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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ πανμφζα ενβαζία απμηεθεί έκα εβπείνδια ζπεδίαζδξ ιζαξ λεκμδμπεζαηήξ αζηζηήξ 

ιμκάδαξ δ μπμία εα εθαπζζημπμζήζεζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ ηζξ παναβςβέξ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζε υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο ηηζνίμο απυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο, 

ηδ θεζημονβία ημο έςξ ηαζ ηδ ηαηεδάθζζδ ημο.  

Ζ πνμζπάεεζα αοηή απμηέθεζε ιζα πμθφπθεονδ πνμζέββζζδ ηαεχξ μζ θεζημονβίεξ εκυξ 

λεκμδμπείμο είκαζ πμζηίθεξ. οβηεηνζιέκα, δ ενβαζία αοηή αζπμθήεδηε ιε ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ζπεδίαζδ εκυξ θεζημονβζημφ λεκμδμπείμο, ημ μπμίμ εα ελοπδνεηεί ηζξ 

ακάβηεξ ηςκ επζζηεπηχκ ημο απυ ημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ έςξ ηαζ ηα δςιάηζα 

δζαιμκήξ. Σαοηυπνμκα, ηαηά ηδ ζπεδίαζδ ημο λεκμδμπείμο εζηζάζαιε ζηo αζμηθζιαηζηυ 

ζπεδζαζιυ ημο, μ μπμίμξ απμηεθεί ηαζ ημ ααζζηυηενμ ημιέα χζηε κα ιεζςεεί ημ 

ακεναηζηυ απμηφπςια αοημφ ηαζ επζθέλαιε ηζξ ηαηάθθδθεξ εθανιμβέξ βζα ηδκ 

λεκμδμπεζαηή ιμκάδα. Γχζαιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηα ελήξ: ηδ πςνμεέηδζδ ημο 

ηηζνίμο ζημ μζηυπεδμ ηαζ ηδ δζάνενςζδ ηςκ πχνςκ ζφιθςκα ιε ηδ θεζημονβία, ηα 

δθζαηά παεδηζηά ζοζηήιαηα, ηδκ δθζμπνμζηαζία - ημ ζηζαζιυ ημο ηηζνίμο, ηδ 

αθάζηδζδ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ δδιζμονβία θοηειέκςκ 

δςιάηςκ, ημ θοζζηυ δνμζζζιυ αθθά ηαζ ημ θοζζηυ αενζζιυ ημο λεκμδμπείμο. 

Δπζπθέμκ, αζπμθδεήηαιε ιε ημ θοζζηυ αθθά ηαζ ημκ ηεπκδηυ θςηζζιυ ημο ηηζνίμο χζηε 

κα βίκεηαζ δ εθάπζζηδ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ. Αημθμφεςξ, ιεθεηήεδηακ ηα δμιζηά 

οθζηά ηαζ επζθέπεδηακ ηα πθέμκ μζημθμβζηά αθθά ηαζ ηαηάθθδθα βζα ηδ ζηαηζηυηδηα 

ημο ηηζνίμο, υπςξ ηαζ ηα πζμ απμδμηζηά βζα ηδ εενιμιυκςζδ ηαζ δπμιυκςζδ ημο χζηε 

κα εθαπζζημπμζδεμφκ μζ εενιζηέξ ηαζ εκενβεζαηέξ ημο απχθεζεξ. οκεπίγμκηαξ ηδ 

ζπεδίαζδ ημο ένβμο εκζςιαηχεδηακ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ υπςξ ηα 

Φςημαμθηασηά ζοζηήιαηα ηαζ δ Γεςεενιζηή εκένβεζα. ηδ ιεθέηδ ημο απμηοπχιαημξ 

ημο CO2  ζοιπενζθήθεδηακ ηαζ μζ εκδεπυιεκεξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ επζζηεπηχκ ημο 

λεκμδμπείμο  ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ιεηαθμνά ημοξ, αενμπμνζηχξ ηαζ αηημπθμσηχξ, απυ 

δζάθμνεξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ ηαζ ανέεδηακ μζ πμζυηδηεξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ 

αοηέξ. Σέθμξ, ακαθένεδηακ πναηηζηέξ μζ μπμίεξ εθανιυγμκηαζ παβημζιίςξ ζε 

λεκμδμπεία ηαζ ηα ηαεζζημφκ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 
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ABSTRACT 

This thesis was a trial to design an urban hotel that will minimize as much as possible 

the production of carbon dioxide over the lifetime of the building from its construction 

and operation up to its demolition. 

This effort was a multifaceted approach as the functions of a hotel are varied. 

Specifically, this project worked on the architectural design of a functional hotel, which 

will serve the needs of visitors not only at the public areas, but also at the rooms. 

Simultaneously, we focused on the bioclimatic design, which is the main sector in order 

to reduce the carbon footprint of this hotel, we also chose the appropriate applications 

for it. We paid attention to the following: the location of the building in the plot and the 

layout of spaces according to their function, the passive solar systems, the sun 

protection-shade of the building, the vegetation in the surrounding area, as well as the 

creation of planted roofs, the natural cooling and the natural ventilation of the building. 

Furthermore, we dealt with the natural and artificial lighting of the building in order to 

achieve the minimum energy consumption. Then, we did a research among the building 

materials and we selected the most ecological and appropriate for the statics of the 

building, as well as the most efficient for heat and sound insulation in order to minimize 

heat and energy losses. Continuing the design of the hotel, were incorporated alternative 

energy sources such as photovoltaics and geothermal energy. The study of the carbon 

footprint included the conveyance of our guests, as well as their transportation by air 

and sea, from different European countries and the calculation of the amount of carbon 

dioxide that is being produced by them. Finally, we mentioned practices, which are 

applied worldwide and make hotels environmentally friendly.  
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ΤΝΟΦΖ 

ημ 1
μ
 ηεθάθαζμ, βίκεηαζ ιζα εζζαβςβή ζηδκ επζηναημφζα ηαηάζηαζδ ζημκ ηηζνζαηυ 

ημιέα ηαζ ηδ ζπέζδ ημο ιε ημκ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή. 

Αηυια, πενζβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ημο μζημπέδμο ηαζ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ, εκχ 

ηαοηυπνμκα ακαθένμκηαζ ηα ααζζηά ζηάδζα οθμπμίδζδξ ημο ένβμο. 

ημ 2
μ
 ηεθάθαζμ, παναηίεεηαζ δ ζζπφμοζα κμιμεεζία βζα ημκ εκενβεζαηυ ζπεδζαζιυ 

ηςκ ηηζνίςκ ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ακαθένμκηαζ μζ πανάβναθμζ εηείκεξ πμο αθμνμφκ ζηα 

λεκμδμπεία. 

ημ 3
μ
 ηεθάθαζμ, πενζβνάθμκηαζ μζ ααζζηέξ ανπέξ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ζοιαμθή ημο ζηδ ιείςζδ ημο ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ εκυξ 

ηηζνίμο. ημ ηεθάθαζμ αοηυ, επίζδξ, επζζοκάπημκηαζ εζηυκεξ ηαζ πθδνμθμνίεξ 

λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ παβηυζιζαξ ηθίιαηαξ, ηα μπμία απμηεθμφκ θαιπνά 

παναδείβιαηα εθανιμβήξ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ. 

ημ 4
μ
 ηεθάθαζμ, μνίγεηαζ δ έκκμζα ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ ηαζ πενζβνάθεηαζ δ επίηεολδ 

αοηήξ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα ιέζς ζοβηεηνζιέκςκ παναιέηνςκ. 

ημ 5
μ
 ηεθάθαζμ, ακαθένμκηαζ ηα δθζαηά παεδηζηά ζοζηήιαηα, άιεζμο ηαζ έιιεζμο 

δθζαημφ ηένδμοξ, μζ δθζαημί πχνμζ ηαζ πμζα απυ αοηά έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζηδ 

ζοβηεηνζιέκδ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα. 

ημ 6
μ
 ηεθάθαζμ, βίκεηαζ πανμοζίαζδ ηςκ ιεευδςκ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ ημο ηεθφθμοξ 

ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ. Πενζβνάθμκηαζ ζοζηήιαηα βζα ηδκ επίηεολδ 

δθζμπνμζηαζίαξ-ζηζαζιμφ, δ αθάζηδζδ, ηαεχξ επίζδξ, μζ ιέεμδμζ θοζζημφ αενζζιμφ 

ηαζ δνμζζζιμφ, πνμηεζιέκμο κα ιεζςεμφκ ηα εενιζηά ηένδδ ημο ηηζνίμο. 

ημ 7
μ
 ηεθάθαζμ, βίκεηαζ ακαθμνά ζημ θοζζηυ θςηζζιυ ηαζ ηζξ ηεπκζηέξ αλζμπμίδζδξ 

ημο. Σαοηυπνμκα δίκεηαζ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζηδκ επίδναζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ ηυζμ 

ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, υζμ ηαζ ζηδκ μπηζηή άκεζδ ηαζ εοελία ηςκ πεθαηχκ ηδξ 

λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ. 

ημ 8
μ
 ηεθάθαζμ, πανμοζζάγμκηαζ μζ επζπηχζεζξ ηςκ ζοιααηζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ ζημκ 

άκενςπμ αθθά ηαζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ ηαζ οπμβναιιίγεηαζ δ ζπμοδαζυηδηα ηςκ 

μζημθμβζηχκ. Δπίζδξ, βίκεηαζ ακαθμνά ζηα δμιζηά οθζηά, ηζξ εενιμιμκχζεζξ, ηα 

πνχιαηα ηαζ ηα ημκζάιαηα η.ά. πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα. 

ημ 9
μ
 ηεθάθαζμ, ακαθένεηαζ δ εκζςιάηςζδ ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ 

(ΑΠΔ) ζημκ εκενβεζαηυ ζπεδζαζιυ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ. Πενζβνάθμκηαζ ηα 

θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα ηαζ δ βεςεενιία, ιζαξ ηαζ είκαζ μζ ιέεμδμζ πμο 

εθανιυζηδηακ. 

ημ 10
μ
 ηεθάθαζμ, αζπμθμφιαζηε ιε ημ ακεναηζηυ απμηφπςια ημο ημονίζηα απυ ηζξ 

ιεηαηζκήζεζξ. Ακαθένεηαζ δ ζπέζδ ηδξ καοζζπθμΐαξ ηαζ ηςκ αενμιεηαθμνχκ ιε ηζξ 
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εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Ηδζαίηενδ έιθαζδ δίκεηαζ ζηζξ εηπμιπέξ άκεναηα 

πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημο ημονίζηα εκηυξ ημο Ν. Αηηζηήξ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ πνμηάζεζξ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ αοηχκ. 

ημ 11
μ
 ηεθάθαζμ, πανμοζζάγμκηαζ απθμί ηνυπμζ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ  

ελμζημκυιδζδξ κενμφ. Δπίζδξ, ακαθένεηαζ ημ εέια ηδξ δζαπείνζζδξ απμαθήηςκ ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ άθθεξ ηαηηζηέξ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ ημο CO2 . 
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[1] 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

1.1 Ακηζηείιεκμ ηαζ ζημπυξ 

Ζ ηθζιαηζηή αθθαβή απμηεθεί ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ πνμηθήζεζξ βζα ηδκ παβηυζιζα 

ημζκυηδηα. Οζ εηπμιπέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο (Greenhouse Gas GHG) ζηδκ 

αηιυζθαζνα ηαζ ηονίςξ ημο CO2, ημ μπμίμ είκαζ ηαζ ημ ζδιακηζηυηενμ αένζμ, 

εεςνμφκηαζ ςξ μ ηφνζμξ πανάβμκηαξ πμο ηδκ πνμηαθμφκ. Πένα απυ ηζξ δζεεκείξ 

δεζιεφζεζξ (Γζάζηερδ ημο Ρίμ, Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ) ηαζ ηζξ εεκζηέξ πνμζπάεεζεξ 

βζα ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ, μζ μνβακζζιμί ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ επίζδξ, κα έπμοκ 

εκενβυ νυθμ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. Αοηή είκαζ, πθέμκ, δ 

απαίηδζδ ηςκ πμθζηχκ/ηαηακαθςηχκ μζ μπμίμζ δίκμοκ ζδζαίηενδ ζδιαζία ζε αοηή ηδκ 

πενζααθθμκηζηή πθεονά ηαζ πενζιέκμοκ ζοβηεηνζιέκα απμηεθέζιαηα απυ ηζξ 

επζπεζνήζεζξ, υπςξ μζ λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ.[1] 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ μνεμθμβζηή πνήζδ ηςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ απμηεθεί 

πνςηανπζηή έκκμζα βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. ε εεκζηυ αθθά ηαζ 

εονςπασηυ επίπεδμ, μ ηηζνζαηυξ ημιέαξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ζδιακηζηυηενμ ημιέα 

ηαηακάθςζδξ ηδξ ηεθζηήξ εκένβεζαξ ζε απυθοηεξ ηζιέξ.  

Ζ ηαηακμιή ηδξ ιέζδξ εηήζζαξ ζοκμθζηήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ζηα Δθθδκζηά 

ηηίνζα, πμο είκαζ πενίπμο 3.800.000, πανμοζζάγεηαζ ζημ ζπήια πμο αημθμοεεί. Ζ 

ζοβηνζηζηή αοηή πανμοζίαζδ είκαζ εκδεζηηζηή, αθμφ δε θαιαάκεηαζ οπυρδ δ πμζυηδηα 

ημο εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ, δδθαδή, μζ εζςηενζηέξ ζοκεήηεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ 

βεςβναθζηή πενζμπή ηαζ ηδ θεζημονβία ηςκ δζαθυνςκ ηηζνίςκ. 

 

Καηδβμνία 1: Κμθοιαδηήνζα, 2: Νμζμημιεία, 3: Ξεκμδμπεία, 4: Γναθεία, 5: Διπμνζηά, 

6: Πμθοηαημζηίεξ, 7: πμθεία, 8: Γοικαζηήνζα 

Γζάβναιια 1.1: Μέζδ εηήζζα ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ζε Δθθδκζηά ηηίνζα [2] 



 

[2] 
 

οβηεηνζιέκα, ηα Δθθδκζηά ηηίνζα απμννμθμφκ ημ 1/3 ηδξ ηαηακαθζζηυιεκδξ 

εκένβεζαξ ηαζ εηπέιπμοκ ημ 45% δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. 

Ο λεκμδμπεζαηυξ ημιέαξ ακήηεζ ζημκ ηηζνζαηυ ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ημοξ πθέμκ 

εκενβμαυνμοξ, ηαεχξ ηα απαζημφιεκα επίπεδα άκεζδξ ηαζ πμθοηέθεζαξ επζαανφκμοκ ημ 

πενζαάθθμκ ζδιακηζηά. Οζ ημιείξ, ζημοξ μπμίμοξ ηαηακαθχκεηαζ πενζζζυηενδ εκένβεζα, 

είκαζ αοημί ηδξ εένιακζδξ ηαζ ηθζιαηζζιμφ, ηδξ παναβςβήξ γεζημφ κενμφ πνήζδξ, ημο 

θςηζζιμφ ηαζ ηςκ ιαβεζνείςκ. [3] 

 

Γζάβναιια 1.2: Ακάθοζδ Δκενβεζαηχκ ηαηακαθχζεςκ ζε έκα ηοπζηυ λεκμδμπείμ [3] 

Ο λεκμδμπεζαηυξ ημιέαξ, ηαζ ηαη’ επέηηαζδ μ ημονζζιυξ, είκαζ πμθφηζιμξ ηαζ ζηδνίγεζ 

μζημκμιζηά ηδ πχνα ιαξ. Οζ ημονίζηεξ δεκ επζζηέπημκηαζ έκα ιένμξ ιυκμ βζα 

λεημφναζδ ηαζ δζαζηέδαζδ αθθά ηαζ βζα κα απμθαφζμοκ ηδ θφζδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. 

Δπμιέκςξ, μ ημονζζιυξ είκαζ έκαξ ημιέαξ πμο εα πνέπεζ κα ζοιαάθεζ ζηδκ 

ελμζημκυιδζδ πυνςκ ηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ θφζδξ ηαζ υπζ ζηδκ ηαηαζηνμθή ηδξ. 

οκεπχξ, δ ηαηαζηεοή πενζααθθμκηζηά ηαζ εκενβεζαηά απμδμηζηχκ ηηζνίςκ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ηνίκεηαζ επζηαηηζηή ακάβηδ. Αηυια, επζηαηηζηή 

ηνίκεηαζ ηαζ δ ακάβηδ ιείςζδξ, υζμ ημ δοκαηυκ, ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα.  

ημ πθαίζζμ αοηυ ηζκδεήηαιε ηαζ ειείξ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ 

πμο ιαξ ακαηέεδηε. 

 

1.2 ημζπεία ημο μζημπέδμο -  Ξεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ 

Ζ εέζδ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ, δ ιεθέηδ ηδξ μπμίαξ ιαξ έπεζ ακαηεεεί, είκαζ ζηδκ 

Αεήκα ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημ Παθαζυ Φάθδνμ, επί ηδξ Λεςθυνμο Πμζεζδχκμξ ιε 

Β.Γ.Π. 37˚55΄ Βμννάξ ηαζ Β.Γ.Μ 23°40' Ακαημθή. H επζθμβή ηδξ ημπμεεζίαξ έβζκε ιε 

αάζδ ηδκ ημιαζηυηδηα ημο ζδιείμο ηαεχξ ηαζ ηζξ πζθζμιεηνζηέξ απμζηάζεζξ απυ 

δζάθμνα ζδιακηζηά αλζμεέαηα αθθά ηαζ ειπμνζημφξ πχνμοξ. Δπζπθέμκ, ιε ζημζπεία ηα 

μπμία ιαξ παναπςνήεδηακ απυ ηδκ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή οπδνεζία αθέπμοιε πςξ μζ 

αθίλεζξ αθθμδαπχκ βζα ημ 2008  ζημκ Νμιυ Αηηζηήξ ηαηαηάζζμοκ ζηδ 3
δ
 εέζδ ημ δήιμ 

Παθαζμφ Φαθήνμο ιε 117.171 αθίλεζξ ημ πνυκμ. 
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 
ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΧΝ 05ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΔΝΧΖ (ΔΚΣΟ ΔΛΛΑΓΟ) 

 

 

70-ΓΔΝΗΚΟ 

ΤΝΟΛΟ (GR 

+ 65 

Γ.Γ.Αεδκαίςκ 735.234 2.224.445 

Γ.Γ.Αβίαξ Παναζηεοήξ 619 7.854 

Γ.Γ.Αθίιμο 1.159 11.276 

Γ.Γ.Γθοθάδαξ 34.025 133.586 

Γ.Γ.Καθθζεέαξ 2.799 25.330 

Γ.Γ.Κδθζζζάξ 16.941 45.497 

Γ.Γ.Μεηαιμνθχζεςξ 513 23.781 

Γ.Γ.Μμζπάημο 1.029 10.853 

Γ.Γ.Παθαζμφ Φαθήνμο 31.135 117.171 

Γ.Γ.Υασδανίμο 1.103 21.827 

Πίκαηαξ 1.1: Γζαιμκή ημονζζηχκ ακά Γδιμηζηυ Γζαιένζζια Αηηζηήξ ΔΛ.ΣΑΣ. 
 

 Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ παναηάης ημ μζηυπεδμ έπεζ 3 πθεονέξ εθεφεενεξ μζ μπμίεξ 

ζοκμνεφμοκ ιε δνυιμ, ηζξ μδμφξ Πμζεζδχκμξ ζηα κυηζα, Νδνδίδςκ ακαημθζηά ηαζ Ήαδξ 

Αεακαζζάδμο δοηζηά. Ζ ηέηανηδ, δ αμνζκή, πθεονά ζοκμνεφεζ ιε ηηζζιέκμ μζηυπεδμ. Ζ 

ηθίζδ ημο μζημπέδμο είκαζ ήπζα, ηδξ ηάλδξ ημο 1,8% ζηδκ ακαημθζηή ηαζ 6% ζηδ δοηζηή 

πθεονά, εκχ ζηδκ υρδ δ ηθίζδ είκαζ ιδδεκζηή ιε ορυιεηνμ +5m. [4] 

 

Δζηυκα 1.1: Θέζδ μζημπέδμο [4] 

Ζ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα απμηεθείηαζ απυ πέκηε μνυθμοξ ζημοξ μπμίμοξ οπάνπμοκ 

ιμκυηθζκα, δίηθζκα ηαζ ηνίηθζκα δςιάηζα ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζμοίηεξ, έηζζ χζηε κα 

ζηακμπμζμφκηαζ μζ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ. οκμθζηά ημ λεκμδμπείμ δζαεέηεζ 177 δςιάηζα, 

ηαζ 304 ηθίκεξ. Αηυια, ζημ ζζυβεζμ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ οπάνπεζ αίεμοζα 
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ζοκεδνζάζεςκ, εζηζαηυνζμ ηαζ θμοαβέ-ηαθεηένζα ηαεχξ επίζδξ ημογίκα, ηα βναθεία 

πνμζςπζημφ ηαζ άθθμζ αμδεδηζημί πχνμζ. Σμ λεκμδμπείμ δζαεέηεζ πχνμ ζηάειεοζδξ, 

ελςηενζηή πζζίκα, πχνμ ακαροπήξ ηςκ παζδζχκ ηαζ ηαεχξ ηαζ άθθεξ πανμπέξ, υπςξ 

πχνμξ βζα δςνεάκ πνυζααζδ ζημ δζαδίηηομ. 

Δπζπθέμκ, ημ λεκμδμπείμ έπεζ ζπεδζαζηεί ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ εονςπασηήξ έκςζδξ 

βζα ηα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ ΑιεΑ (νάιπεξ ιε ηδκ απαναίηδηδ ηθίζδ (≈ 5%), 

εονφπςνα αζακζέν, ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκεξ ημοαθέηεξ). [5, 6] 

Σέθμξ, ημ λεκμδμπείμ ζπεδζάζηδηε χζηε κα πθδνμί υθεξ ηζξ πνμδζαβναθέξ 

ποναζθάθεζαξ ηαζ πονμπνμζηαζίαξ ηςκ ηηζνίςκ αοημφ ημο είδμοξ, ζφιθςκα ιε ημ 

άνενμ 6 (ΦΔΚ 360 η. Α’) ηαζ ημπμεεηήεδηακ 4 δεοηενεφμκηα ηθζιαημζηάζζα (έλμδμζ 

ηζκδφκμο) ηαζ έκα ηφνζμ ηα μπμία απμηεθμφκ ηζξ δζυδμοξ δζαθοβήξ ζε πενζπηχζεζξ 

πονηαβζάξ. 

Σα ζημζπεία ημο ηάεε πχνμο θαίκμκηαζ ζηα ζπέδζα πμο επζζοκάπημκηαζ θεπημιενχξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

2.1 Γεκζηά 

Ζ αθθαβή ημο ζδιενζκμφ ηαεεζηχημξ ζηδ δυιδζδ πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ζπαηάθδ 

εκένβεζαξ ηαζ πνχηςκ οθχκ, ηαηέξ ζοκεήηεξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ πχνςκ ηαζ ιεβάθα 

θεζημονβζηά ηυζηδ, δεκ είκαζ ιυκμκ οπυεεζδ ηδξ αβμνάξ (πμο πνέπεζ κα ημθιήζεζ) ή 

ηςκ πνδζηχκ/ηαηακαθςηχκ (πμο πνέπεζ κα απαθθαβμφκ απυ ηα ζηενευηοπα ημο 

πανεθευκημξ). Δίκαζ, επίζδξ, οπυεεζδ ημο ηνάημοξ ηαζ ηςκ δζεεκχκ μνβακζζιχκ πμο 

πνέπεζ κα δζαιμνθχζμοκ έκα εοκμσηυ εεζιζηυ πενζαάθθμκ, κα δχζμοκ ηίκδηνα ηαζ κα 

επζαάθθμοκ ηδκ πμζυηδηα ςξ ζοζηαηζηυ ζημζπείμ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ υπζ ςξ 

πμθοηέθεζα. 

ηδ ζοκέπεζα ημο ηεθαθαίμο αοημφ πανμοζζάγεηαζ πενζθδπηζηά ημ κμιζηυ ηαζ ηεπκζηυ 

πθαίζζμ πμο εθανιυγεηαζ ζηδκ Δθθάδα βζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ ηηζνίςκ. Ζ 

πχνα ιαξ υθεζθε, αάζεζ ηςκ εονςπασηχκ μδδβζχκ 2002/91/ΔΚ ηαζ 2006/32/ΔΚ, κα 

δζαιμνθχζεζ ηαζ κα εκζςιαηχζεζ ημ πθαίζζμ αοηυ ζηδ κμιμεεζία ηδξ. 

Δονςπασηή Οδδβία 2002/91/ΔΚ «Γζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ ηηζνίςκ» 

Ζ ζοβηεηνζιέκδ μδδβία εηδυεδηε απυ ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ ηαζ ημ οιαμφθζμ 

ηδξ 16
δξ

 Γεηειανίμο ημο 2002. φιθςκα ιε ηδκ μδδβία αοηή, ηάεε πχνα-ιέθμξ ηδξ 

Δ.Δ. υθεζθε ιέπνζ ημ 2006 κα έπεζ εκζςιαηχζεζ κμιμεεηζηά ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 

αοηήξ. Έηζζ, ζε βεκζηέξ βναιιέξ, μζ δζαηάλεζξ αοηέξ μνίγμοκ ηδκ οπμπνέςζδ κα 

αλζμθμβμφκηαζ ηα ηηίνζα ηδξ πχναξ ιε αάζδ ηδκ εκενβεζαηή ημοξ απυδμζδ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα κα ημοξ απμδίδεηαζ έκα εκενβεζαηυ πζζημπμζδηζηυ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ βζα 

ηα κέα ηηίνζα είκαζ οπμπνεςηζηή μνζζιέκδ εθάπζζηδ εκενβεζαηή απυδμζδ. Σδκ 

εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ ηηζνίςκ πναβιαημπμζμφκ μζ εζδζηεοιέκμζ εκενβεζαημί 

επζεεςνδηέξ, εββεβναιιέκμζ ζε εζδζηυ επαββεθιαηζηυ ιδηνχμ πμο έπεζ δδιζμονβδεεί 

βζα ημ ζημπυ αοηυ. Σα ααζζηά πνμζυκηα βζα ηδκ εββναθή ζημ ιδηνχμ αοηυ πενζέπμκηαζ 

ζηδκ μδδβία. Οζ εκενβεζαημί επζεεςνδηέξ ακαθαιαάκμοκ ηδ δζεκένβεζα εκενβεζαηχκ 

επζεεςνήζεςκ ζηα πνμξ ιεθέηδ ηηίνζα ηαζ εηδίδμοκ ηα ακηίζημζπα πζζημπμζδηζηά, υπμο 

ηαζ ακαβνάθεηαζ δ εκενβεζαηή απυδμζδ ημο ηηζνίμο ή ηςκ επζιένμοξ εβηαηαζηάζεχκ 

ημο ηαεχξ ηαζ μζ πνμηεζκυιεκεξ πανειαάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ αοηήξ. 

Δονςπασηή Οδδβία 2006/32/ΔΚ «Γζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηαηά ηδκ ηεθζηή 

πνήζδ ηαζ ηζξ εκενβεζαηέξ οπδνεζίεξ» 

ημπυξ ηδξ μδδβίαξ αοηήξ είκαζ κα πνμςεήζεζ ηδκ εθανιμβή ιέηνςκ βζα ηδ αεθηίςζδ 

ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ηηζνζαημφ ημιέα ηαζ κα οπμζηδνίλεζ ηδκ εθανιμβή ηδξ 

μδδβίαξ 2002/91/ΔΚ. Μεηαλφ άθθςκ, δ μδδβία αοηή εεζπίγεζ ηακυκεξ ηαζ ιέηνα βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαηά ηδκ ηεθζηή πνήζδ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ακμίβεζ ημ δνυιμ βζα ηδ δδιζμονβία ιζαξ κέαξ αβμνάξ 

εκενβεζαηχκ οπδνεζζχκ, ηζξ μπμίεξ πανέπμοκ μζ Δπζπεζνήζεζξ Δκενβεζαηχκ Τπδνεζζχκ. 

Δπίζδξ, πενζέπεζ εζδζηή ακαθμνά ζηα ηηίνζα ημο δδιυζζμο ημιέα βζα ημκ μπμίμ ηίεεκηαζ 
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εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ πανάθθδθα πνμαθέπεζ ακηζηαηάζηαζδ 

ή ακααάειζζδ ημο ιδ εκενβεζαηά απμδμηζημφ ελμπθζζιμφ. 

Σμκ Οηηχανζμ ημο 2002 δ Δθθάδα μθμηθήνςζε ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ μδδβζχκ αοηχκ 

ζηδ κμιμεεζία ηδξ. Οζ κμιζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ δζαηάλεζξ πμο εηδυεδηακ βζα ημ ζημπυ αοηυ 

ακαθένμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα. 

Παναηάης πανμοζζάγεηαζ ημ πνμκζηυ ηδξ δδιμζίεοζδξ ηςκ δζαηάλεςκ αοηχκ: 

1. Μάζμξ 2008: Νυιμξ 3661 «Μέηνα βζα ηδ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ 

ηαηακάθςζδξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ 89/19 Μαΐμο 2008) 

2. Ημφκζμξ 2008: Απμθάζεζξ οπ’ ανζε. Γ6/Β/14826 «Μέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζημ δδιυζζμ ηαζ 

εονφηενμ δδιυζζμ ημιέα» (ΦΔΚ 1122/17 Ημοκίμο 2008) 

3. Φεανμοάνζμξ 2010: Άνενμ 6 ημο κυιμο 3818/2010 «Πνμζηαζία ηςκ δαζχκ 

ηαζ δαζζηχκ εηηάζεςκ ημο Ν. Αηηζηήξ, ζφζηαζδ Δζδζηήξ Γναιιαηείαξ 

Δπζεεχνδζδξ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δκένβεζαξ ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ 

17/Α/16 Φεανμοανίμο 2010) 

4. Απνίθζμξ 2010: Απμθάζεζξ οπ’ ανζε. Γ6/Β/μζη. 5825 «Έβηνζζδ Κακμκζζιμφ 

Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ Κηζνίςκ» (ΦΔΚ 407/9 Απνζθίμο 2010) 

5. Ημφκζμξ 2010: Άνενμ 10 ημο κυιμο 3851 «Δπζηάποκζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ 

Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ 

ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ ζε εέιαηα ανιμδζυηδηαξ ημο Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ, 

Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ» (ΦΔΚ 85/4 Ημοκίμο 2010) 

6. Ημφκζμξ 2010: Νυιμξ 3855 «Μέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ 

ηαηά ηδκ ηεθζηή πνήζδ, εκενβεζαηέξ οπδνεζίεξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» (ΦΔΚ 

95/23 Ημοκίμο 2010) 

7. Αφβμοζημξ 2010: Πνμεδνζηυ δζάηαβια οπ’ ανζε. 72 «οβηνυηδζδ, δζμζηδηζηή-

μνβακςηζηή δμιή ηαζ ζηεθέπςζδ ηδξ Δζδζηήξ Τπδνεζίαξ Δπζεεςνδηχκ 

Δκένβεζαξ (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.)» (ΦΔΚ132/5 Αοβμφζημο 2010) 

8. επηέιανζμξ 2010: Ανζε. Οζη. 17178, Απυθαζδ 4 «Έβηνζζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ 

Σεπκζηχκ Οδδβζχκ ΣΔΔ βζα ηδκ Δκενβεζαηή Απυδμζδ Κηζνίςκ» (ΦΔΚ 1387/2 

επηειανίμο 2010) 

9. Οηηχανζμξ 2010: Δβηφηθζμξ ημο Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ Δκένβεζαξ ηαζ 

Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ ιε εέια ηδκ «Δθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ Δκενβεζαηήξ 

Απυδμζδξ Κηζνίςκ (Κ.Δκ.Α.Κ.)» 

10. Οηηχανζμξ 2010: Σμ ΣΔΔ δδιμζζεφεζ ηζξ Σεπκζηέξ Οδδβίεξ ηαζ ηδ 

δμηζιαζηζηή έηδμζδ ημο θμβζζιζημφ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηαζ εθανιμβή ημο 

Κ.Δκ.Α.Κ.               

11. Οηηχανζμξ 2010: Πνμεδνζηυ Γζάηαβια οπ’ ανζε. 100 «Δκενβεζαημί 

Δπζεεςνδηέξ ηηζνίςκ, θεαήηςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ εένιακζδξ ηαζ 

εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ» (ΦΔΚ 177/6 Οηηςανίμο 2010) 

12. Οηηχανζμξ 2010: Άνενμ 28 ημο κυιμο 3889 (ΦΔΚ 182/14 Οηηςανίμο 2010) 
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13. Ηακμοάνζμξ 2011: Τπμπνεςηζηή εθανιμβή ηδξ εκενβεζαηήξ επζεεχνδζδξ βζα 

αηίκδηα άκς ηςκ 50η.ι. πμο εκμζηζάγμκηαζ ή πςθμφκηαζ. 

 

2.2 Σμ εβπχνζμ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηςκ 

ηηζνίςκ 

Ο κυιμξ 3661/2008 ηαζ μζ ακαεεςνήζεζξ ημο 2010 

Με ημ κυιμ 3661/2008 «Μέηνα βζα ηδ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηςκ 

ηηζνίςκ», δ Δθθδκζηή κμιμεεζία εκανιμκίζηδηε ιε ηδκ Δονςπασηή Οδδβία 

2002/91/ΔΚ. Ο κυιμξ αοηυξ εκζςιαηχκεζ υθεξ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ Οδδβίαξ. διεζχκεηαζ 

υηζ μ κυιμξ αοηυξ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ άνενμ 10 ημο κυιμο 3851/2010 ηαζ ημ άνενμ 

28 ημο κυιμο 3889/2010. 

Ο κυιμξ 3661 δζαηνίκεζ πέκηε ααζζηέξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ, μζ μπμίεξ αθμνμφκ ζημκ 

ηαεμνζζιυ ηςκ εθάπζζηςκ απαζηήζεςκ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ κέςκ ή 

ακαηαζκζγυιεκςκ ηηζνίςκ, ηαεχξ ηαζ ζηδ ιέεμδμ οπμθμβζζιμφ ηδξ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ ηςκ οθζζηάιεκςκ ηηζνίςκ, ζηδκ έηδμζδ πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ, ζηζξ πενζμδζηέξ επζεεςνήζεζξ ηςκ θεαήηςκ ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ 

ηθζιαηζζιμφ ηαζ ζηδ ζφζηαζδ ζχιαημξ εζδζηεοιέκςκ ηαζ δζαπζζηεοιέκςκ εκενβεζαηχκ 

επζεεςνδηχκ. Αημθμοεεί ζηδ ζοκέπεζα ιζα πενίθδρδ ηςκ άνενςκ ημο κυιμο 3661: 

Κακμκζζιυξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηζνίςκ (Κ.Δκ.Α.Κ.) 

Ο ηακμκζζιυξ αοηυξ ηαεμνίγεζ ηάεε θεπημιένεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηςκ εκενβεζαηχκ 

επζεεςνήζεςκ ηαζ ηδξ εκενβεζαηήξ πζζημπμίδζδξ ηςκ ηηζνίςκ, δδθαδή, ηδ ιέεμδμ 

οπμθμβζζιμφ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, ηα ανιυδζα βζα ηδκ εηπυκδζή ηδξ πνυζςπα, 

ημ φρμξ ηδξ δαπάκδξ έηδμζδξ ημο εκενβεζαημφ πζζημπμζδηζημφ, ηθπ. 

Δπίζδξ, ακαθένμκηαζ: 

 Οζ εκενβεζαηέξ πανάιεηνμζ πμο απαναζηήηςξ εα ζοκεηηζιμφκηαζ ηαηά ημκ 

οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ εκυξ ηηζνίμο 

 Οζ εκενβεζαηέξ πανάιεηνμζ εκαθθαηηζηχκ ηεπκμθμβζχκ πμο, ηαηά πενίπηςζδ, 

εα ζοκεηηζιχκηαζ ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ 

 Σα εθάπζζηα ηαζ ιέβζζηα πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαηά ηα μπμία εα ζζπφμοκ 

δζάθμνεξ πανάιεηνμζ ημο Κακμκζζιμφ, ημ πέναξ ηςκ μπμίςκ εα δφκαηαζ ή εα 

επζαάθθεηαζ αοηέξ κα ηεεμφκ οπυ ακαεεχνδζδ 

 Γίκεηαζ δ ελήξ ηαηδβμνζμπμίδζδ ηςκ ηηζνίςκ: 

α) ηαημζηίεξ δζαθυνςκ ηφπςκ, υπςξ ιμκμηαημζηίεξ, δζαιενίζιαηα ηαζ 

ζοβηνμηήιαηα αοηχκ 

α) πμθοηαημζηίεξ 

β) βναθεία 

δ) εηπαζδεοηζηά ηηίνζα 
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ε) κμζμημιεία 

ζη) λεκμδμπεία ηαζ εζηζαηυνζα 

γ) αεθδηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 

δ) ηηίνζα οπδνεζζχκ πμκδνζημφ ηαζ θζακζημφ ειπμνίμο 

ε) ηάεε άθθδ ηαηδβμνία ηηζνίςκ πμο ηαηακαθχκμοκ εκένβεζα. 

 

Νέα ηηίνζα: Ο Κακμκζζιυξ μνίγεζ ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ 

απμδμηζηυηδηαξ ηςκ κέςκ ηηζνίςκ. Δπζπνμζεέηςξ, ζε υζα κέα ηηίνζα είκαζ άκς ηςκ 

1000η.ι. βίκεηαζ οπμπνεςηζηά μζημκμιμηεπκζηή ιεθέηδ, έηζζ χζηε κα εθεβπεεί δ 

ζημπζιυηδηα εβηαηάζηαζδξ ημοθάπζζημκ εκυξ εκαθθαηηζημφ ζοζηήιαημξ πανμπήξ 

εκένβεζαξ. 

Πζζημπμζδηζηυ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ: Με ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ εκυξ 

κέμο ηηζνίμο ή ηδξ ακαηαίκζζδξ ημο, μ ζδζμηηήηδξ οπμπνεμφηαζ κα γδηήζεζ ηδκ έηδμζδ 

πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, ημ μπμίμ οπμπνεμφηαζ κα δζαεέζεζ ηαζ ζημκ 

πζεακυ αβμναζηή ή εκμζηζαζηή ημο ηηζνίμο. ε ακηίεεηδ πενίπηςζδ, εα οπάνπμοκ 

ηονχζεζξ ζε αάνμξ ημο οπυπνεμο. 

Σμ πζζημπμζδηζηυ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ηηζνίμο εηδίδεηαζ απυ ημοξ εκενβεζαημφξ 

επζεεςνδηέξ ηαζ ζζπφεζ, ηαηά ακχηενμ υνζμ, βζα 10 έηδ. Ακ πνζκ ημ πέναξ ηςκ 10 εηχκ 

βίκεζ ακαηαίκζζδ ζημ ηηίνζμ ή ακαηαηαζηεοή πμο επδνεάγεζ ηδκ εκενβεζαηή 

απμδμηζηυηδηά ημο, ημ πζζημπμζδηζηυ παφεζ κα ζζπφεζ ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ 

ακαηαίκζζδξ. 

Σμ πζζημπμζδηζηυ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ παναδείβιαηα εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ζε 

πανειθενή ιε ημ ελεηαγυιεκμ ηηίνζα, χζηε μ ζδζμηηήηδξ κα ιπμνεί κα ηάκεζ ζοβηνίζεζξ. 

Δπίζδξ, εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ζοζηάζεζξ βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ ημο ηηζνίμο ζοκμδεουιεκεξ απυ μζημκμιμηεπκζηή αλζμθυβδζδ. 

Δπζεεχνδζδ θεαήηςκ: Γζα ηδ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ ηςκ 

εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, δζεκενβείηαζ απυ ημοξ εκενβεζαημφξ επζεεςνδηέξ 

επζεεχνδζδ ηςκ θεαήηςκ ηςκ ηηζνίςκ ακά ζοβηεηνζιέκα πνμκζηά δζαζηήιαηα πμο 

μνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ςθέθζιδ μκμιαζηζηή ζζπφ ημο θέαδηα: 

 Ηζπφξ θέαδηα 20-100 kW: ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ακά 5 έηδ. 

 Ηζπφξ θέαδηα >100 kW: ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ακά 2 έηδ εηηυξ ακ 

εενιαίκμκηαζ ιε αένζμ ηαφζζιμ, μπυηε ημοθάπζζημκ ιζα θμνά ακά 4 έηδ. 

Δπίζδξ, ζοκηάζζεηαζ έηεεζδ πμο πενζθαιαάκεζ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο θέαδηα ηαζ, ακ 

πνεζαζηεί, ζοζηάζεζξ βζα ηδ νφειζζδ, επζζηεοή, ζοκηήνδζδ ή ακηζηαηάζηαζή ημο. 

Λέαδηεξ >20 εηχκ ηαζ ζζπφμξ >20 kW επζεεςνμφκηαζ ιζα ιυκμ θμνά, ιε ηδ ιέεμδμ πμο 

ακαθένεηαζ ζημκ Κακμκζζιυ. 
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Δπζεεχνδζδ εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ: Γζα ηδ ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ 

ηαηακάθςζδξ ηαζ ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, 

δζεκενβείηαζ απυ ημοξ εκενβεζαημφξ επζεεςνδηέξ επζεεχνδζδ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ 

ηθζιαηζζιμφ ηηζνίςκ, ιε ςθέθζιδ μκμιαζηζηή ζζπφ ακχηενδ ηςκ 12 kW, ημοθάπζζημκ 

ηάεε πέκηε έηδ. Οζ επζεεςνδηέξ ζοκηάζζμοκ έηεεζδ, ζηδκ μπμία αλζμθμβμφκηαζ δ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηθζιαηζζιμφ ζε ζπέζδ ιε ηζξ 

εκενβεζαηέξ ακάβηεξ ημο ηηζνίμο ηαζ δζαηοπχκμκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ μδδβίεξ ηαζ 

ζοζηάζεζξ βζα αεθηίςζδ ή ακηζηαηάζηαζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ημο ηθζιαηζζιμφ. 

Δπζεεςνδηέξ ηηζνίςκ ηαζ επζεεςνδηέξ θεαήηςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ: 

Ζ πζζημπμίδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ δ επζεεχνδζδ ηςκ θεαήηςκ 

ηαζ εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ δζελάβμκηαζ απυ εζδζηεοιέκμοξ ηαζ, βζα ημ ζημπυ 

αοηυ, δζαπζζηεοιέκμοξ εκενβεζαημφξ επζεεςνδηέξ. ημκ πανυκηα κυιμ πνμαθέπεηαζ δ 

δδιζμονβία ιδηνχμο εκενβεζαηχκ επζεεςνδηχκ. 

Απαζημφιεκα πνμζυκηα Δκενβεζαηχκ Δπζεεςνδηχκ 

Ο οπμρήθζμξ Δκενβεζαηυξ Δπζεεςνδηήξ πνέπεζ κα δζαεέηεζ ηα παναηάης πνμζυκηα: 

 Να είκαζ Γζπθςιαημφπμξ Μδπακζηυξ, ιέθμξ ημο Σεπκζημφ Δπζιεθδηδνίμο 

Δθθάδαξ (ΣΔΔ) ή Πηοπζμφπμξ Μδπακζηυξ Σεπκμθμβζηήξ Δηπαίδεοζδξ ή 

ιδπακζηυξ πμο έπεζ απμηηήζεζ ακαβκχνζζδ επαββεθιαηζηχκ πνμζυκηςκ ζηδ 

πχνα ιαξ ηαη’ εθανιμβή ηδξ ζπεηζηήξ εονςπασηήξ ηαζ εεκζηήξ κμιμεεζίαξ. 

 Να παναημθμοεήζεζ ελεζδζηεοιέκμ εηπαζδεοηζηυ πνυβναιια ζφιθςκα ιε ηα 

μνζγυιεκα ζημ άνενμ 9. 

 Να ζοιιεηέπεζ επζηοπχξ ζηζξ ελεηάζεζξ ημο άνενμο 9. 

 Να δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ ηεηναεηή απμδεδεζβιέκδ επαββεθιαηζηή ή/ηαζ 

επζζηδιμκζηή ειπεζνία, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 1 ημο 

άνενμο 6, ζε εέιαηα ιεθέηδξ ή/ηαζ επίαθερδξ ή/ηαζ ηαηαζηεοήξ ηηζνίςκ ή/ηαζ 

ζοζηδιάηςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηηζνίςκ ή/ηαζ 

εκενβεζαημφ ζπεδζαζιμφ ηηζνίςκ ηαζ εθέβπςκ εκενβεζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ 

ή/ηαζ εκενβεζαηχκ επζεεςνήζεςκ. 

Μδηνχμ Δκενβεζαηχκ Δπζεεςνδηχκ – Ανπείμ Δπζεεςνήζεςξ Κηζνίςκ 

Σμ Μδηνχμ Δκενβεζαηχκ Δπζεεςνδηχκ ηαηανηίγεηαζ οπυ ηδ ιμνθή δθεηηνμκζηήξ 

αάζδξ δεδμιέκςκ, υπμο εββνάθμκηαζ ιε αφλμκηα Ανζειυ Μδηνχμο μζ Δκενβεζαημί 

Δπζεεςνδηέξ πμο ηνίκμκηαζ ηαηάθθδθμζ ηαζ ζημοξ μπμίμοξ πμνδβείηαζ δ Άδεζα 

Δκενβεζαημφ Δπζεεςνδηή ιε υθα ηα απαζημφιεκα ζημζπεία ημοξ. ημ Μδηνχμ 

δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ Δκενβεζαηχκ Δπζεεςνδηχκ, ακά ηάλδ Αδεζχκ, ςξ ελήξ: 

 Δκενβεζαημί Δπζεεςνδηέξ Κηζνίςκ, 

 Δκενβεζαημί Δπζεεςνδηέξ Λεαήηςκ ηαζ Δβηαηαζηάζεςκ εένιακζδξ ηαζ 

 Δκενβεζαημί Δπζεεςνδηέξ Δβηαηαζηάζεςκ Κθζιαηζζιμφ. 
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Σμ Ανπείμ Δπζεεςνήζεςξ Κηζνίςκ ηαηανηίγεηαζ οπυ ηδ ιμνθή δθεηηνμκζηήξ αάζδξ 

δεδμιέκςκ ηαζ εκδιενχκεηαζ δθεηηνμκζηά απυ ημοξ Δκενβεζαημφξ Δπζεεςνδηέξ, μζ 

μπμίμζ οπμπνεμφκηαζ κα οπμαάθμοκ: 

 Σα Πζζημπμζδηζηά Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ Κηζνίςκ ηαζ ηα ακηίζημζπα έκηοπα 

εκενβεζαηήξ επζεεχνδζδξ ηηζνίςκ, 

 Σζξ εηεέζεζξ επζεεχνδζδξ θεαήηςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ εένιακζδξ ηηζνίςκ ηαζ  

 Σζξ εηεέζεζξ επζεεχνδζδξ εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ ηηζνίςκ. 

Δλαζνέζεζξ: ημ πεδίμ εθανιμβήξ ημο πανυκημξ κυιμο δεκ ειπίπημοκ μζ παναηάης 

ηαηδβμνίεξ ηηζνίςκ: 

 Κηίνζα ηαζ ικδιεία πμο πνμζηαηεφμκηαζ απυ ημ κυιμ ςξ ιένμξ ζοβηεηνζιέκμο 

πενζαάθθμκημξ ή θυβς ηδξ ζδζαίηενδξ ανπζηεηημκζηήξ ή ζζημνζηήξ ημοξ αλίαξ, 

εθυζμκ δ ζοιιυνθςζδ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ ημο πανυκημξ κυιμο εα αθθμίςκε, 

ηαηά ηνυπμ ιδ απμδεηηυ, ημκ παναηηήνα ή ηδκ ειθάκζζή ημοξ. 

 Κηίνζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πχνμζ θαηνείαξ ή ενδζηεοηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ. 

 Μδ ιυκζια ηηίνζα πμο, ιε αάζδ ημ ζπεδζαζιυ ημοξ, δ δζάνηεζα ηδξ πνήζδξ 

ημοξ δεκ οπενααίκεζ ηα δφμ έηδ, αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ενβαζηήνζα, 

ηηίνζα αβνμηζηχκ πνήζεςκ -πθδκ ηαημζηζχκ- ιε παιδθέξ εκενβεζαηέξ 

απαζηήζεζξ, ηαζ υιμζα ηηίνζα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ ημιέα 

ηαθοπηυιεκμ απυ ζπεηζηή εεκζηή ζοιθςκία πμο αθμνά ζηδκ εκενβεζαηή 

απυδμζδ ηηζνίςκ. 

 Τθζζηάιεκα ηηίνζα ηαημζηζχκ ηα μπμία πνμμνίγμκηαζ βζα πνήζδ πμο δεκ 

οπενααίκεζ ημοξ ηέζζενζξ ιήκεξ ηάεε έημξ. 

 Αοημηεθή ηηίνζα, ιε ζοκμθζηή επζθάκεζα ηάης ηςκ 50 η.ι. 

Ζ 1
δ
 ηνμπμπμίδζδ ημο κυιμο 3661 έβζκε ιε ημ άνενμ 10 ημο κυιμο 3851/2010 ιε εέια 

ηδκ «Δπζηάποκζδ ηδξ ακάπηολδξ ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ βζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ ζε εέιαηα ανιμδζυηδηαξ ημο 

Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ, Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ». ημ άνενμ 10 αοημφ 

ημο κυιμο εζζάβμκηαζ μζ ελήξ ηνμπμπμζήζεζξ βζα ημκ κυιμ 3661: 

 Ονίγμκηαζ ηάπμζεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ πμο εα πνέπεζ κα πθδνμφκ μζ 

δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ζηα κέα ηηίνζα. 

 Ονίγεζ υηζ απυ ηδκ 01/01/2011 υθα ηα κέα ηηίνζα εα πνέπεζ κα δζαεέημοκ 

δθζμεενιζηά ζοζηήιαηα. 

 Ονίγεηαζ υηζ απυ ηζξ 31/12/2019 υθα ηα κέα ηηίνζα εα πνέπεζ κα ηαθφπημοκ ημ 

ζφκμθμ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ απυ ΑΠΔ ηαζ απυ ηεπκμθμβίεξ ιε 

ορδθυ ααειυ απυδμζδξ. Σμ πνμκζηυ υνζμ βζα ημ δδιυζζμ ημιέα είκαζ δ 

31/12/2014. 

 ε υθα ηα ηηίνζα ακελανηήηςξ ειααδμφ πμο οθίζηακηαζ νζγζηή ακαηαίκζζδ δ 

εκενβεζαηή ημοξ απυδμζδ ακαααειίγεηαζ, ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ ηεπκζηά, 
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θεζημονβζηά ηαζ μζημκμιζηά εθζηηυ, χζηε κα πθδνμί ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ 

εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, υπςξ αοηέξ ηαεμνίγμκηαζ ζημκ Κακμκζζιυ. 

 Γίκεηαζ ακαθμνά ζηδ ζφζηαζδ ημο ζχιαημξ ηςκ εκενβεζαηχκ επζεεςνδηχκ 

ηαζ ζηδ δζαδζηαζία αοηήξ. 

 Δζζάβμκηαζ ιέηνα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ πνμβναιιάηςκ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ ζε μζηίεξ. 

Ζ 2
δ
 ηνμπμπμίδζδ ημο κυιμο 3661 έβζκε ιε ηδκ πανάβναθμ 4 ημο άνενμο 28 ημο κυιμο 

3889/2010. φιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ αοηή, ζηα ηηίνζα πμο ελαζνμφκηαζ ημο κυιμο 

3661 δε ζοβηαηαθέβμκηαζ πθέμκ ηα οθζζηάιεκα ηηίνζα ηαημζηζχκ ηα μπμία 

πνμμνίγμκηαζ βζα πνήζδ πμο δεκ οπενααίκεζ ημοξ ηέζζενζξ ιήκεξ ηάεε έημξ. 

 

Οζ Σεπκζηέξ Οδδβίεξ ημο ΣΔΔ βζα ηδκ Δκενβεζαηή Απυδμζδ Κηζνίςκ 

Γζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηδξ εθανιμβήξ ημο Κ.Δκ.Α.Κ. ημ ΣΔΔ ζοκέηαλε ηέζζενζξ Σεπκζηέξ 

Οδδβίεξ (ΣΟΣΔΔ) μζ μπμίεξ εβηνίεδηακ ιε ηδκ μζη. 17178/2010 Απυθαζδ Τπμονβμφ 

ΠΔΚΑ (ΦΔΚ Β’ 1387). 

Οζ μδδβίεξ είκαζ μζ ελήξ: 

 ΣΟΣΔΔ 20701 – 1/2010 «Ακαθοηζηέξ εεκζηέξ πνμδζαβναθέξ παναιέηνςκ βζα 

ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηζνίςκ ηαζ ηδκ έηδμζδ ημο 

πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ» 

 ΣΟΣΔΔ 20701 – 2/2010 «Θενιμθοζζηέξ ζδζυηδηεξ δμιζηχκ οθζηχκ ηαζ έθεβπμξ 

ηδξ εενιμιμκςηζηήξ επάνηεζαξ ηςκ ηηζνίςκ»  

 ΣΟΣΔΔ 20701 – 3/2010 «Κθζιαηζηά δεδμιέκα εθθδκζηχκ πενζμπχκ» 

 ΣΟΣΔΔ 20701 – 4/2010 «Οδδβίεξ ηαζ έκηοπα εκενβεζαηχκ επζεεςνήζεςκ 

ηηζνίςκ, θεαήηςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ εένιακζδξ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ 

ηθζιαηζζιμφ». 

φζηαζδ ηδξ Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. 

Με ημ άνενμ 6 ημο Νυιμο 3818/2010 (ΦΔΚ 17/Α/2010) «Πνμζηαζία ηςκ δαζχκ ηαζ 

δαζζηχκ εηηάζεςκ ημο Ν. Αηηζηήξ, ζφζηαζδ Δζδζηήξ Γναιιαηείαξ Δπζεεχνδζδξ 

Πενζαάθθμκημξ ηαζ Δκένβεζαξ  ηαζ θμζπέξ δζαηάλεζξ» ζοζηάεδηε δ Δζδζηή Τπδνεζία 

Δπζεεςνδηχκ Δκένβεζαξ (ΔΤΔΔΠΔΝ), ιε απμζημθή ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηδξ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ εεκζηήξ εκενβεζαηήξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ ηςκ 

δζαηάλεςκ ηςκ άνενςκ 1 – 12 ημο κ. 3661/2008 (ΦΔΚ 89 Α’) «Μέηνα βζα ηδ ιείςζδ 

ηδξ εκένβεζαξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». 

ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηδξ Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ. ακήημοκ: 

 Ο έθεβπμξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ έηδμζδξ Πζζημπμζδηζημφ 

εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, ηδξ επζεεχνδζδξ θεαήηςκ ηαζ ηδξ επζεεχνδζδξ 

εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ, υπςξ μνίγμκηαζ ακηίζημζπα ζηα άνενα 6, 7 ηαζ 8 

ημο κ. 3661/2008 (ΦΔΚ 89 Α’), μ έθεβπμξ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ημο ένβμο 

ηςκ επζεεςνδηχκ ηηζνίςκ, επζεεςνδηχκ θεαήηςκ ηαζ επζεεςνδηχκ 
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εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ, ηαεχξ ηαζ δ ηήνδζδ ζε δθεηηνμκζηή ιμνθή 

Ανπείμο Δπζεεςνήζεςξ Κηζνίςκ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 9 ημο κ. 3661/2008 

(ΦΔΚ 89 Α’). 

 Ο έθεβπμξ πμζυηδηαξ ηδξ δζαδζηαζίαξ έηδμζδξ πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ, απυ ημοξ Δκενβεζαημφξ Δπζεεςνδηέξ ημο άνενμο 9 ημο κ. 

3661/2008 (ΦΔΚ 89 Α’). 

 Ζ ζοθθμβή, επελενβαζία ηαζ ιεθέηδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ απυ ημκ έθεβπμ ηςκ 

πζζημπμζδηζηχκ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ ηδξ επζεεχνδζδξ θεαήηςκ ηαζ 

εβηαηαζηάζεςκ ηθζιαηζζιμφ ηςκ άνενςκ 6, 7 ηαζ 8, ακηίζημζπα, ημο κ. 

3661/2008 (ΦΔΚ 89 Α’), ιε ζημπυ ηδ δζαπίζηςζδ ημο ααειμφ εθανιμβήξ ηςκ 

ιέηνςκ βζα ηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηδκ 

παναημθμφεδζδ ηδξ επίηεολδξ ηςκ ζηυπςκ ηδξ εκενβεζαηήξ πμθζηζηήξ βζα ηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ. 

Νυιμξ 3855/2010 «Μέηνα βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαηά ηδκ 

ηεθζηή πνήζδ, εκενβεζαηέξ οπδνεζίεξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ» 

Με ηζξ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ κυιμο εκανιμκίγεηαζ δ εθθδκζηή κμιμεεζία ιε ηδκ 

Οδδβία 2006/32/ΔΚ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οιαμοθίμο, ηδξ 5
δξ

 

Απνζθίμο ημο 2006 «βζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηαηά ηδκ ηεθζηή πνήζδ ηαζ ηζξ 

εκενβεζαηέξ οπδνεζίεξ ηαζ βζα ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ Οδδβίαξ 93/76/ΔΟΚ ημο 

οιαμοθίμο» (ΔΔ L 114/64), πμο απμζημπεί ζηδκ μζημκμιζηά απμηεθεζιαηζηή 

αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαηά ηδκ ηεθζηή πνήζδ εκένβεζαξ ηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ αβμνάξ εκενβεζαηχκ οπδνεζζχκ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο ζημπμφ αοημφ: 

 Καεμνίγμκηαζ εεκζημί ζηυπμζ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, εεζπίγεηαζ ημ 

απαναίηδημ εεζιζηυ ηαζ κμιζηυ πθαίζζμ ηαζ πνμαθέπμκηαζ ηα ακηίζημζπα 

πνδιαημμζημκμιζηά ιέζα βζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ αοηχκ, πανέπμκηαζ ηα 

ηαηάθθδθα ηίκδηνα ηαζ πνμαθέπμκηαζ μζ ακαβηαίμζ ιδπακζζιμί εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ βζα ηδκ άνζδ ηςκ θναβιχκ ηαζ ηςκ αηεθεζχκ ηδξ αβμνάξ πμο 

πανειπμδίγμοκ ηδκ απμδμηζηή ηεθζηή πνήζδ ηδξ εκένβεζαξ ηαζ 

 Γδιζμονβμφκηαζ μζ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ πνμχεδζδ ηδξ αβμνάξ 

εκενβεζαηχκ οπδνεζζχκ ηαζ άθθςκ ιέηνςκ αεθηίςζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή. 

Πνμεδνζηυ δζάηαβια οπ’ ανζε. 72 

Με ημ πνμεδνζηυ δζάηαβια αοηυ, έβζκε δ ζοβηνυηδζδ ηαζ ζηεθέπςζδ ηδξ Δζδζηήξ 

Τπδνεζίαξ Δπζεεςνδηχκ Δκένβεζαξ (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.) ηαζ μνίζηδηε δ δζμζηδηζηή ηαζ 

μνβακςηζηή δμιή ηδξ. 

Δβηφηθζμξ ημο Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ Δκένβεζαξ ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ ιε 

εέια ηδκ Δθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ Κηζνίςκ 

ηζξ 4 Οηηςανίμο δδιμζζεφηδηε εβηφηθζμξ ημο Τπμονβείμο Πενζαάθθμκημξ Δκένβεζαξ 

ηαζ Κθζιαηζηήξ Αθθαβήξ ζηδκ μπμία πενζέπμκηαζ ηάπμζεξ δζεοηνζκήζεζξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

εθανιμβή ηςκ κέςκ ιέηνςκ πμο θένκεζ μ Κ.Δκ.Α.Κ. ηαζ μ κυιμξ 3661. 

οβηεηνζιέκα, πενζέπμκηαζ δζεοηνζκήζεζξ βζα ηα ελήξ: 
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 Σδ Μεθέηδ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ. 

 Σα δεδμιέκα οπμθμβζζιμφ ηαζ ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ 

(άνενα 5, 6, 8 ηαζ 9 ημο Κ.Δκ.Α.Κ.). 

