκκέλεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. 

Σν θηίξην κειέηεο θαηαζθεπάζηεθε ην 1970. Ο θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ είλαη απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Δίλαη κηα ηεηξαψξνθε θαηαζθεπή κε ηζφγεην θαη έλα ππφγεην. 

ηε ζεκεξηλή ηνπ θαηάζηαζε ην θηίξην παξακέλεη αλαμηνπνίεην θπξίσο ιφγν 

ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ρξφληα εγθαηάιεηςε. Σα 

πξνβιήκαηα ηνπ μελνδνρείνπ αλαιχνληαη ζην θεθάιαην Παζνινγία 

Οη θσηνγξαθίεο, ηα ζρέδηα θαη νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνδίδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ην μελνδνρείν. 

 

 

Δηθόλα 7 Ζ θχξηα φςε ηνπ θηηξίνπ. Ζ κνξθνινγία ηνπ θηηξίνπ δελ παξνπζηάδεη 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα αξρηηεθηνληθή. 
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2.1 Κηηξηνινγηθφ Πξφγξακκα 

Σν μελνδνρείν είλαη έλα ηεηξαψξνθν θηίξην κε ηζφγεην, ην νπνίν δηαζέηεη ζπλνιηθά 

40 θιίλεο.  ηνλ ηζφγεην ρψξν ηνπ μελνδνρείνπ (εκβαδφλ 540,00 η.κ.) ζηεγάδνληαη 

θαηά θχξην ιφγν νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ . Καηά ηελ είζνδν ζην θηίξην δεμηά έρεη 

εγθαηαζηαζεί ν ρψξνο ππνδνρήο θαη έλα κηθξφ ζαιφλη γηα ηηο ψξεο αλακνλήο ησλ 

ελνίθσλ. Ο ηζφγεηνο ρψξνο ηνπ θηηξίνπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ελφηεηεο. 

 Ζ κηα ελφηεηα (αλαηνιηθή πιεπξά) είλαη δηακνξθσκέλε ζε  κνλφθιηλα 

δηακεξίζκαηα.  

 ηε δπηηθή πηέξπγα (δεχηεξε ελφηεηα) ηνπ μελνδνρείνπ είραλ ηνπνζεηεζεί ηα 

καγεηξηά, ην εζηηαηφξην θαη ε θαθεηέξηα ηνπ μελνδνρείνπ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θαζ‟ 

φιε ηελ εκέξα.  

 ην θέληξν ηνκέα  ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη ε θχξηα  είζνδνο, ην θιηκαθνζηάζην θαη 

ε ππνδνρή ησλ επηζθεπηψλ, φπσο επίζεο θαη ρψξνο αλακνλήο.  

Σν ηζφγεην ζπλδέεηαη κε ηνπο νξφθνπο κέζσ ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ηνπ 

αλειθπζηήξα. Κάζε φξνθνο αθνινπζεί ηελ θάηνςε ηνπ ηππηθνχ νξφθνπ (εκβαδφλ 

454,00 η.κ) θαη πεξηιακβάλεη 9 θιίλεο, ρψξν θιηκαθνζηαζίνπ, αλειθπζηήξα θαη 

ιηλαπνζήθε. 

ην δψκα ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη κφλν ε απφιεμε ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ. 

Πίλαθαο 1 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία δφκεζεο ηνπ ηππηθνχ νξφθνπ. 

Δκβαδόλ Οξόθνπ  454,00 η.κ. 

ηάζκε Οξόθνπ Α +3,50κ. 

ηάζκε Οξόθνπ Β +6,70κ. 

ηάζκε Οξόθνπ Γ +10,90κ. 

ηάζκε Οξόθνπ Γ +14,10κ. 

Ύςνο Οξόθνπ 3.00κ. 

Κιίλεο αλά Όξνθν 9 

Δκβαδόλ Γσκαηίνπ ηύπνπ Α 32,85 η.κ. 

Δκβαδόλ Γσκαηίνπ ηύπνπ Β 39,00 η.κ. 

Δκβαδόλ Γηαδξόκνπ 84,35 η.κ. 

Όγθνο Οξόθνπ 454,00 * 3.00 = 1.362 θ.κ. 
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Γηα ιφγνπο αζθαιείαο δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην θηίξην σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο πξνθχπηνπλ απφ θσηνγξαθίεο 

πνπ ειήθζεζαλ εθηφο ηνπ θηηξίνπ (Ηνχιηνο 2010) θαη απφ ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα. 

 

Δηθόλα 8 Σνκή ηνπ θηηξίνπ ζηελ νπνία θαίλεηαη ε νκνηνκνξθία θαη ζπκκεηξηθφηεηα 

ησλ νξφθσλ. 
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Δηθόλα 9 Γηακέξηζκα Σχπνπ Α. Γηαζέηνπλ κηθξφηεξν θαζηζηηθφ θαη ππλνδσκάηην ζε 

ζρέζε κε ηα δηακεξίζκαηα Σχπνπ Α. Πιενλεθηνχλ φκσο ιφγσ ηεο ζέαο πξνο ηε 

ζάιαζζα.  

 

Δηθόλα 10 Γηακέξηζκα Σχπνπ Β. 
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2.2 Πξνζαλαηνιηζκφο Κηηξίνπ 

Κάζε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά γηα απηφ θαη  πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία ψζηε λα απνιακβάλνπκε ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ηεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξέπεη λα ιάβνπκε ππ‟ φςηλ 

καο ηα εμήο. 

 Ζ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηε ζάιαζζα, δεδνκέλνπ 

ηεο αλεκπφδηζηεο ζέαο πξνο απηή. 

 Λφγν ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο δελ επδνθηκεί ε πςειή βιάζηεζε, ψζηε λα 

ζηνρεχνκε ζε θπζηθή ζθίαζε ησλ νξφθσλ. 

 Σν μελνδνρείν ιεηηνπξγεί ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, δελ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

 

 

Δηθόλα 11 Γηαθνξεηηθέο ιήςεηο ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα κε ηα ζεκεία ηνπ νξίδνληα. Οη 

πξφβνινη ησλ άλσζελ νξφθσλ απνηεινχλ ζηαζεξά ζθίαζηξα γηα ηα δσκάηηα, θαη 

εκπνδίδνπλ ηελ απεπζείαο εηζρψξεζε ηνπ θσηφο ζηα δσκάηηα.  

 

 

 

 

Β 

Ν Γ 

Α 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο νη ειηαθέο αθηίλεο πξνζπίπηνπλ ζην λφηην αλάπηπγκα 

ηνπ θηηξίνπ. Αλ ην αλάπηπγκα  είλαη ε κεγάιε πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο ηφηε 

κεγηζηνπνηνχληαη θαη ηα νθέιε. ηελ πεξίπησζε ηνπ μελνδνρείνπ ε παξάκεηξνο απηή 

έρεη πινπνηεζεί. Βέβαηα φκσο ιφγσ ηεο ειηαθήο ηξνρηάο έλα θηίξην πνπ αλαπηχζζεηαη 

θαηά κήθνο ηνπ άμνλα αλαηνιήο – δχζεο έρεη κεγαιχηεξα νθέιε απφ έλα αληίζηνηρν 

πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηνλ άμνλα βνξάο – λφηνο. 

 

Δηθόλα 12 Ζ αλάπηπμε ηνπ θηηξίνπ απφ αλαηνιή πξνο δχζε αμηνπνηεί ηελ ειηαθή 

ηξνρηά ζην κέγηζην βαζκφ.  

 

Δηθόλα 13 Ζ λφηηα πιεπξά ηνπ μελνδνρείνπ 
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χκθσλα κε  ηε βηβιηνγξαθία ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ επεξεάδεη θαη 

πξνζδίδεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε πιεπξά ηεο θαηαζθεπήο. Παξαθάησ 

παξαζέηνληαη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο κεηαμχ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ μελνδνρείνπ 

2.2.1 Γπηηθή πιεπξά  

Βηβιηνγξαθία Ξελνδνρείν 

Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα 

πξνβιεθζεί κε κηθξέο δηαζηάζεηο θαη λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιειε ζθίαζε.  

 

Ζ κηθξή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνλ άμνλα αλαηνιή – 

δχζε. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζθίαζεο κφλν 

κε θηλεηά εζσηεξηθά κέζα ζθίαζεο. 

Πξνβιέπεηαη θαιή κφλσζε ηεο δπηηθήο 

φςεο θαη απνθεχγνληαη αλνίγκαηα γηαηί 

ην θαινθαίξη απφ ην κεζεκέξη θαη κεηά 

δέρνληαη ηνλ ήιην άκεζα 

Γελ ππάξρεη κφλσζε ζηελ θαηαζθεπή. 

Σα αλνίγκαηα ηεο δπηηθήο πιεπξάο 

αλήθνπλ ζε δεπηεξεχνληεο ρψξνπο. 

ζηηο δπηηθέο φςεηο, ζηέγεο θαη 

ακκνζθεπέο δελ παξέρνπλ κεγάιε 

πξνζηαζία, έηζη ζπληζηάηαη εμσηεξηθή 

ζθίαζε θαηαθφξπθνπ ηχπνπ ε νπνία 

επηηπγράλεηε κε ηε ηνπνζέηεζε αεηζαιήο 

βιάζηεζεο κε πξνηίκεζε δέληξσλ 

ππθλνχ θπιιψκαηνο 

Γελ είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε θπζηθήο 

ζθίαζεο 

 

 

Δηθόλα 14 Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, δηαζέηεη κηθξά αλνίγκαηα. 
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2.2.2 Βνξηλή πιεπξά 

Βηβιηνγξαθία Ξελνδνρείν 

Αλνίγκαηα ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ βνεζνχλ ζηελ θαιιίηεξε 

πνηφηεηα θσηηζκνχ γηαηί δέρνληαη θσο 

δηάρπην θαη φρη άκεζν. 

Τπάξρνπλ κεγάια αλνίγκαηα, δχν γηα 

θάζε δσκάηην, κε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα,  

ηα αλνίγκαηα δελ πξέπεη λα είλαη 

κεγάισλ δηαζηάζεσλ γηαηί ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο απνθνκίδνπλ ειάρηζηα 

θέξδε γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ θαη ην 

ρξεψλνπλ κε κεγάιεο απψιεηεο. 

Σα αλνίγκαηα είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

(2,00*1,40) δελ καο επεξεάδνπλ φκσο ην 

ρεηκψλα δηφηη ην μελνδνρείν παξακέλεη 

θιεηζηφ. 

 

 

Δηθόλα 15 Ζ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ έρεη βφξεην πξνζαλαηνιηζκφ. Σα θξηηήξηα γηα ηελ 

επηινγή ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο θχξηαο φςεο ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ήηαλ ε 

αλεκπφδηζηε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα. Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ παξνπζηάδεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70΄. 
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2.2.3 Νφηηα πιεπξά 

Βηβιηνγξαθία Ξελνδνρείν 

Ζ λφηηα πιεπξά ην ρεηκψλα είλαη 

ηδηαίηεξα επεξγεηεκέλε απφ ηελ άκεζε 

αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη,  

Σν ρεηκψλα δελ ιεηηνπξγεί ε κνλάδα. 

Σν θαινθαίξη γηα λα απνθεπρζεί ε 

αλεπηζχκεηε έθζεζε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ 

ήιην πξνβιέπνληαη ηνίρνη κάδαο, 

δεληξνθπηεχεηο θαζψο θαη πέξγθνιεο 

αλαξξηρφκελσλ θπηψλ 

Γελ έρνπλ πξνβιεθηεί άιια κέζα 

ζθίαζεο θαη δξνζηζκνχ πέξαλ ησλ 

παηδνπξηψλ. 

Ζ λφηηα πιεπξά, επίζεο, ελδείθλπηαη θαη 

γηα εηζξνή θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν. 

Σν θηίξην έρεη δχν αλνίγκαηα (2,00*1,40) 

ζε θάζε δσκάηην. 

 

 

 

Δηθόλα 16  Ζ λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 
 

. 

2.2.4 Αλαηνιηθή πιεπξά 

 Ζ αλαηνιηθή πιεπξά παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ δπηηθή πιεπξά.  
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2.3 Παζνινγία Καηαζθεπήο 

Σν θηίξην θαηαζθεπάζηεθε ζε κηα 

πεξίνδν έληνλεο νηθνδνκεζηκφηεηαο 

(1950 – 1960) φπνπ επηθξαηνχζε ε 

άπνςε φηη ηα θηίξηα πξννξίδνληαη λα   

„δήζνπλ‟ 40 – 50 ρξφληα. Άιισζηε 

ζηνλ Διιεληθφ ρψξν ν ζρεδηαζκφο 

ησλ θαηαζθεπψλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο αληηκεησπίδνληαλ 

κέρξη πξφζθαηα ζαλ πξφβιεκα 

αληνρήο θαη επζηάζεηαο  ρσξίο λα 

δίλεηαη ε πξέπνπζα ζεκαζία ζηελ 

αλζεθηηθφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ ζε 

δηάξθεηα ρξφλνπ. 

Απφ άπνςε ζηαηηθφηεηαο ην θηίξην 

αληηκεησπίδεη θίλδπλν ζηα ζεκεία 

φπνπ  έρεη δηαβξσζεί ν νπιηζκφο ηνπ 

θέξνληα νξγαληζκνχ. 

Σν μελνδνρείν,  επηπξφζζεηα, θέξεη 

πνιιέο βιάβεο ζε δεπηεξεχνληα 

ζηνηρεία θπξίσο ιφγν θαθήο 

ζπληήξεζεο θαη παιαηφηεηαο ηεο 

θαηαζθεπήο. Όια ηα κε θέξνληα 

ζηνηρεία έρνπλ αρξεζηεπηεί θαη ζα 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Σν 

θφζηνο απνθαηάζηαζεο απηψλ ησλ 

βιαβψλ ίζσο λα απνηειεί θαη ηνλ 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηεο έσο 

ηψξα αρξεζηίαο ηνπ θηηξίνπ. 
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Πίλαθαο 2 Καηαγξαθή Πξνβιεκάησλ Καηαζθεπήο 

Φέξσλ 

Οξγαληζκόο 

ε νξηζκέλα ζεκεία είλαη εκθαλήο 

ν ράιπβαο, κε απνηέιεζκα λα έρεη 

δηαβξσζεί. Ζ δεκηά πνπ ηειηθά 

είλαη δηπιή θαζψο κε ηελ 

νμείδσζε ηνπ ράιπβα κεηψλεηαη ε 

ελεξγφο δηαηνκή ηνπ, άξα 

κεηψλεηαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, νη Γε 

λενζρεκαηηζζείζεο ξεγκαηψζεηο 

απμάλνπλ ηελ δηαπεξαηφηεηα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζε CO2, 

δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λέεο 

ξεγκαηψζεηο θαη ηελ επηηάρπλζε 

ηεο δηάβξσζεο νπιηζκνχ. 

 

 

Μόλσζε 

Γώκαηνο 

ε θάζε πεξίπησζε ην θηίξην πξέπεη λα κνλσζεί. Αθφκα θαη αλ είρε 

κνλσζεί ηελ πεξίνδν πνπ ιεηηνπξγνχζε, πιένλ απηή ε ζηξψζε 

κφλσζεο ζα έρεη  θαηαζηξαθεί. 

Θεξκνκόλσζε 

Σν Κηίξην θαηαζθεπάζηεθε πξηλ ην 1980 ψζηε λα έρεη ππνρξεσηηθά 

ζεξκνκνλσζεί. ζρεδφλ φια ηα θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ 

ην 1980 ( ζρεδφλ ην 82% ησλ θηηξίσλ ζηελ Διιάδα) δελ έρνπλ 

κφλσζε. 

Ξύιηλα 

θίαζηξα 

(Παηδνύξηα) 

Πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, ην μχιν, 

ερεί απνζαζξσζεί.  

Παηώκαηα 

Θα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ, 

είηε έρνπλ ζπάζεη, είηε δελ 

ηαηξηάδνπλ κε ηε ζχγρξνλε 

αξρηηεθηνληθή 

 

Γελ έρνπλ ιεθζεί θσηνγξαθίεο 

απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ μελνδνρείνπ 



                                                                                                   

 

 

36 

Δζσηεξηθέο 

Πόξηεο 
Θα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

Γελ έρνπλ ιεθζεί θσηνγξαθίεο 

απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ μελνδνρείνπ 

Ταινπίλαθεο 

Θα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ 

θαη λα ηνπνζεηεζνχλ δηπιά 

ζεξκνκνλσηηθά θξχζηαιια 

 

Κνπθώκαηα 

Θα ηνπνζεηεζνχλ θνπθψκαηα 

αινπκηλίνπ 

 

Κάγθεια 

Βεξαληώλ 

ηα θάγθεια είλαη μχιηλα ζα πξέπεη 

λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ 

θαηλνχξηα αινπκηλέληα 

 

Δπηρξίζκαηα Δμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ ζε πνιιά 

ζεκεία έρνπλ απνθνιιεζεί ηα 

επηρξίζκαηα. Λφγσ ηεο κεγάιεο 

ηάζεο εθειθπζκνχ πνπ αζθείηαη 

απφ ηνλ ράιπβα ζην ζθπξφδεκα 

ζπκβαίλεη εθηίλαμε ηεο 

επηθάιπςεο. Παξαηεξείηαη 

ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο ρακειήο 

πνηφηεηαο ζθπξνδέκαηνο θαη 

κεγάιεο ππθλφηεηαο 

νπιηζκψλ  
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Δηθόλα 17 Σα θνπθψκαηα θαη ηα ζθίαζηξα ησλ δηακεξηζκάησλ θαζφηη μχιηλα έρνπλ 

απνζαζξσζεί.   
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2.4 Καηάηαμε ηνπ μελνδνρείνπ ζε θαηεγνξία αζηεξηψλ9 

Σν μελνδνρείν αλήθεη ζηελ θαηεγνξία θιαζζηθνχ ηχπνπ
10

. Δίλαη μελνδνρείν, πνπ 

πεξηιακβάλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, παξακνλήο, εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

πειαηψλ, ππλνδσκάηηα απιά (ηχπνο δσκαηίνπ Β) ή αθφκα θαη κε ηδηαίηεξα ινπηξά 

θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο (ηχπνο δσκαηίνπ Α). Σα μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ 

θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξία αζηεξηψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πιεξνχλ. 

Σν ππφ εμέηαζε μελνδνρείν είλαη θαηεγνξίαο 2 αζηεξηψλ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί 

παξαζέηνληαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν Δ.Ο.Σ. θαη δίπια πνηεο απφ απηέο 

πιεξνχληαη.  

 

Πίλαθαο 3 Πξνδηαγξαθέο μελνδνρείσλ Κιαζζηθνχ Σχπνπ 

Κηηξηαθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

 

Ζ θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά 

κφληκε θαη απνθιείνληαη φινη νη  ηχπνη 

ιπνκέλσλ θηηζκάησλ.  

Ηζρπεί γηα ην 

παξάδεηγκα καο 

Κηηξηαθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

 

Δπηβάιιεηαη επέλδπζε κε θεξακηθά πιαθίδηα ή 

κάξκαξo ζ` φινπο ηνπο πγξνχο ρψξνπο 

(ινπηξά, καγεηξείν, θνπδίλεο επηπισκέλσλ. 

δηακεξηζκάησλ θ.ιπ.) κέρξη χςνπο 2.20 κ. 

Γελ καο 

επηηξάπεθε ε 

είζνδνο ζην 

μελνδνρείν 

Κηηξηαθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

 

Δπηβάιινληαη ζθνχξα ζηα Koπθψκαηα ησλ 

ππλoδσκαηίσλ εθηφο αλ ππάξρεη θιηκαηηζκφο. 

ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξρνπλ ζθνχξα, 

είλαη ππνρξεσηηθέο νη θνπξηίλεο ζπζθφηηζεο 

Τπήξραλ 

ζθνχξα θαη 

θνπξηίλεο 

Δίζνδνη 

Κηηξίσλ 

Οη εμσηεξηθέο ζχξεο ησλ θηηξίσλ ζα πξέπεη λα 

αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη λα έρνπλ ειάρηζην 

ειεχζεξν άλνηγκα 0,90 κ. Μηα ηνπιάρηζηνλ 

ζχξα απ` απηέο κπνξεί λα είλαη ζπξφκελε ή 

αλνηγφκελε ζα θέξεη φκσο πάληνηε είηε 

Ηζρπεί γηα ην 

παξάδεηγκα καο 

                                                 
9
 ΠΓ 43/2002: Καηάηαμε μελνδνρείσλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ-ηερληθέο πξνδηαγξ. (309790) 

1010
 Σα μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ ηδξχνληαη, εθ` φζνλ ε ζρεηηθή ρξήζε επηηξέπεηαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ζρεδίνπ πφιεο, εληφο πφιεσλ ή νηθηζκψλ κε εγθξηκέλν ζρέδην, 

εληφο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ ρσξίο ζρέδην, εθηφο ζρεδίνπ αιιά εληφο ΕΟΔ ή εθηφο 

ζρεδίνπ. Γηαηάζζνληαη ζε έλα θηίξην ή πεξηζζφηεξα θηίξηα ή ζπγθξνηήκαηα πνπ απνηεινχλ, 

φκσο εληαίν ζχλνιν κέζα ζε εληαίν νηθφπεδν. 



