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Δηθφλα 48 Ζ κέζνδνο βξίζθεη ηδαληθή εθαξκνγή ζε βηνκεραληθνχο θαη ελ γέλεη 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκαξρείνπ ε κέζνδνο δχλαηαη λα 

εθαξκνζηεί ζην ππφγεηνπ ηνπ θηηξίνπ. ........................................................................ 88 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζρεδίαζε ελφο  

βηνθιηκαηηθνχ θηηξίνπ ζηε πεξηνρή ηεο Νέαο Δξπζξαίαο. Πξφηαζε ηεο 

κειέηεο είλαη ην θηίξην λα απνηειέζεη ην λέν Γεκαξρείν ηεο Νέαο Δξπζξαίαο. 

Ζ πξφηαζε πεγάδεη απφ ηηο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδεη ην λπλ δεκαξρηαθφ 

κέγαξν ην νπνίν αδπλαηεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζε ρψξνπο ζε έλαλ εληαίν 

θηίζκα. 

 

 

 

Δηθφλα 1 Σν Γεκαξρείν ηεο Νέαο Δξπζξαίαο. Σν θηίξην αδπλαηεί λα θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 
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Ζ ηδέα, ινηπφλ, ζρεδηαζκνχ θαη πξφηαζε θαηαζθεπήο ελφο λένπ δεκαξρηαθνχ 

κεγάξνπ πεγάδεη θπξίσο απφ δχν παξάγνληεο. 

 

 Πξψην παξάγνληα απνηειεί ε παιαηφηεηα ηνπ θηηξίνπ πνπ ζήκεξα ζηεγάδεη 

ηελ Γεκαξρεία. Σν θηίξην είλαη ελεξγνβφξν θαη δελ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε 

απηφ νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ θηιηθψλ πξνο ζην 

πεξηβάιινλ. ηελ πξφηαζε καο παξνπζηάδνπκε έλα ζχγρξνλν θηίξην ζην 

νπνίν αθνινπζνχληαη νη αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κειεηψληαη 

πιήζνο κεραλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ελεξγεηαθή 

απηνλνκία ζην θηίξην. 

 

 Έλα δεχηεξν παξάγνληα απνηειεί ην γεγνλφο νηη νη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ δελ 

επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο Γεκαξρίαο ζε έλα εληαίν θηίξην. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ θηηξίνπ πνπ παξνπζηάδνπκε έρεη ζηεξηρηεί ζηελ αλάγθε απηή. 

Καηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ππάιιεινπο δεκαξρείσλ θαη κειέηεο ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο επηιέρηεθαλ θαη ζρεδηάζηεθαλ νη ρψξνη πνπ απαηηνχληαη ζε έλα 

δηψξνθν θηίξην κε ππφγεην κε ρξήζε δεκαξρείνπ. 

 

 

Δηθφλα 2 Λεπηνκέξεηα απφ ην ξπκνηνκηθφ ράξηε ηεο Νέαο Δξπζξαίαο ηνπ 

1986. ηελ εηθφλα θαίλεηαη ην νηθφπεδν πνπ έρεη επηιεγεί σο ρψξνο 

θαηαζθεπήο ηνπ νηθνπέδνπ. 
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Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή ηνπ θηηξίνπ 

 

Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη αξρηηεθηνληθήο ελαξκνλίδνληαη κε ηελ θηινζνθία ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο, (ήιηνο & αέξαο). Ζ 

κέζνδνο αλ θαη νξίζηεθε ζρεηηθά πξφζθαηα πεγάδεη απφ ηελ παξαδνζηαθή 

αξρηηεθηνληθή θαη ζηελ νπζία απνηειεί ηελ αλαγέλλεζε θαη εμέιημε απηήο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο αληίιεςεο. Οη θχξηνη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ν 

βηνθιηκαηηζκφο αλαθέξνληαη ζηα θάησζη.  

 

Αλνίγκαηα. Σα πεξηζζφηεξα αλνίγκαηα ηνπ θηεξίνπ θαιφ είλαη λα βξίζθνληαη 

πξνο ηελ λφηηα πιεπξά απηνχ. Ζ βνξηλή πιεπξά πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ 

ςειά δέληξα ή λα ηνπνζεηνχληαη  ζε απηήλ ηελ πιεπξά θιεηζηνί ρψξνη 

ζηάζκεπζεο ή απνζήθεο  ψζηε λα απνθεχγεηαη ε απεπζείαο επαθή κε ηνπο 

ςπρξνχο βνξηλνχο αλέκνπο. Ζ δπηηθή θαη αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηεξίνπ δέρνληαη 

ίζα πνζά αθηηλνβνιίαο .  

 

Τιηθά Καηαζθεπήο. Σα δνκηθά πιηθά πνπ πξνηείλεη ε κέζνδνο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη πιηθά απμεκέλεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο θαη πάληα ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαιή κφλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο ηνπ θηεξίνπ.  

 Σν γπαιί ζεσξείηαη φηη είλαη ε επθνιφηεξε θαη ε θηελφηεξε κέζνδνο 

απνξξφθεζεο ελέξγεηαο ζε έλα θηήξην, αιιά πξνθεηκέλνπ  λα απνθεπρζνχλ , φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη ζεξκηθέο απψιεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη πάληα δηπιά 

ηδάκηα θαη πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ ζηεγάλσζε ησλ αξκψλ ησλ 

θνπθσκάησλ.  

ην εκπφξην ππάξρνπλ πνιιά βηνινγηθά  δνκηθά πιηθά , θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ ηα νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θηεξίνπ, αιιά θαη πιηθά πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ ρξήζε ηνπ  

απφ ηνπο ηδηνθηήηεο φπσο ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειηαθή ελέξγεηα, παξνρή 

αλαθπθιψζηκνπ λεξνχ ζηηο ηνπαιέηεο, θαδαλάθηα δηπιήο ξνήο λεξνχ, βξχζεο 

ρξνληθά ειεγρφκελεο. 
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Μφλσζε. Βαζηθή είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε κνλσηηθψλ πιηθψλ φρη κφλν ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ηνίρνπο αιιά θαη ζηελ πιάθα ηνπ δψκαηνο θαζψο θαη ζε πηζαλή 

θεξακνζθεπή. Ζ ζσζηή κφλσζε είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα  λα δηαζθαιηζηεί  ε 

κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ην ρεηκψλα θαη ε αχμεζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ.  

 

θίαζε. Γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξβνιηθή δέζηε κέζα ζην θηήξην θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο θξνληίδνπκε ηνλ θαηάιιειν ζθηαζκφ  ηνπ κε πέξγθνιεο, 

ζθίαζηξα ή ηνπνζέηεζε θπιινβφισλ δέληξσλ ζηελ θαηάιιειε ζέζε. πζηήκαηα 

θηλεηήο ειηνπξνζηαζίαο ππάξρνπλ ζην εκπφξην  θαη κπνξνχλ εχθνια λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή είλαη αλαγθαία.  

 

Αεξηζκφο. Απαξαίηεην είλαη γηα ην θηήξην λα ππάξρεη έλα ζχζηεκα ελαιιαγήο 

αέξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ψζηε λα πέθηεη ε  

ζεξκνθξαζία κέζα ζην ζπίηη θαη λα θξνληίδνπκε λα δηαηεξήζνπκε κηα ζηαζεξή 

ρακειή ζεξκνθξαζία ηελ ππφινηπε κέξα.   

   

ρεδίαζε. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θάηνςεο νη εζσηεξηθνί ρψξνη ζα πξέπεη λα 

νξγαλσζνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ έηζη ψζηε απηνί κε κεγάιν ρξφλν ρξήζεο θαη 

πςειέο επηζπκεηέο εζσηεξηθέο  ζεξκνθξαζίεο ( θαζηζηηθφ, ηξαπεδαξία, γξαθείν) 

λα ρσξνζεηεζνχλ ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ. Αληίζεηα νη ρψξνη κε 

πεξηνξηζκέλν ρξφλν ρξήζεο πνπ απαηηνχλ ζπγθξηηηθά θαη ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο (W.C. ππλνδσκάηηα) ζα πξέπεη λα ρσξνζεηνχληαη ζε ελδηάκεζε 

ζεξκηθή δψλε. Οη ππφινηπνη βνεζεηηθνί ρψξνη πνπ ππάξρνπλ ζηε κειέηε ( garage, 

απνζήθεο θ.ιπ.) ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ ζηε βνξηλή πιεπξά, ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ σο δψλε ζεξκηθήο αλάζρεζεο αλάκεζα ζηνπο ζεξκαηλφκελνπο 

ρψξνπο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλνληαη ζηε 

πξαγκαηηθφηεηα νη ζεξκηθέο απψιεηεο απφ ηνπο βαζηθνχο θχξηνπο ρψξνπο. 
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Μεζνδνινγία Αλάπηπμεο ηεο Μειέηεο 

 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο ζε θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδεηαη έλαο ηνκέαο ηεο κειέηεο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Νέαο Δξπζξαίαο. Παξνπζηάδνληαη γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ, θαη ηνλίδεηαη ε πνιενδνκηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ε 

λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, ην νπνίν θαη απνηειεί ην ππξήλα ηεο εξγαζίαο 

παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή κειέηε πνπ ζπληάμακε κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο 

ελφο ζχγρξνλνπ Γεκαξρείνπ. Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζακε απφ ηελ πνιενδνκία ηνπ Γήκνπ θαη αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε 

έξεπλα θαη ε κειέηε αθνινχζεζε ηελ κεζνδνινγία  κηαο πξφηππεο ζχληαμεο 

αξρηηεθηνληθήο κειέηεο.   

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη αξρηηεθηνληθέο ηερλνηξνπίεο θαη νη 

ειεθηξνινγηθέο – κεραλνινγηθέο  εθαξκνγέο πνπ επηιέρηεθαλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζην θηίξην ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηζκνχ. 

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελλεάκελε έξεπλα καο επί ηνπ ζέκαηνο. 
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Κεθάιαην 1
ν
  

Ζ Πεξηνρή ηεο Νέαο Δξπζξαίαο 
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1.1 Σνπνζεζία 

 

Ζ Νέα Δξπζξαία
1
 απνηειεί ζήκεξα βφξεην πξνάζηην ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ησλ Αζελψλ. Βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο πξσηεπνχζεο ζε απφζηαζε 15 ρηιηφκεηξσλ απφ ην θέληξν ηεο 

Αζήλαο. Άιινηε απνηεινχζε ρσξηφ ηεο θνηλφηεηαο ηεο Κεθηζηάο, ηεο επαξρίαο 

Αηηηθήο ελψ ζήκεξα έρεη αλαδεηρζεί ζε πφιε κε πςειφ δείθηε πνηφηεηαο δσήο 

αλάινγε απηήο ησλ ππνινίπσλ γεηηνληθψλ ηεο Γήκσλ
2
.  

 

 

Δηθφλα 3 Ο ηαζκφο ηεο Κεθηζίαο θαηά ην έηνο 1900 

 

Οη πξψηνη επνηθηζηέο ηεο πεξηνρήο ήηαλ πξφζθπγεο απφ ηελ Δξπζξαία ηεο Ησλίαο ζηε 

Μηθξά Αζία ην 1923, εμ νπ θαη ε νλνκαζία ηεο "Νέα" πνπ αξρηθά ππαγφηαλ ζηε 

θνηλφηεηα Κεθηζηάο. Σν 1928 ε θνηλφηεηα αξηζκνχζε 1844 θαηνίθνπο. ρεηηθά 

ζχληνκα ε πεξηνρή αλεμαξηεηνπνηήζεθε. Μέρξη ζήκεξα ν δήκνο εμππεξεηείηαη 

ζπγθνηλσληαθά απφ ην ζηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ηεο Κεθηζηάο. 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://www.neaerythraia.gov.gr 

2
 Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο αμία ηεο γεο θπκαίλεηαη ζε παξφκνηα επίπεδα κε απηά ηεο 

Κεθηζηάο (3000επξψ/η.κ. ε αληηθεηκεληθή αμία ζηελ πςειή δψλε ην 2006 ζηε Νέα 

Δξπζξαία). 
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Γηνηθεηηθά ν δήκνο Ν. Δξπζξαίαο ππάγεηαη ζηελ ρσξνηαμηθή ππνελφηεηα ηνπ 

ιεθαλνπέδηνπ ηεο Αηηηθήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1515/85
3
. Ο Γήκνο 

ζπλνξεχεη κε ηνπο πην θάησ δήκνπο θαη θνηλφηεηεο :  

 

Πίλαθαο 1 Όκνξνη Γήκνη ηνπ Γήκνπ Νέαο Δξπζξαίαο 

Γήκν Ασαπνών βφξεην-δπηηθά 

Γήκν Κπςονεπίος βφξεηα 

Γήκν Εκάληρ βφξεηα 

Γήκν Κηθιζιάρ αλαηνιηθά, λφηηα θαη δπηηθά. 

 

 

Δηθφλα 4 Ο Γήκνο Νέαο Δξπζξαίαο θαη νη φκνξνη Γήκνη 

 

 

                                                 
3 Βλέπε ςχετικό παράρτημα 
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1.2 Μνξθνινγία Πεξηνρήο 

 

Ο δήκνο Νέαο Δξπζξαίαο έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 6500 ζηξέκκαηα. Δμ’ απηψλ ηα 

5000ζηξ. απνηεινχλ ηελ λνκνζεηεκέλε πεξηνρή ζρεδίνπ πφιεο, ελψ ηα ππφινηπα 

1500ζηξ. είλαη ζήκεξα εθηφο ζρεδίνπ. 

Ζ ιεσθφξνο Κεθηζίαο-Μαξαζψλα δηαζρίδεη ηελ Δξπζξαία θαη απνηειεί ηνλ θχξην 

άμνλα νδηθήο πξνζπέιαζεο. Απφ ην θέληξν ηεο πφιεο δηέξρεηαη ε ιεσθφξνο Δι. 

Βεληδέινπ , ζε κήθνο 1,5 ρικ. , ελψ ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ δήκνπ δηέξρεηαη ε εζληθή 

νδφο Αζελψλ-Λακίαο ζε κήθνο 2 ρικ. πεξίπνπ.  

 

 

Δηθφλα 5 Οη θεληξηθνί νδηθνί άμνλεο ηνπ Γήκνπ. 
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Ζ ελφηεηα ησλ δήκσλ Κεθηζηάο θαη Νέαο Δξπζξαίαο αξρίδεη απφ ηηο πιάγηεο ηεο 

Πεληέιεο θαη κε ζπλερείο θαησθέξεηεο, ζηελ αξρή πην απφηνκεο θαη κεηά ήπηεο , 

θαηαιήγεη ζηνλ Κεθηζφ πνηακφ. Ζ πεξηνρή ηέκλεηαη απφ ην ξέκα Κνθθηλαξά – 

Πχξαο, ην νπνίν δηαζρίδεη νιφθιεξν ην δήκν Κεθηζηάο θαη ζπγθιίλεη δπηηθά κε ην 

Κεθηζφ πνηακφ. ηνλ ίδην πνηακφ θαηαιήγνπλ επίζεο κηθξφηεξα ξέκαηα, είηε απ’ 

επζείαο, είηε κέζσ ηνπ ξέκαηνο Κνθθηλαξά. Σα πςψκαηα ηεο Πεληέιεο θαιχπηνπλ 

αλαηνιηθά ηελ πεξηνρή θαη ε Πάξλεζα απνηειεί ηνλ βφξεην νξίδνληα ηεο. Νφηηα θαη 

δπηηθά ν νξίδνληαο πξνο ην Λεθαλνπέδην ηεο Αζελάο είλαη ειεχζεξνο. ην Καζηξί 

(αλαηνιηθά ηεο ιεσθφξνπ Βεληδέινπ) ην έδαθνο είλαη ινθψδεο, ελψ ζην ππφινηπν 

κέξνο ηνπ δήκνπ -θαηά βάζε- πεδηλφ. 

 

 

Δηθφλα 6 Σν Πεληειηθφ Όξνο ζηνπο πξφπνδεο ηνπ νπνίνπ έρνπλ δηακνξθσζεί νη 

Γήκνη Νέαο Δξπζξαίαο θαη Κεθηζηάο.  
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1.3 Υξήζε Γεο 

 

Οη ρξήζεηο γεο θαη νη φξνη δφκεζεο ζπλαπνηεινχλ έλα πιαίζην θαλφλσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία νη ρξήζεηο γεο 

πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζηα πνιενδνκηθά ζρέδηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ, πνηθίισλ 

επηπέδσλ. Δηδηθφηεξα νη αζηηθέο ρξήζεηο νξηνζεηνχληαη θπξίσο ζην Γεληθφ 

Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ) απφ ηφηε πνπ απηφ ζεζκνζεηήζεθε (1983). 

Ο Νφκνο κε βάζε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ζήκεξα νη φξνη δφκεζεο ηεο εθάζησηε 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ είλαη ν ππ΄αξηζκφλ Ν 2508/97
4
. Σνλ λφκν πιαηζηψλνπλ 

πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζε λενηεξα ρξφληα. χκθσλα κε ην 

Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ν νηθηζηηθφο ηζηφο ηνπ Γήκνπ Ν. Δξπζξαίαο 

ζπγθξνηείηαη απφ 5 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο.  

 

 Πεξηνρή πλνηθηζκνχ  

 Πεξηνρή Αλαπήξσλ Πνιέκνπ  

 Πεξηνρή Καζηξί – Πνιηηείαο 

 Πεξηνρή Μνξηεξφ  

 Πεξηνρή Σξηγψλνπ Δζληθήο Αληίζηαζεο 

 

                                                 
4 Βλέπε ςχετικό παράρτημα 
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Δηθφλα 7 ηνλ ράξηε επηζεκαίλνληαη νη πνιενδνκηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ 

Ο Γήκνο, φπσο αλαθέξζεθε, νξγαλψλεηαη ζε 5 πνιενδνκηθέο ελφηεηεο (ΠΔ) κε κέζν 

ζπληειεζηή δφκεζεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

 

Πίλαθαο 2 Όξνη Γφκεζεο αλα Πνιενδνκηθή Δλφηεηα 

Πνιενδνκηθή Δλφηεηα Σνκείο Μέζνο πληειεζηήο Γφκεζεο 

ΠΔ1 1α 1.6 

1β 0.6 

ΠΔ2 2α 1.0 

2β 0.6 

2γ 0.6 

ΠΔ3 3α 0.6 

3β 0.4 

ΠΔ4 4α 0.5 

4β 0.5 

ΠΔ5 5α 0.5 

5β 0.4 
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Πίλαθαο 3 Καζνξηζκφο ρξήζεο γεληθήο θαηνηθίαο 

ΠΔ1 

ηνκέαο 1α 

Ο.Σ. 19,18,17,16,15,29,30,28,27, 20,21,24,25,26,31,32,33,34 

 

ΠΔ1 

ηνκέαο1β: 

ην ινηπφ ηκήκα ησλ Ο.Σ. 1,2,3,4,5,8 εθηφο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο 

πνπ θαζνξίδεηαη σο πνιενδνκηθφ θέληξν 

ΠΔ2 

ηνκέαο 2α: 

ζην ινηπφ ηκήκα ηνπ Ο.Σ. 347 εθηφο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ πνπ 

θαζνξίδεηαη σο πνιενδνκηθφ θέληξν 

ΠΔ2 

ηνκέαο 2β: 

ζην πξφζσπν (ζε βάζνο ελφο αξηίνπ νηθνπέδνπ) ησλ Ο.Σ. 

115,114,102,101,100 

ΠΔ2 

ηνκέαο 2γ 

Ο.Σ.300,301,303,305 

ΠΔ4 ζην πξφζσπν ησλ Ο.Σ. 11,13 

ΠΔ5 

ηνκέαο 2α 

Ο.Σ.138,260,262,263,264 θαη ζην πξφζσπν ησλ Ο.Σ., 

238,253,256 

ΠΔ5 

ηνκέαο 2β 

Ο.Σ. 142, 273 θαη ζην πξφζσπν ηνπ Ο.Σ. 265 

 

 

Με ην Π.Γ.
5
 απφ 23.2.1987 (ΦΔΚ 166Γ, άξζξν 1

6
) νη ρξήζεηο γεο ζηηο πεξηνρέο ησλ 

γεληθψλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαζνξίδνληαη «ζχκθσλα κε ηε γεληθή πνιενδνκηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο» ζηηο 9 θαηεγνξίεο  

 Ακηγήο θαηνηθία  

  Γεληθή θαηνηθία (ζε απηήλ επηηξέπεηαη εγθαηάζηαζε θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ, 

κέρξη θαη κε νρινχλησλ εξγαζηεξίσλ θ.ν.θ.) 

  Πνιενδνκηθά θέληξα - θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο πφιεο - ηνπηθφ θέληξν ζπλνηθίαο - 

γεηηνληάο  

  Με νρινχζα βηνκεραλία - βηνηερλία, βηνκεραληθφ θαη βηνηερληθφ πάξθν 

(ρακειή-κέζε φριεζε).  

  Ορινχζα βηνκεραλία - βηνηερλία (πςειή φριεζε)  

  Υνλδξεκπφξην  

  Σνπξηζκφο - αλαςπρή  

  Διεχζεξνη ρψξνη - αζηηθφ πξάζηλν  

  Κνηλσθειείο εμππεξεηήζεηο  

 

                                                 
5
 Δομική Ενημέπωζη, ηφκνο Γ', ζ. 110 [1-2] 

6 Βλέπε ςχετικό παράρτημα 
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Χο Πνιενδνκηθά Κέληξα Γεηηνληέο ζηε πεξηνρή ηεο Νέαο Δξπζξαίαο ζεζπίδνληαη ηα 

εμήο ηκήκαηα : 

 

ζηελ Πεξηνρή 1 (πλνηθηζκνχ) ζηα παξφδηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ηεο Λεσθφξνπ 

Διεπζέξηνπ Βεληδέινπ θαη εηδηθά ζηα Ο.Σ. 9,10,11,12,13,14, 346 θαη ζηα πξφζσπα 

ησλ παξφδησλ Ο.Σ.347,1,2,3,4,5,8.  

 

ζηελ Πεξηνρή 2 (Αλαπήξσλ Πνιέκνπ)  ηνκέαο 2β ζην Ο.Σ 345
7
 κε εμαίξεζε ηηο 

εγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηα πξαηήξηα βελδίλεο ηα νπνία 

επηηξέπνληαη κφλν ζηα θηίξηα κε ρξήζε «θηίξηα ζηάζκεπζεο». εκεηψλεηαη φηη νη 

ρξήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη γηα ην πξφζσπν ησλ νηθνπέδσλ αλαθέξνληαη ζε βάζνο ελφο 

αξηίνπ νηθνπέδνπ.  

