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Περύληψη 
 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ θεξαπλνπηψζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία βάζεσλ 

δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θεξαπλνπιεμίαο. Παξάιιεια, 

γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηλφκελν ηνπ θεξαπλνχ θαζψο θαη ζηηο κεζνδνινγίεο 

εθηίκεζεο θηλδχλνπ κε βάζε ηελ ππθλφηεηα θεξαπλνπηψζεσλ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηα 

ζπζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα Πξφηππα θαη ηηο ειιεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ εξγαζία παξνπζηάδεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο 

εληνπηζκνχ θεξαπλψλ ΕΔΤ θαη γίλεηαη αλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Με ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο δεκηνπξγείηαη ν πξσηφηππνο 

ράξηεο θεξαπλνπηψζεσλ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» αλά δήκν ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη 

αληίζηνηρε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: θεξαπλφο, χζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο, θεξαπληθή 

δξαζηεξηφηεηα, θεξαπληθή ππθλφηεηα, ΔΛΟΣ ΔΝ IEC 62305, ζχζηεκα εληνπηζκνχ 

θεξαπλψλ, χζηεκα ΕΔΤ, ράξηεο θεξαπλνπηψζεσλ, Διιάδα, ηζνθεξαπληθφο ράξηεο 

Synopsis 
 

 The thesis aims at exploiting the results of the lightning detection systems 

and creating databases for use in calculating the risk of lightning stroke. At the same 

time, reference is made to the phenomenon of lightning as well as to risk assessment 

methodologies based on the density of lightning, in conjunction with lightning protec-

tion systems of buildings and installations, according to the current Standards and 

the Greek technical specifications. 

The thesis presents the basic features of the ZEUS lightning detection system 

and analyzes system data. The results of the treatment create the original "KALLI-

KRATIS" lightning map per municipality of the Greek territory and a corresponding 

database. 
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Key words: lightning, lightning protection system, lightning flash density, ELOT EN 

IEC 62305, lightning detection system, ZEUS system, map of lightning, Greece, ke-

raunic level, isokeraunic map 
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Πρόλογοσ 
 

Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία βάζεο 

δεδνκέλσλ ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ ζηελ Διιάδα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θεξαπλνπιεμίαο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηααληίζηνηρα Πξφηππα θαη Καλνληζκνχο. 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε αλνηθηψλ ειεθηξνληθψλ βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, απ‟ φπνπ έγηλε ε άληιεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ. ηελ ζπλέρεηα 

αθνινχζεζε ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε δεκηνπξγία ραξηψλ θαη βάζεο δεδνκέλσλ 

ππθλφηεηαο θεξαπλνπιεμηψλ αλά δεκνηηθή πεξηνρή.  

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή κνπ θ. Κσλζηαληίλν 

Φσκφπνπιν πνπ κνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζψ κ‟ έλα ηφζν ελδηαθέξνλ 

ζέκα. 

Αθφκε νθείισ λα απνδψζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ νκάδα ηνπ 

Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ. 

Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ παηέξα κνπ, γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε 

ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθπφλεζε ηεο 

πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηνπο φια απηά ηα ρξφληα. 
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1 Ειςαγωγό 
 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ θεξαπλνπηψζεσλ ζηε δεκηνπξγία 

βάζεσλ θεξαπλνπιεμίαο γηα ρξήζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θεξαπλνπιεμίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ γηα ηε ζπιινγή ησλ 

πξσηνγελψλδεδνκέλσλ. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην κέξνο Α, παξνπζηάδεηαη ε θπζηθή 

ηνπ θεξαπληθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηα ζπζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. ην κέξνο 

Β, γίλεηαη επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ ςεθηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

θεξαπλψλ. 

 

 Ξεθηλψληαο ζην θεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν ηνπ θεξαπλνχ ζε φηη 

αθνξά ηελ θπζηθή ηνπ θεξαπλνχ θαη ηνλ κεραληζκφ δεκηνπξγίαο ησλ θεξαπλψλ. 

Αλαπηχζζνληαη ηα θεξαπληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη παξνπζηάδνληαη νη παξάκεηξνη ηνπ 

θεξαπλνχ. 

ην θεθάιαην 3 δίλεηαη ε κεζνδνινγία γηα ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ ζηελ 

αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. Γίλεηαη παξνπζίαζε ζηηο βιάβεο ζηα θηίξηα θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο απφ θεξαπλνχο. Αλαιχνληαη νη θίλδπλνη θαη ζπληζηψζεο θηλδχλνπ 

θεξαπλνπιεμηψλ.  ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ θηλδχλνπ. Σέινο γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξφηππα αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο θαη ζηηο ειιεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

ην θεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη ηα ζπζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ έλαληη ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο. Σν εμσηεξηθφ χζηεκα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) έρεη σο 

ζθνπφ λα ζπιιέγεη ηνπο άκεζνπο θεξαπλνχο θαη ζηελ ζπλέρεηα λα δηνρεηέπεη ην 

ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ ζην έδαθνο ρσξίο λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηελ θαηαζθεπή θαη 

επηθίλδπλεο ππεξηάζεηο γηα ηνλ άλζξσπν. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ΑΠ ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηελ απνηξνπή ησλ εηζεξρφκελσλ 

θεξαπληθψλππεξηάζεσλ κέζα ζε κηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ζηελ 

ζσξάθηζε απφ ηελ αλάπηπμε επαγσγηθψλ ηάζεσλ. 

ην Β κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζην θεθάιαην 5, παξνπζηάδνληαη ηα ςεθηαθά 

ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ θεξαπλνπηψζεσλ. Γίλεηαη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

εληνπίδνληαη νη θεξαπλνί θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζχζηεκα ΕΔΤ θαη αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγεί. 

ην θεθάιαην 6 πνπ απνηειεί ην βαζηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ην ζχζηεκα ΕΔΤ θαη 

αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πξσηφηππν 
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γεσρσξηθφ ράξηε θεξαπλνπηψζεσλ «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ». Σέινο γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ κε πξφηππα θαη δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ην 7ν θεθάιαην, ζην νπνίν ζπλνςίδνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ θαη 

πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο. 
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2 Κεραυνικϊ χαρακτηριςτικϊ 

2.1  Η φυςικό του κεραυνού 
 

Οη θεξαπλνί πέθηαλ ζηε Γε πξηλ αθφκα ν άλζξσπνο παηήζεη ην πφδη ηνπ 
ζ΄απηή. ε θάζε δεδνκέλε ζηηγκή πεξίπνπ 2000 θεξαπληθέο θαηαηγίδεο πεξηβάινπλ 
ηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο θαη πεξίπνπ 100 θεξαπλνί ην δεπηεξφιεπην πέθηνπλ ζην 
έδαθνο.Μηα αζηξαπή κπνξεί λα πξνθάιεζε ηηο πξψηεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ 
νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ δσήο ζηελ αηκφζθαηξα 
ηεο αξρέγνλεο Γεο,ηα νπνία κεηά ηελ επεμεξγαζία θαη επαλεπεμεξγαζία  απφ ηηο 
αξρέο ηεο εμέιημεο, νδήγεζαλ ζηε κεηαηξνπή ηεο άγνλεο γεο ζε δσληαλφ πιαλήηε. 
Δπίζεο νη θεξαπλνί έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμειηθηηθή δηαδηθαζία πνπ έζεζε 
ηνλ άλζξσπν πάλσ απφ ηα ππφινηπα δψα δίλνληαο ηνπ ην πξψην ηνπ εξγαιείν, ηελ 
θσηηά [12].  

Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ αέξα ζηελ αηκφζθαηξα ηεο Γεο είλαη ην άδσην (78%) 
θαη ην νμπγφλν (20%). Τπάξρνπλ, αθφκε, ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο επγελή αέξηα 
(1%), δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (0,97%), πδξαηκνί (0,03%) θιπ.Λφγσ ηνπ ηνληζκνχ ηνπ 
αέξα απφ ηελ αθηηλνβνιία πςειήο ελέξγεηαο ησλ θνζκηθψλ αθηίλσλ θαη ησλ 
ξαδηελεξγψλ αεξίσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηε Γε, θάζε θπβηθφ εθαηνζηφ αέξα ζην 
επίπεδν ηνπ εδάθνπο πεξηέρεη πεξίπνπ δέθα ειεχζεξα ειεθηξφληα. ε γεληθέο 
γξακκέο, ν αέξαο είλαη έλα θαιφ κνλσηηθφ πιηθφ θαη κπνξεί λα δηαηεξεί ηηο κνλσηηθέο 
ηνπ ηδηφηεηεο κέρξη ην ειεθηξηθφ πεδίν ζην νπνίν εθηίζεηαη λα ππεξβεί ηα 21 kV/cm 
ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο (δειαδή 293 K θαη 1 atm). Όηαλ 
ην ειεθηξηθφ πεδίν ππεξβαίλεη απηή ηελ θξίζηκε ηηκή, ηφηε ν αέξαο κεηαηξέπεηαη πνιχ 
γξήγνξα ζε έλα αγψγηκν κέζν, θαζηζηψληαο δπλαηή ηε ξνή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
κέζα απφ απηφλ κε ηε κνξθή ζπηλζήξα [12]. 

2.1.1 υνθόκεσ δημιουργύασ ηλεκτρικόσ εκκϋνωςησ 
 

Όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ππάξρνπλ πεξίπνπ 10 ειεχζεξα ειεθηξφληα 

αλά θπβηθφ εθαηνζηφ αέξα ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Σα 

νπνία ειεθηξφληα παξάγνληαη ζπλερψο. Όπσο παξάγνληαη παξακέλνπλ ειεχζεξα 

γηα κηα πνιχ κηθξή ρξνληθή ζηηγκή (θάπνηα δέθαηα ηνπ λαλνζεθφλη) θαζψο 

ζπλδένληαη κε ηα κφξηα ηνπ νμπγφλνπ ζηνλ αέξα. Όηαλ έλα ειεθηξηθφ πεδίν 

εθαξκφδεηαη ζηνλ αέξα, φια ηα ειεχζεξα ειεθηξφληα θαη ηφληα δέρνληαη κηα δχλακε εμ 

αηηίαο ηνπ πεδίνπ απηνχ. Λφγσ ηεο κηθξήο κάδαο ηνπο, ηα ειεθηξφληα επηηαρχλνληαη 

γξήγνξα απνθηψληαο ελέξγεηα. Όπσο επηηαρχλνληαη ζπγθξνχνληαη κε άιια άηνκα 

θαη κφξηα θαη κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ έρνπλ απνθηήζεη κεηαθέξεηαη ζε απηά. Καηά 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο νξηζκέλα ειεθηξφληα ζπιιακβάλνληαη απφ άηνκα 

νμπγφλνπ. Αλ ην ειεθηξηθφ πεδίν δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ηφηε ηα ειεθηξφληα ζχληνκα 

θηάλνπλ κηα ζηαζεξή ηαρχηεηα, ε νπνία θαιείηαη ηαρχηεηα πξνψζεζεο. Γηα έλα 

δεδνκέλν ηχπν θνξηηζκέλνπ ζσκαηηδίνπ, ε ηαρχηεηα πξνψζεζεο είλαη ζπλάξηεζε 

ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Ζ ηαρχηεηα πξνψζεζεο απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην 

εθαξκνδφκελν ειεθηξηθφ πεδίν. Καζψο ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ απμάλεηαη, ε 
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ελέξγεηα πνπ έρεη απνθηεζεί απφ ηα ειεθηξφληα απμάλεηαη έσο φηνπ θηάλνπλ ζ‟ έλα 

ζηάδην φπνπ ηα ειεθηξφληα έρνπλ απνθηήζεη ηφζε πνιιή ελέξγεηα πνπ κπνξνχλ λα 

ηνλίζνπλ άιια ειεθηξφληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ κε άιια άηνκα [12]. 

Γηα παξάδεηγκα γηα λα εμαρζεί έλα ειεθηξφλην απφ έλα άηνκν νμπγφλνπ 

ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 13 eV. Αο μεθηλήζνπκε κε έλα ειεθηξφλην πνπ έρεη αξθεηή 

ελέξγεηα γηα λα εθηνπίζεη έλα άιιν ειεθηξφλην απφ έλα άηνκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζχγθξνπζεο ην ειεθηξφλην απηφ παξάγεη έλα άιιν ειεθηξφλην. Σψξα θαη ηα δχν απηά 

ειεθηξφληα αξρίδνπλ λα επηηαρχλνληαη κέζα ζην ειεθηξηθφ πεδίν. Όηαλ απνθηήζνπλ 

επαξθή ελέξγεηα απφ ην πεδίν δεκηνπξγνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο αθφκε δχν ειεθηξφληα 

αλεβάδνληαο ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ειεθηξνλίσλ ζηα ηέζζεξα. Απηή ε δηαδηθαζία νδεγεί 

ζηε δεκηνπξγία κηαο ξνήο ειεθηξνλίσλ πνπ θηλείηαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε 

ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, (ηα ειεθηξφληα εμαηηίαο ηνπ αξλεηηθνχ ειεθηξηθνχ ηνπο θνξηίν 

θηλνχληαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ). Δλψ ζπκβαίλεη απηή 

ε δηαδηθαζία ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ ειεθηξνλίσλ, ζπκβαίλεη παξάιιεια θαη ε 

δηαδηθαζία πξνζθφιιεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ ζε κφξηα νμπγφλνπ. Ζ πξνζθφιιεζε 

απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ εκπνδίδεη ηελ αχμεζε ησλ 

ειεχζεξσλ ειεθηξνλίσλ ζηνλ αέξα επεηδή ζπληειεί ζηελ αξγή θίλεζε αξλεηηθψλ 

ηφλησλ ηα νπνία δελ είλαη ηθαλά λα ηνληζηνχλ φπσο ηα ειεθηξφληα [12]. 

 

2.1.2. υνθόκεσ ςχηματιςμού κεραυνού 
 

Έλα ειεθηξηζκέλν ζχλλεθν πεξηέρεη ειεθηξηθά θνξηία θαη ησλ δχν πξνζήκσλ 

ζε ίζεο πνζφηεηεο. Φνξηία ηνπ θάζε πξφζεκνπ θαηαιακβάλνπλ δηαθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηνπ λέθνπο. Με ιίγα ιφγηα ε θφξηηζε ελφο λέθνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλαο δηαρσξηζκφο θνξηίσλ. Σα ζχλλεθα παξνπζηάδνπλ, θαηά 

θαλφλα, ζην θάησ κέξνο ηνπο έλα ζεκαληηθφ θνξηίν αξλεηηθήο πνιηθφηεηαο πνπ 

θπκαίλεηαη απφ κεξηθέο δεθάδεο έσο κεξηθέο εθαηνληάδεο coulob θαη έλα θνξηίν 

ζεηηθήο πνιηθφηεηαο ζην άλσ κέξνο ηνπο. Έηζη ζην ρψξν κεηαμχ ζχλλεθνπ θαη γήο 

αλαπηχζζεηαη έλα ειεθηξηθφ πεδίν, ηνπ  νπνίνπ νη δπλακηθέο γξακκέο θαηαιήγνπλ 

ζηε γε πάλσ ζε επαγφκελα θνξηία, αληίζεηεο πνιηθφηεηαο απφ απηή πνπ έρνπλ ηα 

θνξηία ηνπ ζχλλεθνπ [12]. 
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2.2 Μηχανιςμόσ δημιουργύασ κεραυνών 

2.2.1 Απαραύτητεσ ςυνθόκεσ για τη δημιουργύα ηλεκτρικών 

εκκενώςεων 
 

Ζ αηκφζθαηξα ηεο γεο ζε ζπλζήθεο θαινθαηξίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

χπαξμε ειεθηξηθνχ πεδίνπ, µεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαη ελφο 

ζηξψµαηνοηεο ηνλφζθαηξαο θαηεηιεµµέλνπ µε ζεηηθά ειεθηξηθά θνξηία, γλσζηνχ θαη 

σο ζηξψκαηνο Heavyside, επξηζθνκέλνπ ζε κηα κέζε απφζηαζε πεξί ηα 100 km απφ 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο ζεσξίεο φζνλ αθνξά ηνπο 

κεραληζκνχο δηαρσξηζκνχ ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ζην εζσηεξηθφ ησλ λεθψλ, αιιά 

δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα γεληθή ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο [7]. 

Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο ζεσξήζεηο: εθείλε πνπ βαζίδεηαη ζηελ θφξηηζε 

ζηαγνληδίσλ ηνπ λέθνπο, πνπ ζπµβαίλεη κφιηο αξρίζεη ε πηψζε ηνπο πξνο ηε γε, θαη 

ζε εθείλε πνπ βαζίδεηαη ζηε κεηαθνξά θνξηίσλ ζε αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο 

αηκφζθαηξαο µε αλνδηθά ξεχκαηα πνπ νθείινληαη ζε ζεξµνθξαζηαθέο δηαθνξέο. 

Μπνξεί λα αλαγλσξηζηνχλ ηξία θπζηθά θαηλφκελα ηα νπνία παίδνπλ θάπνην ξφιν 

θαηά ην δηαρσξηζκφ ησλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. Δίλαη ην θαηλφκελν ηεο δηαζπνξάο, ην 

θαηλφκελν ηεο ηζρπξήο ςχμεσο θαη ην θαηλφκελν ηεο  δηαξξήμεσο. χκθσλα µε ηα 

θαηλφκελα απηά θαη ζπλνςίδνληαο ηα πεηξακαηηθά επηβεβαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

 ελφο ειεθηξηζκέλνπ λέθνπο κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο: 

● Έλα ειεθηξηζκέλν ζχλλεθν πεξηέρεη ειεθηξηθά θνξηία θαη ησλ δχν πξνζήκσλ 

ζε ίζεο πνζφηεηεο πνπ θαηαιακβάλνπλ δηαθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ λέθνπο. 

Γειαδή ε θφξηηζε ελφο λέθνπο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλαο δηαρσξηζκφο 

θνξηίσλ. Σα ζχλλεθα παξνπζηάδνπλ θαηά θαλφλα ζην θάησ κέξνο ηνπο έλα 

ζεκαληηθφ θνξηίν αξλεηηθήο πνιηθφηεηαο, πνπ θπκαίλεηαη απφ κεξηθέο 

δεθάδεο έσο κεξηθέο εθαηνληάδεο C θαη ζην πάλσ κέξνο ηνπο έλα θνξηίν 

ζεηηθήο πνιηθφηεηαο. Έηζη, ζην ρψξν κεηαμχ ζχλλεθνπ θαη γεο αλαπηχζζεηαη 

έλα ειεθηξηθφ πεδίν, ηνπ νπνίνπ νη δπλακηθέο γξακκέο θαηαιήγνπλ ζηε γε 

πάλσ ζε επαγφκελα θνξηία, αληίζεηεο πνιηθφηεηαο απφ απηή πνπ έρνπλ ηα 

θνξηία ηνπ ζχλλεθνπ. 

● Ζ ππθλφηεηα θαη ε δηαζπνξά  ησλ θνξηίσλ θαη ησλ πξνζήκσλ δεκηνπξγνχλ 

κηα ζπγθερπκέλε εηθφλα κέζα ζην ζχλλεθν, πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη, 

γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηε ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζε ησλ ειεθηξηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα επηθξαηνχλ κέζα ζ‟ έλα ειεθηξηζκέλν 

ζχλλεθν. 

● Ο δηαρσξηζκφο ησλ θνξηίσλ κέζα ζην ζχλλεθν ζπµβαίλεη κέζα ζε κηθξφ 

ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα (απφ κεξηθά πξψηα ιεπηά ηεο ψξαο σο κηζή ψξα 

πεξίπνπ) [7]. 
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2.2.2 Κατηγορύεσ κεραυνικών εκκενώςεων 
 

Οη αηκνζθαηξηθέο εθθελψζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο φπσο 

βιέπνπκε ζην παξαθάησ ζρήκα (ζρήκα 2.1). 

 

 

ρήκα 2.1 : Σα είδε ησλ  θεξαπλψλ θαη ε θαηαλνµή ηνπ θνξηίνπ ζηα λέθε θαηά ηελ 

δηάξθεηα µίαο θαηαηγίδαο [28]. 

1. Μεηαμχ ζχλλεθνπ θαη γεο ή θαη αληίζηξνθα 

 

Οη θεξαπλνί απηνί παξαηεξνχληαη φηαλ ην ειεθηξηθφ πεδίν πάξεη ηελ θξίζηµεηηµή 

πιεζίνλ ηνπ λέθνπο, νπφηε έρνπκε εθθέλσζε θαηεξρφκελε, ή πιεζίνλ ηεο γεο, 

νπφηε έρνπκε εθθέλσζε αλεξρφκελε. αλ πνιηθφηεηα ηεο εθθέλσζεο κεηαμχ 

ζχλλεθνπ θαη γεο ιακβάλεηαη εθείλε ηνπ θνξηίνπ ηνπ θάησ κέξνπο ηνπ λέθνπο, 

πνπ ηελ πξνθάιεζε. Οη θεξαπλνί κεηαμχ λέθνπο θαη γεο είλαη ε πην θαηαζηξνθηθή 

θαη παξάιιεια επηθίλδπλε κνξθή θεξαπλνχ. Αλ θαη δελ είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο 

ηχπνο, είλαη απηφο ν νπνίνο θαηαλνείηαη θαιχηεξα. Οη πεξηζζφηεξνη θεξαπλνί 

εθδειψλνληαη θνληά ζηελ αξλεηηθή πεξηνρή ηνπ λέθνπο. Όµσο, κηα ζεκαληηθή 

κεηνλφηεηα απφ θεξαπλνχο κεηαθέξεη ζεηηθφ θνξηίν ζηελ γε. Απηνί νη ζεηηθνί 

θεξαπλνί ζπρλά ζπµβαίλνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαηγίδαο. Οη ζεηηθνί θεξαπλνί 

είλαη επίζεο πεξηζζφηεξν γλσζηνί ζαλ πνζνζηφ πξνζθξνχζεσλ ζην έδαθνο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ. 

 



17 
 

2. Κεξαπλνί κέζα ζηα ζχλλεθα 

 

Οη θεξαπλνί κέζα ζηα λέθε είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο εθθνξηίζεσο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε εθθέλσζε ιαµβάλεη ρψξα αλάκεζα ζην αλψηεξν ζεηηθφ θαη 

θαηψηεξν αξλεηηθφ θέληξν ηνπ ρσξηθνχ θνξηίνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο εθθέλσζεο είλαη 

κεγάιε θαη ην ξεχκα ηεο έρεη ηηκέο απφ κεξηθέο εθαηνληάδεο έσο 1000 Amperes. 

Ζ δηαδηθαζία ζπµβαίλεη κέζα ζην λέθνο θαη έμσ απφ ην λέθνο θαίλεηαη ζαλ 

δηαρένπζα ιακπξφηεηα πνπ ηξεκνζβήλεη. 

3. Κεξαπλνί αλάκεζα ζηα ζχλλεθα 

 

Κεξαπλνί απηνχ ηνπ ηχπνπ εθδειψλνληαη ζε χςνο κεγαιχηεξν ηνπ 1 km θαη 

 κηθξφηεξν ησλ 12 km. Οη θεξαπλνί απηνί έρνπλ κεγάιν κήθνο θεξαπληθνχ ηφμνπ, 

έσο θαη 40 km [7]. 

2.2.3 Υϊςεισ δημιουργύασ κεραυνικών εκκενώςεων 
 

Κάηα ηε δηάξθεηα κηαο θαηαηγίδαο δηαθξίλνπκε ηηο ηξεηο αθφινπζεο θάζεηο 

θεξαπληθήο εθθέλσζεο (ζρήκα 2.2). 
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ρήκα 2.2 : Οη ηξεηο θάζεηο θεξαπληθήο εθθέλσζεο θαηά ηελ δηάξθεηα µηαο θαηαηγίδαο 

[10]. 

1. Πξνεθθέλσζε (steppedleader) 

Σν ειεθηξηζκέλν λέθνο ιίγν πξηλ απφ κηα θεξαπληθή εθθέλσζε εκθαλίδεηαη 

καθξνζθνπηθά ζαλ έλα ειεθηξηθφ δίπνιν, εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ επάγνληαη ζην 

έδαθνο πεδία µε έληαζε πάλσ απφ 5 kV/m. ηηο παξπθέο πεξηνρψλ ηνπ λέθνπο 

µε κεγάιε ππθλφηεηα θνξηίνπ, ε έληαζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ κπνξεί λα πάξεη 

αξθεηά κεγάιεο ηηκέο. Οη πςειέο απηέο εληάζεηο, ζπλδπαδφκελεο µε ηε κηθξή 

ππθλφηεηα ηνπ αέξα θαη κεξηθνχο άιινπο παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ πξφζζεηε 

ηνπηθή ελίζρπζε ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ έλαξμε 

ηνληζκνχ ησλ µνξίσλ ηνπ αέξα απφ θξνχζεηο ειεθηξνλίσλ. Ο ηνληζκφο απηφο 

απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ έλαξμε κηαο ειεθηξηθήο εθθέλσζεο. Σν επφκελν 

βήκα είλαη ν ζρεκαηηζκφο ελφο νρεηνχ, ν νπνίνο αθνινπζεί ηηο δπλακηθέο 

γξακκέο ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ. Ο νρεηφο αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα 

πξνθαιέζεη ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε θαη αιιειεμνπδεηέξσζε ησλ δχν εηεξφζεκσλ 

θνξηίσλ. Αλ νη γξακκέο κέγηζηεο πεδηαθήο έληαζεο θαηεπζχλνληαη πξνο ην 

έδαθνο, ν νρεηφο ζα θαηεπζπλζεί πξνο απηφ.Ζπξνεθθέλσζε μεθηλάεη απφ θάπνηα 

πεξηνρή ηνπ ζχλλεθνπ φπνπ ην ειεθηξηθφ πεδίν ζα απνθηήζεη πνιχ κεγάιεο 
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ηηκέο, ηεο ηάμεσο ησλ κεξηθψλ εθαηνληάδσλ V/m. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο 

αγψγηκνο δξφκνο (νρεηφο), ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη ζπλέρεηα µε θνξείο 

ειεθηξηθνχ θνξηίνπ απφ ην ζχλλεθν. Έρνπκε, θαηά ζπλέπεηα, ηε δεκηνπξγία 

πςεινχ ειεθηξηθνχ πεδίνπ πνπ ζε κηα δηαδηθαζία αλαθχθισζεο ζπµβάιιεη ζηελ 

πξνψζεζή ηνπ πξνο ηε γε. Έηζη, ε πξνεθθέλσζε, αθνχ μεθηλήζεη, αλαπηχζζεηαη 

απφ κφλε ηεο ζην ρψξν ηνπ ειεθηξηθνχ πεδίνπ, εθφζνλ ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ζχλλεθνπ µε κεγάιε πνζφηεηα ειεθηξηθνχ θνξηίνπ. Δλδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ θαη δηαθιαδψζεηο ηνπ αγψγηµνπ νρεηνχ, νη νπνίεο, φµσο, δελ 

απνιήγνπλ ζε γεθχξσζε ηνπ πξνο ηε γε, ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρεη 

δηαζεζηκφηεηα κεγάινπ αξηζκνχ ειεθηξηθψλ θνξέσλ [7]. 

