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ΓΕΝΙΚΑ 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 

Το περίγραµµα αυτό περιλαµβάνει: 

� Κτιριολογικά προγράµµατα για Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά 

� Προδιαγραφές για Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά 

� Κανονισµοί Μελετών Σχολικών Κτιρίων 

Για την υλοποίηση του παραπάνω πλαισίου συγκεντρώθηκαν στοιχεία και 

προδιαγραφές από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε., το Υπουργείο Υγείας, το 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., την Ένωση Αναπήρων Ελλάδος, τη Γενική Γραµµατεία 

Αθλητισµού, την Παγκόσµια Ένωση Αναπήρων, το Βρετανικό Υπουργείο 

Εκπαίδευσης και το Τµήµα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασµού για παιδιά ειδικών 

εξυπηρετήσεων του Αµερικανικού Υπουργείου Εκπαίδευσης. 

     Με τα παραπάνω στοιχεία, οι µελετητές έχει όλες τις απαραίτητες 

προδιαγραφές και πληροφορίες που απαιτούνται, προκειµένου να προχωρήσουν 

στην εκπόνηση µελετών σχολικών κτιρίων µε υποδοµές και εγκαταστάσεις που 

ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής µας. 

 

 

 

Αθήνα Μάρτιος 2008 
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1.1.1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

1.1.1.1. Η χωροθέτηση του κτιρίου µέσα στο οικόπεδο αποτελεί την αρχή του 

σχεδιασµού κάθε µελέτης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει: 

� Να εξασφαλίζεται αύλειος χώρος προστατευµένος από τον βορρά. 

� Να εξασφαλίζεται καλός φωτισµός των αιθουσών. Ο ανατολικός και ο 

δυτικός  προσανατολισµός θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 

1.1.1.2. Κατά τον σχεδιασµό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το απαιτούµενο 

κτιριολογικό πρόγραµµα για κάθε βαθµίδα εκπαίδευσης. 

Τα κτιριολογικά προγράµµατα µπορούν να αναπτυχθούν:   

� Για Νηπιαγωγεία, σε ισόγεια κτίρια 

� Για ∆ηµοτικά, σε τριώροφα κτίρια 

Σε οικόπεδα µικρά όπου το κτιριολογικό πρόγραµµα δεν µπορεί να 

αναπτυχθεί σε 3 ορόφους µπορεί να χρησιµοποιηθεί και τέταρτος όροφος 

ο οποίος θα περιλαµβάνει λειτουργίες µε µικρότερη συχνότητα χρήσης 

(Α.Π.Χ., εργαστήρια αποθήκες κ.λπ.). 

Το ίδιο ισχύει και για οικόπεδα µε υψοµετρικές διαφορές. 

 

1.1.1.3. Κατά την Αρχιτεκτονική σύνθεση, απαιτείται η χρήση λειτουργικού 

κατασκευαστικού καννάβου της επιλογής του µελετητή. 

 

1.1.1.4. Η απόκλιση σε (µ2) από το κτιριολογικό πρόγραµµα, µπορεί να είναι της 

τάξεως +5% έως –5% για λύσεις σε οικόπεδα που επιτρέπουν την 

ανάπτυξη των κτιρίων µε ενιαία στάθµη ισογείων. 

Η απόκλιση µπορεί να είναι της τάξεως –5% έως +10% όταν η 

µορφολογία του εδάφους απαιτεί κλιµάκωση των ισογείων σε 

διαφορετικές στάθµες. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



49ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθήνας 

Πτυχιακή Εργασία – Τσιβόλας Χρ. Βασίλης 

- 6 - 

  

1.1.1.5. Ειδικά για την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων η επιφάνεια που 

αναφέρεται στο κτιριολογικό πρόγραµµα ισχύει σαν ελάχιστη απαίτηση. 

Είναι επιθυµητή η λύση, που προσφέρει επιφάνεια µέχρι 220,00 µ2 

εφόσον αυτό είναι εφικτό.  

 

1.1.1.6. Το δάπεδο των κτιρίων θα είναι υπερυψωµένο κατά 30-45εκ. από τον 

διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο. 

 

1.1.1.7.  Πρόβλεψη µίας αίθουσας διδασκαλίας τουλάχιστον στο ισόγειο. 

 

1.1.1.8. Οι χώροι υγιεινής τοποθετούνται στο ισόγειο, για την καλλίτερη 

λειτουργία της αποχέτευσης. Στον ίδιο χώρο εντάσσεται και ένα WC για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αποθήκη ειδών καθαρισµού µε παροχή νερού 

και sink. Στους ορόφους προβλέπονται 1-2 WC βοηθητικά, καθώς και 

παροχή νερού σε θέσεις κατάλληλες για την διευκόλυνση του 

καθαρισµού σχολείου. 

 

1.1.1.9. ∆υνατότητα εισόδου στον αύλειο χώρο από δύο σηµεία. Απαραίτητη η 

πρόσβαση αυτοκινήτου µέσα στον αύλειο χώρο µέχρι την είσοδο του 

κτιρίου (µεταφορά βιβλίων, ασθενοφόρο κλπ.). 

 

1.1.1.10.  Τοποθέτηση του λεβητοστασίου σε κεντροβαρική θέση. 

 

1.1.1.11. ∆υνατότητα χρήσης της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων καθώς και της 

Βιβλιοθήκης από την κοινότητα σε χρόνο ανεξάρτητο από την 

λειτουργία του σχολείου. 
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1.1.1.12. ∆υνατότητα προσέγγισης όλων των κτιρίων του διδακτηρίου καθώς και 

του αυλείου χώρου για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, µε ράµπες και 

ανελκυστήρες. 

 

1.1.2.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

� Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την εξασφάλιση της µη 

προσπελασιµότητας του κτιρίου από όλους τους ισόγειους χώρους. 

� Οι εξωτερικοί υαλοπίνακες των δίδυµων υαλοστασίων των ισογείων χώρων 

να προβλέπονται αντικλεπτικά τύπου LAMINATED. 

� Στα κλιµακοστάσια του ανοικτού τύπου σχολείων να προβλέπονται 

πτυσσόµενα ή περιελισσόµενα δικτυωτά ασφαλείας. 

 

1.1.3.  ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΘΥΡΩΝ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

 

Τα ανοίγµατα θυρών σε κούφωµα διαµορφώνονται ως εξής: 

� Θύρα εισόδου    ≥ 180 εκ. 

� Θύρα διοίκησης και γραφείων            ≥ 100 εκ. 

� Θύρα αιθουσών διδασκαλίας  ≥ 110 εκ. 

� Θύρα χώρων υγιεινής (πλην WC) ≥ 100 εκ. 

� Θύρα WC               ≥  80 εκ. 

� Θύρα βοηθητικών χώρων             ≥ 100 εκ. 

� Θύρα λεβητοστασίου µονόφυλλη  ≥ 110 εκ., δίφυλλη 160 εκ. 

� Θύρα ανελκυστήρα              ≥ 110 εκ. 

� Θύρα WC αναπήρου    ≥ 100 εκ. 

Κατά τον σχεδιασµό των θυρών θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη ότι αυτές 

υφίστανται στην χρήση τους ιδιαίτερες καταπονήσεις. 
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1.1.4.  ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 

 

Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα θα φέρουν δίδυµους υαλοπίνακες ανεξαρτήτως της 

µελέτης θερµοµόνωσης. 

 

1.1.5.  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι µαθητές µε πρόβληµα κινητικότητας, που χαρακτηρίζεται «κινητική δυσκολία» 

µέχρι και «κινητική αναπηρία» όχι σοβαρής µορφής, εξυπηρετούνται στα κανονικά 

σχολεία, εφόσον αυτά παρέχουν ορισµένες ειδικές εξυπηρετήσεις. Οι ειδικές 

εξυπηρετήσεις του σχολείου αφορούν: 

� Στην προσπελασιµότητα των χώρων του σχολικού κτιρίου (διάδροµοι, 

ράµπες, ανελκυστήρες κλπ) 

� Στη δυνατότητα χρήσης των βοηθητικών χώρων (χώροι υγιεινής κλπ) 

� Σε σχολεία άνω του ενός ορόφου τοποθετείται ανελκυστήρας διαστάσεων 

και προδιαγραφών, όπως στο σχετικό πίνακα ειδικών εξυπηρετήσεων. 

� Σε όλα τα σχολεία τοποθετείται ένα WC αναπήρου όπως στο σχετικό πίνακα 

ειδικών εξυπηρετήσεων. 

Αναγκαία είναι επίσης και η δυνατότητα προσπέλασης από τους ανάπηρους όλων 

των υπαίθριων χώρων µε πιθανή εξαίρεση ορισµένων σε οικόπεδα µε µεγάλες 

κλίσεις, ύστερα από αξιολόγηση των απαραίτητων κινήσεων. 

 

1.1.6.  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι ενότητες που αποτελούν την προδιαγραφή είναι: 

� Εξωτερικοί Χώροι 

∆άπεδα – Εξοπλισµός 
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� Εσωτερικοί Χώροι 

∆άπεδα 

Υποστυλώµατα – Τοίχοι 

Κουφώµατα 

Υαλοστάσια 

Κλιµακοστάσια 

Κεκλιµένα επίπεδα 

Κιγκλιδώµατα – Εξοπλισµός 

 

� Ειδικοί Χώροι 

Χώροι διδασκαλίας 

Εργαστηριακός χώρος 

Ειδικές αίθουσες σε Τεχνικές και Επαγγελµατικές Σχολές 

 

1.1.7.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

Εξωτερικός χώρος είναι κάθε ελεύθερος χώρος που αναπτύσσεται είτε µεταξύ της 

περίφραξης και των κτιρίων, είτε ανάµεσα στα κτίρια. 

Οι εξωτερικοί χώροι µπορεί να είναι υπαίθριοι και λειτουργούν σαν χώροι 

παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, χώροι πρασίνου και κυκλοφορία πεζών, χώροι 

προσπέλασης αυτοκινήτων (για την τροφοδοσία, την πυρόσβεση και τα 

ασθενοφόρα). 

 Οι χώροι στάθµευσης των ποδηλάτων, θα πρέπει να βρίσκονται εκτός του 

ελευθέρου χώρου που κινούνται τα παιδιά. 

 

1.1.7.1.  Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχηµάτων στους εξωτερικούς χώρους 

 

∆άπεδα:  Ιδιότητες και συµπεριφορά τους 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



49ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθήνας 

Πτυχιακή Εργασία – Τσιβόλας Χρ. Βασίλης 

- 10 - 

Η κλίµακα στους εξωτερικούς χώρους δίνεται µε την ποικιλία των υλικών, το 

χρώµα τους, τη υφή τους, το µέγεθός τους και στους συνδυασµούς που διασπούν 

την µονοτονία και δηµιουργούν ανάγλυφες αισθητικές εντυπώσεις στο παιδί. Η 

µονοτονία είναι αιτία ατυχήµατος. 

Η συµπεριφορά των υλικών πρέπει να ελέγχεται εργαστηριακά. 

Η αντιολισθητική υφή του υλικού είναι το απαραίτητο χαρακτηριστικό που πρέπει 

να διατηρεί το υλικό και όταν είναι υγρό. Η τοπική συγκράτηση νερού στις αυλές 

αποτελεί αιτία ατυχήµατος. Είναι απαραίτητη η σχολαστική µόρφωση των 

δαπέδων σε τρόπο που να κατευθύνουν τα όµβρια µε εγκάρσιες και κατά µήκος 

κλίσεις µέσα από φρεάτια στο αποχετευτικό σύστηµα ή µε αποστράγγιση στο 

πράσινο ή την άµµο. 

� Είδη επιφανειών δαπέδων 

Είναι αναγκαίοι διάφοροι τύπου δαπέδων µε ανάλογες απαιτήσεις στη 

µελέτη και κατασκευή για την προστασία των µαθητών από ατυχήµατα. 

� Επιφάνειες δαπέδων φυσικού εδάφους 

Βασική προϋπόθεση για την καταλληλότητα ενός φυσικού εδάφους ως 

χώρου παιχνιδιού ή αυλείου χώρου είναι η γρήγορη αποµάκρυνση των 

οµβρίων. Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από σκληρά 

αντικείµενα. 

� Επιφάνειες δαπέδων τεχνητού εδάφους 

Κατασκευάζονται σε οριοθετηµένους χώρους, µε όρια απαλλαγµένα από 

προεξοχές και µε στρογγυλεµένες ακµές. 

� Αµµώδεις επιφάνειες δαπέδων 

Σε οριοθετηµένους χώρους, το βάθος της εγκιβωτισµένης άµµου πρέπει να 

είναι από κατάλληλο υλικό για την αποµάκρυνση του νερού. 

� Επιφάνειες δαπέδων µε πράσινο 
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Τα πράσινο πρέπει να αντέχει στις δυναµικές δραστηριότητες του 

παιχνιδιού. Το µίγµα του πρασίνου επιλέγεται ανάλογα µε το κλίµα, 

προσανατολισµό του χώρου και το είδος του εδάφους. 

� Συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων 

Οι συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων πρέπει να είναι επίπεδες µε 

αντιολισθητικές ιδιότητες και έχουν αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Οι 

συµπαγείς επιφάνειες δαπέδων που επιτρέπουν την αποστράγγιση πρέπει να 

είναι απαλλαγµένες από σκόνη. 

� Συµπαγείς επιφάνειες µε ασφαλτικό τάπητα 

Κατασκευάζεται απαραµόρφωτη υποδοµή µε θραυστό υλικό στην οποία 

έχουν µορφωθεί οι κλίσεις απορροής των οµβρίων υδάτων. Η τελική 

επιφάνεια από ασφαλτικό τάπητα ενιαίου πάχους, αποτελεί στρώση 

ισοπεδωτική και κυκλοφορίας. 

� Συµπαγείς επιφάνεια από σκυρόδεµα 

Η τελική επιφάνεια πρέπει να είναι αντιολισθητική και µε τους κατά το 

δυνατόν λιγότερους αρµούς. Σε περίπτωση που απαιτούνται αρµοί διαστολής 

πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν µικρότερο άνοιγµα. 

� Επιφάνειες µε πλάκες αντιολισθητικής υφής 

Πρέπει να µορφώνονται στο υπόστρωµα οι κλίσεις έτσι ώστε η τελική 

επιφάνεια να µην συγκρατεί νερά. Οι αρµοί τους πρέπει να έχουν όσο γίνεται 

µικρό άνοιγµα < 1εκ. 

 

1.1.7.2.  Στοιχεία και εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους (εξοπλισµός) 

 

� Τα υποστυλώµατα σε χώρους κυκλοφορίας και διαλλείµατος δεν πρέπει να 

έχουν µυτερές ακµές και εν γένει προεξοχές και η διατοµή τους να είναι 

κατά το δυνατόν στρογγυλή. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



49ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθήνας 

Πτυχιακή Εργασία – Τσιβόλας Χρ. Βασίλης 

- 12 - 

Σε υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής ή τοιχία, οι ακµές να µορφώνονται 

µε φαλτσογωνίες, ενώ τα µεταλλικά ή ξύλινα υποστυλώµατα πρέπει να είναι 

ευδιάκριτα µε τον κατάλληλο χρωµατισµό και φωτισµό. 