 

 

Χο Σνπηθά Κέληξα Γεηηνληάο ζηελ ΠΔ1 ζηα Ο.Σ. 71,78 θαη ζηελ ΠΔ2 ηνκέαο 2β 

ζηα Ο.Σ.79,80, 85 ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ απφ 23-02- 87 Π. Γ/ηνο – ΦΔΚ 

166/Γ/87 κε ηηο αθφινπζεο εμαηξέζεηο :  

 

 Ξελνδνρεία, μελψλεο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 Πνιπθαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα >250η.κ.  

 Δζηηαηφξηα θαη αλαςπθηήξηα >250η.κ. θαη εζηηαηφξηα θαη αλαςπθηήξηα ζε 

φξνθν  

 Κέληξα δηαζθέδαζεο – αλαςπρήο  

 Λνηπά επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα πιελ απηά ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ  

 Πξαηήξηα βελδίλεο  

 Κηίξηα, γήπεδα ζηάζκεπζεο  

 Δγθαηαζηάζεηο εκπνξηθψλ εθζέζεσλ – εθζεζηαθά θέληξα  

 Δγθαηαζηάζεηο κέζσλ καδηθψλ κεηαθνξψλ  

 

 

 

 

                                                 
7
 φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 4 ηνπ απφ 23-02- 87 Π. Γ/ηνο – ΦΔΚ 166/Γ/87 
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Κεθάιαην 2
Ο

 

Πξνκειέηε Καηαζθεπήο  

Γεκαξρείνπ  Νέαο Δξπζξαίαο 
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2.1 Σν ππφ εμέηαζηλ νηθφπεδν 

 

Σν νηθφπεδν βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή ηνπ Μνξηεξφ ηνπ Γήκνπ Νέαο Δξπζξαίαο κεηαμχ 

ησλ νδψλ πχξνπ Λνχε Γέσξγηνπ εθέξε θαη Ζιία Βελέδε θαη εληάζζεηαη ζην 

νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν 207 φπσο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο 8 & 9. Σν εκβαδφλ ηνπ 

νηθνπέδνπ ΑΒΓΓΑ είλαη 2137,2 ηεηξαγσληθά κέηξα. Ζ πιεπξά ηνπ ΑΓ εθάπηεηαη ζε 

πεδφδξνκν. Δίλαη γσληαθφ νηθφπεδν κε πιεπξέο 41,10 θαη 52,0 κ.  

 

Δηθφλα 8 Απφζπαζκα απφ ξπκνηνκηθφ ζρέδην ηεο Νέαο Δξπζξαίαο ζην νπνίν 

δηαθξίλεηαη κε ζθηαγξάθεζε ην νηθφπεδν ηεο κειέηεο.  

 

Δηθφλα 9 Απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ ηεο κειέηεο. 
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Δηθφλα 10 Γνξπθνξηθή θσηνγξαθία ηνπ εμεηαδφκελνπ νηθνπέδνπ. 

 

 

Δηθφλα 11 Σξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ θηηξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα ζρεδηαζηεί ζην 

νηθφπεδν.  
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2.2 πληειεζηέο Γφκεζεο 

 

Σν νηθνδνκηθφ ζχζηεκα πνπ έρεη εθαξκνζηεί είλαη ζπλερέο θαη ππφθεηηαη ζην 

πξνεδξηθφ δηάηαγκα ξπκνηνκίαο 30-5-85 πνπ νξίζηεθε κε ηα ΦΔΚ 257Γ/31-5-85
8
 θαη 

ΦΔΚ 553Γ/19-6-87. Γηα λα ζεσξεζεί έλα νηθφπεδν άξηην θαη νηθνδνκήζηκν ην 

δηάηαγκα νξίδεη φηη  ηα εμήο : 

 

Πίλαθαο 4 Πξνδηαγξαθέο νηθνδνκεζηκφηεηαο 

Διάρηζην Πξφζσπν 15 κ 

Διάρηζην Δκβαδφλ 500 κ² 

Σν ππφ εμέηαζε νηθφπεδν έρεη ηηο εμήο δηαζηάζεηο: 

Πξφζσπν 41,10 κ. 

Βάζνο 52,00 κ. 

Δκβαδφλ (ΑΒΓΓΔΕΑ) Δ = 41,10*52*00 = 2.137,2 ηεηξαγσληθά κέηξα. 

πλεπψο ην νηθφπεδν πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν θαλνληζκφο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Βλέπε ςχετικό παράρρτημα 
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2.3 Όξνη Γφκεζεο 

 

Σα επηηξεπφκελα ζηνηρεία δφκεζεο πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα θαη βάζε απηψλ ζα γίλνπλ νη επηινγέο  είλαη ηα εμήο:  

 

Πίλαθαο 5 πληειεζηέο Γφκεζεο  

Πνζνζηφ Κάιπςεο   30% 

Γφκεζε 
9
 .Γ  0.6 γηα ηα πξψηα 300κ. & 0,4 γηα ην ππφινηπν 

εκβαδφ 

Ύςνο   8,50 + 1,50 γηα ζηέγε ζηελ ακηγή θαηνηθία 

Εψλε Γθαξάδ   ΠΓ111/04 (Φ.Δ.Κ. 76Γ/04) 

Υξήζεηο Γεο    257Γ/ 31-5-85 

 

χκθσλα, ινηπφλ, κε απηά ηα δεδνκέλα ,  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπαζηεί 

θηήξην κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά δεδνκέλνπ φηη ην εκβαδφλ ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 

2.137,2 κ².  

 

Πίλαθαο 6 Δπηηξεπφκελα ηνηρεία Γφκεζεο 

Κάιπςε 0,3 * 2.137,2 = 641,16 κ². 

Γφκεζε 0.6 * 300 + 0,4 * 1.837,2 = 914,88 κ². 

Ύςνο 8,50 κ. 

Απφζηαζε Γ  3,00 + (0,1*8,50) = 3,85 κ. 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 για ημήμα οικοπέδος, ηο οποίο έσει σαπακηηπιζθεί σώπορ για ανέγεπζη κηιπίος κοινήρ 

ωθέλειαρ, επιθάνειαρ πέπαν ηων 300 η.μ. ζςνηελεζηήρ δόμηζηρ 0,4 σωπίρ πεπιοπιζμό ζηη 

ζςνολική επιθάνεια οπόθων. 
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Δηθφλα 12 Γηάγξακκα Κάιπςεο φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηε ζπληαρζείζα κειέηε. 
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Πίλαθαο 7 Πξαγκαηνπνηνχκελα ηνηρεία Γφκεζεο 

Κάιπςε 
843,75 η.κ. 

Γφκεζε 454,60 η.κ. 

Τπφγεην 

Δκβαδφλ  

ηάζκε -3.00 

Ύςνο 3.50 

 

Ηζφγεην 

 

Δκβαδφλ 454,60 η.κ. 

ηάζκε +0.50 

Ύςνο +4.50 

Όξνθνο 

Δκβαδφλ 389,15 η.κ. 

ηάζκε +5.00 

Ύςνο 3.50 

Γψκα 

Δκβαδφλ 389,15 

ηάζκε +8.50 

Ύςνο 2.80 

Απφζηαζε Γ 
3,85 

 

Ζ επηινγή ησλ δηαζηάζεσλ εκβαδψλ πςψλ θαη ζηαζκψλ έρνπλ γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο 

ζπληειεζηέο δφκεζεο κε πξφβιεςε ψζηε λα κελ ηνπο ππεξβαίλνπλ. Οη ππνινγηζκνί 

αλαθέξνληαη ζην ζρέδην Α1 (Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα) ζην παξάξηεκα ζρεδίσλ ηεο 

εξγαζίαο.  
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2.4 Πξνδηαγξαθέο Καηαζθεπήο Γεκφζηνπ Κηηξίνπ 

 

Οη πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε ηελ εζσηεξηθή αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε ηνπ 

Γεκαξρηαθνχ κεγάξνπ ζεσξείηαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ ψζηε ην θηίξην λα 

είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ. Οη ρψξνη ηνπ Γεκαξρείνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ηνκείο: 

 Πνιηηηθφ  

 Γηνηθεηηθφ 

 

Πίλαθαο 8 Πνιηηηθφο Σνκέαο  

Υψξνο Δκβαδφλ 

1. Γξαθείν Γεκάξρνπ 24,80 η.κ. 

2. Γξαθείν Αληηδεκάξρνπ 20,40 η.κ. 

3. Πξφεδξνο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 22,00 η.κ. 

4. Δηδηθνί ζχκβνπινη 10,80 + 35,00 η.κ. 

5. Σχπνπ παξαπφλσλ  35,00 η.κ. 

6. Γξακκαηείο (φισλ απηψλ) 18,00 + 8,40 η.κ. 

7. Γηεπζπληήο-γξακκαηέαο δήκνπ
10

  22,00 η.κ. 

 

Πίλαθαο 9 Γηνηθεηηθφο Σνκέαο 

Υψξνο Δκβαδφλ 

1. Τπνδνρή-ηει. Κέληξν  15,00 η.κ. 

2. Γηνηθεηηθή ππεξεζία 33,10 η.κ. 

3. Σερληθή ππεξεζία 13,70 η.κ. 

4. Οηθνλνκηθή ππεξεζία  13,70 η.κ. 

5. Τπεξεζία πεξηβάιινληνο 16,50 η.κ. 

6. Λνγηζηήξην-Πξσηφθνιιν 12,80 η.κ. 

7. Κπιηθείν 25,00 η.κ. 

8. WC 15,00 η.κ. 

9. Αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ  23,20 η.κ. 

10. Αίζνπζα εθδειψζεσλ 86,70 η.κ. 

                                                 
10

 ( γηα δήκνπο πνπ είλαη > ησλ 50000 θαηνίθσλ, ζχκθσλα κε Καιιηθξάηε) 



33 

 

2.5 Πξνζαλαηνιηζκφο θηηξίνπ 

 

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. 

 

 

Δηθφλα 13 Κάζε πιεπξά ηνπ θηηξίνπ αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ παξνπζηάδεη 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

 
Δηθφλα 14 Ζ δπηηθή πιεπξά ελφο θηηξίνπ κπνξεί λα πξνβιεθζεί κε κηθξέο δηαζηάζεηο, 

λα είλαη ηπθιή ή λα πξνζηαηεχεηαη απφ θαηάιιειε ζθίαζε (δέλδξα, θπηηθνί θξάθηεο 

θιπ.) 
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Δηθφλα 15 Ζ ειηαθή ηξνρηά ζε ζρέζε κε ην θηίξην. Ζ θαηεχζπλζε ηνπ ειίνπ 

δηαγξάθεη θιίζε πξνο ην λφην, γεγνλφο πνπ δίλεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα θσηηζκνχ 

θαη ζέξκαλζεο ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο. 
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Δηθφλα 16 Σηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο (8:00 – 10:00) ε αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

είλαη εθηεζεηκέλε πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο ζηνλ ήιην. Γηα ην θηίξην δεδνκέλνπ ηεο 

ρξήζεο ηνπ νη ψξεο απηέο είλαη σξεο αηρκήο. Θα πξέπεη λα πξνβιεθηεί ε ηνπνζέηεζε 

ζθηάζηξσλ (θπζηθψλ ή ηερλεηψλ) γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ αλεπηζχκεηε 

αθηηλνβνιία ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 

Δηθφλα 17 Κάηνςε Οξφθνπ 
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Δηθφλα 18 Ζ θξίζηκε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ κεζνγεηαθνχ θαινθαηξηνχ είλαη ην 

κεζεκέξη, φηαλ ν ήιηνο είλαη αθφκε ζεξκφο, αλ θαη βξίζθεηαη ςειά ζηνλ νπξαλφ. 

 

 

Δηθφλα 19 ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θηίζκαηνο πξνβιέθηεθαλ κεγάια αλνίγκαηα γηα 

ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 
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Δηθφλα 20 Κάηνςε νξφθνπ 

 

Ζ λφηηα πιεπξά ην ρεηκψλα είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηεκέλε απφ ηελ άκεζε αθηηλνβνιία 

πνπ δέρεηαη, ην θαινθαίξη ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε ζηνηρεία ζθίαζεο. Ζ λφηηα 

πιεπξά, επίζεο, ελδείθλπηαη θαη γηα εηζξνή θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν. Σν 

θιηκαθνζηάζην έρεη κεγάια αλνίγκαηα γηα ηελ εηζξνή θπζηθνχ θσηφο ζην ρψξν. Ζ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη απνγεπκαηηλέο ψξεο φηαλ πιένλ ε 

αθηηλνβνιία δελ είλαη ηφζν έληνλε ζην θνκκάηη απηφ.  
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Δηθφλα 21 Σηο απνγεπκαηηλέο ψξεο ζην θηίξην δελ ππάξρεη ηφζε  θίλεζε φζν ηηο 

πξσηλέο ‘σξεο. Χο εθ ηνχηνπ δελ καο επεξεάδεη ε έληαζε ηνπ ειίνπ.   

 

Δηθφλα 22 Κάηνςε νξφθνπ 
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2.5.1 Γπηηθή πιεπξά 

 

 Ζ δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα έρεη κηθξέο δηαζηάζεηο θαη λα πξνζηαηεχεηαη 

απφ θαηάιιειε ζθίαζε. Παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαιή κφλσζε ηεο δπηηθήο φςεο θαη 

απνθεχγνληαη αλνίγκαηα γηαηί ην θαινθαίξη απφ ην κεζεκέξη θαη κεηά δέρνληαη ηνλ 

ήιην άκεζα. Καιφ είλαη ινηπφλ λα επηιέγνπκε αλνίγκαηα ζηε δπηηθή φςε κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο θσηηζκνχ θαη ζέαο. Σέινο ζηηο δπηηθέο φςεηο, ζηέγεο θαη θεξακνζθεπέο 

δελ παξέρνπλ κεγάιε πξνζηαζία, έηζη ζπληζηάηαη εμσηεξηθή ζθίαζε θαηαθφξπθνπ 

ηχπνπ ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηε ηνπνζέηεζε αεηζαινχο βιάζηεζεο κε πξνηίκεζε 

δέληξσλ ππθλνχ θπιιψκαηνο (θππαξίζζη, κπφπσξν). 

 

 

Δηθφλα 23 Ζ δπηηθή φςε ηνπ θηηξίνπ. Έρεη ηνπνζεηεζεί θπζηθή βιάζηεζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηελ αληειηά θαη ηνλ απνγεπκαηηλφ ήιην. 
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2.5.2 Αλαηνιηθή πιεπξά 

 

 Ζ αλαηνιηθή πιεπξά παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ δπηηθή πιεπξά. 

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.  

 

Δηθφλα 24 Ζ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ.  

 

2.5.3 Νφηηα πιεπξά 

 

 Ζ λφηηα πιεπξά ην ρεηκψλα είλαη ηδηαίηεξα επεξγεηεκέλε απφ ηελ άκεζε αθηηλνβνιία 

πνπ δέρεηαη, αιιά ην θαινθαίξη ην πξνλφκηα απηφ κεηαηξέπεηαη ζε κεηνλέθηεκα. Γηα 

λα απνθεπρζεί απηή ε αλεπηζχκεηε έθζεζε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ ήιην πξνβιέπνληαη 

ηνίρνη Trombe, δεληξνθπηεχζεηο θαζψο θαη πέξγθνιεο αλαξξηρφκελσλ θπηψλ. Ζ 

λφηηα πιεπξά, επίζεο, ελδείθλπηαη θαη γηα εηζξνή θπζηθνχ θσηηζκνχ ζηνλ ρψξν. 

 

Δηθφλα 25 Ζ λφηηα πιεπξά ηνπ  θηηξίνπ. Έρνπλ πξνβιεθζεί κεγάια αλνίγκαηα. 
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2.6.4.1 Σνίρνο Trombe 

 

Οη ηνίρνη κάδαο είλαη ζπζηήκαηα απνηεινχκελα απφ έλα κνλφ ή δηπιφ παινπίλαθα 

θαη έλα ζηνηρείν ζε κνξθή ηνίρνπ παξάιιεια θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ απηφλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, νη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ δηέξρνληαη κέζα απφ ηνλ 

παινπίλαθα θαη πξνζπίπηνπλ ζην ζηνηρείν αθξηβψο απφ πίζσ ηνπ φπνπ 

απνξξνθψληαη, αλεβάδνληαο έηζη ζηαδηαθά ηε ζεξκνθξαζία ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο, ην ίδην απηφ ζηνηρείν εκπνδίδεη ηελ αληίζηξνθε ξνή ζεξκφηεηαο, δειαδή, 

απφ ηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ, δηα κέζνπ ησλ αλνηγκάησλ, 

πξνο ην πεξηβάιινλ. Καζ' φιε δε ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ, ε απνζεθεπκέλε 

ζηε κάδα ηνπ ζηνηρείνπ ζεξκφηεηα απειεπζεξψλεηαη ζηγά-ζηγά ζπκβάιινληαο έηζη 

θαζνξηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ.  

Ο ηνίρνο Trombe είλαη κία παξαιιαγή ηνπ ηνίρνπ κάδαο θαη έρεη νπέο αεξηζκνχ ζην 

επάλσ θαη θάησ κέξνο πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ αέξα λα θπθινθνξεί ζην ρψξν πνπ 

ζεξκαίλεηαη Οη ηνίρνη απηνί, έρνπλ ηδάκη ζηελ εμσηεξηθή ηνπο επηθάλεηα ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ είζνδν ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο αιιά εκπνδίδεη ηελ έμνδν ηεο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ, δεκηνπξγψληαο ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ην ζθπξφδεκα, ε πέηξα, ηα ηνχβια θαη 

νη ηζηκεληφιηζνη, ελψ λέα πιηθά φπσο δηαθαλήο κφλσζε είλαη ηδηαίηεξα θαηάιιεια 

γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπ ηνίρνπ Trombe. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πέθηεη ζηνλ ηνίρν 

κάδαο, απνξξνθάηαη θαη ν ηνίρνο κεηαδίδεη ηελ ζεξκφηεηα απηή ζην δσκάηην πίζσ 

απφ απηφλ. Ο Σνίρνο Trombe επηπιένλ επηηξέπεη ηε δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο κε 

θπζηθή θπθινθνξία. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνζηθσληζκνχ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα ζην ρψξν 

αλάκεζα ζην γπαιί θαη ηνλ ηνίρν, ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθχπηεη. 

Αλνίγκαηα ζηελ θνξπθή θαη ηε βάζε ηεο κάδαο ηνπ επηηξέπνπλ ηελ θπθινθνξία 

απηή. Ο ςπρξφο αέξαο ηνπ δσκαηίνπ εηζέξρεηαη ζηελ θάησ ζπξίδα, ζεξκαίλεηαη, 

αλέξρεηαη θαη επηζηξέθεη ζην ρψξν δηαβίσζεο ζεξκφο απφ ηελ άλσ ζπξίδα. Οη 

ζπξίδεο απηέο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε θξαγέο γηα λα κε ζπκβαίλεη αληίζηξνθε 

θπθινθνξία ηε λχθηα θαη ςχρεηαη ν ρψξνο. ηνπο ηνίρνπο απηνχο κπνξνχλ επίζεο λα 

ηνπνζεηεζνχλ παξάζπξα γηα θσο θαη ζέα. 
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Δηθφλα 26 Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία πέθηεη ζηνλ ηνίρν κάδαο, απνξξνθάηαη θαη ν ηνίρνο 

κεηαδίδεη ηελ ζεξκφηεηα απηή ζην δσκάηην πίζσ απφ απηφλ. 

 

Δηθφλα 27 Ο ςπρξφο αέξαο ηνπ δσκαηίνπ εηζέξρεηαη ζηελ θάησ ζπξίδα, ζεξκαίλεηαη, 

αλέξρεηαη θαη επηζηξέθεη ζην ρψξν δηαβίσζεο ζεξκφο απφ ηελ άλσ ζπξίδα. 
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2.6.4.2 Φπηεκέλνη Σνίρνη 

 

 

Ζ κέζνδνο «θάζεηνπ θήπνπ» απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή πάλσ ζηνλ ηνίρν εηδηθήο 

ππνδνκήο, ε νπνία απνηειείηαη απφ δνρεία πνπ έρνπλ ππνζηεί ηδηαίηεξε επεμεξγαζία, 

θαηάιιειν ππφζηξσκα, αιιά φρη ρψκα, απηφκαην ζχζηεκα πνηίζκαηνο θαη, βέβαηα, 

θπηά. Σν απνηέιεζκα είλαη ηφζν πξαθηηθφ φζν θαη δηαθνζκεηηθφ. Σν εηδηθφ 

ππφζηξσκα, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηε ζηήξημε ησλ ξηδψλ, ελψ ηα θπηά 

θαιιηεξγνχληαη «πδξνπνληθά», δειαδή παίξλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά 

ζηνηρεία κέζα απφ ην λεξφ, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη ρψκα, πνπ ζα επηβάξπλε ηελ 

θαηαζθεπή κε ππεξβνιηθφ βάξνο.
11

 Οη θπηηθέο ζπλζέζεηο ησλ «θάζεησλ θήπσλ» είλαη 

εκπλεπζκέλεο απφ ηελ απηνθπή βιάζηεζε ζε βξάρηα θαη θνξκνχο δέληξσλ.  

 

Δηθφλα 28 Σν θφζηνο ελφο ηέηνηνπ ηνίρνπ είλαη γχξσ ζηα 450 επξψ αλά 3,3 η.κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 http://www.vita.gr 
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Σν ζχζηεκα απηφ, θαζψο θαη εθείλν ηνπ πξάζηλνπ ηνίρνπ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, αξθεί λα εμαζθαιίδεηαη εθηφο ησλ 

άιισλ θαη ην απαηηνχκελν θσο. Άιισζηε, ην ζχζηεκα πνηίζκαηνο είλαη έηζη 

ζρεδηαζκέλν ψζηε λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πγξαζίαο, αιιά θαη δηαξξνέο ζην 

πάησκα. Δίλαη κηα δηαθνξεηηθή πξφηαζε γηα επέλδπζε ηνπ ηνίρνπ, αληί ηεο 

ηαπεηζαξίαο ή ησλ έξγσλ ηέρλεο. Υαξαθηεξηζηηθά θαη πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ 

σο πξνο ηελ πνηφηεηα πνπ 
12

πξνζθέξεη ζην θηίζκα είλαη ηα θάησζη 

● Βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ αέξα, επεηδή ηα θπηά ζπγθξαηνχλ ηα αησξνχκελα 

ζσκαηίδηα θαη ηε ζθφλε. 

● Μεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

● Μεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. 

