
 

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ 

 

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΝΔΡΟΜΤΛΟΤ Δ ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  

 

ΜΗΥΑΛΖ ΥΟΤΟ 

ΥΟΛΔΒΑ ΛΔΩΝΗΓΑ 

 

Δπίβιεςε 

ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΟΘΔΝΖ 

 

 

Πεηξαηάο  2011



ΥΟΛΔΒΑ ΛΔΩΝΙΓΑ ΜΙΥΑΛΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΝΔΡΟΜΤΛΟΤ Δ ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΣΙΟ 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  

Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο εμ νινθιήξνπ ή 

ηκήκαηνο απηήο, γηα εκπνξηθφ ζθνπφ. Δπηηξέπεηαη ε αλαηχπσζε, απνζήθεπζε θαη δηαλνκή γηα ζθνπφ 

κε θεξδνζθνπηθφ, εθπαηδεπηηθήο ή εξεπλεηηθήο θχζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηαη ε πεγή 

πξνέιεπζεο θαη λα δηαηεξείηαη ην παξφλ κήλπκα. 

 



 

 

 

 

 

 

Ιδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνληαη ζηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή θ. Παπαζηακόπνπιν Δεκνζζέλε γηα ηελ 

επίβιεςε θαη βνήζεηα πνπ καο παξείραλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν θαη γηα ην θιίκα ηεο ζπλερνύο 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηεο εξγαζίαο καο. 

Θεξκέο επραξηζηίεο νθείινπκε επίζεο ζηε Ννκαξρία 

Ισαλλίλσλ θαη ηνλ Δήκν Κόληηζαο γηα ηελ επγεληθή 

παξαρώξεζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ, ησλ 

ζρεδίσλ θαη ηνπ αλάινγνπ θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ γηα ηελ 

άξηηα δηεθπεξαίσζε ηνπ παξόληνο έξγνπ. Απώηεξνο 

ζηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε έγθπξε ελεκέξσζε ησλ 

ζπνπδαζηώλ ηνπ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή 

θιεξνλνκηά ηεο ρώξαο καο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Πεξηερφκελα 

Ειςαγωγή ....................................................................................................................................7 

Αντικείμενο Μελζτησ .................................................................................................................7 

Στόχοσ .........................................................................................................................................8 

Μεθοδολογία .............................................................................................................................8 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ .....................................................................................................................9 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ............................................................................9 

1.1 Γεωγραφική Θζςη ..........................................................................................................9 

1.2 Δημογραφικά Χαρακτηριςτικά ................................................................................... 10 

1.3 Ιςτορικά Στοιχεία ......................................................................................................... 11 

1.4 Οικονομική Ανάπτυξη τησ Περιοχήσ ........................................................................... 13 

1.5 Υλικά Δόμηςησ ............................................................................................................ 16 

1.6 Αρχιτεκτονικά Χαρακτηριςτικά ................................................................................... 17 

1.7 Κτιριακή Δομή ............................................................................................................. 19 

1.8 Εςωτερική Διακόςμηςη .............................................................................................. 20 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ............................................................................................................... 25 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ........................................................................... 25 

Ειςαγωγή ................................................................................................................................. 25 

2..1 Τοποθεςία ................................................................................................................... 26 

2..2 Τοπογραφικό Διάγραμμα ............................................................................................ 27 

2..3 Κτιριακή Δομή ............................................................................................................. 28 

2..4 Προςανατολιςμόσ ....................................................................................................... 30 

2..5 Υλικά Καταςκευήσ ....................................................................................................... 31 

2..6 Κάτοψη Ιςογείου ......................................................................................................... 32 

2..7 Κάτοψη Ορόφου ......................................................................................................... 33 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ .................................................................................................................... 35 

ΑΝΑΠΛΑΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΗ ............................................................................................. 35 



Ειςαγωγή ................................................................................................................................. 35 

3.1 Προδιαγραφζσ Αλλαγήσ Χρήςησ ................................................................................. 36 

3.2 Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Leader ................................................................................ 37 

3.2.1 Ενθάρρυνςη τουριςτικϊν δραςτηριοτήτων ........................................................... 38 

3.2.2 Βαςικζσ υπηρεςίεσ για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυςμό ...................... 39 

3.2.3 Ανακαίνιςη και ανάπτυξη των χωριϊν ................................................................... 40 

3.2.4 Διατήρηςη και αναβάθμιςη τησ αγροτικήσ κληρονομιάσ ...................................... 41 

3.3 Εργαςίεσ Ανάπλαςησ ................................................................................................... 44 

3.3.1 Συντήρηςη και Επιςκευή Παλαιϊν Ανοιγμάτων ..................................................... 45 

3.3.2 Επιςκευζσ ςτην Τοιχοποιία ..................................................................................... 46 

3.3.3 Αρμολόγηςη Τοιχοποιίασ ........................................................................................ 46 

3.3.4 Εφαρμογή Επιχρίςματοσ ......................................................................................... 47 

3.3.5 Χρωματιςμόσ τησ Τοιχοποιίασ ................................................................................ 47 

3.4 Νεοεγερθζν Κτίριο ...................................................................................................... 48 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΣΑΡΣΟ ............................................................................................................... 50 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ .................................................................... 50 

4.1 Ηλιακή Ενζργεια .......................................................................................................... 50 

Χαρακτηριςτικά Φωτοβολταικϊν Συςτημάτων ...................................................................... 51 

Ενεργειακή Απόδοςη .............................................................................................................. 53 

4.2 Υδροηλεκτρικζσ Εγκαταςτάςεισ .................................................................................. 55 

Το ςτοιχείο του Νεροφ ............................................................................................................ 55 

Βαςικά Χαρακτηριςτικά τησ Υδροηλεκτρικήσ Ενζργειασ ........................................................ 56 

Υδροδυναμικό Ηπείρου .......................................................................................................... 57 

Συμπεράςματα ........................................................................................................................ 58 

Βιβλιογραφία .......................................................................................................................... 59 

Ηλεκτρονικζσ Διευθφνςεισ ...................................................................................................... 60 

 



Δηζαγσγή 

Σν παξφλ πφλεκα έγηλε ζηα πιαίζηα ηεο εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο γηα ηελ 

απφθηεζε αλσηέξνπ πηπρίνπ κεραληθνχ έξγσλ ηεο ζρνιήο Πνιηηηθψλ Γνκηθψλ 

Δξγσλ ηνπ Α.Σ.Δ.Η. Πεηξαηά. Δίλαη κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ Νεξφκπινπ ζην Μπνπξαδάλη ηνπ Γήκνπ Κφληηζαο θαη ηνπ Ννκνχ 

Ησαλλίλσλ. Παξάιιεια ζα πξνηαζνχλ ιχζεηο αιιαγήο ρξήζεο ηεο ππάξρνπζαο 

θαηαζθεπήο  θαη ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. 

 

Αληηθείκελν Μειέηεο 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο ζα απνηειέζεη ε δηεξεχλεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

ηνπ λεξφκπινπ ζην Μπνπξαδάλη. Ο λεξφκπινο είλαη έλα απφ ηα ηζηνξηθά θηίξηα ηεο 

πεξηνρήο  θαη ζα κπνξνχζε λα εθκεηαιιεπηεί ηνπξηζηηθά απφ ηελ θνηλφηεηα, πάξα 

ηαχηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θαηαζθεπήο θπξίσο ιφγν παιαηφηεηαο θαη θαθήο 

ζπληήξεζεο δελ επδνθηκνχλ κηα ηέηνηα ελέξγεηα. Ζ αλάπιαζε ηνπ ρψξνπ θαη ε 

θαηαζθεπή ελφο λένπ θηηξίνπ πιεζίνλ ηνπ πθηζηάκελνπ γηα ρξήζε δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ζα ηφλσλε ηελ θνηλφηεηα.  

 

 

Δηθόλα 1 Σν νηθφπεδν κειέηεο θαη ην πθηζηάκελν θηίξην. 



ηφρνο 

Σα δεηήκαηα πνπ ε κειέηε πξαγκαηεχεηαη θαη θαιείηαη λα παξνπζηάζεη, ζπλνπηηθά 

είλαη ηα θάησζη. 

1. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Κφληηζαο   

2. ηελ Ζπεηξψηηθε αξρηηεθηνληθή (κνξθνινγία, πιηθά θαηαζθεπήο)  

3. ηηο κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο  δεκηψλ ζε παιαηά θηίξηα 

4. ηηο κεζφδνπο εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

5. ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ αιιαγή ρξήζεο θηηξίσλ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

απηή νξίδεη απηή 

6. ηελ ζχγθξηζε ηνπ λένπ ηξφπνπ δφκεζεο κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηεο θέξνπζαο ηνηρνπνηίαο. 

Μεζνδνινγία 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί πεξηιακβάλεη  

1. Σελ παξνπζίαζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (γεσγξαθία – πιεζπζκφ – αλάπηπμε) 

2. Σελ παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηαζθεπήο, κέζα απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη 

αξρηηεθηνληθά ζρέδηα) 

3. Σα ζρέδηα αιιαγήο ρξήζεο θαη αλάπιαζεο ηνπ λεξφκπινπ θαη ηελ ζρεηηθή 

λνκνζεζία. 

4. Σελ εθαξκνγή κεζφδσλ εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε απηφ. 

5. Καηαγξαθή πκπεξαζκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ  

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

1.1 Γεσγξαθηθή Θέζε 

Σα Ησάλληλα πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ λνκνχ θαη επίθεληξν ηνπ επεηξσηηθνχ 

ρψξνπ είλαη ρηηζκέλα ζην θέληξν πεδηλήο ιεθάλεο, ζηηο δπηηθέο φρζεο κηαο ιίκλεο. Σν 

ιεθαλνπέδην πεξηβάιιεηαη απφ επηβιεηηθνχο νξεηλνχο φγθνπο. Απέλαληη απφ ηελ 

πφιε θαη θαηά κήθνο ηεο ιίκλεο, απφ ηα βνξεηνδπηηθά πξνο ηα λνηηναλαηνιηθά, ε 

νξνζεηξά Μηηζηθέιη (1810 κ.) ρσξίδεη ην ιεθαλνπέδην απφ ηα Εαγνξνρψξηα. Ζ πφιε 

είλαη ρηηζκέλε ζηε δπηηθή φρζε ηεο ιίκλεο Πακβψηηδαο κε έλα γξαθηθφ λεζί ζηε 

κέζε. Απέλαληη απφ ην λεζί απφ ηελ πιεπξά ηεο πφιεο εηζρσξεί κέζα ζηε ιίκλε κηα 

βξαρψδεο ρεξζφλεζνο πεξηηεηρηζκέλε, ην Κάζηξν.  

 

Δηθόλα 2 Θέζε ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ ζηνλ ράξηε ηεο Διιάδαο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


Γχξσ απφ ηελ πφιε ππάξρνπλ ηέζζεξα πεξάζκαηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ: ην πέξαζκα 

απφ ηνλ απρέλα ηνπ Γξίζθνπ ην πέξαζκα αλέζα ζηελ Οιίηζηθα θαη ην Ξεξνβνχλη 

πξνο Άξηα θαη Πξέβεδα ην πέξαζκα πξνο Ζγνπκελίηζα αλάκεζα απφ ηα βνπλά ησλ 

Κνπξεληψλ, θαζψο θαη ην ζηελφ άλνηγκα πξνο Καιπάθη, Βέια, Κφληηζα, Αιβαλία. 

H Δπαξρία ηεο Κφληηζαο βξίζθεηαη ζηελ αγθαιηά ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Βφξεηαο 

Πίλδνπ, ζην πην βνξηλφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ Ησαλλίλσλ.  Δθηείλεηαη απφ ην Γξάκκν 

κέρξη ηελ Σχκθε θαη ην κφιηθα.  πλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηε Γ.Μαθεδνλία 

(Ν.Καζηνξηάο θαη Γξεβελψλ) θαη κε ηελ Αιβαλία δπηηθά.  Σν έληνλν γεσγξαθηθφ 

αλάγιπθν θαη ν ξνπο ησλ πνηακψλ Αψνπ, Βντδνκάηε θαη αξαληάπνξνπ θαζνξίδεη 

ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή πνξεία ηνπ ηφπνπ ελψ ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

επλνείηαη απφ ηελ χπαξμε δαζψλ, ιηβαδηψλ ζηα πςίπεδα, πεδηλψλ εθηάζεσλ, 

ζπλερνχο ξνήο λεξνχ, παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο, πινχζηαο παλίδαο.   Ζ πφιε ηεο 

Κφληηζαο αξηζκεί πεξίπνπ 4.000 θαηνίθνπο νη νπνίνη δνπλ θπξίσο απφ ηελ 

θηελνηξνθία, ηε γεσξγία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ Κφληηζα έρεη έλα θαζαξά επεηξσηηθφ 

ρξψκα πνπ ηνλίδεηαη απφ ηα πεηξφρηηζηα ζπίηηα θαη ηνπο ιηζφζηξσηνπο δξφκνπο. 

 

 

1.2 Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά  

Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ αλέξρεηαη ζε 371,690 θαηνίθνπο θαη 

αληηζηνηρεί ζην 3,54% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηα 

δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο, νη ηάζεηο απηέο ζπλερίδνληαη, κε 

απνηέιεζκα ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο λα ππεξβαίλεη ην 

ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο. Ζ πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ είλαη απφ ηηο 

πιένλ αξαηνθαηνηθεκέλεο, κε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 40,5 θαηνίθνπο αλά 

ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν, έλαληη 79,7 ηεο ρψξαο. Ο αζηηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 

31% ηνπ ζπλνιηθνχ (1991) θαη παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο. Ο αγξνηηθφο 

πιεζπζκφο είλαη κεηνχκελνο ζε ζρέζε κε ην 1981 θαη αλέξρεηαη ζε 59% ηνπ 

ζπλνιηθνχ, ελψ ν εκηαζηηθφο πιεζπζκφο παξνπζηάδεη κηθξή άλνδν θαη αλέξρεηαη ζε 

10%. ζσλ αθνξά ην Γήκν Κφληηζαο ν πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζε 6.225 

θαηνίθνπο. 