                                                                                                   

 

 

39 

απηφκαην κεραληζκφ γηα ην άλoηγκα ηεο. 

Δίζνδνη 

Κηηξίσλ 

ηηο κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο, αλνηγφκελεο ή ζηαζεξέο ζα 

ηνπνζεηνχληαη απηνθφιιεηεο ελδείμεηο, γηα ηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ 

Δίζνδνη 

Κηηξίσλ 

Οη ηάπεηεο θαζαξηφηεηαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο κπξνζηά 

ζηηο εηζφδνπο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ην 

δάπεδν. 

Δζσηεξηθφο 

Υψξνο Κηηξίσλ 

Πφξηεο: Σν ειάρηζην ειεχζεξν άλνηγκα 

εζσηεξηθψλ ζπξψλ ζα είλαη 0,80 κ. 

Ηζρπεί γηα ην 

παξάδεηγκα καο 

Δζσηεξηθφο 

Υψξνο Κηηξίσλ 

Γάπεδα: Σα νξηδφληηα δάπεδα επηηξέπεηαη λα 

είλαη ζηηιπλά, ρσξίο φκσο απηφ λα πξνθχπηεη 

απφ εθαξκνγή επαιείςεσλ θεξηνχ 

(αληηνιηζζεξά). 

Γελ καο 

επηηξάπεθε ε 

είζνδνο ζην 

μελνδνρείν 

Δζσηεξηθφο 

Υψξνο Κηηξίσλ 

Να κελ ππάξρνπλ κηθξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 

ζηα δάπεδα (πξνηηκφηεξα δχν ζθαινπάηηα). 

Ηζρπεί γηα ην 

παξάδεηγκα καο 

Δζσηεξηθφο 

Υψξνο Κηηξίσλ 

Βεξάληεο Δμψζηεο: ε φιεο ηηο βεξάληεο θαη 

ηνπο εμψζηεο, πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

ζηάζκε κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, επηβάιιεηαη 

πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ή ζηεζαίν ζην 

νξηδφκελν απφ ην Γ.Ο.Κ. χςνο. ηα 

θηγθιηδψκαηα, ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα 

νξηδφληηα ζηνηρεία γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ. 

 

Ηζρπεί γηα ην 

παξάδεηγκα καο 

Δζσηεξηθφο 

Υψξνο Κηηξίσλ 

εκαηνδφηεζε: Οινη νη ρψξνη πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε 

ΑΜΚ πξέπεη λα έρνπλ δηαθξηηηθφ ζήκα. Αθφκε 

πξέπεη λα ζεκαηνδνηείηαη θαη ε πνξεία πξνο 

ηνπο ρψξνπο απηνχο π.ρ. είζνδνη, έμνδνη, 

ηειεθσληθνί ζάιακνη, WC, ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

θ.ιπ. 

 

Γελ έρεη 

πξνβιεθζεί 

Υεηξηζκφο Σν χςνο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ρεηξηζκνχ ηνπ θηηξηαθνχ 
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εμνπιηζκνχ 

 

εμνπιηζκνχ ζα θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,90 θαη 1,40 κ. ε πεξίπησζε 

πνπ ηα ζηνηρεία ρεθηζκνχ (κπνπηφλ, πφκνια θ.ιπ.) βξίζθνληαη 

θνληά ζε εζσηεξηθή γσλία ρψξνπ ε απφζηαζε ηνπο απφ ηελ αθκή 

ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. φπσο π.ρ. πφκνια 

παινζηαζίσλ, ρεθηζκφο ζθνχξσλ παξαζχξσλ, κπνπηφλ ρεηξηζκνχ 

αλειθπζηήξσλ, θ6πδνχληα, ηειέθσλα θνηλνχ, δηαθφπηεο, δνρεία 

εθπιχζεσο WC( θαδαλάθηα), ραξηνζήθεο W.C. θιπ. 

 

Αληερεηηθά 

κέηξα 

 

Δπίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ηνίρσλ νξφθσλ φισλ 

ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηάμεσλ κε 

θαηάιιεια πιηθά ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

αληήρεζε. Σα πιηθά πνπ επηιέγνληαη ζα 

πξνθχπηνπλ απφ ζxεηηθή κειέηε θαη ζα 

αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε. 

 Λεθάλεο ρακειήο πίεζεο γηα κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ. 

 

Αληερεηηθά 

κέηξα 

 

Δπηβάιιεηαη ερνκφλσζε γηα φινπο ηνπο 

θιεηζηνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 

Μνλσηηθά 

κέηξα 

 

Δπηβάιιεηαη ζεξκνκφλσζε γηα φινπο ηνπο 

θιεηζηνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

 

Γελ έρεη 

πξνβιεθηεί, ην 

θηίξην 

θαηαζθεπάζηεθε 

πξηλ ην 1979 

 

πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη νη βαζηθέο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ν Δ.Ο.Σ. 

θαιχπηνληαη ζρεηηθά κε ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. ρεηηθά κε ηηο αλέζεηο πνπ 

πξνζέθεξε ην μελνδνρείν δε κπνξεί λα δηακνξθσζεί ζπκπέξαζκα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

έρνπκε. Αλαιπηηθά ε ζρεηηθή λνκνζεζία παξαζέηεηε ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΔΠΗΚΔΤΖ  &  ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

Δηζαγσγή 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζηελ παζνινγία ηεο θαηαζθεπήο 

θαηαγξάθεθε εκθαλήο νπιηζκφο ν νπνίνο έρεη δηαβξσζεί. Σν θαηλφκελν απηφ 

απνηειεί θαη ην θχξην πξφβιεκα απφ άπνςε αλζεθηηθφηεηαο ηνπ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο. Αηηίεο πνπ πξνθαινχλ δηάβξσζε ησλ νπιηζκψλ
11

 είλαη ε 

ελαλζξάθσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ε είζνδνο ρισξηφλησλ ζην ζθπξφδεκα, νη 

ξεγκαηψζεηο ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη ε ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε. Ζ δεκηά πνπ ηειηθά 

πξνθαιείηαη ζηα θηίξηα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο είλαη δηπιή θαζψο κε ηελ 

νμείδσζε ηνπ ράιπβα κεηψλεηαη ε ελεξγφο δηαηνκή ηνπ, άξα κεηψλεηαη ε ζηαηηθή 

επάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, νη Γε λενζρεκαηηζζείζεο ξεγκαηψζεηο απμάλνπλ ηελ 

δηαπεξαηφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζε CO2, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

λέεο ξεγκαηψζεηο θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηάβξσζεο νπιηζκνχ. 

Πέξαλ φκσο ηεο εκθαλνχο θζνξάο ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ 

αθφκα θαη θάπνηα πγηή ζηνηρεία ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ θπξίσο ιφγν 

 Σεο παιαηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ (θαηαζθεπή κε δηαθνξεηηθέο πξνδηαγξαθέο) 

 Σεο ηνπνζέηεζεο θσηνβνιηαηθήο ζπζηπρηάο ζην δψκα ηνπ θηηξίνπ 

Ζ δηάβξσζε ησλ νπιηζκψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ αλαθέξζεθε εληνπίζηεθε θαηφπηλ 

παξαηήξεζεο ηνπ θηηξίνπ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ θαηαζθεπψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο 

θαηά ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ ή κεηά απφ κία δεκηά. – ΣΔΥΝΟΓΚΡΟΤΠ 

Πξαγκαηνγλψκνλεο - http://www.technogroup.gr/keimena/article_01.pdf 
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3.1 Αίηηα ηεο Γηάβξσζεο 

Αηηίεο πνπ πξνθαινχλ δηάβξσζε ησλ νπιηζκψλ είλαη ε ελαλζξάθσζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ε είζνδνο ρισξηφλησλ ζην ζθπξφδεκα, νη ξεγκαηψζεηο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ θαη ε ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε. 

 

3.1.1 Δλαλζξάθσζε ηνπ θπξνδέκαηνο 

Γηάιπζε ηεο παζεηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ νπιηζκνχ, κπνξεί λα ζπκβεί κε ηε κείσζε 

ηνπ pH. Ζ κείσζε ηνπ pH είλαη απνηέιεζκα ηεο ελαλζξάθσζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Ζ 

ελαλζξάθσζε πξνθαιείηαη απφ ηε ρεκηθή αληίδξαζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ην 

νπνίν ππάξρεη ζηελ αηκφζθαηξα κε ην πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ  ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κέζσ ησλ ηξηρνεηδψλ ξεγκαηψζεσλ, δηαπεξλά ηελ 

επηθάλεηα ηνπ κπεηφλ, δηαιπκέλν ζην λεξφ βξνρήο, κε απνηέιεζκα ηελ βαζκηαία 

εμνπδεηέξσζε ηεο αιθαιηθφηεηαο Ζ ελαλζξάθσζε είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία 

ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο θαηαζθεπέο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Παξάγνληεο πνπ 

απμάλνπλ ηελ ηαρχηεηα εμέιημήο ηεο είλαη : 

• Ζ κεησκέλε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ κπεηφλ ζε ηζηκέλην. 

• Ζ απμεκέλε αλαινγία λεξνχ / ηζηκέληνπ. Σν πιενλάδνλ θαη κε δπλάκελν λα 

δεζκεπηεί λεξφ, εμαηκίδεηαη αθήλνληαο ηνλ φγθν ηνπ ζαλ ηξηρνεηδή θαη πφξνπο πνπ 

αξγφηεξα ζα είλαη ε αθεηεξία ηεο ελαλζξάθσζεο. 

• Ζ ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θαζψο θαη ε πνηφηεηα θαη ην πάρνο ηεο επηθαιχςεσο. 
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3.1.2 Δίζνδνο Υισξηψλησλ ζην θπξφδεκα 

Σα ρισξηφληα κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ην πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα νμεηδίνπ φηαλ 

θηάζνπλ κέζσ ηνπ λεξνχ ησλ πφξσλ κέρξη ηνλ νπιηζκφ. Μπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε 

απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζθπξνδέκαηνο, αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζπιιεθηά αδξαλή απφ 

παξαιίεο ή ζαιαζζηλφ λεξφ κείμεο (λεζησηηθή Διιάδα), ή πξφζκηθηα βειηησηηθά ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο πνπ πεξηέρνπλ ρισξηνχρα άιαηα, είηε απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σα 

ρισξηφληα κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ην πξνζηαηεπηηθφ ζηξψκα νμεηδίσλ, κέζα απφ 

ηνπο πφξνπο ηνπ ζηξψκαηνο κε κεγαιχηεξε επθνιία απφ άιια ηφληα, κε απνηέιεζκα 

ηελ ηνπηθή ή γεληθή θαηαζηξνθή ηνπ επηθαλεηαθνχ πξνζηαηεπηηθνχ νμεηδίνπ θαη ηελ 

έλαξμε ηεο νμείδσζήο ηνπ. 

 

3.1.3 Ρεγκαηψζεηο 

Ζ χπαξμε ξσγκψλ ζην ζθπξφδεκα απνηεινχλ κέζν γηα λα πεξάζνπλ, ηφζν ην 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα φζν θαη ηα ρισξηφληα ζηνλ νπιηζκφ θαη λα επηηπγράλνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηάβξσζεο. Οη ξσγκέο απηέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ζπζηνιή 

μήξαλζεο, απφ πςειέο εληάζεηο ή απφ δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο. 

 

3.2 πλέπεηεο ηεο Γηάβξσζεο 

Ζ δηάβξσζε ηνπ ζηδεξνχ νπιηζκνχ πξνθαιεί αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ, κε απνηέιεζκα 

ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθψλ ηάζεσλ θαη ξεγκαηψζεσλ. Ζ δεκηά πνπ πξνθαιείηαη είλαη 

δηπιή θαζψο 

• Μεηά ηελ νμείδσζε ηνπ ράιπβα κεηώλεηαη ε ελεξγόο δηαηνκή ηνπ, άξα κεηώλεηαη 

ε ζηαηηθή επάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

• Οη λενζρεκαηηζζείζεο ξεγκαηψζεηο απμάλνπλ ηελ δηαπεξαηφηεηα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζε CO2 δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λέεο ξεγκαηψζεηο 

θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ νπιηζκνχ 
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3.3 Δπεκβάζεηο Αληηκεηψπηζεο ηεο Γηάβξσζεο 

θνπφο ησλ επεκβάζεσλ είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ,έηζη ψζηε λα δηαηεξεί ε 

θαηαζθεπή γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηεο ηα ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Παξάκεηξνη πνπ ζα ιεζθνχλ ππφςελ γηα ην είδφο ησλ 

επεκβάζεσλ πνπ ζα εθαξκφζνπκε θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 4 Παξάκεηξνη Δπεκβάζεσλ Δθαξκνγήο Μεζφδσλ Δλίζρπζεο ηνπ θηηξίνπ. 

ε ειηθία ηεο θαηαζθεπήο 40 έηε 

ε κέζε εηήζηα δηαθχκαλζε ηεο ζρεηηθήο 

πγξαζίαο ζηελ πεξηνρή 

Ζ κέγηζηε ζρεηηθή πγξαζία ζεκεηψλεηαη 

θαηά ηνπο κήλεο Ννέκβξην, Γεθέκβξην 

θαη Ηαλνπάξην. Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία 

ζην λεζί θπκαίλεηαη ζε έλα πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 64%. 

ε ηαρχηεηα θζνξάο ηεο θαηαζθεπήο Σελ ηειεπηαία 10εηία εηαλ ζηαζεξά 

απμαλφκελε, -αλππαξμία ζπληήξεζεο 

ε ζθνπνχκελε κειινληηθή ρξήζε ηεο 

θαηαζθεπήο 

Θα δερηεί κφληκα θνξηία ζην δψκα ηα 

νπνία πηζαλψο λα κελ είραλ 

ζπκπεξηιεθζείο ζηε κειέηε θαηαζθεπήο 

 

3.3.1 Δπαλαιθαινπνίεζε  

Ο ζθνπφο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη λα απμήζνπκε ην pH ηνπ ζθπξνδέκαηνο ,φηαλ απηφ 

έρεη ιφγσ ελαλζξάθσζεο ή άιισλ αηηηψλ κεησζεί. Ζ δηαδηθαζία ηεο επαλαιθαινπνίεζεο 

ζηεξίδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία αλφδνπ θαη θαζφδνπ. Δπαιείθνπκε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε έλα αιθαιηθφ πγξφ κε πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην 

(CaCO
3
).Ωο άλνδνο ιεηηνπξγεί έλα ειεθηξφδην ελψ σο θάζνδνο ιεηηνπξγεί ν ράιπβαο. 

Με ηελ εθαξκνγή εμσηεξηθνχ ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ(πεξίπνπ 10V),ην αιθαιηθφ πγξφ 

δηαρέεηαη ζηνπο πφξνπο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ pH ηνπ. 
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Πίλαθαο 5 χγθξηζε πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ εθαξκνγήο  

 

3.3.2 Αθαίξεζε ρισξηφλησλ  

Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηεί έλαλ θαηάιιειν ειεθηξνιχηε, κία ξεηίλε αληαιιαγήο 

ηφλησλ θαη έλα κεηαιιηθφ πιέγκα πνπ απιψλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη 

ιεηηνπξγεί σο άλνδνο. ην ειεθηξνρεκηθφ θχθισκα πνπ δεκηνπξγείηαη, ν νπιηζκφο δξα 

σο θάζνδνο. Με ηελ επηβνιή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηα ρισξηφληα θηλνχληαη πξνο ηελ 

ζεηηθά θνξηηζκέλε άλνδν εθεί δεζκεχνληαη απφ ηελ ξεηίλε θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην 

ζθπξφδεκα. 

Πίλαθαο 6 χγθξηζε πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ εθαξκνγήο 

Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

Απνηειεζκαηηθή θπξίσο ζε 

θαηαζηξψκαηα γεθπξψλ 

Τςειφ θφζηνο 

Γξήγνξα απνηειέζκαηα Υξεηάδεηαη θαιήο πνηφηεηαο ζθπξφδεκα (εμαηηίαο 

θηλδχλνπ εκθαλίζεσλ ξσγκψλ) 

 Απμάλεη ηελ δηαπεξαηφηεηα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο(αληηκεησπίδεηαη κε εκπνηηζκφ ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε πνιπκεξή) 

 Πξνθαιεί αζπλάθεηα ζην ράιπβα-ζθπξφδεκα 

 Μεηψλεη ηελ νιθηκφηεηα ζε ράιπβεο πςειήο 

αληνρήο  

 

Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα 

Απιή ζηελ εθαξκνγή  Μπνξεί λα ππάξμνπλ πεξηνρέο πνπ δελ 

αιθαινπνηήζεθαλ  

Απνηειέζκαηα άκεζα ειεγρφκελα  Αλεπαξθή πεηξακαηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ 
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3.3.3 Αθαίξεζε πγξαζίαο  

Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ αθαίξεζε πγξαζίαο απφ θνληάκαηα 

θαη νλνκάδεηαη “ειεθηξηθή”. Γηα λα είλαη ε κέζνδνο εθαξκφζηκε, πξέπεη ην θνλίακα 

λα πεξηέρεη άιαηα ζε πεξηεθηηθφηεηα 2%-5% θαη ην pH ηνπ πιηθνχ λα είλαη αξθεηά 

πςειφ(κεγαιχηεξν 8).Ζ δηαδηθαζία ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φκνηα κε απηήλ ηεο 

αθαίξεζεο ρισξηφλησλ. Γηα λα πξνθιεζεί ηθαλνπνηεηηθή μήξαλζε πξέπεη λα 

δεκηνπξγεζεί ειεθηξηθφ ξεχκα εληάζεσο ίζεο κε 0,1 Α- 1 Α. Ζ κέζνδνο είλαη 

απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία θαη κε ρακειφ θφζηνο ζε ηνηρνπνηίεο  

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη εβξαδχηαηε δηαδηθαζία(π.ρ ε κείσζε ηεο πγξαζίαο ελφο 

ηνίρνπ απφ 50% ζε 30% δηαξθεί 6 κήλεο)  

 

3.4 Δλίζρπζε Καηαζθεπήο 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε θσνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ 

νξνθή ηνπ θηηξίνπ. ηαηηθά ε παξέκβαζε απηή ηζνδπλακεί κε ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

δψκαηνο κε πξφζζεηα ζηαζεξά θνξηία ηα νπνία δελ γλσξίδνπκε αλ ε πξψηε κειέηε 

είρε πξνβιέςεη. 

Ζ απαίηεζε αχμεζεο ηεο θακπηηθήο θαη δηαηκεηηθήο αληνρήο ησλ δνθψλ ηνπ 

μελνδνρείνπ είαλη επηηαθηηθή θπξίσο δηφηη, 

 Αχμεζε ησλ θνξηίσλ θαη αιιαγή ρξήζεο ηνπ ρψξνπ (ηνπνζέηεζε 

θσηνβνιηαηθψλ) 

 Αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο θαηαζθεπήο ζην λέν θαλνληζκφ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο 

 Παξνπζηάδεηαη γήξαλζε ησλ δνκηθψλ πιηθψλ 

 Γηάβξσζε ηνπ νπιηζκνχ 

 Διιηπήο ζπληήξεζε 

Ζ ελίζρπζε ζε θάκςε ηεο πιάθαο ηνπ ηέηαξηνπ νξφθνπ ζα επηηεπρζεί κε ηελ 

εμσηεξηθή επηθφιιεζε ζχλζεησλ πιηθψλ ζην εθειθπφκελν πέικα κε δηεχζπλζε ησλ 

ηλψλ ηέηνηα ψζηε λα παξαιακβάλνπλ ηηο εθειθπζηηθέο δπλάκεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ιφγσ ηεο θάκςεο, δειαδή παξάιιεια ζηνλ άμνλα ηνπ κέινπο. Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

βηνκεραληθά ειάζκαηα, θαζψο επίζεο θαη πθάζκαηα απφ λήκαηα κίαο δηεπζχλζεσο , 

ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη κε ηηο ίλεο ηνπο θαηά ηε δηεχζπλζε ηνπ νπιηζκνχ ηνπ 

ζηνηρείνπ. 
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Με ηελ ελ ιφγν ελίζρπζε ζα επηηεπρζεί  

 Αχμεζε ηεο θακπηηθήο αληνρήο ηεο πιάθαο ηεο νξνθήο.  

 Αχμεζε ηεο θακπηηθήο αθακςίαο (κείσζε ησλ παξακνξθψζεσλ).  