 Σζξ Δκενβεζαηέξ Δπζεεςνήζεζξ ηαζ ημ Πζζημπμζδηζηυ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ 

(ΠΔΑ). [7, 8, 9, 10] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ο ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ Χ 

ΜΔΟ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑΣΟ ΣΟΤ 

ΓΗΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

3.1 Σμ πνυαθδια ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα 

ηδκ αηιυζθαζνά , ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα εηπέιπεηαζ ζοκεπχξ ηαζ απμννμθάηαζ. Γζα 

πανάδεζβια, υηακ ακαπκέμοιε εζζπκέμοιε μλοβυκμ ηαζ εηπκέμοιε δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα. Οζ ιδπακζζιμί πμο απμννμθμφκ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα είκαζ, επίζδξ, 

βκςζημί ηαζ ςξ "παβζδεοηέξ" ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ υθα ηα θοηά ζηδ βδ ηαζ ηδ 

εάθαζζα. Οζ ιδπακζζιμί πμο απεθεοεενχκμοκ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα θέβμκηαζ 

πδβέξ. Πμθθέξ πδβέξ είκαζ ηεπκδηέξ. Γζα πανάδεζβια, ημ ηάρζιμ λφθςκ, αενίςκ, 

ηάναμοκςκ ηαζ πεηνεθαίμο πανάβεζ δζμλείδζμ ημο άκεναηα. Μέπνζ πνζκ απυ πενίπμο 

έκακ αζχκα, ημ ζφκμθμ ηςκ εηπμιπχκ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ήηακ ηαηά 

πνμζέββζζδ ίζμ ιε αοηυ πμο είπε απμννμθδεεί. Με άθθα θυβζα, δ ιέζδ πμζυηδηα 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πανέιεκε ζηαεενή. ήιενα, ημ ζφκμθμ ημο δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα πμο εηπέιπεηαζ ηάεε πνυκμ είκαζ πενίπμο 6-7 δζζ. ηυκμζ, ηονίςξ απυ ηδκ 

ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηδξ αζμιδπακίαξ, ηςκ ιεηαθμνχκ, ηςκ ζηαειχκ παναβςβήξ 

εκένβεζαξ, ηςκ ηηζνίςκ ηθπ. Καηά ζοκέπεζα, μζ πδβέξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα έπμοκ 

αολδεεί δναιαηζηά (αφλδζδ 31% ηδκ πενίμδμ 1750-1998). Καζ εηηυξ αοημφ, ιεζχεδηακ 

επίζδξ μζ παβζδεοηέξ - εηείκμζ μζ ιδπακζζιμί πμο απμννμθμφκ ημ δζμλείδζμ ημο 

άκεναηα. Δονφηενεξ πενζμπέξ δαζχκ, ζδζαίηενα ζηδ Νυηζα Αιενζηή ηαζ 

Νμηζμακαημθζηή Αζία, ηυπδηακ ή ηάδηακ, απεθεοεενχκμκηαξ αηυια πενζζζυηενμ 

δζμλείδζμ ημο άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνα ηαηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ. Σα 

ηνία ηέηανηα ηδξ ακενςπμβεκμφξ παναβςβήξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, μθείθμκηαζ ζε 

πνήζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ, εκχ ημ οπυθμζπμ ιένμξ πνμένπεηαζ απυ αθθαβέξ πμο 

ζοκηεθμφκηαζ ζημ έδαθμξ, ηονίςξ ιέζς ηδξ απμδάζςζδξ. Έηζζ, δ ζοκμθζηή πμζυηδηα 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα έπεζ αολδεεί οπεναμθζηά. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακηακαηθμφκηαζ 

πενζζζυηενεξ οπένοενεξ αηηζκμαμθίεξ ζηδ Γδ - έηζζ χζηε δ Γδ κα εενιαίκεηαζ. [11] 

 

Δζηυκα 3.1: Ζ αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ ημο CO2 ζηδκ αηιυζθαζνα [12] 
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Σμ CO2 ηαζ ημ ηηίνζμ                                                                                                                            

Χξ πνμξ ηα κέα ηηίνζα, μ ζηυπμξ βζα ημ 2020 είκαζ κα επζηοβπάκμοκ ιδδεκζζιυ ηςκ 

εηπμιπχκ CO2 ζε ζπέζδ ιε ηδ πνήζδ ζοιααηζηχκ εκενβεζαηχκ πδβχκ. Γζα ηδκ 

μοζζαζηζηή επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο απαναίηδηδ είκαζ δ πνήζδ ηδξ αζμηθζιαηζηήξ 

ανπζηεηημκζηήξ, χζηε κα πενζμνζζηεί ζημ εθάπζζημ δ ακάβηδ ηςκ ηηζνίςκ βζα πνυζεεηδ 

εκένβεζα εένιακζδξ, δνμζζζιμφ ηαζ θςηζζιμφ. ηδ ζοκέπεζα ακαθφμκηαζ μζ πανάιεηνμζ 

βζα ηδκ μθζζηζηή εκενβεζαηή ηάθορδ ηςκ ηηζνίςκ ιε ζηυπμ ημκ ιδδεκζζιυ ηςκ 

εηπμιπχκ CO2, βζα κα είκαζ μζημκμιζηά εθζηηή ηαζ πενζααθθμκηζηά απμδεηηή δ 

αλζμπμίδζδ ηςκ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ.  

 

 

3.2 Βζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ                                                                                               

 

Οζ πνυβμκμί ιαξ επζαίςζακ άκεηα βζα πζθζάδεξ πνυκζα, ηάης απυ πανυιμζεξ ιε ηζξ δζηέξ 

ιαξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, ααζζγυιεκμζ  ζηδκ απμηθεζζηζηή πνήζδ ηδξ θοζζηήξ 

εκένβεζαξ πμο πνμζέθενε ημ πενζαάθθμκ. Έηζζ, θμζπυκ, μζ παναδμζζαηέξ ημζκςκίεξ ηςκ 

ροπνχκ πςνχκ ααζίζηδηακ ζηδκ δθζαηή εκένβεζα ηαζ ζοιπθδνςιαηζηά ζηδ αζμιάγα 

(ηαοζυλοθα ηαζ μνβακζηά απμννίιιαηα), πνμηεζιέκμο κα αεθηζχζμοκ ηδ εενιζηή ημοξ 

άκεζδ. Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μζ ημζκςκίεξ ηςκ εενιχκ πςνχκ ιε λδνυ ηθίια, έπνεπε 

κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδ γέζηδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ ημ ρφπμξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Αοηέξ, θμζπυκ, ακέπηολακ πζμ πενίπθμηεξ ηεπκζηέξ αλζμπμζχκηαξ 

ημ ζοκδοαζιυ ηδξ αζμθζηήξ ηαζ δθζαηήξ εκένβεζαξ. 

ηδ ζοκέπεζα, δ ακάπηολδ εειεθζχεδηε πάκς ζηδκ εκένβεζα ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ, δ 

μπμία εεςνήεδηε ακελάκηθδηδ πδβή ζηακή κα θφζεζ ηάεε ιμνθήξ εκενβεζαηυ 

πνυαθδια. Έηζζ, θμζπυκ, ηαθθζενβήεδηακ ηεπκμθμβζηά πνυηοπα ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ 

ηαζ ζηδκ ανπζηεηημκζηή, ηα μπμία παναιένζζακ ηα ακηίζημζπα παναδμζζαηά αθμφ ήηακ 

πζα «άπνδζηα». 

Απμηέθεζια αοηχκ ηςκ πνμηφπςκ ήηακ δ ακάπηολδ εκυξ εκενβμαυνμο ιμκηέθμο, ημ 

μπμίμ επέθενε νφπακζδ ηδξ αηιυζθαζναξ. Σμ ζδιενζκυ ιμκηέθμ ακάπηολδξ, θμζπυκ, 

ααζίγεηαζ, ηονίςξ, ζηδκ οπενηαηακάθςζδ αβαεχκ ηαζ ηδκ αθυβζζηδ εηιεηάθθεοζδ ηςκ 

θοζζηχκ πυνςκ. Χξ εκαθθαηηζηή θφζδ πνμηείκεηαζ δ αζχζζιδ ή αθθζχξ αεζθυνμξ 

ακάπηολδ, δ μπμία ζημπεφεζ ζηδ ζοκεηή δζαπείνζζδ ημο θοζζημφ πχνμο, ηδκ αλζμπμίδζδ 

ηςκ ακακεχζζιςκ ιμνθχκ εκένβεζαξ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ ακαβηχκ ημο 

δμιδιέκμο πχνμο ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδ πνήζδ ήπζςκ ηεπκζηχκ ηαζ οθζηχκ, ιδ 

επζαθααχκ βζα ηδκ οβεία ηςκ ακενχπςκ. Έηζζ, ιπμνμφιε κα ιζθάιε βζα ιζα μζημθμβζηή 

πνμζέββζζδ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ πχνςκ γςήξ, εζςηενζηχκ ηαζ οπαίενζςκ. 

[8] 

Ζ αζμηθζιαηζηή ακηίθδρδ βζα ημ ζπεδζαζιυ μζηζζηζηχκ ζοκυθςκ ηαζ ηηζνίςκ 

εκηάζζεηαζ ζηδ ζηναηδβζηή αοηή: ιζαξ ήπζαξ, δδθαδή, ζοιαζςηζηήξ δζαπείνζζδξ ημο 

θοζζημφ ηαζ δμιδιέκμο πχνμο ηαζ ημο πενζαάθθμκηυξ ημο, ιε επζθμβέξ πμο ζοκηείκμοκ 

ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ. Δπζπεζνεί κα επακαπνμζδζμνίζεζ ηδκ 

ανπζηεηημκζηή ιε ανπέξ ηαζ ηαηεοεφκζεζξ μζ μπμίεξ, υιςξ, ααζίγμκηαζ ζηδκ ανιμκζηή 
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ζοκφπανλδ θοζζημφ ηαζ ακενςπμβεκμφξ πενζαάθθμκημξ, πνδζζιμπμζεί ηζξ ακακεχζζιεξ 

πδβέξ εκένβεζαξ, ηονίςξ ηδκ αδάπακδ δθζαηή εκένβεζα βζα ηδ εένιακζδ ηαζ ημ θοζζηυ 

θςηζζιυ ηςκ ηηζνίςκ, ημοξ δνμζενμφξ ακέιμοξ βζα ηδ θοζζηή ημοξ ρφλδ, 

απμηαεζζηχκηαξ έηζζ, ζε ιεβάθμ ααειυ, ηδ δζαηαναβιέκδ ζζμννμπία ακάιεζα ζημκ 

δμιδιέκμ ηαζ ημκ θοζζηυ πχνμ. 

Έηζζ, θμζπυκ, ηα ζοβηνζηζηά πθεμκεηηήιαηα ημο εοκμσημφ ηθίιαημξ ηαζ ηςκ θοζζηχκ, 

ακακεχζζιςκ πυνςκ πμο δζαεέηεζ δ πχνα ιαξ μθείθμοιε κα ηα αλζμπμζήζμοιε, 

πνμηεζιέκμο κα ακαααειζζηεί δ εκενβεζαηή πμθζηζηή ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα. Οζ πυθεζξ 

ιαξ ηαζ ηα ηηίνζα πνέπεζ κα ηαηαζημφκ αζχζζια ςξ πνμξ ηδκ εκενβεζαηή ημοξ 

ζοιπενζθμνά, αλζμπμζχκηαξ ηζξ δζαεέζζιεξ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, υπζ ιυκμ βζα 

ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, αθθά ηαζ βζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ 

νφπακζδξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ βζα θυβμοξ οβζεζκήξ δζααίςζδξ ηςκ ηαημίηςκ. 

Ζ οζμεέηδζδ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ ηςκ ηηζνίςκ ελοπδνεηεί ηέζζενζξ ααζζημφξ 

ζηυπμοξ: 

Α. Σδκ απελάνηδζδ απυ ηα μνοηηά ηαφζζια, ιέζς ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηαζ 

ηδξ οπμηαηάζηαζήξ ημοξ απυ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ (ΑΠΔ), άνα ηδκ 

ελμζημκυιδζδ ηδξ ζοιααηζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ημο δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα. 

Β. Σδκ ελμζημκυιδζδ πνήιαημξ. Ζ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ αδάπακδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ 

βζα ηδ εένιακζδ ηςκ ηηζνίςκ ή/ηαζ ηςκ δνμζενχκ ακέιςκ βζα ημ δνμζζζιυ ημοξ 

απμηεθμφκ μζημκμιζηή πνυηθδζδ, ηαεχξ δ πνμηφπημοζα ελμζημκυιδζδ πνδιάηςκ είκαζ 

ηδξ ηάλδξ ημο 50% , εκδεπμιέκςξ ηαζ ιεβαθφηενδ. 

Γ. Σδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, θυβς ημο πενζμνζζιμφ ηδξ πνήζδξ ζοιααηζηχκ 

ηαοζίιςκ ηαζ δθεηηνζζιμφ, ζοκεπχξ, ηδ ιείςζδ ηςκ εηθουιεκςκ νφπςκ ζηδκ 

αηιυζθαζνα. 

Γ. Σδ αεθηίςζδ ημο εζς-ηθίιαημξ ηςκ ηηζνίςκ ιε ηδ δζαζθάθζζδ ζοκεδηχκ 

αζμθμβζηήξ άκεζδξ – εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ, πμζυηδηαξ αένα ηαζ ηδ δδιζμονβία οβζεζκχκ 

ζοκεδηχκ ηαημζηδζζιυηδηαξ. 

Οοζζαζηζηά δδθαδή, δ αζμηθζιαηζηή ακηίθδρδ δζαηοπχκεζ ιζα ειπθμοηζζιέκδ άπμρδ 

βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο δμιδιέκμο πχνμο, δ μπμία ειπενζέπεζ ηδκ πενζααθθμκηζηή 

δζάζηαζδ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ εοαζζεδζία. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ανπζηεηημκζηή θζθζηή πνμξ 

ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ πνήζηεξ, βζα ιζα εκαθθαηηζηή εεχνδζδ ηδξ δυιδζδξ ημο πχνμο 

δ μπμία μθείθεζ κα επζθένεζ ηδ ιζηνυηενδ δοκαηή επζαάνοκζδ ζημ θοζζηυ πχνμ, ιε ημ 

ιζηνυηενμ δοκαηυ εκενβεζαηυ ηαζ πενζααθθμκηζηυ απμηφπςια. [13] 

3.2.1 Πενζααθθμκηζηέξ πανάιεηνμζ 

Απυ ηζξ πενζααθθμκηζηέξ παναιέηνμοξ πμο επδνεάγμοκ ηαεμνζζηζηά ημ αζμηθζιαηζηυ 

ζπεδζαζιυ ηςκ ηηζνίςκ δζαηνίκμκηαζ μζ παναηάης: 
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Α. Σμ ηθίια ημο ηυπμο 

Σμ ζφκμθμ ηςκ ιεηεςνμθμβζηχκ δεδμιέκςκ ζοκεέηεζ ημ ηθίια ηάεε ηυπμο ή πενζμπήξ. 

Σα ζημζπεία ημο ηθίιαημξ επδνεάγμοκ ηδκ ακηαθθαβή εενιυηδηαξ ακάιεζα ζημ ηηίνζμ 

ηαζ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, ζοκεπχξ ηαεμνίγμοκ ηδκ αίζεδζδ άκεζδξ ζημοξ 

ακενχπμοξ. Δπίζδξ, ηαεμνίγμοκ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο πανεπυιεκμο 

θοζζημφ θςηυξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδκ αίζεδζδ μπηζηήξ άκεζδξ. 

Οζ ααζζηέξ πανάιεηνμζ πμο επδνεάγμοκ ημ ηθίια ιζαξ πενζμπήξ ηαζ ηνίκμκηαζ 

απαναίηδηεξ βζα ημ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ ηηζνίςκ, είκαζ μζ ελήξ: 

 Ζ εενιμηναζία ημο αένα ηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ ηαηά ημο πεζιενζκμφξ ηαζ 

ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ,  

 Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία (δθζμθάκεζα ηαζ έκηαζδ ζε ιδκζαία αάζδ),  

 Οζ άκειμζ (πεζιενζκμί- εενζκμί, ροπνμί- δνμζενμί, ηαηεφεοκζδ ηαζ έκηαζδ) 

 Ζ ζπεηζηή οβναζία (ιέζδ, ιέβζζηδ, εθάπζζηδ ηαζ μζ δζαηοιάκζεζξ αοηήξ ημ 

πεζιχκα ηαζ ημ ηαθμηαίνζ) 

Οζ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ επδνεάγμοκ ημ ζπεδζαζιυ ημο ηηζνίμο ζηδ θάζδ ηςκ ανπζηχκ 

επζθμβχκ, ιε ηδκ έκκμζα ηδξ πςνμεέηδζήξ ημο ζημ μζηυπεδμ, έηζζ χζηε κα 

αλζμπμζμφκηαζ μζ εεηζηέξ πανάιεηνμζ – ήθζμξ ημ πεζιχκα, δνμζενμί άκειμζ ημ 

ηαθμηαίνζ- ιε πανάθθδθδ απμθοβή ηςκ ροπνχκ ακέιςκ ηαζ ηδξ οβναζίαξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο δεκ είκαζ δζαεέζζια ηα ημπζηά ηθζιαηζηά 

δεδμιέκα ιζαξ πενζμπήξ, θαιαάκμκηαζ οπυρδ αοηά ημο πθδζζέζηενμο ιεηεςνμθμβζημφ 

ζηαειμφ. ηδκ πενίπηςζή ιαξ, μ πθδζζέζηενμξ ιεηεςνμθμβζηυξ ζηαειυξ ανίζηεηαζ 

ζηδκ πενζμπή ημο Δθθδκζημφ, μπυηε μζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοιε πνδζζιμπμζήζεζ 

πνμένπμκηαζ απυ αοηυκ. 

 

Β. Σμ θοζζηυ πενζαάθθμκ 

 Σμ ακάβθοθμ ημο εδάθμοξ, επίπεδμ ή ιε ηθίζδ, επδνεάγεζ ηδκ ημπμεέηδζδ 

ημο ηηζνίμο, αθθά ηαζ ηδ ιμνθμθμβία ημο, ζε επίπεδδ δζάηαλδ ή ηθζιαηςηή 

πνμζανιμζιέκδ ζημ έδαθμξ. Παναηάης θαίκμκηαζ μζ  ηθίζεζξ ημο μζημπέδμο. 

Παναηδνμφιε υηζ δ ηθίζδ ημο μζημπέδμο είκαζ ήπζα, ζδζαίηενα ζηδκ πνυζμρδ 

υπμο δ ηθίζδ είκαζ ιδδεκζηή.  
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Δζηυκα 3.2: ηάειεξ εδάθμοξ μζημπέδμο [4] 

 

Δζηυκα 3.3: Θέζδ μζημπέδμο [4] 

 Ο πνμζδζμνζζιυξ ηςκ πνμζήθζςκ ηαζ οπήκειςκ πενζμπχκ, ζε ζπέζδ ιε 

ημοξ ροπνμφξ πεζιενζκμφξ ακέιμοξ ηαεμνίγεζ ηδκ έκηαλδ ημο ηηζνίμο ζημ 

μζηυπεδμ. 

 Σμ ημπίμ -αθάζηδζδ παιδθή ή δέκηνα- ηαεμνίγεζ ηζξ επζθμβέξ βζα ηδ 

πςνμεέηδζδ ημο ηηζνίμο, έηζζ χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ζηίαζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ημο πεζιχκα, εκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ κα επζδζχηεηαζ ιε ηάεε 

δοκαηυ ηνυπμ (δέκηνα, βφνς ζημζπεία). 

 Ζ εέα, εθυζμκ οπάνπεζ είκαζ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ςξ πνμξ ηδκ 

ημπμεέηδζδ ημο ηηζνίμο ηαζ ηςκ ακμζβιάηςκ ζημ ηέθοθυξ ημο, ηαεχξ ηαζ ςξ 
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πνμξ ηδ δζάηαλδ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, εέθμκηαξ κα 

εηιεηαθθεοημφιε ηδκ οπένμπδ εέα ηδξ εάθαζζαξ, δ πνυζμρδ ηδξ 

λεκμδμπεζαηήξ ιαξ ιμκάδαξ ανίζηεηαζ ζημ κυημ ηαζ μζ εζςηενζημί ηδξ πχνμζ 

είκαζ πνμζακαημθζζιέκμζ ιε ηέημζμ ηνυπμ χζηε κα εηιεηαθθεουιαζηε υζμ ημ 

δοκαηυκ ημ πνμκυιζμ ηδξ εέαξ. Σέθμξ, ηα ιεβάθα ακμίβιαηα ημο ηηζνίμο 

ανίζημκηαζ επίζδξ ζημ Νυημ ηαζ έηζζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ ημο ηεθφθμοξ είκαζ 

ζπεδυκ ιδδεκζηέξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ πενίπηςζδ πμο ηα ακμίβιαηα αοηά ήηακ 

ζημ Βμννά. 

 Ζ βεζηκίαζδ ιε κενυ -εάθαζζα, πμηάιζ, θίικδ- απμηεθεί ζημζπείμ αμδεδηζηυ 

βζα ηδ δδιζμονβία άκεημο ιζηνμηθίιαημξ ημ ηαθμηαίνζ ζημ άιεζμ πενζαάθθμκ 

ημο ηηζνίμο, ανηεί κα δζαζθαθίγεηαζ δ πνμζηαζία ημο απυ ηδκ οβναζία, ηονίςξ 

ημ πεζιχκα. [13] 

3.2.2 Ανπέξ αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ 

 

Ο ζπεδζαζιυξ ημο ηηζνίμο μθείθεζ κα ζοκάδεζ ιε ηζξ αηυθμοεεξ αζμηθζιαηζηέξ ανπέξ 

θεζημονβίαξ ημο: 

 Πνχηα απ’ υθα, ημ ηηίνζμ εα πνέπεζ κα θεζημονβεί ςξ θοζζηυξ δθζαηυξ 

ζοθθέηηδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. ε αοηυ εα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά 

υπζ ιυκμ δ πςνμεέηδζδ ημο ηηζνίμο ζημ μζηυπεδμ ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ 

ημο, αθθά ηαζ ημ ζπήια ημο, ημ ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ ζοκανηήζεζ, αέααζα, 

ημο πνμζακαημθζζιμφ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ δζάνενςζδ ημο εζςηενζηχκ 

πχνςκ. Ζ πςνμεέηδζδ ημο ηηζνίμο ζημ μζηυπεδμ πνέπεζ κα είκαζ ηέημζα χζηε 

κα θαιαάκεζ οπυρδ ηζξ ηνμπζέξ ημο ήθζμο, ηδ δζάνηεζα δθζαζιμφ ηαζ ηδκ 

έκηαζδξ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, πμθφηζιμ ενβαθείμ 

απμηεθμφκ μζ δθζαημί πάνηεξ, μζ μπμίμζ αμδεμφκ ζδιακηζηά ζημκ ηαεμνζζιυ 

ημο ακάβθοθμο ημο πενζαάθθμκημξ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ μζηυπεδμ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηχκ ζε δέκηνα ή βεζημκζηά ηηίνζα. 

Γεκζηά, θμζπυκ, δ πςνμεέηδζδ μθείθεζ κα δζαζθαθίγεζ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ 

ηδξ ιεβαθφηενδξ υρδξ ημο ηηζνίμο. Δπζηνέπμκηαζ απμηθίζεζξ έςξ ±30˚ 

(ακαημθζηά ή δοηζηά) ημο κυημο. Με ημκ πνμζακαημθζζιυ αοηυ, επζηοβπάκεηαζ 

ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, εκχ 

απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί, πςξ πένα απυ ηα δθζαηά ηένδδ, μ πνμζακαημθζζιυξ εκυξ ηηζνίμο 

ζπεηίγεηαζ ηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ θοζζημφ θςηζζιμφ. Έκα ηηίνζμ εα πνέπεζ κα 

είκαζ έηζζ πνμζακαημθζζιέκμ χζηε κα εηιεηαθθεφεηαζ υζμ ημ δοκαηυκ 

πενζζζυηενμ ημ θςξ πμο εζζένπεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 

     Όζμκ αθμνά ημ ζπήια ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ πενζαάθθμκ, είκαζ δφμ πμθφ 

ζδιακηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ημο ηηζνίμο. Οζ 

πανάβμκηεξ αοημί ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ εζζνμή δθζαηχκ ηενδχκ υηακ μ 

δνμζζζιυξ είκαζ απαναίηδημξ, ή απχθεζεξ εενιυηδηαξ υηακ οπάνπεζ ακάβηδ 

ζοθθμβήξ εενιυηδηαξ. Γομ ηηίνζα ιε ημκ ίδζμ υβημ ηαζ ηαηαζηεοαζιέκα 
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απυ ηα ίδζα οθζηά είκαζ δοκαηυκ κα πανμοζζάζμοκ ηεθείςξ δζαθμνεηζηή 

εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ακ δζαθένεζ ημ ζπήια, ημ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ μ 

πνμζακαημθζζιυξ ημοξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, εα πνέπεζ κα είιαζηε πμθφ 

πνμζεηηζημί ηαηά ηδκ επζθμβή ημο ζπήιαημξ ημο ηηζνίμο ιαξ. Γζα ημ εφηναημ 

ηθίια ηδξ Δθθάδαξ, ημ ηαηαθθδθυηενμ ζπήια είκαζ ημ επίιδηεξ ηαηά ημκ 

άλμκα ακαημθήξ- δφζδξ, βζαηί πνμζθένεζ ιεβαθφηενδ επζθάκεζα πνμξ ημ κυημ 

βζα ηδ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ εενιυηδηαξ ημ πεζιχκα. οβηεηνζιέκα, δ 

ακαθμβία αάεμοξ πνμξ ημ πθάημξ ηδξ ηάημρδξ πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο ίζδ ιε 1 

πνμξ 1.5. Βέααζα, υηακ ημ μζηυπεδμ είκαζ επίιδηεξ ηαηά ημκ άλμκα αμννά- 

κυημο, ηυηε επζθέβμοιε θφζεζξ ιε ζπαζημφξ υβημξ, ή ηθζιαηςηή μνβάκςζδ ημο 

ηηζνίμο, έηζζ χζηε μζ πίζς πχνμζ κα δέπμκηαζ ήθζμ ημ πεζιχκα. [13] 

 

Δζηυκα 3.4: Βέθηζζημξ πνμζακαημθζζιυξ ηαζ ζπήια ηηζνίμο [3] 

             

    Δζηυκα 3.5: Κηίνζμ επίιδηεξ ηαηά ημκ άλμκα αμννά-κυημο, ζε ηθζιαηςηή δζάηαλδ [13] 

πεηζηά ιε ημ ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ, μθείθμοιε κα ζδιεζχζμοιε πςξ εα 

πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ μ πνμζακαημθζζιυξ. Οζ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ ηςκ 

ακμζβιάηςκ εκυξ ηηζνίμο απμηεθμφκ ημκ μζημκμιζηυηενμ ηαζ απθμφζηενμ 

δθζαηυ ζοθθέηηδ ημ πεζιχκα, ανηεί κα έπμοκ κυηζμ ή ±30˚ ακαημθζηά ή δοηζηά 



 

[21] 
 

ημο κυημο. Γεκζηά, πνμηείκμκηαζ ιεβάθα ιεβέεδ ακμζβιάηςκ πνμξ ημ κυηζμ 

πνμζακαημθζζιυ, ιέηνζμο ιεβέεμοξ ζηδκ ακαημθζηή ηαζ δοηζηή υρδ ηαζ 

ιζηνυηενα ακμίβιαηα ζημ αμννά. Σα ηεθεοηαία ακμίβιαηα, πανά ημ ιζηνυ 

πνμηεζκυιεκμ ιέβεευξ ημοξ, πνέπεζ μπςζδήπμηε κα πνμαθέπμκηαζ ηαηά ημ 

ζπεδζαζιυ ηςκ ηηζνίςκ, αθμφ πένακ ηδξ δζαζθάθζζδξ θοζζημφ θςηζζιμφ 

ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ, πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα δζαιπενμφξ αενζζιμφ ημ 

ηαθμηαίνζ, ζοκεπχξ ηαζ θοζζημφ δνμζζζιμφ ημο ηηζνίμο. 

Σζξ παναπάκς πνμηάζεζξ πνμζπαεήζαιε κα εθανιυζμοιε ηαζ ημ δζηυ ιαξ 

ηηίνζμ ηαζ υπςξ θαίκεηαζ απυ ηα ζπέδζα ηδξ ιεθεημφιεκδξ λεκμδμπεζαηήξ 

ιμκάδαξ ημ πεηφπαιε ζε πμθφ ιεβάθμ ααειυ. ε αοηυ ιαξ αμήεδζε ζδζαίηενα δ 

εέζδ ημο μζημπέδμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ εέα πνμξ ηδ εάθαζζα. Έηζζ, 

εηιεηαθθεουιαζηε πθήνςξ ηδ εέα δδιζμονβχκηαξ ιζα εοπάνζζηδ αίζεδζδ βζα 

ημοξ πνήζηεξ ηαζ, ηαοηυπνμκα, ηάκμοιε πνάλδ ηζξ ανπέξ ημο αζμηθζιαηζημφ 

ζπεδζαζιμφ. 

Σέθμξ, δχζαιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδ δζάνενςζδ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ. Ο 

πνμζακαημθζζιυξ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ παναιέκεζ έκα ηνίζζιμ γήηδια ηαζ 

ελανηάηαζ απυ ηδ πνήζδ ημο πχνμο ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ. Ζ αμνεζκή 

πθεονά ημο ηηζνίμο ημ πεζιχκα είκαζ δ πζμ ροπνή, δ θζβυηενμ θςηεζκή ηαζ δε 

δέπεηαζ ηαευθμο ήθζμ. Γζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ, ζηδ αμνεζκή πθεονά 

ημπμεεημφκηαζ μζ πχνμζ ηςκ μπμίςκ δ πνήζδ είκαζ μθζβυςνδ, εκχ ηαοηυπνμκα 

θεζημονβμφκ ςξ γχκδ πνμζηαζίαξ απυ ημοξ ροπνμφξ ακέιμοξ ηαζ ςξ πχνμζ 

ακάζπεζδξ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ηςκ ηφνζςκ πχνςκ γςήξ. Έηζζ, θμζπυκ, 

βζα ημκ υνμθμ ημο ζζμβείμο πνμηζιήζαιε κα ημπμεεηδεμφκ ζηδ αμνεζκή 

πθεονά ημ ιαβεζνείμ, δ αίεμοζα ζοκεδνζάζεςκ, ηα βναθεία ημο 

πνμζςπζημφ ηαζ ηα W.C. ηδ κυηζα πθεονά ημπμεεημφκηαζ μζ πχνμζ 

ηφνζαξ ηαζ πμθφςνδξ πνήζδξ, έηζζ χζηε κα απμθαιαάκμοκ ηα εενιζηά 

ηένδδ απυ ημκ ήθζμ ημ πεζιχκα. Οζ πχνμζ αοημί είκαζ πζμ εοπάνζζημζ ηαζ πζμ 

θςηεζκμί, εκχ πανάθθδθα πανέπμοκ ηδ δοκαηυηδηα έκηαλδξ παεδηζηχκ 

δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ηα μπμία ακαθφμοιε θεπημιενχξ ζηδ ζοκέπεζα 

(ηεθάθαζμ 5). Έηζζ, ζηδ κυηζα πθεονά οπάνπεζ ημ θμοαβζέ ηδξ αίεμοζαξ 

ζοκεδνζάζεςκ, ημ ζαθυκζ-αίεμοζα ακαιμκήξ, ημ εζηζαηυνζμ ηαζ δ 

ηαθεηένζα. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζημοξ πχνμοξ αοημφξ, ηδξ κυηζαξ πθεονάξ, 

έπμοκ θδθεεί εζδζηά ιέηνα βζα ημ ζηζαζιυ ημοξ ημ ηαθμηαίνζ, ηα μπμία είκαζ 

απαναίηδηα ανηεηά ζοπκά ηαζ ημ πεζιχκα θυβς ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ πμο 

επζηναημφκ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ έηζζ απμθεφβεηαζ δ εάιαςζδ πμο πνμηαθείηαζ 

ζημοξ πνήζηεξ. Σα δςιάηζα ανίζημκηαζ ζημοξ οπενηείιεκμοξ μνυθμοξ 

έπμοκ κυηζμ ηαζ αυνεζμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ είκαζ ζπεδζαζιέκα χζηε κα 

πνμζθένμοκ ζηακμπμζδηζηέξ ηαζ εοπάνζζηεξ ζοκεήηεξ μνβακζζιμφ. 

 Αηυια, ημ ηηίνζμ εα πνέπεζ κα θεζημονβεί ςξ παβίδα εενιυηδηαξ. Γζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ημο ηηζνίμο, ςξ θοζζημφ δθζαημφ ζοθθέηηδ, είκαζ 

ακάβηδ δ εενιυηδηα, δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, κα 
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παβζδεφεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζοκίζηαηαζ αθεκυξ δ 

πνμζηαζία ημο ηηζνίμο απυ ημοξ ροπνμφξ ακέιμοξ ηαζ αθεηένμο δ 

εενιμιυκςζδ ημο ηεθφθμοξ ημο. 

 Δπζπθέμκ, ημ ηηίνζμ εα πνέπεζ κα θεζημονβεί ςξ απμεήηδ εενιυηδηαξ. Γζα ηδκ 

απμηεθεζιαηζηή αζμηθζιαηζηή θεζημονβία ημο ηηζνίμο, δ ζοθθεβυιεκδ 

εενιυηδηα απυ ημκ ήθζμ πνέπεζ κα απμεδηεφεηαζ ζηδ ιάγα ημο. Ο πζμ 

απμηεθεζιαηζηυξ «απμεδηεοηήξ» ηδξ δθζαηήξ εενιυηδηαξ είκαζ δ ίδζα δ 

ηαηαζηεοή ημο ηηζνίμο, δδθαδή ηα δάπεδα, μζ ημζπμπμζίεξ, μζ μνμθέξ. Σα αανζά 

οθζηά, ζηονυδεια, πέηνα, ημφαθα άνβζθμξ έπμοκ ιεβάθδ ποηκυηδηα ηαζ εζδζηή 

εενιμπςνδηζηυηδηα, ζοκεπχξ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα, άνα ηαζ ζηακυηδηα 

απμεήηεοζδξ ηδξ εενιυηδηαξ. Ζ απμννυθδζδ ηδξ πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ βίκεηαζ άιεζα απυ ημ δάπεδμ ηαζ ημοξ παναηείιεκμοξ ημίπμοξ 

ηαζ έιιεζα απυ ηδκ μνμθή ιε ηδκ ηίκδζδ ημο εενιμφ αένα πνμξ ηα πάκς 

υκηαξ εθαθνφηενμξ. Έηζζ, θμζπυκ, υζμ πενζζζυηενδ ιάγα δζαεέηεζ ημ ηηίνζμ 

ζημ εζςηενζηυ ημο, ηυζμ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα απμεδηεφεζ, δζαηδνχκηαξ 

ηδ εενιμηναζία ημο πχνμο ζηαεενή, ζε επίπεδα εενιζηήξ άκεζδξ βζα 

πμθθέξ χνεξ, εκχ πανάθθδθα πενζμνίγεηαζ δ θεζημονβία ηδξ αμδεδηζηήξ 

εένιακζδξ ημ πεζιχκα , αθθά ηαζ ρφλδξ ημ ηαθμηαίνζ. 

 Σέθμξ, ημ ηηίνζμ εα πνέπεζ κα θεζημονβεί ςξ απμδέηηδξ ηαζ απμεήηδ 

θοζζηήξ ρφλδξ. Σμ ηαθμηαίνζ δ έκημκδ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαζ μζ ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ επζαανφκμοκ ημ ηηίνζμ ιε απμηέθεζια κα πνμηαθείηαζ ηίκδοκμξ 

οπενεένιακζδξ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. Γζα ηδκ επίηεολδ ημο θοζζημφ 

δνμζζζιμφ απαζηείηαζ ηυζμ δ πνμζηαζία ημο ηηζνίμο απυ ημκ ήθζμ, ζδζαίηενα 

ηςκ ακμζβιάηςκ ημο, υζμ ηαζ δ ιεηαθμνά ηδξ πενίζζεζαξ εενιυηδηαξ πνμξ ημ 

φπαζενμ, ιε θοζζηυ αενζζιυ ηαζ άθθεξ ηεπκζηέξ πμο παναηίεεκηαζ παναηάης 

(ηεθάθαζμ 6). [13] 

 

3.3 Βζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ζηα λεκμδμπεία- Παναδείβιαηα 

πνάζζκςκ λεκμδμπείςκ 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ζηνεθυιαζηε υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζε θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ 

λεκμδμπεία. Σα «πνάζζκα» λεκμδμπεία εηηυξ ημο υηζ ελμζημκμιμφκ πνήιαηα ζημκ 

ζδζμηηήηδ, ελμζημκμιμφκ θοζζημφξ πυνμοξ ζημκ πθακήηδ εκζζπφμκηαξ ηδ αζςζζιυηδηα, 

εκχ πανάθθδθα πνμςεμφκ ηδκ πενζααθθμκηζηή ζοκείδδζδ ζημοξ θζθμλεκμφιεκμοξ. 

Σέθμξ, άθθμξ έκαξ θυβμξ πμο ιαξ μδήβδζε ζηα «πνάζζκα» λεκμδμπεία είκαζ υηζ 

οπάνπμοκ ημονίζηεξ πμο είκαζ «πενζααθθμκηζηά εοαζζεδημπμζδιέκμζ», εθανιυγμοκ 

απθέξ ηαηηζηέξ ελμζημκυιδζδξ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηαζ εέθμοκ υηακ ηαλζδεφμοκ κα 

ημοξ δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα αηυια ηαζ ζηζξ δζαημπέξ ημοξ κα εθανιυγμοκ ηα πζζηεφς 

ημοξ. 
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Τπάνπμοκ πμθθά παναδείβιαηα «πνάζζκςκ» λεκμδμπείςκ ζημ ελςηενζηυ, αθθά ζηδ 

πχνα ιαξ, δοζηοπχξ, δεκ έπμοιε κα επζδείλμοιε πμθθά απυ αοηά. Παναηάης 

παναηίεεκηαζ ιενζηά απυ ηα πζμ βκςζηά «πνάζζκα» λεκμδμπεία. 

Σμ λεκμδμπείμ Proximity hotel ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζηδκ Νυηζα Κανμθίκα ηςκ 

Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, έπεζ ανααεοεεί απυ ημκ μνβακζζιυ Leed (Leadership in Energy 

and Environmental Design) ςξ έκα leed platinum green hotel. To λεκμδμπείμ αοηυ 

αηθμοεεί ηζξ ελήξ πναηηζηέξ:  

 Υνδζζιμπμζεί 41% θζβυηενδ εκένβεζα απυ έκα ζοιααηζηυ λεκμδμπείμ πάνδ ζηα 

οπέν απμδμηζηά οθζηά ηαζ ηα ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ ιέζα πμο δζαεέηεζ.  

 Υνδζζιμπμζεί δθζαηά πακέθα ηα μπμία γεζηαίκμοκ ημ απαζημφιεκμ κενυ ηαηά 

60%.  

 Έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ οθζηά ηα μπμία ανέεδηακ ζηδκ ημκηζκή πενζμπή υπςξ 

λφθα ιπαιπμφ ηα μπμία εονέεδζακ φζηενα απυ έκημκδ ηαηαζβίδα.  

 Δζδζηά ζοζηήιαηα ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ ιε ακζπκεοηέξ ζηδ ημογίκα ηα μπμία 

δζαηδνμφκ ηδ εενιμηναζία ηαζ ημκ αένα ζηδ ημογίκα ζηα επζεοιδηά επίπεδα. 

 Γεςεενιζηή εκένβεζα βζα ηα ροβεία ημο εζηζαημνίμο. 

 Μεβάθα πανάεονα ηα μπμία πνμζθένμοκ θοζζηυ θςηζζιυ ηαζ άιεζδ εέα ζημκ 

θοηειέκμ ηήπμ πμο δζαεέηεζ ημ λεκμδμπείμ. 

 Μεβάθα πμζμζηά ηςκ οθζηχκ ηδξ ηαηαζηεοήξ ημο λεκμδμπείμο έβζκακ απυ 

ακαηοηθςιέκα οθζηά υπςξ μ πάθοααξ, μ βφρμξ ηαζ πμθθά άθθα. 

 Μεζςιέκδ ηαηακάθςζδ κενμφ ηαηά 33% πάνδ ζε εζδζηά ζοζηήιαηα ανφζδξ ηα 

μπμία εβηαηαζηάεδηακ ζε υθμ ημ λεκμδμπείμ. 

Αοηέξ είκαζ μνζζιέκεξ ιυκμ απυ ηζξ πναηηζηέξ ιαγί ιε ηα μζημθμβζηά πνχιαηα, 

οθάζιαηα, παθζά, ηα εηπαζδεοηζηά ηέκηνα, ηδ πανμπή πμδδθάηςκ, ημ θοηειέκμ δχια ημ 

μπμίμ έπεζ ηδ πνήζδ εκυξ ιπμζηακζμφ. Έηζζ, ηέημζμο είδμοξ λεκμδμπεία απμηεθμφκ 

θςηεζκμφξ ζδιαημδυηεξ ηαζ πνυηοπα βζα ηα οπυθμζπα. [14]  

 

Δζηυκα 3.6: To Proximity Hotel ζηδ Νυηζα Κανμθίκα [14] 

Σμ λεκμδμπείμ Jury’s Inn ζηδ Γθαζηυαδ, πηίζηδηε ημ 2003 ηαζ είκαζ ημ ιεβαθφηενμ 

λεκμδμπείμ αοηή ηδ ζηζβιή ζηδκ ηςηία. Δίκαζ έκα ζφβπνμκμ ηηίνζμ ιε 321 δςιάηζα 
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ζημ μπμίμ αημθμοεήεδηακ αοζηδνέξ ανπέξ εενιμιυκςζδξ, ηνζπθά ηγάιζα ηαζ ζφβπνμκα 

ζοζηήιαηα εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ αολδιέκδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. Πανυθα αοηά ιε 

ηδ θεζημονβία ημο παναηδνήεδηε αολδιέκδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ηαζ κενμφ. Απυ ηυηε 

λεηίκδζε έκαξ αβχκαξ πνμζπάεεζαξ ελμζημκυιδζδξ θοζζηχκ πυνςκ απυ ημοξ manager 

ηαζ ημ πνμζςπζηυ ημο λεκμδμπείμο ιε ηονίςξ απθέξ ιεευδμοξ. Ζ πνςηυβκςνδ 

πενζααθθμκηζηή ζοκείδδζδ ηαζ δ εθανιμβή απθχκ αδιάηςκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ 

ηαζ κενμφ ηαζ ακαηφηθςζδξ ημ έηακακ κα λεπςνίζεζ. [15] 

                                                   
Δζηυκα 3.7: Σμ Jury’s Inn hotel ζηδ Γθαζηυαδ [15] 

Δπζπθέμκ, άθθμ έκα θςηεζκυ πανάδεζβια αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ είκαζ ημ Novotel & 

Ibis Hotel ζημ Sydney. Σμ λεκμδμπείμ αοηυ ηαηαζηεοάζηδηε εκ υρεζ ηδξ Οθοιπζάδαξ 

ημο 2000. Πνυηεζηαζ βζα έκα λεκμδμπείμ ημ μπμίμ δζαεέηεζ: 

 10 δςιάηζα ηαζ 2 ζμοίηεξ ακά υνμθμ (ζοκμθζηά 14 υνμθμζ) 

 Δζηζαηυνζα 

 Καθεηένζεξ 

 Bars 

 Αίεμοζα ζοκεδνζάζεςκ 

 Αίεμοζα εηδδθχζεςκ-πμνμφ 

 190 εέζεζξ parking (40 απυ ηζξ μπμίεξ βζα άημια ιε εζδζηέξ ακάβηεξ) 
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Δθανιυγεζ ηζξ παναηάης ανπέξ-ιεευδμοξ αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ: 

 Γζα ημ πεζιχκα: δθζαηά ηένδδ ηαζ εενιζηή ιάγα 

 Γζα ημ ηαθμηαίνζ: εενιζηή ιάγα, θοζζηυ αενζζιυ ηαζ θοζζηυ δνμζζζιυ 

 Καηάθθδθμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ακμίβιαηα 

 ηζαζιυ 

 Πμθφ ηαθή εενιμιυκςζδ 

 Οζημθμβζηά, παιδθήξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ δμιζηά οθζηά 

 Σαηηζηέξ ιείςζδξ ημο ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ 

 Σαηηζηέξ ελμζημκυιδζδξ κενμφ η.ά. [16] 

 

 

Δζηυκα 3.8: The Novotel & Ibis Hotel, Homebush Bay, Sydney, Australia [16] 

Ονζζιέκα Δθθδκζηά παναδείβιαηα είκαζ ηα ελήξ:  

Σμ λεκμδμπείμ Rocabella Mykonos art hotel and spa ζηδ Μφημκμ, παναηηδνίγεηαζ ςξ 

ECO CLASS A ζφιθςκα ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ημο greenhotels. Σμ λεκμδμπείμ 

πανμοζζάγεηαζ ζδζαζηένςξ εοαζζεδημπμζδιέκμ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ 

έπεζ οζμεεηήζεζ μοζζαζηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ πναηηζηέξ ιε ζημπυ ηδκ απμηεθεζιαηζηή 

θεζημονβία ημο, ηδκ πνμζακαημθζζιέκδ πνμξ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκενβεζαηχκ πυνςκ. 

Πανάθθδθα, βκςζημπμζεί ηαζ πνμςεεί ηζξ δνάζεζξ ημο ηαζ πνμξ ημοξ πεθάηεξ, μφηςξ 

χζηε κα οζμεεηήζμοκ ηαζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ ακηίζημζπεξ ηαηηζηέξ, ηυζμ ηαηά ηδ 

δζαιμκή ημοξ υζμ ηαζ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ. 

Σμ λεκμδμπείμ αοηυ, εθανιυγεζ πναηηζηέξ ιείςζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ημο ηαεχξ έπεζ 

εθανιυζεζ πνυβναιια αβμνχκ πενζμνζζιέκδξ ζοζηεοαζίαξ. Δπίζδξ, εκζζπφεζ ηζξ 
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δνάζεζξ ακαηφηθςζδξ πμο πνμςεμφκηαζ ζημ κδζί ιε πνυβναιια ακαηφηθςζδξ ζηα: 

Υανηί, Πθαζηζηυ, Αθμοιίκζμ, Γοαθί, Μπαηανίεξ, Μαβεζνζηά έθαζα. [17] 

 

 

Δζηυκα 3.9: Σμ Rocabella Mykonos art hotel and spa ζηδ Μφημκμ[17] 

Σμ λεκμδμπείμ Thalassa Beach Resort ζηα Υακζά απμηεθεί έκα απυ ηα πζμ αζεένζα 

λεκμδμπεία ζηδκ Κνήηδ. Έκα απυ ηα πζμ ημιρά λεκμδμπεία ηδξ Κνήηδξ, ημ μπμίμ ηάεε 

πνυκμ ανίζηεηαζ ζηδ θίζηα ηςκ ημνοθαίςκ λεκμδμπείςκ ιε δζεεκή ανααεία. 

Σμ λεκμδμπείμ αοηυ ηαηαηάζζεηαζ ςξ GREENHOTEL ζφιθςκα ιε ηα πενζααθθμκηζηά 

ηνζηήνζα ηδξ μιάδαξ ημο GreenHotels, βεβμκυξ πμο ζδιαίκεζ πςξ ημ λεκμδμπείμ αοηυ 

πανμοζζάγεηαζ ζδζαζηένςξ εοαζζεδημπμζδιέκμ απέκακηζ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ έπεζ 

οζμεεηήζεζ μοζζαζηζηέξ ιεευδμοξ ηαζ πναηηζηέξ πνμηεζιέκμο δ θεζημονβία ημο κα είκαζ 

απμηεθεζιαηζηή, πνμζακαημθζζιέκδ πνμξ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκενβεζαηχκ ηαζ θοζζηχκ 

πυνςκ. Παναηάης ακαθένμκηαζ μζ πενζααθθμκηζηέξ ημο δνάζεζξ: 

 φζηδια παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ΑΠΔ 

 Λαιπηήνεξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ ζημ ζφκμθμ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ 

 Φςημηφηηανα/Υνμκμιεηνδηέξ/Ακζπκεοηέξ ηίκδζδξ βζα θςηζζιυ ζημοξ 

ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ 

 Θενιμζηάηεξ αοημκμιίαξ εένιακζδξ-ηθζιαηζζιμφ ζηα δςιάηζα 

 Key-cards ζηα δςιάηζα 

 Ζθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ εκενβεζαηήξ ηθάζδξ Α 

 Πνυβναιια αθθαβήξ πεηζεηχκ ηαζ ζεκημκζχκ 
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 οζηήιαηα ελμζημκυιδζδξ κενμφ ζηα ιπάκζα δςιαηίςκ 

 φζηδια παναημθμφεδζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο πυζζιμο κενμφ 

 Ακαηφηθςζδ: Υανηζμφ, Πθαζηζημφ, Αθμοιζκίμο, Μπαηανζχκ, Μαβεζνζηχκ 

Δθαίςκ 

 Δθανιμβή πνμβνάιιαημξ ακαηφηθςζδξ ζοζηδιέκμ απυ ηζξ ημπζηέξ ανπέξ 

 Υνήζδ θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ απμννοπακηζηχκ 

 Ονζζιυξ ανιμδίμο ηιήιαημξ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ 

δζαπείνζζδξ 

 Ονβάκςζδ εηπαζδεφζεςκ πνμζςπζημφ βζα εέιαηα πενζααθθμκηζηήξ 

δζαπείνζζδξ 

 Παναηίκδζδ ηςκ πεθαηχκ βζα οζμεέηδζδ μζημθμβζηχκ πνμσυκηςκ 

 Πζζημπμζδιέκμζ πνμιδεεοηέξ, ημπζηά πνμσυκηα 

 Απαβυνεοζδ ηαπκίζιαημξ ζημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ 

 Οζημθμβζηά πζζημπμζδιέκμ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ISO 14001:2004 [18] 

 

 

Δζηυκα 3.10: Σμ Ξεκμδμπείμ Thalassa Beach Resort ζηa Υακζά [19] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΘΔΡΜΗΚΖ ΑΝΔΖ 

Ζ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή δεκ ιπμνεί κα είκαζ απμιμκςιέκδ απυ ημοξ πνήζηεξ ημο 

ηηζνίμο. ημπυξ ηδξ είκαζ κα ζηακμπμζεί ηζξ απαζηήζεζξ ημο βζα εενιζηή ηαζ μπηζηή 

άκεζδ. Απυ ηδ ιενζά ημοξ, μζ πνήζηεξ παίγμοκ νυθμ ζηδ δδιζμονβία ηαζ ηδκ επζηοπή 

θεζημονβία ημο ηηζνίμο. 

Σμ αίζεδια ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ ιπμνεί κα ακαθενεεί υηζ απμηεθεί ημ αίζεδια εοελίαξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδ εενιυηδηα ηαζ απμννέεζ απυ ηδκ ζηακμπμζδηζηή αθθδθεπίδναζδ ημο 

αηυιμο ιε ημ πενζαάθθμκ ημο. Ζ ιεθέηδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ επζπεζνεί κα αλζμθμβήζεζ 

ημ αίζεδια αοηυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ έκδοζδ ηςκ πνδζηχκ, ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ημο πενζαάθθμκημξ ημοξ, δείπκμκηαξ υηζ είκαζ δοκαηυ κα πμζηίθθεζ δ 

αηιυζθαζνα ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ πχνμ χζηε κα είκαζ ηαηάθθδθδ βζα ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ πμο εηηεθμφκηαζ ζε αοηυ. [20] 

                                                 

Δζηυκα 4.1: Θενιζηή άκεζδ [21]                                  

 

4.1 Πανάιεηνμζ εενιζηήξ άκεζδξ 

Σμ αίζεδια ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ ελανηάηαζ απυ επηά παναιέηνμοξ. Οζ ηνεζξ απυ αοηέξ 

μ ιεηααμθζζιυξ, δ έκδοζδ ηαζ δ εενιμηναζία ημο δένιαημξ ζπεηίγμκηαζ ιε ημ άημιμ. 

Οζ άθθεξ ηέζζενεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ημ βφνς πενζαάθθμκ. Αοηέξ είκαζ δ εενιμηναζία ημο 

πχνμο δ ζπεηζηή οβναζία, δ εενιμηναζία ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ ημίπςκ ηαζ ηςκ άθθςκ 

επζθακεζχκ ημο πχνμο ηαζ δ ηαπφηδηα ημο ακέιμο. 

 Μεηααμθζζιυξ  

Μεηααμθζζιυξ είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ πδιζηχκ ακηζδνάζεςκ πμο ζοιααίκμοκ ζημ 

ζχια. Οζ ακηζδνάζεζξ αοηέξ πνμςεμφκηαζ απυ αζμθμβζημφξ ηαηαθφηεξ ηαζ μζ 



 

[29] 
 

αθθαβέξ πμο πνμηφπημοκ απυ αοηυ είκαζ ζοκήεςξ ιζηνέξ. Καηά ζοκέπεζα ηα 

πμζά ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζημφκηαζ ή εθεοεενχκμκηαζ ζε μπμζμδήπμηε 

δμζιέκμ ζηάδζμ εθαπζζημπμζμφκηαζ. ημπυξ είκαζ κα δζαηδνείηαζ ημ ζχια ζε 

ιζα ζηαεενή εενιμηναζία 36,7°C. Δπεζδή δ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ είκαζ, 

ζοκήεςξ, ορδθυηενδ απυ αοηή ημο πχνμο, μζ ακηζδνάζεζξ ιεηααμθζζιμφ 

ζοιααίκμοκ ζοκεπχξ βζα κα ακηζζηαειίζμοκ ηδκ απχθεζα εενιυηδηαξ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ.  

Ζ παναβςβή εκένβεζαξ απυ ιεηααμθζζιυ ελανηάηαζ απυ ηδ ζηάειδ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ηδκ μπμία εηηεθεί ημ άημιμ. Ζ ενβαζία βναθείμο, βζα 

πανάδεζβια, πανάβεζ πνμζεββζζηζηά 0.8 met*, εκχ ημ παίλζιμ squash πανάβεζ 

πενίπμο 7.0 met* . 

*Σμ met είκαζ ιμκάδα ηδξ εκένβεζαξ ιεηααμθζζιμφ ηαζ είκαζ ίζδ ιε 58 W/m
2
. 

Σμ ειααδυκ ηδξ επζθάκεζαξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ είκαζ 1.8 m
2 

. 

 Έκδοζδ 

Ζ έκδοζδ δδιζμονβεί ιζα εενιζηή ακηίζηαζδ ζηδκ ακηαθθαβή εενιυηδηαξ 

ιεηαλφ ηδξ επζθάκεζαξ ημο δένιαημξ ηαζ ηδξ βφνς αηιυζθαζναξ. Ζ εενιζηή 

ακηίζηαζδ ηδξ ζοκδεζζιέκδξ ηαθμηαζνζκήξ εκδοιαζίαξ είκαζ 0.5 clo εκχ αοηή 

ηδξ πεζιενζκήξ έκδοζδξ βζα παναιμκή ζε εζςηενζημφξ πχνμοξ είκαζ 1 clo * 

*Σμ clo είκαζ ιμκάδα ιέηνδζδξ ηδξ εενιζηήξ ακηίζηαζδξ πμο μθείθεηαζ ζηδκ 

έκδοζδ ηαζ είκαζ ίζδ ιε 0.155 m
2
 Κ /W.  

 Θενιμηναζία δένιαημξ  

Ζ εενιμηναζία ηδξ επζθάκεζαξ ημο δένιαημξ είκαζ ζοκάνηδζδ ημο 

ιεηααμθζζιμφ, ηδξ έκδοζδξ, ηδξ εενιμηναζίαξ ημο πχνμο η.μ.η. ε ακηίεεζδ 

πνμξ ηδκ εζςηενζηή εενιμηναζία ημο ζχιαημξ δ μπμία δεκ είκαζ ζηαεενή. 

 Θενιμηναζία πχνμο 

Ζ εενιμηναζία πχνμο, πμο ιεηνζέηαζ ιε έκα ζοκδεζζιέκμ εενιυιεηνμ λδνμφ 

αμθαμφ, είκαζ πμθφ ζδιακηζηή βζα ηδ εενιζηή άκεζδ, αθμφ πζμ πμθφ απυ ημ 

ιζζυ ηδξ εενιυηδηαξ πμο πάκεηαζ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια απμαάθθεηαζ ιε 

ιεηαθμνά πνμξ ημκ αένα ημο πχνμο. 

 πεηζηή οβναζία 

πεηζηή οβναζία είκαζ μ θυβμξ ημο πμζμφ ηδξ οβναζίαξ ζημκ αένα πνμξ ηδκ 

οβναζία πμο εα πενζείπε, ακ ήηακ ημνεζιέκμξ ζηδκ ίδζα εενιμηναζία ηαζ 

πίεζδ. 

Δηηυξ απυ αηναίεξ ηαηαζηάζεζξ (υηακ, βζα πανάδεζβια, μ αέναξ είκαζ ηεθείςξ 

λδνυξ ή ημνεζιέκμξ), δ επίδναζδ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνή. 

ε εφηναηεξ πενζμπέξ, βζα πανάδεζβια, δ αφλδζδ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ απυ 
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20% ζημ  60% επζηνέπεζ ζηδ εενιμηναζία κα ιεζςεεί θζβυηενμ απυ 1°C εκχ 

δζαηδνείηαζ ημ ίδζμ επίπεδμ άκεζδξ. Δπμιέκςξ, ζημοξ οπμθμβζζιμφξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ εενιζηή άκεζδ, δ ζπεηζηή οβναζία είκαζ ζηαεενή ζημ 

50%.Αοηυ πμο ζοκήεςξ ζοζηήκεηαζ είκαζ υηζ δ ζπεηζηή οβναζία ζ’ έκα πχνμ 

εα πνέπεζ κα είκαζ ηάπμο ακάιεζα ζημ 20% βζα κα ειπμδίγεζ ηδκ απμλήνακζδ 

ηςκ αθεκκμβυκςκ, ηαζ ζημ 80% βζα ακ απυθεοβε ημ ζπδιαηζζιυ ιμφπθαξ ζημ 

ηηίνζμ.   

                

 

ΤΝΘΖΚΔ 

 

 

 

ΥΔΣΗΚΖ ΤΓΡΑΗΑ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΖ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΥΧΡΟΤ 

Καθμηαίνζ 

(εθαθνζά έκδοζδ) 

 

 

 

 

30% 

60% 

 

 

24,5-28°C 

 

23-25,5°C 

Υεζιχκαξ (γεζηυξ 

νμοπζζιυξ) 

 

 

 

30% 

 

60% 

 

20,5-25,5 °C 

 

20-24°C 

 

 

Πίκαηαξ 4.1: πέζδ εενιμηναζίαξ-ζπεηζηήξ οβναζίαξ βζα εενιζηή άκεζδ [22] 

 

 Δπζθακεζαηή εενιμηναζία ηςκ ηιδιάηςκ 

Ο ιέζμξ υνμξ ηδξ επζθακεζαηήξ εενιμηναζίαξ ηςκ επζθακεζχκ πμο 

πενζαάθθμοκ έκα πχνμ είκαζ δ ιέζδ αηηζκμαμθμφιεκδ εενιμηναζία. 

Δπδνεάγεζ ηδ εενιυηδηα πμο πάκεηαζ απυ αηηζκμαμθία απυ ημ ζχια πνμξ ηζξ 

επζθάκεζεξ, αθθά ηαζ ηδ εενιυηδηα πμο πάκεηαζ ιε αβςβζιυηδηα, υηακ ημ 

άημιμ ένεεζ ζε επαθή ιε ηζξ επζθάκεζεξ. 

Οζ απχθεζεξ ηδξ αηηζκμαμθμφιεκδξ εενιυηδηαξ είκαζ δφζημθμ κα 

πνμζδζμνζζημφκ, επεζδή πμζηίθθμοκ ιε ηδ εέζδ ημο αηυιμο ζημ πχνμ ηαζ 

επμιέκςξ ιε ηδ βςκία ιεηαλφ ημο αηυιμο ηαζ ηςκ βφνς επζθακεζχκ. Χξ 

απθμπμίδζδ, δ ιέζδ αηηζκμαμθμφιεκδ εενιμηναζία ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ 

είκαζ δ ιέζδ ηζιή ηςκ εενιμηναζζχκ ηςκ βφνς επζθακεζχκ ζε ακαθμβία ιε ηα 

ειααδά ηδξ επζθάκεζαξ ημοξ. 