● Απνξξνθάηαη πνζφηεηα βξνρήο, νπφηε θαη γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ 

φκβξησλ πδάησλ θαη κεηψλνληαη νη πιεκκχξεο. 

● Σα θπιιψκαηα απνξξνθνχλ ηνπο ήρνπο, πεξηνξίδνληαο ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ερνξχπαλζεο. 

● Πξνζηαηεχεηαη ην ίδην ην θηίξην απφ ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://www.vita.gr 



Αλαξξηρψκελα κε 

γξήγνξε αλάπηπμε  

Αγηφθιεκα
13

 

Βνπθακβίιηα 

Γιπζίλα 

Κηζζφο 

Κιεκαηαξηά 

Παξζελφθηζζνο 

Πνιχγσλν 

Ρπγρφζπεξκν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
13 http://www.vita.gr 

Καηάιιεια γηα 

θάζεηε θχηεπζε ζε 

ειηφινπζηα ζεκεία  

Ακπέιηα 

Άιπζζνο 

Αθάλα 

Βεξβέλα 

Βεξβεξίδα 

Βεξνλίθε λάλα 

Γεξάλη Γηνπλίπεξνο 

Γξεβηιιέα ηακπνξίηα 

Γεληξνιίβαλν έξπνλ 

Θπκάξη 

Κίζηνο 

Κπδσλίαζηξν 

Κνπθέα 

Λαληάλα λάλα 

Λεβάληα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηάιιεια γηα 

θάζεηε θχηεπζε ζε 

ζθηεξά ζεκεία  

Αγηφθιεκα 

Βεξβεξίδα 

Βεξνλίθε λάλα 

Βίγθα 

Κπδσλίαζηξν 

Κηζζφο 

Ρπγρφζπεξκν 

θίκκηα 

Φηέξε (δηάθνξα είδε)  

 

Καηάιιεια γηα 

θάζεηε θχηεπζε ζε 

ζέζεηο κε άλεκν θαη 

θξχν  

Αγγειηθή λάλα 

Βεξβεξίδα 

Βίγθα 

Γηνπλίπεξνο  

Γεληξνιίβαλν έξπνλ 

Έξηθα (ξείθη) 

Κηζζφο 

 

 



2.5.4 Βνξηλή πιεπξά 

 

 Αλνίγκαηα ζηε βνξηλή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ βνεζνχλ ζηελ θαιιίηεξε πνηφηεηα 

θσηηζκνχ γηαηί δέρνληαη θσο δηάρπην θαη φρη άκεζν. Παξάιιεια φκσο ηα αλνίγκαηα 

δελ πξέπεη λα είλαη κεγάισλ δηαζηάζεσλ γηαηί ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο απνθνκίδνπλ 

ειάρηζηα θέξδε γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ ελψ ην ρξεψλνπλ κε κεγάιεο απψιεηεο. 

 

 

 

Δηθφλα 29 Ζ βνξηλή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ είλαη ζπγρξφλσο θαη ε πξφζνςε ηνπ. Γηα 

ιφγνπο θαιαηζζεζίαο πξνηηκήζεθαλ κεγάια αλνίγκαηα κε πξφβιεςε πξνζηαζίαο απφ 

θπιινβφια δέληξα. 
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2.6 Δζσηεξηθή Γηακφξθσζε 

 

Σν θηίξην αλαπηχζζεηαη ζε ηξείο ζηάζκέο, ην ππφγεην ( - 3,00κ.), ηνλ ηζφγεην (+0,50κ)  

θαη ηνλ φξνθν (+5,00κ.). Κάζε επίπεδν θαιχπηεη κέξνο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Γεκαξρεηαθνχ Μεγάξνπ θαη επηθνηλσλνχλ εζσηεξηθά κεηαμχ ηνπο κεζσ 

θιηκαθνζηαζίνπ θαη δχν αλειθπζηήξσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε νξφθνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ θάησζη πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 10 Υαξαθηεξηζηηθά Οξφθσλ 

 Τπφγεην Ηζφγεην Όξνθνο Γψκα 

Δκβαδφλ     

Υψξνη 

Parking 

 Αξρείν 

Τπνδνρή 

Γηνηθεηηθή 

ππεξεζία 

Σερληθή 

ππεξεζία 

Οηθνλνκηθή 

ππεξεζία  

WC 

Κπιηθείν 

Αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ  

Λνγηζηήξην 

Αίζνπζα εθδειψζεσλ 

Γξαθεία 

Γεκάξρνπ  

Αληηδεκάξρνπ 

Πξφεδξνο 

δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ 

Δηδηθνί 

ζχκβνπινη 

Γξακκαηείο 

Σχπνπ 

παξαπφλσλ  

 

 

Μέζα 

Δμνηθ/εο 

Δλέξγεηαο 

Μφλσζε 

Δλεξγ. 

Λακπηήξεο 

Δξγνζη.Γάπ. 

Δλδνδ. Θεξκ. 

Θεξκνκφλσζε 

Δλεξγ. Κνπθ. 

Σνίρνο Trombe 

Δζσηεξηθφ Αίζξην 

Δλδνδαπ. Θέξκ. 

Δλεξγ. Κνπθσκ. 

Φσηνβνι. 

χζηεκα 

Φχηεπζε 
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2.6.1 Ηζφγεηνο Υψξνο 

 

 

Δηθφλα 30 Κάηνςε ηνπ ηζφγεηνπ ρψξνπ ηνπ Γεκαξρείνπ ζηνλ νπνίν ζηεγάδνληαη σο 

επί ην πιείζηνλ ρψξνη Γηνηθεηηθνχ ηνκέα. 
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2.6.2 Όξνθνο 

 

 

 

Δηθφλα 31 Κάηνςε Οξφθνπ. 
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2.6.3 Τπφγεηνο Υψξνο 

 

 

 
Δηθφλα 32 Κάηνςε Τπνγείνπ. 
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2.6.4 Γψκα 

 

 

Δηθφλα 33 Σν δψκα ηνπ ηζνγείνπ έρεη αμηνπνηεζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε βιάζηεζεο  κε 

ηελ κέζνδν ηεο θπηεκέλεο ζηέγεο. Ζ κέζνδνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππφινηπεο 

βηνθιηκαηηθέο ηερληθέο απνθέξεη έλα ηδαληθφ κηθξνθιίκα ζην ηζφγεην ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ.  
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2.6.4.1 Ζιηαθή Κακηλάδα 

 

Ζ θακηλάδα αεξηζκνχ ιεηηνπξγεί αμηνπνηψληαο ην θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ, 

θαζψο ν ζεξκφο αέξαο κεηαθέξεηαη πξνο ηα επάλσ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ξεχκα ζην 

εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ. Όηαλ δελ 

ππάξρεη έληνλν ξεχκα αέξα γχξσ απφ ην θηίξην ην ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε 

αλεκηζηήξα, ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζην πςειφηεξν ηκήκα ηεο θακηλάδαο 

εμαζθαιίδνληαο ζπλερή 

ελαιιαγή ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα.        

ε πεξηνρέο κε έληνλν άλεκν 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο πχξγσλ αεξηζκνχ, νη 

νπνίνη πξνεμέρνπλ ζεκαληηθά 

απφ ηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, 

θέξνπλ άλνηγκα πξνο ηελ 

ζεκαληηθή θαηεχζπλζε ηνπ 

αλέκνπ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα ζπιιακβάλνπλ ηα ςπρξά 

ξεχκαηα θαη λα ηα θαηεπζχλνπλ 

κέζα ζην ρψξν, ππνβνεζνχκελνη 

απφ αλεκηζηήξα.      

 

 

 

        Δηθφλα 34 Γηάηαμε ειηαθψλ θακηλάδσλ 
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Δηθφλα 35 Σνκή 1-1 

 

 

 

Δηθφλα 36 Σνκή 2-2 
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2.7 Πεξηβάιισλ ρψξνο 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ην κηθξνθιίκα ηφζν ην ρεηκψλα, 

φζν θαη ην θαινθαίξη. Σν θαινθαίξη ε βιάζηεζε παξέρεη ζθίαζε, ςχμε εμάηκηζεο θαη 

βνεζάεη ζηελ θαηεχζπλζε ξεπκάησλ αλέκνπ, ελψ ην ρεηκψλα πξνζηαηεχεη απφ ηνλ 

άλεκν. Σα θπηά απνξξνθνχλ κεγάια πνζά ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε δηαπλνή ηνπο 

κεηψλεη πεξαηηέξσ ηηο ζεξκνθξαζίεο. 

Φπιινβφια δέληξα, ζάκλνη θαη θιεκαηαξηέο, παξέρνπλ ζθίαζε ην θαινθαίξη, ελψ 

επηηξέπνπλ ηελ πξνζπέιαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκψλα. Σν 

λεξφ επίζεο βνεζάεη ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη 

κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο δεμακελή, ιίκλε, ζηληξηβάλη ή θαηαξξάθηεο. Ζ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ εθηφο απφ ηελ ελεξγεηαθή ηεο ζεκαζία γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

κηθξνθιίκαηνο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ειθπζηηθνχο ρψξνπο γηα ππαίζξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απιέο πνπ επεθηείλνπλ ην ρψξν δηαβίσζεο ην θαινθαίξη.  

 

 

Δηθφλα 37 Με ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε θπιινβφιαο θαη αεηζαινχο βιάζηεζεο 

επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο. 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 3
ν
 

Δθαξκνγέο Βηνθιηκαηηθήο Αξρηηεθηνληθήο 
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3.1 Φσηνβνιηατθφ χζηεκα 

 

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.  
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Χζηφζν, 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. 
14

 

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:  

 

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.  
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ζηα Κηίξηα ηακπέθνπ Υ. 
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3.1.1 Γνκή Φσηνβνιηαηθνχ πζηήκαηνο
15

 

 

Φσηνβνιηατθφ ζηνηρείν: Ζ ειεθηξνληθή δηάηαμε πνπ παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

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

 

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

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

 

Φσηνβνιηατθφ 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. 

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. 
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πζηήκαηα κεηαηξνπήο ηζρχνο (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 

 

Ζιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξνζηαζίαο θαη ινηπά ζηνηρεία: Σν Φ/Β 

ζχζηεκα ζπκπιεξψλνπλ νη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο ειέγρνπ, ε γείσζε, νη 

θαισδηψζεηο (ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο) θαη ζρεηηθφ ειεθηξνινγηθφ 

πιηθφ, νη δηαηάμεηο αζθαιείαο, ν κεηξεηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θ/Β ζπζηήκαηνο. 
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3.1.2 Σχπνη Φσηνβνιηαηθψλ πζηεκάησλ
16

 

 

  1.Μνλνθξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ πιαίζηα (ζηνηρεία).  Καηαζθεπάδνληαη απφ θπςέιεο 

πνπ έρνπλ θνπεί απφ έλα θπιηλδξηθφ θξχζηαιιν ππξηηίνπ. Απνηεινχλ ηα πην 

απνδνηηθά θσηνβνιηατθά κε απνδφζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 15%. Ζ θαηαζθεπή ηνπο φκσο 

είλαη πην πνιχπινθε γηαηί απαηηεί ηελ θαηαζθεπήο ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ 

κε απνηέιεζκα ην πςειφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο.  

 

  2. Πνιπθξπζηαιιηθνχ Ππξηηίνπ πιαίζηα (ζηνηρεία). Σα πνιπθξπζηαιιηθά 

θσηνβνιηατθά θαηαζθεπάδνληαη απφ ξάβδνπο ιησκέλνπ θαη επαλαθξπζηαιινκέλνπ 

ππξηηίνπ. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπο νη ξάβδνη ηνπ ππξηηίνπ θφβνληαη ζε ιεπηά ηκήκαηα 

απφ ηα νπνία θαηαζθεπάδεηαη ε θπςέιε ηνπ θσηνβνιηατθνχ. Ζ δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ηνπο είλαη απινχζηεξε απφ εθείλε ησλ κνλνθξπζηαιιηθψλ 

θσηνβνιηατθψλ κε απνηέιεζκα ην θζελφηεξν θφζηνο παξαγσγήο. Παξνπζηάδνπλ 

φκσο ζε γεληθέο γξακκέο κηθξφηεξε απφδνζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12%. 

 

  3.‘Ακνξθνπ Ππξηηίνπ πιαίζηα (ζηνηρεία). Σα θσηνβνιηατθά απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

απνηεινχληαη απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα ππξηηίνπ πνπ έρεη ελαπνηεζεί νκνηφκνξθα ζε 

θαηάιιειν ππφβαζξν. αλ ππφβαζξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα κεγάιε γθάκα 

πιηθψλ απφ δχζθακπηα κέρξη ειαζηηθά κε απνηέιεζκα λα βξίζθεη κεγαιχηεξν εχξνο 

εθαξκνγψλ, ηδηαίηεξα ζε θακπχιεο ή εχθακπηεο επηθάλεηεο. Δλψ ην άκνξθν ππξίηην 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ απνξξφθεζε ηνπ θσηφο, 

εληνχηνηο ε θσηνβνιηατθή απφδνζε ηνπ είλαη ηνπ κηθξφηεξε ησλ θξπζηαιιηθψλ, 

πεξίπνπ 6%. Σν θζελφ φκσο θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο ηα θάλεη ηδαληθά ζε εθαξκνγέο 

φπνπ δελ απαηηείηαη πςειή απφδνζε.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Energy Efficiency and Renewable Energy" 



61 

 

3.1.3 Σχπνη χλδεζεο Φσηνβνιηαηθψλ πζηεκάησλ  

 

Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ζχλδεζεο  θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ: 

 

1. Σν δηαζπλδεδεκέλν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (solar-pv) κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ 

2. Σν απηφλνκν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (solar-pv). 

 

Ζ απινχζηεξε κνξθή ηνπ δεχηεξνπ εθ ησλ δπν απνηειείηαη απιψο απφ κηα 

θσηνβνιηατθή γελλήηξηα θσηνβνιηατθφ πιαίζην, ε νπνία κφλε ηεο ηξνθνδνηεί κε 

ζπλερέο ξεχκα έλα θνξηίν νπνηεδήπνηε ππάξρεη επαξθήο θσηεηλφηεηα. Απηνχ ηνπ 

ηχπνπ ην ζχζηεκα είλαη θνηλφ ζε εθαξκνγέο νηθηαθέο ή γεσξγηθέο, άληιεζε. ε άιιεο 

πεξηπηψζεηο ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα (solar-pv) παξέρεη δπλαηφηεηα απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο ζηηο κπαηαξίεο. πρλά ζπκπεξηιακβάλεηαη κεηαηξνπέαο ηζρχνο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ελαιιαζζφκελν ξεχκα λα 

εμέξρεηαη απφ ην ζχζηεκα. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην ζχζηεκα πεξηέρεη κηα εθεδξηθή 

ειεθηξνγελλήηξηα ή αλεκνγελλήηξηα ( πβξηδηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα). 

 

  1.Γηαζπλδεδεκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. ηα δηαζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα θσηνβνιηατθά, 

ηξνθνδνηεί ηα ειεθηξηθά θνξηία θαη ε πεξίζζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθ' φζνλ 

ππάξρεη δηαβηβάδεηαη θαη πσιείηαη ζην δίθηπν. ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ ε ελέξγεηα 

απφ ηα θσηνβνιηατθά δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηα θνξηία ηφηε ην δίθηπν παξέρεη 

ηε ζπκπιεξσκαηηθή ελέξγεηα. Έηζη ζηα δηαζπλδεδεκέλα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ δχν 

κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο έλαο κεηξάεη ηελ ελέξγεηα πνπ δίλεηαη ζην δίθηπν 

θαη ν άιινο ηελ ελέξγεηα πνπ παξέρεη ην δίθηπν. Δπίζεο ζηε πεξίπησζε ησλ 

δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ δελ απαηηείηαη ρξήζε ζπζζσξεπηψλ, γεγνλφο πνπ 

ειαηηψλεη ην αξρηθφ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο. 

 

 

 

 

 

 

http://www.solar-systems.gr/photovoltaic-module.html
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 Γηα ηε ζχλδεζε ησλ Φ/Β ζηαζκψλ κε ην δίθηπν απαηηείηαη ζρεηηθή ηερληθή κειέηε ε 

νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε ΓΔΖ. Ζ πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη θαηφπηλ 

ζχλαςεο ζχκβαζεο κε ηνλ Γηαρεηξηζηή (ΓΔΜΖΔ) ε νπνία ηζρχεη γηα 10 ρξφληα θαη 

κπνξεί λα παξαηείλεηαη γηα άιια 10 ρξφληα, κνλνκεξψο κε έγγξαθε δήισζε ηνπ 

παξαγσγνχ, εθφζνλ απηή ππνβάιιεηαη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο 

αξρηθήο ζχκβαζεο. To αθξηβέο πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ πψιεζεο ζα θαζνξηζζεί 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 

 

 

2.Απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα.  ήκεξα ππάξρεη πιεζψξα κηθξψλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θεξαίεο ηειεπηθνηλσληαθψλ ζηαζκψλ, εμνρηθά 

ζπίηηα, αληιίεο άληιεζεο λεξνχ, ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ηξνρφζπηηα, θάξνπο, 

κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο, ππαίζξηα θσηηζηηθά ζψκαηα, ζθάθε θαη άιια ηα νπνία 

θαζίζηαληαη ελεξγεηαθά απηφλνκα. Βέβαηα ππάξρνπλ ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ νη 

νπνίεο απνζεθεχνπλ ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα. ελψ ζε πεξίπησζε πνπ 

έρνπκε θνξηία ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο αληηζηξνθέαο 

ζην ζχζηεκα ν νπνίνο ζα κεηαηξέπεη ηελ ζπλερή ζε ελαιιαζζφκελε ηάζε. Όηαλ ηα 

απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζπλδπαζζνχλ θαη κε άιιε αλαλεψζηκε ή 

ζπκβαηηθή πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλεκνγελλήηξηα, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, 

θ.ι.π.) ηφηε ραξαθηεξίδνληαη ζαλ πβξηδηθά 

 

 

3.1.4 πληήξεζε Φσηνβνιηαηθψλ πζηεκάησλ 

 

Σα θσηνβνιηατθά δελ απαηηνχλ ζπληήξεζε. Αλ ππάξρεη κεγάιε αηκνζθαηξηθή 

ξχπαλζε ζηελ πεξηνρή ρξεηάδνληαη θαζάξηζκα. πλήζσο ζε αγξνχο 1 κε 2 θνξέο 

εηεζίσο. 
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3.1.5 Άδεηεο Παξαγσγήο 

 

Δγθαηαζηάζεηο έσο 20 Kw 

Γηα εγθαηαζηάζεηο έσο 20kW δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο. Χζηφζν απαηηείηαη, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε, ε ελεκέξσζε ηνπ δηαρεηξηζηή 

ηνπ πζηήκαηνο (ΓΔΖ) γηα ηε ζέζε θαη ηελ ηζρχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Μεηά απφ 

ζρεηηθή αίηεζε, γίλνληαη νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχλδεζε, φπνπ ξπζκίδνληαη 

θαη νη ζρεηηθνί φξνη. Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε ηνλ ηίηιν ηεο λφκηκεο 

θαηνρήο ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη άδεηα αλέγεξζεο ηπρφλ αλαγθαίσλ 

θηηζκάησλ. Δμαίξεζε απφ ηα παξαπάλσ απνηειεί ε πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσλ ζε Με 

δηαζπλδεδεκέλα Νεζηά φπνπ πθίζηαηαη θνξεζκφο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, γεγνλφο 

πνπ δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο απαηηείηαη άδεηα 

παξαγσγήο. 

 

Δγθαηαζηάζεηο απφ 20 έσο 150 kW 

 Γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20kW έσο 150kW, δελ απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο 

εμαίξεζεο ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηε ΡΑΔ εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. Απαξαίηεηα, κεηαμχ άιισλ ζηνηρεία ηεο αίηεζεο 

απνηεινχλ ε ηερληθή πεξηγξαθή, ράξηεο θιίκαθαο 1:50.000 θαη 1:5.000 ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή, ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη ηίηινο θπξηφηεηαο ή θαηνρήο 

ηνπ γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο.  

  Δμαίξεζε ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, άξα θαη απαίηεζε γηα άδεηα παξαγσγήο, 

ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε θνξεζκνχ ηνπ δηθηχνπ. Οη πεξηνρέο απηέο ζα θαζνξηζζνχλ 

κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ.  Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

 Δγθαηαζηάζεηο έσο 20 kW  

 Δγθαηαζηάζεηο απφ 20 έσο 150 kW  
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  Γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20 kW έσο 150 kW απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: Ο ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα 

δηελέξγεηα Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) ε 

νπνία ζπλνδεχεηαη απφ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΠΠΔ) ζηε 

δηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο (ΓΗΠΔΥ) ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Ζ αίηεζε 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ εθδνζείζα απφθαζε εμαίξεζεο άδεηαο παξαγσγήο. Ζ ζρεηηθή 

απφθαζε ΠΠΔΑ εθδίδεηαη εληφο 15 εκεξψλ πεξίπνπ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο, ε νπνία θαη δηαβηβάδεηαη ζην Οηθείν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη πνιίηεο. Με ηελ απφθαζε απηή θαη ηελ 

επηθαηξνπνηεκέλε ΠΠΔ ν ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη αίηεζε γηα Έγθξηζε 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ζηε δηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Αλάπηπμεο (ΓΗ.Α.) 

ηεο Οηθείαο Πεξηθέξεηαο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε εγθξίλεηαη κεηά απφ 1,5 κήλεο θαη 

ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά θαη ην νηθείν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην. Ζ ΔΠΟ ηζρχεη γηα δέθα 

(10) έηε. 

 

 

3.1.6 Σνπνζέηεζε Φσηνβνιηαηθψλ Πάλει ζην Γεκαξρηαθφ Μέγαξν 

 

Ζ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηαηθψλ πάλει νηθηαθνχ ζπζηήκαηνο έσο 10kW ζχκθσλα κε 

ηηο ζεκεξηλέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζε ρψξνπο επη ηνπ θηηξίνπ νη νπνίνη δελ είλαη βαηνί 

απν ηνπο ρξήζηεο απνηειεί άξηζηε ιχζε ηφζν απφ πιεπξάο νηθνλνκηθήο απφζβεζεο 

ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηελ δεκηνπξγία θεξδνθνξίαο κέζσ απηήο. Οη παξάκεηξνη 

νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

θσηνβνιηαηθψλ πάλει είλαη :   

 

1. Σνπνζεζία – ρσξνζέηεζε εγθαηάζηαζεο 

2. Σεηξαγσληθά κέηξα  

3. Σχπνο θσηνβνιηαηθνχ πάλει  

4. Υξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε. 