� Στους χώρους κυκλοφορίας δεν πρέπει να βρίσκονται υδρορροές, δοχεία 

απορριµµάτων, δεξαµενές, πάγκοι, γλυπτά. Οι χώροι κυκλοφορίας πρέπει να 

είναι ελεύθεροι από στοιχεία που µπορούν να σκοντάψουν τα παιδιά. 

� Οι χώροι διαλλείµατος και παιχνιδιού πρέπει να διακρίνονται εύκολα και να 

µην παρεµβάλλονται εµπόδια. 

� Εκεί όπου οι σχάρες αποχετεύσεως είναι αναγκαίες πρέπει το πάνω µέρος 

τους να τοποθετείται περασιά µε το δάπεδο. 

� Σε σηµεία µε αλλαγή στάθµης (σκαλοπάτι) µε ύψος µεγαλύτερο από 20 εκ. 

µεταξύ χώρων κυκλοφορίας και χώρων διαλλείµατος ή παιχνιδιού, καθώς 

και σε υπερυψωµένες επιφάνειες πρέπει να παίρνονται προστατευτικά µέτρα 

ανάλογα και να τοποθετούνται κάγκελα ή στηθαία ή παρτέρι µε φυτά. Το 

ύψος των προστατευτικών στοιχείων δεν πρέπει να είναι κάτω από 1,10m. 

� Οι σκάλες σε χώρους διαλλείµατος και κυκλοφορίας πρέπει να ξεχωρίζουν 

µε χτυπητό χρώµα, διαφορετικό υλικό ή µε φωτισµό. 

� Καλύψεις ανοιγµάτων σε χώρους κυκλοφορίας και παιχνιδιού πρέπει να 

είναι εξασφαλισµένες από ενελέκτο άνοιγµα. 

� Οι φωταγωγοί πρέπει να περιφράσσονται ή να καλύπτονται µε σιδερένιες 

σχάρες έτσι ώστε να µην παρεµποδίζουν την κυκλοφορία. 

� Οι χώροι κάτω από οικοδοµικές προεξοχές, ύψους µικρότερου των 2,20µ. 

πρέπει να περιφράσσονται. 

� Οι περιφράξεις κοντά σε χώρους κυκλοφορίας, διαλλείµατος και παιχνιδιού 

δεν πρέπει να έχουν γωνίες µυτερές που εξέχουν ή συρµατοπλέγµατα σε 

ύψος κάτω των 2,00µ. 

� Οι έξοδοι σχολικών συγκροτηµάτων πρέπει να είναι εξασφαλισµένες από 

τον κίνδυνο να τρέξουν τα παιδιά κατ’ ευθείαν προς τον δρόµο µε 
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κυκλοφορία µε την τοποθέτηση στην έξοδο του σχολικού συγκροτήµατος 

κάγκελου στην άκρη του πεζοδροµίου. 

 

1.1.8.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

Εσωτερικός χώρος του σχολείου είναι το κτιστό περιβάλλον µέσα στο οποίο το 

παιδί ασκείται µε µια σειρά από θεωρητικές και πρακτικές εµπειρίες. 

Οι εσωτερικοί εκπαιδευτικοί χώροι µπορεί να είναι χώροι διδασκαλίας, χώροι 

εργαστηρίου, χώροι υγιεινής και χώροι κυκλοφορίας που τους συνδέουν 

οριζοντίως και καθ’ ύψος. 

 

1.1.8.1  Απαιτήσεις για την αποφυγή ατυχηµάτων στους εσωτερικούς χώρους 

 

Για να είναι αποτελεσµατική η µείωση των κινδύνων στον εσωτερικό χώρο των 

σχολικών κτιρίων µαζί µε την εφαρµογή αυτής της προδιαγραφής επιβάλλεται: 

� Κάθε σχολικό κτίριο να χρησιµοποιείται από την συγκεκριµένη βαθµίδα για 

την οποία σχεδιάστηκε. 

� Να δηµιουργούνται κατάλληλες συνθήκες εργασίας στο παιδί ώστε να µην 

οδηγείται σε αλόγιστες ενέργειες από ψυχολογικά αίτια. 

Τέτοιες συνθήκες είναι: 

Ισόρροπη κατανοµή του σχολικού χρόνου σε ώρες διδασκαλίας (παθητική 

συµµετοχή του παιδιού), σε ώρες ασκήσεων (συµµετοχή στη δράση – ανάπτυξη 

κρίσης και παρατήρησης) και σε ελεύθερο χρόνο (εκτόνωση της συσσωρευµένης 

ενεργητικότητας µέσα). 

� Οι πόρτες σε στενούς διαδρόµους δεν πρέπει να βρίσκονται η µία απέναντι 

από την άλλη. Οι δε ακτίνες ανοίγµατος τους να µην διασταυρώνονται. 

� Οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας να ανοίγουν προς τα έξω. 
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� Σε χώρους δυναµικότητας µεγαλύτερης των 80 ατόµων, οι πόρτες που 

ανοίγουν σε χώρους διάσωσης, πρέπει να ανοίγουν στην διεύθυνση φυγής. 

� Οι πόρτες των εξόδων κινδύνου, πρέπει να ασφαλίζονται µόνο από µέσα, µε 

τέτοιους µηχανισµούς που µπορούν να ανοίξουν εύκολα ακόµα και από 

παιδιά. 

 

1.1.8.2.  Υαλοστάσια 

 

� Τα υαλοστάσια που προβλέπονται σε οποιοδήποτε κούφωµα και χώρο, 

φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου LAMINATED. Είναι αποδεκτές 

κατασκευές από υαλότουβλα αναλόγων προδιαγραφών. 

� Για τον καθαρισµό της επιφάνειας του κρυστάλλου, πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη η λειτουργικότητα του κουφώµατος. Σε υαλοστάσια κουφωµάτων 

που γειτνιάζουν µε χώρους ελεύθερης δραστηριότητας του παιδιού, πρέπει 

να χρησιµοποιούνται µορφές κουφωµάτων µε µικρές γυάλινες επιφάνειες για 

λόγους ασφαλείας. 

� Τα παράθυρα πρέπει να ασφαλισθούν µε πρόσθετα µέσα όπως: 

Ποδιά παραθύρου (ελάχιστο βάθος 0,20µ. και ύψος 1,10µ.) 

Κιγκλίδωµα (ελάχιστο ύψος 1,10µ. σε απόσταση 0,20µ. µπροστά από το 

τζάµι) 

� Οι ντουλάπες και βιτρίνες που είναι τοποθετηµένες σε χώρους διαλλείµατος 

πρέπει να είναι προστατευµένες µε µεταλλικό πλέγµα σε ύψος κάτω από 

1,00µ. Οι υαλόθυρες και άλλες υαλωτές επιφάνειες που φθάνουν µέχρι το 

δάπεδο και βρίσκονται σε προσπελάσιµους χώρους ή χώρους κυκλοφορίας 

να είναι από διαφανή πλαστική ύλη και να έχουν επισήµανση µε ειδικά 

σύµβολα ώστε να αναγνωρίζονται εύκολα. 

 

1.1.8.3.  Κλιµακοστάσια – Σκάλες και κεκλιµένα επίπεδα 
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� Τα κλιµακοστάσια πρέπει να έχουν ευθύγραµµα σκέλη που ενώνονται 

µεταξύ τους µε ορθογώνια πλατύσκαλα. Οι απολήξεις των σκαλοπατιών στο 

πλατύσκαλο δεν ευθυγραµµίζονται, γίνεται µετατόπιση κατά ένα σκαλοπάτι. 

� Τα ρίχτια στις σκάλες δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερα από 17εκ. και 

µικρότερα από 15εκ. και τα πατήµατα δεν πρέπει να είναι µικρότερα από 

28εκ. και µεγαλύτερα από 30εκ. Η επιλογή των συγκεκριµένων διαστάσεων 

πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την ηλικία των παιδιών που ανταποκρίνονται 

σε συγκεκριµένη σχολική βαθµίδα. 

� Κατ’ εξαίρεση και εφ’ όσον επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους κυκλική 

σκάλα τα σφηνοειδή πατήµατα δεν πρέπει στο στενό τους τµήµα να είµαι 

µικρότερα από 23εκ. Επίσης, σε απόσταση 0,25εκ από την εσωτερική 

πλευρά τα πατήµατα δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερα από 40εκ. 

� Σε πατήµατα µε λεία επιφάνεια πρέπει να τοποθετείται αντιολισθητική 

ταινία συνεπίπεδη µε το πάτωµα και πριν από την ακµή. Οι ίδιες ακµές 

πρέπει να είναι επίσης ελαφρά στρογγυλεµένες.  

� Το ύψος του κιγκλιδώµατος της σκάλας να έχει καθαρό ύψος 1,10µ. και η 

µορφή του να µην επιτρέπει την αναρρίχηση και το πέρασµα των παιδιών 

µέσα στο κενό. Οι κουπαστές της σκάλας πρέπει να είναι προσιτές στους 

µαθητές και να είναι κατάλληλες για τη στήριξη τους, η µορφή τους δε να 

µην προκαλεί τραυµατισµούς. Να αποφεύγονται οι µυτερές γωνίες πάνω στο 

κάγκελο και την κουπαστή. 

� Οι σκάλες πρέπει να έχουν και στις δυο πλευρές χειρολαβές, οι οποίες να 

συνεχίσουν και στο πλατύσκαλο. 

� Κυρίως αν η απόσταση µεταξύ των κιγκλιδωµάτων των κλιµακοστασίων 

κοντά στο φανάρι όπως και µεταξύ των εξωτερικών κιγκλιδωµάτων των 

κλιµακοστασίων και τοιχίων είναι µεγαλύτερη από 20εκ. τα κιγκλιδώµατα 

να διαµορφώνονται έτσι ώστε να αποκλείεται η τσουλήθρα πάνω σ’ αυτά. 
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� Για σκάλες µε πλάτος πάνω από 5,00µ. και µε περισσότερα από 5 

σκαλοπάτια να τοποθετούνται ενδιάµεσες χειρολαβές. 

� Τα κεκλιµένα επίπεδα στους διαδρόµους πρέπει να έχουν κλίση το πολύ ως 

5%. 

� Χώροι κάτω από κλιµακοστάσια που έχουν ύψος µικρότερο από 2,00µ. και 

που βρίσκονται σε χώρους κυκλοφορίας πρέπει να διαχωρίζονται και να 

τοποθετείται κάτω από τον «ουρανό» της σκάλας στοιχείο διακοπής, 

κάγκελο ή ζαρντινιέρα, ώστε να µην είναι προσπελάσιµο. 

 

1.1.8.4.  Κιγκλιδώµατα 

 

� Τα κάγκελα των εξωστών πρέπει να έχουν ύψος 1,10µ. και η κατασκευή 

τους να µην επιτρέπει την αναρρίχηση των παιδιών. Σε κάγκελα µε κάθετα 

στοιχεία, η αξονική απόσπαση τους να µην είναι  µεγαλύτερη από 10εκ. 

� Όπου απαιτούνται κάγκελα προστατευτικά στα υαλοστάσια των κτιρίων, 

αυτά πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζουν τον 

καθαρισµό των υαλοστασίων. 

� Τα οικόπεδα των διδακτηρίων θα έχουν περιµετρική περίφραξη ύψους 

2,00µ., εκ των οποίων 0,50µ.-1,00µ. συµπαγή περίφραξη και το υπόλοιπο 

τµήµα κιγκλίδωµα. 

 

1.1.8.5.  Εξοπλισµοί 

 

� Οι ακµές των σταθερών ή κινητών εξοπλισµών (όπως έπιπλα, πίνακες, 

ιµατιοθήκες, θερµαντικά σώµατα καθώς και αντικείµενα τέχνης) πρέπει να 

είναι στρογγυλεµένες ή τουλάχιστον µε αποτµηµένες γωνίες. 
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� Γωνίες και άγκιστρα εξοπλιστικών µέσων (όπως άγκιστρα µε ιµατιοθήκες) 

που προεξέχουν σε χώρους κυκλοφορίας πρέπει να είναι έτσι ασφαλισµένα 

και να έχουν τέτοια µορφή ώστε να µην προκαλούν κινδύνους ατυχηµάτων. 

� Ο τρόπος στηρίξεως των εξοπλισµών καθώς και οι συνδέσεις των αγωγών 

παροχής πρέπει να διατάσσονται έτσι ώστε να µην είναι επικίνδυνη η 

κυκλοφορία. 

� Τα κινητά µέρη εξοπλισµών πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές τους και 

να είναι µορφωµένα µε τέτοιο τρόπο που να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί. 

� Στον χώρο των εργαστηρίων που χρησιµοποιείται για θεωρητική διδασκαλία 

και πρακτική άσκηση, η απόσταση µεταξύ των τραπεζιών εργασίας και του 

χώρου διδασκαλίας να είναι το ελάχιστο 0,85µ. Όταν οι µαθητές εργάζονται 

σε διαφορετικά τραπέζια, πλάτη µε πλάτη, η απόσταση µεταξύ τους να είναι 

το ελάχιστο 1,50µ. 

� Στα τραπέζια των εργαστηρίων που υπάρχουν µόνιµα τοποθετηµένες 

σωληνώσεις διαφόρων παροχών και αποχέτευσης, οι στηρίξεις πρέπει να 

είναι ασφαλισµένες από κάθε κίνδυνο αποκόλλησης και προφυλαγµένες από 

οποιαδήποτε φθορά. 

 

1.1.9.  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

Χώροι διδασκαλίας φυσικών επιστηµών 

� Οι αίθουσες διδασκαλίας φυσικών επιστηµών µε τους βοηθητικούς τους 

χώρους πρέπει να έχουν άµεση προσπέλαση και συνεπίπεδη πρόσβαση ώστε 

κατά την µεταφορά των σκευών και υλικών να µην δηµιουργούνται 

πρόσθετοι κίνδυνοι. 

� Το εργαστήριο Φυσική-Χηµείας όπου φυλάσσονται χηµικές ουσίες πρέπει 

να ασφαλίζεται από είσοδο αναρµόδιων ατόµων. 
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� Οι παροχές των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των σωληνώσεων του 

γκαζιού, προς τον χώρο του εργαστηρίου και προς τα τραπέζια εργασίας 

πρέπει να κλείνουν µε διακόπτες που βρίσκονται σε κεντρική θέση. 

� Σε εργαστηριακούς χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, πρέπει οι 

παροχές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και σωληνώσεων γκαζιού να κλείνουν 

µε διακόπτες οι οποίοι θα βρίσκονται σε κάποια κεντρική θέση. 

� Οι αποθηκευτικοί χώροι να διατάσσονται κατά τρόπο ώστε κατά την 

µεταφορά και αποθήκευση εργαλείων και υλικών να µην δηµιουργούνται 

πρόσθετοι κίνδυνοι. 

 

1.1.10.  ΑΥΛΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ  

 

Κατά τον σχεδιασµό των αυλείων χώρων θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη το 

µέγεθος του οικοπέδου, οι υψοµετρικές διαφορές εφόσον υπάρχουν και η βαθµίδα 

σχολικής εκπαίδευσης που φιλοξενείται. 

Εδώ εισέρχεται η Αρχιτεκτονική του τοπίου.   

Η Αρχιτεκτονική τοπίου έχει σαν βασική λειτουργία να δηµιουργεί και να διατηρεί 

την αισθητική στον άµεσο περιβάλλοντα ανοικτό χώρο όπου στην συγκεκριµένη 

περίπτωση είναι ο αύλειος χώρος της σχολικής µονάδας. Είναι η µέθοδος που 

συνθέτει µια αρµονική εικόνα από φυτά, δοµικά υλικά και λειτουργίες στο χώρο 

και όχι απλά µια συλλογή από τα υλικά αυτά. 

