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Πεπίλητη  

ηελ παξνχζα κειέηε γίλεηαη έξεπλα γηα ηε δπλαηφηεηα ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο θαηνηθίαο ζε παξαδνζηαθφ νηθηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Υψξα 

εξίθνπ. Ζ κειέηε απηή ζηεξίδεηαη αθελφο ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ ηφπνπ 

(κνξθνινγία, αξρηηεθηνληθή) αθεηέξνπ ζηελ έξεπλα ησλ δηαηάμεσλ – θεξχμεσλ, πνπ 

ίζρπαλ ζην παξειζφλ θαη ηζρχνπλ ζήκεξα, επεξεάδνληαο ηελ νπνηαδήπνηε επέκβαζε 

(αλαβάζκηζε) ζηελ παξαδνζηαθή θαηνηθία. Μεηά απφ πιήξε απνηχπσζε ηεο 

ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο γίλεηαη κειέηε – πξφηαζε πνιιαπιήο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ 

ιφγσ ηεο επλντθήο ηνπ ζέζεο. Οη επεκβάζεηο ζην θηίζκα γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζή ηνπ αθνξνχλ ζηελ κφλσζε ηνπ δψκαηνο, ηνλ θιηκαηηζκφ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε λέσλ ελεξγεηαθψλ θνπθσκάησλ. Οη πξνηάζεηο ρξήζεσλ θαη αλαβάζκηζεο 

απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζε ζρέδηα θαηφςεσλ – φςεσλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ. Σέινο, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ δπλαηνηήησλ αλάινγεο αλαβάζκηζεο ζε 

θαηνηθίεο ηνπ θπθιαδίηηθνπ ζπκπιέγκαηνο (Σήλν θαη Πάξν) εζηηάδνληαο ζε 

ειάρηζηεο δηαθνξέο αιιά θαη πνιιέο νκνηφηεηεο.    

 

Abstract 

  

 The present study investigates the possibility of energy upgrade of a 

residence in a traditional settlement and specifically in Chora of Serifos island. This 

study is based on the historical elements of the site (morphology, architecture) as well 

as on the investigation of the provisions - declarations, which applied in the past and 

are valid today, influencing any intervention (upgrading) in the traditional residence. 

After a complete mapping of the existing situation, all facts were studied, creating a 

proposal of a multiple use of the building due to its favorable position. The 

interventions in the building for its energy upgrading concern the insulation of the 

roof, the air conditioning and the installation of new energy frames. Proposals for use 

and upgrading are detailed in plan and wall plans and construction details. Finally, 

there is a comparison between the possibilities of similar upgrading to the Cycladic 

complex (Tinos and Paros), focusing on minimal differences and many similarities. 
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Διζαγυγή 

Οη αλψλπκνη νηθηζκνί ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ, ζηνπο νπνίνπο αλήθεη θαη ε 

έξηθνο, δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηαπεηλνχο αλζξψπνπο, πνπ εξγάζζεθαλ ρσξίο ηε 

βνήζεηα αξρηηεθηφλσλ, κεραληθψλ ή πνιενδφκσλ. Έρνπλ ζπγθεληξψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηελ νκνξθηά ηεο κνξθήο ηνπο, φζν θαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ 

φγθσλ θαη ηελ θιαζηθή ηνπο απιφηεηα. πρλά αλαθέξνληαη σο παξάδεηγκα γηα φηη 

θαιχηεξν ππάξρεη ζηελ παξάδνζε ηεο αλψλπκεο αξρηηεθηνληθήο. 

Ζ αλψλπκε αξρηηεθηνληθή ζηελ Διιάδα καο ελδηαθέξεη γηα ηα «καζήκαηα» 

θαζψο έρεη πνιιά λα καο δηδάμεη γηα ηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο θαηαζθεπήο ησλ 

θηηξίσλ, πνπ δηακνξθψζεθαλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε. πρλά νη αξρηηέθηνλεο ηελ 

επηθαινχληαη  γηα λα επηθπξψζεη αληηιήςεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

κνληέξλνπ αξρηηεθηνληθνχ θηλήκαηνο. 

Σελ κειέηεζαλ πνιινί Έιιελεο θαη μέλνη αξρηηέθηνλεο φπσο ν Le Corbusier ν 

νπνίνο κεηά απφ επίζθεςή ηνπ ζηηο Κπθιάδεο, θαίλεηαη φηη θαηέιεμε ζηελ ζεσξία γηα 

ηα βαζηθά γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Ζ ειιεληθή εκπεηξία ζηάζεθε απνθαζηζηηθή ζηε 

δηακφξθσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ αληίιεςεο. «Ζ αξρηηεθηνληθή είλαη ην ζνθφ, 

ζσζηφ θαη ππέξνρν παηρλίδη φγθσλ ζπλαζξνηζκέλσλ θάησ απφ ην θσο» έγξαςε. 

Ο Myron Goldfinger πξνβάιιεη ηελ ηδέα κηαο «αξρηηεθηνληθήο 

επαλαιακβαλφκελσλ κνλάδσλ» ρσξίο χπαξμε κνλνηνλίαο. «Αλ θαη νη κνξθέο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ησλ κνλάδσλ», έγξαςε, «δηαθέξεη απφ λεζί ζε λεζί, ραξαθηεξίδνληαη 

φιεο απφ ηελ επαίζζεηε αληαπφθξηζή ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Αλ θαη νη 

αζηξαθηεξνί άζπξνη θχβνη έξρνληαη ζε έληνλε αληίζεζε κε ηα βξάρηα, πνπ απνηεινχλ 

ην ππφβαζξφ ηνπο, ππάξρεη πάληνηε κηα αξκνληθή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ.» 

Κάζε λεζί ησλ Κπθιάδσλ έρεη μερσξηζηφ ραξαθηήξα αιιά παληνχ 

αηζζάλεζαη ηελ παξνπζία ηνπ γεηηνληθνχ λεζηνχ θαη ηεο λεζησηηθήο νκάδαο. Έλα απφ 

απηά ηα λεζηά, ε έξηθνο, αθνινπζεί θαη απηή ηελ παξάδνζε ηεο θπθιαδίηηθεο 

αξρηηεθηνληθήο.   
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Έγξαθε γη απηήλ ε Sibyl Moholy-Nages ζην βηβιίν ηεο «Matrix of Man»: «Ζ 

έξηθνο καο δείρλεη ηελ νκνξθηά θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο γεσκνξθηθήο 

αξρηηεθηνληθήο.  Μηαο αξρηηεθηνληθήο πνπ δηέπεηαη απφ ηε κνξθή θαη ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη απφ ηνλ απνπληθηηθφ θάλλαβν 

ηνπ νξζνγσληθνχ ξπζκηζηηθνχ ζρεδίνπ». 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε εμέιημή ηνπ πξέπεη λα γίλεηαη 

κφλν κε βάζε έλα επξχηεξν  πξφγξακκα, πνπ λα ιακβάλεη ππ’ φςε ηνπ ηελ 

ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη λα αληιήζεη απφ απηή φιεο ηηο δπλαηέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζα βνεζήζνπλ ζην λα πξνγξακκαηηζηεί ζσζηφηεξα ην πεξηβάιινλ.  

Ζ ζπλέρεηα ηεο δσήο ηνπ θάζε νηθηζκνχ θαη ε ζπζρέηηζε ησλ παιαηψλ κε ηα 

λέα, αλαβαζκηζκέλα θηίζκαηα δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηε ρξήζε «ςεπηνιατθψλ» 

ζηνηρείσλ, αιιά κε ηε δηαηήξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ  ε ρξήζε, 

ε παξαηεξεηηθφηεηα θαη ε καθξνρξφληα δσή ηνπ  νηθηζκνχ θαη πνπ πξέπεη λα 

δηαηεξεζνχλ ζην κέιινλ. Όια ηα παιαηά θηίζκαηα, ν ηχπνο ηνπο, ηα ηδηαίηεξα 

αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο φπσο θαη ε ζέζε ηνπο πξνέθπςαλ κεηά απφ 

παξαηήξεζε ρξφλσλ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ (ζπρλφηεηα αλέκσλ, 

θαηεχζπλζε θιπ) θαη ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο.  

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα δείμεη, φηη κειεηψληαο ηα παξαδνζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ νηθηζκνχ ηεο Υψξαο εξίθνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ πξνο κειέηε 

θηίζκαηνο,  είλαη δπλαηή ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηνχκελεο ζήκεξα ζπλζήθεο, ρσξίο λα παξαβηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδνζηαθά πξφηππα. Πξφζζεηα γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλαθνξά, κε αληίζηνηρεο 

κειέηεο, ζε δχν απφ ηα  ππφινηπα λεζηά ηνπ Κπθιαδίηηθνπ πκπιέγκαηνο, ηελ Σήλν 

θαη ηελ Πάξν.  

Γεληθά, ζηηο Κπθιάδεο, εθείλν πνπ θηλδπλεχεη θαη πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί 

είλαη νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ, κνλαδηθφ θαη επαίζζεην, κηα ιεπηή ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ηε θχζε. 
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Κεθάλαιο 1 – Γενικά ζηοισεία πεπιοσήρ 

1.1 – Θέζη ζηο Google Maps, Μοπθολογία επίθος 

Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Σν λεζί ηεο εξίθνπ βξίζθεηαη ζηηο Γπηηθέο Κπθιάδεο, αλάκεζα απφ ηα λεζηά ηεο 

Κχζλνπ θαη ηεο ίθλνπ, αθήλνληαο ην γεσγξαθηθφ ηνπ ζηίγκα ζηηο 37
ν
09’45’’ πιάηνο 

θαη 24
ν
29’12’’ κήθνο. Έρεη έθηαζε 75 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα κε αθηνγξακκή 80 

ρηιηνκέηξσλ, απνηεινχκελε απφ φξκνπο, θνιπίζθνπο θαη αθξσηήξηα πνπ ηεο 

ραξίδνπλ ζρεδφλ θπθιηθφ ζρήκα. Κνληά ηεο βξίζθνληαη ηξία κηθξά μεξνλήζηα: ην 

Πηπέξη ζηνλ βνξά, ε εξηθνπνχια βνξεηναλαηνιηθά θαη ν Βνπο ζηελ αλαηνιή. Ζ 

έξηθνο είλαη νξγαλσκέλε ζε νκψλπκν Γήκν, ππάγεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

ηεο Μήινπ θαη αλήθεη ζην Ννκφ Κπθιάδσλ.  Πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη ε Υψξα, 

ε νπνία είλαη ρηηζκέλε ζε πςφκεηξν 200 κ. κε επίλεην ην Ληβάδη. ηελ απνγξαθή ηνπ 

2011 είρε πιεζπζκφ 1.420 άηνκα. Σν λεζί άθκαζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ - αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα, φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ κεηαιιεπηηθέο εηαηξίεο πνπ εθκεηαιιεχνληαλ ην 

πινχζην ππέδαθφο ηνπ. Αξγφηεξα φκσο ηα κεηαιιεία εγθαηαιείθζεθαλ, επεηδή ε 

εμφξπμε θξίζεθε αζχκθνξε, θαη αξθεηνί νηθηζκνί εξεκψζεθαλ. 

πληεηαγκέλεο (Google Maps) : έξηθνο   37
ν
09’45” N  ,  24

o
29’12” Δ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 – Θέζε λήζνπ εξίθνπ ζην Google Maps. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%28%CE%A3%CE%AD%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%BF%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_2011
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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Έδαθνο 

Απφ ηελ αξραηφηεηα είλαη γλσζηή ζαλ άγνλν λεζί. Ζ ςειφηεξε θνξπθή είλαη 

ν Σνχξινο θαη έρεη 585 κ. πςφκεηξν. Σν ππέδαθφο ηεο έρεη θνηηάζκαηα αηκαηίηε 

(Fe2O3) θαη καγλεηίηε (Fe3O4) πνπ ζρεκαηίζζεθαλ απφ κεηακφξθσζε επαθήο ζηα 

φξηα κίαο γξαληηηθήο δηείζδπζεο θαη είλαη θνηηάζκαηα ηχπνπ skarn πινχζηα ζε 

δηάθνξα νξπθηά. ηε λνηηνδπηηθή πεξηνρή ηεο λήζνπ, ζέζε Κνχλδνπξν, ππάξρνπλ 

θνηηάζκαηα ραιθνχ θαζψο θαη ππνιείκκαηα  εθθακίλεπζεο κεηαιιεπκάησλ ραιθνχ 

ζηελ ζέζε κε ην εχγισηην ηνπσλχκην "θνπξηέο".  Οη ζθνπξηέο ραιθνχ ζηε ζέζε 

απηή πάλσ απφ ηνλ παξαθείκελν θφιπν ηνπ Αβεζζαινχ, ζηέθνπλ εθεί αςεπδείο 

κάξηπξεο κεηαιινπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηελ πξντζηνξηθή επνρή έσο ηελ 

χζηεξε αξραηφηεηα. ηελ πεξηνρή Μνχηνπια, ζην Βφξεην ηκήκα ηνπ λεζηνχ, θνληά 

ζηνλ νηθηζκφ Γαιαλή, είλαη γλσζηή κία κηθξή εκθάληζε κηθηψλ ζεηνχρσλ νξπθηψλ, 

φπνπ θαηά ην παξειζφλ έγηλε πεξηνξηζκέλε εθκεηάιιεπζε. Σν 2004 θαηαζθεπάζηεθε 

θξάγκα ρσξεηηθφηεηαο 700.000 κ
3
 ζηελ ηνπνζεζία ηελφ θνληά ζην Ληβάδη γηα ηελ 

χδξεπζε θαη άξδεπζε ηνπ λεζηνχ. 