 Μείσζε ηεο αλακελφκελεο ξεγκάησζεο.  

 Βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε θφπσζε.  

 

3.5 Δξγαζίεο Δθαξκνγήο  

Ζ κεζνδνινγία εξγαζηψλ ελίζρπζεο ηεο πιάθαο κέζσ ηεο επηθφιιεζεο ζχλζεησλ 

πιηθψλ αλαθέξεηαη κε βήκαηα αθνινχζσο 

Πίλαθαο 7 Μεζνδνινγία εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο ειαζκάησλ ζχλζεησλ πιηθψλ ζε 

πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Απνθάιπςε 

Αδξαλώλ 

Σν ππφζηξσκα θαζαξίδεηαη. κε ζθνπφ λα απνκαθξπλζεί ε 

επηδεξκηθή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο ζηελ επηθάλεηα πνπ ζα 

γίλεη ε επηθφιιεζε, έηζη ψζηε λα απνθαιπθζνχλ ηα αδξαλή 

ζε βάζνο πεξίπνπ 5 mm ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθφ κεραληθφ 

εμνπιηζκφ ή πδξνβνιή. ηε ζπλέρεηα ηξίβεηαη θαιά κε 

ζθιεξή βνχξηζα.  

πλζήθεο 

Πεξηβάιινληνο 

Ζ πγξαζία ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξε απφ 4 %. Ζ ειάρηζηε 

αληνρή ππνζηξψκαηνο πιεζηάδεη ηελ ηηκή 1,5 N/mm 
2

, ελψ ε 

ειάρηζηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο αλέξρεηαη ζηνπο +5
ν

C.  

Λείαλζε Δπηθάλεηαο Ζ επηθάλεηα πνπ ζα γίλεη ε επηθφιιεζε πξέπεη λα είλαη 

επίπεδε, ρσξίο βαζκίδεο θαη ππνιείκκαηα ηζηκέληνπ. Σπρφλ 

επηδηνξζψζεηο ζηελ επηπεδφηεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο γίλνληαη 

κε ηε βνήζεηα ηνπ ηλνπιηζκέλνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ή ηεο 

επνμεηδηθήο ξεηίλεο.  

Σνπνζέηεζε Ρεηίλεο Καηφπηλ αθαηξείηαη ε ελζσκαησκέλε ηαηλία απφ ηε κία 

επηθάλεηα ηνπ ειάζκαηνο απφ ίλεο άλζξαθα θαη ζηελ 

επηθάλεηα απηή εθαξκφδεηαη κε ζπάηνπια ε επνμεηδηθή 

ξεηίλε. Ζ επάιεηςε ηεο πάζηαο ζην έιαζκα ζα πξέπεη λα 
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γίλεηαη έηζη ψζηε πεξίζζηα πιηθνχ λα ζπγθεληξψλεηαη ζηνλ 

άμνλα ηνπ ειάζκαηνο θαη φρη ζηηο άθξεο.  

Σνπνζέηεζε 

Διάζκαηνο 

ηε ζπλέρεηα ην έιαζκα ηνπνζεηείηαη ζηελ θαζαξή 

επηθάλεηα θαη πηέδεηαη ζηαζεξά κε πιαζηηθφ ξνιφ έηζη ψζηε 

λα ππεξρεηιίζεη ε πάζηα απφ ηηο άθξεο θαη λα κε κείλεη 

εγθισβηζκέλνο αέξαο κεηαμχ ηεο πάζηαο θαη ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο. Σν ζπλνιηθφ πάρνο ηεο επνμεηδηθήο ξεηίλεο, 

κεηά ηελ άζθεζε πίεζεο, πξέπεη λα είλαη 0,5 – 2 mm. Μεηά 

ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ειάζκαηνο (απφ ίλεο άλζξαθα) ζηελ 

επηθάλεηα εθαξκνγήο γίλεηαη έιεγρνο εληνπηζκνχ ηπρφλ 

εγθισβηζκέλνπ αέξα, κε ειαθξηά ρηππήκαηα πάλσ ζην 

έιαζκα (ερεηηθφο έιεγρνο).  

Αγθύξσζε 

Διαζκάησλ 

ε πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη βειηίσζε ηεο αγθχξσζεο 

ησλ ειαζκάησλ ζηα άθξα ηεο δνθνχ, απηφ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ισξίδσλ απφ ζχλζεηα πιηθά (χθαζκα 

απφ ίλεο άλζξαθα ζε κηα δηεχζπλζε) ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ 

θαη σο νπιηζκφο δηάηκεζεο. 

 

 

Δηθόλα 18 Κακπηηθή ελίζρπζε πιάθαο κε αλζξαθνειάζκαηα
12

 

 

                                                 
12

  Αξρείν θ. Κσλζηαληίλνπ ηδέξε http://sideris-konstantinos.blogspot.com/p/blog-page_28.html 
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Δηθόλα 19 Κάηνςε ηνπ δψκαηνο, θαηφπηλ επεκβάζεσλ. 

 

Οη επεκβάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη λα γίλνπλ ζην δψκα είλαη 

 Κάιπςε 192 η.κ. ηνπ ρψξνπ κε θσηνβνιηαηθά πάλει κε δπλαηφηεηα κέζεο 

εηήζηαο παξαγσγήο  1.420 kWh/KWp. 

 Γεκηνπξγία αίζξηνπ θαηά κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ ηέηαξηνπ νξφθνπ. 

Οη δχν απηέο επεκβάζεηο απαηηνχλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πιάθαο γηα αληνρή 

δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί κε απηέο ηηο απαηηήζεηο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ 

 

Δηζαγσγή 

 Σν ζχγρξνλν μελνδνρείν δελ είλαη κφλν ηφπνο δηακνλήο ή αθφκα ιηγφηεξν ηφπνο 

δηαλπθηέξεπζεο. Απελαληίαο είλαη έλα ζχλνιν πξνζθεξζέλησλ ππεξεζηψλ πνπ 

ειάρηζηα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξσηαξρηθή έλλνηα ηνπ σο θαηάιπκα.  

Ξεθηλψληαο απφ ην ίδην ην δσκάηην, νη παξνρέο κέζα ζε απηφ έρνπλ 

πνιιαπιαζηαζηεί. Δθηφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ σο θνηηψλαο, δηαζέηεη ρψξν εξγαζίαο κε 

ππνζηήξημε ζχλδεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, δνξπθνξηθή ηειεφξαζε, δηεπθνιχλζεηο 

γηα ηελ παξαζθεπή δεζηνχ ξνθήκαηνο, κεγάια εξκάξηα γηα ηελ πξνζσξηλή 

απνζήθεπζε ησλ απνζθεπψλ ηνπ θαη πξνζσπηθψλ ηνπ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη άιιεο 

παξνρέο αλάινγα κε ην target group ησλ πειαηψλ ζην νπνίν ζηνρεχεη ην ζελάξην ηνπ 

μελνδφρνπ.  

Σν μελνδνρείν πνπ κειεηάηε αλήθεη ζε θαηεγνξία δχν αζηεξηψλ, εμππεξεηεί θπξίσο  

εθδξνκείο ηνπ αββαηνθχξηαθνπ (βξίζθεηαη 2 ψξεο απφ ην Λαχξην) θαη group απφ ην 

εμσηεξηθφ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ν ηδνθηήηεο. Ζ κειεηε ζα πξέπεη λα εζηηάζεη 

ζηηο αλάγθεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πειαηψλ. 

Σν γεγνλφο φηη δηαζέηεη ρψξνπο εζηηαηνξίνπ θαη θαθεηέξεηαο  βνεζνχλ ην 

επηρεηξεζηαθφ κνληέιν λα ιεηηνπξγεί θαη ζε πεξηφδνπο ρακειήο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο.  

ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε πξφηαζε ηεο κειέηεο ζρεηηθά κε ην θηηξηνινγηθφ 

πξφγξακκα ηνπ θηηξίνπ θαη ηηο επεκβάζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπ. 
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4.1 Ηζφγεην 

Ο ηζφγεηνο ρψξνο ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ρψξν ππνδνρήο,  ην εηηαηφξην θαη ηελ 

θαθεηέξηα ηνπ μελνδνρείνπ, ζα έρεη ιεηηνπξγία θαζάξα θνηλφρξεζηε θαη νη ρψξνη ζα 

είλαη επδηάθξηηα ρσξηζκέλνη κεηαμχ ηνπο. 

 

Δηθόλα 20 Κάηνςε ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ 

 

Δηθόλα 21 Φσηνξεαιηζκνο ζην ζρέδην πξφηαζεο ηεο κειέηεο 
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4.1.1 Τπνδνρή 

Ζ είζνδνο ηνπ μελνδνρείνπ ζα απνηειέζεη ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν φισλ ησλ επηκέξνπο 

ιεηηνπξγηψλ θαη παξνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πειαηεία ηεο επηρείξεζεο. 

πκβαίλεη ινηπφλ ζην παξάδεηγκα καο, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ε ζέζε ηεο εηζφδνπ 

λα είλαη επηιεγκέλε θεληξνβαξηθά σο πξνο ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο. Απηέο ζε 

γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο εμήο: 

 εζηίαζε (εζηηαηφξην – κπαξ – θαθεηέξηεο  – πξσηλφ) 

 δηαλπθηέξεπζε (δσκάηηα ηχπνπ Α θαη Β) 

 θαηαζηήκαηα (souvenirs, ηνπηθά πξντφληα – ςηιηθά – εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά – 

θιπ.) 

 

Δηθόλα 22 Πξννπηηθφ ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ 

 

Αλάινγα κε ηηο ρσξηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ μελνδνρείνπ πξνβιέπνληαη ζπλήζσο ζε 

πεξηνρή θνληά ζηελ θεληξηθή ηνπ είζνδν, ε δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ, ηα νπνία 

θπξίσο απεπζχλνληαη ζηνπο πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ. Σν είδνο ησλ θαηαζηεκάησλ 

εμαξηάηαη απφ ηε πειαηεία ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην μελνδνρείν.  ηελ πεξίπησζε 

απηή  δεκηνπξγήζακε έλα ζεκαηηθφ ρψξν κε παξαδνζηαθά πξντφληα ψζηε λα πξνσζεί 

ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ ζε δεχηεξν επίπεδν. 
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Δηθόλα 23 Σν θαηάζηεκα εληφο ηνπ μελνδνρείνπ 

Πίλαθαο 8 Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηψλ Τπνδνρήο ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Ο.Σ. 

Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα θξαηήζεσλ, θαηαρψξεζεο αθίμεσλ θαη 

αλαρσξήζεσλ πειαηψλ θαη έθδνζεο ινγαξηαζκψλ. 

 

Δθφζνλ ππάξρεη ρψξνο ππνδνρήο, πξέπεη λα ππάξρεη θαζηζηηθφ, 

ζαιφλη ή θαη ρψξνο ηειεφξαζεο. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρνπλ 

θνηλφρξεζηα WC θαη γηα ΑΜΔΑ, ρψξνο απνζήθεπζεο, 

απνζθεπψλ, ζπξίδα θχιαμεο ηηκαιθψλ θαη βεζηηάξην. 

Έρεη πξνβιεθζεί 

Πξέπεη λα ππάξρεη δηακνξθσκέλε πξνζήθε, φπνπ ζα εθηίζεληαη 

ηνπηθά, απζεληηθά πξντφληα, θαζψο επίζεο θαη πξντφληα 

ρεηξνηερλίαο θ.α. Απηά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έληππν 

ζηα αγγιηθά θαη ζε κία αθφκε γιψζζα, θαη λα δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαγσγφ, ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, δηάζεζεο. 

Έρεη πξνβιεθζεί 

Δγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ γηα ηνπο ζεξκνχο κήλεο ηνπ ρξφλνπ.  

 

Θα ηνπνζεηεζνχλ 

αλεκηζηήξεο 

νξνθήο 
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4.1.2 Υψξνη Δζηίαζεο 

Οη ρψξνη ηνπ πξσηλνχ θαη ησλ γεπκάησλ ζα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην αλνηρηνί ζην 

επξχ θνηλφ άζρεηα κε ην εάλ είλαη πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ ή φρη ζε αληίζεζε κε 

παιαηφηεξε πξαθηηθή πνπ ηνπο ήζειε απνκνλσκέλνπο απφ ηελ εμσηεξηθή θίλεζε ηνπ 

μελνδνρείνπ κε ζθνπφ λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ έλνηθν θαη κφλν.  

 

 

Δηθόλα 24 Ο ρψξνο ηνπ εζηηαηνξίνπ 

Έλαο άιινο ηνκέαο ζηνλ νπνίν δίλεηαη κεγάιε βαξχηεηα, αθνξά ζηελ δηακφξθσζε 

ρψξσλ θαηάιιεισλ γηα δηνξγάλσζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ζεκηλαξίσλ, 

ζπλεδξίσλ, δεμηψζεσλ, εθζέζεσλ θαη ινηπψλ επηρεηξεκαηηθψλ ή θνηλσληθψλ 

εθδειψζεσλ.  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη πνιπιεηηνπξγηθνί ρψξνη (ρψξνη πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ), πξνθεηκέλνπ ην μελνδνρείν λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ζηελ πηζαλή δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο παξάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έιιεηςεο 

ρψξνπ, βαζηθέο ρξήζεηο ελφο μελνδνρείνπ, φπσο απηή ηεο εζηίαζεο θ.ι.π. 

ιεηηνπξγνχλ ζε πνιπιεηηνπξγηθνχο ρψξνπο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

παξνρήο θαη άιισλ ππεξεζηψλ.  



                                                                                                   

 

 

55 

 

Δηθόλα 25 Ο ρψξνο ηεο θαθεηέξηαο. Έρνπλ δεκηνπξγεζεί αλνίγκαηα ζε φιν ην κήθνο 

ηνπ ρψξνπ ψζηε ην εζηηαηφξην λα είλαη θσηεηλφ θαη λα αεξίδεηαη ηνπο θαινθαηξηλνχο 

κήλεο. 

 

Δηθόλα 26 Διάρηζηε απφζηαζε εηδψλ πγηεηλήο κεηαμχ ηνπο 0,15 κ. 
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Πίλαθαο 9 Πξνδηαγξαθέο Υψξσλ Δζηίαζεο  

Οη ψξεο θαη ε πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα είλαη αλαξηεκέλεο 

ζηελ είζνδν ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνια δηαθξηηέο.  

 

Δίδε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο αίζνπζαο (βάδα, 

θεξνπήγηα, θα.) ή σο δνρεία ζεξβηξίζκαηνο (π.ρ. θεξακηθά κπσι 

γηα ζαιάηεο, ειηέο, θιπ. – ςάζηλα θαιαζάθηα γηα ςσκί, θιπ.) πξέπεη 

λα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπηθά εξγαζηήξηα. 

 

Πξέπεη λα ιακβάλεηαη θξνληίδα γηα ηελ άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ 

πειάηε, ψζηε ην γεχκα λα είλαη επράξηζην θαη λα πξνβάιιεηαη 

/αλαδεηθλχεηαη ε ηνπηθή θηινμελία. 

 

Πξναηξεηηθά κπνξεί λα ππάξρνπλ πξντφληα ρεηξνηερλίαο φπσο 

θεξνπιαζηηθήο, αγγεηνπιαζηηθήο, θιπ. Σα πξντφληα ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ έληππν κεηαθξαζκέλν θαη ζηα αγγιηθά θαη ζα 

δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξαγσγφ, ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο & 

δηάζεζεο, θιπ.  

 

Όηαλ ππάξρεη κνπζηθή πξέπεη λα είλαη δηαθξηηηθή. 
 

ην ρψξν ηεο ηξαπεδαξίαο, πξναηξεηηθά κπνξεί λα πξνβιεθζεί 

εηδηθφο ρψξνο – δηακνξθσκέλε πξνζήθε, γηα ηελ έθζεζε ζην θνηλφ 

ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο ή πξντφλησλ 

ρεηξνηερλίαο, κε αλάινγν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ.  

 

Πξναηξεηηθά, σο ρεηξνλνκία θαιήο θηινμελίαο κπνξεί λα 

πξνζθέξεηαη ζηνπο πειάηεο έλα ηνπηθφ απεξηηίθ, ή έλα κηθξφ 

νξεθηηθφ 

 

 

 

.  
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4.2 Σππηθφο Όξνθνο 

Ο ηππηθφο φξνθνο ηνπ μελνδνρείνπ εκθαλίδεηαη ζε ηέζζεξηο νξφθνπο, κε εκβαδφ 

454,00 η.κ. έθαζηνο. Αλαιπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε νξφθνπ ζηνλ πίλαθα , 

θαη ζηα ζρέδηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

Δηθόλα 27 Πξννπηηθφ ζρέδην ηνπ μελνδνρείνπ 

 

Δηθόλα 28 Κάηνςε ηνπ ηππηθνχ νξφθνπ 
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4.1.3 Γηάδξνκνη 

χκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ε πξφζβαζε ζηα δσκάηηα γίλεηαη κέζσ επξχρσξσλ 

δηαδξφκσλ ρσξίο ην αηειείσην κήθνο ησλ μελνδνρείσλ ηνπ '50 ή ηνπ '70, κε 

θαζηζηηθά, ψζηε λα κπνξεί θαλείο λα ζηαζεί θαη λα πεξηκέλεη θάπνηνλ πνπ 

εηνηκάδεηαη. Έηζη απνθεχγνληαη γεληθά ηα θηίξηα κε πνιχ κεγάιν πιάηνο πνπ 

αλαγθαζηηθά νδεγνχλ ζε πνιινχο εζσηεξηθνχο ζθνηεηλνχο ρψξνπο.  

Σν μελνδνρείν ηεο κειέηεο αλήθεη ζε απηή ηε θαηεγνξία ζηελφκαθξσλ θηηξίσλ, θαη 

αλαπφθεπθηα δελ  κπνξνχκε λα απνθχγνπκε θαη ηνλ ήδε κεγάινπ κήθνπο δηάδξνκν.  

Πέξαλ ηεο εζσηεξηθήο δηαθφζκεζεο κε ρξψκαηα πνπ ζα θψηηδαλ ην ρψξν ηνπ 

δηαδξφκνπ, ζα κπνξνπζε λα δεκηνπξγεζεί έλα αίζξην ζην ηέηαξην φξνθν ηνπ 

μελνδνρείνπ θαηά κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ, κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

θηηξίνπ, ηελ θσηεηλφηεηα θαη ηνλ αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ.  

 

 

Δηθόλα 29 Ο δηάδξνκνο ζα είλαη καθξφζηελνο κε απνηέιεζκα ζην θέληξν λα πξέπεη 

λα ελίζρχζνπκε κε ηερλεηφ θσηηζκφ 
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Δηθόλα 30 ν δηάδξνκνο ηνπ νξφθνπ είλαη πιάηνπο 2.30 κ. θαη αθνινπζεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη ν ΔΟΣ 

 

4.1.4 Τπλνδσκάηην 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην δεχηεξν θεθάιαην ην μελνδνρείν έρεη δχν ηχπνπο δσκαηίσλ. 

Σα δηακέξηζκα Σχπνπ Α δηαζέηνπλ κηθξφηεξν θαζίζηηθν θαη ππλνδσκάηην ζε ζρέζε 

κε ηα δηακεξίζκαηα Σχπνπ Β. Πιενλεθηνχλ φκσο ιφγσ ηεο ζέαο πξνο ηε ζάιαζζα. 

Σν εκβαδφλ ηνπ δσκαηίνπ Α είλαη 32,85 η.κ. θαη ηνπ δσκαηίνπ ηχπνπ Β 39,00 η.κ. 

Ζ θηινζνθία πνπ αθνινπζήζεθε ζρεηηθά κε ηηο επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνπκε  ήηαλ ν 

ρψξνο λα είλαη εληαίνο. Αθφκα θαη νη ρψξνη πνπ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απηφ λα 

γίλεηαη κε ειαθξία ζηνηρεία. Υαξαθηεξηζηηθά, ζην κπάλην ηνπνζεηείηαη αδηαθαλήο 

παινπίλαθαο αληη ηνηρνπνηίαο, ελψ ην ππλνδσκάηην δηαρσξίδεηαη απφ ην θαζηζηηθφ 

κφλν κε κηα μχιηλε πέξγθνια.  