Ο αύλειος χώρος ενός σχολείου θα πρέπει να αποτελείται από τις παρακάτω 

ενότητες:  

� Χώρος αυλισµού – συγκεντρώσεων  

� Χώρος ανάπαυσης 

� Χώρος παιχνιδιών  

� Χώρος πρασίνου 

� Χώρος εκδηλώσεων 
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1.1.10.1.  Χώρος αυλισµού- Συγκεντρώσεων 

 

Η επιφάνεια του χώρου αυτού εξαρτάται από το µέγεθος του οικοπέδου και τον 

αριθµό των µαθητών που φιλοξενεί. Θα πρέπει να επιστρώνεται µε πλάκες 

αντιολισθητικές χρωµατιστές, ή άλλο τύπο δαπέδου αντιολισθητικής υφής. 

Σε θέση κατάλληλη τοποθετείται ο ιστός της σηµαίας, ύψους 3,00µ. Επίσης η 

σηµαία θα έχει µέγεθος 2,50Χ3,00µ. Σε περιπτώσεις γωνιακών οικοπέδων ή 

οικοπέδων µε πρόσοψη σε κεντρικές οδούς, τοποθετείται ακόµα ένας ιστός και 

σηµαία σε θέση ώστε να προσδιορίζεται εµφανώς ο χαρακτήρας του κτιρίου. 

 

1.1.10.2.  Χώρος ανάπαυσης 

 

Ο χώρος αυτός µπορεί να κατανέµεται σε πολλούς µικρούς χώρους, οι οποίοι θα 

είναι εξοπλισµένοι µε παγκάκια, πέργκολες και θα περιβάλλονται από πράσινο. 

Καλό είναι να υπάρχουν και στεγασµένοι χώροι διαλλείµατος ώστε να 

προστατεύονται από τα καιρικά φαινόµενα. 

 

1.1.10.3.  Χώροι παιχνιδιών 

 

Συνήθως είναι οι αθλητικοί χώροι, δηλαδή τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης (basket) 

και ποδοσφαίρισης (volley). Αν υπάρχει δυνατότητα τοποθετούµε γήπεδο 

χάντµπολ, τένις ή και γήπεδα άλλων αθληµάτων. Επιθυµητή η τοποθέτηση 

κερκίδων. 

Το δάπεδο επενδύεται µε πλαστικό υλικό για εξωτερικά γήπεδα (ταρτάν). 

Κοντά στο γήπεδο αλλά και σε άλλη θέση τοποθετούνται βρύσες πόσιµου ύδατος. 

Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για µία τουλάχιστον βρύση όπου να µπορεί να 

προσεγγίσει άτοµο µε κινητικά προβλήµατα. 
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1.1.10.4.  Χώρος πρασίνου 

 

Περιµετρικά του οικοπέδου θα πρέπει να τοποθετείται υψηλή και πυκνή φύτευση 

για την προστασία των µαθητών από την ηχορύπανση των δρόµων. 

Για τους χώρους πρασίνου καλό είναι να µην επιλέγεται η δηµιουργία 

ευθύγραµµων αξόνων διότι είναι ασυµβίβαστοι µε τη φυσική βλάστηση. Θα πρέπει 

να χρησιµοποιούνται ελεύθερες καµπύλες, τόσο για τη δηµιουργία διαδρόµων όσο 

και για την δηµιουργία θάµνων και συστάδων πρασίνου. 

Στους χώρους πρασίνου θα πρέπει να συνυπάρχουν τα τρία οπτικά λειτουργικά και 

αισθητικά επίπεδα: 

� Το πρώτο επίπεδο είναι το επίπεδο του χλοοτάπητα. 

� Το δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο των θάµνων. Το επίπεδο αυτό 

δηµιουργεί µε τα διαφορετικά ύψη των φυτικών ειδών κλειστούς ή 

ηµίκλειστους χώρους. 

� Το τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο των δέντρων. Το επίπεδο αυτό δηµιουργεί 

σκιασµένους χώρους και οριοθετεί πορεία. 

Η ύπαρξη µικρών λοφίσκων και νερού (λιµνούλες) είναι αναγκαία (εφόσον έχουν 

ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα προστασίας) διότι προσφέρουν αισθητική απόλαυση 

και επιτρέπουν την ισόρροπη ανάπτυξη του φυσικού στοιχείου και των 

ανθρωπίνων λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Επίσης το νερό δηµιουργεί διάφορα 

συναισθήµατα και προσφέρει ποικιλία εικόνων. 

 

1.1.10.5.  Χώρος εκδηλώσεων 

 

Εφόσον υπάρχει δυνατότητα µπορεί να τοποθετηθεί ένα θέατρο µε κερκίδες από 

οπλισµένο σκυρόδεµα κυκλικό ή ηµικυκλικό το οποίο θα φιλοξενεί εκδηλώσεις τις 

ζεστές εποχές του χρόνου, του σχολείου αλλά και της κοινότητας. 
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1.1.10.6.  Θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων 

 

Τοποθετούνται στον αύλειο χώρο ή στο υπόγειο του διδακτηρίου. Απαιτείται µία 

θέση ανά αίθουσα διδασκαλίας. Θα πρέπει να προβλέπεται και µία θέση 

στάθµευσης για ΑΜΕΑ. Η θέση αυτή πρέπει να φέρει την κατάλληλη σήµανση 

καθώς και τις διαστάσεις. 

Επίσης πρέπει να τοποθετείται και µια θέση για µεγάλα οχήµατα ανά 5.000,00µ2   

επιφάνειας οικοπέδου. 
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1.2.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
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1.2.1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Η σύνταξη της ηλεκτροµηχανολογικής µελέτης θα γίνει σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους (Προεδρικά ∆ιατάγµατα, ΕΛΟΤ, ΤΟ.Τ.Ε.Ε. 

κλπ) για κάθε κατηγορία και σε περίπτωση µηχανηµάτων ή συσκευών εξωτερικού 

που δεν υπάρχουν επίσηµοι κανονισµοί Ελληνικού Κράτους, αυτή θα γίνει µε τους 

επίσηµους κανονισµούς της χώρας προέλευσης, καθώς και των κανόνων της τέχνης 

και της εµπειρίας.  

Ο µελετητής στην σύνταξη της µελέτης θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις σοβαρές 

καταστροφές που υφίστανται οι εγκαταστάσεις του σχολείου από τους µαθητές. 

Στις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται: 

� Εγκαταστάσεις φωτισµού και ισχυρών ρευµάτων 

� Εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων 

� Εγκαταστάσεις θέρµανσης 

� Εγκαταστάσεις ύδρευσης 

� Εγκαταστάσεις αποχέτευσης 

� Εγκαταστάσεις οµβρίων 

� Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνου 

� Εγκαταστάσεις πυροπροστασίας 

� Εγκαταστάσεις καυσίµου αερίου 

� Εγκαταστάσεις ανελκυστήρα 

� Εγκαταστάσεις θερµοµόνωσης 

 

1.2.2.  ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 

1.2.2.1. Φωτισµός κτιρίου 
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Οι εντάσεις φωτισµού στους διαφόρους χώρους θα υπολογιστούν σύµφωνα µε τον 

παρακάτω πίνακα: 

� Αίθουσα διδασκαλίας     300 Lux 

� Γραφεία       300 Lux 

� Εργαστήριο      300 Lux 

� Σχεδιαστήρια      500 Lux 

� Βιβλιοθήκη      500 Lux 

� Αίθουσα θεάτρου ή Πολλαπλής Χρήσεως  300 Lux 

� ∆ιάδροµοι      150 Lux 

� Χώροι υγιεινής      150 Lux 

� Λεβητοστάσια – Αποθήκες    150 Lux 

� Κυλικείο       300 Lux 

� Εργαστήριο      500 Lux 

 

Στις αίθουσες διδασκαλίας θα τοποθετηθούν δύο ρευµατοδότες, στους δε 

υπόλοιπους χώρους ανάλογα µε τη διαρρύθµιση των χώρων. Στην αίθουσα 

Φυσικής-Χηµείας στον πάγκο του δασκάλου θα τοποθετηθούν επιπλέον: 

� Ρευµατοδότες    6   V.D.C. 

� Ρευµατοδότες   12  V.D.C. 

� Ρευµατοδότες   24  V.D.C. 

� Ρευµατοδότες  220 V.A.C. 

και θα περιέχουν ηλεκτρονόµο προστασίας. 

Στο κυλικείο προβλέπεται «ταχυθερµοσίφωνας». 

Ηχητικό σήµα-κουδούνι τοποθετείται στους διαδρόµους, στον αύλειο χώρο. Ο δε 

χειρισµός του γίνεται από το κυλικείο ή το γραφείο του ∆ιευθυντού. 
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1.2.2.2. Φωτισµός αυλείου χώρου 

 

� Περιφερειακά του κτιρίου για τον φωτισµό του, τοποθετούνται εξωτερικοί 

προβολείς. 

� Σε περίπτωση που οι δρόµοι οι οποίοι περικλείουν το σχολείο δεν 

φωτίζονται επαρκώς προβλέπεται περιφερειακός φωτισµός του αυλείου 

χώρου του σχολείου. Η ενεργοποίηση των φωτιστικών του περιφερειακού 

φωτισµού γίνεται ή µέσω φωτοκυττάρου ή µέσω χρονοδιακόπτη. 

� Σε περίπτωση που στον αύλειο χώρο του σχολείου προβλέπεται γήπεδο 

µπάσκετ-βόλεϊ ο φωτισµός του γηπέδου θα είναι φωτισµός προπόνησης. Η 

εγκατάσταση όµως (ηλ. πίνακας, καλώδια, ιστοί) θα προβλεφθεί για φωτισµό 

για κανονικούς αγώνες. 

 

1.2.3.  ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ 

 

Τηλεφωνική εγκατάσταση 

� Σε όλα τα γραφεία (∆/ντη, δασκάλων, συλλόγων κλπ) προβλέπονται πρίζες 

τηλεφώνου. 

� Στο κυλικείο προβλέπεται τηλεφωνική συσκευή για κερµατοδέκτη. 

Μεγαφωνική εγκατάσταση 

� Στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, στον αύλειο χώρο καθώς και σε 

ορισµένα σηµεία του διαδρόµου προβλέπεται µεγαφωνική εγκατάσταση. 

� Λήψεις µικροφώνων προβλέπονται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, 

στον αύλειο χώρο και στο γραφείο ∆/ντη. 

Τηλεοπτική εγκατάσταση 

Πρίζα τηλεόρασης προβλέπεται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 
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1.2.4.  ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

 

Επιθυµητές θερµοκρασίες χώρων 

� Αίθουσα διδασκαλίας    20ο C 

� Γραφεία      20ο C 

� Εργαστήρια     18ο C 

� Βιβλιοθήκη     20ο C 

� Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων  18ο C 

� ∆ιάδροµοι     16ο C 

� Κυλικείο      18ο C 

Λόγω καταστροφής που υφίστανται οι εγκαταστάσεις στα σχολεία προβλέπεται το 

δίκτυο θέρµανσης να είναι εξωτερικό δυσωλήνιο, εκτός και αν ο µελετητής 

προτείνει κάποιο καταλληλότερο σύστηµα. 

Για τον υπολογισµό των θερµαντικών απωλειών του σχολείου, προτείνεται αύξηση 

του συντελεστή θερµοπερατότητας Κ(ΚCAL: m2 ΗοC) κατά 50%, λόγω της 

ιδιαιτερότητας των σχολείων. 

Οι χώροι υγιεινής WC δεν θερµαίνονται. 

 

1.2.5.  Υ∆ΡΕΥΣΗ 

 

Ο συλλέκτης του κρύου νερού θα τοποθετηθεί στο λεβητοστάσιο. Υδραυλικοί 

υποδοχείς τοποθετούνται στους χώρους υγιεινής, στην αίθουσα Φυσικής-Χηµείας, 

στα εργαστήρια, στο κυλικείο, στο ιατρείο καθώς και σε ορισµένα σηµεία του 

σχολείου για τον καθαρισµό του. Στον αύλειο χώρο προβλέπεται η παροχή για τις 

εξωτερικές βρύσες, καθώς και για το αυτόµατο πότισµα του πρασίνου. 
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1.2.6.  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

 

� Ο αποχετευτικός αγωγός του σχολείου συνδέεται µε το αποχετευτικό δίκτυο 

της ΕΥ∆ΑΠ. Σε περίπτωση που δεν έχει κατασκευαστεί ή δεν προβλέπεται 

αποχετευτικό δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ σε δρόµο του σχολείου, τότε προβλέπεται 

βόθρος (σηπτικός και απορροφητικός) αναλόγων διαστάσεων. 

� Οι λεκάνες των µαθητών και µαθητριών θα είναι ασιατικού τύπου, των 

δασκάλων ευρωπαϊκού τύπου. 

� Τα ουρητήρια θα είναι όρθιου τύπου. 

 

1.2.7.  ΟΜΒΡΙΑ 

 

Η απορροή των οµβρίων οριζοντίου δώµατος και στέγης γίνεται µε κατακόρυφους 

γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες ανάλογης διαµέτρου προς το φρεάτιο διαστάσεων 

25Χ25εκ. και από εκεί µε γαλβανισµένη σιδηροσωλήνα στο ρείθρο του 

πεζοδροµίου του κτιρίου για ελεύθερη απορροή ή για συλλογή σε δίκτυο 

περισυλλογής και αποχέτευσης οµβρίων προς τον κεντρικό αγωγό της ΕΥ∆ΑΠ 

όπου αυτός υπάρχει. 

 

1.2.8.  ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 

  

Για την προστασία του σχολείου-κτιρίου από ατµοσφαιρικές ηλεκτρικές 

εκκενώσεις προβλέπεται αλεξικέραυνο τύπου κλωβού µε το οποίο θα πρέπει να 

συνδεθούν κατά το δυνατόν όλα τα µεταλλικά µέρη του κτιρίου. Οι αγωγοί 

προστασίας και καθόδου είναι από χάλκινο αγωγό διατοµής 50µµ2, ο αγωγός 

γείωσης 70µµ2 και σε ελάχιστο βάθος 60εκ., τα δε στηρίγµατα και οι σφικτήρες 

συνδέσεων χάλκινα ή από κόκκινο ορείχαλκο µε βίδες χάλκινες. 
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1.3.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
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1.3.1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 15.000 δηµόσια σχολικά κτίρια. Αυτά στεγάζουν 

σχολεία όλων των βαθµίδων, µε περισσότερους από 1.600.000 µαθητές σε όλη την 

χώρα. 

Η κατανάλωση ενέργειας που αντιστοιχεί στο σύνολο των σχολικών κτιρίων είναι 

της τάξεως των 270.000ΜWH  ετησίως. Αυτό το ποσό της καταναλισκοµένης 

ενέργειας δεν καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες των σχολείων, καθώς σε πολλές 

περιπτώσεις δεν επικρατούν συνθήκες άνεσης µέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και 

οι µαθητές κρυώνουν το χειµώνα, ζεσταίνονται από την άνοιξη ως το φθινόπωρο 

και υφίστανται δυσµενείς συνθήκες φωτισµού όλες τις εποχές. 