2. Δθθέλσζε αληίζεηεο θνξάο (connectingdischarge) 

Ζ δηακήθεο πηψζε ηάζεσο θαηά κήθνο ηνπ νρεηνχ πξνεθθέλσζεο δηαθέξεη ζηηο 

δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ. Έηζη, ν νρεηφο πξνεθθέλσζεοεµθαλίδεηαη ζαλ κηα κεηαιιηθή 

πξνεμνρή πνπ επεθηείλεηαη απφ ην ζχλλεθν πξνο ην έδαθνο. Ζ έληαζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πεδίνπ γχξσ απφ ηνλ νρεηφ πξνεθθέλσζεο θαη ηδίσο ζην άθξν ηνπ 

πξνο ην έδαθνο, είλαη πνιχ κεγάιε θαη ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ πεδηαθή έληαζε 

πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ηνληζκφ ηνπ αέξα απφ θξνχζεηο (γχξσ ζηα 30 kV/cm). Γηα 

απηφ ην ιφγσ, ν νρεηφο πεξηβάιιεηαη δηαξθψο απφ έλα καλδχα Corona 

(ζηεκκαηνεηδνχο εθθελψζεσο), πνπ εθηείλεηαη κεξηθά κέηξα γχξσ απφ απηφλ. Σν 

πάρνο ηνπ καλδχα απηνχ είλαη κεγαιχηεξν ζην πξνο ην έδαθνο άθξν ηνπ νρεηνχ 

θαη απμάλεη φζν ε θεθαιή ηνπ νρεηνχ πιεζηάδεη πξνο ην έδαθνο. Καζψο ηψξα ν 

νρεηφο θαηέξρεηαη ζηε γε, απμάλεη ην ειεθηξηθφ πεδίν ηεο γεο. Έηζη, είλαη δπλαηφ 

λα δεκηνπξγήζεη έλα θαηλφκελν ηχπνπ Corona, ην νπνίν θαηαιήγεη ζε κηα 

αλεξρφκελε εθθέλσζε, ε νπνία ηείλεη λα ζπλαληήζεη ηνλ θαηεξρφκελν νρεηφ, 

νπφηε θαη έρνπκε πιήξε γεθχξσζε ηνπ δηαθέλνπ αέξα, δειαδή θεξαπληθφ 

πιήγκα. Ζ απφζηαζε πνπ ζα πξέπεη λα θηάζεη ε θεθαιή ηνπ θαηεξρφκελνπ 

νρεηνχ γηα λα μεθηλήζεη απφ ηε γε ε εθθέλσζε αληίζεηεο θνξάο ραξαθηεξίδεηαη 

ζαλ απφζηαζε δηάζπαζεο [7]. 

3. Κχξηα εθθέλσζε (returnstroke) 

ηελ ηειεπηαία απηή θάζε, ε νπνία εμειίζζεηαη µε ηδηαίηεξα κεγάιε ηαρχηεηα, 

έρνπκε γεθχξσζε ηεο απνζηάζεσο κεηαμχ λέθνπο θαη γεο. Ήδε πξνυπάξρεη 

αγψγηκνο νρεηφο πξνεθθελψζεσο πνπ παίξλεη ηε κνξθή ελφο πιήξνπο νρεηνχ 

εθθελψζεσο. Σα θπθινθνξνχληα ξεχκαηα δηα κέζνπ ηνπ νρεηνχ είλαη ηεο ηάμεσο 

ησλ 10-100 kA, µε θιίζεηο κεηψπνπ ηεο ηάμεσο ησλ 20-100 kA/µs, ελψ ε δηάξθεηα 

ξνήο ησλ ξεπκάησλ απηψλ είλαη ηεο ηάμεσο ησλ κεξηθψλ δεθάδσλ κs. Σν κήθνο 

ηνπ θεξαπληθνχ νρεηνχ εμαξηάηαη απφ ην χςνο πνπ βξίζθεηαη ην αληίζηνηρν 

θαηαηγηδνθφξν λέθνο, ελψ φηαλ πξφθεηηαη γηα θεξαπλφ πνπ ιαµβάλεη ρψξα 

κεηαμχ δχν λεθψλ, εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ αληηζηνίρσλ λεθψλ. 

ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε θεξαπλνπιεμία πξνο γε, ην κήθνο ησλ θεξαπληθψλ 

νρεηψλ είλαη ηεο ηάμεσο ιίγσλ ρηιηνκέηξσλ ην πνιχ. Ζ δηάκεηξνο ελφο νρεηνχ 

εθθελψζεσο είλαη ηεο ηάμεο ησλ κεξηθψλ εθαηνζηψλ, γηαηί απφ µφλν ηνπ ην 

πιάζκα, ιφγσ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, απνζπκπηέδεηαη. Ζ κεγάιε ιακπξφηεηα 
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ηνπ ειεθηξηθνχ ηφμνπ εμεγεί θαη ην γεγνλφο φηη ν θεξαπληθφο νρεηφο ζπρλά νδεγεί 

ζε παξνδηθέο ζακβψζεηο [7]. 

 

2.2.4 Πολικότητα κεραυνικών εκκενώςεων 
 

αλ πνιηθφηεηα εθθελψζεσο ιακβάλεηαη ε πνιηθφηεηα θνξηίνπ ηνπ θάησ κέξνπο 

ηνπ ζχλλεθνπ πνπ πξνθάιεζε ηελ εθθέλσζε. Οη θεξαπληθέο εθθελψζεηο κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ αλαιφγσο ηεο πνιηθφηεηαο ησλ ζε: 

● Θεηηθέο εθθελψζεηο, πνπ απνηεινχληαη απφ κία µφλν εθθφξηηζε δηάξθεηαο 

απφ 0.1 έσο 2 ms. Ζ δηάξθεηα κεηψπνπ απηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 20 θαη 50 

ms, ην δε εχξνο ηνπ ξεχκαηνο εθθνξηίζεσο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηα 100 kA, ελψ ε κέζε θιίζε κεηψπνπ είλαη 2 kA/µs. 

● Αξλεηηθέο εθθελψζεηο, πνπ απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ ηξεηο ή θαη 

πεξηζζφηεξεο δηαδνρηθέο εθθνξηίζεηο. Ζ δηάξθεηα φινπ ηνπ θαηλνκέλνπ, 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 0.2 θαη 1 ms.Ζ δηάξθεηα κεηψπνπ θαη ην εχξνο ηεο πξψηεο 

εθθνξηίζεσο είλαη κηθξφηεξα ζε ζχγθξηζε µε ηα αληίζηνηρα κεγέζε γηα ζεηηθέο 

εθθελψζεηο (δηάξθεηα κεηψπνπ 10 έσο 15 κs). Γηα ηηο κεηά ηελ πξψηε 

εθθνξηίζεηο ην κελ εχξνο είλαη ιίγν κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο πξψηεο, ε δε 

δηάξθεηα κεηψπνπ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε θπκαηλφκελε κεηαμχ 0.5 θαη 1 κs. 

Ζ θιίζε κεηψπνπ γηα ηελ πξψηε εθθφξηηζε ππεξβαίλεη ηα 20 kA/κs, ελψ γηα 

ηηο επφκελεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε (ηάμεσο 40 kA/κs) [7]. 

ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φπνπ ην θιίκα είλαη εχθξαην, ην 80 έσο 90 % ησλ 

αηκνζθαηξηθψλ εθθελψζεσλ είλαη αξλεηηθέο. 

Οη αηκνζθαηξηθέο εθθελψζεηο, αλάινγα κε ηελ πνξεία ηεο πξνεθθελψζεσο 

δηαθξίλνληαη ζε : 

● Αλεξρφκελεο, φηαλ ε πξνεθθέλσζε αξρίδεη απφ ην έδαθνο θαη θαηεπζχλεηαη 

πξνο ην λέθνο 

● Καηεξρφκελεο, φηαλ ε πξνεθθέλσζε αξρίδεη απφ ην λέθνο. 

ε κέξε επίπεδα, ρσξίο ηδηαίηεξεο πξνεμνρέο, πιεηνςεθνχλ νη θαηεξρφκελεο 

εθθελψζεηο. Αληίζεηα αλεξρφκελεο εθθελψζεηο δεκηνπξγνχληαη εθεί πνπ ππάξρνπλ 

πςειά θαη αηρκεξά αληηθείκελα [7]. 
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2.3 Παρϊμετροι κεραυνού 
 

Σν θεξαπληθφ ξεχκα είλαη ε θχξηα αηηία φισλ ησλ ζεξκηθψλ θαη κεραληθψλ 

επηπηψζεσλ θαη ησλ επαγφκελσλ ππεξηάζεσλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνλ θεξαπλφ. 

Οη παξάκεηξνη ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ελνριεηηθέο έσο θαη 

θαηαζηξνθηθέο γηα ηηο αλζξψπηλεο δσέο θαη εγθαηαζηάζεηο είλαη νη εμήο: 

1. Ζ μέγιζηη ηιμή πεύμαηορ, ε νπνία πξνθαιεί ππεξπήδεζε κνλσηήξσλ θαη 

θαηαζηξνθή ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, εμαηηίαο ηεο αλχςσζεο ηνπ δπλακηθνχ 

ηνπ ζεκείνπ ηνπ πιήγκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε ζρεδίαζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο γείσζεο, θαζψο ην θεξαπληθφ ξεχκα πνπ εηζέξρεηαη ζηε γε 

πξνθαιεί δηα κέζνπ ηεο αληίζηαζεο γεο κηα πηψζε ηάζεο. Σν κέγηζην ξεχκα 

θαζνξίδεη ηελ ηηκή ηεο ηάζεο απηήο, ε νπνία ίζσο λα νδεγεί ζε πιεπξηθά 

πιήγκαηα φηαλ αγψγηκεο γξακκέο ππεξεζηψλ εηζέξρνληαη ζε θηίξηα. 

2. Ζ μέγιζηη κλίζη ηος κεπαςνικού πεύμαηορ (di/dt)max , ην νπνίν θαζνξίδεη 

ηηο επαγφκελεο ηάζεηο ζε βξφρνπο θπθισκάησλ, ηάζεηο πνπ αλαπηπζζφκελεο 

ζε π.ρ. ινγηθά θπθιψκαηα ή θπθιψκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ επαίζζεηα 

ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πινήγεζεο ή ηειεπηθνηλσλίαο ησλ 

αεξνζθαθψλ, κπνξνχλ λα έρνπλ δξακαηηθέο ζπλέπεηεο. 

3. Σν μεταφερόμενο φορτίο Q= ∫ i(t) dt, ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηελ ηνπηθή ηήμε 

θαη ηε δηάηξεζε κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ κηθξνχ πάρνπο. 

4. Ζ ειδική ενέργεια W/R =  ∫ i2(t) dt, είλαη αλάινγν ηεο εθιπφκελεο ελέξγεηαο, ε 

νπνία πξνθαιεί ζεξκηθά θαηλφκελα (ηήμε κεηάιισλ, έλαπζε εχθιεθησλ 

αηκψλ ή αεξίσλ) φηαλ ην θεξαπληθφ ξεχκα ξέεη δηα κέζνπ κεηαιιηθψλ αγσγψλ 

[3]. 

Μεηξήζεηο απνθάιπςαλ φηη νη θεξαπληθέο παξάκεηξνη ησλ αλεξρφκελσλ 

θεξαπλψλ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο ησλ θαηεξρνκέλσλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

θεξαπληθέο παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην IEC-62305 βαζίδνληαη ζηηο 

παξακέηξνπο ηνπ θαηεξρφκελνπ θεξαπλνχ. Οη ζπληζηψζεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θεξαπληθψλ παξακέηξσλ ζην δηεζλέο πξφηππν είλαη νη εμήο: 

● Σν πξψην βξαρχ θξνπζηηθφ θεξαπληθφ ξεχκα. 

● Σν επφκελν βξαρχ θξνπζηηθφ θεξαπληθφ ξεχκα. 

● Σν καθξχ θεξαπληθφ ξεχκα. 

Σν πξψην βξαρχ θεξαπληθφ ξεχκα ιακβάλεη ππφςε ηνλ θίλδπλν απφ ην πξψην 

θξνπζηηθφ πιήγκα ηνπ θαηεξρφκελνπ θεξαπλνχ. Ο θίλδπλνο επηθεληξψλεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ν ζεηηθφο θεξαπλφο έρεη πςειφηεξεο ηηκέο κεγίζηνπ ξεχκαηνο θνξπθήο, 

κεγαιχηεξν κεηαθεξφκελν θνξηίν θαη κεγαιχηεξεο ηηκέο εηδηθήο ελέξγεηαο W/R, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ αξλεηηθφ. ε φηη αθνξά ηε κέγηζηε θιίζε κεηψπνπ παξαηεξήζεθε 

απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ Berger φηη είλαη πνιχ κεγαιχηεξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
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επφκελνπ βξαρέσο θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο θαη αζπζρέηηζηε κε ηηο άιιεο παξακέηξνπο 

θαη γηα ην ιφγν απηφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο κέγηζηεο ηηκήο ιακβάλεηαη ππφςε ε ηηκή 

πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ηα επφκελα βξαρέα θξνπζηηθά θεξαπληθά ξεχκαηα [3]. 

    Σα επφκελα ζρήκαηα παξηζηνχλ ηε κνξθή ηνπ βξαρέσο θαη καθξνχ θεξαπληθνχ 

ξεχκαηνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEC 62305-1. Σν βξαρχ θξνπζηηθφ ξεχκα (πξψην 

ή επφκελν) έρεη θιίζε κεηψπνπ Σ1 θαη ρξφλν εκίζεσο εχξνπο Σ2. Σν καθξφ 

θεξαπληθφ ξεχκα ιακβάλεη ππφςε ηε κεηαθνξά θνξηίνπ ησλ ζπλερψλ θεξαπληθψλ 

ξεπκάησλ [3]. 

 

ρήκα 2.3 : ρεκαηηθή παξάζηαζε βξαρέσο θξνπζηηθνχ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο 

ζχκθσλα κε ην IEC-62305-1 [3]. 

 

ρήκα 2.4 : ρεκαηηθή παξάζηαζε καθξνχ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο θαηά IEC-62305-1 

[3]. 
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2.3.1. Καθοριςμόσ των επιπϋδων προςταςύασ με βϊςη τα 

κεραυνικϊ χαρακτηριςτικϊ 
 

Σν δηεζλέο πξφηππν IEC 62305-1 θαζνξίδεη ηέζζεξηο ζηάζκεο αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο (LPL-Lighting ProtectionLevel) πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο 

πξνζηαζίαο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ. Γηα παξάδεηγκα έλα θηίξην θαηνηθίαο κέζα ζηελ 

πφιε απαηηεί κηθξφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο απφ έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο 

εθξεθηηθψλ ή εχθιεθησλ πιηθψλ. Γηα αμηφπηζηε πξνζηαζία έλαληη ζεξκηθψλ - 

κεραληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθαιεί ν θεξαπλφο θαη νη επαγφκελεο ππεξηάζεηο, 

ειήθζεζαλ ππφςε νη κέγηζηεο ηηκέο ησλ θεξαπληθψλ παξακέηξσλ φπσο πξνθχπηνπλ 

απν ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο θεξαπληθψλ ξεπκάησλ. Έηζη θαζνξίζηεθε γηα 

αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θιάζεο Ⅰ(LPLⅠ) θεξαπληθέο παξάκεηξνη νη νπνίεο δελ ζα 

ππεξβαίλνπλ ηνπο πξαγκαηηθά ζπκβαίλνληεο θεξαπλνχο κε πηζαλφηεηα 99 %. Γηα 

πξνζηαζία LPL Ⅱ νη παξάκεηξνη κεηψλνληαη ζην 75 % θαη γηα επίπεδα Ⅲ θαη Ⅳ ζην 

50 % ηνπ επηπέδνπ Ⅰ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπψλ ζα 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα ειάρηζηα παξαηεξνχκελα κέγηζηα πιάηε ηνπ 

θεξαπληθνχ ξεχκαηνο ηα νπνία κπνξνχλ λα πιήμνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη λα 

παξαθάκςνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο [3]. 

 

2.3.2. Μϋγιςτεσ καθοριςμϋνεσ τιμϋσ των κεραυνικών 

παραμϋτρων 
 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξαπάλσ επηπέδσλ δελ ζα κπνξνχζε λα 

παξαιεθζεί φηη νη ζεηηθνί θεξαπλνί δηαθέξνπλ θαηά ηελ επνρή θαη ηε γεσγξαθηθή 

θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο θαη φηη απνηεινχλ ην 10 % ησλ θεξαπλψλ κεηαμχ λέθνπο 

γεο. Δπίζεο ην ππφινηπν 90 % είλαη αξλεηηθνί θεξαπλνί. Όπσο πξναλαθέξζεθε ν 

θαζνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ βαζίζηεθε ζηηο κεηξήζεηο ηνπ Berger θαη εθδφζεθαλ 

απφ ην πεξηνδηθφ ηεο CIGRE ElectraNo. 41 θαη No. 69. Με βάζε απηέο ηηο κεηξήζεηο 

ηα επηζπκεηά επίπεδα πξνζηαζίαο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο θαζνξίζηεθαλ νη 

παξαθάησ ηηκέο θεξαπληθψλ παξακέηξσλ αλάινγα κε ην επίπεδν πξνζηαζίαο 

(πίλαθαο 2.1) [3]. 
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Πίλαθαο 2.1 : Καζνξηζκφο κεγίζησλ ηηκψλ θεξαπληθψλ παξακέηξσλ αλάινγα κε ην 

LPL ζχκθσλα κε ην IEC 62305 – 1 [3].     

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα νη ηηκέο I,Q θαη W/R θαζνξίδνληαη απφ ηνπο ζεηηθνχο 

θεξαπλνχο (επεηδή ην 10 % ησλ ηηκψλ ηνπο είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ ηηο αλψηεξεο 

ηηκέο ηνπ 1 % ησλ αξλεηηθψλ θεξαπλψλ). Δπίζεο θαίλεηαη ε κνξθή ηνπ θεξαπλνχ 

10/350 κs γηα (ηππηθή ηηκή) γηα ην πξψην θξνπζηηθφ πιήγκα θαη 0,25/100 κs γηα ην 

επφκελν θξνπζηηθφ πιήγκα θαζψο θαη φηη ιακβάλεηαη ππφςε σο κέγηζηε ηηκή θιίζεο 

κεηψπνπ απηή ηνπ επφκελνπ βξαρέσο θξνπζηηθνχ ξεχκαηνο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κέγηζηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ πξνζηίζεληαη ην κεηαθεξφκελν θνξηίν ηνπ πξψηνπ 

βξαρέσο θεξαπληθνχ ξεχκαηνο θαη ηνπ καθξνχ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο ην νπνίν ιφγσ 

θχζεσο κεηαθέξεη κεγάιεο ηηκέο θνξηίνπ αιιά παξνπζηάδεη ακειεηέα εηδηθή ελέξγεηα 

W/R [3]. 

 

2.3.3. Καθοριςμϋνεσ τιμϋσ ελϊχιςτων τιμών κεραυνικών 

παραμϋτρων 
 

Ζ ηθαλφηεηα ππνδνρήο ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο ζπλδέεηαη κε ηηο ειάρηζηεο 

ηηκέο θεξαπληθψλ παξακέηξσλ θαη ηελ ζρεηηδφκελε κε απηά αθηίλα ηεο θπιηφκελεο 

ζθαίξαο. Σα γεσκεηξηθά φξηα ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζηαηεχεηαη έλαληη πιεγκάησλ 

θαζνξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο θπιηφκελεο ζθαίξα, ε νπνία αθνινπζεί 

ην ειεθηξνγεσκεηξηθφ κνληέιν θαη αλαιχεηαη ελδειερέζηεξα ζην θεθάιαην ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.Ζ αθηίλα απηή πνπ ζηελ νπζία καο δίλεη θαη ηελ 

απφζηαζε έλαπζεο ζην πξφηππν IEC 62305-1 θαζνξίδεηαη σο r = 10 I0,65.Γηα 

δεδνκέλεο ηηκέο ηεο αθηίλαο ζεσξείηαη φηη φινη νη θεξαπλνί κε κέγηζηεο ηηκέο 

πςειφηεξεο απφ ηηο θαζνξηζκέλεο ειάρηζηεο ηηκέο ηνπ κέγηζηνπ πιάηνπο ξεχκαηνο Η 
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ζα ζπιιακβάλνληαη απφ ηηο απνιήμεηο ηεο πξνζηαζίαο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ειάρηζηα 

παξαηεξνχκελα πιάηε αξλεηηθψλ θαη ζεηηθψλ θεξαπλψλ θαζνξίδνπλ θαη ηε 

πηζαλφηεηα ηεο πηζαλφηεηαο ζχιιεςεο ηνπ θεξαπλνχ. χκθσλα κε ηε ζπρλφηεηα 

ησλ θεξαπλψλ θαη ηελ πηζαλφηεηα ζχιιεςεο ηνπο απφ έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο 

θαζνξίδνληαη νη παξαθάησ ηηκέο ειάρηζησλ πιάησλθεξαπληθνχ ξεχκαηνο αλάινγα κε 

ην LPL [3]. 

 

 

Πίλαθαο 2.2 : Καζνξηζκφο ειαρίζησλ ηηκψλ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο θαη αθηίλα κεζφδνπ 

θπιηφκελεο ζθαίξαο αλάινγα κε ην LPL ζχκθσλα κε ην IEC 62305 – 1 [3]. 

Οη παξαπάλσ κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ θαζνξίζηεθαλ 

ζην πξφηππν κεηά απφ ηε κειέηε ζηαηηζηηθψλ θαηαλνκψλ κεηξήζεσλ θεξαπλψλ θαη 

κε αληίζηνηρν θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ αλάινγα κε ην LPL.. πλνπηηθά νη 

πηζαλφηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξφηππν αλάινγα κε ην LPL θαίλνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 2.3) [3]. 

 

 

Πίλαθαο 2.3 : Πηζαλφηεηα ππέξβαζεο ησλ θεξαπληθψλ παξακέηξσλ αλάινγα κε ην 

LPL ζχκθσλα κε ην IEC 62305 – 1 [3]. 

2.4 Ιςοκεραυνικϋσ καμπύλεσ 
 

Κεξαπληθή ζηάζκε ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ είλαη ην πιήζνο ησλ εκεξψλ 

θαηαηγίδνο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηφπν κέζα ζ‟ έλα ρξφλν. Μέξα 

θαηαηγίδαο ραξαθηεξίδεηαη εθείλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνχγεηαη κία 

(ηνπιάρηζηνλ) βξνληή.Μνινλφηη ν νξηζκφο απηφο θαίλεηαη ειάρηζηα επηζηεκνληθφο, 

παξέρεη, ελ ηνχηνηο, ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο ηνπ θηλδχλνπ θεξαπλνπιεμίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηφπν. Έηζη ην 1/10 ηεο θεξαπληθήο ζηάζκεο δίλεη ην πιήζνο ησλ θαη‟ 

έηνο ζηαηηζηηθψο αλακελφκελσλ θεξαπλνπιεμηψλ πξνο γε αλά km2 επηθάλεηαο 

ζχκθσλα κε ην IEC 62305 [2]. 



26 
 

Ζ ζχλδεζε ησλ ηφπνλ ηδίαο θεξαπληθήο ζηάζκεο δίλεη ηηο ηζνθεξαπληθέο 

θακπχιεο.    ηηο παξαθάησ εηθφλεο (ζρήκα 2.5 θαη 2.6) παξαηίζεληαη ν ειιεληθφο 

ράξηεο κε ηηο ηζνθεξαπληθέο θακπχιεο θαη ν παγθφζκηνο αληίζηνηρα. 

 

ρήκα 2.5 : Ηζνθεξαπληθέο θακπχιεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν [3]. 
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ρήκα 2.6 : Ηζνθεξαπληθέο θακπχιεο ηεο πθειίνπ [24]. 
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3 Εκτύμηςη κινδύνου ςτην αντικεραυνικό προςταςύα 

3.1 Βλϊβεσ ςτα κτύρια και τισ εγκαταςτϊςεισ από κεραυνούσ 

3.1.1 Πηγϋσ βλαβών 
 

Σν θεξαπληθφ ξεχκα απνηειεί ηελ αηηία φισλ ησλ βιαβψλ πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ην θαηλφκελν ηνπ θεξαπλνχ. Αλάινγα κε ην ζεκείν ηεο θεξαπλνπιεμίαο 
δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ πεγέο βιαβψλ ζηα θηίξηα : 

S1: Κεξαπλνπιεμία ζην θηίξην. 
ηελ πεξίπησζε απηή ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ: 

● Άκεζεο κεραληθέο δεκηέο, θσηηά ή/θαη έθξεμε εμαηηίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 
θαπηνχ θεξαπληθνχ ηφμνπ πιάζκαηνο, εμαηηίαο ηνπ ξεχκαηνο πνπ 
πξνθαιεί σκηθή ζέξκαλζε ζηνπο αγσγνχο, ή εμαηηίαο ηνπ θεξαπληθνχ 
θνξηίνπ πνπ πξνθαιεί ιηψζηκν κεηάιισλ. 

● Φσηηά ή/θαη έθξεμε απφ ζπηλζήξεο πνπ πξνθαινχληαη απφ 
ππεξηάζεηο εμαηηίαο ηεο σκηθήο θαη επαγσγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 
αγσγψλ. 

● Σξαπκαηηζκνί ζε αλζξψπνπο απφ βεκαηηθέο ηάζεηο θαη ηάζεηο επαθήο. 
● Καηαζηξνθή ή δπζιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ ηνπ 

θεξαπληθνχ ειεθηξνκαγλεηηθνχ παικνχ (LEMP) πνπ πξνθαιεί 
αλάπηπμε επαγσγηθψλ ηάζεσλ ζε θιεηζηνχο βξφρνπο θαζψο θαη 
απεπζείαο επίδξαζε ηνπ εθπεκπφκελνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ. 

S2: Κεξαπλνπιεμία θνληά ζην θηίξην. 
ηελ πεξίπησζε απηή ελδερνκέλσο λα πξνθιεζεί θαηαζηξνθή ή 

δπζιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ ηνπ θεξαπληθνχ 
ειεθηξνκαγλεηηθνχ παικνχ (LEMP). 