1.1.2 – Ζ «άγνλε» έξηθνο.                                                                                                                 

(Πεγή: discover-serifos.com) 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Skarn&action=edit&redlink=1
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1.2 – Ιζηοπικά ζηοισεία επίθος 

Πξσηνθπθιαδίηηθνη ρξόλνη: Ζ έξηθνο είλαη έλα λεζί ζεκαληηθφ απφ ηνπο 

πξσηνθπθιαδίηηθνπο ρξφλνπο γηα ην πινχζην ζε κεηάιιεπκα ππέδαθφο ηεο, πνπ ηεο 

ράξηζε ζεκαληηθφ πινχην, κέρξη θαη ην δηθφ ηεο λφκηζκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη 

θάηνηθνί ηεο δελ αζρνιήζεθαλ εθηελψο κε ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία, ην εκπφξην 

θαη ηε λαπηηιία φπσο ζε άιια γεηηνληθά λεζηά. 

Όλνκα: Σν φλνκά ηεο, ην νπνίν δηαηεξεί απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, 

πξνέξρεηαη θαηά ηνπο ιεμηθνγξάθνπο απφ ηε ιέμε «ζηέξθνο» - παξαπέκπνληαο ζηε 

ρέξζα, άγνλε, πεηξψδε γε. Μφλε εμαίξεζε απνηειεί ε πεξίνδνο ηεο Σνπξθνθξαηίαο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο απνθαινχληαλ «έξθνο».  

Μπζνινγία: Ζ έξηθνο θαηαιακβάλεη έλα αμηνζεκείσην ηκήκα ηεο ειιεληθήο 

κπζνινγίαο, αθνχ ην φλνκά ηεο ζπλδέεηαη κε δχν απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ήξσεο 

ηεο κπζνινγίαο, ηνλ Οδπζζέα θαη ηνλ Πεξζέα ελψ, εθηφο ησλ άιισλ ζεσξείηαη φηη νη 

Κχθισπεο θαηνηθνχζαλ ζηα ζπήιαηά ηεο. 

 

1.2.1 – Ο κχζνο Πεξζέα – Μέδνπζαο θαη ν 

Κχθισπαο Πνιχθεκνο.                           

(Πεγή: discover-serifos.com) 

Μεζαίσλαο – Δπαλάζηαζε 1821: Ζ ηζηνξία ηεο εξίθνπ ηνλ Μεζαίσλα είλαη 

φκνηα κε απηήλ ησλ ππφινηπσλ Κπθιάδσλ. Σελ επνρή πνπ ηδξχζεθε ην Γνπθάην ηνπ 

Αηγαίνπ πεξηήιζε θαη απηή ζε νηθνγέλεηεο Ηηαιψλ επγελψλ, ησλ αδειθψλ Γθίδη, νη 

νπνίνη ηελ δηνηθνχζαλ σο ππνηειείο ζηνλ Γνχθα ηνπ Αηγαίνπ, ελψ έπεθηε ζπρλά ζχκα 

πεηξαηηθψλ επηδξνκψλ κε απνθνξχθσκα ηελ επηδξνκή ηνπ Υατξεληίλ Μπαξκπαξφζα 

ην 1537. Σν 1566 φιεο νη Κπθιάδεο πεξηήιζαλ ζηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία, φπνπ 

θαη παξέκεηλαλ σο ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BA%CE%AF%CE%B6%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD_%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1537
https://el.wikipedia.org/wiki/1566
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
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Νεόηεξνη ρξόλνη – Μεηαιιεία Σεξίθνπ: Σν 1861, κε βαζηιηθφ δηάηαγκα ηνπ 

Όζσλα, θαη πην εληαηηθά απφ ην 1869, ηα κεηαιιεία άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ, ππφ ηε 

δηεχζπλζε ηεο Διιεληθήο Μεηαιιεπηηθήο Δηαηξίαο πνπ άλεθε ζηελ Δζληθή Σξάπεδα. 

Σα κεγάια ηερληθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλερψο πξνέθππηαλ αιιά θαη ε κεησκέλε 

δήηεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ζπλέηεηλαλ ψζηε ην 1875 ε εηαηξία λα θεξχμεη 

πηψρεπζε. Σν 1880 εκθαλίζηεθε κία λέα δπλακηθή εηαηξία, ε γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ 

«έξηθνο – πειηαδέδα» ε νπνία αλέζεζε εξγνιαβηθά ην 1884 ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

κεηαιιείσλ ζηνλ Γεξκαλφ κεηαιιεηνιφγν Δκίι Γθξψκαλ.  

Οη απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο νδήγεζαλ ηνπο κεηαιισξχρνπο ζηελ 

εμέγεξζε ηνπ 1916 (ε πξψηε εμέγεξζε ζηελ Διιάδα!). Ζ απεξγία μέζπαζε ζηηο 7 

Απγνχζηνπ ην 1916, φηαλ νη εξγάηεο αξλήζεθαλ λα θνξηψζνπλ ην κεηάιιεπκα ζε 

έλα πινίν. Δπηθεθαιήο ησλ απεξγψλ ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο πέξαο. Οη εξγάηεο 

δεηνχζαλ 8σξε εξγαζία, αχμεζε ησλ εκεξνκηζζίσλ θαη ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο. Ο 

Γθξψκαλ δήηεζε βνήζεηα απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο θαη ζηηο 20 Απγνχζηνπ θαηέθζαζε 

έλα απφζπαζκα κε ζθνπφ λα θαηαζηείιεη ηελ απεξγία. 

1.2.2 – Μεηαιισξχρνη εξίθνπ θαη Γηνηθεηήξην εξίθνπ. (Πεγή: discover-serifos.com) 

Οη αζηπλνκηθνί έδσζαλ ζηνπο εξγάηεο 5 ιεπηά πξνζεζκία λα ιήμνπλ ηελ 

απεξγία θαη κεηά ηελ εθπλνή ηεο άλνημαλ ππξ, ζθνηψλνληαο 4 εξγάηεο. Οη εξγάηεο 

θπζηθά αληέδξαζαλ θαη επηηέζεθαλ ζηνπο αζηπλνκηθνχο καδί κε ηηο γπλαίθεο θαη ηα 

παηδηά ηνπο, πνπ παξεπξίζθνληαλ εθεί, ζθνηψλνληαο θάπνηνπο απφ απηνχο θαη 

πεηψληαο ηα πηψκαηά ηνπο ζηε ζάιαζζα. 

Απνηέιεζκα ηεο εμέγεξζεο ήηαλ λα βειηησζνχλ θάπσο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ζηα κεηαιιεία, αιιά ε εθκεηάιιεπζε ζπλερίζηεθε κέρξη ην θιείζηκν ηνπο ην 1963, 

νπφηε νη θιεξνλφκνη ησλ Γθξψκαλ βξήθαλ πινπζηφηεξεο θιέβεο κεηαιιεχκαηνο ζηε 

Νφηηα Αθξηθή θαη εγθαηέιεηςαλ ηα νξπρεία ηεο εξίθνπ. 



ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖ ΔΡΗΦΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2019 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΑΡΗΝΟ  Γ. ΛΗΒΑΝΗΟ   (Α.Μ. 43137) 
 

12 

1.3 – Τπάπσονηερ Οικιζμοί 

Φώξα 

Γηακάληη ηεο εξίθνπ είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο, ε Υψξα, ε νπνία ζεσξείηαη 

πξφηππν κεζαησληθνχ νρπξσκέλνπ νηθηζκνχ, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά πάλσ ζην 

βξαρψδεο χςσκα ηνπ φξκνπ ηνπ Ληβαδηνχ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηηο 

επηδξνκέο ησλ πεηξαηψλ.Απφ ηνλ κεζαησληθφ νηθηζκφ ζψδνληαη ζηηο κέξεο καο δχν 

Λφηδηεο (είζνδνη), ζηελ κία απφ ηηο νπνίεο ππάξρεη νηθφζεκν απφ ηελ επνρή ηεο 

Δλεηνθξαηίαο. ηελ θνξπθή ηνπ ιφθνπ ζψδνληαη εξείπηα ηνπ ελεηηθνχ θάζηξνπ, πνπ 

ρηίζηεθε ην 1434 απφ ηελ νηθνγέλεηα ησλ Μηθηέιη, ελψ ζην ςειφηεξν ζεκείν ηνπ 

βξάρνπ βξίζθεηαη ε εθθιεζία ηνπ Άγηνπ Κσλζηαληίλνπ. Απφ εθεί ν επηζθέπηεο 

κπνξεί λα ζαπκάζεη ην Αηγαίν πνπ απιψλεηαη κπξνζηά ηνπ θαη ηα γχξσ λεζηά.  

1.3.1 – Ζ Υψξα θαη ην Κάζηξν ηεο. (Πεγή: discover-serifos.com) 

ην εζσηεξηθφ ηεο, ε Υψξα εξίθνπ, θξχβεη ζπλνηθίεο δηψξνθσλ ή 

ηξηψξνθσλ ζηελνκέησπσλ ζπηηηψλ, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δαηδαιψδε κηθξά 

ζνθάθηα, ελψ ζηηο πηπρέο ηνπ βξάρνπ θνπξληάδνπλ πεξηζηέξηα. Γηάζπαξηεο κέζα 

ζηνλ νηθηζκφ είλαη πνιιέο εθθιεζίεο, πνπ πεξηκέλνπλ ηνλ επηζθέπηε λα ηηο 

επηζθεθζεί. Ζ Υψξα είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν ζπλνηθίεο, ηελ Πάλσ θαη ηελ Κάησ 

Υψξα, ελψ νη δεκφζηνη ρψξνη είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλνη ιφγσ ηεο «ζθηρηήο» ηεο 

δφκεζεο, φπσο ε Πηάηζα ηεο Πάλσ Υψξαο (Πιαηεία ηνπ Γεκαξρείνπ). Σν δεκαξρείν 

ζηεγάδεηαη ζε λενθιαζηθφ θηίξην.  

 

 

http://e-serifos.com/Were_to_go_in_Serifos/serifos_villages/livadi_serifos.htm
http://e-serifos.com/Were_to_go_in_Serifos/churches_in_serifos.htm
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ηελ Κάησ Υψξα βξίζθεηαη ην Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηνπ λεζηνχ (ηδηνθηεζία 

ηνπ πλδέζκνπ εξηθίσλ), ζην νπνίν ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη αληηθείκελα 

ηεο παξαδνζηαθήο δσήο ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη δείγκαηα ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο γεο 

ηεο εξίθνπ. Ξερσξηζηή ζέζε ζηε Υψξα θαηαιακβάλεη ε πιαηεία ησλ Μχισλ φπνπ 

ζήκεξα ζψδνληαη κφλν δχν, αλαπαιαησκέλνη, θαη δηαθξίλνληαη ηα εξείπηα ησλ 

ππφινηπσλ. 

 

Ληβάδη  

Σν Ληβάδη είλαη ν νηθηζκφο πνπ πξσηνβιέπνπλ νη επηζθέπηεο ηεο εξίθνπ, 

θαζψο εδψ είλαη ην ιηκάλη ηνπ λεζηνχ, ζηε λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ. Έλαο 

φκνξθνο νηθηζκφο κε ιεπθά θπβφζρεκα ζπηηάθηα παξαδνζηαθήο θπθιαδηθήο 

αξρηηεθηνληθήο εθηείλεηαη θάησ απφ ηελ Υψξα θαη απέρεη κφιηο 5ρικ. απφ απηή. ην 

Ληβάδη βξίζθεηαη θαη κία απφ ηηο σξαηφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο παξαιίεο ηνπ λεζηνχ, ν 

Απιφκσλαο. ην Ληβάδη ππάξρεη θαη ζχγρξνλε καξίλα κε εηδηθνχο ρψξνπο πξφζδεζεο 

ζθαθψλ (ηαρππιφσλ αιιά θαη ηζηηνθφξσλ). 