 

 



1.3 Ηζηνξηθά ηνηρεία 

Απφ ηελ παιαηνιηζηθή επνρή  ππάξρνπλ επξήκαηα ηεο  αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ επλνείηαη απφ ηελ χπαξμε δαζψλ, ιηβαδηψλ ζηα πςίπεδα, πεδηλψλ εθηάζεσλ, 

ζπλερνχο ξνήο λεξνχ, παξαπνηάκηαο βιάζηεζεο, πινχζηαο παλίδαο. 

Καηά ηελ ηξίηε ρηιηεηία, ζηα ρξφληα ηεο κεηαθίλεζεο ησλ  ιαψλ, ε πεξηνρή ηεο 

Κφληηζαο δέρηεθε ην πέξαζκα πνιιψλ ειιελφθσλσλ θχισλ. Σν ηειεπηαίν απφ απηά  

ήηαλ νη Μνινζζνί. Απφ ην 13-12
ν
 αη. π.Υ. επεθηάζεθαλ ζε φιε ηελ νξεηλή πεξηνρή 

ηεο θεληξηθήο θαη δπηηθήο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ. Ζ θαηαζηξνθή ησλ Μνινζζψλ 

ζπλέβε ην 168 π.Υ., φηαλ ν  Παχινο Αηκίιηνο ηζνπέδσζε  70 επεηξσηηθέο πφιεηο 

εθδηθνχκελνο ην Πχξξν, βαζηιηά ησλ Μνινζζψλ, ν νπνίνο ζηηο αξρέο ηνπ 3
νπ

 αη. π.Υ. 

είρε  επηρεηξήζεη εθζηξαηεία ελαληίνλ ηεο  Ρψκεο. 

ηα ρξφληα  ηεο Ρσκατθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο Πξσηνβπδαληηλήο επνρήο 

αλαπηχζζεηαη ζηνλ θάκπν ηεο Κφληηζαο ε γεσξγία, ελψ ζηα νξεηλά ε θηελνηξνθία, 

πνπ ήηαλ ε θπξηφηεξε πεγή νηθνλνκίαο ζηελ αξραία Ήπεηξν. Σε  βπδαληηλή επνρή ε 

Κφληηζα απνηεινχζε κηα καθξηλή  επαξρία ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη γη΄ 

απηφ νη καξηπξίεο ησλ πεγψλ είλαη ιηγνζηέο. 

Καηά ηελ Τζηεξνβπδαληηλή επνρή ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κφληηζαο γλψξηζε 

ηδηαίηεξε αλάπηπμε. Μνλέο θαη εθθιεζίεο καξηπξνχλ ηελ αθκή απηή. Κπξηφηεξν 

κλεκείν ηεο επνρήο είλαη ε Μνλή ηεο Παλαγίαο Μνιπβδνζθεπάζηνπ, ηελ νπνία θαηά 

κία παξάδνζε έθηηζε ν Κσλ/λνο Πσγσλάηνο ηνλ 7
ν
 αη. κ.Υ. 

Ζ πεξηνρή ηεο Κφληηζαο θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ην 1430. Δπί 

ηνπξθνθξαηίαο ε πφιε ηεο Κφληηζαο απνθηά αζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  Γίλεηαη 

νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο επαξρίαο κε βάζε ην παδάξη ηεο,  Δθεί ζπξξένπλ άλζξσπνη θαη 

πξντφληα, ππάξρνπλ εξγαζηήξηα θαη κηθξνβηνηερλίεο. Πινχζηνη κπέεδεο θαη αγάδεο 

ρηίδνπλ ηα ζαξάγηα ηνπο,  δχν ηδακηά  θαη πέληε ηεθέδεο (κνπζνπικαληθά 

κνλαζηήξηα). Μνπζνπικάλνη θαη Υξηζηηαλνί άξρνληεο είραλ ηα αξρνληηθά ηνπο ζηελ 

πάλσ Κφληηζα. ια ηα αμηνζέαηα ζηελ Κφληηζα ζήκεξα, αλάγνληαη ζηελ πεξίνδν ηεο 

Σνπξθνθξαηίαο θαη ζ΄απηά  αληαλαθιάηαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ θαη 

κνπζνπικαληθνχ ζηνηρείνπ. Καιή επνρή γλσξίδεη ε Κφληηζα επί Αιή Παζά (1744 ή 

1750 σο 1822). Αληηθαηηθή πξνζσπηθφηεηα ν Αιεο, πέξα απφ ηηο ζεξησδίεο ηνπ, 

πξνζηάηεπζε ηα γξάκκαηα, ηηο ηέρλεο, ην εκπφξην θαη πξαγκαηνπνίεζε κεγάιν 

νηθνδνκηθφ έξγν. Ζ κεηέξα ηνπ, Υάκθσ, ήηαλ Κνληηζηψηηζζα. Σα εξείπηα ηνπ 

ζαξαγηνχ ηεο ζψδνληαη ζηελ Πάλσ Κφληηζα.  



Ζ πνηθηινκνξθία ηνπ  θπζηθνχ ρψξνπ θαη νη αλάγθεο γηα επηβίσζε δεκηνπξγνχλ ζηα 

ρσξηά ηεο Κφληηζαο δηαθνξεηηθά θπζηνγλσκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη κηα πνιηηηζκηθή 

πνηθηιία, ε νπνία ζπλζέηεη ηνλ πινχην ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο. Σα  

42 ρσξηά  κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπλζέηνπλ δηαθνξεηηθέο 

πνιηηηζκηθέο κηθξνελφηεηεο: Σα ρσξηά ηνπ Κάκπνπ ηεο Κφληηζαο. Σα Μαζηνξνρψξηα 

( εθα- ηέξσζελ ηνπ αξαληαπφξνπ). Σα ρσξηά ηεο Λάθθαο Αψνπ. Σα ρσξηά  πνπ 

βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν πάλσ απφ ηα 1300 κ. θαη αλέπηπμαλ ηνλ εκηλνκαδηθφ βίν ( 

Αεηνκειίηζα, Φνχξθα) 

Ζ απειεπζέξσζε απφ ηνπο Σνχξθνπο ήιζε ην 1913. Σα επφκελα ρξφληα αξρίδεη ε 

πιεζπζκηαθή απνγχκλσζε ηεο επαξρίαο, θαηλφκελν βέβαηα παλειιαδηθφ, πνπ ζα 

θηάζεη ζην απνθνξχθσκά ηνπ κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ην Δκθχιην. 

 

 

Δηθόλα 3 Σν 1925, κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή, θηάλνπλ ζηελ Κφληηζα 

πξφζθπγεο απφ ηα ρσξηά Φάξαζα θαη Μηζηί ηεο Καππαδνθίαο 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Διιελφ-ηηαιηθνχ Πνιέκνπ (1940-41) ζηα βνπλά ηεο   πεξηνρήο 

γξάθηεθαλ ζειίδεο έλδνμεο Ηζηνξίαο, ελψ ε πξνζθνξά ησλ γπλαηθψλ θαηαγξάθεηαη 

επηγξακκαηηθά ζην ζξπιηθφ ηίηιν « Γπλαίθα ηεο Πίλδνπ». 

Ζ επαξρία ηεο Κφληηζαο βίσζε ηξαγηθά ηνλ Δκθχιην (1946-49) θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπ. 

Ζ πιεζπζκηαθή απνςίισζε ησλ ρσξηψλ νινθιεξψλεηαη θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1960 

θαη ηνπ 1970.  Οη θάηνηθνη δηαζθνξπίδνληαη ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο θαη ηα 

εξγνζηάζηα ηεο Γεξκαλίαο σο επί ην πιείζηνλ. 



 

 

Δηθόλα 4 Ζ πιεζπζκηαθή απνςίισζε ησλ ρσξηψλ νινθιεξψλεηαη θαηά ηηο δεθαεηίεο 

ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 

 

ήκεξα, ελψ ε  πφιε ηεο Κφληηζαο δηαηεξεί ηνλ πιεζπζκφ ηεο ζηαζεξφ απφ ην 1913, 

ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ρσξηά ηεο εξεκψλνπλ ην ρεηκψλα, γηα λα δσληαλέςνπλ ην 

θαινθαίξη κε ηνπο μεληηεκέλνπο θαη ηα ηνπηθά παλεγχξηα. Παξαηεξείηαη αξθεηή 

αλνηθνδφκεζε θαη έρνπλ γίλεη ηα ρσξηά θαινθαηξηλά ζέξεηξα. Γηαπηζηψλεηαη κηα 

απμεκέλε ηάζε επηζηξνθήο ησλ απνδήκσλ, νη νπνίνη αλαδεηνχλ κηα δεχηεξε 

θαηνηθία γηα ηηο δηαθνπέο ηνπο. 

 

1.4 Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο Πεξηνρήο 

Ζ νξεηλή θαη απνκνλσκέλε Ήπεηξνο θαηέρεη ηε 12ε ζέζε κεηαμχ ησλ δεθαηξηψλ 

πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο σο πξνο ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ, ελψ παξάιιεια είλαη κία απφ 

ηηο έμη θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Παξάγεη κφλν ην 2,7% ηνπ 

ειιεληθνχ ΑΔΠ, είλαη φκσο 2ε ζηελ Διιάδα ζηελ παξαγσγή εζπεξηδνεηδψλ θαη 

ηπξηψλ θαη 3ε ζηελ παξαγσγή θξέαηνο. Ζ βηνκεραλία, ε γεσξγία, ν ηνκέαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ν ηνπξηζκφο βξίζθνληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα αλάπηπμεο.  

Ζ Ήπεηξνο, κε ηα φξε λα θαηαιακβάλνπλ ην 77% ησλ εδαθψλ ηεο θαη ηηο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ηνπο λα αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 3% ηνπ ζπλφινπ ηεο 



ρψξαο (ε έθηαζή ηεο αλέξρεηαη ζην 7%), είλαη ζήκεξα κία απφ ηηο έμη θησρφηεξεο 

πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 2001 ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ έθηαζε ηα 

9.979,46 επξψ, δειαδή κφιηο ζην 84,2% ηνπ παλειιαδηθνχ θαηά θεθαιή ΑΔΠ θαη 

ζην 56% ηνπ θνηλνηηθνχ. Με ηελ επίδνζή ηεο απηή θαηέρεη ηε 12ε ζέζε ζηελ 

Διιάδα. Σν θαηά θεθαιή δεισζέλ εηζφδεκα ην 1999 αλήιζε ζε 2.916,78 επξψ, 

δειαδή ζην 65,4% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο. Σέινο ε Ήπεηξνο θαηέρεη ηε 12ε ζέζε 

ζηηο εηήζηεο θαηά θεθαιή αγνξέο θαη απνιαβέο θαη ηε 13ε ζέζε ζηηο θαηά θεθαιή 

εηήζηεο αγνξέο, δειαδή νπζηαζηηθά απνηειεί ηελ πην αδχλαηε αγνξά ηεο Διιάδαο. 

Δλδεηθηηθά ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο ηεο Ζπείξνπ έλαληη ηεο ππφινηπεο ρψξαο 

είλαη ηα εμήο δχν ζηνηρεία: 

1. Ζ πεξηθέξεηα ζπγθεληξψλεη ην 3,2% ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά παξάγεη κφλν ην 2,7% 

ηνπ ειιεληθνχ ΑΔΠ.  

2. Σε δεθαεηία 1991-2001 ν πιεζπζκφο ηεο απμήζεθε κφλν θαηά 3,7% έλαληη 

αχμεζεο 6,6% ζην ζχλνιν ηεο Διιάδαο. Σν δηάζηεκα 1992-1999 έθιεηζαλ 83 

δεκνηηθά ζρνιεία (ην 20% ηνπ ζπλφινπ), ελψ νη καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κεηψζεθαλ θαηά 9.700 (επίζεο ην 20% ηνπ 

ζπλφινπ). 

κσο δελ ιείπνπλ εληειψο νη πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ζηελ Ήπεηξν. Ζ πεξηθέξεηα 

παξάγεη ην 20% ησλ εζπεξηδνεηδψλ ηεο ρψξαο (2ε ζέζε), ην 16% ησλ ηπξηψλ (2ε 

ζέζε) θαη ην 11% ηνπ θξέαηνο (3ε ζέζε), ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαηαβάιινληαη 

θάπνηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, παξά ηελ 

ηεξάζηηα έιιεηςε πνπ ππάξρεη ζηηο ππνδνκέο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε αθφκε φηη 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ Ήπεηξν αλαινγεί ην 0,9% ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ησλ κεηαπνηεηηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο θαη 

ην 3% ησλ εκπνξηθψλ. 

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ παξάγεη ην 65% ηνπ ΑΔΠ ηεο πεξηθέξεηαο, πνζνζηφ πνπ 

νπζηαζηηθά έκεηλε ακεηάβιεην ηελ πεξίνδν 1992-1998 (απμήζεθε κφιηο κία 

πνζνζηηαία κνλάδα). Αληίζηνηρα ζηε βηνκεραλία νθείιεηαη ην 22% ηνπ ΑΔΠ απφ 

21% ην 1992 θαη ζηε γεσξγία ην 13% απφ 15% ην 1992.  