S3: Κεξαπλνπιεμία ζηελ γξακκή κεηαθνξάο πνπ ζπλδέεηαη ην θηίξην.  
ηελ πεξίπησζε απηή ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ: 

● Φσηηά ή/θαη έθξεμε πξνεξρφκελε απφ ζπηλζήξεο εμαηηίαο ησλ 
ππεξηάζεσλ θαη ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο πνπ κεηαδίδνληαη δηα κέζνπ 
ηεο γξακκήο ηεο ζπλδεδεκέλεο ππεξεζίαο 

● Σξαπκαηηζκφ ζε αλζξψπνπο εμαηηίαο ησλ ηάζεσλ επαθήο θαη κέζα 
ζην θηίξην εμαηηίαο ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο πνπ κεηαδίδνληαη δηα 
κέζνπ ηεο γξακκήο ηεο ζπλδεδεκέλεο ππεξεζίαο. 

● Καηαζηξνθή ή δπζιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ ησλ 
ππεξηάζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ζπλδεδεκέλεο γξακκέο θαη 
κεηαδίδνληαη ζην θηίξην. 

S4: Κεξαπλνπιεμία θνληά ζηελ γξακκή κεηαθνξάο πνπ ζπλδέεηαη ην θηίξην.  
ηελ πεξίπησζε απηή ελδερνκέλσο λα πξνθιεζεί θαηαζηξνθή ή 

δπζιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ ησλ επαγφκελσλ ππεξηάζεσλ 
ζηηο ζπλδεδεκέλεο γξακκέο θαη κεηαδίδνληαη ζην θηίξην [13]. 
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3.1.2 Σύποι βλαβών 
 

Απνηειέζκαηα ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο απνηεινχλ νη ηξεηο παξαθάησ ηχπνη 
βιαβψλ : 

D1 : Σξαπκαηηζκνί ζε έκβηα φληα (άλζξσπν - δψα) ιφγσ βεκαηηθψλ ηάζεσλ 
θαη ηάζεσλ επαθήο. 

D2 : Φπζηθή θαηαζηξνθή (θσηηά,έθξεμε, κεραληθή θαηαζηξνθή) εμαηηίαο ησλ 

επηδξάζεσλ ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπηλζήξσλ.  
D3 : Καηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ) ιφγσ ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ παικνχ LEMP [13]. 
     

3.1.3. Σύποι απωλειών 
 

Κάζε ηχπνο βιάβεο κφλνο ή ζε ζπλδπαζκφ κε άιινπο, πξνθαιεί 
δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απψιεηαο κέζα ζην θηίξην πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν 
θαηαζθεπήο, ηελ δνκή θαη ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. Σχπνη απσιεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη 
ζηα θηίξηα είλαη νη εμήο [13]: 

 

L1 : Απψιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο.  

L2 : Απψιεηα ηεο ππεξεζίαο ζην θνηλφ.  

L3 : Απψιεηα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  
L4 : Απψιεηα ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο 
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1. Μφλν γηα θηίξηα κε θίλδπλν έθξεμεο θαη γηα λνζνθνκεία ή άιια θηίξηα φπνπ 

θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ζέηεη άκεζα ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε 
δσή. 

2. Μφλν γηα ηδηνθηεζίεο φπνπ δψα κπνξεί λα ζαλαησζνχλ. 

Πίλαθαο 3.1 : Πεγέο - ηχπνη βιαβψλ θαη ηχπνη απσιεηψλ ζηα θηίξηα [3]. 

 

3.2 Κύνδυνοι και ςυνιςτώςεσ κινδύνου κεραυνοπληξιών 
 

Κίλδπλνο R (Risk) είλαη ε ηηκή ηεο πηζαλήο κέζεο εηήζηαο απψιεηαο. Γηα θάζε 

ηχπν απψιεηαο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε έλα θηίξην, ππνινγίδεηαη αλάινγα θαη ν 

ζρεηηθφο θίλδπλνο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθξίλνπκε αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

απψιεηαο θαη ηνλ αληίζηνηρν θίλδπλν φπσο παξαθάησ : 

R1 : Κίλδπλνο ηεο απψιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο.  

R2 : Κίλδπλνο ηεο απψιεηαο ηεο ππεξεζίαο ζην θνηλφ.  

R3 : Κίλδπλνο απψιεηαο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  

R4 : Κίλδπλνο ηεο απψιεηαο ηεο νηθνλνκηθήο αμίαο 
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Ζ αλάγθε γηα αληηθεξαπληθή πξνζηαζία είλαη απαξαίηεηε εάλ ν θίλδπλνο R 

(R1 έσο R3) πξνθχπηεη απφ ηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ έλα 

πξνθαζνξηζκέλν επίπεδν θηλδχλνπ RT (tolerablerisk) φπσο παξαθάησ [13]. 

 

Πίλαθαο 3.2 : Σππηθέο ηηκέο αλεθηνχ θηλδχλνπ [3]. 

Δάλ ν εθηηκψκελνο θίλδπλνο είλαη R > RT ηφηε απαηηείηαη ε ιήςε κέηξσλ 

ηέηνησλ πνπ λα κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν (R1 έσο R4) θάησ απφ ην αλεθηφ επίπεδν 

θηλδχλνπ [13]. 

3.2.1 υνιςτώςεσ κινδύνου ςε κτύριο 
 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν θίλδπλνο ζε έλα θηίξην, νξίδνληαη επηκέξνπο 

ζπληζηψζεο θηλδχλνπ [13]: 

Δμαηηίαο θεξαπλψλ ζην θηίξην 

RA : πληζηψζα θηλδχλνπ ζρεηηδφκελε κε ηξαπκαηηζκφ ζε δψληεο νξγαληζκνχο 

απφ βεκαηηθέο ηάζεηο θαη ηάζεηο επαθήο ζε δψλεο έσο θαη 3m έμσ απφ ην θηίξην. 

Απψιεηα ηχπνπ L1 θαη ζηελ πεξίπησζε θηηξίσλ ζηαπιηζκνχ δψσλ απψιεηα ηχπνπ 

L4. 

RB : πληζηψζα ζρεηηδφκελε κε θπζηθή θαηαζηξνθή πνπ πξνθαιείηαη απφ 

επηθίλδπλν ζπηλζήξα κέζα ζην θηίξην πξνθαιψληαο θσηηά ή έθξεμε. Όινη νη ηχπνη 

απσιεηψλ δχλαληαη λα εκθαληζηνχλ. 

RC : πληζηψζα ζρεηηδφκελε κε θαηαζηξνθή εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ 

ηνπ LEMP.  ηελ πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη απψιεηα ηχπνπ L2 θαη L4 θαη ζηελ 

πεξίπησζε θηηξίσλ κε θίλδπλν έθξεμεο θαη λνζνθνκείσλ ή άιισλ θηηξίσλ φπνπ 

θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο έρνπκε απψιεηα ηχπνπ L1. 

Δμαηηίαο θεξαπλψλ θνληά ζην θηίξην 

RM : πληζηψζα ζρεηηδφκελε κε θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

εμαηηίαο ηνπ LEMP. Δκθαλίδεηαη απψιεηα L2 θαη L4 θαη ζηελ πεξίπησζε θηηξίσλ κε 

θίλδπλν έθξεμεο θαη λνζνθνκείσλ ή άιισλ θηηξίσλ φπνπ θαηαζηξνθή ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηεο αλζξψπηλεο δσήο έρνπκε 

απψιεηα ηχπνπ L1. 
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Δμαηηίαο θεξαπλψλ ζηελ ππεξεζία πνπ ζπλδέεηαη ζην θηίξην 

RU : πληζηψζα θηλδχλνπ ζρεηηδφκελε κε ηξαπκαηηζκφ ζε δψληεο νξγαληζκνχο 

απφ ηάζεηο επαθήο κέζα ζην θηίξην, εμαηηίαο ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο πνπ 

εηζέξρεηαη ζην θηίξην δηα κέζνπ ηεο γξακκήο. Σχπνο απψιεηαο L1 θαη ζηε ζηελ 

πεξίπησζε θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ έρνπκε απψιεηεο ηχπνπ L4.  

RV : πληζηψζα θηλδχλνπ ζρεηηζφκελε κε θπζηθή θαηαζηξνθή (θσηηά ή 

έθξεμε απφ ζπηλζήξεο κεηαμχ εμσηεξηθψλ θαηαζθεπψλ θαη κεηαιιηθψλ κεξψλ γεληθά 

ηνπνζεηεκέλσλ ζην ζεκείν εηζφδνπ ηεο γξακκήο ζην θηίξην) εμαηηίαο ηνπ 

εηζεξρφκελνπ, ιφγσ ηεο γξακκήο, ξεχκαηνο. Όινη νη ηχπνη απσιεηψλ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ. 

RW : πληζηψζα ζρεηηδφκελε κε θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

εμαηηίαο επαγφκελσλ ππεξηάζεσλ ζε εηζεξρφκελεο γξακκέο. Απψιεηα L2 θαη L4 

εκθαλίδνληαη θαη ηχπνο L1 ζηελ πεξίπησζε θηηξίσλ κε θίλδπλν έθξεμεο θαη 

λνζνθνκείσλ ή άιισλ θηηξίσλ φπνπ θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζπλεπάγεηαη κε θίλδπλν ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

Δμαηηίαο θεξαπλψλ θνληά ζηελ ππεξεζία πνπ ζπλδέεηαη ζην θηίξην 

RZ : πληζηψζα ζρεηηδφκελε κε θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

εμαηηίαο επαγφκελσλ ππεξηάζεσλ ζε εηζεξρφκελεο γξακκέο. Απψιεηα L2 θαη L4 

εκθαλίδνληαη θαη ηχπνο L1 ζηελ πεξίπησζε θηηξίσλ κε θίλδπλν έθξεμεο θαη 

λνζνθνκείσλ ή άιισλ θηηξίσλ φπνπ θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζπλεπάγεηαη κε θίλδπλν ηεο αλζξψπηλεο δσήο. 

3.2.2 ύνθεςη και ομαδοπούηςη ςυνιςτωςών κινδύνου 
 

Αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ πξνθαινχλ ζε έλα θηίξην νη ζπληζηψζεο 

θηλδχλνπ ζπληίζεληαη αλάινγα [13]: 

● Κίλδπλνο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή R1 

R1= RA + RB + RC
1 + RM

1 + RU + RV + RW
1 + RZ

1 (Δμίζσζε 3.1) 

1. Μφλν ζηελ πεξίπησζε θηηξίσλ κε θίλδπλν έθξεμεο θαη λνζνθνπείσλ ή άιισλ θηηξίσλ 

φπνπ θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ζπλεπάγεηαη θίλδπλν ηεο 

αλζξψπηλεο δσεο. 

● Κίλδπλνο γηα απψιεηα ππεξεζίαο ζην θνηλφ R2 

R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ (Δμίζσζε 3.2) 

● Κίλδπλνο γηα απψιεηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο R3 

R3 = RB + RV (Δμίζσζε 3.3) 
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● Κίλδπλνο γηα απψιεηα νηθνλνκηθήο αμίαο R4 

R4 = RA
2 + RB + RC + RM + RU

2 + RV + RW + RZ (Δμίζσζε 3.4) 

2. Μφλν ζηελ πεξίπησζε θηηξίσλ φπνπ δψα κπνξεί λα ραζνχλ. 

 Αλάινγα κε ηελ πεγή πνπ ηηο πξνθαιεί νη ζπληζηψζεο νκαδνπνηνχληαη φπσο 

παξαθάησ :  

R = RD + RI (Δμίζσζε 3.5) 

Όπνπ, RDνθίλδπλνοιφγσθεξαπλνπιεμίαοζηνθηίξην (πεγήS1) : RD = RA + RB + 

RC (Δμίζσζε 3.6) θαηRIνθίλδπλνοιφγσφισλησλππνινίπσλπεγψλ (S2,S3,S4) : RI = 

RM + RU + RV + RW + RZ (Δμίζσζε 3.7).  

Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ησλ βιαβψλ έρνπκε : 

R = RS + RF + RO (Δμίζσζε 3.8) 

Όπνπ, RS ν θίλδπλνο ιφγσ ηξαπκαηηζκψλ θαηά ηεο αλζξψπηλεο δσήο (D1) ν 

νπνίνο θαη νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα 

RS = RA + RU (Δμίζσζε 3.9) 

RF ν θίλδπλνο ιφγσ θπζηθήο θαηαζηξνθήο (D2), πνπ νξίδεηαη  

RF = RB + RV (Δμίζσζε 3.10) 

RO ν θίλδπλνο ιφγσ θαηαζηξνθήο εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (D3), πνπ 

νξίδεηαη  

RO = RC + RM + RW + RZ (Δμίζσζε 3.11) 

3.3 Βαςικό εξύςωςη Τπολογιςμού κινδύνου 
 

Πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα ππνινγίζνπκε αξηζκεηηθά θάζε ζπληζηψζα 

θηλδχλνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ παξαθάησ βαζηθή εμίζσζε πξνζαξκνζκέλε ζε 

θάζε πεξίπησζε κε παξάγνληεο απμνκείσζεο αλάινγα κε ηε ζπληζηψζα  

RX = NX × PX ×LX (Δμίζσζε 3.12), 

Όπνπ, NX, είλαη ν αξηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ γεγνλφησλ αλά έηνο θαη εμαξηάηαη 

απφ ηελ θεξαπληθή ππθλφηεηα Ng, ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο πξνζηαζία 

θηηξίνπ, ηα παξαθείκελα θηίξηα θαη ην έδαθνο. 

PX, είλαη ε πηζαλφηεηα ηεο βιάβεο ζε έλα θηίξην θαη επεξεάδεηαη γεληθά απφ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ θαη ηα ιακβαλφκελα κέηξα. 
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LX, είλαη ε ζπλεπαθφινπζε απψιεηα θαη επεξεάδεηαη γεληθά απφ ηελ 

πξννξηδφκελε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ηελ παξνπζία αλζξψπσλ, ηελ αμία ησλ αγαζψλ 

πνπ ππφθεηληαη ζηελ βιάβε θαη ηα ιακβαλφκελα κέηξα [13]. 

Πίλαθαο 3.3 : πληζηψζεο θηλδχλνπ ζηελ εθηίκεζε θηλδχλνπ θηηξίνπ [3]. 

 

3.3.1 Καθοριςμόσ των παραγόντων μϋςου ετόςιου αριθμού 

επικύνδυνων περιςτατικών Ν 
 

➢ Αξηζκφο επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ ΝD γηα έλα θηίξην („b‟ θαηάιεμε κηαο 

γξακκήο) 

 

 

ρήκα 3.1 : Κηίξηα ζηα άθξα κηαο γξακκήο ππεξεζίαο: ζην „b‟ άθξν βξίζθεηαη ην πξνο 

πξνζηαζία θηίξην (θηίξην b) θαη ζην „a‟ άθξν έλα παξαθείκελν θηίξην (θηίξην a) [3]. 
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Γηα έλα θηίξην ην νπνίν είλαη ππφ εθηίκεζε θηλδχλνπ θαη βξίζθεηαη ζην άθξν „b‟ 

κηαο γξακκήο φπσο απηφ νξίδεηαη ζην ζρήκα 3.1 παξαηεξείηαη εηεζίσο κέζνο 

εηήζηνο αξηζκφο επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ [13]: 

ND = Ng × Ad/b ×Cd/b × 10-6 (Δμίζσζε 3.13) 

 

Όπνπ : Ng είλαη ε θεξαπληθή ππθλφηεηα (1/Km2/έηνο) 

     Ad/b είλαη ε επηθάλεηα ζπιινγήο ηνπ απνκνλσκέλνπ θηηξίνπ (m2) 

     Cd/b είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπνζεζίαο (Πίλαθαο 3.5) 

● Κεξαπληθή ππθλφηεηα 

Ζ θεξαπληθή ππθλφηεηα Ng είλαη ν αξηζκφο ησλ θεξαπλψλ ζην έδαθνο αλά 

Km2 θαη αλά έηνο. Ζ ηηκή απηή δηαηίζεηαη απφ ηνλ Γεσρσξηθφ Υάξηε 

Κεξαπλνπηψζεσλ “Καιιηθξάηεο”. 

● Δπηθάλεηα ζπιινγήο θηηξίνπ Ad/b 

Γηα απνκνλσκέλα θηίξηα ζε επίπεδν έδαθνο ε επηθάλεηα ζπιινγήο είλαη ε 

πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηνκή κεηαμχ ηνπ εδάθνπο θαη κηαο γξακκήο κε 

θιίζε ⅓ ε νπνία πεξλά ηα αλψηεξα κέξε ηεο θαηαζθεπήο θαη πεξηζηξέθεηαη 

γχξν απφ απηήλ. Καζνξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πξαγκαηνπνηείηαη γξαθηθά ή 

απφ ππνινγηζκφ. 

● Σεηξαγσληθφ θηίξην 

Γηα έλα απνκνλσκέλν θηίξην κε κήθνο L, πιάηνο W θαη χςνο H ζε επίπεδν 

έδαθνο ε επηθάλεηα ζπιινγήο είλαη : 

Ad = L × W + 6 × H ×(L + W) + 9 × π × H2 (Δμίζσζε 3.14) 
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ρήκα 3.2 : Δπηθάλεηα ζπιινγήο απνκνλσκέλνπ ηεηξαγσληθνχ θηηξίνπ [3]. 

● Κηίξηα ζχλζεηνπ ζρήκαηνο 

Δάλ ε θαηαζθεπή έρεη κηα ζχλζεηε κνξθή φπσο νη αλπςσκέλεο πξνεμνρέο 

ζηεγψλ (ζρήκα 3.3), κηα γξαθηθή κέζνδνο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πξνζδηνξίζεη ηελ ζπιιέθηξηα επηθάλεηα. Δπεηδή νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα είλαη 

πάξα πνιχ κεγάιεο, αλαιφγσο κε ην εάλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέγηζηε επηθάλεηα 

Admax ή ε ειάρηζηε επηθάλεηα Admin, κηα απνδεθηή θαηά πξνζέγγηζε εθηίκεζε 

ηεο πεξηνρήο ζπιινγήο είλαη ην κέγηζην κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο επηθάλεηαο Admin 

θαη ηεο πεξηνρήο ζπιινγήο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλπςσκέλε πξνεμνρή Ad‟. Ζ 

πεξηνρή ζπιινγήο πνπ απνδίδεηαη ζηελ πξνεμνρή κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

απφ ηνλ ηχπν :  

Ad‟ = 9 π × (Hp)
2 (Δμίζσζε 3.15), 

Όπνπ Hp είλαη ην χςνο ηεο πξνεμνρήο. 
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ρήκα 3.3 : Τπνινγηζκφο επηθάλεηαο ζπιινγήο ζε ζχλζεηα θηίξηα [3]. 

Οη δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο επηθάλεηαο ζπιινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ 

κεζφδνπο δίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 3.4) 

 Γξαθηθή 
κέζνδνο 

Κηίξην 
(max δηαζηάζεηο) 

Κηίξην 
(min δηαζηάζεηο) 

Πξνεμνρή 

Γηαζηάζεηο 
θηηξίνπ (m) 

L,W,H 

 
70×30×40 70×30×25 40 

m2 Adr = 47700 Admax = 71316 Admin = 34770 A‟d = 45240 

Πίλαθαο 3.4 Γηαθνξεηηθέο ηηκέο επηθάλεηαο ζπιινγήο ζε ζχλζεηα θηίξηα [13]. 

 

● πληειεζηήο ηνπνζεζίαο Cd/b  

 

Πίλαθαο 3.5 πληειεζηήο ηνπνζεζίαο Cd [3]. 
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➢ Αξηζκφο επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ NDa γηα έλα θηίξην („a‟ θαηάιεμε κηαο 

γξακκήο) 

Ο κέζνο εηήζηνο αξηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ εμαηηίαο 

θεξαπλψλ ζε έλα θηίξην ζην „a‟ άθξν κηαο γξακκήο (ζρήκα 3.1), ππνινγίδεηαη 

απφ ην γηλφκελν :  

NDa = Ng × Ad/a × Cd/a × Ct × 10-6 (Δμίζσζε 3.16), 

Όπνπ,  Ng είλαη ε θεξαπληθή ππθλφηεηα (1/Km2/έηνο) 

     Ad/a είλαη ε επηθάλεηα ζπιινγήο ηνπ απνκνλσκέλνπ παξαθείκελνπ θηηξίνπ(m2) 

Cd/a  είλαη ν ζπληειεζηήο ηνπνζεζίαο ηνπ παξαθείκελνπ θηηξίνπ 

Ct είλαη ν ζπληειεζηήο δηφξζσζεο απφ ηελ παξνπζίαο Μ/ ΜΣ/ΥΣ ζηελ 

γξακκή ε νπνία ζπλδέεηαη ζην θηίξην θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ 

θεξαπλνπιεμίαο θαη ηνπ θηηξίνπ (Πίλαθαο 3.6) [13]. 

 

Πίλαθαο 3.6 : πληειεζηήο δηφξζσζεο απφ ηελ παξνπζία Μ/ Ct [3]. 

 

➢ Αξηζκφο επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ NM εμαηηίαο θεξαπλψλ θνληά ζην θηίξην 

Ο κέζνο εηήζηνο αξηζκφο ησλ επηθίλδπλσλ πεξηζηαηηθψλ εμαηηίαο 

θεξαπλψλ θνληά ζην θηίξην, ππνινγίδεηαη απφ ην γηλφκελν [13]: 

NM = Ng × (Am - Ad/b Cd/b) × 10-6 (Δμίζσζε 3.17) 

Όπνπ,  Ng είλαη ε θεξαπληθή ππθλφηεηα (1/Km2/έηνο) 

     Am είλαη ε επηθάλεηα ζπιινγήο θεξαπλψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε κηα πεξηνρή 

θνληά ζην θηίξην θαη ε νπνία εθηείλεηαη ζε κηα δψλε κε απφζηαζε 250 m απφ ηελ 

πεξίκεηξν ηνπ θηηξίνπ (m2) 

Δάλ NM< 0, ηφηε ζεσξνχκε NM = 0. 

 

3.3.2 Τπολογιςμόσ τησ πιθανότητασ βλϊβησ PX ςε κτύριο 
 

➢ Πηζαλφηεηα PA θεξαπλνχ ζε θηίξην λα πξνθαιέζεη ηξαπκαηηζκφ 

Ζ πηζαλφηεηα PA αθνξά ηξαπκαηηζκφ ιφγσ βεκαηηθψλ ηάζεσλ θαη 

ηάζεσλ επαθήο, θαη δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπλαξηήζεη ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο  [13] (πίλαθαο 3.7). 
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Πίλαθαο 3.7 : Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PA ζπλαξηήζεη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο [3]. 

➢ Πηζαλφηεηα PB θεξαπλνχ ζε θηίξην λα πξνθαιέζεη θπζηθή θαηαζηξνθή 

Ζ ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο δίδεηαη ζπλαξηήζεη ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο 

(LPL), ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα (πίλαθαο 3.8) 

 

 

Πίλαθαο 3.8 : Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PB ζπλαξηήζεη ηνπ LPL [3]. 

➢ Πηζαλφηεηα PC θεξαπλνχ ζε θηίξην λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

Ζ πηζαλφηεηα PC εμαξηάηαη απφ ηελ εθαξκνζκέλε πξνζηαζία 

απαγσγήο ππεξηάζεσλ κε αλάινγεο ζπζθεπέο SPD (SurgeProtectiveDevice) 

ζε ζπληνληζκφ. Δίλαη δειαδή : 

PC = PSPD (Δμίζσζε 3.18) 

Οη ηηκέο ηεο PSPD, ζπλαξηήζεη ηνπ LPL γηα ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλεο 

νη ζπζθεπέο SPD δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.9) 

 

Πίλαθαο 3.9 : Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PSPD ζπλαξηήζεη ηνπ LPL [3]. 
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Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε πξνζηαζία ησλ SPD, ζα πξέπεη νη 

ζπζθεπέο λα βξίζθνληαη ζε ζσζηή δηάηαμε [13]. 

➢ Πηζαλφηεηα PM θεξαπλνχ θνληά ζην θηίξην λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή ησλ 

εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

Ζ πηζαλφηεηα PM, εμαξηάηαη απφ ηα εθαξκνζκέλα κέηξα 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηνλ παξάγνληα KMS (πεξηγξάθεηαη 

παξαθάησ). Όηαλ δελ ιακβάλνληαη κέηξα κε SPD ζε ζπληεηαγκέλε ζεηξά, ε 

ηηκή ηεο πηζαλφηεηαο PMS ζπλαξηήζεη ηνπ παξάγνληα KMS, ν νπνίνο είλαη 

παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ιακβαλφκελα κέηξα, δίλεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα (Πίλαθαο 3.10). ηελ πεξίπησζε πνπ ιακβάλνληαη κέηξα κε SPD ζε 

ζπληνληζκφ, ε ηηκή ηεο PM είλαη ε κηθξφηεξε κεηαμχ PSPD (πίλαθαο 3.9) θαη PMS 

[13]. 

 

Πίλαθαο 3.10 : Σηκέο ηεο πηζαλφηεηαο PMS ζπλαξηήζεη ηνπ παξάγνληα KMS [3]. 

Γηα εζσηεξηθά ζπζηήκαηα κε εμνπιηζκφ ηνπ νπνίνπ ε ηάζε κφλσζεο 

δελ ζπκθσλεί κε ηα ζρεηηθά ζηάληαξ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηχπν ηνπο, ηφηε PMS = 

1. 

      Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή KMS εμάγνληαη απφ ην γηλφκελν : 

KMS = KS1 × KS2 × KS3 × KS4 (Δμίζσζε 3.19) 

Όπνπ, KS1 : ιακβάλεη ππφςε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

θηηξίνπ, ην ΑΠ ή άιιεο ζσξαθίζεηο ζηα φξηα κεηαμχ ζηα φξηα ηεο δψλεο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο (LightningProtectionZone) LPZ 0/1. 

KS2 : ιακβάλεη ππφςε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

ζσξαθίζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ θηηξίνπ ζηα φξηα ησλ LPZ X/Y (X>0, 

Y>1). 