 

1.3.2.   ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 

Η Ελλάδα παρουσιάζει ποικιλία κλίµατος. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό 

Θερµοµόνωσης, χωρίζεται σε 3 κλιµατικές ζώνες.   

Έχει επιλεγεί το κλίµα των Χανίων ως αντιπροσωπευτικό για την Α ζώνη, της 

Αθήνας για την Β ζώνη, και της Θεσσαλονίκης για την Γ ζώνη. 

Σχολικά κτίρια που βρίσκονται στην ζώνη Α, η οποία χαρακτηρίζεται από ήπιο 

κλίµα, έχουν αυξηµένες ανάγκες σε ψύξη και λιγότερες σε θέρµανση. 

Τα κτίρια της Β ζώνης έχουν ισοµοιρασµένες ανάγκες σε θέρµανση και ψύξη. 

Τα κτίρια στην ζώνη Γ, έχουν πολύ µικρές ανάγκες σε ψύξη και πολύ µεγάλες 

ανάγκες σε θέρµανση. 
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1.3.3.   ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ & ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΚΑΘΩΣ & 

        ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ      

 

Ο Οδηγός αυτός περιλαµβάνει τεχνικές λύσεις ώστε οι µελετητές σχολικών 

κτιρίων, να σχεδιάσουν κτίρια µε την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, 

συνδυαζόµενη µε την αναβάθµιση των χώρων διδασκαλίας από την εξασφάλιση 

συνθηκών θερµικής και οπτικής άνεσης. 

 

1.3.3.1. Χωροθέτηση – Προσανατολισµός 

 

Η χωροθέτηση των κτιρίων και ο προσανατολισµός των αιθουσών πρέπει να είναι 

τέτοια ώστε:  

� Να εξασφαλίζεται καλός φωτισµός κατά την διάρκεια του έτους. 

� Να υπάρχουν ηλιακά κέρδη από πρόσπτωση ηλιακών ακτίνων µέσα στους 

χώρους  κατά την διάρκεια του χειµώνα. 

� Να εξασφαλίζεται η σκίαση κατά τους θερινούς µήνες. 

Ο νότιος προσανατολισµός των αιθουσών είναι ο πιο κατάλληλος ώστε να υπάρχει 

αρκετή ωφέλιµη εισερχόµενη ακτινοβολία το χειµώνα και επαρκής φυσικός 

φωτισµός όλο το χρόνο. Απαιτούνται όµως συστήµατα εκτροπής του φυσικού 

φωτός προς την οροφή, ώστε να αποφεύγεται η θάµβωση στο οπτικό πεδίο των 

µαθητών καθώς και σκίαση το καλοκαίρι, για την πλήρη εκτροπή της ηλιακής 

ακτινοβολίας από την όψη του κτιρίου. 

Ο βόρειος προσανατολισµός δεν παρουσιάζει προβλήµατα θάµβωσης και δεν 

απαιτεί σκίαση το καλοκαίρι, έχει όµως µειωµένα θερµικά κέρδη και αυξηµένες 

θερµικές απώλειες το χειµώνα. Για αυτό το λόγο, µεγάλα βόρεια ανοίγµατα 

ενδείκνυνται για τις πιο θερµές περιοχές όπως στην κλιµατική ζώνη Α, που έχει 

λίγες απαιτήσεις σε θέρµανση. Το ίδιο µπορεί να ισχύσει και για τις περιοχές της 
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κλιµατικής ζώνης Β, εφόσον υπάρχει κατάλληλη θερµική προστασία των 

υαλοπινάκων (διπλά τζάµια). 

Ο ανατολικός και δυτικός προσανατολισµός πρέπει να αποφεύγεται. Σε 

διαφορετική περίπτωση επιβάλλονται σκίαστρα κατακόρυφα. 

Σε περίπτωση µικρής έκτασης οικόπεδου, οι αίθουσες συνιστάται να 

τοποθετούνται γύρω από ηλιακό αίθριο, το οποίο χρησιµεύει τόσο για τον ηλιασµό 

όσο και για τον φωτισµό των βορινών αιθουσών διδασκαλίας. Γύρω από το αίθριο 

τοποθετείται ανοικτός διάδροµος για την κίνηση των µαθητών.  

 

1.3.3.2. Συνθήκες Φωτισµού 

 

Η οπτική άνεση χαρακτηρίζεται από τρία ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, 

που αποτελούν βασικά κριτήρια ελέγχου του φωτισµού στις αίθουσες διδασκαλίας 

και στα εργαστήρια : 

� Από την ποσότητα του φωτισµού που φθάνει στο επίπεδο εργασίας, η οποία 

πρέπει να ισούται µε 300-325 lux για τις τάξεις, 540 lux για τα εργαστήρια 

και 300 lux για την βιβλιοθήκη. 

� Από την κατανοµή του φωτισµού στο χώρο εργασίας που σηµαίνει 

οµοιόµορφη κατανοµή του φυσικού φωτός σε όλα τα θρανία. 

� Από την αποφυγή της θάµβωσης που δηµιουργείται συνήθως, είτε από την 

πρόσπτωση του ηλιακού φωτός στο επίπεδο εργασίας, είτε από την 

δηµιουργία έντονων φωτοσκιάσεων στο χώρο. 

Για να υπάρχει οµοιόµορφη κατανοµή του φωτισµού µέσα στις αίθουσες, 

συνιστάται να υπάρχουν αµφίπλευρα ανοίγµατα. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 

παράθυρα µεγαλύτερα καθ’ ύψος αντί φεγγιτών προς την πλευρά του  διαδρόµου.   

Για αποφυγή της θάµβωσης προτείνονται εναλλακτικές λύσεις εκτροπής της 

άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας µε ανάκλαση προς την οροφή, έτσι ώστε να 

επανέρχεται στο επίπεδο εργασίας υπό µορφή διάχυτου φωτός. 
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Τέτοιες λύσεις µπορεί να είναι ανακλαστικά ράφια, από υλικά µε ανακλαστική την 

πάνω επιφάνεια, καθώς και µε περσίδες σταθερές στην εξωτερική πλευρά του 

παραθύρου. Οι κατασκευές αυτές προσαρµόζονται στις κάσες των κουφωµάτων. 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται µπορούν να είναι ξύλο µε στιλπνή την πάνω 

επιφάνεια, µέταλλο µε επένδυση φύλλου αλουµινίου στην επάνω πλευρά , καθώς 

και περσίδες σταθερές. 

Αυτά τα συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για σκιασµό τους θερινούς 

µήνες σε αίθουσες µε νότιο προσανατολισµό.  

Για τον ανατολικό και δυτικό προσανατολισµό συνιστώνται επιπρόσθετα  

σκίαστρα, τα οποία µπορεί να είναι κάθετα ή κεκλιµένα ως προς το επίπεδο της 

κάτοψης του ανοίγµατος. Το µήκος της προεξοχής καθορίζεται από την γωνία των 

55ο για όλα τα γεωγραφικά πλάτη της χώρας. 

Ο βόρειος προσανατολισµός έχει οµοιόµορφο φωτισµό και δεν απαιτεί ράφια 

φωτισµού ούτε σκίαστρα.   

Στον ανατολικό  και δυτικό προσανατολισµό πολύ αποτελεσµατική είναι και η 

σκίαση µε φυλλοβόλα δένδρα. Επίσης πολύ σηµαντική είναι η βλάστηση για την 

δηµιουργία ευνοϊκού µικροκλίµατος γύρω από τα σχολικά κτίρια. 

Τα χρώµατα των εσωτερικών επιφανειών των αιθουσών πρέπει να είναι 

ανοιχτόχρωµα, ώστε να µην δηµιουργούνται σκιές στο χώρο και να εξασφαλίζεται 

η µεγαλύτερη δυνατή ανάκλαση του φωτός. 

Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν αδρή υφή µε βαφή µατ για να αποφεύγεται η έντονη 

ανάκλαση και η συνεπαγόµενη θάµβωση. 

 

1.3.3.3. Αερισµός 

 

Για λόγους υγιεινής, απαιτούνται 5 εναλλαγές αέρα ανά ώρα µέσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας. Ο ελεγχόµενος µηχανικός εξαερισµός είναι ο πλέον κατάλληλος ώστε 
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ο εισερχόµενος φρέσκος αέρας να µην υπερβαίνει αλλά ούτε και να υπολείπεται 

του απαιτουµένου. 

Συνιστάται να υπάρχουν δύο (2) µικροί ανεµιστήρες προσαγωγής – επαγωγής 

τουλάχιστον για κάθε αίθουσα τοποθετηµένοι στους δύο απέναντι τοίχους της 

αίθουσας ( στον εξωτερικό και στον εσωτερικό προς τον διάδροµο). 

Σε περιοχές µε ιδιαίτερο θόρυβο συνιστώνται ηχοπαγίδες, οι οποίες 

προσαρµόζονται στα κουφώµατα. 

 

1.3.4.  ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα τα οποία είναι τα πλέον κατάλληλα για τα σχολικά 

κτίρια, είναι το θερµοκήπιο και το θερµοσιφωνικό πανέλο. 

Τα συστήµατα αυτά µπορούν να προσαρτηθούν στην νότια πλευρά του κτιρίου µε 

απόκλιση µέχρι και 30ο ανατολικά. 

Ο ψυχρός αέρας εισέρχεται µέσω καταλλήλων ανοιγµάτων µέσα στο παθητικό 

σύστηµα, θερµαίνεται και στην συνέχεια διοχετεύεται µέσω αγωγών και µικρών 

ανεµιστήρων στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Τα απλά συστήµατα που δεν προθερµαίνουν αέρα δεν αποδίδουν ικανοποιητικά 

λόγω των µεγάλων απωλειών του κτιρίου από τον αερισµό , ώστε να διατηρούνται 

οι απαιτούµενες 5 αλλαγές  αέρα.  

Αντίθετα τα συστήµατα αυτά, όταν προθερµαίνουν τον εισερχόµενο αέρα, 

αποτελούν σηµαντική πηγή ενέργειας , συνεισφέρουν µέχρι και 40-58 kw/m2 στο 

φορτίο θέρµανσης ετησίως και το µειώνουν σε ποσοστό 50-85%.      
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1.3.5.  ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΠΑΝΕΛΟ   

 

Προσαρτάται σε τµήµατα νοτίων διαδρόµων (µε απόκλιση µέχρι 30ο ανατολικά η 

δυτικά από το νότο).επίσης µπορεί να προσαρτηθεί σε κλιµακοστάσια η τυφλούς 

τοίχους αιθουσών. 

 ∆εν συνιστάται να τοποθετείται στις κύριες όψεις  των αιθουσών διότι τότε 

περιορίζεται η επιφάνεια των ανοιγµάτων.   

Κατασκευάζεται από θερµοµονωτική στρώση σε επαφή µε τον τοίχο, 

απορροφητική επιφάνεια σε επαφή η σε απόσταση από την µόνωση (ώστε να 

δηµιουργείται κενό για την προς τα πάνω κίνηση του θερµού αέρα).και εξωτερικά 

τοποθετείται υαλοστάσιο, του οποίου το κάτω µέρος φέρει περσίδες η φεγγίτη 

ανοιγόµενο, που επιτρέπει την είσοδο του φρέσκου αέρα. 

Το υλικό απορρόφησης είναι από µέταλλο µε πτυχώσεις, διάτρητη λαµαρίνα η 

µεταλλικές περσίδες και πρέπει κατά προτίµηση να είναι βαµµένο σε σκούρο 

χρώµα, για καλύτερη απορρόφηση της ακτινοβολίας .  

Η βαφή της µεταλλικής επιφάνειας πρέπει να είναι ανθεκτική και σε θερµοκρασίες 

γύρω στους 100ο C. 

Χειµερινή λειτουργία: Ο ψυχρός αέρας εισέρχεται από ανοιγόµενο τµήµα η 

θυρίδες στο κάτω µέρος του υαλοστασίου, θερµαίνεται και κυκλοφορεί µέσω 

αγωγών στο πάνω τµήµα του διαχωριστικού τοίχου προς τις αίθουσες 

υποβοηθούµενος από µικρό ανεµιστήρα. Ο αέρας της αίθουσας εξέρχεται µέσω 

ανεµιστήρα απαγωγής προς το περιβάλλον. Κατά την διάρκεια της νύχτας οι 

θυρίδες του πανέλου παραµένουν κλειστές και η λειτουργία διακόπτεται. 

Θερινή λειτουργία: Το καλοκαίρι η θερµοσιφωνική λειτουργία του πανέλου 

διακόπτεται µε κλείσιµο των θυρίδων.  

 

1.3.6.  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ  
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Το θερµοκήπιο µπορεί να κατασκευασθεί σε ανοικτούς διαδρόµους. Συνιστάται 

από ένα κατακόρυφο υαλοστάσιο που τοποθετείται σε απόστάση 0,40µ. περίπου 

από την άκρη του διαδρόµου. Το ύψος του µπορεί να αρχίζει από το έδαφος  µέχρι 

το ανώτερο σηµείο του κτιρίου, µπορεί όµως να δηµιουργηθεί και τµηµατικά 

µεταξύ των ορόφων. Αποτελείται από µεταλλικό σκελετό µε κατακόρυφες 

ορθοστάτες και οριζόντιες µεταλλικές δοκούς. Στα κενά του σκελετού 

τοποθετούνται  κουφώµατα αλουµινίου µε σταθερά και ανοιγόµενα τµήµατα. 

Στο κάτω µέρος δηµιουργούνται φεγγίτες που ανοίγουν. Για την καλύτερη ροή του 

αέρα η επάνω σειρά φεγγιτών µπορεί να έχει κλίση περίπου 60-70ο 

Το στηθαίο του διαδρόµου προτείνεται να είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα ύψους 

1,00µ. και πάχος 0,20µ.  

Χειµερινή λειτουργία: Κατά την διάρκεια της ηµέρας, όταν ο ήλιος προσπίπτει στη 

γυάλινη επιφάνεια, θερµαίνει τον αέρα του θερµοκηπίου, ο οποίος κινείται προς τα 

επάνω και εισέρχεται µέσω φεγγιτών στην αίθουσα. Ταυτόχρονα ο ψυχρότερος 

αέρας από τον εσωτερικό χώρο περνά από την κάτω θυρίδα. Μέρος της 

θερµότητας αποθηκεύεται στο δάπεδο του θερµοκηπίου και στο διαχωριστικό 

τοίχο και αποδίδεται µε χρονική υστέρηση. Ο φρέσκος αέρας από έξω εισέρχεται 

στο θερµοκήπιο µέσω ανοιγοµένων τµηµάτων η θυρίδων στο κάτω µέρος του 

θερµοκηπίου. Την νύχτα κλείνουν οι θυρίδες και οι φεγγίτες και η θέρµανση του 

χώρου συνεχίζεται µε την ακτινοβολούµενη από τους τοίχους θερµότητα.  

Θερινή λειτουργία: Ο δροσισµός του θερµοκηπίου είναι απαραίτητος σε όλες τις 

ζώνες το Σεπτέµβριο, Μάιο, και Ιούνιο και για µεγαλύτερα διαστήµατα για την Α 

& Β ζώνη. 