 



 

Δηθόλα 5 Ζ Ήπεηξνο, κε ηα φξε λα θαηαιακβάλνπλ ην 77% ησλ εδαθψλ ηεο θαη ηηο 

θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ηνπο λα αληηζηνηρνχλ κφιηο ζην 3% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ρψξαο (ε έθηαζή ηεο αλέξρεηαη ζην 7%), είλαη ζήκεξα κία απφ ηηο έμη θησρφηεξεο 

πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Τιηθά Γφκεζεο 

Τιηθά δνκήο είλαη ε πέηξα (ζρηζηνιηζηθή ή αζβεζηνιηζηθή) θαη ην μχιν. Αλάινγα κε 

ηα ηνπηθά θπζηθά δηαζέζηκα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ μχινπ αθζνλεί ή φρη. Σα θηίζκαηα 

θαηαζθεπάδνληαη νιφθιεξα απφ πέηξα (ηνηρνπνηία), ε νπνία κέλεη ζπλήζσο 

αλεπίρξηζηε, ελψ ην μχιν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θνπθσκάησλ, δαπέδσλ, 

νξνθψλ, ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θ.ι.π. Ζ επηθάιπςε ησλ θηηξίσλ γίλεηαη πάληα κε 

ζηέγε (εμαηηίαο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ) κε μχιηλν ζθειεηφ (δεπθηά) θαη 

ζρηζηφπιαθα.      

 

 

Δηθόλα 6 θεπαζηφο εμψζηεο πνπ απνηειεί πξνέθηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ. ηελ 

απινχζηεξε κνξθή ηνπ ήηαλ επηκήθεο ρψξνο πνπ θαηαιάκβαλε φιν ην λφηην ηκήκα 

ηνπ νξφθνπ. Πνιιέο θνξέο πξνεμείρε έλα κέηξν απφ ηελ πνξεία ηνπ ηνίρνπ, 

ζηεξηδφκελν ζε ινμέο μχιηλεο αληεξίδεο.  

 

 

 



1.6 Αξρηηεθηνληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Οη κνξθέο ησλ θηηξίσλ ελζσκαηψλνληαη αξκνληθά ζην γχξσ θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ 

ε δηάηαμή ηνπο ζην ρψξν, φπσο θαη ε επηινγή ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ νηθηζκψλ, 

γίλνληαη κε θξηηήξηα ην θπζηθφ αλάγιπθν, ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ηε ζέα θαη 

θαζνξηζηηθνχο θνηλσληθνχο ιφγνπο. 

 Σα θηίζκαηα έρνπλ απζηεξή γεσκεηξηθή κνξθή, κε ιηηνχο, θαζαξνχο φγθνπο. Ζ 

πξσηαξρηθή κνξθή ηεο Ζπεηξψηηθεο θαηνηθίαο ήηαλ ε κνλφρσξε, ηζφγεηα θαιχβα, κε 

ρσκάηηλν έδαθνο θαη εζηία ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν. Ζ εζηία ρξεζίκεπε γηα ηε 

ζέξκαλζε θαη ην καγείξεκα. ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε ηππνινγία ηεο θαηνηθίαο 

εμειίρζεθε, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ αιιά θαη κε βάζε ηελ 

ηερληθή εμέιημε, γηα λα θηάζεη λα απνηειεί κηα ζχλζεζε θηηζκάησλ, δηψξνθσλ ή 

ηξηψξνθσλ, ηα νπνία πεξηβάιινληαη απφ πεξίθιεηζηε απιή. Ο ππαίζξηνο ρψξνο ηεο 

απιήο ήηαλ δσηηθφο γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε, αθνχ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

γηλφηαλ ζ' απηή. Πεξηβάιινληαλ πάληα απφ ςειφ, πέηξηλν ηνίρν, ν νπνίνο 

πξνθχιαζζε ηελ ηδησηηθή δσή απφ ην δεκφζην ρψξν, ελψ ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχζε 

πξνζηαηεπηηθά (ακπληηθά). Λεηηνπξγηθά απνηεινχζε ηνλ ελδηάκεζν ρψξν, ηελ νκαιή 

κεηάβαζε απφ ην έμσ (δεκφζην) ζην κέζα (ηδησηηθφ). Σν κέγεζνο ηεο απιήο πνηθίιεη 

αλάινγα θαη κε ην ππφινηπν ζπίηη θαη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ηδηνθηήηε. 

 

Δηθόλα 7 πίηη Λψιε ζην 

Μηθξφ Πάπηγθν. Κάηνςε 

ηζνγείνπ. 1. αρνχξη, 2. 

ραγηάηη, 3. καληδάην. 



 

Δηθόλα 8 Ζ ιατθή αξρηηεθηνληθή ηεο Ζπείξνπ, παξά ηηο επηκέξνπο ηνπηθέο 

κνξθνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, εκθαλίδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζε φιεο ηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο. 

 

Δηθόλα 9 πίηη Λψιε ζην Μηθξφ Πάπηγθν. Κάηνςε νξφθνπ. 3. καληδάην, 4. θξεβάηα, 5. 

καγεηξείν. 



1.7 Κηηξηαθή Γνκή 

ην ηζφγεην ησλ ζπηηηψλ ηνπνζεηνχληαη φινη νη βνεζεηηθνί ρψξνη - απνζήθεο, ρψξνη 

γηα ηα δψα, θειάξηα, καγεηξείν. ηνλ φξνθν ηνπνζεηνχληαη νη θχξηνη ρψξνη 

δηεκέξεπζεο - δσκάηηα (ζάια, δσκάηηα χπλνπ θαινθαηξηλά θαη ρεηκεξηλά). ιε ε 

νηθνγέλεηα κνηξάδεηαη ηνλ ίδην ρψξν χπλνπ (έλα ή δχν δσκάηηα ζπλήζσο). Σα ζπίηηα 

είλαη απιά ιατθά ή πινχζηα αξρνληηθά, ελδεηθηηθφ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ηδηνθηήηε. Δπηπιένλ, νη έκπνξνη θέξλνπλ καδί ηνπο απφ ηα ηαμίδηα ηνπο κνξθνινγηθά 

ζηνηρεία δαλεηζκέλα απφ ηηο ρψξεο πνπ επηζθέπηνληαη, ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ θαη 

ζηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή, πξνζαξκνζκέλα ζηηο ειιεληθέο ζπλήζεηεο θαη αλάγθεο.  

ηνλ όξνθν ηεο θαηνηθίαο επξίζθνληαη νη ρψξνη ππνδνρήο θαη ηα ππλνδσκάηηα 

(ρεηκεξηλά θαη θαινθαηξηλά).  

 

 

Δηθόλα 10 ην Εαγφξη, ην ραγηάηη ήηαλ αξρηθά εκηππαίζξηνο ρψξνο κπξνζηά ζηελ 

είζνδν ηεο νηθίαο. Απφ ηνλ 19ν αηψλα ππάξρεη ε ηάζε λα θιείλεηαη απηφο ν ρψξνο θαη 

λα ελζσκαηψλεηαη κε ηελ ππφινηπε νηθία. Σειηθά ραγηάηη κπνξεί λα ιέγεηαη θαη ν 

ρψξνο ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ζην ζπίηη. 

 

 



1.8 Δζσηεξηθή Γηαθφζκεζε 

 Σα έπηπια ηνπ Ζπεηξψηηθνπ ζπηηηνχ είλαη απιά, ιηηά θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

αθίλεηα - ελζσκαησκέλα θαηάιιεια ζε εζνρέο ησλ ηνίρσλ θαη ζε πςνκεηξηθέο 

δηαθνξέο ηνπ δαπέδνπ. Λίγα είλαη ηα θηλεηά έπηπια, ηα νπνία πεξηνξίδνληαη ζηηο 

θαζέιεο (απνζήθεπζε ξνχρσλ) θαη ζηα ρακειά ηξαπεδάθηα. Σα αθίλεηα έπηπια, 

θαηαζθεπαζκέλα φια απφ μχιν, είλαη ηα θξεβάηηα, ηα εξκάξηα, νη βηβιηνζήθεο, νη 

ληνπιάπεο. Σα πεξηζζφηεξα, ηδηαίηεξα ζηα πινχζηα αξρνληηθά, απνηεινχλ εμαηξεηηθά 

μπιφγιππηα έξγα, ελψ νη θαζέιεο θαη νη ληνπιάπεο θπξίσο, δσγξαθίδνληαη κε 

ηδηαίηεξν κεξάθη.  

Ο εμνπιηζκόο ζε θηλεηά έπηπια ηεο Ζπεηξσηηθήο θαηνηθίαο είλαη ιηγνζηφο θαη 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο θαζέιεο θαη ζηα ρακειά ηξαπεδάθηα. ια ηα ππφινηπα 

έπηπια, φπσο εξκάξηα, θιίλεο, βηβιηνζήθεο θη άιια είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ μχιν 

ζην πάησκα ή ζηνπο ηνίρνπο. 

 

 

Δηθόλα 11 Φσηνγξαθία απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ λεξφκπινπ. 

 



Σν «ραγηάηη» ή ζάια (εηθ.24) είλαη έλα επξχρσξν δσκάηην ζηελ είζνδν ηνπ ζπηηηνχ. 

Δίλαη πιαθνζηξσκέλν κε πιάθεο καχξεο ή άζπξεο, νξζνγψληεο ή ηεηξαγσληθέο, πνχ 

ιέγνληαη θαπάθηα, κε κπιε ή ζθνπξνθφθθηλνπο αξκνχο. Πεξηκεηξηθά ππάξρνπλ 

πέηξηλα πεδνχιηα - θαζηζηηθά γηα ην θαινθαίξη.  

 

 

Δηθόλα 12 Υαγηάηη. Γάπεδν απφ νξζνγψληεο καχξεο πιάθεο.  Οη αξκνί είλαη βακκέλνη 

κε ρξψκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σν «καληδάην» είλαη ην δσκάηην χπλνπ & δηακνλήο ηεο νηθνγέλεηαο. Δίλαη 

θαινθαηξηλφ ή ρεηκσληάηηθν -αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ. Πάληα δηαζέηεη 

ηδάθη & κπάζηα γηα ηνλ χπλν. 

      Σν «καληδάην» ή καγεηξείν ζην ηζφγεην ζπλαληηέηαη ζε ιίγα ζπίηηα. Λέγεηαη 

κηθξφο «νληάο», «πέξα νληάο» ή «κπζηηθφ». Σν καγεηξείν πνχ βξίζθεηαη κέζα ζην 

ζπίηη είλαη δσκάηην αξθεηά επξχρσξν. Έρεη θνχξλν & ηδάθη γηα ηε γάζηξα, λεξνρχηε, 

ληνπιάπηα & ακπάξηα γηα ηηο ζνδηέο . Βξίζθεηαη πάληα ζην πίζσ κέξνο ηνπ ζπηηηνχ, 

ζε ζρέζε κε ην δξφκν. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηα ιίγα & κηθξά παξάζπξα. Έρεη πάησκα 

ρσκάηηλν ή πιαθφζηξσην. Δίλαη ν ηειεπηαίνο ρψξνο ηνπ ζπηηηνχ πνχ απφρηεζε 

ηαβάλη. Παιηά, δεκηνπξγνχζαλ ην ρεηκψλα είδνο ηαβαληνχ κε ηηο ζνδηέο (κήια, 

ζηαθχιηα θιπ.) πνχ θξεκνχζαλ απφ ηνπο γξεληέδεο ηεο ζηέγεο. πρλά, ην καγεηξείν 

ζπλδπάδεηαη κε ην «καληδάην» κε ρψξηζκα απφ «κπαγδαηί» & παξάζπξν εζσηεξηθφ. 

Σν «καληδάην» απηφ, ήηαλ απνθιεηζηηθά γηα ηε ρεηκεξηλή δηακνλή ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

 

Δηθόλα 13 Μηθξφ Πάπηγθν. Μαληδάην ζην ζπίηη ηεο  Αιίθεο ηάξα 

 

 



Ζ «κπίκηζα» είλαη έλα δσκάηην κηθξφ, εληειψο ζθνηεηλφ, κε γεξή ζνισηή 

θαηαζθεπή, ζπλήζσο ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ ηνπο άιινπο ρψξνπο ηνπ ηζνγείνπ, 

φπνπ έθξπβαλ ηα αληηθείκελα αμίαο ζε πεξηφδνπο επηδξνκψλ. Σα ηνηρψκαηα είραλ 

επάιεηςε απφ πειφ, ψζηε λα είλαη απξφζβιεηα απφ θσηηά. Γελ είρε πφξηα, αιιά έλα 

άλνηγκα πνχ, αθνχ έβαδαλ κέζα ηα ππάξρνληα ηνπο, ην έρηηδαλ κε πέηξεο πνχ ζην 

ηέινο ηηο θάπληδαλ γηα λα κελ μερσξίδνπλ. Οη «κπίκηζεο» ήηαλ δχζθνιν λα 

αλαθαιπθζνχλ αλ δελ ηηο πξφδηδε θάπνηνο. ήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ςπγεία 

(έρνπλ πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία) ή ζαλ απνζήθεο. 

 

Δηθόλα 14 Κάησ Πεδηλά. Ο ρψξνο ηεο κπίκπηζαο,  Βξίζθεηαη ζην ππφγεην & πιένλ 

ρξεζηκνπνηείηαη  σο απνζήθε. 

