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Δπραξηζηίεο 

Πνμηεζιέκμο κα μθμηθδνςεεί επζηοπχξ δ πανμφζα πηοπζαηή ενβαζία ηαζ υζμ ημ δοκαηυκ 

πθδνέζηενα ςξ πνμξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηπυκδζήξ ηδξ δέπηδηα αμήεεζα, 

ζε επίπεδμ βκχζεςκ αθθά ηαζ ηεπκζηήξ οπμζηήνζλδξ.. 

Δζδζηυηενα: 

 Γζα ηδκ απμπενάηςζδ αοηήξ ηδξ πηοπζαηήξ εα ήεεθα ανπζηά κα εοπανζζηήζς ημκ 

επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ιμο ηφνζμ Δλανπάημ Γεχνβζμ, βζα ημ πνυκμ πμο ιμο αθζένςζε βζα ηδκ 

εηιάεδζδ ηςκ ρδθζαηχκ πνμβναιιάηςκ, ηα μπμία πνδζζιμπμζήεδηακ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ 

ηαεμδήβδζή ημο ζε ηεπκζηά γδηήιαηα, ηα μπμία πνμέηορακ. 

Δπίζδξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ ζοιθμζηδηή ιμο Δθεοεενίμο Γεχνβζμ, μ μπμίμξ ιε  

αμήεδζε ζε εέιαηα ανπζηεηημκζηήξ επίθοζδξ ηαζ ζπεδζαζιμφ. 

Σέθμξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημοξ βμκείξ ιμο βζα ηδκ οθζηή ηαζ δεζηή οπμζηήνζλδ.  
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Πξφινγνο 

ηδκ πανμφζα πηοπζαηή ιεθεηάηαζ δ ηαηαζηεοή ιζαξ παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ 

Γονμφ Λαηςκίαξιεηδ πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ.  

ημ πνχημ ιένμξ ηδξ πηοπζαηήξ βίκεηαζ ιία ζζημνζηή ακαδνμιή, ενεοκμφκηαζ ζημζπεία βζα 

ημκ πθδεοζιυ ηαζ ηδκ έηηαζδ ηδξ πενζμπήξ, εκχ ιεθεηάηαζ ηαζ δ ανπζηεηημκζηή αοηήξ. 

ημ δεφηενμ ιένμξ ακαθφμκηαζ μζ ιέεμδμζ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, δδθαδή ηα παεδηζηά 

ηαζ εκενβδηζηά ζοζηήιαηα, εκχ ακαθένμκηαζ μζ ιέεμδμζ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ πμο 

εθανιυγμκηακ παθζά ζηδκ παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή. 

ηδ ζοκέπεζα, ζημ ηνίημ ιένμξ, βίκεηαζ δ πςνμεέηδζδ ημο βδπέδμο εκχ πανάθθδθα 

ακαθένμκηαζ ηαζ μζ υνμζ δυιδζδξ ηδξ πενζμπήξ. 

ημ ηέηανημ ιένμξ ακαθφεηαζ δ ιμνθή ημο ένβμο, δ ηαηακμιή ηςκ πχνςκ, εκχ βίκεηαζ ηαζ 

δ πςνμεέηδζδ ηςκ ηηζνίςκ εκηυξ ημο βδπέδμο. 

Οζ ιέεμδμζ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ μζ 

θυβoζ επζθμβήξ ημοξ, ακαθένμκηαζ ζημ πέιπημ ιένμξ. 

Δκ ζοκεπεία, ζημ έηημ ιένμξ, παναεέημκηαζ ηα ζπέδζα ηδξ ιεθέηδξ, ηα μπμία 

πενζθαιαάκμοκ ηζξ ηαηυρεζξ, ηζξ ημιέξ ηαζ ηζξ υρεζξ υθςκ ηςκ ηφπςκ ηςκ ηηζνίςκ πμο εα 

ηαηαζηεοαζημφκ, ηαεχξ ηαζ ημ ημπμβναθζηυ ημο βδπέδμο. 

Σέθμξ, ζημ έαδμιμ ιένμξ, ακαθένμκηαζ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα, ηα μπμία εα 

πνμηφρμοκ φζηενα απυ ηδκ ηαηαζηεοή ιίαξ ηέημζαξ ημονζζηζηήξ ιμκάδαξ, ζηδκ πενζμπή. 
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Abstract 

In this thesis, we examine the construction of a traditional hotel in the municipality of 

Tower Dyros at Laconia, using energy conservation methods. 

In the first part of the thesis, there is a presentation of a historic retro gradation, in which, a 

research data on the population and the extent of the area, takes place, as well as the architectural 

style of it. 

The second part analyzes the methods of saving energy, i.e. passive and active systems, as 

well as it states the methods of saving energy, which used to be applied to traditional 

architecture. 

In the third part, the location of the field and the building siting is mentioned, as the well as 

the building terms of the area. 

In the fourth part, we are analyzing the form of the project, the distribution of spaces, while 

the siting of the buildings is done, within the field. 

The energy saving methods that will be used in the construction and the reasons for 

selecting them, will be mentioned in fifth part. 

Thereafter, in the sixth part, we present the project’s designs, including floor plans, 

sections and aspects of all types of buildings to be built, and the topographic plan of the field. 

Finally, in the seventh part, the most anticipated results will occur after the completion of 

the construction. 

 

  



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 5 
 

Πεξηερφκελα 

Δπραξηζηίεο ....................................................................................................... 2 

Πξφινγνο ........................................................................................................... 3 

Abstract ............................................................................................................. 4 

Πεξηερφκελα ...................................................................................................... 5 

Κεθάιαην 1:Πχξγνο Γπξνχ Λαθσλίαο .........................................................10 

1.1 Ηζημνζηά ζημζπεία: ...................................................................................................... 10 

1.2 Πθδεοζιυξ: ................................................................................................................ 21 

1.3 Έηηαζδ: ...................................................................................................................... 23 

1.4Ανπζηεηημκζηυξ ηφπμξ: ................................................................................................ 25 

Κεθάιαην 2: Μέζνδνη Δμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ........................................32 

2.1 Γεκζηά: ....................................................................................................................... 32 

2.2Παεδηζηά ζοζηήιαηα: ................................................................................................. 34 

2.2.1 Παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ ή δνμζζζιμφ ...................................... 34 

2.2.1.1 Παεδηζηά Ζθζαηά οζηήιαηα Άιεζμο Ζθζαημφ Κένδμοξ ......................... 34 

2.2.1.2 Παεδηζηά Ζθζαηά οζηήιαηα Έιιεζμο Ζθζαημφ Κένδμοξ ....................... 35 

2.2.2Παεδηζηά ζοζηήιαηα ηεπκζηχκ θοζζημφ δνμζζζιμφ ........................................... 43 

2.2.3Παεδηζηά ζοζηήιαηα ηεπκζηχκ θοζζημφ θςηζζιμφ ............................................ 60 

2.3 Δκενβδηζηά ζοζηήιαηα: ............................................................................................. 70 



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 6 
 

2.3.1 Θενιζηά δθζαηά ζοζηήιαηα ................................................................................ 70 

2.3.2 Φςημαμθηασηά ζοζηήιαηα .................................................................................. 77 

2.3.3 οζηήιαηα αζμιάγαξ ........................................................................................... 79 

2.3.4 οζηήιαηα ηακμκζηήξ βεςεενιίαξ ...................................................................... 82 

2.3.4.1 Κθεζζηά ζοζηήιαηα ..................................................................................... 83 

2.3.4.2 Γίηηοα ακμζηημφ ηοηθχιαημξ ..................................................................... 84 

2.3.5 οζηήιαηα αζμθζηήξ εκένβεζαξ ........................................................................... 85 

2.4 Παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή ..................................................................................... 88 

Κεθάιαην 3: Πεξηνρή έξγνπ ..........................................................................90 

3.1 Υςνμεέηδζδ .............................................................................................................. 90 

3.2 νμζ δυιδζδξ ............................................................................................................. 92 

Κεθάιαην 4: Παξνπζίαζε έξγνπ ...................................................................93 

4.1 Μμνθή ένβμο ............................................................................................................. 93 

4.2 Καηακμιή πχνςκ ....................................................................................................... 93 

4.3 Υςνμεέηδζδ .............................................................................................................. 94 

Κεθάιαην 5: Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ........................................................95 

Κεθάιαην 6: ρέδηα........................................................................................97 

6.1. Σμπμβναθζηυ ............................................................................................................. 97 

6.2 Κηίνζα νεζερζυκ ......................................................................................................... 98 



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 7 
 

6.2.1 Καηυρεζξ ............................................................................................................. 98 

6.2.1.1 Κηίνζμ 1
μ
 ...................................................................................................... 98 

6.2.1.2 Κηίνζμ 2
μ
 .................................................................................................... 100 

6.2.1.3 Κηίνζμ 3
μ
 .................................................................................................... 102 

6.2.1.4 Κηίνζμ 4
μ
 .................................................................................................... 105 

6.2.2 ρεζξ ................................................................................................................. 106 

6.2.2.1 Κηίνζμ 1μ.................................................................................................... 106 

6.2.2.2 Κηίνζμ 2μ.................................................................................................... 108 

6.2.2.3 Κηίνζμ 3μ.................................................................................................... 110 

6.2.2.4 Κηίνζμ 4μ.................................................................................................... 112 

6.2.3 Σμιέξ ................................................................................................................. 113 

6.2.3.1 Κηίνζμ 1μ.................................................................................................... 113 

6.2.3.2 Κηίνζμ 2μ.................................................................................................... 114 

6.2.3.3 Κηίνζμ 3μ.................................................................................................... 115 

6.3 Κηίνζμ ηαημζηίαξ ηφπμο Α – ιεγμκέηα ..................................................................... 116 

6.3.1 Καηυρεζξ ........................................................................................................... 116 

6.3.2 ρεζξ ................................................................................................................. 118 

6.3.3 Σμιέξ ................................................................................................................. 120 

6.4 Κηίνζμ ηαημζηίαξ ηφπμο Β – ζοβηνυηδια ηαημζηζχκ ............................................... 121 

6.4.1 Καηυρεζξ ........................................................................................................... 121 



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 8 
 

6.4.2 ρεζξ ................................................................................................................. 127 

6.4.3 Σμιέξ ................................................................................................................. 129 

6.5 Αιθζεέαηνμ .............................................................................................................. 130 

6.5.1 Καηυρεζξ ........................................................................................................... 130 

6.5.2 ρεζξ ................................................................................................................. 131 

6.5.3 Σμιέξ ................................................................................................................. 131 

Κεθάιαην 7: Αλακελφκελα απνηειέζκαηα .................................................132 

Κεθάιαην8: Παξάξηεκα ..............................................................................133 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ........................................................................................................... 133 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ ........................................................................................... 133 

 



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 9 
 

 

Δηθφλα 1: Γεσθπζηθφο ράξηεο θαη ππνδηαηξέζεηο-ηνπηθέο ελφηεηεο ηεο Μάλεο(Πδβή:Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, 

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α 

έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 46) 
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Κεθάιαην 1:Πχξγνο Γπξνχ Λαθσλίαο 

1.1 Ηζηνξηθά ζηνηρεία: 

φιθςκα ιε πνυζθαηα εονήιαηα δ ακενχπζκδ πανμοζία ζηδ Μάκδ οπήνπε απυ 

ανπαζμηάηςκ πνυκςκ. Σεθεοηαίεξ ακαζηαθέξ έθενακ ζημ θςξ θζεμπμζδιέκμοξ ακενχπζκμοξ 

ζηεθεημφξ 300.000 εηχκ πενίπμο ηαεχξ ηαζ ακενχπζκα ενβαθεία ημοθάπζζημκ 1.000.000 εηχκ. 

(Πεγή:http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm ) 

πςξ ακαθένεζ μ πενζδβδηήξ Παοζακίαξ (III 1. 1-3), ζφιθςκα ιε ηδκ πανάδμζδ ηςκ 

Λαηεδαζιμκίςκ, οπήνπε έκαξ αοηυπεμκ ααζζθζάξ ζηδ Λαηςκία,μ Λέθελ, μ μπμίμξ ήηακ παππμφξ 

ημο Δονχηα. Απυ ημ υκμιά ημο, μζ οπμηεθείξ ημο, μκμιάζηδηακ Λέθεβεξ,μζ μπμίμζ, ηαηά ημοξ 

Απασημφξ πνυκμοξ, ήηακ πςνζζιέκμζ ζε ιζηνά ααζίθεζα. 

(Πεγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CF%82) 

Ζ πενζμπή ηδξ Μάκδξ ηαηαηηάηαζ απυ ημοξ Απαζμφξ ημ 1650-1100 π.Υ. 

Σμ 1150 π.Υ μζ πυθεζξ ηδξ Μάκδξζοιιεηείπακ ζημκ Σνςζηυ πυθειμ, υκηαξ οπμηεθείξ ημο 

ααζζθζά Μεκεθάμο. οβηεηνζιέκα ζηδκ Οιήνμο Ηθζάδα ακαθένμκηαζ μζ πυθεζξ Οίηοθμκ, Μέζζδκ 

ηαζ Λάμξ ζηδ Β’ Ραρςδία (581-585). Δπίζδξ ζηδ Η’ Ραρςδία (149-152, 291-293) ακαθένμκηαζ 

μζ πυθεζξ ηδξ ζδιενζκήξ Μεζζδκζαηήξ Μάκδξ (Έλς Μάκδξ) Κανδαιφθδ, Δκυπδ ηαζ Ηνή, μζ 

μπμίεξ ανίζημκηακ οπυ ηδκ ελμοζία ημο ααζζθζά Αβαιέικςκα ηαζ ηάπεδηακ ζημκ Απζθθέα ςξ 

πνμίηα.(Πεγή:http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm ) 

Οζ Γςνζείξ ημ 1100-195 π.Υ ηαηαηημφκ, απυ ημοξ Απαζμφξ, ηδκ πενζμπή ηδξ Μάκδξ. 

Ανπζηά, εβηαηαζηάεδηακ ζηδπάνηδ εκχ ζηαδζαηά εηηυπζζακ ημοξ ακηζζηεηυιεκμοξ 

πθδεοζιμφξ εκζςιαηχκμκηαξ ηζξ βφνς πενζμπέξ ζηδκ ζζπονή «πυθδ-ηνάημξ». 

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B5%CF%82
http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
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ηακ δ πανηζαηζηή δφκαιδ ελαζεέκδζε, μζ παναθζαηέξ πυθεζξ ηδξ Λαηςκίαξ αφλδζακ ηδκ 

αοημκμιία ημοξ ηαζ ημ 195 π.Υ. ζδνφεδηε ημ «Κμζκυ ηςκ Λαηεδαζιμκίςκ», απμηεθμφιεκμ απυ 

24 πυθεζξ,  ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ Ρςιαίςκ. 

Σμ 21 ι.Υ, ιε ηδκ εοκμσηή ζοιπενζθμνά ημο αοημηνάημνα Αοβμφζημο, ημ «ημζκυ» 

ακαδζμνβακχεδηε ηαζ ιεημκμιάζηδηε ζε «Κμζκυ ηςκ Δθεοεενμθαηχκςκ» απμηεθμφιεκμ απυ 18 

πυθεζξ. Σμ 297 ι.Υ ημ Κμζκυ δζαθφεδηε, ηαεχξ δ θεμνά ηδξ δφκαιδξ ηαζ ηδξ αίβθδξ ηδξ 

Ρςιασηήξ αοημηναημνίαξ ήηακ πθέμκ μναηή. 

Σμ 9
μ
 αζχκα εβηαηαζηάεδηακ ζηδκ πενζμπή ημο άκς Σατβέημο θααζηά θφθα. ηδκ 

ακαημθζηή πθεονά μζ Δγενίηεξ ηαζ ζηδ δοηζηή μζ Μεθδββμί. Ζ πενζυκδζμξ ιεηά απυ ζοκεπείξ 

ζοβηνμφζεζξ ιε ημοξ Βογακηζκμφξ οπμηάπεδηε ηαζ εκηάπεδηε ζηδ δζαδζηαζία ακαδζμνβάκςζδξ 

ηςκ Βογακηζκχκ επανπζχκ. Σμ 802 -812 ι.Υ οπυ ηδκ δβεζία ημο Νζηδθυνμο Α’ ζδνφεηαζ ημ 

«Θέια ημο Μμνζά». Σμ ηάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ οπάβεηαζ ζε αοηυ.Ακαθμνέξ βζα ηδκ πενζμπή 

ανίζημοιε ζηδκ έηεεζδ ημο Λέμκημξ Σ’ ημο μθμφ θέβμκηαξ πςξ δ επζζημπή ηδξ Μαΐκδξ ήηακ 

απυ ηζξ ανπαζυηενεξ ημο Μμνζά. πεηζηά ιε ηδ ενδζηεοηζηά πζζηεφς ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηδκ 

ηαηαβςβή ημοξ ιπμνμφιε κα ακαηνέλμοιε ζηδκ ακαθμνά ημο Κςκζηακηίκμο Ε’ ημο 

Πμνθονμβέκκδημο. Ακαθοηζηυηενα θέεζ πςξ μζ ηάημζημζ ημο ηάζηνμο ηδξ Μαΐκδξ δεκ 

ηαηάβμκηαζ απυ ημοξ θάαμοξ Μεθδββμφξ,αθθά απυ ημοξ ανπαίμοξ Έθθδκεξ ηδξ πενζμπήξ ηαεχξ 

είπακ ηζξ ίδζεξ ενδζηεοηζηέξ ζδέεξ. 

(Πεγέο: 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' - 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 49,51  

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm) 

Οζ ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ εηπνζζηζακίζηδηακ απυ ημκ ζζμ Νίηςκ ημκ «Μεηακμείηε» ηαζ 

ιέπνζ ημ 1248 είπακ εηπνζζηζακζζηεί πθήνςξ. 

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
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Σμ 1204, ιεηά ηδκ άθςζδ ηδξ Κςκζηακηζκμφπμθδξ απυ ημοξ Φνάβημοξ, δ πενζμπή έιεζκε 

εηηεεεζιέκδ ζηδ Φναβηζηή δζείζδοζδ. Αλζμζδιείςημ είκαζ υηζ δ Μάκδ έιεζκε οπυ Φναβηζηή 

ηαημπή ιυθζξ 13 πνυκζα (1249 -1262). Ο Γμοθζέθιμξ Βζθθανδμοΐκμξ πνμζπαεχκηαξ κα 

απμιμκχζεζ ηαζ εκ ζοκεπεία κα οπμηάλεζ ηδκ πενζμπή, πηίγεζ ηνία ηάζηνα. Ανπζηά, αοηυ ημο 

Μοζηνά (Μογδενά), ζηδ ζοκέπεζα αοηυ πάκς απυ ημ παθζυ Βογακηζκυ ηάζηνμ ηδξ Μαΐκδξ, 

ηαεχξ ηαζ έκα ηαζκμφνζμ.Σέθμξ, ζημ Λεφηηνμ ζηδκ πενζμπή ηδξ Γδζηένκαξ ηδξ Έλς Μάκδξ 

(Μεζζδκζαηήξ), έπηζζε ημ ηνίημ ηάζηνμ. Μεηά ηδκ ήηηα ημο Γμοθζέθιμο Βζθθανδμοΐκμο απυ ημκ 

Ηςάκκδ Παθαζμθυβς, ημ 1259, ηα ηάζηνα ημο Μοζηνά, ηδξ Μαΐκδξ ηαζ ηδξ Μμκειαάζζαξ 

έπεζακ. ηδ ζοκέπεζα αημθμφεδζε δ ηαηαζηνμθή ηαζ ηςκ ηάζηνςκ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ. 

 

 

Δηθφλα 2: Σν θάζηξν ηεο Μαΐλεο(Πδβή:http://foinikion.blogspot.gr/2008/10/blog-post_11.html) 

 

http://foinikion.blogspot.gr/2008/10/blog-post_11.html
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Δηθφλα 3: Σν θάζηξν ηνπ Μπζηξά(Πδβή:http://www.agiasofia.com/greek/alosis1.html) 

 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ φζηενδξ Βογακηζκήξ πενζυδμο (1263- 1453), δ Μάκδ οπαβυηακ ζημ 

δεζπμηάημ ημο Μοζηνά (ή Μμνέςξ). Δπίζδξ, ηδκ πενίμδμ 1348-1460 οπήνλε ηφνζα 

εζηίαακαζοβηνυηδζδξ ημο Λαηςκζημφ ηαζ Δθθαδζημφ πχνμο. Σμ 1400 ζακ πνμζπάεεζα 

απμδοκάιςζδξ ηςκ εζηζχκ ακηζδνάζεςκ ηςκ Μακζαηχκ μ Γεζπυηδξ ημο Μοζηνά Θευδςνμξ Α’ 

Παθαζμθυβςξ, εβηαεζζηά θνμονέξ ζε υθα ηα ηάζηνα βζα κα πμθειήζεζ ιε ημοξ ημπάνπεξ. Σμ 

1415, μ αοημηνάημναξ ημο Βογακηίμο Διιακμοήθ Παθαζμθυβςξ επζζηέπηεηαζ ημ Οίηοθμ ηαζ 

εθανιυγεζ ημ κυιμ πενί «θφζζξ ηςκ θνμονίςκ». Έηζζ, μ ζηναηυξ ηςκ Παθαζμθυβςκ, βηνέιζζε ηα 

ημπζηά Μεζαζςκζηά μπονά. 

(Πεγή:http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm ) 

Ο Μοζηνάξ ηαζ δ οπυθμζπδ Λαηςκία οπμηάζζεηαζ επηά πνυκζα ιεηά ηδκ άθςζδ ηδξ 

Κςκζηακηζκμφπμθδξ, ημ Μάζμ ημο 1460. Οζ Μακζάηεξ πνμαάθθμκηαξ ζζπονή ακηίζηαζδ δεκ 

οπέηορακ ζημκ ημονηζηυ ζηναηυ. Ο Μςάιεε μ Β’, δζαπζζηχκμκηαξ ηδ δοζημθία οπμηαβήξ ηδξ 

πενζμπήξ, ηδκ εκέηαλε ζε έκα εζδζηυ πνμκμιζαηυ ηαεεζηχξ, ζημ μπμίμ εκέηαζζακ μζ Σμφνημζ 

υζεξ πενζμπέξ πνυααθακ απμηεθεζιαηζηή άιοκα εκακηίμκ ημοξ. Σμ ηαεεζηχξ αοηυ πενζθάιαακε 

εζςηενζηή αοημκμιία, ιε άδεζα μπθμθμνίαξ ηαζ οπμπνεςηζηή ηαηααμθή θυνμο οπμηέθεζαξ ιζα 

http://www.agiasofia.com/greek/alosis1.html
http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
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θμνά ημ πνυκμ.Λυβς ηςκ πνμκμιίςκ αοηχκ δ Μάκδ έβζκε επίηεκηνμ ζοζπείνςζδξ θοβάδςκ υπζ 

ιυκμ απυ ηζξ βφνς πενζμπέξ αθθά ηαζ απυ ηδκ οπυθμζπδ Πεθμπυκκδζμ ηαζ Βογακηζκή 

αοημηναημνία. 

Ζ ακάβηδ ηδξ πενζμπήξ βζα μνβάκςζδ ήηακ ηενάζηζα. Έηζζ, θμζπυκ, ημ αοημδζμζημφιεκμ 

παηνζανπζηυ ζφζηδια πήνε πζμ εζδζηά παναηηδνζζηζηά. Δπεζδή υθεξ μζ δναζηδνζυηδηεξ 

(αβνμηζηή, ηηδκμηνμθζηή, ειπυνζμ, πεζναηεία, θεδθαζία βεζημκζηχκ πενζμπχκ, η.θ.π.) 

ζηδνίγμκηακ ζηδ δφκαιδ ηςκ υπθςκ, επζαθήεδηε δ πμθειζηή εημζιυηδηα ςξ ηνυπμξ γςήξ. 

Με ημκ Σμονημαεκεηζηυ πυθειμ πνμ ηςκ ποθχκ, μ Μςάιεε μ Β’, πνμζπάεδζε κα πάνεζ ιε 

ημ ιένμξ ημο ημκ ανπδβυ ηςκ Μακζαηχκ, Κνμηυκηζθμ Κθαδά. Ο Κθαδάξ απμννίπημκηαξ ηζξ 

πνμζθμνέξ ηςκ Σμφνηςκ ζοιιαπεί ιε ημοξ Δκεημφξ. 