Σα παηψκαηα ζα αληηθαηαζηαζνχλ κε θεξακηθά πιαθάθηα. Δπίζεο ν εμνπιηζκφο ηνπ 

δσκαηίνπ ζα ζρεδηαζηεί κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο θαινθαηξηλνχ, αλάιαθξνπ 

δσκαηίνπ, πνπ δελ ζα εγθισβίδεη ηνλ επηζθέπηε. Με ηα κεγάια αλνίγκαηα πνπ έρνπλ 

πξνβιεθηεί ν ρψξνο ζα είλαη θσηεηλφο θαη ζα αεξίδεηαη επαξθψο. 
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Πίλαθαο 10 Διάρηζηα κεγέζε ρψξσλ 

Διάρηζην εκβαδφλ δσκαηίνπ 7,50 κ2 

Γσκάηηα κνλφθιηλα θάησ ησλ 10 κ2 

Γσκάηηα δίθιηλα κεηαμχ 10 θαη 13 κ2 

Γσκάηηα ηξίθιηλα άλσ ησλ 13,50 κ2   

Διάρηζην εκβαδφλ κνλφρσξνπ επηπισκέλνπ δηακεξίζκαηνο  18 κ2 (δχν θιίλεο). 

Διάρηζηε απφζηαζε εηδψλ πγηεηλήο κεηαμχ ηνπο  0,15 κ. 

 

 

 

Δηθόλα 31 Κάηνςε ηππηθνχ δηακεξίζκαηνο ηχπνπ Β 
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Δηθόλα 32 Κάηνςε ηππηθνχ Γηακεξίζκαηνο ηχπνπ Α 
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4.1.5 Λνπηξφ 

Σν ινπηξφ ηνπ δσκαηίνπ (φκνην θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο) πέξα απφ ηηο βαζηθέο 

παξνρέο πνπ δηέζεηε, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηηο ζχγρξνλεο ξηάζεηο πνπ επηηάζνπλ 

ην ινπηξφ λα απνθηά έλα ξφιν ζεκαληηθφ σο ρψξνο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ πιένλ είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηηο αλαγθαίεο. ρεηηθά κε ηε δηαθφζκεζε θαη δηαξξχζκηζή ηνπ 

είλαη ηέηνηα πνπ πξνδηαζέηεη ηνλ ρξήζηε λα ην αληηκεησπίζεη ζαλ ρψξν ραιάξσζεο 

θαη αλάπαπζεο. Σα αλνίγκαηα ησλ ινπηξψλ ζα θνηηάδνπλ πξνο ην θσηαγσγφ, 

δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα γίλεη θάπνηα αιιαγή ζε απηφ ην ηνκέα. 

 

Πίλαθαο 11 πγθξηηηθφο Πίλαθαο ησλ δχν ηχπσλ ινπηξψλ 

 

 

Σχπνο Γσκαηίνπ Α 

Γηαζηάζεηο 3.00 * 1.90 

 Βαζηθφο Δμνπιηζκφο 

Νηπηήξαο 

Νηνπδηέξα 

Λεθάλε 

 

 

 

Σχπνο Γσκαηίνπ Β 

Γηαζηάζεηο 2.60 * 1.90 

 Βαζηθφο Δμνπιηζκφο 

Νηπηήξαο 

Νηνπδηέξα 

Λεθάλε 
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Πίλαθαο 12 Πξνδηαγξαθέο Τπεξεζηψλ Γσκαηίνπ ζχκθσλα κε ηνλ Δ.Ο.Σ 

Σα δσκάηηα (ζε μελνδνρεία φισλ ησλ ηχπσλ) πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ mini bar θαη ζηεγλσηήξα καιιηψλ, πνπ πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζσζηά θαη λα ζπληεξνχληαη. 

 

ε θάζε δσκάηην πξέπεη λα ππάξρεη ζπζθεπή ηειεθψλνπ, θαη ε 

δπλαηφηεηα θιήζεο γξακκήο εμσηεξηθήο ή εζσηεξηθήο, θαζψο 

θαη ππνδνρή γηα ζχλδεζε INTERNET. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ηειεθψλνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζρεηηθφ έληππν ζε εκθαλέο 

ζεκείν.  

 

ε θάζε δσκάηην πξέπεη λα ππάξρνπλ θαιαίζζεηα έληππα κε 

πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

θαζψο επίζεο θαη πξνηξνπέο, ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο απηά κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ.  

 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε πιαζηηθνχ ζηνλ εμνπιηζκφ θαη ηνλ 

ηκαηηζκφ ησλ δσκαηίσλ. Δηδηθφηεξα, ηα ιεπθά είδε ζα πξέπεη λα 

είλαη 100% βακβαθεξά, ηα πιηθά ησλ καμηιαξηψλ απφ πνχπνπιν 

ή βακβάθη ή θπζηθφ ιάηεμ, νη θνπβέξηεο απφ ηελ ηνπηθή 

βηνηερλία. ηα ζηξψκαηα πξέπεη λα ππάξρεη αδηάβξνρε 

επέλδπζε. 

 

ην δσκάηην πξέπεη λα ππάξρεη επηπιένλ ηξαπέδη-γξαθείν, 

θαξέθια ή θαλαπέο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ 

εμππεξεηνχληαη ζην δσκάηην. Ζ ληνπιάπα πξέπεη λα δηαζέηεη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ή ηέζζεξηο θξεκάζηξεο αλά άηνκν. 

 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνγελεηψλ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα παηδηθφ θξεβάηη θαη 

έλα παηδηθφ θάζηζκα. 

 

ε θάζε θξεβάηη πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν καμηιάξηα. 
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4.3 Γψκα  

ην δψκα (εκβαδφλ 445,00 η.κ.) πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θσνβνιηαηθψλ πάλει. 

Σν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (27,14) kWp ζα έρεη κέζε εηήζηα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

1420(kWh/KWp) θαη ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθή ελέξγεηα 38.539 kWh. Σα έζνδα 

απφ ηελ πψιεζε ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο ζα είλαη 16.148€ εηεζίσο.  Απφ ην 

ζχλνιν ηνπ δψκαηνο ζα θαιπθηνχλ 192 η.κ. γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θσνβνιηαηθψλ 

πάλει.  

Μηα δεχηεξε επέκβαζε γηα ην δψκα είλαη ε δεκηνπξγία αίζξηνπ θαηά κήθνο ηνπ 

δηαδξφκνπ ηνπ ηέηαξηνπ νξφθνπ, ψζηε λα παξέρεηαη ζε απηφλ θπζηθφο θσηηζκφο θαη 

αεξηζκφο.  

 

 

Δηθόλα 33 Κάηνςε Γψκαηνο 
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4.4 Τπφγεην 

Σν ππφγεην ρσξίδεηαη ζε δχν ηνκείο. Ο πξψηνο ζα είλαη ν ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ 

απηνθηλήησλ ησλ πειαηψλ ηνπ μελνδνρείνπ. Ο ρψξνο ζα έρεη δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο 

10 απηνθηλήησλ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππαίζξην ρψξν ζηάζκεπζεο θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ ζην ηνκέα απηφ.  

Ο δεχηεξνο ηνκέαο είλαη νη ρψξνη απνζήθεπζεο ηνπ μελνδνρείν. Γεδνκέλνπ ηεο 

απξαμίαο ηνπ μελνδνρείνπ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ζα πξέπεη λα απνζεθεχεηαη ν 

εμνπιηζκφ ηνπ ηνπο κήλεο απηνχο 

 

Δηθόλα 34 Ο ρψξνο ησλ απνζεθψλ ζην ππφγεην. 
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Δηθόλα 35 Ο ππφγεηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο ηνπ μελνδνρείνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΜΔΛΔΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΗΚΩΝ PANEL 

 

 

Δηζαγσγή 

Σα θσηνβνιηατθά (PV) είλαη δηαηάμεηο πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα απ‟ 

επζείαο ζε ειεθηξηθή, ρσξίο ηε ρξήζε θαπζίκσλ θαη κε πνιχ κηθξή παξαγσγή 

ξππαληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Μεηά απφ ηέζζεξηο δεθαεηίεο 

έξεπλαο, ηα θσηνβνιηατθά βξήθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

εθαξκνγψλ. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηερλνινγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη 

ηα αθφινπζα:  

 

1. Έρνπλ κέζν ρξφλν δσήο ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα ρξφληα. 

2. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο κηθξέο θαη κεγάιεο εθαξκνγέο. 

3. Παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ milliwatt έσο megawatt.  

4. Δίλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπο ζε πεξηνρέο φπνπ είλαη αδχλαηε ε ηξνθνδφηεζή 

ηνπο κε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ην δίθηπν.  

5. Ζ ηερλνινγία ηνπο είλαη αξθεηά πςειή θαη γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γίλεηαη 

καδηθή ε παξαγσγή ηνπο γηα λα ηξνθνδνηείηαη κε απηά ε αγνξά.  

 

Ωζηφζν, αλ θαη ηα θσηνβνιηατθά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απφ ηερληθήο απφςεσο λα 

απνηειέζνπλ ηελ θπξηφηεξε πεγή ελέξγεηαο ήπηαο κνξθήο, απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο 

δελ είλαη ηφζν αληαγσληζηηθά ιφγσ ηνπ πςεινχ ηνπο θφζηνπο.  

 Σα θσηνβνιηατθά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηα θηήξηα ή θαη λα ελζσκαησζνχλ ζην 

θέιπθφο ηνπο. Με ηε ρξήζε ησλ θσηνβνιηατθψλ εμνηθνλνκείηαη κεγάιν πνζφ 

ελέξγεηαο, θαζψο ηα θηήξηα κεηαηξέπνληαη ζε κηθξνχο «παξαγσγνχο» ελέξγεηαο.  

 

 

Απφ αξρηηεθηνληθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πιεπξάο ηα θσηνβνιηατθά ζηα θηήξηα 

ζήκεξα:  
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1. Έρνπλ επειημία ζηελ επηθάλεηα ηνπνζέηεζήο ηνπο θαη είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή 

ηνπο θαη ζε ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.  

2. Παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηηο ψξεο αηρκήο, κεηψλνληαο θαη‟ επέθηαζε ηηο 

απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηζκφ.  

3. Μπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιε ή κεγάιν κέξνο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ 

θηεξίνπ ζην νπνίν έρνπλ εγθαηαζηαζεί.  

4. Μπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζπλήζε πιηθά ησλ θηηξίσλ, δηαδξακαηίδνληαο 

δηπιφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

5. Παξέρνπλ κηα αηζζεηηθή φςε ζην θηήξην κε έλα θαηλνηφκν ηξφπν.  

6. Γελ επεξεάδνπλ νχηε επεξεάδνληαη απφ ηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

ζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην θηήξην.  

7. Μεηψλνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ θηηξίσλ.  

 

 

5.1 Γνκή Φσηνβνιηαηθνχ πζηήκαηνο 

Φσηνβνιηατθό ζηνηρείν: Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

φηαλ δέρεηαη αθηηλνβνιία. Λέγεηαη αθφκα Φ/Β θχηηαξν ή Φ/Β θπςέιε (PV cell). 

 

Φσηνβνιηατθό πιαίζην: Έλα ζχλνιν Φ/Β ζηνηρείσλ πνπ είλαη ειεθηξνληθά 

ζπλδεδεκέλα. Απνηειεί ηε βαζηθή δνκηθή κνλάδα ηεο Φ/Β γελλήηξηαο (PV module).  

 

Φσηνβνιηατθό παλέιν: Έλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β πιαίζηα, πνπ έρνπλ 

πξνθαηαζθεπαζηεί θαη ζπλαξκνινγεζεί ζε εληαία θαηαζθεπή, έηνηκε γηα λα 

εγθαηαζηαζεί ζε Φ/Β εγθαηάζηαζε (PV panel). 

 

Φσηνβνιηατθή ζπζηνηρία: Μηα νκάδα απφ Φ/Β πιαίζηα ή παλέια κε ειεθηξηθή 

αιιεινζχλδεζε, ηνπνζεηεκέλα ζπλήζσο ζε θνηλή θαηαζθεπή ζηήξημεο (PV array). 

 

Φσηνβνιηατθή γελλήηξηα: Σα Φ/Β πιαίζηα απφ (ζπλήζσο 30 έσο 36) εξκεηηθά 

ζθξαγηζκέλα Φ/Β ζηνηρεία κέζα ζε εηδηθή δηαθαλή πιαζηηθή χιε, ησλ νπνίσλ ε 

κπξνζηηλή φςε πξνζηαηεχεηαη απφ αλζεθηηθφ γπαιί. Ζ θαηαζθεπή απηή πνπ δελ 

μεπεξλά ζε πάρνο ηα 4 κε 5 ρηιηνζηά, ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζε πιαίζην αινπκηλίνπ. 



                                                                                                   

 

 

69 

Σα ζηνηρεία εζσηεξηθά είλαη ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά ή παξάιιεια αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνγή. 

 

Καηαζθεπή ζηήξημεο: Σα Φ/Β πιαίζηα πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηεζνχλ / 

πξνζαξκνζηνχλ ζην ζεκείν εγθαηάζηαζήο ηνπο εθνδηάδνληαη κε εηδηθέο θαηαζθεπέο. 

Οη θαηαζθεπέο απηέο ζηήξημεο πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο 

αληνρή ζηα θνξηία πνπ πξνέξρνληαη απφ ην βάξνο ησλ πιαηζίσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο 

αλέκνπο, λα κελ πξνθαινχλ ζθηαζκφ ζηα πιαίζηα, λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε ζηα 

πιαίζηα, αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

 

πζηήκαηα κεηαηξνπήο ηζρύνο (inverters): Σα Φ/Β πιαίζηα παξάγνπλ ζπλερέο 

ξεχκα ελψ ηα θνξηία θαηαλαιψλνπλ ελαιιαζζφκελν ξεχκα. Γηα ηελ κεηαηξνπή ηεο 

ηζρχνο ζηα Φ/Β ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη αληηζηξνθείο (inverters) ζπλερνχο ζε 

ελαιιαζζφκελν (DC/AC). θνπφο ησλ ζπζηεκάησλ κεηαηξνπήο ηζρχνο είλαη ε 

θαηάιιειε ξχζκηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε ηξνθνδνζία ησλ δηάθνξσλ θαηαλαιψζεσλ. Σα ζεκαληηθφηεξα 

θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ αληηζηξνθέα είλαη: 

 

 αμηνπηζηία 

  ελεξγεηαθή απφδνζε 

 νη αξκνληθέο παξακνξθψζεηο 

 ην θφζηνο 

  ε ζπκβαηφηεηα κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ 

 

  ε έλα ηππηθφ Φ/Β ζχζηεκα ν αληηζηξνθέαο (ή αληηζηξνθείο) ηνπνζεηείηαη ζε 

απφζηαζε απφ ηα Φ/Β πιαίζηα ζε ζηεγαζκέλν ρψξν. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη 

θαισδηψζεηο είλαη ζπλερνχο ξεχκαηνο. 
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5.2 Ζιηαθφ Γπλακηθφ 

Σν ειηαθφ δπλακηθφ  ηεο πεξηνρήο ηεο Κχζλνπ (γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: 

37°24'43" North, 24°25'47" East) πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=en&map=europe). 

 

Οη ηηκέο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζθέξεη ε ηζηνζειίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κεηαβάιινληαη απφ 13 έσο 16 (%). Κνληηλφηεξε πεξηνρή απφ ηηο θαηαρσξεκέλεο 

είλαη ε χξνο. 

 

 

Δηθόλα 36 Πίλαθαο θαη Γηάγξακκα ηεο κέζεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο αλά κήλα ζχκθσλα κε κεηξήζεηο ζην λεζί ηεο χξνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

Month 

Irradiation 

at 

inclination: 

(Wh/m2/day) 

Opt. angle 

Jan 3143 

Feb 3618 

Mar 4637 

Apr 5682 

May 6137 

Jun 6694 

Jul 6685 

Aug 6462 

Sep 6082 

Oct 4655 

Nov 3157 

Dec 2749 

Year 4981 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=en&map=europe
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Ο παξαθάησ πίλαθαο απεηθνλίδεη ην ειηαθφ δπλακηθφ αλά 15 ιεπηά θαηά ηε δηάξθεηα 

κίαο ηππηθήο εκέξαο ελφο επηιεγκέλνπ κήλα (Ηαλνπάξηνο), ιακβάλνληαο ππφςε ηε 

ζεσξνχκελε θιίζε θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ. Πηζαλέο ζθηάζεηο απφ 

ηνπηθά εκπφδηα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο ηηκέο. Σα απνηειέζκαηα απηά 

επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 37 Γξάθεκα κε πηζαλέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε 

ησλ θςηνβνιηαηθψλ παλει. 
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Time 

Global Irr. 

clear sky 

(W/m2) 

Global 

Irradiance 

(W/m2) 

Beam 

Irradiance 

(W/m2) 

Diffuse 

Irradiance 

(W/m2) 

Reflected 

Irradiance 

(W/m2) 

7.12  10  12  0  12  0  

7.38  22  26  0  26  0  

7.62  115  83  36  47  1  

7.88  182  125  58  66  1  

8.12  244  164  82  80  1  

8.38  306  202  107  94  1  

8.62  367  239  132  106  2  

8.88  426  274  156  116  2  

9.12  482  307  179  126  2  

9.38  534  338  202  134  2  

9.62  583  367  223  141  2  

9.88  628  393  242  148  3  

10.12  669  416  260  153  3  

10.38  705  437  276  158  3  

10.62  736  454  290  162  3  

10.88  762  469  301  165  3  

11.12  783  481  311  167  3  

11.38  799  490  318  169  3  

11.62  810  496  323  170  3  

11.88  815  499  325  171  3  

12.12  815  499  325  171  3  

12.38  810  496  323  170  3  

12.62  799  490  318  169  3  

12.88  783  481  311  167  3  
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Πίλαθαο 13 Σν ειηαθφ δπλακηθφ αλά 15 ιεπηά θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ηππηθήο εκέξαο 

ελφο επηιεγκέλνπ κήλα (Ηαλνπάξηνο), ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεσξνχκελε θιίζε θαη 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ 

 

13.12  762  469  301  165  3  

13.38  736  454  290  162  3  

13.62  705  437  276  158  3  

13.88  669  416  260  153  3  

14.12  628  393  242  148  3  

14.38  583  367  223  141  2  

14.62  534  338  202  134  2  

14.88  482  307  179  126  2  

15.12  426  274  156  116  2  

15.38  367  239  132  106  2  

15.62  306  202  107  94  1  

15.88  244  164  82  80  1  

16.12  182  125  58  66  1  

16.38  115  83  36  47  1  

16.62  62  47  18  29  0  

16.88  24  19  7  13  0  
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5.3 Δλεξγεηαθή Απφδνζε 

 

Ο ράξηεο πνπ παξνπζηάδεη ην ειηαθφ δπλακηθφ ζηε ρψξα καο παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ: 

 

 

Δηθόλα 38 Σν Ζιηαθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδνο 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

75 

Οη παξαθάησ ηηκέο πξνθχπηνπλ απφ ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=en&map=europe). 

 

Έρνπλ ζεσξεζεί απζηεξά απψιεηεο ηεο ηάμεσο ηνπ 10% γηα ην ζχζηεκα. 

 
Fixed system: inclination=30°, orientation=0° (optimum) 

Month Ed  Em  Hd Hm  

Jan  2.60 80.6 3.12 96.7 

Feb  298 83.4 3.62 101 

Mar  3.76 116 4.64 144 

Apr  4.51 135 5.68 171 

May  4.76 147 6.14 190 

Jun  5.07 152 6.69 201 

Jul  5.01 155 6.68 207 

Aug  4.87 151 6.48 201 

Sep  4.67 140 6.09 183 

Oct  3.67 114 4.64 144 

Nov  2.55 76.4 3.14 94.1 

Dec  2.25 69.8 2.72 84.3 

 
Yearly 

average  
3.90  118  4.98  151  

Total for 

year 
1420  1820  

 

  

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh) 

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh) 

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system 

(kWh/m2) 

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given system (kWh/m2) 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/pvest.php?lang=en&map=europe
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5.4 Απφζβεζε Δπέλδπζεο 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο 

βάζεη ηεο ειηνθάλεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. 

 

Φ/Β ΤΣΗΜΑ 27,14 kWp (ΣΑΘΔΡΔ ΒΑΔΙ) 

ΜΔΖ ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ 

(kWh/KWp) 
1.420 

ΔΣΖΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

(kWh/έηνο) 
27,14 * 1420 = 38.539 

ΔΣΖΗΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΩΛΖΖ ΡΔΤΜΑΣΟ (€) 38.539 * 0,419 = 16.148 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΩΛΖΖ ΡΔΤΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΔΗΚΟΑΔΣΟΤ ΤΜΒΑΖ 

(€)(ρσξίο ηηο αλαπξνζαξκνγέο) 

16.148 * 20 = 322.960 

 

εκεηψλεηαη φηη ε ηζρχνπζα ηηκή αγνξαπσιεζίαο ηεο kWh απφ ην ΓΔΜΖΔ απφ ην 

Φεβξνπάξην 2011 είλαη 0,419 €/kWh γηα Φ/Β ζηαζκνχο νλνκαζηηθήο ηζρχνο άλσ ησλ 

100 kWp ζην επεηξσηηθφ δίθηπν θαη ζηα δηαζπλδεδεκέλα λεζηά θαη 0,373 €/kWh γηα 

ζηαζκνχο ηζρχνο κηθξφηεξεο ησλ 100 kWp. Γηα ηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά, φπσο 

είλαη ε Κχζλνο, ε ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή αλεμαξηήησο ηεο ζπλνιηθήο ηζρχπο ηνπ 

ζηαζκνχ θαη αλέξρεηαη ζε 0,441 €/kWh. Σν ζπκβφιαην αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κε ην ΓΔΜΖΔ έρεη δηάξθεηα 20 έηε. 