Ακ έκα ηηίνζμ είκαζ  πνμζεηηζηά ιμκςιέκμ, δ εενιμηναζία ηδξ εζςηενζηήξ 

επζθάκεζαξ ηςκ ελςηενζηχκ ημίπςκ πθδζζάγεζ ηδ εενιμηναζία ημο πχνμο. 

Αοηυ πενζμνίγεζ ηζξ απχθεζεξ ηδξ αηηζκμαμθμφιεκδξ εενιυηδηαξ ηαζ βζ’ αοηυ 
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αολάκεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ. Δπίζδξ, εθαηηχκεζ ηδκ ειθάκζζδ 

νεοιάηςκ αένα πμο ιεηαδίδμοκ εενιυηδηα.  

 Σαπφηδηα ημο αένα 

Ζ ηαπφηδηα ημο αένα είκαζ ζπεηζηή ιε ηδκ επζννμή ημο αηυιμο ζηδ εενιυηδηα 

πμο πάκεηαζ δζαιέζμο ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ. Μέζα ζηα ηηίνζα, μζ ηαπφηδηεξ 

ημο αένα είκαζ βεκζηά ιζηνυηενεξ απυ 0.2 m/s . Ζ ζπεηζηή ηαπφηδηα ημο αένα 

πμο μθείθεηαζ ζηδκ δναζηδνζυηδηα ημο αηυιμο ιπμνεί κα πμζηίθεζ απυ 0-0.1 m/s 

βζα δμοθεζά βναθείμο έςξ ηαζ 0.5-2.0 m/s βζα ηάπμζμκ πμο παίγεζ squash. 

[20,23,24] 

Ζ εενιζηή άκεζδ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε πμθθμφξ δζαθμνεηζημφξ ζοκδοαζιμφξ ηςκ 

παναπάκς παναιέηνςκ. Σμ  γδημφιεκμ είκαζ κα οπάνπεζ πάκηα ιζα εενιζηή ζζμννμπία 

ημο ζχιαημξ, υπςξ ιπμνεί κα πενζβναθεί απυ ηδκ ελίζςζδ: 

M-W= R + C+ E + L + K + S  

Όπμο: Ροειυξ Παναβςβήξ Θενιυηδηαξ= M – W 

M: μ ζοκμθζηυξ νοειυξ παναβςβήξ εενιυηδηαξ πμο μθείθεηαζ ζημ νοειυ ηαηακάθςζδξ 

μλοβυκμο (1 liter O2 = 5 kcal = 20.000 joules). 

W: μ νοειυξ παναβςβήξ ιδπακζημφ ένβμο πμο πανάβεηαζ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια. 

Ροειυξ Απςθεζχκ Θενιυηδηαξ= R + C + E + L + K + S 

R: αηηζκμαμθία εενιυηδηαξ ιεηαλφ ημο δένιαημξ ή ηδξ επζθάκεζαξ νμοπζζιμφ ηαζ ηςκ 

πενζααθθμοζχκ επζθακεζχκ (π.π. ημίπμζ). ε ηαηάζηαζδ λεημφναζδξ ηαζ ζε 

εενιμηναζία πχνμο 21, ημ 60% ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ απυ ημ ζχια μθείθεηαζ ζηδ 

ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε αηηζκμαμθία. 

C: απχθεζα εενιυηδηαξ δζα ζοκαβςβήξ (μ αέναξ ημκηά ζημ ζχια απμννμθάεζ 

εενιυηδηα), πμο ζε ηαηάζηαζδ λεημφναζδξ ημο αηυιμο ζοιαάθθεζ ηαηά 18% ζηζξ 

ζοκμθζηέξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ. 

E: πνυηεζηαζ βζα ηζξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ απυ ημ ζχια θυβς ελάηιζζδξ ημο κενμφ δζα 

ιέζμο ηςκ ελςηενζηχκ ζηνςιάηςκ ηδξ επζδενιίδαξ ή ελάηιζζδξ ημο ζδνχηα πμο 

ανίζηεηαζ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ επζδενιίδαξ 

L: ακαθένεηαζ ζηδ εένιακζδ ηαζ φβνακζδ ημο αένα πμο εζζπκέεηαζ ηαζ έπεζηα 

εηπκέεηαζ. 

K: απχθεζα εενιυηδηαξ ιε ζοκαβςβή, ιέζς ηδξ αιέζμο επαθήξ ημο δένιαημξ ιε ηζξ 

επζθάκεζεξ (π.π. υηακ ηάεεηαζ ηακείξ ζε ηνφα επζθάκεζα). ε ηαηάζηαζδ λεημφναζδξ 

ημο αηυιμο ηαζ ζε εενιμηναζία πχνμο 21 °C πανάβμκηαξ αοηυξ είκαζ οπεφεοκμξ βζα ημ 

3% ηςκ ζοκμθζηχκ απςθεζχκ. 
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S: μ νοειυξ απμεήηεοζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ζημ ζχια. Ηδακζηά, υηακ οπάνπεζ εενιζηή 

ζζμννμπία, μ πανάβμκηαξ αοηυξ πνέπεζ κα θαιαάκεζ ηδκ ηζιή ιδδέκ, δδθαδή: 

Ροειυξ Παναβςβήξ Θενιυηδηαξ= Ροειυξ Απςθεζχκ Θενιυηδηαξ Υςνίξ 

Απμεήηεοζδ [25] 

4.2 Θενιζηέξ εκδείλεζξ 

Έκαξ ανζειυξ εενιζηχκ εκδείλεςκ έπεζ ακαπηοπηεί βζα κα πενζβνάρεζ ηζξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ ιεηαλφ ηςκ έλζ παναιέηνςκ (ημο ιεηααμθζζιμφ, ηδξ έκδοζδξ, ηδξ 

εενιμηναζίαξ πχνμο, ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ, ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ επζθακεζχκ ημο 

πχνμο ηαζ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο αένα εηηυξ απυ ηδ εενιμηναζία ημο δένιαημξ) ηαζ βζα κα 

αλζμθμβήζεζ ημ αίζεδια εενιζηήξ άκεζδξ πμο είκαζ πζεακυ κα έπεζ έκαξ έκμζημξ ζημ 

πχνμ. 

 Βέθηζζηδ εενιμηναζία θεζημονβίαξ 

Χξ εενιμηναζία θεζημονβίαξ μνίγεηαζ δ μιμζυιμνθδ εενιμηναζία εκυξ 

ηθεζζημφ πχνμο ιε αηηζκμαμθία ιέθακμξ ζχιαημξ ζημκ μπμίμ μ έκμζημξ  

ακηαθθάζζεζ ηδκ ίδζα εενιυηδηα ιε αηηζκμαμθία ηαζ ιεηαθμνά ςξ κα ήηακ ζε 

έκα ιδ μιμζυιμνθμ, πναβιαηζηυ πχνμ. 

 Όηακ δ ηαπφηδηα ημο αένα είκαζ 0.2 m/s ή θζβυηενμ, δ εενιμηναζία 

θεζημονβίαξ ιπμνεί κα θδθεεί ςξ ημ ιέηνμ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο πχνμο ηαζ 

ηδξ ιέζδξ εενιμηναζίαξ πμο αηηζκμαμθείηαζ. Ζ αέθηζζηδ ηζιή ηδξ 

εενιμηναζίαξ θεζημονβίαξ ακηαπμηνίκεηαζ ζηδ εενιμηναζία άκεζδξ ζημ πχνμ. 

Έηζζ, ακ δ εενιμηναζία άκεζδξ έπεζ μνζζηεί κα είκαζ 20°C, ηυηε βζα ιέζδ 

εενιμηναζία αηηζκμαμθίαξ 19°C, δ εενιμηναζία ημο πχνμο εα είκαζ 21°C. 

 

 Εχκεξ άκεζδξ 

Σμ ακενχπζκμ ζχια αημφζζα νοειίγεζ ηδκ παναβςβή ηδξ εζςηενζηήξ 

εενιυηδηαξ ζηζξ εενιζηέξ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ, δδιζμονβχκηαξ ηεθζηά 

ιζα ηαηάζηαζδ υπμο δ ιεηααμθζηή παναβςβή εενιυηδηαξ ακηζζηαειίγεηαζ απυ 

ηζξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ, χζηε ημ άημιμ αζχκεζ ιυκμ πμθφ ιζηνέξ ιεηααμθέξ 

ζηδκ αίζεδζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ ηαζ βζα αοηυ κζχεεζ άκεηα. [20,23,24] 

 Ακαιεκυιεκδ ιέζδ ηζιή αίζεδζδξ 

Ζ ακαιεκυιεκδ ιέζδ ηζιή αίζεδζδξ (Predicted mean vote, PMV) είκαζ ιζα 

ηθίιαηα ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ. πεηζηά ιε ηδ ιέεμδμ PMV ηα δεδμιέκα 

πνμένπμκηαζ απυ ηδ ιέζδ βκχιδ εκυξ ιεβάθμο ζοκυθμο αηυιςκ πμο 

εηθνάγμοκ ηδκ άπμρδ ημοξ βζα ηδ εενιζηή αίζεδζδ ηάης απυ δζαθμνεηζηέξ 

εενιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Μέζς αοηήξ ηδξ ιεευδμο ελαζθαθίγεηαζ ιζα έκδεζλδ 

βζα ηδ εενιζηή άκεζδ. ηδ πενίπηςζδ πμο δ PMV είκαζ ίζδ ιε ιδδέκ 

πανέπμκηαζ ζοκεήηεξ ζδακζηήξ εενιζηήξ άκεζδξ. Μζα εεηζηή PMV ζδιαίκεζ 
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πςξ υηζ δ εενιμηναζία είκαζ ορδθυηενδ απυ ηδκ ζδακζηή ηζιή εκχ ιζα 

ανκδηζηή ηζιή ζδιαίκεζ υηζ δ εενιμηναζία έπεζ έκα εθαθνυ αίζεδια ρφπμοξ 

πμο (μνίγεηαζ ςξ «δνμζζά» υηακ PMV είκαζ -1) ιέπνζ έκα εθαθνυ αίζεδια 

γέζηδξ (μνίγεηαζ ςξ «ήπζμ» υηακ PMV είκαζ +1). [20,26] 

 
    Δζηυκα 4.2: Κθίιαηα πνμζδζμνζζιμφ PMV [27] 

 

 Πμζμζηυ δοζανέζηεζαξ πμο ακαιέκεηαζ 

Άθθδ ιζα ιέεμδμξ είκαζ δ PDD (Predicted Percent of Dissatisfied Persons-

Δηαημζηζαίμ Πμζμζηυ Γοζανεζηδιέκςκ Αηυιςκ). Απμηεθεί ιζα έκδεζλδ ημο 

πμζμζημφ ηςκ αηυιςκ πμο είκαζ εοαίζεδηα ζημ αίζεδια ηδξ οπεναμθζηήξ 

γέζηδξ ή ημο ιεβάθμο ρφπμοξ ζε έκα δμζιέκμ εενιζηυ πενζαάθθμκ. Σμ 

ζοιπέναζια ιπμνεί κα αβεζ απυ ηδκ PMV. Γζα πανάδεζβια, ακ δ PMV είκαζ 

ιεηαλφ +1 έςξ -1 ηυηε δ έκδεζλδ ημο PPD δείπκεζ υηζ πμζμζηυ 25% ηςκ 

αηυιςκ εα είκαζ δοζανεζηδιέκμ. Γζα κα πενζμνζζηεί αοηυξ μ ανζειυξ ζημ 10% 

ηυηε εα πνέπεζ κα επζηναηεί  PMV ιεηαλφ -0.5 έςξ +0.5. [20,26] 

 

 
 

Γζάβναιια 4.1: Γείηηεξ PMV, PPD [28] 
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 Βζμηθζιαηζηά δζαβνάιιαηα 

Σα αζμηθζιαηζηά δζαβνάιιαηα πμο έβζκακ απυ ημκ Givoni, ηάκμοκ δοκαηυ κα 

πνμζδζμνζζηεί δ επίδναζδ ζηδ εενιζηή άκεζδ ηδξ αθθαβήξ παναιέηνςκ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ημ ηηίνζμ, υπςξ είκαζ δ εενιζηή αδνάκεζα ηαζ ημ πμζμζηυ 

αενζζιμφ. Γείπκμοκ υηζ, ηάκμκηαξ μνζζιέκεξ αθθαβέξ ζε αοηέξ ηζξ παναιέηνμοξ, 

ιπμνεί κα παναηαεεί ζε ζδιακηζηυ ααειυ δ γχκδ άκεζδξ αηυιδ ηαζ υηακ μζ 

ελςηενζηέξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ δεκ είκαζ εοκμσηέξ. Δπμιέκςξ, ιε ηδκ εθανιμβή 

ηςκ εκκμζχκ ηδξ αζμηθζιαηζηήξ ανπζηεηημκζηήξ ιπμνμφκ κα εθαπζζημπμζδεμφκ μζ 

επζδνάζεζξ ηςκ ηθζιαηζηχκ αθθαβχκ ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ζε ααειυ πμο κα 

βίκμοκ αοηέξ αιεθδηέεξ. [20] 

 

 
 

Γζάβναιια 4.2: Έκδεζλδ εενιζηήξ άκεζδξ ζε ζοκεήηεξ εζςηενζημφ πχνμο. 1. Εχκδ Θενιζηήξ Άκεζδξ, 

2. Εχκδ εθανιμβήξ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ 3.Εχκδ Ακάβηδξ Αενζζιμφ, 4. Εχκδ 

επίδναζδξ ζμοξ πνήζηεξ 5. Εχκδ ακάβηδξ ιδπακζηήξ ρφλδξ 6.Εχκδ Ακάβηδ Θένιακζδξ [29] 

 

4.3 Θενιζηή άκεζδ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

φιθςκα ιε ηζξ παναπάκς εκδείλεζξ ζημπυξ είκαζ κα επζηεοπηεί δ εενιζηή άκεζδ ηυζμ 

ζηα δςιάηζα δζαιμκήξ ημο λεκμδμπείμο αθθά ηαζ ζημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ αοημφ. 

Ζ επίηεολδ αοημφ ημο ζηυπμο ιπμνεί κα οθμπμζδεεί εέημκηαξ ςξ πανάιεηνμ ηδκ 

δζαηήνδζδ ηςκ ζδακζηχκ εενιμηναζζχκ ηαζ ηδξ ζδακζηήξ οβναζίαξ ζε υθμ ηηίνζμ. 
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Αοηυ ιπμνεί κα ζοιαεί ιε ηδ ζςζηή εενιμιυκςζδ, ιε ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ ηαζ  

εένιακζδξ, ιε ηα ηαηάθθδθα ακμίβιαηα έηζζ χζηε μ πχνμξ κα αενίγεηαζ ηαζ ηα πμζά 

ημο γεζημφ αένα κα ηαηεοεφκμκηαζ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. ηα δςιάηζα, δ 

εενιζηή άκεζδ ιπμνεί κα νοειίγεηαζ απυ ηζξ επζεοιίεξ ηςκ πεθαηχκ ιέζα απυ έκακ 

αοηυκμιμ εενιμζηάηδ, ακειζζηήνα μνμθήξ ηαζ ηδ δοκαηυηδηα δζαπείνζζδξ εκυξ 

ζοζηήιαημξ ηθζιαηζζιμφ. Δπζπθέμκ, μζ πεθάηεξ εα ιπμνμφκ κα επζθεβμφκ ακ εα έπμοκ 

ακμζπηά ή ηθεζζηά ηα πανάεονα ημο δςιαηίμο ημοξ υπςξ ηαζ ηα ζηίαζηνα ακάθμβα ιε 

ηδκ χνα ηδξ διέναξ ηαζ ηδξ επζεοιίεξ ημοξ. ημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ (νεζερζυκ, 

εζηζαηυνζμ, ιπαν, αίεμοζεξ ζοκέδνζςκ) δ εενιμηναζία δζαηδνείηαζ ζε ζδακζηά επίπεδα 

βζα ημ ιέζμ άκενςπμ δδθαδή ζηδ γχκδ άκεζδξ 1 ιε εενιμηναζίεξ απυ 20-25°C ηαζ 

ζπεηζηή οβναζία 50-55%. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ ακςηένς ηνυπμοξ (μζ μπμίμζ εα 

ακαθενεμφκ ακαθοηζηά ζηα επυιεκα ηεθάθαζα): ζηίαζδ, εενιμιυκςζδ, ηθζιαηζζιυξ, 

αενζζιυξ απυ ηα ακμίβιαηα αθθά ηαζ πνήζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ηαπκμδυπμο-αζμθζηή 

ηαιζκάδα, εένιακζδ απυ ηα ζοιααηζηά ιέζα, αθθά, ηονίςξ, απυ ηζξ ακακεχζζιεξ πδβέξ 

εκένβεζαξ. Όθα ηα παναπάκς ιέζα επίηεολδξ ηδξ ζδακζηήξ εενιζηήξ αίζεδζδξ ζημκ  

εζςηενζηυ πχνμ πνέπεζ κα βίκμοκ ιε μνεμθμβζηή πνήζδ ηδξ εκένβεζαξ αλζμπμζχκηαξ ημ 

ιζηνμηθίια ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηδκ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΖΛΗΑΚΑ ΠΑΘΖΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ  

Δζζαβςβή 

ηδ ιεθέηδ ημο πανυκημξ λεκμδμπείμο εα επζθεβμφκ ηα ηαηάθθδθα δθζαηά παεδηζηά 

ζοζηήιαηα ιε ζηυπμ ηδκ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ ιείςζδ ηδξ πνήζδξ ιδπακζηχκ 

ιέζςκ βζα ηδκ εένιακζδ ημο ηηζνίμο ηαζ ηαοηυπνμκα ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 

ζηδκ αηιυζθαζνα ηα επίπεδα ημο μπμίμο αολάκμκηαζ ζδιακηζηά απυ ηδκ εηηεηαιέκδ 

πνήζδ ημοξ. 

Σα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα είκαζ μνζζιέκεξ απθέξ αθθά εζδζηά ιεθεηδιέκεξ 

δζαηάλεζξ ηαζ ζοκδοαζιμί οθζηχκ ηαζ πχνςκ ζηδ κυηζα πενζμπή ημο ηεθφθμοξ ηςκ 

ηηζνίςκ πμο ζημπυ έπμοκ κα αολήζμοκ ηα εενιζηά ηένδδ ιε θοζζηυ ηνυπμ, 

αλζμπμζχκηαξ ζημ ιεβαθφηενμ δοκαηυ ααειυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο δέπεηαζ έκα 

ηηίνζμ. 

Δηηεηαιέκεξ κυηζεξ βοάθζκεξ επζθάκεζεξ αολάκμοκ ηδκ επζθάκεζα ζοθθμβήξ ηαζ 

παβίδεοζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Πίζς ημοξ, πνμξ ηδκ πθεονά ημο ηηζνίμο 

ημπμεεημφκηαζ είηε εενιμαπμννμθδηζηέξ επζθάκεζεξ πμο ιεηαηνέπμοκ ηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ζε εενιζηή εκένβεζα ηαζ ηδ δζμπεηεφμοκ ζημκ αένα πμο ηζξ πενζαάθθεζ, 

εενιαίκμκηαξ ημκ, είηε οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ πμο απμεδηεφμοκ ιεβάθα 

πμζά εενιζηήξ εκένβεζαξ βζα κα απμδχζμοκ ζημ ηηίνζμ. 

Ζ πμζηζθία, μζ παναθθαβέξ ηαζ μζ ζοκδοαζιμί ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ 

ιπμνμφκ κα ακαπηφζζμκηαζ ζοκεπχξ. Δίκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηςκ ανπχκ 

θεζημονβίαξ ημοξ ηαζ ηδξ εθεονεηζηυηδηαξ ημο ζπεδζαζηή ημο ηάεε ηηζνίμο. 

Πανυθα αοηά, οπάνπμοκ ηαη’ ανπήκ μνζζιέκεξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ημοξ πμο έπμοκ 

ηαηαλζςεεί ζηδκ ζζημνία ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ.  

Ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ απυ εενιζηή άπμρδ, πςνίγμκηαζ ζηζξ ελήξ 

ηαηδβμνίεξ: 

Α. οζηήιαηα άιεζμο ή απεοεείαξ δθζαημφ ηένδμοξ: 

1. Καηάθθδθδ εενιζηή ιάγα (πνήζδ οθζηχκ ορδθήξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ), ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ζοζηήιαηα εενιζηήξ πνμζηαζίαξ (εενιμιυκςζδ ηεθφθμοξ, δζπθμί 

οαθμπίκαηεξ) ηαζ ηδκ απαζημφιεκδ δθζμπνμζηαζία βζα ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. 

2. Καηάθθδθα πνμζακαημθζζιέκα ακμίβιαηα. 

Β. οζηήιαηα έιιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ: 

1. Ζθζαημί ημίπμζ μζ μπμίμζ απμηεθμφκηαζ απυ ημζπμπμζία ζοκδοαζιέκδ ιε οαθμζηάζζμ 

πμο ημπμεεηείηαζ ελςηενζηά. Μπμνεί κα πνυηεζηαζ βζα αιυκςημ ημίπμ –ημίπμξ δθζαηήξ 

ζοθθμβήξ ηαζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ- ή εενιμιμκςιέκμ ημίπμ ιε εονίδεξ-

εενιμζζθςκζηυ πακέθμ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή είκαζ: 
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 Σμίπμζ ιάγαξ  

 Σμίπμζ Trombe 

 Σμίπμζ κενμφ 

 Θενιμζζθςκζηυ πακέθμ/αενμζοθέηηδξ 

 Ονμθή κενμφ  

2. ηα ζοζηήιαηα αοηά ακήημοκ ηαζ μζ πχνμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ: 

 Θενιμηήπζα,  πνμζανηδιέκα ζηδ κυηζα υρδ ημο ηηζνίμο 

 Ζθζαηά αίενζα 

Γ. οζηήιαηα απμιμκςιέκμο δθζαημφ ηένδμοξ, υπμο δ ζοθθέηηνζα επζθάκεζα ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ, δζαπςνίγεηαζ απυ ημ πχνμ ηδξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ. Πνυηεζηαζ 

βζα ιζηηά ζοζηήιαηα πμο μκμιάγμκηαζ οανζδζηά ηαζ ααζίγμκηαζ ζηδ θοζζηή νμή 

ηάπμζμο νεοζημφ (π.π. ημο αένα). ε αοηά ηα ζοζηήιαηα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ηάπμζα 

απθά ιδπακζηά ιέζα βζα ηδκ ιεηαθμνά ηδξ εενιυηδηαξ (π.π. ακειζζηήνεξ) [21,30] 

 

5.1 οζηήιαηα άιεζμο ή απεοεείαξ δθζαημφ ηένδμοξ 

 
Δζηυκα 5.1:  Ζθζαηά παεδηζηά ζοζηήιαηα άιεζμο ηένδμοξ [31] 

 

5.1.1 Θενιζηή ιάγα 

Ζ εενιζηή ιάγα ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ εκυξ ηηζνίμο ελανηάηαζ απυ ηδ 

εενιμπςνδηζηυηδηα ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθζηχκ. Ζ εενιμπςνδηζηυηδηα μνίγεηαζ 

ςξ ημ βζκυιεκμ ηδξ εζδζηήξ εενιυηδηαξ ημο οθζημφ (kJ/kg °C) επί ηδκ ποηκυηδηα 

(Kg/m
3
) ηαζ ιεηνάηαζ ζε kJ/m

3 °C. Με έκα δζαθμνεηζηυ μνζζιυ, εενιμπςνδηζηυηδηα 

είκαζ ημ πμζυ ηδξ εενιυηδηαξ πμο απαζηείηαζ βζα κα αολδεεί δ εενιμηναζία εκυξ 

ηοαζημφ ιέηνμο ημο οθζημφ ηαηά 1°C. οκεπχξ, βζα κα είκαζ δοκαηή δ απμεήηεοζδ υζμ 

ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ εενιυηδηαξ ακά ιμκάδα υβημο ημο οθζημφ,  πνέπεζ 

κα πνδζζιμπμζδεμφκ οθζηά ιε ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα. 
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1. Σμ ιπεηυκ είκαζ οθζηυ ιε ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα (1680-2500 kj/m
3°C) 

ηαζ απμηεθεί έκα απυ ηα πθέμκ ζοκδεζζιέκα δμιζηά οθζηά βζα ηδ δδιζμονβία 

εενιζηήξ ιάγαξ. 

2. Ζ πέηνα (1596 kj/m
3
°C) ηαζ ημ ημφαθμ (1200 kj/m

3
°C) είκαζ, επίζδξ, δμιζηά 

οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ. 

3. Ακηίεεηα, οθζηά ιε πμθφ παιδθή εενιμπςνδηζηυηδηα είκαζ βζα πανάδεζβια, ημ 

λφθμ (528-820 kj/m
3
°C) ηαζ δ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ (19-25 kj/m

3
°C) 

4. Σμ κενυ έπεζ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα (4212 kj/m
3
°C). Λυβς ηςκ 

δοζημθζχκ, υιςξ, πμο πανμοζζάγεζ δ απμεήηεοζδ ημο ηαζ δ θεζημονβζηή ημο 

εκζςιάηςζδ ζηα δμιζηά ζημζπεία ηαηαζηεοήξ έπεζ πενζμνζζιέκεξ εθανιμβέξ.  

 

Ζ εενιζηή ιάγα ημπμεεηείηαζ ηυζμ ζημ ελςηενζηυ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο (ημίπμζ, μνμθή), 

υζμ ηαζ ζηζξ επζθάκεζεξ ηαζ ηα δμιζηά ζημζπεία πμο ανίζημκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ 

πχνμοξ (π.π. δάπεδα, εζςηενζημί ημίπμζ). 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ μιαθή θεζημονβία ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ 

ζοζηδιάηςκ, είκαζ δ ηαηάθθδθδ απμεήηεοζδ ηδξ δζαεέζζιδξ εενιυηδηαξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ δ ζηαδζαηή απυδμζή ηδξ υηακ απαζηείηαζ (π.π. ημ ανάδο). 

Με αοηυκ ημκ ηνυπμ απμθεφβεηαζ δ οπενεένιακζδ ημο πχνμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ πμο ηα δθζαηά ηένδδ είκαζ ορδθά ηαζ πανάθθδθα ακηζιεηςπίγεηαζ ζε έκα ααειυ 

ημ πνυαθδια ηδξ πενζμδζηυηδηαξ ζηδ δζαεεζζιυηδηα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Ζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ ςξ απμεδηεοηζημφ ιέζμο είκαζ απμδεηηή υηακ 

δ διενήζζα δζαηφιακζδ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ λεπενκά ημοξ 10°C. ε πενζμπέξ 

ιε έκημκεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ δ εενιζηή ιάγα έπεζ δζπθυ υθεθμξ: ιεζχκεζ 

ηζξ ακάβηεξ βζα ρφλδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ εκχ ηδ κφπηα, πμο πέθηεζ δ 

εενιμηναζία, ηα δμιζηά ζημζπεία απεθεοεενχκμοκ ηδ εενιυηδηα ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηηίνζμ ελαζθαθίγμκηαξ έκα άκεημ πενζαάθθμκ .  

 
Δζηυκα 5.2:  Λεζημονβία εενιζηήξ ιάγαξ [32] 
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Σμ ααζζηυ γήηδια είκαζ δ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ δζα ηδξ 

ζοκαβςβήξ ιεηαλφ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ ηαζ ημο αένα. Ζ δοζημθία αοηή βίκεηαζ ηνίζζιδ 

υηακ έπμοιε κα ηάκμοιε ιε ιζα δζηηή πνμζέββζζδ αεθηζζημπμίδζδξ πεζιχκα/ ηαθμηαίνζ. 

Μζα άθθδ δοζημθία είκαζ, θυβς ηδξ εενιζηήξ αδνάκεζαξ ηδξ ιάγαξ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

ζπεηζηά ηαπεία δζαδζηαζία ζηα μνζαηά ζηνχιαηα. Γζα αέθηζζημ ζπεδζαζιυ, δ εενιζηή 

ιάγα εα πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ζημζπεία εθέβπμο πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εένιακζδ ηαζ ρφλδ. Γζα πανάδεζβια, ημ ηαθμηαίνζ δ ελςηενζηή 

εενιμηναζία είκαζ, ζοκήεςξ, παιδθυηενδ απυ ηδκ εζςηενζηή ηαζ ζοκεπχξ απαζηείηαζ μ 

κοηηενζκυξ αενζζιυξ (ή εκίζποζδ απυ ακειζζηήνεξ μνμθήξ) βζα ηδ ιείςζδ ηδξ 

εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ημο ηηζνίμο. Ακηζεέηςξ, ημ πεζιχκα ζηυπμξ είκαζ δ 

εηιεηάθθεοζδ ημο δθζαημφ ηένδμοξ απυ ηζξ πνςζκέξ χνεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ 

υπμο δ εένιακζδ απυ ιδ θοζζηά ιέζα είκαζ απαναίηδηδ. Ζ εενιζηή ιάγα ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ιεζχζεζ ηζξ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ αζπιχκ 

ηδξ γήηδζδξ ημ ηαθμηαίνζ αθθά ηαζ ημκ πεζιχκα, ιεηαεέημκηαξ ηδ θεζημονβία ηδξ 

ιδπακζηήξ ρφλδξ ζε πενζυδμοξ  εηηυξ αζπιήξ, υηακ μζ ηζιέξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ 

είκαζ παιδθυηενεξ. 

Σέθμξ, πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε πςξ δ αεθηζζημπμίδζδ ηδξ απυδμζδξ ηδξ εενιζηήξ 

ιάγαξ βίκεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ηαηάθθδθα ζηίαζηνα αθθά ηαζ απαναζηήηςξ ιε 

εενιμιυκςζδ. [33,34,35] 

 

      Δζηυκα 5.3: Υνήζδ εενιζηήξ ιαγαξ ημ πεζιχκα ηαζ ημ ηαθμηάζνζ [36] 
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Γζάβναιια 5.1: Ζ επίδναζδ ηδξ εενιζηήξ ιάγαξ ζηδκ εζςηενζηή εενιμηναζία ακάθμβα ιε ηδκ ελςηενζηή 

εενιμηναζία [35] 

 

5.1.2 Ακμίβιαηα 

 
Δζηυκα 5.4: Άιεζμ δθζαηυ ηένδμξ απυ ακμίβιαηα [37] 

5.1.2.1 Καηάθθδθα πνμζακαημθζζιέκα ακμίβιαηα 

Σα δθζαηά ηένδδ ελανηχκηαζ απυ ημ οθζηυ ιε ημ μπμίμ είκαζ θηζαβιέκμ ημ ζημζπείμ, απυ 

ηδκ επζθάκεζα ημο, ηδ βςκία πνυζπηςζδξ ηςκ δθζαηχκ αηηζκχκ ηαζ θοζζηά απυ ηδ 

δζαεέζζιδ αηηζκμαμθία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημκ πνμζακαημθζζιυ, ηδκ ημπμβναθία ημο 

ηηζνίμο ηαζ ηδκ οπάνπμοζα ζηίαζδ. 

Σμ πζμ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ 

ηςκ ηηζνίςκ ημ πεζιχκα (αθθά ηαζ βζα απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ ημ ηαθμηαίνζ) είκαζ 

μ ζςζηυξ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ακμζβιάηςκ. 

Σα κυηζα ακμίβιαηα ημο ηηζνίμο ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ςξ δ απθμφζηενδ ιμνθή 

παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ. Αοηυ ζζπφεζ βζα υθα ηα 

ηηίνζα ακελάνηδηα απυ ημ ακ έπμοκ ζπεδζαζηεί ή υπζ ιε αζμηθζιαηζηή θμβζηή. Σα κυηζα 

ακμίβιαηα δέπμκηαζ ηδκ πενζζζυηενδ δθζαηή αηηζκμαμθία ημ πεζιχκα ηαζ, ιε ημ 

ηαηάθθδθμ μνζγυκηζμ ζηίαζηνμ, εθάπζζηδ ημ ηαθμηαίνζ. 
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ε ηηίνζα, πμο δ εένιακζή ημοξ απυ ημκ ήθζμ ζηδνίγεηαζ ιυκμ ζηζξ εενιζηέξ πνμζυδμοξ 

ηςκ κυηζςκ ακμζβιάηςκ ημοξ, είκαζ ζδιακηζηυ δ ζοκμθζηή επζθάκεζα αοηχκ ηςκ 

ακμζβιάηςκ κα είκαζ ανηεηή χζηε κα ελαζθαθίγεζ ηα απαζημφιεκα εενιζηά θμνηία. 

Θεςνείηαζ υηζ βζα ηδ εένιακζδ εκυξ πχνμο απυ ηα δθζαηά ηένδδ ηςκ κυηζςκ 

ακμζβιάηςκ απαζηείηαζ βζα ημ βεςβναθζηυ πθάημξ 40°, 0.5 m
2
 ακμίβιαημξ ακά 1 m

2
 

ηάημρδξ πχνμο. 

Μέζδ Δλςηενζηή 

Θενιμηναζία °C 

 

Διααδυκ ακμίβιαημξ / Μμκάδα επζθάκεζαξ πχνμο (ηάημρδξ) m
2

 

 

 

   

    +1,7 

      

        +4,5 

       

        +7,2 
  

` 

      0,16-0,25 

      

      0,13-0,21 

       

      0,11-1,17 

 

 

Πζκάηαξ 5.1: πέζδ ιεηαλφ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ ηαζ ακμζβιάηςκ ημκ πεζιχκα ζε 

εφηναηα ηθίιαηα [38] 

Ακμίβιαηα ζημ αμννά αμδεμφκ ζηδκ ηαθφηενδ πμζυηδηα θςηζζιμφ ζημ πχνμ βζαηί 

δέπμκηαζ ιυκμ δζάποημ ηαζ υπζ άιεζμ θχξ, ζοκζζηχκηαζ βζα ημ ηαθμηαίνζ, αθθά πνέπεζ 

κα είκαζ πενζμνζζιέκδξ επζθάκεζαξ βζαηί πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ απχθεζεξ ηαζ εθάπζζηα 

ηένδδ ημ πεζιχκα. Ακαημθζηά ηαζ δοηζηά ακμίβιαηα έπμοκ ηδ πεζνυηενδ 

ζοιπενζθμνά υθμ ημ πνυκμ, βζ αοηυ ζοκζζηχκηαζ ιυκμ υπμο είκαζ απαναίηδηα βζα 

θυβμοξ θςηζζιμφ ή εέαξ. Ηδζαίηενα ηα δοηζηά ακμίβιαηα είκαζ πμθφ δοζιεκή ημ 

ηαθμηαίνζ, ηαεχξ δέπμκηαζ άιεζα ήθζμ ιεηά ημ ιεζδιένζ. Γεκζηά, ζηα ακαημθζηά ηαζ 

δοηζηά ακμίβιαηα πνέπεζ κα πνμαθέπεηαζ ζηίαζδ ηαηά πνμηίιδζδ ελςηενζηή ηαζ 

ηαηαηυνοθμο ηφπμο.  

Μζα αηυιδ πανάιεηνμξ, δ μπμία επδνεάγεζ ηα δθζαηά ηένδδ, είκαζ δ ηθίζδ ημο 

οαθμζηαζίμο. Σμ ηαθμηαίνζ ηα ηένδδ απυ έκα ηαηαηυνοθμ οαθμζηάζζμ είκαζ 

πενζζζυηενα απυ αοηά πμο ελαζθαθίγμκηαζ εάκ ημ οαθμζηάζζμ είκαζ οπυ άθθεξ βςκίεξ, 

επεζδή μ ήθζμξ είκαζ ρδθά ζημκ μονακυ ηαζ δ δθζαηή δέζιδ έπεζ ηαηά ζοκέπεζα ορδθή 

βςκία πνυζπηςζδξ. Κεηθζιέκμ οαθμζηάζζμ ιε ιζηνή βςκία ςξ πνμξ ηδκ μνζγυκηζμ (π.π. 

30°) ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ οπενεένιακζδ ημ εένμξ πανά ημ βεβμκυξ υηζ δίκεζ ορδθά 

ηένδδ ημ πεζιχκα. Γεκζηά, πανυιμζα οαθμζηάζζα πνέπεζ ακ απμθεφβμκηαζ, εηηυξ ακ 

ιπμνμφκ κα ζηζάγμκηαζ απμηεθεζιαηζηά, υηακ είκαζ ακαβηαίμ. Δίκαζ δοκαηυ, υιςξ, κα 

εθανιυγμκηαζ ζε εενιμηήπζα ή ζε αίενζα, ακ λεπςνίγμοκ απυ ημοξ άθθμοξ πχνμοξ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ηηίνζμ ηαζ δζαεέημοκ ηα δζηά ημοξ ζοζηήιαηα αενζζιμφ. 
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Σεθζηχξ, δ εέζδ ημο ακμίβιαημξ παίγεζ έκα ζπμοδαίμ νυθμ. Έκαξ ειπεζνζηυξ ηακυκαξ 

μνίγεζ υηζ ημ αάεμξ εκυξ πχνμο δεκ πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηζξ 2,5 θμνέξ ημ φρμξ ημο 

παναεφνμο απυ ημ δάπεδμ. [21,37,38] 

5.1.2.2 Σφπμζ οαθμπζκάηςκ 

        

Δζηυκα 5.5:  Πνμζηαζία απυ οαθμπίκαηεξ [39] 

Σα δζαθακή ζημζπεζά (οαθμπίκαηεξ) πανέπμοκ εφημθδ δίμδμ βζα ηδ νμή εενιυηδηαξ έλς 

απυ ημ ηηίνζμ ελαζηίαξ ηςκ ζπεηζηά πενζμνζζιέκςκ εενιζηχκ ζδζμηήηςκ ημοξ. Οζ 

ζδζυηδηεξ ιεηάδμζδξ απυ αοηά ηα ζημζπεία είκαζ δοκαηυ κα ιεζςεμφκ ζημ ιζζυ ή 

ζημ έκα ηνίημ, ακ αοηά είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ δομ ή ηαζ ηνία ηγάιζα (ακηί βζα 

έκα) ηαζ ακ ημ ηεκυ ιεηαλφ ημοξ έπεζ πθδνςεεί ιε λδνυ αένα ή εζδζηυ αένζμ παιδθήξ 

αβςβζιυηδηαξ. Ζ πνήζδ αεθηζςιέκςκ εζδζηχκ οαθμπζκάηςκ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ 

ζδιακηζηά ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα ηδ εένιακζδ, ηδκ ρφλδ ηαζ ημ θςηζζιυ 

ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ πμο 

δζαιμνθχκμκηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. Οζ ζδζυηδηεξ αοηέξ ιπμνεί κα είκαζ 

ζηαεενέξ, ιεηαααθθυιεκεξ (ακάθμβα ιε ηζξ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ) ή νοειζγυιεκεξ. 

Καηδβμνίεξ εζδζηχκ οαθμπζκάηςκ, μζ μπμίμζ δζαθμνμπμζμφκηαζ απυ ημοξ ημζκμφξ ςξ 

πνμξ ηα εενιζηά ηαζ ηα θςημιεηνζηά ημοξ παναηηδνζζηζηά, είκαζ:  

 Ακαηθαζηζημί οαθμπίκαηεξ: Ακαηθμφκ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ηαζ ζοκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ, αθθά 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ εάιαςζδ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ζηα βφνς 

ηηίνζα.  

 Έβπνςιμζ οαθμπίκαηεξ: Με ηδ αμήεεζα πδιζηήξ επελενβαζίαξ πανμοζζάγμοκ 

παιδθή εενιμπεναηυηδηα, αθθά ηαζ ιεζςιέκδ θςημδζαπεναηυηδηα ηαζ 

ζοκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ εκυξ πχνμο.  

 Απμννμθδηζημί οαθμπίκαηεξ: Απμννμθμφκ ζδιακηζηυ ιένμξ ηδξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ (πενζμνίγμοκ ηδ εενιμπεναηυηδηα πςνίξ κα ιεζχκμοκ ζδιακηζηά 

ηδ θςημδζαπεναηυηδηα) ηαζ ζοκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ 

εκυξ πχνμο. Έπμοκ ημ πθεμκέηηδια, ζε ζπέζδ ιε ημοξ ακαηθαζηζημφξ, υηζ δεκ 

δδιζμονβμφκ εάιαςζδ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο ηηζνίμο.  

 Δπζθεηηζημί οαθμπίκαηεξ παιδθμφ ζοκηεθεζηή εηπμιπήξ (Low-e): Διπμδίγμοκ 

ιεβάθμ ιένμξ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ είηε κα εζζένπεηαζ πνμξ ημ ηηίνζμ, 
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είηε κα εηπέιπεηαζ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ (ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ιε 

ημκ μπμίμ ημπμεεημφκηαζ). οκζζηχκηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ 

(ημ πεζιχκα) ή ηενδχκ (ημ ηαθμηαίνζ) ηςκ ηηζνίςκ, ακάθμβα ιε ηζξ εενιζηέξ 

απαζηήζεζξ ημο ηηζνίμο ηαζ ημ ηθίια ηδξ πενζμπήξ ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ.  

 Θενιμιμκςηζημί οαθμπίκαηεξ: Δηηυξ απυ ημοξ ζοκήεεζξ δζπθμφξ (ή ηνζπθμφξ) 

οαθμπίκαηεξ, αολδιέκδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα έπμοκ οαθμπίκαηεξ πμο ζημ 

δζάηεκυ ημοξ πενζέπμοκ άθθμ αένζμ (π.π. ανβυ) ακηί βζα αένα. οκζζηχκηαζ ζε 

ηηίνζα ιε ιεβάθα ακμίβιαηα, υπμο απαζηείηαζ ορδθή εενιμιυκςζδ ημο 

ηεθφθμοξ.  

 Ζθεηηνμπνςιζημί: Δίκαζ οαθμπίκαηεξ, ηςκ μπμίςκ μζ ζδζυηδηεξ (μπηζηά 

παναηηδνζζηζηά, δζαπεναηυηδηα) ιεηααάθθμκηαζ ιε ηδ δζμπέηεοζδ δθεηηνζημφ 

νεφιαημξ.  

 Φςημπνςιζημί: Δίκαζ οαθμπίκαηεξ ηςκ μπμίςκ μζ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ 

ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ημ πμζυ ηδξ πνμζπίπημοζαξ ζε αοημφξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ. Ζ θςημδζαπεναηυηδηά ημοξ ιεζχκεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

έκηαζδξ ηδξ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ.  

 Θενιμπνςιζημί: Δίκαζ οαθμπίκαηεξ ηςκ μπμίςκ μζ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ 

ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ελςηενζηή εενιμηναζία. Με ηδκ αφλδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ιεηααάθθμκηαζ απυ δζαθακείξ ζε βαθαηηυπνςιμζ.  

 Ταθμπίκαηεξ οβνχκ ηνοζηάθθςκ: Με ηδκ εθανιμβή ηάζδξ ιεηαηνέπμκηαζ απυ 

βαθαηηυπνςιμζ ζε δζαθακείξ. [33,39] 

 

  

Δζηυκα 5.6: Απμννμθμφιεκδ αηηζκμαμθία ιέζα απυ ηγάιζ [21] 
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Γζα ηδκ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο οαθμπίκαηα εα πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ δ πνήζδ ημο 

ηηζνίμο, δ ζοκεζζθμνά ημο οαθμπίκαηα ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζε εηήζζα αάζδ 

ηαζ δ ζοκεπαβυιεκδ μζημκμιζηυηδηα ημο ζοζηήιαημξ (ηυζημξ-υθεθμξ, πνυκμξ 

απυζαεζδξ). Ηδζαίηενδ πνμζμπή ηαηά ηδκ επζθμβή απαζηείηαζ χζηε ηα εενιζηά ηαζ 

μπηζηά παναηηδνζζηζηά ημο οαθμπίκαηα, ηα μπμία εα επζθεβμφκ ιε ηνζηήνζμ ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο ζηδ εένιακζδ ηαζ ζημ δνμζζζιυ ημο ηηζνίμο, κα ελαζθαθίγμοκ, ιαγί 

ιε ημ ζοκμθζηυ ζπεδζαζιυ ηςκ ακμζβιάηςκ (ζηζάζηνα, ημονηίκεξ, ηέκηεξ) ηαζ ηζξ 

απαζηήζεζξ ζε θοζζηυ θςηζζιυ ηςκ πχνςκ. [40] 

 

Πίκαηαξ 5.2: Σφπμζ παναεφνςκ [33] 
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Πίκαηαξ 5.3: οκηεθεζηεξ εενιμπεναηυηδηαξ* βζα οαθμπίκαηεξ δζαθμνςκ ηφπςκ [39] 

*οκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ (U): Καεμνίγεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εενιυηδηαξ ζε Wh, δ μπμία δζένπεηαζ 

ζε 1 χνα ιέζα απυ επζθάκεζα 1m² ηδξ ηαηαζηεοήξ, υηακ δ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ημο αένα πμο 

ανίζηεηαζ ζηδ ιία ηαζ ζηδκ άθθδ πθεονά ηδξ ηαηαζηεοήξ, είκαζ έκαξ ααειυξ Κέθαζκ ηαζ ημ ζφζηδια 

ανίζηεηαζ ζε ιυκζιδ ηαηάζηαζδ. Ο ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ ιεηνάηαζ ζε ααη ακά ηεηναβςκζηυ 

ιέηνμ επί ααειυ Κέθαζκ. (W / m² * K) [41] 

U ≤ 0.85 W/m2K (ανώτατο επιτρεπτό όριο θερμικής αγωγιμότητας) 

 

Πίκαηαξ 5.4: Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ ηδ πνήζδ δζπθχκ ηαζ αεθηζςιέκςκ οαθμπζκάηςκ [39] 
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Γζάβναιια 5.2: Καηακάθςζδ Δκένβεζαξ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ημο οαθμπίκαηα [39] 

Πθεμκεηηήιαηα/ιεζμκεηηήιαηα ζοζηδιάηςκ άιεζμο ηένδμοξ 

Πθεμκεηηήιαηα 

 Σμ παιδθυ ηυζημξ: ηα οαθμζηάζζα είκαζ έκαξ ζπεηζηά μζημκμιζηυξ ηνυπμξ 

δδιζμονβίαξ δθζαημφ ζοθθέηηδ. 

 Ζ εοημθία ηαηαζηεοήξ: ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ ανηεί δ ζςζηή 

πςνμεέηδζδ ηςκ ακμζβιάηςκ. Γεκ απαζηείηαζ πνυζεεηδ ιάγα απμεήηεοζδξ, 

βζα ζοιιεημπή έςξ 25% ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ζηδ εένιακζδ ημο πχνμο. 

 Σα ζοκδοαζιέκα μθέθδ: ηα βοάθζκα ακμίβιαηα ζοιαάθθμοκ ζε πμθθέξ 

ηαοηυπνμκα θεζημονβίεξ, επζηνέπμκηαξ ηδκ είζμδμ ημο θοζζημφ θςηυξ ζημ 

ηηίνζμ ηαζ ηδκ μπηζηή επαθή ιε ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 

 

Μεζμκεηηήιαηα 

 

 Ο ηίκδοκμξ εάιαςζδξ απυ ηα ιεβάθα ακμίβιαηα. 

 Ζ είζμδμξ ηδξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ 

 Οζ ζπεηζηά ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ πμο 

ειθακίγμκηαζ εάκ δεκ οπάνπεζ επανηήξ εενιζηή ιάγα. 

 Ζ ιείςζδ ηδξ ζδζςηζηυηδηαξ 

 Ζ ιεβάθδ επζθάκεζα εενιζηήξ ιάγαξ πμο απαζηείηαζ, υηακ πνμαθέπεηαζ δθζαηή 

ζοιιεημπή ιεβαθφηενδ απυ 50%. 

 Σμ ηυζημξ ηδξ κοπηενζκήξ ιυκςζδξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ 

εενιζηχκ απςθεζχκ. [42] 
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5.2 οζηήιαηα έιιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ 

5.2.1 Έιιεζδ απμεήηεοζδ 

Ζ έιιεζδ απμεήηεοζδ απμηεθεί ηδ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία έκα ηηζνζαηυ ζημζπείμ 

εενιαίκεηαζ ιε απμννυθδζδ εενιυηδηαξ πμο αηηζκμαμθείηαζ απυ αθθά εενιυηενα 

ζημζπεζά ή ιε ιεηαθμνά εενιυηδηαξ απυ ημκ πενζαάθθμκηα αένα. Ζ έιιεζδ 

απμεήηεοζδ ιε αηηζκμαμθία επδνεάγεηαζ απυ ηδ εενιμηναζζαηή δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ 

ζημζπείςκ, ηδ εέζδ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα ημοξ πνμξ εηπμιπή. Ζ έιιεζδ απμεήηεοζδ ιε 

ιεηαθμνά επδνεάγεηαζ απυ ηδ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ιεηαλφ ημο αένα  ηαζ ημο 

ζημζπείμο, απυ ηδκ ηαπφηδηα ημο αένα ηαζ ηζξ ακχιαθεξ επζθάκεζεξ ημο ημίπμο. [20] 

5.2.2 Σμίπμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ  

Οζ ημίπμζ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ιπμνεί κα είκαζ: 

 απθμί ημίπμζ ιάγαξ (ιδ εενιμζζθςκζηή  νμήξ ηαζ πςνίξ εονίδεξ) ζοιπαβμφξ 

ηαηαζηεοήξ, είηε απμηεθμφιεκμζ απυ δμπεία κενμφ (ημίπμξ κενμφ), ή απυ 

οθζηά αθθαβήξ θάζδξ. 

 ημίπμζ ιάγαξ εενιμζζθςκζηήξ νμήξ (Trombe - Michel) 

 Σμίπμζ κενμφ  

 εενιμζζθςκζηυ πακέθμ /Σμίπμξ Barra Constantini. [21,42] 

 

Σμίπμξ Μάγαξ 

Ο ημίπμξ ιάγαξ είκαζ έκαξ κυηζμξ ημίπμξ ή έκα ηιήια κυηζμο ημίπμο ημο ηηζνζαημφ 

πενζαθήιαημξ, ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ αανζά οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ ηαζ 

είκαζ ηαθοιιέκμξ ζηδκ ελςηενζηή ημο πθεονά απυ οαθμζηάζζμ ημπμεεηδιέκμ ζε 

απυζηαζδ 10cm απυ ημκ ημίπμ. Σμ πνχια ημο ημίπμο πνέπεζ κα είκαζ ζημφνμ έηζζ χζηε 

δ δθζαηή αηηζκμαμθία κα παβζδεφεηαζ απυ ημ οαθμζηάζζμ ηαζ κα εενιαίκεζ ημκ ημίπμ, 

υπςξ ηαζ ημκ αένα πμο ιεζμθααεί ιεηαλφ οαθμζηαζίμο ηαζ ημίπμο. Ζ εενιζηή εκένβεζα 

ιεηαθένεηαζ ζηδκ  εζςηενζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο ιε αβςβή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιε 

ζοκαβςβή ζημκ εζςηενζηυ αένα ηαζ ιε αηηζκμαμθία ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ημο ηηζνίμο. 

 

 

Δζηυκα 5.7: Λεζημονβία ημίπμο ιάγαξ [32] 
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Σμ απαζημφιεκμ ιέβεεμξ ημο ημίπμο ιάγαξ ελανηάηαζ απυ ημ πχνμ πμο πνυηεζηαζ κα 

εενιάκεζ. Θεςνείηαζ υηζ βζα 1 m
2
 ηδξ ηάημρδξ ημο εζςηενζημφ πχνμο απαζηείηαζ 0.3 m

2
 

ημίπμο ιάγαξ. Ο ημίπμξ ιάγαξ είκαζ, ζοκήεςξ, ηαηαηυνοθμξ. Σμ ζπήια ημο είκαζ 

πνμηζιυηενμ κα είκαζ επίιδηεξ ηαηά ιήημξ ηαζ υπζ ηαε’ φρμξ. Δπίζδξ, είκαζ 

πνμηζιυηενμ κα ανίζηεηαζ ζηδ παιδθυηενδ πενζμπή ημο μνυθμο ημο ηηζνίμο. Ζ 

απυδμζδ ημο ημίπμο ιάγαξ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμπςνδηζηυηδηα ημο οθζημφ ηαζ ημ 

πάπμξ ημο. Καθυ είκαζ κα πνμηζιάηαζ ημ ιπεηυκ αθθά ηαζ δ πέηνα ηαζ ημ ημφαθμ. 

Ζ αφλδζδ ημο πάπμοξ ηαεχξ ηαζ ηδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ ημο ημίπμο ζοκεπάβεηαζ ηδκ 

ηαεοζηένδζδ ηδξ ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ απυ ηδκ ελςηενζηή πνμξ ηδκ εζςηενζηή 

επζθάκεζα ημο ημίπμο. Ο εζςηενζηυξ πχνμξ δέπεηαζ ηα εενιζηά ηένδδ πμθφ ανβυηενα 

απυ υηζ δ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο. Ζ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ αοηή είκαζ πνήζζιδ 

υηακ ηζκείηαζ ζηα πθαίζζα ηςκ έλζ έςξ μηηχ ςνχκ, βζαηί ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ηαθφπημκηαζ μζ εενιζηέξ ακάβηεξ ημο εζςηενζημφ πχνμο ζηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. 

Μεβαθφηενδ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ θαζκυιεκα οπενεένιακζδξ 

ηαηά ηδκ επυιεκδ ιένα. Δπίζδξ έπεζ ςξ απμηέθεζια αολδιέκεξ απχθεζεξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. ημ Γζάβναιια 5.3 θαίκεηαζ δ εενιζηή ζοιπενζθμνά ημίπςκ 

ιάγαξ, ακάθμβα ιε ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηαζ ημ πάπμξ ημοξ.  

 

Γζάβναιια 5.3: Γζαηφιακζδ εενιμηναζίαξ εζςηενζημφ πχνμο βζα δζαθμνεηζηά πάπδ ηαζ οθζηά α) ημίπμξ 

ιπεηυκ α) ημίπμξ κενμφ β) ημίπμξ ςιυπθζκεμο δ) ημίπμξ απυ ημφαθμ [21] 
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Οζ ημίπμζ ιάγαξ απαζημφκ ηάπμζα  δθζμπνμζηαζία ηαεχξ ηαζ ηαθυ ελςηενζηυ αενζζιυ. 

Ζ δθζμπνμζηαζία επζηοβπάκεηαζ ιε μνζγυκηζα ζηίαζηνα. Ο αενζζιυξ επζηοβπάκεηαζ ιε 

δδιζμονβία ακμζβυιεκςκ θεββζηχκ ζηδ ηαηχηενδ ηαζ ακχηενδ γχκδ ημο οαθμζηαζίμο 

ηαζ ζε υθμ ημο ημ ιήημξ. Έκα απθυ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηά απμηεθεζιαηζηυ ζφζηδια 

δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ αενζζιμφ ημο ημίπμο ιάγαξ, υηακ δεκ οπάνπεζ μνζγυκηζμ ζηίαζηνμ, 

είκαζ αοηυ πμο θαίκεηαζ ζηδκ ηαε’ φρμξ ημιή (Δζηυκα 5.8). [21,42] 

 

Δζηυκα 5.8: Ζθζμπνμζηαζία ηαζ αενζζιυξ ημίπμο ιάγαξ. *Οζ ακμζβυιεκμζ άκς ηαζ ηάης θεββίηεξ 

απμιαηνφκμκηαζ ηαζ απμεδηεφμκηαζ ζηδ δζάνηεζα ηδξ εενζκήξ πενζυδμο. [21] 

Σμίπμξ Trombe 

                                                                 
 

Δζηυκα  5.9: O ημίπμξ Trombe [43] 
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Πνυηεζηαζ βζα ιζα ελέθζλδ ημο ημίπμο ιάγαξ, πμο έπεζ επζηναηήζεζ ζηζξ ηηζνζαηέξ 

εθανιμβέξ. Πήνε ημ υκμια ημο απυ ημκ ηαεδβδηή F. Trombe (ηδ ιεθέηδζε ηαζ ηδκ 

εθάνιμζε πνχημξ ιαγί ιε ημκ ανπζηέηημκα J. Michel ζηα πεζναιαηζηά δθζαηά ζπίηζα 

ημο Odeillo ζηδ Γαθθία).  Ο ημίπμξ είκαζ, ζοκήεςξ, πάπμοξ 30-40cm, ααιιέκμξ ζε 

ζημφνμ πνχια απυ ηδκ ελςηενζηή ημο πθεονά βζα αφλδζδ ηδξ απμννυθδζδξ ηδξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. οκδοάγεηαζ ιε ιζα βοάθζκδ επζθάκεζα (οαθμζηάζζμ) ζε 

απυζηαζδ 3 cm πενίπμο απυ ημκ ημίπμ. 

Ο ημίπμξ Trombe θένεζ ζηδκ ακχηενδ ηαζ ηαηχηενδ γχκδ ημο εονίδεξ πνμξ ημκ 

εζςηενζηυ πχνμ. Ζ θεζημονβία ημο δθζαημφ αοημφ ημίπμο ααζίγεηαζ ζηδ θοζζηή 

ηοηθμθμνία ημο αένα ακάιεζα ζημ βοαθί ηαζ ημκ ημίπμ ηαζ ιέζα απυ ηζξ εονίδεξ, θυβς 

ηδξ δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ (μ εενιυξ αέναξ ακεααίκεζ ζηα ορδθυηενα επίπεδα θυβς 

ηδξ ιζηνυηενδξ ποηκυηδηαξ ημο ηαζ μ ροπνυξ αέναξ ηαηαθαιαάκεζ ηα παιδθυηενα 

ζηνχιαηα.) Έηζζ, ιέζς ηςκ εονίδςκ, ιεηαθένεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ μ εενιυξ 

αέναξ πμο ανίζηεηαζ ιεηαλφ ημο οαθμζηαζίμο ηαζ ηδξ ελςηενζηήξ επζθάκεζαξ ημο 

ημίπμο ιάγαξ. 

Ζ ποηκυηδηα, ημ ιέβεεμξ ηαζ δ ζοκμθζηή επζθάκεζα δζαημιήξ ηςκ εονίδςκ, επδνεάγμοκ 

ζδιακηζηά ηδκ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ. Έηζζ βζα πανάδεζβια, βζα έκακ ημίπμ  Trombe 

φρμοξ 2,20 m ηαζ πθάημοξ 1,80 m, ηαηαζηεοαζιέκμο απυ ιπεηυκ πάπμοξ 22cm, 

απαζημφκηαζ ηέζζενζξ εονίδεξ Ø 16 cm, ή 10 εονίδεξ Ø 10 cm, ή 18 εονίδεξ Ø 7,5 cm 

ζηδκ ηάεε ζεζνά. Σμ ζπήια ημο ημίπμο Trombe είκαζ πνμηζιυηενμ κα είκαζ επίιδηεξ 

ηαε’ φρμξ. [2,21,43] 

 

Δζηυκα 5.10: πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ημο ημίπμο Trombe. [21] 
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MEΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

ΣΟ ΥΔΗΜΧΝΑ( ºC) 

 

ΔΜΒΑΓΟΝ ΣΟΗΥΟΤ TROMBE 

ΓΗΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ 

ΥΧΡΟΤ 1 m2 (m2) 

-1 

 

4.5 

0.43-0.78 

 

0.28-0.46 

Πίκαηαξ 5.5: Ζ επζθάκεζα εκυξ ηαηάθθδθα ζπεδζαζιέκμο ημίπμο Σrombe .[44] 

Σμίπμξ κενμφ 

Μζα ιμνθή ημίπμο εενιζηήξ απμεήηεοζδξ είκαζ μζ ημίπμζ κενμφ, πμο είκαζ 

ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ πθαζηζηά ή ιεηαθθζηά ζηεβακά δμπεία, ζημφνμο πνχιαημξ πμο 

πενζέπμοκ κενυ, πίζς απυ ιζα βοάθζκδ επζθάκεζα κμηίμο πνμζακαημθζζιμφ. 