 

 

 

 

 

 



Ζ «θξεβάηα»  είλαη ν ρψξνο φπνπ θαηαιήγεη ε ζθάια αλφδνπ & ν ρψξνο κέζα απφ 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ε πξνζπέιαζε ζηα άιια δσκάηηα. Βξίζθεηαη ζηελ θχξηα φςε ηνπ 

ζπηηηνχ (πξνο ην δξφκν, ηε κεζεκβξία & ηε ζέα). Ζ εμέιημε ηεο ζεκαηνδνηεί ηελ 

ηππνινγηθή εμέιημε ηνπ ζπηηηνχ: απφ αλνηρηφ «ραγηάηη» κε μχιηλν θηγθιίδσκα ζε 

μχιηλε θαηαζθεπή κε ζπλερφκελα ζπξηά παξάζπξα & ηέινο ζε πέηξηλε θαηαζθεπή, 

φηαλ πηα θιείζηεθαλ νη θακάξεο ηνπ ηζνγείνπ κε πέηξεο. 

Δμέιημε ππάξρεη & σο πξνο ην κέγεζνο ηεο «θξεβάηαο». ηελ αξρή ήηαλ έλαο ζηελφο 

δηάδξνκνο πνχ νδεγνχζε απιά ζηα άιια δσκάηηα• κε ηνλ θαηξφ δηεπξχλζεθε ψζπνπ 

πήξε δηαζηάζεηο αλάινγεο κε ηνλ πινχην ηνπ ζπηηηνχ. Έηζη, ζε κεγάια αξρνληηθά ε 

«θξεβάηα» είλαη δηακνξθσκέλε ζε επξχρσξε ζάια, κε «κπάζηα» ζηε κηα πιεπξά 

κπνξεί αθφκε λα είλαη ρσξηζκέλε ζε δχν επίπεδα, κε μχιηλεο θνιφλεο & αςίδεο θαιά 

δνπιεκέλεο -ζ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο γίλεηαη ρψξνο ππνδνρήο . Σν ηαβάλη ηεο είλαη 

μχιηλν, κε ιεπηά περάθηα. 

 

Δηθόλα 15 Κξεβάηα κε πινχζηα μχιηλε δηαθφζκεζε. 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

 

 

Δηζαγσγή 

Ο λεξφκπινο πνπ ζα εμεηάζνπκε είλαη γλσζηφο ζηε πεξηνρή σο ν Νεξφκπινο ηνπ 

Μπνπξαδαλίνπ. Καηά ηελ έξεπλα καο βξεζήθακε ζην νηθφπεδν ηνπ λεξφκπινπ ην 

νπνίν βξίζθεηαη κέζα ζε έλα εμαηξεηηθφ θπζηθφ ηνπίν κε πινχζηα βιάζηεζε θαη 

πνιιέο πεγέο πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ πνηακφ Αψν. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέμακε ν λεξφκπινο ηνπ Μπνπξαδαλίνπ έρεη ζπλδέζεη ηελ ηζηνξία ηνπ κε ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο εθθάλζεηο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Αεδνλνρσξίνπ θαη ηεο 

γχξσ πεξηνρήο.  

 

 

Δηθόλα 16 ζην βάζνο ηεο θσηνγξαθίαο δηαθξίλνληαη ην καηληάλη θαη ε λεξνηξηβή 



ηνλ ελ ιεηηνπξγία λεξφκπιν θαη ηε λεξνηξηβή ζην Μπνπξαδάλη ν επηζθέπηεο κπνξεί 

λα παξαηεξήζεη ηνλ κεραληζκφ θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο κπιφπεηξαο, ηελ ρξήζε ηεο 

λεξνηξηβήο, ηνπ καληαληνχ θαζψο επίζεο ηελ ιεηηνπξγία ηεο γελλήηξηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. ια απηά κε ηελ παξνπζία ηνπ ηξερνχκελνπ λεξνχ σο 

θηλεηήξηνο δχλακε. 

 

 

Δηθόλα 17  Ζ είζνδνο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ νδεγεί ζηνλ Νεξφκπιν, θαη ν νπνίνο 

δηαθξίλεηαη ζην βάζνο ηεο θσηνγξαθίαο 

 

2..1 Σνπνζεζία 

Ο λεξφκπινο ρσξνηαμηθά αλήθεη ζην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Αεδνλνρσξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Κφληηζαο θαη βξίζθεηαη ζηα Βνξεηνδπηηθά ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ θνληά ζηα 

ειιελναιβαληθά ζχλνξα.  Σν Μπνπξαδάλη ζπλνξεχεη κε ην ρσξίν Παιηνκάλδξα ζηε 

βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ, κε ηνλ Άγην Αζαλάζην ζηα δπηηθά ηνπ θαη κε ην ρσξηφ 

Σνπξθάιεο πνπ βξίζθεηαη λνηηφηεξα ηνπ. Ζ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Μπνπξαδάλη 

γεηηληάδεη κε ηνλ Αψν πνηακφ  

 



 

Δηθόλα 18 Ο ράξηεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Κφληηζαο. ηε 

ζθηαγξαθεκέλε πεξηνρή βξίζθεηαη ην ρσξηφ Μπνπξαδάλη. 

 

2..2 Σνπνγξαθηθφ Γηάγξακκα 

χκθσλα κε ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ην νπνίν θαη παξαζέηνπκε ζηελ επφκελε 

ζειίδα ην νηθφπεδν (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Ε-Ζ-Θ-Η-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ--Σ-Τ-Φ) έρεη 

ζπλνιηθφ εκβαδφλ 1672,58 ηεηξαγσληθά κέηξα. ην νηθφπεδν ππάξρνπλ δχν 

θηίζκαηα. Σν πξψην ζηελ είζνδν ηνπ νηθνπέδνπ είλαη κφιηο 36 η.κ. θαη απνηειεί ηελ 

νηθία ηνπ θχιαθα. Σν δεχηεξν είλαη ν λεξφκπινο, έλα δηψξνθν θηίζκα πνπ θαιχπηεη 

92,12 η.κ. ηεο επηθάλεηαο ηνπ νηθνπέδνπ. ην ζχλνιν ινηπφλ θαιχπηνληαη 128,12 η.κ. 

απφ ηα 1672,58 η.κ. Σν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ επηζπλάπηεηαη ζην 

παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο. 

 

 

 

 

 



2..3 Κηηξηαθή Γνκή 

Ζ παιαηά αξρηηεθηνληθή ηαπηίδεηαη ζε πνιιά ζεκεία κε ηε βηνθιηκαηηθή κέζνδν. 

Απηά ζπλήζσο είλαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο, (πέηξα, μχιν) θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

θηηξίνπ, (ηα αλνίγκαηα ηνπ ζηε λφηηα φςε θαη ε απνθπγή ηνπνζέηεζεο αλνηγκάησλ 

ζηε βφξεηα φςε). Ο λεξφκπινο πνπ εμεηάδνπκε παξνπζηάδεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

ζσλ αθνξά ηε θηηξηαθή δνκή ηνπ λεξφκπινπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απηή 

απαξηίδεηε απφ δχν ελφηεηεο, ην ηζφγεην θαη ηνλ φξνθν. Ο ηζφγεηνο ρψξνο ν νπνίνο 

δηαζέηεη ηξία δσκάηηα  δηαζηάζεσλ [4,00*3,20] – [4,60*9,00] – [3,75*3,00]. ην 

κεγαιχηεξν απφ ηα ηξία δσκάηην ην νπνίν είλαη ε εηζφδνο ηνπ θηηξίνπ βξίζθεηαη , ελψ 

ηα άιια δχν δσκάηην ιεηηνπξγνχλ σο απνζεθεπηηθνί ρψξνη. Ο φξνθνο είλαη 

κνλφρσξνο δηαζηάζεσλ [8,00*8,40].       

 



 

 

 

 



2..4 Πξνζαλαηνιηζκφο 

εκαληηθφ ζηνηρείν ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ  είλαη κεγηζηνπνίεζε  

ηεο ρξήζεο  ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην εζσηεξηθφ  ηνπ θηηξίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκψλα θαη ηαπηφρξνλα λα απνθεχγεηαη  ε ππεξζέξκαλζε  ηνπ θαηά ηελ  

δηάξθεηα  ηνπ θαινθαηξηνχ  κέζσ ηεο  θαηάιιειεο  ειηνπξνζηαζίαο. Ο ζηφρνο  απηφο  

κπνξεί λα επηηεπρζεί  κε ηνλ  θαηάιιειν  ζρεδηαζκφ  θαη πξνζαλαηνιηζκφ  ησλ  

αλνηγκάησλ  ηνπ  θειχθνπο. 

 

Ζ θαηαζθεπή  λφηησλ  αλνηγκάησλ  παξνπζηάδεη  κηα ζεηξά  πιενλεθηήκαηα  θαη γηα  

απηφ απνηειεί  ηελ  πξψηε  πξνηεξαηφηεηα  ζην ζρεδηαζκφ  ηνπ  θειχθνπο  ελφο  

νηθνινγηθνχ  ζπκβαηνχ  θηηξίνπ. Έηζη  κέζσ  ηεο  ρξήζεο  δηαθαλψλ  επηθαλεηψλ  κε  

λφηην  πξνζαλαηνιηζκφ : 

1. Γίλεηαη  θαιχηεξε  θαηαλνκή  ησλ  ειηαθψλ θεξδψλ  ζην  θηίξην  ζε ζρέζε  κε 

άιινπο  πξνζαλαηνιηζκνχο. 

2. Δπηηπγράλεηαη  ζεκαληηθή  εμνηθνλφκεζε  ελέξγεηαο  γηα ζέξκαλζε  

3. Ο θίλδπλνο  ππεξζέξκαλζεο  ην θαινθαίξη  είλαη  κηθξφηεξνο  ζε ζρέζε  κε απηφλ  

πνπ  ζπλεπάγεηαη απφ  ηελ  χπαξμε  αλαηνιηθψλ  θαη  δπηηθψλ  αλνηγκάησλ. 

4. Ζ ειηνπξνζηαζία  κπνξεί  λα εθαξκνζηεί  κε ρξήζε απιψλ  νξηδφληησλ  

ζθηάζηξσλ (πξνεμνρέο , κπαιθφληα) 

 

Σα βφξεηα  αλνίγκαηα  ρξεζηκνπνηνχληαη  θπξίσο  γηα ηελ παξνρή  θπζηθνχ  

θσηηζκνχ  θαιήο  πνηφηεηαο  ζην  εζσηεξηθφ  ηνπ  θηηξίνπ, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ 

είζνδν κφλν ηεο δηάρπηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη φρη  ηεο άκεζεο. 

 

Σα  δπηηθά  θαη  αλαηνιηθά  αλνίγκαηα  παξνπζηάδνπλ  πνιχ  ιίγα  πιενλεθηήκαηα  

θαζ’ φιε  ηελ  δηάξθεηα  ηνπ  έηνπο, γη’ απηφ ζπλίζηαηαη  λα θαηαζθεπάδνληαη  κφλν  

αλ απηφ  είλαη  απφιπηα  απαξαίηεην  γηα ηελ  βειηίσζε  ηνπ  θπζηθνχ  θσηηζκνχ  ή  

γηα ηελ  βειηίσζε  ηεο  ζέαο.  

 

 

 

 

 



2..5 Τιηθά Καηαζθεπήο 

Ζ Ζπεηξψηηθε αξρηηεθηνληθή ρξεζηκνπνηεί σο θχξην δνκηθφ πιηθφ ηελ πέηξα θαη ην 

μχιν. ηνηρεία απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο ζπλαληψληαη θαη ζηνλ Νεξφκπιν πνπ 

εμεηάδνπκε. 

 

Δηθόλα 19 Σν μχιν θαη ε πέηξα είλαη ηα θχξηα πιηθά δφκεζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 

Οη ηξφπνη θαηαζθεπήο είλαη φκνηνη κε ηνπο ηππηθά παξαδνζηαθνχο. Οη εμσηεξηθνί 

ηνίρνη θαηαζθεπάδνληαη ζε πάρε 0.50-0.70 κ. κε άζβεζην θνλίακα θαη μπινδέκαηα 

αλά 0.70 κ. πεξίπνπ θαη εζσηεξηθά κέλνπλ αλεπίρξηζηνη, κφλν δε θαηά ηελ πξνεμνρή 

απνηεινχλ μπινθαηαζθεπή. Οη εζσηεξηθνί ηνίρνη θαη κεξηθά εμσηεξηθά ηκήκαηα ηνχ 

νξφθνπ κπνξεί λα είλαη απφ κπαγδαηί. ην ππφγεην νη ηνίρνη δηαηεξνχληαη 

αλεπίρξηζηνη, ελψ ζηνλ φξνθν, εζσηεξηθά, επηρξίνληαη θαη αζβεζηψλνληαη. 

 

 

 

 



2..6 Κάηνςε Ηζνγείνπ 

Ο ηζφγεηνο ρψξνο έρεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 92,12, φκσο ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο ρνληξήο 

ηνηρνπνηίαο (70 εθ.) ν ιεηηνπξγηθφο ρψξνο πνπ απνκέλεη πξνο αμηνπνίεζε είλαη 67,2 

η.κ.. ν ρψξνο ρσξίδεηαη ζε ηξείο επηκέξνπο. χκθσλα κε ηελ θάηνςε θάζε ρψξνο 

δηαζέηεη αλνίγκαηα γηα ην θπζηθφ θσηηζκφ ησλ δσκαηίσλ. ε θσηνγξαθία πνπ 

παξαζέηνπκε είλαη απφ ην δσκάηην 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2..7 Κάηνςε Οξφθνπ 

Ζ απιφηεηα ε ζαθήλεηα θαη ε γεσκεηξηθή θαζαξφηεηα ηνπ ζρήκαηνο ηεο θάηνςεο 

ηνπ νξφθνπ είλαη ππνδεηγκαηηθή. Ο φξνθνο, φπσο θαη ν ηζφγεηνο ρψξνο είλαη έλα 

νξζνγψλην   παξαιιειφγξακκν δηαζηάζεσλ [9,80*9,40]. Ζ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε 

ησλ ρψξσλ  ηαπηίδεηαη κε ηελ απιφηεηα ηνπ ζρήκαηνο. ινο ν φξνθνο είλαη έλα 

εληαίν δσκάηην ζην βάζνο ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη έλα δσκάηην πνπ ρξεζηκεχεη σο 

ηνπαιέηα [3,30*2,60].  