 

5.5 Βαζηθφο Δμνπιηζκφο 

Γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ Φ/Β ζηαζκνχ ελδεηθηηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

πνιπθξπζηαιιηθά Φ/Β πάλει PowerPlus ηνπ γεξκαληθνχ νίθνπ Conergy.  

Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο Φ/Β γελλήηξηεο ζε 

ελαιιαζζφκελν ξεχκα πνηφηεηαο δηθηχνπ ΓΔΖ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηζηξνθείο 

DC / AC. Δλδεηθηηθά πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ αληηζηξνθείο SMA 

Sunny Tripower 12000TL/15000TL.  
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Οη βάζεηο ζηήξημεο είλαη ζηαζεξνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη είλαη θαηάιιειεο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο Φ/Β πιαηζίσλ θαη είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο γηα εθαξκνγέο 

κηθξήο σο θαη κεγάιεο θιίκαθαο.  Βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ βάζεσλ απηψλ είλαη 

φηη πξνζθέξνπλ γξήγνξε ζπλαξκνιφγεζε, πςειή αμηνπηζηία θαη αληνρή. Δλδεηθηηθά 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη βάζεηο Exalco Sunergy. Δλαιιαθηηθά, γηα επίηεπμε θαιχηεξεο 

απφδνζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζχζηεκα ειηνπαξαθνινπζεηψλ (trackers) κε 

πςειφηεξν θφζηνο. Ζ πεξίπησζε απηή δε ζα κειεηεζεί ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

5.6 Γηαζηαζηνιφγεζε 

Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην software Sunny Design ηεο SMA γηα ηε δηαζηαζηνιφγεζε 

ησλ αληηζηξνθέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πάλει πνπ επηιέρζεθαλ. Να ζεκεησζεί φηη ε 

δηαζηαζηνιφγεζε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αληίζηνηρν ηξφπν γηα Φ/Β 

πιαίζηα ή αληηζηξνθείο δηαθνξεηηθνχ θαηαζθεπαζηή. 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχκε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαζηαζηνιφγεζεο 

θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα: 

 

Δηθόλα 39 Βέιηηζε γσλία θιίζεο βηβιηνγξαθηθά θπκαίλεηαη απφ 15
ν
 έσο 30

ν
. ε 

πξαθηηθφ επίπεδν γηα ην παξάδεηγκα ηνπ μελνδνρείνπ πξνθχπηεη 25
ν
 . 
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Δηθόλα 40 Θα θαιπθηνχλ 195,2 κ
2 

επηθάλεηαο ηεο νξνθήο. Πεξηκεηξηθά ηεο θάηνςεο 

ηεο νξνθήο πξέπεη λα ππάξρεη 1κέηξν αλεκπφδηζην απφ θσηνβνιηαηθά πιαίζηα γηα 

ιφγνπο αζθαιείαο   

 

Δηθόλα 41 Ζ εηήζηα ελεξγεηαθή απφδνζε δηαθνξνπνηείηαη ειάρηζηα απφ απηή πνπ 

είρακε ππνινγίζεη απφ ην site ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο επεηδή ζαλ πεξηνρή έρνπκε 

θαηαρσξήζεη ελδεηθηηθά ηελ Αζήλα (πεξηνξηζκέλεο επηινγέο απφ ην ινγηζκηθφ). 

Απηφ, σζηφζν, δελ επεξεάδεη ηελ νξζή δηαζηαζηνιφγεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 

Δηζαγσγή 

ηα πιαίζηα επηζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαινχκαζηε λα αλαλεψζνπκε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

θηηξίνπ, θπξίσο δηφηη ν ππάξρσλ έρεί θαηαζηξαθεί, θαη επηπξφζζεηα δηφηη νη 

πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζα πξνζέδηδαλ ζην μελνδνρείν 

κεγάια νθέιε. 

Όπσο θαηεγξάθεζαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ην θηήζκα παξνπζηάδεη βαζηθέο 

ειιείςεηο ζε εμνπιηζκφ, ζπγθεληξσηηθά απηέο απξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα. 

Πίλαθαο 14 πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε θαηεζηξακκέλνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 

ηνπ μελνδνρείνπ θαη πξνηάζεηο λέσλ εθαξκνγψλ 

Καηεζηξακκέλα Κνπθψκαηα – 

Ταινπίλαθεο 

Σνπνζέηεζε Θεξκνκνλσηηθψλ θνπθσκάησλ 

θαη δηπιψλ παινπηλάθσλ 

Απνπζία Θεξκνκφλσζεο Δθαξκνγή ζεξκνκφλσζεο θηηξηαθνχ 

θειχθνπο 

Απνπζία ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ ησλ 

ρψξσλ 

Σνπνζέηεζε Αλεκηζηήξσλ νξνθήο θαη 

ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ. 

θίαζηξα Σνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ θάζεησλ ζηαζεξψλ 

ζθίαζηξσλ (ζηαζεξέο πεξηζηξεθφκελεο 

πεξζίδεο) 

θνηεηλνί ρψξνη ζηνπο δηαδξφκνπο Σνπνζέηεζε Αηζξίνπ ζην ηέηαξην φξνθν 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ πιαηίσλ ζην 

δψκα ηνπ θηηξίνπ 

Φζνξά παησκάησλ Γελ ζα ηνπνζεηήζνπκε πνπζελά μχιν 
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6.1 Θεξκνκφλσζε Κηηξηαθνχ Κειχθνπο 

Σν ζχζηεκα εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο εθαξκφδεηαη επελδχνληαο εμσηεξηθά ην 

θηήξην κε ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ζπλήζσο απφ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε ή 

πεηξνβάκβαθα, ην νπνίν «ζνβαηίδεηαη» κε έλα εηδηθφ ειαζηηθφ πνιχ ηζρπξφ ζηεγαλφ 

επίρξηζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ειαρηζηνπνηνχληαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο ηνπ θηεξίνπ 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αιιά θαη ε εηζξνή ζεξκφηεηαο ην θαινθαίξη απφ ην 

πεξηβάιινλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Κίλεηξα γηα ηελ επηινγή εμσηεξηθήο 

ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξίνπ απνηεινχλ ηα εμήο. 

 Πίλαθαο 15 Θεξκηθή αγσγηκφηεηα ζε ζπλάξηεζε κε ην πάρνο ηνπ πεηξνβάκβαθα 

ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ. 

 

 

Πίλαθαο 16 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ 

πεηξνβάκβαθα ζηελ πξφζνςε. 
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Πίλαθαο 17 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο θνζηνινγίνπ ηνπνζέηεζεο ζεξκνκνλσηηθνχ 

θειχθνπο 

Καιππηφκελα Σεηξαγσληθά 110κ*3κ*4=1320 η.κ. 

Κφζηνο πιηθψλ θαη εξγαζίαο / η.κ. 30€/η.κ. 

πλνιηθφ Κφζηνο 39.600€ 

 

 

6.2 Αλεκηζηήξεο Οξνθήο 

ε φια ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ, φπσο επίζεο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ζα ηνπνζεηεζνχλ αλεκηζηήξεο νξνθήο. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη επηηαθηηθή  φηαλ δελ 

ππάξρεη δηαπεξαηφηεηα αλνηγκάησλ ζηελ θαηαζθεπή, ή θάπνηεο πνιχ δεζηέο εκέξεο 

πνπ πξέπεη λα δηαηεξήζνπκε ηα παξάζπξα θιεηζηά, ή αθφκε θαη γηα λα εληζρχζνπκε 

ηε θπζηθφ αεξηζκφ εκέξεο κε άπλνηα, ε θίλεζε ηνπ αέξα ζην εζσηεξηθφ ηεο 

θαηνηθίαο εληζρχεηαη κε ηε ρξήζε αλεκηζηήξσλ. Ζ ρξήζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο, 

εληζρχεη ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ, κε ειάρηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Δπί πιένλ ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ζεξκηθήο άλεζεο ζε ζεξκνθξαζίεο 

πςειφηεξεο απφ ηηο ζπλήζεηο (πεξίπνπ 2-3νC), θαζψο κε ηελ θίλεζε ηνπ αέξα πνπ 

δεκηνπξγείηαη κεηαθέξεηαη ζεξκφηεηα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. 

Πίλαθαο 18 πγθξηηηθφο πίλαθαο θφζηνπο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξα / θιηκαηηζηηθνχ 

ΤΓΚΡΙΗ Κόζηνο  Δθπνκπέο 

ΓΙΑ ΩΡΙΑΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ιεηηνπξγίαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

Αλεκηζηήξαο Οξνθήο 
0,43 ιεπηά 86 ιεπηά 

(50 W) 

Κιηκαηηζηηθό  
55 γξακκάξηα 980 γξακκάξηα 

(9.000 Btu) 

 

  

Έλαο αλεκηζηήξαο νξνθήο έρεη ρακειφ αξρηθφ θφζηνο (€20-100), ελψ κφιηο πνπ 

θαηαλαιψλεη ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη έλαο θνηλφο ιακπηήξαο. Αληηζέησο, ηα 
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ελεξγνβφξα θιηκαηηζηηθά κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ έσο θαη 

θαηά 50% ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν φθεινο ηεο ρακειφηεξεο θαηαλάισζεο ησλ 

αλεκηζηήξσλ δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθφ αιιά θαη πεξηβαιινληηθφ, θαζψο φζν 

ιηγφηεξν ειεθηξηζκφ θαηαλαιψλνπκε, ηφζν ιηγφηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

απειεπζεξψλνπλ ζηελ αηκφζθαηξα νη ζηαζκνί πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα απφ πεηξέιαην 

θαη ιηγλίηε. 

 

Πίλαθαο 19 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο θφζηνπο εγθαηάζηαζεο αλεκηζηήξσλ νξνθήο 

ζην θηίξην 

Αλεκηζηήξεο αλα δσκάηην 2 Θα ηνπνζεηεζεί έλαο ζην ππλνδσκάηην 

θαη έλαο ζην θαζηζηηθφ (ηζρχεη θαη γηα 

ηνππο δχν ηχπνπο δσκαηίσλ) Αξηζκφο Γσκαηίσλ 36 

χλνιν 72 

Αλεκηζηήξεο αλά Γηάδξνκν 3 ηκεηξηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ ηξείο 

αλεκηζηήξεο. ηνλ ηέηαξην φξνθν φπνπ 

ζα  δεκηνπξγεζεί αίζξην δελ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ αλεκηζηήξεο. Αεξηζκφο 

ζα επηηπγράλεηε κεζσ ησλ αλνηγκάησλ 

ηνπ αηζξίνπ. 

Αξηζκφο Γηαδξφκσλ 3 

χλνιν 9 

Αλεκηζηήξεο ζην ηζφγεην 12 4 ζην εζηηαηφξην 

4 ζηε θαθεηέξηα 

4 ζην ρψξν ππνδνρήο 

πλνιηθφο αξηζκφο 

Αλεκηζηήξσλ 

93 πκπεξαζκαηηθά ην θφζηνο θηήζεο θαη 

ηνπνζέηζεο είλαη πνιχ ρακειφ 

ζπγθξηηθφ κε ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ 

θαη air condition. Οη ηηκέο είλαη 

ελδεηθηηθέο βάζεη ελφο κέζνπ φξνπ απφ 

ηηο πξνζθνξέο πνπ ζπγθεληξψζακε γηα 

ην έηνο 2010. πκπεξηιακβάλνληαη ηα 

έμνδα εγθαηάζηαζεο.  

Κφζηνο Αλεκηζηήξα 60  

 

 

πλνιηθφ Κφζηνο 

 

 

5580€ 
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6.3 Φσηνζσιήλεο 

Μηα λέα κέζνδνο εθκεηάιιεπζεο Οη θσηνζσιήλεο είλαη απηφλνκεο ζπζθεπέο πνπ 

θνξηίδνληαη απφ ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ελεξγνπνηνχληαη απηφκαηα κφιηο ν θπζηθφο 

θσηηζκφο πέζεη θάησ απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζήκαλζε ή δηαθφζκεζε εμσηεξηθψλ ρψξσλ.  θπζηθψλ πφξσλ θαη  δηαρείξηζεο 

θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη νη θσηνζσιήλεο.  

   

Δηθόλα 42 Ζ κέζνδνο βξίζθεη ηδαληθή εθαξκνγή ζε βηνκεραληθνχο θαη ελ γέλεη 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ππφγεηνπο ή κε. 

 

Ζ κέζνδνο δχλαηαη λα 

εθαξκνζηεί κε 

ηδηαίηεξα 

απνηειέζκαηα ζηνλ 

ππφγεην ρψξν ηνπ 

μελνδνρείνπ, ψζηε λα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο 

θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

ζηάζκεπζεο ησλ 

απηνθηλήησλ θαη ησλ 

απνζεθψλ 

, εμνηθνλνκψληαο 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηα πάγηα έμνδα θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ.  
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Πίλαθαο 20 Κφζηνο εγθαηάζηαζεο θσηνζσιήλσλ ζην ππφγεην ηνπ μελνδνρείνπ.  

Αξηζκφο Δγθαηεζηεκέλσλ Φσηνζσιήλσλ 12 

Κφζηνο Φσηνζσιήλα 150€ 

πλνιηθφ Κφζηνο Δπέλδπζεο 1800€ 

 

Πίλαθαο 21 Πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ 

Μεδεληθή κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από 

έμσ πξνο ηα κέζα 

 Σν ζχζηεκα ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ κε 

θσηνζσιήλεο εθκεηαιιεχεηαη ην θσο πνπ 

πξνέξρεηαη κφλνο απφ ην νξαηφ κέξνο ηνπ 

θάζκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη παξάιιεια κε 

ην θψο δελ κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ ε 

ππεξηψδεο θαη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη 

θπξίσο ε ζεξκφηεηα. 

Τςειή απόδνζε αλεμάξηεηα από ηελ 

ειηνθάλεηα 

Σν θάηνπηξν ηνπ ζπζηήκαηνο δελ αληαλαθιά 

κφλν ηηο αθηίλεο πνπ πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ 

απφ ηνλ ήιην, αιιά θαηαθέξλεη λα παγηδεχζεη 

ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αθηηλψλ, αθφκε θαη 

εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αληαλάθιαζε. 

Οηθνλνκία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Με ηε ρξήζε ζπζηήκαηνο θσηνζσιήλσλ 

απνθεχγεηαη ε ρξήζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ, 

νπφηε κεηψλεηαη ην θφζηνο θαηαλάισζεο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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6.4 θίαζηξα 

Βαζηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα αλαιπζεί είλαη ε ζθίαζε ησλ ρψξσλ.  Ζ 

καθξφζηελε κνξθνινγία ηνπ θαη ε αλάπηπμε ηνπ θαηά ηνλ άμνλα αλαηνιήο δχζεο, 

εξκελεχεηαη πσο πξέπεη λα ζθηαζηεη ε λφηηα θαη βνξηλή πιεπηά ηνπ θηηξίνπ. Ζ βνξηλή 

θαη λφηηα φςε ζηεγάδνπλ ηνπο θχξηνπο ρψξνπο ησλ δσκαηίσλ. Αληίζεηα ε αλαηνιηθή 

θαη δπηηθή πιεπξά έρεη ηα αλνίγκαηα ησλ ινπηξψλ θαη ησλ δηαδξφκσλ 

(δεπηεξεχνλησλ ρψξσλ). 

Απαξαίηεηνο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ ειίνπ πξνηνχ θηάζεη ζην θηίξην θαη ηδηαίηεξα 

ζηα παινζηάζηα αιιά θαη ζηηο αδηαθαλείο επηθάλεηεο. Ο ζθηαζκφο ηνπ θηηξίνπ κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κε πνηθηιία κεζφδσλ,  

 

 

Δηθόλα 43 Ζ λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα ηεο λφηηαο πιεπξάο ηνπ μελνδνρείνπ, (14:00, Ηνχιην) ην 

θηίξην είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ ήιην. Δπδηάθξεηα θαίλεηαη ε ζθίαζε πνπ δεκηνπξγνχλ 

νη πξνβφινη ησλ άλσ νξφθσλ, θαη ε θάιπςε ηεο λνηηνδπηηθήο πιεπξαο κφλν γηα ηνλ 

πξψην φξνθν απφ ην δέληξν. 
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Με ηελ ηνπνζέηεζε θπιινβφισλ δέληξσλ θαη βιάζηεζεο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο. 

Θα εθκεηαιιεπηνχκε ην ήδε ππάξρσλ δέληξν (θπιινβφιν) ζηελ λνηηναλαηνιηθή 

πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ψζηε λα πξνζηαηεπηεί απηφο ν ηνκέαο ηνπ θηηξίνπ. 

Δπηπξφζζεηα νη πξφβνινη ησλ πάλσ νξφθσλ ιεηηνπξγνχλ σο ζηαζεξά ζθίαζηξα. 

Σέινο πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ μχιηλα ζηφξηα εθηφο ηνπ δσκαηίνπ. Απνθεχγνπκε 

λα ηνπνζεηήζνπκε ζθνχξα θαη ηέληεο ηα νπνία πιήηνπλ ηελ θαιαηζζεζία ηεο 

θαηαζθεπήο. Σα μχιηλα ζηφξηα ζα ηαηξηάμνπλ κε ην ρξψκα ηνπ θηηξίνπ.  

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία Σα εμσηεξηθά ζπζηήκαηα κφλσζεο, αξκφδνπλ ζηα 

δεζηά θαινθαίξηα εκπνδίδνληαο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ελψ ηα εζσηεξηθά, ζηνπο 

θξχνπο ρεηκψλεο εκπνδίδνληαο ηηο ζεξκηθέο απψιεηεο Δπίζεο ζεκεηψλεηαη φηη γηα ην 

λφηην πξνζαλαηνιηζκφ ηα νξηδφληηα ειηνπξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά. Σν θξίζηκν ζεκείν είλαη ην πιάηνο ηεο πξνεμνρήο, ψζηε ην 

θαινθαίξη λα δηαζθαιίδεη πιήξε ζθηαζκφ ησλ αλνηγκάησλ, ελψ ην ρεηκψλα ε ζθηά λα 

κεηψλεηαη ζην ειάρηζην, αμηνπνηψληαο ην χςνο ηνπ ήιηνπ, πνπ κεηαβάιιεηαη ζηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 

6.5 Αίζξην 

Ο αηζξηαθφο ρψξνο ηνπ θηηξίνπ ζα επηθαιχπηεηαη κε παινζηάζηα θαη ζα  απνηειεί έλα 

ζχζηεκα έκκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο. Ζ ηνπνζέηεζε αίζξηνπ  αλνηγφκελεο νξνθήο, ζα 

απνηειέζεη  έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο γηα ην θηίξην θαη ζα 

δψζεη ιεηηνπξγηθή ιχζε ζην πξφβιεκα θσηηζκνχ ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ θηηξίνπ.  

 

 

Δηθόλα 44 Κάηνςε Γψκαηνο 



                                                                                                   

 

 

87 

πκπεξάζκαηα 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ε αμηνιφγεζε θαη 

δηεξεχλεζε ηεο επηζθεπήο ηεο κηαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηε λήζν Κχζλν. Σν 

μελνδνρείν θαηαζθεπάζηεθε ην 1970 θαη αθνινχζεζε ηηο γξακκέο πνπ πξνέηαζζε ε 

ηφηε αξρηηεθηνληθή. Ζ  κνξθνινγία ηνπ είλαη ιηηή θαη δελ δεκηνπξγεί θάπνην 

εληππσζηαζκφ. Λφγν ηεο ρξφληαο εγθαηάιεηςεο ηνπ θαη ηεο αλχπαξθηεο ζπληήξεζεο 

ην δφκεκα παξνπζηάδεη έληνλε παζνινγία, ζηνλ θέξνληα νξγαληζκφ θαη ζηα 

ππφινηπα δνκηθά ηνπ ζηνηρεία.  

Οη γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ θαζφια ηα ζηάδηα εξγαζίαο γηα ηελ δεκηνπξγία απηήο 

ηεο κειέηεο εμεηδηθεχηεθαλ ζηνπο εμήο ηνκεηο΄ 

 Αλαδήηεζε θαη έξεπλα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (ζρεηηθά κε επεκβάζεηο ζε 

πθηζηάκελα θηίξηα, θαηεγνξίεο μελνδνρείσλ, θαλνληζκφο ζεξκνκφλσζεο 1979 

θ.α.) 