(Πεγέο: 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' - 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 58  

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm) 

Καηά ηδκ πενίμδμ ημο πνχημο Σμονημαεκεηζημφ πυθειμο (1463- 1479) μζ Μακζάηεξ 

ζοιιεηείπακ εκενβά εκακηίςκ ηςκ Σμφνηςκ, ειπμδίγμκηάξ ημοξ κα εβηαηαζηήζμοκ θνμονέξ 

ζηδκ πενζμπή. ιςξ, ιεηά ηδκ ήηηα ηαζ ηδ ζοκεδημθυβδζδ ηςκ Δκεηχκ, δ Μάκδ ανέεδηε ζημ 

ζηυπαζηνμ ηςκ Σμφνηςκ. Ο Κνμηυκηζθμξ Κθαδάξ ιδκ ακαβκςνίγμκηαξ ηδ ζοκεήηδ Σμφνηςκ 

ηαζ Δκεηχκ ηαζ απμννίπημκηαξ υθεξ ηζξ πνμζθμνέξ πμο ημο έβζκακ, νίπηδηε ζηδ ιάπδ εκάκηζα 

ζημκ επίδμλμ ηαηαηηδηή. Όζηενα απυ ηδ ζεεκανή ακηίζηαζδ ηςκ Μακζαηχκ ηαζ αθμφ υθεξ μζ 

επζεέζεζξ ημοξ απμηνμφζηδηακ, μζ Σμφνημζ εβηαηεθείρακ ηδκ πνμζπάεεζα ηαηάηηδζδξ ηδξ 

Μάκδξ. 

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
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Καηά ηζξ επυιεκεξ δζαιάπεξ Σμφνηςκ- Δκεηχκ, 1499-1502 ηαζ 1537-1540, μζ Μακζάηεξ 

πανέιεζκακ ζε εβνήβμνζδ αθθά δεκ ζοιιεηείπακ εκενβά οπέν ηςκ Δκεηχκ, ιέπνζ ημ 1571-1573 

ιε ημοξ αδεθθμφξ Μεθζζζδκμφξ, ημ Μδηνμπμθίηδ Μαηάνζμ ηαζ ημ Γεζπυηδ Θευδςνμ. 

Σμ 1612 βίκεηαζ δ πνχηδ μνβακςιέκδ απυπεζνα επακάζηαζδξ. Όζηενα απυ ζοκεκκμήζεζξ 

ιεηαλφ ημο ανπδβμφ ηςκ Μακζαηχκ Πέηνμο Μέδζημο ηαζ ημο δμφηα ημο ΝεαένΚανυθμο Β’ 

Γμκγάθμ, μζ ελεβένζεζξ ηςκ ηαημίηςκ εκηάεδηακ. Ζ μθμηθήνςζδ ηδξ απυπεζναξ αοηήξ 

ιαηαζχεδηε, ηαεχξ μζ Δκεημί πνυδςζακ ηδκ ηίκδζδ αοηή ζημοξ Σμφνημοξ. 

(Πεγή:http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm ) 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο Σμονημαεκεηζημφ πμθέιμο ζηδκ Κνήηδ (1645-1665), μζ Μακζάηεξ 

πμθέιδζακ ιε πεζναηζηά πθμία οπμζηδνίγμκηαξ ημοξ Δκεημφξ. Με ημ πέναξ ημο πμθέιμο μζ 

Σμφνημζ ηαηάθενακ κα επζαθδεμφκ ζηδκ πενζμπή, δζμνίγμοκ ςξ παζά ημκ κηυπζμ πεζναηή 

Λοιπενάηδ Γεναηάνδ. Οζ Μακζάηεξ βζα 18 πνυκζα ακαβηαζηζηά δέπηδηακ ηδκ ηαηααμθή θυνςκ 

ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ θζιακζχκ ημοξ. Με ηδ αμήεεζα ημο Γεναηάνδ, μζ Σμφνημζ εβηαηέζηδζακ ζηδ 

Μάκδ ηα θνμφνζα ημο Κεθεθά, ηδξ Εανκάηαξ ηαζ ημο Πυνημ Κάβζμ. 

(Πεγέο: 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' - 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 59  

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm) 

Ζ άβμκδ βδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ ιεβάθδ πνμζέθεοζδ θοβάδςκ, ιεηαηνέπμοκ ηδκ 

ηαεδιενζκή γςή ηςκ Μακζαηχκ ζε αβχκα επζαίςζδξ. Διθφθζμξ πυθειμξ λεζπά ακάιεζα ζε 

κηυπζεξ μζημβέκεζεξ (Μέδζημζ, Γζαηνζάκμζ, ηεθακυπμοθμζ η.ά.), μ μπμίμξ δζαημπηυηακ ιυκμ βζα 

κα απμηνμφζμοκ ηάπμζα Σμονηζηή εζζαμθή. Οζ μζημβέκεζεξ ηςκ Γζαηνζάκςκ ηαζ ηςκ 

ηεθακυπμοθςκ, υκηαξ απμδεηαηζζιέκεξ απυ ημκ ειθφθζμ, ιεηακάζηεοζακ μζ ιεκ Γζαηνζάκμζ ημ 

1670 ζημ Λζαυνκμ ηδξ Ηηαθίαξ, μζ δε ηεθακυπμοθμζ ημ 1675 ζημ Κανβηέγε ηδξ Κμνζζηήξ. 

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
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(Πεγέο: 

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm, 

http://www.dimosoitilou.gr/gr/istoria/istoria.htm) 

Σμ 1715 μζ Σμφνημζ άθδζακ ηδκ δζαηοαένκδζδ ηδξ Μάκδξ ζημκ Μπέδ, αθήκμκηάξ ημοξ κα 

γμοκ ςξ οπμηεθείξ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ κα πθδνχκμοκ θυνμ ιζα θμνά ημ πνυκμ. 

Σμ 1770 μζ Μακζάηεξ παίνκμοκ ιένμξ ζηα Ονθμθζηά. Ζ δεφηενδ αοηή πνμζπάεεζα 

απεθεοεένςζδξ δεκ ζηέθεδηε ιε επζηοπία. Μεηά ηδκ ήηηα πμο βκχνζζακ, οπμπνεχεδηακζε 

αφλδζδ ηδξ θμνμθυβδζήξ ημοξ  πενίπμο ζημ ηεηναπθάζζμ (απυ 4000 βνυζζα ζε 15000 βνυζζα). 

Ζ Μάκδ ζηα επυιεκα πνυκζα ςξ ηδκ επακάζηαζδ ημο 1821 ηοαενκήεδηε απυ 8 Μπέδδεξ, 

μζ μπμίμζ ακαθένμκηαζ παναηάης: 

 Σγακέημξ Κμοηήθανδξ (1776-1779), 

 Μζπαήθιπεδξ Σνμοπάηδξ (1779-1782), 

 Σγακέηιπεδξ Καπεηακάηδξ Γνδβμνάηδξ (1782-1798), 

 Πακαβζχηδξ Κμοιμοκδμφνμξ (1798-1803), 

 Ακηχκιπεδξ Γνδβμνάηδξ (1803-1810), 

 Κςκζηακηίκμξ Εεναάημξ ή Εεναυιπεδξ (1810-1811), 

 Θεμδςνυιπεδξ Γνδβμνάηδξ (1811-1815), 

 Πεηνυιπεδξ Μαονμιζπάθδξ (1815-1821), 

Δλ’ αοηχκ, ελέπμοζα πνμζςπζηυηδηα ήηακ μ Σγακέηιπεδξ Γνδβμνάηδξ, μ μπμίμξ ελυκηςζε 

ηδκ ημφνηζηδ θνμονά ζημκ Παζζααά, επέηηεζκε ηδ Μάκδ αμνεζμακαημθζηά, ζοκακηήεδηε ιε 

ημοξ Έθθδκεξ μπθανπδβμφξ ηαζ, ηέθμξ, άνπζζε ζοκμιζθίεξ ιε ημοξ Ρχζμοξ ηαζ ημκ Ναπμθέμκηα 

βζα ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ Δθθάδαξ.Πζμ βκςζηυξ, υιςξ, είκαζ μ Πεηνυιπεδξ Μαονμιζπάθδξ, μ 

μπμίμξ ζοκέδεζε ημ υκμιά ημο ιε ηδκ δβεζία ημο απεθεοεενςηζημφ αβχκα. 

(Πεγή:http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm ) 

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
http://www.dimosoitilou.gr/gr/istoria/istoria.htm
http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm


Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 17 
 

 

Δηθφλα 4: Πεηξφκπεεο Μαπξνκηράιεο(Πδβή:http://siatista.blogspot.gr/2009/02/2-1819.html) 

 

Ζ επακάζηαζδ ημο 1821 λεηίκδζε επίζδια ηδκ 25
δ
 Μανηίμο 1821.  ιςξ δ επακάζηαζδ 

ζηδ Μάκδ είπε λεηζκήζεζ μηηχ ιένεξ κςνίηενα (17 Μανηίμο 1821) απυ ημκ Ηενυ Ναυ ηςκ 

Παιιεβίζηςκ Σαλζανπχκ ζηδκ Ανευπμθδ. Σμ θάαανμ ηςκ Μακζαηχκ ήηακ θεοηυ ιε βαθάγζμ 

ζηαονυ ζηδ ιέζδ, εκχ έθενε, επίζδξ, ηζξ επζβναθέξ «ΝΗΚΖ Ή ΘΑΝΑΣΟ», ηαζ υπζ 

«ΔΛΔΤΘΔΡΊΑ» υπςξ ημεπίζδιμ θάαανμ ηδξ επακάζηαζδξ, ηαεχξ δ Μάκδ δεκ έπαζε ηδκ 

εθεοεενία ηδξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ Σμονηζηήξ ηονζανπίαξ ζημκ Δθθαδζηυ πχνμ.Δπίζδξ, ημ 

θάαανμ έθενε ηδκ επζβναθή «ΣΑΝ Ή ΔΠΗ ΣΑ» ζημ πάκς ηαζ ηάης ιένμξ ακηίζημζπα. 

Ονιδηήνζμ ηςκ επακαζηαηχκ βίκεηαζ δ Κανδαιφθδ, απυ υπμο ηαζ λεηίκδζακζηζξ 22 Μανηίμοβζα 

ηδκ Καθαιάηα,ηδκ μπμία ηαζ ηαηέθααακ ζηζξ 23 Μανηίμο. 

http://siatista.blogspot.gr/2009/02/2-1819.html
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Δηθφλα 5: Σν ιάβαξν ησλ Μαληαηψλ(Πδβή:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mani_Flag_(Greece).png) 

 

Καε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ επακάζηαζδξ μζ Μακζάηεξ πνμζέθενακ ζηναηζςηζηή ηαζ 

μζημκμιζηή αμήεεζα ζημοξ οπυθμζπμοξ αβςκζζηέξ. ηακ μ αβχκαξ ηζκδφκερε ζμαανά ημ 1826, 

θυβς ηδξ δνάζδξ ημο Αζβφπηζμο Ηιπναήι, μζ Μακζάηεξ ακέθααακ δνάζδ, ακηζιεηςπίγμκηάξ ημκ 

ζηδ Βένβα. Υίθζμζ Μακζάηεξ, οπυ ηδκ δβεζία ημο Γεςνβάηδ Μαονμιζπάθδ, απμδεηάηζζακ ηα 2/3 

ημο ζηναημφ ημο Ηιπναήι, μ μπμίμξ απμηεθείημ απυ επηά πζθζάδεξ πεγζηυ ηαζ ζππείξ. 

Αλζμζδιείςηδ ήηακ δ απμηοπδιέκδ επζπείνδζδ απυααζδξ πζθίςκ πεκηαημζίςκ πεγχκ, 

ζηναημφ εκίζποζδξ ημο Ηιπναήι ζηδ Βένβα, ζημκ Πφνβμ Γονμφ ζηζξ 25 Ημοκίμο 1826. Οζ 

βοκαίηεξ ηδξ πενζμπήξ μπθζζιέκεξ ιε δνεπάκζα ηαζ λφθα ημοξ έηνερακ ζε θοβή. Σέθμξ, ζηζξ 28 

Αοβμφζημο 1826 ζηδ ιάπδ ημο Πμθοανάαμο, μζ Μακζάηεξ ηαηαηνυπςζακ ημ ζηναηυ ημο 

Ηιπναήι ηαζ βζα άθθδ ιζα θμνά έζςζακ ηδκ επακάζηαζδ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mani_Flag_(Greece).png
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Δηθφλα 6: Άγαικα Μαληάηηζζαο ζηνλ Πχξγν 

Γπξνχ(Πδβή:http://www.dimosoitilou.gr/gr/dd/pirgosdirou/pirgosdirou.htm) 

 

 

 

Δηθφλα 7: Άγαικα Μαληάηηζζαο ζηνλ Όξκν Πχξγνπ 

Γπξνχ(Πεγή:http://www.dimosoitilou.gr/gr/dd/pirgosdirou/pirgosdirou.htm) 

Οζ Μακζάηεξ δεκ αθμιμζχεδηακ εφημθα ζημ κεμζφζηαημ Δθθδκζηυ ηνάημξ, μφηε 

δζμζηδηζηά αθθά μφηεηαζ μζημκμιζηά. Ακηέδναζακ έκημκα ηυζμ ζηδκ δβεζία Καπμδίζηνζα, μ 

http://www.dimosoitilou.gr/gr/dd/pirgosdirou/pirgosdirou.htm
http://www.dimosoitilou.gr/gr/dd/pirgosdirou/pirgosdirou.htm
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μπμίμξ δμθμθμκήεδηε απυ ημοξ Μαονμιζπαθαίμοξ ημ 1831 έλς απυ ημκ Ηενυ Ναυ ημο Άβζμο 

πονίδςκα ζημ Ναφπθζμ, υζμ ηαζ ζηδκ δβεζία ημο εςκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ δ 

Βαοανζηή Ακηζααζζθεία πνμζπάεδζε ακεπζηοπχξ κα ηαηαζηείθεζ ηζξ ακαηαναπέξ ζηέθκμκηαξ 

Βαοανζηυ ζηναηυ ζηδκ πενζμπή. Σεθζηά, επήθεε ζοιαζααζιυξ ιεηαλφ Μακζαηχκ ηαζ 

ηοαένκδζδξ ημ 1863 ηαεχξ ειθφθζεξ δζαιάπεξ ήηακ έημζιεξ κα λεζπάζμοκ. 

Ζ Μάκδ ςξ ημ 1870 ιαζηίγεηαζ απυ ειθφθζμ πυθειμ, ηονίςξ ζημκ Νυημ. ηαδζαηά ιε ηδκ 

εκζςιάηςζδ ηδξ ημπζηήξ ελμοζίαξ απυ ημ ηνάημξ ηαζ ηδκ επέηηαζδ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ 

παζδείαξ ηα πκεφιαηα δνέιδζακ. Με ηδκ ελάθεζρδ ηδξ πεζναηείαξ ηαζ ηδξ θδζηείαξ, ηαεχξ ηαζ 

ηςκ ημπζηχκ πμθέιςκ, ζδιακηζηυ ακενχπζκμ δοκαιζηυ απμδεζιεφηδηε απυ ηζξ ημπζηέξ 

δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ακαβηάζηδηε κα ιεηαηζκδεεί ζε ημκηζκά ή ιαηνζκά αζηζηά ηέκηνα. 

(Πεγέο: 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' - 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 61 

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm) 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο Μαηεδμκζημφ αβχκα, απυ ημ 1904 έςξ ημ 1912, μζ Μακζάηεξ 

ακέδεζλακ ζπμοδαίεξ πνμζςπζηυηδηεξ. Μάθζζηα πμθθά απυ ηα πνςημπαθίηανα ημο Παφθμο 

Μεθά, υπςξ ηαζ μ ίδζμξ άθθςζηε, ήηακ Μακζάηεξ, υπςξ μζΚαπεηάκ «Γένιαξ», Καπεηάκ « 

Μαηαπάξ», Καπεηάκ «Σαΰβεημξ», Καπεηάκ Σζζιπίδαξ, Καπεηάκ Νζηδθυνμξ ηαζ πμθθμί άθθμζ. 

Μαγί ημοξ, εζζπςνεί ηνοθά ζηα Μαηεδμκζηά εδάθδ,χζηε κα μνβακχζεζ ηδκ εηδίςλδ ηςκ 

Βμοθβάνςκ ημιζηαηγήδςκ. Μεηά ημ εάκαηυ ημο Μεθά,μζ Μακζάηεξ ηαπεηακαίμζ πνςημζηαημφκ 

ζημ απεθεοεενςηζηυ ηίκδια ηδξ Μαηεδμκίαξ. 

ημοξ Βαθηακζημφξ Πμθέιμοξ,ζημκ Α’ Παβηυζιζμ πυθειμ ηαζζηδκ Μζηναζζαηζηή 

Δηζηναηεία μζ Μακζάηεξ ήηακ πανυκηεξ. Γεκ οπάνπεζ,υιςξ,ηάπμζα ακαθμνά ζε ζοβηεηνζιέκμ 

πνυζςπμ. 

http://www.mani.org.gr/istor/istor_an/istoriki_anadromi.htm
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(Πεγή:http://www.mani.org.gr/kippoula/istoria_manis/ist.htm ) 

πεηζηά ιε ημκ Β’ Παβηυζιζμ Πυθειμ, μζ Μακζάηεξ ζοιιεηείπακ είηε ςξ ζηναηζχηεξ είηε 

ςξ ααειμθυνμζ. Τπάνπμοκ ακαθμνέξ βζα δφμ Μακζάηεξ ααειμθυνμοξ, ημκ ζοκηαβιαηάνπδ 

Γααάηδ, υπμο ζοιιεηείπε ζηδκ ακαπαίηζζδ ημο Ηηαθζημφ ζηναημφ ζηδκ Πίκδμ, ηαεχξ ηαζ ημκ 

Νζηυθαμ Δλανπάημ, μ μπμίμξ δζαζηέθεζε δζμζηδηήξ οπμημιέα ζημ μπονυ Ρμφπεθ. 

(Πεγέο: 

http://www.mani.org.gr/kippoula/istoria_manis/ist.htm 

http://rwf-archive.gr/interviews_senaria-new.php?id=201&interview=1&interview_id=888 ) 

1.2 Πιεζπζκφο: 

Ζ Μάκδ θυβς ηδξ ιμνθμθμβίαξ ηδξ, ημο ακάβθοθμφ ηδξ ηαζ ηςκ ηθζιαημθμβζηχκ ηδξ 

ζοκεδηχκδεκ έπεζ ιεβάθμ ανζειυ ιυκζιμο πθδεοζιμφ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο. Πζμ 

ζοβηεηνζιέκα, ζημκ Γήιμ Ακαημθζηήξ Μάκδξ, υπμο οπάβεηαζ μ Πφνβμξ Γονμφ, μζ θζβμζημί 

ηάημζημζ έπμοκ μνβακχζεζ ημπζηέξ ημζκςκίεξ, μζ μπμίεξ γμφκε ηονίςξ απυ ηδκ ηηδκμηνμθία ηαζ 

ζε ιζηνυηενμ πμζμζηυ απυ ηδ βεςνβία. Σμ ηαθμηαίνζ μ πθδεοζιυξ αολάκεηαζ, ηαεχξοπάνπεζ 

ημονζζηζηή δναζηδνζυηδηα ζηδκ πενζμπή, ηονίςξ θυβς ηςκ ζπδθαίςκ, ηα μπμία είκαζ 

παβημζιίμο θήιδξ. Γζα κα πνμζδζμνζζηεί μ ανζειυξ ηςκ ιυκζιςκ ηαημίηςκ πνδζζιμπμζήεδηακ 

δεδμιέκα ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ απμβναθχκ (2001, 2011). 

φιθςκα ιε ηδκ απμβναθή ημο 2001, μ Γήιμξ Οζηφθμο, είπε 3.959 ιυκζιμοξ ηαημίημοξ. 

ημκ παναηάης πίκαηα παναεέημκηαζ ακαθοηζηυηενα ηα ζημζπεία βζα ημ δδιμηζηυ δζαιένζζια 

Πφνβμο Γονμφ: 

 

 

http://www.mani.org.gr/kippoula/istoria_manis/ist.htm
http://www.mani.org.gr/kippoula/istoria_manis/ist.htm
http://rwf-archive.gr/interviews_senaria-new.php?id=201&interview=1&interview_id=888
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Μόνιμος πληθσζμός. Νομοί, δήμοι, κοινόηηηες, δημοηικά και κοινοηικά 

διαμερίζμαηα και οικιζμοί ( Έηοσς 2001 ): 

 

  ΔΗΜΟ/ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑ ΤΝΟΛΟ 

161600 00 ΔΗΜΟ ΟΙΣΤΛΟΤ 3.959 

161617 00 Γημοηικό Γιαμέριζμα Πύργοσ Γσρού  650 

 01 Πύργος Γιρού,ο 297 

 02 Βελούζι,ηο  28 

 03 Γκλέζι,ηο  27 

 04 Καλός,ο  72 

 05 Καμπινάρες,οι  25 

 06 Μαρμαηζούκα,η  12 

 07 Νικάνδρειον,ηο  15 

 08 Ξεπαπαδιάνικα,ηα  13 

 09 Τριανηαθσλλιά,η  71 

 10 Χαριά,η  69 

 11 Χαρούδα,η  21 

 

Με ηδκ πνυζθαηδ ζφιπηολδ ηςκ δδιμηζηχκ δζαιενζζιάηςκ μ Γήιμξ Οζηφθμο 

εκζςιαηχεδηε ζημ Γήιμ Ακαημθζηήξ Μάκδξ. ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηζξ απμβναθήξ ημο 2011 βζα ημκ Γήιμ Ακαημθζηήξ Μάκδξ: 

 

Πεγή: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/Other/A1602_SAM01_TB_DC_00_2001_01_F_

GR.pdf 

 

 

 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/Other/A1602_SAM01_TB_DC_00_2001_01_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/Other/A1602_SAM01_TB_DC_00_2001_01_F_GR.pdf
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Προζωρινά Αποηελέζμαηα Απογραθής Πληθσζμού ( Έηοσς 2011 ) 

 

Πίνακας 1: Προζωρινά αποηελέζμαηα ηοσ Μόνιμοσ Πληθσζμού ηης Ελλάδος 

(Απογραθή 2011) 

Διοικηηική διαίρεζη ύνολο Άρρενες Θήλεις Πσκνόηηηα μόνιμοσ 

πληθσζμού ανά 

ηεηρ. τιλιόμεηρο 

Γήμος Αναηολικής Μάνης 12.900 6.610 6.290 20,83 

 

 

Πεγή: 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_201

1_01_F_GR.pdf 

 

1.3 Έθηαζε: 

Σμ Γδιμηζηυ δζαιένζζια ημο Πφνβμο Γονμφ οπαβυηακαπυ ημ 1999 έςξ ημ 2010 ζημ δήιμ 

Οζηφθμο, εκχ απυ ημ 2010 ζημ δήιμ Ακαημθζηήξ Μάκδξ.  

Ο Γήιμξ Οζηφθμο ζοζηάεδηε ημ 1999 ιε ημ πνυβναιια Καπμδίζηνζαξ, ιεηά απυ 

ζοκέκςζδ ηςκ 10 ημζκμηζηχκ δζαιενζζιάηςκ ηδξ πενζμπήξ, ηαζ οπαβυηακ ζημ Νμιυ Λαηςκίαξ. 

Μεηά ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ Καθθζηνάηδξ, ημ 2010, εκηάπεδηε ζημ Γήιμ Ακαημθζηήξ 

Μάκδξ, εκχ πενζεθάιαακε ηζξ δοηζηέξ πενζμπέξ ηδξ πενζμκήζμο ηδξ Μάκδξ ιε ζοκμθζηή έηηαζδ 

143,7 km
2
. 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_01_F_GR.pdf
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2011_01_F_GR.pdf
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Δηθφλα 8: Γήκνο 

Οηηχηινπ(Πδβή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%B9

%CF%84%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85) 

 

Πεγή: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CF

%84%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85 

 

Ο Γήιμξ Ακαημθζηήξ Μάκδξ ζοζηάεδηε ημ 2010ιε ημ πνυβναιια Καθθζηνάηδξ, ιεηά απυ 

ζοκέκςζδ ηςκ δήιςκ Γοεείμο, ιήκμοξ, Οζηφθμο ηαζ Ακαημθζηήξ Μάκδξ ηαζ οπάβεηαζ ζηδκ 

πενζθένεζα Πεθμπμκκήζμο. Πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ πενζμκήζμο ηδξ Μάκδξ ηαζ έπεζ 

έηηαζδ 510,5 km
2
. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CF%84%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CF%84%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CF%84%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CE%B9%CF%84%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85
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Δηθφλα 9: Γήκνο Αλαηνιηθήο 

Μάλεο(Πδβή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%C

E%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%C

E%B7%CF%82) 

 

Πεγή: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%C

E%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%C

E%BD%CE%B7%CF%82 

 

1.4Αξρηηεθηνληθφο ηχπνο: 

Ζ ζζημνία ηδξ Μάκδξ, απμηεθμφιεκδ απυ ζοκεπείξ πμθέιμοξ ηαζ ακαηαναπέξ, επδνέαζε 

ημκ ηνυπμ ηαζ ηδ ιμνθή ηςκ ηαηαζηεοχκ. Πέηνζκα ηάζηνα, μθυηθδνα πςνζά ιε πφνβμοξ ηαζ 

Υνζζηζακζηέξ εηηθδζίεξ, πμο πνμκμθμβμφκηαζ απυ ημκ 9
μ
 ςξ ημκ 11

μ
 αζχκα, δεζπυγμοκ πενήθακα 

ζε υθδ ηδκ έηηαζή ηδξ, ακαδεζηκφμκηαξ ηδκ ζπάκζα ηαζ άβνζα μιμνθζά ημο ηυπμο. 