5. Κφζηνο Δγθαηάζηαζεο 

6. Πνζφηεηα παξαγφκελεο ελέξγεηαο 

7. Υξφλνο απφζβεζεο 
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3.1.6.1 Τπνινγηζκφο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο έγηλε ρσξνζέηεζε ησλ 

θσηνβνιηαηθψλ πιαηζίσλ ζηελ θάηνςε ηεο νξνθήο ηνπ δψκαηνο.  χκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ  έλα κέηξν 

απφ ηελ πεξίκεηξν ηνπ δψκαηνο.  ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί κφλν κία ζπζηνηρία ζηνλ επηηξεπφκελν δηαζέζηκν ρψξν θαη γηα απηφ 

επεηδή ην θηήξην είλαη ζηελφκαθξν κε ηελ κεγάιε πιεπξά πξνο ην Νφην.  

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ ΦΒ πιαηζίσλ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε αξζξσηέο κεηαιιηθέο βάζεηο 

θαη ζε θαηάιιειε γσλία θιίζεο 30
ν
 (ζπλαξηήζεη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρή 

ηεο Νέαο Δξπζξαίαο) ψζηε λα έρνπκε ηελ κέγηζηε εηήζηα παξαγσγή. ην δηαζέζηκν 

ρψξν κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ 48 θσηνβνιηατθά κε δηαζηάζεηο 1650x990mm πνπ 

είλαη ε ζπλεζηζκέλε δηάζηαζε γηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα πνιπθξπζηαιιηθνχ 

ππξηηίνπ. Ο ηειηθφο αξηζκφο φκσο ησλ ΦΒ πιαηζίσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ 

εμαξηάηαη απφ  ηε δηαζηαζηνιφγεζε. Τπάξρνπλ ινηπφλ εηδηθά ινγηζκηθά πνπ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΦΒ πιαηζίσλ θαη ηνπ 

αληηζηξνθέα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Έηζη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη 

κε βάζε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαζέζηκσλ αληηζηξνθέσλ βιέπνπκε φηη ν 

θαηάιιεινο αξηζκφο ησλ ΦΒ πιαηζίσλ είλαη δεθαπέληε (45), ψζηε λα δνπιεχεη ην 

ζχζηεκα κε ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Οη δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληίζηξνθεα φζν θαη ησλ ΦΒ πιαηζίσλ θαη έηζη κε ηελ 

δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέγνπκε ην θαηαιιειφηεξν ζχζηεκα ψζηε ην 

ζχζηεκα λα απνθξίλεηαη βέιηηζηα ζηηο κεηαβνιέο απηέο. ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη: 

45x230Wp=3450Wp (10,35kWp) 
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3.1.6.2 Ζιεθηξνκεραληθφο εμνπιηζκφο 

 

 Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηνπ Φ/Β ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ 

είλαη 10.350 Wp θαη απνηειείηαη απφ 45 πιαίζηα νλνκαζηηθήο ηζρχνο 230 Wp ην 

θαζέλα.  Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ ζα γίλεη ζε ζηαζεξέο κεηαιιηθέο βάζεηο, 

θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο ζηελ νξνθή ηνπ δψκαηνο. Οη κεηαιιηθέο βάζεηο είλαη 

αξζξσηέο, απφ γαιβαληζκέλν αινπκίλην γηα αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη o αθξηβήο 

ζρεδηαζκφο θάζε ππνζπζηήκαηνο ζηήξημεο ζα γίλεη θαηά ηελ κειέηε εθαξκνγήο. 

Ζ κεηαηξνπή ηνπ ζπλερνχο ξεχκαηνο ζε δηαζπλδεδεκέλν ζα γίλεη κε αληηζηξνθέα θαη 

ε νκαδνπνίεζε κεηαμχ ησλ Φ/Β πιαηζίσλ θαη ηνπ αληηζηξνθέα έρεη γίλεη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε νη κνλάδεο απηέο λα είλαη ζπκβαηέο κεηαμχ ηνπο, ηφζν θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ γηα κέγηζηε παξαγσγή ελέξγεηαο φζν θαη γηα ηελ 

ηξηθαζηθή ή κνλνθαζηθή δηαζχλδεζε κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγνληαη θαηλφκελα ειεθηξηθήο αζπκκεηξίαο. ηε πεξίπησζε πνπ ε νλνκαζηηθή 

ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 5kWp ζα γηλφηαλ ηξηθαζηθή ζχλδεζε κε 

ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ. Οη κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία 

απνηεινχληαη απφ  ειεθηξνληθφ θαη 

ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ ελψ ν ρψξνο 

εγθαηάζηαζεο απαηηείηαη λα είλαη 

αλεκπφδηζηνο γηα απνθπγή ζθηάζεσλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε 

εθηεηακέλσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 

δηακνξθψλνπλ έλα ηθαλφ ζπιιεθηήξην 

ζχζηεκα γηα θεξαπληθά θαη επαγσγηθά 

πιήγκαηα αιιά θαη θξνπζηηθέο ππεξηάζεηο 

κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ. Γηα απηφ ην ιφγν 

ην ΦΒ ζχζηεκα πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο απφ 

πηζαλέο θξνπζηηθέο θαη επαγσγηθέο 

ππεξηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

βιάβε ζηνλ αληηζηξνθέα.  

 

 

Δηθφλα 38 πλδεζκνινγηα Φ.Β. 

Πιαηζίνπ 
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3.1.6.3 Δθηίκεζε Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πζηήκαηνο – Απφζβεζε επέλδπζεο
17

 

 

H ζπλνιηθή εηήζηα ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ζα δηνρεηεπηεί ζην δίθηπν απφ ηνλ Φ/Β 

ζηαζκφ ηζρχνο 10,35 kWp κε ζηαζεξή γσλία θιίζεο εθηηκάηαη ζε  13.662kWh 

(1320kWh/Kwp * 10.35kWp) θαη ηα εηήζηα έζνδα ζα αλέξρνληαη ζε  7.514,1€ κε 

ηηκή πψιεζε ηεο θηινβαηψξαο 0,55 €/kWh
18

. Ζ νηθνλνκηθή απνιαβή απφ ηελ 

παξαγφκελε ελέξγεηα πξνθαιεί απφζβεζε ηεο επέλδπζεο ζε 5 έηε παξέρνληάο ζαο 

θαζαξφ θέξδνο ηα ππφινηπα 20 έηε ηνπ ζπκβνιαίνπ  κε ηε ΓΔΖ. Ο ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ πνπ αθνινπζήζεθε βαζίζηεθε ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ πξφγξακκα 

πξνζνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί σξηαίεο ρξνλνζεηξέο έληαζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

θαη ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο ζηελ πεξηνρή ηεο εγθαηάζηαζεο θαη επηζπλάπηεηαη 

σο ζπλεκκέλν. 

 

Πίλαθαο 11 ηνηρεία εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηαηθψλ πάλει 

Γεδνκέλα Σηκή Παξαηεξήζεηο 

Σ.κ. θαιππηφκελεο επηθάλεηαο 73.5 η.κ. Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ νξνθή 

ηνπ δψκαηνο 

Σεκάρηα ηνπνζεηνχκελσλ πάλει 45 ηκρ. Γηαζηάζεηο 1650 *990 mm
2
 

Κφζηνο ηεκαρίνπ 800€ πλνιηθφ Κφζηνο : 36.000€* 

Ολνκαζηηθή ηζρχο ηεκαρίνπ 230 Wp Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπαζηή 

πλνιηθή Ηζρχο 10.350 Wp 45 * 230 Wp = 10.350 Wp 

Δηήζηα Παξαγφκελε Ζιεθηξηθή 

Δλέξγεηα 

13.662 kWh 1320kWh/Kwp * 10.35kWp 

Σηκή πψιεζεο θηινβαηψξαο ζην 

Γίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. 

0,55 € Γηα ην ηξέρσλ έηνο (2010) 

Κέξδνο αλά έηνο 7.514,1 € 0,55 * 13.662 = 7.514,1 € 

 

 

                                                 
17

 Ζ κειέηε έγηλε κε ηε ζχκπξαμε κεραλνιφγνπ 
18

  Σηκή γηα ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2010 
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Πίλαθαο 12 Αλάιπζε Κφζηνπο Φσηνβνιηατθψλ ηνηρείσλ 

Δμνπιηζκφο Κφζηνο 

Φσηνβνιηαηθή πζηνηρία 36.000 € 

Αληηζηξνθέαο 1.800 € 

Βάζεηο 4.500 € 

Αληηθεξαπληθά 900 € 

Δξγαζία 1.500 € 

Καισδηψζεηο 120 € 

Πίλαθαο 140 € 

χλνιν 44.980 € 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα γίλεη απφζβεζε ηεο επέλδπζεο ζε πέληε ρξφληα. Γεδνκέλνπ ηα 

25 ρξφληα δσήο πνπ δηαζέηνπλ ηα επηιεγκέλα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, πξνθχπηεη πσο 

γηα 20 ρξφληα ν Γήκνο ζα ιακβάλεη θαζαξά έζνδα 150.000 € 
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3.2 Φπηεκέλν Γψκα 

 

Ζ εθαξκνγή απηή είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ ειηνπξνζηαζία ηεο νξνθήο. Γίλεηαη κε 

θπηά αλζεθηηθά ζηελ μεξαζία, ηα νπνία ιφγν ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ζπκβάιινπλ ζηε 

κείσζε έσο θαη 6 βαζκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηεξίνπ θαηά ηνπ ζεξηλνχο κήλεο 

αιιά θαη ζηε ιχζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ην θαηλφκελν ηεο αζηηθήο 

ζεξκηθήο λεζίδαο. 

Σν πξάζηλν, ζηηο κεγάιεο επηθάλεηεο ησλ δσκάησλ, αληηζηαζκίδεη κεξηθψο απηφ ην 

θαηλφκελν θαη επηδξά ζεηηθά πάλσ ζην κηθξνθιίκα. Υάξε ζηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνχ, 

πνπ ζπγθξαηείηε απφ ηα θπηά θαη απφ ην ρψκα, απνδίδεηαη ζηνλ αέξα ε πγξαζία, ηνλ 

δξνζίδεη θαη ζπγθξαηεί ηε ζθφλε. πκκεηέρεη επίζεο ζηε ζεξκνκφλσζε ηνπ δψκαηνο, 

ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πεξηνξίδεη ηα αέξηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ηνπ θηεξίνπ έσο 50%. Ζ 

ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα κηαο ηαξάηζαο κπνξεί λα θζάζεη ηνπο 80°C. Ζ 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ απμάλεη ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ςχμε ηνπ θηεξίνπ. Σα θπηά ζε έλα θπηεκέλν δψκα απνξξνθνχλ ηε δέζηε γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηνπο. Απνηέιεζκα: 

 Μείσζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ηεο ηαξάηζαο έσο 45°C ζε ζρέζε κε 

έλα ζπκβαηηθφ δψκα (Δπηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία < 35°C).  

 Μείσζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηεξίνπ έσο 10°C . 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο έσο θαη 50% .  

 Απφζβεζε θφζηνπο ηνπνζέηεζεο ελφο πξαζίλνπ δψκαηνο κέζα ζε ηξία κε 

ηέζζεξα ρξφληα κε ηηο ππάξρνπζεο ηηκέο πεηξειαίνπ.   

                                                                                                                                                   

Παξάιιεια κε  ηε θχηεπζε παξέρεηαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.  Πάλσ απφ ην 

75% ησλ φκβξησλ ελφο άζηεσο θαηαιήγεη άκεζα ζηα θξεάηηα. Απηφ δεκηνπξγεί 

πιεκκχξεο ζε ηζρπξή θαηαηγίδα. Παξάιιεια κεηαθέξεηαη θαη φιε ε κφιπλζε ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη ησλ επηθαζεκέλσλ βαξέσλ ζσκαηηδίσλ ζηε ζάιαζζα αιιά αθφκε 

θαη κέζα ζην πφζηκν λεξφ. Έλα θπηεκέλν δψκα θαηαθξαηά θαη θηιηξάξεη ηα φκβξηα 

(75% ηεο πνζφηεηάο ηνπο) παξέρνληαο αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ζηελ πφιε αιιά 

θαη πξνζηαηεχνληαο απφ ηε κφιπλζε ην λεξφ. 
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Δηθφλα 39 Σνκή θπηεκέλνπ δψκαηνο 

 

Πίλαθαο 13 Δλδεηθηηθέο ζηξψζεηο ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο 

1 Μάξκαξν 

2 Σζηκεληνθνλίακα 

3 Μεκβξάλε Πξνζηαζίαο 

4 Αζθαιηφπαλν κε Φεθίδα 

5 Φπηά 

6 ηξψζε Υψκαηνο Φχηεπζεο 

7 Φίιηξν πγθξάηεζεο  

8 Απνζηξαγγηζηηθή ηξψζε 

9 Μεκβξάλε Πξνζηαζίαο απφ ηηο ξίδεο 

10 ηεγαλνπνίεζε 

11 Πεξιηηφδεκα κε θιίζε 2% 

12 Θεξκνκνλσηηθή ηξψζε 

13 Φξάγκα Τδξαηκψλ 

14 Φέξνπζα Πιάθα Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο 
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Σν θηίξην, πνπ ζρεδηαζηεθε, δηαζέηεη δχν δψκαηα, ηεο νξνθήο θαη ηνπ ηζνγείνπ.  Γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο νξνθήο ηεο θαηνηθίαο είρακε λα επηιέμνπκε κεηαμχ δχν 

κεζφδσλ, ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο θαη ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει. Με ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο ζα επηηπγράλακε άξηζηεο ζπλζήθεο 

κηθξνθιίκαηνο γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο γηα ηνλ φξνθν, ρσξίο ηελ ρξήζε 

θιηκαηηζηηθψλ θαη έηζη ηελ  εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Με ηελ εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ επηηπγράλεηαη πάιη ε εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο δηφηη ε παξαγφκελε ελέξγεηα  ζα θαιχπηεη θάπνηα πνζά ελέξγεηαο θαη ζα 

πσιείηαη ζην δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ κε 0,55€/kWh. Ζ απφζβεζε απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ζε 5 ρξφληα θαη ην ζπκβφιαην αγνξνπσιεζίαο
19

 κε ηελ ΓΔΖ είλαη 

γηα 25ρξφληα. Οη δχν κέζνδνη δηαθνξνπνηνχληαησο πξνο ηνλ ηξφπν αληαπφδνζεο ησλ 

ρξήκάησλ ζηνλ επελδπηή, (παζεηηθή & ελεξγεηηθή).  

 

 

Δηθφλα 40 Σα «πξάζηλα δψµαηα» πξνζηαηεχνπλ ηα θηίξηα απφ ηε θσηηά
20

  

                                                 
19

 Σν θέξδνο είλαη αθνξνιφγεην ζχκθσλα κε (ΦΔΚ Β 1079/4-6-2009) 

20 Έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζην Βεξνιίλν γηα ηελ αληίζηαζε ελφο «πξάζηλνπ δψµαηνο» ζηε 

θσηηά βξέζεθε φηη ηα θπηεµέλα δψµαηα εµπνδίδνπλ ηε θσηηά πεξηζζφηεξν απφ δψµαηα µε 

ραιίθη ζηελ εμάπισζή ηεο. Απηφ ζπµβαίλεη απφ ηε ζπγθξάηεζε λεξνχ µέζα ζηα παρχθπηα 

πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηε θχηεπζε.  
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ην δψκα ηνπ ηζνγείνπ ζα ηνπνζεηεζεί βιάζηεζε, πνπ ζα έρεη δηηφ απνηέιεζκα. 

Αθελφο ηελ δεκηνπξγία ελφο ηζνξξνπεκέλνπ θιίκαηνο ζην ηζφγεηνπ ηνπ Γεκαξρείνπ 

θαη αθεηέξνπ ηελ βειηίσζε ηεο εμσηεξηθήο φςεο ηνπ θηηξίνπ. 

Παξάιιεια, ε πνιπζρηδήο επηθάλεηα ησλ θπηψλ έρεη ερνµνλσηηθή δξάζε, 

µκεηψλνληαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 10 Decibel πεξηζζφηεξν απφ µηα ζπκβαηηθή µφλσζε 

ηνλ εμσηεξηθφ ζφξπβν. Σν απνηέιεζµα είλαη πσο απνηειεί ηδαληθή ιχζε γηα θηίξηα 

πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ηζρπξέο πεγέο ζνξχβνπ (ιεσθφξνπο, εξγνζηάζηα, 

αεξνδξφκηα θ.ιπ).  

Λχζε ζην πξφβιεµα ησλ ζεξµηθψλ λεζίδσλ Σα πξάζηλα δψµαηα ζεξµνµνλψλνπλ θαη 

ζθηάδνπλ ηα θηίξηα, βνεζψληαο ζην δξνζηζµφ ηνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο πφιεο, 

ζπµβάιινληαο ζεµαληηθά ζηελ επίιπζε ηνπ θαηλνµέλνπ ησλ ζεξµηθψλ λεζίδσλ. 

Πίλαθαο 14 Υαξαθηεξηζηηθά θπηεκέλνπ δψκαηνο 

Δκβαδνλ  192,50 η.κ. 

Σχπνο Βιάζηεζεο Αξσκαηηθά Ξεξά 

Κφζηνο αλα η.κ. 70 /η.κ. 

 

 

 

Δηθφλα 41 Έλα θπηεµέλν δψµα θαηαθξαηά θαη θηιηξάξεη ηα φµβξηα (75% ηεο 

πνζφηεηάο ηνπο), παξέρνληαο αληηπιεµµπξηθή πξνζηαζία ζηελ πφιε αιιά θαη 

πξνζηαηεχνληαο ην λεξφ απφ ηε µφιπλζε. 
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Δηθφλα 42 Ζ θαιππηφκελε επηθάλεηα ζην δψκα ηνπ ηζνγείνπ έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 

192,50 η.κ.. Σν θφζηνο αλα η.κ. είλαη 70. Σν ζχλνιν ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηηο 

12.000 
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3.3 Δλδνδαπέδηα Θέξκαλζε 

 

Ζ κειέηε  πξνβιέπεη ηελ ηνπνζέηεζε ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ζην ηζφγεην θαη ηνλ 

φξνθν ηνπ Γεκαξρείνπ. Μέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ ε ζεξκφηεηα δηαλέκεηαη 

νκνηφκνξθα ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ζην ρψξν. Έηζη νη 

ζεξκνθξαζηαθέο ζπλζήθεο πιεζηάδνπλ ην ηέιεην αθνχ δελ δεκηνπξγνχληαη θπθιηθά 

ξεχκαηα αέξνο. Δπηπιένλ ε απνπζία ζεξκαληηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ιεβεηνζηάζηνπ 

απειεπζεξψλεη αξθεηά εθκεηαιιεχζηκα ηεηξαγσληθά ζην θηήξην θαη πξνζθέξεη 

απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο γηα ηε δηαθφζκεζε ησλ ρψξσλ. Σέινο ε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ 

επηβάιιεη ηελ ηνπνζέηεζε ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ιφγν ηνπ ηδίνξπζκνχ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ ζηελ πεξίπησζε δεκφζησλ θηηξίσλ θαη ρψξσλ κεγάιεο 

επηζθεςηκφηεηαο ιεηηνπξγεί ζεηηθά. 

 

 

Δηθφλα 43 πγθξηηηθά δηαγξάκκαηα θαηαλνκήο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ελδνδαπέδηαο 

ζέξκαλζεο θαη ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ. 
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3.3.1 Μεζνδνινγία Δξγαζηψλ θαη θαηαζθεπήο 

 

Ζ εθπφλεζε κειέηεο ηεο δαπεδνζέξκαλζεο γίλεηαη κε Ζ/Τ. Ο κειεηεηήο κεραληθφο 

ηξνθνδνηεί ηνλ Ζ/Τ κε ηα δεδνκέλα ηνπ θάζε ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ θαη απηφο 

θαζνξίδεη  ηελ θάζε ιεπηνκέξεηα θαηαζθεπήο (απφζηαζε ησλ ζσιελψζεσλ κεηαμχ 

ηνπο), θαζψο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία (ζεξκνθξαζία λεξνχ πξνζαγσγήο θαη 

επηζηξνθήο ζηνπο ζπιιέθηεο, ζεξκνθξαζία δαπέδνπ, παξνρή λεξνχ, πηψζε πίεζεο, 

ξχζκηζε θπθισκάησλ θ.ι.π.) 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν κειεηεηήο κεραληθφο είλαη: 

 

1. Σα ζρέδηα θάηνςεο ηεο νηθνδνκήο θαη ελδερνκέλσο ηηο ηνκέο ηεο. 

2. Σηο κνλψζεηο ηεο νηθνδνκήο. 

3. Σνλ πξνζαλαηνιηζκφ. 

4. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ησλ ζπιιεθηψλ 

δαπεδνζέξκαλζεο. 

5. Ζ πξνβιεπφκελε δαπεδφζηξσζεο γηα θάζε ρψξν. 

 

 

Δηθφλα 44 Τιηθά & ζηξσκάησζε ελδνδαπεδηαο Θέξκαλζεο
21

 

 

                                                 
21

 Βαζηθή Πξνυπνζέζε γηα σζηή Δγθαηάζηαζε είλαηλ ε ζηεγαλνπνίεζε ηεο νηθνδνκήο. Ο 

ηξφπνο θαη ε έθηαζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη πγξαζίαο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη 

απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ. Καζαξνί ρψξνη εξγαζίαο, ιείν , ρσξίο εμνγθψκαηα θαη 

νξηδνληησκέλν δάπεδν. 
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3.3.2 ηάδηα Δγθαηάζηαζεο 

 

1. Σνπνζέηεζε πεξηκεηξηθήο κνλσηηθήο ηαηλίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο πεξηκεηξηθήο 

κνλσηηθήο ηαηλίαο, δεκηνπξγεί έλαλ πεξηκεηξηθφ αξκφ, κε απνηέιεζκα ηελ 

απνθπγή ερεηηθψλ γεθπξψλ θαη ηελ αλεκπφδηζηε ζεξκηθή δηαζηνιή ηνπ 

ζεξκαηλφκελνπ δαπέδνπ. 

 

2. Θεξκνερεηηθή κφλσζε. Οη ζεξκνηερληθέο απαηηήζεηο ζηα θηίξηα, πξνυπνζέηνπλ 

ζεξκνερεηηθή κφλσζε ησλ ρψξσλ. ηηο ζεξκάλζεηο δαπέδνπ είλαη απνθαζηζηηθή 

ε ζεξκνπεξαηφηεηα ηνπ ζεξκαηλφκελνπ επηπέδνπ πξνο ηα θάησ, γηα ηελ πνζφηεηα 

ησλ απσιεηψλ ηνπ ρψξνπ.  