KS3 : ιακβάλεη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο 

(Πίλαθαο 3.11) 

KS4 : ιακβάλεη ππφςε ηελ αληίζηαζε κφλσζεο ηνπ ππφ πξνζηαζία 

ζπζηήκαηνο 
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Μέζα ζε κία LPZ, ζε απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηα φξηα ηεο δηθηπσηήο 

πξνζηαζίαο κε πιάηνο πιέγκαηνο w, νη ζπληειεζηέο KS1 θαη KS2 γηα ΑΠ ή ρσξηθή 

ηχπνπ δηθηχνπ ζσξαθίζεηο αμηνινγνχληαη σο : 

KS1 = KS2 = 0,12 × w (Δμίζσζε 3.20) 

Όπνπ w (m), είλαη ην πιάηνο ηνπ ηχπνπ δηθηχνπ ρσξηθήο ζσξάθηζεο, ή ηχπνπ 

πιέγκαηνο αγσγψλ θαζφδνπ ή ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ κεηαιιηθψλ 

θνιφλσλ, ή ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ θνινλψλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο θπζηθφ ΑΠ. Γηα ζπλερήο κεηαιιηθέο ζσξαθίζεηο κε πάρνο απφ 0,1 

έσο 0,5 mm, ηφηε KS1 = KS2 = 10-4 έσο 10-5. 

Όπνπ βξφρνη επαγσγήο ππάξρνπλ θνληά ζηα φξηα ηεο πξνζηαζίαο κηαο LPZ 

κηθξφηεξεο απφ ηελ απφζηαζε αζθαιείαο νη ηηκέο KS1 θαη KS2 είλαη κεγαιχηεξεο. Γηα 

παξάδεηγκα νη ηηκέο δηπιαζηάδνληαη φπνπ ε απφζηαζε απφ ηελ ζσξάθηζε θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 0,1 θαη 0,2 w. Μέγηζηε ηηκή γηα KS1 = 1. 

 

Πίλαθαο 3.11 : Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή KS3 ζπλαξηήζεη ηεο εζσηεξηθήο θαισδίσζεο [3]. 

Γηα θαισδίσζε κέζα ζε ζπλερή μεησκέλα ζηα άθξα ηνπο (ηζνδπλακηθά) 

κεηαιιηθά θαλάιηα, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή KS3 ππνδεθαπιαζηάδεηαη. 

Ο ζπληειεζηήο KS4 απνηηκάηαη σο : 

KS4 = 1,5/Uw (Δμίζσζε 3.21) 

Όπνπ, Uw είλαη ε ηάμε ηεο αληίζηαζεο κφλσζεο ζε θξνπζηηθή ηάζε ηνπ ππφ 

πξνζηαζία ζπζηήκαηνο ζε kV. ε πεξίπησζε χπαξμεο δηαθφξσλ ηάμεσλ κφλσζεο 

ιακβάλεηαη ε κηθξφηεξε [13]. 
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3.3.3 Τπολογιςμόσ τησ απώλειασ LX ςε ϋνα κτύριο 
 

Ζ απψιεηα LX αλαθέξεηαη ζηελ κέζε ζρεηηθή πνζφηεηα θάζε ελφο ηχπνπ 

βιάβεο ην νπνίν κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ θεξαπλφ. Ζ ηηκή ηεο εμαξηάηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε επηθίλδπλε πεξηνρή, ηνλ ηχπν θαη ηελ 

ζεκαζία ηεο ππεξεζίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αγαζψλ πνπ βιάπηνληαη. Γηαθέξεη 

αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο απψιεηαο θαη κε ηνλ ηχπν βιάβεο πνπ πξνθαιεί ηελ 

απψιεηα. Έηζη δηαθξίλνπκε [13]: 

Lt : ηελ απψιεηα εμαηηίαο ηνπ ηξαπκαηηζκνχ απφ ηάζεηο επαθήο θαη βεκαηηθέο 

Lf : ηελ απψιεηα ιφγσ θπζηθήο θαηαζηξνθήο 

Lo : ηελ απψιεηα ιφγσ θαηαζηξνθήο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

➢ Απψιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο 

Ζ ηηκή ησλ Lt, Lf, Lo θαζνξίδνληαη ζε φξνπο ηνπ ζρεηηθνχ αξηζκνχ ζπκάησλ 

απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε : 

LX = (np / nt) × (tp / 8 760) (Δμίζσζε 3.22) 

φπνπ,  np / nt,ν ιφγνο ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζαλψλ ζπκάησλ / ηνλ ιφγν ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ αηφκσλ ζην θηίξην. 

tp : ν ρξφλνο ζε ψξεο αλά ρξφλν γηα ηνλ νπνίν άηνκα είλαη παξφληα ζηελ 

επηθίλδπλε πεξηνρή, εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ (κφλν Lt) ή εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ (Lt, Lf θαη 

Lo). 

Όηαλ δελ κπνξνχκε λα θαζνξίζνπκε ηηο παξαπάλσ ηηκέο, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο 

ηππηθέο ηηκέο ηνπ παξαθάησ πίλαθα (Πίλαθαο 3.12) [13]. 

 

Πίλαθαο 3.12 : Σππηθέο κέζεο ηηκέο ησλ νληνηήησλ απσιεηψλ Lt, Lf, Lo [3]. 
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➢ Καζνξηζκφο ησλ ζπληειεζηψλ απψιεηαο 

Ζ απψιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζε έλα θηίξην, επεξεάδεηαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηηξίνπ. Απηά ιακβάλνληαη ππφςε σο ζπληειεζηέο 

αχμεζεο θαη κείσζεο ηεο ζπλεπαθφινπζεο απψιεηαο ηεο εμίζσζεο 3.12. 

Απηνί είλαη : 

● ra ν ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο απψιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηχπν ηνπ ρψκαηνο (Πίλαθαο 3.13) 

● ru ν ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο απψιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηνλ ηχπν ηνπ παηψκαηνο (Πίλαθαο 3.13) 

 

Πίλαθαο 3.13 : Σηκέο ησλ ζπληειεζηψλ κείσζεο ηεο απψιεηαο ra θαη ru ζπλαξηήζεη 

ηνπ ηχπνπ ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ παηψκαηνο [3]. 

● rp ν ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο απψιεηαο εμαηηίαο ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο 

εμαξηάηαη απφ ηηο πξνθπιάμεηο έλαληη ησλ ζπλεπεηψλ θσηηάο (Πίλαθαο 3.14). 

 

Πίλαθαο 3.14 : Σηκέο ησλ ζπληειεζηψλ κείσζεο ηεο απψιεηαο ra θαη ru ζπλαξηήζεη 

ηνπ ηχπνπ ηνπ εδάθνπο θαη ηνπ παηψκαηνο [3]. 

Δάλ ιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξνθπιάμεηο, ε ηηκή ηεο rp ιακβάλεηαη ε 

κηθξφηεξε αληίζηνηρε απφ απηέο. ε θηίξηα κε θίλδπλν έθξεμεο rp = 1 [13]. 

● rf ν ζπληειεζηήο κείσζεο ηεο απψιεηαο εμαηηίαο ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ θίλδπλν θσηηάο ζην θηίξην (Πίλαθαο 3.15) 
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Πίλαθαο 3.15 : Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή κείσζεο ηεο απψιεηαο rf ζπλαξηήζεη ηνπ 

θηλδχλνπ θσηηάο [3]. 

εκείσζε : ε πεξίπησζε θηηξίσλ κε θίλδπλν έθξεμεο θαη θηηξίσλ πνπ πεξηέρνπλ 

εθξεθηηθά απαηηείηαη κηα πην ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ηνπ ζπληειεζηή rf. Κηίξηα κε 

Τςειφ θίλδπλν θσηηάο ζεσξνχληαη θηίξηα θαηαζθεπαζκέλα απφ εχθιεθηα πιηθά, 

θηίζκαηα κε νξνθέο απφ εχθιεθηα πιηθά, ή θηίξηα κε εηδηθφ θνξηίν θσηηάο κεγαιχηεξν 

απφ 800 MJ/m2. Με ρακειφ θίλδπλν θηίξηα πνπ πεξηέρνπλ ζπάληα εχθιεθηα πιηθά θαη 

έρνπλ εηδηθφ θνξηίν θσηηάο κηθξφηεξν απφ MJ/m2. Δηδηθφ θνξηίν θσηηά είλαη ν ιφγνο 

ηεο ελέξγεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ εχθιεθησλ πιηθψλ πξνο ηε ζπλνιηθή έθηαζε 

ηνπ θηηξίνπ. 

● hz ν ζπληειεζηήο αχμεζεο ηεο απψιεηαο εμαηηίαο ηεο θπζηθήο θαηαζηξνθήο 

φηαλ έλαο εηδηθφο θίλδπλνο εκθαλίδεηαη (Πίλαθαο 3.16) 

 

Πίλαθαο 3.16 : Σηκέο ηνπ ζπληειεζηή αχμεζεο ηεο απψιεηαο hz ζπλαξηήζεη εηδηθψλ 

θηλδχλσλ [3]. 
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3.4 Διαδικαςύα για την αξιολόγηςη τησ ανϊγκησ προςταςύασ 
 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη 

ηξεηο βαζηθέο ζπληζηψζεο θηλδχλνπ (R1, R2, R3) αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ θηηξίνπ, 

ελψ ε ζπληζηψζα R4 ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ νηθνλνκηθή απνηίκεζε ηεο 

πξνζηαζίαο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα ηα νπνία ηα 

βιέπνπκε ζρεκαηηθά (ζρήκα 3.4) [13]. 

 

ρήκα 3.4 : Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αλάγθεο πξνζηαζίαο. 

ηε ζπλέρεηα ιακβάλνληαη πξνζηαηεπηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηεο βιάβεο. Σα κέηξα απηά ιακβάλνληαη ζχκθσλα 

κε ηα επφκελα θεθάιαηα θαη αθνξνχλ ζε πξνζηαζία  
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● Γηα ηελ αλζξψπηλε δσή θαη ηε θπζηθή θαηαζηξνθή 

● Γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ 

Λακβάλνληαη δειαδή κέηξα γηα ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή 

αληηθεξαπληθήπξνζηαζία θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηνλ 

ειεθηξνκαγλεηηθφ παικφ (LEMP), δειαδή ηηο εηζεξρφκελεο θαη επαγφκελεο 

ππεξηάζεηο θαη ηελ απεπζείαο εθπεκπφκελε αθηηλνβνιία [13]. 

Σα κέηξα ιακβάλνληαη αλάινγα κε ηνλ εθηηκψκελν θίλδπλν θαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζνπλ θαηά θχξην ιφγν ηηο ζπληζηψζεο πνπ θέξνπλ ηελ θχξηα επζχλε ηνπ 

θηλδχλνπ. Παξαθάησ θαηαδεηθλχεηαη ε επίδξαζε ησλ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζηηο 

ζπληζηψζεο θηλδχλνπ (Πίλαθαο 3.17). Δπηπιένλ γηα ηελ βέιηηζηε ιχζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθχπηεη ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη ηερληθννηθνλνκηθφο έιεγρνο ηεο ιχζεο κε 

γλψκνλα ην γεγνλφο φηη ε θαηάιιειε ιχζε ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ 

ζπκθέξνπζα [13]. 

 

Πίλαθαο 3.17 : Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπληζηψζεο θηλδχλνπ ζε έλα θηίξην 

[3]. 

Σέινο πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή ζα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα : 
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ρήκα 3.5 : Γηαδηθαζία γηα ηελ επηινγή πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ζηα θηίξηα. 
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3.5 Πρότυπα αντικεραυνικόσ προςταςύασ 
 

Οη γεληθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ πξέπεη λα πιεξνί θάζε ηερληθή 

θαηαζθεπή θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηεο λνκνζεζίαο. ηελ εηδηθή 

πεξίπησζε ηεο πξνζηαζίαο απφ ηνπο θεξαπλνχο, ην γεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην 

θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 31 ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ [ΤΑ 3046 ΦΔΚ 

Γ59/1989]. χκθσλα κε απηφ, ζε θάζε θηίξην ή θαηαζθεπή, πνπ βξίζθεηαη ζε έμαξζε 

ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινληα ρψξν, επηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε αιεμηθεξαχλνπ. Ζ 

εγθαηάζηαζε απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δγθαηάζηαζεο Αιεμηθεξαχλνπ 

[2]. 

Χζηφζν, ηέηνηνο Καλνληζκφο, δελ έρεη αθφκε εθδνζεί ζηε ρψξα καο. 

χκθσλα κε ηελ ίδηα λνκνζεζία, κέρξη λα εθδνζεί ν Καλνληζκφο απηφο, ε 

εγθαηάζηαζεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζρεδηάδεηαη θαη θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα 

κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο, κε ηελ εθαξκνγή πξνηχπσλ ή ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ εθδίδνληαη απφ επξσπατθνχο ή δηεζλήο νξγαληζκνχο 

ηππνπνίεζεο, κε πξνηεξαηφηεηα απηά πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηελ Διιάδα απφ 

αξκφδηνπο θνξείο [ζπλήζσο ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο, ΔΛΟΣ] [2]. 

Δθηφο, φκσο απφ ηελ παξαπάλσ γεληθή λνκνζεηηθή απαίηεζε, ππάξρνπλ 

δηάζπαξηεο ζηελ ειιεληθή ηερληθή λνκνζεζία θαη εηδηθέο απαηηήζεηο αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο γηα πιεζψξα εηδηθψλ θηηξίσλ ή/θαη εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ελδεηθηηθά 

αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί [2]: 

 

Υπήζη/Υαπακηηπιζηικά Κηιπίος/Δγκαηάζηαζηρ Νομοθεηική Γιάηαξη 

Καηαζθελψζεηο ΦΔΚ Β2712/2016 

Οξεηβαηηθά θαηαθχγηα ΦΔΚ Β2570/2015 

Κεξαίεο ΦΔΚ Β453/2011 

Γεμακελέο Καπζίκσλ Αεξίσλ ΦΔΚ Β1221/2009 

Κέληξα Φξνληίδαο Αζζελψλ ΦΔΚ Β2277/2008 

Δγθαηαζηάζεηο Απνζήθεπζεο Τγξψλ Καπζίκσλ ΠΓ44/1987 

Βηνκεραληθέο Βηνηερληθέο Δγθαηαζηάζεηο ΦΔΚ Β283/1978 
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Δξγνζηάζηα Δθξεθηηθψλ Τιψλ ΝΓ35/1968 

Γηπιηζηήξηα Βηνκεραλίεο ΦΔΚ Β846/1990 

Ηδησηηθέο θιηληθέο ΠΓ517/1991 

Πξαηήξηα Αεξίσλ θαη Τγξψλ Καπζίκσλ ΦΔΚ Β674/2014 

Πίλαθαο 3.18 : Δηδηθέο απαηηήζεηο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία [2]. 

Πξνθαλψο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξεσηηθή χπαξμε αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ παξαπάλσ αλαθεξφκελε 

λνκνζεζία, ππάξρεη πάληνηε ε δπλαηφηεηα ν ηδηνθηήηεο ελφο θηηξίνπ ή κηα ηερληθήο 

θαηαζθεπήο λα απαηηήζεη ηελ θαηαζθεπή αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε λνκνζεζία δελ ην επηβάιιεη. ε απηήλ, ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ν 

ηδηνθηήηεο ζα νξίζεη ηηο πξνδηαγξαθέο [εζληθέο, δηεζλείο, θαηά παξαγγειία ή 

ζπλδπαζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ], πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν κειεηεηήο θαη ν 

θαηαζθεπαζηήο ηνπ αιεμηθεξαχλνπ [2].  

ηηο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, νη 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθάιεηαο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαπάλσ 

λνκνζεζίαο. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο εγθαηάζηαζεο κπνξεί πάληνηε λα 

επηβάιιεη απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο, φρη φκσο ειαζηηθφηεξεο ή λα θαηαξγήζεη 

εληειψο ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία εθφζνλ απαηηείηαη [2]. 

Έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα, νη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζία ζηε ρψξα καο, κε εθαξκνγή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ππνρξεψλεη ζρεηηθά ε λνκνζεζία, είλαη νη αλαθεξφκελεο ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

ΠΡΟΣΤΠΟ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 

62305.01 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. Γεληθέο αξρέο Αληηθαηέζηεζε ηα 

πξφηππα ΔΛΟΣ 1197 

θαη 1412 

ΔΛΟΣ ΔΝ 

62305.02 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. Γηαρείξηζε 

δηαθηλδχλεπζεο 

Αληηθαηέζηεζε ηα 

πξφηππα ΔΛΟΣ 1197 

θαη 1412 
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ΔΛΟΣ ΔΝ 

62305.03 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. Φπζηθή βιάβε 

ζε δνκέο θαη θίλδπλνο γηα ηε δσή 

Αληηθαηέζηεζε ηα 

πξφηππα ΔΛΟΣ 1197 

θαη 1412 

ΔΛΟΣ ΔΝ 

62305.04 

Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. Ζιεθηξηθά θαη 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα εληφο δνκψλ 

 

ΔΛΟΣ ΔΝ 

62561 

εηξά πξνηχπσλ ζρεηηθψλ κε 

εμαξηήκαηα, αγσγνχο θαη ειεθηξφδηα 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο 

 

ΔΛΟΣ ΣΠ 

1501-04-50-ΥΥ 

Δζληθή Σερληθή Πξνδηαγξαθή γηα 

ζπζηήκαηα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο. 

Δθδφζεθε ην 2009 

Τπνρξεσηηθή εθαξκνγή 

ζηα δεκφζηα έξγα. 

Πίλαθαο 3.19 : Πξφηππα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο [2]. 

Σα παξαπάλσ αλαθεξφκελα Πξφηππα ιεηηνπξγνχλ σο εμήο: Ζ αλάγθε 

εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη ε επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ ζρεδηαζηηθψλ ιχζεσλ γίλεηαη βάζεη ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 62305.02 

θαη ησλ ππφινηπσλ πξνηχπσλ ηεο ζεηξάο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 κε ηε ρξήζε πιηθψλ πνπ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 62561. ηηο πεξηπηψζεηο κειέηεο ή θαη 

θαηαζθεπήο δεκφζησλ έξγσλ, εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά θαη νη Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ ΣΠ 1501 [2]. 
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4 υςτόματα αντικεραυνικόσ προςταςύασ κτιρύων και 

εγκαταςτϊςεων 

4.1 Γενικό περιγραφό ςυςτημϊτων αντικεραυνικόσ 

προςταςύασ 
 

Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε εθηίκεζε θηλδχλνπ ζε κηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε, 

έρεη πξνθχςεη ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο πξνζηαζίαο 

απηήο. ηε ζπλέρεηα ν εγθαηαζηάηεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο αθνινπζψληαο κηα ζεηξά απφ θαλφλεο πνπ πεγάδνπλ 

απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο αθνξνχλ ηελ θάζε 

ηνπνζέηεζεο ηεο πξνζηαζίαο (πξηλ ή κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ), ηελ ίδηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, ηελ ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο θ.α.. Έηζη ζα 

επηηχρεη ηελ εθαξκνγή ηεο θιάζεο πξνζηαζίαο ζε φηη αθνξά αθελφο ηελ ίδηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο απφ απεπζείαο θεξαπλνπιεμία θαη αθεηέξνπ ηελ 

απνθπγή πξνο απηή εηζεξρνκέλσλ ππεξηάζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε επαγσγηθψλ 

ηάζεσλ θαη άιισλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ θαηλνκέλσλ [3]. 

Σν ηκήκα εθείλν ηεο ζρεδίαζεο πνπ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηεο θαηαζθεπήο 

απφ θπζηθή θαηαζηξνθή θαη ηαπηφρξνλα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ έλαληη ηεο 

αλζξψπηλεο δσήο απφ θεξαπλνπιεμία ζην θηίξην απνηειεί ηελ εμσηεξηθή 

αληηθεξαπληθή πξνζηαζία κηαο εγθαηάζηαζεο. Σν εμσηεξηθφ χζηεκα Αληηθεξαπληθήο 

πξνζηαζίαο (ΑΠ) έρεη σο ζθνπφ, λα ζπιιακβάλεη ην άκεζν θεξαπληθφ πιήγκα, θαη 

ζηελ ζπλέρεηα, λα δηνρεηεχεη ην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ απφ ην ζεκείν ηνπ πιήγκαηνο 

θαη λα ην δηαρέεη ζην έδαθνο ρσξίο λα πξνθαιεί ζεξκηθέο θαη κεραληθέο δεκηέο ζηελ 

θαηαζθεπή πνπ ρξήδεη πξνζηαζία θαη επηθίλδπλεο ππεξηάζεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο. 

Γηα ηνλ ιφγν αθξηβψο ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θάπνηεο βαζηθέο έλλνηεο θαη εθαξκνγέο ηεο απφζηαζεο αζθαιείαο θαη ηεο 

εζσηεξηθήο ηζνδπλακηθήο ζχλδεζεο ησλ κεηαιιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ [3]. 

Οη θίλδπλνη ζηα θηίξηα νθείινληαη θπξίσο ζηελ πξφθιεζε ππξθαγηψλ αιιά θαη 

ζε εθξεθηηθά θαηλφκελα πνπ νθείινληαη ζε απφηνκε αηκνπνίεζε πνζνηήησλ λεξνχ. 

Σέηνην θίλδπλν δηαηξέρνπλ νη ζηέγεο, νη εμψζηεο θαη νη θεθαιέο ησλ θαπλνδφρσλ. 

θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο αιεμηθέξαπλνπ είλαη ε πξνζηαζία θηηξίσλ ή 

ππαίζξησλ εγθαηάζηαζεσλ, θηλεηψλ ή αθηλήησλ, ησλ ελνίθσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ 

απηψλ [3]. 

Ζ ζεκειηψδεο αξρή γηα πξνζηαζία ηεο δσήο θαη ησλ θαηαζθεπψλ έλαληη 

θεξαπλνπιεμίαο είλαη λα επηηξέπεη ζηελ θεξαπληθή εθθέλσζε λα εηζέξρεηαη ζηε γε 

ρσξίο λα πξνθαιεί απψιεηα ή θαηαζηξνθή. Θα πξέπεη λα επηηεπρζεί έλα κνλνπάηη 

ρακειήο ζχλζεηεο αληίζηαζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνηηκεζεί απφ ην θεξαπληθφ 

ξεχκα ζε ζρέζε κε ηα πςειφηεξεο αληίζηαζεο κνλνπάηηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα 

πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, φπσο ην μχιν, ην ζθπξφδεκα, ε πέηξα [3]. 
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Έλα ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο απνθηά ηελ θιάζε ηνπ απφ ην 

αληίζηνηρν επίπεδν πξνζηαζίαο ην νπνίν θαιείηαη λα θαιχςεη. Έηζη δηαθξίλνπκε ζε 

πξψηε θάζε ΑΠ Ⅰ-Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ θιάζεο [3]. 

Ζ βαζηθή δηάθξηζε ηνπ ΑΠ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επί ηεο θαηαζθεπήο : 

● Απνκνλσκέλν απφ ην θηίξην. 

● Με απνκνλσκέλν απφ ην θηίξην. 

ηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ην εμσηεξηθφ ΑΠ, κπνξεί λα είλαη ζε επαθή 

κε ηελ θαηαζθεπή πνπ ρξήδεη πξνζηαζίαο. Όηαλ φκσο, νη ζεξκηθέο επηπηψζεηο ζην 

ζεκείν ηνπ πιήγκαηνο ή ζηνπο αγσγνχο πνπ δηαξξένληαη απφ θεξαπληθφ ξεχκα, 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηελ θαηαζθεπή πνπ ρξήδεη πξνζηαζίαο ή ζην 

πεξηερφκελν ηεο, ηφηε, ζπλίζηαηαη λα ππάξρεη απφζηαζε κεηαμχ ησλ αγσγψλ ηνπ 

ΑΠ, θαη εχθιεθησλ επηθαλεηψλ, εγθαηάζηαζε δειαδή απνκνλσκέλνπ ΑΠ [3]. 

Απνκνλσκέλν ΑΠ νξίδεηαη σο ην ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ ηφζν ε ζπιιεθηήξηα 

εγθαηάζηαζε φζν θαη ην ζχζηεκα αγσγψλ θαζφδνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα έηζη ψζηε ε 

νδφο ξνήο ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ θαηαζθεπή πνπ 

ρξίδεη πξνζηαζίαο. Σππηθέο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπψλ πνπ ρξήδνπλ εγθαηάζηαζε 

απνκνλσκέλνπ ΑΠ είλαη θαηαζθεπέο κε εχθιεθηε επηθάιπςε, εχθιεθηνπο ηνίρνπο 

θαη κε θίλδπλν έθξεμεο ή ππξθαγηάο. Δγθαηάζηαζε απνκνλσκέλνπ ΑΠ ζπλίζηαηαη 

θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κειινληηθά αιιαγέο, είηε 

ζηελ δνκή ή ην πεξηερφκελν ηεο ππφ πξνζηαζία θαηαζθεπήο, είηε αιιαγή ζηελ 

ρξήζε ηεο. Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο 

χπαξμεο ρψξνπ. Έηζη ε εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ΑΠ, πεξηνξίδεηαη ζε θαηαζθεπέο κε 

ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο απφ πηζαλφ θεξαπληθφ πιήγκα, φπσο απνζήθεο θαπζίκσλ 

θαη ππξνκαρηθψλ [3]. 

Σα θχξηα κέξε ηνπ εμσηεξηθνχ ΑΠ έηλαη : 

● Σν ζπιιεθηήξην ζχζηεκα 

● Σν ζχζηεκα αγσγψλ θαζφδνπ 

● Σν ζχζηεκα γείσζεο 

Δπίζεο κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ ΑΠ κπνξεί λα απνηεινχλ θαη θπζηθά κεηαιιηθά 

ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ ηα νπνία εθφζνλ πιεξνχλ θαζνξηζκέλα θξηηήξηα κπνξνχλ λα 

πεξηιεθζνχλ ζηα παξαπάλσ ππνζπζηήκαηα. Ζ ρξήζε ηέηνησλ ζηνηρείσλ βειηηψλεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ΑΠ [3]. 

Χο πξνο ηε θπζηθή πινπνίεζε ηνπ ζπιιεθηήξηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αθνξά ζηελ 

ππνδνρή ηνπ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο θαη θξίλεηαη, επνκέλσο, σο επηηπρήο εάλ κπνξεί 

λα δψζεη “έγθαηξα” ζπλδεηηθφ νρεηφ, πξηλ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο ππφ 

πξνζηαζία θαηαζθεπήο, ψζηε ν θεξαπλφο λα πιήμεη απηήλ (ηε δηάηαμε) θαη ελ 

ζπλέρεηα ην θεξαπληθφ ξεχκα λα νδεγεζεί κε αζθάιεηα πξνο ηε γε. Ο ππνινγηζκφο 



53 
 

θαη ε θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ αιεμηθέξαπλσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

παξαθάησ απαηηήζεηο [3]: 

● Ζιεθηξηθή αζθάιεηα. 

● Μεραληθή αληνρή. 

● Πξνζηαζία έλαληη ζθσξηάζεσο. 