1.3.2 – Ο νηθηζκφο Ληβαδηνχ θαη ε παξαιία «Απιφκσλαο».                                                                               

(Πεγή: discover-serifos.com) 

 

http://e-serifos.com/What_to_do_in_Serifos/museums_in_serifos.htm
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Μεγάιν Ληβάδη 

Ο νηθηζκφο ηδξχζεθε ην 1880, βξίζθεηαη ζηελ λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο 

εξίθνπ ζηνλ νκψλπκν φξκν θαη γλψξηζε κεγάιε νηθνλνκηθή άλζηζε ηελ πεξίνδν ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ κέρξη ην 1963, νπφηε θαη έθιεηζαλ ηα κεηαιιεία. 

ηελ άθξε ηεο αθηήο ππάξρεη αθφκα ην λενθιαζζηθφ θηίζκα (ηεο ζρνιήο Σζίιεξ) κε 

ηνπο κεγάινπο θνίληθεο, φπνπ ζηεγαδφηαλ ην δηνηθεηήξην ηεο εηαηξείαο ησλ 

κεηαιιείσλ "έξηθνο – πειηαιέδα". Κνληά ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη ην 

κλεκείν ησλ εξψσλ, ζπκίδνληαο ηελ αηκαηεξή εμέγεξζε ησλ εξγαηψλ ησλ 

κεηαιιείσλ ηνπ 1916, αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ. ηελ απέλαληη 

πιεπξά ηνπ φξκνπ, ηελ πεξηνρή ηνπ Αικπξνχ, δεζπφδεη ε κεηαιιηθή ζθάια 

θφξησζεο – εθθφξησζεο κεηαιιεπκάησλ πνπ θηίζηεθε ην 1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 – Μέγα Ληβάδη (νηθηζκφο, κεηαιιεία θαη εξψν πεζφλησλ).                                                       

(Πεγή: discover-serifos.com) 
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Παλαγηά 

Ζ Παλαγηά βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο εξίθνπ θαη είλαη ρηηζκέλε 

ακθηζεαηξηθά πάλσ ζε έλα ιφθν. Ο νηθηζκφο θαηνηθείηαη αθφκα θαη αλαπηχρζεθε ηνλ 

19ν αηψλα γχξσ απφ ηελ νκψλπκε εθθιεζία ηνπ 11νπ αηψλα απ’ φπνπ πήξε θαη ην 

φλνκά ηεο. Ζ εθθιεζία ηεο Παλαγηάο ή Ξπινπαλαγηάο φπσο ιέγεηαη απφ ηνπο 

ληφπηνπο εμαηηίαο ελφο εζίκνπ ζην παλεγχξη ηεο, είλαη ε παιηφηεξε θαη 

ζεκαληηθφηεξε εθθιεζία ηεο εξίθνπ.  

 

 

 

 

 

1.3.4 – Οηθηζκφο Παλαγηάο. (Πεγή: πξνζσπηθφ αξρείν) 

Γαιαλή 

Ζ Γαιαλή βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηεο εξίθνπ θαη είλαη ρηηζκέλε 

ακθηζεαηξηθά πάλσ ζηελ πιαγηά ηνπ βνπλνχ. Πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηα αξραία 

νξπρεία γαιελίηε πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή θαη είλαη έλαο πνιχ φκνξθνο 

νηθηζκφο, κε αζβεζησκέλα θαηάιεπθα ζπίηηα θαη γξαθηθά ζνθάθηα, ελψ πξνζθέξεη 

θαη κία καγεπηηθή ζέα ζην Αηγαίν. 

1.3.5 – Οηθηζκφο Γαιαλήο θαη ν Αγ. Νεθηάξηνο ζηελ πιαηεία. (Πεγή: discover-serifos.com) 
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ηε έξηθν βξίζθεηαη θαη ε Μνλή Σαμηαξρψλ, ε νπνία είλαη κνλή θξνχξην θαη 

ρξνλνινγείηαη απφ ην 1572 . Ηδξχζεθε κε ηελ έιεπζε ηεο εηθφλαο ησλ Σαμηαξρψλ απφ 

ηελ Κχπξν. Δίλαη ρηηζκέλε κε ςεινχο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο (πεξί ηα 10 κέηξα χςνο) 

κε πνιεκίζηξεο θαη ηα θειηά θαη ην θαζνιηθφ βξίζθνληαη εληφο ησλ ηεηρψλ. ην 

παξειζφλ ήηαλ πινχζηα θαη δηέζεηε θεηκήιηα θαη αθίλεηε πεξηνπζία θαη ζε γεηηνληθά 

λεζηά. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ήηαλ ζπρλά αληηθείκελν επηδξνκψλ απφ πεηξαηέο. ηε 

Μνλή ιεηηνχξγεζε αιιεινδηδαθηηθφ ζρνιείν. 

1.3.6 – Ζ Μνλή Σαμηαξρψλ, θνληά ζηνλ νηθηζκφ Γαιαλήο. (Πεγή: discover-serifos.com) 

Κέληαξρνο – Καιιίηζνο  

Θεσξείηαη φηη πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ αξραία ιέμε θάιιηζηνλ θαη φρη 

άδηθα. θαξθαισκέλνο ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο εξίθνπ, πάλσ ζε κία 

θαηαπξάζηλε θνηιάδα, ηα ζνθάθηα ηνπ θαη ηηο πνιιέο πεξηζηεξηψλεο ηνπ θαίλεηαη ζαλ 

δσγξαθηά ζην βνπλφ. Ζ αξρηθή ζέζε ηνπ νηθηζκνχ βξηζθφηαλ ςειφηεξα αιιά 

θαηαζηξάθεθε απφ επηδξνκέο πεηξαηψλ. ηελ ησξηλή ηνπ ζέζε, ν Κέληαξρνο 

ρηίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. 

1.3.7 – Οηθηζκφο «Καιιίηζνο». (Πεγή: discover-serifos.com) 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1572
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82
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Κνπηαιάο  

Ο Κνπηαιάο είλαη έλαο παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο 

εξίθνπ, ν νπνίνο αλαπηχρζεθε ηελ επνρή ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ κεηαιιείσλ θαη 

απνηεινχζε κεηαιιεπηηθφ θέληξν ηνπ λεζηνχ. ηελ πεξηνρή ππάξρνπλ εξείπηα ηεο 

επνρήο ησλ κεηαιιείσλ θαζψο θαη ακέηξεηεο ζηνέο νξπρείσλ ζηηο γχξσ πιαγηέο πνπ 

είλαη βακκέλεο κε ην ρξψκα ηνπ ζηδήξνπ. Καηά κήθνο ηεο παξαιίαο ζηέθνπλ αθφκα 

πεηξφθηηζηα ζπίηηα, φπνπ δηέκελαλ κεηαιισξχρνη. Κάπνηα απφ απηά πιένλ έρνπλ 

αλαθαηαζθεπαζηεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ζεξηλέο θαηνηθίεο. 

 

 

 

 

 

 

1.3.8 – Οηθηζκφο Κνπηαιά. (Πεγή: discover-serifos.com) 

 

 

 

 

 

 

1.3.9 – Ορήκαηα θαη ξάγεο θχιηζεο ζηνλ Κνπηαιά.                                                                                               

(Πεγή: discover-serifos.com) 
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1.4 – ΦΔΚ όπυν δόμηζηρ, σπονικέρ μεηαβολέρ 

1.4.1 –Υψξα εξίθνπ: ηφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη παξαδνζηαθφο νηθηζκφο. 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11146 

 

Κεξχμεηο : 

1) Πεξί ραξαθηεξηζκνχ σο Παξαδνζηαθψλ Οηθηζκψλ ηηλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη 

θαζνξηζκνχ ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δνκήζεσο ησλ νηθνπέδσλ απηψλ.  

ΠΓ 19-10-1978, ΦΔΚ 594/Γ/13-11-1978 

2) Υαξαθηεξηζκφο σο ηνπίνπ ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο ηεο Υψξαο εξίθνπ. 

ΤΑ ΤΠΠΔ/ΓΗΛΑΠ/ Γ/350/7324/15-4-1983, ΦΔΚ 274/Β/24-5-1983 

3) Καζνξηζκφο εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ησλ νηθνπέδσλ ησλ 

νηθηζκψλ ηνπ λνκνχ Κπθιάδσλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθνί 

κε ην απφ 19.10.1978 (ΦΔΚ 594/Γ) πξνεδξηθφ δηάηαγκα. 

ΠΓ 11-5-1989 - ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989 

4) Δηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζηνπο νηθηζκνχο θαη ζηηο εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρέο ηεο λήζνπ εξίθνπ. 

ΠΓ 17-9-2002 - ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002 

http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=11146
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Κεθάλαιο 2 – Παποςζίαζη πεπιοσήρ μελέηηρ 

2.1 – Ιζηοπική εξέλιξη οικιζμού 

Ο νηθηζκφο πνπ ζα κειεηεζεί είλαη ν παξαδνζηαθφο νηθηζκφο ηεο Υψξαο. ην 

ςειφηεξν ζεκείν ηεο Υψξαο ηεο εξίθνπ βξίζθεηαη ην Κάζηξν, έλαο νρπξσκαηηθφο 

νηθηζκφο, πνπ δεκηνχξγεζαλ νη Βελεηζηάλνη ηε δεθαεηία ηνπ 1430 γηα λα έρνπλ ππφ 

έιεγρν θαη λα παξέρνπλ αζθάιεηα ζηνπο δνπινπάξνηθνπο εληφο ησλ ηεηρψλ ηνπο. Ο 

κηθξφο νηθηζκφο ηνπ Κάζηξνπ άξρηζε λα επεθηείλεηαη ζπζηεκαηηθά έμσ απφ ηηο 

«ιφηδηεο» (εηζφδνπο) ηνπ κεηά ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, δεκηνπξγψληαο ηε 

ζπλνηθία ηεο Άλσ Υψξαο. ηαδηαθά ε ζπλνηθία επεθηάζεθε πξνο ηελ πην βαηή 

πεξηνρή θαη αλαπηχρζεθε ν νηθηζκφο ηεο Υψξαο ζπκπεξηιακβάλνληαο έηζη θαη ηνλ 

ππάξρνληαλ νηθηζκφ ηνπ Κάζηξνπ. Σν πην επίπεδν θνκκάηη, δπηηθά ηνπ παιαηνχ 

νηθηζκνχ, απνηειεί ηελ ζπλνηθία ηεο Κάησ Υψξαο. Καη ζηηο δχν ζπλνηθίεο ε 

πξφζβαζε κε ηξνρνθφξν γίλεηαη πεξηθεξεηαθά, ελψ ην εζσηεξηθφ ηνπ νηθηζκνχ 

εμππεξεηείηαη κε δαηδαιψδε ζνθάθηα, πνπ ην πιάηνο ηνπο δηαθέξεη, αλάινγα κε ηελ  

ειεχζεξε, κεηαμχ ησλ θηηζκάησλ, επηθάλεηα. 

 

 

 

 

2.1.1 – Άπνςε Υψξαο.                                                                                                     

(Πεγή: αξρείν πλδέζκνπ εξηθίσλ) 

Οη δχν ζπλνηθίεο, Πάλσ θαη Κάησ Υψξα αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηηο δχν 

θεληξηθέο πιαηείεο. ην θέληξν ηεο Πάλσ Υψξαο βξίζθεηαη ε Πάλσ Πηάηζα, κηα 

γξαθηθή πιαηεία απφ ηνπο ιίγνπο αλνηρηνχο ρψξνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Υψξαο. ηε 

κία πιεπξά ηεο πιαηείαο δεζπφδεη απφ ην 1908 ην λενθιαζηθφ θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ 

θαη ακέζσο δίπια ν Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ. Ζ νηθνλνκηθή θαη 

επαγγεικαηηθή γεληθά θίλεζε αλαπηχζζεηαη, απφ παιαηά κέρξη θαη ζήκεξα, ζηα 

θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη γχξσ απφ ηελ Πιαηεία. ε απηή βξίζθεηαη θαη ην 

θηίζκα, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξνχζα κειέηε.  
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Ζ Πιαηεία ηεο Δπαγγειίζηξηαο ζηελ Κάησ Υψξα πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηνλ 

Η. Ναφ ηεο Δπαγγειίζηξηαο πνπ δεζπφδεη ζ΄απηή. Πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα ε 

επαγγεικαηηθή θίλεζε γχξσ θαη απφ απηή ηελ πιαηεία ππήξμε εμ’  ίζνπ ζεκαληηθή. 

ήκεξα, δπζηπρψο,  δελ ππάξρεη θαλέλαο επαγγεικαηηθφο ρψξνο ζε ιεηηνπξγία.  