Ο αερισµός του θερµοκηπίου ο οποίος γίνεται µε άνοιγµα τµηµάτων στο επάνω  

και στο κάτω µέρος του υαλοστασίου επαρκεί για την δηµιουργία καλών 

συνθηκών κατά το καλοκαίρι, εφόσον εφαρµόζονται και οι απαιτούµενες τεχνικές 

φυσικού δροσισµού στις αίθουσες (σκίαση και αερισµός). 
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1.4.1.  Γενικά  

 

Στην εκπόνηση της µελέτης, ισχύουν για τον κάθε χώρο τα παρακάτω στοιχεία 

σχεδιασµού και προδιαγραφές λειτουργίας, ανάλογα µε την βαθµίδα εκπαίδευσης   

στην οποία ανήκει το κτίριο.    

Το περιβάλλον του Νηπιαγωγείου στο σύνολο του, εσωτερικά και εξωτερικά 

πρέπει να προκαλεί θετικά συναισθήµατα στα νήπια, να είναι καλαίσθητο, οικείο, 

φιλικό,   και να προδιαθέτει θετικά παιδιά και γονείς. 

 

1.4.2.  Αίθουσα ∆ιδασκαλίας 

 

� ∆υναµικό: 16 – 20 παιδιά 

� Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90µ. 

� Ελεύθερο ύψος ≥  3,00µ. 

� Φυσικός φωτισµός: 1/5 της επιφανείας της αίθουσας  

� Μόνωση χώρου: θερµική, υγροµόνωση, ηχοµόνωση 

� Τα παιδιά θα πρέπει να µπορούν να µετακινούνται  από την µία γωνιά στην 

άλλη χωρίς εµπόδια. 

� Κάποια διαστήµατα, τα νήπια συγκεντρώνονται όλα µαζί σε ένα σηµείο  της 

αίθουσας και άλλες φορές πάλι, το κάθε παιδί εργάζεται µόνο του η σε 

µικρές οµάδες.  Είναι σαφές ότι, κάθε αίθουσα πρέπει να επιτρέπει την άνετη 

δράση 4 µικρών οµάδων παιδιών ταυτόχρονα η 8 ζευγαριών.  Οι διεθνείς 

προδιαγραφές προβλέπουν επιφάνεια 3µ2/νήπιο. 

� Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει ένα αριθµό κινητών και σύνθετων 

ντουλαπιών, µερικά από τα οποία θα είναι διπλής όψεως, χαµηλά ώστε να 

επιτρέπουν την επικοινωνία παιδιών και ενηλίκων µέσα στην αίθουσα. 
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� Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει νιπτήρα, αποθηκευτικό χώρο για τα 

αναλώσιµα υλικά της τάξης, τα προσωπικά είδη των παιδιών (παλτά, 

τσάντες κλπ.).    

� Κάθε αίθουσα πρέπει να έχει επαρκή φωτισµό και εξαερισµό. 

� Οι ποδιές των παραθύρων να βρίσκονται στο 0,90µ. από το διαµορφωµένο 

δάπεδο ώστε να επιτρέπουν στα παιδιά να βλέπουν έξω, για να έχουν άµεση 

επαφή µε το φυσικό περιβάλλον και να παρατηρούν τις αλλαγές του.  

� Κάθε αίθουσα πρέπει να διαθέτει παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος για χρήση 

οπτικοακουστικών µέσων καθώς και γραµµή τηλεφώνου. 

� Το πάτωµα της αίθουσας να είναι κατά προτίµηση ξύλινο η πλαστικό 

(linoleum). 

 

1.4.3.  Βιβλιοθήκη 

 

Είναι ο πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό 

σηµείο του κτιρίου, και τα έπιπλα του χώρου να είναι βολικά ευχάριστα. Πιο 

συγκεκριµένα θα πρέπει να υπάρχουν: 

� Βιβλιοθήκες, προθήκες ράφια κάτω από τα παράθυρα για την ταξινόµηση 

βιβλίων, υλικού πληροφόρησης, και παιδαγωγικού υλικού.  

� Τραπέζια όπου τα παιδιά θα εργάζονται σε οµάδες. 

� Χώροι για παρουσίαση των εργασιών των παιδιών, έκθεση έργων, 

παρουσίαση βιβλίων που φτιάχνουν τα παιδιά κλπ. 

� Καναπέδες, µαξιλάρες για να κάθονται άνετα. 

� ∆ίκτυο Η/Υ και οπτικοακουστικό υλικό. 

� Κουρτίνες για να αποµονώνουν  το φως όταν χρειάζεται. 

� Το δάπεδο να είναι πλαστικό χυτό σε ευχάριστα χρώµατα. 

� Να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για οπτικοακουστικό εξοπλισµό.  
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Εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα ξεχωριστού χώρου για την Βιβλιοθήκη, θα 

πρέπει κάποιες από τις παραπάνω δραστηριότητες να περιλαµβάνονται  µέσα στον 

Πολυδύναµο χώρο, κατά την κρίση του µελετητή. 

 

1.4.4.  Χώρος ανάπαυσης 

 

Ο χώρος αυτός πρέπει να  βρίσκεται σε ήσυχο σηµείο και να έχει χαµηλό φωτισµό. 

Πρέπει να διαθέτει:    

� Ξύλινο πάτωµα η πλαστικό (linoleum), σε απαλούς χρωµατισµούς. 

� Ντουλάπες για την φύλαξη των ατοµικών ειδών των παιδιών (κουβέρτες, 

µαξιλάρια κλπ.).  

� Εξοπλισµός µε ατοµικά στρώµατα η παιδικά κρεβατάκια. 

� Κατάλληλος αποθηκευτικός χώρος για την τοποθέτηση των παπουτσιών των 

παιδιών, έξω από τον χώρο ανάπαυσης. 

 

1.4.5.  Τραπεζαρία – Κουζίνα 

 

Η τραπεζαρία πρέπει να συνδυάζεται µε άνετη κουζίνα. Μπορούν να αποτελούν 

ενιαίο χώρο µε διαχωριστικό η να είναι συνεχόµενες.          

� Η κουζίνα πρέπει να διαθέτει τον απαιτούµενο εξοπλισµό. 

� Το δάπεδο της τραπεζαρίας να είναι από πλαστικό (linoleum), σε χαρούµενα 

χρώµατα.  

� Είναι επιθυµητή η τοποθέτηση 3-4 νιπτήρων καθώς και κρεµάστρες για 

πετσέτες σε σηµείο της τραπεζαρίας όπου δεν ενοχλούν. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα για τραπεζαρία, η δραστηριότητα αυτή 

θα πρέπει να ενταχθεί στον Πολυδύναµο χώρο. 
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1.4.6.  Πολυδύναµος χώρος 

 

Ο χώρος αυτός είναι απαραίτητος και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερος, για να χρησιµοποιείται  για τις εορταστικές εκδηλώσεις καθώς και 

για τις καθηµερινές ψυχοκινητικές δραστηριότητες των παιδιών.  

Θα πρέπει να διαθέτει:  

� Σκηνή σταθερή ή κινητή (εφόσον δεν διατίθεται αρκετός χώρος). 

� Μικροφωνική εγκατάσταση και πλήρη ηλεκτρολογική και τηλεφωνική 

εγκατάσταση. 

� Το πάτωµα να είναι ξύλινο ή πλαστικό (linoleum) για να διευκολύνει την 

κίνηση των παιδιών. 

 

1.4.7.  Χώροι υγιεινής νηπίων 

 

� Nα περιλαµβάνουν τουαλέτες νηπίων σύµφωνα µε τις διεθνείς 

προδιαγραφές, επαρκείς για τον αριθµό των παιδιών. 

� Τα είδη υγιεινής να ανταποκρίνονται στο µέγεθος των νηπίων (λεκάνες, 

νιπτήρες κλπ.). 

�  Οι νιπτήρες θα τοποθετούνται επάνω σε χτιστό πάγκο, επενδυµένο  µε 

πλακίδια πορσελάνης σε κατάλληλο ύψος από το διαµορφωµένο δάπεδο. 

� ∆εν τοποθετούνται πόρτες στα WC των νηπίων. 

� Πρέπει να υπάρχουν ντουλάπια για την φύλαξη των ατοµικών ειδών των 

παιδιών. 

� Οι τοίχοι θα επενδυθούν µε πλακίδια πορσελάνης µέχρι το ύψος της κάσσας 

της πόρτας. Το δάπεδο θα επενδυθεί µε πλακίδια αντοχής αντιολισθητικά. 
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1.4.8.  Αύλειος χώρος 

 

Η κατάλληλη διαµόρφωση του αύλειου χώρου έχει σαν βασικό παιδαγωγικό 

στόχο, την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, χωρίς να παραγνωρίζεται ότι στον 

χώρο αυτό υπηρετούνται κυρίως οι κινητικές ανάγκες των παιδιών, η εκτόνωση και 

αποφόρτιση τους. 

Το κτίριο του Νηπιαγωγείου πρέπει να περιβάλλεται από κήπο και αυλή στα οποία 

να επικρατεί το πράσινο. 

Ένα τµήµα θα πρέπει να είναι στεγασµένο ώστε να επιτρέπει τα παιγνίδια µε όλες 

τις καιρικές συνθήκες. 

Βασικό µέληµα του µελετητή και κατασκευαστή  είναι η δενδροφύτευση της αυλής 

µε οπορωφόρα, αναρριχώµενα και άλλα δένδρα και φυτά. 

Ιδανικό δάπεδο για την αυλή του Νηπιαγωγείου είναι το στρωµένο µε άµµο η 

γκαζόν µε διαβάσεις πλακόστρωτες. 

Ο αύλειος χώρος πρέπει να είναι διαµορφωµένος έτσι που να αποτελεί επέκταση 

των εσωτερικών χώρων παιγνιδιού του Νηπιαγωγείου και να δίνει στα παιδιά 

φυσική και πνευµατική παρόρµηση. 

Το µεγαλύτερο τµήµα του αύλειου χώρου θα πρέπει να βρίσκεται συγκεντρωµένο 

προς την µία πλευρά του οικοπέδου, διότι έτσι διευκολύνει τις νηπιαγωγούς να 

παρακολουθούν καλύτερα τα νήπια. 

Ο αύλειος χώρος έχει ανάγκη περίφραξης. Η περίφραξη αυτή, θα πρέπει να 

κατασκευάζεται µε φυσικά υλικά όπως πέτρα, ξύλα, δικτυωτό, κορµούς δένδρων, 

µπορεί δε να οµορφύνει µε αναρριχώµενα φυτά.   

Στον αύλειο χώρο πρέπει να προβλέπεται ένα τµήµα ακαλλιέργητο για να µπορούν 

τα µεγαλύτερα παιδιά να ασχοληθούν µε την καλλιέργεια κάποιων φυτών. 

Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την επίστρωση της αυλής δεν πρέπει να έχει 

ανοικτό χρώµα, γιατί η λάµψη που δηµιουργείται όταν υπάρχει ήλιος κουράζει τα 

µάτια τους.  
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Μέσα στον αύλειο χώρο θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία περιπέτειας, όπως 

ανισοσταθµίες, µικρά τούνελ, ξύλινα σπιτάκια, αµµοδόχοι, κούνιες, τσουλήθρες, 

τραµπάλες, κατασκευές αναρρίχησης, τα οποία εξάπτουν την φαντασία των 

παιδιών και βοηθούν στην απόκτηση εµπειριών. 

Ακόµη ο αύλειος χώρος πρέπει να περιλαµβάνει παγκάκια, κιόσκια, βρύσες καθώς 

και κάποια χτιστά τραπεζάκια. 
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1.5.  ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ 
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1.5.1.  Γενικά  

 

Στην εκπόνηση της µελέτης, ισχύουν για τον κάθε χώρο τα παρακάτω στοιχεία 

σχεδιασµού και προδιαγραφές λειτουργίας, ανάλογα µε την βαθµίδα εκπαίδευσης   

στην οποία ανήκει το κτίριο.    

Το περιβάλλον του ∆ηµοτικού στο σύνολο του, εσωτερικά και εξωτερικά πρέπει 

να προκαλεί θετικά συναισθήµατα στα παιδιά, να είναι καλαίσθητο, οικείο, φιλικό 

και να προδιαθέτει θετικά παιδιά και γονείς. 

 

1.5.2.  ∆ιάδροµοι 

 

� Πλάτος διαδρόµου για µονόπλευρη εξυπηρέτηση αιθουσών ≥ 2,40µ. 

� Πλάτος διαδρόµου για αµφίπλευρη εξυπηρέτηση αιθουσών ≥ 3,00µ. 

� Πλάτος κεντρικού διαδρόµου κυκλοφορίας ανά αριθµό ατόµων: 0,70µ. ανά 

100 άτοµα για 100 – 500άτοµα, συν 0,50µ. ανά 100 άτοµα για 500 – 1.000 

άτοµα και 0,30µ. ανά 100 άτοµα για περισσότερα από 1.000 άτοµα. 

� Μέγιστο µήκος διαδρόµου 30,00µ., µετά απαιτείται διαπλάτυνση. 

� Ύψος κεντρικού διαδρόµου ≥  3,00µ. 

� Πλάτος δευτερευόντων διαδρόµων (∆ιοίκηση κλπ) ≥  1,80µ. 

� Ύψος  δευτερευόντων διαδρόµων ≥  2,20µ. 

� Φυσικός φωτισµός άµεσος η έµµεσος. 

� Μόνωση χώρου: θερµική – υγροµόνωση.  

 

1.5.3.  Κλιµακοστάσια 

 

� Μέγιστη απόσταση κύριου χώρου προς – από σκάλα, σύµφωνα µε τον 

κανονισµό πυροπροστασίας. 

� Τα κλιµακοστάσια θα πρέπει να αποτελούν πυροπροστατευµένους χώρους. 
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� Άµεση έξοδο στο ύπαιθρο από ισόγειο χώρο. 

� Ελάχιστος αριθµός κλιµάκων για όροφο: 2 κύριες σκάλες  

� Απαραίτητη η απόληξη των κλιµακοστασίων στα δώµατα. 

� Σε περίπτωση στέγης θα πρέπει να υπάρχει καταπακτή σε κατάλληλο 

σηµείο.  

� Πλάτος σκέλους σκάλας  ≥  1,50µ. 

� Πλάτος πλατύσκαλου: Πλάτος σκάλας + πλάτος 1 πατήµατος . 

� Πλάτος σκάλας ασφαλείας  ≥  1,10µ. 

� Τα σκέλη της σκάλας πρέπει να είναι ευθύγραµµα και τα πλατύσκαλα 

ορθογώνια. 

� Θα πρέπει να υπάρχει διαφορά ενός πατήµατος στα πλατύσκαλα. 

� Πλάτος πατήµατος 28 – 30εκ. 

� Ύψος ριχτιού 15 – 17εκ. 

� Στρογγυλεµένη ακµή σκαλοπατιού και αντιολισθητική ζώνη στο πάτηµα. 

� Ύψος στηθαίου 1,10µ.. Προστατευτικό στοιχείο ύψους 1,10µ. για σκάλες µε 

αριθµό ριχτιών  > 2. 

� Χειρολισθήρας από 0,70 – 0,90 εκ. από το δάπεδο. 

� Χειρολισθήρας σε σκάλες µε αριθµό ριχτιών > 8. 

� Σε ύψος < 2,00µ. κάτω από το πλατύσκαλο ισογείου, απαιτείται κάλυψη 

ασφαλείας (κάγκελα κλπ).  

 

1.5.4.  Αίθουσα ∆ιδασκαλίας 

 

� ∆υναµικό: 30 µαθητές  

� Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90µ. 