● Απνθπγή ππεξζεξκάλζεσο ησλ αγσγψλ. 

● Πξνζαξκνγή ζηηο αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο. 

● Οηθνλνκία δαπαλψλ εγθαηαζηάζεσο θαη ζπληεξήζεσο. 

Ζ εμσηεξηθή αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ησλ εγθαηαζηάζεσλ δελ εμαζθαιίδεη 

απηφθιεηα απφ ηνλ θεξαπληθφ θίλδπλν θαη πιήγκα. πλέρεηα θαη ζπκπιήξσζε ηεο 

εμσηεξηθήο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο απνηειεί ε εζσηεξηθή αληηθεξαπληθή 

πξνζηαζία. Ο ζρεδηαζκφο ηεο αθνξά αθελφο ζηνλ ζρεδηαζκφ εληφο ηεο θαηαζθεπήο 

κηαο ζεηξάο δσλψλ πξνζηαζίαο (LPZ – Lighting Protection Zones) θαη αθεηέξνπ ζε 

κηα ζεηξά απφ πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ σο ζθνπφ έρνπλ ηεο απνηξνπή δεκηνπξγίαο 

επηθίλδπλσλ ζπηλζήξσλ κεηαμχ ησλ αγσγψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ΑΠ θαη ησλ θπζηθψλ 

κεξψλ απηνχ, ηα νπνία ππνδέρνληαη ην θεξαπληθφ ξεχκα θαη ην δηνρεηεχνπλ πξνο ηε 

γε θαη ησλ εζσηεξηθψλ κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη ζπζηεκάησλ ηεο θηηξηαθήο 

 εγθαηάζηαζεο [3].  

Γηα ηελ επηηπρή απνηξνπή ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ ζα πξέπεη είηε λα 

ζρεδηάδεηαη ην εμσηεξηθφ ΑΠ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κεηψλεηαη ην ξεχκα πνπ 

δηαξξέεη ηνπο αγσγνχο θαζφδνπ είηε λα εμαζθαιίδεηαη ηζνδπλακηθή ζχλδεζε ή 

απνκφλσζε ησλ κεξψλ ππφ κεγάιε δηαθνξά δπλακηθνχ ιφγσ θεξαπληθνχ ξεχκαηνο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα γίλεη ιφγνο θαη εθαξκνγή ηνπ πεξηνξηζηή θξνπζηηθήο (SPD), ην 

νπνίν είλαη κηα ζπζθεπή πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα πεξηνξίδεη ηελ θξνπζηηθή 

ππέξηαζε κεηαμχ δχν ηκεκάησλ φπσο ζπηλζεξηζηήο (SG – Spark Gap) θαη βαξίζηνξ 

κεηάιινπ - νμεηδίνπ (MOV – Metal Oxide Varistor) [3]. 

Σν θεξαπληθφ ξεχκα απφ ηελ άιιε σο πεγή θηλδχλνπ είλαη έλα θαηλφκελν πςειήο 

ελέξγεηαο. πγθξηλφκελε ε ελέξγεηα πνπ εθιχεηαη απφ έλα θεξαπλφ (πνιιέο 

εθαηνληάδεο MJ) κε ηελ ελέξγεηα ησλ επαίζζεησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ (θπξίσο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ηεο ηάμεο ησλ mJ), γίλεηαη αληηιεπηφ φηη επηπιένλ κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία απηψλ ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ. Ζ 

πξνζηαζία απηή ζπλίζηαηαη ζηελ απνηξνπή εηζεξρφκελσλ θεξαπληθψλ ππεξηάζεσλ 

κέζα ζε κηα θηηξηαθή εγθαηάζηαζε θαη ζε θάζε LPZ πεξαηηέξσ, θαζψο θαη ζηελ 

ζσξάθηζε απφ ηελ αλάπηπμε επαγσγηθψλ ηάζεσλ θαη ηελ απεπζείαο 

ειεθηξνκαγλεηηθή επίδξαζε. Σα παξαπάλσ ζπληζηνχλ κέηξα πξνζηαζίαο απφ ηνλ 

θεξαπληθφ ειεθηξνκαγλεηηθφ παικφ (LEMP – Lighting Electromagnetic Palse) [3]. 
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4.2 Σο ςυλλεκτόριο ςύςτημα και μϋθοδοι προςδιοριςμού 

προςτατευμϋνησ περιοχόσ 

4.2.1 Γενικϊ 
 

Σν ζπιιεθηήξην ζχζηεκα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ δηάθξηζεο ηνπ ηχπνπ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ΑΠ θαη δηαθξίλεηαη αλάινγα κε ηελ πινπνίεζε [3]: 

● Απφ αθίδεο (θαη κεκνλσκέλνπο ηζηνχο) 

● Σεηακέλα ζχξκαηα 

● Απφ θισβνχο ζπιινγήο 

    Σα ζηνηρεία ηνπ ζπιιεθηεξίνπ ζπζηήκαηνο εγθαζίζηαληαη θπξίσο ζηα εθηεζεηκέλα 

αλψηεξα άθξα ελφο θηηξίνπ κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κηαο πξνζηαηεπκέλεο δψλεο 

πνπ πεξηιακβάλεη ην θηίξην θαη ηηο απφκεξνπο θαηαζθεπέο. Οη κέζνδνη πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγήο είλαη [3]: 

● ε κέζνδνο ηεο γσλίαο πξνζηαζίαο 

● ε κέζνδνο ηνπ θισβνχ αλνίγκαηνο 

● ε κέζνδνο ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο 

Όιεο νη κέζνδνη είλαη ηζνδχλακεο. Γεληθά φκσο ε κέζνδνο ηεο γσλίαο πξνζηαζίαο 

είλαη θαηάιιειε γηα κηθξά θηίξηα θαη θηίξηα απινχ ζρήκαηνο, ε κέζνδνο ηνπ θισβνχ 

αλνίγκαηνο θαηάιιειε γηα θηίξηα κε επίπεδεο επηθάλεηεο θαη ε κέζνδνο ηεο 

θπιηφκελεο ζθαίξαο γηα ζχλζεηνπ ζρήκαηνο θηίξηα θαη θαηαζθεπέο [3]. 

    Γηα θάζε θιάζε ηνπ ΑΠ δίλνληαη θαη νη απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ 

πίλαθεο : 

 

Πίλαθαο 4.1 : Μέγηζηεο ηηκέο ηεο αθηίλαο ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο, ην άλνηγκα ηνπ 

πιέγκαηνο ηνπ θισβνχ θαη ηεο γσλίαο πξνζηαζίαο αληηζηνίρσο κε ηελ θιάζε ηνπ 

ΑΠ [3]. 
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ρήκα 4.1 : Γσλία πξνζηαζίαο αλάινγα κε ηελ θιάζε ηνπ ΑΠ θαη ην χςνο ηεο 

αθίδαο [21]. 

 

4.2.2 Μϋθοδοσ γωνύασ προςταςύασ 
 

Όινη νη αγσγνί ζπιινγήο, αθίδεο, ηζηνί θαη θαιψδηα ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη, ψζηε φια ηα ζεκεία ηεο θαηαζθεπήο λα πεξηθιείνληαη ζηελ πεξηνρή 

πξνζηαζίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ γσλία πξνζηαζίαο. Ζ γσλία πξνζηαζίαο δίδεηαη 

απφ ην ζρήκα 4.1, κε χςνο H, ην χςνο ηνπ ζεκείνπ ζπιινγήο πάλσ απφ ην επίπεδν 

ηεο πξνζηαηεπφκελεο επηθάλεηαο. Έλα κνλαδηθφ ζεκείν ζπιινγήο (πεξίπησζε 

αθίδαο) δεκηνπξγεί έλαλ θψλν πξνζηαζίαο (ζρήκα 4.2), έηζη αλάινγα κε ην 

ζεσξνχκελν απηφ χςνο ε γσλία πξνζηαζίαο κεηαβάιιεηαη [3]. 
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ρήκα 4.2 : Γσλία πξνζηαζίαο ζεσξνχκελε γηα δηαθνξεηηθά χςε επηπέδσλ 

πξνζηαζίαο [3]. 

ηελ πεξίπησζε ηεηακέλσλ θαισδίσλ θαη θισβψλ ην ζρήκα πξνζηαζίαο 

κεηαβάιιεηαη αλάινγα, κε ηελ ίδηα ινγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θψλνπ κε ηελ επηδίσμε 

λα παξακέλεη ε πεξηβάιινπζα ηνπ θηηξίνπ ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή [3]. 

Ζ γσλία πξνζηαζίαο έρεη γεσκεηξηθά φξηα θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε 

αθίδεο πνπ μεπεξλνχλ ην κήθνο ηεο αληίζηνηρεο αθηίλαο ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο r [3]. 

 

4.2.3 Μϋθοδοσ του κλωβού ανούγματοσ 
 

Έλαο κεηαιιηθφο θισβφο κε αλνίγκαηα κηθξφηεξεο δηάζηαζεο w πξνζηαηεχεη 

φηη βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Σν w θπκαίλεηαη απφ 5m έσο 20m, αλάινγα κε ηελ 

ζηάζκε πξνζηαζίαο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1 (ρήκα 4.3) [3]. 
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ρήκα 4.3 : Πξνζηαζία θηηξίνπ κε ηε κέζνδν ηνπ θισβνχ αλνίγκαηνο κε κήθνο w [3]. 

 

Έλα θηίξην πξνζηαηεχεηαη κε ηε κέζνδν απηή, φηαλ νηη αγσγνί πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνπο θισβνχο ηνπνζεηνχληαη [3]: 

 ζηηο αθκέο ηεο νξνθήο 

 ζηηο πξνεμνρέο ηεο νξνθήο 

 ζηηο γξακκέο ηεο ηνκήο ησλ θεθιηκέλσλ επηθαλεηψλ ηεο νξνθήο εθφζνλ ε 

θιίζε ππεξβαίλεη ην 1/10. 

Ζ δηάζηαζε ηνπ w δελ μεπεξλά ηηο ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.1. 

 Σν δίθηπν ηνπ ζπιιεθηήξηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε ην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ λα ζπλαληά ηνπιάρηζηνλ δχν ρσξηζηέο 

κεηαιιηθέο νδεχζεηο πξνο ην ζχζηεκα γείσζεο. 

 Κακία κεηαιιηθή εγθαηάζηαζε δελ πξνεμέρεη ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ ρψξνπ 

απφ ηα ζπιιεθηήξηα ζπζηήκαηα. 

 Οη αγσγνί ηνπ ζπιιεθηήξηνπ ζπζηήκαηνο αθνινπζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

ζχληνκεο θαη επζείεο νδεχζεηο. 
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4.2.4 Μϋθοδοσ κυλιόμενησ ςφαύρασ 
 

Με ηε κέζνδν απηή επηδηψθεηαη ε θάιπςε φισλ ησλ εθηεζεηκέλσλ επηθαλεηψλ 

ελφο θηηξίνπ κε αγσγνχο ζχιιεςεο ζε θισβφ ή αθίδεο σο εμήο : θαηαζθεπάδεηαη 

κνληέιν ηνπ θηηξίνπ (ππφ θιίκαθα 1:100 έσο 1:500). Με ηελ ίδηα θιίκαθα 

θαηαζθεπάδεηαη ζθαίξα αθηίλαο r πνπ ζηελ νπζία είλαη ε απφζηαζε δηάζπαζεο, ε 

απφζηαζε δειαδή απφ ηελ νπνία αλεξρφκελνο θεξαπληθφο νρεηφο ζα δεκηνπξγεζεί 

πάλσ ζηελ θαηαζθεπή πξνθεηκέλνπ λα ελσζεί κε ηνλ θαηεξρφκελν ( ε ηηκή ηεο r 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 4.1) [3]. 

ην θέληξν απηήο ηεο ζθαίξαο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ε θεθαιή 

θαηεξρφκελνπ νρεηνχ πνπ έρεη πιεζηάζεη ην θηίζκα ή ην έδαθνο ζε απφζηαζε r. Ζ 

ζθαίξα θπιίεηαη ζε φιεο ηηο δπλαηέο δηεπζχλζεηο γχξσ θαη πάλσ απφ ην πξνο 

πξνζηαζία θηίζκα [3]. 

Δάλ θαηά ηελ θίλεζε ηεο έξρεηαη ζε επαθή κφλν κε ζηνηρεία ηεο δηάηαμεο 

αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, έρεη θαιψο. Αληηζέησο, απαηηείηαη ζπκπιήξσζε ηεο 

δηάηαμεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, εθφζνλ ε ζθαίξα έξρεηαη ζε επαθή κε ηκήκαηα 

ηνπ ππφ πξνζηαζία θηίζκαηνο. Ο  ρψξνο ή ε πεξηνρή ηνπ θηηξίνπ πνπ δελ έξρεηαη ζε 

επαθή κε ηελ θπιηφκελε ζθαίξα ζεσξείηαη πξνζηαηεπκέλνο [3]. 

Ζ κέζνδνο ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη σο επί 

ην πιείζηνλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία εηδηθψλ θαηαζθεπψλ (γέθπξεο 

θαισδησηέο, πχξγνη ηειενξάζεσο) θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ΑΠ ζε κία ζχλζεηε 

θαηαζθεπή (ρήκα 4.4) [3]. 
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ρήκα 4.4 : Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο θπιηφκελεο ζθαίξαο αθηίλαο r ζε θαηαζθεπή 

κε παξαθείκελε πςειή θακηλάδα. ε φζα ζεκεία ε θπιηφκελε ζθαίξα εθάπηεηαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπνζεηνχληαη ζπιιεθηήξηνη αγσγνί. Ζ ζθαίξα θπιίεηαη ζε θάζε δπλαηή 

θαηεχζπλζε. Σν κήθνο ηεο αθηίλαο r δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4.1 [3]. 
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5 υςτόματα εντοπιςμού κεραυνοπτώςεων 
 

5.1 Γενικϊ 
 

Οη κέζνδνη θαηαγξαθήο θεξαπλνπηψζεσλ βαζίδνληαη ζην γεγνλφο φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα πνπ κία ειεθηξηθή εθθέλσζε έξρεηαη ζε επαθή κε ην έδαθνο εθπέκπεηαη 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ρακειήο ζπρλφηεηαο (ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 5 - 

15 kHz) ε νπνία θαη δηαδίδεηαη ζθαηξηθά απφ ηελ ηνπνζεζία ηνπ ζπκβάληνο κε ηελ 

ηαρχηεηα ηνπ θσηφο. Σν ζχζηεκα ZEY εθκεηαιιεχεηαη ην γεγνλφο φηη ε 

θπκαηνκνξθή ("sferic") ηεο αθηηλνβνιίαο ζε θάζε έλα ζπκβάλ είλαη κνλαδηθή θαη έηζη 

εάλ δηαζέηνπκε ηνπιάρηζηνλ κία θεξαία κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε ηα ζήκαηα απφ 

δχν δηαθνξεηηθά ζπκβάληα. Γηα λα θαηαγξαθεί φκσο ε αθξηβήο ηνπνζεζία κίαο 

ειεθηξηθήο εθθέλσζεο λέθνπο - εδάθνπο ηειηθά ρξεηάδνληαη ηέζζεξηο ζηαζκνί. Όηαλ 

έλαο θεξαπλφο ρηππήζεη ην έδαθνο ε θπκαηνκνξθή πνπ εθπέκπεηαη θαηαγξάθεηαη 

απφ φινπο ηνπο επίγεηνπο ζηαζκνχο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. 

Έηζη δχν δηαθνξεηηθνί ζηαζκνί θαηαγξάθνπλ ηελ θπκαηνκνξθή ζε ρξνληθή ζηηγκή ε 

νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ην ζεκείν ηνπ ζπκβάληνο. Σφηε ην 

θέληξν ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέηεη έλαλ ζηαζκφ σο «ζηαζκφ αλαθνξάο» θαη ηνπ 

απνδίδεη κεδεληθή δηαθνξά ρξφλνπ άθημεο ηνπ ζήκαηνο ελψ παξάιιεια ππνινγίδεη 

ηηο αληίζηνηρεο δηαθνξέο ηνπ ρξφλνπ άθημεο ησλ ππνινίπσλ ζηαζκψλ κε βάζε ην 

ζηαζκφ αλαθνξάο. ηε ζπλέρεηα ππνινγίδεη ηνλ θνηλφ γεσκεηξηθφ ηφπν ησλ ζεκείσλ 

γηα ηα νπνία ε δηαθνξά άθημεο ηνπ ζήκαηνο κεηαμχ ηνπ ζηαζκνχ αλαθνξάο θαη ελφο 

άιινπ ζηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ είλαη ν ίδηνο. Σα ζεκεία απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε κία 

ππεξβνιή. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε ζηαζκφ θαη ηειηθά ην ζεκείν πνπ 

ζεκεηψζεθε ε ειεθηξηθή εθθέλσζε ηαπηίδεηαη κε ην ζεκείν ηνκήο φισλ ησλ 

ππεξβνιψλ. Βέβαηα, ε ζέζε ηνπ ζεκείνπ θεξαπλφπησζεο, επεηδή ππεηζέξρνληαη 

δηάθνξα ζθάικαηα, πξνζδηνξίδεηαη κε θάπνηα αλαθξίβεηα, θαη ην ζεκείν πηψζεο ηνπ 

θεξαπλνχ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ κηαο θπθιηθήο πεξηνρήο κε αθηίλα πεξίπνπ 2-3 

ρικ [19]. 

 

5.2 υςτόματα εντοπιςμού κεραυνοπτώςεων ανϊ τον κόςμο 
 

Οη ειεθηξηθέο εθθελψζεηο θαηαγξάθνληαη απφ αξθεηνχο θξαηηθνχο ή δηεζλείο 

ζπλήζσο νξγαληζκνχο. Ζ ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ πέξα 

απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, είλαη ρξήζηκε θαη απαξαίηεηε ζηελ αεξνλαπηηιία, ζηνλ 

ζρεδηαζκφ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θιπ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζπζηήκαηα 

εληνπηζκνχ θεξαπλνπηψζεσλ θαη γίλεηαη παξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 
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1. European Cooperation for Lightning Detection – EUCLID 

Σν ζχζηεκα EUCLID είλαη κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ εζληθψλ δηθηχσλ 

αλίρλεπζεο θεξαπλνπηψζεσλ, κε ζηφρν λα εληνπίζνπλ θαη λα αληρλεχζνπλ 

ηνπο θεξαπλνχο ζε φιν ζρεδφλ ηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. Οη ρψξεο νη νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ είλαη ε Ηζπαλία, ε Απζηξία, ην Λνπμεκβνχξγν, ην Βέιγην, ε 

Οιιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Διβεηία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηξιαλδία, ε Σζερία, 

ε Πνισλία, ε Οπγγαξία, ε Ηηαιία, ε ινβελία, ε Κξναηία, ε εξβία, ε Βνζλία, 

ην Μαπξνβνχλην, ε Πνξηνγαιία, ε Γαιιία, ε Ννξβεγία, ε νπεδία, ε 

Φηλιαλδία, ε Ληζνπαλία, ε ινβαθία θαη ε Γαλία. Απηή ηε ζηηγκή ην πιήξεο 

δίθηπν απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 147 αηζζεηήξεο ζε απηέο ηηο 27 ρψξεο, 

ζπκβάιινληαο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θεξαπλψλ. Γέλ παξέρνληαη δεδνκέλα γηα 

ηελ Διιάδα κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο EUCLID [26]. 

2. Blitzortung.org 

Σν “Blitzortung.org” είλαη έλα δίθηπν εληνπηζκνχ θεξαπλψλ ην νπνίν 

εληνπίδεη ηηο ειεθηξηθέο εθθελψζεηο κε δέθηεο VFL. Δίλαη κία θνηλφηεηα ε 

νπνία απνηειείηαη απφ, ρεηξηζηέο κεηεσξνινγηθψλ ζηαζκψλ νη νπνίνη 

ζηέιλνπλ ηα δεδνκέλα ηνπο ζηνπο δηαθνκηζηέο ππνινγηζηψλ, 

πξνγξακκαηηζηέο πνπ αλαπηχζζνπλ αιγνξίζκνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ 

απεηθφληζε ζέζεσλ θεξαπλφπησζεο θαη απφ αλζξψπνπο πνπ βνεζνχλ κε 

θάζε ηξφπν γηα λα δηαηεξεζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν δίθηπν 

απνηειείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 500 αηζζεηήξεο αλίρλεπζεο θεξαπλψλ. 

Οη πεγέο ησλ ζεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη είλαη γεληθά ειεθηξηθέο εθθελψζεηο 

[25].  

Με ηνλ φξν VLF (VeryLowFrequency) αλαθέξεηαη ζηελ πεξηνρή 

ζπρλνηήησλ 3 έσο 30 kHz. Με ηελ βνήζεηα ησλ δεθηψλ GPS, νη δέθηεο 

θαηαρσξνχλ κε αθξίβεηα κηθξνδεπηεξνιέπησλ θαη απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ ζηνπο θεληξηθνχο επεμεξγαζηέο ηνπ δηθηχνπ. Με απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο ζηαζκνχο απνηππψλεηαη κε ζθάικα ιίγσλ 

ρηιηνκέηξσλ [2-3 ρικ] ε ζέζε θάζε ειεθηξηθήο εθθέλσζεο. Ζ πεξίνδνο 

θαηαγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπλερήο θαη δηαξθήο, απφ ην 2008 έσο 

θαη ζήκεξα. Σα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ζχγθξηζε ζηελ εξγαζία καο, 

είλαη ρξσκαηηθνί ράξηεο κε ζρεηηθά ρακειή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Δπηπιένλ, 

ππάξρεη ζεκαληηθή αλαθξίβεηα ζηα δεδνκέλα γηα ηελ ρψξα καο, δηφηη ζην 

ράξηε (ζρήκα 5.1) βιέπνπκε φηη, ελψ ζα έπξεπε ε δπηηθή Διιάδα λα έρεη ην 

ίδην πεξίπνπ ρξψκα κε πεξηνρέο κεγίζηνπ ηεο Γεξκαλίαο (βι. ζρήκα 5.2), 

παξαηεξνχκε φηη θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη [25]. 
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ρήκα 5.1 : Υάξηεο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Δπξψπεο [25]. 
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ρήκα 5.2 : Υάξηεο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Γεξκαλίαο [27] 
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3. LightningMaps.org 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα νπηηθνπνηεί θαη δηαλέκεη ηα παξαπάλσ 

δεδνκέλα, πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ηελ θνηλφηεηα Blitzortung.org, κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, γηα παξάδεηγκα σο επηθάιπςε ζε 

δνξπθνξηθέο εηθφλεο ή άιιεο γεσγξαθηθέο απεηθνλίζεηο δηαθφξσλ πεξηνρψλ 

ή θαη θξαηψλ ηεο Γεο. 

4. Lightning.nsstc.nasa.gov 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα είλαη δεκηνπξγία κηαο νκάδαο εξεπλεηψλ 

ηεο NASA, ε νπνία απνηειείηαη σο επί ησλ πιείζηνλ απφ επηζηήκνλεο θαη 

κεραληθνχο. ην πιαίζην ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, ηα κέιε ηεο 

νκάδαο εξεπλνχλ ηα αίηηα θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ θεξαπλψλ, θαζψο θαη 

αλαιχνπλ κηα επξεία πνηθηιία κεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ειεθηξηθέο 

εθθελψζεηο. Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο νκάδαο είλαη λα 

θαζνξίζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ειεθηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

θαηαηγίδσλ. Γηα λα ην επηηχρνπλ απηφ έρνπλ ζρεδηάζεη θαη θαηαζθεπάζεη 

αξθεηνχο ηχπνπο επίγεησλ, ελαέξησλ θαη δηαζηεκηθνχο αηζζεηήξεο νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θεξαπλψλ θαη ηελ θαηαγξαθή έηζη 

ηεο ειεθηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαηγίδσλ. Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

έρνπλ νπηηθνπνηεζεί ζ‟ έλα παγθφζκην ράξηε αξηζκνχ θεξαπλνπηψζεσλ. 

Τπάξρνπλ δεδνκέλα θαη ράξηεο κε ηθαλνπνηεηηθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα γηα φιε 

ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο [14]. 
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ρήκα 5.3 : Παγθφζκηνο ράξηεο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ αλά Km2 θαη έηνο [14]. 

5. Vaisala Global Lightning Dataset GLD360 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη κία εθαξκνγή ηεο εηαηξείαο 

VAISALA.COM πνπ παξέρεη κε πιεξσκή δεδνκέλα θεξαπλνπηψζεσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, γηα ηελ αθξηβή θαη έγθαηξε αλίρλεπζε αληίμνσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ. Σα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη αλήθνπλ ζ‟ έλα παγθφζκην δίθηπν 

αηζζεηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Vaisala. Σα δεδνκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δελ είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκα. Τπάξρνπλ ειεχζεξα δηαζέζηκνη παγθφζκηνη 

ρξσκαηηθνί ράξηεο, ρσξίο ηθαλνπνηεηηθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα [16]. 
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ρήκα 5.4 : Παγθφζκηνο ράξηεο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ VAISALA [16]. 
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5.3 ύςτημα ΣΑΛΩ 

Σν πξφγξακκα TALOS (Thunder And Lightning Observing System) ηνπ Δζληθνχ 

Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ (ΔΑΑ) ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηε Γξάζε Αξηζηεία ΗΗ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Tερλνινγίαο (κε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) θαη απνζθνπεί ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ 

θαηαγξαθήο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο ZEUS γηα ηε κειέηε ησλ θεξαπληθψλ 

εθθελψζεσλ πάλσ απφ ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κειεηάηαη ε θιηκαηνινγία ηεο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί 

έλα ζχζηεκα άκεζεο βξαρππξφζεζκεο πξφγλσζεο ηεο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαζψο θαη έλα εξγαιείν ππνινγηζκνχ θαη πξφγλσζεο ηεο θεξαπληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο επφκελεο 72 ψξεο [19].  

Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη ζε πέληε ελφηεηεο εξγαζίαο (ΔΔ) : 

● ΔΔ1 Κιηκαηνινγία θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα. 

● ΔΔ2 Άκεζε θαη βξαρππξφζεζκε πξφγλσζε θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(nowcasting / very-shorttermforecasting). 

● ΔΔ3 Πξφγλσζε θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο κέρξη 72 ψξεο. 