ην βφξεην ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ θαη θαηά κήθνο ηεο θνξπθνγξακκήο ηεο 

πιαγηάο ηνπ φξνπο «Πεηξηάο», δέζπνδαλ νη έμη αλεκφκπινη, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

θαηνίθσλ. ήκεξα έρνπλ επηζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ σο θαηνηθίεο νη ηξεηο απφ 

απηνχο, ελψ ππάξρνπλ εξεηπσκέλα ηκήκαηα ησλ ππνινίπσλ, πνπ νξίδνπλ θαη ηε ζέζε 

ηνπο. Γχξσ απφ ηνπο Μχινπο, νη νπνίνη έρνπλ θξηζεί δηαηεξεηένη, φπσο θαη ε άκεζε 

πεξηνρή γχξσ απφ απηνχο,  δελ αλαπηχρζεθαλ θηίζκαηα, γηα λα κελ παξεκπνδίδεηαη ν 

«αέξαο» ηνπο.  Αξγφηεξα, φηαλ ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία ηνπο, απμήζεθε ζεκαληηθά 

θαη ίζσο αλνξζφδνμα, ε δφκεζε. Αο ειπίζνπκε, φηη έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, ε 

θχξεμε ηεο γχξσ πεξηνρήο σο δηαηεξεηαίαο ζα πεξηζψζεη  θαη ίζσο βειηηψζεη ηελ 

ζεκεξηλή ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε ζπλνηθία «Λαγθάδη» ζηα 

αλαηνιηθά, ελψ πξνο ηα δπηηθά ε απφηνκε βξαρψδεο πιαγηά εκπφδηζε ηελ δφκεζε. 

ήκεξα ζηε ζέζε απηή θαηαζθεπάζηεθε δεκνηηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο Υψξαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 – Οη αλεκφκπινη ηεο Υψξαο. (Πεγή: αξρείν πλδέζκνπ εξηθίσλ) 
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Γελ πξέπεη, φκσο, λα παξαιείςνπκε, ηελ ππάξμε αξραίσλ θηηζκάησλ, απφ 

επξήκαηα ηεο αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, κεξηθά απφ ηα νπνία εθηίζεληαη ζηελ 

Αξραηνινγηθή πιινγή πνπ βξίζθεηαη ζηε Υψξα. Δηδηθφηεξα ζην λνηηναλαηνιηθφ 

ζεκείν ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ   θαη ζε πεξίνπηε ζέζε, φζνλ αθνξά ζε ζέα θαη ζε 

πξνζαλαηνιηζκφ, έρεη αλαθαιπθζεί ςεθηδσηφ δάπεδν ζε εμαηξεηηθή, ζχκθσλα κε  

ηελ αξραηνινγηθή ππεξεζία, θαηάζηαζε, κε αλαπαξάζηαζε δειθηληψλ, πνπ ζα  

νδεγήζεη ζε  ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ νηθηζκνχ, ζε 

βάζνο ρξφλνπ. 
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2.2 – Ιζσύονηερ όποι δόμηζηρ – ΦΔΚ – Υπονικέρ μεηαβολέρ όπυν δόμηζηρ 

οικιζμού 

Αξηηόηεηα (ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989, Άξζξν 1) 

Παξάγξαθνο 1α: Σα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζην ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ 

είλαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα εθφζνλ έρνπλ ειάρηζην εκβαδφλ 600 κ2 θαη ειάρηζην 

πξφζσπν 13 κ. ζε θνηλφρξεζην ρψξν ή ζε ρψξν πνπ έρεη ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε.  

Σα νηθφπεδα πνπ βξίζθνληαη ζην κε ζπλεθηηθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ είλαη άξηηα θαη 

νηθνδνκήζηκα εθφζνλ έρνπλ ειάρηζην εκβαδφλ 2.000 κ2 θαη ειάρηζην πξφζσπν 18 

κ., ζε θνηλφρξεζην ρψξν ή ζε ρψξν πνπ έρεη ηεζεί ζε θνηλή ρξήζε.  

Σν ζπλεθηηθφ ηκήκα ησλ νηθηζκψλ νξίδεηαη κε απηνςία ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο γηα 

ην δηάζηεκα κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ Ννκάξρε γηα ηελ νξηνζέηεζή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ απφ 24.4.1985 π.δ. (ΦΔΚ 181/Γ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ 14.2.1987 π./δγκα (ΦΔΚ 133/Γ). 

 

Παξάγξαθνο 1δ: Καηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηπηψζεσλ 

ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ηα νηθφπεδα εθφζνλ ήηαλ άξηηα θαη 

νηθνδνκήζηκα, είηε θαηά θαλφλα είηε θαηά παξέθθιηζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ίζρπαλ θαηά ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 

 

Σπληειεζηήο δόκεζεο (ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989, Άξζξν 1) 

Παξάγξαθνο 2: . Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη ην κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ 

νηθνπέδσλ νξίδεηαη σο εμήο:  

α) Γηα νηθφπεδα κέρξη 100 κ2 ζπληειεζηήο δφκεζεο 1,0 θαη πνζνζηφ θάιπςεο 80% 

ηεο επηθαλείαο ηνπο. 

β) Γηα νηθφπεδα απφ 101-200 κ2 ζπληειεζηήο δφκεζεο 1,0 θαη πνζνζηφ θάιπςεο 

70% ηεο επηθαλείαο ηνπο.  
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γ) Γηα νηθφπεδα απφ 201-300 κ2 ζπληειεζηήο δφκεζεο 0,80 θαη πνζνζηφ θάιπςεο 

60% ηεο επηθαλείαο ηνπο. Ζ ειάρηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα θαη ησλ δχν νξφθσλ 

κπνξεί λα είλαη 200 κ2 κε αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ζε 70%.  

δ) Γηα νηθφπεδα απφ 401 κ2 θαη πάλσ ζπληειεζηήο δφκεζεο 0,7 θαη πνζνζηφ 

θάιπςεο 40% ηεο επηθαλείαο ηνπο.  

Δπηθάλεηα νξόθσλ θαη αξηζκόο (ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α) 

Παξάγξαθνο 1:  Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα 200 κ
2 

(ΦΔΚ89 400κ
2
). Καη’ εμαίξεζε γηα ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη γηα 

εγθαηαζηάζεηο νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ε ζπλνιηθή κέγηζηε επηθάλεηα νξφθσλ 

ηνπ θηηξίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 600 κ
2
 (ΦΔΚ89 800κ

2
). 

Παξάγξαθνο 2: Δπηβάιιεηαη ε δηάζπαζε ηνπ φγθνπ ηνπ θηηξίνπ. Δηδηθά γηα θηίξηα 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα θηίξηα θνηλήο σθέιεηαο επηβάιιεηαη ε δηάζπαζε 

ησλ φγθσλ ησλ θηηξίσλ κέρξη ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ ηνπο ζε πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο 

θηίξηα, φηαλ πξνθχπηεη ζπλνιηθή επηθάλεηα θηηξίσλ κεγαιχηεξε ησλ 240 η.κ. ε 

πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ ησλ θηηξίσλ, ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε νξίδεηαη ζε 2,5 κ. 

ηνπιάρηζηνλ. 

Παξάγξαθνο 3: α) Ο κέγηζηνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ θηηξίσλ νξίδεηαη ζε δχν (2), κε 

κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο απηψλ επηά θαη κηζφ (7,50) κέηξα, κεηξνχκελν απφ ηελ 

γχξσ θπζηθή ή ηερλεηά δηακνξθσκέλε ζηάζκε εδάθνπο. ε θακία πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ δελ επηηξέπεηαη ε πξνβνιή ηνπ χςνπο ηνπ θηηξηαθνχ φγθνπ αλά ηδηνθηεζία λα 

μεπεξλά ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο θαη ηνλ κέγηζην επηηξεπφκελν αξηζκφ 

νξφθσλ. 

β) Καη' εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε κεγάιεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, φηαλ δελ είλαη δπλαηή 

ιφγσ πςνκεηξηθήο δηαθνξάο απφ ηε ζηάζκε ηεο νδνχ ε πξφζβαζε ζην θηίζκα, 

επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ χςνπο, κφλν γηα ηελ κία πιεπξά 

ηνπ θηηξίνπ κέρξη ηα 8,50 κ. κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην χςνο ηεο πξφζνςεο ηνπ θηηξίνπ 

πξνο ηελ νδφ δελ μεπεξλά ηα 4,50 κ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζηεζαίνπ. 
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γ) Δάλ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία επηπιένλ ρψξνπ βνεζεηηθνχ, 

ζε ζηάζκε θάησ απφ ην ηζφγεην, ηφηε ην θαζαξφ χςνο ηνπ ρψξνπ απηνχ δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ηα 2,20 κ. θαη ην κέγηζην εκβαδφλ ηα 20η.κ. Ο βνεζεηηθφο απηφο ρψξνο 

δελ πξνζκεηξείηαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο, είλαη ρψξνο θιεηζηφο θαη δελ 

επηηξέπεηαη εμσηεξηθή πξφζβαζε ζε απηφλ. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή 

θεξακνζθεπνχο ζηέγεο. Τπεξάλσ ηνπ κεγίζηνπ επηηξεπνκέλνπ χςνπο επηηξέπεηαη 

κφλν ε θαηαζθεπή θαπλνδφρνπ κεγίζηνπ χςνπο 1,00 κ. (ηξνπνπνίεζε ηνπ ΦΔΚ89). 

 

Αλνίγκαηα (ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α) 

Παξάγξαθνο 4: Γηα ηα αλνίγκαηα ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα ηεξείηαη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα παξάζπξα, ε αλαινγία πιάηνπο/χςνπο 1/2-2,5 (ΦΔΚ89 1/1,5-2) θαη 1/3 

φηαλ πξφθεηηαη γηα πφξηεο. Σν πνζνζηφ ηεο επηθαλείαο ηνπο ζε θάζε φςε λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 30%. Με βάζε ηηο αλαινγίεο απηέο ην πιάηνο ησλ αλνηγκάησλ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 1,20 κ. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ησλ αλνηγκάησλ απφ ηηο θαηαθφξπθεο 

γσλίεο ηνπ θηηξίνπ νξίδεηαη ζε 0,70 κ. θαη ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ζε 0,30 κ. 

 

Κνπθώκαηα (ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989, Άξζξν 1) 

Παξάγξαθνο 12: β) Σα θνπθψκαηα ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα είλαη μχιηλα θαη 

εηδηθφηεξα: Σα εμψθπιια είλαη ηακπιαδσηά, θαξθσηά (ζαληδσηά) ή πεξζηδσηά 

(γαιιηθά ή γεξκαληθά) αλάινγα κε ηα επηθξαηνχληα παξαδνζηαθά πξφηππα ηνπ 

άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θηηξίνπ. Σα ηδακιίθηα ησλ παξαζχξσλ ππνδηαηξνχληαη κε 

2 ηνπιάρηζηνλ θαΐηηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ χςνπο. Ζ ππνδηαίξεζε απηή δελ ηζρχεη γηα 

ηνπο θεγγίηεο. 

γ) Σα αλνίγκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη 

ηα θνπθψκαηα λα είλαη αλάινγεο θαηαζθεπήο θαη κε ηα ίδηα πιηθά κε ηα ππφινηπα 

θνπθψκαηα ηνπ θηίζκαηνο. 

δ) Σα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ησλ θηηξίσλ επηβάιιεηαη λα είλαη κνλφρξσκα.  
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Αλνηρηέο θιίκαθεο (ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α) 

Παξάγξαθνο 5: Οη αλνηρηέο θιίκαθεο πξέπεη λα είλαη κε ζθαινπάηηα ιίζηλα ή απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε επέλδπζε απφ ζρηζηφπιαθεο κφλν ζηηο νξηδφληηεο 

επηθάλεηεο (παηήκαηα). Οη θιίκαθεο δελ πξνζκεηξνχληαη ζην ζπληειεζηή δφκεζεο. 

Σα ζηεζαία πξέπεη λα είλαη θηηζηά ή κηθηά (ηξνπνπνίεζε ηνπ ΦΔΚ89). 

 

Πξνεμνρέο ζηα αλνίγκαηα (ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α) 

Παξάγξαθνο 6: Δπηηξέπεηαη κφλν πάλσ απφ ηα αλνίγκαηα ιίζηλε πξνεμνρή πιάηνπο 

έσο 0,15κ. (ηξνπνπνίεζε ηνπ ΦΔΚ89). 

 

Φξσκαηηζκόο όςεσλ (ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α) 

Παξάγξαθνο 7: α) ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη αζβέζηεο  ή θαηά πεξίπησζε πδξφρξσκα (ΦΔΚ89 κόλν πδξόρξσκα 

ιεπθό). Σα παξάζπξα κνλφρξσκα ζηνπο ηφλνπο ηνπ κπιε, πξάζηλν, θαθέ, γθξη ή 

ρνληξνθφθθηλν. 

β) Ζ ρξήζε καξκαξνθνλίαο ζηε ζχλζεζε ησλ επηρξηζκάησλ ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ 

ηνπ θηηξίνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε λενθιαζηθνχ ξπζκνχ θηίξηα θαη κεηά απφ έγθξηζε 

ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ (ηξνπνπνίεζε ηνπ ΦΔΚ89). 