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο κνξθνινγίαο ηεο παιαηάο Ζπεηξψηηθεο θαηνηθίαο είλαη φηη νη 

εμσηεξηθνί ηνίρνη είλαη ηπθινί θαη φια ηα αλνίγκαηα βιέπνπλ ζηελ απιή. Λείπνπλ 

αθφκε απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ηνίρνπο νη εμψζηεο θαη νη εμψζπξεο. Σν ζηνηρείν απηφ 

ζπλαληάηαη ελ κέξεη θαη ζην ππφ εμέηαζε θηίξην, ζπγθεθξηκέλα : 

1. Μφλν ζηε θχξηα φςε ππάξρεη εμψζηεο ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε γηα ιεηηνπξγηθνχο 

θπξίσο ιφγνπο, ζηηο ππφινηπεο πιεπξέο δελ ππάξρεη εμψζηεο. 

2. Αλνίγκαηα έρνπλ κφλν ε θχξηα θαη ε λφηηα (πιάγηα) φςε 

 

 

Δηθόλα 20    Καηά ηα παιηφηεξα έηε, ηα ζπλήζε αλνίγκαηα ήηαλ, κηθξά ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο ηδακηψλ, κεηαμχ άιισλ. Σα κεγαιχηεξα παξάζπξα ησλ νξφθσλ & απηά ηνπ 

ηζνγείνπ, ζθηάδνληαλ επαξθψο απφ ηα γεηηνληθά δέλδξα. 



 

 

 

Δηθόλα 21 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΑΝΑΠΛΑΗ & ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΗΗ  

 

 

Δηζαγσγή 

πσο αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο ζηε παξνχζα θάζε ν λεξφκπινο 

παξακέλεη νπζηαζηηθά αλαμηνπνίεηνο. Σν νηθφπεδν ρξεζηκεχεη κφλν γηα ην 

θαζαξηζκφ, άπισκα θαη ζηέγλσκα ησλ ξνχρσλ ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο καο πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο είλαη θαη ε πξφηαζε αμηνπνίεζεο ηνπ. Οη πξνηάζεηο αιιαγήο ρξήζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ λεξφκπινπ θαη ηνπ νηθνπέδνπ γεληθφηεξα είλαη νη εμήο.  

Γηα ην ηζόγεην : 

Γεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ρψξνπ ν νπνίνο ζα ιεηηνπξγεί σο ρψξνο ζπλεδξηάζεσλ θαη 

ζπλειεχζεσλ ηνπ ηνπηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ  

Γηα ηνλ όξνθν :  

Γεκηνπξγία ελφο κνπζείνπ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζνχλ εθζέκαηα απφ ηελ ηζηνξία ηνπ 

Γήκνπ.  

Γηα ην λέν θηίξην : 

Θα ιεηηνπξγήζεη σο θέληξν εμππεξέηεζε πνιηηψλ θαη παξάιιεια ρψξνο φπνπ νη 

δεκφηεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ειεχζεξν θαη γξήγνξν internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Πξνδηαγξαθέο Αιιαγήο Υξήζεο 

Οη παξαδνζηαθνί λεξφκπινη θαη λεξνηξηβέο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δηαηεξεηέα 

κλεκεία. Έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαη είλαη επηζθέςηκα, ψζηε ν επηζθέπηεο λα κπνξεί 

λα δεη έλα δσληαλφ θνκκάηη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Πσγσληζίσλ. Ζ αλάπιαζε 

πνπ πξνζδνθνχκε λα θάλνπκε ζηνλ ππφ εμέηαζε λεξφκπιν δηέπεηαη απφ θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο [ΦΔΚ Γ 76/5.2.2004]. Απηνί είλαη:  

1. Απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο επί ηνπ δηαηεξεηένπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγνχ πνπ ην θήξπμε δηαηεξεηέν. 

2. Τπνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε λα ην ζπληεξεί θαη λα ην επηζθεπάδεη. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε ν Γήκνο θαη ην Γεκφζην έρνπλ δηθαίσκα λα ην ζπληεξήζνπλ θαη λα 

θαηαινγίζνπλ ηε δαπάλε ζηνλ ηδηνθηήηε. 

3. Απαγφξεπζε εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε νηθνδνκηθήο εξγαζίαο ρσξίο άδεηα κε 

απεηιή επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ 293,47 επξψ (100.000 δξρ.) κέρξη 14.673,51 

επξψ. 

4. πνηνο θαηαζηξέθεη, βιάπηεη, ξππαίλεη, θαζηζηά αλέθηθηε ή δπζρεξή ηε ρξήζε ή 

αιινηψλεη ηε κνξθή κλεκείνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, 

ε νπνία κπνξεί λα θζάζεη θαη ζε θάζεηξμε 10 εηψλ (άξζξν 56 λ. 3028/2002).  

5. Δπηβάιινληαη φινη νη θφξνη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αθφκε θαη γηα ην ππφινηπν 

ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ δελ επηηξέπεηαη ζηνλ ηδηνθηήηε λα εθκεηαιιεπηεί. 

6. Μηζζψζεηο δηαηεξεηέσλ θαηαζηεκάησλ πνπ θαηαξηίζηεθαλ κέρξη 31-8-1990, 

εθφζνλ έρνπλ παξαηαζεί κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία παξάηαζεο θαη έρνπλ 

αλαπαιαησζεί απνθιεηζηηθά κε δαπάλεο ηνπ κηζζσηή, παξαηείλνληαη γηα νθηψ (8) 

ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο ζπκθσλεκέλεο παξάηαζεο θαη αλ, αθφκα, 

έρεη ιήμεη ν ρξφλνο παξάηαζεο ηεο κίζζσζεο (άξζξν 46 Ν. 3066/2002, ΦΔΚ 

Α252).  

 

 

 

 

 

 



3.2 Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Leader 

Καηφπηλ ηεο κειέηεο πνπ θάλακε θαηαιήμακε πσο ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηεο θνηλφηεηαο Αεδνρσξίνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα 

πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ εθηειείηε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

Στόχοι ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο, ηεο δαζνθνκίαο 

θαη ηνπ αγξνδηαηξνθηθνχ ηνκέα (γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 1) 

2. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

(γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 2) 

3. Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο (γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 3) 

4. Γεκηνπξγία ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

πεξηνρέο κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο LEADER (γεληθφο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο 4) 

 

ην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο LEADER ζα εθαξκνζηνχλ ηνπηθά πξνγξάκκαηα κε 

νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα ζε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλεο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Ζ εθπφλεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο "εθ ησλ θάησ πξνο ηα άλσ πξνζέγγηζεο" απφ ηνπηθά 

εηαηξηθά ζρήκαηα δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα (Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο – ΟΣΓ), πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή παξέκβαζεο. 

 

Οη ηξεηο εθαξκνγέο ηεο πξσηνβνπιίαο LEADER πεξηνξίζηεθαλ ζε πεξηνρέο πνπ 

παξνπζίαδαλ ηα κεγαιχηεξα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ζε νξεηλέο θαη 

κεηνλεθηηθέο. 

Ωζηφζν, κεηά ηελ εκπεηξία ησλ εθαξκνγψλ απηψλ θαη παξάιιεια ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ αλάγθε ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ, αιιά θπξίσο ηελ 

αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πεξηνρψλ πνπ πιήηηνληαη άκεζα απφ 

ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ, ε πξνζέγγηζε LEADER ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα 4 ηνπ ΠΑΑ 

ζα αθνξά νξεηλέο, κεηνλεθηηθέο, αιιά θαη πεδηλέο 

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ LEADER, νη 

ζρεηηθέο παξεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε Γεκνηηθά/Σνπηθά Γηακεξίζκαηα 



κέρξη 5.000 θαηνίθνπο. Ζ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο πξέπεη λα 

είλαη κηθξφηεξε ησλ 150 θαηνίθσλ αλά km
2 

. 

Δπίζεο είλαη επηηξεπηή θαη ε πινπνίεζε παξεκβάζεσλ ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο 

Γεκνηηθψλ/Σνπηθά Γηακεξηζκάησλ κε πιεζπζκφ έσο θαη 10.000 θαηνίθνπο. 

 

Ννκφο Ησαλλίλσλ 

1. Γήκνο Ησαλληηψλ (κφλν ην Γ.Γ. Μαξκάξσλ) 

2. Γήκνο Αλαηνιήο (γηα ην Γ.Γ. Αλαηνιήο εληφο είλαη ε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή) 

3. Γήκνο Κφληηζαο 

4. Γήκνο Μαζηνξνρσξίσλ 

5. Γήκνο Μπηδαλίνπ  

6. Γήκνο Πακβψηηδνο  

7. Γήκνο Πεξάκαηνο (εθηφο ηνπ Γ.Γ. Πεξάκαηνο) 

8. Κνηλφηεηα Αεηνκειίηζαο 

9. Κνηλφηεηα Φνχξθαο 

10. Κνηλφηεηα Νήζνπ Ησαλλίλσλ 

 

Ννκφο Θεζπξσηίαο 

1. Γήκνο Ζγνπκελίηζαο (εθηφο ηνπ Γ.Γ. Ζγνπκελίηζαο) 

2. Γήκνο Παξαπνηάκνπ 

3. Γήκνο πβφησλ 

4. Κνηλφηεηα Πέξδηθαο 

 

 

3.2.1 Δλζάξξπλζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

1. Ίδξπζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπηθψλ θέληξσλ ηνπξηζηηθήο πιεξνθφξεζεο 

(γξαθεία – πεξίπηεξα ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο), 

2. ήκαλζε αμηνζέαησλ θαη κλεκείσλ, 

3. Πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ, 

4. Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ησλ πεξηνρψλ. 

 



Οη αλσηέξσ δξάζεηο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη εληφο πεξηνρψλ NATURA. Γηα ηηο 

δξάζεηο δεκνζίνπ ραξαθηήξα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη κέρξη €300.000, θαη 

εθφζνλ δηθαηνχρνο είλαη θνξέαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην πνζφ απηφ είλαη πιένλ 

ΦΠΑ. Οη παξεκβάζεηο, ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ 

ηνπηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Όςνο ελίζρπζεο: 

Γηα ηηο παξεκβάζεηο δεκφζηνπ ραξαθηήξα, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ θξαηηθή 

ελίζρπζε, ην χςνο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη έσο 100% ηνπ ζπλνιηθνχ επηιέμηκνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Γηθαηνχρνη: 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο 

ηνπο, θαζψο θαη ζπιινγηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ησλ νπνίσλ ζηνλ 

θαηαζηαηηθφ ηνπο ζθνπφ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ.  

 

3.2.2 Βαζηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο: 

1. Έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο φπσο: κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, έξγα 

δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο. 

2. Κέληξα θξνληίδαο παηδηψλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο, δεκνηηθέο βηβιηνζήθεο, σδεία, 

ρψξνη άζθεζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

3. Δλίζρπζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εθδειψζεσλ αλάδεημεο θαη δηαηήξεζεο 

ηεο ηνπηθήο θιεξνλνκηάο – ζηήξημε πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ γηα κηθξήο θιίκαθαο 

ππνδνκή, πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ, κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζηνιψλ. 

ζνλ αθνξά ζηα έξγα ππνδνκήο κηθξήο θιίκαθαο (κηθξά εγγεηνβειηησηηθά έξγα, 

έξγα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, κηθξά έξγα πξφζβαζεο ζηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο) ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη ζε €500.000. Γηα ηηο ινηπέο 

δξάζεηο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέξρεηαη έσο €300.000. ηηο πεξηπηψζεηο έξγσλ κε 

δηθαηνχρν θνξέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηα αλσηέξσ πνζά είλαη πιένλ ΦΠΑ. 

Όςνο ελίζρπζεο: 



Οη παξεκβάζεηο δελ αθνξνχλ θξαηηθή ελίζρπζε θαη ην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο κπνξεί 

λα αλέξρεηαη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

Γηθαηνχρνη: 

Φνξείο πινπνίεζεο δχλαηαη λα είλαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο 

ηνπο, θαζψο θαη ζπιινγηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ησλ νπνίσλ ζηνλ 

θαηαζηαηηθφ ηνπο ζθνπφ πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε αληίζηνηρσλ έξγσλ. 

 

3.2.3 Αλαθαίληζε θαη αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ 

ην ππνκέηξν κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ έξγα γηα ηελ αλαβάζκηζε ρσξηψλ ζε 

εθαξκνγή ζπλνιηθήο κειέηεο αλαβάζκηζεο θαη φρη ζεκεηαθέο παξεκβάζεηο.  