● ΔΔ4 Βειηίσζε ησλ πξνγλψζεσλ βξνρήο κέζσ αθνκνίσζεο δεδνκέλσλ 

θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

● ΔΔ5 Γηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Σν πξψην ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο TALOS, αθνξά ζηελ αλάιπζε 

ηεο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο πάλσ απφ ηελ Διιάδα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε 

δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ ην δίθηπν εληνπηζκνχ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ ZEUS 

ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ. Ζ αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ παξαγσγή 

ηζνθεξαπληθψλ κεληαίσλ θαζψο θαη εκεξήζησλ ραξηψλ, αμηνπνηψληαο έλα πιήξεο 

δεθαεηέο ζχλνιν δεδνκέλσλ πνπ εθηείλεηαη απφ ην 2005 σο θαη ην 2014. ηα πιαίζηα 

ηεο αλάιπζεο, πξαγκαηνπνηήηαη  ε ζπζρέηηζε ηεο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ησλ ηδηαίηεξσλ θπζηνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθφξσλ πεξηνρψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηνπ ηχπνπ ηεο βιάζηεζεο, ηνπ πςνκέηξνπ θαη ηεο θιίζε ηνπ εδάθνπο. 

Παξάιιεια ζα γίλεη ζπζρέηηζε ηεο ρσξηθήο θαη ρξνληθήο θαηαλνκήο ηεο θεξαπληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο αεξνιπκάησλ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

αλαηνιηθήο κεζνγείνπ θαη ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

Διιάδα θαη ηηο αζηηθέο πεξηνρέο [19].  

Ο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ειεθηξηθψλ εθθελψζεσλ είλαη δηηηφο. 

Αξρηθά είλαη ε επηζθφπεζε ηεο ηξέρνπζαο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο πάλσ απφ 

πεξηνρέο θαη αζηηθά θέληξα, θάλνληαο ρξήζε θιαζηθψλ ραξηψλ ειεθηξηθψλ 

εθθελψζεσλ θαη πηλάθσλ. ηε ζπλέρεηα, ην δίθηπν αλίρλεπζεο θεξαπλψλ ZEUS θαη 

ινγηζκηθφ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θνηλνχ γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο ζπζηήκαηνο βξαρππξφζεζκεο άκεζεο πξφγλσζεο (nowcasting) ησλ πεξηνρψλ 

πνπ ελδέρεηαη λα πιεγνχλ απφ θεξαπληθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηα επφκελα 30 σο 60 
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ιεπηά. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία, ε ζηαηηζηηθή επαιήζεπζε θαη ε παξνρή 

ελφο επηρεηξεζηαθνχ εξγαιείνπ πξφβιεςεο ην νπνίν ζα πξνβάιιεη ηε ζέζε θαη 

θίλεζε ησλ θαηαηγίδσλ θαζψο θαη ηε ζρεηηδφκελε θεξαπληθή δξαζηεξηφηεηα. ηφρνο 

είλαη ε κέζνδνο λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί φρη κφλν πάλσ απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο [19].  

H δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρππξφζεζκεο πξφγλσζεο (nowcasting) ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί θεξαπληθή δξαζηεξηφηεηα ζα ζπλνδεπηεί 

κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο πξφγλσζεο θαηξνχ πνπ ήδε εθηειείηαη ζην 

ΔΑΑ κέζσ ηεο δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο πξφβιεςεο θαηαηγίδσλ θαη θεξαπληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ επνκέλσλ 72 σξψλ. Απηφ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ 

ελφο δείθηε ν νπνίνο ζα βαζίδεηαη ζε παξακέηξνπο κηθξνθπζηθήο λεθψλ φπσο απηνί 

ππνινγίδνληαη απφ ην πξνγλσζηηθφ κνληέιν θαηξνχ WRF [19]. 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη απφ ην δίθηπν αλίρλεπζεο 

αζηξαπψλ ΕΔΤ ην νπνίν ιεηηνπξγεί ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ. Σν δίθηπν 

πεξηιακβάλεη έμη δέθηεο ζηελ Δπξψπε (Chibolton ζηελ Αγγιία, Roskilde ζηε Γαλία, 

Ηάζην ζηε Ρνπκαλία, Αιεμάλδξεηα ζηελ Αίγππην, Λάξλαθα ζηελ Κχπξν θαη Mazagon 

ζηελ Ηζπαλία) [19]. 

 

ρήκα 5.5 Γίθηπν αηζζεηήξσλ ΕΔΤ [19].  
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Έπεηηα απφ κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε ηελ επηθχξσζε 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρεη ην πξφγξακκα ΕΔΤ παξνπζηάδνληαη ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα [17]. 

 Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ ζθάικαηνο ηεο αθξηβήο ηνπνζεζίαο ηεο 

θεξαπλφπησζεο παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη ζθάικα ηεο ηάμεο ησλ 6,8 ρικ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ γηα έλα ζχζηεκα πνπ 

απνηειείηαη απφ 6 αηζζεηήξεο [17]. 

Όζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα ηεο θαηαγξαθήο ησλ θεξαπλψλ ηα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ην πξφγξακκα παξνπζηάδεη απψιεηα ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο ηάμεο ησλ 25 %. Χζηφζν ην πξφγξακκα ΕΔΤ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληρλέπεη ηηο θαηαηγίδεο πνπ απνηεινχληαη απφ θεξαπλνχο ζχλλεθν – ζχλλεθν θαζψο 

θαη ζχλλεθν – γεο [17]. 
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6 Γεωχωρικόσ χϊρτησ κεραυνοπτώςεων «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» 

6.1 Γενικϊ 
 

Όπσο έρεη ήδε αλαπηπρζεί ζε πξνεγνχκελν ηκήκα ηεο εξγαζίαο καο, ν 

ζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο βαζίδεηαη ζηελ 

αλακελφκελε ζπρλφηεηα πιεγκάησλ απφ άκεζνπο θεξαπλνχο (Nd), ε νπνία είλαη 

αλάινγε ηεο ππθλφηεηαο θεξαπλψλ (Ng). Ζ ππθλφηεηα θεξαπλψλ (Ng) είλαη ν κέζνο 

φξνο θεξαπληθψλ πιεγκάησλ αλά km2 θαη έηνο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ε 

θαηαζθεπή. Ζ ππθλφηεηα θεξαπλψλ Ng πξνθχπηεη απφ καθξνρξφληα παξαηεξεζηαθά 

δεδνκέλα έκκεζα είηε άκεζα. 

Ο έκκεζνο ηξφπνο ζρεηίδεηαη κε ηνλ κέζν αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο αλά 

έηνο, Td, ζε κηα πεξηνρή, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

δίλνληαη απφ ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. Ο κέζνο φξνο εκεξψλ θαηαηγίδαο αλά έηνο 

ιακβάλεηαη απφ πίλαθεο είηε απφ ζρεηηθνχο ράξηεο, γλσζηνχο σο ηζνθεξαπληθνχο 

ράξηεο. 

Γηα ηελ Διιάδα θαη γηα φζν δηάζηεκα βξίζθνληαλ ζε ηζρχ ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 

1412, ε ππθλφηεηα ησλ θεξαπλψλ πξνέθππηε απφ ηελ ζρέζε: 

Ng = 0,04 Td1,25 

Μεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λένπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 62305-02, ε ππθλφηεηα 

θεξαπλψλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:  

Ng = 0,1 Td.  

εκεηψλεηαη φηη νη δπν παξαπάλσ ηξφπνη ππνινγηζκνχ δίλνπλ αξηζκεηηθά 

απνηειέζκαηα κε κηθξή απφθιηζε κεηαμχ ηνπο γηα αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο κεηαμχ 

25-60 [δηαθνξά κηθξφηεξε απφ 10%]. Γηα αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο κηθξφηεξν απφ 

25, ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 1412 ππνεθηηκά ηελ θεξαπληθή ππθλφηεηα. Δπίζεο, ην ίδην 

Πξφηππν, ππεξεθηηκά ηελ ππθλφηεηα θεξαπλψλ γηα αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο πάλσ 

απφ 60 εκέξεο ην έηνο. 

Ο άκεζνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ πξνθχπηεη απφ ηελ απεπζείαο παξαηήξεζε 

θαη θαηαγξαθή ηεο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κηα πεξηνρή. Οη παξαηεξήζεηο 

απηέο κπνξεί λα γίλνληαη είηε κέζσ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, είηε κε επίγεηα 

ζπζηήκαηα. Με ηελ ρξήζε ησλ δνξπθνξηθψλ ζπζηεκάησλ πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο θεξαπληθψλ εθθελψζεσλ Nt, ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ηφζν νη 

εθθελψζεηο κεηαμχ ησλ λεθψλ (Nc), φζν θαη κεηαμχ λέθνπο θαη εδάθνπο Ng [Nt = Nc 

+ Ng]. Ζ ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ εθθελψζεσλ κε ηελ ππθλφηεηα 

θεξαπλψλ εμαξηάηαη ηζρπξά απφ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο. 

Μηα γεληθή ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελδεηθηηθά ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ε 

εμήο: 
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Ng / Nt= 0,1 + 0,25 sinθ, φπνπ θ: ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηνπ ηφπνπ. 

Ο δεχηεξνο ηξφπνο άκεζεο παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ θεξαπλψλ, 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε δηθηχνπ επίγεησλ δεθηψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθήο θαη κνλαδηθήο 

ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη θάζε θεξαπληθφ πιήγκα ζην έδαθνο. 

Έλα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα ζηε ρψξα καο είλαη ην ΣΑΛΧ, πνπ κε ηελ επεμεξγαζία 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκηνπξγήζεθε ν ράξηεο ππθλφηεηαο θεξαπλψλ ηεο Διιάδαο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. 

6.2 Παραδοχϋσ και δεδομϋνα υπολογιςμού 
 

Σα δεδνκέλα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ράξηε θεξαπληθήο ππθλφηεηαο αληιήζεθαλ 

απφ ηα αξρείν ηζηνξηθψλ θαηαγξαθψλ ηεο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΕΔΤ. Δηδηθφηεξα ην αξρείν θαηαγξαθψλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 

θεξαπλνπηψζεσλ ηεο δεθαεηίαο 2005-2014 ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ 

θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν ηεο Διιάδαο θαη εθηείλεηαη θαη πέξαλ απηήο, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 
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ρήκα 6.1 : Δηθφλα πεξηνρήο πνπ θαιχπηεη ην ζχζηεκα ΕΔΤ [23]. 

Σα δεδνκέλα πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα επεμεξγαζία, πξνέξρνληαη απφ ην 

δηακεξηζκφ ηεο πεξηνρήο παξαηήξεζεο ζε θάλαβν, κε δίθηπν ηεηξαγσληδίσλ πιεπξάο 

1/10 ηεο κνίξαο [δειαδή, κηαο επηθάλεηαο δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 10 × 10 Km2]. ε 

θάζε ηεηξαγσλίδην είλαη δηαζέζηκεο νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο λνηηνδπηηθήο 

αθκήο ηνπ, ε κέζε εηήζηα ππθλφηεηα θεξαπλψλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο απηήο, 

θαζψο θαη νη αληίζηνηρεο κεληαίεο ηηκέο [βι. ελδεηθηηθά ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί]. 
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ρήκα 6.2 : Δηθφλα κηαο πεξηνρήο κε δεδνκέλα απφ ην ζχζηεκα ΕΔΤ [23]. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ε κέζε εηήζηα θεξαπληθή ππθλφηεηα ζε 

θάζε ηεηξαγσλίδην ηνπ δηθηχνπ ΕΔΤ, Nz, δελ είλαη ίζε κε ηελ εηήζηα θεξαπληθή 

ππθλφηεηα Ng. Σα κεγέζε απηά, ζπλδένληαη φκσο κεηαμχ ηνπο κε ηελ ζρέζε: 

Ng = Nz / Eθ, 

φπνπ Δθ, είλαη ε επηθάλεηα ζε km2 ηνπ αληίζηνηρνπ ηεηξαγσληδίνπ ηνπ δηθηχνπ 

ΕΔΤ. 

Ζ παξαπάλσ επηθάλεηα Δθ, δελ είλαη ζηαζεξή, αιιά ιφγσ ηνπ ζρήκαηνο ηεο 

επηθάλεηαο ηεο Γεο, εμαξηάηαη απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, θ, θάζε ηφπνπ. Ζ 

επηθάλεηα απηή, εθθξαζκέλε ζε km2, δίλεηαη απφ ηελ αθφινπζε ζρέζε: 

Δθ = Dθ x Dι, 
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Όπνπ,Dθ ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ ηεηξαγσληδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ 

παξάιιεια ζηνλ κεζεκβξηλφ ηνπ ηφπνπ, θαη Dι ην κήθνο ηεο πιεπξάο ηνπ 

ηεηξαγσληδίνπ πάλσ ζην αληίζηνηρν παξάιιειν ηνπ ηφπνπ. Σα αληίζηνηρα κήθε, 

εθθξαζκέλα ζε km, δίλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο [15]: 

Dθ = 11,113209 - 0,056605 cos(2θ) + 0,000120 cos(4θ) [km] 

Dι = 11,141513 cos(θ) - 0,009455 cos(3θ) + 0,000012 cos (5θ) [km], 

Αληηθαζηζηψληαο ηα πξνεγνχκελα ζηελ παξαπάλσ ζρέζε θαη απαιείθνληαο 

φξνπο ακειεηένπο, θαηαιήγνπκε ζηελ αθφινπζε απινπνηεκέλε έθθξαζε γηα ηελ 

Διιάδα, ε νπνία έρεη πάξα πνιχ θαιή αθξίβεηα [R2 = 0,9996]. 

Δθ = 147,65 - 1,3251 × θ [km2], θ γεσγξαθηθφ πιάηνο ζε κνίξεο. 

Σα δεδνκέλα, δειαδή νη θεξαπλνπηψζεηο, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε 

ηεηξαγσλίδην ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβή, δεδνκέλνπ φηη ε αθξίβεηα 

πξνζδηνξηζκνχ θάζε ζεκείνπ θεξαπλφπησζεο είλαη ηεο ηάμεο κεξηθψλ ρηιηνκέηξσλ 

[2-3km]. Ζ αθξίβεηα απηή έρεη επηβεβαησζεί απφ ζεκεία θεξαπλφπησζεο ζε γλσζηά 

γεσγξαθηθά θαη ρξνληθά ζεκεία [γηα παξάδεηγκα, πεξηζηαηηθφ πηψζεο θεξαπλνχ ζηνλ 

αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Κλσζνχ, ζηηο 29/5/2015, 06.30 UTC, κε απφθιηζε πεξίπνπ 

2km]. 

Γηα ηηο αλάγθεο δεκηνπξγίαο ηνπ ράξηε θεξαπληθήο ππθλφηεηαο ηεο Διιάδαο, 

έγηλε ιεπηνκεξήο δηεξεχλεζε ηεο αληίζηνηρεο ζηάζκεο ζε θάζε δήκν ηεο ρψξαο. Γηα 

ιφγνπο απινπνίεζεο ησλ ππνινγηζκψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα βξηζθφκαζηε ζηελ 

πιεπξά ηεο αζθάιεηαο, ζε θάζε ρσξηθή πεξηνρή δήκνπ αληηζηνηρήζεθε ε κέγηζηε 

θεξαπληθή ππθλφηεηα Ng πνπ εληνπίζηεθε ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ δήκνπ. 

ην ζχλνιν ηεο ρψξαο, ηα φξηα κέγηζηεο θαη ειάρηζηεο θεξαπληθήο 

ππθλφηεηαο Ng, θπκαίλνληαη κεηαμχ 3,6 θαη 0,3 θεξαπλψλ αλά Km2 θαη αλά έηνο, 

αληίζηνηρα. Σα πξνεγνχκελα φξηα αθνξνχλ κφλν πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο θαη ηεο 

λεζησηηθήο ρψξαο θαη δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζαιάζζηεο πεξηνρέο. εκεηψλεηαη, 

φκσο, φηη ε κέγηζηε θεξαπληθή ζηάζκε πνπ θαηέγξαςε ην ζχζηεκα ΕΔΤ, εληνπίδεηαη 

ζην ζαιάζζην ρψξν δπηηθά ησλ ηξνθάδσλ κε Ng = 6,6 s / km2 / y. 
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6.3 Φϊρτεσ και Πύνακεσ 

6.3.1 Φϊρτησ Κεραυνοπτώςεων Ελλϊδασ 
 

Ο ράξηεο ηεο Διιάδαο απνηππψλεη ηα ρσξηθά φξηα ησλ δήκσλ ζχκθσλα κε 

ην πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ». Οη πεξηνρέο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

Αηηηθήο, Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, παξνπζηάδνληαη έλζεηεο ζηνλ ράξηε ζε 

κεγαιχηεξε κεγέζπλζε, γηα ιφγνπο επθξίλεηαο. Ζ ππθλφηεηα θεξαπλψλ 

απνηππψλεηαη κε θαηάιιειε ρξσκαηηθή θιίκαθα ζε νθηψ επίπεδα, αθνινπζψληαο ην 

αληίζηνηρν παξάδεηγκα ηεο Γεξκαλίαο (βι. ζρήκα 5.2). ηνλ ρξσκαηηθφ ράξηε νη 

νλνκαζίεο ησλ δήκσλ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κε ηε ρξήζε δχν ή ηξηψλ γξακκάησλ, θαη 

ε πιήξεο νλνκαζία βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

ρήκα 6.3 : Υάξηεο “ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ” ππθλφηεηαο θεξαπλψλ (Ng), θεξαπλνί αλά Km2 

θαη έηνο (2005-2014) 
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6.3.2 Πύνακασ πυκνότητασ κεραυνών Δόμων Ελλϊδασ 
 

Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, έλαο αλά πεξηθέξεηα, πξνήιζαλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ γηα νιφθιεξε ηελ πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη 

θάζε δήκνο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Σα δεδνκέλα ζε θάζε ζηήιε ηνπ παξαθάησ 

πίλαθα έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα θαη ρξήζε : 

πληνκνγξαθία : Δίλαη ε ζπλνπηηθή αλαγξαθή (κε 2-3 γξάκκαηα) θάζε δήκνπ, 

φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαπάλσ ράξηε. Σα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί αιθαβεηηθά κε βάζε απηφλ ηνλ θσδηθφ. 

Γήκνο : Ζ ζηήιε απηή πεξηιακβάλεη ηελ επίζεκε νλνκαζία θάζε δήκνπ ηεο 

Διιάδαο. ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρεξζφλεζνο ηνπ 

Άζσ. 

MaxNg : Ζ κέγηζηε θεξαπληθή ππθλφηεηα, ζε θεξαπλνχο αλά ηεηξαγσληθφ ρικ. 

θαη έηνο, πνπ θαηαγξάθεθε απφ ην ζχζηεκα ΕΔΤ ζηα ρσξηθά φξηα ηνπ αληίζηνηρνπ 

δήκνπ. 

θ, ι : Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (κήθνο θαη πιάηνο, ζε κνίξεο), ζηηο 

νπνίεο εληνπίζηεθε ε κέγηζηε θεξαπληθή ππθλφηεηα. 
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Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ και Θπάκηρ 

 

ρήκα 6.4 : Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΒΓ Αβδήξσλ 2,0 41,1 24,9 

ΑΛΠ Αιεμαλδξνχπνιεο 2,5 41 25,9 

ΑΡΡ Αξξηαλψλ 2,8 41 25,7 

ΓΗΓ Γηδπκφηεηρνπ 2,6 41,3 26,1 

ΓΟΞ Γνμάηνπ 2,1 41,1 24,3 

ΓΡ Γξάκαο 3,4 41,5 24,3 

ΘΑ Θάζνπ 1,7 40,7 24,7 

ΗΑ Ηάζκνπ 2,3 41,2 25,2 

ΚΑΒ Καβάιαο 2,0 41,1 24,4 

ΚΝΔ Κάησ 
Νεπξνθνπίνπ 

3,0 41,5 24,1 

ΚΟΜ Κνκνηελήο 2,4 41,1 25,5 

ΜΑ Μαξσλείαο - 
απψλ 

2,8 41,1 25,6 

ΜΤ Μχθεο 3,2 41,3 25 

ΝΔ Νέζηνπ 2,3 41,1 24,7 

ΞΑ Ξάλζεο 3,2 41,2 24,8 

ΟΡΑ Οξεζηηάδαο 2,6 41,6 26,3 

ΠΑΓ Παγγαίνπ 2,4 40,7 24,1 

ΠΡΝ Παξαλεζηίνπ 3,6 41,5 24,5 

ΠΡΟ Πξνζνηζάλεο 2,1 41,1 23,8 

ΜΘ ακνζξάθεο 1,5 40,4 25,6 

ΦΛ νπθιίνπ 3,5 41,1 26 

ΣΟ Σνπείξνπ 2,3 41,1 24,7 

Πίλαθαο 6.1 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο. 
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Πεπιθέπεια Αηηικήρ 

 

ρήκα 6.5 : Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 
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ρήκα 6.6 : Δπξχηεξε πεξηνρή Αζελψλ. 

ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΑΚ Αγίσλ 

Αλαξγχξσλ - 
Κακαηεξνχ 

0,9 38 23,7 

ΑΒ Αγίαο Βαξβάξαο 1,2 37,9 23,6 

ΑΓΚ Αγθηζηξίνπ 1,3 37,7 23,3 

ΑΓ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 0,9 37,9 23,7 

ΑΘΖ Αζελαίσλ 0,9 37,9 23,7 

ΑΗΓ Αηγάιεσ 1,2 37,9 23,6 

ΑΗΝ Αίγηλαο 1,4 37,6 23,4 

ΑΛ Αιίκνπ 0,9 37,9 23,7 

ΑΜΑ Ακαξνπζίνπ 0,9 38 23,7 

ΑΠ Αγίαο 
Παξαζθεπήο 

0,9 38 23,8 

ΑΠ Αζπξνπχξγνπ 1,5 38 23,5 

ΑΥ Αραξλψλ 1,3 38,2 23,7 

ΒΑ Βάξεο - Βνχιαο - 
Βνπιηαγκέλεο 

0,8 37,8 23,7 

ΒΡ Βξηιεζζίσλ 0,9 38 23,8 

ΒΤ Βχξσλνο 0,9 37,9 23,7 

ΓΑ Γαιαηζίνπ 0,9 38 23,7 

ΓΛ Γιπθάδαο 0,8 37,8 23,7 
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ΓΗΟ Γηνλχζνπ 1,1 38,1 23,8 

ΓΤ Γάθλεο - 
Τκεηηνχ 

0,9 37,9 23,7 

ΔΛ Διεπζίλαο 1,5 38 23,5 

ΔΛΑ Διιεληθνχ - 
Αξγπξνχπνιεο 

0,9 37,9 23,7 

ΕΧ Εσγξάθνπ 0,9 37,9 23,7 

ΖΛ Ζιηνππφιεσο 0,9 37,9 23,7 

ΗΛ Ηιίνπ 1,3 38 23,6 

ΚΑ Καιιηζέαο 1,2 37,9 23,6 

ΚΑΗ Καηζαξηαλήο 0,9 37,9 23,7 

ΚΔΓ Κεξαηζηλίνπ - 
Γξαπεηζψλαο 

1,2 37,9 23,6 

ΚΖ Κεθηζηάο 1,1 38,1 23,8 

ΚΘΡ Κπζήξσλ 1,1 36,3 22,9 

ΚΡΓ Κνξπδαιινχ 1,2 37,9 23,6 

ΚΡΧ Κξσπίαο 0,7 37,8 23,8 

ΛΑΤ Λαπξεσηηθήο 0,6 37,8 24 

ΛΠ Λπθφβξπζεο - 
Πεχθεο 

0,9 38 23,7 

ΜΑΡ Μαξθνπνχινπ - 
Μεζνγαίαο 

0,6 37,8 23,9 

ΜΔΓ Μεγαξέσλ 1,6 37,9 23,3 

ΜΔΗ Μάλδξαο - 
Δηδπιιίαο 

1,5 38 23,5 

ΜΔΣ Μεηακνξθψζεσο 0,9 38 23,7 

ΜΡΘ Μαξαζψλνο 1,5 38,2 23,9 

ΜΣ Μνζράηνπ - 
Σαχξνπ 

1,2 37,9 23,6 

ΝΖ Νένπ Ζξαθιείνπ 0,9 38 23,7 

ΝΗ Νέαο Ησλίαο 0,9 38 23,7 

ΝΡΔ Νίθαηαο - Αγίνπ 
Ησάλλνπ Ρέληε 

1,2 37,9 23,6 

ΝΜ Νέαο κχξλεο 0,9 37,9 23,6 

ΠΑΗ Παηαλίαο 0,7 37,9 23,8 

ΠΑΛ Παιιήλεο 0,9 38 23,8 

ΠΔΗ Πεηξαηψο 1,2 37,9 23,6 

ΠΔΝ Πεληέιεο 0,9 38 23,9 

ΠΔΡ Πεξηζηεξίνπ 1,3 38 23,6 

ΠΔΣ Πεηξνχπνιεο 1,3 38 23,6 

ΠΟΡ Πφξνπ 1,4 37,5 23,4 

ΠΡΜ Πεξάκαηνο 1,5 37,9 23,5 

ΠΦ Παιαηνχ 
Φαιήξνπ 

1,2 37,9 23,6 

ΠΥ Παπάγνπ - 
Υνιαξγνχ 

0,9 37,9 23,7 

ΡΑΠ Ραθήλαο - 
Πηθεξκίνπ 

0,9 38 23,9 

ΑΛ αιακίλαο 1,8 37,9 23,4 

ΑΡ αξσληθνχ 0,6 37,7 23,9 

Π πεηζψλ 1,2 37,2 23,1 
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ΠΑ πάησλ - 
Αξηέκηδνο 

0,6 37,9 23,9 

ΣΡ Σξνηδελίαο 1,5 37,5 23,3 

ΤΓ Ύδξαο 1,0 37,3 23,3 

ΦΤ Φπιήο 1,3 38,1 23,6 

ΦΥ Φηιαδέιθεηαο - 
Υαιθεδφλνο 

0,9 38 23,7 

ΦΦ Φηινζέεο - 
Φπρηθνχ 

0,9 38 23,7 

ΥΑ Υαιαλδξίνπ 0,9 38 23,7 

ΥΑΗ Υατδαξίνπ 1,3 38 23,6 

ΧΡΠ Χξνπνχ 1,5 38,2 23,8 

Πίλαθαο 6.2 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Αηηηθήο. 
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Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 

 

ρήκα 6.7 : Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ. 