Καηά ηδκ πνμ Βογακηζκή πενίμδμ ζηδ Μάκδ επζηναημφζε ημ ιεβαθζεζηυ ηαηαζηεοαζηζηυ 

ζφζηδια, ημ μπμίμ μκμιάζηδηε έηζζ, βζαηί ηαηά ηακυκα πνδζζιμπμζμφκηακ θίεμζ ιεβάθμο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%82
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ιεβέεμοξ. Σμ ζφζηδια αοηυ ζοκοπήνλε πανάθθδθα ιε ηα οπυθμζπα είδδ ηαηαζηεοχκ, ηα μπμία 

ήνεακ ζηδκ πενζμπή ιε ημ πέναζια ηςκ πνυκςκ. Οζ ηαηαζηεοέξ ηδξ επμπήξ αημθμοεμφκ απθά 

ηαζ ζηαεενά πνυηοπα, ηα μπμία επακαθαιαάκμκηαζ ιε ιζηνέξ παναθθαβέξ. Ζ δζάνενςζδ ηαζ δ 

δζάηαλδ ηςκ μζηζζιχκ, μ πνμζακαημθζζιυξ, δ ηοπμθμβία, ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηαεχξ ηαζ μζ 

ηεπκμθμβζημί ηνυπμζ ηαηαζηεοήξ ηςκ ηηζνίςκ είκαζ ιενζηά απυηα πνυηοπα αοηά.  

Ακαθοηζηυηενα, ημ ζπήια ηςκ ηαημζηζχκ ήηακ μνεμβςκζηυ. Σμ πθάημξ ημοξ ηοιαζκυηακ 

απυ 4 έςξ 7 ιέηνα ηαζ ημ ιήημξ ημοξ απυ 7 έςξ 15.Γζαπζζηχκμοιε πςξ ηα ζπίηζα δζαηνίκμκηαζ 

ζε ιζηνά, ιεζαία ηαζ ιεβάθα ιε ειααδά απυ 35 m
2
έςξ 70m

2
. 

 

 

Δηθφλα 10: Δλδεηθηηθά κεγέζε κεγαιηζηθψλ ζπηηηψλ θαη κεγαιηζηθφο πχξγνο(Πδβή: 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

Β' - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 52) 

 

 

Ακάθμβα ιε ηδκ ημπμεεζία ηαηαζηεοήξ ημοξ αθθάγεζ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ημοξ. ηακ 

είκαζ πηζζιέκα ζε πθαβζέξ ή ορχιαηα δζαηάζζμκηαζ ιε ηδ ιεβάθδ πθεονά ηάεεηα ζηζξ 
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ορμιεηνζηέξ ηαιπφθεξ. Δκ ακηζεέζεζ, υηακ ανίζημκηαζ πηζζιέκα ζε ίζζςια έπμοκ ζηναιιέκμ ημκ 

ιεβάθμ άλμκα ηάεεηα ζημ Νυημ. 

 

Δηθφλα 11: Μεγαιηζηθή νίθεζε ζε πιαγηά κε έμη ζπίηηα(Πδβή: 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

Β' - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 53) 
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Δηθφλα 12: Μεγαιηζηθφο νηθηζκφο ζε ίζησκα κε 27 ζπίηηα, ζηέξλεο θη εθθιεζίεο(Πδβή: 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 

Β' - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 53) 

 

Σα ηηίζιαηα είκαζ ζζυβεζα ή ιμκχνμθα, ζε ιία ή πμθθαπθέξ ζηάειεξ. Κάεε ζηάειδ 

ζοκήεςξ είπε δζηή ηδξ είζμδμ. ηα ηηίνζα πμο ανίζημκηαζ ηαηαζηεοαζιέκα ζε ορχιαηα 

παναηδνείηαζ ημ ηαηχζ κα ιδκ ηαηαθαιαάκεζ ημ ίδζμ ειααδυ ιε ημ ζζυβεζμ, ηαεχξ 

πνμζανιμγυηακ ζημ πνακέξ ζπδιαηίγμκηαξ απμεδηεοηζηυ πχνμ. ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ημ 

ηαηχζ είκαζ οπυβεζμ, χζηε κα πνδζζιεφεζ ζακ εζςηενζηή δελαιεκή κενμφ. 

Ζ ηαηαζηεοή ημκ ζπζηζχκ βζκυηακ ζηαδζαηά. Ανπζηά, ηαηαζηεοαγυηακ έκα ηεκηνζηυ 

ηηίνζμ, μ θεβυιεκμξ πονήκαξ. ηακ δεκ επανημφζε πθέμκ, επεηηεζκυηακ ιε ηδκ ηαηαζηεοή 

ηάπμζμο ηαζκμφνζμο ηηζνίμο, ζοκήεςξ εθαπηυιεκμο ζημκ πονήκα. Οζ πνμαφθζμζ πχνμζ 
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πενζημζπίγμκηακ απυ ιάκηνεξ πηζζιέκεξ απυ λενμθζεζά. ηζξ αοθέξ δζαηνίκμκηακ μζ οπυζηαθεξ 

δελαιεκέξ κενμφ ή αθθζχξ «ηςθμβζζηένκεξ». 

 

 

Δηθφλα 13: Μεγαιηζηθή ζηέξλα (θσινγηζηεξλα) κε καθξφληα(Πδβή:Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, 

Αεήκα, ζεθίδα 54) 

 

Ο ηνυπμξ δυιδζδξ ηηζνίςκ ιεβαθζεζημφ ηφπμο είκαζ πμθφ παναηηδνζζηζηυξ. Σα ηηίνζα 

ηηίγμκηαζ πάκς ζε αζαεζημθζεζηά πεηνχιαηα, εκχ μζ μβηυθζεμζ θαλεφμκηαζ επζηυπμο ή 

ιεηαθένμκηαζ απυ ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. Οζ ημίπμζ ηηίγμκηαζ ζε 2 πανεζέξ, ιέζα ηαζ έλς. Ζ 

ελςηενζηή είπε ηθίζδ 5%-10% βζα θυβςοξ εοζηάεεζαξ. Οζ θίεμζ δμιμφκηαζ ζε ζηνχζεζξ πςνίξ ηδ 

πνήζδ αζαεζημημκζάιαημξ ηαεχξ ιζηνέξ πέηνεξ ηαζ εναφζιαηα βειίγμοκ ηα ηεκά ακάιεζα ζηζξ 

πανεζέξ ηαζ ηα ηεκά ζηζξ υρεζξ. 
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Δηθφλα 14: Δξεηπσκέλνο κεγαιηζηθφο πχξγνο(Πδβή:Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' -ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 55) 

 

Ζ ηάθορδ ηςκ πχνςκ βίκεηαζ ιε ιμκμθζεζηά δμηάνζα (πθέπημονα ή ιαηνυκζα) ή ιε 

ιμκμθζεζηέξ πθάηεξ. Σα ηεκά ιεηαλφ ημοξ ηθείκμκηακ ιε ιζηνυηενεξ πθαηυπεηνεξ ή ιζηνέξ 

πέηνεξ πμο ζηδ ζοκέπεζα ηαθφπημκηακ ιε παθίηζα ηαζ πχια. ε πζμ ελεθζβιέκα ηηίνζα,δ ηάθορδ 

βζκυηακ ιε λφθζκα δμηάνζα, ηα μπμία παηηχκμκηακ ζε δμημεήηεξ, είηε ηαζ ζηα δφμ άηνα είηε ζημ 

έκα, εκχ δ άθθδ άηνδ εδναγυηακ ζε παημφνα ημο απέκακηζ ημίπμο. Σέθμξ, μζ πζμ ελεθζβιέκεξ 

ιμνθέξ ηηζνίςκ είπακ λφθζκδ ζηέβδ ηαθοιιέκδ ιε ηεναιίδζα ή ιε αζαεζημθζεζηέξ πθάηεξ. 

Καηά ηδ Βογακηζκή πενίμδμ,ημ ιεβαθζεζηυ ηαηαζηεοαζηζηυ ζφζηδια, ιε ηδκ ανβή ηαζ 

ζηαδζαηή ημο ελέθζλδ, απμηέθεζε αηνμβςκζαίμ θίεμ ηδξ κεχηενδξ ανπζηεηημκζηήξ ηδξ 

πενζμπήξ.Ο ηφπμξ δυιδζδξ ελεθίπηδηε ζφιθςκα ιε ηα κέα πνυηοπα ζοβπςκεφμκηαξ ζημζπεία ηςκ 

δφμ ανπζηεηημκζηχκ ηφπςκ. Έηζζ, ζημ ιεβαθζεζηυ ζφζηδια εκζςιαηχεδηακ ζοκδεηζηά 
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αζαεζημημκζάιαηα, δ εμθμδμιία, δζαημζιδηζηά ζημζπεία η.ά., ηα μπμία δζαδυεδηακ ηονίςξ ιεηά 

ηδ ζοβηνυηδζδ ημο δεζπμηάημο ημο Μοζηνά. 

 

Πεγή: 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα, ζεθίδα 52-56 ) 
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Κεθάιαην 2: Μέζνδνη Δμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

2.1 Γεληθά: 

Μεηά ηδ αζμιδπακζηή επακάζηαζδ, υπμο δ αζμιδπακία ηαηαζηεοήξ ηηζνίςκ βζβακηχεδηε 

ηαζ ηα ανπζηεηημκζηά πνυηοπα πθδεφκακε,ζςνεία ηηζνίςκ ηαηαζηεοάζηδηακ. Βαζζηυξ 

ηαηαζηεοαζηζηυξ ηακυκαξ ήηακ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ ακαβηχκ ηςκ αβμναζηχκ. Σα θαζκυιεκα πμο 

παναηδνμφιε ζηζξ ιένεξ ιαξ, δείπκμοκ πυζμ θάεμξ ήηακ δ ακηίθδρδ αοηή. Σμ θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο, δ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ, δ θεζροδνία ηαζ δ ζοννίηκςζδ ημο πμζμζημφ ηςκ 

ηαοζίιςκ, ακαβηάγμοκ ηδκ παβηυζιζα ηαηαζηεοαζηζηή ημζκυηδηα κα ζηναθεί ζε ηαηαζηεοέξ 

θζθζηυηενεξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ, πμο εα ηαηακαθχκμοκ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενδ εκένβεζα ηαηά 

ηδ δζάνηεζα πνήζδξ ημοξ απυ ημκ άκενςπμ.  

φζζςιδ δ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα έζπεοζε κα ηαθφρεζ αοηή ηδκ ακάβηδ. Πνςηανπζηυξ 

ζηυπμξ ημοξ ήηακ δ εηιεηάθθεοζδ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ, ηζξ μπμίεξ δεκ είπακ 

ανπίζεζ κα εηιεηαθθεφμκηαζ ιέπνζ ηυηε. οζηήιαηα, ηα μπμία οπμαμδεμφκηακ απυ αοηέξ, 

άνπζζακ κα ειθακίγμκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ. Ζ ανπζηεηημκζηή ημζκυηδηα δζαπίζηςζε πςξ ιε ημκ 

ηαηάθθδθμ ζοκδοαζιυ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ ηαζ ημο ζςζηυηενμο ανπζηεηημκζημφ 

ζπεδζαζιμφ, ηα απμηεθέζιαηα ήηακ πένακ ηςκ πνμζδμηζχκ ημοξ. Έκα κέμ ηεθάθαζμ ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηηζνίςκ άκμζλε, ημ ηεθάθαζμ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδξ πνήζδξ ιεευδςκ 

ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ.Οζ ιέεμδμζ αοημί πςνίγμκηαζ ζε δφμ ιένδ, ζηα παεδηζηά ηαζ 

εκενβδηζηά ζοζηήιαηα.  

Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα απμηεθμφκ ηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηεθφθμοξ ιζαξ ηαηαζηεοήξ. 

Λεζημονβμφκ πςνίξ πνυζεεηα ιδπακμθμβζηά ζημζπεία ηαζ δε πνεζάγμκηαζ επζπνυζεεηδ πανμπή 

εκένβεζαξ, ηαεχξ εενιαίκμοκ ηαζ ρφπμοκ ημκ πχνμ ιε θοζζηυ ηνυπμ. Τπάνπμοκ ηνείξ 
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ηαηδβμνίεξ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ ή δνμζζζιμφ, ηα 

παεδηζηά ζοζηήιαηα ηεπκζηχκ θοζζημφ δνμζζζιμφ ηαζ μζ ηεπκζηέξ θοζζημφ θςηζζιμφηαζ 

ζηζαζιμφ. 

Σα εκενβδηζηά ζοζηήιαηα, ζε ακηίεεζδ ιε ηα παεδηζηά, πνδζζιμπμζμφκ ιδπακζηά ηαζ 

δθεηηνζηά ιέζα,χζηε κα ελαζθαθίζμοκ ηδ εενιζηή άκεζδ εκυξ πχνμο, ρφπμκηαξ ή εενιαίκμκηάξ 

ημκ, αλζμπμζχκηαξ ηδκ δθζαηή εκένβεζα ή ηζξ θοζζηέξ δελαιεκέξ ρφλδξ.  

Ο ζπεδζαζιυξ εκυξ ηηζνίμο,μ μπμίμξ ζοκδοάγεζ ανιμκζηά ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ παναπάκς 

ζοζηδιάηςκ, ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ εενιζηή άκεζδ ηαζ επάνηεζα θςηζζιμφ ηαε’ υθδ ηδ 

δζάνηεζα ημο έημοξ. 

Πεγή: 

Wikipedia 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF

%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%8

3%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD 

 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%84%CE%B9%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
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2.2Παζεηηθά ζπζηήκαηα: 

2.2.1 Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ή δξνζηζκνχ 

Παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ, μκμιάγμκηαζ μζ ηεπκζηέξ ή μζ ηαηαζηεοέξ, μζ 

μπμίεξ,πνμζανιυγμκηαζ ηαηάθθδθα ζημ ηέθοθμξ ιζαξ ηαηαζηεοήξ, χζηε ιέζς αοηχκ κα 

επζηοβπάκεηαζ δ ιέβζζηδ δοκαηή εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηςκ δνμζενχκ 

ακέιςκ, βζα ηδ εένιακζδ ή ημκ θοζζηυ δνμζζζιυ ηςκ ηηζνίςκ, ακηίζημζπα. 

 

2.2.1.1 Παζεηηθά Ζιηαθά πζηήκαηα Άκεζνπ Ζιηαθνχ Κέξδνπο 

Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ ααζίγμκηαζ ζηδκ απμεήηεοζδ ηδξ 

εενιυηδηαξ,δ μπμία πανάβεηαζ απυ ηζξ αηηίκεξ ημο δθίμο ηαζ δζαπέεηαζ άιεζα ζημ 

πενζαάθθμκ.Βαζζηή ανπή βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηέημζςκ ζοζηδιάηςκ είκαζ μ ηαηάθθδθμξ 

πνμζακαημθζζιυξ ημο ηεθφθμοξ. Δζδζηυηενα,δ Νυηζα υρδ ιίαξ ηαηαζηεοήξ δέπεηαζ ηδκ ιέβζζηδ 

δθζαηή αηηζκμαμθία ηαε’υθδ ηδκ δζάνηεζα ημο έημοξ,βζ’αοηυ ημ θυβς επζθέβμοιε δ ιεβαθφηενδ 

ζε ιήημξ πθεονά ημο ηηζνίμο κα είκαζ ζηναιιέκδ πνμξ ημ Νυημ.  

Ανπζηά, βζα κα ιπμνέζεζ κα παβζδεοηεί δ εενιυηδηα άιεζα ζημ εζςηενζηυ ιζαξ 

ηαηαζηεοήξ, ημπμεεημφκηαζ οαθμπίκαηεξ ζηδ ιέβζζηδ δοκαηή επζθάκεζα ηδξ κυηζαξ πθεονάξ. Δκ 

ζοκεπεία, εβηαείζηακηαζεενιμπςνδηζηά οθζηά ζε δάπεδα, ημίπμοξ ηαζ μνμθή, χζηε κα 

απμεδηεφεηαζ ζημ ιέβζζημ δοκαηυ δ απμννμθδιέκδ εενιζηή εκένβεζα..Σέθμξ, απαζηείηαζ δ 

ηαηάθθδθδ ιυκςζή ημοξ βζα ηδκ απμηνμπή εενιζηχκ απςθεζχκ. 
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2.2.1.2 Παζεηηθά Ζιηαθά πζηήκαηα Έκκεζνπ Ζιηαθνχ Κέξδνπο 

Σα ζοζηήιαηα έιιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ είκαζ παεδηζηά ζοζηήιαηα, ηα μπμία ζοθθέβμοκ 

ηδκ δθζαηή εκένβεζα ηαζ ηδκ απμεδηεφμοκ. Σμ πεζιχκα δ δθζαηή εκένβεζα απμεδηεφεηαζ ηαζ 

δζαπέεηαζ ζημκ ηαημζηίζζιμ πχνμ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ. Δκ ακηζεέζεζ, ημ ηαθμηαίνζ δ 

θεζημονβία ημοξ ακηζζηνέθεηαζ, ειπμδίγμκηαξ ηδκ οπενεένιακζδ ημο ηαημζηίζζιμο πχνμο. 

 

 Σνίρνο κάδαο 

Σμίπμξ ιάγαξ μκμιάγεηαζ μ ημίπμξ, μ μπμίμξ απμεδηεφεζ ηδκ εενιζηή εκένβεζα πμο 

δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ πνυζπηςζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε αοηυκ. Ζ ανπή θεζημονβίαξ ημο 

είκαζ δ ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ ιέζς αβςβζιυηδηαξ. 

Ακαθοηζηυηενα, πνυηεζηαζ βζα έκακ ιδ ιμκςιέκμ, ηαηαζηεοαζιέκμ απυ οθζηά ιεβάθδξ 

εενιμπςνδηζηυηδηαξ, ζημφναξ απυπνςζδξ, ημίπμ ιε κυηζμ πνμζακαημθζζιυ. ε απυζηαζδ 10-15 

cm, απυ ηδκ ελςηενζηή ημο πθεονά, ημπμεεηείηαζ οαθμπίκαηαξ, χζηε κα δεζιεφεηαζ ηαθφηενα δ 

δθζαηή αηηζκμαμθία αθθά ηαζ κα ιεζχκμκηαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημκ ελςηενζηυ πχνμ. 

Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία, δζαπενκχκηαξ ημκ οαθμπίκαηα, παβζδεφεηαζ ιεηαλφ ημίπμο ηαζ 

οαθμπίκαηα ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιυηδηα. Ζ εενιυηδηα απμεδηεφεηαζ ζημκ ημίπμ ηαζ 

δζαπέεηαζ ιε αβςβζιυηδηα ή αηηζκμαμθία ζημκ πχνμ. 

Γζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ημο ημίπμο, ημ αάεμξ ημο πχνμο πμο εέθμοιε κα εενιάκμοιε 

δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηα 4,5mέςξ 6,0m, πμο είκαζ ηαζ δ ιέβζζηδ απυζηαζδ πμο πνμηείκεηαζ, 

χζηε κα είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηή δ εένιακζδ ημο πχνμο ιέζς αηηζκμαμθίαξ. 
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Δηθφλα 15Σνίρνο κάδαο 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 34-36 

 

 Σνίρνο λεξνχ 

Ο ημίπμξ κενμφ είκαζ ιία παναθθαβή ημο ημίπμο ιάγαξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε 

πενζπηχζεζξ πμο απαζηείηαζ ημίπμξ ιε ιζηνυηενμ αάνμξ. Γμπεία απυ πθαζηζηυ, ιέηαθθμ ή 

ιπεηυκπμο πενζέπμοκ κενυ, ακηζηαεζζημφκ ηδκ ημζπμπμζία, εκχ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ζςθήκεξ 

απυ βοαθί. Σμ ζφζηδια αοηυ ααζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ κενυ έπεζ ιεβαθφηενδ 

εενιμπςνδηζηυηδηα απυ ηα ζοκήεδ δμιζηά οθζηά, υπςξ ημ ιπεηυ ή δ πέηνα, βζα δεδμιέκμ 

υβημ.ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο δε δζαθένεζ απυ αοηυκ ημο ημίπμο ιάγαξ. 
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Δηθφλα 16: Σνίρνο λεξνχ(Πδβή http://www.evonymos.org/greek/index.asp?parentid=146) 

 

 Σνίρνο Trombe-Michelle 

Έκαξ ηοπζηυξ ημίπμξ Trombe-Michelle είκαζ έκαξ ημίπμξ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ ιπεηυκ 

πάπμοξ 30-40cm, ααιιέκμξ ελςηενζηά ζε ζημφνα απυπνςζδ, χζηε κα απμννμθά ηδ εενιζηή 

εκένβεζα ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ. Δλςηενζηά ημο ημίπμο ημπμεεηείηαζ ζε απυζηαζδ 5-10cmιμκυξ 

ή δζπθυξ οαθμπίκαηαξ, έηζζ χζηε κα δδιζμονβείηαζ έκα εκδζάιεζμ ηεκυ ιε αένα. Ο ημίπμξ αοηυξ 

έπεζ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ. Δίκαζ ελμπθζζιέκμξ ιε ηζκδηή εονίδα ζηδκ εζςηενζηή ημο πθεονά, 

χζηε κα πνμζηαηεφεζ ημ πχνμ απυ εενιζηέξ απχθεζεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ημκ πεζιχκα 

ηαζ οπενεένιακζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ ημ ηαθμηαίνζ. Ο ιδπακζζιυξ ζημκ μπμίμ 

ααζίγεηαζ δ θεζημονβία ημο ημίπμο Trombe-Michelle, είκαζ δ ηίκδζδ ημο εενιμφ αένα ζε 

ρδθυηενμ επίπεδμ απυ ημκ ροπνυ. Ο εενιυξ αέναξ εζζένπεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ιέζς ηδξ 

άκς εονίδαξ, ακαβηάγμκηαξ ημκ ροπνυ αένα, πμο ανίζηεηαζ ζε παιδθυηενμ επίπεδμ,κα ελέθεεζ 

ιέζς ηδξ ηάης εονίδαξαπυ ημκ πχνμ.Ο ροπνυξ αέναξ αβαίκμκηαξ απυ ηδκ ηάης εονίδα, 

παβζδεφεηαζ ιεηαλφ ημίπμο ηαζ βοαθζμφ, υπμο εενιαίκεηαζ απυ ηδκ έηθοζδ ηδξ απμννμθδιέκδξ 

http://www.evonymos.org/greek/index.asp?parentid=146
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εενιυηδηαξ ημο ημίπμο.Λυβς ηδξ εενιμηναζίαξ πμο απμηηά μ αέναξ, ακεααίκεζ ζε ρδθυηενμ 

επίπεδμ ιέπνζ ηδκ άκς εονίδα, υπμο ηθείκεζ ημκ ηφηθμ ακαηφηθςζδξ ημο αένα ιε ηδ κέα ημο 

είζμδμ ιέζα απυ αοηή.Ζ απμιάηνοκζδ ημο εενιμφ αένα ημ ηαθμηαίνζ πναβιαημπμζείηαζ απυ ιζα 

εονίδα πμο οπάνπεζ ζημ πάκς ιένμξ ημο οαθμπίκαηα. 