 

3. Σνπνζέηεζε ηνπ Θεξκνζσιήλα. ηελ ζέξκαλζε δαπέδνπ ε δηάηαμε ησλ 

ζεξκνζσιήλσλ κπνξεί λα επηηεπρ8εί κε δηάθνξα ζρήκαηα (ηξφπνπο) 

ηνπνζέηεζεο. 

 

4. Πεξηκεηξηθέο Εψλεο. Οη πεξηκεηξηθέο δψλεο είλαη επηθάλεηεο, ζηηο νπνίεο 

ηνπνζεηείηαη ν ζεξκνζσιήλαο ζε ζρεηηθά κηθξά δηαζηήκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηα 

ππφινηπα δηαζηήκαηα ηνπνζέηεζεο ζηνλ ρψξν. Υξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εθεί 

φπνπ κεγάιν κέξνο ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ θέξεη παξάζπξα. Σν ξεχκα 

ςπρξνχ αέξα πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ, θαηά κήθνο ησλ ςπρξψλ 

εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, πεξλά πάλσ απφ απηή ηελ δψλε πςειφηεξεο 

επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο. Έηζη πξηλ θηάζεη ζην κέζν ηνπ ρψξνπ θαη ζηελ 

πεξηνρή δηακνλήο, έρεη δερζεί ην αληίζηνηρν πνζφ ζεξκφηεηαο. 

 

5. χλδεζε πιιέθηε Όηαλ θαιπθζεί νιήξσο ε ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα κε ηνλ 

ζσιήλα, ε άθξε ηνπ νδεγείηαη πξνο ηνλ ζπιιέθηε θαη ζπλδέεηαη κε ηα 

απαξαίηεηηα ξαθφξ ζηελ πξνζαγσγή. 

 

6. Θεξκνκπεηφλ Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ δαπέδνπ, ζηε 

δαπεδνζέξκαλζε, ζηξψλεηαη πάλσ απ’ απηέο γαξκπηιφδεκα (ζεξκνκπεηφλ), ζε 

πάρνο πεξίπνπ 5cm. Απνηειείηαη απφ ρνληξή άκκν σο 4mm, γαξκπίιε 4-8 κκ, 

ηζηκέλην, λεξφ θαη πξφζζεηα πιηθά. 
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3.3.3 Αξκνί Γηαζηνιήο
22

  

 

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο δαπεδνζέξκαλζεο ην δάπεδν δηαζηέιιεηαη θαη ζπζηέιιεηαη. 

Γηα λα παξαιεθζνχλ απηέο νη ζπζηαινδηαζηνιέο ηνπνζεηείηαη πεξηκεηξηθά ζε θάζε 

ρψξν ε πεξηκεηξηθή κνλσηηθή ηαηλία. 

Σν ζεξκνκπεηφλ ρσξίδεηαη, γηα ιφγνπο δηαζηνιψλ, ζε ηκήκαηα κε αξκνχο. Κάζε 

ηκήκα ηνπ ζεξκνκπεηφλ επηηξέπεηαη λα έρεη κεγίζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 40m
2
. Σν 

ηδεψδεο ζρήκα ελφο ηκήκαηνο είλαη νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν, κε ζρέζε 

δηαζηάζεσλ 1:2. 

Οη αξκνί (ζηιηθφλε, ζπνγγψδεο πιηθφ θ.ι.π. ) θαηαζθεπάδνληαη, πξηλ ηελ ρχηεπζε ηνπ 

ζεξκνκπεηφ ζε ζέζεηο: 

 Πεξηθεξεηαθά ζηελ πιάθα ηνπ δαπέδνπ. 

 ε επηθάλεηεο ηκεκάησλ κέρξη 40 m
2
 γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

δαπέδνπ. 

 Πάλσ απφ αξκνχο δηαζηνιήο ηεο νηθνδνκήο. 

 ε πφξηεο δσκαηίσλ, θάησ απφ ηνλ αξκφ ηνπ θαησθιίνπ. 

 ε ηδηαίηεξα εχζξαπζηα ζεκεία. 

 

 

3.3.4 Γαπεδφζηξσζε 

 

Οπνηνδήπνηε πιηθφ δαπεδφζηξσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Δπεηδή ηα δηάθνξα 

πιηθά δαπεδφζηξσζεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή αγσγηκφηεηα, είλαη αλαγθαίν λα 

επηιεγνχλ ηα πιηθά ηνπ δαπέδνπ αξθεηά έγθαηξα, ψζηε νη δηαθνξέο ηνπο λα ιεθζνχλ 

ππ’ φςε ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο. 

 

  

 

 

                                                 
22

 ΠΡΟΟΥΖ. Ζ κε θαηαζθεπή αξκψλ δηαζηνιήο ζην ζεξκνκπεηφ, πνπ θαιχπηεη ηνπο 

ζσιήλεο ηεο δαπεδνζέξκαλζεο, δεκηνπξγεί ηνλ θίλδπλν δεκηάο ζηε δαπεδφζηξσζε, αθνχ δελ 

ζα κπνξεί λα αλαιάβεη  ηηο ζπζηνινδηαζηνιέο θαηά ηε ιεηηνπξγία. Οη δεκηέοο απηέο είλαη 

ζρίζηκν ή ζπάζηκν ηεο δαπεδφζηξσζεο ή ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε θακπχισζε δαπέδνπ. 
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3.3.5 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα 

 

Ζ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη θαηά 35% νηθνλνκηθφηεξε ζηε ιεηηνπξγία απφ κηα 

ζπκβαηηθή ζέξκαλζε. Κάηη ηέηνην εμεγείηαη απφ ην φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ 

πξνζαγσγήο ζηνπο ζσιήλεο θηάλεη ηνπο 45°C, ελψ ζην θαινξηθέξ ηνπο 80°C. Δίλαη 

γλσζηφ φηη φζν ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία έρεη ην λεξφ ηξνθνδνζίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο, ηφζν πην απνδνηηθά δνπιεχνπλ νη ιέβεηεο, νη αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη νη 

ειηαθνί ζπιιέθηεο. Αλ δε αλαινγηζηεί θαλείο φηη γηα θάζε 1°C κείσζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο, έρνπκε νηθνλνκία θαπζίκνπ 3%, ηφηε γίλεηαη αληηιεπηφ 

ην φθεινο λα δηαηεξνχκε ηε ζεξκνθξαζία λεξνχ ιεηηνπξγίαο φζν ην δπλαηφλ 

ρακειφηεξα. Δπίζεο, παξαηεξνχληαη ιηγφηεξεο απψιεηεο ζηηο ζσιελψζεηο θαη ζηνπο 

ρψξνπο ηεο νξνθήο, ησλ ηνίρσλ θαη ηνπ αεξηζκνχ, θαζψο δε ρξεηάδεηαη λα ζεξκαλζεί 

ν αέξαο. 

Πίλαθαο 15 πγθξηηηθφο πίλαθαο κεηαμχ ησλ δχν κεζφδσλ 

 Δλδνδαπέδηα Θέξκαλζε Θέξκαλζε κε ζεξκαληηθά ζψκηα 

Σξφπνο 

Λεηηνπξγίαο 

Θεξκαηλφκελν λεξφ ξέεη ζε 

ππφγεηνπο ζσιήλεο 

ηνπνζεηεκέλνπο θάησ απν ην 

δάπεδν ηεο θαηνηθίαο 

Θεξκαληηθά ζψκαηα είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία 

κέζα ζηε θαηνηθία σζηε λα 

ζεξκαίλνπλ ην ρψξν πνπ ηα 

πιαηζηψλεη. (ζπληζηάηαη πιεζίσλ 

αλνηγκάησλ) 

Πνηφηεηα 

Θέξκαλζεο 

Οκνηφκνξθε απν θάησ πξνο ηα 

πάλσ 

Αλνκνηφκνξθα εθιχεηαη ζεξκφηεηα 

απν θάζε ζεξκαληηθφ ζψκα φπνπ 

απηφ είλαη ηνπνζεηεκέλν. 

Κφζηνο 

Δγθαηάζηαζεο 

Ζ εγθαηάζηαζε ηεο θνζηίδεη  

23
*50 €/κ

2 
. ζηε ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πιηθά 

ηνπνζέηεζε  θαη έθρπζε 

ζθπξνδέκαηνο δαπέδνπ 

Μέζε ηηκ ή ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο 

150 €/κ
2
. Οη ηηκέο πνηθίινπλ αλάινγα 

κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζσκάησλ. 

 

Οηθνλνκία 

ΚΑΤΗΜΧΝ 

 
Ζ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε παξνπζηάδεη  εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 30% ζε 

ζρέζε κε ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα 

                                                 
23

  Ζ ηηκή πξνθχπηεη απφ πξνζθνξά πηζηνπνηεκέλνπ θαηαζθεπαζηή θαη δελ δχλαηαη λα 

αλαιπζεί 
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Δηθφλα 45 ε κπιε ζθηαγξαθεκέλε πεξηνρή είλαη ε πιένλ πξνβιεκαηηθή ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο. Ζ ζέξκαλζε θαη ε κφλσζε ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπ θηηξίνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλε ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν θηίζκα. 

Ζ θίηξηλε ζθηαγξαθεκέλε πεξηνρή δέρεηαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ειίνπ θαη 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα δξνζηζκνχ ην θαινθαίξη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ 

πξνβιεθηεί κεγάια αλνίγκαηα θαη ζθίαζηξα. 

 

Ζ πξάζζηλε ζθηαγξαθεκέλε πεξηνρή έρεη θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηνπ 

ρξφλνπ ηηο πιένλ ηδαληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο δχν. 
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3.4 Αεξηζκφο ηνπ Κηηξίνπ 

 

 Σν θαινθαίξη νη εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιχ πςειέο, ην θηήξην απνξξνθά 

ζεξκφηεηα, πνιχ πεξηζζφηεξε απφ εθείλε ηνπ ρεηκψλα, φηαλ κάιηζηα είλαη άκεζα 

εθηεζεηκέλν ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, κε θίλδπλν λα δεκηνπξγεζνχλ ζπλζήθεο 

ππεξζέξκαλζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, πνπ λα μεπεξλνχλ ηα φξηα άλεζεο.  

Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ κέηξα πξνζηαζίαο ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ σο «ζπιιέθηε δξνζηζκνχ θαη ςχμεο» γηα ην 

θαινθαίξη.  

 

1. ζθηαζκφο ηνπ θηεξίνπ θαη ειηνπξνζηαζία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ, ψζηε λα  

 απνθιεηζηεί ε αλεπηζχκεηε ειηαθή αθηηλνβνιία, είηε κε ηε ρξήζε                

πξνζηαηεπηηθψλ κέζσλ είηε κε ηε δηάηαμε ηεο ηνπνζεζίαο, ζε ζρέζε κε ηε γχξσ 

βιάζηεζε γηα ηνλ άκεζν ειηαζκφ.  

2. ζεξκηθή αδξάλεηα ηεο θαηαζθεπήο, κε ρξήζε πιηθψλ κεγάιεο    

      ζεξκνρσξεηηθφηεηαο.  

3. αεξηζκφο - εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ αεξηζκνχ, ηδηαίηεξα ηελ λχρηα κε ηηο 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ κπνξεί λ’ απνκαθξπλζεί ε πεξίζζεηα 

ζεξκφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ.  

4. ρξψκα θαη πθή ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία.  

5. θπζηθή ςχμε κε εμάηκηζε, θπξίσο γηα μεξέο – δεζηέο πεξηνρέο, φπνπ ε ζρεηηθή 

πγξαζία είλαη ρακειή.  

 

Ο θπζηθφο αεξηζκφο έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ πγεία, ζηε ζεξκηθή άλεζε θαη ηελ 

επεμία ησλ αλζξψπσλ. ε γεληθέο γξακκέο, ν θπζηθφο αεξηζκφο κπνξεί λα κεηψζεη 

θαηά 35% ην θνξηίν ςχμεο, γηα ηηο ζεξκέο θαη πγξέο δψλεο, έσο 90% γηα ηηο 

μεξφηεξεο επεηξσηηθέο δψλεο. Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ αεξηζκνχ είλαη ε ζθφλε θαη ν 

ζφξπβνο. Με αλνηρηά παξάζπξα ζε πνζνζηφ 10% ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ, ν 

αέξαο κπνξεί λα αλαλεψλεηαη πεξίπνπ 30 θνξέο ηελ ψξα.  
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Δπηηπρεκέλε εθαξκνγή, πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηελ απνκάθξπλζε ηθαλψλ 

πνζνηήησλ ζεξκφηεηαο, ψζηε ην θηήξην λα θαζίζηαηαη επράξηζην, αιιά κε ηαρχηεηεο 

ηνπ αέξα πεξίπνπ ίζεο κε 0,25 m / sec ( κηθξφηεξεο απφ ηελ αίζζεζε άλεζεο). Ζ 

ηαρχηεηεο απηέο (θπζηθνχ αεξηζκνχ) είλαη ηθαλέο γηα ηελ ςχμε ηνπ θηεξίνπ, φηαλ ε 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε απφ ηε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ θηεξίνπ.  

  Οη 30 αλαλεψζεηο ηνπ αέξα αλά ψξα, αθνξνχλ θαηνηθίεο ρακειήο αδξάλεηαο 

(ζχγρξνλεο πνιπθαηνηθίεο απφ ηνχβια ή ζθπξφδεκα κε εζσηεξηθή κφλσζε) θαη ε ξνή 

ηνπ αέξα, πξέπεη λα θαηεβάδεη ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία έσο 1
ν

C πεξίπνπ, απφ ηελ 

εμσηεξηθή.  

 

 

 

Δηθφλα 46 Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ εζσηεξηθνχ αίζξηνπ ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ επηηπγράλνπκε ηελ αλαθχθισζε ηνπ αέξα, εθκεηαιιεπφκελνη ηελ θίλεζε ηνπ 

ζεξκνχ αέξα πξνο ηα πάλσ.  

 



82 

 

Γεληθά ζηα κεγάια θηήξηα, ε δηαρείξηζε έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαη ηα 

απνηειέζκαηα δπζθνιφηεξν λ’ αμηνινγεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηηο κνλνθαηνηθίεο, φπνπ 

ηζρχεη, φηη ε ζεξκηθή αδξάλεηα ελεξγεί έσο ην απφγεπκα θαη μεθηλά, ε έιιεηςε άλεζεο 

έσο ηα κεζάλπρηα, κε ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

Καηά ηηο ψξεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ήιηνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

εμαεξηζηήξεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ αέξα, ηεο ηάμεσο 1 m / sec, κε εζσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 27
ν

C θαη ζρεηηθή πγξαζία άλσ ηνπ 75% (αίζζεζε άλεζεο).  

πληζηάηαη ε ρξήζε εμαεξηζηήξσλ ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο (αλ νη ηηκέο 

έλδπζεο θαη κεηαβνιηζκνχ ππεξβαίλνπλ ηα 0,5 clo) θαη ηεο ρακειήο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηζκνχ, κεηαμχ 20 θαη 80 W. 

 

 

3.4.1 Αλνίγκαηα 

 

Γηακπεξήο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ αλνηγκάησλ ζην 

θέιπθνο θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο. Θπξίδεο ζην άλσ θαη θάησ ηκήκα ησλ 

δηαρσξηζηηθψλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο.  

Ζ ρξήζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ζεξκηθήο άλεζεο ζε 

ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ ηηο ζπλήζεηο (πεξίπνπ 2-3νC), θαζψο κε  

 

 

Πίλαθαο 16 χγθξηζε θφζηνπο θιηκαηηζηηθνχ αλεκηζηήξα νξνθήο 

Γηα σξηαία ιεηηνπξγία Κφζηνο ιεηηνπξγίαο Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα 

Αλεκηζηήξαο Οξνθήο 
0,43 ιεπηά

24
 55 γξακκάξηα 

(50 W) 

55 γξακκάξηα 

Κιηκαηηζηηθφ  86 ιεπηά 980 γξακκάξηα 

(9.000 Btu) 

 

                                                 
24

  Σηκέο γηα ην έηνο 2010 
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Πίλαθαο 17 Πνζφηεηα απαηηνχκελσλ ηεκαρίσλ πξνο ηνπνζέηεζε 

Υψξνο Σεκάρηα Κφζηνο/Σεκάραρην  χλνιν 

Ηζφγεην 10ηκρ. 90€ 900€ 

Όξνθνο 10ηκρ. 90€ 900€ 

χλνιν 20ηκρ. 90€ 1800€ 

 

 

3.5 Φσηηζκφο ηνπ Κηηξίνπ 

 

 Πξηλ απφ θάζε κειέηε, ν κειεηεηήο θσηηζκνχ (light designer), πξέπεη λα εμνηθεησζεί 

κε ηνπο φγθνπο ηνπ θηεξίνπ, παξαηεξψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θηήξην 

θσηίδεηαη απφ ηνλ ήιην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. O θσηηζκφο ηνπ ήιηνπ 

ζεσξείηαη σο άκεζνο-έκκεζνο θσηηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αληαλάθιαζε ηνπ 

θσηηζκνχ (πνπ εθπέκπεη ε θσηεηλή απηή πεγή κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη κεγάιεο 

ιακπξφηεηαο) ζηνλ νπξαλφ θαη πνπ ιεηηνπξγεί σο έλαο κεγάινο θαζξέθηεο πνιχ 

κηθξφηεξεο ιακπξφηεηαο. 

 

Οη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ησλ 

φςεσλ είλαη:  

Γηεχζπλζε φξαζεο θαη απφζηαζε απφ ηελ νπνία ην θηήξην ζα θαίλεηαη (κέζε 

απφζηαζε παξαηεξεηή). Απφ ηηο πνιιέο θαηεπζχλζεηο απφ ηηο νπνίεο θαίλεηαη έλα 

θηήξην, επηιέγεηαη κία βαζηθή, απφ φπνπ ην θηήξην νθείιεη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ειθπζηηθφ, δίρσο λα θαίλνληαη νη πξνβνιείο. Δπηιέγεηαη επίζεο, ε απφζηαζε απφ ηελ 

νπνία ην βιέπεη ν παξαηεξεηήο, ψζηε λα ιεθζνχλ νη απνθάζεηο γηα ην αλ, πψο θαη 

πνηεο ιεπηνκέξεηεο ζα θσηηζηνχλ.  

 

Όηαλ ν πεξηβάιισλ ρψξνο είλαη ζθνηεηλφο, απαηηείηαη κία ζρεηηθά κηθξή πνζφηεηα 

θσηφο γηα λα ηνλ θσηίζεη. Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη φηαλ ν ρψξνο έρεη 

άιια θσηηζκέλα θηήξηα. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη πεξηζζφηεξν θσο γηα λα 

απνθεπρζεί ην αίζζεκα ηεο ζχγθξνπζεο.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ δέληξα θαη ζάκλνη γχξσ απφ κηα θαηαζθεπή, νη 

πξνβνιείο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πίζσ απφ απηά. Έηζη, δελ είλαη νξαηή ε πεγή 

θσηηζκνχ, ελψ παξάιιεια ηα θπηά κεγαιψλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ βάζνπο. . H χπαξμε 

ιίκλεο, πνηακνχ, θαλαιηνχ επάλσ ζην νπνίν ζα αληαλαθιάηαη ε θσηηζκέλε 

θαηαζθεπή, ιεηηνπξγεί σο έλαο θαζξέθηεο, δεκηνπξγψληαο κία αθφκε σξαηφηεξε 

αίζζεζε ην βξάδπ. 

          

 

Δηθφλα 47 Σν θηίξηα πεξηκεηξηθά ιφγν ησλ πνιιψλ θαη κεγάισλ αλνηγκάησλ πνπ 

δηαζέηεη δελ αληηκεησπίδεη πξφβιεκα θπζηθνχ θσηηζκνχ. ην θέληξν ηνπ θηηξίνπ 

απαηηείηαη ηερλεηφο θσηηζκφο. 
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H γσλία πξφζπησζεο, φηαλ ην θηήξην έρεη ηεηξάγσλε ή νξζνγψληα θάηνςε, δελ 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 90. Όηαλ ε θάηνςε είλαη θπθιηθή, γηα λα ηνληζηεί ε 

θακππιφηεηα ηνπ θηεξίνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη πξνβνιείο ζηελήο ή κεζαίαο δέζκεο 

πνπ ηνπνζεηνχληαη κε θαηεχζπλζε αλνδηθή ζε 2 ή 3 ζεκεία γχξσ απφ ην θηήξην. 

Όηαλ ε θάηνςε δελ αλήθεη ζηα πξναλαθεξφκελα ζρήκαηα, ηφηε αλαιχεηαη ζε αξηζκφ 

απιψλ γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ. Δλψ ε θάηνςε θαζνξίδεη ηηο ζέζεηο ησλ πξνβνιέσλ, 

ην χςνο ηνπ θηεξίνπ θαζνξίδεη ην απαηηνχκελν άλνηγκα ηεο δέζκεο. Γηα ρακειά 

θηήξηα πξνηηκνχληαη πξνβνιείο αλνηρηήο δέζκεο, ελψ γηα θηήξηα ςειά επηρεηξείηαη 

ζπλδπαζκφο πξνβνιέσλ ζηελήο θαη κεζαίαο.     Γηα λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθε 

θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ απαηηείηαη πξνζεθηηθή θαηαλνκή ησλ θσηηζηηθψλ. Όηαλ νη 

επηθάλεηεο ηνπ θηεξίνπ είλαη επίπεδεο, ηα θσηηζηηθά πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πνιχ 

θνληά ζην θηήξην, αζχκκεηξα. Αληίζεηα, φηαλ ην θηήξην έρεη φγθνπο πνπ εμέρνπλ, ηα 

θσηηζηηθά ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφ καθξχηεξα απφ ηε βάζε ηνπ θηεξίνπ, ψζηε 

λα απνθεχγνληαη νη κεγάιεο ζθηάζεηο. Όηαλ νη πξνεμέρνληεο φγθνη είλαη εμαηξεηηθά 

κεγάινη, ηφηε ηα θσηηζηηθά ηνπνζεηνχληαη δεμηά-αξηζηεξά απφ ηνπο φγθνπο απηνχο, 

ψζηε νη ζθηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη λα είλαη ζθιεξέο. Σα θσηηζηηθά ηνπνζεηνχληαη 

ρακειφηεξα φηαλ ην θηήξην έρεη κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θαζξέθηεο, δεκηνπξγψληαο αλεπηζχκεηεο ζακβψζεηο.  