84 
 

ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΔΤ Αγίνπ 

Δπζηξαηίνπ 
1,4 39,4 24,9 

ΗΚ Ηθαξίαο 1,0 37,6 26,3 

ΛΔ Λέζβνπ 1,6 39,3 26,1 

ΛΖΜ Λήκλνπ 2,4 40 25,4 

ΟΗΝ Οηλνπζζψλ 0,7 38,5 26,1 

ΑΜ άκνπ 0,8 37,7 26,5 

ΦΚ Φνχξλσλ 
Κνξζέσλ 

0,8 37,6 26,5 

ΥΗ Υίνπ 0,8 38,4 26,1 

ΦΑ Φαξψλ 0,8 38,5 25,6 

Πίλαθαο 6.3 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Βνξείνπ Αηγαίνπ. 
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Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ 

 

ρήκα 6.8 : Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΓΡ Αγξηλίνπ 2,3 38,7 21,5 

ΑΗΛ Αηγηαιείαο 1,7 38,1 21,9 

ΑΚΒ Άθηηνπ - 
Βφληηζαο 

2,1 38,7 20,7 

ΑΚΡ Αλδξίηζαηλαο - 
Κξεζηέλσλ 

2,2 37,5 21,6 

ΑΚΤ Αλδξαβίδαο - 
Κπιιήλεο 

1,9 37,9 21,4 

ΑΜΛ Ακθηινρίαο 1,5 39 21,3 

ΑΡΟ Αξραίαο 
Οιπκπίαο 

2,9 37,8 21,8 

ΓΑΥ Γπηηθήο Αραΐαο 2,1 37,9 21,5 

ΔΡΤ Δξπκάλζνπ 2,5 37,9 21,6 

ΕΑΥ Εαράξσο 2,2 37,5 21,6 

ΖΛΓ Ήιηδαο 2,8 37,8 21,5 

ΘΔΡ Θέξκνπ 2,5 38,6 21,6 

ΗΠΜ Ηεξάο Πφιεο 
Μεζνινγγίνπ 

2,1 38,5 21,3 

ΚΒΡ Καιαβξχησλ 2,7 37,8 21,9 

ΝΑΤ Ναππαθηίαο 2,0 38,5 21,9 

ΞΖ Ξεξνκέξνπ 1,8 38,7 20,9 

ΠΑΣ Παηξέσλ 1,4 38,1 21,8 

ΠΖ Πελεηνχ 2,0 37,8 21,2 

ΠΤΡ Πχξγνπ 2,7 37,7 21,4 

Πίλαθαο 6.4 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Γπηηθήο Διιάδαο 
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Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ 

 

ρήκα 6.9 : Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΜΤ Ακπληαίνπ 1,5 39 21,3 

ΒΟΗ Βνίνπ 1,6 40,2 21,6 

ΓΡΔ Γξεβελψλ 1,8 39.9 21,2 

ΓΔ Γεζθάηεο 1,6 39,9 21,5 

ΔΟ Δνξδαίαο 1,7 40,4 21,8 

ΚΟΕ Κνδάλεο 2,4 40,4 22 

ΚΣ Καζηνξηάο 1,7 40,4 21,1 

ΝΡ Νεζηνξίνπ 2,1 40,3 20,9 

ΟΡΟ Οξέζηηδνο 1,7 40,4 21,1 

ΠΡΔ Πξεζπψλ 1,3 40,6 21 

ΒΔ εξβίσλ - 
Βειβεληνχ 

1,6 40,1 21,7 

ΦΛ Φιψξηλαο 1,7 40,8 21,5 

Πίλαθαο 6.5 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 



88 
 

Πεπιθέπεια Ζπείπος 

 

ρήκα 6.10 : Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΡΣ Αξηαίσλ 2,6 39,3 20,9 

ΒΣΕ Βφξεησλ 
Σδνπκέξθσλ 

2,6 39,4 20,9 

ΓΚΑ Γεσξγίνπ 
Καξατζθάθε 

2,3 39,3 21,1 

ΓΧΓ Γσδψλεο 2,8 39,4 20,8 

ΕΑ Εαγνξίνπ 2,3 39,7 20,8 

ΕΖ Εεξνχ 2,7 39,3 20,8 

ΕΗ Είηζαο 2,5 39,6 20,5 

ΖΓ Ζγνπκελίηζαο 2,6 39,4 20,3 

ΗΧ Ησαλληηψλ 2,4 39,5 20,9 

ΚΟΝ Κφληηζαο 2,2 40 20,5 

ΚΣΕ Κεληξηθψλ 
Σδνπκέξθσλ 

2,6 39,4 21,2 

ΜΣ Μεηζφβνπ 2,2 39,6 20,9 

ΝΚ Νηθνιάνπ 
θνπθά 

2,0 39,2 21 

ΠΡΒ Πξέβεδαο 2,2 39,2 20,7 

ΠΡΓ Πάξγαο 2,4 39,3 20,3 

ΠΧ Πσγσλίνπ 2,3 40 20,4 

ΟΤ νπιίνπ 2,5 39,4 20,4 

ΦΛΣ Φηιηαηψλ 2,8 39,6 20 

Πίλαθαο 6.6 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Ζπείξνπ. 
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Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ 

 

ρήκα 6.11 : Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΓ Αγηάο 1,1 39,8 22,8 

ΑΛΜ Αικπξνχ 2,1 39 22,6 

ΑΛΟ Αινλήζζνπ 2,0 39,4 24,1 

ΑΡΓ Αξγηζέαο 2,0 39,2 21,4 

ΒΟΛ Βφινπ 1,3 39,2 22,7 

ΔΛ Διαζζφλαο 1,5 39,8 22,1 

ΕΜ Εαγνξάο - 
Μνπξεζίνπ 

1,0 39,4 23,1 

ΚΑΡ Καξδίηζαο 1,6 39,1 21,7 

ΚΛΛ Κηιειέξ 1,5 39,4 22,3 

ΚΜΠ Καιακπάθαο 2,0 39,5 21,2 

ΛΑΡ Λαξηζαίσλ 1,1 39,5 22,4 

ΛΠΛ Λίκλεο 
Πιαζηήξα 

1,5 39,2 21,7 

ΜΟΤ Μνπδαθίνπ 1,5 39,4 21,5 

ΝΟΠ Ννηίνπ Πειίνπ 1,5 39,1 23,1 

ΠΛΜ Παιακά 1,5 39,4 22,2 

ΠΤΛ Πχιεο 2,6 39,4 21,2 

ΡΦΔ Ρήγα Φεξαίνπ 1,4 39,2 22,6 

ΚΗ θηάζνπ 1,9 39,1 23,6 

ΚΟ θνπέινπ 1,7 39,1 23,6 

ΟΦ νθάδσλ 1,2 39,3 22,1 

ΣΔΜ Σεκπψλ 1,1 39,9 22,4 

ΣΡΚ Σξηθθαίσλ 1,3 39,7 21,9 

ΣΤΡ Σπξλάβνπ 1,4 39,7 22,1 

ΦΡΚ Φαξθαδφλαο 1,2 39,6 22 

ΦΡ Φαξζάισλ 1,9 39,3 22,3 

Πίλαθαο 6.7 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Θεζζαιίαο. 
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Πεπιθέπεια Ηόνιων Νήζων 

 

ρήκα 6.12 : Πεξηθέξεηα Ηφλησλ Νήζσλ. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΕΑΚ Εαθχλζνπ 1,8 37,7 20,9 

ΗΘ Ηζάθεο 1,4 38,3 20,6 

ΚΔΦ Κεθαινληάο 2,3 38,2 20,3 

ΚΡΚ Κέξθπξαο 3,4 39,4 19,8 

ΛΔΤ Λεπθάδνο 2,4 38,8 20,6 

ΜΓΝ Μεγαλεζίνπ 1,9 38,6 20,7 

ΠΑΞ Παμψλ 2,2 39,2 20,1 

Πίλαθαο 6.8 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Ηφλησλ Νήζσλ. 
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Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ 

 

ρήκα 6.13 : Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

ρήκα 6.14 : Δπξχηεξε πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΘ Άζσο 1,9 40,3 24 

ΑΛΞ Αιεμάλδξεηαο 2,0 40,5 22,4 

ΑΛΧ Αικσπίαο 2,4 41 22 

ΑΜΠ Ακπεινθήπσλ 
- Μελεκέλεο 

1,9 40,6 22,8 

ΑΜΦ Ακθίπνιεο 2,4 40,7 21,7 

ΑΡΗ Αξηζηνηέιε 3,3 40,4 23,5 

ΒΔΡ Βέξνηαο 2,4 40,4 22 

ΒΗ Βηζαιηίαο 2,4 40,7 23,6 

ΒΛΒ Βφιβεο 3,0 40,5 23,5 

ΓΛΣ Γέιηα 2,3 40,6 22,7 

ΓΟΛ Γίνπ - 
Οιχκπνπ 

1,4 40 22,3 

ΔΓ Έδεζζαο 1,8 40,8 21,8 

ΔΜΠ Δκκαλνπήι 
Παππά 

2,1 41,1 23,8 

ΖΡΚ Ζξαθιείαο 2,3 41 23,2 

ΘΔ Θεζζαινλίθεο 1,3 40,6 22,9 

ΘΡΖ Θέξκεο 1,9 40,5 23,2 

ΘΡΜ Θεξκατθνχ 1,3 40,5 23,2 

ΚΑΛ Καιακαξηάο 1,0 40,5 22,9 

ΚΑ Καζζάλδξαο 1,6 39,1 21,7 

ΚΑΣ Καηεξίλεο 1,8 40,3 22,4 

ΚΗΛ Κηιθίο 2,3 41 23,2 

ΚΟΔ Κνξδειηνχ - 
Δπφζκνπ 

1,9 40,6 22,8 

ΛΓΚ Λαγθαδά 2,3 40,9 23 

ΝΑ Νάνπζαο 1,9 40,5 22,1 

ΝΕΗ Νέαο Είρλεο 2,2 41 23,8 

ΝΠΡ Νέαο 
Πξνπνληίδαο 

2,2 40,3 23,3 

ΝΤ Νεάπνιεο - 
πθεψλ 

1,3 40,6 22,9 

ΠΔΛ Πέιιαο 1,7 40,8 22,2 

ΠΜΔ Παχινπ Μειά 1,5 40,7 22,9 

ΠΟΛ Πνιπγχξνπ 3,4 40,4 23,4 

ΠΟΝ Παηνλίαο 1,8 41 22,2 

ΠΤΚ Πχδλαο - 
Κνιηλδξνχ 

2,0 40,5 22,4 

ΠΤΥ Ππιαίαο - 
Υνξηηάηε 

1,3 40,6 22,9 

ΔΡ εξξψλ 1,9 41,1 23,3 

ΗΘ ηζσλίαο 2,2 40,2 23,6 

ΗΝ ηληηθήο 2,0 41,2 22,9 

ΚΓ θχδξαο 1,8 40,9 22,1 

ΥΛΓ Υαιθεδφλνο 2,3 40,6 22,7 

ΧΡΚ Χξαηνθάζηξνπ 1,8 40,7 22,8 

Πίλαθαο 6.9 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 
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Πεπιθέπεια Κπήηηρ 

 

ρήκα 6.15 : Πεξηθέξεηα Κξήηεο. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΒ Αγίνπ 

Βαζηιείνπ 
0,7 35,2 24,5 

ΑΜΡ Ακαξίνπ 0,7 35,2 24,5 

ΑΝ Αλσγείσλ 0,4 35,1 24,8 

ΑΝΚ Αγίνπ 
Νηθνιάνπ 

0,5 35,1 25,6 

ΑΠΚ Απνθνξψλνπ 0,5 35,3 24,3 

ΑΡΑ Αξραλψλ - 
Αζηεξνπζίσλ 

0,4 35,2 25,2 

ΒΝ Βηάλλνπ 0,6 34,9 25,5 

ΓΓ Γαχδνπ 0,4 34,8 24,1 

ΓΟΡ Γφξηπλαο 0,4 35,1 25 

ΖΡΑ Ζξαθιείνπ 0,4 35,1 25 

ΗΔΡ Ηεξάπεηξαο 0,7 35 25,6 

ΚΗ Κηζζάκνπ 0,6 35,6 23,5 

ΚΔ Καληάλνπ - 
ειίλνπ 

0,5 35,3 23,6 

ΜΛΒ Μαιεβηδίνπ 0,4 35,2 25 

ΜΛΠ Μπινπνηάκνπ 0,8 35,4 24,6 

ΜΝΠ Μίλσα 
Πεδηάδαο 

0,4 35,2 25,2 

ΟΡΛ Οξνπέδην 
Λαζηζίνπ 

0,5 35,1 25,5 

ΠΛΣ Πιαηαληά 0,6 35,6 23,7 

ΡΔΘ Ρεζχκλεο 0,8 35,4 24,6 

ΖΣ εηείαο 0,5 35 26 

Φ θαθίσλ 0,4 36,6 27,8 

Φ Φαηζηνχ 0,5 34,9 24,7 

ΥΑΝ Υαλίσλ 0,5 35,5 23,9 

ΥΔ Υεξζνλήζνπ 0,4 35,2 25,2 

Πίλαθαο 6.10 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Κξήηεο. 
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Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος 

 

ρήκα 6.16 : Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΓΘ Αγαζνλεζίνπ 0,9 37,4 26,9 

ΑΜΟ Ακνξγνχ 0,5 36,8 25,9 

ΑΝΓ Άλδξνπ 0,8 37,8 24,9 

ΑΝΣ Αληηπάξνπ 0,6 36,9 24,9 

ΑΝΦ Αλάθεο 0,5 36,3 25,8 

ΑΣ Αζηππάιαηαο 0,7 36,6 26,4 

ΘΖΡ Θήξαο 0,4 36,3 25,3 

ΗΖΣ Ηεηψλ 0,3 36,7 25,2 

ΚΔΑ Κέαο 0,9 37,5 24,2 

ΚΘΝ Κχζλνπ 0,9 37,3 24,3 

ΚΗΜ Κηκψινπ 0,5 36,8 24,5 

ΚΛΝ Καιπκλίσλ 0,9 36,9 27 

ΚΡΠ Καξπάζνπ 0,4 35,4 27 

Κ Κάζνπ 0,5 35,4 26,8 

ΚΧ Κσ 0,7 36,9 27,2 

ΛΔΗ Λεηςψλ 0,8 37,2 26,7 

ΛΔΡ Λέξνπ 1,0 37,1 26,7 

ΜΓ Μεγίζηεο 0,5 36,1 29,6 

ΜΖΛ Μήινπ 0,5 36,7 24,3 

ΜΤΚ Μπθφλνπ 0,6 37,4 25,3 

ΝΗ Νηζχξνπ 0,4 36,6 27,1 

ΝΜΚ Νάμνπ & 
Μηθξψλ 
Κπθιάδσλ 

0,6 36,9 25,6 

ΠΑΡ Πάξνπ 0,6 37 25,1 

ΠΣΜ Πάηκνπ 0,7 37,2 26,5 

ΡΟΓ Ρφδνπ 0,9 36,3 28,2 

ΗΦ ίθλνπ 0,6 37 24,7 

ΚΝ ηθίλνπ 0,4 36,6 25 

ΡΦ εξίθνπ 0,9 37,1 24,5 

Τ χκεο 0,4 36,6 27,8 

ΤΔ χξνπ - 
Δξκνχπνιεο 

0,7 37,6 24,7 

ΣΖΛ Σήινπ 0,4 36,3 27,3 

ΣΖΝ Σήλνπ 0,6 37,6 24,9 

ΦΟΛ Φνιεγάλδξνπ 0,4 36,6 24,9 

ΥΑΛ Υάιθεο 0,4 36,2 27,6 

Πίλαθαο 6.11 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Ννηίνπ Αηγαίνπ. 
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Πεπιθέπεια Πελοποννήζος 

 

ρήκα 6.17 : Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΝΜ Αλαηνιηθήο 

Μάλεο 
1,4 36,8 22,4 

ΑΡΜ Άξγνπο - 
Μπθελψλ 

2,2 37,7 22,7 

ΒΔΒ Βέινπ - Βφραο 1,8 37,8 22,8 

ΒΟΚ Βφξεηαο 
Κπλνπξίαο 

2,0 37,3 22,6 

ΓΡΝ Γνξηπλίαο 2,9 37,7 21,8 

ΓΤΜ Γπηηθήο Μάλεο 2,6 37 22,2 

ΔΛΦ Διαθνλήζνπ 1,0 36,4 22,9 

ΔΠ Δπηδαχξνπ 2,0 37,6 23,1 

ΔΡΜ Δξκηνλίδαο 1,6 37,5 23,1 

ΔΤΡ Δπξψηα 1,7 37 22,6 

ΚΛΜ Καιακάηαο 2,9 37 22,1 

ΚΟΡ Κνξηλζίσλ 2,1 37,7 22,9 

ΛΑΘ Λνπηξαθίνπ - 
Αγίσλ 
Θενδψξσλ 

1,4 37,9 23 

ΜΓΠ Μεγαιφπνιεο 2,7 37,1 22,1 

ΜΔ Μεζζήλεο 2,7 37 22 

ΜΟΝ Μνλεκβαζίαο 1,1 36,5 23,1 

ΝΔΜ Νεκέαο 2,0 37,8 22,5 

ΝΟΚ Νφηηαο 
Κπλνπξίαο 

1,8 37,1 22,6 

ΝΠΛ Ναππιηέσλ 1,8 37,1 22,6 

ΞΤΔ Ξπινθάζηξνπ - 
Δπξσζηίλεο 

1,6 37,9 22,3 

ΟΗΥ Οηραιίαο 1,9 37,3 21,9 

ΠΤΝ Πχινπ - 
Νέζηνξνο 

1,6 36,9 21,8 

ΚΤ ηθπσλίσλ 2,2 37,8 22,3 

ΠΡ πάξηεο 2,6 37,1 22,3 

ΣΡΠ Σξίπνιεο 2,6 37,4 22,3 

ΣΡΦ Σξηθπιίαο 1,8 37,1 21,5 

Πίλαθαο 6.12 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ Πεινπνλλήζνπ. 
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Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ 

 

ρήκα 6.18 : Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο. 
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ςνηομογπαθία Γήμορ MaxNg θ° λ° 
ΑΓΦ Αγξάθσλ 2,0 39,1 21,6 

ΑΛΡ Αιηάξηνπ 1,1 38,4 23,1 

ΑΜΔ Ακθίθιεηαο - 
Διάηεηαο 

1,6 38,5 22,7 

ΓΑΑ Γίζηνκνπ - 
Αξάρνβαο - 
Αληίθπξαο 

1,5 38,5 22,6 

ΓΛΦ Γειθψλ 1,8 38,6 22,2 

ΓΜΔ Γηξθχσλ - 
Μεζζαπίσλ 

1,7 38,7 23,7 

ΓΟΜ Γνκνθνχ 1,3 39,2 22,3 

ΓΧΡ Γσξίδνο 1,8 38,5 22 

ΔΡ Δξέηξηαο 1,8 38,5 23,9 

ΘΖΒ Θεβαίσλ 0,9 38,2 23,3 

ΗΑ Ηζηηαίαο - 
Αηδεςνχ 

1,3 38,8 22,8 

ΚΡΝ Καξπελεζίνπ 2,8 38,7 21,6 

ΚΡ Καξχζηνπ 1,5 38,2 24,1 

ΚΤΑ Κχκεο - 
Αιηβεξίνπ 

2,1 38,5 24 

ΛΑΜ Λακηέσλ 1,5 38,7 22,3 

ΛΔΒ Λεβαδέσλ 1,6 38,5 22,8 

ΛΟΚ Λνθξψλ 1,6 38,6 22,9 

ΜΑΚ Μαθξαθψκεο 1,5 38,8 21,9 

ΜΛΑ Μαληνπδίνπ - 
Λίκλεο - Αγίαο 
Άλλαο 

1,7 38,7 23,6 

ΜΧΛ Μψινπ - Αγίνπ 
Κσλζηαληίλνπ 

1,5 38,8 22,7 

ΟΡΥ Οξρνκελνχ 1,6 38,5 22,9 

ΚΡ θχξνπ 1,4 38,8 24,6 

ΣΤ ηπιίδνο 2,1 39 22,6 

ΣΑ Σαλάγξαο 1,3 38,1 23,5 

ΥΛΚ Υαιθηδέσλ 1,2 38,4 23,7 

Πίλαθαο 6.13 : Πίλαθαο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ ηεξεάο Διιάδαο. 

 

 

  



104 
 

6.4 ύγκριςη με πρότυπα και διαφορετικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων 
 

Σν Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305 πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ ζηε ρψξα καο, 

ζπζρεηίδεη άκεζα, κε απιή αιγεβξηθή ζρέζε, ηελ ππθλφηεηα θεξαπλψλ ζε κηα 

πεξηνρή κε ηνλ κέζν εηήζην αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο. Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

θαηαηγίδσλ ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. ε γεληθέο 

γξακκέο ππάξρνπλ δπν κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ εκεξψλ θαηαηγίδαο. 

Οη θαηαηγίδεο παξνπζηάδνπλ κηα αχμεζε φζν ειαηηψλεηαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο, 

εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ πδξαηκψλ θαη ηελ αζηάζεηαο, θαη επνκέλσο πεξηκέλνπκε 

κηα αχμεζε φζν πξνρσξνχκε απφ ηελ Βφξεηα Διιάδα πξνο ηελ Νφηηα. Παξάιιεια, ν 

αξηζκφο ησλ εκεξψλ κε θαηαηγίδεο απμάλεηαη ζηα παξάιηα ηκήκαηα, έλαληη ησλ 

επεηξσηηθψλ πεξηνρψλ πνπ κεηψλεηαη. Ζ ζπλδπαζκέλε δξάζε απηψλ ησλ δπν 

ηάζεσλ, νδεγεί ζηελ Διιάδα ην κέγηζην ηνπ κέζνπ αξηζκνχ εκεξψλ θαηαηγίδαο λα 

ζεκεηψλεηαη ζηε ΒΓ Διιάδα θαη ην ειάρηζην ζε κηα δψλε βφξεηα ηεο Κξήηεο 

(πεξηιακβάλεη ηηο Κπθιάδεο, ΝΑ Αηηηθή, Νφηηα Δχβνηα, Αξγνζαξσληθφο θιπ.]. Ο 

κέζνο εηήζηνο αξηζκφο εκεξψλ θαηαηγίδαο επεξεάδεηαη απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ηφπνπ, αιιά ζε γεληθέο γξακκέο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ δπν βαζηθνί ηχπνη: 

ν ζαιάζζηνο θαη ν επεηξσηηθφο. ηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο ην κέγηζην ηνπ 

αξηζκνχ θαηαηγίδσλ ζεκεηψλεηαη ην Φζηλφπσξν θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 

Υεηκψλα, θαη ην ειάρηζην ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. ηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο, ην κέγηζην 

ζεκεηψλεηαη ζην ηέινο ηεο Άλνημεο θαη ηνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ Καινθαηξηνχ, θαη ην 

ειάρηζην ζεκεηψλεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ Υεηκψλα. 

Γεσγξαθηθά, ε παξαπάλσ εηθφλα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη ηελ εμήο κνξθή 

(βι. θαη ζρήκα 6.19): 
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ρήκα 6.19 : Μέζνο εηήζηνο αξηζκφο εκεξψλ θαηαηγίδαο 1975-2004 απφ ΓΔΧΚΛΗΜΑ 

[20]. 
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ΜΔΓΗΣΑ: Ο κέγηζηνο κέζνο εηήζηνο αξηζκφο εκεξψλ θαηαηγίδαο ζεκεηψλεηαη 

ζε κηα ηξηγσληθή πεξηνρή ζηελ ΒΓ Διιάδα. Ζ βάζε ηνπ ηξηγψλνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

γξακκή Κέξθπξα - Γξάκκνο θαη ε θνξπθή βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Ακαιηάδαο 

ζηελ ΒΓ Πεινπφλλεζν. κε κέζν εηήζην αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο 30-45, κε ην 

απφιπην κέγηζην λα παξνπζηάδεηαη ζηελ Κέξθπξα κε 50 εκέξεο θαηαηγίδαο ην έηνο. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθνί ζχιαθεο κεγίζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ 

θαηαηγίδαο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξεο ηηο εμεο: 

Θχιαθαο Καβάιαο, κε πεξίπνπ 44 εκέξεο θαηαηγίδεο ην έηνο 

Θχιαθεο Θεζζαινλίθεο, Σξίπνιεο, Κνδάλεο θαη Λάξηζαο, κε πεξίπνπ 32 

εκέξεο θαηαηγίδαο ην έηνο. 

ΔΛΑΥΗΣΑ: Απφ ηελ άιιε κεξηά, παξνπζηάδνληαη ραξαθηεξηζηηθέο πεξηνρέο 

κε ειαρηζηφηαην αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο. Απηνί νη ζχιαθεο νκβξξνζθηάο είλαη νη 

εμήο: Ξάλζεο, Γνκνθνχ, Γηαθνθηνχ-Ναππάθηνπ, Μπθελψλ, Αλδαλίαο Πεινπνλλήζνπ 

θαη Παιαηφρσξαο Υαλίσλ κε ιηγφηεξεο απφ 4 εκέξεο θαηαηγίδαο ην έηνο, κε ηελ 

Παιαηφρσξα λα παξνπζηάδεη κέζν εηήζην αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο κφιηο 0,07! 

ΔΠΟΥΗΑΚΑ ΜΔΓΗΣΑ: Σα επνρηαθά κέγηζηα εκεξψλ θαηαηγίδαο 

δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

ΥΔΗΜΧΝΑ: Ο κέγηζηνο αξηζκφο εκεξψλ θαηαηγίδαο απηήλ ηελ επνρή 

εθδειψλεηαη θαηά κήθνο ηεο Γπηηθήο πιεπξά ηεο Διιάδαο κέρξη ην λφηην άθξν ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, κε πεξίπνπ 11 εκέξεο θαηαηγίδαο. 

ΑΝΟΗΞΖ: Ο κέγηζηνο αξηζκφο εκεξψλ θαηαηγίδαο ηψξα ζεκεηψλεηαη πάιη ζηε 

Γπηηθή πιεπξά ηεο ρψξαο, φπσο θαη ην Υεηκψλα, αιιά ε δψλε κεγίζηνπ ηεξκαηίδεη 

λνηηφηεξα ζηελ Πεινπφλλεζν, ζηελ Αραία. Δπίζεο, κηα δψλε κεγίζηνπ εκθαλίδεηαη 

ζηελ Βφξεηα Διιάδα, απφ ηελ Κνδάλε κέρξη ηελ Καβάια. Μέζνο αξηζκφο εκεξψλ 

θαηαηγίδαο πεξίπνπ 10. 

ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ: Ζ δψλε κεγίζηνπ εκεξψλ αξηζκνχ θαηαηγίδαο πεξηνξίδεηαη ζηελ 

Βφξεηα Διιάδα, κεηαμχ Κνδάλεο θαη εξξψλ, κε κέζν αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο 

πεξίπνπ 17. 