 

Δηθφλα17: Σνίρνο Trombe-Michelle(Πδβή: http://www.quickandeasy.gr/toixoi_trombe.html) 

 

Πεγή: 

All For Materials & Engineering (all4me) 

http://www.all4me.gr/2011/04/25/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-

%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%80%CF%89%CF%82-

%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF/ 

 

 

http://www.quickandeasy.gr/toixoi_trombe.html
http://www.all4me.gr/2011/04/25/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF/
http://www.all4me.gr/2011/04/25/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF/
http://www.all4me.gr/2011/04/25/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF/
http://www.all4me.gr/2011/04/25/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%82-trombe-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF/
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 Θεξκνθήπην ή ειηαθφο ρψξνο 

Ο δθζαηυξ πχνμξ ή εενιμηήπζμ είκαζ ζοκδοαζιυξ παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ άιεζμο 

δθζαημφ ηένδμοξηαζ ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδξ. ηδκ μοζία δ ηαηαζηεοή πςνίγεηαζ ζε δφμ 

εενιζηέξ γχκεξ, ημκ δθζαηυ πχνμ πμο πνμζανιυγεηαζ ζημ ηέθοθμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ, υπμο εηεί 

βίκεηαζ δ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηαζ ημκ έιιεζα εενιαζκυιεκμ απυ ημκ δθζαηυ 

πχνμ, υπμο είκαζ μ ηαημζηίζζιμξ πχνμξ. Οζ δφμ πχνμζ πςνίγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε έκακ ημίπμ 

εενιζηήξ ιάγαξ. 

Ο ημίπμξ ιπμνεί κα δζαεέηεζ εονίδεξ ή υπζ, αημθμοεχκηαξ ηδκ ηεπκμθμβία ημο ημίπμο 

Trombe-Michelle ή ημο ημίπμο ιάγαξ ακηίζημζπα, βζα ηδ δζάποζδ ηδξ εενιυηδηαξ. Ο δθζαηυξ 

πχνμξ πενζηθείεηαζ απυ οαθμζηάζζμ, ημ μπμίμ πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηαηάθθδθμ πνμζακαημθζζιυ, 

δδθαδή πνμξ ημκ Νυημ, βζα ηδ ιέβζζηδ ζοθθμβή δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. 

Σμ εενιμηήπζμ ιπμνεί κα πνμζανιμζηεί ζημ ηέθοθμξ,χζηε κα δζαεέηεζ ηνείξ ημζκμφξ 

ημίπμοξ ιε αοηυ ηαζ οαθμπίκαηα πνμζακαημθζζιέκμ ηαηάθθδθα. 

Ζ ανπή θεζημονβίαξ ημο εενιμηδπίμο είκαζ δ ιεηαηνμπή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε 

εενιυηδηα ηαζ δ απμεήηεοζή ηδξ ζηδ ιάγα ημο ηηζνίμο. Ακαθοηζηυηενα, δ δθζαηή αηηζκμαμθία 

δζαπενκά ημκ οαθμπίκαηα ηαζ εβηθςαίγεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο εενιμηδπίμο. ηδ ζοκέπεζα, δ 

δθζαηή αηηζκμαμθία ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιυηδηα, δ μπμία δεζιεφεηαζ απυ ηδ ιάγα ημίπμο. Σέθμξ, 

ακάθμβα ιε ηδκ ανπή θεζημονβίαξ ημο ημίπμο, δ εενιυηδηα δζαπέεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηαημζηήζζιμο πχνμο ιέζς αβςβζιυηδηαξ ή ιέζς εονίδςκ, υπςξ ζημκ ημίπμ ιάγαξ ή ημκ ημίπμ 

Trombe-Michelle ακηίζημζπα. 

Ζ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο εενιμηδπίμο ελανηάηαζ απυ ημ ιέβεεμξ, ημκ πνμζακαημθζζιυ 

ηαζ ηδκ ηθίζδ ημο οαθμζηαζίμο ημο δθζαημφ πχνμο, ηαεχξ ηαζ απυ ημ πάπμξ, ημ οθζηυ 

ηαηαζηεοήξ, ημ πνχια ηαζ ηδκ επζθάκεζα ημο δζαπςνζζηζημφ ημίπμο. 
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Δηθφλα 18: Υεηκεξηλή θαη ζεξηλή ιεηηνπξγία ζεξκνθεπίνπ, κε αλνηγφκελα οαθμζηάζζα (Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-

5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 40) 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 36-40 

 

 Θεξκνζηθσληθφ παλέιν ή αεξνζπιιέθηεο 

Σμ εενιμζζθςκζηυ πακέθμείκαζ έκαξ ζοθθέηηδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, μ μπμίμξ δεκ 

δζαεέηεζ εενιζηή ιάγα. Δίκαζ είηε ιένμξ ημο ηεθφθμοξ ηδξ ηαηαζηεοήξ, είηε ακελάνηδηα απυ 

αοηυ. Ζ αηηζκμαμθία πμο δεζιεφεηαζ, απμεδηεφεηαζ είηε ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο είηε ζε 

οπμδαπέδζα απμεήηδ εενιυηδηαξ, ημ θεβυιεκμ rockbed, υπμο είκαζ έκαξ εζδζηά δζαιμνθςιέκμξ 

πχνμξ ιε εναοζηυ οθζηυ. 

Ζ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ιδπακζηχκ ιέζςκ, υπςξ μ ακειζζηήναξ,  

ή ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ζφζηδια ζςθδκχζεςκ, πμο μδδβμφκ ημ εενιυ αένα ζημ πχνμ, υπμο 

απμεδηεφεηαζ δ εενιυηδηα ηαζ εκ ζοκεπεία δζαπέεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ. 

Ζ ανπή θεζημονβίαξ ημο είκαζ δ εένιακζδ ημο ροπνμφ αένα, ιέζς εκυξ ιμκςιέκμο 

ζοζηήιαημξ, ηαζ ηδκ επακεζζαβςβή ημο ζημ εζςηενζηυ ημο ηαημζηίζζιμο πχνμο. 
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Ακαθοηζηυηενα, ημ ζφζηδια αοηυ, ημ μπμίμ είκαζ ιμκςιέκμ, απμηεθείηαζ απυ έκακ οαθμπίκαηα 

ημπμεεηδιέκμ ζε απυζηαζδ 2-5cm απυ ιία ιεηαθθζηή επζθάκεζα ζημφναξ απυπνςζδξ. Σμ 

ζφζηδια ζοκδέεηαζ ιε ημκ ηαημζηήζζιμ πχνμ ιέζς εονίδςκ, δζαιέηνμο 20-30cm, 

ημπμεεηδιέκςκ ζε υθμ ημ ιήημξ ημο πακέθμο. Ο ροπνυξ αέναξ, πμο εζζένπεηαζ ζημ ζφζηδια 

ιέζς ηςκ παιδθυηενςκ εονίδςκ, εενιαίκεηαζ ιέζς ημο εενιμζζθςκζημφ πακέθμο. Ο εενιυξ 

αέναξ ακεααίκεζ επίπεδμ θυβς ηδξ εενιμηναζίαξ ημο, ηαζ εζζένπεηαζ ζημκ ηαημζηήζζιμ πχνμ 

ιέζς ηςκ ακχηενςκ εονίδςκ. 

Ωξ αέθηζζημ ιήημξ ημο πακέθμο εεςνμφκηαζ ηα 3m,εκχ δ απυδμζή ημο ιπμνεί κα 

αεθηζςεεί ιε ηδ πνήζδ δζπθχκ οαθμπζκάηςκ ζημ ζοθθέηηδ. 

Σα ααζζηά ημο πνμηενήιαηα είκαζ υηζ απμιμκχκεηαζ εφημθα απυ ημ ηηίνζμ, δεκ απαζηείηαζ 

δθζμπνμζηαζία ηαεχξ ηαζ υηζ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζηεί οπυ ηδ αέθηζζηδ ηθίζδ, χζηε κα 

δεζιεφεηαζ ημ ιέβζζημ πμζμζηυ δθζαηχκ αηηζκχκ,  πςνίξ κα οπάνπεζ ηίκδοκμξ οπενεένιακζδξ. 

 

Δηθφλα 19: Αξρή ιεηηνπξγίαο ζεξκνζηθσληθνχ παλέινποαθμζηάζζα (Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 41) 
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Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 40-41 

 

 Λίκλεο νξνθήο 

Ζ θίικδ μνμθήξ είκαζ ιζα αααεήξ δελαιεκή κενμφ, ακμζπηή ή ηθεζζηή ιε δζάθακδ 

επζηάθορδ, δ μπμία ιπμνεί κα ζηζαζηεί, ιε ηδ αμήεεζα ηάπμζμο ηζκδημφ ζοζηήιαημξ 

εενιμιμκςηζημφ οθζημφ, ή κα παναιείκεζ αηάθοπηδ. Σμ ηαθμηαίνζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ, 

δ θίικδ παναιέκεζ ηαθοιιέκδ, εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, αθμφ απμηαθοθεεί, 

αηηζκμαμθεί εενιυηδηα ζημ πενζαάθθμκ. Σμ πεζιχκα δ θίικδ μνμθήξ θεζημονβεί ακηίζηνμθα, 

παναιέκμκηαξ ακμζπηή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ δεπυιεκδ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, εκχ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ παναιέκεζ ηαθοιιέκδ. 

Σμ ζφζηδια αοηυ δεκ είκαζ ανηεηά απμδμηζηυ ζηδκ Δθθάδα., ζακ παεδηζηυ δθζαηυ 

ζφζηδια εένιακζδξ, ηονίςξ θυβς ηδξ μνζγυκηζαξ ζοθθεηηζηήξ επζθάκεζάξ ημο, αθθά ηαζ θυβς 

ηαηαζηεοαζηζηχκ ηαζ θεζημονβζηχκ θυβςκ πμο ημ ηαεζζημφκ αζφιθμνμ. 

 

Δηθφλα 20: Λίκλε νξνθήο(Πδβή: 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_nyxterini_aktinobolia.htm) 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_nyxterini_aktinobolia.htm
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Πεγή: 

Κέκηνμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_nyxterini_aktinobolia.htm 

 

2.2.2Παζεηηθά ζπζηήκαηα ηερληθψλ θπζηθνχ δξνζηζκνχ 

Σμοξ εενζκμφξ ιήκεξ δ δθζαηή αηηζκμαμθία είκαζ εκημκυηενδ. Σμ ηηίνζμ ζοθθέβεζ 

εενιυηδηα ιε απμηέθεζια κα παναηδνμφκηαζ θαζκυιεκα οπενεένιακζδξ. Γζα κα απμθφβμοιε 

ηέημζα θαζκυιεκα, εθανιυγμοιε ιεευδμοξ δνμζζζιμφ πμο ελαζθαθίγμοκ ηδ εενιζηή άκεζδ ηςκ 

πνδζηχκ ημο ηηζνίμο.  

 

 θηαζκφο ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ 

Ζ ζηίαζδ εκυξ μθυηθδνμο ηηζνίμο ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιυκμ ακ πνυηεζηαζ βζα ηάπμζμ 

παιδθυ ηηίνζμ. Ηδακζηά εεςνμφκηαζ ηα θοθθμαυθα δέκηνα ηαεχξ, ακ ημπμεεηδεμφκ ζε 

ηαηάθθδθεξ εέζεζξ, ιεζχκμοκ ημκ δθζαζιυ ημο ηηζνίμο ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ, εκχ ημ πεζιχκα υπζ. 

Ζ αθάζηδζδ απμννμθά εενιυηδηα, μπυηε δ ελςηενζηή εενιμηναζία ιεζχκεηαζ. 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_nyxterini_aktinobolia.htm
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Δηθφλα 21: κε δέληξα. Σν χςνο ηνπ δέληξνπ θαη ε εξξηκέλε ζθηά ηνπ(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 50) 

 

Ζ ζηίαζδ ηςκ ακμζβιάηςκ βίκεηαζ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ηςκ οαθμπζκάηςκ. Σα ζηίαζηνα 

ειπμδίγμοκ ηδ δζείζδοζδ ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ ζημκ ηαημζηήζζιμ πχνμ,πνμζηαηεφμκηάξ ημκ απυ 

ηδκ ακεπζεφιδηδ οπενεένιακζδ. 

Ζ επζθμβή ημο ζοζηήιαημξ ζηίαζδξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ηαηαζηεοή,βίκεηαζ 

ζοκανηήζεζ ημο πνμζακαημθζζιμφ ημο ηηζνίμο. Βαζζηά ηνζηήνζα εηηυξ ημο πνμζακαημθζζιμφ 

είκαζ δ πνήζδ ημο ηηζνίμο, δ ιμνθή ηςκ ακμζβιάηςκ, δ αζζεδηζηή ημο ηηζνίμο ηαζ μ μζημκμιζηυξ 

πανάβςκ ςξ ανπζηή επέκδοζδ. 

Γζα κυηζα πνμζακαημθζζιέκα ακμίβιαηα, υπμο δέπμκηαζ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηαηαθθδθυηενα ζημζπεία ζηίαζδξ εεςνμφκηαζ ηα μνζγυκηζα ζημζπεία 

ζηίαζδξ, ζηαεενά ή ηζκδηά. Ο ήθζμξ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ αημθμοεεί ορδθή ηνμπζά,μπυηε ηα 

μνζγυκηζα ζημζπεία ιε ημ ηαηάθθδθμ πθάημξ πνμελμπήξ είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενα. Σμ πθάημξ 
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ημοξ επζθέβεηαζ ιεηά απυ ιεθέηδ ηςκ δθζαηχκ πανηχκ, χζηε κα είκαζ βκςζηή δ παιδθυηενδ 

εέζδ ημο ήθζμο ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ ηαζ εκ ζοκεπεία δ βςκία πνυζπηςζήξ ημο. 

 

Δηθφλα 22: Μνξθέο νξηδφληησλ ζθηάζηξσλ ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ γηα λφηηα φςε(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 51) 

 

 

Δηθφλα 23: Πξνζδηνξηζκφο ησλ θαηαθφξπθσλ γσληψλ (α) θαη (β)(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 54) 

 

Γζα ακαημθζηά ή δοηζηά πνμζακαημθζζιέκα ακμίβιαηα, υπμο δέπμκηαζ ιζηνυηενμ ιένμξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηαηαθθδθυηενα ζημζπεία ζηίαζδξ εεςνμφκηαζ ηα ηαηαηυνοθα ζημζπεία, 

ηάεεηα ζηδκ υρδ ή οπυ ηθίζδ, ηαεχξ ηζξ χνεξ πμο δέπμκηαζ ηζξ δθζαηέξ αηηίκεξ, μ ήθζμξ 

ανίζηεηαζ παιδθά. 
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Δηθφλα 24: Μνξθέο πεξζίδσλ γηα αλαηνιηθή θαη δπηηθή φςε(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 51) 

 

 

Δηθφλα 25: Υάξαμε ησλ γσληψλ γηα πιήξε ή 50% ζθίαζε, γηα θαηαθφξπθα, θάζεηα(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-

5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 56) 

 

Σέθμξ, βζα κμηζμακαημθζηά ή κμηζμδοηζηά πνμζακαημθζζιέκα ακμίβιαηα ηαηαθθδθυηενα 

ζημζπεία ζηίαζδξ εεςνμφκηαζ ηα ζοκδοαζιέκα ηαηαηυνοθα ηαζ μνζγυκηζα ζημζπεία ζηίαζδξ, οπυ 

ιμνθή εζπάναξ. Ζ δζάηαλδ αοηχκ ηςκ πενζίδςκ ελανηάηαζ απυ ηδ εέζδ ημο ήθζμο ημοξ εενζκμφξ 

ιήκεξ, υπμο πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημοξ δθζαημφξ πάνηεξ. 
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Δηθφλα 26: Μνξθέο πεξζίδσλ γηα λνηηαλαηνιηθή θαη λνηηνδπηηθή φςε(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 52) 

 

 

Δηθφλα 27: θίαζε κε νξηδφληηεο θαη θαηαθφξπθεο πξνεμνρέο (Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 57) 

 

Πεγή θεηκέλνπ: 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 49-57 
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 Πχξγνο αεξηζκνχ 

Ο πφνβμξ αενζζιμφ είκαζ ιζα ηαηαζηεοή, δ μπμία ααζίγεζ ηδ θεζημονβία ζημ θαζκυιεκμ ημο 

θοζζημφ εθηοζιμφ. Ο εενιυξ αέναξ ηζκείηαζ πνμξ ηα ρδθυηενα ζηνχιαηα,δδιζμονβχκηαξ νεφια 

πμο μδδβεί ηδ εενιυηδηα έλς απυ ημκ ηαημζηήζζιμ πχνμ.  

Με ημκ ζοκδοαζιυ ημο πφνβμο αενζζιμφ, ηαζ ακμζβιάηςκ ημπμεεηδιέκςκ ηαηάθθδθαχζηε 

κα δέπμκηαζ ηα ροπνά νεφιαηα, δδιζμονβμφιε ιζα νμή αένα, υπμο ελάβεζ εενιυ αένα 

εζζάβμκηαξ ροπνυ. 

ε πενζμπέξ ιε έκημκμοξ ακέιμοξ ηαηαζηεοάγμοιε πφνβμοξ, πμο πνμελέπμοκ απυ ημ 

ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο ηαζ ημπμεεημφιε άκμζβια ζημκ πφνβμ πνμξ ηδκ ζδιακηζηή ηαηεφεοκζδ ημο 

ακέιμο,χζηε κα ηαηεοεφκεζ ηα ροπνά νεφιαηα αένα ιέζα ζημκ ηαημζηήζζιμ πχνμ. 

ημ ζφζηδια αοηυ ιπμνεί κα εκζςιαηςεεί ακειζζηήναξ ζημ ρδθυηενμ ιένμξ ημο, χζηε ζε 

πενίπηςζδ παιδθχκ νεοιάηςκ κα ζοκεπίγεηαζ δ νμή ημο αένα ζημ ηηίνζμ. 

 

Δηθφλα 28: Λεηηνπξγία πχξγνπ αενζζιμφ (Πδβή: 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm) 

 

Πεγή: 

Κέκηνμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm 

 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm
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 Ζιηαθή θακηλάδα 

Ζ δθζαηή ηαιζκάδα είκαζ ιία ηαηαζηεοή, πμο εηιεηαθθεφεηαζ ηδκ εκίζποζδ ημο θοζζημφ 

εθηοζιμφ θυβς εενιυηδηαξ. Πνυηεζηαζ βζα ιία ηαιζκάδα, δ μπμία έπεζ οαθμπίκαηα ζηδ κυηζα 

πθεονά ηδξ ηαζ πενζίδεξ ζημ ακχηενμ ζδιείμ ζηδκ ίδζα πθεονά. 

Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία δζαπενκυκηαξ ημκ οαθμπίκαηα, εενιαίκεζ ημ εζςηενζηυ ηδξ 

ηαιζκάδαξ. Ο αέναξ πμο ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηαιζκάδαξ ηαζ οαθμζηαζίμο, εενιαίκεηαζ ηαζ εκ 

ζοκεπεία απμιαηνφκεηαζ, θυβς ημο θοζζημφ εθηοζιμφ, απυ ηδκ πενζίδα ζημ ακχηενμ ζδιείμ 

ηδξ. Με ηδκ απμιάηνοκζδ ημο εενιμφ αένα δδιζμονβείηαζ νεφια ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηαημζηήζζιμο πχνμο. 

Ζ δθζαηή ηαιζκάδα είκαζ ζδακζηή βζα πενζμπέξ ιε έκημκδ οβναζία ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ, 

ηαεχξ ζοιαάθθεζ απμηεθεζιαηζηά ζηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ απυ ημκ εζςηενζηυ πχνμ. 

 

 

Δηθφλα 29: Λεηηνπξγία ειηαθήο θακηλάδαο(Πδβή: 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm) 

Πεγή: 

Κέκηνμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_fysikos_aerismos.htm
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 Τπφζθαθεο ήΖκηυπφζθαθεο θαηαζθεπέο 

Σμ πχια, θυβς ηδξ ιεβάθδξ εενιζηήξ ημο αδνάκεζαξ, πνμζθένεζ πμθφ ηαθά εενιζηά 

απμηεθέζιαηα. ε πενζμπέξ ιε λδνυ ηαζ εενιυ ηθίια ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί, ζε επζθεβιέκμ 

αάεμξ, δδιζμονβχκηαξ οπυζηαθεξ ή διζτπυζηαθεξ ηαηαζηεοέξ.  

Βαζζηά ηνζηήνζα βζα κα επζθεβεί δ ηαηαζηεοή οπυζηαθμο ή διζτπυζηαθμο ηηζνίμο, είκαζ 

ημ ακάβθοθμ, δ ηθίζδ ηαζ δ ζφζηαζδ ημο εδάθμοξ ηαεχξ ηαζ δ πνήζδ ημο εηάζημηε ηηζνίμο. 

Σμ ηαθμηαίνζ, ημ έδαθμξ έπεζ πμφ παιδθυηενδ εενιμηναζία απ’ υηζ ημ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ, μπυηε ζε επαθή ιε ημ ηηζνζαηυ ηέθοθμξ απμννμθά ηδ εενιυηδηα απυ ημ ηηίνζμ. ε 

πενζμπέξ ιε πμθφ εενιά ηαθμηαίνζα, ημ οπυζηαθμ ή διζτπυζηαθμ ιένμξ ημο ηηζνίμο ζοκζζηάηαζ 

κα παναιέκεζ αιυκςημ. 

Δκ ακηζεέζεζ,ημκ πεζιχκα, ζηα ζδιεία επαθήξ ημο ηηζνίμο ιε ημ έδαθμξ, ειπμδίγμκηαζ μζ 

εενιζηέξ απχθεζεξ ημο ηηζνίμο πνμξ ημ ροπνυ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. ε πενζμπέξ ιε πμθφ 

ροπνυ πεζιχκα ζοκζζηάηαζ ιυκςζδ ημοηηζνίμο, χζηε κα απμθεοπεμφκ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ 

ημ έδαθμξ. 
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Δηθφλα 30: Σνκή ηκήκαηνο ηνπ Οηθηζκνχ ηεο Οίαο – αληνξίλε(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 58) 

 

 

Πεγέο θεηκέλνπ: 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 58 

 

Κέκηνμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_psixi_edafous.htm 

 

 Γηπιή επηδεξκίδα ή δηπιφ θέιπθνο 

Ζ δζπθή επζδενιίδα ή δζπθυ ηέθοθμξ, είκαζ ιζα ζπεηζηά ηαζκμφνζα ιέεμδμξ θοζζημφ 

δνμζζζιμφ, δ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε ηαηαζηεοέξ απυ βοαθί. Υνδζζιμπμζείηαζ, ηονίςξ, 

βζα ηδκ απαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ ηαηαζηεοήξ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ακακέςζδ 

ημο αέναημο ηηζνίμο. 

Ζ ανπή θεζημονβίαξ ηδξ είκαζ δ ίδζα ιε αοηή ηδξ δθζαηήξ ηαιζκάδαξ,πμο εηιεηαθθεφεηαζ  

ηδκ εκίζποζδ ημο θοζζημφ εθηοζιμφ θυβς εενιυηδηαξ. Ζ ηαηαζηεοή αοηή απμηεθείηαζ απυ δφμ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_psixi_edafous.htm


Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 52 
 

βοάθζκεξ επζθάκεζεξ, μζ μπμίεξ απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ, χζηε κα ηζκείηαζ μ αέναξ ακάιεζά ημοξ. Γζα 

ηδκ απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ απαζημφκηαζ εονίδεξ ζημ ηαηχηενμ ηαζ ζημ 

ακχηενμ ζδιείμ ηδξ ηαηαζηεοήξ, χζηε ακ ιπμνεί,κα δδιζμονβδεεί νεφια ιεηαλφ ηςκ βοάθζκςκ 

επζθακεζχκ.  

Ακαθοηζηυηενα, μζ δθζαηέξ αηηίκεξ δζενπυιεκεξ ημο ελςηενζημφ οαθμπίκαηα εενιαίκμοκ 

ημκ αένα, πμο είκαζ παβζδεοιέκμξ ιεηαλφ ηςκ οαθμζηαζίςκ. Ο εενιυξ αέναξ ακεααίκεζ ζε 

ορδθυηενα επίπεδα ηαζ θυβς ημο εθηοζιμφ, απμιαηνφκεηαζ απυ ηδκ πενζίδα ημο ρδθυηενμο 

ζδιείμο. Λυβς ηδξ απμιάηνοκζδξ ημο εενιμφ αένα, ροπνυηενμξ αέναξ εζζένπεηαζ απυ ηδκ 

πενζίδα ημο παιδθυηενμο ζδιείμο ιε απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία νεφιαημξ αένα. 