Δηδηθφηεξα, αθνξά: 

 

1. βειηίσζε θαη αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (φπσο δηακφξθσζε ππαίζξησλ 

ρψξσλ, πιαθνζηξψζεηο-πεδνδξνκήζεηο, θσηηζκφο, ππνγεηνπνίεζε θαισδίσλ) 

2. απνθαηάζηαζε θηηξίσλ γηα θνηλσθειή ρξήζε 

3. απνθαηάζηαζε εμσηεξηθψλ φςεσλ θηηζκάησλ κε ηδηαίηεξα ζηνηρεία αηζζεηηθήο 

θαη ηζηνξηθήο αμίαο 

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ δξάζεσλ είλαη ε χπαξμε 

κειέηεο ζπλνιηθήο ζεψξεζεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαη 

αλάδεημεο ηνπ νηθηζκνχ ή ε χπαξμε ζρεδίνπ αλαβάζκηζεο απηνχ. Δπηπιένλ, νη 

παξεκβάζεηο, ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζχκθσλα κε πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Σν κέηξν δελ εθαξκόδεηαη ζε ραξαθηεξηζκέλνπο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο. 

Καηά πξνηεξαηφηεηα ζα εληάζζνληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί ηα 

βαζηθά δίθηπα (π.ρ. χδξεπζεο, απνρέηεπζεο) 

Σν κέηξν αθνξά θπξίσο δεκφζηα έξγα θαη ζπλνιηθά γηα ηηο αλσηέξσ παξεκβάζεηο ν 

ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ζα αλέξρεηαη έσο 1.000.000 €. 

Όςνο ελίζρπζεο: 

Σν χςνο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηεο παξέκβαζεο. 



Γηθαηνχρνη δχλαηαη λα είλαη θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο ηνπο, 

θαζψο θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

 

3.2.4 Γηαηήξεζε θαη αλαβάζκηζε ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο 

Σν Μέηξν ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη ζρέδηα δξάζεο θαη παξεκβάζεηο ζρεηηθέο κε: 

1. Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πεξηνρψλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε 

ηνπνζεζίεο πςειήο θπζηθήο αμίαο (φηαλ απηέο πξνζδηνξηζηνχλ κε ζρεηηθή 

κειέηε-εκπεηξνγλσκνζχλε) θαη ζε πεξηνρέο Natura 2000, φπσο βειηίσζε – 

ζήκαλζε κνλνπαηηψλ, θπηνηερληθέο εξγαζίεο, ηερληθά έξγα κηθξήο θιίκαθαο γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, δηακφξθσζε ζέζεσλ ζέαο θαζψο θαη δξάζεηο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. 

2. Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο αγξνηηθήο ππαίζξνπ (φπσο γεθχξηα, κχινη, ιηνηξίβηα, παηεηήξηα, βξχζεο). 

3. Σε δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ (φπσο 

απνθαηάζηαζε πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ, δελδξνθπηεχζεηο κε 

ελδεκηθά είδε). 

4. Παξεκβάζεηο ζε πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε κνπζεία-ζπιινγέο-

εθζεηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιανγξαθηθή / αγξνηηθή / πνιηηηζηηθή 

θιεξνλνκηά. 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξεκβάζεσλ κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη €300.000. ηηο 

πεξηπηψζεηο έξγσλ κε δηθαηνχρν θνξέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηα αλσηέξσ πνζά 

είλαη πιένλ ΦΠΑ. 

Σν κέηξν δελ αθνξά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ύςνο ελίζρπζεο 

Σν χςνο ελίζρπζεο κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη ην 100% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, αλάινγα κε ην ραξαθηήξα ηεο παξέκβαζεο. 

Γηθαηνχρνη δχλαηαη λα είλαη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη νη εηαηξείεο 

ηνπο, ζπιινγηθνί θνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζην θαηαζηαηηθφ ησλ νπνίσλ 

πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ζρεηηθψλ ελεξγεηψλ, θπζηθά θαη Ννκηθά Πξφζσπα. 

 

 



Πίλαθαο 1 Πίλαθαο Καιππηφκελσλ Σνκέσλ 

Κσδηθφο 

ΣΑΚΟΓ 
ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟΤ 

153.3 Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 

158.1 Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

158.2 Παξαγσγή θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 

δαραξνπιαζηηθήο  

158.4 Παξαγσγή θαθάν, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

158.5 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ αιεπξσδψλ 

πξντφλησλ 

158.6 Δπεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

158.9 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. (κε αλαγξαθφκελεο 

θαηεγνξίαο) 

159.1 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

172 Τθαληήξηα  

175.1 Σαπεηνπξγία 

182.1 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 

192.0 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδηνχ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ 

ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 

201.0 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 

203.0 Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή 

205.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη ζπαξηνπιεθηηθή 

212.1 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ ζπζθεπαζίαο 

απφ ραξηί θαη ραξηφλη. 

241.4 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (παξαγσγή 

μπιάλζξαθα) 

245.1 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θαη 

ζηίιβσζεο  

246.3 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 

261.3 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ 

262.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ 

δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 



Κσδηθφο 

ΣΑΚΟΓ 
ΟΝΟΜΑΗΑ ΚΛΑΓΟΤ 

262.5 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ 

286.1 Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο 

286.2 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 

293.9 Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 

361.1 Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ 

361.2 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 

361.3 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο 

361.4 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 

362.9 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

363.0 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 

521.2 Παληνπσιεία 

522.5 Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ 

525.5 Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

528.1 Δπηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ 

923.1 Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία 

923.2 Δθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

923.3 Τπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο 

930.1 Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ 

πξντφλησλ  

930.2 Γξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ 

930.4 Γξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Δξγαζίεο Αλάπιαζεο 

ηα πιαίζηα ηεο αιιαγήο ρξήζεο θαη γεληθφηεξα ηεο βειηίσζεο ησλ πθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ απνθαζίζακε  λα θάλνπκε κηα ζεηξά εξγαζηψλ 

αλάπιαζεο ζηα θηίξηα. Οη εξγαζίεο απηέο είλαη :  

1. πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ αλνηγκάησλ (πφξηεο, παξάζπξα) 

2. Δπηζθεπέο ζηελ Σνηρνπνηία 

3. Αξκνιφγεζε Σνηρνπνηίαο 

4. Δθαξκνγή επηρξίζκαηνο 

5. Υξσκαηηζκφο ηνηρνπνηίαο 

Ζ δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ζπληήξεζεο ζα δηαηππσζνχλ 

αλαιπηηθά ζηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

 

Δηθόλα 22 Σα θαηεζηξακκέλα ή θζαξκέλα κέξε ηεο ηνηρνπνηίαο επηζθεπάδνληαη 

αθνινπζψληαο ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο. 

 

 

 

 



3.3.1 πληήξεζε θαη Δπηζθεπή Παιαηψλ Αλνηγκάησλ 

Οη απζεληηθέο παιαηέο πφξηεο θαη 

παξάζπξα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηνπ θηηξίνπ θαη πξέπεη λα 

δηαηεξνχληαη, αθνχ επηζθεπαζηνχλ θαη 

ζπληεξεζνχλ πξνζεθηηθά. ηηο πην 

δχζθνιεο πεξηπηψζεηο είλαη θαιχηεξν λα 

αλαηίζεηαη ε εξγαζία ζε έκπεηξν 

ζπληεξεηή. 

Σα ζάπηα κέξε θαη ηα μέλα ζηνηρεία απφ 

πξφρεηξεο επηζθεπέο (κεηαιιηθά θαη 

μχιηλα κπαιψκαηα θ.ι.π.), αθαηξνχληαη  

ηα θελά ζπκπιεξψλνληαη κε λέα έλζεηα 

μχια.  

Σα παιαηά ζηδεξέληα εμαξηήκαηα πξέπεη 

λα θαζαξηζηνχλ απφ ηε ζθνπξηά θαη λα πεξαζηνχλ κε αληηνμεηδσηηθφ πξντφλ. Ζ 

ρξσκαηηθή έξεπλα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ρξήζε ησλ ζσζηψλ ρξσκαηηζκψλ. 

Γηα ηελ αθαίξεζε ηεο κπνγηάο ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ ρεκηθφ πξντφλ πνπ απιψλεηαη 

κε πηλέιν ζηελ επηθάλεηα θαη αθήλεηαη λα δξάζεη γηα πεξίπνπ 5΄ιεπηα. Μεηά ε 

κπνγηά αθαηξείηαη απφ ηελ επηθάλεηα κε εηδηθφ μχζηξν. πνπ ε κπνγηά δελ αθαηξείηαη 

εχθνια ηνπνζεηνχληαη θνκπξέζεο απφ αζεηφλ. Ζ ζθνπξηά ζηηο ζηδεξηέο αθαηξείηαη κε 

ζθιεξή βνχξηζα θαη γπαιφραξην θαη ηέινο απιψλεηαη εδηθφ πξντφλ γηα κεηαιιηθέο 

επηθάλεηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2 Δπηζθεπέο ζηελ Σνηρνπνηία 

Σα θαηεζηξακκέλα ή θζαξκέλα κέξε ηεο ηνηρνπνηίαο επηζθεπάδνληαη αθνινπζψληαο 

ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο. Ο ηερλίηεο πξέπεη λα έρεη έηνηκα ηα απαηηνχκελα πιηθά: 

1. Πέηξεο δηαθφξσλ κεγεζψλ 

2. Θξαχζκαηα πέηξαο γηα ηελ αξκνιφγεζε 

3. Κνλίακα αζβέζηε 

4. Καηάιιεια εξγαιεία 

Ζ ηνηρνπνηία βνπξηζίδεηαη θαη θαζαξίδεηαη κε ειαθξηά λεξνβνιή. Αθνχ επηιεγνχλ νη 

πέηξεο κηα κηθξή πνζφηεηα θνληάκαηνο ηνπνζεηείηαη βαζηά κέζα ζηελ θνηιφηεηα. 

Καηφπηλ θάζε πέηξα ηνπνζεηείηαη θαιά κέζα ζηελ θνηιφηεηα. ηα θελά πνπ 

παξακέλνπλ ζθελψλνληαη κηθξφηεξεο πέηξεο, φζν πην ππθλά γίλεηαη. 

Ο πειφο δελ πξέπεη λα πξνεμέρεη απφ ηηο πέηξεο. Σπρφλ παξαπαλίζηα πνζφηεηα 

θνληάκαηνο αθαηξείηαη κε ζθιεξή βνχξηζα αθνπ ζηεγλψζεη. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο 

ιηζνδνκήο θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θνληάκαηνο ζηηο ζηελέο θνηιφηεηεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα ζηελφ θαη κπηεξφ θνκκάηη ζίδεξν.   

 

3.3.3 Αξκνιφγεζε Σνηρνπνηίαο 

Ζ αξκνιφγεζε ηεο ιηζνδνκήο γίλεηαη ζηα 

ζεκεία φπνπ ρξεηάδεηαη. Υξεηάδεηαη ππνκνλή 

θαη ηδηαίηεξε πξνζνρή, ψζηε λα κελ 

αιινηψλεηαη ε αξρηθή κνξθή ηεο ηνηρνπνηίαο. 

Σν πξψην βήκα είλαη λα θαζαξηζηεί ε 

ιηζνδνκή θαη λα αθαηξεζνχλ νη ραιαξέο 

πέηξεο. Οη ζηελέο θνηιφηεηεο θαζαξίδνληαη κε 

κπηεξφ ζηδεξέλην εξγαιείν. Πξέπεη λα 

ππάξρνπλ πάληνηε έηνηκεο γηα ρξήζε κηθξέο 

πέηξεο θαη ζξαχζκαηα δηαθφξσλ κεγεζψλ. 

Μηα κηθξή πνζφηεηα θνληάκαηνο κε αζβέζηε ηνπνζεηείηαη ζηελ θνηιφηεηα κε έλα 

ζηδεξέλην εξγαιείν θαη θαηφπηλ νη κηθξέο πέηξεο ζθελψλνληαη κέζα φζν πην ππθλά 

γίλεηαη, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ θελά αλάκεζα ηνπο. 



Οη πέηξεο ζπξψρλνληαη κε ειαθξά ρηππήκαηα κέζα ζηελ θνηιφηεηα θαη ην θελφ 

γεκίδεηηα κε θνλίακα, πνπ φκσο δελ πξέπεη λα πξνεμέρεη απφ ηηο πέηξεο, ηπρφλ 

παξαπαλίζηα πνζφηεηα αθαηξείηε κε ζθιεξή βνχξηζα αθνχ ζηεγλψζεη. 

 

3.3.4 Δθαξκνγή Δπηρξίζκαηνο 

Σν αζβεζηνθνλίακα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζε κνξθή ζθφλεο ή πάζηαο. Δίλαη 

πξνηηκφηεξν λα απνθεχγεηαη ε εθαξκνγή επηρξίζκαηνο απφ αζβέζηε θαηά ηηο πνιχ 

δεζηέο θαη μεξέο εκέξεο, επεηδή ν αζβέζηε ράλεη ηελ απαξαίηεηε πγξαζία θαη δελ 

θνιιά θαιά ζηελ επηθάλεηα. Σν αζβεζηνθνλίακα πξέπεη λα αλακηγλχεηαη κε θαζαξφ 

λεξφ. ε μεξφ θαηξφ, ν ηνίρνο πξέπεη λα θαζαξηζηεί θαη λα πγξαλζεί κε ξάληηζκα πξηλ 

λα επηρξηζηεί. 

Έλα πξψην ζηξψκα αζβεζηνθνληάκαηνο εθαξκφδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ ηνίρσλ κε 

κπζηξί ή πιαηηά κχζηξα. 