 

Πξνζηεγάζκαηα – ζηέγαζηξα (ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α) 

Παξάγξαθνο 8: α) Δπηηξέπνληαη πξνζηεγάζκαηα-ζηέγαζηξα απφ μχιηλν ζθειεηφ 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Ζ επηθάλεηα θάιπςεο κπνξεί λα είλαη νξηδφληηα ή ειαθξψο 

θεθιηκέλε κε θαιάκηα ή κε θαξαβφπαλν ρξψκαηνο ιεπθνχ. 



ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖ ΔΡΗΦΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2019 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΑΡΗΝΟ  Γ. ΛΗΒΑΝΗΟ   (Α.Μ. 43137) 
 

26 

β) Τδαηνδεμακελέο-θιηκαηηζηηθά-ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

κέξε πνπ δελ είλαη νξαηά απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ΦΔΚ89). 

 

Αλαζηήισζε (ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989, Άξζξν 1) 

Παξάγξαθνο 25:  Δπηηξέπεηαη ε αλαζηήισζε εξεηπσκέλσλ θηηζκάησλ έζησ θαη αλ νη 

απαηηνχκελεο λα εθηειεζηνχλ εξγαζίεο αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Ζ 

αλαζηήισζε επηηξέπεηαη θαηφπηλ ηεθκεξησκέλεο έξεπλαο, ε νπνία απνδεηθλχεη ηελ 

αθξηβή αξρηθή κνξθή ηνπ θηίζκαηνο. Δπίζεο επηηξέπεηαη ε επηζθεπή θαη 

απνθαηάζηαζε παιαηψλ θηηξίσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ ηεο παξαδνζηαθήο 

αξρηηεθηνληθήο, θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΠΑΔ, έζησ θαη αλ νη απαηηνχκελεο λα 

εθηειεζζνχλ εξγαζίεο αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, θαη 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

Φξήζεηο (ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α) 

Παξάγξαθνο 9: α) Μέζα ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Υψξαο επηηξέπνληαη νη 

παξαθάησ ρξήζεηο: Καηνηθία, Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη θαθελεία, Σαβέξλεο – Δζηηαηφξηα, Ξελψλεο, Σνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, Κνηλσθειή θηίξηα θαη θηίξηα θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ 

(ηξνπνπνίεζε ηνπ ΦΔΚ89). 

β) Απαγνξεχεηαη εληφο ηεο δψλεο ησλ 500 κ. απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ε αλέγεξζε 

βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ κέζεο θαη πςειήο φριεζεο. 
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Ληζόζηξσηα – πιαηείεο – θαιληεξίκηα (ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α) 

Παξάγξαθνο 10: Δπηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ιηζφζηξσησλ 

δξφκσλ, πιαηεηψλ θαη ζθαινπαηηψλ, επαλαιακβάλνληαο ηνλ ηχπν ηεο ιηζφζηξσζεο 

θαη ην κέγεζνο ησλ ιίζσλ. ηηο πιαθνζηξψζεηο πνπ γίλνληαη ζε δεκφζην ρψξν ή 

αθφκα θαη ζε ηδησηηθνχο ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη -θαηά ην δπλαηφλ- ν 

ραξαθηήξαο ηεο πιαθφζηξσζεο, φπσο επηθξαηεί ζηνλ νηθηζκφ σο πξνο ηα ζρήκαηα 

(νξζνγσληθά ή αθαλφληζηα), ηα κεγέζε ησλ πιαθψλ θαη ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπο. 

Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ κεηαηξνπήο ησλ παξαδνζηαθψλ νδψλ (θαιληεξίκηα) 

ζε νδνχο εμππεξέηεζεο ηξνρνθφξσλ. 

Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ κεηαηξνπήο ξεκάησλ ζε νδνχο εμππεξέηεζεο 

ηξνρνθφξσλ ή πεδνδξφκνπο. 
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2.3 – Σςπικά απσιηεκηονικά ζηοισεία πεπιοσήρ  

Ζ Υψξα ηεο εξίθνπ, ε νπνία ζεσξείηαη πξφηππν κεζαησληθνχ νρπξσκέλνπ 

νηθηζκνχ, είλαη ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά πάλσ ζην βξαρψδεο χςσκα ηνπ φξκνπ ηνπ 

Ληβαδηνχ. ην εζσηεξηθφ ηεο θξχβεη ζπλνηθίεο κνλψξνθσλ, δηψξνθσλ ή θαη 

ηξηψξνθσλ, ιφγσ θιίζεο ηνπ εδάθνπο, ζηελνκέησπσλ ζπηηηψλ, πνπ ζπλδένληαη 

κεηαμχ ηνπο κε δαηδαιψδε κηθξά ζνθάθηα. Σν πεξίπινθν ζχζηεκα ησλ ζηελψλ απηψλ 

κνλνπαηηψλ, δηεηζδχεη ζηελ πινχζηα ζε νπηηθέο ελαιιαγέο πεξηνρή, πνπ απνθηά έηζη 

κηα αθαλφληζηε δνκή. Ο δξφκνο είλαη δεκφζηνο ρψξνο θαη νη εληππψζεηο αιιάδνπλ, 

θαζψο ν θάζε θάηνηθνο βάδεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή ζθξαγίδα ζην θνκκάηη πνπ 

ζπλνξεχεη κε ηελ ηδηνθηεζία ηνπ. Σα κνλνπάηηα θάκπηνληαη νξηδφληηα ή θάζεηα 

αθνινπζψληαο ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο ή κεηαηξέπνληαη ζε απφηνκα ζθαιηά 

αθήλνληαο ρψξν κφλν γηα ηνλ άλζξσπν ή ην κνπιάξη. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 – Καιληεξίκηα Υψξαο.                                                                                                     

(Πεγή: αξρείν πλδέζκνπ εξηθίσλ) 

Ζ θαηνηθία, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνηειείηαη ζηελ θπξηνιεμία απφ έλα 

κφλν θχηηαξν, έλα δσκάηην, κέζα ζην νπνίν ε νηθνγέλεηα δεη, θνηκάηαη θαη θπιάεη ηα 

ππάξρνληά ηεο. πρλά, ηα δσκάηηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο νξηδφληηα ή θαζ’  χςνο 

γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

Οη ηνίρνη θηηζκέλνη κε πέηξα, έρνπλ πάρνο 50 – 70 εθ. γηα λα θέξνπλ ην 

θνξηίν ηεο επηθάιπςεο. Δίλαη, ζρεδφλ πάληα, επηρξηζκέλνη κε παηεηή ηζηκεληνθνλία, 

ρξψκαηνο ιεπθνχ.   

http://e-serifos.com/Were_to_go_in_Serifos/serifos_villages/livadi_serifos.htm
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Σα αλνίγκαηα είλαη κηθξά, γηα λα απνθεχγεηαη ηφζν ν ππεξβνιηθφο ειηαζκφο, 

ζηηο καθξηλέο δεζηέο εκέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ, φζν θαη ε ππεξβνιηθή απψιεηα 

ζεξκφηεηαο ην ρεηκψλα. Γηα ηνλ ίδην ιφγν, ζε πνιιέο θαηνηθίεο ηα «παληδνχξηα» ησλ 

παξαζχξσλ είλαη εζσηεξηθά, κε απνηέιεζκα ν θσηηζκφο ηνπ ρψξνπ πνπ 

εμππεξεηνχλ, λα ξπζκίδεηαη  απφ κέζα, ρσξίο λα αλνίγνληαη ηα ηδάκηα. 

2.3.2 – Μηθξά αλνίγκαηα θαη θαηάιεπθνη ηνίρνη.                                                                                                     

(Πεγή: discover-serifos.com) 

Σν αζβέζησκα ησλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ δεκηνπξγεί κηα ηδηαίηεξα 

αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα, πνπ αληηζηαζκίδεη ηνλ πεληρξφ θσηηζκφ απφ ηα κηθξά 

αλνίγκαηα, ελψ ν αδξφο ζνβάο θαη ην αζβέζησκα ηνπ εμσηεξηθνχ, αληαλαθιά ηνλ 

ήιην θαη ζηεγαλνπνηεί ηνπο ηνίρνπο. 

 Αξρηηεθηνληθέο ιεπηνκέξεηεο, θνζκνχλ ην εζσηεξηθφ ησλ θηηζκάησλ 

πεξηζζφηεξν γηα ρξεζηηθνχο θαη φρη δηαθνζκεηηθνχο ιφγνπο. Μηθξέο εζνρέο ζηνπο 

ηνίρνπο, «ζπδίξεο» φπσο απνθαινχληαη ζηελ ηνπηθή δηάιεθην, βνεζνχλ ζηελ 

απνζήθεπζε  αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο νη εζηίεο «ηδάθηα», δελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζέξκαλζε, αιιά γηα καγείξεκα, γη’  απηφ θαη βξίζθνληαη ζε γσληαθέο ζπλήζσο 

εζνρέο, ζην χςνο ηνπ πάγθνπ. Οη θακηλάδεο ηνπο ζε απιή κνξθή απνιήγνπλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε πήιηλα επηζηεγάζκαηα, ηνπο ιεγφκελνπο «θάπαζνπο».   
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Ζ νξνθή ησλ ζπηηηψλ είλαη  επίπεδν δψκα θαη είλαη ε ηππηθή ησλ 

πεξηζζφηεξσλ λεζηψλ ησλ Κπθιάδσλ. Ο ηνίρνη γεθπξψλνληαη θαηά πιάηνο θάζε 

ρψξνπ κε μχιηλα δνθάξηα δηαηνκήο  10Υ12 εθ. ζπλήζσο. Κάζεηα πξνο απηά 

ηνπνζεηείηαη κηα ζηξψζε απφ θαιάκηα, πνπ θφβνληαη ηνλ Ηνχιην ή ηνλ Ηαλνπάξην, 

θαζαξίδνληαη απφ ηα θχιια θαη κέλνπλ ζηνλ ήιην κεξηθέο κέξεο γηα λα «ςεζνχλ». 

Έπεηηα ηνπνζεηείηαη κηα ζηξψζε απφ θχθηα θαη κεηά κηα ζηξψζε ρψκα. Σα θχθηα 

παξεκβάιινληαη ζηελ θαηαζθεπή γηα λα ζπγθξαηνχλ ην ρψκα πνπ βξίζθεηαη πάλσ 

ηνπο. Ζ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ δψκαηνο, ην  «κπίιηαζκα», φπσο ιέγεηαη ζηελ ηνπηθή 

δηάιεθην, γίλεηαη κε κηα ζηξψζε απφ ειαθξψο βξεγκέλν θνθθηλφρσκα, πνπ 

ζηξψλεηαη κε θχιηλδξν.   

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 – Αμνλνκεηξηθή ηνκή δψκαηνο.                                                                                                     

(Πεγή: Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν) 

 

Σέινο, νη εγθαηαζηάζεηο, ηδηαίηεξα ην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ είλαη θαη ην 

δπζθνιφηεξν γηα ηελ ζεκεξηλή δσή ηνπ νηθηζκνχ, έρεη ιπζεί κε δεκνηηθφ 

απνρεηεπηηθφ δίθηπν πνπ θαηαιήγεη, κε θπζηθή ξνή,  ζηνλ θεληξηθφ βηνινγηθφ ρψξν  

ζην Ληβάδη.  Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη ε πξνο 

κειέηε θαηνηθία, δειαδή ζην θεληξηθφ ηκήκα ηεο Υψξαο, πνπ εκπεξηέρεηαη ζην  

«Κάζηξν», ιεηηνπξγνχζε, ζρεδφλ απφ ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο, απνρεηεπηηθφ 

δίθηπν κε πήιηλνπο ζσιήλεο.   
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Κεθάλαιο 3 – Κηίζμα μελέηηρ πεπίπηυζηρ (ςπάπσοςζα καηάζηαζη) 

3.1 – Αναθοπά ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ  

Σν θηίζκα πνπ κειεηάηαη βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ, θαη κάιηζηα ζην 

ζπλεθηηθφ ηκήκα, ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ Υψξαο, ηεο λήζνπ εξίθνπ ηνπ Ννκνχ 

Κπθιάδσλ. χκθσλα κε ηνπο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο, είλαη θηηζκέλν πξηλ ην 1930. 

Λεηηνχξγεζε κέρξη ην 1960 πεξίπνπ, σο θαηάζηεκα – θαθελείν.   

 

Σν 1983 έγηλε επηζθεπή, θαη ζπγθεθξηκέλα αληηθαηάζηαζε ηνπ δψκαηνο, ην 

νπνίν  αληηκεηψπηδε ζνβαξά πξνβιήκαηα αιινίσζεο ησλ μχιηλσλ δνθψλ θαη 

θαιακηψλ κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε  ζηαηηθφηεηαο θαη ζηεγαλφηεηαο. Οη εξγαζίεο 

αληηθαηάζηαζεο πεξηιάκβαλαλ ηελ απνκάθξπλζε φινπ ηνπ παιαηνχ δψκαηνο, ηελ 

ηνπνζέηεζε λέσλ μχιηλσλ δνθψλ θαη θαιακηψλ, ζχκθσλα κε ηα παξαδνζηαθά 

πξφηππα, ηελ ηνπνζέηεζε κνλσηηθψλ πιαθψλ εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 3 

εθαηνζηψλ θαη ηέινο πιάθαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο 20 εθαηνζηψλ.  