� Ελεύθερο ύψος  ≥  3,00µ. 

� Απαιτούµενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας. 

Απαραίτητη η δυνατότητα συσκότισης (κουρτίνες). 
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� Βιβλιοθήκη µε κλειστά φύλα επιφανείας ≥  2,50µ2 για την φύλαξη εποπτικού 

υλικού, βιβλίων γραφικής ύλης κλπ.  

� Κρεµάστρες ιµατισµού σε µήκος ≥ 2,30µ., µε απόσταση αγκίστρων ≥ 10εκ. 

Η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει τους µαθητές από πιθανούς 

τραυµατισµούς. 

� Πανώ ανάρτησης εκατέρωθεν του πίνακα ύψους 1,25µ. και επιφανείας  ≥ 

5,00µ2. 

� Ύψος ποδιάς παραθύρου 1,10µ. από το δάπεδο. Πλάτος ποδιάς παραθύρου 

0,50εκ. 

� Ηλεκτρονικός υπολογιστής στο γραφείο του δασκάλου. 

� Μόνωση χώρου: θερµική, υγροµόνωση, ηχοµόνωση. 

� Άνοιγµα της πόρτας της αίθουσας προς τα έξω και σε εσοχή.   

 

1.5.5.  Αίθουσα Φυσικοχηµείας 

 

� ∆υναµικό: 30 µαθητές  

� Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90µ. 

� Ελεύθερο ύψος  ≥  3,00µ. 

� Απαιτούµενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας.  

� ∆υνατότητα συσκότισης µε κουρτίνες . 

� Τοποθέτηση νιπτήρα σε κατάλληλη θέση στην αίθουσα µε τις απαιτούµενες 

παροχές. 

� Κρεµάστρες ιµατισµού σε µήκος ≥ 2,30µ., µε απόσταση αγκίστρων ≥ 10εκ. 

Η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει τους µαθητές από πιθανούς 

τραυµατισµούς. 

� Ντουλάπια µε κλειδαριές επιφανείας ≥ 14,00µ2, για την φύλαξη οργάνων, 

εποπτικού υλικού και χηµικών ουσιών για τα πειράµατα. 

� Ύψος ποδιάς παραθύρου από το δάπεδο 1,10µ. Πλάτος ποδιάς 0,50µ. 
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� Ηλεκτρονικός υπολογιστής στο γραφείο του δασκάλου. 

� Κινητός πάγκος πειραµάτων. 

� Κιγκλιδώµατα ασφαλείας στα παράθυρα της αίθουσας καθώς και κλειδαριά 

στην πόρτα. 

� Η πόρτα ανοίγει προς τα έξω και σε εσοχή.  

 

1.5.6.  Αίθουσα Η/Υ 

 

� ∆υναµικό: 30 µαθητές  

� Εσωτερική διάσταση ≥ 6,90µ. 

� Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00µ.  

� Απαιτούµενη φωτιστική επιφάνεια 1/5 της επιφανείας της αίθουσας. 

� ∆υνατότητα συσκότισης της αίθουσας  µε στόρια βενέτικα . 

� Ύψος ποδιάς παραθύρων 1,10µ. από το δάπεδο. Πλάτος ποδιάς 0,50µ. 

� Κρεµάστρες ιµατισµού σε µήκος ≥ 2,30µ, µε απόσταση αγκίστρων ≥10εκ. H 

κατασκευή θα πρέπει να εξασφαλίζει τους µαθητές από πιθανούς 

τραυµατισµούς . 

� Ντουλάπια επιφανείας ≥ 2,50µ2. 

� Οι πλάτες των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα πρέπει να βλέπουν σε τοίχο, 

διότι η ακτινοβολία είναι πενταπλάσια της οθόνης. Να έχει ο καθηγητής 

εποπτεία όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

� Κιγκλιδώµατα ασφαλείας στα παράθυρα της αίθουσας καθώς και κλειδαριά 

στην πόρτα.  

� Η πόρτα ανοίγει προς τα έξω και σε εσοχή.  

� ∆άπεδο της αίθουσας linoleum σε ρολά µε θερµική συγκόλληση στους 

αρµούς, αντιστατικά και µε αντοχή σε καταπόνηση από τροχήλατα 

καθίσµατα. 
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1.5.7.  Βιβλιοθήκη 

 

� ∆υναµικό: 30 µαθητές  

� Ελάχιστη εσωτερική διάσταση: 6,90µ. 

� Ελεύθερο ύψος  ≥ 3,00µ. 

� Απαιτούµενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας. 

Απαραίτητη η δυνατότητα συσκότισης (κουρτίνες). 

� Βιβλιοθήκη µε κλειστά φύλλα επιφανείας ≥ 4,00µ2  

� Ράφια βιβλιοθήκης µήκους ≥ 2,00µ. 

� Ράφια περιοδικών µήκους ≥ 7,00µ. 

� Κρεµάστρες ιµατισµού σε µήκος ≥ 2,30µ., µε απόσταση αγκίστρων ≥10εκ. 

Η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει τους µαθητές από πιθανούς 

τραυµατισµούς. 

� Πανώ ανάρτησης εκατέρωθεν του πίνακα ύψους 1,25µ. και επιφανείας ≥ 

5,00µ2 

� Ύψος ποδιάς παραθύρου 1,10µ. από το δάπεδο. Πλάτος ποδιάς παραθύρου 

0,50εκ. 

� Πρόβλεψη ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. 

� Μόνωση χώρου: θερµική, υγροµόνωση, ηχοµόνωση. 

� Άνοιγµα της πόρτας της αίθουσας προς τα έξω και σε εσοχή.   

� ∆ραστηριότητες: δανεισµός βιβλίου, διαφανειών, φιλµ, µελέτη βιβλίου, 

εντύπου, αρχειοθέτηση. 

 

1.5.8.  Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 

 

� ∆ραστηριότητες: διάλεξη, προβολή, εορταστική εκδήλωση, µουσική, 

θέατρο, εκθέσεις, χορός, διαταξική δουλειά, γυµναστική, διάλειµµα. 

� Ελεύθερο ύψος  ≥ 5,00µ. 
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� Απαιτούµενη φωτιστική επιφάνεια, το 1/5 της επιφανείας της αίθουσας. 

Απαραίτητη η δυνατότητα συσκότισης (κουρτίνες). 

� Κρεµάστρες ιµατισµού σε µήκος ≥ 5,00µ., µε απόσταση αγκίστρων ≥10εκ. 

Η κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει τους µαθητές από πιθανούς 

τραυµατισµούς. 

� Απαραίτητη η τοποθέτηση κλιµατισµού. 

� Μέσα στην αίθουσα τοποθετείται σκηνή σταθερή, υπερυψωµένη, το δάπεδο 

της οποίας επενδύεται µε ξύλο τύπου laminate. 

� Τα αποδυτήρια αγοριών – κοριτσιών περιλαµβάνουν από 1 WC, 

κρεµάστρες, πάγκους και το δάπεδο επενδύεται µε ξύλο. 

� Μόνωση χώρου, θερµική, υγροµόνωση, ηχοµόνωση 

� Ακουστική µελέτη της αίθουσας 

 

1.5.9. Κυλικείο 

 

� ∆ραστηριότητες: παροχή ειδών καντίνας, στιγµιαία προετοιµασία 

προγεύµατος 

� Ελεύθερο ύψος ≥ 2,40µ. 

� Φυσικός φωτισµός άµεσος – έµµεσος 

 

1.5.10.  ∆ιοίκηση 

 

� ∆υναµικό: 12-13 διδάσκοντες 

� ∆ραστηριότητες: στάση  - εργασία διδασκόντων 

� Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00µ. 

� Φυσικός φωτισµός  1/5της επιφανείας της αίθουσας 

� Μόνωση χώρου: θερµική, υγροµόνωση, ηχοµόνωση 

� ∆ιαχωρισµός του χώρου σε καπνίζοντες και µη 
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1.5.11.  Γραφείο Συλλόγου Γονέων – Μαθητικών Κοινοτήτων 

 

� ∆ραστηριότητες: συνεδριάσεις  

� Ελεύθερο ύψος ≥ 3,00µ. 

� Φυσικός φωτισµός 1/5 της επιφανείας του χώρου 

� Μόνωση χώρου: θερµική, υγροµόνωση, ηχοµόνωση 

 

1.5.12. Χώροι υγιεινής µαθητών 

 

� Ελεύθερο ύψος ≥ 2,40µ.  

� Φυσικός φωτισµός 1,10 της επιφανείας του χώρου. 

� Μόνωση χώρου: θερµική, υγροµόνωση. 

� 40 αγόρια: 1 WC – 2 ουρητήρια – 2 νιπτήρες . 

� 20 κορίτσια: 1 WC – 1νιπτήρας  

� Ανά σχολική µονάδα: 1WC αναπήρου 
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2.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
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2.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

 

2.1.1 Σκοπός του κανονισµού 

 

Σκοπός  του  παρόντος  κανονισµού  είναι  ο  καθορισµός  των  

απαιτήσεων, δεσµεύσεων  και  όρων  της  Υπηρεσίας  µε  βάση  τις  οποίες  

θα  πρέπει  να  συντάσσονται  από  τους  µελετητές  όλες  οι  απαιτούµενες  

µελέτες. 

 

2.1.2.  Αντικείµενο  του  κανονισµού 

 

Η  περιγραφή  των  απαιτήσεων  της  ∆/νσης  Μελετών  που  αφορά: 

� Στην  χωροθέτηση  των  απαιτήσεων  του  κτιριολογικού  

προγράµµατος  του  έργου 

� Στην  ασφάλεια  του  έργου  και  την  συµπεριφορά  του  υπό  

συνήθεις  και  ασυνήθεις  συνθήκες, εξωτερικές  επιρροές  και  

χρήσεις 

� Στην  ασφάλεια  των  χρηστών  του  έργου 

� Στην  ασφάλεια  ατόµων  και  µεταφορικών  µέσων  που  

διακινούνται  στο  έργο 

Η  τήρηση  των  απαιτήσεων  του  Κανονισµού  Μελετών  είναι  απολύτως  

υποχρεωτική  για  όλος  τους  µελετητές. 
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2.2.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 

Στο  παρόν  κεφάλαιο  διατυπώνονται  και  καταγράφονται  όλες  οι  βασικές  

απαιτήσεις, καθώς  και  οι  παντός  είδους  δεσµεύσεις  που  τίθενται  προς  τους  

µελετητές  για  τη  σύνταξη  των  µελετών. 

 

2.2.1.  Για  την  µελέτη  κάθε  έργου  ισχύουν  όλοι  οι  γενικοί  και  ειδικοί  

κανονισµοί, όπως: 

� Γενικός  οικοδοµικός  κανονισµός 

� Κτιριοδοµικός  κανονισµός 

� Κανονισµός  πυροπροστασίας  κτιρίων 

� Όλοι  οι  ισχύοντες  κανονισµοί  για  τους  χώρους  στάθµευσης 

� Κανονισµός  σκυροδέµατος  και  αντισεισµικός  κανονισµός 

� Ευρωκώδικες ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 

2.2.2.  Θα  τηρούνται  αυστηρά  και  πιθανές  οδηγίες  και  απαιτήσεις  άλλων   

∆ηµοσίων  Υπηρεσιών (π.χ. Αρχαιολογίας, Πολεοδοµίας, Πυροσβεστικής) 

 

2.3.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Ο  φάκελος  της  µελέτης  εφαρµογής  κάθε  έργου  θα  περιέχει  φακέλους  για  

κάθε  µία  από  τις  παρακάτω  ενότητες  µελετών: 

� Αρχιτεκτονική  µελέτη 

� Μελέτη  παθητικής  πυροπροστασίας 

� Βιοκλιµατική  µελέτη 

� Στατική  µελέτη 

� Μελέτη  Η/Μ  εγκαταστάσεων 
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Όλες  οι  πιο  πάνω  µελέτες  θα  συνταχθούν  σύµφωνα  µε  το  Π∆  696/74  και  

θα  περιλαµβάνουν  και  κάθε  άλλο  στοιχείο  όπως  αυτό  περιγράφεται  στο  

τεύχος  «Κανονισµός  Μελετών  Συµβατικών  Έργων». Πιο  αναλυτικά  κάθε  

µελέτη  θα  περιλαµβάνει: 

 

2.3.1.    Αρχιτεκτονική µελέτη 

 

2.3.1.1. Τοπογραφικό  σχέδιο,  σε  κλίµακα  1:200, όπου  θα  φαίνονται  µε 

σαφήνεια  η  οριζοντιογραφική  και  υψοµετρική  τοποθέτηση  των  

στοιχείων  του  έργου 

2.3.1.2. ∆ιάγραµµα  Κάλυψης,  σε  κλίµακα  1:200, µε  υπολογισµό  δόµησης, 

κάλυψης, ύψους, αποστάσεις, συντελεστής  όγκου, θέσεις  στάθµευσης, 

υπολογισµός  πρασίνου  και  φύτευσης 

 

2.3.1.3. Σχέδιο  διαµόρφωσης  του  περιβάλλοντα  χώρου,  σε  κλίµακα  1:200,  

το  οποίο  θα  περιλαµβάνει: 

� Όλες  τις  λειτουργίες  του  αυλείου  χώρου, καθώς  και  τον  

εξοπλισµό  του 

� Πίνακες  υλικών  και  τελειωµάτων 

� ∆ύο  τοµές  εδάφους  σε  χαρακτηριστικές  θέσεις (όλου  του  

οικοπέδου  και  του  κτιρίου, µε  το  διαµορφωµένο  και  το  φυσικό  

έδαφος) 

� Σχέδιο  φύτευσης, µε  χαρακτηρισµό  των  φυτών  που  θα  

χρησιµοποιηθούν 

� Όψεις  περίφραξης 

 

2.3.1.4. Κατόψεις  όλων  των  ορόφων,  σε  κλίµακα  1:100, οι  οποίες  θα  

περιλαµβάνουν: 
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� ∆ιαστάσεις  όλων  των  χώρων 

� Χαρακτηρισµό  κουφωµάτων 

� Χαρακτηρισµό  υλικών 

� Πλήρη  σχεδιασµό  του  εξοπλισµού  όλων  των  χώρων 

� Υπολογισµό  φυσικού  αερισµού – φωτισµού  όλων  των  κύριων  

χώρων 

� Αναφορά  σε  όλες  τις  κατασκευαστικές  λεπτοµέρειες  που  

συνοδεύουν  την  µελέτη 

 

2.3.1.5. Τοµές  σε  κλίµακα  1:100, από  δύο  τουλάχιστον  τοµές (εγκάρσια  και  

κατά  µήκος) για  κάθε  κτίριο, µε  υψόµετρα, ύψη  χώρων  και  φυσικό  

έδαφος. 

2.3.1.6. Τοµή  σε  κλίµακα  1:20,  σε  χαρακτηριστική  θέση  του  κτιρίου 

 

2.3.1.7. Πίνακας  κουφωµάτων  σε  κλίµακα  1:50, θα  περιλαµβάνει  τον  

σχεδιασµό, τα  υλικά  και  τις  διαστάσεις  όλων  των  κουφωµάτων. 