ε ηέημζμο είδμοξ ηαηαζηεοέξ απαζηείηαζ δ ζηίαζδ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ, χζηε κα 

απμθεοπεεί δ απεοεείαξ πνυζπηςζδ ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαηαζηεοήξ, υπςξ 

ηαζ ημ θαζκυιεκμ ηδξ εάιαςζδξ. Ζ ηαθφηενδ ζηίαζδ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδ πνήζδ 

ζηζάζηνςκ ηαζ πενζίδςκ ζημ ηεκυ ιεηαλφ ηςκ δφμ βοάθζκςκ επζθακεζχκ.  

 

 

Δηθφλα 31: Γηπιή επηδεξκίδα ή δηπιφ θέιπθνο(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 64) 
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Πεγή: 

https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/3-pathetika-eliaka-systemata-thermanses 

 

 Αεξηδφκελν θέιπθνο 

Σμ αενζγυιεκμ ηέθοθμξ είκαζ ιζα ηαηαζηεοή, πμο ιπμνεί κα εθανιμζηεί ηυζμ ζηδκ μνμθή 

ιίαξ ηαηαζηεοήξ υζμ ηαζ ζημοξ ελςηενζημφξ ηδξ ημίπμοξ. Πνυηεζηαζ βζα ιία ηαηαζηεοή δζπθμφ 

ηεθφθμοξιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηοηθμθμνεί αέναξ.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφημ αενζγυιεκμ ηέθοθμξ αμδεάεζ υπζ ιυκμ ζηδκ απαβςβή 

ημο εενιμφ αένα απυ ημ εζςηενζηυ ημο πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, αθθά ηαζ ζηδ ζηίαζδ ημο 

ηεθφθμοξ ηαεχξ ηαζ ζηδ ιείςζδ ηδξ εενιζηήξ επζαάνοκζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

Σμοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ ημ αενζγυιεκμ ηέθοθμξ ζοκεζζθένεζ ζηδκ εενιζηή πνμζηαζία ημο 

ηηζνίμο, εθυζμκ μ αέναξ πμο ηοηθμθμνεί εκηυξ ηςκ δφμ ημίπςκ, έπεζ ιζηνυηενδ ηαπφηδηα απυ 

αοηή ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 

Γζα ηδκ ηαθφηενδ θεζημονβία ημο αενζγυιεκμο ηεθφθμοξ απαζηείηαζ δ απμηεθεζιαηζηή 

εενιμιυκςζδ ημο εζςηενζημφ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 

https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/3-pathetika-eliaka-systemata-thermanses
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Δηθφλα 32: Αεξηδφκελν δνκηθφ ζηνηρείν πξφζνςεο θαη νξνθήο(Πδβή: 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/thermiki_prostasia_kelyfous_aerizomeno_kelyfos.htm) 

 

Πεγή: 

(Γηαδίθηπν): 

Κέκηνμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/thermiki_prostasia_kelyfous_aerizomeno_kelyfos.htm 

 

 Δμάηκηζε άκεζε ή έκκεζε 

Μέζς ηδξ ελάηιζζδξ, άιεζδξ ή έιιεζδξ, ιπμνμφιε κα επζηφπμοιε θοζζηυ δνμζζζιυ ημο 

εζςηενζημφ ιίαξ ηαηαζηεοήξ. Κφνζμ ιέζμ επίηεολδξ ηδξ ελάηιζζδξ είκαζ μζ επζθάκεζεξ κενμφ, μζ 

πφνβμζ δνμζζζιμφ αθθά ηαζ δ αθάζηδζδ ιέζς ηδξ ελαηιζζμδζαπκμήξ. 

ε πενζμπέξ ιε ηθίια λδνυ ηαζ εενιυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ εενζκχκ ιδκχκ, μζ επζθάκεζεξ 

κενμφ, βζα ηδκ επίηεολδ δνμζζζιμφ, είκαζ ζδακζηέξ, ηαεχξ ημ κενυ δνμζίγεζ απμηεθεζιαηζηά ημ 

πενζαάθθμκ θυβς ηδξ ελάηιζζδξ ημο, αθθά αολάκεζ ηαζ ηδ ζπεηζηή οβναζία. ε παθζά 

παναδμζζαηά ηηίνζα εηιεηαθθεφμκηακ ημ πέναζια εενιχκ νεοιάηςκ πάκς απυ κδζίδεξ κενμφ, 

βζα ηδκ επίηεολδ θοζζημφ δνμζζζιμφ. ηζξ ιένεξ ιαξ πνμζανιυγμοιε ζημκ πχνμ δελαιεκέξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/thermiki_prostasia_kelyfous_aerizomeno_kelyfos.htm
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/thermiki_prostasia_kelyfous_aerizomeno_kelyfos.htm
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κενμφ, έηζζ χζηε μ εενιυξ αέναξ κα πενκάπάκς απυ ηδκ επζθάκεζα ημο κενμφ, κα πνμηαθεί 

ελάηιζζδ, ιε απμηέθεζια κα εζζένπεηαζ ζημκ ηαημζηδιέκμ πχνμ δνμζενυηενμξ. Δάκ ζοκδοαζηεί 

ιάθζζηα ιε ηδκ ηαηαζηεοή δθζαηήξ ηαιζκάδαξ, ηυηε δ απμιάηνοκζδ ημο εενιμφ αένα 

επζηοβπάκεηαζ βνδβμνυηενα. 

Ζ πνήζδ αθάζηδζδξ, απυ ηδκ άθθδ, είκαζ ζδακζηή βζα ηδκ επίηεολδ θοζζημφ δνμζζζιμφ, 

ηαεχξ ζοιαάθθεζ ζηδκ απμννυθδζδ ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ ιεζχκμκηαξ ηδ εενιμηναζία ιέζς 

ηδξ ελαηιζζμδζαπκμήξ.  

 

 

Δηθφλα 33: Φπζηθή ςχμε θηεξίνπ κέζσ εμάηκηζεο λεξνχ ηελ εκέξα θαη αθηηλνβνιία(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-

5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 71) 

 

 

Δηθφλα 34: Γξνζηζκφο κε εμάηκηζε απφ πχξγν ςχμεο, πνπ ελδείθλπηαη γηα θπζηθφ δξνζηζκφ(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 

20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 71) 
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Δηθφλα 35: Φπζηθφο αεξηζκφο κέζσ εμάηκηζεο λεξνχ θαη ρξήζε ειηαθήο θακηλάδαο γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ 

αεξηζκνχ(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 

2011, ζεθίδα 72) 

 

Πεγή θεηκέλνπ: 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 71-72 

 

 

 

 Μεηαιιηθφο αθηηλνβνιεηήο 

Σμ ζφζηδια αοηυ απμηεθείηαζ απυ ιία αοθαηςηή, δζπθή, ιεηαθθζηή πθάηα, δ μπμία 

ανίζηεηαζ ημπμεεηδιέκδ ζηδκ μνμθή ημο ηηζνίμο. ηδκ ελςηενζηή ηδξ πθεονά είκαζ 

ακαηθαζηζηή, εκχ ζηδκ εζςηενζηή ηδξ πθεονά έπεζ εενιμιμκςηζηή επίζηνςζδ. Ζ ιεηαθθζηή 

πθάηα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, αηηζκμαμθεί ιεβάθα πμζά εενιζηήξ εκένβεζαξ. Μέζα ζημ 

ζφζηδια ημο αηηζκμαμθδηή, ιε ηδ αμήεεζα ιδπακζηχκ ιέζςκ, δζμπεηεφεηαζ εενιυξ αέναξ απυ ημ 

εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Πενκχκηαξ ιέζα απυ ημ ζφζηδια ηαζ ενπυιεκμξ ζε επαθή ιε ηδκ ροπνή 

ελςηενζηή επζθάκεζα, μ αέναξ ρφπεηαζ ηαζ δζμπεηεφεηαζ πάθζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο.  
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ε πενζμπέξ ιε δοκαηά νεφιαηα αένα, ημ ζφζηδια ηαθφπηεηαζ απυ έκα επζπνυζεεημ θφθθμ 

πμθοαζεοθεκίμο, δζαπεναηυ απυ ηδκ οπένοενδ αηηζκμαμθία, ημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ ζε απυζηαζδ 

πενίπμο 5cm. Οοζζαζηζηά, ημ πμθοαζεοθέκζμ εθαπζζημπμζεί ηδκ επαθή ηδξ ροπνήξ επζθάκεζαξ 

ημο  αηηζκμαμθδηή ιε ημκ εενιυ αένα ημο πενζαάθθμκημξ, μπυηε πενζμνίγεηαζ δ αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ημο.  

 Σμ ζφζηδια αοηυ είκαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηυ ζε πενζμπέξ ιε εενιυ ηαζ λδνυ ηθίια 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ. 

 

Δηθφλα 36: χζηεκα δξνζηζκνχ δψκαηνο κε ρξήζε αθηηλνβνιεηή(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 69) 

 

 

Δηθφλα 37: χζηεκα δξνζηζκνχ νξνθήο κε αθηηλνβνιεηή(Πδβή: 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_nyxterini_aktinobolia.htm) 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_nyxterini_aktinobolia.htm
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Πεγή θεηκέλνπ: 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 68-69 

Κέκηνμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_nyxterini_aktinobolia.htm 

 

 Φπηεκέλν δψκα 

Σα θοηειέκα δχιαηα πςνίγμκηαζ ζε ηνείξ ηαηδβμνίεξ, μζ μπμίεξ είκαζ ημ εηηαηζηυ 

θοηειέκμ δχια, ημ εκηαηζηυ θοηειέκμ δχια ηαζ ημ διζεκηαηζηυ θοηειέκμ δχια. Οζ ααζζηέξ 

δζαθμνέξ ημοξ ανίζημκηαζ ζημ πάπμξ ημο πχιαημξ, πμο δζαζηνχκεηαζ ηαζ ζημ είδμξ ηδξ θφηεοζήξ 

ημοξ. Βαζζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδκ επζθμβή ημο είδμοξ ημο θοηειέκμο δχιαημξ πμο εα 

πνδζζιμπμζήζμοιε είκαζ δ ζηαηζηή ακημπή ηδξ πθάηαξ ημο δχιαημξ. 

Σμ εηηαηζηυ θοηειέκμ δχια πνδζζιμπμζείηαζ ζε πενίπηςζδ πμο δ ηαηαζηεοή δεκ είκαζ 

ζπεδζαζιέκδ κα ακηέπεζ επζπνυζεεημ αάνμξ ιεβαθφηενμ απυ 150 kg/m
2
.Σμ πάπμξ ημο ηοιαίκεηαζ 

απυ 10cm έςξ 20cm, εκχ βζα ηδ θφηεοζή ημο πνδζζιμπμζμφκηαζ θοηά παιδθμφ φρμοξ.Ζ 

ηαηαζηεοή ημο είκαζ εφημθδ, εκχ έπεζ παιδθυ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ζοκηήνδζδξ.  

 

Δηθφλα 38: Λεπηνκέξεηα εθηαηηθνχ θπηεκέλνπ δψκαηνο 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_drosismos_nyxterini_aktinobolia.htm
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Σμ εκηαηζηυ θοηειέκμ δχια πνδζζιμπμζείηαζ ζε εθανιμβέξ ηδπμηεπκζηχκ 

δζαιμνθχζεςκπανυιμζεξ ιε ηζξ θοηεφζεζξ ζημ θοζζηυ έδαθμξ. Σμ πάπμξ ημο ηοιαίκεηαζ απυ 

0,45m έςξ 1.20mιεηά απυ ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ ηδξ πθάηαξ, εκχ δ πμζηζθία ηςκ θοηχκ πμο 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ είκαζ πμθφ ιεβάθδ. 

 

Δηθφλα 39: Λεπηνκέξεηα εληαηηθνχ θπηεκέλνπ δψκαηνο 

 

Σμ διζεκηαηζηυ θοηειέκμ δχια είκαζ ιία ζοκδοαζηζηή ηαηδβμνία ηςκ πνμακαθενεέκηςκ, 

ζηδκ μπμία επζηνέπμκηαζ ηδπμηεπκζηέξ εθανιμβέξ, εκχ ηαοηυπνμκα είκαζ εοέθζηημ ηυζμ ζηδ 

ζπεδίαζδ υζμ ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ημο. Πνμτπμεέηεζ ημκ ηαηάθθδθμ ζηαηζηυ ζπεδζαζιυ ηδξ 

πθάηαξ ημο δχιαημξ ηαεχξ ηα θμνηία πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηδκ ηάθορδ ημο είκαζ 100-

270kg/m
2
. Σμ πάπμξ ημο οπμζηνχιαημξ ηοιαίκεηαζ απυ 10cm έςξ 25cm. 
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Δηθφλα 40: Λεπηνκέξεηα εκηεληαηηθνχ θπηεκέλνπ δψκαηνο 

 

2.2.3Παζεηηθά ζπζηήκαηα ηερληθψλ θπζηθνχ θσηηζκνχ 

Ζ πνήζδ ζοζηδιάηςκ θοζζημφ θςηζζιμφ, είκαζ απαναίηδηδ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ 

ηαηαζηεοχκ ηαεχξ δ μπηζηή άκεζδ ηςκ ηαημίηςκ ημοξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή. Έκα ζςζηά 

ζπεδζαζιέκμζφζηδια θοζζημφ θςηζζιμφ πνέπεζ κα: 

 ελαζθαθίγεζ ηδκ πανμπή ηδξ ακαβηαίαξ πμζυηδηαξ θςηζζιμφ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηηζνίμο,  

 ηδ ζςζηή ηαηακμιή ημο θςηζζιμφ ζημ πχνμ, χζηε κα δδιζμονβμφκηαζ ζοκεήηεξ 

μπηζηήξ άκεζδξ, 

 ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα ηδ εένιακζδ ημο πχνμο, 

απμηνέπμκηαξ ηδκ οπενεένιακζδ ημο. 
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Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 85 

 

 Αλνίγκαηα Οξνθήο 

Σα ακμίβιαηα μνμθήξ επζηνέπμοκ ηδκ εζζπχνδζδ ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ θςηυξ, ζε 

ζπέζδ ιε ηα πθεονζηά, ζηα μπμία δζαπέεηαζ μιμζυιμνθα ζημκ πχνμ, πανέπμκηαξ ζοκεήηεξ 

μπηζηήξ άκεζδξ. Παν’ υθα αοηά, δεκ ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηα πθεονζηά ακμίβιαηα,δζυηζ 

θεζημονβμφκ ζοιπθδνςιαηζηά ζε αοηά, ηαεχξ δεκ επζηνέπμοκ μπηζηή επαθή ιε ημ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ. 

Σα ακμίβιαηα μνμθήξ αβαίκμοκ ζε πμθθμφξ ηφπμοξ, χζηε κα ηαθφπημοκ πμζηίθεξ 

ηαηαζηεοαζηζηέξ ηαζ ανπζηεηημκζηέξ ακάβηεξ. Έηζζ, ζοκακηάιε ακμίβιαηα μνμθήξ μνζγυκηζα, 

ηαηαηυνοθα ή ηεηθζιέκα, επίπεδα ή ηαιποθυιμνθα, οπενορςιέκα ή ζοκεπίπεδα, ιε 

απμηέθεζια κα ηαθφπηεηαζ δ εηάζημηε ακάβηδ θςηζζιμφ ημο εζςηενζημφ πχνμο. 

Σα ακμίβιαηα μνμθήξ εθανιυγμκηαζ ζε ιμκχνμθα ηηίνζα ή ζημκ ηεθεοηαίμ υνμθμ 

πμθοχνμθςκ ηαηαζηεοχκ. 
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Δηθφλα 41: Γηάθνξεο δηαηάμεηο αλνηγκάησλ νξνθήο(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ 

ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 96) 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 95-96 
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 Αίζξηα 

Σα αίενζα αεθηζχκμοκ ηζξ ζοκεήηεξ θοζζημφ θςηζζιμφ, ζδζαίηενα ζε ιεβάθα ηηίνζα, ηαεχξ 

επζηνέπμοκ ζηδκ θςηεζκή αηηζκμαμθία κα εζζέθεεζ ζηζξ ηεκηνζηέξ γχκεξ ημο ηηζνίμο, αμδεχκηαξ  

ζηδκ αφλδζδ ηδξ ζηάειδξ θςηζζιμφ ημο πχνμο ηαζ πανέπμκηαξ δζάποημ θςξ, ημ μπμίμ 

ηαηακέιεηαζ μιμζυιμνθα ζημκ ηαημζηίζζιμ πχνμ. 

Ζ έκηαζδ θςηζζιμφ ζημ πχνμ ελανηάηαζ απυ ηα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ημο αζενίμο 

ηαζ ηα μπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ επζθακεζχκ ημο, υπςξ δ ακαηθαζηζηυηδηα ηςκ δμιζηχκ 

οθζηχκ πμο ημ απμηεθμφκ ηαζ ηα μπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ οαθμπζκάηςκ πμο ανίζημκηαζ ζημ 

πχνμ. Γζα ηδ αέθηζζηδ απυδμζδ ηςκ αζενίςκ πνέπεζ κα ζοκοπμθμβίγμκηαζ, ιαγί ιε ηδ ζοκμθζηή 

εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ημο ηηζνίμο, ηαζ μζ επζδυζεζξ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ. 

 

 

Δηθφλα 42: Αίζξην(Πδβή: http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_fotismos_aithria.htm) 

 

Πεγή: 

Κέκηνμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_fotismos_aithria.htm 

 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_fotismos_aithria.htm
http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_fotismos_aithria.htm


Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 64 
 

 Καλάιηα θσηηζκνχ ή θσηεηλνί αγσγνί ή θσηνζσιήλεο 

Οζ θςημζςθήκεξ είκαζ ηαηαζηεοέξ, μζ μπμίεξ εζζάβμοκ θχξ απυ ηδκ μνμθή ζε ζημηεζκά 

ζδιεία ημο ηηζνίμο, ακελάνηδηα απυ ημ φρμξ ημο μνυθμο ζημ μπμίμ ανίζηεηαζ.  

Ακαθοηζηυηενα, πνυηεζηαζ βζα ζςθήκεξ επζζηνςιέκμοξ ιε ακαηθαζηζηυ οθζηυ, υπςξ 

ηαενέθηεξ ή εθάζιαηα αθμοιζκίμο ζημ εζςηενζηυ ημοξ, εκχ δζαεέημοκ δζαθακή ηαθφιιαηα ηαζ 

ζηα δφμ ημοξ άηνα. Οζ δζαζηάζεζξ ημοξ ηοιαίκμκηαζ απυ 0,50*0,50mέςξ 2.00*2.00m ηαζ 

δζαηάζζμκηαζ ηαηαηυνοθα ή απμηεθμφκηαζ ηαζ απυ ηιήιαηα οπυ ηθίζδ. Σμ ιέβζζημ φρμξ πμο 

ιπμνμφκ κα έπμοκ βζα ορδθή απυδμζδ, είκαζ ηα 10,00m, ηαεχξ υζμ αολάκεηαζ ημ φρμξ ημοξ 

ιεζχκεηαζ δ έκηαζδ ημο θςηυξ πμο εζζάβμοκ ζημ πχνμ. 

Ζ απυδμζδ ηςκ θςημζςθήκςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ έκηαζδ ημο θςηζζιμφ ζημ επίπεδμ 

αοημφ, ημ φρμξ ηδξ ηνμπζάξ ημο ήθζμο, ηαεχξ ηαζ απυ ημ οθζηυ ηδξ επίζηνςζήξ ημοξ ηαζ ηδ 

βεςιεηνία ημοξ. Με ημκ ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ ημοξ, μζ θςημζςθήκεξ ιπμνμφκ κα ζοκεζζθένμοκ 

ζημκ θοζζηυ αενζζιυ ημο ηηζνίμο. 

 

 

Δηθφλα 43: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ιεηηνπξγίαο θσηνζσιήλα(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 106) 
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Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 106 

 

 Φσηαγσγνί 

Μία παναθθαβή ηςκ θςημζςθήκςκ είκαζ μζ θςηαβςβμί. Πνυηεζηαζ βζα αβςβμφξ, μζ μπμίμζ 

δζαπενκμφκ ηάεεηα ημ ηηίνζμ, χζηε κα ιεηαδίδεηαζ ημ θχξ ζε υθμοξ ημοξ μνυθμοξ. Σμ θχξ πμο 

εζζένπεηαζ ζε αοημφξ, δζαπέεηαζ ιέζς δζαποηζηχκ ηγαιζχκ ηαηάθθδθδξ βεςιεηνίαξ. Λυβς ηδξ 

δοζημθίαξ πνμζανιμβήξ ημοξ ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα, ηαεχξ απαζημφκηαζ αθθαβέξ ζηα ακμίβιαηα 

βζα ηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ηαζκμφνζεξ ηαηαζηεοέξ. 

 

 

Δηθφλα 44: Φσηαγσγφο(Πδβή: http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/2693/3/argyrakim_bioclimatic.pdf) 

 

Πεγή: 

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/2693/3/argyrakim_bioclimatic.pdf 
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 Ζιηνζηάζηα 

Πνυηεζηαζ βζα έκα ζφζηδια ηαηυπηνςκ, ημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ ζημ δχια ημο ηηζνίμο. 

Σμπμεεηείηαζ ηαηάθθδθα, χζηε ηα ηάημπηνα κα ζοθθέβμοκ ηδ ιέβζζηδ πμζυηδηα θοζζημφ θςηυξ, 

ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ηαζ ηδκ χνα ηδξ διέναξ. Ζ απυδμζή ημοξ ιεβζζημπμζείηαζ ζε ζοκδοαζιυ 

ιε θςημζςθήκεξ ή θςηαβςβμφξ, ηαεχξ ιπμνμφκ κα νοειζζημφκ, χζηε κα ηαηεοεφκμοκ ημ θςξ 

πάκς ημοξ, εκζζπφμκηάξ ημ ηαζ ιεηαθένμκηάξ ημ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. 

 

 

Δηθφλα 45: Υξήζε ειηνζηαζίσλ γηα θπζηθφ θσηηζκφ(Πδβή: 

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/2693/3/argyrakim_bioclimatic.pdf) 

 

Πεγή: 

 

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/2693/3/argyrakim_bioclimatic.pdf 
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 Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά 

Σα πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα, χζηε κα δζαεθμφκ ηδκ 

πνμζπίπημοζα ζε αοηάδθζαηή αηηζκμαμθία, ηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή ημοξ δμιή κα 

ιπμνμφκ κα αθθάλμοκ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ ή ηαζ κα απμηνέρμοκ πθήνςξ ηδκ είζμδμ ηδξ ζημκ 

ηαημζηίζζιμ πχνμ. Λυβς ηδξ διζδζαθακμφξ θφζδξ ημοξ δεκ ζοκζζηάηαζ δ ημπμεέηδζή ημοξ ζηζξ 

πθεονέξ πμο δ μπηζηή επζημζκςκία ιε ημκ ελςηενζηυ πχνμ είκαζ επζεοιδηή. 

 

 

Δηθφλα 46: Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά(Πδβή: 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_fotismos_prismatika.htm) 

 

 

Πεγή: 

Κέκηνμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

http://www.cres.gr/energy_saving/Ktiria/fysikos_fotismos_prismatika.htm 
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 Ράθηα Φσηηζκνχ 

Σα νάθζα θςηζζιμφ είκαζ επίπεδα ή ηαιπφθα ζημζπεία, ημπμεεηδιέκα ζηα ακμίβιαηα, 

πάκς απυ ηδ βναιιή μνάζεςξ, χζηε κα ιδκ ειπμδίγεηαζ δ μπηζηή επαθή ιε ημ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ.  

Ζ άκς επζθάκεζά ημοξ είκαζηαημπηνζηή ή πνμηαθεί δζάποζδ ημο θςηυξ. ε αοηή ηδκ 

επζθάκεζα ακαηθάηαζ δ πνμζπίπημοζα δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ μδδβείηαζ ζηδκ μνμθή ημο 

εζςηενζημφ πχνμο, απ’ υπμο ηαζ δζαπέεηαζ μιμζυιμνθα ζε αοηυκ. 

Ζ ηάης πθεονά ημοξ ακαηθά ,επίζδξ, ηζξ θςηεζκέξ δέζιεξ πμο ακαηθμφκηαζ ζημ έδαθμξ, 

αεθηζχκμκηαξ ημκ θοζζηυ θςηζζιυ ημο πχνμο.  

Με ημ ηαηάθθδθμ πθάημξ ιπμνμφκ κα πνδζζιεφζμοκ ζακ ζηίαζηνα βζα ημ ηιήια ημο 

ακμίβιαημξ, πμο ανίζηεηαζ ηάης απυ αοηά. Σα νάθζα θςηζζιμφ ηαηαζηεοάγμκηαζ ζηδκ 

εζςηενζηή ή ελςηενζηή πθεονά ή εηαηένςεεκ ημο οαθμζηαζίμο ηαζ απμηεθμφκ ημιιάηζ ημο 

ανπζηεηημκζημφ ζπεδζαζιμφ. 