 

Αλάθιαζε ηεο επηθάλεηαο Οη ζπληειεζηέο αλάθιαζεο ηνπ θσηηζκνχ πνπ δέρεηαη ην 

θηήξην απφ ηηο πεγέο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, είλαη αλάινγεο κε ηα πιηθά κε ηα νπνία 

είλαη θαιπκκέλν. Όηαλ ην πιηθφ είλαη ιείν ε αλάθιαζε είλαη θαηνπηξηθή, ελψ φηαλ 

είλαη αδξφ είλαη δηάρπηε. O παξάγνληαο απηφο είλαη ζεκαληηθφο ζηελ επηινγή ηεο 

έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ, ε νπνία δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί αλαθιάζεηο ελνριεηηθέο γηα 

ηνλ παξαηεξεηή.  
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 Γεληθά, ν ζρεδηαζκφο ηνπ εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ κηαο θαηαζθεπήο κπνξεί λα 

θαλεξψζεη ή λα δεκηνπξγήζεη αηζζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ δε γίλνληαη αληηιεπηά ή 

δελ ππάξρνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

επηηπγράλνληαη φηαλ ην ρξψκα ηνπ θσηφο είλαη θνληά ζε απηφ ηεο επηθάλεηαο πνπ 

θσηίδεηαη, π.ρ. ην γθξίδν ρξψκα νξηζκέλσλ γεθπξψλ αλαδεηθλχεηαη θαιχηεξα κε 

ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγφλσλ, ελψ ην θαθέ-θίηξηλν ρξψκα, πνπ ραξαθηεξίδεη 

παξαδνζηαθέο θαηαζθεπέο, αλαδεηθλχεηαη πνιχ θαιχηεξα κε θσηηζκφ απφ ιακπηήξεο 

λαηξίνπ πςειήο πίεζεο. 

 

 

3.5.1 Αλνίγκαηα 

 

 Οη αλάγθεο θπζηθνχ θσηηζκνχ, νδεγνχλ ηνλ κειεηεηή ζε αλνίγκαηα ζηηο φςεηο ησλ 

θηεξίσλ, φκσο νη αλάγθεο ζπιινγήο ελέξγεηαο ή ε ζεξκηθή κάδα, νδεγνχλ ζε άιιεο 

απαηηήζεηο :  

 

1. Σν παινζηάζην πνπ εμππεξεηεί ηελ ζεξκηθή κάδα, ε νπνία εγθαζίζηαηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζε απφζηαζε.  

2. Όηαλ ηα παξάζπξα ηνπνζεηνχληαη ην δπλαηφλ ςειφηεξα, επηηξέπνπλ ηελ 

αξηηφηεξε θαηαλνκή θσηφο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ θαη ζπκβάιινπλ ζην 

θπζηθφ αεξηζκφ ηνπ.  

3. Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο, ζα πξέπεη λα έρεη θαη θαιαίζζεην απνηέιεζκα.  
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3.5.2 Λάκπεο Υακειήο Καηαλάισζεο 

 

  ηελ αγνξά θπθινθνξνχλ πιένλ ιακπηήξεο λέαο ηερλνινγίαο, νη ζπκπαγείο 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ρακειήο θαηαλάισζεο, πνπ θαηαλαιψλνπλ 4 έσο 5 θνξέο 

ιηγφηεξε ελέξγεηα θαη δηαξθνχλ 8-15 θνξέο πεξηζζφηεξν. Γεδνκέλνπ φηη  κφλν ην 

10% ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνπλ νη θνηλέο ιάκπεο ππξαθηψζεσο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θσηηζκφ. Σν ππφινηπν 90% ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη ζεξκφηεηα θαη 

ράλεηαη. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε κέζα ζε ιίγνπο κφλν 

κήλεο γίλεηαη απφζβεζε ηεο αγνξάο ηνπ νηθνλνκηθνχ ιακπηήξα. Έηζη ζηε ζπλέρεηα, 

νη κεησκέλνη ινγαξηαζκνί ξεχκαηνο κεηαθξάδνληαη ζε θαζαξφ θέξδνο, ηφζν 

ρξεκαηηθφ φζν θαη πεξηβαιινληηθφ, θαζψο θάζε θηινβαηψξα πνπ εμνηθνλνκείηαη ζηε 

ρψξα καο ηζνδπλακεί κε έλα θηιφ ιηγφηεξν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. 

 

Πίλαθαο 18 πγθξηηηθφο Πίλαθαο Λακπηήξσλ Καηαλάισζεο & Ππξαθηψζεσο 

 

Λακπηήξεο ρακειήο 

θαηαλάισζεο 

 

Λακπηήξεο 

ππξαθηψζεσο 

 

5  Watt 25 Watt 

8  Watt 40 Watt 

11 Watt 60 Watt 

14 Watt 75 Watt 

17 Watt 75 Watt 

21 Watt 100 Watt 

   24 Watt 120 Watt 
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3.5.3 πζηήκαηα Φπζηθνχ Φσηηζκνχ ρσξίο Δλέξγεηα 

 

Γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ ππφγεησλ ρψξσλ ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο εθκεηάιιεπζεο 

θπζηθψλ πφξσλ θαη  δηαρείξηζεο θπζηθνχ θσηηζκνχ, ηνπο θσηνζσιήλεο. Μηα απιή 

αιιά έμππλε ηερλνινγία πνπ ζπιιακβάλεη ηε ρακειή αλχςσζε ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ 

θαη ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή κεηάδνζεο ηνπ θπζηθνχ θσηφο. Πιενλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ είλαη :  

 

Μεδεληθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο απφ 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 απφδνζε αλεμάξηεηα απφ 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. 

 

   

Δηθφλα 48 Ζ κέζνδνο βξίζθεη ηδαληθή εθαξκνγή ζε βηνκεραληθνχο θαη ελ γέλεη 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Γεκαξρείνπ ε κέζνδνο δχλαηαη λα 

εθαξκνζηεί ζην ππφγεηνπ ηνπ θηηξίνπ. 
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3.6 Γηπινί Ταινπίλαθεο 

 

Καηφπηλ έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ νπνία έγηλε ζχγθξηζε ηεο 

απφδνζεο απιψλ θαη ελεξγεηαθψλ θνπθσκάησλ επηιέμακε λα γίλεη ρξήζε 

ζεξκνδηαθνπηψκελσλ  θνπθσκάησλ αινπκηλίνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ζε απηά δηπιψλ 

ηδακηψλ, ηδηαίηεξα γηα ηα αλνίγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνπο δπζκελείο 

πξνζαλαηνιηζκνχο.  

 

Ταινπίλαθεο  κνλνί πάρνπο 2 ρηιηνζηψλ :  Κ  = 5.74 w/m2k 

Ταινπίλαθεο δηπινχ πάρνπο 5 ρηιηνζηψλ : Κ  = 2,2 w/m2k 

 

Πίλαθαο 19 χγθξηζε κνλψλ θαη δηπιψλ παινπηλάθσλ 

Υψξνο Σεηξαγσληθά 

αλνηγκάησλ 

Απψιεηεο κε 

απιά 

Κνπθψκαηα 

Απψιεηεο κε 

Θεξκνκνλσηηθά 

Κνπθψκαηα 

Ηζφγεην  76,00 η.κ. 436,24 kcal/h 167,20 kcal/h 

Α Όξνθνο 65,00 η.κ. 373,10 kcal/h 143 kcal/h 

χλνιν 141,00η.κ. 809,34 kcal/h 310,20 kcal/h 

 

 

Πνζνζηφ Μείσζεο Απσιεηψλ =  [ 809,34-310,20 ] / 809,34 = 61%  

Οη κνλνί παινπίλαθεο πάρνπο 2 ρηιηνζηψλ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθέο απψιεηεο  809,34 

kcal/h. Αληίζεηα νη δηπινη παινπίλαθεο πάρνπο 5 ρηιηνζηψλ παξνπζηάδνπλ ζπλνιηθέο 

απψιεηεο 310,20 kcal/h. Ζ δηαθνξά απσιεηψλ είλαη 61%,  
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Απνηειέζκαηα Μειέηεο 

 

Ζ εξγαζία πξαγκαηεχηεθε ην δήηεκα ζρεδίαζεο ελφο δεκφζηνπ ρψξνπ ζχκθσλα κε 

ηελ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή. Χο Γεκφζηνο ρψξνο νξίζηεθε ην λέν Γεκαξρείν ηεο 

Νέαο Δξπζξαίαο ην νπνίν θαιείηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ αδπλαηεί ην λπλ. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ αξρηθά ε ζρεδίαζε ελφο θηεξίνπ ην νπνίν ζα 

αμηνπνηνχζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νηθνπέδνπ  γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ 

σθειεηψλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. Παξάιιεια ζηφρνο 

ηεο κειέηεο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο πξνκειέηεο ηνπ θφζηνπο ηεο θαηαζθεπήο θαη  

θαηαγξαθή ζπκπεξαζκάησλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ηα εμήο:  

  Σν αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηεξίνπ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν 

ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ θηήξην. Ζ πξνκειέηε πνπ θαηαζθεπάζακε θαηαιήγεη ζε 

ζπλνιηθφ επηπξφζζεην θφζηνο 265.000 €. Αλ δερηνχκε πσο κηα ηεηξαψξνθε 

νηθνδνκή 1000 ηεηξαγσληθψλ θνζηίδεη 1.000.000 €  πξνζεγγηζηηθά, ηφηε πξνθχπηεη 

πσο ην θφζηνο κεηαηξνπήο απηήο ζε βηνθιηκαηηθή αλέξρεηαη ζην 25% ηνπ αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ.   

  Ζ απφζβεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο επέλδπζεο  ζα γίλεη θαηά 80% κεηά απφ 5 – 6 ρξφληα.  

Σν δηάζηεκα είλαη πνιχ ζχληνκν δεδνκέλνπ φηη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ θηεξίνπ αγγίδεη 

ηα 80 ρξφληα. Μηα αθφκα παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί  ζηελ 

απφθαζε  γηα ηε δεκηνπξγία ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηεξίνπ είλαη ην πξφγξακκα ΔΠΑ 

ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί θαη αλαιακβάλεη έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ησλ 

βηνθιηκαηηθψλ παλέισλ. 

  Ζ πνηφηεηα δσήο ζην θηήξην βειηηψλεηαη. Σν θαινθαίξη ην θηεξηαθφ θέιπθνο ζα 

πξνζηαηεχεηαη ζηα δχν  αδχλακα  ζεκεία ηνπ [νξνθή – αλνίγκαηα] κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ δηπιψλ παινπηλάθσλ θαη ηελ δεκηνπξγία θπηεκέλνπ δψκαηνο ζηελ 

νξνθή ηνπ θηεξίνπ. ην ρεηκψλα επίζεο ζα πξνζηαηεχεηαη ην θηήξην απφ ηνπο 

βφξεηνπο αλέκνπο κέζσ ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο πνπ ηνπνζεηήζεθε. 
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Παξάξηεκα 1. ΦΔΚ 116Γ, Άξζξν 1 

 

 

Παξάξηεκα 2. Νφκνο 1515/85: Ρπζκηζηηθφ ζρέδην θαη πξφγξακκα πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο.  

 

   Άξζξν 1 

Οξηζκφο θαη πεξηερφκελν ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ.    

 

1. Ρπζκηζηηθφ ζρέδην εηδηθά ηεο επξχηεξεο  πεξηνρήο  ηεο  Αζήλαο (Ρ..Α.)  είλαη ην 

ζχλνιν ησλ ζηφρσλ, ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν απηφλ σο  αλαγθαία  γηα  ηε ρσξνηαμηθή  θαη  

πνιενδνκηθή  νξγάλσζε  ηεο  ζηα  πιαίζηα ησλ πεληαεηψλ πξνγξακκάησλ 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο  αλάπηπμεο.   Δπξχηεξε  πεξηνρή Αζήλαο  γηα  ηελ  

εθαξκνγή  ηνπ  λφκνπ  απηνχ είλαη ε πεξηνρή ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη ε Μαθξφλεζνο, 

εθηφο απφ ηα Κχζεξα. 

 

 2. Σν  Ρ..Α.   απνβιέπεη ζην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο ηεο Αζήλαο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο εζληθήο  ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, ζηε 

ρσξνηαμηθή δνκή θαη νξγάλσζε ηεο ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, ζηε   ρσξνηαμηθή   

δηάξζξσζε   ησλ  ηνκέσλ  παξαγσγήο,  ηνπ  ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ, ηεο θνηλήο 

ηερληθήο ππνδνκήο θαη ηνπ  θνηλσληθνχ  εμνπιηζκνχ θαζψο  θαη  ζηελ  πνιηηηθή  γεο  

θαη θαηνηθίαο, ζηε ιήςε κέηξσλ θαη ζην ζρεδηαζκφ γηα ηε ρσξνηαμηθή θαη ηε λέα 

πνιενδνκηθή δνκή ηεο πξσηεχνπζαο θαζψο θαη ζην  ζρεδηαζκφ  πεξηνρψλ  ή  δσλψλ  

εηδηθνχ  ελδηαθέξνληνο  ή εηδηθψλ  πξνβιεκάησλ,  ζηε  ιήςε  κέηξσλ,  φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε  ηεο  πξνζηαζίαο  ηνπ  πεξηβάιινληνο.   ζην  

ζπληνληζκφ  ησλ πξνγξακκάησλ  θαη  ησλ  κειεηψλ  πνπ  έρνπλ ζρέζε κε ην Ρ..Α.  

θαη πνπ εθπνλνχληαη απφ φινπο ηνπο άιινπο θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα  εμαζθαιίδεηαη 

ε  εθαξκνγή ηνπο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

απαηηνχκελσλ γηα ηελ  εθαξκνγή  ηνπο  παξεκβάζεσλ,  ησλ  πξνηεξαηνηήησλ 

πξαγκαηνπνίεζεο  θαη ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη ησλ ζεζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. 

  Άξζξν 2 
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 Πξφγξακκα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο Αζήλαο 

    

Σν πξφγξακκα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, εηδηθφηεξα,  πεξηιακβάλεη ηα  κέηξα  θαη  

ηηο  θαηεπζχλζεηο  γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο  πεξηβάιινληνο  ηεο  επξχηεξεο  πεξηνρήο  ηεο Αζήλαο θαη ηδίσο, 

κέζα ζηα πιαίζηα ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, κέηξα γηα: 

α)  Σελ  νηθνινγηθή  αλαζπγθξφηεζε  ηεο Αζήλαο, ηελ πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο 

γεο, ησλ δαζψλ, ησλ πγξνηφπσλ θαη  ησλ  άιισλ  ζηνηρείσλ  ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

β)  Σελ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ, ησλ αθηψλ θαη ησλ εηδηθψλ πεξηνρψλ θπζηθνχ 

θάιινπο. 

γ) Σελ πξνζηαζία ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο. 

δ) Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξχπαλζεο  απφ  θάζε  πεγή  θαη  ηδίσο  ηελ αληηκεηψπηζε  ηεο  

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ηεο ξχπαλζεο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ λεξψλ θαη ηεο 

ερνξχπαλζεο. 

ε) Σελ αλαβάζκηζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ. 

 

Άξζξν 3 

ηφρνη θαη θαηεπζχλζεηο 

 

1.  Οη γεληθφηεξνη ζηφρνη, πνπ  θαζνξίδνληαη  γηα  ηελ  επξχηεξε  

πεξηνρή ηεο ΑΘήλαο, είλαη νη αθφινπζνη: 

α)  Ζ  αλάδεημε  ηεο  ηζηνξηθήο  θπζηνγλσκίαο  ηεο  Αζήλαο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο 

θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο. 

β) Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα φινπο  ηνπο  θαηνίθνπο  ηεο θαη ε πξνζηαζία 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

γ)  Ζ  εμηζνξξφπεζε  ησλ  θνηλσληθψλ  αληζνηήησλ  απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

δ) Ζ δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο ζε 

θάζε πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο. 

ε) Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θάζε  γεηηνληάο  θαη  ε  πξνζηαζία  ησλ πεξηνρψλ 

θαηνηθίαο απν νριεξέο ιεηηνπξγίεο θαη ρξήζεηο 
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2.   Οη  εηδηθφηεξνη  ζηφρνη πνπ θαζνξίδνληαη γηα ηελ εμέιημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ηεο Αζήλαο ζε ζρέζε κε ην εζληθφ  επίπεδν  είλαη  νη αθφινπζνη: 

 α)  ηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο κε απψηεξε 

πξννπηηθή ηε κείσζή ηνπ. 

β) Αλάζρεζε ηεο δηφγθσζεο ησλ  νηθνλνκηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ πξσηεχνπζα  

κε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα αλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ δεκφζησλ θαη  

ηδησηηθψλ  επελδχζεσλ  ζηελ  πεξηθέξεηα  ηεο  ρψξαο  θαηά πξνηεξαηφηεηα. 

γ) Αλάδεημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο σο εζληθνχ θέληξνπ επηηειηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ δηαθπβέξλεζεο κε απνθέληξσζε πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηεο  Υψξαο  ησλ  

ππεξεζηψλ  πνπ  δελ  είλαη  επηηειηθνχ  επηπέδνπ ή δελ εμππεξεηνχλ ηελ ίδηα ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 

 

3.  Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη θαη θαηεπζχλζεηο πνπ θαζνξίδνληαη  γηα ηελ  εμέιημε  ηεο  

ίδηαο  ηεο  επξχηεξεο  πεξηνρήο  ηεο Αζήλαο είλαη νη αθφινπζνη: 

α) Ζ αλάδεημε  θαη  πξνζηαζία  ησλ  ηζηνξηθψλ  ζηνηρείσλ  θαη  ε νηθνινγηθή  

αλαζπγθξφηεζε,  αλάδεημε  θαη πξνζηαζία ηνπ αηηηθνχ ηνπίνπ, ησλ νξεηλψλ φγθσλ, 

ησλ ηνπίσλ θπζηθνχ θάιινπο θαη ησλ αθηψλ. 

β) Ζ κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή 

πνηφηεηα ησλ θπζηθψλ απνδεθηψλ, κε ιήςε  κέηξσλ  πνπ  αθνξνχλ ηηο  θάζε  είδνπο  

πεγέο εθπνκπήο ξχπσλ, κε θαηαζθεπή απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο, παξνρή 

θηλήηξσλ, επηβνιή ηειψλ θαη δηνηθεηηθψλ πνηλψλ. 

γ)  Ζ  βειηίσζε  ηνπ  πεξηβάιινληνο  θαη  ηεο  πνηφηεηαο δσήο κε βειηίσζε  ηεο  

ιεηηνπξγίαο  ηεο  πφιεο,  αλαθαηαλνκή  ιεηηνπξγηψλ   θαη δξαζηεξηνηήησλ,  ελίζρπζε  

ηνπ ζπζηήκαηνο καδηθψλ κεηαθνξψλ, απνκάθξπλζε νριεξψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ απφ ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο. 

δ) Ζ νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο  Αζήλαο κε  ελίζρπζε  

ηνπ  πξσηνγελνχο  ηνκέα,  εθζπγρξνληζκφ ησλ κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,   

ζρεηηθή   ελίζρπζε   ηεο   βηνηερλίαο   θαη   ειαθξάο βηνκεραλίαο,  κε  πεξηβαιινληηθά  

θξηηήξηα  θαη  αλάζρεζε,  έιεγρν  θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. 

ε) Ζ  άκβιπλζε  ησλ  αληζνηήησλ  ζηελ  θαηαλνκή  ηνπ  θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ  θαη  

ζηελ πνηφηεηα ηνπ νηθηζηηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε αλαθαηαλνκή ρξήζεσλ, 

ιεηηνπξγηψλ θαη επελδχζεσλ πξνο  φθεινο  θπξίσο ησλ δπηηθψλ θαη ησλ ινηπψλ 

ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ. 
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 ζη)   Ο  ζρεδηαζκφο  θαη  πξνγξακκαηηζκφο  ηεο  πνιενδνκηθήο  θαη νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο κε εθαξκνγή θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαηνηθίαο θαη γεο θαη  επεθηάζεηο  ηνπ  

ζρεδίνπ  πφιεσο   ζηηο   δηακνξθσκέλεο   πεξηνρέο απζαηξέησλ  κε  ζηφρν  ηελ 

αλαβάζκηζή ηνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ. 

 δ)  Ζ  δηαθχιαμε ηεο πξσηεχνπζαο απφ ζενκελίεο θαη ν απξφζθνπηνο εθνδηαζκφο 

ηεο κε ιήςε ησλ  αλαγθαίσλ  κέηξσλ  γηα  αληηπιεκκπξηθή  θαη αληηζεηζκηθή  

πξνζηαζία,  εμνπιηζκφ  ηεο κε ηα απαξαίηεηα δίθηπα ππνδνκήο θαη αλάπηπμε ησλ 

ηνπηθψλ δπλαηνηήησλ παξαγσγήο εηδψλ δηαηξνθήο. 

 

 4. Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη  θαη  θαηεπζχλζεηο  γηα  ηε  ρσξνηαμηθή νξγάλσζε  ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαη ηε λέα πνιενδνκηθή δνκή ηεο είλαη νη αθφινπζνη: 

α) Ζ ζεψξεζε  ηεο  επξχηεξεο  πεξηνρήο  ηεο  Αζήλαο,  φπσο  απηή νξίδεηαη  ζηα  

δηαγξάκκαηα  ηνπ  άξζξνπ  15,  σο απηνηεινχο ρσξνηαμηθήο ελφηεηαο  ηεο  Υψξαο  

πνπ  κπνξεί  λα  ππνδηαηξείηαη   ζε   ρσξνηαμηθέο ππνελφηεηεο έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη: 

Αμηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ θάζε ππνελφηεηαο κε  βάζε ηα  

ζπγθξηηηθά  ηεο  πιενλεθηήκαηα  θαη εηδηθφηεξα πιήξε αμηνπνίεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο,  ησλ  θπζηθψλ  θαη ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ ηεο πφξσλ. 

Ηζφξξνπε  θαηαλνκή  ησλ  θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θάζε 

ππνελφηεηαο κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγεί κε ζρεηηθή απηάξθεηα. 

 β) Ζ  αλαζπγθξφηεζε  ηνπ  αζηηθνχ  ηζηνχ  κε  ηελ  αλάζρεζε  ηεο εμάπισζεο  θαη  

ηελ  εμπγίαλζε  ηεο  πφιεο, ηε δεκηνπξγία πνιπθεληξηθήο δνκήο,  ηνλ  έιεγρν  

ρξήζεσλ  γεο  θαζψο  θαη   ησλ   ππθλνηήησλ,   ηελ αλαζπγθξφηεζε  ηεο  γεηηνληάο 

θαζψο θαη ηελ αλαβάζκηζε θαη απνζπκθφξεζε ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο  ηεο  Αζήλαο  

θαη  ηνπ  Πεηξαηά  κε  έκθαζε  ζηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα. 