 

 

2.3.1.8. Όψεις  σε  κλίµακα  1:100, θα  περιλαµβάνονται  και  οι  5  όψεις  κάθε  

κτιρίου (ως  5η  όψη  ορίζεται  η  όψη  του  δώµατος) µε  ενδείξεις  

υλικών  και  κουφωµάτων  που  θα  χρησιµοποιηθούν, καθώς  και  

στάθµες. 

Επίσης  απαιτείται  και  σχέδιο  όψεων  χρωµατισµένο, σύµφωνα  µε  την  

επιθυµία  του  µελετητή. 

 

2.3.1.9. Σχέδια  λεπτοµερειών  σε  διάφορες  κλίµακες, η  µελέτη  θα  

συνοδεύεται  και  από  όλες  τις  απαραίτητες  κατασκευαστικές  
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λεπτοµέρειες  του  ΟΣΚ  ΑΕ  (όπως  αυτές  θα  διαµορφώνονται  µε  

χρήση  νέων  υλικών). 

 

2.3.1.10. Τεχνική  έκθεση – Χρωµατική  αντιµετώπιση  του  κτιρίου – 

Εικαστική  παρέµβαση 

� Εδώ  ο  µελετητής  θα  αναλύσει  τις  επιλογές  του  ως  προς  το  

κτίριο, αλλά  και  ως  προς  την  αξιοποίηση  του  οικοπέδου. 

� Θα  αναφέρει  τις  χρωµατικές  επιλογές  του  όχι  µόνο  στο  

εξωτερικό  περίβληµα  του  σχολείου, αλλά  και  εσωτερικά  για  τις  

αίθουσες, τους  διαδρόµους, ΑΠΧ  κλπ (τοίχους  και  οροφές), καθώς  

και  τα  κουφώµατα. 

� Θα  περιγράφεται  σαφώς  η  εικαστική  παρέµβαση  που  προτείνει  ο  

µελετητής, η  θέση  όπου  πρόκειται  να  τοποθετηθεί  το  είδος 

(γλυπτό, ζωγραφική  κλπ) καθώς  και  το  θέµα  της. 

 

2.3.1.11.  Βιοκλιµατική  αντιµετώπιση  του  κτιρίου 

Εφόσον  υπάρχει  βιοκλιµατική  αντιµετώπιση  του  κτιρίου, αυτή  θα  

πρέπει  να  περιλαµβάνει: 

� Υπολογισµό  της  βιοκλιµατικής  απόδοσης  του  κτιρίου 

� Όλες  τις  κατασκευαστικές  λεπτοµέρειες  των  βιοκλιµατικών  

εγκαταστάσεων, παθητικών  και  ενεργητικών. 

 

2.3.1.12.  Ακουστική  αντιµετώπιση  της  ΑΠΧ 

� Θα  πρέπει  να  περιλαµβάνει  σχέδιο  της  άνοψης  της  ψευδοροφής  

µε  τα  υλικά  που  χρησιµοποιούνται. 

� Λεπτοµέρειες  στήριξης  και  ό,τι  άλλο  απαιτείται  για  την  

κατασκευή  της.  
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Εφόσον  υπάρχει  δυνατότητα, ειδικά  για  µεγάλες  Αίθουσες  Πολλαπλών  

Χρήσεων  θα  πρέπει  να  γίνεται  πλήρης  ακουστική  µελέτη. 

 

2.3.2.  Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας 

 

Πλήρης  µελέτη  παθητικής  Πυροπροστασίας  που  θα  συνταχθεί  σύµφωνα  µε  

τα  οριζόµενα ………………… και  θα  αποτελείται  από: 

 

2.3.2.1. Τεύχος  υπολογισµού  Παθητικής  Πυροπροστασίας 

 

2.3.2.2. Τοπογραφικό  διάγραµµα  µε  τις  πιθανές  προσβάσεις  του  

πυροσβεστικού  οχήµατος. 

 

2.3.2.3. Όλες  τις  κατόψεις  µε  τα  πυροδιαµερίσµατα  και  τις  διαδροµές  

απροστάτευτης  όδευσης. 

 

2.3.2.4. Τοµές 

 

2.3.2.5. Όψεις 

 

2.3.3.  Στατική µελέτη 

 

Πλήρης  στατική  µελέτη  εφαρµογής, σύµφωνα  µε: 

 

2.3.3.1. Σχέδια  εκσκαφών  και  γενική  διάταξη  προσωρινών  και  µόνιµων  

κατασκευών  αντιστήριξης  σκαµµάτων  σε  κλίµακα  1:100 
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2.3.3.2. Κατασκευαστικές  λεπτοµέρειες  και  σχέδια  τοµών  µε  παρουσίαση  

των  απαραίτητων  στοιχείων  των  προτεινοµένων  διατάξεων  στην  

κατάλληλη  κλίµακα 

 

2.3.3.3. Ξυλότυποι  θεµελίωσης  σε  κλίµακα  1:50  µε  γενικές  και  επιµέρους  

διαστάσεις  και  πάχη, µε  ενδεικτικές  τοµές  και  βασικές  λεπτοµέρειες 

 

2.3.3.4. Ξυλότυποι  ορόφων  σε  κλίµακα  1:50  µε  λεπτοµερείς  διαστάσεις  των  

διαφόρων  στοιχείων  της  κατασκευής (πάχη  πλακών, διατοµές  δοκών  

και  υποστυλωµάτων, πασσάλων, τοιχίων  κλπ) 

 

2.3.3.5. Σχέδια  βασικών  κατασκευαστικών  λεπτοµερειών  όπου  γίνεται  χρήση  

ειδικής  τεχνολογίας  ή  πολύπλοκη  εξειδικευµένη  διαµόρφωση. 

 

2.3.3.6. Αναπτύγµατα  πλαισίων  σε  επιλεγµένες  θέσεις. 

 

2.3.3.7. Σχέδιο  µε  διάταξη  αρµών (κατασκευαστικών, διαστολής, εργασίας  

κλπ). 

 

2.3.3.8. Τεύχος  Υπολογισµών  και  Τεχνικής  Περιγραφής, που  θα  

περιλαµβάνει  παραδοχές, πλήρεις  περιγραφές  και  τεκµηρίωση  της  

ορθότητας  των  προτεινοµένων  παραδοχών, µεθόδων  και  λύσεων  για  

τις  εκσκαφές, τις  αντιστηρίξεις  και  τον  στατικό  φορέα. 

 

2.3.4.  Μελέτη  Η/Μ  εγκαταστάσεων 

 

Πλήρης  οριστική  µελέτη  Η/Μ  εγκαταστάσεων  σύµφωνα  µε  το  Π∆ 696/74  

ΤΜΗΜΑ  Ε  ΚΕΦ. ∆, όπως  τροποποιήθηκε  µε  το  Π∆ 515/89  και  ειδικότερα  
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όλα  τα  στοιχεία  και  τεύχη  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  248  του  Π∆ 

696/1974  µε  τις  εξής  διαφορές: 

 

2.3.4.1. Η  τεχνική  περιγραφή  θα  είναι  πλήρης  και  λεπτοµερής  και  θα  

περιέχει  την  περιγραφή  του  συστήµατος  κάθε  εγκατάστασης  και  τις  

προδιαγραφές  όλων  των  επιµέρους  συσκευών  και  µηχανηµάτων. 

2.3.4.2. Οι  υπολογισµοί  θα  είναι  αναλυτικοί  και  θα  καλύπτουν  κάθε  

εγκατάσταση  ξεχωριστά. 
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3.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  
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3.1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0ΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ       

ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
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3.1.1.  ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η υπόψη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ εκπονήθηκε για την κατασκευή 

του έργου: «49ο 6/ΘΕΣΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  & 2/ΘΕΣΙΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ». Σε οικόπεδο (επιφανείας Ε = 3.976,66 µ2 ), ιδιοκτησίας του 

ΟΣΚ Α.Ε, το οποίο βρίσκεται στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας και 

περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς, Αγ. Ασωµάτων, Ψαροµηλίγκου και 

Καλογήρου Σαµουήλ. 

Εντός του οικοπέδου βρίσκονται: 

• Αρχαιολογικός χώρος σηµαντικών αρχαιοτήτων, οι οποίες αποκαλύφθηκαν 

κατά την διενεργηθείσα ανασκαφική έρευνα από την Γ΄ Ε.Π.Κ.Α. του 

ΥΠ.ΠΟ.  

Συγκεκριµένα αποκαλύφθηκαν: 

• Στο ∆υτικό Τµήµα του οικοπέδου, προς την οδό Αγ. Ασωµάτων, τµήµα 

αρχαίας οδού, µε κατεύθυνση από βορρά προς νότο, µε χρήση αυτής από 

τους πρώιµους αρχαϊκούς έως τους ρωµαϊκούς χρόνους και σε επαφή µε το 

δυτικό της ανάληµµα, δύο µεγάλα οικοδοµικά συγκροτήµατα που 

χρησιµοποιήθηκαν, ως κατοικία ή ως καταστήµατα και αποθήκες, τον 4ο π.Χ. 

αιώνα 

• Στο ΝΑ Τµήµα του οικοπέδου και προς τις οδούς Καλογήρου Σαµουήλ & 

Ψαροµηλίγκου, τµήµα βασικής οδικής αρτηρίας, που ξεκινούσε από τον 

Ίππιο Κολωνό και κατέληγε στις Ήρειες Πύλες του αρχαίου τείχους, καθώς 

και παρόδιο νεκροταφείο, στα ανατολικά της οδού, που χρησιµοποιήθηκε από 
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τις αρχές του 5ου 
έως τον 2ο π.Χ. αιώνα, µε ταφικό περίβολο και ταφικό 

βάθρο. 

• Στις παρυφές του οικοπέδου επί της οδού Καλογήρου Σαµουήλ τύµβος 

ελλειψοειδούς σχήµατος µε ταφές κλασικών χρόνων στην περιφέρεια του.  

• Τρία ∆ιατηρητέα Κτίρια ( Κτίριο 1, Κτίριο 2, Κτίριο 3 ). Τα Κτίρια 1 & 

2 επί της οδού Καλογήρου Σαµουήλ, είναι νεοκλασικής περιόδου (περίπου 

του 1907). Αν και µε φθορές, διακρίνονται όλα τα πλαστικά αρχιτεκτονικά 

µέλη των κυρίων όψεων δηλ., παραστάδες θυρών, γείσα, διακοσµητικές 

κορνίζες, κιονόκρανα κορινθιακού ρυθµού, µαρµάρινα φορούσια 

µπαλκονιών. Το Κτίριο 3 επί της οδού Ψαροµηλίγκου, είναι βιοµηχανικού 

χαρακτήρα και λειτούργησε ως Χηµείο του Κράτους.   

• Ελεύθεροι χώροι µη δοµηµένοι, ο ένας επί των οδών Πειραιώς και 

Καλογήρου Σαµουήλ, ο οποίος λειτουργεί ως µισθωµένος ιδιωτικός χώρος 

στάθµευσης και ο άλλος επί της οδού Αγ. Ασωµάτων. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του οικοπέδου, στην παρούσα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ελήφθησαν υπόψη τα εξής: 

• Η διατήρηση και ανάδειξη ως ορατών και επισκέψιµων των 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ των δύο (2  ) τµηµάτων (∆υτικού και ΝΑ) του 

Αρχαιολογικού Χώρου, σύµφωνα µε την, µε αρ. 

ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ3/73320/4997, Απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισµού. 

• Η χρήση υλικών τα οποία εξασφαλίζουν ελαφρές και αναστρέψιµες 

κατασκευές µεταξύ των δύο αρχαιολογικών χώρων  

• Η αποκατάσταση και η χρήση των ΤΡΙΩΝ (3) Κτιρίων, τα οποία 

χαρακτηρίσθηκαν ως διατηρητέα, µε το Φ.Ε.Κ 545 ∆ / 93 . 
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Λαµβάνοντας υπόψη την διαθέσιµη οικοπεδική έκταση και τα ιδιαίτερα, 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της, στην υπόψη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ προβλέπεται : 

• Χωροθέτηση του 49ου  6 / ΘΕΣΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ, στο Βόρειο, Ανατολικό και Ν.Α. τµήµα του οικοπέδου, που 

περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς, Καλογήρου Σαµουήλ & Ψαροµηλίγκου 

και στο οποίο βρίσκονται αφ΄ ενός τα τρία διατηρητέα κτίρια και αφ΄ ετέρου 

το ΝΑ τµήµα του Αρχαιολογικού Χώρου.  

Ειδικότερα, προτείνεται : 

• Η κατασκευή νέου τριώροφου κτιρίου µε υπόγειο, στον Βορειοανατολικό 

ελεύθερο χώρο του οικοπέδου, επί των οδών Πειραιώς & Καλογήρου 

Σαµουήλ, στο οποίο  προβλέπονται οι Αίθουσες ∆ιδασκαλίας και οι θέσεις 

στάθµευσης. 

• Η αποκατάσταση των δύο ∆ιατηρητέων Κτιρίων ( Κτίριο 1 & Κτίριο 2) επί 

της οδού Καλογήρου Σαµουήλ, στο οποίο  προβλέπονται  οι  Χώροι 

∆ιοίκησης. 

• Η αποκατάσταση του ∆ιατηρητέου Κτιρίου 3 για τη στέγαση Αίθουσας 

Εκδηλώσεων - Θεάτρου.  

• Χωροθέτηση του 2/ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, στο ∆υτικό και Ν.∆. 

τµήµα του οικοπέδου και περικλείεται από τις οδούς Αγ. Ασωµάτων & 

Ψαροµηλίγκου, στο οποίο βρίσκεται το ∆υτικό τµήµα του Αρχαιολογικού 

Χώρου.  

Ειδικότερα, προτείνεται : 

• Η κατασκευή νέου, ανεξάρτητου, ισογείου  κτιρίου, για την στέγαση του 

Νηπιαγωγείου.  
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• Για τις απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης του διδακτικού προσωπικού και των 

δύο σχολείων προβλέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου, στο νέο τριώροφο 

κτίριο, στην στάθµη –3.00µ., µε ανεξάρτητη είσοδο από την οδό ΠΑΝ. 

ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ.  

Αναλυτικότερα, για κάθε ένα από τα Σχολεία, προβλέπεται : 

 

3.1.2.    49ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 

Για την στέγαση του 49ου  
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ προβλέπεται αφ΄ ενός, 

η ανέγερση ΕΝΟΣ (1) νέου τριωρόφου κτιρίου, για τις κύριες λειτουργίες του 

σχολείου ( αίθουσες διδασκαλίας, κ.λ.π.) µετά του υπογείου για τις 

απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης του διδακτικού προσωπικού και  αφ΄ ετέρου,  

η χρήση των ΤΡΙΩΝ (3)  διατηρητέων κτιρίων, για τις υπόλοιπες λειτουργίες.  

Ο Αύλειος Χώρος του Σχολείου διαµορφώνεται στην εσωτερική πλευρά του 

οικοπέδου. 

Κάθε Κτίριο περιλαµβάνει τις εξής λειτουργίες:  

 

3.1.2.1.   ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ  Α 

 

• Στάθµη 102,50 ( ± 0 ,00 )  

Στην στάθµη αυτή προβλέπονται :  

Αίθουσα Μουσικής, Αίθουσα Η / Υ ,Χώροι Υγιεινής Μαθητών και 

Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, ∆ύο Κλιµακοστάσια και Ανελκυστήρας, 

Λεβητοστάσιο, Βοηθητικοί Χώροι και Αποθήκες καθώς και Κλειστός 

Στεγασµένος ∆ιάδροµος. 