 

 

Δηθφλα 47: Αλαθιαζηηθά ξάθηα, εμσηεξηθά θαη εθαηέξσζελ ηνπ αλνίγκαηνο(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 104) 
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Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 103-104 

 

 Αλαθιαζηηθέο πεξζίδεο 

Πνυηεζηαζ βζα πενζίδεξ ημπμεεηδιέκεξ εζςηενζηά ή ελςηενζηά ημο οαθμζηαζίμο. Ζ άκς 

πανεζά ημοξ είκαζ ακαηθαζηζηή, αολάκμκηαξ ηδκ έκηαζδ ημο θςηυξ πμο εζζένπεηαζ ζημ πχνμ. 

Σαοηυπνμκα ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ ζοκεήηεξ ζηζαζιμφ, ηαεχξ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ νφειζζδ 

ειπμδίγμοκ ημ έκημκμ θχξ ημο ηαθμηαζνζμφ κα εζζέθεεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ηαζ κα 

πνμηαθέζεζ, ηδ εκμπθδηζηή βζα ημκ πνήζηδ ημο πχνμο, εάιαςζδ. 

 

 

Δηθφλα 48: Γηάθνξεο δηαηάμεηο πεξζίδσλ κε αλαθιαζηηθή ηελ άλσ παξεηά ηνπο (Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, 

«ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 105) 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, 

Ηακμοάνζμξ 2011, ζεθίδα 104-105 
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2.3 Δλεξγεηηθά ζπζηήκαηα: 

2.3.1 Θεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

Σα εενιζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ δθζαηή εκένβεζα,χζηε κα πανάλμοκ 

εενιυηδηα. Γζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ιεηαηνμπήξ αοηήξ πνδζζιμπμζμφιε δζάθμνμοξ ηφπμοξ δθζαηχκ 

ζοθθεηηχκ, μζ μπμίμζ παβζδεφμοκ ηδκ πνμζπίπημοζα δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ ηδκ ιεηαηνέπμοκ 

ζε εενιυηδηα. 

Ζ εενιζηή εκένβεζα πμο πανάβεηαζ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ εένιακζδ ημο γεζημφ 

κενμφ πνήζδξ (ΕΝΥ), ηδ εένιακζδ ή ηαζ ηδκ ρφλδ πχνςκ (δθζαηυξ ηθζιαηζζιυξ), είηε 

ιειμκςιέκα είηε ηαοηυπνμκα. 

ηακ δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βίκεηαζ απυ ζοζηήιαηα, πμο πενζθαιαάκμοκ 

ζοιααηζηυ εκενβεζαηυ ελμπθζζιυ, υπςξ ακηθίεξ ή ηοηθμθμνδηέξ, βζα ηδκ εηιεηάθθεοζή ηδξ, 

ηυηε ηα ζοζηήιαηα αοηά μκμιάγμκηαζ εκενβδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα. 

Ακαθοηζηυηενα, ηα εκενβδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα πενζθαιαάκμοκ ζοζηήιαηα ζοθθμβήξ 

ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ, ζοζηήιαηα απμεήηεοζδξ, αμδεδηζηυ ζφζηδια παναβςβήξ 

εενιυηδηαξεκχ ζε ιεβαθφηενεξ ηαηαζηεοέξ απαζημφκηαζ ηοηθμθμνδηέξ ή ακηθίεξ ηαζ 

ζοζηήιαηα εθέβπμο βζα ηδ ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ ζημ δίηηομ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. 

Οζ δθζαημί ζοθθέηηεξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: ζημοξ επίπεδμοξ δθζαημφξ ηαζ ζημοξ 

ζοβηεκηνςηζημφξ.  

Οζ επίπεδμζ δθζαημί ζοθθέηηεξ ημπμεεημφκηαζ ιε ηαηάθθδθδ ηθίζδ ηαζ πνμζακαημθζζιυ, 

έηζζ χζηε κα πνμζθαιαάκμοκ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή έκηαζδ ηδξ πνμζπίπημοζαξ ζε αοημφξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ. Ζ νφειζζή ημοξ βίκεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ επμπζηή πνήζδ ημοξ, ακ ηαζ ζοκήεςξ 

παναιέκμοκ ζηαεενμί. 
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Δηθφλα 49: Δπίπεδνη ειηαθνί ζπιιέθηεο, (a) κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζηαζεξή θιίζε, (b) κε άμνλα ειεπζεξίαο 

(αδηκνχζην) θαη ζηαζεξή θιίζε, (c) κε δχν άμνλεο ειεπζεξίαο (αδηκνχζην, ειηαθφ ήςνο)(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, 

«ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 9) 

 

 

Οζ ζοβηεκηνςηζημί ζοθθέηηεξ ηζκμφκηαζ αημθμοεχκηαξ ηδκ πμνεία ημο ήθζμο, ηζκμφιεκμζ 

βφνς απυ έκακ ή δφμ άλμκεξ εθεοεενίαξ. οθθέβμοκ ηδκ πνμζπίπημοζα δθζαηή αηηζκμαμθία 

ιέζς ακάηθαζδξζε έκα ζδιείμ εζηίαζδξ. Τπάνπμοκ δφμ είδδ ζοβηεκηνςηζηχκ ζοθθεηηχκ, μζ 

ζοβηεκηνςηζημί ζοθθέηηεξ βναιιζημφ ηφπμο ηαζ μζ ζοβηεκηνςηζημί ζοθθέηηεξ ζδιεζαηήξ 

εζηίαζδξ. Βαζζηή δζαθμνά ημοξ είκαζ ημ ζδιείμ εζηίαζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Οζ 

ζοβηεκηνςηζημί ζοθθέηηεξ βναιιζημφ ηφπμο ζοβηεκηνχκμοκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ζε 

ζςθήκεξ ηοηθμθμνίαξ εενιαπαβςβμφ νεοζημφ, πμο δζαηνέπμοκ ημ ζδιείμ εζηίαζδξ ηαηά ιήημξ 

ηςκ ζοθθεηηχκ. 

Οζ ζοβηεκηνςηζημί ζοθθέηηεξ ζδιεζαηήξ εζηίαζδξ ζοβηεκηνχκμοκ ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ζε έκα ζδιείμ εζηίαζδξ ιέζς ηςκ, ιεβάθδξ δζαιέηνμο, ηαηυπηνςκ, ηςκ μπμίςκ 

δζαεέημοκ. Ζ εζηίαζδ ηδξ πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βίκεηαζ ζε έκα δμπείμ, πμο 

πενζέπεζ ζςθήκεξ ζε ζπεζνμεζδή δζάηαλδ, ζημοξ μπμίμοξ ανίζηεηαζ ημ εενιαπαβςβυ ιέζμ. 
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Δηθφλα 50: πγθεληξσηηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο (α) γξακκηθνχ ηχπνπ κε έλαλ άμνλα ειεπζεξίαο (αλαηνιή- δχζε), 

(b) γξακκηθνχ ηχπνπ κε δχν άμνλεο ειεπζεξίαο, (c) ζεκεηαθήο εζηίαζεο κε δχν άμνλεο ειεπζεξίαο(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, 

«ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 9) 

 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 7-10 

 

 Δπίπεδνο ειηαθφο ζπιιέθηεο 

Ο ηφπμξ ζοθθέηηδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζοκδεέζηενα, ζε ηαηαζηεοέξ βζα ηδκ παναβςβή 

γεζημφ κενμφ πνήζδξ (ΕΝΥ), είκαζ μ επίπεδμξ δθζαηυξ ζοθθέηηδξ. Δηιεηαθθεφεηαζ ηδκ άιεζδ 

δθζαηή αηηζκμαμθία, ηζξ διένεξιε δθζμθάκεζα, αθθά ηαζ ηδ δζάποηδ δθζαηή αηηζκμαμθία, ηζξ 

διένεξ ιε κεθχζεζξ αθθά ιε παιδθυηενδ απμδυζδ. Οζ επίπεδμζ δθζαημί ζοθθέηηεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εθανιμβέξ, ζηζξ μπμίεξ  απαζημφκηαζ παιδθέξ εενιμηναζίεξ απυ 50
μ
C έςξ 

80
μ
C. Γζα ηδ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ έκηαζδξ ηδξ εηιεηαθθεφζζιδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, μζ δθζαημί 

ζοθθέηηεξ νοειίγμκηαζ, έηζζ χζηε δ άιεζδ δθζαηή αηηζκμαμθία κα πνμζπίπηεζ πάκς ημοξ υζμ ημ 

δοκαηυκ πζμ ηάεεηα. 

Σα ηιήιαηα πμο απανηίγμοκ έκακ επίπεδμ δθζαηυ ζοθθέηηδ είκαζ μ απμννμθδηήξ, ημ 

ηάθοιια, δ εενιμιυκςζδ ημο απμννμθδηή, ηαζ ημ πθαίζζμ ημο ζοθθέηηδ. 
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Ο απμννμθδηήξ απμηεθείηαζ απυ ηδκ απμννμθδηζηή επζθάκεζα, πάθηζκδ ή αθμοιζκέκζα ιε 

επζθεηηζηή ααθή, ηαζ ημοξ ζςθήκεξ, ζοκήεςξ πάθηζκμζ, απυ υπμο πενκάεζ ημ εενιαπαβςβυ 

νεοζηυ. Ο απμννμθδηήξ έπεζ πνχια ιαφνμ, χζηε κα εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ ακηακαηθάζεζξ πνμξ 

ημ πενζαάθθμκ. 

Σμ ηάθοιια απμηεθείηαζ απυ ιία δζαθακή επζθάκεζα ηαζ μ ααζζηυξ ημο νυθμξ είκαζ δ 

ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. οκήεςξ, πνδζζιμπμζείηαζ απθυ 

ηγάιζ, πάπμοξ ημοθάπζζημκ 3mm, εκχ ζε πενζμπέξ ιε έκημκα ηαζνζηά θαζκυιεκα πνδζζιμπμζείηαζ 

δζπθυ ηγάιζ βζα επζπθέμκ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ.  

Ζ εενιμιυκςζδ ημο απμννμθδηή ιεζχκεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ απυ ημ πίζς ιένμξ ημο 

ζοθθέηηδ. 

Σμ πθαίζζμ ημο ζοθθέηηδ είκαζ έκα πθαίζζμ ζηεβακυ ηαζ ακηζδζαανςηζηυ, ζοκήεςξ 

ηαηαζηεοαζιέκμ απυ αθμοιίκζμ. 

 

 

Δηθφλα 51: Σνκή ηππηθνχ επίπεδνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ 

ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 11) 
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Παναθθαβή ημο ηοπζημφ επίπεδμο δθζαημφ ζοθθέηηδ είκαζ μ απθυξ δθζαηυξ ζοθθέηηδξ 

πςνίξ ηάθοιια ηαζ εενιμιυκςζδ ημο απμννμθδηή, ιε ιαφνμοξ πθαζηζημφξ ζςθήκεξ ιζηνήξ 

δζαιέηνμο. Δίκαζ δ πζμ μζημκμιζηή ηαηαζηεοή πμο πνδζζιμπμζείηαζ, εκχ θυβς ηςκ παιδθχκ 

επζδυζεχκ ηδξ, ιέπνζ 30
μ
C, πνδζζιμπμζείηαζ ζε εθανιμβέξ παιδθχκ εενιμηναζζχκ, υπςξ δ 

εένιακζδ κενμφ βζα πζζίκεξ. Ζ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ αοημφ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ ηαπφηδηα 

ημο ακέιμο, ηαεχξ δεκ έπεζ πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια ηζ αολάκμκηαζ μζ απχθεζεξ. Γεκ ζοκζζηάηαζ 

δ πνήζδ ημοξ ζε πενζμπέξ ιε παιδθέξ εενιμηναζίεξ ή ορδθά εενιζηά θμνηία. 

Μία άθθδ παναθθαβή ημο ηοπζημφ επίπεδμο δθζαημφ ζοθθέηηδ είκαζ μ επίπεδμξ ζοθθέηηδξ 

ηεκμφ, μ μπμίμξ απμηεθείηαζ απυ πμθθμφξ βοάθζκμοξ ζςθήκεξ. Μέζα απυ αοημφξ πενκάεζ ημ 

εενιαπαβςβυ ιέζμ, εκχ απμηεθμφκηαζ απυ ιία ιαφνδ ιεηαθθζηή ή άθθδ απμννμθδηζηή 

επζθάκεζα. ημ βοάθζκμ ζςθήκα δδιζμονβείηαζ ηεκυ αένμξ, ηαεχξ μζ δθζαηέξ αηηίκεξ ημ 

δζαπενκμφκ δ εενιυηδηα παβζδεφεηαζ απυ ηδκ απμννμθδηζηή επζθάκεζα. Ζ ζοθθεβυιεκδ 

εενιυηδηα απάβεηαζ ιέζς ημο εενιαπαβςβμφ ιέζμο, κενμφ ή αένα. Λυβς ηδξ ιμκςηζηήξ 

ζδζυηδηαξ ημο ηεκμφ, δ ιυκδ εενιζηή απχθεζα βίκεηαζ ιέζς αηηζκμαμθίαξ, δ μπμία είκαζ πμθφ 

ιζηνή, ιε απμηέθεζια κα επζηοβπάκμκηαζ ιεβάθεξ εενιμηναζίεξ αηυια ηαζ ηζξ ροπνέξ επμπέξ 

ημο πνυκμο.  

Σέθμξ, ιία αηυια παναθθαβή ημο ηοπζημφ επίπεδμο δθζαημφ ζοθθέηηδ είκαζ μ δθζαηυξ 

ζοθθέηηδξ αένα. Υνδζζιμπμζεί αένα, πνμζθαιαάκμκηάξημκ απυ εζςηενζημφξ ή ελςηενζημφξ 

πχνμοξ ςξ εενιαπαβςβυ ιέζμ ηαζ αθμφ εενιακεεί ζημκ ζοθθέηηδ, απμδίδεηαζ ζημκ εζςηενζηυ 

πχνμ. 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 10-11 



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 75 
 

 πζηήκαηα Combi (δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο θαη ζέξκαλζεο ρψξσλ) 

ηδκ Δθθάδα, ηαηά ηφνζμ θυβς, μζ πενζζζυηενεξ εβηαηαζηάζεζξ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ είκαζ 

αοηυκμιμζ δθζαημί ζοθθέηηεξ, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή γεζημφ κενμφ πνήζδξ 

(ΕΝΥ). Σμ ζφζηδια Combiαπμηεθείηαζ απυ ημοξ δθζαημφξ ζοθθέηηεξ, ιία δελαιεκή 

απμεήηεοζδξ γεζημφ κενμφ ηαεχξ ηαζ έκα εθεδνζηυ ζφζηδια εένιακζδξ. Μπμνεί ,επίζδξ, κα 

πενζθαιαάκεζ ιία δελαιεκή απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ηαζ έκα ακελάνηδημ ιπυζθεν βζα ηδκ 

παναβςβή γεζημφ κενμφ πνήζδξ (ΕΝΥ). Τπάνπεζ υιςξ ηαζ δ δοκαηυηδηα κα ζοκδοαζημφκ, δ 

παναβςβή γεζημφ κενμφ πνήζδξ ηαζ δ εένιακζδ πχνςκ, ζε έκα δμπείμ ιε ηάεεηδ 

εενιμηναζζαηή δζαζηνςιάηςζδ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ηαθοθεμφκ μζ δζαθμνεηζηέξ 

εενιμηναζζαηέξ απαζηήζεζξ. 

 

 

Δηθφλα 52: Σππηθή δηάηαμε ζπζηήκαηνο combi γηα ηελ παξαγσγή ΕΝΥ θαη ζέξκαλζε ρψξσλ(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 

ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 21) 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 20-21 
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 Ζιηαθή ςχμε θαη ζπζηήκαηα Combi-Plus 

Σμοξ εενζκμφξ ιήκεξ θυβς ηδξ αολδιέκδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηα δθζαηά εενιζηά 

ζοζηήιαηα ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιε εενιζημφξ ρφηηεξ, μφηςξ χζηε ηα δθζαηά εενιζηά 

ζοζηήιαηα κα ιπμνμφκ κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ βζα γεζηυ κενυ πνήζδξ (ΕΝΥ), εένιακζδξ ηαζ 

ρφλδξ. 

Μία ηοπζηή εβηαηάζηαζδ δθζαημφ ηθζιαηζζιμφ απμηεθείηαζ απυ ημοξ δθζαημφξ ζοθθέηηεξ, 

μζ μπμίμζ πανέπμοκ ηδκ απαναίηδηδ εενιυηδηα βζα ηδ θεζημονβία ημο ρφηηδ, ιία δελαιεκή 

απμεήηεοζδξ γεζημφ κενμφ, ηδ ιμκάδα ρφλδξ, ημ ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ ηαζ ημ εθεδνζηυ 

ζφζηδια ρφλδξ-εένιακζδξ. 

Οζ ααζζηέξ ηεπκμθμβίεξ δθζαημφ ηθζιαηζζιμφ πενζθαιαάκμοκ ηα ηθεζζημφ ηφηθμο 

ζφζηδια ηαζ ηα ακμζπημφ ηφηθμο ζοζηήιαηα. 

Σα ηθεζζημφ ηφηθμο ζοζηήιαηα θεζημονβμφκ είηε ιε οβνά ιέζα απμννυθδζδξ, υπςξ ηα 

ζοζηήιαηα ιε αιιςκία ςξ ροηηζηυ ιέζμ ηαζ ημ κενυ ςξ ιέζμ απμννυθδζδξ, είηε ιε ζηενεά 

ιέζα απμννυθδζδξ, υπςξ ημ κενυ ςξ ροηηζηυ ιέζμ ηαζ ημ πήηηςια πονζηίμο (H2O/ silica)(gel) 

ςξ ιέζς απμννυθδζδξ. 

Σα ακμζπημφ ηφηθμο ζοζηήιαηα θεζημονβμφκ είηε ιε ζηενεά αθοβνακηζηά οθζηά 

απμννυθδζδξ, υπςξ μζ ηνμπμί αθφβνακζδξ ζοκδοαζιέκμζ ιε δθζαημφξ ζοθθέηηεξ αένα ή κενμφ, 

είηε ιε οβνά αθοβνακηζηά οθζηά απμννυθδζδξ, ζε ζοζηήιαηα κέαξ ηεπκμθμβίαξ ηα μπμία 

ανίζημκηαζ αηυια ζε ενεοκδηζηυ ζηάδζμ. 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 22-23 
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2.3.2 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

Σα θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα είκαζ ιία ηεπκμθμβία, δ μπμία ιεηαηνέπεζ ιένμξ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ζε δθεηηνζζιυ ηαζεθανιυζηδηε ανπζηά ζηδ δζαζηδιζηή ηεπκμθμβία. Σμ ααζζηυ 

οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημοξ είκαζ  ημ πονίηζμ. 

Ζ ανπή θεζημονβίαξ ημοξ είκαζ δ εκενβμπμίδζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ημο ααζζημφ οθζημφ ημο 

θςημαμθηασημφ, ιέζς ηςκ θςημκίςκ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ. Ακαθοηζηυηενα, έκα θςημαμθηασηυ ηαηαζηεοάγεηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ εκυξ θεπημφ 

ζηνχιαημξ πονζηίμο, εκζζποιέκμ ιε θχζθμνμ ζε επαθή ιε έκα ζηνχια απυ πονίηζμ εκζζποιέκμ 

ιε αυνζμ. Με ηδκ πνυζπηςζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζημ πάκς ζηνχια ημο ζημζπείμο ηα 

θςηυκζα απμννμθμφκηαζ απεθεοεενχκμκηαξ δθεηηνυκζα. Ακ ζοκδέζμοιε ιε έκα ηαθχδζμ ημ 

ζηνχια πονζηίμο-θςζθυνμο ιε ημ ζηνχια πονζηίμο-αμνίμο, ηα δθεηηνυκζα εα ηζκδεμφκ ιέζς 

αοημφ πνμξ ημ εεηζηά θμνηζζιέκμ ζηνχια πονζηίμο-αμνίμο, υπμο ηαζ εα απμννμθδεμφκ. 

Κάεε θςηυκζμ εκενβμπμζεί ιυκμ έκα δθεηηνυκζμ ηαζ αοηυ ειπμδίγεζ ηδκ ιεηαηνμπή ημο 

ζοκμθζημφ πμζμφ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε δθεηηνζζιυ.Οζ θςημαμθηασηέξ ηορέθεξ απυ 

πονίηζμ ιπμνμφκ κα ιεηαηνέρμοκ ιυκμ ημ 25% ηδξ ζοκμθζηήξ απμννμθδιέκδξ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ ζε δθεηηνζζιυ, ιεηαηνέπμκηαξ ημ 75% ζε εενιυηδηα πμο απμεδηεφεηαζ ιέζα ζημ ίδζμ 

ημ οθζηυ.  

Σμ πονίηζμ ςξ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ θςημαμθηασηχκ έπεζ ςξ ηνςηυ ζδιείμ ηδκ 

ακηακάηθαζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ,δ μπμία πνμηαθείηαζ ιεηά απυ ηδκ πνυζπηςζδ ζε αοηυ. 

οκεπχξ, δεκ είκαζ δοκαηή δ εηιεηάθθεοζδ υθδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ θυβς ηδξ 

ακηακάηθαζήξ ηδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο οθζημφ. Σμ πνυαθδια αοηυ θφκεηαζ ιε εθανιμβή 

ακηζακαηθαζηζηήξ επζηάθορδξ ζηδκ επζθάκεζα ημο θςημαμθηασημφ. Λμζπέξ εζςηενζηέξ απχθεζεξ 
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εκένβεζαξ μθείθμκηαζ ζηδκ ηαεανυηδηα ημο οθζημφ ηαεχξ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ ηνοζηαθθζηήξ 

δμιήξ ημο. 

Σμ ηάεε θςημαμθηασηυ ζημζπείμ απμδίδεζ θίβα ιυκμ Watt,ηα μπμία δεκ ανημφκ βζα ηδκ 

ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ιίαξ εθανιμβήξ. Έηζζ, δδιζμονβμφκηαζ ζοκδοαζιμί θςημαμθηασηχκ,ιε 

ζημπυ κα ηαθφπημκηαζ μζ απαζηήζεζξ ζε ηάζδ, ζζπφ ηαζ έκηαζδ ημο νεφιαημξ. Με ηδκ ηαηάθθδθδ 

ζοκδεζιμθμβία θςημαμθηασηχκ ηαζ ηδκ ημπμεέηδζή ημοξ ζε πθαίζζα δδιζμονβείηαζ ημ 

θςημαμθηασηυ πθαίζζμ, ημ μπμίμ δζαηίεεηαζ πνμξ πνήζδ. Οζ ηφπμζ ζοκδεζιμθμβίαξ ηςκ 

θςημαμθηασηχκ είκαζ εκ ζεζνά ηαζ εκ παναθθήθς. 

 

 

Δηθφλα 53: χλδεζε ελ παξαιιήισ θαη ελ ζεηξά θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, 

«ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 44) 

 

 

Ακάθμβα ιε ημ ζημπυ πμο ελοπδνεηεί δ εηάζημηε εβηαηάζηαζδ, απαζηείηαζ ηαζ δ 

απαναίηδηδ δζαζφκδεζδ ημο θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ. ηακ μ ζημπυξ είκαζ δ παναβςβή ηαζ 

δζάεεζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζημ ημπζηυ δθεηηνζηυ δίηηομ (δζαζοκδεδειέκμ ζφζηδια) ηυηε 

απαζηείηαζ δ πνήζδ ιεηαηνμπέα ζοπκυηδηαξ, χζηε δ παναβυιεκδ δθεηηνζηή εκένβεζα κα 

ζηακμπμζεί ηζξ πνμτπμεέζεζξ δζαζφκδεζδξ. ηακ μ ζημπυξ είκαζ δ ηάθορδ ηςκ δθεηηνζηχκ 

ακαβηχκ αοηυκμιμο ηαηακαθςηή, δ εβηαηάζηαζδ πνέπεζ ,εηηυξ απυ ηδ θςημαμθηασηή βεκκήηνζα 
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ηαζ ημκ ιεηαηνμπέα ζοπκυηδηαξ, κα δζαεέηεζ νοειζζηή θυνηζζδξ ηαζ ζφζηδια απμεήηεοζδξ 

εκένβεζαξ. 