 ρεηηθά κε ηε ζρεδίαζε κε ην ζρεδηαζηηθφ πξφγξακκα ηεο Autocad, νη γλψζεηο 

καο δηεπξχλζεθαλ θαη πιενλ απνηειεί έλα εξγαιείν πνπ κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε 

ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

 ρεηηθά κε ην ζηαηηθφ ηνκέα, ιάβακε γλψζεηο, ζεσξεηηθέο κε φηη έρεη λα θαλεη κε 

ηηο κεζφδνπο ελίζρπζεο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ. 

 Όζσλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, κειεηήζακε κεζφδνπο φπσο ηεο 

ζεξκνκφλσζεο ησλ ηνίρσλ Trombe, ηεο ηερλνινγίαο αμηνπνίεζεο ηνπ 

θσηνβνιηαηθνχ θαηλνκέλνπ. Κάπνηεο απφ απηέο ηηο εληάμακε ζηε κειέηε κα, ελψ 

θάπνηεο άιιεο θξίλακε πσο δελ ζα έρνπλ νπζηαζηηθή ρξήζε. 

 

ρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα θαηαζθεπή 

Απφ ην θηίξην ζα πξέπεη λα θξαηήζνπκε κφλν ην θέξνληα νξγαληζκφ θαη λα ηνλ 

απνκνλψζνπκε απφ φια ηα δεπηεξεχνληα ζηνηρεία. Σα θνπθψκαηα, ηα δάπεδα, ηα 

είδε πγηεηλήο, ηα ζθνχξα, ηα θάγθεια ησλ πξνβφισλ, θ.α. είλαη θαηεζηξακέλα θαη ζα 

πξέπεη λα αιιαρηνχλ. 

 Απφ ηελ επη ηφπνπ έξεπλα, πξνέθπςε φηη ν θέξσλ νξγαληζκφο ηνπ θηηξίνπ έρεη 

δηαβξσζεί θαη ζα πξέπεη λα επηζθεπαζηεί, ζχκθσλα κε ηηο κεζφδνπο πνπ πξνηείλνληαη 

ζην ηξίην θεθάιαην. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ επεκβάζεσλ είλαη ε γξήγνξε, κφληκε, θαη 

ζρεηηθά νηθνλνκηθή εθαξκνγή ηνπο. Ηδηαίηεξε ζεκάζηα δίλεηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 
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πιάθαο ηνπ δψκαηνο ε νπνία ζα θέξεη επηπξφζζεηα κφληκα θνξηία θαη ζα 

θαηαπνλεζεί ζε δηάηκεζε, εθειθπζκφ, θφπσζε θ.α. 

ρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ ε απιφηεηα ζην ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ 

είλαη απηή πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη. Σν θηίξην είλαη καθξφζηελν. Γηα ηνλ ηππηθφ φξνθν, 

δηακνξθψλεηαη κε έλα δηάδξνκν ζηνλ κεγάιν άμνλα ηνπ θηηξίνπ, φπνπ εθαηέξσζελ 

ηνπ αλαπηχζζνληαη ηα δσκάηηα.  Δπεκβάζεηο γίλαλε κφλν ζην εζσηεξηθν ησλ 

δσκαηίσλ. Ζ θηινζνθία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ν ρψξνο λα είλαη εληαίνο. Αθφκα θαη 

νη ρψξνη πνπ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απηφ γίλεηαη κε ειαθξηά ζηνηρεία. 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζην κπάλην ηνπνζεηείηαη αδηαθαλήο παινπίλαθαο αληί ηνηρνπνηίαο, 

ελψ ην ππλνδσκάηην δηαρσξίδεηαη απφ ην θαζηζηηθφ κφλν κε κηα μχιηλε πέξγθνια. 

ρεηηθά κε ηε Φσηνβνιηατθή κειέηε ηα ζπκπεξάζκαηα δίλνληαη ζπγθεληξσηηθά ζηνλ 

θάησζη πίλαθα.  

Πίλαθαο 22 πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηε Φσηνβνιηατθή κειέηε 

ΘΔΖ ΚΤΘΝΟ 

ΗΥΤ 27,14 kWp 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 195,2 m2 

Φ/Β ΠΛΑΗΗΑ 118 * Conergy Powerplus (230W) 

ΑΝΣΗΣΡΟΦΔΗ 2 * SMA STP 15000 TL 

 

ην δψκα (εκβαδφλ 445,00 η.κ.) πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θσηνβνιηαηθψλ πάλει. 

Σν θσηνβνιηαηθφ ζχζηεκα (27,14) kWp ζα έρεη κέζε εηήζηα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

1420(kWh/KWp) θαη ε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθή ελέξγεηα 38.539 kWh. Σα έζνδα 

απφ ηελ πψιεζε ηνπ παξαγφκελνπ ξεχκαηνο ζα είλαη 16.148€. 

Μεηνλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο απνηειεί ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε, δεδνκέλνπ φηη ην θνζηνιφγην αλάπιαζεο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ήδε 

απμεκέλν. Σν θφζηνο ησλ θσηνβνιηαηθψλ ππνινγίδεηαη  

ε φια ηα δσκάηηα ηνπ μελνδνρείνπ, φπσο επίζεο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

ζα ηνπνζεηεζνχλ αλεκηζηήξεο νξνθήο. 

Γηα ηελ ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ 

πεξζίδσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηαπηφρξνλν αεξηζκφ θαη ζθίαζε.  
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ΠΓ 43/2002: Καηάηαμε μελνδνρείσλ ζε θαηεγνξίεο αζηέξσλ-ηερληθέο 

πξνδηαγξ. (309790) 

 

 

Αξζξν 1 

Πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα θαηάηαμεο - Οξηζκνί - 

Γηαθξίζεηο 

 

 

  1. Σα θχξηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα (μελνδνρεία) ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξίπη. A` 

ηνπ Ν. 2160/93 θαηαηάζζνληαη, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ κνξθή, ζε πέληε (5) 

ην πνιχ θαηεγνξίεο αζηέξσλ, δειαδή ζε θαηεγνξία πέληε αζηέξσλ (5*), ηεζζάξσλ 

αζηέξσλ (4*), ηξηψλ αζηέξσλ (3*), δχν αζηέξσλ (2*) θαη ελφο αζηέξνο (1*), βάζεη 

ζπζηήκαηνο ππνρξεσηηθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ. Οη σο 

άλσ ιεηηνπξγηθέο κνξθέο νξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

Δίλαη μελνδνρείν, πνπ πεξηιακβάλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, παξακνλήο, 

εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πειαηψλ, ππλνδσκάηηα (ηνπιάρηζηνλ δέθα) απιά ή κε 

ηδηαίηεξα ινπηξά θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. 

 

Σα μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ ηδξχνληαη, εθ` φζνλ ε ζρεηηθή ρξήζε επηηξέπεηαη 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ζρεδίνπ πφιεο, εληφο πφιεσλ ή νηθηζκψλ κε 

εγθξηκέλν ζρέδην, εληφο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ ρσξίο ζρέδην, εθηφο ζρεδίνπ αιιά 

εληφο ΕΟΔ ή εθηφο ζρεδίνπ. Γηαηάζζνληαη ζε έλα θηίξην ή πεξηζζφηεξα θηίξηα ή 

ζπγθξνηήκαηα πνπ απνηεινχλ, φκσο εληαίν ζχλνιν κέζα ζε εληαίν νηθφπεδν. 

 

Σα μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ θαηαηάζζνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο αζηέξσλ: πέληε 

αζηέξσλ (5*), ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4*), ηξηψλ αζηέξσλ (3*), δχν αζηέξσλ (2*), ελφο 

αζηέξνο (1*). ηελ θαηεγνξία ελφο αζηέξνο (1*) θαηαηάζζνληαη κφλν μελνδνρεία 

πξνεξρφκελα απφ κεηαηξνπέο πθηζηακέλσλ θηηξίσλ θαη φρη μελνδνρεία ηα νπνία 

αλεγείξνληαη εμ ππ` αξρήο. Δάλ πθηζηάκελν θηίξην κεηαηξαπεί ζε μελνδνρείν 
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θιαζζηθνχ ηχπνπ θαηεγνξίαο ελφο αζηέξνο (1*) δελ κπνξεί λα επεθηαζεί κε 

πξνζζήθε δσκαηίσλ θαη θιηλψλ, κπνξεί φκσο λα ππνζηεί πξνζζήθεο, πνπ 

απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (πξνζζήθε ινπηξψλ ζε απιά 

δσκάηηα, αχμεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ι.π.) 

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ΜΟΣΔL 

 

Δίλαη μελνδνρείν πνπ πεξηιακβάλεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, παξακνλήο, 

εζηίαζεο θαη αλαςπρήο πειαηψλ, ππλνδσκάηηα (ηνπιάρηζηνλ δέθα) κε ηδηαίηεξα 

ινπηξά θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο. 

 

Σα μελνδνρεία ηχπνπ ΜΟΣΔL ηδξχνληαη, εθ` φζνλ ε ζρεηηθή ρξήζε επηηξέπεηαη απφ 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εθηφο ζρεδίνπ αιιά εληφο ΕΟΔ ή εθηφο ζρεδίνπ, εθηφο 

νηθηζκψλ θαη γεληθά εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ή ζηηο παξπθέο ηέηνησλ πεξηνρψλ, 

αιιά απαξαηηήησο επί νδηθψλ αξηεξηψλ κεγάιεο θπθινθνξίαο, πνπ ελψλνπλ κεγάια 

αζηηθά ή ηνπξηζηηθά θέληξα θαη εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή θίλεζε απηνθηλήησλ (εζληθφ - 

επαξρηαθφ δίθηπν). Γηαηάζζνληαη ζε έλα θηίξην ή πεξηζζφηεξα θηίξηα ή 

ζπγθξνηήκαηα πνπ απνηεινχλ, φκσο, εληαίν ζχλνιν κέζα ζε εληαίν νηθφπεδν, θαη 

απνβιέπνπλ θαηά θχξην ιφγν ζηελ εμππεξέηεζε φζσλ δηαθηλνχληαη κε απηνθίλεην. 

Τπνρξεσηηθά δηαζέηεη εθηεηακέλν ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, δειαδή κία ζέζε 

απηνθηλήηνπ αλά δσκάηην, θαη επί πιένλ ρψξν γηα ζηάζκεπζε ηνπξηζηηθψλ 

ιεσθνξείσλ. Δπίζεο κπνξεί λα δηαζέηνπλ εθηεηακέλν ρψξν εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, 

πνπ απεπζχλεηαη θαη ζε δηεξρφκελνπο πειάηεο. Δπηηξέπεηαη επίζεο λα δηαζέηνπλ 

ζηαζκφ βελδίλεο.  Σα μελνδνρεία ηχπνπ κνηέι θαηαηάζζνληαη ζε δχν (2) θαηεγνξίεο: 

ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4*) θαη ηξηψλ αζηέξσλ (3*). 

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΩΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΩΝ: 

 

Δίλαη μελνδνρείν πνπ δηαζέηεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο θαη παξακνλήο 

πειαηψλ, βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη πεξηιακβάλεη δηακεξίζκαηα ελφο, δχν ή 

πεξηζζνηέξσλ θχξησλ ρψξσλ κε πιήξεο ινπηξφ θαη κηθξφ καγεηξείν. 

 

  Σα μελνδνρεία ηχπνπ Δπηπισκέλσλ Γηακεξηζκάησλ ηδξχνληαη, εθ` φζνλ ε ζρεηηθή 

ρξήζε επηηξέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζε πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεο, 
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(εληφο πφιεσλ ή νηθηζκψλ κε εγθξηκέλν ζρέδην), εληφο νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ 

ρσξίο ζρέδην, εθηφο ζρεδίνπ αιιά εληφο ΕΟΔ ή εθηφο ζρεδίνπ. Γηαηάζζνληαη ζε έλα 

θηίξην ή πεξηζζφηεξα θηίξηα ή ζπγθξφηεκα θηηξίσλ, πνπ απνηεινχλ, φκσο, εληαίν 

ζχλνιν κέζα ζε εληαίν νηθφπεδν. 

 

Σα μελνδνρεία ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαηαηάζζνληαη ζε πέληε (5) 

θαηεγνξίεο αζηέξσλ: πέληε αζηέξσλ (5*), ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4*), ηξηψλ αζηέξσλ 

(3*), δχν αζηέξσλ (2*), ελφο αζηέξνο (1*). ηελ θαηεγνξία ελφο αζηέξνο (1*) 

θαηαηάζζνληαη κφλν μελνδνρεία επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ πξνεξρφκελα απφ 

κεηαηξνπέο πθηζηακέλσλ θηηξίσλ θαη φρη μελνδνρεία ηα νπνία αλεγείξνληαη εμ ππ` 

αξρήο. Δάλ πθηζηάκελν θηίξην κεηαηξαπεί ζε μελνδνρείν ηχπνπ επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ θαηεγνξίαο 1* δελ κπνξεί λα επεθηαζεί κε πξνζζήθε δηακεξηζκάησλ 

θαη θιηλψλ, κπνξεί φκσο λα ππνζηεί πξνζζήθεο, πνπ απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ (αχμεζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θ.ι.π.) 

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΚΛΑΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΩΝ 

ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΩΝ (ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΜΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ) 

 

Σν μελνδνρείν θιαζζηθνχ ηχπνπ θαη ηχπνπ επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ (μελνδνρείν 

κηθηνχ ηχπνπ) δηαζέηεη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ππνδνρήο, παξακνλήο, εζηίαζεο θαη 

αλαςπρήο πειαηψλ, θαηαζηήκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο θαζψο θαη ρψξνπο δηαλπθηέξεπζεο ζε δσκάηηα κε ινπηξφ ή δηακεξίζκαηα 

ελφο, δχν ή πεξηζζνηέξσλ θπξίσλ ρψξσλ κε πιήξεο ινπηξφ θαη κηθξφ καγεηξείν. 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξγηθήο απηήο κνξθήο μελνδνρείνπ είλαη ην ειάρηζην 

κέγεζνο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ηξηαθνζίσλ (300) θιηλψλ. 

 

Σα μελνδνρεία κηθηνχ ηχπνπ ηδξχνληαη, εθ` φζνλ ε ζρεηηθή ρξήζε επηηξέπεηαη απφ ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, εθηφο ζρεδίνπ πφιεο αιιά εληφο ΕΟΔ ή εθηφο ζρεδίνπ. 

Γηαηάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζε πνιιά θηίξηα ή ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ, πνπ 

απνηεινχλ, φκσο εληαίν ζχλνιν κέζα ζε εληαίν γήπεδν. Σα μελνδνρεία κηθηνχ ηχπνπ 

θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο πέληε αζηέξσλ (5*) θαη ηεζζάξσλ αζηέξσλ (4*). 
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Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δηαθξίλνληαη ζε ηερληθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο θαη είλαη ππνρξεσηηθέο, ελψ ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα είλαη 

πξναηξεηηθά, αιιά ζπκκεηέρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 

παξφληνο δηαηάγκαηνο, ζηελ ηειηθή θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ. Οη ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, νη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα ησλ 

μελνδνρείσλ θιαζζηθνχ ηχπνπ θαζψο θαη ησλ μελνδνρείσλ ηχπνπ επηπισκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην θαηά πφζνλ ην πξνο θαηάηαμε μελνδνρείν 

είλαη "μελνδνρείν πφιεο" ή "μελνδνρείν παξαζεξηζκνχ" ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 

 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο νξίδνληαη αλά ιεηηνπξγηθή κνξθή (δειαδή ρσξηζηά γηα ηα 

μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ, γηα ηα μελνδνρεία ηχπνπ κνηέι, γηα μελνδνρεία ηχπνπ 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ θαη γηα ηα μελνδνρεία κηθηνχ ηχπνπ) θαη θαηεγνξία 

αζηέξσλ θαη είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη ηελ θαηεγνξία 

αζηέξσλ, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα θαηαηαγεί ην θαηάιπκα, κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε ηεο\παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 

 

Οη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο νξίδνληαη αλά ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη θαηεγνξία θαη 

είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη ηελ θαηεγνξία, ζηελ νπνία 

πξφθεηηαη λα θαηαηαγεί ην θαηάιπκα. 

 

Σα βαζκνινγνχκελα θξηηήξηα νξίδνληαη αλά ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη θαηεγνξία θαη 

βαζκνινγνχληαη κε αξηζκφ κνξίσλ νξηδφκελν αλά θξηηήξην, είλαη δε ππνρξεσηηθφ ην 

πξνο θαηάηαμε θαηάιπκα λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ κνξίσλ, πνπ 

ζπληζηά ηελ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ην άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο "βάζε" ηεο 

θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα θαηαηαγεί. 

 

Γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή ηελ επέθηαζε ππαξρφλησλ θπξίσλ 

μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο 

απνθάζεσο 69269/5387/1990 (Β` 678), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. Δηδηθά, γηα ηελ 

αλέγεξζε μελνδνρεηαθψλ θαηαιπκάησλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, εθαξκφδνληαη θαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. ηεο 6/17.10.1978 (Γ` 538). 
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ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΘΔΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ 

 

Ζ ζέζε ηνπ νηθνπέδνπ, φπνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ην μελνδνρείν  αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία θαη ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, πξέπεη: 

 

 α. λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ απφ άπνςε θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

 β. λα είλαη εχθνια πξνζπειάζηκε κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

 γ. λα κελ επηβαξχλεηαη απφ νρινχζεο εγθαηαζηάζεηο θαη πεγέο ερεηηθήο θαη  

πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. 

 

Δπί πιένλ ε δεκηνπξγία ηνπ μελνδνρείνπ δελ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί  πξνβιήκαηα 

ζηηοήδε πθηζηάκελεο ζηελ πεξηνρή ρξήζεηο. 

 

 

Πξνζπέιαζε 

 

Ζ πξνζπέιαζε ζηα μελνδνρεία πξέπεη λα γίλεηαη απφ αλαγλσξηζκέλν σο θνηλφρξεζην 

δξφκν, θαιήο βαηφηεηαο κε φιεο ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 5.50 κ. 

ηειηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ακκνράιηθν ή απφ ζθπξνζχληξηκκα ζε φιν ηνπ ην κήθνο 

κέρξη ηελ ζπκβνιή ηνπ κε ηελ θχξηα αζθαιηνζηξσκέλε νδηθή αξηεξία. Ηδησηηθνί 

δξφκνη δελ γίλνληαη δεθηνί σο πξνζπέιαζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νχηε 

δνπιείεο δηφδνπ έζησ θαη αλ έρνπλ ζπζηαζεί κε ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο θαη 

κεηαγξαθεί. Αλ ν δξφκνο πξνζπέιαζεο έρεη ζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ 

πιάηνοκηθξφηεξν απφ 5,50 κ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη νδνηπνξηθφ ζθαξίθεκα κε 

πιήξε απνηχπσζε ηνπ δξφκνπ απφ ην γήπεδν κέρξη ηελ νδηθή αξηεξία θαη ην ζέκα 

ζαεμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε Σν νδνηπνξηθφ ζα ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθίεο θαη 

άιια ηπρφλ. αλαγθαία ζηνηρεία. 

 

ε πεξίπησζε, πνπ δελ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία απηνθηλήησλ ζηελ πεξηνρή θαη 

απηφ απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ ΟΣΑ ή ηνπ νηθείνπ πνιενδνκηθνχ 

γξαθείνπ, ηφηε ην πιάηνο ηνπ θνηλνρξήζηνπ δξφκνπ πξνζπέιαζεο κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξν απφ 5.50 κ.(γίλεηαη δεθηφ σο έρεη ην πθηζηάκελν πιάηνο ηνπ δξφκνπ). Θα 
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πξέπεη φκσο ζηελ ηερληθή έθζεζε λα δηεπθξηλίδεηαη πψο ζα γίλεηαη ε πξνζπέιαζε θαη 

πψο ζα επηιχεηαη ην ζέκα ηεο κεηαθνξάο ησλ πειαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο ζην 

μελνδνρείν. Σν ζέκα απηφ εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηελ ππεξεζία, νπφηε θαη 

θαζνξίδεηαη αλάινγα ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ε θαηεγνξία θαη ε δπλακηθφηεηα. 

 

ε πεξίπησζε, πνπ ε πξνζπέιαζε ζην γήπεδν γίλεηαη κφλν απφ ηε ζάιαζζα (δελ 

πθίζηαηαη ρεξζαία πξνζπέιαζε), ε αίηεζε εμεηάδεηαη κφλν, εθφζνλ απνδεηρζεί, φηη 

επηηξέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί ην απαξαίηεην ιηκεληθφ έξγν, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

αηηνχληα γηα ηε ζαιάζζηα πξνζπέιαζε, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή κεηαθνξά ησλ πειαηψλ θαη ε ηξνςνδνζία ηεο 

κνλάδαο. 