Στην στάθµη αυτή προβλέπεται επίσης και η διαµόρφωση του Αυλείου 

Χώρου του Σχολείου, ο οποίος είναι προσβάσιµος σε κάθε σηµείο του 
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από Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, έχει δε  πρόσβαση για Ασθενοφόρο 

και Πυροσβεστικό Όχηµα.  

 

• Στάθµη  106,00 (+3,50) 

Στην στάθµη αυτή προβλέπονται : 

Τρεις (3) Αίθουσες ∆ιδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Χώροι Υγιεινής 

Μαθητών, δύο  Κλιµακοστάσια και Ανελκυστήρας. 

 

• Στάθµη  109,50 (+7,00) 

• Στην στάθµη αυτή προβλέπονται : 

Τρεις ( 3 ) Αίθουσες ∆ιδασκαλίας, Αίθουσα Φ-Χ, Αίθουσα 

Χειροτεχνίας και Εικαστικών Τεχνών, ∆ύο Κλιµακοστάσια και 

Ανελκυστήρας, Χώροι Υγιεινής Μαθητών. 

 

3.1.2.2.  ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ : 

 

3.1.2.2.1.  ΚΤΙΡΙΟ 1  

 

• Στάθµη 103.90 (+0,90)  

Στην στάθµη αυτή προβλέπονται: 

Το Γραφείο Συλλόγου Γ-Κ, το  Ιατρείο και οι Χώροι Υγιεινής του 

∆ιδακτικού Προσωπικού. 

 

3.1.2.2.2.  ΚΤΙΡΙΟ 2  

 

• Στάθµη 103.67 (+0,67)  

Στην στάθµη αυτή προβλέπονται: 
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Γραφείο ∆ασκάλων, Γραφείο Μαθητικής Κοινότητας, Χώρος Φύλακα  

 

• Στάθµη 108.35 (5,35)  

Στην στάθµη αυτή, στο Κτίριο 2, προβλέπονται οι Χώροι της 

∆ιοίκησης του Σχολείου. 

 

• Η οδός Καλογήρου Σαµουήλ,  σύµφωνα µε το Φ.Ε.Κ 698/1989 είναι 

χαρακτηρισµένη ως πεζόδροµος και µεταξύ των ∆ιατηρητέων Κτιρίων 

1 & 2 προβλέπεται η  Κύρια Είσοδος του ∆ηµοτικού Σχολείου.  

 

• Στα Υπόγεια και των δύο ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ προβλέπονται 

Βοηθητικοί Χώροι και Αποθήκες. 

 

3.1.2.2.3.  ΚΤΙΡΙΟ 3 

 

• Στάθµη 103.00 ( ±0,00)  

Στο ∆ιατηρητέο Κτίριο 3 επί της οδού Ψαροµηλίγκου προβλέπεται η 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων - Θέατρο.  

 

 3.1.3.   ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Το κτίριο του Νηπιαγωγείου είναι ανεξάρτητο, ισόγειο, προβλέπεται  στην 

ΣΤΑΘΜΗ ( 101.90 )  και περιλαµβάνει : 

• ∆ύο ( 2 ) Αίθουσες  

• Πολυδύναµο Χώρο 

• Χώρο Ύπνου 

• Χώρους Υγιεινής Μαθητών 
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• Χώρους ∆ιοίκησης 

 

Η θέρµανση του Νηπιαγωγείου προβλέπεται από το λεβητοστάσιο του 

∆ηµοτικού Σχολείου 

 

 

3.1.4.    ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 

 

Οι Αίθουσες διδασκαλίας, τόσο στα κτίρια του ∆ηµοτικού όσο και του 

Νηπιαγωγείου, φωτίζονται άµεσα από ανοίγµατα µε βόρειο ή νότιο 

προσανατολισµό. 

 

3.1.5.   ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 

 

Ο προσανατολισµός των χώρων ( Βορά-Νότου) διευκολύνει την κίνηση του 

αέρα µε µια συνεχή ροή  που συµµετέχει και στο όλο σύστηµα θέρµανσης - 

δροσισµού των κτιρίων.   

 

3.1.6.  ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΩΝ 

 

3.1.6.1.   49ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

 

Ο φέρων οργανισµός του νέου κτιρίου προβλέπεται από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Η θεµελίωση προβλέπεται µε γενική κοιτόστρωση, µε βάθος εκσκαφής  περίπου 

0,70µ, κάτω από τη στάθµη του υπογείου.  

∆εν προβλέπεται ενίσχυση της θεµελίωσης, κατά την αποκατάσταση των 

διατηρητέων κτιρίων. 
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3.1.6.2.   ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2/ΘΕΣΙΟΥ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

 

Ο φέρων οργανισµός του Νηπιαγωγείου προβλέπεται από µεταλλικό 

σκελετό, οι πλάκες από οπλισµένο σκυρόδεµα και η θεµελίωση του µε 

µεµονωµένα πέδιλα, 1,00µ x 1,00µ , ύψους 50εκ.  

 

3.1.7.   ΥΛΙΚΑ 

 

3.1.7.1. Νέα κτίρια, 49ου ∆ηµοτικού Σχολείου & 2/θέσιου Νηπιαγωγείου   

 

• Τοιχοποιίες  

Προβλέπονται : 

o Εξωτερικά , οπτοπλινθοδοµές πάχους 0,25µ. µε ενδιάµεση µόνωση. 

o Εσωτερικά, διαχωριστικές τοιχοποιίες., οπτοπλινθοδοµής ή ξηράς 

δόµησης, κατά περίπτωση, πάχους 0,10µ. ή 0,25µ ,µε ενδιάµεση 

ηχοµόνωση, όπου αυτό απαιτείται. 

  

• Μονώσεις 

Προβλέπονται : 

o Θερµοϋγροµόνωση στα δώµατα 

o Υγροµόνωση στα περιµετρικά τοιχία και την πλάκα δαπέδου του 

υπογείου χώρου στάθµευσης. 

o  Μόνωση ηχοαπορροφητική και ηχοµόνωση στους χώρους, όπου 

αυτό  απαιτείται. 

 

• Επιχρίσµατα 
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Προβλέπονται τριπτά ή πατητά επιχρίσµατα τσιµεντοκονιάµατος ή 

ασβεστοκονιάµατος. 

 

• Κουφώµατα – Υαλοστάσια - Κάσες 

Προβλέπονται : 

o Κάσες µεταλλικές πάχους 2 εκ. 

o Εσωτερικά  : Ξύλινα 

o Εξωτερικά :  κουφώµατα αλουµινίου, σύµφωνα µε τις 

Προδιαγραφές του Ο.Σ.Κ.  Α.Ε,  µε υαλοπίνακες  laminated 

o Πυράντοχα, όπου απαιτηθεί από την Μελέτη της Παθητικής 

Πυροπροστασίας. 

o Με ειδική µόνωση, όπου απαιτηθεί 

 

• ∆άπεδα 

Κατά περίπτωση προβλέπονται : 

o Μαρµάρινα 

o Ξύλινα  

o Πλακίδια κεραµικά κατάλληλου τύπου 

o Βιοµηχανικά - Ειδικά, όπου απαιτηθεί 

 

• Επενδύσεις τοίχων 

Προβλέπονται : 

Εσωτερικά:   

���� Κεραµικά πλακίδια σε ύψος 2,20µ. στους χώρους υγιεινής  

���� Ηχοµόνωσης στους χώρους, που απαιτείται 

  Εξωτερικά: Πανώ ξύλου. 
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• Κιγκλιδώµατα 

Προβλέπονται : 

o Μεταλλικά  

o Από κρύσταλλα (laminated) µε χρωµατιστές µεµβράνες, στο 

Νηπιαγωγείο 

 

• Χρωµατισµοί 

Προβλέπονται : 

o Εξωτερικοί µε ακρυλικά χρώµατα, εξωτερικής τοιχοποιίας  

o Εσωτερικοί µε πλαστικά χρώµατα, εσωτερικής τοιχοποιίας 

σπατουλαριστά ή όχι, ανάλογα µε τους χώρους. 

 

3.1.8.  ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΑ  ΚΤΙΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΟ 49ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Οι προτεινόµενες επεµβάσεις αποσκοπούν στην αποκατάσταση και 

ανάδειξη όλων των µορφολογικών στοιχείων των όψεων είτε πρόκειται για 

τους βασικούς τύπους είτε για τις παραλλαγές του Νεοκλασικού ρυθµού. 

Ειδικότερα : 

 

• Επιχρίσµατα 

 

Μεγάλη σηµασία έχει η αποκατάσταση των επιχρισµάτων των 

προσόψεων.  

Έχει αποδειχθεί ότι ,αποτελούν ίσως το πιο ευαίσθητο στοιχείο των 

όψεων και το πρώτο που τραυµατίζεται, εξαιτίας της διαρκούς έκθεσης 

του, στις ποικίλες ατµοσφαιρικές συνθήκες. 
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Οι στρώσεις των επιχρισµάτων προβλέπεται  να αποκατασταθούν µε 

τέτοιο τρόπο, ώστε αφ΄ ενός, να ανταποκρίνονται απόλυτα στην αρχική 

εξωτερική νεοκλασική επένδυση των κτιρίων και αφετέρου, να 

χρησιµοποιηθεί η σύγχρονη γνώση για τη διασφάλιση της διάρκειας και 

της στερεότητας των υλικών. 

 

• Ανάγλυφος διάκοσµος 

 

Σε όλες τις πλαστικές λεπτοµέρειες των όψεων προβλέπεται να 

αποκατασταθούν τα στοιχεία µε τον αρχικό αυθεντικό τρόπο. Για 

παράδειγµα, αποκαθίστανται τα τραβηχτά κονιάµατα και σε καµία 

περίπτωση δεν χρησιµοποιούνται γύψινα στοιχεία ή άλλα ευτελή 

εκµαγεία. 

 

• Εξώστες - Φουρούσια – Κιγκλιδώµατα 

 

Οι εξώστες είναι κατασκευασµένοι από συµπαγή κοµµάτια µαρµάρου, 

που στηρίζονται σε επίσης µαρµάρινα λαξευτά  φουρούσια 

Οι ορθοστάτες των εξωστών είναι από χυτοσίδηρο. 

Τα κιγκλιδώµατα, τόσο ως προς την µορφή όσο και ως προς το υλικό 

κατασκευής, θα είναι όµοια µε τα διασωθέντα πρότυπα. 

Όλα τα µορφολογικά αυτά στοιχεία θα συντηρηθούν. 

 

• Κουφώµατα 

 

Τα κουφώµατα των κτιρίων αυτών είναι ξύλινα. 
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Προβλέπεται να αποκατασταθούν όλα τα µορφολογικά στοιχεία 

πλαισίωσης των ανοιγµάτων, σύµφωνα µε τους ρυθµολογικούς και 

κατασκευαστικούς κανόνες, που αρχικά εφαρµόστηκαν.  

Για τις εξώθυρες ,οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο των όψεων των 

κτιρίων, προβλέπεται  να αποκατασταθεί , µε όλες τις λεπτοµέρειες, η 

αρχιτεκτονική συγκρότηση τους, δηλ., οι µαρµάρινες παραστάδες και 

όλα τα στοιχεία της υπερκείµενης στέψης.  

Τα θυρόφυλλα των εξωθυρών θα κατασκευασθούν ταµπλαδωτά, από 

βαριά ξυλεία, σύµφωνα µε το αρχικό πρότυπο. 
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4. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ  
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ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 

 
 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 1 (ΦΕΚ 545∆/93) – Ο∆ΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 
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∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 2 (ΦΕΚ 545∆/93) – Ο∆ΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 
 

 
 

∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 (ΦΕΚ 545 ∆/93) – Ο∆ΟΣ ΚΑΡΑΜΗΛΙΓΚΟΥ 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2 – Ο∆ΟΣ ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 
 

 
 

ΧΩΡΟΣ ΟΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



49ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθήνας 

Πτυχιακή Εργασία – Τσιβόλας Χρ. Βασίλης 

- 78 - 

 
 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 2 – ΚΑΡΑΜΗΛΙΓΚΟΥ & ΚΑΛΟΓ. ΣΑΜΟΥΗΛ 
 

 
 

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΟΥ ΟΣΚ Α.Ε. 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



49ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αθήνας 

Πτυχιακή Εργασία – Τσιβόλας Χρ. Βασίλης 

- 79 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Ολοκληρώνοντας τη πτυχιακή µου εργασία νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω 

όλους τους ανθρώπους που συνέβαλλαν για την εκπόνηση της. Αρχικά, θα 

ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στον επιστηµονικό συνεργάτη του ΤΕΙ 

Πειραιά και διδάσκοντα στα εργαστήρια Οικοδοµικής ΙΙ και Θεµελιώσεων κ. 

Φώτη Γιαννακόπουλο. Η βοήθεια του ήταν πολύτιµη και ιδιαίτερα πηγαία  για 

την περάτωση της πτυχιακής µου εργασίας. Επίσης ήθελα να ευχαριστήσω τον 

Καθηγητή του ΤΕΙ Πειραιά  κ. Γιωργιάννη Βασίλειο ο οποίος µε βοήθησε στην 

επιλογή του θέµατος, την εισήγησή του στο Συµβούλιο του Τµήµατος και την 

έγκρισή του. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους  και ιδιαίτερα την κα 

Λιλίκα Τσάτσου, αρχιτέκτονα µηχανικό,  για την βοήθεια και τις συµβουλές 

που µου προσέφεραν. 
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6.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

1. ΓΟΚ 2000 -  N. 1577/18.12.1985/ΦEK 210 A’ 

2. Π.∆. 111 /4.3.2004 (Απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης) 

3. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: ΦΕΚ 71/1988/Αρ. Φύλλου 32 

4. ΥΠΠΟ/Γ∆ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/ΦΟ3/73320/4997, Απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισµού για τον αρχαιολογικό χώρο. 

5. Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΣΚ Α.Ε. 
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7.  ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

2. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ 1 & 2 

3. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ 1 & 2 

4. ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ 1 & 2 

5. ΚΑΤΟΨΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ 1 & 2 

6. ΟΨΕΙΣ,  ΚΤΙΡΙΟ 1 & 2 

7. ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΨΕΙΣ, ΚΤΙΡΙΟ 1 & 2 

8. ΤΟΜΕΣ ΚΤΙΡΙΟ 1 & 2 

9. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ 3 

10. ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ, ΚΤΙΡΙΟ 3 

11. ΚΑΤΟΨΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ 3 

12. ΟΨΕΙΣ,  ΚΤΙΡΙΟ 3 

13. ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΨΕΙΣ, ΚΤΙΡΙΟ 3 

14. ΤΟΜΕΣ ΚΤΙΡΙΟ 3 
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8. ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

2. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

3. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

4. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

5. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

6. ΚΑΤΟΨΗ Α’ ΟΡΟΦΟΥ 

7. ΚΑΤΟΨΗ Β’ ΟΡΟΦΟΥ 

8. ΚΑΤΟΨΗ ∆ΩΜΑΤΟΣ 

9. ΟΨΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

10. ΟΨΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

11. ΤΟΜΕΣ Α-Α, Β-Β, Γ-Γ, ∆-∆ 

12. ΤΟΜΕΣ Ε-Ε, Ζ-Ζ 

13. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΚΤΙΡΙΟ 1 & 2 

14. ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΚΤΙΡΙΟ 3 
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