 

ήκεξα κηζζψλεηαη, γηα φιν ην ρξφλν, σο θαηνηθία, πνπ εμππεξεηεί φκνξν 

θαηάζηεκα.  

 

Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε απνηππψλεηαη ζηε ζπλέρεηα, κε ζρέδηα 

δηαγξάκκαηνο θάιπςεο, θαηφςεσλ, ηνκψλ θαη φςεσλ, ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ W.C., 

θνπθσκάησλ,  ηνκήο δψκαηνο θαη θσηνγξαθίεο. 
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3.2 – Γιάγπαμμα κάλςτηρ κηίζμαηορ  

 

3.2.1 – Γηάγξακκα θάιπςεο (θιίκαθα 1:50)         
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1. Δκβαδφλ νηθνπέδνπ:  ΔΑΒΓΓΔΕΑ = 24,37 η.κ. 

2. Αξηηφηεηα – Οηθνδνκεζηκφηεηα: (ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989, Άξζξν 1)  

Αξηηφηεηα: εκβαδφλ 600 η.κ. , πξφζσπν 13κ. 

Παξέθθιηζε πξν 2-6-1989: νπνηνδήπνηε εκβαδφλ 

Τθηζηάκελν πξν 1930: άξηην θαηά παξέθθιηζε   

3. Δπηηξεπφκελα ζηνηρεία δφκεζεο: (ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989, Άξζξν 1, Παξ. 2α) 

Γηα νηθφπεδα κέρξη 100 κ2 ζπληειεζηήο δφκεζεο 1,0 θαη πνζνζηφ θάιπςεο 

80% ηεο επηθαλείαο ηνπο. 

Γφκεζε: 24,37 x 1 = 24,37 η.κ. 

Κάιπςε: 24,37 x 0,8 = 19,49 η.κ. 

Ύςνο: 7,5κ 

4. Τπάξρνληα ζηνηρεία δφκεζεο: 

Γφκεζε: Δ = 24,37η.κ. = επηηξεπφκελν 

Κάιπςε: Δ = 24,37η.κ. > επηηξεπφκελν (παξέθθιηζε) 

Ύςνο: 4,90κ < επηηξεπφκελν 
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3.3 – σέδια ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ 

ΚΑΣΟΦΗ ΙΟΓΔΙΟΤ 

 

3.3.1 – Κάηνςε Ιζνγείνπ (θιίκαθα 1:50)         
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ΚΑΣΟΦΗ ΠΑΣΑΡΙΟΤ 

 

 

3.3.2 – Κάηνςε Παηαξηνύ (θιίκαθα 1:50) 
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ΚΑΣΟΦΗ ΓΧΜΑΣΟ 

 

 

3.3.3 – Κάηνςε Γώκαηνο (θιίκαθα 1:50) 
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ΑΝΟΦΗ 

 

 

3.3.4 – Άλνςε (θιίκαθα 1:50) 
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ΚΑΣΟΦΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ 

 

 

3.3.5 – Κάηνςε Θεκειίσζεο (θιίκαθα 1:50) 

 



ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖ ΔΡΗΦΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2019 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΑΡΗΝΟ  Γ. ΛΗΒΑΝΗΟ   (Α.Μ. 43137) 
 

39 

ΣΟΜΗ Α – Α’ 

 

 

 

 

3.3.6 – Τνκή Α – Α’ (θιίκαθα 1:50) 
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ΣΟΜΗ Β – Β’ 

 

 

 

 

 3.3.7 – Τνκή Β – Β’ (θιίκαθα 1:50) 
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ΠΡΟΟΦΗ 

 

 

 

 

 

 

3.3.8 – Πξόζνςε (θιίκαθα 1:50) 
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ΠΛΑΓΙΑ ΟΦΗ 

 

 

 

 

3.3.9 – Πιάγηα όςε (θιίκαθα 1:50) 
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3.4 – σέδια λεπηομεπειών 

ΚΑΣΟΦΗ W.C. 

 

 

 

 

3.4.1 – Πιάγηα όςε (θιίκαθα 1:25) 
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ΠΟΡΣΑ ΔΙΌΓΟΤ 

 

 

 

3.4.2 – Δζσηεξηθό θνύθσκα πόξηαο  (θιίκαθα 1:15) 
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3.4.3 – Δμσηεξηθό θνύθσκα πόξηαο  (θιίκαθα 1:15) 
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ΠΑΡΑΘΤΡΟ 

 

3.4.4 – Δζσηεξηθό θνύθσκα παξαζύξνπ (θιίκαθα 1:10) 
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3.4.5 – Δμσηεξηθό θνύθσκα παξαζύξνπ (θιίκαθα 1:10) 
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ΣΟΜΗ ΓΧΜΑΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.6 – Τνκή δώκαηνο (θιίκαθα 1:20) 
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3.5 – Φυηογπαθίερ ςπάπσοςζαρ καηάζηαζηρ 

 

3.5.1 – Πξόζνςε (Βνξεηνδπηηθή όςε) 
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3.5.2 – Πιάγηα όςε (Ννηηνδπηηθή) 

 

3.5.3 – Γσληαθή εζνρή  
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3.5.4 – Γεληθή άπνςε ηζνγείνπ  
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3.5.5 – Άπνςε παηαξηνύ 
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3.5.6 – Όςε θνπθώκαηνο παξαζύξνπ (εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό θνύθσκα) 

 

 

3.5.7 – Όςε θνπθώκαηνο πόξηαο εηζόδνπ (εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό θνύθσκα) 
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3.5.8 – Άπνςε νξνθήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.9 – Άπνςε δαπέδνπ 
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Κεθάλαιο 4 – Ππόηαζη αναβάθμιζηρ κηίζμαηορ 

4.1 – κοπόρ αναβάθμιζηρ  

ηφρνο ηνπ ηδηνθηήηε είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ θηίζκαηνο. Γηα λα πεηχρεη ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε, απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηνπ θηηξίνπ ζχκθσλα κε ηηο 

ζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.  

 θνπφο ηεο κειέηεο είλαη λα εμαληιήζεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο αλαβάζκηζεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ δηαρσξίδεηαη ζε δχν ηνκείο. Σελ αξρηηεθηνληθή αλαβάζκηζε θαη ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε.  

  

ηελ πξψηε πεξίπησζε, ηελ αξρηηεθηνληθή, πξνηείλεηαη επί κέξνπο 

δηαρσξηζκφο  ζε θαηνηθία θαη θαηάζηεκα θαη ζπγθεθξηκέλα ζε θαηάζηεκα 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ απαηηεί πην εμεηδηθεπκέλε  κειέηε.   Θεσξνχκε φηη 

ζήκεξα κε ηελ εμέιημε ηνπ νηθηζκνχ ηεο Υψξαο θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

πεξηζζφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, πνπ βξίζθεηαη ην 

αθίλεην, ε θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ζα είλαη ην θαηάζηεκα πγεηνλνκηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Παξ’ φια απηά δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ηδηνθηήηε, λα επηιέμεη ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο ρξήζεο.  

  

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε πξνηείλεηαη, ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηζρχνπζεο θαη 

επηηξεπφκελεο δηαηάμεηο, ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξίνπ. Δηδηθφηεξα ε 

αλαβάζκηζε αθνξά ζηελ ζηεγαλνπνίεζε ηνπ δψκαηνο , αθνχ έρεη ήδε 

ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ  απφ ηελ πξνεγνχκελε επηζθεπή, γηα ζεξκνκφλσζε, ζηελ 

ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο inverter, γηα ζέξκαλζε – ςχμε θαη ζηελ αιιαγή 

ησλ θνπθσκάησλ κε λέα, πςειφηεξεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

 

 

 

 

 



ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖ ΔΡΗΦΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2019 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΑΡΗΝΟ  Γ. ΛΗΒΑΝΗΟ   (Α.Μ. 43137) 
 

56 

 

4.2 – Ππόηαζη απσιηεκηονικήρ αναβάθμιζηρ  

Φξήζε νηθίαο 

 

 

 

4.2.1 – Πξόηαζε νηθίαο - Κάηνςε ηζνγείνπ (θιίκαθα 1:50) 
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4.2.2 – Πξόηαζε νηθίαο - Κάηνςε παηαξηνύ (θιίκαθα 1:50) 
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4.2.3 – Πξόηαζε νηθίαο – Τνκή Α – Α’ (θιίκαθα 1:50) 
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Φξήζε επηρείξεζεο πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο 

 

 

 

4.2.4 – Πξόηαζε επηρείξεζεο - Κάηνςε ηζνγείνπ (θιίκαθα 1:50) 
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4.2.5 – Πξόηαζε επηρείξεζεο - Κάηνςε παηαξηνύ (θιίκαθα 1:50) 

 



ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖ ΔΡΗΦΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2019 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΑΡΗΝΟ  Γ. ΛΗΒΑΝΗΟ   (Α.Μ. 43137) 
 

61 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.6 – Πξόηαζε επηρείξεζεο – Τνκή Α – Α’ (θιίκαθα 1:50) 
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4.3 – Ππόηαζη ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ  

Μόλσζε δώκαηνο 

Γηα ηε κφλσζε ηνπ δψκαηνο ηνπ θηηξίνπ επηιέγνπκε επαιεηθφκελν 

ζηεγαλσηηθφ πιηθφ. Σν πιηθφ απηφ είλαη ελφο ζπζηαηηθνχ, ρπηή ειαζηηθή κεκβξάλε 

πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο, ην νπνίν παξέρεη ην πιενλέθηεκα γξήγνξνπ ζηεγλψκαηνο 

ζε κεγάιν πάρνο. Απνηειείηαη απφ θαζαξή, ειαζηνκεξή, πδξφθνβε, πνιπνπξεζαληθή 

ξεηίλε, ε νπνία καδί κε εηδηθά αλφξγαλα ζπζηαηηθά, παξέρεη ζην πξντφλ εμαηξεηηθή 

αληίζηαζε ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηα ρεκηθά, ζηελ ππεξηψδε ειηαθή αθηηλνβνιία 

UVA – UVB, θαζψο θαη ζε κεραληθέο θαη ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο. Λφγσ ηεο 

κνλαδηθήο ηνπ ζχζηαζεο, πνιπκεξίδεηαη ηαρχηαηα θαη ζρεκαηίδεη κηα κνλνιηζηθή θαη 

ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε κε άξηζηε πξφζθπζε ζε θάζε επηθάλεηα. Σν πιενλέθηεκα ησλ 

επαιεηθφκελσλ πιηθψλ είλαη φηη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγνχλ κηα εληαία, 

ειαζηηθή θαη ζηεγαλσηηθή κεκβξάλε πάλσ ζε κηα επηθάλεηα πνπ απαηηεί 

πγξνκφλσζε, απνθεχγνληαο θελά θαη ξσγκέο. 

Σα βαζηθά βήκαηα ζηε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ δψκαηνο κε ην πιηθφ απηφ είλαη: 

 Καζαξίδνπκε ηελ επηθάλεηα απφ ζαζξά πιηθά θαη ηα απνκαθξχλνπκε κε ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία. 

 Πιέλνπκε ηελ επηθάλεηα κε πδξνβνιή. 

 Δπαιείθνπκε ηελ επηθάλεηα κε επνμεηδηθφ αζηάξη δπν ζπζηαηηθψλ. 

 ηα επαίζζεηα ζεκεία, ρξεζηκνπνηνχκε πνιπεζηεξηθφ νπιηζκφ γηα ελίζρπζε 

ηεο κφλσζεο. 

 Δπαιείθνπκε ηελ επηθάλεηα κε δχν ζηξψζεηο πιηθνχ ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

απφ 900 έσο 1200 gr/m2. Ζ επάιεηςε ηεο δεχηεξεο ζηξψζεο γίλεηαη απφ 24 

έσο θαη 48 ψξεο κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηεο ζηξψζεο. 

 Αλ ππάξρνπλ ξεγκαηψζεηο επηζθεπάδνληαη πξηλ απφ ηελ ηειηθή ζηξψζε κε 

πνιπνπξεζαληθή καζηίρε. 