Σελ επφκελε εκέξα ην επίρξηζκα πγξαίλεηαη θαη απιψλεηαη δεχηεξν, ιεπηφηεξν 

ζηξψκα αζβεζηνθνληάκαηνο. Ζ ηειηθή επηθάλεηα ιεηάλεηαη κε επίπεδν ζθνπγγάξη. Σν 

αζβεζηνθνλίακα πξέπεη λα δηαηεξείηαη πγξφ κε ξάληηζκα θαηά ηηο επφκελεο 30 

εκέξεο  

 

3.3.5 Υξσκαηηζκφο ηεο Σνηρνπνηίαο 

Ζ παξαδνζηαθή κέζνδνο είλαη ε πξνζζήθε ρξσζηηθήο νπζίαο ζε κνξθή ζθφλεο κέζα 

ζε δηάιπκα λεξνχ θαη αζβέζηε. Σν ινπιάθη, ε θπζηθή ψρξα θαη ηα νμείδηα ζηδήξνπ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηή ηε ηερληθή. Σν δηάιπκα πξέπεη λα απιψλεηαη 

ζε πγξή επηθάλεηα, θαηά πξνηίκεζε ζε δξνζεξφ θαηξφ. 

ηελ πεξίπησζε απινχ αζβεζηψκαηνο, ν αζβέζηεο δηαιχεηαη ζε θαζαξφ λεξφ. ην 

κίγκα πξνζηίζεηαη αιάηη σο ζηεξεσηηθφ ρξψκαηνο. Ζ ζπλήζεο αλαινγία γηα ην 

αζβέζησκα είλαη 3 κέξε λεξφ – 3 κέξε αζβέζηεο – 1/6 κέξνο ρνληξφ αιάηη. 

Γηα αζβέζησκα κε ρξψκα πξνζηίζεηαη ε ρξσζηηθή νπζία, ε πνζφηεηα ηεο νπνίαο 

κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ απφρξσζε πνπ ζεφπκε λα πεηχρνπκε. Πεξίπνπ 1/6 

κέξνο ρξσζηηθήο ζθφλεο ζε 3 κέξε λεξφ θαη 3 κέξε αζβέζηε είλαη αξθεηφ. 



Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή πξέπεη θαη λα θαζαξηζηεί ε ιηζνδνκή κε ζθιεξή βνχξηζα θαη 

λα πγξαλεί ε επηθάλεηα. Σν αζβέζησκα γίλεηαη κε ηε ρξήζε κεγάιεο θαζαξήο 

βνχξηζαο. Σν δεπηεξν ζηξψκα εθαξκφδεηαη αθνχ ζηεγλψζεη ην πξψην. 

  

3.4 Νενεγεξζέλ Κηίξην 

Ζ κειέηε αλάπιαζεο ηνπ λεξφκπινπ πνπ ζπληάμακε πξνβιέπεη  ηελ θαηαζθεπή ελφο 

κνλψξνθνπ θηηξίνπ ζην κέζν ηνπ νηθνπέδνπ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί ζαλ Κέληξν 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. Σν θηίξην ζα πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηε 

παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο. Με γλψκνλα απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζα 

θαηαζθεπάδακε έλα θηίξην κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 

Δμσηεξηθνί ηνίρνη : 70 εθ. 

Δζσηεξηθνί ηνίρνη : 20 εθ. 

Ύςνο θηηξίνπ :  3,00κ. 

ρήκα : Οξζνγψλην ιηηφ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τιηθά Καηαζθεπήο θέξνληα νξγαληζκνύ : μχιν, πέηξα , ζθπξφδεκα  

Δπεηδή ε κειέηε πνπ ζπληάζζεηε ζα αλαπηπρζεί κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν θαη έηζη 

νη επηινγέο πνπ ζα ιάβνπκε δελ ζα εθαξκνζηνχλ θαη δελ ζα επεξεάζνπλ ηε πεξηνρή  

απνθαζίζακε ην λενεγεξζέλ θηίξην λα θαηαζθεπαζηεί κε ηνπο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο 

δφκεζεο θαη κε ζχγρξνλα πιηθά. Πηζηεχνπκε πσο ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δχν 

κεζφδσλ θαηαζθεπήο νηθνδνκψλ ζα επηθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα έρεη ην θηίξην ζα είλαη ηα εμήο :  

Δμσηεξηθνί ηνίρνη : 25εθ. 

Δζσηεξηθνί ηνίρνη : 10 εθ. 

Ύςνο θηηξίνπ  : 3,00κ. 

Τιηθά Καηαζθεπήο θέξνληα νξγαληζκνύ : νπιηζκέλν ζθπξφδεκα  

Γηαζηάζεηο : [9,00 κ.*6,00 κ.] 

Δκβαδόλ : 54,00 η.κ. 

 

Το Κτίριο θα διαθέτει :  

1. Γξαθείν Γηεπζπληή 

2. Υψξν Τπνδνρήο 

3. Γξαθεία Τπαιιήισλ 

4. Σνπαιέηεο 

5. Απνζήθε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

 

4.1 Ζιηαθή Δλέξγεηα  

Σν θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν αλαθαιχθζεθε ην 1839 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

πξαθηηθνχο ζθνπνχο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '50 ζε δηαζηεκηθέο εθαξκνγέο. 

Σα θσηνβνιηατθά (Φ/Β) ζπζηήκαηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Έλα ηππηθφ Φ/Β ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ην Φ/Β πιαίζην ή 

ειηαθή γελλήηξηα ξεχκαηνο θαη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε Φ/Β ζπζηνηρία. Γηα απηφλνκα ζπζηήκαηα 

ππάξρεη επίζεο ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζε κπαηαξίεο. 

 Μία ηππηθή Φ/Β ζπζηνηρία απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα Φ/Β πιαίζηα 

ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο. ηαλ ηα Φ/Β πιαίζηα εθηεζνχλ ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, κεηαηξέπνπλ πνζνζηφ 14% πεξίπνπ ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο 

ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. Ζ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή γίλεηαη 

αζφξπβα, αμηφπηζηα θαη ρσξίο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υαξαθηεξηζηηθά Φσηνβνιηαηθψλ πζηεκάησλ 

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ, πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ απφ ηηο 

άιιεο κνξθέο ΑΠΔ είλαη:  

 

1. Απεπζείαο παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αθφκε θαη ζε πνιχ κηθξή θιίκαθα, 

π.ρ. ζε επίπεδν κεξηθψλ δεθάδσλ W ή θαη mW.  

2. Δίλαη εχρξεζηα. Σα κηθξά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ρξήζηεο.  

3. Μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηηο πφιεηο, ελζσκαησκέλα ζε θηίξηα θαη δελ 

πξνζβάιινπλ αηζζεηηθά ην πεξηβάιινλ.  

4. Μπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο πεγέο ελέξγεηαο (πβξηδηθά ζπζηήκαηα).  

5. Δίλαη βαζκσηά ζπζηήκαηα, δει. κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ρσξίο κεηαηξνπή ηνπ 

αξρηθνχ ζπζηήκαηνο.  

6. Λεηηνπξγνχλ αζφξπβα, εθπέκπνπλ κεδεληθνχο ξχπνπο, ρσξίο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. 

7. Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο είλαη ζρεδφλ κεδεληθέο. 

8. Έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη αμηνπηζηία θαηά ηε ιεηηνπξγία. Οη εγγπήζεηο 

πνπ δίλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο γηα ηηο Φ/Β γελλήηξηεο είλαη πεξηζζφηεξν 

απφ 25 ρξφληα θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

 

Ζ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία ηνπ ρξήζηε είλαη ην κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ησλ Φ/Β 

ζπζηεκάησλ. Σν θφζηνο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζπζηήκαηα 

είλαη ζήκεξα ζπγθξίζηκν κε ην θφζηνο αηρκήο ηζρχνο, πνπ ρξεψλεη ε εηαηξεία 

ειεθηξηζκνχ ηνπο πειάηεο ηεο. 

Σα Φ/Β ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε ιεγφκελε «Γηάζπαξηε 

Παξαγσγή Δλέξγεηαο» ε νπνία απνηειεί ην λέν κνληέιν αλάπηπμεο ζχγρξνλσλ 

ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

ηαλ ηα θσηνβνιηατθά εθηεζνχλ ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία κεηαηξέπνπλ έλα 5-17% 

ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή (κε ηε ζεκεξηλή ηερλνινγία, ε νπνία ζπλερψο 

βειηηψλεηαη). Σν πφζν αθξηβψο είλαη απηφ ην πνζνζηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηερλνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. Τπάξρνπλ π.ρ. ηα ιεγφκελα κνλνθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά, 



ηα πνιπθξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά, θαη ηα άκνξθα. Σα ηειεπηαία έρνπλ ρακειφηεξε 

απφδνζε είλαη φκσο θζελφηεξα. Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ θσηνβνιηατθψλ είλαη 

ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ, ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ ή αθφκα θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

επρέξεηαο ηνπ ρξήζηε. 

 

ια ηα θσηνβνιηαηθά εγγπψληαη ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 

 κεδεληθή ξχπαλζε  

 αζφξπβε ιεηηνπξγία  

 αμηνπηζηία θαη κεγάιε δηάξθεηα δσήο (πνπ θζάλεη ηα 30 ρξφληα)  

 απεμάξηεζε απφ ηελ ηξνθνδνζία θαπζίκσλ γηα ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο  

 δπλαηφηεηα επέθηαζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο  

 ειάρηζηε ζπληήξεζε  

Ζ ειηαθή ελέξγεηα είλαη κηα θαζαξή, αλεμάληιεηε, ήπηα θαη αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή 

πεγή. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία δελ ειέγρεηαη απφ θαλέλαλ θαη απνηειεί έλα 

αλεμάληιεην εγρψξην ελεξγεηαθφ πφξν, πνπ παξέρεη αλεμαξηεζία, πξνβιεςηκφηεηα 

θαη αζθάιεηα ζηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία. 

 

Σα θσηνβνιηατθά είλαη ιεηηνπξγηθά θαζψο πξνζθέξνπλ επεθηαζηκφηεηα ηεο ηζρχνο 

ηνπο θαη δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο (ζην δίθηπν ή ζε 

ζπζζσξεπηέο) αλαηξψληαο έηζη ην κεηνλέθηεκα ηεο αζπλερνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Γίλνληαο ηνλ απφιπην έιεγρν ζηνλ θαηαλαισηή, θαη άκεζε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγφκελε θαη θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα, ηνλ θαζηζηνχλ πην 

πξνζεθηηθφ ζηνλ ηξφπν πνπ θαηαλαιψλεη ηελ ελέξγεηα θαη ζπκβάιινπλ έηζη ζηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε θαη εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο. Ζ εκπεηξία ηεο Γαλίαο π.ρ. έδεημε 

κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηζκνχ απφ ρξήζηεο θσηνβνιηατθψλ, ηεο 

ηάμεο ηνπ 5-10%. 

ε γεληθέο γξακκέο, έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ Διιάδα παξάγεη θαηά κέζν 

φξν εηεζίσο πεξί ηηο 1.150 - 1.450 θηινβαηψξεο αλά εγθαηεζηεκέλν θηινβάη 

(KWh/year/KW). ηηο λφηηεο θαη πην ειηφινπζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο έλα 

θσηνβνιηατθφ παξάγεη πεξηζζφηεξν ειηαθφ ειεθηξηζκφ απφ φηη ζηηο βφξεηεο θαζψο ε 

απφδνζή ηνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηα πξναλαθεξζέληα πνζά.  



Υξεζηκνπνηψληαο ζχγρξνλεο ηερληθέο, φπσο είλαη νη 

βάζεηο (trakers) νη νπνίεο ζηξέθνπλ ηε 

θσηνβνιηαηθή πιάθα ζχκθσλα κε ηε πνξεία ηνπ 

ήιηνπ, είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηεο απφδνζεο θαηά 

35-45% αθνχ παξαθνινπζνχλ ηε πνξεία ηνπ ήιηνπ 

θάζεηα γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

ιεηηνπξγία βάζεο tracer 

Δλεξγεηαθή Απφδνζε 

 

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ επελδπηή έρεη ην πφζεο θηινβαηψξεο (KWh) ζα απνδψζεη 

ην ζχζηεµα ζε εηεζίσο θαη ην πφζν θνζηίδεη ε θάζε παξαγφµελε θηινβαηψξα. Ζ 

παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β ζπζηήµαηα είλαη πξνβιέςηµε θαη 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε κεγάιε αθξίβεηα. ηελ Διιάδα έλα Φ/Β ζχζηεµα µε ηελ 

βέιηηζηε θιίζε θαη πξνζαλαηνιηζµφ µπνξνχµε λα ζεσξήζνπµε πσο ζα παξάγεη θαηά 

µέζν φξν 1.200 – 1.450 θηινβαηψξεο αλά έηνο θαη εγθαηεζηεµέλν θηινβάη 

(ΚWh/έηνο/ΚW), αλάινγα κε ηελ ηνπηθή ειηνθάλεηα. ηελ Διιάδα, νη απνδφζεηο 

απμάλνπλ φζν πην λφηηα θαη αλαηνιηθά βξίζθεηαη µηα πεξηνρή. 

  

Γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ελφο θσηνβνιηαηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη: 

1. Να ππάξρεη επαξθήο ειεύζεξνο θαη αζθίαζηνο ρώξνο. Ωο έλα πξφρεηξν θαλφλα 

ππνινγίζηε πσο ρξεηάδεζηε πεξίπνπ 1 ηεηξαγσληθφ κέηξν γηα θάζε 100 Watt (αλ 

ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ζπλεζηζκέλα θξπζηαιιηθά θσηνβνιηατθά ηνπ εκπνξίνπ). 

Πξνζέμηε ηδηαίηεξα ν ρψξνο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ 100% αζθίαζηνο θαζ' φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Γηαθνξεηηθά, ην ζχζηεκά ζαο ζα ιεηηνπξγεί κε 

κηθξφηεξε απφδνζε.  