 

 

Δηθφλα 54: ρεκαηηθή παξάζηαζε δηαζπλδεδεκέλεο ζην ηνπηθφ ειεθηξηθφ δίθηπν (αξηζηεξά) θαη απηφλνκεο 

(δεμηά) θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», 

Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 45) 

 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 35-38, 44-48 

 

2.3.3 πζηήκαηα βηνκάδαο 

Ζ αζμιάγα είκαζ ιία ααζζηή πδβή εκένβεζαξ, δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

πνμσυκηςκ ηαζ οπμπνμσυκηςκ θοηζηχκ, γςζηχκ, αθζεοηζηχκ ηαζ δαζζηχκ,ηαεχξ ηαζ απυ 

οπμπνμσυκηα πνμενπυιεκα απυ ηδκ επελενβαζία ημοξ.Δπίζδξ, απυ ηδκ αλζμπμίδζδ αζηζηχκ 

θοιάηςκ ηαζ απμννζιιάηςκ, οβνχκ ή ζηενεχκ μνβακζηχκ απμαθήηςκ ηαεχξ ηαζ απυ θοζζηέξ 

φθεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ θοζζηά ή ηεπκδηά μζημζοζηήιαηα, δάζδ ηαζ θοηά, βζα ηδκ παναβςβή 

εκένβεζαξ.Πνυηεζηαζ βζα ιία ακελάκηθδηδ πδβή εκένβεζαξ, θζθζηή πνμξ ημ πενζαάθθμκ,  δ μπμία 

ιπμνεί κα ακηζηαηαζηήζεζ επανηχξ ηα μνοηηά ηαφζζια. 
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Ζ ααζζηή πδβή εκένβεζαξ απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ δ αζμιάγα είκαζ δ δθζαηή εκένβεζα. Ζ 

αζμιάγα είκαζ απμηέθεζια ηδξ θςημζφκεεζδξ ηςκ θοηζηχκ μνβακζζιχκ, ηα μπμία 

ιεηαζπδιαηίγμοκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ζε κενυ ηαζ CO2. Απυ ηδ ζηζβιή πμο εα ζπδιαηζζηεί δ 

αζμιάγα, επελενβάγεηαζ, χζηε καπαναπεμφκ ζηενεά, οβνά ηαζ αένζα ηαφζζια ηαεχξ ηαζ 

θζπάζιαηα, ηνμθέξ ηαζ αζμιδπακζηά οθζηά. 

Οζ ιέεμδμζ, μζ μπμίεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εκενβεζαηή ιεηαηνμπή ηδξ αζμιάγαξ, είκαζ 

μζ εενιμπδιζηέξ (λδνέξ) ή μζ αζμπδιζηέξ (οβνέξ). Ζ επζθμβή ηδξ ιεευδμο πμο εα πνδζζιμπμζδεεί 

ηάεε θμνά ελανηάηαζ, ηαηά ηακυκα, απυ ηδκ ακαθμβία άκεναηα ηαζ αγχημο ζηδκ δζαεέζζιδ 

πνχηδ φθδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ ηδκ πενζεπυιεκδ οβναζία ηαηά ηδ ζοθθμβή ηδξ. 

Οζ εενιμπδιζηέξ δζενβαζίεξπενζθαιαάκμοκ ακηζδνάζεζξ μλείδςζδξ,μζ μπμίεξ ελανηχκηαζ 

απυ ηδ εενιμηναζία βζα δζαθμνεηζηέξ ζοκεήηεξ μλείδςζδξ. Ζ δζενβαζία αοηή πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηα είδδ ηδξ αζμιάγαξ, υπμο δ ακαθμβία άκεναηα ηαζ αγχημο δεκ οπενααίκεζ ημ 30 ηαζ δ 

πενζεπυιεκδ οβναζία δεκ οπενααίκεζ ημ 50%. Σέημζεξ δζαδζηαζίεξ είκαζ δ πονυθοζδ (εένιακζδ 

απμοζία αένα), δ απεοεείαξ ηαφζδ, δ αενζμπμίδζδ ηαζ δ οδνμβμκμδζάζπαζδ. 

Οζ αζμπδιζηέξ δζενβαζίεξ, μζ μπμίεξ είκαζ απμηέθεζια ιζηνμαζαηήξ δνάζδξ, πνδζζιμπμζμφκ 

πνμσυκηα ηαζ οπμθείιιαηα, υπςξ θαπακζηά ή ημπνζά η.θ.π, υπμο δ ακαθμβία άκεναηα ηαζ 

αγχημο δεκ οπενααίκεζ ημ 30 ηαζ πενζεπυιεκδ οβναζία ιεβαθφηενδ απυ 50%.Σέημζεξ δζαδζηαζίεξ 

είκαζ δ αενυαζα γφιςζδ (πανμοζία μλοβυκμο), δ ακαενυαζα γφιςζδ (απμοζία ελςηενζημφ 

μλοβυκμο) ηαζ δ αθημμθζηή γφιςζδ. 

Ζ άιεζδ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ μ πζμ ζοκήεδξ ηνυπμξ παναβςβήξ εενιζηήξ ή 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, βζα ηδκ μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαοζυλοθα ηαζ βεςνβζηά οπμπνμσυκηα, 

υπςξ άπονμ, ηαθάιζα, ηυηζαθα, ηθαδμδέιαηα ηαζ οπμθείιιαηα λφθμο, ιε παιδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε κενυ, ιεβαθφηενδ ημο 15%,  
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ε μζηζαηυ επίπεδμ, ιζα ηθαζζζηή ιέεμδμξ πνήζδξ αζμιάγαξ βζα ηδκ παναβςβή 

εενιυηδηαξ, είκαζ μζ εζηίεξ ηαφζδξ ακμζπημφ ηφπμο (ηγάηζ) ηαεχξ ηαζ ηα εκενβεζαηά ηγάηζα, ηα 

μπμία έπμοκ ορδθή απυδμζδ. Έκα εκενβεζαηυ ηγάηζ ιπμνεί κα πανάλεζ ηα απαναίηδηα πμζά 

εενιζηήξ εκένβεζαξ, χζηε κα ηαθφρεζ αηυια ηαζ ηδ εένιακζδ γεζημφ κενμφ πνήζδξ (ΕΝΥ) ιίαξ 

ηαημζηίαξ. Γζα ηάηζ ηέημζμ απαζηείηαζ, δ εζηία κα δζαεέηεζ εκζςιαηςιέκμ εκαθθάηηδ κενμφ, απυ 

υπμο πενκάεζ ημ γεζηυ κενυ πμο ηνμθμδμηεί ημ δίηηομ δζακμιήξ ηδξ ηεκηνζηήξ εβηαηάζηαζδξ 

εένιακζδξ, υπμο ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ ημο πχνμο ηαφζδξ ηαζ ηδξ ηαπκμδυπμο. 

 

Δηθφλα 55: Δλεξγεηαθά ηδάθηα(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», 

Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 56) 

 

 

Πένακ ηςκ εζηζχκ ηαφζδξ, δ ηαφζδ αζμιάγαξ εθανιυγεηαζ ιε θέαδηεξ ζηενεχκ 

αζμηαοζίιςκ, μζ μπμίμζ ηαηακαθχκμοκ επελενβαζιέκα οπμπνμσυκηα λφθμο ή αζμηαοζίιςκ. Γζα 

ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ηάθορδξ μπμζμκδήπμηε θμνηίςκ πνμηζιάηαζ δ εβηαηάζηαζδ δφμ θεαήηςκ, ζε 

πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ έκημκδ δζαηφιακζδ θμνηίμο. Ο θέαδηαξ ηνμθμδμηείηαζ ιε αοηυιαημ 

ημπθία ζοζηνμθήξ, μ μπμίμξ ιεηαθένεζ ηα ηαφζζια απυ ημκ πχνμ απμεήηεοζδξ ζημκ θέαδηα 

ηαεχξ, βζα θυβςοξ αζθαθείαξ, μ πχνμξ απμεήηεοζδξ ηαοζίιςκ πνέπεζ κα δζαπςνίγεηαζ ζαθχξ 

απυ ημ πχνμ ημο θεαδημζηαζίμο. 
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Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 52-57 

 

2.3.4 πζηήκαηα θαλνληθήο γεσζεξκίαο 

Σα βεςεενιζηά ζοζηήιαηα ααζίγμκηαζ ζηδκ ζδζυηδηα ημο εδάθμοξ κα δζαηδνεί, ζπεηζηά 

ζηαεενή, ηδ εενιμηναζία ημο ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζηδ ιεβάθδ 

εενιμπςνδηζηυηδηα ηςκ οθζηχκ ημο οπεδάθμοξ, ηα μπμία ιπμνμφκ κα απμννμθήζμοκ ιεβάθα 

πμζά εενιυηδηαξ, πςνίξ κα ιεηααάθθμκηαζ μζ εενιμηναζζαηέξ ημοξ ζοκεήηεξ. 

Σα ζοζηήιαηα ηακμκζηήξ βεςεενιίαξ, πμο εθανιυγμκηαζ βζα ρφλδ, εένιακζδ ηαζ πανμπή 

γεζημφ κενμφ πνήζδξ (ΕΝΥ), απμηεθμφκηαζ απυ ηδκ ακηθία εενιυηδηαξ,ηδ ζφκδεζδ ιε ηδ βδ ιε 

εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ ηαζ ημ ζφζηδια ηαηακμιήξ ηθζιαηζζιμφ ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ.  

Σα ζοζηήιαηα βεςεενιίαξ πςνίγμκηαζ ζε ηθεζζηά ζοζηήιαηα, ηα μπμία ζακ ζημπυ έπμοκ 

ηδ ζοκαθθαβή εενιυηδηαξ ιε ημ έδαθμξ ιέζς οπυζηαθμο δζηηφμο ζςθδκχζεςκ, ηαζ ηα ακμζπηά 

ζοζηήιαηα, ηα μπμία ζακ ζημπυ έπμοκ ηδκ άκηθδζδ ηςκ οπεδαθζηχκ ηαζ επζθακεζαηχκ οδάηςκ 

ηαζ ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ πενζεπυιεκδξ ζε αοηά εενιζηήξ εκένβεζαξ. 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 61-66 

 



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 83 
 

2.3.4.1 Κιεηζηά ζπζηήκαηα 

Σα ηθεζζηά ζοζηήιαηα πςνίγμκηαζ ζημοξ μνζγυκηζμοξ βεςεενιζημφξ εκαθθάηηεξ 

εενιυηδηαξ ηαζ ζημοξ ηαηαηυνοθμοξ βεςεενιζημφξ εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ, ακάθμβα ιε ηδ 

δζάηαλδ ημο ζοζηήιαημξ ζςθδκχζεςκ. 

Οζ μνζγυκηζμζ βεςεενιζημί εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ είκαζ εβηαηαζηάζεζξ, ζηζξ μπμίεξ 

δδιζμονβείηαζ ζοκαθθαβή εενιυηδηαξ ιε ημ έδαθμξ ιέζς ζςθδκχζεςκ, ηαηάθθδθδξ δζαιέηνμο, 

ημπμεεηδιέκςκ ζε μνζγυκηζα δζάηαλδ. Ζ εηζηαθή βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ιπμνεί κα είκαζ εκζαία 

μνζγυκηζα ή εηζηαθή ηάθνςκ. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ ζςθδκχζεςκ βίκεηαζ ζε αάεμξ 1,0m-5,0mιε 

ποηκυηδηα 0,5m-1,0m. Δκαθθαηηζηυξ ηνυπμξ ημπμεέηδζδξ είκαζ δ ζπεζνμεζδήξ. Ζ εβηαηάζηαζδ 

μνζγυκηζμο εκαθθάηηδ πνμηείκεηαζ ζε πενζπηχζεζξ ιε ιδ αναπχδεξ έδαθμξ ηαζ ιε επάνηεζα 

πενζααθθμκηζημφ πχνμο. 

 

 

Δηθφλα 56: Γηάηαμε ηνπνζέηεζεο νξηδνληίσλ γεσζεξκηθψλ ελαιιαθηψλ, ζε παξάιιεια θπθιψκαηα θαη ζε 

θπθιηθέο ηνπνζεηήζεηο(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 66) 

 

 

Οζ ηαηαηυνοθμζ βεςεενιζημί εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ,υηακ δεκ είκαζ 

δοκαηή δ εβηαηάζηαζδ μνζγυκηζμο εκαθθάηηδ. Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ ζςθδκχζεςκ βίκεηαζ 

ηαηαηυνοθα, εκηυξ βεςηνήζεςκ δζαιέηνμο 6’’-8’’ ηαζ αάεμοξ έςξ 120m. Σμ πθήεμξ ηςκ 
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βεςηνήζεςκ πμο εα πναβιαημπμζδεμφκ, οπμθμβίγεηαζ ζοκανηήζεζ ηδξ ζζπφμξ ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ.Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ εκαθθαηηχκ ελανηάηαζ απυ ηα παναηηδνζζηζηά ημο 

εδάθμοξ ηαζ ηδκ εενιζηή δζαποηυηδηα ημο, ακ ηαζ ηα 7m εεςνμφκηαζ ιία απυζηαζδ αζθαθείαξ 

βζα πενζμπέξ ιε ζζμδφκαιδ εηήζζα ιεηααμθή ημο θμνηίμο. 

 

 

Δηθφλα 57: Γηάηαμε ζπζηνηρίαο θαηαθφξπθσλ γεσζεξκηθψλ ελαιιαθηψλ θαη ηχπνη ηνπο κε βάζε ηε δηάηαμε ησλ 

αγσγψλ(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 

2011, ζεθίδα 67) 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 66-67 

 

2.3.4.2 Γίθηπα αλνηθηνχ θπθιψκαηνο 

Σα δίηηοα ακμζπημφ ηοηθχιαημξ παναηηδνίγμκηαζ απυ ηδκ άκηθδζδ ηαζ εενιζηή 

εηιεηάθθεοζδ ημο κενμφ, ιε ηδκ απμννυθδζδ ή απυννζρδ εενιυηδηαξ, πμο ακηθείηαζ είηε απυ 

ημκ οδνμθυνμ μνίγμκηα ημο οπεδάθμοξ, είηε εαθαζζζκμφ κενμφ είηε απυ παναηείιεκεξ θίικεξ 

ηαζ πμηάιζα.  
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Γζα ηδ πνήζδ αοημφ ημο ζοζηήιαημξ απαζηείηαζ δ πενζμπή κα είκαζ πθμφζζα ζε οδνμθμνία 

ηαζ ημ ιέβζζημ αάεμξ άκηθδζδξ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 50m. Δπίζδξ, ημ ζδιείμ άκηθδζδξ πνέπεζ 

κα απέπεζ απυ ηδκ επζθάκεζα ημο εδάθμοξ πενί ηα 10m-15m, χζηε κα απμθεοπεεί δ απεοεείαξ 

ακάιεζλδ ηςκ οδάηςκ. 

 

 

Δηθφλα 58: Γηάηαμε γεσζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο αλνηρηνχ θπθιψκαηνο(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 68) 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 68 

 

Θενιμβηάγ A.E 

http://www.xn--mxadgaohu3b7d.com/ 

 

2.3.5 πζηήκαηα αηνιηθήο ελέξγεηαο 

Σα ζοζηήιαηα αζμθζηήξ εκένβεζαξ είκαζ ζοζηήιαηα, ηα μπμία εηιεηαθθεφμκηαζ ηδκ 

ηζκδηζηή εκένβεζα ημο ακέιμο. Ζ πθεζμρδθία αζμθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ πανέπμοκ δθεηηνζηή 

http://www.���������.com/
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εκένβεζα ζε δθεηηνζηά δίηηοα, ηάηζ πμο δεκ βζκυηακ ηαηά ημ λεηίκδια αοηήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ. Οζ 

ακειμβεκκήηνζεξ, υπςξ μκμιάγμκηαζ ζήιενα, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ 

δθεηηνζηχκ ακαβηχκ ηηζνζαηχκ ηαηαζηεοχκ, ηαεχξ ιπμνμφκ κα εβηαηαζηαεμφκ οπυ 

πνμτπμεέζεζξ εκηυξ ημο αζηζημφ πενζαάθθμκημξ. Οζ ακειμβεκκήηνζεξ πςνίγμκηαζ ζε 

ηνείξηαηδβμνίεξ: ιζηνέξ, ιεζαίεξ ηαζ ιεβάθεξ, ακάθμβα ιε ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ ζζπφ ηαζ ημ 

ιέβεευξ ημοξ. Οζ πθέμκ δζαδεδμιέκμζ ηφπμζ ακειμβεκκδηνζχκ είκαζ μζ μνζγυκηζμο ηαζ 

ηαηαηυνοθμο άλμκα. 

Οζ ακειμβεκκήηνζεξ μνζγμκηίμο άλμκα μκμιάγμκηαζ έηζζ θυβς ηδξ παναθθδθίαξ ημο άλμκά 

ημοξ ιε ηδ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο. Ο ανζειυξ ηςκ πηενοβίςκ ημοξ πμζηίθεζ, εκχ δ πηενςηή ημοξ 

ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ζε ζπέζδ ιε ηδκ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο, είηε ιπνμζηά απυ ημκ πφνβμ 

ζηήνζλδξ (πνμζήκειδ δζάηαλδ) είηε πίζς απυ ημκ πφνβμ ζηήνζλδξ (οπήκειδ δζάηαλδ). 

Ο πνμζακαημθζζιυξ ημο δνμιέα πνμξ ηδ δζεφεοκζδ ημο αένα επζηοβπάκεηαζ είηε ιε ηδ πνήζδ 

ηαεμδδβδηζημφ πηενοβίμο ζηζξ ιζηνέξ ακειμβεκκήηνζεξ είηε ιε αζζεδηήνζα, πμο ηαηαβνάθμοκ ηδ 

δζεφεοκζδ ημο ακέιμο ηαζ ζηνέθμοκ ηδκ πηενςηή ηαηάθθδθα ιε πνήζδ ιδπακζηχκ ιέζςκ. 
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Δηθφλα 59:  Βαζηθά ηκήκαηα κηθξήο θαη κεγάιεο αλεκνγελλήηξηαο νξηδφληηνπ άμνλα(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, 

«ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 81) 

 

Οζ ακειμβεκκήηνζεξ ηαηαηυνοθμο άλμκα μκμιάγμκηαζ έηζζ θυβς ηδξ ηαεεηυηδηαξ ημο 

άλμκά ημοξ πνμξ ηδ δζεφεοκζδ ημο ακέιμο ηαζ πνμξ ημ έδαθμξ. Αοημφ ημο είδμοξ μζ 

ακειμβεκκήηνζεξ πενζζηνέθμκηαζ βφνς απυ ημκ άλμκά ημοξ,εκχ πνμζανιυγμκηαζ αοηυιαηα ζηδ 

δζεφεοκζδ ημο ακέιμο. Οζ ακειμβεκκήηνζεξ ηαηαηυνοθμο άλμκα οζηενμφκ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

ακειμβεκκήηνζεξ μνζγμκηίμο άλμκα, ηαεχξ μ ζοκηεθεζηήξ ζζπφμξ ημοξ είκαζ ιζηνυηενμξ ζε ζπέζδ 

ιε αοηυκ ηςκ μνζγυκηζςκ. Δπίζδξ, ακηζιεηςπίγμοκ πνυαθδια ηαηά ηδκ εηηίκδζή ημοξ ιε 

απμηέθεζια κα πνεζάγμκηαζ ελςηενζηή οπμαμήεδζδ. Παν’ υθα αοηά, μζ ακειμβεκκήηνζεξ έπμοκ 

ιεζςιέκδ δζάζηαζδ πηενςηήξ ηαζ εεςνείηαζ υηζ εκανιμκίγμκηαζ ηαθφηενα ζημ αζηζηυ 

πενζαάθθμκ. 
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Δηθφλα 60:  Βαζηθά ηκήκαηα αλεκνγελλήηξηαο θαηαθφξπθνπ άμνλα(Πδβή: Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 81) 

 

Πεγή:  

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ημφκζμξ 2011, ζεθίδα 80-82 

 

2.4 Παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή 

Πμθθέξ απυ ηζξ παναπάκς ιεευδμοξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή. Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα έπμοκ ηζξ νίγεξ ημοξ ζηα αάεδ ημο πνυκμο. 

Ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή, ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηαζ ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ακά πενζμπή ηα 

ζοζηήιαηα, πμο πνδζζιμπμζμφκηακ, άθθαγακ. 

ηζξ πενζζζυηενεξ ηαηαζηεοέξ πνμζπαεμφζακ κα εηιεηαθθεοημφκ ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία, πνμζακαημθίγμκηαξ ηαηάθθδθα ηα ηηίνζα. Οζ ημίπμζ ηαηαζηεοάγμκηακ απυ πέηνα, 

έκα εενιμπςνδηζηυ οθζηυ, μζ μπμίμζ ήηακ μζ πνυδνμιμζ ημο ημίπμο ιάγαξ, εκυξ ημίπμο απυ 

εενιμπςνδηζηυ οθζηυ, μ μπμίμξ απμννμθά ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. 
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Ο ζηζαζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ ιε ζηίαζηνα ηαζ θζαημφξ πνδζζιμπμζήεδηε εονέςξ, ζδζαίηενα 

ζε πενζμπέξ ιε έκημκδ δθζαηή αηηζκμαμθία. οκήεςξ, ήηακ ηαηαζηεοαζιέκα απυ πέηνα ή λφθμ ή 

ηαζ απυ ηα δφμ οθζηά. Σα ζηίαζηνα ηαζ μζ θζαημί πνδζζιμπμζμφκηαζ αηυια ηαζ ζήιενα, εκχ 

έααθακ ηα εειέθζα βζα ηδ ιεθέηδ ηαζ ηαηαζηεοή ηςκ πενζίδςκ ηαζ ηςκ πένβημθςκ. 

ε πενζμπέξ ιε έκημκεξ ηθίζεζξ ζημ έδαθμξ ακαπηφπηδηε δ ηεπκμβκςζία ηςκ οπυζηαθςκ ή 

διζτπυζηαθςκ ηαηαζηεοχκ. Με ηδ ιέεμδμ αοηή, δ εενιμηναζία ζημ εζςηενζηυ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ πανέιεκε ζπεηζηά ζηαεενή θυβς ηδξ εενιμηναζίαξ ημο εδάθμοξ. Αοηή δ ηεπκζηή 

πνδζζιμπμζείηαζ αηυια ηαζ ζήιενα ζε δζάθμνμοξ ηφπμοξ ηαηαζηεοχκ. 

ε πενζμπέξ ιε έκημκα νεφιαηα αένα πανμοζζάγμκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ πφνβμζ αενζζιμφ 

υπμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα κυηζα ακμίβιαηα, ελαζθάθζγακ ημκ θοζζηυ δνμζζζιυ ημο ηηζνίμο. Ζ 

ηεπκζηή αοηή πνδζζιμπμζείηαζ ιέπνζ ηαζ ζήιενα, είηε ζηδκ πνςηυηοπδ ιμνθή ηδξ είηε ιε 

παναθθαβέξ υπςξ δ δθζαηή ηαιζκάδα. 

Σέθμξ, ζε πενζμπέξ ιε εενιυ ηθίια ηαζ οδάηζκεξ πδβέξ πνδζζιμπμζήεδηε δ ιέεμδμξ ηδξ 

ελάηιζζδξ, θυβς ηδξ μπμίαξ ηα αένζα νεφιαηα δνμζίγμκηαζ πνζκ εζζέθεμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηηζνίμο. Αοηή δ ιέεμδμξ θοζζημφ δνμζζζιμφ πνδζζιμπμζείηαζ αηυια ηαζ ζήιενα είηε 

ακελάνηδηα είηε ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ ιεευδμοξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. 

οιπεναζιαηζηά, μζ ιέεμδμζ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδκ 

παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή, είκαζ μζ πνυδνμιμζ ηςκ πθέμκ δζαδεδμιέκςκ ιεευδςκπμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα ζηζξ ηηζνζαηέξ ηαηαζηεοέξ, εκχ ηαοηυπνμκα απμηέθεζακ ηα εειέθζα 

ηυζμ ηδξ δδιζμονβίαξ παναθθαβχκ ημοξ υζμ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ κέςκ ιεευδςκ ααζζζιέκεξ ζηζξ 

ανπέξ θεζημονβίαξ ημοξ. 
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Κεθάιαην 3: Πεξηνρή έξγνπ 

3.1 Υσξνζέηεζε 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ εα ιεθεηδεεί δ ηαηαζηεοή παναδμζζαηήξ 

ιμκάδαξ ιε εθανιμβή ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Ζ ημπμεεζία ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ανίζηεηαζ ζηδκ Λαηςκία ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα αυνεζα ημο μζηζζιμφ Σνζακηαθοθθζά, πμο 

οπάβεηαζ ζημκ  Γήιμ Πφνβμ Γονμφ.  