Γηα επηπιένλ ελίζρπζε ηεο ζηεγαλνπνίεζεο, επαιείθνπκε κε αιεηθαηηθφ βεξλίθη. Σν 

πιηθφ απηφ απμάλεη ηελ ζθιεξφηεηα ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο θη εληζρχεη ηελ αληνρή 

ζηελ βαηφηεηα.  
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Θέξκαλζε – θιηκαηηζκόο  

Γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε ηνπ θηηξίνπ επηιέγνπκε θιηκαηηζηηθφ Inverter 

θαζψο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ρξήζε άιινπ ηξφπνπ ζέξκαλζεο φπσο ηδάθη 

(έιιεηςε εζσηεξηθνχ ρψξνπ), αληιίαο ζεξκφηεηαο (έιιεηςε εμσηεξηθνχ ρψξνπ) θαη 

ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο (εθαξκνγή πιαθψλ Καξχζηνπ). Έηζη επηιέγνπκε έλα 

inverter ελεξγεηαθήο θιάζεο Α++ ησλ 9000 BTU ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα 

ρψξνπο 20η.κ. Σν θιηκαηηζηηθφ απηφ έρεη θαηαλάισζε ξεχκαηνο 0,71 kW ζηε ςχμε 

θαη 0,68 kW ζηε ζέξκαλζε. Οη δηαζηάζεηο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο είλαη 770 x 283 x 

198 θαη ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο 658 x 550 x 275. 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4Α,παξ. β  «Υδαηνδεμακελέο - 

θιηκαηηζηηθά – ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε κέξε πνπ δελ είλαη 

νξαηά από ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ». Γηα ην ιφγν απηφ ε εμσηεξηθή κνλάδα ζα 

ηνπνζεηεζεί ζε ζεκείν ηνπ δψκαηνο ψζηε λα ηεξεί ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο.  

 

4.3.1 – Θέζε ηνπνζέηεζεο ηεο εζσηεξηθήο κνλάδαο θιηκαηηζηηθνύ  
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4.3.2 – Θέζε ηνπνζέηεζεο ηεο εμσηεξηθήο κνλάδαο θιηκαηηζηηθνύ 

 

 

 

 

4.3.3 – Δζσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζηηθνύ inverter θιάζεο Α++ 
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Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ 

 χκθσλα κε ην ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989, Άξζξν 1, παξ.12β «Τα θνπθώκαηα ησλ 

θηηξίσλ πξέπεη λα είλαη μύιηλα θαη εηδηθόηεξα: Τα εμώθπιια είλαη ηακπιαδσηά, 

θαξθσηά (ζαληδσηά) ή πεξζηδσηά (γαιιηθά ή γεξκαληθά) αλάινγα κε ηα επηθξαηνύληα 

παξαδνζηαθά πξόηππα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ θηηξίνπ. Τα ηδακιίθηα ησλ 

παξαζύξσλ ππνδηαηξνύληαη κε 2 ηνπιάρηζηνλ θαΐηηα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ύςνπο.»  

Δπίζεο κε βάζε ην ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002, Άξζξν 4, παξ.7α « Σα παξάζπξα 

κνλφρξσκα ζηνπο ηφλνπο ηνπ κπιε, πξάζηλν, θαθέ, γθξη ή ρνληξνθφθθηλν.» 

   Λφγσ ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζκψλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θνπθσκάησλ 

επηιέγνπκε μχιηλα ελεξγεηαθά θνπθψκαηα. 

 

ΞΤΛΔΗΑ: Σξηθνιιεηή – αληηθνιιεηή  

ΓΗΑΣΟΜΔ: πξνθίι θνπθψκαηνο 68Υ82 ρηι. 

ΣΕΑΜΗΑ: 4-16-4 ζεξκνδηαπεξαηφηεηαο 1,1 Kw2 θαη ερνκφλσζεο 32 db.  

ΛΑΣΗΥΑ: Γηπιά πεξηκεηξηθά ιάζηηρα ζηεγάλσζεο κε καιαθφ ειαζηηθφ ππξήλα θαη 

ζθιεξή πιάηε. 

ΝΔΡΟΥΤΣΖ: θάζαο θαη πξνζηαηεπηηθφ πξνθίι ηδακφθχιινπ αινπκηλίνπ. 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ROTO NT ζην ηδακιίθη.( Σα θνπθψκαηα είλαη φια αλνηγφκελα, 

αλαθιηλφκελα θαη έρνπλ αζθάιεηα ιάζνπο ρεηξηζκνχ) ,θαη πξνζσξηλφ θιείζηκν 

θχιινπ.  

ΠΡΟΔΚΣΑΖ ΚΑΑ: κε ππνδνρή γηα θνπλνππηέξα (πξναηξεηηθά). 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ ΒΑΦΖ: Αζηάξσκα – απνκπθεηνπνίεζε κε θηιηθφ 

πξνο ην πεξηβάιινλ αζηάξη. Γέκηζκα δηαθαλέο πάρνπο 30κm μεξφ. Σειείσκα κε 

αθξπιηθφ ρξψκα πάρνπο ην ιηγφηεξν 100κm μεξφ θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ηξίςηκν. Ζ 

κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ειεθηξνζηαηηθή. 
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Κεθάλαιο 5 – ύγκπιζη πεπίπηυζηρ με ανηίζηοισερ καηοικίερ ζε άλλα νηζιά ηυν 

Κςκλάδυν (Σήνο και Πάπο) 

 Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ εηζαγσγή, θάζε λεζί ηνπ Κπθιαδίηηθνπ 

πκπιέγκαηνο έρεη ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ραξαθηήξα αιιά παληνχ εληνπίδεηαη ε 

παξνπζία ηνπ γεηηνληθνχ λεζηνχ θαη ηεο λεζησηηθήο νκάδαο. Έηζη είλαη δεδνκέλν φηη 

ηα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ έρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο ζηα αξρηηεθηνληθά παξαδνζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αιιά θαη θάπνηεο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία απηψλ ησλ ζηνηρείσλ, ηελ πξνζηαζία ησλ γλήζησλ 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ. 

Οη δχν παξαδνζηαθνί νηθηζκνί πνπ ζα ζπγθξηζνχλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

νηθηζκφ ηεο Υψξαο εξίθνπ είλαη ν νηθηζκφο καξδάθην ηεο Σήλνπ θαη ν νηθηζκφο 

Λεχθεο ηεο λήζνπ Πάξνπ. Οη Λεχθεο ραξαθηεξίζζεθαλ σο παξαδνζηαθφο νηθηζκφο 

ζηελ ίδηα θήξπμε κε ηε Υψξα εξίθνπ ζην  ΠΓ 19-10-1978,  ΦΔΚ 594/Γ/13-11-

1978. Σν καξδάθην ραξαθηεξίζζεθε αξγφηεξα κε ην ΠΓ 17-6-1988, ΦΔΚ 504/Γ/14-

7-1988 ζην νπνίν αλαθέξνληαη θαη νη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο. Σν 1989 

κε λέν Π.Γ. θαζνξίδνληαη λένη εηδηθνί φξνη πνπ απεπζχλνληαη ζε νηθηζκνχο ηνπ λνκνχ 

Κπθιάδσλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο παξαδνζηαθνί απφ ην 1978 (όπσο ε Φώξα 

θαη νη Λεύθεο). Σν πεξηερφκελν ηνπ ΠΓ 11-5-1989, ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989 απνηειεί 

αθξηβέο αληίγξαθν απηφ ηνπ ΠΓ 17-6-1988, ΦΔΚ 504/Γ/14-7-1988. Σα δχν απηά 

δηαηάγκαηα πεξηιακβάλνπλ αθξηβψο ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο. 

Έηζη ην 1989 νη ηξεηο νηθηζκνί πνπ ζπγθξίλνληαη παξνπζηάδνπλ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο. 

Απφ ηφηε κφλν γηα ηνλ νηθηζκφ ηεο Υψξαο εξίθνπ έρεη ζπληαρζεί ην ΠΓ 17-9-2002 - 

ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002 ην νπνίν κε βάζε ην πξνεγνχκελν δηάηαγκα (ΦΔΚ89) 

ηξνπνπνηεί νξηζκέλνπο εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο. Σν ΦΔΚ απηφ είλαη θαη εθείλν πνπ 

δεκηνπξγεί ηε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο άιινπο δπν παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δηαθνξέο ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο δφκεζεο αλάκεζα ζηε Υψξα εξίθνπ θαη 

ζηνπο νηθηζκνχο καξδάθην θαη Λεχθεο. 
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Υώπα επίθος                                 

ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002 

μαπδάκιο Σήνος - Λεύκερ Πάπος  

ΦΔΚ 504/Γ/14-7-1988                        

ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989 
Δ

π
ιθ

ά
νε

ια
 ο

π
ό

θ
υ

ν 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα νξφθσλ ηνπ 

θηηξίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 

200 κ
2 

. Καη' εμαίξεζε γηα ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο 

νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ε 

ζπλνιηθή κέγηζηε επηθάλεηα νξφθσλ 

ηνπ θηηξίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηα 600 κ
2
 . 

Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα νξφθσλ ηνπ 

θηηξίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 400 

κ
2
. Καη' εμαίξεζε γηα ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο 

νξγαληζκψλ θνηλήο σθειείαο ε ζπλνιηθή 

κέγηζηε επηθάλεηα νξφθσλ ηνπ θηηξίνπ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 800 κ
2
.                   

Δπηβάιιεηαη ε δηάζπαζε ηνπ φγθνπ 

ηνπ θηηξίνπ. Δηδηθά γηα θηίξηα 

ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα 

θηίξηα θνηλήο σθέιεηαο επηβάιιεηαη ε 

δηάζπαζε ησλ φγθσλ ησλ θηηξίσλ 

κέρξη ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ ηνπο ζε 

πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο θηίξηα, φηαλ 

πξνθχπηεη ζπλνιηθή επηθάλεηα θηηξίσλ 

κεγαιχηεξε ησλ 240 η.κ. ε 

πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ ησλ θηηξίσλ, 

ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε νξίδεηαη ζε 

2,5 κ. ηνπιάρηζηνλ. 

Δπηβάιιεηαη ε δηάζπαζε ησλ φγθσλ 

ησλ θηηξίσλ κέρξη ηνλ πιήξε δηαρσξηζκφ 

ηνπο ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θηίξηα φηαλ 

πξνθχπηεη επηθάλεηα θηηξίνπ κεγαιχηεξε 

ησλ 240 η.κ. Σνπ πεξηνξηζκνχ απηνχ 

εμαηξνχληαη ηα θηίξηα θνηλήο σθειείαο. 

ε πεξίπησζε δηαρσξηζκνχ ησλ θηηξίσλ ε 

κεηαμχ ηνπο απφζηαζε νξίδεηαη ζε 2,50 

κέηξα ηνπιάρηζηνλ.  

Α
π

ιθ
μ
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Ο κέγηζηνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ 

θηηξίσλ νξίδεηαη ζε δχν (2), κε 

κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο απηψλ 

επηά θαη κηζφ (7,50) κέηξα, 

κεηξνχκελν απφ ηελ γχξσ θπζηθή ή 

ηερλεηά δηακνξθσκέλε ζηάζκε 

εδάθνπο. ε θακία πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

δελ επηηξέπεηαη ε πξνβνιή ηνπ χςνπο 

ηνπ θηηξηαθνχ φγθνπ αλά ηδηνθηεζία 

λα μεπεξλά ην κέγηζην επηηξεπφκελν 

χςνο θαη ηνλ κέγηζην επηηξεπφκελν 

αξηζκφ νξφθσλ. 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο νξφθσλ ησλ 

θηηξίσλ νξίδεηαη ζε δχν (2) κε κέγηζην 

επηηξεπφκελν χςνο απηψλ επηά θαη κηζφ 

(7,50) κέηξα, κεηξνχκελν απφ ηελ γχξσ 

θπζηθή ή ηερλεηή ζηάζκε εδάθνπο, κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

17 ηνπ λ. 1577/1985 (ΦΔΚ 210/Α).  
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Καη' εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε 

κεγάιεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, φηαλ δελ 

είλαη δπλαηή ιφγσ πςνκεηξηθήο 

δηαθνξάο απφ ηε ζηάζκε ηεο νδνχ ε 

πξφζβαζε ζην θηίζκα, επηηξέπεηαη ε 

ππέξβαζε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ 

χςνπο, κφλν γηα ηελ κία πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ κέρξη ηα 8,50 κ. κεηά απφ 

έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ην χςνο ηεο πξφζνςεο ηνπ 

θηηξίνπ πξνο ηελ νδφ δελ μεπεξλά ηα 

4,50 κ. ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ζηεζαίνπ. 

Λφγσ κεγάιεο θιίζεο εδάθνπο 

επηηξέπεηαη ε κία κφλν πιεπξά ηνπ 

θηηξίνπ λα έρεη χςνο νθηψ θαη κηζφ κέηξα 

(8,50) απφ ην θπζηθφ ή ηερλεηφ έδαθνο. 