2. Σα θσηνβνιηατθά έρνπλ ηε κέγηζηε απόδνζε όηαλ έρνπλ λόηην 

πξνζαλαηνιηζκό. Απνθιίζεηο απφ ην Νφην έσο θαη 45o είλαη επηηξεπηέο, 

κεηψλνπλ φκσο ηελ απφδνζε.  

3. Ζ ζσζηή θιίζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζε ζρέζε κε ην νξηδφληην επίπεδν. πλήζσο 

επηιέγεηαη κηα θιίζε πνπ λα δίλεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαζ' φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. ηελ Διιάδα, ε βέιηηζηε θιίζε είλαη γχξσ ζηηο 30o. Μελ 

αλεζπρείηε πάλησο. Σε ζσζηή θιίζε ζα ηε βξεί γηα ζαο ε εηαηξία καο.   



4. Να ηνπνζεηεζεί ζε κηα πεξηνρή κε επλντθφ θιίκα, δηφηη φζν πεξηζζφηεξεο είλαη νη 

εκέξεο εηεζίσο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφδνζε. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Δηαηξεηψλ Φσηνβνιηατθψλ ε ζρεηηθή απφδνζε 

ησλ θσηνβνιηατθψλ ζε δηάθνξεο θιίζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνχο είλαη:  

 

 ΚΛΙΗ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ    0 30 60 

Αλαηνιηθφο - Γπηηθφο  90% 85% 50% 

Ννηηναλαηνιηθφο- Ννηηνδπηηθφο  90% 95% 60% 

Νφηηνο  90% 100% 60% 

Βνξεηναλαηνιηθφο- Βνξεηνδπηηθφο  90% 67% 30% 

Βφξεηνο  90% 60% 20% 

  

Πεγή: χλδεζκνο Δηαηξηψλ Φσηνβνιηαηθψλ (.Δ.Φ.) 

 

Δπηπιέσλ, ε απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο θσηνβνιηαηθψλ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία 

ησλ θσηνβνιηαηθψλ πάλει. Σα θ/β πάλει έρνπλ θαηά κέζν φξν σθέιηκε δσή 20-30 

έηε κε απφδνζε έσο θαη 80% γηα ηα πξψηα 20 έηε, αλαιφγσο βέβαηα ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο ηνπο. 

ηηο κνλάδεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη βάζεηο ζηήξημεο trakers νπνίεο 

αλεβάδνπλ ηελ παξαγσγή θαηά 35-34% ζε ζρέζε κε ηηο ζηαζεξέο βάζεηο. 

Σν ζχζηεκα ξχζκηζεο DEGERconecter αλαγλσξίδεη ην πην θσηεηλφ ζεκείν ζηνλ 

νπξαλφ θαη ζηξέθεη ηελ επηθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Ο 

κεραληζκφο ηνπ DEGERtraker αθήλεη ην ζχζηεκα ξχζκηζεο θαηά ηε δηάξθεηα φινπ 

ηνπ έηνπο λα ζηξέθεη ηελ επηθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ πάληνηε πξνο ηνλ ήιην κε αθξίβεηα 

κε ηελ θαξδχηεξε πιεπξά ηνπο. Ζ ηερληθή απηή είλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζε 

πεξίπησζε ζπλλεθηάο, βξνρήο θαη νκίριεο. 



4.2 Τδξνειεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο  

Σν ζηνηρείν ηνπ Νεξνχ 

Σν λεξφ είλαη ίζσο ην πνιπηηκφηεξν αγαζφ πνπ µαο παξέρεη ε θχζε. Απνηειεί 

αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ πγηεηλή δηαβίσζε, ηελ 

ίδηα ηε δσή. Δθηφο απηνχ ην λεξφ είλαη απαξαίηεην θαη γηα κηα ζεηξά απφ άιιεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο: ε γεσξγία, ε βηνκεραληθή αλάπηπμε, ν ηνπξηζκφο 

θαη ε παξαγσγή. 

 

Ζ δχλακε ηνπ λεξνχ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αλαλεψζηκε πεγή κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, Μπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ελέξγεηα δχν κνξθψλ απφ ην 

λεξφ: ηε δπλακηθή, απηή, δειαδή πνπ δίλεη φηαλ κεηψλεηαη ε δηαθνξά ζηάζκεο ηεο 

επηθάλεηάο ηνπ (πδξνζηαηηθή πίεζε) θαη ε νπνία κεηαηξέπεηαη ζε θηλεηηθή, φηαλ ην 

λεξφ ξέεη πξνο ρακειφηεξεο πεξηνρέο. Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη απφ ηελ 

θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, πνηακψλ θαη ιηκλψλ. Ζ πεξηνδηθή θίλεζε 

ησλ λεξψλ ιφγσ ηεο παιίξξνηαο θαη ε θίλεζε ησλ θπκάησλ κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Καη ε δχν απηέο κνξθέο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επνρή ηεο πξνβηνκεραληθήο 

ηερλνινγίαο ηηο κέξεο καο γηα θίλεζε πνιιψλ εηδψλ, κνξθψλ, ρξήζεσλ θαη 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο πδξνθηλήησλ κεραλψλ. Πξψηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε θηλεηηθή 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε θπζηθή θαη κφλν ξνή ησλ πνηακψλ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε φξζησλ κηθξψλ θηεξψλ πάλσ απφ ην ξεχκα ηνπ λεξνχ, ην νπνίν 

παξαζχξνληαο πξνεμέρνληα θαη βπζηζκέλα πηεξχγηα, ηηο πεξηέζηξεθε. Πνιχ αξγφηεξα 

ρξεζηκνπνηήζεθε, κε ηνλ ίδην ηξφπν, ε ξνή ηεο παιίξξνηαο (παιηξξνηφκπινη), φπσο 

θαη ε ξνή κεγάισλ πισηψλ πνηακψλ ζε κχινπο πξνζαξκνζκέλνπο ζε δεκέλα 

πνηακφπινηα.  

 

 

 



Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Τδξνειεθηξηθήο Δλέξγεηαο  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη:  

 

1. Ζ κηθξφ-πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα δελ είλαη απιψο κηα κεησκέλε εθδνρή ελφο 

θαλνληθνχ εξγνζηαζίνπ. Απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο ψζηε λα 

πιεξνχληαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζε ζρέζε κε ηελ απιφηεηα , ηελ κεγάιε 

ελεξγεηαθή εθξνή, ηε κέγηζηε αμηνπηζηία θαη ηελ εχθνιε ζπληήξεζε απφ κε 

εηδηθνχο.  

2. Δίλαη κηα απφ ηηο θζελφηεξεο αλαλεψζηκεο πεγέο ειεθηξηζκνχ. Ζ πδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα αληαγσλίδεηαη  θπξίσο κε ζεξκηθέο πεγέο ειεθηξηζκνχ φπσο είλαη ην 

θάξβνπλν, θαη νη ζηαζκνί πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αέξην. κσο, ιφγσ ησλ ρακειψλ 

ηξερνπζψλ ηηκψλ ζηηο αγνξέο ειεθηξηζκνχ, ν νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο ησλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ εξγνζηαζίσλ πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο βξίζθεηαη ππφ 

απμεκέλε πίεζε. 

3. Λφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο αμηφπηζησλ εξγαιείσλ πξφβιεςεο γηα πδξνινγηθέο 

πεγέο, καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ γηα παξνρή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε κνλάδα 

είλαη πηζαλφ ψζηε ην ζηαζεξφ θφζηνο λα εμαζθαιηζηεί, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

πιεζσξηζκέλεο ηηκέο ησλ ζηεξεψλ θαπζίκσλ.  

4. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ θαηά ηε ρξήζε 

κπνξεί λα είλαη ειάρηζηεο αλ επαξθεί πξναηξεηηθά κέηξα έρνπλ ιεθζεί, αλ θαη 

ππάξρνπλ κε αλαζηξέςηκεο επηπηψζεηο θαηά ηε θαηαζθεπή.  

5. Δπεηδή είλαη πηζαλφ λα μεθηλήζνπλ ή λα ζηακαηήζνπλ νη πδξαπιηθέο ηνπξκπίλεο 

πνιχ γξήγνξα, θαη ιφγσ ηνπ φηη έρνπλ κεγάιν εχξνο ιεηηνπξγίαο, ε παξνρή 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην εξγνζηάζην κπνξεί εχθνια λα ειεγρζεί. 

πγθξίζηκε επειημία είλαη κφλν πηζαλή κε ηνπξκπίλεο αεξίνπ.  

6. Ζ ελεξγεηαθή απνζήθεπζε κε ηελ άληιεζε λεξνχ ζε κεγάιεο απνζήθεο/ληεπφδηηα 

θαηά  ηηο πεξηφδνπο κε αηρκήο επηηειεί ηε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ 

κε ην θαιχηεξν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. Ζ ίδηα ηερλνινγία είλαη επίζεο 

θαηάιιειε γηα ηελ εηζαγσγή ελφο πβξηδηθνχ ζπζηήκαηνο κε άιιεο πεγέο 

ειεθηξηζκνχ φπσο ππξεληθή, αηνιηθή θαη ειηαθή. 

 

 

 



Τδξνδπλακηθφ Ζπείξνπ 

Σν κέγεζνο ηνπ πδξνδπλακηθνχ είλαη πξνθαλέο θαη ρσξίο ηηο εηδηθέο κειέηεο, αξθεί 

λα δνχκε ηα κνξθνινγηθά θαη πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο 

ηεο Ζπείξνπ: 

1. Σν έληνλν ηνπνγξαθηθφ αλάγιπθν πνπ δηακνξθψλεη ε νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ (κέζα 

πςφκεηξα ησλ πεξηζζφηεξσλ ιεθαλψλ κεγαιχηεξα απφ +1200, κέζεο θαηά κήθνο 

θιίζεηο πνηακψλ 10-20%).  

2. ηελ Ήπεηξν βξίζθεηαη κέξνο ηεο πγξφηεξεο δψλεο ηεο ρψξαο (πεξηνρή 

Μεηζφβνπ – νξνζεηξά Σδνπκέξθσλ κε κέζε εηήζηα θαηαθξήκληζε 2000mm). Ζ 

κέζε εηήζηα θαηαθξήκληζε ζε φιν ην πδαηηθφ δηακέξηζκα ππεξβαίλεη ηα 

1400mm.  

3. εκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πδξνδπλακηθνχ απνηειεί θαη ε χπαξμε 

ππθλνχ θαη αμηφπηζηνπ δηθηχνπ θαηαγξαθήο πδξνινγηθψλ θαη θπξίσλ 

πδξνκεηξηθσλ ζηνηρείσλ (97 βξνρνκεηξηθνί θαη 37 πδξνκεηξηθή ζηαζκνί). 

 

 

Δηθόλα 23 Υάξηεο κε ηα πδαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λνκνχ Ησαλλίλσλ. 



πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο γηα ηελ παξαπάλσ κειέηε, βιέπνπκε πσο νη παξαδνζηαθνί ηερλίηεο, 

ιάκβαλαλ ππφςε ηνπο φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα ηνπο έδηλαλ ηε δπλαηφηεηα 

λα θαηαζθεπάζνπλ ζπίηηα αζθαιή & άλεηα, ζπκβαηά κε ηηο αλάγθεο πνπ ππαγφξεπε ε 

θάζε επνρή αιιά θαη πξνζαξκνζκέλα ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ & ζηα δπν θηίξηα έρνπλ 

πξαγκαηηθή αμία, δηφηη ην κελ πξψην θηίζκα θαηαζθεπάζηεθε απν πξντφληα 

θπζηνινγηθήο εμειηθηηθήο δηεξγαζίαο. Σν λέν θηίζκα αθνινπζεί ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν 

δφκεζεο κε ζηνηρεία παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο.  

Σν θηίζκα, είλαη κηα ηζνξξνπεκέλε ζχλζεζε ησλ δπν ζηνηρείσλ ρξφλνπ & ηφπνπ. Ο 

ζηφρνο ηεο καθξνβηφηεηαο ησλ θαηαζθεπψλ, επέβαιε ην ζεβαζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ & ηερληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ 

ζηελ επνρή πνπ ρηίζηεθαλ φια απηά ηα έξγα. Ο παξάγνληαο ηφπνο, φξηζε ηα 

αξρηηεθηνληθά δεδνκέλα: ηελ ηνπηθή παξάδνζε, ην θιίκα, ηε ρξήζε ησλ πιηθψλ, ηε 

ραξαθηεξηζηηθή λννηξνπία & ηελ ςπρνζχλζεζε ησλ θαηνίθσλ.  ηφρνο ινηπφλ ήηαλ ε 

δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ζην ρξφλν, άξα ε αληνρή ηεο, & κε θνηλφ γλψξηζκα ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ζηα δεδνκέλα ηνπ θάζε ηφπνπ.   Αλ είλαη αιήζεηα ινηπνλ, φηη ε 

αξρηηεθηνληθή ζην παξειζφλ δελ ήηαλ, παξά ε ζπληζηάκελε ηεο πείξαο ρηιηάδσλ 

ιατθψλ καζηφξσλ, ηφηε είλαη θαλεξφ πσο ε κειέηε ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο 

(ιατθήο & αλψλπκεο) κπνξεί λα δψζεη ρξήζηκα καζήκαηα γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

έπξεπε λα θαηαζθεπάδνληαη νη θαηνηθίεο ζηε ζχγρξνλε επνρή, κε ζηφρν κηα 

αξρηηεθηνληθή ελαξκνληζκέλε κε ην πεξηβάιινλ. 
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