ΦΘΗΝΟΠΧΡΟ: Ο κέγηζηνο αξηζκφο θαηαηγίδσλ ηεο Διιάδαο ζεκεηψλεηαη πάιη 

ζηε Γπηηθή πιεπξά ηεο ρψξαο, ζηελ ίδηα πεξηνρή φπσο θαη ην Υεηκψλα. Μέγηζην ηελ 

επνρή απηή εκθαλίδεηαη θαη ζηα Βφξεηα παξάιηα ηεο Κξήηεο. Μέζνο αξηζκφο εκεξψλ 

θαηαηγίδαο πεξίπνπ 10. Σν απνιχησο κέγηζην ηνπ Φζηλνπψξνπ εκθαλίδεηαη ζηε δψλε 

Ζγνπκελίηζαο - Κέξθπξαο, κε κέζν αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο πεξίπνπ 18. 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΔΡΑΤΝΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ ΔΝ 62305:  

χκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΝ 62305, ε ππθλφηεηα θεξαπλψλ Ng, είλαη 

απνιχησο αλάινγε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκεξψλ θαηαηγίδαο θαη ηζνχηαη κε ην 10% 

απηψλ. Δπνκέλσο, ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο θεξαπληθήο ππθλφηεηαο αθνινπζεί ηε 

ρσξηθή θαηαλνκή πνπ πεξηγξάθεθε ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 



107 
 

 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΚΔΡΑΤΝΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΕΔΤ:  

ην ζχζηεκα ΕΔΤ, ε θεξαπληθή ππθλφηεηα ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη δπν 

δψλεο κεγίζησλ [βι. ζρήκα]. Ζ πξψηε ζρεδφλ ηαπηίδεηαη κε ηε δψλε θαηαηγίδσλ πνπ 

έρνπκε ήδε ζπλαληήζεη, δειαδή ε ΒΓ πιεπξά ηεο ρψξαο απφ ηελ Κέξθπξα κέρξη ην 

λφηην άθξν ηεο Πεινπνλλήζνπ, κε ηα κέγηζηα φκσο λα ζεκεηψλνληαη ζηηο ζαιάζζηεο 

πεξηνρέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζαιάζζηα πεξηνρή δπηηθά ησλ 

ηξνθάδσλ, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε απνιχησο κέγηζηε θεξαπληθή ππθλφηεηα ζηελ 

Διιάδα [πεξίπνπ Νg=6,1], κε ην 95% ησλ θεξαπλψλ λα εθδειψλεηαη ζε έλα κήλα 

κφλν, ηνλ επηέκβξην! 

 

ρήκα 6.20 : Ππθλφηεηα θεξαπλψλ απφ ζχζηεκα ΕΔΤ [23]. 

Ζ δεχηεξε δψλε κεγίζηνπ θαηαιακβάλεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηξαπέδην ζηε 

βφξεηα Διιάδα. Ζ κηθξή βάζε ηνπ ηξαπεδίνπ νξίδεηαη απφ ηελ Κεξθίλε Λίκλε κέρξη 

ηελ Νηθήηε Υαιθηδηθήο. Ζ αλαηνιηθή βάζε ηνπ ηξαπεδίνπ εθηείλεηαη απφ ηελ 

Οξεζηηάδα Βφξεηα, κέρξη ηελ Λήκλν Νφηηα. 

Καη ζηηο δπν παξαπάλσ δψλεο κεγίζηνπ, ε κέζε θεξαπληθή ππθλφηεηα Ng 

ζηελ ζηεξηά είλαη πεξίπνπ 2,5 θεξ. αλά έηνο θαη αλά ηεηξ. ρικ. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, έλαληη ηεο θαηαλνκήο ησλ 

θαηαηγίδσλ, ζην εζσηεξηθφ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Λάξηζα 

παξνπζηάδεηαη θεξαπλνζθηά, κε Νg~0.9 ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ΕΔΤ, έλαληη Ng~3 
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ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο. Αληίζηνηρε θεξαπλνζθηά θαηαγξάθεηαη 

ζηελ πεξηνρή ηεο Καβάιαο [Νg~1,3]. 

Αληίζηξνθα, ην ζχζηεκα ΕΔΤ εληνπίδεη ζεκαληηθή θεξαπληθή δξαζηεξηφηεηα 

ζε πεξηνρέο πνπ ε θαηαλνκή εκεξψλ θαηαηγίδαο καο δείρλεη νκβξνζθηά. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξηνρή ηεο Ξάλζεο [Ng~1.8, έλαληη 0,4], ζηελ Ναχπαθην [Ng~1.8 

έλαληη 0,4], ζηηο Μπθήλεο [Νg~2.1, έλαληη 0,3] αιιά θαη ζηελ Παιαηφρσξα [Νg~0.5 

έλαληη 0,1]. 

Δπίζεο, πξνθχπηεη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ γεληθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ θαηαλνκή 

εκεξψλ θαηαηγίδαο. Ζ ζηάζκε θεξαπλνπηψζεσλ πνπ πξνθχπηεη κε ην ζχζηεκα 

ΕΔΤ είλαη πνιχ ρακειφηεξε απφ απηήλ πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ 

θαηαηγίδαο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δείρλεη ραξαθηεξηζηηθά απηήλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

ζε δηάθνξεο ραξαθηεξηζηηθέο πφιεηο ηεο Διιάδαο. 

 

ΠΟΛΖ Γ.ΠΛ.θ Ng [1961-1990] Ng [1975-2004] Ng [ZEUS] Γ% 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ 40,8 3,1 2,4 0,7 -74,55% 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 40,4 3,5 3,3 1,2 -64,71% 

ΛΖΜΝΟ 39,9 2,5 2,6 1,6 -37,25% 

ΗΧΑΝΝΗΝΑ 39,6 4,1 4,1 2,3 -43,90% 

ΛΑΡΗΑ 39,6 3 3,1 0,9 -70,49% 

ΚΔΡΚΤΡΑ 39,5 5,6 5 3,4 -35,85% 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 39 2,9 2,4 1,5 -43,40% 

ΚΤΡΟ 38,8 2 1,5 0,9 -48,57% 

ΠΑΣΡΑ 38,2 2,2 1,9 1,1 -46,34% 

ΑΘΖΝΑ 37,9 1 1,3 0,9 -21,74% 

ΑΜΟ 37,7 2,6 2,8 0,7 -74,07% 

ΣΡΗΠΟΛΖ 37,5 3,9 3,3 2,4 -33,33% 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 37 4,4 4 2,9 -30,95% 
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ΝΑΞΟ 37 2,4 2,2 0,5 -78,26% 

ΜΔΘΧΝΖ 36,8 4,8 4,8 1,4 -70,83% 

ΜΖΛΟ 36,7 1,8 1,8 0,5 -72,22% 

ΚΤΘΖΡΑ 36,2 2,1 1,8 1 -48,72% 

ΟΤΓΑ 35,5 2,4 2,3 0,4 -82,98% 

ΖΡΑΚΛΔΗΟ 35,3 2,7 2,6 0,4 -84,91% 

Πίλαθαο 6.14 :Πίλαθαο ζχγθξηζεο ζηάζκεο θεξαπληθήο ππθλφηεηαο Ng δήκσλ 

Διιάδαο. 

Ζ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν εηήζην αξηζκφ θαηαηγίδαο 

ηελ πεξίνδν 1961-1990. Ζ ηέηαξηε ζηήιε απφ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1975-2004. Ζ πξνηειεπηαία ζηήιε είλαη νη αληίζηνηρεο θαηαγξαθέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΕΔΤ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005-2014. Ζ ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεη 

ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην ζχζηεκα ΕΔΤ θαη ην κέζν φξν ησλ ζηειψλ 3 θαη 4. Όπσο 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, ε θεξαπληθή ζηάζκε απφ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΕΔΤ πξνθχπηεη παληνχ κηθξφηεξε κέρξη θαη πεξίπνπ 85%. 

ΠΑΡΑΓΟΞΟ ΠΑΣΡΑ: ηελ πεξίπησζε ηεο Πάηξαο είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη 

ζχγθξηζε κε ηα πξψηα ρξνλνινγηθά δεδνκέλα, απεπζείαο κέηξεζεο ησλ 

θεξαπλνπηψζεσλ πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε απηά [Μαηλεκελιήο, 1992], 

ε Πάηξα θαη ε γχξσ πεξηνρή ζε απηήλ ζε αθηίλα 20 ρικ. παξνπζίαδαλ, ηελ πεξίνδν 

πνπ έγηλαλ νη κεηξήζεηο [1985-1991], ππθλφηεηα θεξαπλψλ Νg=4,7 s / km2 / y. Απηή ε 

ζηάζκε θεξαπλψλ δελ επαιεζεχεηαη νχηε απφ ηηο πξφζθαηεο κεηξήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ΕΔΤ, νχηε πξνζεγγίδεηαη απφ ηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα [εκέξεο 

θαηαηγίδαο], παιηφηεξα θαη λεφηεξα. 

ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ, εληνπίδεηαη ζεκαληηθή ππνεθηίκεζε ηεο 

θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε ηηο εκέξεο θαηαηγίδαο ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, φπσο βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΓΖΜΟΤ Ng [str / km2 / y] ΕΔΤ Ng, ΔΝ62305 

ΞΑΝΘΖ 3,2 0,6 

ΑΡΓΟΤ-ΜΤΚΖΝΧΝ 2,2 0,4 

ΑΒΓΖΡΧΝ 2,0 0,4 
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ΟΗΥΑΛΗΑ 1,9 0,5 

ΠΑΡΣΖ 2,6 0,7 

ΚΟΡΗΝΘΗΧΝ 2,1 0,6 

ΒΔΛΟΤ-ΒΟΥΑ 1,8 0,5 

ΒΟΡΔΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ 2,0 0,6 

ΝΔΣΟΤ 2,3 0,8 

ΣΟΠΔΗΡΟΤ 2,3 0,8 

ΜΤΚΖ 3,2 1,1 

ΑΗΓΗΑΛΔΗΑ 1,7 0,7 

ΝΑΤΠΑΚΣΗΑ 2,0 0,8 

ΝΑΤΠΛΗΔΧΝ 1,8 0,8 

ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΔΛΗΝΟΤ 0,5 0,2 

ΓΡΑΜΑ 3,4 1,6 

ΝΟΣΗΑ ΚΤΝΟΤΡΗΑ 1,8 0,9 

ΔΤΡΧΣΑ 1,7 0,9 

ΓΧΡΗΓΟ 1,8 1,0 

ΗΑΜΟΤ 2,3 1,2 

ΔΠΗΓΑΤΡΟΤ 2,0 1,1 

ΕΖΡΟΤ 2,7 1,5 

ΝΔΜΔΑ 2,0 1,2 

ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ 2,7 1,6 

ΓΟΜΟΚΟΤ 1,3 0,8 



111 
 

ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΝΖ 2,6 1,5 

ΠΑΡΑΝΔΣΗΟΤ 3,6 2,4 

Πίλαθαο 6.15 : χγθξηζε θεξαπληθήο ππθλφηεηαο κε ην ζχζηεκα ΕΔΤ [2ε ζηήιε] θαη 

θεξαπληθήο ππθλφηεηαο κε βάζε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΝ ΔΛΟΣ 62305. 

Παξαηεξνχκε φηη κε βάζε ηνλ αξηζκφ εκεξψλ θαηαηγίδαο, πξνθχπηεη 

ππνεθηίκεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ θεξαπλνπηψζεσλ κέρξη θαη 400% 

[πεξίπησζε Ξάλζεο]. 

ΤΓΚΡΗΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΕΔΤ ΜΔ ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΑΡΣΔ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΚΔΡΑΤΝΧΝ 

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ράξηεο θαηαλνκήο θεξαπληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε παγθφζκηα θαη επξσπατθή θιίκαθα. 

 

ρήκα 6.21 : Δπξψπε, ηκήκα απφ ηνλ Παγθφζκην ράξηε θαηαλνκήο θεξαπληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε fl / km2 / yr, [NASA, 1995-2003]. 
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ρήκα 6.22 : Υάξηεο ππθλφηεηαο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Δπξψπε ζε fl / 

km2 / yr, [ATDnet, 2008-2013]. 

 

Οη παξαπάλσ ράξηεο αλαθέξνληαη ζηελ ζπλνιηθή θεξαπληθή δξαζηεξηφηεηα 

(Νt). Γειαδή ζε θεξαπληθά θαηλφκελα κεηαμχ ζχλλεθσλ (Nc), αιιά θαη αλάκεζα ζηα 

ζχλλεθα θαη ην έδαθνο (Ng). Γηα ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο καο, κηα 

ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηα πξνεγνχκελα είλαη ε εμήο: Ng = 0,25 x (Nc + 

Ng).Όπσο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε, θαη νη δπν ράξηεο αλαπαξάγνπλ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεξαπληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ ην ζχζηεκα 

ΕΔΤ. Γειαδή, έληνλε θεξαπληθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ΒΓ Διιάδα θαζψο θαη ζην ΒΑ 

ηκήκα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο. Ο ράξηεο κάιηζηα ηεο Δπξψπεο, πνπ έρεη παξαρζεί 

κε κεγαιχηεξε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα, αλαπαξάγεη επδηάθξηηα ην ηνπηθφ κέγηζην ζηηο 

ηξνθάδεο, ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή δπηηθά ηεο Πεινπνλλήζνπ. 
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7 υμπερϊςματα 
 

ηελ εξγαζία απηή αζρνιεζήθακε κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 
ησλ ζπζηεκάησλ εληνπηζκνχ θεξαπλνπηψζεσλ, θπξίσο ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ, ζηε 
δεκηνπξγία βάζεσλ θεξαπλνπιεμίαο θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 
θεξαπλνπιεμηψλ ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο. 

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε ν ράξηεο  ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ 
θεξαπληθήο ππθλφηεηαο ζηελ Διιάδα, ζηνλ νπνίν απνηππψλεηαη ρξσκαηηθά [ζε νθηψ 
επίπεδα] ε ζηάζκε θεξαπλνπηψζεσλ ζε φινπο ηνπο δήκνπο ηνπ ρεδίνπ 
Καιιηθξάηεο. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ, ζε κνξθή πίλαθα, κε ηηο 
κέγηζηεο ηηκέο θεξαπληθήο ππθλφηεηαο ζηνπο δήκνπο φινπο ηεο ρψξαο. 

ηελ ζεκεξηλή ζηάζκε ηεο ηερληθήο, κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ 
ηερλνινγία, ζηελ επηζηήκε θαη ζηα πιηθά, ε ζρεδίαζε ησλ πζηεκάησλ 
Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) γίλεηαη θαηά πνιχ αθξηβέζηεξε αιιά θαη 
απαηηεηηθή. Δηδηθά ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 
62305, απαηηείηαη ηθαλή ζρεδηαζηηθή θαη κειεηεηηθή εξγαζία, κε ηελ ρξήζε εηδηθνχ 
ινγηζκηθνχ, γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αληηθεξαπληθνχ ζπζηήκαηνο φπσο πεξηγξάςακε 
ζην θεθ. 3 ηεο εξγαζίαο. 

Ο ζρεδηαζκφο απηφο πξνυπνζέηεη επαξθή αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία ζηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο ζηάζκεο θεξαπλνπηψζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ηα ζπζηήκαηα 
αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαηαζθεπάδνληαη θαηά θαλφλα κηα θνξά θαη ππάξρνπλ 
ζην θηίξην ζε φιε ηνπ ηε δσή. 

Μέρξη ζήκεξα, κε βάζε ηα ηζρχνληα Πξφηππα Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο, ν 
θίλδπλνο θεξαπλνπιεμίαο ππνινγίδεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ κέζνπ εηήζηνπ αξηζκνχ 
εκεξψλ θαηαηγίδαο θάζε ηφπνπ. Σα δεδνκέλα απηά πξνέθππηαλ, είηε απφ ηνπο 
γλσζηνχο ηζνθεξαπληθνχο ράξηεο, είηε απφ ζεηξέο κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα 
φζεο πεξηνρέο ππήξραλ αληίζηνηρα ζηνηρεία. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, ηα δεδνκέλα 
ήηαλ κε ζηαηηζηηθή επάξθεηα γλσζηά κφλν ζηηο πεξηνρέο ιεηηνπξγίαο κεηεσξνινγηθψλ 
ζηαζκψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ιίγεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο δηαζέηνπλ ηέηνηα 
ζηνηρεία. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, γίλεηαη εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε ηνπο 
πιεζηέζηεξνπο γεσγξαθηθά κεηεσξνινγηθνχο ζηαζκνχο. Δίλαη θαλεξφ φηη κηα ηέηνηα 
πξνζέγγηζε δελ κπνξεί λα εθηηκήζεη επαξθψο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη 
ηηο γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηνρήο. Άξα, ππάξρεη ην ελδερφκελν ν 
θίλδπλνο ηεο θεξαπλνπιεμίαο ζε κηα πεξηνρή λα βξίζθεηαη ζηα εμήο αθξαία φξηα: 
(α) Τπεξεθηίκεζε θηλδχλνπ: ζηελ πεξίπησζε απηή νδεγνχκαζηε ζε 
ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ησλ ΑΠ, επνκέλσο ζε ηερληθά πνιχπινθεο θαη 
αληηνηθνλνκηθέο αληηθεξαπληθέο εγθαηάζηαζεηο. Χζηφζν, νη άλζξσπνη, ηα θηίξηα θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ απηά ηα ΑΠ είλαη αζθαιή, αθνχ ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα πξνζηαηεχνληαη πέξαλ ηνπ αλαγθαίνπ βαζκνχ. 
(β) Τπνεθηίκεζε θηλδχλνπ: ζηελ πεξίπησζε απηή νδεγνχκαζηε ζε 
ππνδηαζηαζηνιφγεζε ή θαη ζηελ παληειή παξάιεηςε ησλ ΑΠ. ηελ πεξίπησζε 
απηή, νη άλζξσπνη, ηα θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο δελ πξνζηαηεχνληαη θαζφινπ ή δελ 
πξνζηαηεχνληαη επαξθψο. Ζ πεξίπησζε απηή, κάιηζηα, είλαη πην χπνπιε θαη 
επηθίλδπλε, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ςεπδαίζζεζε αζθάιεηαο ζε θηίξηα 
θαη εγθαηαζηάζεηο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκία ή θαη ηνλ 
πνιηηηζκφ [ζε θηίξηα πγείαο, παηδείαο, κνπζεία θιπ.]. 

Απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ, πξνέθπςαλ 
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη θαη κε ηα δπν παξαπάλσ πξνβιεκαηηθά 
ζεκεία. Δπηπιένλ, αλαδχζεθαλ θαη αδχλακα ζεκεία ηνπ ππάξρνληνο ηερληθνχ θαη 
λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ κειέηε θαη 
θαηαζθεπή ησλ ΑΠ. 
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Δηδηθφηεξα κπνξνχκε λα ζπλνςίζνπκε ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα σο εμεο: 

 
ΓΔΧΥΧΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ: Σν ζχζηεκα ΕΔΤ απνηππψλεη ηελ ππθλφηεηα 

θεξαπλψλ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν πξνζδηνξίδνληαο κε επαξθή γεσγξαθηθή αθξίβεηα ηηο 
πεξηνρέο απμεκέλνπ θηλδχλνπ θεξαπλνπιεμηψλ. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη 
ηελ πεξηνρή απμεκέλνπ θηλδχλνπ κε γεσρσξηθή αθξίβεηα ηεο ηάμεο πεξίπνπ ησλ 
10Υ10 η.ρικ. Γειαδή, δπλεηηθά κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν θίλδπλνο ζε επίπεδν 
κίθξν-πεξηνρήο, φπσο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ελφο νηθηζκνχ ή θαη ζε επίπεδν γεηηνληάο 
γηα κεγάιεο νηθηζηηθέο πεξηνρέο. Χζηφζν, απηή ε κίθξν-δηακέξηζε δελ θξίλεηαη 
ζθφπηκε λα αθνινπζεζεί, αθελφο γηα ιφγνπο αζθάιεηαο [ην ζχζηεκα ΕΔΤ έρεη έλα 
ζθάικα ηεο ηάμεο ιίγσλ ρικ.] θαη αθεηέξνπ γηα ιφγνπο απιφηεηαο. Θεσξνχκε φηη 
αξθεί ν ν πξνζδηνξηζκφο ηεο κέγηζηεο ππθλφηεηαο θεξαπλνπηψζεσλ ζηα ρσξηθά 
φξηα ελφο δήκνπ, κε πηζαλή πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε γηα κηθξφηεξε δηακέξηζε φπνπ νη 
απμεκέλεο θεξαπλνπηψζεηο εληνπίδνληαη ζε κηθξή πεξηνρή ελφο δήκνπ [γηα 
παξάδεηγκα ζηνπο δήκνπο Αξηζηνηέιε θαη Πνιχγπξνπ Υαιθηδηθήο]. Μηθξφηεξε 
δηακέξηζε, επίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζηηο ζαιάζζηεο ππεξάθηηεο πεξηνρέο, φπνπ 
ππάξρεη ελδερφκελν λα ππάξμνπλ νηθνλνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη εγθαηαζηάζεηο 
[π.ρ., ζαιάζζηα πεδία ΑΠΔ, πισηέο εμέδξεο θιπ.]. 
 

ΥΡΟΝΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ: Σν ζχζηεκα ΕΔΤ θαηαγξάθεη ηελ θεξαπληθή 
δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα απφ ην 2005 κέρξη ζήκεξα. Σα δηαζέζηκα 
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία κπνξέζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εξγαζία, 
αθνξνχζαλ ηε δεθαεηία 2005-2014. Απφ ην ρξνληθφ βάζνο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, 
δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα φηη ππάξρεη επάξθεηα, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
απεπζείαο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θηλδχλνπ θεξαπλνπηψζεσλ. Γπζηπρψο, δελ 
δηαζέηνπκε ζηελ Διιάδα ηζηνξηθφ αξρείν θαηαγξαθψλ απεπζείαο θεξαπλνπηψζεσλ, 
κε κεγάιν ρξνληθφ βάζνο θαη ρσξηθή έθηαζε, ψζηε λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο 
ζπγθξίζεηο. ηνλ ζρεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ηα εμήο: 
[α] Σν κνλαδηθφ ηζηνξηθφ αξρείν κέηξεζεο θεξαπλνπηψζεσλ πνπ εληνπίζακε, ζηελ 
πεξηνρή ησλ Παηξψλ, δείρλεη φηη παιηφηεξα ππήξρε ζρεδφλ ηεηξαπιάζηα ππθλφηεηα 
θεξαπλνπηψζεσλ έλαληη ηεο θαηαγξαθφκελεο απφ ην  ζχζηεκα ΕΔΤ. Ζ 
δηαθνξνπνίεζε, σζηφζν, δελ επηβεβαηψλεηαη απφ αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηηο εκέξεο 
θαηαηγίδαο. 
[β] Ζ θιηκαηηθή αιιαγή, ε νπνία ζπληειείηαη ζηηο κέξεο καο, ελδέρεηαη λα επεξεάδεη, 
κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, ηα θεξαπληθά θαηλφκελα. 
πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πνην ηζηνξηθφ βάζνο ζηαηηζηηθψλ 
δεδνκέλσλ είλαη επαξθέο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΕΔΤ ζηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ ΑΠ, θαη ηη ζπληειεζηέο αζθάιεηαο ζα 
πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ψζηε ην ΑΠ λα επηηειεί ην ζθνπφ ηνπ ζηε δηάξθεηα δσήο 
ηνπ θηηξίνπ πνπ πξνζηαηεχεη. 
 

ΑΤΜΦΧΝΗΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ: Με ηελ αλάιπζε ησλ θεξαπληθψλ 
θαηαγξαθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΕΔΤ έγηλε θαλεξφ φηη ππάξρνπλ αθξαίεο αζπκθσλίεο 
κεηαμχ ησλ δπν κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ θεξαπλνπηψζεσλ. 
Όπσο θαίλεηαη απφ ηνπο πίλαθεο 5.2 θαη 5.3, ζπλαληνχκε ζηελ Διιάδα θαη ηηο δπν 
πξνβιεκαηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ. ε ζεκαληηθφ αξηζκφ 
δήκσλ ηεο ρψξαο [βι. πίλαθα 5.2], θαίλεηαη φηη ε ρξήζε ησλ εκεξψλ θαηαηγίδαο 
νδεγεί ζε ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ησλ ΑΠ. Χζηφζν, ηα πξνζηαηεπφκελα έκςπρα θαη 
ηα άςπρα είλαη αζθαιή, αιιά νη εγθαηαζηάζεηο αληηνηθνλνκηθέο. 
Αληίζεηα, ζε πάξα πνιινχο δήκνπο ηεο ρψξαο [βι. πίλαθα 5.3], ηα δεδνκέλα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ΕΔΤ ππνδεηθλχνπλ φηη ηα ΑΠ πνπ ζρεδηάδνληαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ 
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εκεξψλ θαηαηγίδαο είλαη αλαζθαιή, θαη εθζέηνπλ ζε θίλδπλν ηα έκςπρα θαη ηα άςπρα 
πνπ βξίζθνληαη ζηα θηίξηα πνπ ππνηίζεηαη πξνζηαηεχνπλ. 

 
ΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΛΟΚΔ: Σν Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 62305-02, Παξ. Α1, νξίδεη 

φηη ε ππθλφηεηα θεξαπλψλ ιακβάλεηαη, είηε άκεζα, απφ ηα δεδνκέλα δηθηχσλ 
κέηξεζεο θεξαπλψλ, είηε έκκεζα, κε ηελ ρξήζε ηνπ εηήζηνπ αξηζκνχ εκεξψλ 
θαηαηγίδαο. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, σζηφζν, ζηε ρψξα καο, δελ εμεηδηθεχεηαη απφ 
πνχ ζα αληιεζνχλ απηά ηα δεδνκέλα, ψζηε λα ζεσξνχληαη έγθπξα. Δπνκέλσο, ν 
ζρεδηαζηήο θαη ν θαηαζθεπαζηήο ελφο ΑΠ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε αζηηθνχο θαη 
πνηληθνχο θηλδχλνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αζπκθσλία κεηαμχ ησλ δπν 
παξαπάλσ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ επηβεβαησζνχλ νη 
απνθιίζεηο ηνπ πίλαθα 6.3 [ππνδηαζηαζηνιφγεζε ΑΠ], ζα πξέπεη λα γίλεη 
επαλεθηίκεζε ηνπ βαζκνχ πξνζηαζίαο φισλ ησλ ΑΠ πνπ κειεηήζεθαλ κε ηα 
παιηφηεξα ειιεληθά Πξφηππα ΔΛΟΣ 1197 θαη ΔΛΟΣ 1412, ζηα νπνία κπνξεί κελ λα 
κελ  ππάξρνπλ αζηηθέο θαη πνηληθέο επζχλεο, γηαηί ζρεδηάζηεθαλ θαη 
θαηαζθεπάζηεθαλ λφκηκα, αιιά, πιένλ, ζα γλσξίδνπκε φηη είλαη αλαζθαιή. 
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