Σμπμεεηείηαζ ζηδ εέζδ ημο ημίπμο ιάγαξ ή ημο ημίπμο Trombe, ηαζ θεζημονβεί ιε ημκ 

ίδζμ ηνυπμ. Ζ δζαθμνά ημο απυ ημκ ημίπμ ιάγαξ ηαζ ημκ ημίπμ Trombe μθείθεηαζ ζηζξ 

εενιμδοκαιζηέξ ζδζυηδηεξ ημο κενμφ. Θενιαίκεηαζ βνδβμνυηενα, είκαζ ιεβαθφηενδ 

απμεήηδ εενιυηδηαξ θυβς αολδιέκδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ αθθά, επίζδξ, ρφπεηαζ 

βνδβμνυηενα ηαζ βζ’ αοηυ απαζηεί κοπηενζκή πνμζηαζία ημο εζςηενζημφ πχνμο. ηδκ 

Δζηυκα  5.11 θαίκεηαζ δ ηαηαζηεοή ημίπμο κενμφ ζε αζμηθζιαηζηυ ηηίνζμ πμο θεζημονβεί 

ιυκμ βζα ηδκ παναβςβή εενιμφ αένα. [21,38] 

 

 

 

Δζηυκα 5.11: Σμιή ζε ημίπμ κενμφ [21]                                                   
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Πθεμκεηηήιαηα/ιεζμκεηηήιαηα ημίπςκ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ 

Πθεμκεηηήιαηα 

 Μζηνέξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ. 

 Μεβάθδ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ βζα ηδ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ, πμο έπεζ ζακ 

απμηέθεζια δ εενιυηδηα κα απμδίδεηαζ ηαηά ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ, υηακ είκαζ 

πενζζζυηενμ απαναίηδηδ. 

Μεζμκεηηήιαηα 

 Ζ ιείςζδ ηςκ κμηίςκ ακμζβιάηςκ ηαζ δ δδιζμονβία ηθεζζηήξ κυηζαξ υρδξ. 

 Σμ ηυζημξ ηδξ κοπηενζκήξ ιυκςζδξ, εάκ απαζηείηαζ. 

 Ζ ηαεδιενζκή θεζημονβία ηςκ εονίδςκ, υηακ πνυηεζηαζ βζα ημίπμ Trombe. 

 Ζ απαίηδζδ ηαεανζζιμφ ημο οαθμζηαζίμο. [42] 

5.2.3 Θενιμζζθςκζηυ πακέθμ/αενμζοθθέηηδξ  

Σμ εενιμζζθςκζηυ πακέθμ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, δεκ δζαεέηεζ εενιζηή ιάγα ηαζ 

είκαζ πνμζανηδιέκμ ζημ ηηζνζαηυ ηέθοθμξ ή ημπμεεηείηαζ ακελάνηδηα απυ αοηυ. Ζ 

εενιυηδηα πμο ζοθθέβεηαζ απυ αοηυ απμεδηεφεηαζ είηε ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο 

ηηζνίμο είηε ζε οπμδαπέδζα απμεήηδ εενιυηδηαξ. Έπεζ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, ιε 

απυηθζζδ 30° απυ ημ κυημ ηαζ ηθίζδ είηε ηαηαηυνοθδ, είηε οπυ βςκία, ιε αέθηζζηδ 

ηθίζδ ηζξ 30-40° βζα ημ Δθθαδζηυ πχνμ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ επεζδή απμιμκχκεηαζ 

εφημθα απυ ημ ηηίνζμ δεκ απαζημφκηαζ ζημζπεία δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ, επίζδξ, ιπμνεί κα 

αλζμπμζδεεί δ αέθηζζηδ ηθίζδ βζα ηδ πεζιενζκή δέζιεοζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, 

πςνίξ επζπηχζεζξ οπενεένιακζδξ. Απμηεθείηαζ απυ οαθμπίκαηα, ημπμεεηδιέκμ ζε 

ιζηνή απυζηαζδ (2-5cm) ιπνμζηά απυ ιεηαθθζηή επζθάκεζα, ζημφνμο πνχιαημξ 

(ιαφνμο) ηαζ ημ υθμ ζφζηδια εενιμιμκχκεηαζ. οκδέεηαζ ιε ημ ηηίνζμ εονίδεξ εζζνμήξ 

ηαζ εηνμήξ ημο αένα ημο εζςηενζημφ πχνμο πνμξ ηαζ απυ ημ πακέθμ. Οζ εονίδεξ 

ημπμεεημφκηαζ ηαε’ υθμ ημ πθάημξ ημο πακέθμο ιε δζάιεηνμ 20-30cm. 

Ο πχνμξ εενιαίκεηαζ ιέζς ημο θαζκυιεκμο ημο εενιμζζθχκμο. Ο ροπνυξ αέναξ απυ ημ 

εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο εζζένπεηαζ ζημ ηαηχηενμ ιένμξ ημο εενιμζζθςκζημφ πακέθμο 

απυ ηδκ ηαηχηαηδ εονίδα ημο υπμο εενιαίκεηαζ, ακένπεηαζ ςξ εθαθνφηενμξ ηαζ 

ελένπεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ απυ ηδκ ακχηαηδ εονίδα ημο (Δζηυκα 5.12). Ζ απυδμζδ 

ημο αολάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ δζπθχκ οαθμπζκάηςκ ζημ ζοθθέηηδ. Σμ ηθείζζιμ ηςκ 

εονίδςκ είκαζ, επίζδξ, πμθφ ζδιακηζηυ ηαηά ηδ κοπηενζκή πενίμδμ βζα ηδκ απμθοβή 

εενιζηχκ απςθεζχκ. [42,43] 

Πθεμκεηηήιαηα/ιεζμκεηηήιαηα εενιμζζθςκζημφ πακέθμο   

Πθεμκεηηήιαηα 

 Πνμζανιυγεηαζ εφημθα ηαζ ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα ιε κυηζμ πνμζακαημθζζιυ. 

 Απμδίδεζ άιεζα εενιυηδηα ζημοξ πχνμοξ, απμθεφβμκηαξ ηδ εάιαςζδ. 
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 Σδ εενζκή πενίμδμ ιπμνεί εφημθα κα απμημπεί εενιζηά απυ ημ ηηίνζμ, 

απμθεφβμκηαξ έηζζ ηδκ οπενεένιακζδ ημο. 

 

Μεζμκεηηήιαηα  

 Όηακ ημπμεεηείηαζ ιε ηθίζδ είκαζ ζπεηζηά δφζημθδ δ αζζεδηζηή ημο 

εκανιυκζζδ ιε ημ ηηίνζμ. 

 Ζ ιείςζδ ηςκ κυηζςκ ακμζβιάηςκ ηαζ δ δδιζμονβία ηθεζζηήξ κυηζα υρδξ. 

 Πνυηεζηαζ βζα ιζα ιδ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ηεπκμθμβία ζηδ πχνα ιαξ. [42]    

 

 

     
Δζηυκα 5.12: Ανπή θεζημονβζαξ ημο εενιμζζθςκζημφ πακεθμ [42] 

5.2.4 Ονμθή κενμφ/δθζαηή θίικδ 

Μπμνεί κα δζαιμνθςεεί ζηδκ μνμθή εκυξ ηηζνίμο αααεμφξ δελαιεκή κενμφ (ακμζπηή ή 

ηθεζζηή ιε δζαθακή επζηάθορδ), δ μπμία ζηζάγεηαζ ηδκ διένα (π.π. ιε ηζκδηυ ζφζηδια 

εενιμιμκςηζημφ οθζημφ) ηαζ, ακμζβυιεκδ ηδ κφπηα, αηηζκμαμθεί εενιυηδηα ζημ 

πενζαάθθμκ. Ζ θίικδ μνμθήξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ακηίζηνμθα ημ πεζιχκα, δεπυιεκδ 

ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία παναιέκμκηαξ ακμζπηή ηδκ διένα, εκχ ηδ κφπηα ηθείκεζ ιε 

εενιμιμκςηζηά θφθθα. 

Γζα ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ Δθθάδαξ αοηυ ημ ζφζηδια δεκ είκαζ ανηεηά απμδμηζηυ 

ζακ παεδηζηυ δθζαηυ ζφζηδια εένιακζδξ, θυβς ημο μνζγυκηζμο πνμζακαημθζζιμφ ηδξ 

ζοθθεηηζηήξ επζθάκεζαξ, εκχ ηεπκζημί/ηαηαζηεοαζηζημί ηαζ θεζημονβζημί θυβμζ ημ 

ηαεζζημφκ αζφιθμνμ. [45] 
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Δζηυκα  5.13: Λεζημονβία θίικδξ μνμθήξ [45] 

 

5.3 Ζθζαημί πχνμζ 

5.3.1 Θενιμηήπζμ 

Σμ εενιμηήπζμ είκαζ έκα οαθυθναηημξ πχνμξ ζηδ κυηζα πθεονά ημο ηηζνίμο, επζιήηδξ 

ζηδκ ηαηεφεοκζδ  ακαημθήξ-δφζδξ. Έηζζ χζηε κα ζηνέθεζ ηδ ιεβαθφηενδ επζθάκεζα ημο 

πνμξ ημ κυημ. Θενιμηήπζα ιπμνεί κα είκαζ : 

1. Οζ κυηζμζ ηγαιςημί ελχζηεξ ηςκ μπμίςκ ημ πενίαθδια εηηυξ απυ ημ δάπεδμ ηαζ 

ηδκ μνμθή είκαζ βοάθζκμ.   

2. Οζ κυηζμζ διζοπαίενζμζ πχνμζ, εκζςιαηςιέκμζ ζημ ηηίνζμ, πμο ζηδ κυηζα 

πθεονά ημοξ θένμοκ ημφθςια ή ήιζεκζςιαηςιέκμζ, πμο εηηυξ ηδξ κυηζαξ 

ηιήιαηα ηδξ ακαημθζηήξ ηαζ δοηζηήξ πθεονάξ ημοξ είκαζ επίζδξ οαθυθναηηα. 

3. έννεξ, πνμζανηδιέκεξ ζηδ κυηζα υρδ ηςκ ηηζνίςκ, ιε βοάθζκμ πενίαθδια 

ηυζμ πνμξ ημ κυημ, υζμ ηαζ ζηδκ μνμθή ημοξ . 

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ ηαθήξ θεζημονβζάξ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο 

είκαζ δ ιεζμθάαδζδ εκυξ ημίπμο εενιζηήξ ιάγαξ ιεηαλφ εενιμηδπίμο ηαζ ηςκ 

οπμθμίπςκ πχνςκ ημο ηηζνίμο (Δζηυκα 5.14).  

 

Δζηυκα 5.14: Πνμηεζκυιεκεξ θφζεζξ θεζημονβίαξ ημο εενιμηδπίμο [31] 
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Ζ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο ζοθθέβεηαζ απυ ηα οαθμζηάζζα εενιμηδπίμο, εενιαίκεζ ημκ 

αένα ζημ εζςηενζηυ ημο ηαεχξ ηαζ ηα δμιζηά ζημζπεία πμο ημ πενζαάθθμοκ ηαζ πμο 

απμηεθμφκ ηιήια ημο κυηζμο ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο. Σα δμιζηά ζημζπεία ιεηαδίδμοκ 

πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ηδ εενιυηδηα πμο ζοζζςνεφμοκ ιε αβςβή ηαζ 

αηηζκμαμθία. Ο εενιυξ αέναξ ιεηαδίδεζ ηδ εενιυηδηα ημο ζημ ηηίνζμ ιε ιεηαθμνά. 

Μπμνεί κα μδδβδεεί ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο ιε δφμ ηνυπμοξ: ιέζς ηςκ ακμζβιάηςκ 

ιεηαλφ εενιμηδπίμο ηαζ εζςηενζημφ πχνμο ηαζ ιέζς εονίδςκ  πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ 

ζημκ ημίπμ πμο δζαπςνίγεζ ημ εενιμηήπζμ ιε ημ ηηίνζμ. 

Σμ εενιμηήπζμ θεζημονβεί ηαζ ςξ θνάβια εενιζηχκ απςθεζχκ ημο ηηζνίμο πνμξ ημ 

ελςηενζηυ πενζαάθθμκ (πχνμξ εενιζηήξ ακάζπεζδξ). πεδυκ υθεξ ηζξ χνεξ ηδξ διέναξ μ 

πχνμξ αοηυξ έπεζ ορδθυηενδ εενιμηναζία απυ ημ οπυθμζπμ ηηίνζμ ζοιαάθθμκηαξ έηζζ 

ζηδ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ απυ ημ ηηίνζμ. ε ροπνά ηθίιαηα, υιςξ, ηαηά ηζξ 

κοπηενζκέξ χνεξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ζε αφλδζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ υηακ μ 

εκδζάιεζμξ ημίπμξ δεκ είκαζ επανηχξ ιμκςιέκμξ. 

 

Δζηυκα 5.15: Λεζημονβζά εενιμηδπίμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ ηδξ κφπηαξ [31] 

Σμ εενιμηήπζμ, εηηυξ απυ πχνμξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδκ απμδμηζηυηενδ αλζμπμίδζδ ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα ημ ηηίνζμ είκαζ ηαζ έκαξ ζδζαίηενα αλζμπμζήζζιμξ πχνμξ πνήζδξ 

ηαζ γςήξ. Απμηεθεί έκακ ελαζνεηζηά εοπάνζζημ εκδζάιεζμ ηνίημ ιεηαλφ εζςηενζημφ ηαζ 

ελςηενζημφ πχνμο ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ, δζαθμνμπμζχκηαξ ηδ ζοκδεζζιέκδ 

εζςζηνεθή πεζιενζκή θεζημονβζά ηςκ ηηζνίςκ ηαζ πνμζεέημκηαξ έηζζ ιζα κέα πμζυηδηα 

γςήξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ.  

             

Δζηυκα 5.16: Λεζημονβία εενιμηδπίμο [31] 
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Μέβεεμξ-ζπήια ημο εενιμηδπίμο 

Σμ ιέβεεμξ ημο εενιμηδπίμο είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 

ημο. Δίκαζ ζοκάνηδζδ ημο ιεβέεμοξ ημο εζςηενζημφ  πχνμο πμο εενιαίκεζ. ε βεκζηέξ 

βναιιέξ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ 1 m
2
 πχνμο απαζηεί 0,45 m

2
 οαθμζηάζζμ εενιμηδπίμο. 

Σμ ιεβαθφηενμ ηιήια ημο οαθμζηαζίμο πνέπεζ κα είκαζ ημπμεεηδιέκμ ηαηά ημ δοκαηυκ 

ηάεεηα ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ πνυζπηςζδξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαηά ηζξ χνεξ ηαζ 

ημοξ ιήκεξ αζπιήξ δδθαδή ηζξ ιεζδιανζκέξ χνεξ ημο Γεηειανίμο, Ηακμοανίμο ηαζ 

Φεανμοανίμο, χζηε κα απμθεφβμκηαζ μζ ιεβάθεξ ακηακαηθάζεζξ. 

ηα εενιμηήπζα πμο είκαζ εκζςιαηςιέκα ζημ ηηίνζμ ειθακίγεηαζ ημ πνυαθδια 

ζηζαζιμφ ηιήιαημξ ημοξ απυ ηζξ ακαημθζηέξ δ δοηζηέξ πνμελμπέξ ημο ηηζνζαημφ υβημο 

πμο ηα πενζαάθθεζ δ ηδκ αδζαθακή μνμθή ημοξ, πνάβια πμο ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηδκ 

απυδμζδ ημοξ. [21] 

Πνμζηαζία ημο πχνμο ημο εενιμηδπίμο απυ οπενεένιακζδ 

Γζα ηα εθθδκζηά ηθζιαηζηά δεδμιέκα ημ εενιμηήπζμ ιπμνεί κα επζαανφκεζ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ηδ εενιζηή θεζημονβία ημο ηηζνίμο ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ. Γζα ηδκ 

ακηζιεηχπζζδ αοημφ ημο ηζκδφκμο δεκ ανηεί ζε ηαιία πενίπηςζδ μ απθυξ ζηζαζιυξ ημο 

αηυιδ ηαζ ακ αοηυξ είκαζ ηαθά ιεθεηδιέκμξ ηαζ απμηεθεζιαηζηυξ. Έηζζ, θμζπυκ, είκαζ 

ακαβηαίμ κα πανεμφκ ηάπμζα πνυζεεηα ιέηνα υπςξ:  

 Ζ απμημπή ημο εενιμηδπίμο απυ ημ πενίαθδια ημο ηηζνίμο. ε υθμ ημ ιήημξ 

ηδξ γχκδξ υπμο δ μνμθή ημο εενιμηδπίμο εκχκεηαζ ιε ημ ηηίνζμ πνέπεζ κα 

ηαηαζηεοάγεηαζ έκαξ ακμζβυιεκμξ θεββίηδξ πθάημοξ ημοθάπζζημκ 40cm.Ο 

θεββίηδξ αοηυξ παναιέκεζ ακμζπηυξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ 

χζηε κα επζηνέπεζ ηδκ έλμδμ ημο εενιμφ αένα ζημκ ελςηενζηυ πχνμ. Γζα ημκ 

ίδζμ θυβμ, πνέπεζ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ακμζβυιεκα θφθθα ζηζξ πενζμπέξ υπμο 

ημ ακαημθζηυ ηαζ δοηζηυ οαθμζηάζζμ ημο εενιμηδπίμο ζοκακηά ημ ηηίνζμ.  

 Σμ οπυθμζπμ οαθμζηάζζμ ημο εενιμηδπίμο πνέπεζ κα είκαζ ακμζβυιεκμ ζε έκα 

πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 50% . Ακ αοηυ δεκ είκαζ δοκαηυ πνέπεζ κα οπάνπεζ έκαξ 

δεφηενμξ ακμζβυιεκμξ θεββίηδξ ζε υθμ ημ ιήημξ ηδξ ηαηχηενδξ γχκδξ ημο 

κυηζμο οαθμζηαζίμο. Όπμο είκαζ δοκαηυκ, ηαθυ είκαζ κα απμιαηνφκεηαζ ηαζ κα 

απμεδηεφεηαζ ημ ζφκμθμ ημο οαθμζηαζίμο ηαζ ημ εενιμηήπζμ κα ιεηαηνέπεηαζ 

ζε οπαίενζμ πχνμ. Ο ζηεθεηυξ ημο ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ςξ πένβημθα βζα 

ημ ζηζαζιυ ημο κυηζμο οπαίενζμο πχνμο πμο δδιζμονβείηαζ ιε ηέκηεξ ή 

ακαννζπχιεκα. [21,46] 
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 Δζηυκα 5.17: Σα εθάπζζηα ακμίβιαηα ημο εενιμηδπίμο ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ.[21] 

Αλζμπμίδζδ ημο εενιμφ αένα ημο εενιμηδπίμο 

Ο εενιυξ αέναξ ημο εενιμηδπίμο βζα κα αλζμπμζδεεί πνέπεζ κα μδδβδεεί ιέζα ζημ 

ηηίνζμ. Μπμνεί κα δζμπεηεοεεί απθά ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ημο ηηζνίμο, πνάβια πμο 

πνμτπμεέηεζ μνζζιέκεξ εζδζηέξ ηαηαζηεοέξ.   

Γζμπέηεοζδ ημο εενιμφ αένα ζημκ εζςηενζηυ πχνμ 

Ο εενιυξ αέναξ ιπμνεί κα εζζένεεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο απυ ηζξ πυνηεξ ή ηα 

πανάεονα ημο ημίπμο πμο δζαπςνίγεζ ημ εενιμηήπζμ απυ ημ ηηίνζμ. Ζ ηοηθμθμνία ημο 

υιςξ είκαζ πμθφ πζμ μθμηθδνςιέκδ ιε ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ζοζηήιαημξ εονίδςκ ζημ 

δζαπςνζζηζηυ ημίπμ (Δζηυκα 5.18).  

ηδκ ορδθυηενδ γχκδ ημο ημίπμο αοημφ ηαηαζηεοάγεηαζ ιζα ζεζνά εονίδςκ. 

Ακηίζημζπδ ζεζνά εονίδςκ ηαηαζηεοάγεηαζ ζηδ παιδθυηενδ γχκδ ημο, ημκηά ζημ 

δάπεδμ. Ο εενιυξ αέναξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ ακχηενδ γχκδ ημο εενιμηδπίμο 

εζζένπεηαζ απυ ηζξ άκς εονίδεξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ. Ο ροπνυξ αέναξ πμο 

ζοβηεκηνχκεηαζ πάκς ζημ δάπεδμ ημο εζςηενζημφ πχνμο ηζκείηαζ ιέζς εονίδςκ ηδξ 

ηαηχηενδξ γχκδξ πνμξ ηα έλς βζα κα ακηζηαηαζηήζεζ ημκ εενιυ αένα πμο έπεζ θφβεζ. 

Έηζζ, εενιαίκεηαζ ιε ηδ ζεζνά ημο, ηζκείηαζ πνμξ ηα πάκς ηαζ εζζένπεηαζ πάθζ ζημ 

ηηίνζμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ, δδιζμονβείηαζ έκα ζοκεπυιεκμ ηφηθςια πανμπήξ εενιμφ 

αένα πμο θεζημονβεί ιε θοζζηή ηίκδζδ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δθζμθάκεζαξ. Σμ 

ηφηθςια δζαηυπηεηαζ ηδ κφπηα ιε ημ ζθνάβζζια ηδξ ιζα ζεζνά εονίδςκ ζοκήεςξ αοηχκ 

ηδξ ηαηχηενδξ γχκδξ πμο είκαζ πζμ πνμζζηέξ. [21,42,20] 
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Δζηυκα 5.18:  α) είζμδμξ ημο εενιμφ αένα ζημκ πχνμ ημο ηηζνίμο απυ ηα ακμίβιαηα ημο κυηζμο ημίπμο. α) 

είζμδμξ ηαζ έλμδμξ ηςκ εονίδςκ ημο εενιμφ ηαζ ημο ροπνμφ αένα απυ ηζξ εονίδεξ ημο κυηζμο ημίπμο. [21] 

Γζμπέηεοζδ ημο εενιμφ αένα ζηα δμιζηά ζημζπεία – rock bed  

H πζμ βκςζηή ιέεμδμξ δζμπέηεοζδξ ημο εενιμφ αένα ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο, 

είκαζ δ δδιζμονβία οπμδαπέδζαξ απμεήηδξ εενιυηδηαξ, ημο «rock bed». Πνυηεζηαζ βζα 

ιζα ζηνχζδ ζηφνςκ ηάης απυ ημ δάπεδμ ημο ζζμβείμο (υηακ ημ ηηίνζμ εδνάγεηαζ ζημ 

έδαθμξ) ζηδκ μπμία δζμπεηεφεηαζ μ εενιυξ αέναξ ημο εενιμηδπίμο (εζηυκα 5.19).  Σα 

ζηφνα έπμοκ δζάιεηνμ 7-17cm χζηε κα αθήκμοκ ιεηαλφ ημοξ ανηεηά ηεκά βζα ηδκ 

ηοηθμθμνία ημο αένα. Ο εενιυξ αέναξ ημο εενιμηδπίμο μδδβείηαζ ζημ πχνμ ηςκ 

ζηφνςκ απμδίδεζ ηα εενιζηά ημο θμνηία ζ’ αοηά εενιαίκμκηαξ ηα, ρφπεηαζ ηαζ 

μδδβείηαζ λακά ζημ εενιμηήπζμ, υπμο εενιαίκεηαζ πάθζ ηαζ δζμπεηεφεηαζ εη κέμο ζημ 

πχνμ ηςκ ζηφνςκ. Σμ ηφηθςια αοηυ θεζημονβεί ζε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ δθζμθάκεζαξ ιε 

νμή, δ μπμία ςξ έκα ζδιείμ είκαζ θοζζηή θυβς άκςζδξ, απυ έκα ζδιείμ ηαζ ιεηά 

βίκεηαζ ελακαβηαζιέκδ, απαζηεί δδθαδή ηάπμζμ οπμαμδεδηζηυ ιδπακζηυ ζφζηδια π.π. 

ιζηνμί ακειζζηήνεξ. Δηηυξ απυ ημ rock bed, ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ πμζηίθεξ ιέεμδμζ 

εένιακζδξ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ απυ ημκ αένα ημ εενιμηδπίμο υπςξ π.π. δ εένιακζδ 

ημο δαπέδμο ημο οπενηείιεκμο μνυθμο ή άθθεξ πμο ιπμνεί κα ζηεθηεί ζηδκ ηάεε 

εζδζηή πενίπηςζδ μ ζπεδζαζηήξ ημο ηηζνίμο. [6] 

 

Δζηυκα 5.19:  Σμ ηφηθςια εενιμφ ροπνμφ αένα ιεηαλφ εενιμηδπίμο ηαζ rock bed. 
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Πθεμκεηηήιαηα/ιεζμκεηηήιαηα εενιμηδπίμο 

Πθεμκεηηήιαηα 

 Γδιζμονβείηαζ πνυζεεημξ ηαημζηήζζιμξ πχνμξ ιε ιζηνυ ηυζημξ 

 Γδιζμονβείηαζ πχνμξ βζα ηδκ ηαθθζένβεζα θοηχκ. 

 Λεζημονβεί ςξ θνάβια εενιζηχκ απςθεζχκ ημο οπυθμζπμο ηηζνίμο  ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 

 Οζ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ ζημκ ηαημζηήζζιμ πχνμ είκαζ ιζηνέξ. 

Μεζμκεηηήιαηα 

 Ζ εενιζηή απυδμζδ επδνεάγεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημ ζπεδζαζιυ ηαζ βζ’ 

αοηυ είκαζ δφζημθμ κα πνμαθεθεεί. 

 Τπάνπεζ ηίκδοκμξ οπενεένιακζδξ, ζδίςξ ημ ηαθμηαίνζ ακ δε θδθεμφκ ηα 

απαναίηδηα ιέηνα δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ αενζζιμφ. [42] 

5.3.2 Ζθζαηυ αίενζμ  

                      
Δζηυκα 5.20: Σμ δθζαηυ αίενζμ. [47] 

Αίενζμ υπςξ μνίγεηαζ ζήιενα απυ ημκ Γεκζηυ Οζημδμιζηυ Κακμκζζιυ, είκαζ ημ ιδ 

ζηεβαζιέκμ ηιήια ημο μζημπέδμο ή ημο ηηζνίμο πμο πενζαάθθεηαζ απυ υθεξ ηζξ πθεονέξ 

ημο απυ ημ ηηίνζμ ή ηα ηηίνζα ημο μζημπέδμο. Χξ Ζθζαηυ αίενζμ κμείηαζ ημ αίενζμ ημ 

μπμίμ θένεζ βοάθζκδ επζηάθορδ ζηδκ μνμθή ημο . Ζ δθζαηή εκένβεζα ζοθθέβεηαζ απυ ημ 

βοάθζκμ ζημζπείμ ηδξ μνμθήξ, ζοζζςνεφεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ημο αζενίμο ηαζ 

ιένμξ ηδξ ιεηαθένεηαζ ζημοξ πενζαάθθμκηεξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο ιέζς 

ηςκ ακμζβιάηςκ ημο, εκχ ιένμξ απμεδηεφεηαζ ζηα δμιζηά ζημζπεία. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ημ δοκαιζηυ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ηςκ αίενζςκ πμο 

ααζίγμκηαζ ζε παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα έπεζ ακαηαθοθεεί εη κέμο ηαζ έπεζ 
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εθανιμζηεί πνμξ εκενβεζαηυ υθεθμξ, ζδζαίηενα ζε αυνεζα βεςβναθζηά πθάηδ, ζοκήεςξ 

ζε βναθεία, ηηίνζα, λεκμδμπεία ηαζ ειπμνζηά ηέκηνα. 

Έκα αίενζμ απμηεθμφιεκμ απυ οαθμζηάζζα, ιαξ επζηνέπεζ κα αολήζμοιε ηα ιεβέεδ ηςκ 

βοάθζκςκ επζθακεζχκ ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ εα οπάνπεζ άιεζδ μπηζηή επαθή ιε ημ αίενζμ, 

αθθά ηαζ ημ θςξ ημ μπμίμ εζζένπεηαζ ζημ ηηίνζμ ιέζς αοημφ. Έηζζ, αεθηζχκμκηαζ μζ 

δοκαηυηδηεξ βζα θοζζηυ θςηζζιυ ηαηά ηδ δζάνηεζα  ηδξ διέναξ ημ μπμίμ ιπμνεί κα 

ακηζηαηαζηήζεζ ημ δθεηηνζηυ θςξ ζε αοημφξ ημοξ πχνμοξ, εκχ ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηζξ 

απχθεζεξ εένιακζδξ απυ μθυηθδνμ ημ ηηίνζμ. 

                                                                      

 

Δζηυκα 5.21: Ζ θεζημονβία ημο δθζαημφ αίενζμο [31] 

Πανυθα αοηά, πνέπεζ κα δζαζθαθίζμοιε υηζ δ οπενεένιακζδ ημ ηαθμηαίνζ ζημ αίενζμ 

ημο ηηζνίμο ή ζημ ίδζμ ημ ηηίνζμ δεκ ζοιααίκεζ. Δάκ ημ ηηίνζμ ρφπεηαζ ιδπακζηά έκα 

οπένεενιμ αίενζμ εα αφλακε ημ ηυζημξ ρφλδξ. Γζα κα ελαζθαθζζηεί δ ανπζηή 

θεζημονβία ημο ακμζπημφ πχνμο ηαζ κα δζαηδνδεμφκ ηα θοζζηά μθέθδ εα πνέπεζ κα 

ηδνδεμφκ ηα αηυθμοεα ζδιεία : 

1. Κάεε πνμζπάεεζα πνέπεζ κα βίκεζ βζα ηδ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ δζαεέζζιςκ 

επζπέδςκ θοζζημφ θςηζζιμφ, πνδζζιμπμζχκηαξ  ακαηθαζηζηέξ επζθάκεζεξ ηαζ 

«δζαοβείξ» οαθμπίκαηεξ βζα ηδκ μνμθή ημο αίενζμο. 

2. Να ελεηάζμοιε ηδ δοκαηυηδηα πανμπήξ θνέζημο αένα ζημ αίενζμ ηαζ ηδ πνμ-

εένιακζδ ημο αένα βζα ημ ηονίςξ ηηίνζμ ηαηά ηδ πενίμδμ ημο πεζιχκα. 

3. Ζ πνυαθερδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ζηζάζηνςκ ηαζ ζοζηήιαημξ αενζζιμφ βζα ηδκ 

πνήζδ ημο ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ. [46,48,49] 

Ζ θεζημονβία ημο αίενζμο ημκ πεζιχκα 

Καηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ εα οπάνπεζ ιζα αλζμζδιείςηδ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ζημ πχνμ, (αηυια ηαζ πςνίξ ιδπακζηά ιέζα εένιακζδξ). Σμ ιέβεεμξ ηδξ αφλδζδξ 

αοηήξ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ, υπςξ: δ ακαθμβία ηςκ ελςηενζηχκ 

επζθακεζχκ ημο αίενζμο ηαζ ημο πχνμο ημο ηηζνίμο πμο πνμζηαηεφεζ, δ εενιζηή 

ιεηάδμζδ ηςκ δζαπςνζζηζηχκ ημίπςκ ημο ηηζνίμο, υπςξ ηαζ  μ πνμζακαημθζζιυξ ηαζ δ 

ηθίζδ ημο οαθμπίκαηα ημο αίενζμο (δ δζαεεζζιυηδηα πχνμο βζα ηδκ αφλδζδ ημο 

δθζαημφ ηένδμοξ). 
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H αολδιέκδ εενιμηναζία εα έπεζ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδ πνδζζιυηδηα ημο πχνμο.  

Γζα πανάδεζβια, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ εα είκαζ ανηεηά ορδθή βζα ηδ πνήζδ 

ημο πχνμο ημο αίενζμο ςξ πχνμ ηοηθμθμνίαξ ηαζ δζαιμκήξ. Αθθά δ εενιμηναζία ημο 

αένα δεκ είκαζ δ ιυκδ πενζααθθμκηζηή πανάιεηνμξ πμο επδνεάγεζ ηδ πνδζζιυηδηα ημο 

αίενζμο. Ζ  ηίκδζδ ημο αένα εα ιεζςεεί ζπεδυκ ζημ ιδδέκ ημ μπμίμ εα επδνεάζεζ ηδκ 

επμπζαηή αθθαβή πενζζζυηενμ απυ υ, ηζ δ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ απυ ιυκδ ηδξ. 

Σέθμξ, έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ  μ μπμίμξ εα έπεζ ζδιακηζηή επίδναζδ ζηδκ απυθαοζδ 

ημο πχνμο απυ ημοξ ηαημίημοξ είκαζ δ δζείζδοζδ ημο άιεζμο δθζαημφ θςηυξ. Αοηυ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ πναβιαηζηήξ εενιμηναζίαξ πανέπεζ 

ροπμθμβζηυ υθεθμξ. Ο ααειυξ δζείζδοζδξ ημο δθζαημφ θςηυξ επδνεάγεηαζ ηονίςξ απυ 

ηδ βεςιεηνία ημο αίενζμο. Χζηυζμ, δ εοθάκηαζηδ πνήζδ ηςκ επζθακεζχκ ηαενέθηδ ηαζ 

ηα ακηακαηθαζηζηά πανάεονα εα ιπμνμφζακ κα θςηίζμοκ ιένδ ημο ηηζνίμο πμο μζ 

δθζαπηίδεξ δεκ ιπμνμφκ κα θεάζμοκ.  

Ζ θεζημονβία ημο αίενζμο ημ ηαθμηαίνζ 

Σμ ηαθμηαίνζ μ ηφνζμξ πνμαθδιαηζζιυξ είκαζ δ απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ ημο 

αίενζμο. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ είκαζ δφζημθμ κα ιεζςεεί δ εενιμηναζία ημο 

αένα ζημ αίενζμ ηάης απυ ηδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ακ ηαζ αοηυ ιπμνεί κα είκαζ 

δοκαηυ ημ πνςί, ιεηά ημκ ελαενζζιυ ζηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, υηακ δ εενιμηναζία ημο 

αένα είκαζ ηάης απυ ημκ διενήζζμ ιέζμ υνμ. Χζηυζμ, είκαζ δοκαηυκ κα πανέπεηαζ 

ζηζά, αθμφ ημ αίενζμ έπεζ ιζα δμιή πάκς ζηδκ μπμία εα ιπμνμφκ κα εβηαηαζηαεμφκ 

ηζκδηά ζηίαζηνα. Ζ ζηίαζδ πνμζθένεζ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ απυ ηδ ζηζβιή πμο 

εζζένπμκηαζ ζημ αίενζμ (ή αηυια ηαζ πνζκ, ιε ελςηενζηέξ ζοζηεοέξ), αμδεχκηαξ έηζζ 

ζηδκ απμθοβή ζοζζχνεοζδξ ηδξ  εενιυηδηαξ. Ο ζοκδοαζιυξ ηδξ ζηίαζδξ ηαζ 

αενζζιμφ ιπμνεί κα ηναηήζεζ ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ιε αηνίαεζα 3K ή 4Κ  

πάκς απυ ηδ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ (Δζηυκα 5.22). Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ δ 

πνήζδ ηςκ ηζκδηχκ ζηίαζηνςκ ιαξ επζηνέπεζ ηδ πνήζδ ημοξ δ ιδ ακάθμβα ιε ηδκ 

επμπή, ηδκ χνα, ηδκ δθζμθάκεζα ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο πχνμο πνήζδξ. [48,49] 
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Δζηυκα 5.22 : ηίαζδ ηαζ αενζζιυξ βζα ηδκ απμθοβή αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ [49] 

Πθεμκεηηήιαηα/ιεζμκεηηήιαηα ημο δθζαημφ αίενζμο 

Πθεμκεηηήιαηα 

 Ζ πνμζηαζία απυ ημ ηνφμ ηαζ ημκ οβνυ ηαζνυ ηςκ διζ-οπαίενζςκ πχνςκ. 

 Ζ ιεηαηνμπή ηςκ ακμζπηχκ βδπέδςκ ζε πνμζηαηεουιεκμοξ  πχνμοξ, ηα μπμία   

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηοηθμθμνία,  ακαροπή, ςξ  εζηζαηυνζα ή 

αηυιδ  ηαζ ζηα κμζμημιεία.  

 Ζ δοκαηυηδηα πνήζδξ ημο αίενζμο ςξ έκα ιέζμ εένιακζδξ ημο αένα. 

 Ζ ιείςζδ ηδξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ απυ ηζξ επζθάκεζεξ ημο  ηηζνίμο μζ μπμίεξ 

πςνίξ ημ δθζαηυ αίενζμ εα ήηακ εηηεεεζιέκεξ ζε παιδθέξ εενιμηναζίεξ ημ 

πεζιχκα. 

 H ιείςζδ ημο ηυζημοξ ζοκηήνδζδξ ζε υρεζξ ημο ηηζνίμο μζ μπμίεξ πςνίξ ημ 

αίενζμ εα  εηηίεμκηακ ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 

 Ζ εκίζποζδ ηδξ πνήζδξ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ, έηζζ χζηε βζα ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ ημο έημοξ κα ιδκ απαζηείηαζ  δθεηηνζηυξ θςηζζιυξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ. 

 Ζ πανμπή ιεβάθςκ ηαζ εκηοπςζζαηχκ ηήπςκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο.  

Μεζμκεηηήιαηα 

 Ζ αφλδζδ ημο ηζκδφκμο πονηαβζάξ. 

 Ζ πανμπή αενζζιμφ ζε πχνμοξ μζ μπμίμζ εα ήηακ εηηεεεζιέκμζ ζημκ αένα ημο 

θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. 

 Ζ απχθεζα ημο θςηυξ ηδξ διέναξ ζηα δςιάηζα δίπθα ζε αοθέξ, πμο 

πνμηαθείηαζ απυ ηζξ δμιέξ μνμθήξ. 
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 Σμ ηυζημξ ηςκ οαθμπζκάηςκ. 

 Ο ηίκδοκμξ οπενεένιακζδξ. [49] 

 

 

5.4 Δπζθμβή δθζαηχκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ  ζηδκ λεκμδμπεζαηή 

ιμκάδα 

Ζ επζθμβή ημο παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ 

ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ. 

*Έηζζ, πανμοζζάγμκηαζ μνζζιέκα ηθζιαηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ημο Δθθδκζημφ (Β.Γ.Π 37° 44’) 

βζα ηδκ μπμία ανέεδηακ πθδνμθμνίεξ. Σμ Δθθδκζηυ ανίζηεηαζ πθδζίμκ ημο Παθαζμφ Φαθήνμο (Β.Γ.Π. 

37°55’) ζημ μπμίμ ιεθεηάηαζ ημ λεκμδμπείμ ηαζ δεκ πνμηφπημοκ μοζζαζηζηέξ δζαθμνέξ.  

 

Γζαβναιια 5.4: Καηακμιή εενιμηναζίςκ ιέζα ζημ πνυκμ (ιέβζζηδ, ιεζδ ηαζ εθάπζζηδ) [50] 
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Γζαβναιια 5.5: Καηακμιή πμζμζημφ ιέζδξ ιδκζαίαξ οβναζίαξ ιέζα ζημ πνυκμ [50] 

 

Απυ ηα παναπάκς δζαβνάιιαηα δζαθαίκεηαζ πςξ δ πενζμπή ακηζιεηςπίγεζ γεζηά ηαζ 

λδνά ηαθμηαίνζα ιε ιεβάθδ δθζμθάκεζα ηαεχξ ηαζ ήπζμοξ ηαζ οβνμφξ πεζιχκεξ. [50] 

Πένακ ηςκ ηθζιαηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πενζμπήξ, δ θεζημονβζηυηδηα ημο ηηζνίμο 

ηαζ ηα ακαιεκυιεκα εκενβεζαηά απμηεθέζιαηα ζε ζοκδοαζιυ ιε ημ ηυζημξ ηαζ ηδκ 

απυζαεζδ ηδξ επζπθέμκ δαπάκδξ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επζθμβή ηςκ Ζ.Π.. 

οκήεδξ πναηηζηή είκαζ κα ζοκοπάνπεζ ημ ζφζηδια ημο άιεζμο ηένδμοξ, ημ μπμίμ είκαζ 

απαναίηδημ ηαζ βζα ημ θοζζηυ θςηζζιυ, ιαγί ιε ηάπμζμ απυ ηα άθθα παεδηζηά 

ζοζηήιαηα. [42] Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηαζ ηδ θεζημονβία ημο 

πανυκημξ ηηζνίμο ςξ ιζα λεκμδμπεζαηή ιμκάδα δ μπμία μθείθεζ κα ελοπδνεηεί μνζζιέκεξ 

ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή επζθέβμκηαζ μζ 

αηυθμοεεξ πναηηζηέξ: 

5.4.1 Νυηζα ακμίβιαηα ηαζ εενιζηή ιάγα 

πεδζαζδ ζζμβείμο 

Λυβς ηδξ φπανλδξ εζηζαημνίμο, ηαθεηένζαξ-θμοαβζέ ηα μπμία πνέπεζ κα έπμοκ εέα ηαζ 

κα ιδκ πενζηνζβονίγμκηαζ απυ ημίπμοξ, ημπμεεημφκηαζ ακμίβιαηα ζηδκ ιπνμζηζκή κυηζα 

υρδ ημο ηηζνίμο ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ οθζηυ ημ βοαθί μφηςξ χζηε κα ελοπδνεημφκηαζ 

δφμ ακάβηεξ:  1. Ζ ακάβηδ ηςκ πεθαηχκ βζα εέα πνμξ ηδ εάθαζζα ηαζ ημκ ηήπμ ζε 

αοημφξ ημοξ πχνμοξ υπςξ ηαζ  2. Ο θοζζηυξ θςηζζιυξ ηαζ ηα δθζαηά ηένδδ ηςκ δομ 

αοηχκ πχνςκ. 

Έηζζ, ζηδκ πνυζμρδ ημο ηηζνίμο ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ημ κυημ ηαηαζηεοάγεηαζ 

ζοκεπυιεκδ ηγαιανία απυ ημ θμοαβζέ πνμξ ηδ νεζερζυκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζημ 

εζηζαηυνζμ. Σμ ιήηδ ηςκ βοάθζκςκ επζθακεζχκ είκαζ 22,45m ζημ θμοαβζέ ηαζ 22,45m 

ζημ εζηζαηυνζμ ηαεχξ ηαζ άθθα 3,65*2=7,30m ζηδκ υρδ ηδξ νεζερζυκ. Σμ ζοκμθζηυ 

ειααδυ ηδξ βοάθζκδξ επζθάκεζαξ είκαζ 52,2*3,65=190,53m
2
. ημ πχνμ ημο θμοαβζέ-

ηαθεηένζα ηαζ ζημ εζηζαηυνζμ εα πνδζζιμπμζδεμφκ πανάεονα ηφπμο θοζανιυκζηα χζηε 
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κα δζαζθαθίγεηαζ μ επανηήξ αενζζιυξ ηςκ αζεμοζχκ. Οζ οαθμπίκαηεξ εα επζθεβμφκ απυ 

ηδκ ηαηδβμνία  Π8 παιδθήξ εηπειρζιυηδηαξ  Low-e (4-12-4) ιε βέιζζια αένζμ ανβυ 

ζημ δζάηεκμ πχνμ ιεηαλφ ηςκ δφμ οαθμπζκάηςκ βζα ημοξ πχνμοξ εηηυξ ηδξ νεζερζυκ. 

Έηζζ, αεθηζζημπμζείηαζ δ απυδμζδ ημο πχνμο ηαεχξ ειπμδίγμοκ ηαηά 70% ηδκ 

οπενζχδδ αηηζκμαμθία κα εζζένπεηαζ πνμξ ημ ηηίνζμ. Δπζπθέμκ, οπάνπεζ ιείςζδ ηςκ 

ηενδχκ ημ ηαθμηαίνζ αθθά ηαζ ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ημκ πεζιχκα. Μεθέηεξ 

έδεζλακ πςξ ιε ηδ πνήζδ παναεφνμο ηφπμο Π8 ιεζχκμκηαζ μζ ακάβηεξ ζε ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ ζημ 76%. [33] 

ημ πχνμ ηδξ νεζερζυκ εα πνδζζιμπμζδεμφκ δζπθμί οαθμπίκαηεξ εενιμπνςιζημί 

(θυβς ιδ φπανλδξ ελςηενζημφ μνζγυκηζμο ζηζάζηνμο). Οζ εενιμπνςιζημί οαθμπίκαηεξ 

έπμοκ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ μζ μπμίεξ ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ηδκ ελςηενζηή 

εενιμηναζία. Έηζζ, ηαεχξ αολάκεηαζ δ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ 

ιεηααάθθμκηαζ απυ δζαθακείξ ζε βαθαηηυπνςιμζ ιεζχκμκηαξ ηα επίπεδα αηηζκμαμθίαξ 

πμο εζζένπμκηαζ ζημ ηηίνζμ. 

Σα κυηζα ακμίβιαηα είκαζ επζαεαθδιέκα βζα ημοξ θυβμοξ πμο πνμακαθένεδηακ αθθά ηαζ 

βζα κα ελοπδνεηδεεί ημ ανπζηεηημκζηυ ζπέδζμ. Με ηδ πνήζδ, υιςξ, αοημφ ημο ηφπμο 

οαθμπίκαηα ηαζ ιε ηδ εενιζηή ιάγα πμο πανέπεζ ημ δάπεδμ, ηα ημζπία ηαζ ηα 

οπμζηοθχιαηα  ηαηαζηεοαζιέκα απυ ιπεηυ ιε εενιμπςνδηζηυηδηα 1680-2500 kJ/m
3 

°C αθθά ηαζ μζ ημίπμζ ημο ηηζνίμο μζ μπμίμζ απμηεθμφκηαζ απυ ημφαθα ιε 

εενιμπςνδηζηυηδηα (1200 kJ/m
3 

°C) επζηοβπάκεηαζ ημ ελήξ απμηέθεζια: δ απαναίηδηδ 

πμζυηδηα αηηζκμαμθίαξ εζζένπεηαζ ζημ πχνμ πνμζθένμκηαξ μπηζηή ηαζ εενιζηή 

άκεζδ πςνίξ υιςξ κα δδιζμονβμφκηαζ θαζκυιεκα οπενεένιακζδξ ημ ηαθμηαίνζ, δ 

αηηζκμαμθία απμεδηεφεηαζ ζηδ εενιζηή ιάγα ημο πχνμο ηαζ ηαηά ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ 

επακεηπέιπεηαζ αολάκμκηαξ ηαηά ημ δοκαηυ ηδ εενιμηναζία.  

πεδζαζδ οπμθμίπςκ μνυθςκ 

ηα κυηζα δςιάηζα απυ ημκ 1
μ
 έςξ ημκ 5

μ
 υνμθμ εα ημπμεεηδεμφκ ζονυιεκα ζοζηήιαηα 

ιε ημφθςια αθμοιζκίμο ίδζμο ηφπμο οαθμπίκαηα παιδθήξ εηπειρζιυηδηαξ  Low-e 

(4-12-4) ιε βέιζζια αένζμ ανβυ ζημ δζάηεκμ πχνμ ιεηαλφ ηςκ δφμ οαθμπζκάηςκ μφηςξ 

χζηε κα απμηναπεί δ είζμδμξ αολδιέκδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζημ πχνμ. Αημθμφεςξ, 

ηα αμνζκά δςιάηζα έπμοκ άιεζδ ακάβηδ αλζμπμίδζδξ ημο δθζαημφ ηένδμοξ έηζζ 

ημπμεεηείηαζ πάθζ μ ίδζμξ ηφπμξ οαθμπίκαηα ιε ζηυπμ ηδ ιείςζδ ιεηαθμνάξ ηδξ 

εενιυηδηαξ απυ ημκ εζςηενζηυ πχνμ πνμξ ημκ ελςηενζηυ πενζαάθθμκηα πχνμ αοηή ηδ 

θμνά. 

5.4.2 οζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ 

 

Λυβς ηδξ πνήζδξ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδξ ακάβηδξ εηιεηάθθεοζδξ ιε ακμίβιαηα υθδξ ηδξ 

πνυζμρδξ (δ μπμία ζοιπίπηεζ ηαζ ιε ηδ κυηζα υρδ ημο ηηζνίμο) δ πνήζδ ημίπςκ 

εενιζηήξ απμεήηεοζδξ αθθά ηαζ εενιμζζθςκζημφ πακέθμο δεκ είκαζ δοκαηή ηαεχξ 

απαζημφκ έκα ζηακμπμζδηζηυ πμζμζηυ κυηζςκ ζοιπαβχκ επζθακεζχκ. 

Απυ ημοξ δθζαημφξ πχνμοξ ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε πςξ μζ πχνμζ ημο εζηζαημνίμο 

αθθά ηονίςξ ημο θμοαβζέ-ηαθεηένζαξ θεζημονβμφκ ςξ εενιμηήπζμ, ζηδκ ηαηδβμνία 
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ηςκ κυηζςκ διζοπαίενζςκ πχνςκ εκζςιαηςιέκςκ ζημ ηηίνζμ πμο ζηδ κυηζα πθεονά 

ημοξ θένμοκ ημφθςια (Δζηυκα 5.28). Σμ εενιμηήπζμ αοηυ θεζημονβεί υπςξ ακαθέναιε 

παναπάκς, ιε ηδ δζμπέηεοζδ ημο γεζημφ αένα ζημ οπυθμζπμ ηηίνζμ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, 

ημ θμοαβζέ ιπμνεί κα πνμζθένεζ εενιζηά μθέθδ ζηδκ αίεμοζα ζοκεδνζάζεςκ ιέζς ημο 

ημίπμο εενιζηήξ ιάγαξ πμο ηα δζαπςνίγεζ . Έηζζ, εενιαίκεηαζ μ πχνμξ ημο εενιμηδπίμο 

(θμοαβζέ) ηαζ ιεηά απυ μνζζιέκεξ χνεξ (πενίπμο έλζ) ιπμνεί κα δχζεζ ηδ εενιυηδηα 

πμο εζζέπναλε ζηδκ αίεμοζα ηςκ ζοκεδνίςκ. Γζα πμθθαπθά μθέθδ δ ηαηαζηεοή εκυξ 

ζοζηήιαημξ εονίδςκ ζημ δζαπςνζζηζηυ ημίπμ εκζζπφεζ ηδκ δζαδζηαζία. Καη’ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ζηδκ ορδθυηενδ γχκδ ημο ημίπμο ηαηαζηεοάγεηαζ ιζα ζεζνά εονίδςκ. 

Ακηίζημζπδ ζεζνά εονίδςκ ηαηαζηεοάγεηαζ ηαζ ζηδ παιδθυηενδ γχκδ ημο, ημκηά ζημ 

δάπεδμ. Ο εενιυξ αέναξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ ακχηενδ γχκδ ημο θμοαβζέ 

εζζένπεηαζ απυ ηζξ άκς εονίδεξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ. Ο ροπνυξ αέναξ πμο 

ζοβηεκηνχκεηαζ πάκς ζημ δάπεδμ ημο εζςηενζημφ πχνμο ηζκείηαζ ιέζς εονίδςκ ηδξ 

ηαηχηενδξ γχκδξ πνμξ ηα έλς βζα κα ακηζηαηαζηήζεζ ημκ εενιυ αένα πμο έπεζ θφβεζ. 

Έηζζ, εενιαίκεηαζ ιε ηδ ζεζνά ημο, ηζκείηαζ πνμξ ηα πάκς ηαζ εζζένπεηαζ πάθζ ζημ 

ηηίνζμ. Σμ ηφηθςια δζαηυπηεηαζ ηδ κφπηα ιε ημ ζθνάβζζια ηςκ εονίδςκ ηδξ ηαηχηενδξ 

γχκδξ πμο είκαζ πζμ πνμζζηέξ. Πνμζμπή πνεζάγεηαζ ηαηά ηζξ εενζκέξ ιένεξ χζηε κα ιδκ 

θεζημονβεί ημ θμοαβζέ ηδκ χνα ηδξ εένιακζδξ έηζζ χζηε κα ιδκ δδιζμονβδεμφκ 

αζζεήιαηα δοζθμνίαξ ζημοξ πεθάηεξ (Γζάβναιια 5.4 ιέζδ εενιμηναζία ημκ Αφβμοζημ 

28°C). Σέθμξ, απαναίηδημξ αενζζιυξ πνεζάγεηαζ βζα κα ιεζςεμφκ ηα εενιζηά θμνηία 

ζημκ πχνμ αοηυ. Έηζζ, ημ οαθμζηάζζμ πνμζθένεζ ζοκεπυιεκα ακμίβιαηα επζηνέπμκηαξ 

ζημκ απαζημφιεκμ αένα κα εζζέθεεζ εκηυξ ημο πχνμο. Με ηδκ ίδζα θμβζηή εα ιπμνμφζε 

κα θεζημονβήζεζ ηαζ ημ εζηζαηυνζμ, υιςξ, ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ οπάνπμοκ δοζημθίεξ 

υπςξ δ ζοπκή πνήζδ ημο πχνμο ημο εζηζαημνίμο (πνςί-ιεζδιένζ-ανάδο) αθθά ηαζ πςξ 

μ πχνμξ πμο εα θάαεζ ηα εενιζηά μθέθδ (δ ημογίκα) ακαπηφζζεζ ελ’ αζηίαξ ηςκ 

ζοζηεοχκ ιαβεζνζηήξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ απυ ιυκδ ηδξ. Έηζζ, θμζπυκ, δεκ 

ηαηαζηεοάγμκηαζ εονίδεξ ηαζ βίκεηαζ πνμζπάεεζα δ εενιυηδηα πμο ζοβηεκηνχκεηαζ 

ζημκ πχνμ κα δζμπεηεφεηαζ εθεβπυιεκα πνμξ ημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ζοκήεςξ ιέζς 

ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ ηςκ ιδπακζηχκ ιέζςκ ρφλδξ. ε ηάεε πενίπηςζδ πνεζάγεηαζ 

αολδιέκδ πνμζμπή ζημοξ κυηζμοξ πχνμοξ ιε πμθθά ακμίβιαηα  ηαζ ζςζηή πνήζδ ηςκ 

παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ηςκ ζηίαζηνςκ ηαζ  ηςκ ιδπακζηχκ ιέζςκ 

ρφλδξ/εένιακζδξ βζαηί είκαζ εφημθμ κα δδιζμονβδεμφκ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ 

θαζκυιεκα εάιαςζδξ. [24] 
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Δζηυκα 5.23: Θενιμηήπζμ εκζςιαηςιέκμ ζημοξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο (ηαημζηία ζημ Πακυναια 

Θεζζαθμκίηδξ) [21] 

Σμ δθζαηυ αίενζμ απμηεθεί έκα παεδηζηυ ζφζηδια ημ μπμίμ πνδζζιμπμζήεδηε ζημ 

λεκμδμπείμ ηαζ είκαζ ιζα ηαηαζηεοή δ μπμία παναηδνείηαζ ζοπκά ζε λεκμδμπεία. Ο 

θυβμξ εηηυξ απυ ηα εκενβεζαηά μθέθδ είκαζ δ ακάβηδ βζα δζαιμκή. Ο πχνμξ βφνς απυ 

ημ αίενζμ είκαζ άιεζα ακαβηαίμξ ηαζ μ πχνμξ ημο αίενζμο είκαζ έκαξ επζπθέμκ πχνμξ 

ζοκοθαζιέκμξ ιε ηδκ ζδζυηδηα ημο ηηζνίμο, μ μπμίμξ δδιζμονβεί ιζα εζηυκα εκυηδηαξ 

ημο πχνμο αθθά ηαζ εκυηδηαξ ιε ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ.  

Καηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ εα οπάνπεζ ιζα ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημκ 

εονφηενμ ημζκυπνδζημ πχνμ ημο λεκμδμπείμο ιεζχκμκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα ιδπακζηά 

ιέζα εένιακζδξ. Δπζπθέμκ, δ δζείζδοζδ ημο άιεζμο δθζαημφ θςηυξ πνμζδίδεζ θοζζηυ 

θςηζζιυ ζημ πχνμ. Έηζζ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ αθθά ηαζ ημ ανπζηεηημκζηυ εκδζαθένμκ εκυξ αίενζμο ακαααειίγεηαζ ημ 

ηηίνζμ ιε πμθθαπθά μθέθδ, εκενβεζαηά ηαζ αζζεδηζηά. 

 

Καηά ηδ εενζκή πενίμδμ, υιςξ, απαναίηδηδ είκαζ δ ζηίαζδ υπςξ ηαζ μ αενζζιυξ. Έηζζ, 

ιέζς εζδζημφ ηφπμο οαθμπίκαηα μ υπμζμξ πενζβνάθεηαζ παναηάης ηαζ δθεηηνζημφ 

ζοζηήιαημξ πμο επζηνέπεζ ημ άκμζβια ηαζ ημ ηθείζζιμ ημο αίενζμο ακάθμβα ηδκ χνα 

ηδξ διέναξ ηαζ ηδκ επμπή, επζηνέπεηαζ κα εζζένπεηαζ αέναξ απυ ημ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ ιεζχκμκηαξ ηα ορδθά εενιζηά θμνηία πμο εκδέπεηαζ κα ακαπηοπημφκ.  

Δπζθέβεηαζ, θμζπυκ, δ ηαηαζηεοή εκυξ αίενζμο επζθάκεζαξ 125 m
2
  υπμο ημπμεεηείηαζ δ 

νεζερζυκ ημο λεκμδμπείμο ζε ηοηθζηυ ζπήια ηαζ έκαξ ιζηνυξ εζςηενζηυξ ηήπμξ 33,5 

m
2 

ιε θοηά εζςηενζημφ πχνμο ηα μπμία εοδμηζιμφκ ζε δθζαγυιεκεξ εέζεζξ υπςξ: 

πμθφπνςιδ αζπζκηίζηνα, βημογιάκζα ηαζ ανζέγζα ιε πνάζζκα θφθθα ηαζ (Δζηυκεξ 5.24, 

5.25). Σα μθέθδ εκυξ εζςηενζημφ ηήπμο εηηυξ απυ αζζεδηζηά είκαζ ηαζ υηζ ιε ηάπμζεξ 

θεζημονβίεξ ημοξ υπςξ δ ελαηιζζμδζαπκμή ιεζχκμοκ ηδ εενιμηναζία ημο πχνμο βφνς 
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απυ αοηά, επζπθέμκ μζ ζηυκεξ πνμζημθθχκηαζ ζηα θφθθα ημοξ ηαζ ζοκεζζθένμοκ ζηδ 

δδιζμονβία εκυξ οβζμφξ πενζαάθθμκημξ. [52] 

ημοξ οπενηείιεκμοξ μνυθμοξ ημο ζζμβείμο δδιζμονβείηαζ έκαξ δζάδνμιμξ πενζιεηνζηά 

ημο ηηζνίμο ιε ζηδεαίμ απυ βοαθί, υπμο ελοπδνεηεί ηζξ ακάβηεξ ηςκ πεθαηχκ βζα 

πνυζααζδ ζηα δςιάηζα ημοξ. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ημ λεκμδμπείμ απμηηά θοζζηυ 

θςηζζιυ ηαζ εκενβεζαηά ηένδδ απυ ηδ εενιζηή αηηζκμαμθία. 

 

Δζηυκα  5.24: Βνζέγζα [53] 

  

 

Δζηυκα 5.25: Γημογιάκζα [54] 

Γεςιεηνία αίενζμο 

Οζ ακαθμβίεξ ημο αίενζμο εα επδνεάζμοκ ημ πμζυ ημο άιεζμο θςηυξ πμο θηάκεζ ζημ 

πχνμ ημο αίενζμο. Ζ εονφηενδ ηαζ δ πζμ νδπή βεςιεηνία  ημο αίενζμο, έπεζ  ηαθφηενδ 

ζοκεζζθμνά ημο άιεζμο θςηυξ απυ ημκ μονακυ.  Σμ ζπήια ηδξ ηάημρδξ είκαζ επίζδξ 

ζδιακηζηυ εηηυξ ηαζ ακ ημ αίενζμ είκαζ νδπυ ηαζ πθαηφ. Χζηυζμ, δεδμιέκμο υηζ ημ φρμξ 

ημο ηηζνίμο αολάκεζ ηδκ ηαηακμιή ημο θςηυξ ηδξ διέναξ δ εζςηενζηή ακάηθαζδ 

βίκεηαζ υθμ ηαζ πζμ ζδιακηζηή ηαζ έκα απθμφζηενμ ηεηνάβςκμ ζπήια απμδίδεζ 

ηαθφηενα. Γζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ έηηαζδ οαθμζηαζίμο ζημ αίενζμ ηαζ δεδμιέκμ ημ φρμξ 

ηδξ ηαηαζηεοήξ, ημ πμζυ ημο θςηυξ ηδξ διέναξ ημ μπμίμ  θεάκεζ ζημ δάπεδμ ημο 

αίενζμο είκαζ 7% ορδθυηενμ ζε μνεμβςκζηυ αίενζμ απ’ υηζ ζε ηεηνάβςκμ (Γζάβναιια 
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5.6). Σμ ηεηνάβςκμ αίενζμ πνμζθένεζ ηέζζενζξ πθεονέξ ιε πενίπμο ίζμ θςηζζιυ, εκχ ημ 

μνεμβχκζμ αίενζμ πνμζθένεζ δφμ δζαθμνεηζηά επίπεδα θςηζζιμφ  ζηδκ πνυζμρδ. [49] 

Δπζθέβεηαζ θμζπυκ έκα ζπεδυκ ηεηναβςκζηυ ζπήια αίενζμο ιε δζαζηάζεζξ 11,91m ηαζ 

11,38m (ιε ιζα ιζηνή ηαιπφθςζδ), φρμοξ 1 m ιε εοεφβναιιδ επζθάκεζα, έηζζ χζηε κα 

έπμοιε ιζα μιμζυιμνθδ δζάποζδ ημο θςηυξ ζημ πχνμ (Πίκαηαξ 5.6). [49] Αηυια, 

επζθέβεηαζ ημ βοαθί ηςκ δζαδνυιςκ κα είκαζ διζδζαθακέξ χζηε κα ιδκ ακηακαηθά ημ 

θςξ ηαζ δδιζμονβμφκηαζ θαζκυιεκα ακηδθζάξ.  