Δθφζνλ πξνβιέπεηαη πξνζπέιαζε απφ Δζληθφ, Δπαξρηαθφ ή θχξην θνηλνηηθφ ή  

δεκνηηθφ δξφκν ζα πξέπεη λα ππάξρεη εγθξηκέλε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

ΤΠΔΥΩΓΔ ζχλδεζε κε απηφλ. 

 

 

Αλ ν δξφκνο πξνζπέιαζεο έρεη ζε νξηζκέλα ζεκεία πιάηνο κηθξφηεξν απφ ην 

απαηηνχκελν, ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα, ζα πξνζθνκίδεηαη νδνηπνξηθφ 

ζθαξίθεκα κε πιήξε απνηχπσζε ηνπ δξφκνπ απφ ην γήπεδν κέρξη ηελ νδηηα; 

αξηεξία, θσηνγξαθίεο, θαη ηπρφλ άιια ζηνηρεία. θαη ε πξνζπέιαζε ζα εμεηάδεηαη 

θαηά πεξίπησζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηξέπεηαη ε θπθιoθoξία απηνθηλήησλζηελ 

πεξηνρή θαη απηφ απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ πξνέδξνπ θνηλφηεηαο ή ηνπ 

δεκάξρνπ ή ηνπ πνιενδνκηθνχ γξαθείνπ, ηφηε ην πιάηνο ηνπ θνηλνρξήζηνπ δξφκνπ 

πξνζπέιαζεο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην απαηηνχκελν, θαηά ηνλ αλσηέξσ 

πίλαθα, θαη γίλεηαη δεθηφ σο έρεη. Θα πξέπεη φκσο ζηελ ηερλθή έθζεζε λα 

δηεπθξηλίδεηαη, πψο ζα γίλεηαη ε πξνζπέιαζε θαη πψο ζα επηιχεηαη ην ζέκα ηεο 

κεηαθνξάο ησλ πειαηψλ θαη ησλ απνζθεπψλ ηνπο. Σν ζέκα απηφ εμεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε απφ ηνλ ΔΟΣ, ν νπνίνο δηθαηνχηαη λα ζέζεη θαη επί πιένλ φξνπο. 

 

 

Πξνθεηκέλνπ γηα μελνδνρεία ηάμεο 5*, 4*, 3* & 2* δπλακηθφηεηαο κεγαιχηεξεο ησλ 

100 θιηλψλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζην ηζφγεην ππνρψξεζε 50 κ2. κε ειάρηζην 

πιάηνο 6.00κ., (εθ` φζνλ δελ ππάξρεη ππνρξεσηηθή πξαζηά) γηα ηε δεκηνπξγία 
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δηαπιάηπλζεο - ζηάζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη άιισλ απηνθηλήησλ, ρσξίο λα 

παξελνριείηαη ε θπθινθνξία ηνπ δξφκνπ. 

Πξνθεηκέλνπ γηα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε πφιεηο θαη νηθηζκνχο άλσ ησλ  15.000 

θαηνίθσλ αλεμάξηεηα απφ ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ μελνδνρείνπ, απαηηνχληαη ρψξνη 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δπίζεο γηα 

μελνδνρεία άλσ ησλ 100 θιηλψλ ζα πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ 

Παξάξηεκα (Πξνδηαγξαθέο Αξρηηεθηνληθήο Μειέηεο Β` ηάδην)  

 

Ύδξεπζε. 

 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη δπλαηφηεηα παξνρήο λεξνχ θαζ` φιν ην  εηθνζηηεηξάσξν 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Ξελνδνρεία  5* 450      lit/άηνκν 

Ξελνδνρεία  4* 350      lit/άηνκν 

Ξελνδνρεία  3* 300      lit/άηνκν   

Ξελνδνρεία  2* 250      lit/άηνκν 

Ξελνδνρεία  1* 150      lit/άηνκν 

 

 Δάλ ην μελνδνρείν δηαζέηεη θήπν, νη αλάγθεο ζε λεξφ νξίδνληαη επί πιένλ ησλ  

αλσηέξσ: 

 γηα ριννηάπεηα 4 lit/η.κ. αξδεπφκελνπ θήπνπ 

 γηα ινπινχδηα 1.53.00 lit/η.κ. αξδεπφκελνπ θήπνπ 

 

Απνρέηεπζε 

 

Σν νηθφπεδν πξέπεη λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην απνρεηεπηηθφ δίθηπν ηεο 

πεξηνρήο (εθ` φζνλ ππάξρεη). ε αληίζεηε πεξίπησζε ε δηάζεζε ησλ ιπκάησλ  ζα 

γίλεηαη κε ζεπηηθνχο ή απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. 

Ζ έγθξηζε δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή είλαη έλα απφ ηα  

δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ΔΗΓΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο. 
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ε πεξηνρέο ηακαηηθψλ πεγψλ απαξαίηεηε είλαη ε θαηαζθεπή ζηεγαλνχ βφζξνπ,  

θαηφπηλ εγθξίζεσο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΟΣ. 

 

 

Έθηαζε γεπέδνπ 

 

Γηα αλέγεξζε ή κεηαηξνπή πθηζηακέλεο ή αλεγεθφκελεο νηθνδνκήο ζε μελνδνρείν ην 

γήπεδν πξέπεη λα είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηελ 

πεξηνρή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αθαθψληαο ηηο 

ππνρξεσηηθέο απνζηάζεηο απφ ηα φξηα, ην δξφκν, ηε γξακκή αηγηαινχ, δαζηθή έθηαζε 

θιπ. ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηφλ ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα πνπ απνκέλεη λα 

θαηαζθεπαζηεί κνλάδα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) δσκαηίσλ κε εθαξκνγή ησλ φξσλ 

δφκεζεο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο ( κε εμαίξεζε ηα μελνδνρεία ηχπνπ 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ).Γηα ηα ππλνδσκάηηα πειαηψλ θαη ηνπο ρψξνπο 

ππνδνρήο, θαη εζηίαζεο απαηηείηαη λα εμαζθαιίδεηαη απφζηαζε ειεχζεξεο ζέαο 

ηνπιάρηζηνλ 6,00 κ. Γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο, εθαξκφδεηαη ε νξηδφκελε απφ ηνλ 

ηζρχνληα ΓΟΚ γηα ηελ αληίζηνηρε ρξήζε απφζηαζε ειεχζεξεο ζέαο. 

 

ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο πθηζηακέλεο ή αλεγεηξφκελεο νηθνδνκήο ζε μελνδνρείν ή 

έληαμεο πθηζηακέλεο νηθνδνκήο ζε αλεγεθφκελν μελνδνρείν, ζα πξέπεη ε νηθνδνκή 

λα πθίζηαηαη λφκηκα ή λα ππάξρεη δπλαηφηεηα λνκηκνπνίεζήο ηεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη δηαδηθαζίεο. Πξνθεηκέλνπ γηα κεηαηξνπή πθηζηάκελεο 

νηθνδνκήο ζε μελνδνρείν θιαζζηθνχ ηχπνπ ή Μνηέι, ε νηθνδνκή απηή ζα πξέπεη λα 

έρεη δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ζε κνλάδα δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 

δσκαηίσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξφληνο (εθηφο εάλ δχλαηαη 

λαεπεθηαζεί λνκίκσο, ψζηε λα έρεη δπλακηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) δσκαηίσλ). 

Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηα Ξελνδνρεία Σχπνπ Δπηπισκέλσλ 

Γηακεξηζκάησλ Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε λφκηκε αιιαγή ρξήζε ηεο 

νηθνδνκήο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο γηα έγθξηζε (Β. ηάδην) ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε 

λνκηκνπνίεζε ηπρφλ απζαθέησλ ηκεκάησλ ηεο νηθνδνκήο ή λα βεβαηψλεηαη απφ ην 

αξκφδην πνιενδνκηθφ γξαθείν, φηη ηα απζαίξεηα ηκήκαηα ζα λνκηκνπνηεζνχλ κε ηελ 

αιιαγή ρξήζεο ηεο νηθνδνκήο κεηά ηελ έγθξηζε ηεο αξxηηεθηνλθήο κειέηεο απφ ηνλ 

Δ.Ο.Σ. 
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Δγθξίζεηο θαηαιιειφηεηαο γηα αλέγεξζε ή κεηαηξνπή πθηζηάκελεο νηθνδνκήο ζε 

μελνδνρείν, φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ κνξθψλ, θαηεγνξίαο θαηψηεξεο ησλ 2* ζε εθηφο 

ζρεδίνπ γήπεδα δελ ρνξεγνχληαη. 

 

Αλ ην γήπεδν ή ηκήκα απηνχ απνηειεί ραξαθηεξηζκέλε δαζηθή έθηαζε, πξνθεηκέλνπ 

λα αλεγεξζεί ζ` απηφ μελνδνρείν, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ησλ 

άξζξσλ 45 θαη 51 ηνπ Ν. 998/79 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν γεηηληάδεη κε ξέκα ή δηαζρίδεηαη απφ ξέκα ζα πξέπεη, 

πξνυπφζεζε ηε ρνξήγεζε αδείαο θαηαιιήιφηεηαονηθνπέδνπ θαη ηελ εθηέιεζε 

νπνησλδήπνηε εξγαζηψλ ζην νηθφπεδν είλαη ε πξνεγνχκελε νξηνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζ. 188, 345 παξ. 16 θαη 349 ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο 

Πνιενδνκηθήο Ννκνζεζίαο (Π.Γ. ηεο 14/27.4.1999, Γ `580). ε θάζε πεξίπησζε, ε 

χπαξμε ηνπ ξεχκαηνο δελ πξέπεη λα δηαηξεί ην γήπεδν ζε δχν δηαθεθξηκέλεο 

ηδηνθηεζίεο, νπφηε έρνπκε δχν γήπεδα, αληί ελφο, πξάγκα, πνπ βεβαηψλεηαη απφ ην 

αξκφδην πνιενδνκηθφ γξαθείν. 

Δθφζνλ δηαηεξείηαη ην εληαίν ηνπ γεπέδνπ, λα εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα 

γεθχξσζεο ηνπ θαη λα πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο νηθείαο 

Ννκαξρίαο φηη ζα εγθξηζεί ε θαηαζθεπή ηνπ ζρεπθνχ έξγνπ, εθφζνλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δαπάλε ηνπ ηδηνθηήηε. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην γήπεδν επηβαξχλεηαη κε δνπιεία δηφδνπ, δελ ρνξεγείηαη έγθξηζε 

θαηαιιειφηεηαο, παξά κφλν αλ ε ζέζε ηεο δηφδνπ θαζνξηζηεί κε ζπκβνιαηνγξαθηθή 

πξάμε ζην άθξν ηνπ γεπέδνπ θαη απνκνλσζεί κε ηελ πεξίθξαμε. 

 

Ππθλφηεηα θιηλψλ αλά ζηξέκκα 

 

Ζ κέγηζηε ππθλφηεηα ησλ θιηλψλ αλά ζηέκκα ζηα εθηφο ζρεδίνπ γήπεδα εκθαίλεηαη 

απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα 
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Καζνξηζκφο ΠΤΚΝΟΣΖΣΩΝ γηα ηα ΔΚΣΟ ΥΔΓΗΟΤ ΓΖΠΔΓΑ 

(ΠΔΡΗΟΥΖ ΗΗ) (θιίλεο αλά ζηξέκκα) 

 

 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΛΗΝΩΝ ΑΝΑ ΣΡΔΜΜΑ 

 

ΚΛΑΗΚΟΎ ΣΤΠΟΤ 200 - 100 

ΣΤΠΟΤ ΔΠΗΠΛΩΜΔΝΩΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΩΝ 10 - 15 

ΣΤΠΟΤ ΜΟΣΔΛ 12 - 14 

ΜΗΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 10 - 12 

 

Οη σο άλσ ππθλφηεηεο δελ έρνπλ εθαξκνγή, φηαλ ην γήπεδν δηαζέηεη θαη ηκήκα εληφο 

ζρεδίνπ ή εληφο νηθηζκνχ, νπφηε ν ζπληειεζηήο δφκεζεο πξνζαπμάλεηαη θαηά ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Δπίζεο νη ππθλφηεηεο δελ ηζρχνπλ, φηαλ ην 

γήπεδν βξίζθεηαη ζε πεξηνρή, φπνπ, ζχκθσλα κε εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πεξηνρή, 

ηζρχεη πξνζαπμεκέλνο ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

Αλ ην γήπεδν έρεη πξνζπέιαζε απφ Δζληθφ, Δπαξρηαθφ ή θχξην θνηλνηηθφ ή δεκνηηθφ 

δξφκν ζα πξέπεη λα έρεη ην απαηηνχκελν «πξφζσπν» επ` απηνχ, ψζηε λα κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί ν θφκβνο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ζχκθσλα κε ην απφ  5.11.84 Π.Γ. 

(ηεχρνο Α 181). 

Ζ έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο ηνπ γεπέδνπ ρνξεγείηαη κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη ην 

γήπεδν ζα ηχρεη έγθξηζεο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο, πνπ πξνζθνκίδεηαη ζην Β` 

ηάδην, δειαδή θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 

ε πεξίπησζε, πνπ δελ εγθξηζεί ε θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ηεο κνλάδαο κε ηνλ εζληθφ, 

επαξρηαθφ ή θχξην θνηλνηηθφ ή δεκνηηθφ δξφκν, ην γήπεδν ζεσξείηαη απηνδηθαίσο 

αθαηάιιειν γηα ηε δεκηνπξγία μελνδνρείνπ θαη ε έγθξηζε θαηαιιειφηεηαο παχεη λα 

ηζρχεη πιένλ. 
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ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΖ - ΤΛΗΚΑ 

 

 1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΩΝ ΥΩΡΟ 

 

 α) Δζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν 

 

Οη θχξηεο θαη δεπηεξεχνπζεο νδνί θαη πξνζβάζεηο, πξέπεη λα είλαη βαηέο κε φιεο ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ην ηειηθφ νδφζηξσκα ηνπο πξέπεη λα είλαη απφ ακκνράιηθν ή 

ζθπξφζηξσην, λα αληέρεη ζηελ πξνβιεπφκελε κέζα ζηνλ ρψξν θπθινθνξία ησλ 

νρεκάησλ θαη λα απνθεχγεηαη ε δεκηoπξγία ζθφλεο. Δπίζεο πξέπεη λα 

πξνβιέπνληαηθαηάιιειεο θιίζεηο θαηά κήθνο θαη θάζεηα ησλ δξφκσλ θαζψο 

θαηζράξεο απνξξνήο γηα λα απνζηξαγγίδνληαη εχθνια ηα λεξά ηεο βξνρήο απφ ηελ 

επηθάλεηα ησλ νδνζηξσκάησλ. 

 

Οη πεδφδξoκηoη θαη νη πξνζβάζεηο πξνο ηελ ζάιαζζα ζα είλαη πιαθφζηξσηα 

ήεπηζηξσκέλεο κε 3Α ή άιιν ζθιεξφ πιηθφ κε νιηζζεξφ. 

 

 α. Σν πιάηνο ησλ πεδφδξνκσλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 1,50 κ. 

 

 β. Ζ πςoκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ πεδνδξνκίνπ θαη δξφκoπ ζηα ζηνηρεία πξφζβαζεο 

ζα εμoκαιχλεηαη κε θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ φπσο ζην ζρήκα 4, 

(θιίζε 6%). 

 

 β) θάιεο 

 

 α. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 15 ζπλερφκελα χςε (ξίρηηα). 

 

 β. Σν χςνο (ξίρηη) λα είλαη ην ιηγφηεξν 13 εθ. θαη ην κεγαιχηεξo 17,5 εθ. 

 

 γ. Σν πάηεκα λα είλαη κεηαμχ 28 θαη 36 εθ. (βι. ζρ. 1). 

 

 δ. Απαηηείηαη πάληνηε ρεηξνιηζζήξαο ζε χςνο 0,90 σο 1.00 (βι. ζρ. 2). Ζ απφζηαζε 

ηνπ ρεηξνιηζζήξα απφ ηνλ ηνίρν ή άιιν εκπφδην ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. 
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Γηα πιάηνο ζθάιαο κεγαιχηεξo ή ίζν ηνπ 1.20 απαηηνχληαη ρεηξνιηζζήξεο θαη ζηα 

δχν άθξα ηεο ζθάιαο. 

 

Οη βαζκίδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε θάζε πάηεκα 1 ή 2 ισξίδεο πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 

2 εθ. (αζξνηζηηθά) ζηηο νπνίεο λα έρεη εθαξκoζζεί άκκνο ζθιεξνχ πιηθνχ, φθθνπ 

0,20  0,6 ρηι. (π.ρ. θνζθηληζκέλε άκκνο Μπθφλνπ) επηθνιιεκέλε κε θαηάιιειε 

ζπλδεηηθή χιε. Οη ισξίδεο (ή ισξίδα) κπoξoχλ αθφκε λα είλαη έηνηκν πιηθφ (ηεο 

βηνκεραλίαο) πνπ λα έρεη ηέηνηα άκκo θαη λα επηθνιινχληαη πάλσ ζηηο βαζκίδεο. 

 

Σα πιηθά απηά δελ είλαη απαξαίηεηα φηαλ ε επηθάιπςε ησλ βαζκίδσλ γίλεηαη απφ  

αληηνιηζζεξφ πιηθφ. 

 

Δπηβάιιεηαη φκσο, ζηηο ζθάιεο κε πεξηζζφηεξα ησλ 5 ζθαινπαηηψλ, ε έλδεημε ηνπ 

ηέινπο ηνπ παηήκαηoο κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρξψκαηoο. 

 

 γ) Ράκπεο 

 

 α. Σν ειάρηζην ειεχζεξν πιάηνο ηνπο ζα είλαη 1,20. 

 

 β. Απαηηείηαη πάληνηε ρεηξνιηζζήξαο θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο ξάκπαο ζε χςνο  

θαη δηάηαμε φπσο ζην ζρήκα 3. 

 

 γ. Γεληθά ε θιίζε ησλ ξακπψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην 6%. ε πεξίπησζε 

φκσο πνπ ην κήθνο ηεο ξάκπαο δελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 5 κ. ηφηε ε θιίζε κπνξεί λα 

θζάλεη ην 8%. ε πεξίπησζε πνπ ε ξάκπα έρεη θιίζε κεγαιχηεξε ηνπ 6% επηβάιιεηαη 

λα πξνβιέ1tνληαη πιαηχζθαια ηνπιάρηζηνλ 1,40 θάζε 15κ. κήθνπο ξάκπαο. 

 

Πιαηχζθαια επίζεο πξέπεη λα πξνβιέπνληαη ζηηο γσλίεο αιιαγήο θαηεχζπλζεο θαη 

κπξνζηά ζηηο εηζφδνπο εμφδνπο, φπνπ ζην ΜΗΝ νξζνγψλην ηνπ πιαηχζθαινπ 1,20 ρ 

1,40, δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ηφμν αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο. 

 

 ηηο επηθάλεηεο ησλ θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (ξακπψλ) άκκνο φπσο απηή πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζα επηθνιιάηαη κε* θαηάιιειε ζπλδεηηθή 

χιε. 
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 δ) Αλπςσηηθά κεραλήκαηα: 

 

Δίλαη δπλαηφλ νη ξάκπεο λα αληηθαζίζηαληαη κε αλπςσηηθά κεραλήκαηα, φπνπ ην 

πξνθχπηνλ κήθνο ηεο ξάκπαο, θξίλεηαη απφ ηνλ αξρηηέθηνλα ηνπ έξγνπ 

απαγνξεπηηθφ. Σα κεραλήκαηα απηά, ζα πξέπεη λα είλαη εχρξεζηα θαη αζθαιή. 

 

Με ηελ ππνβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο ζα ππνβάιινληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη νη ζρεηηθέο άδεηεο, γηα ηε ρξήζε ηνπ ζηελ Διιεληθή αγνξά 

 

 ε) Πιαθφζηξσηα: 

 

Οπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πιάθεο γηα ηελ επίζηξσζε ππαίζξησλ ρψξσλ, ζα πξέπεη λα 

είλαη ππνρξεσηηθά αληηνιηζζεξέο. Ηδηαίηεξε πξφλνηα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζηα 

πιαθφζηξσηα ηεο πεξηνρήο ηεο πηζίλαο. 

ηα μελνδνρεία, πνπ ιεηηνπξγνχλ ην ρεηκψλα ζα πξέπεη λα γίλεηαη εηδηθή επηινγή ζηα 

πιηθά δαπέδνπ, ησλ ππαίζξησλ δηακoξθφζεσλ θαη λα απνθεχγνληαη πιηθά, πνπ 

γίλνληαη επηθίλδπλα ζε πεξίπησζε παγεηνχ. 