Δάλ ε θιίζε ηνπ εδάθνπο επηηξέπεη 

ηελ δεκηνπξγία επηπιένλ ρψξνπ 

βνεζεηηθνχ, ζε ζηάζκε θάησ απφ ην 

ηζφγεην, ηφηε ην θαζαξφ χςνο ηνπ 

ρψξνπ απηνχ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηα 2,20 κ. θαη ην κέγηζην εκβαδφλ ηα 

20η.κ. Ο βνεζεηηθφο απηφο ρψξνο δελ 

πξνζκεηξείηαη ζην ζπληειεζηή 

δφκεζεο, είλαη ρψξνο θιεηζηφο θαη δελ 

επηηξέπεηαη εμσηεξηθή πξφζβαζε ζε 

απηφλ. Απαγνξεχεηαη ε θαηαζθεπή 

θεξακνζθεπνχο ζηέγεο. Τπεξάλσ ηνπ 

κεγίζηνπ επηηξεπνκέλνπ χςνπο 

επηηξέπεηαη κφλν ε θαηαζθεπή 

θαπλνδφρνπ κεγίζηνπ χςνπο 1,00 κ. 

Πάλσ απφ ην χςνο επηηξέπεηαη κφλν ε 

θαηαζθεπή θαπλνδφρνπ θαη ε θαηαζθεπή 

ηεο ζηέγεο φπνπ απηή επηβάιιεηαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. 
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Γηα ηα αλνίγκαηα ζηηο φςεηο ηνπ 

θηηξίνπ πξέπεη λα ηεξείηαη, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα παξάζπξα, ε αλαινγία 

πιάηνπο/χςνπο 1/2-2,5 θαη 1/3 φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πφξηεο. Σν πνζνζηφ ηεο 

επηθαλείαο ηνπο ζε θάζε φςε λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 30%. Με βάζε ηηο 

αλαινγίεο απηέο ην πιάηνο ησλ 

αλνηγκάησλ δελ ζα ππεξβαίλεη ην 1,20 

κ. Ζ ειάρηζηε απφζηαζε ησλ 

αλνηγκάησλ απφ ηηο θαηαθφξπθεο 

γσλίεο ηνπ θηηξίνπ νξίδεηαη ζε 0,70 κ. 

θαη ε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ζε 0,30 κ. 

Σα θνπθψκαηα ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ 

νθείινπλ λα ηεξνχλ ηελ αλαινγία χςνπο 

πξνο πιάηνο 1,5/1 ή 2/1 ηα παξάζπξα θαη 

2,5/1 ή 3/1 νη πφξηεο (εμψπνξηεο ή 

εμσζηφπνξηεο). Σπρφλ δηακνξθσκέλα 

παξαδνζηαθά κνξθνινγηθά ζηνηρεία 

πάλσ απφ ηα θνπθψκαηα (ππέξζπξα, 

θεγγίηεο) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξαπάλσ ζπλνιηθή αλαινγία χςνπο - 

πιάηνπο ηνπ θνπθψκαηνο.  
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 Οη αλνηρηέο θιίκαθεο πξέπεη λα 

είλαη κε ζθαινπάηηα ιίζηλα ή απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε επέλδπζε 

απφ ζρηζηφπιαθεο κφλν ζηηο 

νξηδφληηεο επηθάλεηεο (παηήκαηα). Οη 

θιίκαθεο δελ πξνζκεηξνχληαη ζην 

ζπληειεζηή δφκεζεο. Σα ζηεζαία 

πξέπεη λα είλαη θηηζηά ή κηθηά. 

Οη αλνηρηέο θιίκαθεο πξνζαξκφδνληαη 

ζηα παξαδνζηαθά πξφηππα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε φ,ηη αθνξά ηε κνξθή, 

ηα πιηθά, ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ηνπο 

ρξσκαηηζκνχο θαη δελ πξνζκεηξνχληαη 

ζην ζπληειεζηή δφκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ. 
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Δπηηξέπεηαη κφλν πάλσ απφ ηα 

αλνίγκαηα ιίζηλε πξνεμνρή πιάηνπο 

έσο 0,15κ.  

Δπηηξέπεηαη ε πξνεμνρή ζηελ φςε θαηά 

0,10-0,15 ηεο πέηξηλεο επίζηξσζεο ηνπ 

ζηεζαίνπ θαη ε δεκηνπξγία ιίζηλεο 

δηαθνζκεηηθήο δψλεο θαηά κήθνο ηεο 

φςεο ηνπ θηηξίνπ ζηε ζηάζκε ηνπ πξεθηνχ 

ησλ θνπθσκάησλ, εθφζνλ ηα 

κνξθνινγηθά απηά ζηνηρεία ζπλαληψληαη 

ζηνλ νηθηζκφ. 
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ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ 

φςεσλ ησλ θηηξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη 

αζβέζηεο  ή θαηά πεξίπησζε 

πδξφρξσκα. Σα παξάζπξα κνλφρξσκα 

ζηνπο ηφλνπο ηνπ κπιε, πξάζηλν, θαθέ, 

γθξη ή ρνληξνθφθθηλν. Ζ ρξήζε 

καξκαξνθνλίαο ζηε ζχλζεζε ησλ 

επηρξηζκάησλ ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ 

ηνπ θηηξίνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε 

λενθιαζηθνχ ξπζκνχ θηίξηα θαη κεηά 

απφ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αηγαίνπ. 

Γηα ην ρξσκαηηζκφ ησλ φςεσλ ησλ 

θηηξίσλ ρξεζηκνπνηείηαη πδξφρξσκα 

ιεπθφ. Δπηηξέπεηαη ε ζε κηθξή αλαινγία 

πξφζκημε γαιάδηνπ ρξψκαηνο, πνπ δελ 

αιινηψλεη ηνλ επηθξαηνχληα ιεπθφ 

ρξσκαηηζκφ ηφλν ηνπ θηηξίνπ. Ο 

ρξσκαηηζκφο εζνρψλ, ζηνηρείσλ, 

ηκεκάησλ ή νινθιήξνπ ηνπ θηηξίνπ κε 

ρξψκα πιελ ηνπ ιεπθνχ ππφθεηηαη ζηελ 

έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ.Ζ ρξήζε 

καξκαξνθνλίαο ζηε ζχλζεζε ησλ 

επηρξηζκάησλ ησλ εμσηεξηθψλ φςεσλ ηνπ 

θηηξίνπ επηηξέπεηαη κφλν ζε 

λενθιαζζηθνχ ξπζκνχ θηίξηα θαη κεηά 

απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ΔΠΑΔ. 
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Δπηηξέπνληαη πξνζηεγάζκαηα-

ζηέγαζηξα απφ μχιηλν ζθειεηφ 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο. Ζ επηθάλεηα 

θάιπςεο κπνξεί λα είλαη νξηδφληηα ή 

ειαθξψο θεθιηκέλε κε θαιάκηα ή κε 

θαξαβφπαλν ρξψκαηνο ιεπθνχ. 

Τδαηνδεμακελέο-θιηκαηηζηηθά-ειηαθνί 

ζεξκνζίθσλεο πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε κέξε πνπ δελ είλαη 

νξαηά απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο 

ρψξνπο. 

Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε 

πεηαζκάησλ (ηεληψλ) ζε νπνηνπζδήπνηε 

ρψξνπο, πιελ ησλ ηζνγείσλ ρψξσλ 

παξακνλήο αηφκσλ ησλ θέληξσλ 

αλαςπρήο, εζηηαηνξίσλ θιπ. Καηά ηελ 

θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη 

Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ απφ άπνςε 

κνξθήο, ρξψκαηνο, πιηθνχ. 

Υ
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ρ 

Μέζα ζηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο 

Υψξαο επηηξέπνληαη νη παξαθάησ 

ρξήζεηο: Καηνηθία, Δκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο θαη θαθελεία, 

Σαβέξλεο – Δζηηαηφξηα, Ξελψλεο, 

Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

Κνηλσθειή θηίξηα θαη θηίξηα 

θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ. 

Απαγνξεχεηαη εληφο ηεο δψλεο ησλ 

500 κ. απφ ηα φξηα ηνπ νηθηζκνχ ε 

αλέγεξζε βηνκεραληθψλ θαη 

βηνηερληθψλ ή άιισλ εγθαηαζηάζεσλ 

κέζεο θαη πςειήο φριεζεο 

Μέζα ζηα φξηα ησλ παξαπάλσ 

νηθηζκψλ επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηηξίσλ 

θαηνηθίαο, θνηλήο σθειείαο θαη 

θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ. Απαγνξεχεηαη ε 

αλέγεξζε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ κέζεο θαη πςειήο 

φριεζεο εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ νξίσλ 

ησλ νηθηζκψλ θαη εληφο δψλεο πιάηνπο 

500 κ. πεξηκεηξηθά ησλ νξίσλ απηψλ. Γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θάζε άιιεο ρξήζεο 

εθηφο ησλ παξαπάλσ επηβάιιεηαη 

πξνέγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ. 
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Δπηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ ιηζφζηξσησλ 

δξφκσλ, πιαηεηψλ θαη ζθαινπαηηψλ, 

επαλαιακβάλνληαο ηνλ ηχπν ηεο 

ιηζφζηξσζεο θαη ην κέγεζνο ησλ 

ιίζσλ. ηηο πιαθνζηξψζεηο πνπ 

γίλνληαη ζε δεκφζην ρψξν ή αθφκα θαη 

ζε ηδησηηθνχο ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη -θαηά ην δπλαηφλ- ν 

ραξαθηήξαο ηεο πιαθφζηξσζεο, φπσο 

επηθξαηεί ζηνλ νηθηζκφ σο πξνο ηα 

ζρήκαηα (νξζνγσληθά ή αθαλφληζηα), 

ηα κεγέζε ησλ πιαθψλ θαη ηνλ ηξφπν 

ηνπνζέηεζεο ηνπο. Απαγνξεχεηαη ε 

εθηέιεζε έξγσλ κεηαηξνπήο ησλ 

παξαδνζηαθψλ νδψλ (θαιληεξίκηα) ζε 

νδνχο εμππεξέηεζεο ηξνρνθφξσλ. 

Απαγνξεχεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ 

κεηαηξνπήο ξεκάησλ ζε νδνχο 

εμππεξέηεζεο ηξνρνθφξσλ ή 

πεδνδξφκνπο. 

_ 
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ςμπεπάζμαηα 

  

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κειέηε νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη είλαη 

δπλαηή ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θηηξίνπ ρσξίο λα αληηηίζεηαη ζηηο εηδηθέο 

πεξηνξηζηηθέο γηα ηνλ παξαδνζηαθφ νηθηζκφ δηαηάμεηο, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. 

Αλακελφκελν απνηέιεζκα δηφηη, ζρεδφλ θάζε επέκβαζε ζε παξαδνζηαθφ θηίζκα είλαη 

πιένλ εθηθηή ράξε ζηελ ζπλερή εμέιημε ησλ πιηθψλ (κνλσηηθά, μχιηλα ελεξγεηαθά 

θνπθψκαηα θ.ι.π). Σέινο, ζε ζχγθξηζε κε παξφκνηεο κειέηεο ζε φκνξα λεζηά ησλ 

Κπθιάδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Σήλν θαη ηελ Πάξν παξαηεξνχκε πνιιέο 

νκνηφηεηεο, αθνχ αλήθνπλ ζην ίδην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα, αιιά θαη θάπνηεο 

δηαθνξέο θαζψο γηα θάζε λεζί έρνπλ εθδνζεί δηαθνξεηηθά δηαηάγκαηα – θεξχμεηο 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ αιιά θαη φξσλ – πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη κνξθνινγίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΖ ΔΡΗΦΟ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2019 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ – ΜΑΡΗΝΟ  Γ. ΛΗΒΑΝΗΟ   (Α.Μ. 43137) 
 

73 

Βιβλιογπαθία 

 Κείκελν – Φσηνγξαθίεο  

 

 www.discover-serifos.com - Discover Serifos - Αλαθαιχςηε ηε έξηθν 

 

 

www.e-serifos.com  -  έξηθνο, ν ηνπξηζηηθφο ζαο νδεγφο 

 

 

 Αξρείν πλδέζκνπ ησλ ελ Αζήλαηο εξηθίσλ 

 

 www.listedmonuments.culture.gr 

Γηαξθήο Καηάινγνο ησλ θεξπγκέλσλ 

Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ θαη Μλεκείσλ ηεο 

Διιάδνο 
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Παπάπηημα Α – ΠΓ 11-5-1989 - ΦΔΚ 345/Γ/2-6-1989 

 

« Καθοπιζμόρ ειδικών όπυν και πεπιοπιζμών δόμηζηρ ηυν 

οικοπέδυν ηυν οικιζμών ηος νομού Κςκλάδυν, πος έσοςν 

σαπακηηπιζθεί υρ παπαδοζιακοί με ηο από 19.10.1978 (ΦΔΚ 594/Γ) 

πποεδπικό διάηαγμα. » 
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Παπάπηημα Β – ΠΓ 17-9-2002 - ΦΔΚ 930/Γ/24-10-2002 

 

« Διδικοί όποι και πεπιοπιζμοί δόμηζηρ ζηοςρ οικιζμούρ και ζηιρ 

εκηόρ ζσεδίος πεπιοσέρ ηηρ νήζος επίθος. » 
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