 

Γζάβναιια 5.6: To θςξ ηδξ διέναξ ημ μπμίμ θηάκεζ απεοεείαξ ζημκ ηεθεοηαίμ υνμθμ ημο αίενζμο [49] 

 

Πίκαηαξ 5.6: Πμζμζηυ ιείςζδξ ηδξ διενήζζαξ απμδμπήξ θςηυξ βζα δζάθμνεξ ηαηαζηεοέξ μνμθήξ 

αίενζμο [49] 
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Πμζυηδηα οαθμπζκάηςκ αίενζμο 

Οζ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ηςκ οαθμπζκάηςκ επδνεάγμοκ ηδ πμζυηδηα ημο  

δθζαημφ θςηυξ υπςξ ηαζ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ημο θςηζζιμφ. 

Δπζθέβμοιε κα ημπμεεηήζμοιε δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ βζα ιείςζδ ηδξ εζζενπυιεκδξ 

αηηζκμαμθίαξ αθθά ηαζ βζα ηδκ πανμπή θοζζημφ αενζζιμφ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ. 

Δπζπθέμκ, εα βίκεζ πνήζδ ηςκ θεβυιεκςκ ¨έλοπκςκ βοαθζχκ¨ υπςξ είκαζ ηα 

θςημπνςιζηά ηςκ μπμίςκ μζ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα ιε ημ πμζυ ηδξ 

πνμζπίπημοζαξ ζε αοημφξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Έηζζ, δ  θςημδζαπεναηυηδηά ημοξ 

ιεζχκεηαζ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ηδξ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ ή μζ δθεηηνμπνςιζημί 

οαθμπίκαηεξ, ηςκ μπμίςκ μζ ζδζυηδηεξ (μπηζηά παναηηδνζζηζηά, δζαπεναηυηδηα) 

ιεηααάθθμκηαζ ιε ηδ δζμπέηεοζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ. Σεθζηχξ, δ ζηίαζδ ηαζ δ 

πμζυηδηα ηδξ εζζενπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ εα νοειίγεηαζ απυ αοηά.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: EIΓΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΣΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ ΚΑΗ ΘΔΡΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ 

ΚΣΗΡΗΟΤ    

ηδκ ηαηδβμνία αοηή, ακήημοκ ζοζηήιαηα ηαζ ηεπκζηέξ πμο ζημπυ έπμοκ κα ιεζχζμοκ 

ηα εενιζηά θμνηία πμο δέπεηαζ έκα ηηίνζμ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο εένμοξ. Σδκ πενίμδμ 

ημο ηαθμηαζνζμφ, πμο μζ ελςηενζηέξ εενιμηναζίεξ αολάκμκηαζ, οπάνπεζ ηίκδοκμξ 

οπενεένιακζδξ. Οζ αηηίκεξ ημο ήθζμο, δ δζείζδοζδ ημο εενιμφ ελςηενζημφ αένα ζημ 

ηηίνζμ ηαζ ηα εζςηενζηά ηένδδ απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ εκμίηςκ ηαζ ηζξ ζοζηεοέξ 

ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζε ιδ απμδεηηέξ ηαηαζηάζεζξ. Γζα κα επζηεοπεεί ιζα 

ζζμννμπδιέκδ εζςηενζηή εενιμηναζία, πνέπεζ κα θδθεμφκ ιζα ζεζνά απυ ιέηνα υπςξ : 

1. Ζθζμπνμζηαζία ιε ηαηάθθδθμ ζηζαζιυ, χζηε κα πνμθαιαάκμκηαζ μζ αηηίκεξ 

ημο ήθζμο απυ ηδ δζείζδοζδ ημοξ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ηαζ θφηεοζδ 

αθάζηδζδξ ζημ πενζαάθθμκηα πχνμ ηαζ ζηα δχιαηα. 

2. Φοζζηυξ Αενζζιυξ, πνμηεζιέκμο κα απμαάθθεηαζ μ ακεπζεφιδημξ εενιυξ 

αέναξ ηαζ κα ακηζηαείζηαηαζ απυ ηαεανυ ελςηενζηυ. 

3. Φοζζηή ρφλδ ηαζ δνμζζζιυξ, βζα κα ιεηαθένεηαζ δ πενίζζεζα εενιυηδηαξ 

απυ ημ ηηίνζμ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. [20,16] 

 

6.1 Ζθζμπνμζηαζία-ζηζαζιυξ 

Γζα ηα εθθδκζηά ηθζιαηζηά δεδμιέκα απαναίηδημξ είκαζ μ ζηζαζιυξ εζδζηά ημοξ ιήκεξ 

Ημφκζμ, Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ εκχ βζα ημοξ ιήκεξ Μάζμ, επηέιανζμ ηαζ Οηηχανζμ 

επζεοιδηυξ είκαζ μ ζηζαζιυξ ηαηά ηζξ ιεζδιανζκέξ χνεξ. Καηά ζοκέπεζα ηα δθζαηά 

ζοζηήιαηα ζηίαζδξ πνέπεζ κα πανέπμοκ απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία απυ ημκ ήθζμ ημ 

ηαθμηαίνζ, πςνίξ υιςξ κα πανειπμδίγμοκ ημκ δθζαζιυ ημο ηηζνίμο ημ πεζιχκα ή κα 

πενζμνίγμοκ ημκ θοζζηυ ημο θςηζζιυ. 

Ζθζμπνμζηαζία ηαζ ζηζαζιυξ ιπμνμφκ κα επζηεοπεμφκ απυ δζάθμνα ιέζα, υπςξ είκαζ 

ηα βεζημκζηά ηηίνζα, δ ημπμβναθζηή δζαιυνθςζδ ηαζ δ αθάζηδζδ ιε ημκ ηαηάθθδθμ 

ηφπμ δέκηνςκ ημπμεεηδιέκςκ ζηα ζδακζηά ζδιεία. οκήεςξ, ηα παναπάκς ιέζα δεκ 

είκαζ ανηεηά βζα κα απμηνέρμοκ ηδκ οπενεένιακζδ εκυξ ηηζνίμο. Έηζζ ημπμεεημφκηαζ 

ηάπμζα επζπθέμκ ιέηνα ζηίαζδξ ζηα ακμίβιαηα ημο ηηζνίμο.  

Γζα ηδκ επζθμβή ημο ηαηαθθδθυηενμο ζοζηήιαημξ δθζμπνμζηαζίαξ ηςκ ακμζβιάηςκ, ηα 

ααζζηά ηνζηήνζα πμο εα πνέπεζ κα θδθεμφκ οπυρδ είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ υρδξ, 

δ αζζεδηζηή ημο ηηζνίμο ηαζ δ ιμνθμθμβία ηςκ ακμζβιάηςκ, δ πνήζδ ημο πχνμο 

ακάθμβα ιε ημ ακ είκαζ ηαημζηία, ενβαζζαηυξ πχνμξ ηθπ., ηαεχξ ηζ μ πανάβςκ 

μζημκμιία ηδξ ηαηαζηεοήξ, ςξ ανπζηή επέκδοζδ ηαζ ςξ ηυζημξ θεζημονβίαξ.  

Δπίζδξ, ζςζηυ είκαζ κα ακαθένμοιε πςξ δ ζηίαζδ ηςκ ακμζβιάηςκ είκαζ απαναίηδηδ 

ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ηηζνίμο βζα κα απμθεοπεεί δ δζείζδοζδ ημο ήθζμο ηαζ δ 
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οπενεένιακζδ ημο πχνμο. Ζ ζηίαζδ είκαζ πενζζζυηενμ απμδμηζηή υηακ είκαζ 

ελςηενζηή, πνάβια ημ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ δ δθζαηή αηηζκμαμθία ειπμδίγεηαζ κα εζζέθεεζ 

ηαζ κα εβηθςαζζηεί ιέζς ηςκ οαθμπζκάηςκ ζημοξ πχνμοξ ηαζ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηαηά 

80-90% ηα δθζαηά ηένδδ. ε κέεξ ηαηαζηεοέξ, αοηή δ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο 

εενιζημφ θμνηίμ ιπμνεί κα επζηνέρεζ ηδκ ακάβηδ βζα ροηηζηυ ελμπθζζιυ κα ιεζςεεί 

ηαηά έκα ακάθμβμ πμζυ. Ζ ελμζημκυιδζδ ζημ ηυζημξ ελμπθζζιμφ βζα ηδκ ρφλδ ιπμνεί 

κα ακηζζηαειίζεζ ηα έλμδα βζα ηδ ζηίαζδ, ή έκα ιεβάθμ ιένμξ απυ αοηά. Πανάθθδθα, δ 

πνήζδ ηζκδηχκ ζηζάζηνςκ πανέπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα επζηοβπάκεηαζ ζηίαζδ ηςκ 

ακμζβιάηςκ υηακ είκαζ αοηυ απαναίηδημ, ακελάνηδηα απυ ηδκ επμπή ημο έημοξ. 

οκεπχξ, μ πζμ απμηεθεζιαηζηυξ ηνυπμξ ζηζαζιμφ, είκαζ δ πνήζδ ελςηενζηχκ 

ζηζάζηνςκ ιε ηζκδηέξ πενζίδεξ, μζ μπμίεξ υιςξ είκαζ ζδζαίηενα αηνζαέξ. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ, πνμηζιάηαζ ζηαεενή ελςηενζηή ζηίαζδ πμο ζοκδοάγεηαζ ιε εζςηενζηά ζηυνζα 

πμο θεζημονβμφκ ζοιπθδνςιαηζηά, επεζδή ηα ζοιααηζηά ηνφζηαθθα έπμοκ πμθφ ιζηνή 

ακηίζηαζδ. [20,42,55,56] 

6.1.1 πεδζαζιυξ ηδξ δθζμπνμζηαζίαξ 

Ζ ιμνθή πμο εα έπμοκ ηα ζηίαζηνα πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ, ααζίγεηαζ ζημοξ 

δθζαημφξ πάνηεξ ηαζ ζημοξ ιεηνδηέξ ζηζαζιμφ. Σα αήιαηα πμο αημθμοεμφκηαζ είκαζ ηα 

ελήξ:  

1. Ζ επζθμβή ημο δθζαημφ πάνηδ ζφιθςκα ιε ημ βεςβναθζηυ πθάημξ ημο ηυπμο.  

2. Ο ιεηνδηήξ ζηζαζιμφ είκαζ ίδζμξ βζα υθα ηα ιήηδ ηαζ πθάηδ, δζυηζ δείπκεζ ηζξ 

ηαηαηυνοθεξ βςκίεξ ηςκ μνζγυκηζςκ ειπμδίςκ ηαζ ζηζάζηνςκ ημο ίδζμο 

ηηζνίμο πμο ακηζζημζπμφκ ζε βςκίεξ φρμοξ απυ 10° έςξ 80° . 

3. διακηζηή είκαζ δ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο πνμζακαημθζζιμφ ηδξ υρδξ. Δάκ 

είκαζ κυηζα ημ αέθμξ ζημ κυημ ημο δθζαημφ πάνηδ ηαοηίγεηαζ ιε ημ ιέζμκ ζημκ 

ιεηνδηή ζηζαζιμφ. Δάκ δεκ είκαζ κυηζα αθθά απμηθίκεζ ακαημθζηά δ δοηζηά 

ημο κυημο μνίγεηαζ ςξ βςκία αγζιμφεζμο δ απυηθζζδ, μπυηε ημ ηέκηνμ ημο 

ιεηνδηή ζηζαζιμφ ηαοηίγεηαζ ιε ημ ζδιείμ απυηθζζδξ ηδξ βςκζάξ ιε ημκ κυημ 

(Γζάβναιια 6.1.). 

4. Ο αηνζαήξ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ υρδξ ημο ηηζνίμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ ηάεεηδ 

ζηδ δζεφεοκζδ ηδξ υρδξ ηαζ ηδ πάναλδ ημο αμννά-κυημο ζημ ίδζμ ζδιείμ. Ακ δ 

ηάεεηδ υρδ ζηδκ εοεεία μνίγεζ βςκία ανζζηενά ημο κυημο ηυηε είκαζ 

ζηναιιέκδ πνμξ ηδκ ακαημθή, εκχ ακ ανίζηεηαζ δελζά ημο, έπεζ δοηζηή υρδ. 

[42,57] 
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Γζάβναιια 6.1:  Ζθζαηυξ πάνηδξ βζα 40° Β.Γ.Π ηαζ ιεηνδηήξ ζηζαζιμφ. [42] 

 

 

 

 

Δζηυκα 6.1: Σαφηζζδ δθζαημφ πάνηδ ηαζ ιεηνδηή ζηζαζιμφ βζα πνμζακαημθζζιυ υρδξ 45° πνμξ ηδ δφζδ 

[42] 
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6.1.2 Ονζγυκηζα ζηίαζηνα 

 

  
 

Δζηυκα 6.2: Ονζγυκηζεξ πνμελμπέξ βζα ζηίαζδ κυηζαξ υρδξ [42] 

 

Ζ κυηζα υρδ ημο ηηζνίμο δέπεηαζ ημ ηαθμηαίνζ ιζηνά εενιζηά θμνηία. Καηά ηζξ χνεξ 

αζπιήξ (11:00π.ι.- 2:00ι.ι.), δέπεηαζ ζημ ηεθμξ Ημοκίμο ημ 35% ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο 

δέπεηαζ έκα μνζγυκηζμ επίπεδμ υπςξ έκα κυηζμ δχια, δδθαδή πενίπμο 350 W/m
2
. O 

ζηζαζιυξ ηδξ κυηζαξ μρδξ επζηοβπάκεηαζ ιε μνζγυκηζα ηονίςξ ζημζπεία ζηαεενά ή 

ηζκδηά θυβς ζηδξ ορδθδξ ηνμπίαξ ημο δθζμο ηαηά ημοξ ιήκεξ ημο εένμοξ Ημφκζμ, 

Ημφθζμ ηαζ Αφβμοζημ. Σμ ηνίζζιμ ζδιείμ είκαζ ημ πθάημξ πνμελμπήξ πνμαυθμο ή 

πενζίδςκ απυ ημ ηηίνζμ εηζζ χζηε ιεκ ημ ηαθμηαίνζ κα δζαζθαθζγεηαζ δ πθήνδξ ζηίαζδ 

ημο ακυζβιαημξ ηαζ δ απμθοβή οπενεένιακζδξ, εκχ ημ πεζιχκα κα απμηνέπεηαζ δ 

εζζυδμξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα θοζζηή εένιακζδ ημο πχνμο. 

 

   Όρδ                 Σμιή        

         

      
 

Δζηυκα 6.3: Μμνθέξ ζηαεενχκ ηαζ ηζκδηχκ ζηζάζηνςκ κυηζαξ υρδξ. [42] 
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Έκα πανάδεζβια είκαζ ημ ελήξ: Ο ζηζαζιυξ εκυξ ακμίβιαημξ-ιπαθημκυπμνηαξ φρμοξ 

2m απαζηεί ζημ ηέθμξ Ημοκίμο ημ ιεζδιένζ έκα ζηέβαζηνμ πθάημοξ 70cm υηακ αοηυ 

ανίζηεηαζ ζημ φρμξ ηδξ άκς πανεζάξ ημο ακμίβιαημξ. Έκα ηέημζμ ζηέβαζηνμ ιεζχκεζ ηα 

δθζαηά ηένδδ πμο ιπμνεί κα δεπηεί αοηυ ημ άκμζβια ημκ Γεηέιανζμ ζηζάγμκηαξ ημ ηαζ 

ηυηε ζε έκα πμζμζηυ 20% (Δζηυκα 6.4). Όηακ ημ ζηέβαζηνμ ανίζηεηαζ  ρδθυηενα ζημ 

φρμξ ηδξ μνμθήξ ημο μνυθμο ζηα 3m (π.π. ελχζηδξ), πνέπεζ κα έπεζ πθάημξ 1,10m χζηε 

κα ιδκ ζηζάγεζ ηαευθμο ημ άκμζβια ημ Γεηέιανζμ (Δζηυκα 6.5). Γζα ημ ιήκα Αφβμοζημ 

ακηίζημζπα απαζηείηαζ πθάημξ 1,25 m ηαζ 1,80 m. Σμ ζηέβαζηνμ πθάημοξ 1,25m  ζηδκ 

άκς πανεζά ημο ακμίβιαημξ πένακ ημο υηζ δεκ ηαηαζηεοάγεηαζ εφημθα ιεζχζεζ ηζξ 

πεζιςκζάηζηεξ πνμζυδμοξ πενίπμο ηαηά 25%. Σμ ζηέβαζηνμ πθάημοξ 1.80 ζημ φρμξ ηδξ 

μνμθήξ ημο μνυθμο, δεκ ιεζχκεζ ηζξ πεζιςκζάηζηεξ πνμζυδμοξ ηαζ δ ηαηαζηεοή ημο 

είκαζ απθή. 

 

 

 
 

Δζηυκα 6.4: Ονζγυκηζμ ζηίαζηνμ ζημ               Δζηυκα 6.5: Ονζγυκηζμ ζηίαζηνμ ζημ φρμξ ηδξ φρμξ ηδξ 

μνμθήξ ημο μνυθμο [21]                                 άκς πανεζάξ ημο ακμίβιαημξ [21]                   

Γζα κα είκαζ μ ζηζαζιυξ  απμηεθεζιαηζηυξ ζηδ δζάνηεζα υθςκ ηςκ ςνχκ αζπιήξ είκαζ 

ακαβηαίμ ημ ιήημξ ημο ζηεβάζηνμο κα οπενααίκεζ ημ πθάημξ ημο παναεφνμο 

πνμελέπμκηαξ δελζά ηαζ ανζζηενά απ’ αοηυ (Δζηυκα 6.6). 

Μπμνμφιε κα πμφιε πναηηζηά, υηζ δ πζμ απμηεθεζιαηζηή ιμνθή ζηαεενχκ ζηεβάζηνςκ 

ηςκ ακμζβιάηςκ κυηζαξ υρδξ είκαζ μζ ελχζηεξ ημο οπενηείιεκμο μνυθμο ή μζ πνμελμπέξ  

ηδξ ζηέβδξ ανηεί κα έπμοκ ανηεηυ πθάημξ ηαζ ιήημξ χζηε κα παίγμοκ απμηεθεζιαηζηά 

αοηυκ ημκ νυθμ ηαηά ηζξ χνεξ ηαζ ημοξ ιήκεξ αζπιήξ. Δπζπθέμκ, μζ ελχζηεξ 

ηαηαζηεοαζιέκμζ, ζοκήεςξ, απυ ζηονυδεια, ημ μπμίμ έπεζ ιεβάθδ εενιζηή ιάγα, 

απμννμθμφκ ηδ εενιυηδηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ αηηζκμαμθμφκ απμηνέπμκηαξ ηδκ 
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αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ εκηυξ ημο ηηζνίμο. Πανυθα αοηά, ηα μνζγυκηζα ζηίαζηνα 

θένμοκ έκα ιεζμκέηηδια ηδ ζοζζχνεοζδ εενιμφ αένα ηάης απυ αοηά, εκαθθαηηζηά 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δζάηνδηα μνζγυκηζα ζηίαζηνα. 

 

 

Δζηυκα 6.6: To μνζγυκηζμ ζηίαζηνμ πμο απέπεζ δελζά ηαζ ανζζηενά απυ ημ άκμζβια                  

Δάκ βζα θυβμοξ αζζεδηζηήξ ή ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο δεκ είκαζ δοκαηή δ ηαηαζηεοή 

ιζαξ εκζαίαξ μνζγυκηζαξ πνμελμπήξ ή εκυξ ελχζηδ (π.π. ηεθεοηαίμξ υνμθμξ ηηζνίμο), ηυηε 

ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ πενζίδεξ εθάπζζηα πνμελέπμοζεξ ανηεί κα ζηακμπμζείηαζ ημ 

ελήξ ηνζηήνζμ: Οζ ηαηαηυνοθεξ βςκίεξ κα παναιέκμοκ ζηαεενέξ δδθαδή μζ εοεείεξ κα 

είκαζ πανάθθδθεξ ιεηαλφ ημοξ πμο ζδιαίκεζ ημ ηέθμξ ηδξ ιζαξ δζαημπηυιεκδξ πενζίδαξ 

κα είκαζ δ ανπή ηδξ επυιεκδξ. [21,42,46] 

 

Δζηυκα 6.7: Ονζγυκηζεξ δζαημπηυιεκεξ πενζίδεξ [42] 
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6.1.3 Καηαηυνοθα ζηίαζηνα 

Καηαηυνοθα ζηίαζηνα ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, ιεηαθθζηέξ πενζίδεξ ζηαεενέξ ή ηονίςξ 

ηζκδηέξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ελςηενζηά ζε υρεζξ ακαημθζηέξ ή δοηζηέξ υπμο δ ηνμπζά ημο 

ήθζμο είκαζ παιδθά ημκηά ζημκ μνίγμκηα. [16] 

 

Όρδ                       Σμιή               

 
 

Δζηυκα 6.8: Μμνθέξ πενζίδςκ βζα ακαημθζηή ηαζ δοηζηή υρδ. [42] 

 

 

 
 

Δζημκα 6.9 : Δλςηενζηεξ ιεηαθθζηεξ,νοειζγυιεκεξ πενζίδεξ [58] 
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Δζηυκα 6.10: Δλςηενζηέξ ζηαεενέξ πενζίδεξ ηαηάθθδθεξ βζα δοηζημφξ ηαζ ακαημθζημφξ 

πνμζακαημθζζιμφξ [59] 

 

Σα πακηγμφνζα ιεηαθθζηά ή λφθζκα, ακμζβυιεκα ή ακαζονυιεκα εηηυξ απυ 

εενιμιμκςηζηά, απμηεθμφκ έκα αηυιδ ηαηαηυνοθμ ιέζμ νοειζγυιεκδξ ζηίαζδξ. 

Μπμνμφκ ζε χνεξ αζπιήξ κα ηθείκμοκ ανηεί δ ηαηαζηεοή ημοξ κα είκαζ ηέημζα χζηε κα 

ιδκ πανειπμδίγμοκ ημκ αενζζιυ ηαζ κα ιδ ζηενμφκ πθήνςξ ημ θοζζηυ θςηζζιυ απυ ημ 

πχνμ. [21] 

                                                                                     
Δζηυκα 6.11: Ακμζβυιεκμ Πακηγμφνζ [60] 

Δπζπθέμκ, μζ ηέκηεξ μζ υπμζεξ δεκ ακήημοκ μφηε ζηα μνζγυκηζα αθθά μφηε ζηα 

ηαηαηυνοθα ζηίαζηνα, ιπμνμφκ κα πενζμνίζμοκ ημ εενιζηυ ηένδμξ ιέπνζ 65%, ζηζξ 

κυηζεξ υρεζξ, εκχ βζα ακαημθζημφξ ηαζ δοηζημφξ πνμζακαημθζζιμφξ ημ πμζμζηυ αββίγεζ 

ημ 80%. Οζ ηέκηεξ είκαζ εθαθνζέξ, πνυζεεηεξ, ζπεηζηά παιδθμφ ηυζημοξ ηαηαζηεοέξ, 

εφημθα νοειζγυιεκεξ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ζπεδζαζιμφ ηδξ ηάεε πνμκζηήξ ζηζβιήξ. 

Ανηεί κα πνμαθεθεεί δ ζςζηή ημοξ εκζςιάηςζδ ζημ ζοκμθζηυ ανπζηεηημκζηυ 

ζπεδζαζιυ ημο ηηζνίμο ηαεχξ ηαζ δ πνμζηαζία ημοξ απυ ηδ βνήβμνδ θεμνά.  [21,38] 
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Δζηυκα 6.12: Σέκηα ημπμεεηδιέκδ ζε ζζυβεζμ ηηζνίμο [61] 

6.1.4 οκδοαζιυξ ηαηαηυνοθςκ ηαζ μνζγυκηζςκ ζηίαζηνςκ 

Γζα κμηζμακαημθζηυ ηαζ κμηζμδοηζηυ πνμζακαημθζζιυ βζα κα είκαζ απμδμηζηή δ 

δθζμπνμζηαζία πνέπεζ κα οπάνπεζ ζοκδοαζιυξ ηαηαηυνοθςκ ηαζ μνζγυκηζςκ πενζίδςκ  

οπυ ιμνθή εζπάναξ (Δζηυκα 6.13), δ δζάηαλδ αοηή ηαεμνίγεηαζ απυ ημ φρμξ ηαζ ημ 

αγζιμφεζμ ημο ήθζμο ηαηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. [42] 

 

 

Δζηυκα 6.13: Μμνθέξ πενζίδςκ βζα κμηζμακαημθζηή ηαζ κμηζμδοηζηή υρδ. [42] 

6.1.5 Δζςηενζηά ηζκδηά ζηίαζηνα 

Σα εζςηενζηά ζηζάζηνα δεκ απμηνέπμοκ ημκ ηίκδοκμ οπενεένιακζδξ, υιςξ, 

ζοιαάθθμοκ ζηδ ιείςζδ ηδξ εάιαςζδξ απυ ημ έκημκμ δθζαηυ θςξ. 
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Δζςηενζηά ηζκδηά ζηίαζηνα, ζοκζζηχκηαζ βζα κυηζμοξ, ακαημθζημφξ ηαζ δοηζημφξ 

πνμζακαημθζζιμφξ. Πνμηεζκυιεκα είκαζ ηα εκεηζηά ζηυνζα, ηαηά πνμηίιδζδ 

ηζκμφιεκα  πάκς ζε μδδβμφξ, βζα ελαζθάθζζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ ηαζ ιεβαθφηενμο 

πνυκμο γςήξ. Σα ζηυνζα ιπμνμφκ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ιέηαθθμ, πθαζηζηυ, φθαζια 

ή ηαζ λφθμ ακάθμβα ηδκ εζςηενζηή δζαηυζιδζδ ηαζ ηζξ ακάβηεξ ημο πχνμο. 

 

Δζηυκα 6.14: Δκεηζηά ζηυνζα [62] 

Σα ηζκδηά ζηίαζηνα, ιπμνμφκ επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ημ πεζιχκα αολάκμκηαξ 

ηδ εενιμιυκςζδ. Ο έθεβπυξ ημοξ ιπμνεί κα είκαζ πεζνμηίκδημξ ή ιδπακμηίκδημξ. Ζ 

απμδμηζηυηδηα ημοξ ελανηάηαζ απυ ηα οθζηά, ηδκ δθζηία ηαζ ηδ θεμνά απυ ηζξ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ. Σα εκεηζηά ζηυνζα επζηοβπάκμοκ ηαοηυπνμκα αενζζιυ ηαζ ζηίαζδ. Ζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ζηίαζδξ πμο ελαζθαθίγμοκ εηθνάγεηαζ ιε έκα ζοκηεθεζηή 

ζηίαζδξ πμο είκαζ μ θυβμξ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ πμο δζένπεηαζ απυ ημ πνμζηαηεοηζηυ 

άκμζβια ζε ζπέζδ ιε ηδκ εκένβεζα πμο εα πενκμφζε ακ ημ άκμζβια δεκ ήηακ 

πνμζηαηεουιεκμ. Έκαξ άθθμξ ηνυπμξ ζηίαζδξ είκαζ ιε εζδζηά δζάηνδηα νμθά. 

Πνυηεζηαζ βζα δζάηνδηα δθζμπνμζηαηεοηζηά νμθά, ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ εζςηενζηά ή 

ελςηενζηά, ηαηάθθδθα βζα υθμοξ ημοξ πνμζακαημθζζιμφξ, πμο ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ 

ηδκ εζζενπυιεκδ αηηζκμαμθία έςξ ηαζ 70-80%. Σμ φθαζια ημοξ απμηεθείηαζ απυ ίκεξ 

βοαθζμφ, πθαζηζημφ ή αθμοιζκίμο, ζε αναζή θεπηή φθακζδ. οιαάθθμοκ επίζδξ ζηδ 

ιείςζδ ηδξ εάιαςζδξ, εκχ επζηνέπμοκ ιενζηή εέα πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 

[26,38] 

6.1.6 Δζδζηά ηνφζηαθθα 

Σα εζδζηά ηνφζηαθθα ακαθένεδηακ ζημ ηεθάθαζμ ηςκ δθζαηχκ παεδηζηχκ 

ζοζηδιάηςκ. Οζ ζδζυηδηέξ ημοξ, υιςξ, είκαζ πμθθαπθέξ αθμφ ιεηααάθθμκηαζ ακάθμβα 
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ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ ηα εκενβεζαηά μθέθδ ημοξ είκαζ ζδιακηζηά ηαζ ζηδ πανμπή 

δθζμπνμζηαζίαξ. Δκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ιζα αηυιδ θμνά μζ παναηάης ηαηδβμνίεξ 

οαθμπζκάηςκ: 

 Ακαηθαζηζημί 

 Έβπνςιμζ οαθμπίκαηεξ 

 Απμννμθδηζημί οαθμπίκαηεξ Δπζθεηηζημί οαθμπίκαηεξ παιδθμφ ζοκηεθεζηή 

εηπμιπήξ (Low-e) 

 Θενιμιμκςηζημί οαθμπίκαηεξ  

 Ζθεηηνμπνςιζημί  

 Φςημπνςιζημί   

 Θενιμπνςιζημί 

 Ταθμπίκαηεξ οβνχκ ηνοζηάθθςκ  

Οζ παναπάκς ηφπμζ οαθμπζκάηςκ ζδζαίηενα υηακ ημπμεεημφκηαζ δζπθμί πνμζθένμοκ 

ιεβάθα ηένδδ αθθά, ζοβηεηνζιέκα μζ ηέζζενεζξ ηεθεοηαίμζ ηφπμζ (Ζθεηηνμπνςιζημί, 

Φςημπνςιζημί, Θενιμπνςιζημί ηαζ μζ Ταθμπίκαηεξ οβνχκ ηνοζηάθθςκ) έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ιεηααάθθμοκ ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαεχξ ιεηααάθθμκηαζ ηάπμζεξ 

ζηαεενέξ. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοιαάθθμκ ηαζ ζηδ ζηίαζδ ημο ακμίβιαημξ εηηυξ απυ 

ηα εκενβεζαηά ηαζ μπηζηά μθέθδ ημοξ. [39,40,63] 

                               
Δζηυκα 6.15: Ζθεηημπνςιζημί οαθμπζκαηεξ (μζ ζδζυηδηεξ ημοξ μπηζηά παναηηδνζζηζηά- δζαπεναηυηδηα 

ιεηααάθθμκηαζ ιε ηδ δζμπέηεοζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ. ) [64] 
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Δζηυκα 6.16: Σα ηνφζηαθθα παιδθήξ εηπμιπήξ ακηακαηθμφκ ηδ εενιζηή εκένβεζα, εκχ επζηνέπμοκ ηδ 

δζέθεοζδ ημο μναημφ θςηυξ. Έηζζ, ημ ηαθμηαίνζ απμθεφβεηαζ δ οπενεένιακζδ ημο πχνμο, εκχ ημ 

πεζιχκα, δ δθζαηή μναηή αηηζκμαμθία, πμο ζπδιαηίγεζ παιδθυηενδ βςκία, εζζένπεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηαζ 

απμννμθάηαζ ςξ εενιυηδηα. [63] 

Πανάβςκ Ζθζαημφ Κένδμοξ 

Ο πανάβμκηαξ δθζαημφ ηένδμοξ (SHGC), δείπκεζ ημ πμζμζηυ ηδξ δζαεέζζιδξ δθζαηήξ 

εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ, πμο επζηοπχξ δζένπεηαζ απυ έκα πανάεονμ. Ζ ηθίιαηα 

ιέηνδζδξ ημο είκαζ απυ 0 έςξ 1 (βζα δζέθεοζδ 100% ηδξ δζαεέζζιδξ αηηζκμαμθίαξ). Σα 

ηνφζηαθθα ηςκ παναεφνςκ, ηαηαζηεοάγμκηαζ έηζζ χζηε κα επζηνέπμοκ ηδ δζέθεοζδ 

μνζζιέκμο ιήημοξ αηηζκμαμθίαξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, έκαξ ζδακζηυξ ζοκδοαζιυξ βζα 

ηα γεζηά ηθίιαηα είκαζ κα έπμοιε έκα πανάεονμ πμο κα ιπθμηάνεζ ηδκ εενιή 

αηηζκμαμθία ιεβάθμο ηφιαημξ (παιδθυξ SHGC), αθθά κα επζηνέπεζ ηδ δζέθεοζδ ηδξ 

υναζδξ. Έκαξ παιδθυξ πανάβμκηαξ εενιζημφ ηένδμοξ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηζξ ακάβηεξ 

βζα ηθζιαηζζιυ, πενζζζυηενμ απ’ υηζ εα ιείςκε δ πνμζεήηδ εκυξ επζπθέμκ θφθθμο 

βοαθζμφ ζημ πανάεονμ, βζα αφλδζδ ηδξ ιυκςζδξ. [63] 
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Σφπμξ ηθίιαημξ Σζιή SHGC 

 

Θενιά 

Φοπνά 

Δφηναηα 

< 0.40 

> 0.55 

0.40-0.55 

 

Πίκαηαξ 6.1: Πνμηεζκυιεκεξ ηζιέξ ημο πανάβμκηα δθζαημφ εενιζημφ ηένδμοξ βζα δζάθμνμοξ ηφπμοξ 

ηθίιαημξ  [63] 

6.1.7 Φνάβια αηηζκμαμθίαξ 

                                                                             
Δζηυκα 6.17: Φνάβια αηηζκμαμθίαξ    [65] 

Σμ θνάβια αηηζκμαμθίαξ (radiant barrier) είκαζ ηεπκζηή πμο ιεζχκεζ ηδκ δθζαηή 

εκένβεζα δ μπμία δζαπενκά ηδκ μνμθή, ιε απμηέθεζια κα ζοκεζζθένεζ ζηδ εενιζηή 

πνμζηαζία ημο ηηζνίμο ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ηαζ ζηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηδξ 

ρφλδξ. 

Απμηεθείηαζ απυ θεπηά θφθθα αθμοιζκίμο ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ηάης απυ ηδ ζηέβδ. 

Χζηυζμ, ιπμνεί κα ημπμεεηδεεί ηαζ ηάης απυ ηδ ζηέβδ, ζηδ ζμθίηα, ζημ δζάηεκμ 

δδθαδή, πμο οπάνπεζ αέναξ ιεηαλφ ηδξ ζηέβδξ ηαζ ημο ηααακζμφ ημο ηεθεοηαίμο μνυθμο  

ή ηαηεοεείακ ηάης απυ ηδ ζηέβδ. Σα θφθθα αοηά έπμοκ ορδθυ ζοκηεθεζηή εηπμιπήξ 

ηαζ ακαηθαζηζηυηδηαξ ιε απμηέθεζια κα δζαπενκχκηαζ απυ εθάπζζηα ιυκμκ πμζμζηά 

αηηζκμαμθίαξ. Έηζζ, δ εενιζηή αηηζκμαμθία πμο απμννμθάηαζ απυ ηδ ζηέβδ δεκ 

εζζένπεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ. Γε ιεζχκεζ, ςζηυζμ, ηδ εενιζηή αβςβζιυηδηα υπςξ 

ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά.  
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Δζηυκα 6.18: Σμεέηδζδ θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ. [66] 

Όηακ ελαζθαθίγεηαζ δζαιπενήξ αενζζιυξ ηδξ ζηέβδξ, δ εενιυηδηα ημο θνάβιαημξ 

αηηζκμαμθίαξ ιεηαθένεηαζ ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, ιε απμηέθεζια ηδκ απμθοβή ηδξ 

οπενεένιακζδξ ημο αθμοιζκίμο ηαζ ηδκ πζμ απμδμηζηή θεζημονβία ημο ζοζηήιαημξ. 

Πνμζμπή πνεζάγεηαζ ηαζ ζηδ εέζδ ημπμεέηδζδξ ημο θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ χζηε κα 

ιδκ ζοζζςνεοηεί ζηυκδ ζηδκ επζθάκεζα ημο ηαζ ιεζςεεί δ απμδμηζηυηδηα ημο (Δζηυκα 

6.19).  [66,67,68] 

                            
Δζηυκα 6.19: Δπζηνεπυιεκεξ εέζεζξ 1,2 ημπμεέηδζδξ θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ. ηδ εέζδ 3 επζηνέπμκηαζ 

ιυκμ πμθθαπθχκ ζηνχζεςκ ή ηα θεβυιεκα «ηζζπξ». [68] 

Σα θνάβιαηα αηηζκμαμθίαξ είκαζ, επίζδξ, πμθφ απμηεθεζιαηζηά βζα ημοξ ημίπμοξ, μζ 

μπμίμζ εζζπνάηημοκ άιεζμ δθζαηυ, υπςξ μζ δοηζημί ημίπμζ. Χζηυζμ, δεκ εκδείηκοηαζ βζα 

ήδδ οθζζηάιεκα ηηίνζα, ηαεχξ ημ ηυζημξ ακαηαηαζηεοήξ είκαζ πμθφ ορδθυηενμ απυ ηα 

πνμζδμηχιεκα μθέθδ. 
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Ζ θεζημονβία ημο θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ 

Ζ εενιυηδηα πμο ηαλζδεφεζ απυ έκα γεζηυ πχνμ ζε έκακ δνμζενυ  ιε ζοκδοαζιυ 

αβςβήξ, ζοκαβςβήξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ. Ζ εενιυηδηα νέεζ ιε αβςβή απυ έκα 

εενιυηενμ οθζηυ ζε έκα ροπνυηενμ οθζηυ, υηακ ηα δφμ οθζηά ένπμκηαζ ζε επαθή. Ζ  

ιεηαθμνά εενιυηδηαξ απυ ζοκαβςβή ζοιααίκεζ υηακ έκα οβνυ ή αένζμ εενιαίκεηαζ, 

βίκεηαζ θζβυηενμ ποηκυ ηαζ ακεααίκεζ. Σέθμξ, δ αηηζκμαμθμφιεκδ εενιυηδηα ηαλζδεφεζ 

ζε εοεεία βναιιή ιαηνζά απυ ηδκ ηαοηή επζθάκεζα ηαζ εενιαίκεζ ηάεε ηζ ζηενευ ηαεχξ  

πνμζπίπηεζ  πάκς ημο. 

Όηακ μ ήθζμξ εενιαίκεζ ιζα ζηέβδ, είκαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο 

εενιαίκεζ ηδκ μνμθή. Έκα ιεβάθμ ιένμξ αοηήξ ηδξ εενιυηδηαξ ηαλζδεφεζ ιε αβςβή 

ιέζα απυ ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ζηεπήξ ζηδκ εζςηενζηή  πθεονά ηδξ ζηέβδξ. Σμ ηαοηυ 

οθζηυ ηδξ ζηέβδξ αηηζκμαμθεί ζοκέπεζα ηδ εενιζηή εκένβεζα πμο έπεζ ηενδίζεζ ζηδ 

δνμζενή πθεονά (μνζζιέκδ  πμζυηδηα εενιυηδηαξ πμο πνμζπίπηεζ ζηδ ζηέβδ 

αηηζκμαμθείηαζ ηαζ πνμξ άθθεξ ηαηεοεφκζεζξ). Έκα αηηζκμαυθμ ειπυδζμ (θνάβια 

αηηζκμαμθίαξ) ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ  απυ ηδκ μνμθή ζημκ 

εζςηενζηυ πχνμ ηαηά 95% ζοιθςκά ιε ένεοκεξ [66,67,68]. 

                      
Δζηυκα  6.20: Ζ θεζημονβία ημο θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ [69] 

Ζ θεζημονβία ημο θνάβιαημξ οδναηιχκ ημ πεζιχκα  

Δάκ ζηδ ζμθίηα ημπμεεηδεεί απθυ ακαηθαζηζηυ θφθθμ, ιπμνμφιε κα πεηφπμοιε ιεβάθδ 

ιείςζδ ηδξ ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ. Πνμζμπή πνεζάγεηαζ ζηδ ζοκδοαζιέκδ πνήζδ 

ιυκςζδξ, δζυηζ ημ πεζιχκα δ νμή εενιυηδηαξ ακηζζηνέθεηαζ ηαζ οπάνπεζ πενίπηςζδ 

ζοιπφηκςζδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ελεθζβιέκα θνάβιαηα αηηζκμαμθίαξ επζηνέπμοκ ημοξ 

οδναηιμφξ ημο κενμφ κα ηα δζαπενκμφκ. Γζαθμνεηζηά, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, μζ 

οδναηιμί πμο ένπμκηαζ  απυ ημκ ηάης υνμθμ, είκαζ δοκαηυκ κα ζοιποηκςεμφκ ή αηυια 

ηαζ κα παβχζμοκ ζηδκ ηάης επζθάκεζα ημο θνάβιαημξ πμο ανίζημκηαζ ζημ «πάηςια» 

ηδξ ζμθίηαξ.[66,68] 
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Δζηυκα 6.21 : Ζ πνήζδ ημο θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ημκ πεζιχκα [69] 

Πθεμκεηηήιαηα θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ 

1. Μείςζδ ηδξ εενιυηδηαξ πμο εζζένπεηαζ απυ ηδ ζηέβδ ηαηά ηδ πενίμδμ ημο 

εένμοξ δζαηήνδζδ ηςκ επζεοιδηχκ επζπέδςκ εενιμηναζζχκ. 

2. Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ ηα ιδπακζηά ιέζα ρφλδξ.  

3. Καηά ηδ δζάνηεζα δπζυηενςκ πενζυδςκ, δ ελςηενζηή εενιμηναζία ημο αένα 

είκαζ ζε θμβζηά επίπεδα βζα έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο πνυκμο. Χζηυζμ, δ δθζαηή 

εκένβεζα εενιαίκεζ αηυια μνμθή. Με ημ θνάβια αηηζκμαμθίαξ  ζηζξ πενζυδμοξ 

ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο θεζκμπχνμο εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ απαζηήζεζξ βζα ρφλδ 

ζπεδυκ ζημ ιδδέκ. 

4. Δπίζδξ, δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ αηηζκμαμθία ηςκ ειπμδίςκ ιπμνεί κα επεηηείκεζ 

ηδ πνήζδ ημο πχνμο ζημ ηηίνζμ. Γζα πανάδεζβια, ζε πχνμοξ πςνίξ ιυκςζδ, 

υπςξ βηανάγ, αενάκηεξ, ηαζ ενβαζηήνζα δ εενιμηναζία δζαηδνείηαζ ζε 

παιδθυηενα επίπεδα ιε ηα αηηζκμαμθμφκηα πεηάζιαηα.. 

5. Σα θνάβιαηα αηηζκμαμθίαξ ιπμνμφκ επίζδξ κα πνδζζιεουζμοκ ηαζ ςξ ιυκςζδ 

ηςκ ζςθδκχζεςκ. 

6. Σμ πεζιχκα ειπμδίγεηαζ δ έλμδμξ ηδξ εενιυηδηαξ απυ ημκ εζςηενζηυ πχνμ ζε 

ηάπμζμ ααειυ. [68] 

 

Μεθέηδ ζπεηζηά ιε ηδκ απυδμζδ ημο θνάβιαημξ αηηζκμαμθίαξ  

Μεθέηδ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζημ ηέκηνμ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηδξ Φθυνζκηα ηςκ 

Ζ.Π.Α. έδεζλε ηα ελήξ: 

Ακ ηαζ θυβς ημο υηζ δ ημπμεεζία ηςκ ηηζνίςκ ηαεχξ ηαζ δ ίδζα δ ηαηαζηεοή δζαθένμοκ 

ζε ιεβάθμ ααειυ δεκ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί ιε αηνίαεζα ημ ηένδμξ πμο εα οπάνπεζ. 

Χζηυζμ, είκαζ εφθμβμ κα ακαιέκεηαζ υηζ ιζα ζμθίηα ιε αηηζκμαυθμ πέηαζια ιπμνεί κα 

ελμζημκμιήζεζ 8-12 % ημο εηήζζμο ηυζημοξ ρφλδξ ζημ κμηζμακαημθζηυ ηιήια ηδξ 

πχναξ. 
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Σμ εκενβεζαηυ υθεθμξ πμο εα οπάνπεζ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ πυζμ επδνεάγμοκ ηα 

εενιζηά θμνηία  ηδξ  ζηέβδξ-ζμθίηαξ μθυηθδνμ ημκ πχνμ ημο ηηζνίμο. ε βεκζηέξ 

βναιιέξ υζμ πζμ εκενβεζαηά αοηυκμιμ είκαζ ημ οπυθμζπμ ηηίνζμ ηυζμ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ ηδξ εκενβείαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηαηακάθςζδ ιεζχκεηαζ αθμφ δ μνμθή ηαζ δ 

ζμθίηα ζοκεέημοκ έκα ιεβάθμ ιένμξ ημο απαζημφιεκμο ροηηζημφ θμνηίμο ημο ηηζνίμο. 

[68] 

                                           
Γζάβναιια 6.2: Πανμοζζάγεζ ηδκ ηαηακμιή ηςκ ροηηζηχκ θμνηίςκ ζε έκα ηοπζηυ 1500-ηεηναβςκζηχκ 

πμδζχκ ζπίηζ ηδξ Κεκηνζηήξ Φθυνζκηα. Ζ ζμθίηα (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ηενδχκ εενιυηδηαξ πνμξ 

ημ ζφζηδια αβςβχκ) ακηζπνμζςπεφεζ ημ 22 % ημο ζοκμθζημφ θμνηίμο ρφλδξ. ε αοηυ ημ ζπίηζ, ιζα 

ζμθίηα ιε αηηζκμαυθμ ειπυδζμ εα ιπμνμφζε κα ελμζημκμιήζεζ 8-12%, βζα ημοξ εηήζζμοξ ημ ηυζημξ ημο 

ηθζιαηζζιμφ.[68] 

6.1.8 Ακαηθαζηζηά επζπνίζιαηα 

                                                                              

Δζηυκα 6.22: Ακαηθαζηζηά οθζηά [70] 
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Σμ πνχια αθθά ηαζ δ οθή πμο έπμοκ μζ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ημο ηηζνίμο παίγμοκ 

ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο απμννμθάηαζ αθθά ηαζ 

ζηδκ πμζυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο απμαάθθεηαζ  πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Γζα πανάδεζβια, έκα δχια ααιιέκμ ιε ζημφνμ πνχια ιπμνεί κα 

πανμοζζάζεζ αφλδζδ ηαηά 32°C ζε ζπέζδ ιε ηδ ιέβζζηδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ 

ημο αένα. Δκχ, ακηίεεηα, ζηδκ πενίπηςζδ ιζαξ επζθάκεζαξ ααιιέκδξ ιε αζαέζηδ 

αολάκεηαζ ιυκμ ηαηά 1°C ζε ζπέζδ ιε ηδ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ. 

Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζηδκ Δθθάδα υπμο δ δθζμθάκεζα είκαζ αολδιέκδ, θαίκεηαζ πςξ 

ααζζηή ηεπκζηή βζα ηδκ δθζμπνμζηαζία ημο ηηζνζαημφ ηεθφθμοξ είκαζ εηηυξ ηδξ 

ζηίαζδξ, δ αφλδζδ ηδξ ακαηθαζηζηυηδηαξ ηςκ ελςηενζηχκ επζθακεζχκ. Αοηυ 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ακαηθαζηζηχκ (ακμζπηυπνςιςκ) επζπνζζιάηςκ ζηζξ 

ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ηηζνίςκ, δ μπμία ιεζχκεζ ηδκ απμννυθδζδ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ απυ ημ ηηζνζαηυ ηέθοθμξ ηαζ ζοκεπχξ, ηδ εενιζηή επζαάνοκζδ ημο 

ηηζνίμο ημοξ εενιμφξ ιήκεξ 

Ηδζαίηενδ πνμζμπή πνεζάγεηαζ κα δμεεί ζημοξ δοηζημφξ ημίπμοξ ηαεχξ ηαζ ζηα δχιαηα 

υπμο εζζπνάηημοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αηηζκμαμθίαξ. ε αοηά επζαάθθεηαζ δ πνήζδ 

ακαηθαζηζηχκ επζθακεζχκ υπςξ είκαζ ηα θφθθα αθμοιζκίμο (θνάβια αηηζκμαμθίαξ 

§6.1.7) ή δ επζηάθορδ ημοξ ιε ροπνά πνχιαηα-οθζηά αθθά ηαζ δ θφηεοζδ ημοξ ηαζ δ 

ιεηαηνμπή ημοξ ζε θοηειέκα δχιαηα (§6.2.3). [42,71] 

 

οκηεθεζηήξ LRV 

O ζοκηεθεζηήξ LRV (Light Reflectance Value) ακαβνάθεηαζ ζηζξ ζοζηεοαζίεξ ηςκ 

πνςιάηςκ ηαζ ηαεμνίγεζ ηδ ζοκμθζηή πμζυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ δ μπμία 

ακηακαηθάηαζ απυ ιζα επζθάκεζα ακαθυβςξ ημ πνχια πμο είκαζ ααιιέκδ πνμξ υθεξ ηζξ 

ηαηεοεφκζεζξ ηαζ ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ ηαζ ακηζζηνυθςξ πυζμ απμννμθά 

Σμ  LRV ηζκείηαζ ζε ιζα ηθίιαηα απυ ημ 0% έςξ 100%. Σμ ιδδέκ ακηζζημζπεί ζε  έκα 

απυθοημ ιαφνμ ηαζ ημ 100% είκαζ ιζα οπμηζεέιεκδ ηέθεζα ακηακαηθαζηζηή επζθάκεζα 

ααιιέκδ απυ θεοηυ. Ακ ηαζ επεζδή απυθοημ ιαφνμ ή θεοηυ δεκ οπάνπεζ ζηδκ 

ηαεδιενζκή γςή ζε βεκζηέξ βναιιέξ, μ ιέζμξ υνμξ βζα ιζα ανηεηά ζημονυπνςιδ 

επζθάκεζα έπεζ LRV ημκηά ζημ 5% ηαζ ημ θεοηυ 85%. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ζοκίζηαηαζ 

δ ακάβκςζδ ημο ζοκηεθεζηή ακαηθαζηζηυηδηαξ LRV πνζκ ηδκ αβμνά εκυξ πνμσυκημξ 

βζα ηδ πνήζδ ημο ζηδκ ηαηαζηεοή.[72] 

 

Δζηυκα 6.23: Κθίιαηα ζοκηεθεζηή LRV [72] 
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6.1.9 ηίαζδ απυ ηδκ ημπμβναθζηή δζαιυνθςζδ 

Ζ ημπμβναθζηή δζαιυνθςζδ ιζαξ εέζδξ (εάκ ανίζηεηαζ ζε φρςια, εάκ είκαζ 

πενζηνζβονζζιέκδ απυ αμοκά ή είκαζ ημκηά ζηδ εάθαζζα) ιπμνεί ζοπκά κα δδιζμονβεί 

ζηζά. Γζ’ αοηυ υηακ επζθέβεηαζ δ εέζδ εκυξ ηηζνίμο ζε ιζα ημπμεεζία, ζε πενζμπέξ υπμο 

είκαζ πζεακή δ οπενεένιακζδ, είκαζ θμβζηυ κα ηαηααάθθεηαζ πνμζπάεεζα κα βίκεηαζ ημ 

ηηίνζμ ζηδκ πζμ ζηζαζιέκδ εέζδ βζα κα επςθεθείηαζ απυ ηδ ζηζά. Ζ ζηζά πμο 

ελαζθαθίγεηαζ απυ ηδκ ημπμβναθζηή δζαιυνθςζδ ιζαξ πενζμπήξ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ 

ηνμπζά ημο ήθζμο, ημκ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηδκ ηθίζδ ημο εδάθμοξ. [20] 

6.1.10 ηίαζδ απυ ηα βεζημκζηά ηηίνζα 

Σα βεζημκζηά ηηίνζα επδνεάγμοκ άιεζα ιζα ηαηαζηεοή ςξ πνμξ ηδ ζηίαζδ. Σμ 

θαζκυιεκμ αοηυ πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ ζε εενιά ηαζ λδνά ηθίιαηα, υπμο μζ πυθεζξ 

ίζςξ κα ζπεδζάζηδηακ ηαζ κα πηίζηδηακ ζε πμθφ ζοιπαβή ιμνθή, ιε ζηεκμφξ δνυιμοξ, 

έηζζ χζηε υθα ηα ηηίνζα κα ζηζάγμκηαζ ζε ηάπμζμ πμζμζηυ απυ ημκ ήθζμ υπςξ ζηδκ 

Αεήκα. Πανυθα αοηά, δ πμθεμδμιζηή δζάηαλδ αοημφ ημο είδμοξ πμθθέξ θμνέξ 

δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ςξ πνμξ ηδκ ακεπάνηεζα επανημφξ αενζζιμφ. Σμ θαζκυιεκμ 

ηδξ ζηίαζδξ, υιςξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζημ ζπεδζαζιυ πακηαπυεεκ 

εθεοεένςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ βφνς πνμξ αοηά πχνςκ, αλζμπμζχκηαξ ηα οθζζηάιεκα ηηίνζα 

βζα κα ειπμδίγμοκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία.[20,55] 

6.1.11 Δπζθεβιέκα ζοζηήιαηα ζηίαζδξ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

 

Θέζδ ηαζ δζάηαλδ μζηυπεδμο 

Σμ λεκμδμπείμ ανίζηεηαζ, υπςξ έπμοιε πνμακαθένεζ, ζηδ θεςθυνμ Πμζεζδχκμξ ζημ 

φρμξ ημο Παθαζμφ Φαθήνμο ιε Β.Γ.Π. 37°55΄. Έπεζ 3 πθεονέξ πακηαπυεεκ εθεφεενεξ μζ 

μπμίεξ ζοκμνεφμοκ ιε δνυιμ (πνυζμρδ, ακαημθζηή ηαζ δοηζηή υρδ) ηαζ ηδ αμνζκή 

πθεονά δ μπμία ζοκμνεφεζ ιε ηηζζιέκμ μζηυπεδμ. Σα ηηίζιαηα ημο μζημπέδμο 

απμηεθμφκηαζ απυ 5-6 μνυθμοξ υζμ επζηνέπεζ δδθαδή μ ζοκηεθεζηήξ δυιδζδξ (2.6). Σμ 

μζηυπεδμ έπεζ ήπζα ηθίζδ ηδξ ηάλδξ ημο 1,8% ζηδκ ακαημθζηή ηαζ 6% ζηδ δοηζηή 

πθεονά, εκχ ζηδκ υρδ έπεζ ιδδεκζηή ηθίζδ. Γεκζηά, παναηδνμφιε πςξ θυβς ηδξ ήπζαξ 

ημπμβναθίαξ, ημο κυηζμο πνμζακαημθζζιμφ  ηαζ ηδξ δζάηαλδξ ημο μζημπέδμο δ πενζμπή 

δεκ πνμζθένεζ ζδζαίηενα απμηεθέζιαηα ζηδ ζηίαζδ ημο ηηζνίμο. Σέθμξ, πνήζζιμ είκαζ 

κα ζοιαμοθεοεμφιε ηαζ ηα δζαβνάιιαηα ηδξ §5.4 υπμο θαίκμκηαζ ηα ηθζιαηζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ.  
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Δζηυκα 6.24: Θέζδ ημο μζημπέδμο πνμξ ακέβενζδ ημο λεκμδμπείμο. [4] 

Ζ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα δ μπμία απμηεθείηαζ απυ 5 μνυθμοξ δςιαηίςκ ηαζ ημ ζζυβεζμ 

ιε υθμοξ ημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ, πνδζζιμπμζεί ηα ελήξ ζοζηήιαηα ζηίαζδξ 

ακαθυβςξ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ πθεονάξ : 

Νυηζα υρδ  

ηζξ εέζεζξ ημο εζηζαημνίμο ηαζ ημο θμοαβζέ υπμο οπάνπμοκ ιεβάθα κυηζα ακμίβιαηα 

έηημξ απυ ηδ ημπμεέηδζδ οαθμπίκαηα ηφπμο Low-e (4-12-4) παιδθήξ 

εηπειρζιυηδηαξ ιε βέιζζια αένζμ ανβυ, εα ημπμεεηδεμφκ λφθζκεξ πένβημθεξ 

(δζάηνδηα μνζγυκηζα ζηίαζηνα) μζ μπμίεξ ελοπδνεημφκ ηζξ ακάβηεξ βζα οπαίενζα 

ζηέβαζδ αθθά, ηαοηυπνμκα, αμδεμφκ ζηδκ απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ ημο πχνμο. 

Δπζπθέμκ, ζημοξ πχνμοξ ημο εζηζαημνίμο αθθά ηαζ ημο θμοαβζέ εα ημπμεεηδεμφκ ηαζ 

μνζζιέκα εζςηενζηά ζηυνζα βζα ηδκ πανμπή ζηίαζδξ ηα μπμία εα νοειίγμκηαζ απυ ηζξ 

ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ. ημ πχνμ ηδξ νεζερζυκ ελαζηίαξ ημο ανπζηεηημκζημφ ζπεδίμο δεκ 

εα ημπμεεηδεμφκ ελςηενζηά ζηίαζηνα αθθά μ ζοκδοαζιυξ εζδζημφ ηφπμο οαθμπίκαηεξ,  

υπςξ μζ εενιμπνςιζημί, ημονηζκχκ ηαζ ηςκ ελςζηχκ ημο 1
μο

 μνυθμο μζ μπμίμζ 

ζηζάγμοκ ζε έκα ααειυ ημ ζζυβεζμ (υπζ πθήνςξ βζαηί ημ ζζυβεζμ έπεζ ιεβαθφηενμ φρμξ 

απυ ημοξ οπενηείιεκμοξ μνυθμοξ) εα απμδυζεζ ηδκ επζεοιδηή ζηίαζδ.  

ηα δςιάηζα ιε κυηζα υρδ νυθμ μνζγυκηζμο ζηζάζηνμο εα παίγεζ πάθζ μ ελχζηδξ 

πθάημοξ 1.80m ηςκ οπενηείιεκςκ μνυθςκ. Γζα κα είκαζ μ ζηζαζιυξ  απμηεθεζιαηζηυξ 

ζηδ δζάνηεζα ηςκ ςνχκ αζπιήξ είκαζ ακαβηαίμ ημ ιήημξ ημο ζηεβάζηνμο κα οπενααίκεζ 

ημ πθάημξ ημο παναεφνμο πνμελέπμκηαξ δελία ηαζ ανζζηενά. Έηζζ ημ ιήημξ ημο 1.80m 

ηνίκεηαζ ζηακμπμζδηζηυ. Δπζπθέμκ, μζ ελχζηεξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ απυ ζηφνμδεια, 

ημ μπμζμ επεζ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα (1680-2500 kj/m
3°C), έηζζ απμννμθμφκ ηδ 

εενιυηδηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδκ αηηζκμαμθμφκ απμηνέπμκηαξ ηδκ αολδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ εκηυξ ημο ηηζνίμο.  
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Αηυιδ, εα ημπμεεηδεμφκ πακηγμφνζα ηαζ ημονηίκεξ βζα εθεβπυιεκδ ζηίαζδ ηαζ νφειζζδ 

ημο εζζενπυιεκμο θςηυξ εκηυξ ηςκ δςιαηίςκ.  

Βμνζκή υρδ 

ηδ αμνζκή υρδ ηα ζηίαζηνα εα ημπμεεηδεμφκ ηαηά ημκ ίδζμ ηνυπμ ζηα δςιάηζα ηςκ 

μνυθςκ. Γζα ηα βναθεία ημο ζζμβείμο ηα μπμία ανίζημκηαζ ζημ πίζς ιένμξ ημο ηηζνίμο, 

ζηδ αμνζκή πθεονά, ηα μνζγυκηζα ζηίαζηνα απυ ηα ιπαθηυκζα ηςκ δςιαηίςκ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε δζπθά ηγάιζα ηφπμο Low-e ζοιαάθθμοκ ζηδ νφειζζδ ηδξ θςηεζκυηδηαξ 

αθθά δεκ ζηακμπμζμφκ απυθοηα ηζξ ακάβηεξ βζα ζηίαζδ. 