γ) Ζ αλαθαηαλνκή βαζηθψλ ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ. 

δ)  Ζ  βειηίσζε  θαη  νξγάλσζε  εληαίνπ  ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ κε ιεηηνπξγηθή 

δηαζχλδεζε φισλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο. 

ε) Ο πξνγξακκαηηζκφο πνηνηηθψλ παξεκβάζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο. 
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Άξζξν 4 

Δθαξκνγή ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνγξάκκαηνο πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο      

 

1.   Σν  Ρ..Α.   θαη  ην  πξφγξακκα  πξνζηαζίαο   πεξηβάιινληνο πξαγκαηνπνηνχληαη  

κε  ηα  κέηξα  ηνπ  παξαξηήκαηνο  θαη ηα δηαγξάκκαηα (άξζξν 15). Σα δηαγξάκκαηα 

απηά είλαη: 

α) Σν δηάγξακκα 1: "Ρπζκηζηηθφ ζρέδην ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο" (1Α 

Ζπεηξσηηθφ Σκήκα - 1Β Νεζησηηθφ Σκήκα). 

β) Σν δηάγξακκα 2: "Οξηζηηθή νξγάλσζε". 

γ) Σν δηάγξακκα 3: "Κεληξηθή πεξηνρήο Αζήλαο". 

δ) Σν δηάγξακκα 4: "Κεληξηθή πεξηνρή Πεηξαηά". 

Οηθηζκνί πξν ηνπ έηνπο 1923 ή νηθηζκνί κε εγθεθξηκέλν ζρέδην πνπ ελδερφκελα δελ 

ζεκεηψλνληαη ζηα πην πάλσ δηαγξάκκαηα δελ  ζίγνληαη  απφ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

 2.   Οιεο νη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππνρξενχληαη  λα  

πξνζαξκφδνπλ  ηα  πξνγξάκκαηα  ηνπο  πνπ  αθνξνχλ  ηελ επξχηεξε  πεξηνρή  ηεο  

Αζήλαο κε ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην θαη ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

3. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ  Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο,    Υσξνηαμίαο   θαη   Γεκφζησλ   Δξγσλ   ζπκπιεξψλνληαη, 

εμεηδηθεχνληαη,   δηεπθξηλίδνληαη   θαη   ηξνπνπνηνχληαη   κεξηθά   ην  ξπζκηζηηθφ  

ζρέδην  Αζήλαο  θαη  ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο  ρσξίο κεηαβνιή ησλ 

ζηφρσλ θαη θαηεπζχλζεψλ ηνπο χζηεξα απφ  γλψκε  ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Αζήλαο. 

 

Άξζξν 10 

Πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο     

1. Κάζε ππνπξγείν ή άιινο θνξέαο ηνπ Γεκνζίνπ ή επξχηεξνπ  δεκφζηνπ  ηνκέα,  

ζηηο  αξκνδηφηεηεο  ηνπ νπνίνπ αλήθνπλ ελέξγεηεο πνπ εκπίπηνπλ  ζηα ζέκαηα πνπ 

πεξηιακβάλεη  ην  ξπζκηζηηθφ  ζρέδην  θαη  ε  πξνζηαζία πεξηβάιινληνο  ηεο  

Αζήλαο  ε επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο, νθείιεη λα  θαηαξηίδεη  ζε  ζπλεξγαζία  

κε  ηνλ  Οξγαληζκφ  εηήζην  θαη  θπιηφκελν πεληαεηέο  πξφγξακκα  εθαξκνγήο  

γηαηελ  πξαγκάησζε  ησλ  ζηφρσλ ηνπ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ πξνγξακκάησλ 
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πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.  Σα πξνγξάκκαηα  ππνβάιινληαη  ζην Οξγαληζκφ 

Αζήλαο κέρξη ηηο 15 Ννεκβξίνπ  ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. 

2.  Ο  Οξγαληζκφο  κε  βάζε  ηα  πξνγξάκκαηα απηά θαηαξηίδεη εληαίν  πξφγξακκα 

γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, ην νπνίν εγθξίλεηαη  απφ ην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην  Αηηηθήο.  Σν  εηήζην  εληαίν  πξφγξακκα πξέπεη  λα έρεη 

εγθξηζεί πξηλ απφ ην ηέινο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ  ρξφλνπ. Σξνπνπνίεζε 

ηνπ εληαίνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα γίλεη θαηά  ηελ ίδηα   δηαδηθαζία.   Ο  αξκφδηνο  

θνξέαο  πξνζαξκφδεη  ηα  επί  κέξνπο  πξνγξάκκαηά ηνπ πιαίζηα ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

εληαίνπ πξνγξάκκαηνο. 

 3. Ζ εθηειεζηηθή  επηηξνπή  κπνξεί  λα  δίλεη  νδεγίεο  γηα  ηελ θαηάξηηζε  ησλ 

πξνγξακκάησλ, λα πξνεηνηκάδεη ππνδείγκαηα, λα παξέρεη ηε ζπλεξγαζία ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ, λα ζπληζηά ηε  ζπλεξγαζία  ησλ ππεξεζηψλ  δηάθνξσλ  

θνξέσλ  γηα  ηελ  απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθά λα 

ελεξγεί φ,ηη απαηηείηαη γηα  ηελ  πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. 

4.   Οη  δεκφζηεο  ππεξεζίεο  θαη  νη  θνξείο,  πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 

εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, νθείινπλ λα νξίδνπλ εθπξφζσπφ  ηνπο ζηνλ  Οξγαληζκφ  

αλψηεξν ππάιιειφ ηνπο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο απνηειεί ην ζχλδεζκν 

κε ηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο, βξίζθεηαη ζε  επηθνηλσλία κε  απηφλ,  εηζεγείηαη  

έγθαηξα  ζηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαη θαιείηαη 

λα παξίζηαηαη ζηελ επηηξνπή  ρσξίο  ςήθν, φηαλ  ζπδεηνχληαη  πξνγξάκκαηα  ή  

άιια  ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ ππεξεζία ηνπ.  Ο ζχλδεζκνο κπνξεί λα 

ζπλνδεχεηαη θαη λα βνεζείηαη ζην έξγν απηφ απφ ηνπο απαξαίηεηνπο ππεξεζηαθνχο 

παξάγνληεο. 

5.  Ζ  εθηειεζηηθή  επηηξνπή θαηαξηίδεη θάζε ρξφλν γεληθή έθζεζε γηα  ηελ  

εθαξκνγή  ηνπ  ξπζκηζηηθνχ  ζρεδίνπ  θαη   ησλ   πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο  

πεξηβάιινληνο  ζην  πξνεγνχκελν έηνο, γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ αλαθχςεη, 

γηα ηα κέηξα πνπ θξίλεη πξφζθνξν λα ιεθζνχλ θαη  γεληθά γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ νξγαληζκνχ.  Ζ έθζεζε  

απηή  ηίζεηαη  ππφςε  ηνπ  πκβνπιίνπ  Ρπζκηζηηθνχ  ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο 
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Πεξηβάιινληνο πνπ θαηαξηίδεη ηε δηθή ηνπ έθζεζε  ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 παξάγξαθνο 6. 

6.  Αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ελέξγεηεο άιισλ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα  νδεγήζνπλ  

ζε  απνθιίζεηο απφ ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην θαη ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο, ε επηηξνπή κπνξεί νπνηεδήπνηε  λα  δηαηππψζεη ηηο  παξαηεξήζεηο  

ηεο  ζηνπο  αξκφδηνπο  θνξείο. Οη παξαηεξήζεηο απηέο γλσζηνπνηνχληαη   θαη   ζηνλ   

Τπνπξγφ   Υσξνηαμίαο,    Οηθηζκνχ    θαη Πεξηβάιινληνο. 

7.  Δηδηθά γηα ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

ζρεδίνπ ππνβάιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο  Οηθνλνκίαο,  απφ θάζε  ππνπξγείν ή 

άιιν θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ, 

πξνηάζεηο πνπ  θνηλνπνηνχληαη  θαη  ζηνλ  Οξγαληζκφ.   Ο Οξγαληζκφο  έρνληαο  

ππφςε  ηηο  επηκέξνπο πξνηάζεηο ππνβάιιεη ζπλνιηθή εηζήγεζε  ζηνλ  Τπνπξγφ  

Δζληθήο  Οηθνλνκίαο  πνπ  απνθαζίδεη  γηα  ηηο αλαγθαίεο επελδχζεηο θαη ηελ 

θαηαλνκή ηνπο. 

 

Άξζξν 11 

 Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

1.   Με  απνθάζεηο  ηνπ  Τπνπξγνχ   Υσξνηαμίαο,   Οηθηζκνχ   θαη Πεξηβάιινληνο  

θαζνξίδνληαη  νη  παξάκεηξνη  θαη  ηα φξηα πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ απνδεθηψλ 

(αηκφζθαηξα, επηθαλεηαθά  -  ππφγεηα  λεξά,  έδαθνο), θαζψο  θαη  νη  ζπρλφηεηεο 

θαη κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηξήζεσλ ησλ παξακέηξσλ.  Με φκνηεο 

απνθάζεηο θαζνξίδνληαη ηα φξηα  αλεθηνχ  ζνξχβνπ θαη ν ηξφπνο κέηξεζεο ηνπ. 

2.   Με  θνηλέο  απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίσλ ππνπξγψλ νξίδνληαη: 

α)   Οη   θιάδνη   ησλ   βηνκεραληθψλ,  βηνηερληθψλ,  ιαηνκηθψλ, κεηαιιεπηηθψλ, 

εκπνξηθψλ, γεσξγνθηελνηξνθηθψλ,  ηνπξηζηηθψλ  θαη  άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, απφ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ πξνθαιείηαη θάζε κνξθήο ξχπαλζε  ηνπ  πεξηβάιινληνο  

θαη  νη  ππνρξεψζεηο ηνπο γηα ηε ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ. 

 β) Σα κέηξα γηα πθηζηάκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο, ε  ιήςε  ησλ νπνίσλ  

δηαζθαιίδεη  ηε  βειηίσζε  θαη  πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα κέηξα απηά, γηα 
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ηηο θπξηφηεξεο πεξηπηψζεηο  αλαθέξνληαη  ζηηο  επφκελεο παξαγξάθνπο  3 - 6 θαη 

κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο, ην κέγεζνο, ηελ θαηεγνξία ησλ 

κνλάδσλ θάζε θιάδνπ, ηε ζεκαζία ηνπο  γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ πεξηνρή 

εγθαηάζηαζήο ηνπο. 

3.  Οηαλ πξφθεηηαη γηα βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο,  ιαηνκηθέο,κεηαιιεπηηθέο, 

εκπνξηθέο, ηερληθέο,  γεσξγνθηελνηξνθηθέο, ηνπξηζηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, 

ηα κέηξα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κπνξείλα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

εθαξκνγή ηερλνινγίαο  αληηξξχπαλζεο, κείσζεήρσλ θαη δνλήζεσλ, αιιαγέο ζηε 

ρξήζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ, 

αλψηαηα επηηξεπφκελα  φξηα εθπνκπήοθάζε κνξθήο ξχπσλ θαη ζνξχβσλ. 

Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξαπάλσ εδαθίνπ, ηα κέηξα  ηεο  παξ.  2  κπνξεί  λα  

πεξηιακβάλνπλ  επίζεο:  εγθαηάζηαζε  νξγάλσλ ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ 

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ,  ησλ  απνβιήησλ,  ησλ  θαπζίκσλ,  ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ 

θαη λεξνχ θαζψο θαη νξγάλσλ ειέγρνπ ηεο θαχζεο, φπσο θαη  θαζνξηζκφ  κεζφδσλ 

θαη ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςηψλ θαη κεηξήζεσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη  

κε  ηα  αλαθεξφκελα  ζηελ  παξάγξαθν  απηή. Μπνξνχλ  επίζεο  λα  πεξηιακβάλνπλ  

θαζνξηζκφ  ησλ σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο, πξνζεζκίεο ζπκκφξθσζεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ κέηξσλ, φξνπο ζπιινγήο  θαη κεηαθνξάο  ζηεξεψλ  απνβιήησλ,  απνδνρήο  

ηνπο  ζε  νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ηειηθήο δηάζεζήο ηνπο θαη εθαξκνγή κεζφδσλ 

αλαθχθισζήο ηνπο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ηνμηθά ή νπσζδήπνηε επηθίλδπλα ζηεξά 

απφβιεηα ηα  κέηξα  κπνξνχλ λα  πεξηιακβάλνπλ ηξφπνπο ζπζθεπαζίαο, 

απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο θαζψο θαη εθαξκνγή ηερλνινγίαο αληηξξχπαλζεο θαη 

φξνπο ηειηθήο δηάζεζεο. 

 4. Οηαλ πξφθεηηαη γηα νρήκαηα, ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο επηβνιή  απζηεξφηεξσλ  απφ  ηα  ηζρχνληα  νξίσλ 

εθπεκπφκελσλ  ξχπσλ  ή  ζνξχβνπ  θαη βειηησκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ππνρξεψζεηο  εηζαγσγέσλ  θαη  εκπφξσλ   νρεκάησλ,   αληαιιαθηηθψλ   θαη 

εμνπιηζκνχ  θαζψο  θαη  ππνρξεψζεηο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

νρεκάησλ, ρξήζε πγξαεξίνπ ή άιισλ βειηησκέλσλ  θαπζίκσλ  ή  ηξνπνπνίεζε ηεο  

πνηφηεηαο ησλ θαπζίκσλ ή απαγφξεπζε ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ θαπζίκσλ, 

εθαξκνγή ζπζηεκάησλ κείσζεο ησλ εθπεκπνκέλσλ ξχπσλ  ζηηο  εγθαηαζηάζεηο θαη  
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ηα  κέζα  δηαθίλεζεο, απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη εκπνξίαο θαπζίκσλ, θαζψο θαη 

πεξηνξηζκνχο ζηελ θπθινθνξία νρεκάησλ. 

 5. Οηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο θεληξηθέο  ζεξκάλζεηο,  ηα  κέηξα  ηεο παξ.2  κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο θαζηέξσζε επηηξεπφκελσλ νξίσλ εθπνκπψλ θαπζαεξίσλ, 

ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε, ξχζκηζε  γηα  ηα  ζπζηήκαηα ιεβήησλ  θαπζηήξσλ, 

επηβνιή ρξήζεο νξηζκέλσλ θαπζίκσλ, επηβνιή κνλψζεσλ ιεβήησλ θαη 

ζσιελψζεσλ,  εθαξκνγή  απηφκαησλ  ζπζηεκάησλ  ξχζκηζεο  ηεο ιεηηνπξγίαο,  

θαζνξηζκφ  ηνπ χςνπο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαπλνδφρσλ θαη 

θαηάξγεζε θαπλνζπιιεθηψλ. 

 6.  Οηαλ  πξφθεηηαη  γηα  άιιεο  δξαζηεξηφηεηεο,  ηα  κέηξα  ηεο παξαγξάθνπ 2 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 

α) Καζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ απφ  κεραλήκαηα θαη  

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ ζηελ εηζαγσγή, ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηάζεζε κεραλεκάησλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα φξηα απηά  θαη  ησλ ζρεηηθψλ 

αληαιιαθηηθψλ. 

 β) Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα αληηζνξπβηθά πιηθά. 

 γ) Καζνξηζκφ γηα  θάζε  εζηία  θαχζεο  φξσλ  ιεηηνπξγίαο,  νξίσλ εθπνκπψλ  

θαπζαεξίσλ, κείσζε ή θιηκάθσζε σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο, πξνζφλησλ ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη ηε ρξήζε  ηνπ  απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ  

γηα  ηελ  επίβιεςε  ιεηηνπξγίαο,  επηζθεπή,  ζπληήξεζε  θαη ξχζκηζή ηνπο. 

δ)  επηβνιή  φξσλ  ιεηηνπξγίαο  εξγνηαμίσλ,  απνζεθψλ  θαη κέζσλ δηαθίλεζεο ησλ 

πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή απνξξίπηνπλ. 

 ε) θαζνξηζκφ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο  εθπεκπφκελεο  ζθφλεο  απφ κεραλήκαηα, 

αθάιππηα νηθφπεδα, δξφκνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή. 

 ζη) απαγφξεπζε ρξήζεο νξηζκέλσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πξνηφλησλ θαη θαζνξηζκφ 

φξσλ γηα ηα πιηθά απηά. 

δ)    απαγφξεπζε   ηεο   θπθινθνξίαο   ζπζθεπψλ   ιεηνηεκαρηζκνχ απνξξηκκάησλ 

γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ  

ζπζηήκαηνο  θαη  ησλ  εγθαηαζηάζεσλ  επεμεξγαζίαο  πγξψλ απνβιήησλ. 
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7.   Δηδηθά  ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ κνλάδσλ εζληθήο ζεκαζίαο απφ ηνπο θιάδνπο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ  αλαθέξνληαη  ζηελ  παξάγξαθν  2  είλαη δπλαηφ,  χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο λα επηβάιινληαη 

εηδηθά κέηξα θαηά  παξέθθιηζε  απφ  απηά  πνπ επηβάιινληαη  γεληθά γηα ηνλ θιάδν 

θαη ηελ πεξηνρή. Ζ επηβνιή απηψλ ησλ κέηξσλ  γίλεηαη  θαηά  πεξίπησζε  κε  θνηλέο  

απνθάζεηο  ηνπ   Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ. 

8.   Σα  ζέκαηα  γηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί νη θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ξπζκίδνληαη εθεμήο  κφλν κε φκνηεο 

απνθάζεηο.  

 9. Γηα  ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  λέσλ,  ηξνπνπνίεζε,  επέθηαζε   ή εθζπγρξνληζκφ  

πθηζηάκελσλ  έξγσλ  θαη  δξαζηεξηνηήησλ,  ζχκθσλα κε ηελ πθηζηάκελε  

λνκνζεζία,  κε  ζεκαληηθέο   επηπηψζεηο   ζην   πεξηβάιινλ, επηβάιιεηαη ε ππνβνιή 

κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ε  έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  Σα  

έξγα  θαη  νη  δξαζηεξηφηεηεο  γηα  ηα νπνία απαηηείηαη ππνβνιή κειέηεο  

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ  θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο  θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ  θαη ηνπ  θαηά  πεξίπησζε  

ζπλαξκφδηνπ  Τπνπξγνχ ,  χζηεξα  απφ πξφηαζε  ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Οξγαληζκνχ. 

10.  Ζ  κειέηε  θαηαξηίδεηαη  ζχκθσλα  κε  ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ  θαζνξίδνληαη κε 

θνηλή απφθαζε ηνπ  Τπνπξγνχ  Υσξνηαμίαο,  Οηθηζκνχ  θαη  Πεξηβάιινληνο  θαη 

ηνπ  θαηά  πεξίπησζε  ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ θαη ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ. Γηα  ηελ έγθξηζε   απηή  ηεο  Δθηειεζηηθήο  

Δπηηξνπήο  εθαξκφδνληαη  αλάινγα  νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξάγξαθνο  8  

εδάθην  γ.   Ζ  έγθξηζε  απνηειεί πξνππφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

εγθαηάζηαζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα ηελ  πξαγκαηνπνίεζε  ηνπ  έξγνπ.   Ζ  

απφθαζε κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε κειέηε  πεξηιακβάλεη  φξνπο,  ε  ηήξεζε  ησλ  

νπνίσλ  δηαζθαιίδεη   ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

11.  Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Υσξνηαμίαο,  Οηθηζκνχ  θαη 

Πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνπ ππνπξγνχ θαζνξίδεηαη ν 

ηξφπνο έληαμεο ησλ φξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έγθξηζε, ηε δηαδηθαζία 

ρνξήγεζεο  άιισλ  αδεηψλ  ή  εγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην έξγν ή ηε 
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δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε  ηελ  έγθξηζε ηεο 

κειέηεο. Με  ηηο  ίδηεο απνθάζεηο δξαζηεξηφηεηεο ή έξγα πνπ ππνρξεψλνληαη απφ 

ηελ πθηζηάκελε λνκνζεζία ζηε ζχληαμε πεξηβαιινληηθήο κειέηεο ή  ζηε ιήςε  

άδεηαο  ή  άιιεο έγθξηζεο, κπνξνχλ λα εμαηξνχληαη ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, αλ ην 

αληηθείκελφ ηνπο θαιχπηεηαη απφ ην πεξηερφκελν ηεο κειέηεο θαη ηε ζρεηηθή 

έγθξηζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν απηφ. 

12.   Γηα  ηνλ  έιεγρν  ηεο  εθαξκνγήο  ησλ  φξσλ θαη κέηξσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

θαη ηνπ άξζξνπ  12  ρξεζηκνπνηνχληαη  Κιηκάθηα  Διέγρνπ Πνηφηεηαο  

Πεξηβάιινληνο  (Κ.Δ.Π.ΠΔ.),  πνπ  ζπληζηψληαη ζηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ  9  θαη  ζηειερψλνληαη  κε ππαιιήινπο  ηνπ  κφληκνπο 

ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ.  ηα Κ.Δ.Π.ΠΔ.  κεηέρνπλ εθπξφζσπνη 

ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο ζηελ πεξηνρή  ησλ νπνίσλ  δηελεξγείηαη  ν έιεγρνο, θαζψο 

θαη ηεο νηθείαο έλσζεο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ.  Σα Κ.Δ.Π.ΠΔ.  πξνβαίλνπλ  ζηνπο  

ειέγρνπο  θαη  ρσξίο  ηελ παξνπζία  ησλ  εθπξνζψπσλ  απηψλ, αλ απηνί έρνπλ 

θιεζεί.  ηα Κ.Δ.Π.ΠΔ. κπνξνχλ λα κεηέρνπλ εκπεηξνγλψκνλεο νξηδφκελνη θαηά 

πεξίπησζε  απφ  ηελ Δθηειεζηηθή  Δπηηξνπή  ηνπ  Οξγαληζκνχ.   Σα  Κ.Δ.Π.ΠΔ.  