Σμ βήπεδμ ανίζηεηαζ ζηδκ ζδζμηηδζία ηδξ μζημβέκεζαξ Λαβάκδ, απυ ηδκ μπμία 

οπμδείπηδηακ ηα υνζά ημο ηαζ δυεδηακ μζ ζοκηεηαβιέκεξ ημο. 

 

Α/Α Υ Τ Α/Α Υ Τ 

Α 357111.876 4052423.726  356821.628 4052714.239 

Β 357067.162 4052412.746 Σ 356806.15 4052716.488 

Γ 357111.347 4052319.083 Τ 356808.795 4052767.817 

Γ 356921.508 4052226.875 Θ 356843.191 4052770.198 

Γ1 356906.691 4052223.7 Υ 356852.716 4052737.919 

Γ2 356842.927 4052265.24 Φ5 356881.291 4052733.686 

Δ 356775.722 4052330.857 Φ4 356901.4 4052729.188 

Ε 356723.864 4052396.738 Φ3 356923.096 4052708.815 

Ζ 356759.186 4052411.29 Φ2 356936.06 4052703.788 

Θ 356762.89 4052470.028 Φ12 356942.41 4052692.94 

Η 356714.471 4052470.293 Φ11 356948.231 4052673.361 



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 91 
 

Κ 356712.09 4052545.434 Φ10 356972.308 4052636.054 

Λ 356777.971 4052553.901 Φ9 356986.86 4052615.152 

Μ 356777.178 4052595.176 Φ 357000.619 4052599.806 

Ν 356851.526 4052616.607 Φ1 357015.171 4052594.515 

Ξ 356844.911 4052642.007 Φ6 357030.252 4052583.931 

Ο 356794.376 4052630.895 Φ7 357046.656 4052568.056 

Π 356792.523 4052667.143 Φ8 357055.123 4052545.567 

Ρ 356817.13 4052666.614 Χ 357079.729 4052490.269 

 

Πνυηεζηαζ βζα έκα βήπεδμ έηηαζδξ 128366,34m
2
, απυ ημ μπμίμ δζένπεηαζ δδιυζζα 

αβνμηζηή μδυξ. 

 

 

Δηθφλα 61: Απεηθφληζε ηνπ γεπέδνπ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέαζεο νξζνθσηνραξηψλ ζην site ηνπ 

ΚηεκαηνινγίνπA.E. (Πδβή: http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx) 

 

http://gis.ktimanet.gr/wms/ktbasemap/default.aspx
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Ζ ηάεεηδ απυζηαζδ ημο βδπέδμο απυ ημκ ηεκηνζηυ δνυιμ Πφνβμο Γονμφ-Γενμθζιέκα 

είκαζ πενίπμο 540m, εκχ δ ηάεεηδ απυζηαζδ απυ ηδ εάθαζζα 2175m. 

3.2 Όξνη δφκεζεο 

Γζα ηδκ εηηίκδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζπεδζαζιμφ εκυξ ένβμο απαζημφκηαζ μζ υνμζ δυιδζδξ ηδξ 

πενζμπήξ. Όζηενα απυ επίζηερδ ζημ πμθεμδμιζηυ βναθείμ ημο Γήιμο Γοεείμο, ζημ μπμίμ 

οπάβεηαζ μ Πφνβμξ Γονμφ, πάνεδηακ μζ υνμζ δυιδζδξ ηαζ ανζειμί κμιμζπεδίςκ πμο αθμνμφκ 

ζηδκ πενζμπή ημο βδπέδμο.  

Σμ βήπεδμ ανίζηεηαζ εηηυξ ζπεδίμο πυθεςξ ηαζ εηηυξ μνίςκ μζηζζιμφ.Γζα ηδκ 

ζοβηεηνζιέκδ πενζμπή δεκ οπάνπεζ ηάπμζα πενζμνζζηζηή κμιμεεζία, μπυηε αημθμοεμφκηαζ μζ 

βεκζημί υνμζ δυιδζδξ, πμο ζζπφμοκ βζα ηα εηηυξ ζπεδίμο πυθεςξ ηαζ εηηυξ μνίςκ μζηζζιμφ. 

Οζ υνμζ δυιδζδξ ημονζζηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ζε βήπεδα εηηυξ ζπεδίμο πυθεςξ 

ακαθένμκηαζ ζημ ΦΔΚ Γ 538/1978, ημ μπμίμ ηνμπμπμζείηαζ ιε ημ ΦΔΚ Γ 270/24.05.1985. Οζ 

υνμζ δυιδζδξ πμο πνμηφπημοκ είκαζ μζ ελήξ: 

 Σμ ιέβζζημ πμζμζηυ ηάθορδξ ημο βδπέδμο μνίγεηαζ ζε είημζζ ημζξ εηαηυ (20%) ηδξ 

επζθακείαξ ημο. 

 Πνμηεζιέκμο πενί λεκμδμπείςκ πέκηε (5) αζηένςκ (πμθοηεθείαξ) ηαζ ηεζζάνςκ (4) 

αζηένςκ (Α’ ηάλεςξ) ηαζ ιεηά απυ έβηνζζδ ηδξ ηαηαθθδθυηδηαξ ημο βδπέδμο, απυ 

ηδκ ανιυδζα Γζεοεοκζδ Σμονζζιμφ ή ημκ ΔΟΣ, μ οκηεθεζηήξ Γυιδζδξ (Γ) 

μνίγεηαζ ζε 0.20 βζα υθδ ηδκ έηηαζδ ημο βδπέδμο. 

 Δθάπζζημ ειααδυ Γδπέδμο: μηηχ πζθζάδεξ (8000) η.ι. 

 Οζ νοειίζεζξ πενί αφλδζδξ ιέβζζημο φρμοξ δεκ ζζπφμοκ ζηζξ πνμζηαηεουιεκεξ 

αάζεζξ εζδζηχκ δζαηαβιάηςκ πενζμπέξ ηαζ μζηζζιμφξ ηδξ πχναξ. 
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Κεθάιαην 4: Παξνπζίαζε έξγνπ 

4.1 Μνξθή έξγνπ 

ημ ένβμ αοηυ ιεθεηήεδηε δ ηαηαζηεοή ιίαξ παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ιε εθανιμβή 

ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Δπζθέπηδηε δ ηαηαζηεοή κα ιμζάγεζ ιε μζηζζιυ 

ακελάνηδηςκ ηαημζηζχκ ζφιθςκα ιε ηαπαναδμζζαηά πνυηοπα ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ ηδξ 

Μάκδξ. 

Σμ ένβμ εα ηαηαζηεοαζηεί ιε θένμκ μνβακζζιυ απυ ζηονυδεια. Οζ ημίπμζ πθήνςζδξ εα 

ηαηαζηεοαζημφκ απυ ημφαθα. Οζ ελςηενζημί ημίπμζ εα επεκδοεμφκ απυ πέηνα ιε αάζδ ηα 

παναδμζζαηά πνυηοπα ηδξ πενζμπήξ. 

4.2 Καηαλνκή ρψξσλ 

Γζα ηδκ ζςζηή ηαηακμιή ηςκ πχνςκ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα αημθμοεήεδηε ημ ΦΔΚ 

43/Α/07.03.2002 ηαεχξ ηαζ δ ηνμπμπμίδζδ ΑΠ: 12403/25.07.2007, πενί «Καηάηαλδ 

λεκμδμπεζαηχκ ηαηαθοιάηςκ ζε ηαηδβμνίεξ ιε ζφζηδια αζηενζχκ ηαζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ 

αοηχκ». 

Οζ ημζκυπνδζημζ πχνμζ ηαζ ηα δςιάηζα πνέπεζ κα πθδνμφκ μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ 

ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ, ηδκ ηαηδβμνία αζηενζχκ, βζα ηδκ μπμία 

ζπεδζάγεηαζ, ηαεχξ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ηθζκχκ πμο εα δζαεέηεζ. 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ ιμκάδα ζπεδζάζηδηε ζφιθςκα ιε ηα πνυηοπα ηδξ ηαηδβμνίαξ 

«Ξεκμδμπείμ ηθαζζζημφ ηφπμο», ιζαξ ιμκάδαξ πμο πενζθαιαάκεζ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ 

οπμδμπήξ, παναιμκήξ, εζηίαζδξ ηαζ ακαροπήξ πεθαηχκ, οπκμδςιάηζα ηαζ αμδεδηζημφξ πχνμοξ. 

Δπίζδξ επζθέπηδηε δ ηαηδβμνία πέκηε (5) αζηένςκ (πμθοηεθείαξ)  
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4.3 Υσξνζέηεζε 

Σμ βήπεδμ δζαηνέπεηαζ απυ αβνμηζηυ δνυιμ, πμο ημ πςνίγεζ ζε δφμ ηιήιαηα. Γζα ηδκ 

μνευηενδ θεζημονβία ηδξ ιμκάδαξ, ζε ζοκεκκυδζδ ιε ημκ Γήιμ, εα παναπςνδεεί πενζιεηνζηυ 

ηιήια ημο βδπέδμο βζα ηδκ εη κέμο ηαηαζηεοή αβνμηζηήξ μδμφ, ιε έλμδα ηςκ ζδζμηηδηχκ ημο 

βδπέδμο, χζηε ημ βήπεδμ κα είκαζ εκζαίμ. Ο πνχδκ αβνμηζηυξ δνυιμξ εα πνδζζιμπμζδεεί ςξ μδυξ 

πνυζααζδξ ζημ ηεκηνζηυ ηηίνζμ, υπμο εα ζηεβάγεηαζ δ νεζερζυκ. 

ηδκ ακαημθζηή πθεονά ημο βδπέδμο εα ημπμεεηδεμφκ ηέζζενα ηηίνζα, ιε κυηζα δζαζπμνά,  

ηα μπμία εα ζηεβάζμοκ ηζξ ηεκηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. 

Σμ αμνζκυηενμ ηηίνζμ εα ζηεβάζεζ ηδκ νεζερζυκ, ημ ηεκηνζηυ πνδιαημηζαχηζμ ηδξ 

ιμκάδαξ, έκακ πχνμ ακαιμκήξ – café, ηαεχξ ηαζ ιία ζεζνά ηαηαζηδιάηςκ πχθδζδξ πνμσυκηςκ 

ηαζ πανμπήξ οπδνεζζχκ. 

Σμ αιέζςξ κμηζυηενμ ηηίνζμ εα ζηεβάζεζ δφμ εζηζαηυνζα, ηα μπμία εα πανέπμοκ ηα ιαγζηά 

βεφιαηα (πνςζκυ), αθθά ηαζ ζίηζζδ ιέζς δφμ δζαθμνεηζηχκ εζδχκ ημογίκαξ ιε menu à 

lacarte,ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Σμ ηηίνζμ εα δζαεέηεζ πχνμ ακαιμκήξ – bar. 

ημ ηνίημ ηαηά ζεζνά ηηίνζμ εα ζηεβάγμκηαζ ηαηαζηήιαηα πανμπήξ οπδνεζζχκ 

ηαθθςπζζιμφ. οβηεηνζιέκα,εα πενζθαιαάκεζ βοικαζηήνζμ, ημιιςηήνζμ, ιακζηζμφν – 

πεκηζηζμφν, ζάμοκα ηαζ ιαζάγ. 

Σμ ηέηανημ ηεκηνζηυ ηηίνζμ ηαζ κμηζυηενμ απυ ηα οπυθμζπα εα ζηεβάζεζ έκα ακαροηηήνζμ, 

δφμ βήπεδα ημο ηέκζξ ζε δζαθμνεηζηυ ορμιεηνζηυ επίπεδμ ηαεχξ ηαζ ελέδνεξ εεαηχκ. 

Σα ηέζζενα ηηίνζα ηδξ νεζερζυκ εα ελοπδνεημφκηαζ απυ πανηζκβη,ημ μπμίμ εα 

δδιζμονβδεεί αμνεζμακαημθζηά ημο πνχημο ηηζνίμο. 

ημ αμνεζμακαημθζηυ ηιήια εα ηαηαζηεοαζηεί αιθζεέαηνμ,ημ μπμίμ εα πνδζζιεφζεζ ζηζξ 

εηάζημηε εηδδθχζεζξ ημο λεκμδμπείμο ηαεχξ ηαζ ζε εεαηνζηέξ παναζηάζεζξ. 
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Κεθάιαην 5: Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο 

 

ημ πθαίζζμ ηδξ πανμφζαξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξιεθεηήεδηε δ ηαηαζηεοή ιζαξ 

παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Λυβς ηςκ δζαηάλεςκ ημο 

κυιμο, πμο πνμζηαηεφμοκ ηδκ υρδ ηςκ ηαηαζηεοχκ ζε πενζμπέξ ιε παναδμζζαηυ ανπζηεηημκζηυ 

φθμξ δυιδζδξ, πνέπεζ μζ ιέεμδμζ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ, κα είκαζ 

εκανιμκζζιέκμζ ιε ημ θοζζηυ ηαζ ηεπκδηυ πενζαάθθμκ. 

εαυιεκμζ αοηυκ ημκ πενζμνζζιυ, δ πνχηδ ιέεμδμξ,ζηδκ μπμία ζηδνζπηήηαιε, είκαζ μ 

πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ηηζνίςκ. Σα ηηίνζα ημπμεεηήεδηακ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε δ ιεβαθφηενδ 

πθεονά ημοξ κα ανίζηεηαζ ζημ κυημ ιε ιέβζζηδ πενζζηνμθή ηζξ 21 ιμίνεξ απυ ημκ άλμκα Βμννά-

Νυημο. 

Σα ακμίβιαηα ηςκ ηηζνίςκ ανίζημκηαζ ηαηά ηφνζμ θυβς ζηδ κυηζα υρδ ηαζ ζε ιζηνυηενδ 

ηθίιαηα ζηδκ ακαημθζηή ηαζ δοηζηή υρδ. Ακμίβιαηα ιε αυνεζμ πνμζακαημθζζιυ ημπμεεηήεδηακ 

ιυκμ βζα ανπζηεηημκζημφξ ηαζ ιμνθμθμβζημφξ θυβμοξ. 

ηα ηηίνζα πνδζζιμπμζήεδηακ ιέεμδμζ ζηίαζδξ ιε θζαημφξ ηαζ ζηέβαζηνα. Σα ζηίαζηνα 

ημπμεεηήεδηακ ζηα ηεκηνζηά ηηίνζα ηδξ νεζερζυκ. Οζ θζαημί ημπμεεηήεδηακ ζηζξ ηαημζηίεξ, 

ηαεχξ εκίζποζακ ηδκ εκανιυκζζδ ηςκ ηηζνίςκ ιε ηδκ ημπζηή ανπζηεηημκζηή. 

ηζξ ακελάνηδηεξ ηαημζηίεξ έπεζ πνδζζιμπμζδεεί δ ιέεμδμξ ηδξ αζμθζηήξ ηαιζκάδαξ, δ 

μπμία ιε ημπμεέηδζδ ζηδκ ιέζδ ημο ηηζνίμο αμδεά ζημκ δνμζζζιυ ημο ιεβαθφηενμο ιένμοξ ημο 

εζςηενζημφ πχνμο. 

Λυβς ηδξ ηθίζδξ ημο βδπέδμο ηα ηηίνζα είκαζ, ιενζηχξ, διζτπυζηαθα ζε μνζζιέκεξ 

πθεονέξ, πνάβια πμο αμδεά ζηδκ ιυκςζδ ημο ηηζνίμο υθμ ημ πνυκμ. 
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Σέθμξ, μζ ελςηενζημί ημίπμζ ηςκ ηηζνίςκ είκαζ επεκδεδοιέκμζ ιε πέηνα ηαζ έπμοκ πάπμξ 

0,50m. Λυβς ημο πάπμοξ ηςκ ημίπςκ, αθθά ηαζ ημο οθζημφ ημοξ μζ ημίπμζ αμδεμφκ ζηδκ 

ηαθφηενδ ιυκςζδ ηςκ ηηζνίςκ. 
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Κεθάιαην 6: ρέδηα 

6.1. Σνπνγξαθηθφ 

 

Δηθφλα 62: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 
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6.2 Κηίξηα ξεζεςηφλ 

6.2.1 Καηφςεηο 

6.2.1.1 Κηίξην 1
ν 

 

Δηθφλα 63: Κάηνςε Τπνγείνπ 

 

 

Δηθφλα 64: Κάηνςε Ηζνγείνπ 
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Δηθφλα 65: Κάηνςε Α' Οξφθνπ 

 

Δηθφλα 66: Κάηνςε Γψκαηνο 
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6.2.1.2 Κηίξην 2
ν 

 

Δηθφλα 67: Κάηνςε Τπνγείνπ 

 

Δηθφλα 68: Κάηνςε Ηζνγείνπ 
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Δηθφλα 69: Κάηνςε Α' Οξφθνπ 

 

 

Δηθφλα 70: Κάηνςε Γψκαηνο 
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6.2.1.3 Κηίξην 3
ν 

 

Δηθφλα 71: Κάηνςε Τπνγείνπ 

 

 

Δηθφλα 72: Κάηνςε Ηζνγείνπ 

 



Παναδμζζαηήξ ιμκάδαξ ζημκ Πφνβμ Γονμφ Λαηςκίαξ, ιε πνήζδ ιεευδςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ 

Δημήτριοσ Τςικόπουλοσ Σελίδα 103 
 

 

Δηθφλα 73: Κάηνςε Ηζνγείνπ κε παηάξη 

 

 

Δηθφλα 74: Κάηνςε Α' Οξφθνπ 
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Δηθφλα 75: Κάηνςε Γψκαηνο 
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6.2.1.4 Κηίξην 4
ν 

 

Δηθφλα 76: Κάηνςε Τπνγείνπ 

 

 

Δηθφλα 77: Κάηνςε Ηζνγείνπ 
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Δηθφλα 78: Κάηνςε Γψκαηνο 

6.2.2 Όςεηο 

6.2.2.1 Κηίξην 1ν 

 

Δηθφλα 79: Α Όςε 
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Δηθφλα 80: Β Όςε 

 

 

Δηθφλα 81: Γ Όςε 
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Δηθφλα 82: Γ Όςε 

 

6.2.2.2 Κηίξην 2ν 

 

Δηθφλα 83: Α Όςε 
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Δηθφλα 84: Β Όςε 

 

Δηθφλα 85: Γ Όςε 
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Δηθφλα 86: Γ Όςε 

 

6.2.2.3 Κηίξην 3ν 

 

Δηθφλα 87: Α Όςε 
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Δηθφλα 88: Β Όςε 

 

 

Δηθφλα 89: Γ Όςε 

 

Δηθφλα 90: Γ Όςε 
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6.2.2.4 Κηίξην 4ν 

 

Δηθφλα 91: Α Όςε 

 

Δηθφλα 92: Β Όςε 

 

Δηθφλα 93: Γ Όςε 

 

Δηθφλα 94: Γ Όςε 
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6.2.3 Σνκέο 

6.2.3.1 Κηίξην 1ν 

 

Δηθφλα 95: Σνκή Α-Α 

 

 

Δηθφλα 96: Σνκή Β-Β 
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6.2.3.2 Κηίξην 2ν 

 

Δηθφλα 97: Σνκή Α-Α 

 

 

Δηθφλα 98: Σνκή Β-Β 
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6.2.3.3 Κηίξην 3ν 

 

Δηθφλα 99: Σνκή Α-Α 

 

 

Δηθφλα 100: Σνκή Β-Β 
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6.3 Κηίξην θαηνηθίαο ηχπνπ Α – κεδνλέηα 

6.3.1 Καηφςεηο 

 

Δηθφλα 101: Κάηνςε Ηζνγείνπ 
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Δηθφλα 102: Κάηνςε Α Οξφθνπ 
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Δηθφλα 103: Κάηνςε Γψκαηνο 

 

6.3.2 Όςεηο 

 

Δηθφλα 104: Α Όςε 
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Δηθφλα 105: Β Όςε 

 

Δηθφλα 106:Γ Όςε 

 

Δηθφλα 107:Γ Όςε 
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6.3.3 Σνκέο 

 

Δηθφλα 108: Σνκή Α-Α 

 

 

Δηθφλα 109: Σνκή Β-Β 
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6.4 Κηίξην θαηνηθίαο ηχπνπ Β – ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ 

6.4.1 Καηφςεηο 

 

Δηθφλα 110:Κάηνςε Ηζνγείνπ Καηνηθίαο Α 
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Δηθφλα 111: Κάηνςε Γψκαηνο Καηνηθίαο Α' & Ηζνγείνπ Πχξγνπ 
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Δηθφλα 112: Καηφςεηο Γψκαηνο Καηνηθίαο Α', Α' Οξφθνπ Πχξγνπ & Ηζνγείνπ Καηνηθίαο Β' 
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Δηθφλα 113: Καηφςεηο Γψκαηνο Καηνηθίαο Α', Β' Οξφθνπ Πχξγνπ & Γψκαηνο Καηνηθίαο Β' 
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Δηθφλα 114: Καηφςεηο Γψκαηνο Καηνηθίαο Α', Γ' Οξφθνπ Πχξγνπ & Γψκαηνο Καηνηθίαο Β' 
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Δηθφλα 115: Καηφςεηο Γψκαηνο Καηνηθίαο Α', Γψκαηνο Πχξγνπ & Γψκαηνο Καηνηθίαο Β' 
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6.4.2 Όςεηο 

 

Δηθφλα 116: Α Όςε 

 

 

Δηθφλα 117: Β Όςε 
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Δηθφλα 118: Γ Όςε 

 

 

Δηθφλα 119: Γ Όςε 
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6.4.3 Σνκέο 

 

Δηθφλα 120: Σνκή Α-Α 

 

 

Δηθφλα 121: Σνκή Β-Β 
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6.5 Ακθηζέαηξν 

6.5.1 Καηφςεηο 

 

Δηθφλα 122: Κάηνςε Ηζνγείνπ 
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6.5.2 Όςεηο 

 

Δηθφλα 123: Α Όςε 

6.5.3 Σνκέο 

 

Δηθφλα 124: Σνκή Α-Α 

 

 

Δηθφλα 125: Σνκή Β-Β 
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Κεθάιαην 7: Αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

 

Ζ ηαηαζηεοή εκυξ ένβμο ηέημζαξ ηθίιαηαξ εα επδνεάζεζ ηδκ πενζμπή, ηαεχξ ηαζ ηα 

πενίπςνα. Σα απμηεθέζιαηα πςνίγμκηαζ ζε αναποπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια, ηα μπμία ηαζ 

εα ακαθοεμφκ ζηδ ζοκέπεζα. Δζδζηυηενα: 

 Ζ ιμκάδα αοηή εα απαζπμθήζεζ ενβαγυιεκμοξ, μζ μπμίμζ εα ήηακ επζηενδέζηενμ κα 

δζαιέκμοκ ζε πχνμοξ εηηυξ ηδξ ιμκάδμξ, μπυηε δ επζπείνδζδ εα ιπμνμφζε κα 

δχζεζ εέζεζξ ενβαζίαξ ζημοξ κηυπζμοξ ηαημίημοξ.  

 Με ηδκ αφλδζδ ημο ημονζζιμφ, ηα ηαηαζηήιαηα ηςκ βφνς πενζμπχκ εα αολήζμοκ 

ηα ηένδδ ημοξ. 

 Ζ πναβιαημπμίδζδ ιζαξ ημονζζηζηήξ ιμκάδαξ ηέημζμο ιεβέεμοξ ζηδκ πενζμπή, εα 

ςεήζεζ ηζ άθθμοξ εκδζαθενυιεκμοξκα επεκδφζμοκ ζε επζπεζνήζεζξ ακάθμβδξ 

ηθίιαηαξ, ιε απμηέθεζια ηδκ ακάπηολδ ηδξ εονφηενδξ πενζμπήξ. 
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Κεθάιαην8: Παξάξηεκα 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Γδιήηνδξ Φζθζππίδδξ, «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΜΟ 5 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ Β' - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ», Α έηδμζδ, 1995, Αεήκα 

 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 20702-5/2010, «ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΣΖΡΗΩΝ»,Α’ Έηδμζδ, 

Αεήκα, Ηακμοάνζμξ 2011 

 

Σ.Ο.Σ.Δ.Δ ΓΔ4, «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΑΝΑΝΔΩΗΜΩΝ ΠΖΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ», Α’ 

Έηδμζδ, Αεήκα, Ημφκζμξ 2011 
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