Σα εζδζηά δζάηνδηα νμθά ηα μπμία είκαζ δθζμπνμζηαηεοηζηά νμθά, μθμηθήνςκμοκ ηζξ 

ακάβηεξ βζα ζηίαζδ. Σμπμεεημφκηαζ εζςηενζηά ηαζ ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ 

εζζενπυιεκδ αηηζκμαμθία έςξ ηαζ 70-80%.[33] Σμ φθαζια ημοξ απμηεθείηαζ απυ ίκεξ 

βοαθζμφ ζε αναζή θεπηή φθακζδ. οιαάθθμοκ, επίζδξ, ζηδ ιείςζδ ηδξ εάιαςζδξ, εκχ 

επζηνέπμοκ ιενζηή εέα πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ .  

Γζα ηα αμνζκά ακμίβιαηα ηδξ ημογίκαξ υπςξ ηαζ αοηχκ ημο αμδεδηζημφ πχνμο ηςκ 

ζοκεδνίςκ ηα εζδζηά δζάηνδηα νμθά ελοπδνεημφκ ιαγί ιε πακηγμφνζα (βζα θυβμοξ 

εενιμιυκςζδξ ) ηζξ ακάβηεξ ημο πχνμο βζα ζηίαζδ. 

Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ ηα ακμίβιαηα ηαηά ιήημξ ηςκ ηεζζάνςκ αμδεδηζηχκ 

ηθζιαημζηαζίςκ ηα μπμία θυβμ ημο είκαζ αμνζκά ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε εζδζηέξ 

πενζπηχζεζξ ή απυ ημ πνμζςπζηυ δεκ απαζημφκ εζδζηά ιέηνα ζηίαζδξ πάνα ημοξ δζπθμφξ 

οαθμπίκαηεξ παιδθήξ εηπειρζιυηδηαξ. 

Ακαημθζηή ηαζ δοηζηή υρδ 

ηδκ ακαημθζηή υρδ, υπςξ ηαζ ζηδ δοηζηή, έπεζ βίκεζ πνυαθερδ κα ιδ δδιζμονβδεμφκ 

πμθθά ακμίβιαηα θυβς ηδξ απαίηδζδξ ζε ιεβάθα πμζά ρφλδξ ηαηά ημοξ εενζκμφξ 

ιήκεξ. Έηζζ, ζηδ δοηζηή πθεονά ζημ άκμζβια ημο θμοαβζέ έπεζ ημπμεεηδεεί ελςηενζηυ 

ζηίαζηνμ πενζίδςκ. Γζα ημ πανάεονμ ηδξ αίεμοζαξ ζοκεδνζάζεςκ οπάνπεζ πακηγμφνζ 

ημ μπμίμ επζηνέπεζ ηδ πθήνδ ζηίαζδ ημο πχνμο υηακ αοηυ είκαζ απαναίηδημ π.π. ζε 

χνεξ ζοκεδνίαζδξ. ηδκ ακαημθζηή πθεονά ημπμεεημφκηαζ αηνζαχξ ηα ίδζα ζηίαζηνα 

βζα ημ πανάεονμ ημο εζηζαημνίμο ηαζ βζα αοηά ηδξ ημογίκαξ. 

Δπίζδξ, επζθέβεηαζ ζημ ηηίνζμ κα ημπμεεηδεμφκ ακμζπηά πνχιαηα (θεοηυ) ιε ορδθυ 

δείηηδ ακαηθαζηζηυηδηαξ LRV χζηε κα απμθεφβεηαζ δ ζοζζχνεοζδ εενιυηδηαξ 

ζηδκ επζθάκεζα ημο ηηζνίμο. Δπζπθέμκ, ηα ιπαθηυκζα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα απυ 

οαθμπίκαηεξ πμο έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα ακηακαηθμφκ ηζξ αηηίκεξ ημο ήθζμο ζε ιεβάθμ 

ααειυ.  

 

6.2 Βθάζηδζδ ηαζ ηηίνζμ 

Ζ αθάζηδζδ ζοιαάθθεζ, υπςξ είκαζ βκςζηυ, ζηδ ιείςζδ ηςκ επζπέδςκ ημο δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ζηδκ άιαθοκζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ εενιζηήξ 
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κδζίδαξ (ηςκ εενιχκ αένζςκ ιαγχκ ζηζξ αζηζηέξ πυθεζξ). Σαοηυπνμκα, 

δζαθμνμπμζμφκηαζ ηα επίπεδα εενιμηναζίαξ, ηα νεφιαηα αένα ηαζ δ ζηάειδ ηςκ 

ανμπμπηχζεςκ, ημ ζφκμθμ δδθαδή ηςκ ηθζιαηζηχκ. Έηζζ, δ αθάζηδζδ ζοιαάθθεζ 

μοζζαζηζηά ζηδ δδιζμονβία ηαζ ηδ ζηαεενμπμίδζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ εκυξ ηυπμο. 

Μπμνεί, θμζπυκ, κα αλζμπμζδεεί βζα ηδκ αηυια ιεβαθφηενδ ελζδακίηεοζδ ημο 

ιζηνμηθίιαημξ ιε ζηυπμ ηδκ πνμζέββζζδ ημο επζπέδμο άκεζδξ ζημ ηηζνζαηυ 

πενζαάθθμκ. Οζ θφηεοζδ ημο πενζαάθθμκημξ πχνμο αθθά ηαζ μζ πνάζζκεξ ζηέβεξ 

ιπμνμφκ κα παίλμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επίηεολδ ημο παναπάκς ζηυπμο. [21,33,73] 

6.2.1 Φφηεοζδ πενζαάθθμκημξ πχνμο 

Ζ θφηεοζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ δέκηνςκ ζε ζηναηδβζηά ζδιεία ημο μζημπέδμο ιπμνεί κα 

πνμζηαηεφζεζ ηα ηηίνζα απυ ηδκ οπενεένιακζδ ηαζ κα θεζημονβήζεζ ςξ ηαηαθφβζμ βζα 

ηδκ άβνζα πακίδα. 

Σα δέκηνα επδνεάγμοκ ημ ιζηνμηθίια ηαζ ηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ηςκ ηηζνίςκ 

ιε δομ ηνυπμοξ. Σα άιεζα μθέθδ πνμηφπημοκ απυ ηδ ζηίαζδ πμο ηα δέκηνα πανέπμοκ 

ζηα ηηίνζα ηαζ ζηζξ εθεφεενεξ επζθάκεζεξ. Διπμδίγμκηαξ ηδκ άιεζδ δθζαηή αηηζκμαμθία, 

πνμζηαηεφμοκ ηα ηηζνζαηά ηεθφθδ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα θυβς 

ημο θαζκμιέκμο ηδξ ελαηιζζμδζαπκμήξ. Με ιζα δζαδζηαζία ακάθμβδ ιε ηδκ εθίδνςζδ, 

ηα δέκηνα πνδζζιμπμζμφκ ηδ εενιυηδηα ημο πενζαάθθμκημξ βζα ηδκ ελάηιζζδ ημο κενμφ 

ηςκ θφθθςκ πνζκ αοηή ηαηαθήλεζ ζημκ αένα, θεζημονβχκηαξ ςξ ακηίζηνμθεξ ακηθίεξ 

εενιυηδηαξ. 

Σα δέκηνα πνμζθένμοκ ηαθφηενδ δθζμπνμζηαζία απ υηζ δζάθμνα ελςηενζηά ζηίαζηνα 

υπςξ ηέκηεξ, ζηυνζα ηαζ πενζίδεξ. Απυ ιεηνήζεζξ πμο έπμοκ βίκεζ πνμηφπηεζ υηζ δ 

ζηίαζδ πμο πανέπμοκ ηα δέκηνα ηαζ, βεκζηυηενα, ηα θοηά ζε ηαηάθθδθα ζδιεία, 

ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηθζιαηζζιμφ ηδ εενζκή 

πενίμδμ απυ 15-30% ηαζ ζε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ έςξ ηαζ 50% ηάης απυ εζδζηέξ 

ζοκεήηεξ.  

                                                                     
Δζηυκα 6.25: ηίαζδ ιε δέκηνα . Ζ εννζιέκδ ζηζά ημο. [42] 
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Ζ ζςζηή πςνμεέηδζδ ηςκ δέκηνςκ έπεζ ιεβάθδ ζδιαζία. Γεκζηά, πνμηζιάηαζ δ 

ημπμεέηδζδ ημοξ ζηδκ ακαημθζηή ηαζ ηδ δοηζηή πθεονά ηςκ ηηζνίςκ ηαζ οπυ 

πνμτπμεέζεζξ (π.π. κα είκαζ θοθθμαυθα) ζηδ κυηζα βζα ηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ ηενδχκ  

ηαηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ. Δπεζδή μ δθζαζιυξ (ζδζαίηενα μ κυηζμξ) είκαζ 

επζεοιδηυξ, δ ηαθφηενδ επζθμβή είκαζ ηα θοθθμαυθα δέκηνα. Σα αείθοθθα ηαζ ηα 

ηςκμθυνα δέκηνα πνδζζιεφμοκ ηαθφηενα ςξ θνάβιαηα απέκακηζ ζημοξ ηνφμοξ 

πεζιςκζάηζημοξ ακέιμοξ. Ζ αέθηζζηδ ημπμεέηδζδ είκαζ αυνεζα ή αμνεζμδοηζηά, ζε 

ζπεηζηή υιςξ απυζηαζδ απυ ηα ηηίνζα χζηε κα ιδκ επδνεάγμοκ ηδκ πνυζπηςζδ ηδξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. ε ηάεε πενίπηςζδ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζηίαζδξ ηαζ ηδξ 

ακειμπνμζηαζίαξ είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ γχκδξ πμο ανίζηεηαζ ημ ηηίνζμ, ηδξ 

επζηναημφζαξ δζεφεοκζδξ ηςκ ακέιςκ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ βεςιεηνίαξ ηςκ δέκηνςκ ηαζ 

ηςκ υρεςκ ημο ηηζνίμο.  

Σμ απμηέθεζια ηδξ ελαηιζζμδζαπκμήξ ηςκ δέκηνςκ ηαζ δ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ημο ελςηενζημφ αένα ιπμνεί κα είκαζ πζμ ζδιακηζηά απυ ηδ ζηίαζδ πμο πνμζθένμοκ. 

Έκα ιεβάθμ δέκηνμ ακηαθθάζζεζ ιε ημ πενζαάθθμκ ημο πενί ηα 450 θίηνα κενμφ 

διενδζίςξ. Γζα έκα γεζηυ ηαζ λδνυ ηθίια, αοηυ ακηζζημζπεί ζημ ροηηζηυ απμηέθεζια 

πέκηε ηθζιαηζζηζηχκ πμο θεζημονβμφκ 20 χνεξ διενδζίςξ. Όηακ δ ελαηιζζμδζαπκμή 

ζοκδοαζηεί ιε ιζα ηαθά ιεθεηδιέκδ ζηίαζδ, μζ εενιμηναζίεξ ημο αένα ζημ άιεζμ 

πενζαάθθμκ ηςκ δέκηνςκ ιπμνεί κα ιεζςεμφκ έςξ ηαζ 5°C. Αοηυ ιεηαθνάγεηαζ ζε 

ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ  εκένβεζαξ βζα ηδκ ρφλδ, πμο ιπμνεί κα θηάζεζ απυ 10 έςξ 

ηαζ 50%. Δηηυξ απυ ηδκ εοενβεηζηή επίδναζδ ηδξ αθάζηδζδξ ζημκ ηαεανζζιυ ηδξ 

αηιυζθαζναξ, ιε ηδ δέζιεοζδ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ ηδκ πνμζηαζία ημο 

ηηζνίμο ιε ηδ ζηίαζδ ηαζ ηδκ ελαηιζζμδζαπκμή οπάνπεζ ηαζ ιζα αηυιδ εοκμσηή 

θεζημονβία ηδξ. Σα θφθθα παίγμοκ ημ νυθμ θίθηνμο ηαεανζζιμφ. Σα ζςιαηίδζα ηδξ 

ζηυκδξ ζηδκ αηιυζθαζνα πνμζημθθχκηαζ ζηζξ επζθάκεζεξ ημοξ ηαζ πέθημοκ ζημ έδαθμξ 

ιαγί ημοξ. Έηζζ ιεζχκεηαζ δ εμθυηδηα ημο αένα πμο πνμένπεηαζ απυ ηδ νφπακζδ. 

Σέθμξ, ιζα αηυιδ αλζμζδιείςηδ θεζημονβζά ηδξ αθάζηδζδξ είκαζ δ πνμζηαζία απυ ηδκ 

δπμνφπακζδ ηδκ υπμζα πανέπμοκ υηακ ημπμεεηδεμφκ ζοκεπυιεκα δέκηνα ιεβάθμο 

φρμοξ δδιζμονβχκηαξ ηδκ αίζεδζδ εκυξ θνάπηδ. [6,8,20] 

 

Δζηυκα 6.26 οκδοαζιυξ θφηεοζδξ δέκηνςκ βζα θεζημονβία ακειμθνάηηδ [21] 
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6.2.2 Φφηεοζδ μζημπέδμο ηαηαζηεοήξ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ 

Ζ θφηεοζδ ζηδκ πανμφζα ηαηαζηεοή ηνίκεηαζ ακαβηαία ιζαξ ηαζ μζ εενιμηναζίεξ πμο 

ακαπηφζζμκηαζ ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ είκαζ ζδζαίηενα ορδθέξ (ιέβζζηδ 32°C). 

Δπζπθέμκ, ημ μζηυπεδμ ανίζηεηαζ πάκς ζε ιζα πμθοζφπκαζηδ θεςθυνμ, ηδ θεςθυνμ 

Πμζεζδχκμξ  πνάβια πμο ζδιαίκεζ πςξ δ δπμνφπακζδ απυ ηα αοημηίκδηα ηαεχξ ηαζ δ 

νφπακζδ απυ ηζξ εηπμιπέξ πμο εηθφμοκ είκαζ ζδζαίηενα αολδιέκδ ηαζ δ πνμζηαζία απυ 

δεκηνμζημζπία είκαζ απαναίηδηδ. Δπζπθέμκ, αμδεά ηδ θεζημονβζηυηδηα ημο 

πενζαάθθμκημξ πχνμο ημο λεκμδμπείμο ιζαξ ηαζ δδιζμονβεί ηδκ αίζεδζδ ηδξ 

ζδζςηζηυηδηαξ ηονίςξ ζημοξ πχνμοξ ηδξ πζζίκαξ ηαζ ημο εζηζαημνίμο. 

Ζ θφηεοζδ, επίζδξ, πνμζηαηεφεζ ημ ηηίνζμ απυ ηδκ αολδιέκδ δθζαηή αηηζκμαμθία ζηδκ 

υπμζα εηηίεεηαζ ηαζ ιεζχκεζ ιε αοηυ ημ ηνυπμ ηδκ ακάβηδ βζα ηθζιαηζζιυ ηονίςξ ζημ 

ζζυβεζμ. 

φιθςκα ιε υζα πνμακαθένεδηακ εα ημπμεεηδεμφκ θοηά πενζιεηνζηά ημο μζημπέδμο 

δζαθμνεηζηήξ υιςξ πμζηζθίαξ ακάθμβα ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ πθεονάξ.  

Έηζζ, ζηδ κυηζα πθεονά πμο ζοιπίπηεζ ιε ηδκ πνυζμρδ ημο μζημπέδμο ημπμεεημφκηαζ 

θοθθμαυθα δέκηνα π.π. Acer platanoides Globosum ιζηνυ δέκδνμ, φρμοξ έςξ 6m, ιε 

ζθαζνζηή πθαβζυηθαδδ ηυιδ, ιε ποηκέξ δζαηθαδχζεζξ ηαζ ιεβάθα παθαιμεζδή θφθθα, 

πμο ημ θεζκυπςνμ πνςιαηίγμκηαζ πνοζμηίηνζκα, ζδακζηυ βζα ιζηνμφξ ηήπμοξ ηαζ 

ζηεκμφξ δνυιμοξ. Άθθδ επζθμβή  είκαζ ημ Tamarix tetrandra , ημ μπμίμ είκαζ  

θοθθμαυθμ δέκδνμ ιε πνάζζκα θεπηά θφθθα πμο ακαπηφζζεηαζ ζε θηςπά εδάθδ ηαζ 

δθζυθμοζηεξ εέζεζξ. Δίκαζ πμθφ ακεεηηζηυ ζηα οδνμζηαβμκίδζα ηδξ εάθαζζαξ. Αηυιδ, 

θοηεφεηαζ ζε δεκδνμζημζπίεξ ηαζ ακειμθνάηηεξ ημκηά ζηδ εάθαζζα. Σα παναπάκς 

θοηά επζθέβμκηαζ κα έπμοκ ιζηνυ φρμξ χζηε κα ιδ δζαηυπηεηαζ δ εέα πνμξ ηδ εάθαζζα 

ηςκ δςιαηίςκ. ηδ αμνεζκή πθεονά, δ υπμζα ζοκμνεφεζ ιε άθθα ηηίζιαηα ηδξ πενζμπήξ 

είκαζ ακαβηαία δ ημπμεέηδζδ αείθοθθςκ ή ηςκμθυνςκ δέκηνςκ, υπςξ ημ Λέοθακη, 

δέκδνμ αεζεαθέξ, βνήβμνδξ ακάπηολδξ, φρμοξ έςξ 25ι. έπεζ ζπήια ποναιίδαξ ηαζ 

πνχια ααεοπνάζζκμ. Δίκαζ ηαηάθθδθμ βζα δδιζμονβία ρδθχκ θναπηχκ ηαζ βζα 

ιειμκςιέκεξ θοηεφζεζξ. Δπίζδξ,  πνμηζιά εδάθδ ιε ηαθή απμζηνάββζζδ, είκαζ 

ακεεηηζηυ ζημ ηνφμ ηαζ ζηζξ παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ. Λεζημονβεί ςξ ακειμθνάηηδξ 

ηαζ  θυβς ημο ιεβάθμο φρμοξ ημο δίκεζ ηδκ αίζεδζδ ηδξ ζδζςηζηυηδηαξ  ζηα δςιάηζα 

ημο λεκμδμπείμο ηδξ αμνεζκήξ πθεονάξ απυ ηα ηηίνζα ηδξ πενζμπήξ ηα μπμία ανίζημκηαζ 

ζημ πθδζζέζηενμ μζηυπεδμ. ηδκ ακαημθζηή ηαζ δοηζηή πθεονά ιπμνμφιε κα 

ημπμεεηήζμοιε ηςκμθυνμ Λεοθακη ιζηνυηενμο φρμοξ 2,3-3m βζα ηδ δδιζμονβία 

δεκδνμζημζπζχκ. 

Ο οπυθμζπμξ πενζαάθθμκηαξ πχνμξ εα απμηεθείηαζ απυ βναζίδζ ηαεχξ ηαζ άθθα 

ηαθθςπζζηζηά θοηά υπςξ είκαζ μζ ηνζακηαθοθθζέξ ηαζ δ αγαθέα πμο ηαζνζάγμοκ ζηζξ 

ηθζιαηζηέξ ηαζ ημπμβναθζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ, δδθαδή ημκ ήθζμ ηαζ ηδ εάθαζζα. 
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Έηζζ, ιε ηδ ζςζηή επζθμβή ηςκ θοηχκ εα αλζμπμζδεεί έκαξ πχνμξ πναζίκμο έηηαζδξ 

2,25 ηεηναβςκζηά ζηνέιιαηα πνμζθένμκηαξ υθα ηα παναπάκς μθέθδ ζημ πενζαάθθμκ, 

ζημ ηηίνζμ ηαζ ηονίςξ ζημοξ επζζηέπηεξ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ. [21,33,46,74] 

                                           
Δζηυκα 6.27: Acer platanoides Globosum [74] 

                                             
Δζηυκα 6.28: Tamarix tetrandra [74] 

                                                             

Δζηυκα 6.29: Λέοθακη [75] 
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6.2.3 Φοηειέκμ δχια 

Ζ ηαηαζηεοή εκυξ θοηειέκμο δχιαημξ ιπμνεί κα ζοιαάθθεζ ηαζ κα πνμζθένεζ πμθθά 

ζημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ηςκ ιεβαθμοπυθεςκ πανυθμ ημ ζπεηζηά ορδθυ ημο ηυζημξ 

ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα ζοκηήνδζδ.   

Ονζζιέκα ιμκυ απυ ηα μθέθδ ημο θοηειέκμο δχιαημξ πένακ ηδξ επακάηηδζδξ 

πενζμπχκ πναζίκμο είκαζ δ εενιμιυκςζδ, δ δπμιυκςζδ, δ αζπιαθχηζζδ ηδξ ζηυκδξ, δ 

αφλδζδ ηδξ δζάνηεζαξ γςήξ ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ,  δ αεθηίςζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ, δ 

ιείςζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ αζηζηήξ κδζίδαξ, δ ηαθφηενδ αλζμπμίδζδ ημο ανυπζκμο 

κενμφ ηαεχξ ηαζ δ ιείςζδ ημο CO2 ηδξ αηιυζθαζναξ. 

Πζμ ακαθοηζηά, ςξ πνμξ ηα μθέθδ ηδξ εενιμιυκςζδξ ηα θοηειέκα δχιαηα έπμοκ 

αολδιέκδ εενιμπςνδηζηυηδηα ζε ζπέζδ ιε αοηή εκυξ ζοιααηζημφ δχιαημξ, ελαζηίαξ 

ηδξ ιεβάθδξ εενιζηήξ ιάγαξ ηςκ ηδπεοηζηχκ ζηνχζεςκ ηαζ ημο βεβμκυημξ υηζ ιεηαλφ 

ημο αηιμζθαζνζημφ αένα ηαζ ηδξ ακχηαηδξ επζθάκεζαξ ηδξ δζαημιήξ ηςκ θοηειέκςκ 

δςιάηςκ (πχιαημξ), παναηδνείηαζ έκα ζηνχια αηίκδημο αένα. Σμ θοηειέκμ δχια 

θεζημονβεί, θμζπυκ, ςξ ιζα επζπθέμκ εενιμιμκςηζηή ζηνχζδ, εθαηηχκμκηαξ ηα 

απαζημφιεκα ροηηζηά ή εενιζηά θμνηία ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ημ πεζιχκα ακηίζημζπα. Δκχ 

μζ παναδμζζαηέξ  παιδθήξ ακεθαζηζηυηδηαξ ζηέβεξ (low albedo) απμννμθμφκ πενίπμο 

ημ 70% ημο εενιζημφ θμνηζμφ ζημ υπμζμ  είκαζ εηηεεεζιέκεξ, μζ πνάζζκεξ ζηέβεξ-

θοηειέκα δχιαηα απμννμθμφκ πμθφ θζβυηενμ, μδδβχκηαξ ζε αεθηζςιέκδ ιυκςζδ ηαζ 

ζηδ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ημο ηηζνίμο (Eζηυκα 6.30). Μζα Κακαδζηή 

ιεθέηδ δζαπίζηςζε υηζ έλζ ζκηζχκ εηηεηαιέκδ πνάζζκδ ζηέβδ ιείςζε ηδκ απμννυθδζδ 

εενιυηδηαξ ζημ  95% ηαζ ηζξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ ζημ 26% ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ απθά 

ιμκςιέκεξ ζηέβεξ. Δπζπθέμκ, δομ αηυιδ πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ εκζζπφμοκ ηδκ 

εενιμπνμζηαηεοηζηή ζδζυηδηα ημο θοηειέκμο δχιαημξ είκαζ μ ζηζαζιυξ απυ ημ 

θφθθςια ηςκ θοηχκ ηα μπμία πανέπμοκ ζηζαζιυ ηδξ επζθάκεζαξ ημο δχιαημξ ηαζ 

ελαζθαθίγμοκ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ιεζςιέκδ εενιζηή επζαάνοκζδ ημο ηηζνίμο, αθθά ηαζ 

δ ελαηιζζμδζαπκμή, πμο ιε  ηδ δζαδζηαζία ηδξ, ηα θοηά πνμζθένμοκ ροηηζηά θμνηία ηα 

μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ πανέπμοκ δνμζζζιυ. Με ημοξ παναπάκς ηνυπμοξ δδθαδή ιε ηδκ 

απμννυθδζδ ιεβάθςκ πμζμηήηςκ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, απμηνέπμκηαξ ηδκ ακάπηολδ 

ορδθχκ εενιμηναζζχκ ζημ αζηζηυ πενζαάθθμκ ζοιαάθθμοκ ζδιακηζηά ηαζ  ζηδ 

ιείςζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ αζηζηήξ εενιζηήξ κδζίδαξ. Σέθμξ, ηα θοηειέκα δχιαηα 

πνμζηαηεφμοκ ηζξ οπμηείιεκεξ ζηνχζεζξ ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ εκυξ δχιαημξ (π.π. 

ζημζπεία οβνμιμκςηζηά, εενιμιμκςηζηά οθζηά) απυ ηδ εενιζηή επζαάνοκζδ ηδξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, αολάκμκηαξ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημοξ ηαζ ιεζχκμκηαξ ημ ηυζημξ βζα 

ηδ ζοκηήνδζδ ημοξ. [76,77,78,79,80] 
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Δζηυκα 6.30: Ζ εενιμιυκςζδ απυ ημ θοηειέκμ δχια [77] 

Δπζπθέμκ, δ αεθηίςζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ ζοιααίκεζ ηαεχξ ηα θοηά ειπθμοηίγμοκ ηδκ 

αηιυζθαζνα ιε μλοβυκμ ηαζ ηδκ απμδεζιεφμοκ απυ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ιέζς ηδξ 

δζαδζηαζίαξ ηδξ θςημζφκεεζδξ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ αμδεάκε ζηδ ιείςζδ ηδξ 

ζοβηέκηνςζδξ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο. 

πεηζηά ιε ηδκ δπμιυκςζδ ζηα θοηειέκα δχιαηα, μ ζοκδοαζιυξ ημο πχιαημξ, ηςκ 

θοηχκ ηαζ ηςκ παβζδεοιέκςκ ζηνςιάηςκ ημο αένα ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ ςξ θίθηνμ 

απμιυκςζδξ ημο ήπμο. οβηεηνζιέκα, δ πνάζζκδ ζηέβδ ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηδκ έκηαζδ 

ημο ήπμο πμο ακαηθάηαζ ηαηά 3dB ηαζ, ηαοηυπνμκα, αεθηζχκεζ ηδκ δπμιυκςζδ ημο 

ηηζνίμο ηαηά 8dB. Ζ αφλδζδ ηδξ δπμιυκςζδξ ακηζιεηςπίγεζ ιζα δζαδεδμιέκδ ακδζοπία 

ζηδκ λεκμδμπεζαηή αζμιδπακία, αοηή ηδξ εθαπζζημπμίδζδξ ηςκ δζαηανάλεςκ ημο ήπμο 

ιέζα ζηα δςιάηζα (Δζηυκα 6.31). 

                                                                             
Δζηυκα 6.31: Ζ δπμιυκςζδ απυ ημ θοηειέκμ δχια [77]  

οκεπίγμκηαξ ιε ηα πθεμκεηηήιαηα ιζα πνάζζκδξ ζηέβδξ εα ακαθένμοιε ημ ελήξ: Έκα 

ιεβάθμ πμζμζηυ ηςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ αηιυζθαζναξ δεζιεφεηαζ απυ ημ θφθθςια ηςκ 

θοηχκ, ηα μπμία θεζημονβμφκ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ ςξ θίθηνμ ζοβηνάηδζδξ πμθθχκ 

επζαθααχκ ζοζηαηζηχκ ημο αένα ηαζ αζπιαθςηίγμοκ ηδ  ζηυκδξ ηαζ  ημοξ νφπμοξ 

ςθεθχκηαξ έηζζ ζε έκα αηυιδ ζδιείμ ηδκ αηιυζθαζνα (Δζηυκα 6.32). 
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Δζηυκα 6.32: Αζπιαθχηζζδ ηδξ ζηυκδξ απυ ηα θοηά [77] 

Μία αηυιδ ζδιακηζηή ζδζυηδηα ηςκ θοηειέκςκ δςιάηςκ είκαζ υηζ αεθηζχκμοκ ηδκ 

πμζυηδηα ημο κενμφ, πνζκ αοηυ απμπεηεοηεί . Σμ πχια ηαζ ημ νζγζηυ ζφζηδια ηςκ 

θοηχκ ζοβηναηεί ηαζ θζθηνάνεζ ημ κενυ ηδξ ανμπήξ ιέζς ιζαξ ζεζνάξ πδιζηχκ ηαζ 

αζμθμβζηχκ δζαδζηαζζχκ ηαζ ημ απαθθάζζμοκ απυ νοπακηζηέξ μοζίεξ, υπςξ ημ άγςημ 

πνζκ ηαηαθήλεζ ζηζξ θεηάκεξ απμννμήξ. Δπζπνμζεέηςξ, απμηεθέζιαηα ενεοκχκ έπμοκ 

δείλεζ υηζ μοζίεξ, υπςξ είκαζ ηα αανέα ιέηαθθα, μζ μπμίεξ πενζέπμκηαζ ζημ κενυ ηδξ 

ανμπήξ, πενζμνίγμκηαζ ζημ οπυζηνςια ημο πχιαημξ, ακηί κα εηπφκμκηαζ ζηα πμηάιζα 

ηαζ ηζξ δζάθμνεξ θεηάκεξ απμννμήξ. Αηυιδ, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ «πνάζζκδξ 

ζηέβδξ», δ απμννμή ημο κενμφ (ζε πενζπηχζεζξ έκημκδξ ανμπυπηςζδξ) ιπμνεί κα 

ιεζςεεί έςξ ηαζ 90%. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ πςνδηζηυηδηαξ ηςκ 

απμπεηεοηζηχκ αβςβχκ ηαζ, ζοκεπχξ, ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ημοξ (Δζηυκα 

6.33). 

                     

Δζηυκα  6.33: Ζ αεθηίςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο ανυπζκμο κενμφ απυ ημ θοηειέκμ δχια [77] 

Αημθμφεςξ, ζδιακηζηυ είκαζ κα ακαθένμοιε ηαζ ηα ζδιακηζηά ημζκςκζηά μθέθδ πμο 

πανέπμοκ μζ πνάζζκεξ ζηέβεξ ζε υθα ηα ηηίνζα ηαζ ζηα λεκμδμπεία ηα μπμία απμηεθμφκ 

πχνμοξ ζοκεζηίαζδξ πμθθχκ ακενχπςκ. 

Με ηδ δδιζμονβία ααηχκ θοηειέκςκ δςιάηςκ ιπμνμφκ κα αλζμπμζδεμφκ πμθθμί 

ακεηιεηάθθεοημζ πχνμζ, μζ μπμίμζ ζηζξ ιένεξ ιαξ ιυκμ αζζεδηζηή οπμαάειζζδ 
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«πνμζθένμοκ» ζημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ (Δζηυκα 6.34). Δπίζδξ, ιε ηδκ ηαηαζηεοή 

πνάζζκςκ ζηεβχκ, εηηυξ απυ ηδ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ θεζημονβζηχκ πχνςκ 

πναζίκμο ηαζ ακαροπήξ, επζηοβπάκεηαζ ηαζ δ αζζεδηζηή ακααάειζζδ ημο πενζαάθθμκημξ 

ημο αζηζημφ πχνμο, ημο μπμίμο δ εζηυκα ηα ηεθεοηαία πνυκζα είκαζ ζδζαίηενα 

απμβμδηεοηζηή. 

                                                                                       
Δζηυκα 6.34: Αζζεδηζηή ακααάειζζδ απυ ημ θοηειέκμ δχια [77] 

Σέθμξ, ηα θοηειέκα δχιαηα εηηυξ απυ ηα ημζκςκζηά, ηαηαζηεοαζηζηά, εκενβεζαηά, 

πενζααθθμκηζηά ηαζ αζζεδηζηά μθέθδ πμο πνμζθένμοκ, απμηεθμφκ ζημζπεία ορδθήξ 

πμζυηδηαξ ηαζ πνμζδίδμοκ ζημ ηηίνζμ ζδζαίηενδ αλία ηαζ ηένδμξ (Δζηυκα 6.35). [77,79] 

 

Δζηυκα 6.35:  Ζ εηιεηάθθεοζδ ημο θοηειέκμο δχιαημξ ςξ πχνμξ ακαροπήξ [77] 

 

Οζ ααζζηέξ πανάιεηνμζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή δχιαημξ, πμο κα επζηνέπεζ ηδκ εβηαηάζηαζδ 

ηήπμο ζε αοηυ είκαζ :   

 Φένμοζα ηαηαζηεοή ζηακή κα δεπεεί ηα πνυζεεηα θμνηία ηήπμο. 

 Καηαζηεοαζηζηή επζηάθορδ δχιαημξ (θνάβια οδναηιχκ ακ αοηυ απαζηείηαζ, 

εενιμιυκςζδ, ζηεβάκςζδ) ζηακή κα δεπηεί ηδκ ηαηαζηεοή ηήπμο πάκς ζε 

αοηήκ. 

 Γζαπςνζζιυξ ηδξ ηαηαζηεοαζηζηήξ επζηάθορδξ ημο δχιαημξ απυ ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο ηήπμο βζα ηδκ πνμζηαζία ηδξ απυ ηζξ δζάθμνεξ πδιζηέξ ηαζ 
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ιδπακζηέξ επζδνάζεζξ ημο ηήπμο ηαζ ηονίςξ βζα ηδκ απμθοβή δζείζδοζδξ ηςκ 

νζγχκ ηςκ θοηχκ ζε αοηή. 

 Πθδνυηδηα ζηδκ ηονίςξ ηαηαζηεοή ημο ηήπμο πμο εα απμηεθείηαζ απυ υθεξ 

ηζξ απαναίηδηεξ ζηνχζεζξ. 

 Δπζθμβή θοηχκ, ζηακχκ κα ακαπηφζζμκηαζ ζηζξ εζδζηέξ ζοκεήηεξ πμο 

επζηναημφκ ζηα δχιαηα (ηθζιαηζηέξ ηαζ εδαθζηέξ). 

 Σνυπμζ άνδεοζδξ ηαζ απμννμήξ ημο πθεμκάγμκημξ κενμφ αθθά ηαζ ηςκ 

υιανζςκ. 

 Πνμζηαζία απυ ημοξ ακέιμοξ. 

 Δπίπεδα δχιαηα ιε ηθίζδ ημοθάπζζημκ 2-3% 

 Γίννζπηεξ ζηέβεξ ιε ιέβζζηδ ηθίζδ 25°. 

 

Ζ πθήνςζδ ηςκ παναιέηνςκ αοηχκ αμδεά μοζζαζηζηά ζηδκ επζηοπία ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ημο ηήπμο. Ακηίεεηα, δ οπμηίιδζδ ηδξ αλίαξ ηαζ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ ημοξ ιπμνεί κα 

μδδβήζμοκ ζε ιενζηή δ αηυιδ ηαζ ζε πθήνδ απμηοπία.  

 

Ζ ηαθή θεζημονβζά ημο ηήπμο απαζηεί ηδκ ηαηαζηεοή ηονίςξ ηνζχκ ζηνχζεςκ, δ 

ηαεειζά εη ηςκ μπμίςκ ελοπδνεηεί μνζζιέκμ ζημπυ ηαζ απμηεθεί ζοβηεηνζιέκδ 

θεζημονβία. 

 

Οζ ζηνχζεζξ αοηέξ είκαζ : 

 H ζηνχζδ απμζηνάββζζδξ, πμο απμηεθείηαζ ζοκήεςξ απυ δζμβηςιέκδ άνβζθμ, 

παθίηζα, εθαθνυπεηνα ή ηυηημοξ πενθίηδ ηαζ πμο ζηυπμ έπεζ κα ζοβηναηεί ηδκ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ θοηχκ πμζυηδηα κενμφ ηαζ κα απμιαηνφκεζ 

ηδκ πθεμκάγμοζα. 

 Ζ ζηνχζδ θφηεοζδξ πμο απμηεθείηαζ απυ ιζα ζηνχζδ πχιαημξ δ ιίβιαημξ 

πχιαημξ ιε αθθά πνμζιζηηζηά, πθμφζζμο ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά. 

 Σμ δζαπςνζζηζηυ θίθηνμ, ιεηαλφ ηςκ δομ παναπάκς ζηνχζεςκ (οαθμ-φθαζια 

δ βες-φθαζια). [46] 
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Δζηυκα 6.36:  Οζ απαναίηδηεξ ζηνχζεζξ βζα ηδ ηαηαζηεοή θοηειέκμο δχιαημξ [46] 

Σα θοηειέκα δχιαηα πςνίγμκηαζ ζε ηνεζξ ααζζημφξ ηφπμοξ  : 

1. Δηηαηζηυξ Σφπμξ: 

Σμ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ πμθοεπίπεδδ δζαζηνςιάηςζδ οθζηχκ ιε εθαθνφ 

οπυζηνςια ακάπηολδξ ηςκ θοηχκ φρμοξ έςξ 20 εηαημζηχκ. Σμ θμνηίμ ημο 

ζοζηήιαημξ είκαζ ιζηνυ (πενίπμο 120 kg/m2 –ημνεζιέκμ) ηαζ ημ νζγζηυ ζφζηδια ηςκ 

θοηχκ επζθακεζαηυ. Δπζθέβμκηαζ θοηά ακεεηηζηά ζηδκ λδναζία, χζηε κα ιδκ απαζηείηαζ 

πμθφ ζοπκυξ πμηζζιυξ, αθθά ηαζ θοηά ακεεηηζηά ζημκ άκειμ ηαζ ζημ ρφπμξ. To sedum, 

είκαζ βζα πανάδεζβια, θοηυ πμο ακηέπεζ 60-80 ιένεξ πςνίξ πυηζζια (Εικόνα 6.37). 

Δηηαηζηυξ ηφπμξ θοηειέκμο δχιαημξ ιπμνεί κα εθανιμζεεί ζε ηθίζεζξ ιέπνζ ηαζ 33%.  

                                
Δζηυκα 6.37: Δηηαηζηυξ ηφπμξ  [81] 
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φζηδια Δηηαηζημφ ηφπμο 

Πονήκαξ ημο ζοζηήιαημξ αοημφ είκαζ δ αζθαθηζηή ακηζνζγζηή ζηεβακςηζηή ιειανάκδ 

ηαζ δ απμζηναββζζηζηή ιειανάκδ. Ζ ακηζνζγζηή ιειανάκδ πνμζηαηεφεζ ημ ζφζηδια απυ 

ηδ δζάηνδζδ ηςκ νζγζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ, πανάθθδθα, ημ ζηεβακμπμζεί. Ζ 

πμθοζηνςιαηζηή απμζηναββζζηζηή ιειανάκδ ελαζθαθίγεζ ηαπεία απμζηνάββζζδ ημο 

πθεμκάγμκημξ κενμφ ηαζ πνμζηαηεφεζ ηδκ ακηζνζγζηή ιειανάκδ απυ ιδπακζηέξ 

ηαηαπμκήζεζξ. Δπζπθέμκ, εκηυξ ηςκ ηςκμεζδχκ ηδξ πνμελμπχκ (φρμοξ 11mm) 

απμεδηεφεζ ζηακή πμζυηδηα κενμφ (1,60 lt/m
2 ) 

βζα κα δζαηδνείηαζ κςπυ ημ ηδπεοηζηυ 

πχια, ελαζθαθίγμκηαξ ιε αοηυκ ημ ηνυπμ μζημκμιία πμηίζιαημξ ηαζ άνζζηδ θεζημονβία 

ημο ηήπμο. Σμ ζφζηδια εηηαηζημφ ηφπμο έπεζ ιζηνυ ζοκμθζηυ πάπμξ ηαζ αάνμξ 100 

kg/m
2-

120 kg/m2. Σμ αάνμξ ημο ζοζηήιαημξ ιπμνεί κα ιεζςεεί αηυιδ πενζζζυηενμ 

ακηζηαεζζηχκηαξ ημ ηδπεοηζηυ πχια ιε εζδζηέξ ζπεδζαζιέκεξ πθάηεξ πεηνμαάιααηα 

(εικόνα 6.38). 

                                                                
Δζηυκα 6.38: Γζαζηνςιάηςζδ εηηαηζημφ ηφπμο [82] 

2. Ζιζεκηαηζηυξ Σφπμξ: 

Δίκαζ ημ ζφζηδια πμο απμηεθείηαζ απυ οπυζηνςια φρμοξ ιέπνζ 25 εηαημζηχκ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ θοηζηή ηάθορδ ιε πθμμηάπδηα, εάικμζ, ή θοηά εδαθμηάθορδξ. Σμ 

θμνηίμ ηοιαίκεηαζ ζηα 100-270 kg/m2 ηαζ ζπέζδ ιε ημκ πνμδβμφιεκμ ηφπμ, ζοβηναηεί 

ιεβαθφηενδ πμζυηδηα κενμφ. 

 

Δζηυκα 6.39: Ζιζεκηαηζηυξ ηφπμξ [81] 
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3. Δκηαηζηυξ Σφπμξ: 

Πνυηεζηαζ βζα θφηεοζδ ιε εάικμοξ, πμζηζθία θοηχκ, αηυιδ ηαζ δέκηνα, πνάβια πμο 

ζδιαίκεζ υηζ ημ θμνηίμ είκαζ ιεβαθφηενμ ηςκ 300 kg/m2. Ο ηφπμξ αοηυξ θοηειέκδξ 

ζηέβδξ απαζηεί ηαηηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ πανμοζζάγεζ ηδκ ιμνθή μθμηθδνςιέκμο ηήπμο. 

 

Δζηυκα 6.40: Δκηαηζηυξ ηφπμξ [81] 

φζηδια Δκηαηζημφ ηφπμο 

Έκα ζφζηδια εκηαηζηήξ θφηεοζδξ έπεζ ιεβάθδ ακάβηδ ζε κενυ. ημ εκηαηζηυ ζφζηδια 

ημ κενυ απμεδηεφεηαζ ζε ιία θοζζηή δελαιεκή κενμφ, ιία εζδζηά ζπεδζαζιέκδ πθάηα 

πεηνμαάιααηα ηαζ απμδίδεηαζ ζηα θοηά ιε θοζζηυ ηνυπμ. Δπζπθέμκ, αοηή δ πθάηα 

απμηεθεί έκα παναπάκς θίθηνμ βζα ηδ δζήεδζδ ημο ηδπεοηζημφ πχιαημξ.Οζ δελαιεκέξ 

απμεήηεοζδξ κενμφ ημπμεεημφκηαζ επάκς απυ ημ πμθοζηνςιαηζηυ απμζηναββζζηζηυ 

θφθθμ. Όηακ μζ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ κενμφ ημνεζημφκ, ημ πθεμκάγμκ κενυ 

απμπεηεφεηαζ ιέζς ημο απμζηναββζζηζημφ θφθθμο πνμξ ηζξ οδνμννμέξ ημο δχιαημξ. Σμ 

απμζηναββζζηζηυ θφθθμ ειπμδίγεζ ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ηδ ζοζζχνεοζδ κενμφ ζημ 

ζηνχια ημο ηδπεοηζημφ πχιαημξ, ηάηζ ημ μπμίμ εα ήηακ ηαηαζηνμθζηυ βζα ηα νζγζηά 

ζοζηήιαηα ηςκ θοηχκ.Σμ απμζηναββζζηζηυ θφθθμ έπεζ ιεβάθδ ακημπή ζε ζοιπίεζδ 

(>700 kPa) ηαζ είκαζ ακεεηηζηυ ζηζξ ιεβάθεξ πζέζεζξ πμο επζαάθθεζ έκα ζφζηδια 

εκηαηζηήξ θφηεοζδξ. Ζ ακηζνζγζηή ζηεβακςηζηή ιειανάκδ εββοάηαζ ηδκ πνμζηαζία ηδξ 

δμιζηήξ ηαηαζηεοήξ απυ ηδκ οβναζία ηαζ ηδκ επζεεηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ νζγζηχκ 

ζοζηδιάηςκ (Δζηυκα 6.41). [79,81,82] 
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Δζηυκα 6.41:  Γζαζηνςιάηςζδ εκηαηζημφ ηφπμο [82] 

 

Μεθέηεξ ζπεηζηά ιε ηζξ πνάζζκεξ ζηέβεξ 

Ένεοκα πμο πναβιαημπμζήεδηε ημ ηαθμηαίνζ ημο 2009 απυ ηδ πμθή Μδπακμθυβςκ-

Μδπακζηχκ ημο Δεκζημφ Μεηζυαζμο Πμθοηεπκείμο ιε επζηεθαθήξ ημκ ηαεδβδηή 

Διιακμοήθ Ρμβδάηδ, ζημ ηηίνζμ ημο οπμονβείμο Οζημκμιίαξ ηαζ Οζημκμιζηχκ, ζηδκ 

πθαηεία οκηάβιαημξ, έδεζλε υηζ ημ θοηειέκμ δχια ημο έπεζ απμθένεζ ζδιακηζηή 

ελμζημκυιδζδ ζηδκ ηαηακάθςζδ βζα ηθζιαηζζιυ (9,6%) ηαζ βζα εένιακζδ (4,4%). 

Πανυηζ δ πνάζζκδ ζηέβδ πμο εβηαηαζηάεδηε ημ ηαθμηαίνζ ημο 2008, ηαηαθαιαάκεζ 

ιυθζξ ημ 52% ηδξ επζθάκεζαξ ηδξ μνμθήξ (650 ηι.) ελμζημκυιδζε 5.630 εονχ απυ ηδκ 

ηαηακάθςζδ δθεηηνζημφ νεφιαημξ ηαζ πεηνεθαίμο ιέζα ζε έκα πνυκμ. 

φιθςκα ιε ηζξ ιεηνήζεζξ ηδξ ένεοκαξ, δ δζαθμνά εενιμηναζίαξ πμο πνμηφπηεζ 

ιεηαλφ ηδξ θοηειέκδξ ηαζ ηδξ ιδ θοηειέκδξ επζθάκεζαξ ηδξ ζηέβδξ θηάκεζ ημοξ 18 

ααειμφξ ηεθζίμο (37 ηαζ 55 ααειμί ηεθζίμο ακηίζημζπα).Ζ ίδζα ιεθέηδ έδεζλε υηζ δ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα ημκ ηεθεοηαίμ υνμθμ ημο ηηζνίμο ιπμνεί κα οπεναεί ημ 

50%. 

Σμ Κναηζηυ Πακεπζζηήιζμ ημο Μίζζβηακ  ζε δδιμζίεοζδ ημο ημκ επηέιανζμ ημο 

2009, απέδεζλε υηζ μζ πνάζζκεξ ζηέβεξ εα ιπμνμφζακ κα ηαηαπμθειήζμοκ ημ θαζκυιεκμ 

ημο εενιμηδπίμο. 

Οζ επζζηήιμκεξ, ακαηάθορακ υηζ δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ παναδμζζαηχκ οθζηχκ 

ζηέβαζδξ ιε πνάζζκα θοηά ζε ιζα αζηζηή πενζμπή ιε πθδεοζιυ πενίπμο έκα 

εηαημιιφνζμ, εα ζζμδοκαιμφζε ιε ημκ πενζμνζζιυ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο 

εηπέιπεηαζ απυ 10.000 αοημηίκδηα ηφπμο 4Υ4, ιεζαίμο ιεβέεμοξ. 

Ζ ιεθέηδ είκαζ δ πνχηδ ημο είδμοξ πμο ελεηάγεζ ηδκ δοκαηυηδηα ηςκ θοηειέκςκ 

δςιάηςκ κα απμννμθμφκ άκεναηα, ηάηζ πμο ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ ηθζιαηζηή 

αθθαβή. Ζ επζηεθαθήξ ηδξ ένεοκαξ ηαζ μζ ζοκάδεθθμζ ηδξ είπακ υηζ μζ επζζηήιμκεξ 

βκχνζγακ υηζ ηα θοηειέκα δχιαηα ιπμνμφκ κα απμννμθήζμοκ δζμλείδζμ ημο άκεναηα, 

έκα απυ ζδιακηζηυηενα αένζα ημο εενιμηδπίμο πμο ζοιαάθθεζ ζηδ εένιακζδ ημο 

πθακήηδ, αθθά ηακείξ ιέπνζ ηχνα δεκ είπε ιεηνήζεζ ημ ιέβεεμξ αοηήξ ηδξ επίδναζδξ. 

http://www.oikosteges.gr/index.php/photogallery


 

[105] 
 

Οζ επζζηήιμκεξ είπακ αηυιδ, υηζ ιέηνδζακ ηα επίπεδα ημο άκεναηα ζε θοηά ηαζ δείβια 

πχιαημξ πμο ζοκέθελακ απυ 13 θοηειέκα δχιαηα ζημ Μίζζβηακ ηαζ ημ Μένοθακη, 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ πενζυδμο δφμ εηχκ. Ακαηάθορακ υηζ δ θφηεοζδ ηςκ ζηεβχκ ιζαξ 

αζηζηήξ πενζμπήξ, πενί ημο εκυξ εηαημιιονίμο ηαημίηςκ εα ιπμνμφζε κα ηαηαηναηήζεζ 

πενζζζυηενμοξ απυ 55.000 ηυκμοξ άκεναηα.[83] 

6.2.4 Δθανιμβή ηςκ θοηειέκςκ δςιάηςκ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

Σα λεκμδμπεία απμηεθμφκ πχνμοξ ζοκάενμζζδξ, ζοκεζηίαζδξ αθθά ηαζ ακαροπήξ ιε 

ιεβάθεξ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ηαζ ιε αολδιέκεξ εηθφζεζξ CO2 ζηδκ αηιυζθαζνα. 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς δεδμιέκα, δ δδιζμονβία θοηειέκςκ δςιάηςκ, δδθαδή 

πχνςκ πναζίκμο, ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ηυζμ ζηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ημο 

πμθοδάπακμο ηηζνίμο υζμ ηαζ ζηδκ αζζεδηζηή δζαιυνθςζδ ημο ηηίζιαημξ. ηδκ 

πανμφζα ηαηαζηεοή εα βίκμοκ ανπζηά 2 θοηειέκα δχιαηα αυνεζμο πνμζακαημθζζιμφ 

ζημκ 1
μ
 υνμθμ ημο ηηζνίμο ιε ειααδυκ 129m

2 
 ημ ηάεε έκα άνα ζφκμθμ 258 m

2 
. Ζ 

θφηεοζδ εα είκαζ εηηαηζημφ ηφπμο (πάπμξ ζηνςζεςκ≈20cm)  ηαεχξ δεκ οπάνπεζ δ 

δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ ζηνχζεςκ ιε ιεβάθμ πάπμξ ιζαξ ηαζ δ θένμοζα πθάηα  

ηαηαζηεοήξ ημο θοηειέκμο δχιαημξ ζοκεπίγεηαζ ζε ηηζζιέκμ δυιδια. Έηζζ, βζα ηδ 

ζηνχζδ ηςκ 20cm εα πνδζζιμπμζήζμοιε ζηδ πενζμπή ηδξ θφηεοζδξ ακεζηναιιέκα 

δμηάνζα μφηςξ χζηε δ πθάηα ημο οπμηείιεκμο μνυθμο κα παναιείκεζ ιε εκζαίμ πάπμξ.  

Σα θοηά πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ εα είκαζ: «Sedum Sexangulare», «sedum album 

murale» (Δζηυκα 6.42) ηαζ αθθά είδδ αοημφ ημο ηφπμο. Δπζπθέμκ, βζα κα  απμηηήζεζ ημ 

θοηειέκμ δχια πνχια εα ημπμεεηδεμφκ ηαζ θοηά υπςξ ημ μλάθζξ πμο έπεζ πνάζζκα 

θφθθα ηαζ θμφλζα άκεδ ημ ηαθμηαίνζ. Σμ θοηυ αοηυ έπεζ δζαημζιδηζηυ θφθθςια ηαζ 

πθμφζζα ακεμθμνία. Έκα αηυιδ ηέημζμ θοηυ είκαζ ημ ηανδζυθοθθμ ημ μπμίμ δδιζμονβεί 

πμθθμφξ παιδθμφξ αθαζημφξ, πμο απθχκμοκ ή ηνέιμκηαζ, πςνίξ κα νζγχκμοκ ζοκήεςξ. 

Σα άκεδ πμο ζπδιαηίγεζ είκαζ ιειμκςιέκα, θίβα, ιζηνά ηαζ ενοενμσχδδ. [84] Δίκαζ 

θοηυ πμο εοδμηζιεί ζε υθμοξ ημοξ ηφπμοξ εδαθχκ, ζε γεζηέξ πενζμπέξ ηαζ δθζαγυιεκεξ 

εέζεζξ. Δίκαζ ηαηάθθδθμ βζα παναεαθάζζζεξ εέζεζξ. Καθφπηεζ ζπεηζηά εφημθα 

επζθάκεζεξ ημο εδάθμοξ (εδαθμηαθοπηζηυ) βζ’ αοηυ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε 

θοηειέκα δχιαηα.  

Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, ηα αμνζκά δςιάηζα ημο 1
μο

 μνυθμο αθθά ηαζ ηςκ ακςηένςκ 

μνυθςκ εα έπμοκ ηδκ εοηαζνία ηδξ εέαξ εκυξ ηήπμο μ μπμίμξ εα πνμζθένεζ ηαοηυπνμκα 

εενιμιυκςζδ ηαζ δπμιυκςζδ ηυζμ ζημ ζζυβεζμ αθθά ηαζ ηδ δδιζμονβία εοκμσημφ 

ιζηνμηθίιαημξ βζα μθυηθδνμ ημ ηηίνζμ. 
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Δζηυκα 6.42:  Sedum [85] 

ηδ ζοκέπεζα ζημ αυνεζμ ηιήια ημο 5
μο

 μνυθμο εα δδιζμονβδεεί θοηειέκμ δχια 

εκηαηζημφ ηφπμο ιε πάπμξ ζηνχζεςκ 72cm. Σμ θοηειέκμ δχια εα έπεζ επζθάκεζα 

ζπεδυκ 250m
2
 ηαζ πνμζθένεζ ηα εκενβεζαηά ημο μθέθδ ηαεχξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ημο 

ιζηνμηθίιαημξ ζε υθμ ημ λεκμδμπείμ. οβηεηνζιέκα, ηα πίζς δςιάηζα ημο 4
μο

 μνυθμο 

εζζπνάηημοκ ηαζ ηα επζπθέμκ πθεμκεηηήιαηα εκυξ θοηειέκμο δχιαημξ, υπςξ είκαζ δ 

εενιμιυκςζδ ηαζ δ δπμιυκςζδ. Έηζζ, μζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ ιζαξ ζηέβδξ παιδθήξ 

ακαηθαζηζηυηδηαξ εα απμθεφβμκηαζ, υπςξ ηαζ μζ δπδηζηέξ μπθήζεζξ απυ ημ εονφηενμ 

πενζαάθθμκ. ημ δχια αοηυ, θυβς ημο υηζ εα είκαζ ααηυ ηαζ δ ζοκηήνδζδ ημο εα 

βίκεηαζ εφημθα  εα πνδζζιμπμζδεμφκ ανςιαηζηά θοηά, υπςξ δ Μονηζά, δ Λεαάκηα, ημ 

Φαζηυιδθμ, δ Ανιπανυνζγα ηαζ ημ Γεκδνμθίαακμ ηα μπμία αιαθφκμοκ ηζξ ορμιεηνζηέξ 

δζαθμνέξ ηαζ εκζζπφμοκ ιε εοπάνζζηα ανχιαηα υθδ ηδκ επμπή. Αηυιδ ιεβαθφηενα 

δέκηνα, υπςξ ηα  ηανπμθυνα εζπενζδμεζδή ζακ ηδ κενακηγζά υπμο έπεζ φρμξ 2-2,5m, 

εοδμηζιμφκ ζε πανάθζεξ πενζμπέξ ηαζ ιε ημκ ηαηάθθδθμ θςηζζιυ ιαξ δίκμοκ ηαζ ημοξ 

πμθφηζιμοξ ηανπμφξ ημοξ. Αηυιδ, δ  νμδζά πμο είκαζ έκαξ θοθθμαυθμξ εάικμξ πμο 

ιπμνεί κα ακαπηοπεεί ιέπνζ 3-4 ι. φρμξ ηαζ ηαθθζενβείηαζ ζε ζπεηζηχξ εενιά ηθίιαηα. 

[86] Δπζπνμζεέηςξ, ημ δχια αοηυ πνμζθένεζ ιζα ιζηνή υαζδ πναζίκμο ηαζ εοςδίαξ 

ζημ λεκμδμπείμ ηαεχξ μζ πεθάηεξ ιπμνμφκ κα έπμοκ πνυζααζδ ζε αοηυ ηαζ κα 

επςθεθμφκηαζ απυ ηδ εέα ημο. 

                                                                                  
Δζηυκα 6.43: Ζ νμδζά [87] 
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6.3 Φοζζηή ρφλδ-δνμζζζιυξ  

Σα ηεθεοηαία ηνία πνυκζα δ πνήζδ ιδπακζηχκ ιέζςκ ρφλδξ ηαζ, ηονίςξ, ηθζιαηζζηζηχκ 

ζηδκ Δθθάδα έπεζ αολδεεί ηαηά 900%, υπςξ ηαζ ζε άθθεξ κυηζεξ εονςπασηέξ πχνεξ.[49]  

Έηζζ, μ θοζζηυξ δνμζζζιυξ απμηεθεί ηδκ ηφνζα εκαθθαηηζηή πναηηζηή βζα ηδκ 

ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ ζηα ηηίνζα ημ ηαθμηαίνζ, ηαεχξ δ 

εκηαηζημπμίδζδ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ πνήζδξ ηθζιαηζζηζηχκ ζοζηεοχκ επζθένεζ 

ζδιακηζηά εκενβεζαηά, πενζααθθμκηζηά ηαζ μζημκμιζηά πνμαθήιαηα, αθμφ 

ηαηακαθχκμοκ πμθφ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ.  

Ζ εθανιμβή ηεπκζηχκ θοζζημφ δνμζζζιμφ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηςκ 

ροηηζηχκ θμνηίςκ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ημο πνυκμο θεζημονβίαξ ηςκ ζοζηδιάηςκ αοηχκ, 

ιέπνζ ηαζ ηδκ ηαηάνβδζδ ηδξ ακάβηδξ εβηαηάζηαζδξ ζοζηήιαημξ ηθζιαηζζιμφ. Με ημ 

θοζζηυ δνμζζζιυ, πένακ ηδξ ελμζημκμιμφιεκδξ εκένβεζαξ, αεθηζχκμκηαζ ζδιακηζηά μζ 

ζοκεήηεξ άκεζδξ ιέζα ζημοξ πχνμοξ, αηυια ηαζ ζε ζπεηζηά ορδθέξ εενιμηναζίεξ 

θυβς ηςκ δνμζενχκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ηςκ νεοιάηςκ αένα ιέζα ζε αοημφξ, εκχ 

απυ ένεοκεξ πνμηφπηεζ υηζ δ εενιμηναζία ιέζα ζηα ηηίνζα ιπμνεί κα δζαηδνδεεί έςξ 

ηαζ 10 °C παιδθυηενδ απυ ηδκ ελςηενζηή. 

ημπυξ είκαζ, θμζπυκ, κα εθανιμζημφκ ηεπκζηέξ θοζζημφ δνμζζζιμφ ζηδκ λεκμδμπεζαηή 

ιμκάδα μφηςξ χζηε δ πνήζδ ηςκ ιδπακζηχκ ιέζςκ ρφλδξ κα εθαπζζημπμζδεεί υζμ ημ 

δοκαηυκ πενζζζυηενμ. 