 

 2. ΚΣΗΡIΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

α) Ζ θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά κφληκε θαη απνθιείνληαη φινη νη  

ηχπνη ιπνκέλσλ θηηζκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά κε ην ραξαθηεξηζκφ  

«ιπφκελν». ε πεξίπησζε κεηαηξνπψλ απνθιείνληαη νη νηθνδνκέο πνπ έρνπλ  

θαηαζθεπαζηεί κε νηθνδνκηθή άδεηα «ιπφκελνπ». 

 

 Δπηηξέπνληαη φιεο νη κνξθέο πξνθαηαζθεπήο κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ ηελ  

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο  

εκθάληζεο θαη επηκέξνπο πιηθψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΔΟΣ. 

 

 β) Γίλνληαη δεθηέο νη πξνηάζεηο ησλ κειεηεηψλ γηα ηα πιηθά πεξάησζεο ηνπ θηηξίνπ 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη επηιεγκέλα αλάινγα κε ηελ ζέζε ηεο κνλάδαο (εληφο ή 

εθηφο ζρεδίνπ, βνπλφ ή ζάιαζζα θ.ιπ.) θαη νπσζδήπνηε ζχκθσλα κε φ,ηη επηβάιιεη ε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ ππξαζθάιεηα 
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 γ) Δπηβάιιεηαη επέλδπζε κε θεξακηθά πιαθίδηα ή κάξκαξo ζ` φινπο ηνπο πγξνχο 

ρψξνπο (ινπηξά, καγεηξείν, θνπδίλεο επηπισκέλσλ. δηακεξηζκάησλ θ.ιπ.) κέρξη 

χςνπο 2.20 κ. 

 

Μπνξεί λα γίλνπλ δεθηέο θαη άιιεο πξνηάζεηο γηα ηηο επελδχζεηο ησλ πγξψλ  

ρψξσλ κε άιια πιηθά. εθφζνλ ζα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαπάλσ, σο  

πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ πγξαζία. 

 

 δ) Δπηβάιινληαη ζθνχξα ζηα Koπθψκαηα ησλ ππλoδσκαηίσλ εθνηφο αλ ππάξρεη  

θιηκαηηζκφο. ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξρνπλ ζθνχξα, είλαη ππνρξεσηηθέο νη  

θνπξηίλεο ζπζθφηηζεο 

 

 ε) Δίζνδνη θηηξίσλ. 

 

 Οη εμσηεξηθέο ζχξεο ησλ θηηξίσλ ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη λα έρνπλ 

ειάρηζην ειεχζεξν άλνηγκα 0,90 κ. Μηα ηνπιάρηζηνλ ζχξα απ` απηέο κπνξεί λα είλαη 

ζπξφκελε ή αλνηγφκελε ζα θέξεη φκσο πάληνηε είηε απηφκαην κεραληζκφ γηα ην 

άλoηγκα θαη ηελ επαλαθνξά ηεο, είηε απιφ κεxαληζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ην άλνηγκα κε 

απιή ψζεζε θαη λα επαλαθέξεη ην θχιιν κε ξπζκηδφκελε θαζπζηέξεζε. 

 

ε πεξίπησζε πνπ, νη παιφζπξεο δε δηαζέηνπλ απηφκαην κεραληζκφ αλνίγκαηνο θαη 

επαλαθνξάο, ηφηε ε δηάηαμε ηνπ γπάιηλνπ αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην 

ζρήκα 5 εθφζνλ ην θξχζηαιιν δελ είλαη ζεθηνπξίη ή νπιηζκέλν. 

 

 ηηο κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο, αλνηγφκελεο ή ζηαζεξέο ζα ηνπνζεηνχληαη 

απηνθφιιεηεο ελδείμεηο, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ 

 

 Οη ηάπεηεο θαζαξηφηεηαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο κπξνζηά ζηηο εηζφδνπο ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν κε ην δάπεδν. 

 

 ζη. Δζσηεξηθφο ρψξνο θηηξίσλ. 

 

 Πφξηεο: Σν ειάρηζην ειεχζεξν άλνηγκα εζσηεξηθψλ ζπξψλ ζα είλαη 8590 εθ. 
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 θάιεο: Ηζρχεη φ,ηη ζηελ παξ. Ηβ. 

 

 Ράκπεο: Ηζρχεη φ,ηη ζηελ παξ. Ηγ. 

 

 Αλπςσηηθά κεραλήκαηα: Ηζρχεη φηη ζηελ παξ. Ηδ. Γάπεδα: Σα νξηδφληηα δάπεδα  

επηηξέπεηαη λα είλαη ζηηιπλά, ρσξίο φκσο απηφ λα πξνθχπηεη απφ εθαξκνγή  

επαιείςεσλ θεξηνχ (αληηνιηζζεξά). 

 

 Δηδηθφηεξα γηα ηα δάπεδα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο επηβάιιεηαη ε επηινγή  

αληηνιηζζεξψλ πιηθψλ επίζηξσζεο δαπέδνπ. 

 

 Να κελ ππάξρνπλ κηθξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζηα δάπεδα (πξνηηκφηεξα δχν  

ζθαινπάηηα). 

 

 Οπνπ ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθφ  

θηγθιίδσκα ή ζηεζαίν. 

 

 Οη ζράξεο δαπέδνπ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο δηέιεπζεο θνηλνχ ζα πξέπεη λα  

έρνπλ θελά ή ηξχπεο, πιάηνπο ή δηακέηξνπ κηθξφηεξσλ απφ 1 εθ. 

 

 Βεξάληεο Δμψζηεο: ε φιεο ηηο βεξάληεο θαη ηνπο εμψζηεο, πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ 

ίδηα ζηάζκε κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, επηβάιιεηαη πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα ή 

ζηεζαίν ζην νξηδφκελν απφ ην Γ.Ο.Κ. χςνο. ηα θηγθιηδψκαηα, ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη ηα νξηδφληηα ζηνηρεία γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ησλ κηθξψλ παηδηψλ. 

 

 εκαηνδφηεζε: Οινη νη ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη γηα απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε 

ΑΜΚ πξέπεη λα έρνπλ δηαθξηηηθφ ζήκα. Αθφκε πξέπεη λα ζεκαηνδνηείηαη θαη ε 

πνξεία πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο π.ρ. είζνδνη, έμνδνη, ηειεθσληθνί ζάιακνη, WC, 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο θ.ιπ. 

 

 Οη πηλαθίδεο ζεκαηνδφηεζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επδηάθξηηεο θαη θαιά 

θσηηδφκελεο ζέζεηο. 
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 δ. Υεηξηζκφο εμνπιηζκνχ. 

 

 Σν χςνο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ρεηξηζκνχ ηνπ θηηξηαθνχ εμνπιηζκνχ ζα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,90 θαη 1,40 κ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ρεθηζκνχ 

(κπνπηφλ, πφκνια θ.ιπ.) βξίζθνληαη θνληά ζε εζσηεξηθή γσλία ρψξνπ ε απφζηαζε 

ηνπο απφ ηελ αθκή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. φπσο π.ρ. πφκνια 

παινζηαζίσλ, ρεθηζκφο ζθνχξσλ παξαζχξσλ, κπνπηφλ ρεηξηζκνχ αλειθπζηήξσλ, 

θ6πδνχληα, ηειέθσλα θνηλνχ, δηαθφπηεο, δνρεία εθπιχζεσο WC( θαδαλάθηα), 

ραξηνζήθεο W.C. θιπ. 

 

 ε. Αληερεηηθά κέηξα 

 

 Δπίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ηνίρσλ νξφθσλ φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηάμεσλ κε 

θαηάιιεια πιηθά ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αληήρεζε. Σα πιηθά πνπ επηιέγνληαη ζα 

πξoθχπηoπλ απφ ζxεηηθή κειέηε θαη ζα αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε. 

 

 Λεθάλεο ρακειήο πίεζεο γηα κείσζε ηνπ ζνξχβνπ. 

 

 ζ) Δπηβάιιεηαη ζεξκνκφλσζε γηα φινπο ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηελ  

ηζρχνπζα λoκoζεζία. 

 

 ε) Δπηβάιιεηαη ερνκφλσζε γηα φινπο ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηελ  

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

 Γεληθά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. ζα πξέπεη λα ιακβάλoληαη φια ηα κέηξα γηα ηελ αζθαιή δηακνλή θαη 

δηαθiλεζε. πειαηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, φπνηα θαη αλ είλαη ε ζσκαηηθή ή λνεηηθή 

θαηάζηαζε απηψλ. 

 

 Δηδηθά γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (αλάπεξνπο, ειηθησκέλoπο, κηθξά παηδηά 

θ.ιπ.) επηβάιινληαη φιεο νη αλαθεξφκελεο ζην παξφλ πξνβιέςεηο θαη δηεπθνιχλζεηο. 

 

 Πέξαλ απηψλ γίλνληαη δεθηέο ιχζεηο θαη πξνηάζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην εηδηθφ 

ηεχρνο "ρεδηάδoληαο γηα φινπο", ηνπ Γξαθείνπ γηα Aηoκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 
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(Α.Μ.Δ.Α.). ηνπ Τ.Π.Δ.ΥΩ.Γ.Δ. θαζψο θαη πξνηάζεηο ηνπ ππεχζπλνπ κειεηεηή ηνπ 

έξγνπ, δηπισκαηνχρνπ αξρηηέθηνλα ή πνιηηηθνχ κεραληθνχ, εθφζνλ ππάξρεη γη` απηέο 

πιήξεο αλάιπζε θαη αηηηνιφγεζε θαη θξηζνχλ δφθηκεο θαηά  

ηνλ έιεγρν. 

 

ΓENIKE ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

 α. ηηο θαηεγνξίεο 5* θάη 4* φια ηα έπηπια λα είλαη απφ γλήζηα μπιεία  

αξίζηεο πνηφηεηαο (καφλη, θαξπδηά, θνπξληζηή νμπά, δξπ, φξεγθνλ πάηλ,  

δεζπνηάθη θ.ιπ. ηζφηηκα) ή άιιν πιηθφ πνιπηεινχο θαηαζθεπήο θαη εκθαλίζεσο.  

Φηλίξηζκα κε ινχζηξν ή βεξλίθη απαγνξεπκέλνπ ηνπ ειαηνρξψκαηνο (ΝΣΟΤΚΟ). 

 

 β. ηελ θαηεγνξία 4* επηηξέπεηαη ε* ρξεζηκνπνίεζε θνξκάτθαο άξηζηεο  

πνηφηεηαο ζηηο νξηδφληηεο επηθάλεηεο ρξήζεσο κφλνλ (θαπάθηα). Δπίζεο θαη γηα  

ηηο θαηεγνξίεο 3* θαη 2*. 

 

 γ.  ηηο θαηεγνξίεο 3 * 2 * θαη 1 * απφ μπιεία θπζηθή ή ηερλεηή ή θαη  

ζπλδπαζκφο απφ απηέο. ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεσο κνξηνζαλίδσλ 

(ΝΟΒΟΠΑΝ), ζα  

πξέπεη λα θαιχπηεηαη απηφ θαη απφ ηηο δχν επηθάλεηεο. 

 

 δ. Δπηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή επίπισζεο ηδηάδνπζαο κνξθήο (παξαδνζηαθά) θαη  

φπνπ απηή ελαξκνλίδεηαη κε ηηο πεξηνρέο θαη ηα θηίξηα. 

 

 ε. Σα έπηπια ησλ εμσζηψλ κπνξεί λα είλαη κεηαιιηθά ή απφ θαιάκη κπακπνχ ή  

απφ άιιν πιηθφ αλζεθηηθφ ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θαιήο εκθάληζεο. 

 

 ζη. Γίλεηαη ζχζηαζε γηα ην ηέιεην θηλίξηζκα ησλ επίπισλ θαη γεληθά ζηελ  

άξηζηε θαηαζθεπή απηψλ. 

 

2. ΚΣΗΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

 

 α) Ζ θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη ππνρξεσηηθά κφληκε θαη απνθιείνληαη φινη νη  

ηχπνη ιπνκέλσλ θεζκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά κε ην ραξαθηεξηζκφ  
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«ιπφκελν». 

 

 ε πεξίπησζε κεηαηξνπψλ απηθιείνληαη νη νηθνδνκέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε  

νηθνδνκηθή άδεηα «ιπφκελνπ», 

 

 Eπηηξέπνληαη φιεο νη κνξθέο πξνθαηαζθεπήο κε ηελ πξνυπφζεζε λα έρνπλ ηελ  

έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ θαη λα πιεξνχλ εο απαηηήζεηο  

εκθάληζεο θαη εmκέξνπο πιηθψλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ΔΟΣ. 

 

 β) Γίλνληαη δεθηέο νη πξνηάζεηο ησλ κειεηεηψλ γηα ηα πιηθά πεξάησζεο ηνπ  

θηηξίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φπ είλαη επηιεγκέλα αλάινγα κε ηελ ζέζε ηεο κνλάδαο  

(εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, βνπλφ ή ζάιαζζα θ.ιπ.) θαη νπσζδήπνηε ζχκθσλα κε φ,ε  

επηβάιιεη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ ππξαζθάιεηα 

 

 γ) Eπηβάιιεηαη επέλδπζε κε θεξακηθά πιαθίδηα ή κάξκαξν ζ` φινπο ηνπο πγξνχο  

ρψξνπο (ινπηξά, καγεηξείν, θνπδίλεο εmπισκέλσλ. δηακεξηζκάησλ θ.ιπ.) κέρξη  

χςνπο 2.20 κ. Μπνξεί λα γίλνπλ δεθηέο θαη άιιεο πξνηάζεηο γηα εο επελδχζεηο  

ησλ πγξψλ ρψξσλ κε άιια πιηθά, εθφζνλ ζα πιεξνχλ εο πξνυπνζέζεηο ησλ  

παξαπάλσ, σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ πγξαζία. 

 

 δ) Δπηβάιινληαη ζθνχξα ζηα θνπθψκαηα ησλ ππλνδσκαηίσλ εθηφο αλ ππάξρεη  

θιηκαηηζκφο. ηελ πεξίπησζε, πνπ δελ ππάξρνπλ ζθνχξα, είλαη ππνρξεσηηθέο νη  

θνπξηίλεο ζπζθφηηζεο 

 

 ε) Δίζνδνη θηηξίσλ. 

 

 Οη εμσηεξηθέο ζχξεο ησλ θηηξίσλ ζα πξέπεη λα αλνίγνπλ πξνο ηα έμσ θαη λα  

έρνπλ ειάρηζην ειεχζεξν άλνηγκα 0,90 κ. Μηα ηνπιάρηζηνλ ζχξα απ` απηέο κπνξεί  

λα είλαη ζπξφκελε ή αλνηγφκελε ζα θέξεη φκσο πάληνηε είηε απηφκαην κεραληζκφ  

γηα ην άλνηγκα θαη ηελ επαλαθνξά ηεο, είηε απιφ κεραληζκφ πνπ ζα επηηξέπεη ην  

άλνηγκα κε απιή ψζεζε θαη λα επαλαθέξεη ην θχιιν κε ξπζκηδφκελε θαζπζηέξεζε. 

 

 ε πεξίπησζε πνπ, νη παιφζπξεο δε δηαζέηνπλ απηφκαην κεραληζκφ αλνίγκαηνο  

θαη επαλαθνξάο, ηφηε ε δηάηαμε ηνπ γπάιηλνπ αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί  
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ην ζρήκα 5 εθφζνλ ην θξχζηαιιν δελ είλαη ζεθηνπξίη ή νπιηζκέλν. πηο κεγάιεο  

γπάιηλεο επηθάλεηεο, αλνηγφκελεο ή ζηαζεξέο ζα ηνπνζεηνχληαη. απηνθφιιεηεο  

ελδείμεηο, γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ Οη ηάπεηεο θαζαξηφηεηαο πνπ  

ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο κπξνζηά ζηηο εηζφδνπο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ίδην  

επίπεδν κε ην δάπεδν. 

 

 ζη. Δζσηεξηθφο ρψξνο θηηξίσλ. 

 

 Πφξηεο: Σν ειάρηζην ειεχζεξν άλνηγκα εζσηεξηθψλ ζπξψλ ζα είλαη 8590 εθ. 

 

 θάιεο: Ηζρχεη φ, ηη ζηελ παξ. Ηβ.. 

 

 Ράκπεο: Ηζρχεη φ, ηη ζηελ παξ. Ηγ. 

 

 Αλπςσηηθά κεραλήκαηα: Ηζρχεη φ,ηη ζηελ παξ. Ηδ. 

 

 Γάπεδα: Σα νξηδφληηα δάπεδα επηηξέπεηαη λα είλαη ζηηιπλά, ρσξίο φκσο απηφ λα  

πξνθχπηεη απφ εθαξκνγή επαιείςεσλ θεξηνχ (αληηνιηζζεξά). 

 

 Δηδηθφηεξα γηα ηα δάπεδα ησλ ρψξσλ πγηεηλήο επηβάιιεηαη ε επηινγή  

αληηνιηζζεξηνλ πιηθψλ επίζηξσζεο δαπέδνπ. 

 

 Να κελ ππάξρνπλ κηθξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζηα δάπεδα (πξνηηκφηεξα δχν  

ζθαινπάηηα). 

 

 `Όπνπ ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξνζηαηεπηηθφ  

θηγθιίδσκα ή ζηεζαίν. 

 

 Οη ζράξεο δαπέδνπ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο δηέιεπζεο θνηλνχ ζα πξέπεη λα  

έρνπλ θελά ή ηξχπεο, πιάηνπο ή δηακέηξνπ κηθξφηεξσλ απφ 1 εθ. 

 

 Βεξάληεο Δμψζηεο: ε φιεο ηηο βεξάληεο θαη ηνπο εμψζηεο, πνπ δελ βξίζθνληαη  

ζηελ ίδηα ζηάζκε κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, επηβάιιεηαη πξνζηαηεπηηθφ θηγθιίδσκα  

ή ζηεζαίν ζην νξηδφκελν απφ ην Γ.Ο.Κ. χςνο. ηα θηγθιηδψκαηα, ζα πξέπεη λα  
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απνθεχγνληαη ηα νξηδφληηα ζηνηρεία γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, ησλ κηθξψλ παηδηψλ.  

 

εκαηνδφηεζε: `Όινη νη ρψξνη πνπ πξνβιέπνληαη γηα απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε  

ΑΜΚ πξέπεη λα έρνπλ δηαθξηηηθφ ζήκα. Αθφκε πξέπεη λα ζεκαηνδνηείηαη θαη ε  

πνξεία πξνο ηνπο ρψξνπο απηνχο Π.ρ. είζνδνη, έμνδνη, ηειεθσληθνί ζάιακνη, WC,  

ζέζεηο ζηάζκεπζεο θ.ιπ. 

 

 Οη πηλαθίδεο ζεκαηνδφηεζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε επδηάθξηηεο θαη θαιά  

θσηηδφκελεο ζέζεηο. 

 

 Παξαδείγκαηα πξνηχπσλ ζεκαηνδφηεζεο δίλνληαη ζην ζρ. 14. 

 

 δ. Υεηξηζκφο εμνπιηζκνχ. 

 

 Σν χςνο ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ρεηξηζκνχ ηνπ θηηξηαθνχ εμνπιηζκνχ ζα  

1αηκαίλεηαη κεηαμχ 0,90 θαη 1,40 κ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία ρεηξηζκνχ  

(κπνπηφλ, πφκνια θ.ιπ.) βξίζθνληαη θνληά ζε εζσηεξηθή γσλία ρψξνπ ε απφζηαζε  

ηνπο απφ ηελ αθκή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 εθ. φπσο π.ρ. πφκνια  

παινζηαζίσλ, ρεηξηζκφο ζθνχξσλ παξαζχξσλ, κπνπηφλ ρεηξηζκνχ αλειθηζηήξσλ,  

θνπδνχληα, ηειέθσλα θνηλνχ, δηαθφπηεο, δνρεία εθπιχζεσο WC    (Kαδαλάθηα),  

ραξηνζήθεο W.C. θιπ. 

 

 ε. Αληερεηηθά κέηξα 

 

 Δπίζηξσζε ησλ δαπέδσλ ηνίρσλ νξφθσλ φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ φισλ ησλ  

ηάμεσλ κε θαηάιιεια πιηθά ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αληήρεζε. Σα πιηθά πνπ  

επηιέγνληαη ζα πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθή κειέηε θαη ζα αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή  

έθζεζε. 

 

 Λεθάλεο ρακειήο πίεζεο γηα κείσζε ηνπ ζνξχβνπ 
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Κάηνςε Ηζνγείνπ 
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Κάηνςε Σππηθνχ Οξφθνπ 
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Κάηνςε Γψκαηνο 
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Κάηνςε Τπνγείνπ 

 