θαιχπηνπλ ηνπο ηνκείο  βηνκεραλίαο  θαη  άιισλ  παξαγσγηθψλ   δηαδηθαζηψλ,   

θεληξηθήο ζέξκαλζεο,  θαπζίκσλ,  νρεκάησλ,  γεληθνχ  πεξηβαιινληηθνχ  ειέγρνπ 

θαη πεξηνρψλ αξραηνινγηθνχ, ηζηνξηθνχ θαη παξαδνζηαθνχ ελδηαθέξνληνο. 
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Παξάξηεκα 3. Νφκνο 2508/97 

 

 

ΦΔΚ Α΄ 124/13-6-1997  ΝΟΜΟ ΤΠ¨ΑΡΗΘ. 2508Βηψζηκε νηθηζηηθή αλάπηπμε 

ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψληεο ρψξαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

    

 Άξζξν 1 

 θνπφο - Καηεπζπληήξηεο αξρέο      

 

 1. θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ θαηεπζπληήξησαξρψλ, ησλ φξσλ, 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κνξθψλ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχγηα ηε βηψζηκε νηθηζηηθή 

αλάπηπμε ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ησλ πφιεσλ θαηνηθηζκψλ ηεο ρψξαο, πνπ ζα 

θαηαηείλεη εηδηθφηεξα : 

α) ζηε ζηαδηαθή αλάδεημε θαη νξγάλσζε ζην κε αζηηθφ ρψξν ησλ"αλνηθηψλ πφιεσλ", 

ζηελ αλάδεημε ηεο ζπλνρήο θαη ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπαζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ 

ρψξνπ,  

β) ζηε δηαζθάιηζε ηεο νηθηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ κε ηνλ 

επηζπκεηφ ζπζρεηηζκφ ησλ νηθηζηηθψλ παξακέηξσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αλαθνπή ηεο άλαξρεο δφκεζεο, κε ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ 

αλάπηπμεο πνπ ζπληείλνπλ ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή νηθνλνκία ησλ νηθηζηηθψλ 

επεθηάζεσλ,  

γ) ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδίσο ησλ ππνβαζκηζκέλσλπεξηνρψλ, κε 

ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, ηεοηερληθήο ππνδνκήο 

θαηηνλ έιεγρν ρξήζεσλ ζχκθσλα κε πνιενδνκηθάζηαζεξφηππα θαη 

θξηηήξηαθαηαιιειφηεηαο,  

δ) ζηελ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ θέληξσλπφιεσλ, 

ησλ πνιηηηζηηθψλ πφιεσλ θαη παξαδνζηαθψλ ππξήλσλ ησλ νηθηζκψλ,ησλ ρψξσλ 

πξαζίλνπ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ θπζηθνχ, αξραηνινγηθνχ,ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ, 

πεξηβάιινληνο ησλ πφιεσλ, ησλ νηθηζκψλ θαηηνπ πεξηαζηηθνχ ρψξνπ.  

2. Ζ νηθηζηηθή νξγάλσζε θαη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ελαξκνλίδνληαηκε ηηο αξρέο 

θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, πνπ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη κε ηα ρσξνηαμηθάζρέδηα ησλ πεξηθεξεηψλ, 

ησλ λνκψλ θαη ηα εηδηθά ρσξνηαμηθά ζρέδηα,φπσο θαη κε ηα αληηζηνίρνπ επηπέδνπ 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα.  
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Δπίζεο, ε νηθηζηηθή νξγάλσζε θαη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο πξέπεη λαείλαη 

ζχκθσλνη κε ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχπεξηβάιινληνο, κε 

ηηο αξρέο ηεο πνιενδνκηθήο επηζηήκεο θαη ηνπογεληθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο 

κέζα ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαηθαη ε δηαθχιαμε ηεο γεσξγηθήο γεο πςειήο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

3. Ζ νηθηζηηθή νξγάλσζε θαη ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφοπξαγκαηνπνηνχληαη ζε δχν 

επίπεδα. ην πξψην επίπεδν πεξηιακβάλνληαη: α)ην ξπζκηζηηθφ ζρέδην θαη 

πξφγξακκα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο (Ρ..),φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη θαηά ην άξζξν 

2 ή ηνπο εηδηθνχο λφκνπο 1515/1985(ΦΔΚ 18 Αχ) θαη 1561/1985 (ΦΔΚ 148 Αχ) γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαηΘεζζαινλίθεο θαη β) ην γεληθφ πνιενδνκηθφ ζρέδην 

(Γ.Π..) γηα ηνλαζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ ρψξν θαη ην ζρέδην ρσξηθήο θαη 

νηθηζηηθήονξγάλσζεο "αλνηθηήο πφιεο" (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.) γηα ηνλ κε αζηηθφ ρψξν. 

Σνδεχηεξν επίπεδν απνηειεί ηελ εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ηνπ πξψηνπεπηπέδνπ θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ πνιενδνκηθή κειέηε θαη ηελ πξάμεεθαξκνγήο ηεο, θαζψο θαη ηηο 

πνιενδνκηθέο κειέηεο αλαπιάζεσλ,παξαγσγηθψλ πάξθσλ ή άιιεο εηδηθέο 

πνιενδνκηθέο κειέηεο.  

4. Δθηφο απφ ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθήλνκνζεζία 

ηξφπνπο πνιενδνκηθήο επέκβαζεο κε θαλνληζηηθνχο φξνποδφκεζεο, ελεξγφ 

πνιενδνκηθφ θαη αζηηθφ αλαδαζκφ, ε πνιενδνκηθή επέκβαζεζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ην ζθνπφ απηφλ ζηαπιαίζηα ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξεί λα γίλεηαη,θαηά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο : α) 

κεπαξνρή πνιενδνκηθψλ ή νηθνλνκηθψλθηλήηξσλ ή άιισλ ξπζκίζεσλ ζε πεξηνρέο 

αλαπιάζεσλ, δψλεο εηδηθψλθηλήηξσλ (Ε.Δ.Κ.), εηδηθέο δψλεο ππνδνρήο ζπληειεζηή 

(Δ.Ε.Τ..) θαηδψλεο εηδηθήο ελίζρπζεο (Ε.Δ.Δ.) θαη β) κε ξπζκηδφκελε 

πνιενδνκηθήδξαζηεξηφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ γήο, θαηά ην άξζξν 24 ηνπ παξφληνο.  

5. Ζ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηνπ λφκνπ επηδηψθεηαη κε δηαδηθαζίεοζπκκεηνρήο θαη 

απνθέληξσζεο, πνπ, εθηφο απφ ηηο πξσηνβνπιίεο, ηεζχκπξαμε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,πεξηιακβάλνπλ θαηά ην δπλαηφλ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

ηνπ πνιίηε θαη ησλθνηλσληθψλ θνξέσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ επηινγψλ, ησλ ζηφρσλ 

θαηπξνηεξαηνηήησλ, ζηε δηάξζξσζε ησλ επί κέξνπο ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλθαη 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο.  

6. Δπίζεο, ε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ λφκνπ επηδηψθεηαη κεεπηκφξθσζε, 

εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε, ζε ζέκαηα ρσξνηαμηθνχ θαηπνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ηνπ πξνζσπηθνχ, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο,ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, 
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ηεοηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ., ησλκειψλ ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ θαη 

ησλ ζηειερψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεοθαη ηδησηψλ επηζηεκφλσλ. Γηα ην ζθνπφ 

απηφλ ην Δηδηθφ Σακείν ΔθαξκνγήοΡπζκηζηηθψλ θαη Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ 

(Δ.Σ.Δ.Ρ.Π..) κπνξεί λαρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Γηαξθνχο 

Δπηκφξθσζεο ηνπΔζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο,Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ ή άιισλ αξκφδησλ θνξέσλ.  

 

 

Άξζξν 2 

Ρπζκηζηηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο  

 

Γηα ηελ νηθηζηηθή νξγάλσζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεγεληθφηεξε 

αλάπηπμε ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ησλ αζηηθψλ ζπγθξνηεκάησληεο Πάηξαο, 

ηνπΖξαθιείνπ Κξήηεο, ηεο Λάξηζαο, ηνπ Βφινπ, ηεο Καβάιαοθαη ησλ Ησαλλίλσλ, 

θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη ξπζκηζηηθά ζρέδηα θαηπξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνππαξφληνο. Σα φξηα θαζεκηάο απφ ηηο αλσηέξσ 

επξχηεξεο πεξηνρέοθαζνξίδνληαη θαηχ αξρή κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο,Υσξνηαμίαο θαη Γεκφζησλ Δξγσλ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε 

ηνππεξηθεξεηαθνχ θαη ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ αληίζηνηρνπ λνκνχ. 
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Παξάξηεκα 4. Π.Γ.30.5.85 (ΦΔΚ 257 Γ` ηεο 31.5.87) 

 

 Έγθξηζε πνιενδνκηθήο κειέηεο ηεο πεξηνρήο "Μνξηεξφ - Καηζαθαξέτθα" ηνπ 

Γήκνπ Ν. Δξπζξαίαο    (Αηηηθήο), ηξνπνπνίεζε ζρεδίνπ θαη φξσλ δφκεζεο  

απηνχ. 

 Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1337/1983 (ΦΔΚ 33/Α) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 6 

(παξ.1, 4, 5 θαη 6), 7 (παξ.1, 2, 4 θαη 5) θαη 43 (παξ.10)απηνχ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην Ν.1512/85 (ΦΔΚ 4/Α). 

 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ/ηνο ηεο 17 Ηνπιίνπ 1923, φπσο κεηαγελέζηεξα 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 3, 9, 11 θαη 70 

απηνχ. 

3. Σηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν.Γ.8/1973 "πεξί ΓΟΚ" φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

Ν.Γ.205/1974 θαη εηδηθφηεξα  ηα άξζξα 34 (παξ.1) 35 (παξ.1). 

4. Σελ ππ` αξηζ.19658/841/1983 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ 

θαη Πεξηβάιινληνο (ΦΔΚ 154/Γ`/1983) φπσο δηνξζψζεθε  κε ην ΦΔΚ 457 Γ/1984). 

5. Σελ ππ` αξηζ.36766/1396/1985 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο,  Οηθηζκνχ 

θαη Πεξηβάιινληνο "Υαξαθηεξηζκφο σο ππθλνδνκεκέλνπ ηκήκαηνο ηεο πεξηνρήο 

Μνξηεξνχ - Καηζαθαξέτθψλ ηνπ δήκνπ Ν.Δξπζξαίαο (Αηηηθήο)". 

6. Σηο ππ` αξηζ.19/1984, 20/1985 θαη 39/1985 γλσκνδνηήζεηο  ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Νέαο Δξζξαίαο (Αηηηθήο). 

7. Σελ ππ` αξηζ.1/1985 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο Οηθηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Ννκαξρηαθνχ Γηακεξίζκαηνο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. 

8. Σελ ππ` αξηζ.473/1985 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηεία κε 

πξφηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, 

απνθαζίδνπκε: 
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   Άξζξν 1 

Δγθξίλεηαη: 1) ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηνπδήκνπ 

Νέαο Δξπζξαίαο (Αηηηθήο) ζηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 40, 41, 62, 63, 78, 122Α, 

123, 123Α, θαζψο θαη ε δηαπιάηπλζε ζε είθνζη (20) κέηξα ηεο νδνχ Αγ. αξάληα. 

 2. Σν πνιενδνκηθφ ζρέδην ηεο πεξηνρήο "Μνξηεξνχ - Καηζαθαξέτθσλ ηνπ ίδηνπ 

δήκνπ πνπ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο έρεη ραξαθηεξηζζεί σο  ππθλνδνκεκέλε κε ηελ 

ππ` αξηζ.36766/1396/1985 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη 

Πεξηβάιινληνο, κε ηνλ θαζνξηζκφ νηθνδνκήζηκσλ ρψξσλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, πεδνδξφκσλ, ρψξσλ πιαηείαο, ρψξσλ πάξθσλ, ρψξσλ 

παηδηθψλ ραξψλ θαη ρψξσλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, λεπηαγσγείνπ, δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ, βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ, γπκλαζίνπ - ιπθείνπ, αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ αλνηθηνχ θνιπκβεηεξίνπ, δεκνηηθήο αγνξάο, εθθιεζίαο, 

δεκαξρείνπ θαη πλεπκαηηθνχ θέληξνπ,αλνηθηνχ δεκνηηθνχ ζεάηξνπ φπσο νη 

ξπζκίζεηο απηέο θαίλνληαη ζηαρξσκαηηζκέλα ζρεηηθά πξσηφηππα ηέζζεξα (4) 

δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα 1:1000 πνπ ζεσξήζεθαλ απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο 

Γηεχζπλζεο Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ κε ηελ ππ` αξηζ.39289/1985 πξάμε ηνπ θαη 

πνπ ζπλνπηηθά ηνπο αληίηππα δεκνζίεπνληαη κε ην παξφλ δηάηαγκα. 

 

Άξζξν 2 

Δγθξίλεηαη ν πνιενδνκηθφο θαλνληζκφο ηεο πεξηνρήο "Μνξηεξφ -          

Καηζαθαξετθα" ηνπ δήκνπ Νέαο Δξπζξαίαο (Αηηηθήο) ηεο νπνίαο ην πνιενδνκηθφ 

ζρέδην εγθξίλεηαη κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο φπσο ζηα επφκελα 

άξζξα 3, 4 θαη 5. 

 

Άξζξν 3 

1. ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 206, 240, 242, 243, 245, πνπ  ραξαθηεξίδνληαη ζην 

δηάγξακκα κε ην ζηνηρείν Κ, επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηηξίσλ γηα ρξήζε γεληθήο 

θαηνηθίαο. Δηδηθφηεξα ηα νηθνδνκηθά απηά ηεηξάγσλα επηηξέπεηαη λα 

πεξηιακβάλνπλ:α) θαηνηθίαο β) μελψλεο δπλακηθνχ κηθξφηεξνπ ησλ 20 θιηλψλ γ) 

εκπνξηθά θαηαζηήκαηα  ιηαληθνχ εκπνξίνπ, εζηηαηφξηα, αλαςπθηήξηα, ρψξνπο 

ζπλαζξνίζεσο ηνπ θνηλνχ θαη ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ κφλν ζην ηζφγεην ησλ θηηξίσλ δ) 
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θηίξηα εθπαίδεπζεο ε) ζξεζθεπηηθνί ρψξνη ζη) θηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο δ) 

γξαθεία ε) επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα κέγηζηεο ηππνδχλακεο 10 ΖΡ, χζηεξα 

απφζχκθσλε γλψκε  ηνπ δήκνπ ζ) θηίξηα θαη γήπεδα  ζηάζκεπζεο. 

Οη παξαπάλσ ρξήζεηο απφ γ-δ δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ αζξνηζηηθά ην 50% ηνπ 

επηηξεπφκελνπ ζπληειεζηή δφκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ. 

2. ηνπο ππφινηπνπο νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο επηηξέπεηαη ε αλέγεξζεθηηξίσλ γηα 

ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη κε ην άξζξν ηνπ ππ` αξηζκ. 81/1980 

Π.Γ/ηνο (ΦΔΚ 27/Α`).Καη` εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θαηαζηεκάησλ ζην 

ηζφγεην κέρξη 50 η.κ. 

 

 

Άξζξν 4 

ηελ πξφζνςε ησλ νηθνπέδσλ νηθνδνκεκέλσλ ή κε πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή 

ηεο νπνίαο εγθξίλεηαη ην ζρέδην κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο επηβάιιεηαη πξνθήπην 

πιάηνπο 2, 3, 4 θαη 6 κέηξσλ, φπσο θαίλεηαη ζηα ίδηα δηαγξάκκαηα. 

 

Άξζξν 5 

Α) Σα ειάρηζηα φξηα εκβάδνπ θαη δηαζηάζεσλ θαζψο θαη νη φξνη θαη νηπεξηνξηζκνί  

δφκεζεο ησλ νηθνπέδσλ νξίδνληαη σο εμήο: 

1. Οηθνδνκηθφ ζχζηεζκα: παληαρφζελ ειεχζεξν. 2. Διάρηζην πξφζσπν: δεθαπέληε 

(15) κέηξα.  Διάρηζην βάζνο: είθνζη πέληε (25) κέηξα. Διάρηζην εκβαδφλ: 

πεληαθφζηα (500) η.κ. 3. Καηά παξέθθιηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 

ζεσξνχληαη άξηηα θαηνηθνδνκήζηκα, ηα νηθνπέδα  ηα νπνία θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο δηαηάγκαηνο έρνπλ: ειάρηζην πξφζσπν: επηά (7) κέηξα ειάρηζην βάζνο :  

δψδεθα θαη κηζφ (12, 5) κέηξα ειάρηζην εκβαδφλ: εθαηφλ πελήληα (150) η.κ. 4. 

Δπίζεο ζεσξνχληαη άξηηα ηα νηθφπεδα  πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηελ νξηζηηθή 

πξάμε εθαξκνγήο ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο  θαη πξνέξρνληαη απφηηο εηζθνξέο ζε 

γή, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 1337/1983 κε φπνηεο δηαζηάζεηο έρνπλ: 5. 

Μέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ νηθνπέδσλ ηξηάληα ηα εθαηφ (30%) ηεο επηθαλείαο  

ηνπο. 6. πληειεζηήο δφκεζεο εμήληα εθαηνζηά (0,60) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ 

κέρξη 300 η.κ. θαη ζαξάληα εθαηνζηά (0,40) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ πέξαλ ησλ 
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ηξηαθνζίσλ η.κ. 7. Καηά παξέθθιηζε απφ  ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο νξίδεηαη 

ζπληειεζηήοδφκεζεο 1,20 γηα νηθφπεδα πνπ ππήξραλ ζηηο 10.3.82 θαη έρνπλ 

εκβαδφλκηθξφηεξν ησλ 150 η.κ. αθνχ αθαηξεζεί ην εκβαδφλ ηεο εηζθνξάο ζε 

γή,εθφζνλ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα νξφθσλ δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηφλ είθνζη (120) η.κ. 

8. Μέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ θηηξίσλ δχν (2) κεκέγηζην χςνο α) 

επηάκηζη (7,50) κέηξα γηα θηίξηα πεξηνρήο ακηγνπο θαηνηθίαο θαη β) νθηψκηζη (8,50) 

κέηξα γηα ηα θηίξηα πεξηνρήο γεληθήοθαηνηθίαο. 

Β. Υψξνο Γεκαξρείνπ θαη Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ: 

πλνιηθή επηθάλεηα νξφθσλ δχν ρηιηάδεο (2000) η.κ. 

Μέγηζηε  επηηξεπφκελε θάιπςε  επηαθφζηα (700) η.κ. 

Μέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο νξφθσλ ηξείο (3) κε κέγηζην χςνο δσδεθάκηζη 

(12,50) κέηξα. 

 Γ. Υψξνο Γεκνηηθήο Αγνξάο 

1. Αξηζκφο νξφθσλ έλαο (1) κε κέγηζην χςνο έμη (6) κέηξα. 

2. Μέγηζηε επηηξεπφκελε θάιπςε ρίιηα εθαηφ (1.100) η.κ. 

Γ. ην ρψξν ηνπ πάξθνπ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή κεηά απφ θεπνηερληθή κειέηε 

ππαίζξηνπ αλαςπθηεξίνπ κε κέγηζην εκβαδφλ ηξηάληα πέληε (35)η.κ. θαη βνεζεηηθνχ 

θηίζκαηνο  ρψξσλ πγηεηλήο ηξηάληα (30) η.κ. 

 Δ. Σν σο άλσ νξηδφκελν κέγηζην πξνζαπμάλεηαη θαηά έλα θαη κηζφ (1,50)κ. ζε 

πεξίπησσζε θαηαζθεπήο ζηέγεο. 

Ε. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή θηηξίσλ ζε ππνζηειψκαηα. 

    

 Άξζξν 6 

ηελ πεξηνρή  πνπ ηξνπνπνηείηαη ην εγθξηκέλν ζρέδην κε ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 

δηαηάγκαηνο: 

 1. Σξνπνπνηείηαη ην πξνθήπην ησλ νηθνπέδσλ πνπ έρνπλ πξφζσπν ζηελ νδφ 

Κσλ/πφιεσο θαη νξίδεηαη ζε πέληε (5) κ. θθαη ζηελ νδφ Αγ. αξάληα θαη νξίδεηαη ζε 

έμη (6) κέηξα. 



111 

 

2. Δπηβάιιεηαη πξνθήπην πιάηνπο πέληε (5) κ. ζηα ππ` αξηζ.122Α, 123  θαη 123Α 

νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα φπσο νη ξπζκίζεηο απηέο θαίλνληαη ζηα ψοάλσ ππ` αξηζκ.1 

θαη 3 δηαγξάκκαηα. 

 

Άξζξν 7 

ηελ πεξηνρή "Μνξηεξνχ Εαθεηξίνπ" ηνπ Γήκνπ Νέαο Δξπζξαίαο πνπ πεξηθιείηαη 

απφ  ηηο νδνχο Δι. Βεληδέινπ - Κχζλνπ - Υεηκάξαο - Κεξθχξαο     (ηνκέαο 11) 

ηξνπνπνηνχληαη νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο πνπ θαζνξίζηεθαλ κε ην απφ 

16.8.1977 Π.Γ/γκα (ΦΔΚ 279/Γ) σο εμήο: 

1. Οηθνδνκηθφ ζχζηεκα: παληαρφζελ ειεχζεξν. 

2. Διάρηζην πξφζσπν: ηξηάληα (30) κέηξα. Διάρηζην βάζνο: ζαξάληα (40) κέηξα. 

Διάρηζην εκβαδφλ: δχν ρηιάδεο (2000) η.κ. 

3. Καηά παξέθθιηζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηα νηθφπεδα πνπ ππήξρνλ ζηηο 

23.8.77 εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ σο άλσ δηαηάγκαηνοζεσξνχληαη άξηηα θαη 

νηθνδνκήζκα εθφζνλ είρνλ: Διάρηζην πξφζσπν: δεθαπέληε (15) κέηξα.Διάρηζην 

βάζνο: είθνζη πέληε (25) κέηξα. Διάρηζην εκβάδν: ρίιηα (1000) η.κ. 

4. Μέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ηξηάληα ηα εθαηφ (30%) ηεο επηθαλείαοηνπο. 

5. πληειεζηήο δφκεζεο γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ κέρξη 500 η.κ. εμήληα 

εθαηνζηά (0,60) γηα ην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ πέξαλ ησλ 500 η.κ. ζαξάληα εθαηνζηά 

(0,40). 

6. Μέγηζηνο επηηξεπφκελνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ θηηξίσλ ηξείο (3) κε κέγηζην χςνο 

δέθα θαη κηζφ (10,50) κέηξα. 

7. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή θηηξίσλ επί ππνζηεισκάησλ (ππισηήο). 

8. Ζ πεξηνρή νξίδεηαη γηα ρξήζε ακηγνχο θαηνηθίαο, φπσοπξνζδηνξίδεηαη κε ην 

άξζξν 4 ηνπ ππ`  αξηζ.81/1980 Π.Γ/ηνο 

 