Ζ θεζημονβία ηςκ ηεπκζηχκ θοζζημφ δνμζζζιμφ ααζίγεηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ δθζαηχκ 

ηαζ εενιζηχκ ηενδχκ ζημ πενίαθδια ημο ηηζνίμο ηαεχξ ηαζ ζηδκ απμαμθή ηδξ 

εενιυηδηαξ απυ ημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο πνμξ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ (πνμξ ημκ αένα 

ιε ζοκαβςβή/αβςβή, πνμξ ηδ βδ ιε αβςβή, πνμξ ημκ μονακυ ιε αηηζκμαμθία, ζε κενυ 

ιέζς ελάηιζζδξ). [49,42,88] 

Τπάνπμοκ, θμζπυκ, μζ ελήξ ηνυπμζ ρφλδξ: 

 Απυ ελάηιζζδ (πφνβμξ δνμζζζιμφ, άιεζδ- έιιεζδ ζοκδοαζιέκδ ελάηιζζδ) 

 Απυ ημ έδαθμξ 

 Απυ αηηζκμαμθία [89] 

6.3.1 Φφλδ απυ ελάηιζζδ 

Δλάηιζζδ ζοιααίκεζ υπμηε δ ηάζδ αηιχκ ημο κενμφ (ιε ηδ ιμνθή ζηαβμκζδίςκ ή ζακ 

ειπμηζζιέκδ επζθάκεζα) είκαζ ορδθυηενδ απυ ηδ ιενζηή πίεζδ ηςκ οδναηιχκ ζηδκ 

αηιυζθαζνα. Ζ αθθαβή θάζδξ ημο κενμφ απυ ηδκ οβνή ζηδκ αένζα ιμνθή ζοκμδεφεηαζ 

απυ ηδκ απεθεοεένςζδ ιεβάθδξ πμζυηδηαξ εενιυηδηαξ απυ ημκ αένα πμο ιεζχκεζ ηδ 

εενιμηναζία λδνμφ αμθαμφ ημο αένα, εκχ δ πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία αολάκεηαζ. Ζ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ δζαδζηαζίαξ ηδξ ελάηιζζδξ ελανηάηαζ απυ ηδ εενιμηναζία ημο 

αένα ηαζ ημο κενμφ, ημ πενζεπυιεκμ ηςκ αηιχκ ημο αένα ηαζ ηδκ ηαπφηδηα νμήξ ημο 

αένα πάκς ζηδκ επζθάκεζα ημο κενμφ. Δπζπθέμκ, δ πανμπή ζηίαζδξ ηνμθμδμημφιεκδ  
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απυ ημ δνμζενυ, λδνυ αένα εκζζπφεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ ελάηιζζδξ. Ζ ελάηιζζδ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ιία ιεηαηυπζζδ ηαηά ιήημξ εκυξ οβνμφ αμθαμφ (ζηαεενή βναιιή 

AB Γζάβναιια 6.3). ε πενίπηςζδ πμο δ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ λδνμφ αμθαμφ 

ζοκμδεφεηαζ απυ αφλδζδ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε οβναζία ημο αένα, δ δζαδζηαζία είκαζ 

βκςζηή ςξ «ρφλδ ιέζς άιεζδξ ελάηιζζδξ». ε πενίπηςζδ πμο δ ελάηιζζδ ημο κενμφ 

βίκεηαζ ζε ιζα επζθάκεζα, ή ιέζα ζε έκα ζςθήκα ηαζ ημ απμηέθεζια είκαζ δ ιείςζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ηδξ επζθάκεζαξ, ηυηε  είκαζ δοκαηυκ κα ροπεεί μ αέναξ πμο βεζηκζάγεζ ιε 

αοηέξ ηζξ επζθάκεζεξ πςνίξ κα αολδεεί ημ πμζμζηυ οβναζίαξ ημο. Αοηή δ δζαδζηαζία 

μκμιάγεηαζ ςξ «ρφλδ ιέζς έιιεζδξ ελάηιζζδξ» ηαζ παναηηδνίγεηαζ απυ ιία 

ιεηαηυπζζδ ηαηά ιήημξ ιζαξ βναιιήξ ζηαεενήξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε οβναζία CD. 

[49,88,90] 

 

Γζάβναιια 6.3: Ξδνυξ-Τβνυξ αμθαυξ- αηηζκμαμθμφζα οβναζία [49] 

Οζ ηεπκζηέξ άιεζμο θοζζημφ δνμζζζιμφ πενζθαιαάκμοκ ηδ πνήζδ ζςιάηςκ κενμφ 

(υπςξ θίικεξ, πζζίκεξ ή ζζκηνζαάκζα) ζε εζςηενζηέξ αοθέξ ηαζ αίενζα ή ζε πφνβμοξ 

δνμζζζιμφ. 

Σα ζοκήεδ απμδεηηά ζημζπεία απυδμζδξ βζα ηα ζοζηήιαηα άιεζδξ ελάηιζζδξ είκαζ: 

 Ο ααειυξ ημνεζιμφ ηςκ οδναηιχκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία ρφλδξ πνέπεζ κα είκαζ 

70% ή ορδθυηενμξ χζηε κα είκαζ απμδμηζηυξ. 

 Ζ  ιέβζζηδ ηαπφηδηα ημο αένα ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ πνέπεζ κα είκαζ 1m/s. 

 Ζ εενιμηναζία ημο αένα ημο εζςηενζημφ πχνμο εα πνέπεζ κα είκαζ βφνς 2Κ 

ορδθυηενδ απυ ηδ εενιμηναζία ημο ελςηενζημφ αένα ηαζ δ ζπεηζηή οβναζία 

ημο εα πνέπεζ κα είκαζ ηάης απυ 70%. 
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 Ζ πνμηφπημοζα εενιμηναζία ημο εζςηενζημφ πχνμο πνέπεζ κα είκαζ πενίπμο 

4K ηάης απυ ηδκ ελςηενζηή εενιμηναζία λδνμφ αμθαμφ. [49] 

Σεπκζηέξ έιιεζμο θοζζημφ δνμζζζιμφ είκαζ μ ρεηαζιυξ ηςκ δςιάηςκ ιε κενυ ηαζ μζ 

ακμζπηέξ θίικεξ μνμθήξ. 

Φεηαζιυξ δςιάηςκ 

Ζ ελςηενζηή επζθάκεζα ηδξ μνμθήξ δζαηδνείηαζ οβνή ιε ρεηαζηήνεξ πμο ηδ δζαανέπμοκ 

υπμηε ηνίκεηαζ απαναίηδημ. Ζ αζζεδηή εενιυηδηα ηδξ επζθάκεζα ηδξ ζηέβδξ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε θακεάκμοζα εενιυηδηα ελάηιζζδξ ηαζ ημ κενυ ελαηιίγεηαζ. Μζα 

δζαθμνά εενιμηναζίαξ δδιζμονβείηαζ ιεηαλφ ηςκ εζςηενζηχκ ηαζ ελςηενζηχκ  

επζθακεζχκ δ μπμία πνμηαθεί ηδκ ρφλδ ημο ηηζνίμο. Πνμτπυεεζδ βζα ηδ θεζημονβία 

αοηήξ ηδξ ηεπκζηήξ είκαζ υηζ δ εενιμηναζία ηδξ μνμθήξ εα πνέπεζ κα είκαζ ορδθυηενδ 

απυ ηδ εενιμηναζία ημο οβνμφ αμθαμφ. 

Λίικεξ μνμθήξ 

Οζ θίικεξ μνμθήξ απμηεθμφκηαζ απυ ζηζαζιέκεξ θίικεξ ημπμεεηδιέκεξ ζε ιδ 

ιμκςιέκεξ μνμθέξ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ζηονυδεια. Ζ ελάηιζζδ ημο κενμφ ζηδκ λδνή 

αηιυζθαζνα ζοιααίκεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ αθθά ηαζ ηδξ διέναξ. Ζ 

εενιμηναζία ηδξ ζηέβδξ πθδζζάγεζ ηδκ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ημο οβνμφ 

αμθαμφ, εκχ δ μνμθή (ηααάκζ) θεζημονβεί ςξ αηηζκμαυθμ πάκεθ ρφλδξ ημο πχνμο ημο 

ηηζνίμο. 

 

 

Δζηυκα 6.44: H θεζημονβία ηδξ θίικδξ μνμθήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ ηδξ κφπηαξ.  [91]  
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Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ ηαζ οανζδζηέξ (ιδπακζηέξ) ροηηζηέξ ιμκάδεξ ελάηιζζδξ (άιεζδξ, 

έιιεζδξ ή ζοκδοαζιέκδξ ελάηιζζδξ). Αοημφ ημο είδμοξ ηα ροηηζηά ζοζηήιαηα 

έβηεζκηαζ ζηδκ ακηαθθαβή εενιυηδηαξ, υπμο μ εζςηενζηυξ αέναξ πενκά ιέζα απυ έκα 

πνςηεφμκ ηφηθςια ηαζ πναβιαημπμζείηαζ δ ελάηιζζδ εκχ, πανάθθδθα, μ ελςηενζηυξ 

αέναξ πενκά ιέζα απυ έκα δεοηενεφμκ ηφηθςια. Αοηή δ δζαδζηαζία έπεζ ζακ 

απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο αένα πςνίξ κα οπάνπεζ αφλδζδ ηδξ 

οβναζίαξ ημο. Αοημφ ημο είδμοξ ηα ζοζηήιαηα έπμοκ ανπίζεζ κα έπμοκ ζοπκή εθανιμβή 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα. [88,90]  

6.3.2 Γνμζζζιυξ απυ ημ έδαθμξ 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, δ εενιμηναζία ημο εδάθμοξ ζε μνζζιέκα αάεδ 

είκαζ ζδιακηζηά παιδθυηενδ απυ ηδ εενιμηναζία ημο αένα ζημ πενζαάθθμκ, 

πνμζθένμκηαξ έηζζ, ιζα ζδιακηζηή πδβή βζα ηδκ απαβςβή ηδξ πθεμκάγμοζαξ 

εενιυηδηαξ ηςκ ηηζνίςκ. Σμ πνμκζηυ δζάζηδια ιεηαλφ ημο εηήζζμο ηφηθμο ηδξ 

εενιμηναζίαξ βζα ηδ βδ ηαζ ημο αένα αολάκεηαζ ιε ημ αάεμξ. Ζ επμπζαηή δζαηφιακζδ 

ηδξ εενιμηναζίαξ ημο εδάθμοξ ιεζχκεηαζ ιε ημ αάεμξ, ιε ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε 

οβναζία, ηαεχξ ηαζ ιε ηδκ αβςβζιυηδηα ημο εδάθμοξ. Ζ απαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ ζημ 

έδαθμξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε αβςβή ή ιε ζοκαβςβή. Γζα ηδκ πνχηδ, ιένμξ ημο 

ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο πνέπεζ κα είκαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημ έδαθμξ (οπυζηαθα ή 

διζοπυζηαθα ηηίνζα), εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, μ αέναξ απυ ημ ηηίνζμ ή απυ ημ 

ελςηενζηυ πενζαάθθμκ δζακέιεηαζ ιέζς οπυβεζςκ ζςθήκςκ, υπμο ρφπεηαζ πνζκ κα 

εζζπςνήζεζ ζημ ηηίνζμ. [89,92] 

Τπυζηαθα ή διζοπυζηαθα ηηίνζα 

Ζ ηαηαζηεοή οπυζηαθςκ ή διζοπυζηαθςκ ηηζνίςκ (ηα μπμία είκαζ ηαζ ηα πζμ ζοκήεδ), 

εθυζμκ μζ ημπμβναθζηέξ ηαζ μνζζιέκεξ άθθεξ ζοκεήηεξ ημ επζηνέπμοκ, ζοκεζζθένεζ 

ζδιακηζηά ζηδ ιείςζδ ημο ροηηζημφ θμνηίμο ηςκ ηηζνίςκ. Έηζζ, ηαηά ημοξ εενζκμφξ 

ιήκεξ, ημ έδαθμξ αμδεά ζηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ εενιυηδηαξ απυ ημ ηηίνζμ. Σμ πεζιχκα 

οπάνπμοκ ηαζ μνζζιέκα επζπθέμκ μθέθδ, υπςξ δ επαθή ημο ηηζνίμο ιε ημ έδαθμξ πμο 

ιεζχκεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ ροπνυ πενζαάθθμκ.  

Δζηυκα 6.45:  Σμιή διζοπυζηαθμο μζηζζιμφ ηδξ Οίαξ ζηδ ακημνίκδ  [42] 
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ε πενζμπέξ ιε πμθφ ροπνμφξ πεζιχκεξ ζοκζζηάηαζ δ εενιμιυκςζδ ημο ηηζνζαημφ 

ηεθφθμοξ, χζηε κα ιεζχκμκηαζ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ έδαθμξ, εκχ ζε πενζμπέξ 

ιε εενιά ηαθμηαίνζα ζοκζζηάηαζ κα παναιέκεζ αιυκςημ χζηε κα δζεοημθφκεηαζ δ 

ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ ιε αβςβή πνμξ ημ έδαθμξ. Δπζπθέμκ, ζηα ζδιεία ημκηά ζηδκ 

επζθάκεζα ημο εδάθμοξ, ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε εενιμηναζία πμο πθδζζάγεζ αοηή ημο 

ελςηενζημφ αένα, ζοκζζηάηαζ δ πενζιεηνζηή εενιμιυκςζδ βζα πανειπυδζζδ ηδξ 

ιεηάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ζημ ηηίνζμ. [92] 

Τπεδάθζμ ζφζηδια αβςβχκ (εκαθθάηηεξ εδάθμοξ - αένα)  

Σμ ζφζηδια πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ρφλδ ηςκ ηηζνίςκ ημ ηαθμηαίνζ, μπυηε ηαζ 

αλζμπμζεί ημ έδαθμξ, ημο μπμίμο δ εενιμηναζία είκαζ παιδθυηενδ ηάης απυ ηδκ 

επζθάκεζα, ςξ απαβςβέα ηδξ εενιυηδηαξ. Ζ δζαδζηαζία βίκεηαζ ιέζς ιεηαθθζηχκ 

αβςβχκ (ή απυ PVC-πμο ηαθυ είκαζ κα απμθεφβμκηαζ) μζ μπμίμζ ημπμεεημφκηαζ ζε 

αάεμξ απυ 1-3m. 

Ο αέναξ εζζάβεηαζ είηε απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ είηε απυ ημ εζςηενζηυ ημο 

ηηζνίμο, ηοηθμθμνεί ζημ δίηηομ αβςβχκ ιε ηδ αμήεεζα θοζδηήνςκ ηαζ εζζένπεηαζ ζημ 

ηηίνζμ ροπνυηενμξ. Σαοηυπνμκα, ημ ζφζηδια θεζημονβεί ηαζ ημ πεζιχκα, ζοιαάθθμκηαξ 

ζηδκ πνμεένιακζδ ημο ροπνμφ ελςηενζημφ αένα, ηαεχξ ημ έδαθμξ είκαζ ημ πεζιχκα 

εενιυηενμ απυ ημκ ελςηενζηυ αένα.  

Σμ ζφζηδια αοηυ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ, ζοκηεθχκηαξ ζηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα ρφλδ ηαζ εένιακζδ ημο ηηζνίμο, ηαεχξ ιεζχκεζ ηδ 

εενιμηναζζαηή δζαθμνά εζζενπυιεκμο-ελενπυιεκμο αένα απυ ημ ζφζηδια, ηαζ 

ζοκεπχξ ιεζχκεζ ηδκ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηδκ εκένβεζα πμο αοηυ 

ηαηακαθχκεζ. [92] 

                                                                                    
Δζηυκα 6.46: φζηδια οπεδάθζςκ αβςβχκ  [92] 

6.3.3 Γνμζζζιυξ απυ αηηζκμαμθία 

Με ημκ ίδζμ ηνυπμ πμο εενιζηή αηηζκμαμθία ηαλζδεφεζ απυ ημκ ήθζμ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ 

βδξ, ζε υθμ ημ ηεκυ ημο δζαζηήιαημξ, δ εενιυηδηα απυ ηδ βδ αηηζκμαμθεί επίζδξ πίζς 

ζημ δζάζηδια. Ζ αηηζκμαυθμξ ρφλδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ είκαζ ιζα θοζζηή 
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δζαδζηαζία πμο αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ βδξ ζε εενιζηή ζζμννμπία. Σμ απμηέθεζια 

αοηήξ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ ιπμνεί εφημθα κα θακεί 

ηάπμζα πνςζκά ιεηά απυ ιζα ηνφα κφπηα πςνίξ ζοκκεθζά. Έκα ζηνχια παβεημφ 

δζαιμνθχκεηαζ ζηζξ ζηέβεξ ηςκ ζπζηζχκ ηαζ ζηα αοημηίκδηα, αηυιδ ηαζ ακ δ ελςηενζηή 

εενιμηναζία ημο αένα είκαζ ανηεηά πάκς απυ αοηή βζα ηδ δδιζμονβία παβεημφ. 

Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή δ κοπηενζκή αηηζκμαμθία εα πνέπεζ μζ επζθάκεζεξ πμο 

αηηζκμαμθμφκ κα «ημζημφκ» πνμξ ημκ μονακυ. Καηά ζοκέπεζα, μζ μνμθέξ ηςκ ηηζνίςκ 

αηηζκμαμθμφκ ημ ιεβαθφηενμ πμζυ εενιυηδηαξ. Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ δ επζθάκεζα 

αηηζκμαμθίαξ κα είκαζ έηζζ ηαηαζηεοαζιέκδ, χζηε δ ζοζζςνεοιέκδ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ διέναξ εενιυηδηα κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα δζμπεηεοεεί, ιέζς ηαηάθθδθδξ 

ηαηαζηεοήξ, πνμξ ηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ηεθφθμοξ.  

Ζ ρφλδ ιε αηηζκμαμθία δνμζίγεζ έκα πάηςια ή ιζα μνμθή ιε απμννυθδζδ ηδξ 

εενιυηδηαξ πμο εηπέιπεηαζ απυ ημ οπυθμζπμ ημο δςιαηίμο. Όηακ ημ πάηςια ρφπεηαζ, 

ζοπκά ακαθένεηαζ ηαζ ςξ αηηζκμαμθμφιεκδ ρφλδ δαπέδμο. Ζ ρφλδ ηδξ μνμθήξ βίκεηαζ 

ζοκήεςξ ζηα ζπίηζα ιε αηηζκμαμθμφκηα πθαίζζα. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ιεθθμκηζηά ίζςξ 

είκαζ ηαηάθθδθα βζα πζμ άβμκα ηθίιαηα, μ δνμζζζιυξ απυ αηηζκμαμθία δε ζοκζζηάηαζ  

βζα ζπίηζα ζε πζμ οβνά ηθίιαηα. 

                                                                          
Δζηυκα 6.47: Λεζημονβία ηδξ αηηζκμαυθμο ρφλδξ εκηυξ ημο πχνμο [93] 

Οζ πενζζζυηενεξ αηηζκμαυθεξ εθανιμβέξ ρφλδξ ζε ζπίηζα ζηδ Βυνεζα Αιενζηή έπμοκ 

ααζζζηεί ζε πάκεθ αθμοιζκίμο ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ζηδκ μνμθή ημο ηηζνίμο, ιέζς 

ηςκ μπμίςκ ημ ροπνυ κενυ ηοηθμθμνεί. Γζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζηά, ηα πάκεθ εα 

πνέπεζ κα δζαηδνμφκηαζ ζε εενιμηναζία πμθφ ημκηά ζημ ζδιείμ δνυζμο ιέζα ζημ 

ζπίηζ, ηαζ ημ ζπίηζ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ πςνίξ οβναζία. 

Σα πάκεθ ηαθφπημοκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ μνμθήξ, πμο μδδβεί ζε ορδθυ ηυζημξ 

ηεθαθαίμο βζα ηα ζοζηήιαηα. ε υθεξ, υιςξ, ηζξ πζμ άκοδνεξ πενζμπέξ, έκα αμδεδηζηυ 

ζφζηδια ηθζιαηζζιμφ εα πνέπεζ κα δζαηδνήζεζ παιδθή ηδκ οβναζία ημο ζπζηζμφ, 

αολάκμκηαξ πεναζηένς ημ ηυζημξ.  
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Δζηυκα 6.48: Ζ αηηζκμαμθία ηδξ εενιυηδηαξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ [94] 

Πένακ ημο ηυζημοξ, δ κοπηενζκή αηηζκμαμθία ιεβάθδξ πμζυηδηαξ εενιζηήξ εκένβεζαξ 

απυ ημ ηηίνζμ πνμτπμεέηεζ μνμθή πςνίξ ιυκςζδ, εκχ δ ιυκςζδ ηδξ μνμθήξ είκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο ηηζνίμο απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ, ημ ζφζηδια δνμζζζιμφ ιέζς κοπηενζκήξ αηηζκμαμθίαξ απμηεθεί 

πάκηα ιζα εζδζηή ηαηαζηεοή. [94,95,96] 

Γζα κα πνμζδζμνίζμοιε ελενπυιεκδ αηηζκμαμθία, ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε ημ 

κυιμ Stefan-Boltzmann: [97] 

 

P = A*ε*ζ *T 
4
 

Όπμο P (Watt) είκαζ δ εηπειπυιεκδ ζζπφξ απυ έκακ μνβακζζιυ ηδξ πενζμπήξ Α (m
2
) ζε 

εενιμηναζία T (K). 

ε μ αδζάζηαημξ ανζειυξ ιεηαλφ 0 ηαζ 1 πμο ηαεμνίγεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ 

μνβακζζιμφ κα εηπέιρεζ ηαζ κα απμννμθήζεζ ηδκ εκένβεζα. Έκα ιαφνμ ζχια έπεζ ιζα εηπμιπή 

ηδξ ηάλδξ ημο 1. Σμ έδαθμξ, ηδξ αζθάθημο ηαζ ημ ακενχπζκμ δένια έπεζ εηπμιπή πενίπμο 0,95. 

Ζ εηπμιπή ημο κοπηενζκυο μονακυο είκαζ πενίπμο 0,74. 

ζ είκαζ δ Stefan-Boltzmann ζηαεενή, 5.67x10-8 Wm-2T -4.  

T είκαζ δ εενιμηναζία ημο ζχιαημξ ζε ααειμφξ Κέθαζκ.. 

 

 

6.3.4 Ο θοζζηυξ δνμζζζιυξ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

Ο θοζζηυξ δνμζζζιυξ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα ιπμνεί κα επέθεεζ ιε μνζζιέκμοξ 

ηνυπμοξ απυ ημοξ παναπάκς, υπςξ είκαζ δ άιεζδ ρφλδ απυ ελάηιζζδ ιέζς ηδξ 

πζζίκαξ δ μπμία πθαζζζχκεζ ημ εζηζαηυνζμ ημο λεκμδμπείμο ηαζ ιπμνεί ιε ηδκ ελάηιζζδ 

ημο κενμφ κα ρφλεζ ημκ πχνμ αοηυκ. Πνμτπυεεζδ, αέααζα, βζα απμηεθεζιαηζηυηδηα 

είκαζ ηαζ δ ζηίαζδ ηδξ πζζίκαξ, πνάβια πμο δεκ είκαζ δοκαηυ κα ζοιαεί πθήνςξ ηαεχξ 

δ πζζίκα πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ζε ζηακμπμζδηζηέξ εενιμηναζίεξ βζα κα είκαζ εοπάνζζηδ 

δ πνήζδ ηδξ. Δπζπθέμκ, ηαζ άθθμο ηφπμο πνμτπμεέζεζξ είκαζ απαναίηδηεξ χζηε κα 

επζηοβπάκεηαζ μ άιεζμξ δνμζζζιυξ  υπςξ: μ ααειυξ ημνεζιμφ ηςκ οδναηιχκ ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ρφλδξ πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 70%, δ ιέβζζηδ ηαπφηδηα ημο αένα ηςκ 
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εζςηενζηχκ πχνςκ δεκ πνέπεζ κα είκαζ ιεβάθδ υπςξ ηαζ βζα κα εκηαηζημπμζδεεί δ ρφλδ 

πνέπεζ δ εενιμηναζία ημο εζςηενζημφ  πχνμο κα είκαζ εθαθνχξ ορδθυηενδ απυ ηδκ 

ελςηενζηή ηαζ δ οβναζία υπζ αολδιέκδ.  

Δζηυκα 6.49: Ζ πζζίκα ςξ ηεπκζηή άιεζμο θοζζημφ δνμζζζιμφ [98] 

Αηυιδ ιία ηεπκζηή θοζζημφ δνμζζζιμφ δ μπμία εα πνδζζιμπμζδεεί είκαζ δ ρφλδ ιέζα 

απυ ημ έδαθμξ ιε πνήζδ ημο ζοζηήιαημξ οπεδάθζςκ αβςβχκ. Έηζζ, αλζμπμζμφιε ηδ 

δζαθμνά εενιμηναζίαξ πμο οπάνπεζ ζε ηάπμζμ αάεμξ ζημ έδαθμξ ημ ηαθμηαίνζ (αθθά 

ηαζ ηαηά ημκ πεζιχκα βζα εένιακζδ) ηαζ πνμηαθείηαζ ρφλδ ζημ ηηίνζμ. Ζ δζαδζηαζία 

βίκεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ιεηαθθζημφξ ζςθήκεξ, υιςξ, δζαθμνμπμζείηαζ απυ αοηήκ πμο 

πενζβνάραιε παναπάκς ηαζ πενζβνάθεηαζ ζημ ηεθάθαζμ ηδξ βεςεενιίαξ 

ακαθοηζηυηενα. Ζ ρφλδ απυ αηηζκμαμθία δε πνδζζιμπμζείηαζ, ηαεχξ υθα ηα δχιαηα-

μνμθέξ αλζμπμζμφκηαζ ιε ηδ δδιζμονβία θοηειέκςκ δςιάηςκ ή ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ 

θςημαμθηασηχκ ζοζηδιάηςκ. 

 

6.4 Φοζζηυξ αενζζιυξ 

Ζ φπανλδ θνέζημο αένα ζε έκα πχνμ είκαζ απαναίηδηδ βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ: πνχημκ, 

βζα ηδκ οβεία ηαζ εοελία ηςκ ηαημίηςκ-πνδζηχκ ημο ηηζνίμο ηαζ, δεφηενμκ, βζα ηδ 

ιείςζδ ηςκ εενιζηχκ θμνηίςκ ζε έκα πχνμ. 

Ζ δζαιμκή ζε έκα πχνμ πςνίξ κα ακακεχκεηαζ θοζζηά μ αέναξ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε 

ηυπςζδ, οπκδθία ηαζ άζπδιδ ροπμθμβία ημοξ εκμίημοξ. Ακηίεεηα, έκαξ ζςζηά 

αενζγυιεκμξ πχνμξ δδιζμονβεί ζοκεήηεξ εοελίαξ ηαζ εκενβδηζηυηδηαξ. 
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Δπζπθέμκ, μ ελαενζζιυξ είκαζ ημ πζμ πνμθακέξ ιέηνμ βζα κα πανέπεζ ρφλδ, ηαζ είκαζ ημ 

πζμ εφημθμ πμο κα πνμηφρεζ απυ ηδ δνάζδ ηςκ πνδζηχκ ημο πχνμο. Ο ελαενζζιυξ 

αμδεά ζηδ ακηαθθαβή εενιυηδηαξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ, 

πανάθθδθα, ζοιαάθθεζ ζηδ θοζζηή ρφλδ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηδξ. Γζα κα  μδδβήζεζ 

μ ελαενζζιυξ ζε πνήζζιδ απχθεζα εενιυηδηαξ, δ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ 

πνέπεζ κα είκαζ παιδθυηενδ απυ ηδ ιέβζζηδ εενιμηναζία ημο εζςηενζημφ πχνμο. 

Έηζζ, έκα ζςζηά ζπεδζαζιέκμ  ηαζ εκενβεζαηά αοηυκμιμ ηηίνζμ εα ηάκεζ ιέβζζηδ πνήζδ 

ημο θοζζημφ δνμζζζιμφ ιέζς ημο ελςηενζημφ δνμζενμφ αένα ανηεί μζ ελςηενζηέξ 

ζοκεήηεξ κα  ημ επζηνέπμοκ π.π. ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ οβναζίαξ ή ζδιακηζηέξ απχθεζεξ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα.  

Τπάνπμοκ, ςζηυζμ, μνζζιέκεξ πανάιεηνμζ μζ μπμίεξ επδνεάγμοκ ηζξ ζοκεήηεξ θοζζημφ 

αενζζιμφ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο μζ μπμίεξ είκαζ: δ ηαηεφεοκζδ ηςκ δνμζενχκ 

ακέιςκ ζηδκ πενζμπή (αυνεζμζ, κμηζμακαημθζημί), μζ ηαηαζηεοαζηζηέξ νοειίζεζξ ζημ 

ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο αθθά ηαζ δ εέζδ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ ημο. Καεχξ δ 

ηίκδζδ ημο ακέιμο βίκεηαζ απυ ηζξ γχκεξ ορδθήξ πίεζδξ ζηζξ γχκεξ παιδθή  πίεζδξ, μ 

αέναξ ιπμνεί κα δζεζζδφζεζ ζε έκα ηηίνζμ ιέζς ηςκ ακμζβιάηςκ ημο. 

Δκ βέκεζ, μ θοζζηυξ αενζζιυξ ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο επζηοβπάκεηαζ ιπμνεί κα 

είκαζ: 

 Καηαηυνοθμξ (θαζκυιεκμ θοζζημφ εθηοζιμφ, ιέζς ηαηαηυνοθςκ 

ακμζβιάηςκ, ηαιζκάδςκ ή πφνβςκ αενζζιμφ) 

 Καηαηυνοθμξ εκζζποιέκμξ απυ δθζαηή ηαιζκάδα 

 Γζαιπενήξ, δζαιέζμο παναεφνςκ ηαζ άθθςκ ακμζβιάηςκ 

 Αενζγυιεκμ ηέθοθμξ. [26,38,49,99] 

6.4.1 Καηαηυνοθμξ αενζζιυξ-Πφνβμξ αενζζιμφ 

ημ εζςηενζηυ ηςκ ηηζνίςκ παναηδνείηαζ δ εενιζηή δζαζηνςιάηςζδ ημο αένα. Ο 

εενιυηενμξ αέναξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηζξ μνμθέξ ηςκ πχνςκ. Δηεί εβηθςαίγεηαζ ιεηαλφ 

ηςκ δμηχκ, ζημ πχνμ πάκς απυ ηα οπένοενα, ιέκεζ αηίκδημξ αηυιδ ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα μνζγυκηζμο αενζζιμφ, εενιαίκμκηαξ ηζξ δμημφξ ηαζ ηζξ πθάηεξ ηδξ μνμθήξ. 

Δίκαζ ακαβηαία δ ελαζθάθζζδ ιεευδςκ εκαθθαβήξ ή επαβςβήξ αοηχκ ηςκ εενιχκ 

αένζςκ ιαγχκ. Ζ εκαθθαβή ημοξ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ ακειζζηήνςκ 

μνμθήξ. Οζ ακειζζηήνεξ, βζα κα είκαζ απμηεθεζιαηζημί, πνέπεζ ακ έπμοκ ημ ακαβηαίμ 

ιέβεεμξ ηαζ κα θεζημονβμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ αδζάημπα. Ζ απαβςβή ημο 

εενιμφ αένα ιε ηδ θοζζηή άκςζδ ιπμνεί κα ελαζθαθζζηεί υηακ ζηδκ ακχηαηδ γχκδ 

ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ πνμαθεθεμφκ δίμδμζ πνμξ ηα έλς ή πνμξ ημο οπενηείιεκμοξ 

μνυθμοξ. Αοηυ ζοιααίκεζ βζα πανάδεζβια ζε πχνμοξ πμο βεζηκζάγμοκ ιε 

ηθζιαημζηάζζα, πςνίξ ηδ ιεζμθάαδζδ δμηχκ, ή υηακ ιζα απυ ηζξ ελςηενζηέξ δμημφξ 

εκυξ πχνμο είκαζ ακεζηναιιέκδ ηαζ ηα ακμίβιαηα εηείκδξ ηδξ πθεονάξ θηάκμοκ ιέπνζ 

ηδκ μνμθή.  
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Δζηυκα 6.50: Οζ ακειζζηήνεξ μνμθήξ ςξ ιέζμ εκαθθαβήξ-επαβςβήξ ηςκ εενιχκ αένζςκ ιαγχκ. [100] 

 

Σμ ηθζιαημζηάζζμ, υπςξ ηαζ υθμζ μζ ηαηαηυνοθμζ πχνμζ πμο δζαηνέπμοκ ημ ηηίνζμ ζε 

υθμ ημο ημ φρμξ, απμηεθμφκ ζδακζηή δζάηαλδ ηαηαηυνοθμο αενζζιμφ. Δοκμμφκ ημ 

θαζκυιεκμ ημο εενιμζζθςκζημφ ή ηδξ ηαιζκάδαξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ δζεοημθφκεηαζ 

απυ ηα ακμίβιαηα ιεβάθμο ιεβέεμοξ ζημ ακχηαημ ηιήια ηδξ απυθδλδξ ηςκ 

ηαηαηυνοθςκ αοηχκ πχνςκ. Οζ δζαθμνέξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημοξ ηάεεημοξ αοημφξ 

πχνμοξ, έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδ δζαθοβή εενιμφ αένα πνμξ ημ πενζαάθθμκ απυ ηα 

ορδθυηενα επίπεδα ηαζ ηδκ εζζαβςβή κέμο απυ ηα παιδθά επίπεδα ημο ηηζνίμο. Ο κέμξ 

αέναξ πμο εζζένπεηαζ ζημ ηηίνζμ πνέπεζ κα έπεζ ηδ παιδθυηενδ δοκαηή εενιμηναζία. 

Πνέπεζ κα πνμένπεηαζ απυ ζηζαζιέκεξ πενζμπέξ ημκηά ζημ πενζιεηνζηυ έδαθμξ ημο 

ηηζνίμο υπμο μζ εενιμηναζίεξ είκαζ πθδζζέζηενεξ ζηα επίπεδα εενιζηήξ άκεζδξ. Ο 

ηαηαηυνοθμξ αενζζιυξ δεκ ελανηάηαζ απυ ηδκ φπανλδ ακέιςκ ή νεοιάηςκ, δεκ 

δδιζμονβεί θαζκυιεκα υπθδζδξ ηαζ ιπμνεί κα ελαζθαθίζεζ ημκ πζμ απμηεθεζιαηζηυ 

δνμζζζιυ εάκ νοειίζμοιε ηδκ είζμδμ αένα παιδθήξ εενιμηναζίαξ απυ ηα 

ηαηχηενα επίπεδα ημο ηηζνίμο. [21,101] 

 

 

Δζηυκα 6.51: To ηθζιαημζηάζζμ ςξ θφζδ ηαηαηυνοθμο αενζζιμφ [102] 
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Πφνβμξ αενζζιμφ 

             

Δζηυκα 6.52: Ο πφνβμξ  αενζζιμφ [103] 

Οζ πφνβμζ αενζζιμφ ααζίγμκηαζ ζηδ δφκαιδ ημο άκειμο βζα κα πανάβμοκ ηίκδζδ ημο 

αένα ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Τπάνπμοκ πμζηίθα ζοζηήιαηα ααζζγυιεκα ζε αοηή 

ηδκ ανπή. Σα ζηυιζα εζζυδμο ημο αένα πμο οπάνπμοκ ζημκ πφνβμ είκαζ 

πνμζακαημθζζιέκα πνμξ ηδκ πνμζήκειδ πθεονά, έηζζ δεζιεφμοκ ημκ άκειμ ηαζ 

μδδβμφκ ημκ αένα ηάης απυ ηδκ ηαιζκάδα. Ο αέναξ δζαθεφβεζ ιέζα απυ έκα οπήκειμ 

άκμζβια ημο ηηζνίμο. Ζ νμή ημο αένα εκζζπφεηαζ απυ ημκ ηνφμ αένα ηδξ κφπηαξ. 

Δκαθθαηηζηά, ημ ηαπάηζ ηδξ ηαιζκάδαξ είκαζ ζπεδζαζιέκμ κα δδιζμονβεί ιζα παιδθήξ 

πίεζδξ πενζμπή ζηδκ ημνοθή ημο πφνβμο, ηαζ δ ζοκαηυθμοεδ πηχζδ ηδξ πίεζδξ ημο 

αένα πνμηαθεί ηδ νμή ημο αένα ιέπνζ ηδκ ηαιζκάδα. Έκα πνμζήκειμ άκμζβια εα πνέπεζ 

κα ζοκδέεηαζ ιε ημ ζφζηδια εζζαβςβήξ αένα. Ζ ακμδζηή πμνεία ημο αένα εκζζπφεηαζ 

ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ απυ ηδκ άκςζδ ημο εενιμφ αένα ζημ εζςηενζηυ. Καζ μζ 

δφμ αοηέξ ανπέξ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ζε έκα εκζαίμ πφνβμ πμο πανέπεζ ηυζμ 

είζμδμ ηαζ υζμ έλμδμ ημο αένα. Έκα αοηυκμιμ ζφζηδια δδιζμονβείηαζ ηαη’ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ. 

Χξ ηαιζκάδεξ αενζζιμφ ιπμνεί κα θεζημονβμφκ ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα 

ηθζιαημζηάζζα ή ηαζ εζςηενζηά αίενζα ή θςηαβςβμί ηςκ ηηζνίςκ.  

ε πενζμπέξ ιε έκημκμ άκειμ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ πφνβςκ αενζζιμφ, μζ 

μπμίμζ πνμελέπμοκ ζδιακηζηά απυ ηδκ μνμθή ημο ηηζνίμο, θένμοκ άκμζβια πνμξ ηδκ 

ζδιακηζηή ηαηεφεοκζδ ημο ακέιμο ηαζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα «ζοθθαιαάκμοκ» ηα 

ροπνά νεφιαηα αένα ηαζ κα ηα ηαηεοεφκμοκ ιέζα ζημ πχνμ, οπμαμδεμφιεκμζ, ζε 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, απυ ακειζζηήνα. [22,101,49] 
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Δζηυκα 6.53: Ζ θεζημονβία ημο πφνβμο αενζζιμφ [104] 

6.4.2 Ζθζαηή ηαιζκάδα 

                                                                          
Δζηυκα 6.54: Ζθζαηή ηαιζκάδα [101] 

Ζ δθζαηή ηαιζκάδα απμηεθεί ιζα απμηεθεζιαηζηή ηεπκζηή βζα ημ θοζζηυ αενζζιυ ηαζ 

ηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ απυ ημκ εζςηενζηυ πχνμ. Πνυηεζηαζ βζα ιζα ηαηαζηεοή 

ηαιζκάδαξ, δ μπμία θένεζ ζηδ κυηζα ή κμηζμδοηζηή επζθάκεζα ηδξ (±30°Ν) -υπμο 

παναηδνμφκηαζ ηαζ μζ ιέβζζηεξ απμδυζεζξ- οαθμπίκαηα ακηί ημζπμπμζίαξ ηαζ πενζίδεξ 

ζημ άκς ηιήια αοηήξ ηδξ πθεονάξ. Μπμνεί, επίζδξ, κα είκαζ ιία μνεμβςκζηή δζαημιή, 

πνμζανηδιέκδ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ημίπμο, πμο ζοκδέεηαζ ιε ημκ εζςηενζηυ 

πχνμ ιε άκμζβια/εονίδα. Ζ θεζημονβία ηδξ ααζίγεηαζ ζημ θαζκυιεκμ Venturi ηαζ 

ζοιαάθθεζ απμηεθεζιαηζηά ζημκ αενζζιυ ηαζ ζηδκ απμιάηνοκζδ ηδξ οβναζίαξ απυ 

ημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. Δπζηοβπάκεζ δζανηή ακακέςζδ ημο εζςηενζημφ αένα ηαζ 

ζοκζζηάηαζ ζε πενζμπέξ ιε ορδθή ζπεηζηή οβναζία ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ.  
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Ζ δθζαηή ηαιζκάδα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα διενήζζμ ή ηαζ κοπηενζκυ αενζζιυ. 

Γζα διενήζζμ αενζζιυ, μ ήθζμξ γεζηαίκεζ ημκ αένα πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζηδ ηαιζκάδα μ 

μπμίμξ βίκεηαζ εθαθνφηενμξ ηαζ απμιαηνφκεηαζ πνμξ ηα πάκς εκχ μ ροπνυηενμξ απυ 

ηάης ημκ ακηζηαεζζηά. Γζα απμβεοιαηζκυ-κοπηενζκυ αενζζιυ, δ δθζαηή ηαιζκάδα 

παναιέκεζ ηθεζζηή ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ απμεδηεφεζ εενιυηδηα ζηδ 

εενιζηή ηδξ ιάγα δ μπμία απμδίδεηαζ ζημκ αένα υηακ ανπίγεζ μ αενζζιυξ ηαζ 

αημθμοεείηαζ δ δζαδζηαζία πμο πενζβνάθδηε πνμδβμοιέκςξ. [42,46] 

 

Δζηυκα 6.55: Γζαιυνθςζδ δθζαηήξ ηαιζκάδαξ [42] 

6.4.3 Γζαιπενήξ αενζζιυξ  

                                                                
Δζηυκα 6.56: Γζαιπενήξ αενζζιυξ [101] 

Ο αέναξ δζεζζδφεζ, θυβς δζαθμνάξ πίεζδξ, ιέζς ηςκ ακμζβιάηςκ ζε έκα ηηίνζμ ηαζ δ 

ηαηεφεοκζδ ημο ιπμνεί κα νοειζζηεί ελςηενζηά ιε πνήζδ αθάζηδζδξ. Χξ αέθηζζηδ 

εεςνείηαζ δ δζεφεοκζδ ακέιμο πμο ζπδιαηίγεζ βςκία 45° ςξ πνμξ ηα ακμίβιαηα 

εζζυδμο. Ζ ηαπφηδηα ημο αένα είκαζ ιέβζζηδ, υηακ ηα ακμίβιαηα εζζυδμο ημο αένα είκαζ 

ιζηνυηενα απυ ηα ακηίζημζπα ελυδμο ημο ηαζ ιάθζζηα βζα ηαθφηενδ δζακμιή ημο, υηακ 

ηα ακμίβιαηα αοηά είκαζ δζαβχκζα ακηίεεηα ημ έκα απυ ημ άθθμ, ημ άκμζβια εζζυδμο 

παιδθυηενα ηαζ ημ άκμζβια ελυδμο ορδθυηενα. Ζ πνήζδ ιμκυπθεονμο αενζζιμφ, 

δδθαδή ακμζβιάηςκ ιυκμ απυ ηδ ιία πθεονά δε ζοκίζηαηαζ θυβς ηαηήξ ηοηθμθμνίαξ 

ημο αένα. Ο κοπηενζκυξ δζαιπενήξ αενζζιυξ είκαζ ζδζαίηενα απμδμηζηυξ ηζξ 

ηαθμηαζνζκέξ ιένεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ μ διενήζζμξ αενζζιυξ δεκ είκαζ δοκαηυξ. Ο ηνφμξ 

αέναξ, ηοηθμθμνχκηαξ ιέζα ζημ πχνμ, απάβεζ ηδ εενιυηδηα πμο είκαζ απμεδηεοιέκδ 

ζηδ εενιζηή ιάγα ημο ηηζνίμο ηαζ έηζζ ηδκ επυιεκδ ιένα, ημ ηηίνζμ ανίζηεηαζ ζε 

παιδθυηενδ εενιμηναζία. Γζα ηδκ αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ημο κοπηενζκμφ αενζζιμφ, 

ζοκίζηαηαζ δ ημπμεέηδζδ ακειζζηήνςκ μνμθήξ πμο αολάκμοκ ηδκ ηαπφηδηα ημο. 
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Μεθέηδ ζε ηηίνζα βναθείςκ ηδξ Αεήκαξ έπεζ δείλεζ υηζ ιε ηδκ εθανιμβή ημο αενζζιμφ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιείςζδ ηαηά 30% ζηζξ ακάβηεξ βζα 

ροηηζηά θμνηία βζα ημκ ηθζιαηζζιυ ηςκ πχνςκ. 

 

Δζηυκα 6.57: Ο νυθμξ ηςκ ελςηενζηχκ ζημζπείςκ ημο ηεθφθμοξ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ηαζ νμή ημο αένα. [42]   

Γζα αεθηίςζδ ημο δζαιπενή αενζζιμφ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ακειμεναφζηεξ, 

βζα κα εκηείκμοκ ηζξ δζαθμνέξ πίεζδξ. Οζ εαικμθνάπηεξ, βζα πανάδεζβια, ιπμνμφκ κα 

επζηνέρμοκ ιζα απαθή αφνα κα θζθηνάνεηαζ ιέζα απυ ημ θφθθςια, εκχ έκαξ ηηζζηυξ 

ακειμθνάηηδξ δδιζμονβεί ιζα ήζοπδ, πνμζηαηεοιέκδ γχκδ πίζς ημο. Γζάηεκα ζημοξ 

ακειμενάοζηεξ, ακμίβιαηα ιεηαλφ ηςκ ηηζνίςκ ή ιεηαλφ ημο εδάθμοξ ηαζ εκυξ 

ζηεβάζηνμο απυ δέκηνα ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ δζαφθμοξ ακέιμο, αολάκμκηαξ 

ηαηά 20% πενίπμο ηζξ ηαπφηδηεξ ημο ακέιμο.[26,10]  

 

Δζηυκα 6.58: Ζ δεκδνμθφηεοζδ δζαιμνθχκεζ νεφιαηα ακέιμο ζηδκ πενζμπή βφνς απυ ημ ηηίνζμ. [42] 
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6.4.4 Αενζγυιεκμ ηέθοθμξ                                                                                               

 

Πνυηεζηαζ βζα ηαηαζηεοή δζπθμφ ηεθφθμοξ είηε ζηδκ μνμθή είηε ζημοξ ελςηενζημφξ 

ημίπμοξ ημο ηηζνίμο, ιέζα ζηδκ μπμία ηοηθμθμνεί μ αέναξ ημο ελςηενζημφ πχνμο. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, ημ αενζγυιεκμ ηέθοθμξ ζοκεζζθένεζ ηυζμ ζηδ 

ζηίαζδ ημο πενζαθήιαημξ ηαζ ζοκεπχξ, ζηδ ιεζςιέκδ εενιζηή επζαάνοκζδ ημο ηηζνίμο, 

υζμ ηαζ ζηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ απυ ημ πενίαθδια ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, ιέζς 

ημο αένα πμο ηοηθμθμνεί ζημ δζάηεκμ ημο ηεθφθμοξ.  

Σμ αενζγυιεκμ ηέθοθμξ ιπμνεί κα ζοκεζζθένεζ ηαζ ζηδκ αολδιέκδ εενιζηή πνμζηαζία 

ημο ηηζνίμο ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ. Ο αέναξ μ μπμίμξ ηοηθμθμνεί ζημ ηέθοθμξ 

είκαζ παιδθυηενδξ ηαπφηδηαξ ημο ελςηενζημφ, έηζζ ιέζς ημο δζπθμφ ηεθφθμοξ μζ 

εενιζηέξ απχθεζεξ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ πενζμνίγμκηαζ, αολάκεηαζ δδθαδή δ 

εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα ημο ηεθφθμοξ. Ζ ηαηαζηεοή αοηή αέααζα, πνμτπμεέηεζ κα 

είκαζ εενιμιμκςιέκμ ημ εζςηενζηυ ηιήια ημο αενζγυιεκμο ηεθφθμοξ. [42,105] 

6.4.5 Ο αενζζιυξ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

 

 

Γζάβναιια 6.4: Ζ έκηαζδ ηςκ ακέιςκ βζα ηδκ πενζμπή ημο Δθθδκζημφ [50] 

φιθςκα ιε ημ παναπάκς δζάβναιια ηαζ ιε ηα ζημζπεζά ηδξ ιεηεςνμθμβζηήξ 

οπδνεζίαξ αθέπμοιε πςξ ηαηά ημοξ ιήκεξ απυ Ηακμοάνζμ έςξ Μάνηζμ ηαζ Ημφθζμ έςξ 

Γεηέιανζμ μζ άκειμζ έπμοκ αυνεζα δζεφεοκζδ εκχ ηαηά ημοξ ιήκεξ Απνίθζμ έςξ ηαζ 

Ημφκζμ δ δζεφεοκζδ ηςκ ακέιςκ είκαζ κυηζα. Άνα, ηαηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο 

πνυκμο ηα κυηζα ακμίβιαηα απμηεθμφκ είζμδμ ημο αένα ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο εκχ 

βζα 3 ιήκεξ αοηυ ζοιααίκεζ απυ ηα αυνζα. [50] 

ηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα ηνίεδηακ ηαηάθθδθα ηα ελήξ ιέηνα θοζζημφ αενζζιμφ 

υπςξ μ ηαηαηυνοθμξ αενζζιυξ, μ πφνβμξ αενζζιμφ ιέζς ημο αίενζμο ηαζ μ 
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δζαιπενήξ. Οζ οπυθμζπεξ δζαηάλεζξ δεκ εθανιυζηδηακ ζημ πανυκ ένβμ, αθμφ μζ 

ακάβηεξ βζα επανηή θοζζηυ αενζζιυ ηαθφθεδηακ απυ ηζξ πνχηεξ. Δπίζδξ, ηάκμοιε 

πνήζδ ηαζ μνζζιέκςκ εθανιμβχκ ηεπκδημφ αενζζιμφ υηακ μ θοζζηυξ δεκ επανηεί. 

Καηαηυνοθμξ αενζζιυξ 

Ανπζηά, εα βίκεζ ακαθμνά ζημ θαζκυιεκμ ημο ηαηαηυνοθμο αενζζιμφ ηαζ πςξ 

εθανιυγεηαζ ζηδκ πανμφζα ηαηαζηεοή. Λυβς ηδξ εενιζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ημο αένα 

δ μπμία ακαθφεδηε παναπάκς ηνίκεηαζ  απαναίηδηδ δ ελαζθάθζζδ ιεευδςκ εκαθθαβήξ 

ή επαβςβήξ ηςκ εενιχκ αένζςκ ιαγχκ. Καη’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, εα ημπμεεηδεμφκ  

ακειζζηήνεξ μνμθήξ ζε ηαίνζα ζδιεία ζημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ.  Οζ ακειζζηήνεξ 

εα  έπμοκ ημ ακαβηαίμ ιέβεεμξ ηαζ εα είκαζ ζε θεζημονβία ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ 

διέναξ. Δπίζδξ, ημπμεεημφκηαζ ζημ πχνμ ηδξ νεζερζυκ δίπθα ζημ ηθζιαημζηάζζμ ημ 

μπμίμ ςξ ηαηαηυνοθμ άκμζβια απμηεθεί ελαζνεηζηή δζάηαλδ ηαηαηυνοθμο αενζζιμφ.  

Αηυιδ, ακειζζηήνεξ μνμθήξ ημπμεεημφκηαζ δζάζπανημζ ζημ πχνμ μ μπμίμξ θζθμλεκεί 

ηεκηνζηά έκα οαθςηυ αίενζμ, αθθά ηαζ ζημοξ δζαδνυιμοξ ηςκ οπενηείιεκςκ μνυθςκ. 

Έηζζ, αμδεμφκ ηδκ ηίκδζδ ημο αένα ιέζς ημο θαζκμιέκμο ηδξ άκςζδξ κα ακέαεζ πνμξ 

ηα πάκς. Σμ αίενζμ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο, δζαεέηεζ οαθμπίκαηεξ 

μζ μπμίμζ ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνμκζημφ ηδθεπεζνζγυιεκμο ζοζηήιαημξ έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ακμίβμοκ υηακ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ημ επζηνέπμοκ. φιθςκα ιε αοηή ηδ 

δοκαηυηδηα ημ αίενζμ θεζημονβεί ηαζ ςξ ηαιζκάδα αενζζιμφ πμο πανέπεζ ηυζμ είζμδμ 

υζμ ηαζ έλμδμ ημο αένα. 

Γζαιπενήξ αενζζιυξ 

Δπζπθέμκ, βίκεηαζ πνήζδ ημο θαζκμιέκμο ημο δζαιπενή αενζζιμφ. ημοξ πχνμοξ ημο 

εζηζαημνίμο ηαζ ημο θμοαβζέ οπάνπμοκ ακμίβιαηα ηυζμ ηαηά ηδ κυηζα πθεονά αθθά ηαζ 

ηαηά ηδκ ακαημθζηή ηαζ δοηζηή ακηίζημζπα έηζζ οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εζζυδμο ηαεανμφ 

αένα (απυ ηα κυηζα) αθθά ηαζ ελυδμο (απυ ηα ακαημθζηά-δοηζηά) ημο ήδδ οπάνπμκημξ 

ζημκ εζςηενζηυ πχνμ. ηδ κυηζα πθεονά ηςκ παναπάκς πχνςκ πνδζζιμπμζείηαζ 

ηγαιανία ζε ζηοθ «θοζανιυκζηα» (Δζηυκα 6.59), δ μπμία θένεζ εζδζημφ ηφπμο 

ημοθχιαηα ηαζ οαθμπίκαηεξ πμο ακαδζπθχκμοκ, επζηνέπμκηαξ ημ ιενζηυ ή πθήνεξ 

άκμζβια ηδξ ηγαιανίαξ, βζα ημκ επανηή αενζζιυ ηςκ πχνςκ ακάθμβα ιε ηζξ απαζηήζεζξ 

ηςκ πνδζηχκ. ημκ ημζκυπνδζημ πχνμ ηδξ νεζερζυκ ηαζ ημο ζαθμκζμφ αοηυ δεκ είκαζ 

εθζηηυ ιζαξ ηαζ ηα πενζζζυηενα ακμίβιαηα ανίζημκηαζ ζηδκ πνυζμρδ ημο ηηζνίμο. 

Έηζζ, βίκεηαζ πνήζδ ημο ηαηαηυνοθμο αενζζιμφ, υπςξ πνμακαθένεδηε.      

 

Δζηυκα 6.59: H Σγαιανία «θοζανιυκζηα» [106] 
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Δπίζδξ, δ ημογίκα δζαεέηεζ δζαβχκζα ακμίβιαηα ζηδ αμνζκή ηαζ ακαημθζηή πθεονά ηδξ 

πμο επζηνέπμοκ ημκ δζαιπενή αενζζιυ ηδξ. Σα βναθεία ηαεχξ ηαζ μ αμδεδηζηυξ πχνμξ 

ζοκεδνίςκ δζαεέημοκ ανηεηά ιεβάθα ακαζονυιεκα ακμίβιαηα ηαζ ακειζζηήνεξ μνμθήξ 

χζηε κα επζηνέπμοκ ηδκ ακακέςζδ ημο αένα ιε θοζζηυ ηνυπμ ηαζ παιδθή εκενβεζαηή 

απαίηδζδ.  

Αξ ζδιεζςεεί υηζ μ κοπηενζκυξ δζαιπενήξ αενζζιυξ, μ μπμίμξ έπεζ εοενβεηζηά 

απμηεθέζιαηα εζδζηυηενα ηζξ ηαθμηαζνζκέξ ιένεξ, ηαηά ηζξ μπμίεξ μ διενήζζμξ 

αενζζιυξ δεκ είκαζ εθζηηυξ, πνδζζιμπμζείηαζ ζημ λεκμδμπείμ ηαζ, επζπθέμκ, είκαζ 

ζδζαζηένςξ αμθζηυξ ιζαξ ηαζ ηαηά ηζξ αναδζκέξ χνεξ δ πνήζδ ηςκ ημζκμπνήζηςκ πχνςκ 

είκαζ εθάπζζηδ έςξ ιδδεκζηή. Ο ηνφμξ αέναξ, ηοηθμθμνχκηαξ ιέζα ζημκ ημζκυπνδζημ 

πχνμ ημο ζζμβείμο, απάβεζ ηδ εενιυηδηα πμο είκαζ απμεδηεοιέκδ ζηδ εενιζηή ιάγα 

ημο ηηζνίμο ηαζ έηζζ, ηδκ επυιεκδ ιένα ημ ηηίνζμ ανίζηεηαζ ζε παιδθυηενδ 

εενιμηναζία. διακηζηυ νυθμ παίγεζ ηαζ ημ αίενζμ ηαηά ημ κοπηενζκυ αενζζιυ ηαεχξ 

ιέζς αοημφ απμιαηνφκεηαζ δ πενίζζεζα εενιυηδηα. Αηυιδ, δ ημπμεέηδζδ ηςκ 

ακειζζηήνςκ μνμθήξ αμδεά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο κοπηενζκμφ αενζζιμφ. 

Σεπκδηυξ αενζζιυξ 

Ζ αίεμοζα ζοκεδνίςκ θυβς ηδξ ζδζαίηενδξ πνήζδξ ηδξ δ μπμία δεκ επζηνέπεζ ιεβάθα 

ακμίβιαηα δεκ αενίγεηαζ θοζζηχξ ζε ιεβάθμ ααειυ (δζαεέηεζ ιυκμ έκα άκμζβια ηαζ ηζξ 

πυνηεξ εζζυδμο ηαζ ελυδμο). Έηζζ, μ θοζζηυξ αενζζιυξ είκαζ ακεπανηήξ. Πανυθα αοηά, 

οπάνπεζ ηεπκδηυ-ιδπακζηυ ζφζηδια ελαενζζιμφ, υπςξ ηαζ ζε υθμοξ ημοξ 

ημζκυπνδζημφξ πχνμοξ ημο λεκμδμπείμο (ζε πενίπηςζδ πμο μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ δεκ 

επζηνέπμοκ ημ θοζζηυ αενζζιυ), ημ μπμίμ αμδεά ζηδκ ακακέςζδ ημο αένα ηαζ ζηδ 

δζαηήνδζδ ηςκ ζδακζηχκ ζοκεδηχκ.       

Δπζπθέμκ, μ ηεπκδηυξ αενζζιυξ ιεζχκεζ ζδιακηζηά ηα ροηηζηά θμνηία, ζδζαίηενα υηακ 

βίκεηαζ ηαηά ηζξ κοηηενζκέξ χνεξ. Σμ ηηίνζμ δζαεέηεζ ζηακή εενιζηή ιάγα, έηζζ ημ 

ιδπακζηυ ζφζηδια αενζζιμφ απμθμνηίγεζ απυ ηδ εενιυηδηα πμο ζοζζςνεφηδηε ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, εκχ «απμεδηεφεζ» δνμζζά ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο, 

ειπμδίγμκηαξ ηδκ οπενεένιακζδ ηδκ επυιεκδ ιένα. Ο ηεπκδηυξ αενζζιυξ απμηεθεί, 

υπςξ ηαζ μ θοζζηυξ αενζζιυξ, εκαθθαηηζηή ηεπκζηή δνμζζζιμφ, οπμηαεζζηχκηαξ ή 

ιεζχκμκηαξ ηδ πνήζδ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ. Δπζπθέμκ, ιπμνεί κα ζοιαάθεζ ηαζ ζηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηδ πεζιενζκή πενίμδμ, ιε ημκ έθεβπμ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ 

απυ αενζζιυ. [107] 

Αενζζιυξ δςιαηίςκ δζαιμκήξ 

Όθα ηα δςιάηζα ημο λεκμδμπείμο δζαεέημοκ ιεβάθα ζονυιεκα ακμίβιαηα ηα μπμία 

θένμοκ ζηεβακά ιεηαθθζηά ημοθχιαηα. Σα ακμίβιαηα αοηά επζηνέπμοκ ημκ πθήνδ 

θοζζηυ αενζζιυ ηςκ δςιαηίςκ εκχ, ηαοηυπνμκα, θυβς ηδξ πμζυηδηαξ ημο πανέπμοκ 

εενιζηά ηαζ εκενβεζαηά μθέθδ (υπςξ πνμακαθένεδηε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ). 

Σέθμξ, αξ ζδιεζςεεί πςξ ημπμεεημφκηαζ ζε υθα ηα δςιάηζα ακειζζηήνεξ μνμθήξ μζ 

μπμίμζ επζηαπφκμοκ ημ θαζκυιεκμ ημο θοζζημφ αενζζιμφ ημο δςιαηίμο ηαζ πνμζδίδμοκ 

δνμζζά ζημ πχνμ. 
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Δζηυκα 6.60:  ονυιεκα ημοθχιαηα [108] 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΦΧΣΗΜΟ  

Ο θςηζζιυξ απμηεθεί έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ζημζπεία ηαηά ημ ζπεδζαζιυ εκυξ 

«πνάζζκμο ηηζνίμο». Ένεοκεξ έπμοκ δείλεζ πςξ δ ακάβηδ βζα θςηζζιυ ηαηακαθχκεζ ημ 

23% ηδξ απαζημφιεκδξ εκένβεζαξ ζε έκα ηοπζηυ ηηίνζμ βναθείςκ. Δπζπθέμκ, είκαζ δ 

δεφηενδ ορδθυηενδ εκενβεζαηή απαίηδζδ ζε έκα λεκμδμπείμ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ 

πςξ οπάνπεζ ιεβάθδ δοκαηυηδηα ιείςζδξ ηδξ ηαηακαθζζηυιεκδξ εκένβεζαξ θυβς ημο 

θςηζζιμφ ιε ζπεηζηά απθυ ηνυπμ. ηυπμξ είκαζ κα βίκεζ αλζμπμίδζδ ηδξ δζαεέζζιδξ 

δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ μφηςξ χζηε κα πανέπμκηαζ μζ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ 

θςηεζκυηδηαξ ζε έκα πχνμ ιε θοζζηά ιέζα (ακμίβιαηα - πανάεονα) ιεζχκμκηαξ ημ 

ηεπκδηυ θςξ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ, ημοθάπζζημκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 

Έκα ηαθυ ζφζηδια θοζζημφ θςηζζιμφ θαιαάκεζ οπυρδ ημκ πνμζακαημθζζιυ, ηδκ 

μνβάκςζδ ηαζ ηδ βεςιεηνία ηςκ πχνςκ πμο πνυηεζηαζ κα θςηζζημφκ, ηδκ 

ημπμεέηδζδ, ημ ζπήια ηαζ ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ ακμζβιάηςκ, ηδ εέζδ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ 

ηςκ επζθακεζχκ ηςκ εζςηενζηχκ πςνζζιάηςκ, πμο ακαηθμφκ ημ θοζζηυ θςξ ηαζ 

επδνεάγμοκ ηδ δζακμιή ημο, ηαεχξ ηαζ ηδ εέζδ ηαζ ημ ζπήια ηςκ δζαηάλεςκ πμο 

πανέπμοκ πνμζηαζία απυ ημ οπεναμθζηυ θςξ ηαζ ηδ εάιαςζδ. Πνυηεζηαζ, δδθαδή, βζα 

ιζα εκζαία ιεθέηδ ημο πχνμο, ηςκ οαθμζηαζίςκ, ηςκ πθαζζίςκ ηαζ ηςκ δζαηάλεςκ 

ζηζαζιμφ. [20,109,110] 

 

7.1 Οπηζηή άκεζδ 

Ζ μπηζηή άκεζδ πενζβνάθεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο αηυιμο κα εκημπίγεζ, κα ακαβκςνίγεζ ηαζ 

κα ακαθφεζ θεπημιενχξ εφημθα υ,ηζ ανίζηεηαζ ζημ πεδίμ μναηυηδηάξ ημο, θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ ηδκ ηαπφηδηα, ηδκ πμζυηδηα ηαζ ηδκ αηνίαεζα ηδξ ακηζθδπηζηυηδηαξ ημο. Ζ 

επίηεολδ ζοκεδηχκ άκεημο θςηζζιμφ ζε έκα πχνμ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηδκ έκηαζδ, ηδ 

δζακμιή ηαζ ηδκ πμζυηδηα ημο θςηυξ πμο επζηναημφκ ζε αοηυκ. ηυπμξ είκαζ ζε έκα 

πχνμ κα ιδκ οπάνπμοκ θαζκυιεκα εάιαςζδξ, δ έκηαζδ ημο θςηυξ κα είκαζ ανηεηή 

χζηε μζ ηάημζημζ κα αθέπμοκ πςνίξ ηυπςζδ ηαζ δ δζακμιή ημο θςηυξ κα είκαζ ηέημζα 

χζηε κα απμθεφβμκηαζ οπεναμθζηέξ ακηζεέζεζξ αθθά, ηαοηυπνμκα, επανηήξ χζηε ημ 

ηάεε ακηζηείιεκμ κα είκαζ δζαοβέξ. Δπζπθέμκ, δ πμζυηδηα ημο θςηυξ εα πνέπεζ κα είκαζ 

δ ηαηάθθδθδ βζα ηδ θεζημονβία ημο ηάεε πχνμο. [20,26] 

 

7.2 οκηεθεζηήξ θοζζημφ θςηυξ 

Ζ επίδναζδ ημο θςηυξ ηδξ διέναξ ζε έκα δςιάηζμ ιεζχκεηαζ ηαεχξ ηζκείηαζ ιαηνζά 

απυ ηδκ πδβή θςηυξ. Αοηή δ εκαθθαβή ηδξ έκηαζδξ ημο θςηυξ δεκ είκαζ βναιιζηή ηαζ 

ειθακίγεζ εονφ θάζια πένα απυ ημ ηαηεζθδιιέκμ ιένμξ εκυξ δςιαηίμο. Ζ έκηαζδ ημο 

θςηυξ ηδξ διέναξ ζε έκα δεδμιέκμ ζδιείμ ζοζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ ιέβεεμξ ηςκ 
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παναεφνςκ ή ηςκ ακμζβιάηςκ μνμθήξ. Ο ζοκηεθεζηήξ ακάηθαζδξ ηςκ επζθακεζχκ 

εδάθμοξ ηαζ δςιαηίμο, δ ιμνθή ημο δςιαηίμο ηαζ ημ θεπημιενέξ ζπέδζμ ημο 

ακμίβιαημξ παναεφνςκ είκαζ μζ πανάβμκηεξ εηείκμζ πμο επδνεάγμοκ ηδκ έκηαζδ ηαζ ηδ 

δζακμιή ημο θςηυξ ηδξ διέναξ. 

Δλαζηίαξ ηδξ εκαθθαβήξ ηδξ έκηαζδξ ημο θςηζζιμφ απυ ημκ μονακυ δεκ είκαζ πνήζζιμ 

κα πενζβναθεεί μ θοζζηυξ θςηζζιυξ εκυξ ηηζνίμο ζε ιμκάδεξ έκηαζδξ ηδξ θςηεζκήξ 

αηηζκμαμθίαξ. Έηζζ, ηα επίπεδα θοζζημφ θςηζζιμφ πμο δζαεέηεζ έκα ηηίνζμ 

πενζβνάθμκηαζ απυ ιζα ακαθμβία ημο θςηζζιμφ ιέζα ζημ δςιάηζμ ιε ζπέζδ ιε ηδκ 

ακειπυδζζηδ αηηζκμαμθία απυ ημκ μονακυ (ζε πμζμζηυ επί ηδξ %). 

 

Ο πανάβμκηαξ θοζζημφ θςηζζιμφ απμηεθείηαζ απυ ηνία ιένδ: 

1. Σμ άιεζμ ζοζηαηζηυ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ θχξ πμο ένπεηαζ απεοεείαξ απυ ημκ 

μονακυ. 

2. Σμ ζοζηαηζηυ πμο πνμηφπηεζ απυ ημ θχξ πμο ακαηθάηαζ ζηζξ ελςηενζηέξ 

επζθάκεζεξ. 

3. Σμ ζοζηαηζηυ πμο πνμηφπηεζ απυ ηζξ ακαηθάζεζξ ζημκ πχνμ. 

 

 

Γζάβναιια 7.1:  Γζαηφιακζδ ημο πανάβμκηα θςηυξ ηδξ διέναξ ζε έκα δςιάηζμ βζα ακαθμβία επζθακεζχκ  

οαθμπίκαηα πνμξ ημίπμ 30% ηαζ 65% (ηαηά ιέζμ υνμ ζε υθδ ηδκ εονφηδηα ημο δςιαηίμο) 

ημ δζάβναιια 7.1 θαίκεηαζ δ δζαηφιακζδ ημο ζοκηεθεζηή θςηυξ daylight factor (DF) 

βζα ιζα θςηζζιέκδ πθεονά ημο δςιαηίμο. ε έκα δςιάηζμ ιε 3m φρμξ, ζε ιζα 

απυζηαζδ ιεβαθφηενδ απυ 6m απυ ημ πανάεονμ μ ζοκηεθεζηή θςηυξ ζημ επίπεδμ 

ενβαζίαξ εα ιεζςεεί ηάης απυ ημ 1% πμο  εα είκαζ έκα παιδθυηενμ υνζμ βζα πμθθέξ 

πνήζεζξ. Αολάκμκηαξ ηδκ επζθάκεζα ηςκ οαθμπζκάηςκ πάκς απυ ημ 40% ηδξ επζθάκεζαξ 

ηςκ ημίπςκ εα αολήζεζ ημκ εθάπζζημ .Φ.Φ. αθθά ηαζ ηαοηυπνμκα εα μδδβήζεζ ηαζ ζε 

ιζα ιδ απμδεηηή παιδθή ακαθμβία. Δπζπθέμκ εάκ έκα ηηίνζμ έπεζ αάεμξ ιεβαθφηενμ 

απυ 12m, μζ εζςηενζηέξ ηεκηνζηέξ γχκεξ ζε απυζηαζδ ιεβαθφηενδ ηςκ 6m απυ ηζξ 
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πθεονέξ εα πνεζάγμκηαζ ιυκζια ηεπκδηυ θςηζζιυ. Δάκ ζημ ηηίνζμ οπάνπμοκ ακμίβιαηα 

μνμθήξ ή αίενζμ δεκ οπάνπεζ ημ παναπάκς πνυαθδια.  

Ο ζοκηεθεζηήξ θοζζημφ θςηυξ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ζπεδζαζηζηέξ παναιέηνμοξ απυ 

πμζηίθεξ δζαδζηαζίεξ. Φοζζηά ιμκηέθα ηθίιαηαξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζε 

πναβιαηζηέξ ή ηεπκδηέξ ζοκεήηεξ. Μπμνεί κα οπμθμβζζηεί απυ πίκαηεξ ή δζαβνάιιαηα,  

υπςξ ημ BRE Daylight Factor Protractors ή απυ οπμθμβζζηζηά πνμβνάιιαηα ααζζζιέκα 

ζε ιαεδιαηζηά ιμκηέθα. [20,110] 

 

Δζηυκα 7.1: Πανάβμκηαξ θοζζημφ θςηζζιμφ [111] 

 

7.3 οζηήιαηα ηαζ ηεπκζηέξ θοζζημφ θςηζζιμφ 

Καηδβμνίεξ ζοζηδιάηςκ 

• Ακμίβιαηα ζηδκ ηαηαηυνοθδ ημζπμπμζία 

• Ακμίβιαηα μνμθήξ 

• Αίενζα  

• Φςηαβςβμί/ Φςημζςθήκεξ 

7.3.1 Ακμίβιαηα ζηδκ ηαηαηυνοθδ ημζπμπμζία 

Σα ακμίβιαηα ζηδκ ηαηαηυνοθδ ημζπμπμζία ή ηα ημζκά πανάεονα απμηεθμφκ ηδκ πζμ 

ζοπκή ηαζ εκδεδεζβιέκδ ιέεμδμ βζα θοζζηυ θςηζζιυ ζε έκα ηηίνζμ. Σα ακμίβιαηα εα 

πνέπεζ κα απμηεθμφκηαζ απυ ηαηάθθδθμο ηφπμο οαθμπίκαηεξ, ζηίαζηνα ηαζ κα έπμοκ ημ 

ζςζηυ πνμζακαημθζζιυ βζα ηδ αέθηζζηδ αλζμπμίδζδ ημο δθζαημφ θςηυξ. Σα ακμίβιαηα 

πνμξ ημκ κυημ εεςνμφκηαζ ηα αέθηζζηα αθθά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εένμοξ θυβς ηδξ 

αολδιέκδξ θαιπνυηδηαξ εα πνέπεζ κα ζοκδοάγμκηαζ ιε ζηίαζδ. ηδ ζοκέπεζα, μ 

πνμζακαημθζζιυξ πνμξ ημκ αμννά απμηεθεί ιζα ηαθή θφζδ. Οπςζδήπμηε πάκηςξ ηα 

ακαημθζηά ηαζ δοηζηά ακμίβιαηα πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ, 
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θυβς ακμιμζμβεκμφξ ηαηακμιήξ ημο δθζαημφ θςηυξ ηυζμ ηαηά ηδκ διενήζζα υζμ ηαζ 

ηαηά ηδκ επμπζαηή δζαηφιακζδ αθθά ηαζ ελ’ αζηίαξ ηδξ αολδιέκδξ εάιαςζδξ.  

Σμ ιέβεεμξ ημο ακμίβιαημξ ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ημ ιέβεεμξ ημο θςηζγυιεκμο πχνμο. 

Έκαξ ειπεζνζηυξ ηακυκαξ ηαεμνίγεζ υηζ πμζμζηυ ακμίβιαημξ ίζμ ιε ημ 20% ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο θςηζγυιεκμο πχνμο πανέπεζ ζηακμπμζδηζηή πμζυηδηα θοζζημφ θςηυξ ηαζ 

ζοβπνυκςξ απμθεφβμκηαζ μζ οπεναμθζηέξ εενιζηέξ απχθεζεξ ημ πεζιχκα, δ 

οπενεένιακζδ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ιεζχκεηαζ μ ηίκδοκμξ εάιαςζδξ. 

Ζ εέζδ ημο ακμίβιαημξ ζημκ ημίπμ παίγεζ, επίζδξ, μοζζαζηζηυ νυθμ. Όζμ πζμ ρδθά είκαζ 

ημπμεεηδιέκμ έκα άκμζβια, ηυζμ πζμ ααεζά θηάκεζ ημ θοζζηυ θςξ ζημ πχνμ. Με ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηςκ ακμζβιάηςκ ρδθά, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ 

ακαηθαζηζηυηδηαξ ημο πίζς ημίπμο ημο θςηζγυιεκμο πχνμο, επένπεηαζ μιμζυιμνθδ 

ηαηακμιή ημο θςηζζιμφ ζε υθμ ημ αάεμξ. Δάκ ημ αάεμξ ημο πχνμο λεπενκά ηαηά 2,5 

θμνέξ ημ φρμξ ημο ακμίβιαημξ ιέπνζ ημ ακχθθζ, ηυηε μ θςηζζιυξ ζημ πίζς ιένμξ ημο 

πχνμο δεκ είκαζ ζηακμπμζδηζηυξ, ηυζμ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ 

πμζυηδηα. [42,110] 

7.3.2 Ακμίβιαηα μνμθήξ 

 

Σα ακμίβιαηα μνμθήξ απμηεθμφκ εζδζηή ηαηδβμνία ζοζηδιάηςκ θοζζημφ θςηζζιμφ, 

ηαεχξ πανμοζζάγμοκ μνζζιέκα πθεμκεηηήιαηα ζε ζπέζδ ιε ηα ακμίβιαηα ζηδκ 

ημζπμπμζία:  

 Πανέπμοκ ιεβάθδ πμζυηδηα δζάποημο θςξ απυ ημκ μονάκζμ ευθμ.  

 Λυβς ηδξ εέζδξ ημοξ, ζοκηεθμφκ ζηδκ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ημο θοζζημφ 

θςηυξ ιέζα ζημοξ πχνμοξ.  

 Σα ακμίβιαηα μνμθήξ ιπμνμφκ κα θένμοκ είηε δζαθακείξ είηε διζδζαθακείξ 

(δζαποηζημφξ) οαθμπίκαηεξ. 

ηα ακμίβιαηα μνμθήξ ζοκζζηάηαζ, εκ βέκεζ, κα οπάνπεζ ζφζηδια δθζμπνμζηαζίαξ/ 

εηηνμπήξ ημο άιεζμο θςηυξ, υπςξ ακαηθαζηήνεξ, πενζίδεξ, ή ηζκδηά πεηάζιαηα.                                

Σα μνζγυκηζα ακμίβιαηα μνμθήξ έπμοκ ημ ιεζμκέηηδια υηζ δέπμκηαζ ιεβαθφηενδ δθζαηή 

πνυπηςζδ ημ ηαθμηαίνζ απυ υηζ ημ πεζιχκα ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ζοπκά ζοκζζηχκηαζ 

ηαηαηυνοθα ή ηεηθζιέκα ακμίβιαηα ζηδκ μνμθή, ζε ζοκδοαζιυ ιε δζαηάλεζξ 

ζηζαζιμφ. [112] 

                                                                                 

Δζηυκα 7.2: Άκμζβια μνμθήξ [113] 
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7.3.3 Αίενζα 

Σμ αίενζμ απμηεθεί ιζα εθανιμβή ιε πμθθαπθά μθέθδ δ μπμία ακαθφεδηε ηαζ ζε 

πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα. Έκα αίενζμ ιπμνεί κα έπεζ ιζα πμθφ ζδιακηζηή ζοιαμθή ζηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζημ ηηίνζμ ιε ηδκ πανμπή ιζαξ πδβήξ θοζζημφ θςηυξ, δ μπμία 

ζοπκά θεάκεζ ααεζά ιέζα ζημ ηηίνζμ ηαζ ακηζηαεζζηά ημ ηεπκδηυ θςξ. Έηζζ, δ 

ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ (αηυια ηαζ εηεί υπμο πνδζζιμπμζείηαζ θςηζζιυξ 

ορδθήξ απμδμηζηυηδηαξ) ιπμνεί κα ιεζςεεί. Δπίζδξ, ηα αίενζα αμδεμφκ ζηδκ μιμζμβεκή 

ηαηακμιή δζάποημο θςηυξ πμο πνμένπεηαζ απυ ημ μονάκζμ ευθμ, ιε απμηέθεζια ηδκ 

απμθοβή ηδξ ακεπζεφιδηδξ ειθάκζζδξ ημο θαζκμιέκμο ηδξ εάιαςζδξ. Δλαζθαθίγμοκ, 

δδθαδή, ηαθή μπηζηή άκεζδ βζα έκα ηηίνζμ. Ζ ζηάειδ θςηζζιμφ ηςκ δζάθμνςκ πχνςκ 

ηαεμνίγεηαζ απυ ηα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ημο αίενζμο, ηδκ ακαηθαζηζηυηδηα ηςκ 

επζθακεζχκ (ημίπςκ-δαπέδςκ) ηαζ ηα μπηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ οαθμπζκάηςκ πμο 

ανίζημκηαζ ζημοξ πχνμοξ πμο πενζαάθθμοκ ημ αίενζμ. [26,49] 

7.3.4 Φςημζςθήκεξ- θςηαβςβμί 

Πνυηεζηαζ βζα ζςθήκεξ (light pipes) δζαιέηνμο 0,5 m πενίπμο, πμο ελέπμοκ απυ ηδκ 

ζηέβδ, δζαπενκμφκ ηδ ζμθίηα ή ημ δχια ηαζ ηαηαθήβμοκ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Ζ 

εζςηενζηή επζθάκεζα ημοξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκδ απυ ορδθά ακαηθαζηζηυ οθζηυ 

ζηακυ κα ακαηθά ημ θςξ ζε ιεβάθμ ααειυ. Δλαζηίαξ αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ, ημ θςξ 

ιεηαθένεηαζ ζημ ηηίνζμ πςνίξ ιεβάθεξ απχθεζεξ. Ακ μ θςημζςθήκαξ έπεζ δζαθακή 

ημζπχιαηα, ηαείζηαηαζ βναιιζηή θςηεζκή πδβή ζε υθμ ημ ιήημξ ημο. Γζα κα 

ιεηαθένεηαζ ηαηά ημ ιέβζζημ δ θςηεζκή δέζιδ, πνέπεζ κα πνμζπίπηεζ ηάεεηα ζηδ 

δζαημιή ημο θςημζςθήκα. Γζαθμνεηζηά εα πνέπεζ μ θςημζςθήκαξ κα είκαζ ιζηνμφ 

ιήημοξ ηαζ ιεβάθδξ δζαημιήξ. Τπάνπμοκ θςημζςθήκεξ απυ ιέηαθθμ ηαζ άηαιπηα 

πθαζηζηά, πθήνςξ αηνζθζημί θςημζςθήκεξ, εκχ ζημ εζςηενζηυ ημοξ ιπμνμφκ κα έπμοκ 

βοάθζκεξ ή πθαζηζηέξ μπηζηέξ ίκεξ, μζ μπμίεξ ημκ ηαεζζημφκ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζηυ, 

υηακ δ εζζενπυιεκδ θςηεζκή δέζιδ πνεζάγεηαζ κα δζακειδεεί ζε επζιένμοξ  δέζιεξ. Οζ 

θςημζςθήκεξ έπμοκ εθανιμβή μθμέκα ηαζ πενζζζυηενμ, ζδίςξ ζε ηηίνζα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ, υπςξ είκαζ απμεήηεξ, ηαζ ζημκ 

μζηζαηυ ημιέα, ζημοξ δζαδνυιμοξ ηαζ ζημοξ πνμεαθάιμοξ-εζζυδμοξ. 

Έκα άθθμ είδμξ θςηζζιμφ είκαζ ηαζ μζ θςηαβςβμί. Αοημί εζζάβμοκ ημ θοζζηυ θςξ ζε 

πχνμοξ υπμο είκαζ δφζημθδ δ δζείζδοζδ θοζζημφ θςηυξ ιε άθθμ ηνυπμ. Τπάνπμοκ 

δζάθμνα είδδ θςηαβςβχκ ιε πμζηζθία δζαζηάζεςκ. Οζ θςηαβςβμί εα πνέπεζ κα έπμοκ 

επζθάκεζεξ ακαηθαζηζηέξ.  Σα δε ακμίβιαηα πμο αθέπμοκ ζε αοημφξ ζοκζζηάηαζ κα 

έπμοκ ζηδκ πμδζά ημοξ ακαηθαζηήνα, χζηε κα δζμπεηεφεηαζ ημ θςξ ζημοξ εζςηενζημφξ 

πχνμοξ. [26,114] 
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Δζηυκεξ 7.3, 7.4 : Φςημζςθήκαξ- Φςηαβςβυξ [115,116] 

 

7.4 Σεπκζηέξ αεθηίςζδξ ζοζηδιάηςκ θοζζημφ θςηζζιμφ 

Οζ ηεπκζηέξ πμο ζημπεφμοκ ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ θςηζζιμφ πενζθαιαάκμοκ: 

 Δζδζημφξ οαθμπίκαηεξ 

 ηίαζηνα 

 Ζθζμζηάζζα  

 Ακαηθαζηζηέξ πενζίδεξ 

 Ράθζα θςηζζιμφ 

 Πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά 

 Γζαθακή οθζηά ακμζβιάηςκ 

 Γζαθακήξ εενιμιυκςζδ 

Παναηάης ακαθφμκηαζ μζ έλζ απυ ηζξ παναπάκς ηεπκζηέξ αεθηίςζδξ, ηαεχξ μζ δφμ 

πνχηεξ έπμοκ ακαθοεεί ζε πνμδβμφιεκα ηεθάθαζα. 

7.4.1 Ζθζμζηάζζα 

Σα δθζμζηάζζα είκαζ έκα ζφζηδια ηαηυπηνςκ ηαζ θαηχκ πμο ημπμεεημφκηαζ ζηα 

δχιαηα ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ζοθθέβμοκ ημ θοζζηυ θςξ. Ζ εέζδ ημοξ νοειίγεηαζ έηζζ χζηε 

κα ζοθθέβεηαζ δ ιέβζζηδ πμζυηδηα θοζζημφ θςηυξ, ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ημο έημοξ 

ηαζ ηδκ χνα ηδξ διέναξ. Σμ θοζζηυ θςξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ηαηεοεφκεηαζ ζε δέζιδ 

πνμξ ηδκ είζμδμ εκυξ θςημζςθήκα ή εκυξ θςηαβςβμφ, δζα ιέζμο ημο μπμίμο 

ιεηαθένεηαζ ζημκ εζςηενζηυ πχνμ ημο ηηζνίμο [26,117]. 
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7.4.2 Ακαηθαζηζηέξ πενζίδεξ 

Δζςηενζηέξ ή ελςηενζηέξ πενζίδεξ ιε ακαηθαζηζηή ηδκ άκς πανεζά ημοξ αολάκμοκ ηδ 

πμζυηδηα θςηυξ πμο δέπεηαζ μ πχνμξ εκχ ηαοηυπνμκα πανέπμοκ ζηίαζδ ηαζ 

απμηνέπμοκ ηα θαζκυιεκα εάιαςζδξ. [118] 

7.4.3 Ράθζα θςηζζιμφ 

Σα Ράθζα θςηζζιμφ, εκδείηκοκηαζ βζα κυηζμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ θεζημονβμφκ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηζξ επζθάκεζεξ ημο εζςηενζημφ ηαεχξ ιπμνμφκ κα ακαηαηεοεφκμοκ ημ 

θςξ ιέζς ακηακαηθάζεςκ ζε ζδιεία πμο αοηυ είκαζ ακαβηαίμ. Ζ ακηακαηθαζηζηή 

ζηακυηδηα ηςκ επζθακεζχκ ημο εζςηενζημφ είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηή ζ’ αοηήκ ηδκ 

πενίπηςζδ. [118] 

                                                                                
Δζηυκα 7.5: Ακαηθαζηζηέξ πενζίδεξ ηαζ νάθζα θςηζζιμφ  [63] 

7.4.4 Πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά 

Δίκαζ ζημζπεία πμο δζαεθμφκ ηδκ πνμζπίπημοζα αηηζκμαμθία ηαζ ακαθυβςξ ηδξ 

ηαηαζηεοαζηζηήξ ημοξ δμιήξ ιπμνμφκ κα απμηθείζμοκ πθήνςξ ηδκ είζμδμ ή κα 

αθθάλμοκ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηδξ εζζενπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ. Πνυηεζηαζ βζα διζδζαθακή 

οθζηά άνα δε ζοκζζηχκηαζ εηεί πμο είκαζ επζεοιδηή δ εέα πνμξ ηα έλς. Σα 

πνζζιαηζηά ζημζπεία ημπμεεημφκηαζ ζημ ηέθοθμξ ημο ηηζνίμο είηε ζακ αοηυκμια 

ζημζπεία είηε ιεηαλφ δφμ θφθθςκ οαθμπζκάηςκ. [42] 
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Δζηυκα 7.6: Πνζζιαηζηά θςημδζαπεναηά οθζηά [111] 

7.4.5 Γζαθακή οθζηά ακμζβιάηςκ 

Σα δζαθακή οθζηά ακάθμβα ιε ηζξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ πμο έπμοκ επζηνέπμοκ ηδ δζέθεοζδ 

δζαθμνεηζημφ πμζμζημφ ηδξ άιεζδξ ηαζ ηδξ δζάποηδξ αηηζκμαμθίαξ, δζαζημνπίγμοκ ημ 

θχξ, ακαηθμφκ ηδκ αηηζκμαμθία ιε ηαημπηνζηυ ηνυπμ ή ηδ δζαπέμοκ ή ηέθμξ 

ιεηααάθθμοκ ημ πνχια ημο θςηυξ θυβς ηδξ ιεηααμθήξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημοξ. 

Οζ ηέζζενεζξ δζαθμνεηζηέξ ηαηδβμνίεξ οθζηχκ υζμ αθμνά ηδ δζαθμνεηζηή ζοιπενζθμνά 

ημοξ ζηδ δζαπεναηυηδηα ηδξ θςηεζκήξ αηηζκμαμθίαξ. 

 

Α. Κάεεηδ πνυζπηςζδ-ηάεεηδ δζαπεναηυηδηα 

Β. Κάεεηδ πνυζπηςζδ-διζζθαζνζηή δζαπεναηυηδηα (ζοκακηάηαζ ζηα βοαθζά πμο 

δζαπέμοκ ημ θςξ ),  

Γ. Ζιζζθαζνζηή πνυζπηςζδ-διζζθαζνζηή δζαπεναηυηδηα 

∆. Ακάηθαζδ 

7.4.6 Γζαθακήξ εενιμιυκςζδ 

Σμζπμπμζίεξ ηαζ μνμθέξ ιπμνεί κα ηαηαζηεοαζημφκ ηαζ απυ δζαθακή εενιμιυκςζδ 

(TIM – Transparent Insulation Material). Πνυηεζηαζ βζα διζδζαθακέξ εενιμιμκςηζηυ 

οθζηυ, ηορεθςηήξ δμιήξ, ηονίςξ πμθοηαναμκζηήξ πνμέθεοζδξ, πμο ημπμεεηείηαζ ζημ 
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δζάηεκμ δίδοιμο οαθμπίκαηα ιε πθαίζζμ. Λυβς ηδξ δμιήξ ημο επζηνέπεζ ζηδκ δθζαηή 

αηηζκμαμθία ηαζ ημ θοζζηυ θςξ κα εζζέθεεζ ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο. Πανάθθδθα 

ιεζχκεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ. Ακαθυβςξ ιε ηδ δμιή ημο εενιμιμκςηζημφ, ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηςκ ηορεθχκ ζε ζπέζδ ιε ηδ δζαημιή ημο ημίπμο, ημ πάπμξ ημο, ηαεχξ ηαζ 

ημκ ηφπμ ηςκ οαθμπζκάηςκ, δ δζαπεναηυηδηα ημο ΣΗΜ ζημ μναηυ θςξ ηοιαίκεηαζ απυ 

0,73 έςξ 0,82, ιε ακηίζημζπεξ ηζιέξ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ απυ 0,800 έςξ 

1,100W/m
2
K. [42] 

                                                                                    

Δζηυκα 7.7: Θενιζηά ηένδδ δζαθακμφξ ιυκςζδξ [119] 

 

 

7.5 Σεθεοηαίεξ ηεπκμθμβίεξ βζα ημ θςηζζιυ 

 Λαιπηήνεξ ορδθήξ απυδμζδξ ηαζ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ  

 Φςηζζηζηά ζχιαηα αεθηζςιέκδξ απυδμζδξ 

 Ζθεηηνμκζηέξ ζηναββαθζζηζηέξ δζαηάλεζξ 

 Αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ ιε αζζεδηήνεξ 

 Αζζεδηήνεξ πανμοζίαξ 

 Υνμκμδζαηυπηεξ 

 οζηήιαηα αοηυιαημο εθέβπμο BEMS 

7.5.1 Λαιπηήνεξ ορδθήξ απυδμζδξ ηαζ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ  

αθέζηαηα ημ πενζααθθμκηζηυ υθεθμξ πμο ελαζθαθίγμοιε απυ ημοξ θαιπηήνεξ 

παιδθήξ ηαηακάθςζδξ είκαζ ηαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ.  Σα ζημζπεία δείπκμοκ υηζ μζ θάιπεξ 

μζημκμιίαξ (θάιπεξ θεμνζζιμφ, LED θάιπεξ, η.θπ.) εα ιεζχζμοκ ημ CO2 πμο 

απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ αηιυζθαζνα ηαηά ιζζυ ηυκμ βζα ηδκ δζάνηεζα γςήξ ηςκ 

θαιπηήνςκ. οβηεηνζιέκα, ζηδκ Δθθάδα ιπμνεί κα οπάνλεζ ιείςζδ ηαηά 1,4 εηαη. 

ηυκμοξ εηδζίςξ ζηζξ εηπμιπέξ CO2.  Ακ ηαζ ημ ηυζημξ αβμνάξ βζα ηζξ θάιπεξ 

http://www.eco-lamps.gr/Category/6--.aspx
http://www.eco-lamps.gr/Category/6--.aspx
http://www.eco-lamps.gr/Category/7-cfl-.aspx
http://www.eco-lamps.gr/Category/10-led.aspx
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μζημκμιίαξ είκαζ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ηςκ ημζκχκ θαιπηήνςκ ποναηηχζεςξ, ημ 

ζοκμθζηυ υθεθμξ ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ είκαζ ζδιακηζηυ. [120,121] 

Οζ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ απμηεθμφκ ημκ πζμ ζοκδεζζιέκμ ηφπμ θαιπηήνα βζα 

πενζζζυηενμ απυ 100 πνυκζα πςνίξ υιςξ κα είκαζ απμδμηζημί ηαεχξ ημ 95% ημο 

δθεηηνζζιμφ ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιυηδηα. Έπμοκ ζπεηζηά ιζηνυ ηυζημξ γςήξ, πενίπμο 

1000 χνεξ πανυθα αοηά έπμοκ παδθυ ηυζημξ ηαζ αέθηζζηδ πνςιαηζηή απυδμζδ. 

                                                                                         
Δζηυκα 7.8 : Λαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ [122] 

Οζ θαιπηήνεξ αθμβυκμο απμηεθμφκ ιζα εζδζηή ηαηδβμνία θαιπηήνςκ ποναηηχζεςξ μζ 

μπμίμζ είκαζ 20-50% πζμ απμδμηζημί ζε ζπέζδ ιε ημοξ ημζκμφξ θαιπηήνεξ. 

Οζ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ ζοκήεςξ έπμοκ ζςθδκμεζδέξ ηαζ ζοιπαβέξ ζπήια ηαζ 

απαζημφκ ζηναββαθζζηζηή δζάηαλδ. Ζ απμδμηζηυηδηα ηςκ θαιπηήνςκ οπενααίκεζ αοηή 

ηςκ θαιπηήνςκ ποναηηχζεςξ ηαηά 5 έςξ 8 θμνέξ ηαζ έπμοκ απυ 10 έςξ 15 θμνέξ 

ιεβαθφηενμ πνυκμ γςήξ. Πανυθα αοηά έπμοκ έκα ορδθυηενμ ηυζημξ ηαζ δ πνςιαηζηή 

ημο απυδμζδ είκαζ εθαθνχξ παιδθυηενδ. Οζ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ ζοκήεςξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε βναθεζαημφξ ηαζ ειπμνζημφξ πχνμοξ. [122] 

Δπζπθέμκ, μζ θαιπηήνεξ LED είκαζ κέα πνμσυκηα, επμοκ απυδμζδ ζζάλζα ηςκ 

θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ ιζηνμφ ιεβέεμοξ, εκχ δ δζάνηεζα γςήξ ημοξ είκαζ αηυιδ 

ιεβαθφηενδ. Οζ θαιπηήνεξ LED ηαηακαθχκμοκ έςξ ηαζ 80% θζβυηενδ εκένβεζα απυ 

ημοξ θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ. [123] 

 

Δζηυκα 7.9: θαιπηήναξ LED [123] 
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Δπζπνμζεέηςξ, ιζα άθθδ ηαηδβμνία είκαζ μζ θαιπηήνεξ εηηέκςζδξ μζ μπμίμζ έπμοκ 

δζαθυνμοξ ηφπμοξ θαιπηήνςκ, είκαζ ζδζαζηένςξ απμηεθεζιαηζημί, επζθέβμκηαζ υιςξ 

ιυκμ βζα εζδζηέξ πνήζεζξ υπςξ θςηζζιυξ δνυιςκ ηαζ αζμιδπακζηχκ πχνςκ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ηα μθέθδ πμο ελαζθαθίγμοιε απυ ηζξ θάιπεξ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ημζκμφξ θαιπηήνεξ, υζμκ αθμνά ηδκ αφλδζδ ημο ηφηθμο 

γςήξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ δθεηηνμκζηήξ ηαηακάθςζδξ, ηαηαβνάθμκηαζ ςξ ελήξ:  

Οζ ζφβπνμκμζ μζημκμιζημί θαιπηήνεξ, βζα ημ ίδζμ επίπεδμ θςηεζκυηδηαξ ιε ημοξ 

ημζκμφξ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ, έπμοκ 10 θμνέξ ιεβαθφηενμ πνυκμ γςήξ (10.000 

χνεξ), ηαζ ημ έκα πέιπημ ηδξ δθεηηνζηήξ ηαηακάθςζδξ. Σμ ηυζημξ αβμνάξ ημοξ είκαζ 

ιεκ ιεβαθφηενμ αθθά ημ ζοκμθζηυ μζημκμιζηυ υθεθμξ ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ είκαζ 

ζδιακηζηυ ςξ απμηέθεζια ηδξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ νεφιαημξ ηαζ ηδξ ιεβαθφηενδξ 

δζάνηεζαξ γςήξ ημοξ (1 θαιπηήναξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ ακηζζημζπεί ιε 10 ημζκμφξ 

θαιπηήνεξ). ε πχνμοξ υπμο ηα θχηα θεζημονβμφκ ανηεηή χνα (ημογίκα, ηαεζζηζηυ ή 

ελςηενζηυξ κοπηενζκυξ θςηζζιυξ), δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ιπμνεί κα ιεζςεεί ηαηά 5 

θμνέξ πενίπμο εάκ ακηζηαηαζηήζμοιε ημοξ ημζκμφξ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ ιε 

θαιπηήνεξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ. Μπμνεί κα ημζηίγμοκ αηνζαυηενα, αθθά είκαζ πμθφ 

πζμ μζημκμιζημί ηαζ έπμοκ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα γςήξ. [122] 

 

Λαμπτήπερ εξοικονόμησηρ 
ενέπγειαρ 

Κοινοί λαμπτήπερ πςπάκτωσηρ 

5 W 25 W 

8 W 40 W 

12 W 60 W 

15 W 75 W  

20 W 100 W 

23 W  120 W 

Πίκαηαξ 7.1: H ακηζζημζπία ζζπφμξ θαιπηήνα παιδθήξ ηαηακάθςζδξ ηαζ ημζκμφ θαιπηήνα βζα ημ ίδζμ 

επίπεδμ θςηζζιμφ.  [120] 

7.5.2 Φςηζζηζηά 

Σα ζφβπνμκα θςηζζηζηά ζχιαηα είκαζ πμθφ πζμ απμδμηζηά απυ ηα παθαζυηενα. Οζ 

θεοημί ακαηθαζηήνεξ έπμοκ ακαηθαζηζηυηδηα 70% ηαζ μζ ακαηθαζηήνεξ αθμοιζκίμο 

έςξ ηαζ 95%. Σαοηυπνμκα, αεθηζχκεηαζ ηαζ δ πμζυηδηα ημο θςηυξ δ μπμία πανέπεηαζ 

απυ αοηά. Πμθθά ζφβπνμκα θςηζζηζηά απμηεθμφκηαζ απυ πνμζεηηζηά ζπεδζαζιέκα 

ζοζηήιαηα ακαηθαζηήνςκ βζα κα ηαηεοεφκμοκ ημ θςξ απυ ημοξ θαιπηήνεξ πνμξ ηδκ 

απαζημφιεκδ ηαηεφεοκζδ. Αοημί επζηνέπμοκ ηδ πνήζδ θζβυηενςκ θαιπηήνςκ ή 
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θςηζζηζηχκ βζα ηδκ παναβςβή ζοβηεηνζιέκδξ ζηάειδξ θςηζζιμφ. ε παθαζά θςηζζηζηά 

ζχιαηα παιδθήξ απυδμζδξ, είκαζ δοκαηή δ αεθηίςζδ ηδξ απυδμζήξ ημοξ ιε ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ δζάποζδξ ή ακάηθαζδξ ιε κέα ζοζηήιαηα 

ακαηθαζηήνςκ. Δκαθθαηηζηά, ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ ακαηθαζηήνεξ ζημ παθαζυ 

θςηζζηζηυ, δζαηδνχκηαξ ηα οπάνπμκηα ελανηήιαηα εθέβπμο ημο θςηυξ. ε ιενζηέξ 

πενζπηχζεζξ αοηυ ιπμνεί κα μδδβεί ζε ιείςζδ ημο ανζειμφ θαιπηήνςκ, 

δζαηδνχκηαξ ηδκ ίδζα παναβυιεκδ πμζυηδηα θςηζζιμφ ηαζ ιε ηδ ζοκεπαβυιεκδ 

ελμζημκυιδζδ (οπμθμβίγεηαζ υηζ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ 20 

έςξ 50% ιέζς αεθηζχζεςκ ζημοξ ακαηθαζηήνεξ ηαζ ζημ πνμζηαηεοηζηυ ηάθοιια ηςκ 

θςηζζηζηχκ). Δκ ημφημζξ, απαζηείηαζ πνμζμπή ηαεχξ δ ειθάκζζδ ημο πχνμο ιπμνεί κα 

αθθάλεζ, μπυηε είκαζ ζοκήεςξ πνήζζιμ κα πνμδβδεεί ιεθέηδ βζα ιία ιζηνή πενζμπή ημο 

πχνμο, χζηε κα δζενεοκδεμφκ πζεακέξ αθθαβέξ. Πνμζμπή πνέπεζ, επίζδξ, κα δίκεηαζ 

ζηδκ πμζυηδηα ελενπυιεκμο θςηυξ ηςκ θςηζζηζηχκ, ηαεχξ αοηή πμζηίθθεζ ανηεηά. Οζ 

ιεθεηδηέξ ζοπκά οπμεέημοκ υηζ ηα θςηζζηζηά ζχιαηα ιε ίδζμ ανζειυ θαιπηήνςκ 

πανέπμοκ ηδκ ίδζα πμζυηδηα ελενπυιεκμο θςηυξ, αθθά ζοκήεςξ αοηυ δεκ είκαζ αθδεέξ. 

Μζηνυηενδ πμζυηδηα ελενπυιεκμο θςηυξ απυ έκα θςηζζηζηυ ζδιαίκεζ υηζ απαζημφκηαζ 

πενζζζυηενα θςηζζηζηά ζχιαηα βζα κα ελαζθαθίζμοκ ζε έκα δεδμιέκμ πχνμ ηδκ 

απαζημφιεκδ ζηάειδ θςηζζιμφ. Δπμιέκςξ, μ ζπεδζαζιυξ εα είκαζ παιδθυηενδξ 

εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. Ζ ακαθμβία ελενπυιεκμο θςηυξ (Light Output Ratio) βζα 

ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ ιμκηέθμ θςηζζηζημφ δζαθένεζ απυ ημκ έκα ηαηαζηεοαζηή ζημκ 

άθθμ, βζ’ αοηυ ζοκζζηάηαζ κα βίκεηαζ έθεβπμξ ηςκ ιμκηέθςκ ηαηά ηδκ επζθμβή ημοξ. 

[122,124] 

                                                                  

Δζηυκα 7.10: Φςηζζηζηυ ζχια κέαξ ηεπκμθμβίαξ [124] 

7.5.3 οζηήιαηα εθέβπμο θςηζζιμφ 

Δίκαζ πνμθακέξ πςξ ηα εκενβεζαηά μθέθδ απυ ημ θοζζηυ θςηζζιυ εα πνμέθεμοκ ιυκμ 

υηακ δε θεζημονβμφκ μζ ζοζηεοέξ ηεπκδημφ θςηζζιμφ ζημοξ πχνμοξ υπμο οπάνπεζ 

ανηεηυ θοζζηυ θςξ. Δπεζδή μ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ ζπάκζα δδιζμονβεί ζδιακηζηά 

πνμαθήιαηα ζηδκ μπηζηή άκεζδ, δεκ οπάνπεζ έκα ηίκδηνμ βζα κα ζαήζεζ ηακείξ ηα 

θχηα. Έηζζ, πνέπεζ κα οπάνπεζ ιζα δεζηή ζηάζδ απέκακηζ ζηδκ εκενβεζαηή πνήζδ ή 
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ημοθάπζζημκ ιζα αζηζμθμβδιέκδ ακδζοπία βζα ημ εκενβεζαηυ ηυζημξ. Δπεζδή δ 

παναπάκς κμμηνμπία δεκ έπεζ αηυιδ θάαεζ εθανιμβή ζδζαίηενα ζηδκ Δθθάδα ηαζ 

ηονίςξ ζε ηηίνζα δδιυζζα ή ημζκυπνδζηα υπςξ ηα λεκμδμπεία, δδιζμονβήεδηακ ηα 

αοηυιαηα ζοζηήιαηα θςηζζιμφ. 

Σα αοηυιαηα ζοζηήιαηα θςηζζιμφ ιπμνμφκ απαθθάλμοκ ημοξ εκμίημοξ απυ ηδ 

δζαδζηαζία πεζνζζιμφ ημο δζαηυπηδ θςηζζιμφ. Ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ πςξ δ εηδζία 

απαίηδζδ ζε εκένβεζα βζα θςηζζιυ έπεζ ιεζςεεί ηαηά 30-40%.  Πανυθα αοηά, ηα 

πθήνςξ αοημιαημπμζδιέκα ζοζηήιαηα είκαζ ιδ ζηακμπμζδηζηά ηαεχξ δ ζοπκυηδηα ηαζ 

δ θαζκμιεκζηή ηοπαζυηδηα ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ, ζοπκά ακηαπμηνίκμκηαζ ζε 

αναποπνυεεζιεξ αθθαβέξ ζημκ μονακυ. Σα ηαζκμφνβζα ζοζηήιαηα ηχνα οζμεεημφκ ιζα 

κέα πνμζέββζζδ : 

 Σα θχηα είκαζ ζαδζηά ηζξ πνμηαεμνζζιέκεξ χνεξ. Γδθαδή ηζξ χνεξ πμο δ 

θοζζηή θςηεζκυηδηα είκαζ πάκς απυ ηα ζηακμπμζδηζηά επίπεδα 

 Σα θχηα ιπμνμφκ κα ακάρμοκ πεζνμηίκδηα μπμζαδήπμηε χνα ηδξ διέναξ 

 Γεκ οπάνπεζ αοηυιαημξ δζαηυπηδξ βζα κα ακμίλμοκ εηηυξ απυ ζοβηεηνζιέκμοξ 

πχνμοξ 

 Σα θχηα ιπμνεί επίζδξ κα είκαζ ζαδζηά υηακ δεκ εκημπίγμοκ ηαιία ηίκδζδ 

απυ έκακ ακζπκεοηή πθδνυηδηαξ πμο μδδβεί ζε πεναζηένς ελμζημκυιδζδ ηδξ 

εκένβεζαξ. 

Πενεηαίνς ααθηχζεζξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ακάθμβα ηδκ έκηαζδ ημο θοζζημφ θςηυξ, δ 

μπμία εα ηαηεοεφκεζ ηαζ ηδκ έκηαζδ ημο ηεπκδημφ. [110,122,125] 

 

7.6 Ο θοζζηυξ θςηζζιυξ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα  

ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ είκαζ κα ιεζχζεζ ηζξ εηπμιπέξ CO2 ιε 

ηάεε δοκαηυ ιέζμ. Έηζζ, βίκεηαζ πνμζπάεεζα βζα ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή αλζμπμίδζδ ημο 

θοζζημφ θςηζζιμφ ιέζς ιεβάθςκ ηαηαηυνοθςκ ηαζ μνζγυκηζςκ ακμζβιάηςκ. Όηακ μ 

θοζζηυξ θςηζζιυξ δεκ επανηεί βζα πανάδεζβια ηαηά ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ ή υηακ δεκ 

οπάνπμοκ επανηή ακμίβιαηα θυβς ανπζηεηημκζημφ ζπεδζαζιμφ πνδζζιμπμζείηαζ 

ηεπκδηυξ θςηζζιυξ. Ο ηεπκδηυξ θςηζζιυξ επζηοβπάκεηαζ ιε ημοξ πζμ μζημκμιζημφξ 

θαιπηήνεξ ηαζ ηα πζμ ελεθζβιέκα ιέζα. Δπζπθέμκ, ιέζς εζδζηχκ αοημιαημπμζδιέκςκ 

ζοζηδιάηςκ θςηζζιμφ μ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ηζξ χνεξ πμο αοηυ 

απαζηείηαζ. 

Κμζκυπνδζημζ πχνμζ 

Ζ νεζερζυκ ηαζ ημ ζαθυκζ ημο λεκμδμπείμο έπμοκ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ιεβάθα 

ακμίβιαηα επζθάκεζαξ 26,65m
2
 ηα μπμία θςηίγμοκ επανηχξ ημοξ κυηζμοξ ιπνμζηζκμφξ 

πχνμοξ ημο λεκμδμπείμο. ηδ ζοκέπεζα, οπάνπεζ ημ ηεκηνζηυ αίενζμ επζθάκεζαξ 125m
2
 

ημ μπμίμ, επίζδξ, πνμζθένεζ θςηζζιυ ζημκ ηεκηνζηυ πχνμ ηδξ νεζερζυκ αθθά ηαζ ζημοξ 

δζαδνυιμοξ ημο λεκμδμπείμο μζ μπμίμζ οπάνπμοκ ζημοξ οπενηείιεκμοξ μνυθμοξ. ημ 
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αίενζμ πνδζζιμπμζμφκηαζ θςημπνςιζημί οαθμπίκαηεξ Δπζπθέμκ, ημ οθζηυ ηςκ ζηδεαίςκ 

ζημοξ δζαδνυιμοξ απμηεθείηαζ απυ διζδζαθακέξ βοαθί. 

Σμ εζηζαηυνζμ ηαζ ημ θμοαβζέ είκαζ, επίζδξ, ζπεδζαζιέκα έηζζ χζηε υθδ δ κυηζα υρδ 

ημοξ κα είκαζ ακμζπηή επζθάκεζα ειααδμφ 84 m
2
 ηαζ ζηδκ ακαημθζηή ηαζ δοηζηή πθεονά 

οπάνπεζ άκμζβια ζημκ ηάεε πχνμ ειααδμφ 6,1 m
2
. φιθςκα ιε ηα παναπάκς, ηαηά ηζξ 

πνςζκέξ χνεξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα απαναίηδηα ιέζα ζηίαζδξ αθθά ηαζ ιε οαθμπίκαηεξ 

παιδθήξ εηιπειρζιυηδηαξ βζα κα απμθεοπεμφκ θαζκυιεκα οπενεένιακζδξ ηαζ 

εάιαςζδξ, μζ δομ αοηέξ αίεμοζεξ αάεμοξ 8,40m ελαζθαθίγμκηαζ πθήνςξ απυ ηα 

επζεοιδηά επίπεδα θοζζημφ θςηζζιμφ ηαζ μ ηεπκδηυξ θςηζζιυξ δεκ ηνίκεηαζ 

απαναίηδημξ. 

Ο πχνμξ ηδξ ημογίκαξ ειααδμφ 248,33m έπεζ 2 αμνζκά ακμίβιαηα ειααδμφ 

1,20*1,12=1,35m
2
 ηαζ 0,60*1,12=0,672m

2
 έηαζημ. Δπζπθέμκ, δζαεέηεζ ηαζ δομ 

ακαημθζηά ακμίβιαηα ειααδμφ 1,35m
2
 ημ ηάεε έκα. Σα ακμίβιαηα αοηά ακ ηαζ 

πανέπμοκ ηάπμζα ζημζπεζχδδ πμζμζηά  θοζζημφ θςηζζιμφ δεκ ηαθφπημοκ ηδκ απαίηδζδ 

βζα ημ 10% ημο θςηζγυιεκμ πχνμο. Έηζζ, θυβς ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο πχνμο μ 

θςηζζιυξ εκζζπφεηαζ ιέζς 3 εζδζηχκ θςημζςθήκςκ δζαιέηνμο (0.5m) μζ μπμίμζ 

ηαηαθήβμοκ ζημ θοηειέκμ δχια  ημο 1
μο

 μνυθμο. Ζ απμεήηδ ηδξ ημογίκαξ δζαεέηεζ 2 

θςημζςθήκεξ ηαζ έκα ιζηνυ άκμζβια 0,672 m
2 

βζα ηδ δζαηήνδζδ μνζζιέκμο εθάπζζημο 

επζπέδμο θςηζζιμφ.   

                                                                     
Δζηυκα 7.11: Φοηειέκμ δχια ηαζ θςημζςθήκεξ [115] 

Δπζπθέμκ, μζ αμδεδηζημί πχνμζ ηδξ αίεμοζαξ ζοκεδνίςκ δζαεέημοκ μ ηάεε έκαξ απυ  έκα 

ηαζ δφμ αμνζκά ακμίβιαηα ειααδμφ 1,35m
2
 αθθά ηαζ εζδζημφξ θςημζςθήκεξ δζαιέηνμο 

(0.5m). Λυβς ημο ιαηνυζηεκμο ζπήιαημξ ηςκ πχνςκ, δ ημπμεέηδζδ ανηεηχκ 

ακμζβιάηςκ ηνίεδηε απαναίηδηδ. 

Ζ αίεμοζα ζοκεδνζάζεςκ ελοπδνεηεί έκακ εζδζηυ ζημπυ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ ηα 

ακμίβιαηα πενζηηεφμοκ. Έηζζ, ημπμεεηείηαζ έκα άκμζβια ειααδμφ 1,35m
2
 ημ υπμζμ 

ελοπδνεηεί ακάβηεξ αενζζιμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμο δ αίεμοζα δε πνδζζιμπμζείηαζ ή 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Ο θςηζζιυξ ηδξ αίεμοζαξ νοειίγεηαζ ςξ επί ημ πθείζημκ 



 

[139] 
 

ιε θςηζζηζηά. Δπίζδξ, ζηδκ απμεήηδ δίπθα ζηδκ αίεμοζα ζοκεδνζάζεςκ οπάνπεζ έκα 

άκμζβια ειααδμφ 1,35m
2 
. 

Σέθμξ, ηα βναθεία ζημ πίζς ιένμξ ημο λεκμδμπείμο ιε ειααδυκ πενί ηα 25m
2
 δζαεέημοκ 

απυ έκα άκμζβια ειααδμφ 1,35m
2
. Σμ βναθείμ ειααδμφ 21.53m

2 
δζαεέηεζ, επίζδξ, έκα 

άκμζβια ειααδμφ 1,35m
2
. Σμ αμνεζμακαημθζηυ ηεθεοηαίμ δςιάηζμ έπεζ ειααδυκ 44 m

2 

ηαζ δζαεέηεζ δφμ ηαηαηυνοθα ακμίβιαηα ιήημοξ ειααδμφ 1,35m
2
 έηαζημ.  

Όθα ηα πανάεονα είκαζ ακμζβυιεκα ηαηά ηδκ μνζγυκηζα δζεφεοκζδ. 

Σα 4 αμδεδηζηά ηθζιαημζηάζζα πθαζζζχκμκηαζ απυ βοαθί ζηδ αμνζκή πθεονά ημο 

λεκμδμπείμο επζηνέπμκηαξ ημ θοζζηυ θςηζζιυ ημοξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. 

Γςιάηζα δζαιμκήξ 

ηα δςιάηζα δζαιμκήξ ηα μπμία έπμοκ πνμζακαημθζζιυ κυηζμ ηαζ αυνεζμ βίκεηαζ 

εηιεηάθθεοζδ  ηδξ πνυζμρδξ ημο ηάεε δςιαηίμο ιε ιεβάθα ηαηαηυνοθα ακμίβιαηα 

χζηε μ θοζζηυξ θςηζζιυξ κα είκαζ επανηήξ ηαζ κα βίκεηαζ δ εθάπζζηδ δοκαηή πνήζδ 

ηςκ ιδπακζηχκ ιέζςκ θςηζζιμφ. Δπζπθέμκ, ζημ ηέθμξ ηςκ δζαδνυιςκ οπάνπμοκ 

ακμίβιαηα χζηε κα πανέπμοκ έκακ εθάπζζημ θςηζζιυ. Δπεζδή, υιςξ, αοηυ ημ άκμζβια 

δεκ είκαζ επανηέξ ημπμεεημφκηαζ ηαηά ιήημξ ηςκ δζαδνυιςκ ημο ηεθεοηαίμο μνυθμο 

θςημζςθήκεξ δζαιέηνμο 0.5m μζ μπμίμζ εα πνμζθένμοκ ιενζηέξ πμζυηδηεξ επζπθέμκ 

θοζζημφ θςηζζιμφ.  

 

 

7.7 Ο ηεπκδηυξ θςηζζιυξ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

ηα δςιάηζα ημο λεκμδμπείμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ θαιπηήνεξ ηφπμο LED μζ μπμίμζ 

επμοκ απυδμζδ ζζάλζα ηςκ θαιπηήνςκ θεμνζζιμφ ιζηνμφ ιεβέεμοξ, εκχ δ δζάνηεζα 

γςήξ ημοξ είκαζ αηυια ιεβαθφηενδ. Οζ θαιπηήνεξ LED ηαηακαθχκμοκ έςξ ηαζ 80% 

θζβυηενδ εκένβεζα απυ ημοξ θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ. Οζ θαιπηήνεξ LED βζα μζηζαηή 

πνήζδ έπμοκ απμδείλεζ υηζ ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ απμηεθεζιαηζηά ηυζμ ημοξ 

δζαθακείξ υζμ ηαζ ημοξ διζδζαθακείξ θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ ζζπφμξ έςξ 60 Watt. [123] 

ηα δςιάηζα εα οπάνπεζ νμμζηάηδξ βζα ηδ νφειζζδ ημο θςηζζιμφ ακάθμβα ιε ηζξ 

ακάβηεξ ημο επζζηέπηδ ηαζ ηδ ιείςζδ ηδξ πενίζζεζαξ ηαηακαθζζηυιεκδξ εκένβεζαξ. 

Παναηάης παναηίεεηαζ ιεθέηδ ζπεηζηά ιε ηα εκενβεζαηά μθέθδ απυ ηδκ 

ακηζηαηάζηαζδ θαιπηήνςκ πονάηηςζδξ ιε θαιπηήνεξ LED ζηα δςιάηζα ηαζ ζημοξ 

δζαδνυιμοξ ημο λεκμδμπείμο. 

ημοξ ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ, υπςξ ημ ζαθυκζ ηαζ δ νεζερζυκ, δ αίεμοζα 

ζοκεδνζάζεςκ ηαζ μζ δζάδνμιμζ, εα πνδζζιμπμζδεμφκ αεθηζςιέκμζ θαιπηήνεξ 

πονάηηςζδξ ιε ηεπκμθμβία αθμβυκμο. H αεθηζςιέκδ ηάρμοθα αθμβυκμο ημπμεεηείηαζ 

ιέζα ζε βοάθζκμ πενίαθδια, χζηε ημ ηεθζηυ απμηέθεζια κα έπεζ ηδκ υρδ εκυξ ηθαζζημφ 

θαιπηήνα πονάηηςζδξ ιε ζοιααηζηυ ηάθοηα. [126] Με ημκ ηνυπμ αοηυ, ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ακηί ηςκ ζοιααηζηχκ θαιπηήνςκ πονάηηςζδξ πμο πανάβμοκ θςξ 

ζζμδφκαιδξ πμζυηδηαξ ιε ημοξ ζοιααηζημφξ θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ, αθθά, ιε 
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ηακμκζηή πνήζδ, έπμοκ ηδ δζπθάζζα δζάνηεζα γςήξ (2 πνυκζα). Οζ θαιπηήνεξ αοημί είκαζ 

πθήνςξ ζοιααημί ζε ιέβεεμξ ιε ηα οπάνπμκηα θςηζζηζηά ηαζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

αολμιείςζδξ ηδξ έκηαζδξ εάκ πνδζζιμπμζδεμφκ ιε μπμζμκδήπμηε νμμζηαηζηυ δζαηυπηδ. 

Δπζπθέμκ, εα οπάνπμοκ θςηζζηζηά ζχιαηα πμθφ απμδμηζηά  ηα μπμία εα δζαεέημοκ μζ 

ακαηθαζηήνεξ αθμοιζκίμο ιε ακαηθαζηζηυηδηα έςξ ηαζ 95%. Αηυιδ, εα απμηεθμφκηαζ 

απυ πνμζεηηζηά ζπεδζαζιέκα ζοζηήιαηα ακαηθαζηήνςκ βζα κα ηαηεοεφκμοκ ημ θςξ 

απυ ημοξ θαιπηήνεξ πνμξ ηδκ απαζημφιεκδ ηαηεφεοκζδ. Αοημί επζηνέπμοκ ηδ πνήζδ 

θζβυηενςκ θαιπηήνςκ ή θςηζζηζηχκ βζα ηδκ παναβςβή ζοβηεηνζιέκδξ ζηάειδ 

θςηζζιμφ. 

                                                                                   
Δζηυκα 7.12: Βεθηζςιέκμζ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ [126] 

Σα βναθεία ηαζ μζ οπυθμζπμζ πχνμζ εα έπμοκ επίζδξ θαιπηήνεξ LED. Ζ ημογίκα ιζαξ 

ηαζ απμηεθεί πχνμ ενβαζίαξ ηαζ μ θεοηυξ πνςιαηζζιυξ δε δδιζμονβεί αζζεδηζηέξ 

δζαθμνέξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηδκ πθέμκ 

απμδμηζηή θφζδ αθμφ ιπμνμφκ κα είκαζ έςξ ηαζ 8 θμνέξ πζμ απμδμηζημί απυ ημοξ 

ημζκμφξ θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ.  

οζηήιαηα εθέβπμο θςηζζιμφ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

ημοξ δζαδνυιμοξ ημο λεκμδμπείμο ηαζ ζημ πχνμ ηδξ νεζερζυκ, ηαηά ηζξ πνςζκέξ ηαζ 

ηαηά ηζξ απμβεοιαηζκέξ χνεξ εα οπάνπεζ ζφζηδια εθέβπμο πμο εα δζαηδνεί ημ θςηζζιυ 

ζηα επζεοιδηά επίπεδα, νοειζγυιεκμξ απυ ηδκ έκηαζδ ημο θοζζημφ θςηυξ πμο 

πανέπεηαζ ζημκ πχνμ ιέζς ιζα ζοζηεοήξ θεμνζζιμφ εκενβεζαηήξ δζαπείνζζδξ. Ζ 

ζοζηεοή πνμζανιυγεζ ηα επίπεδα θςηζζιμφ ζηζξ αθθαβέξ ημο θοζζημφ θςηυξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Σαοηυπνμκα, εα οπάνπμοκ ηαζ δζαηυπηεξ πμο ιπμνμφκ κα 

αολήζμοκ ηδκ έκηαζδ ημο θςηυξ ζε πενίπηςζδ πμο δεκ ηνίκεηαζ ζηακμπμζδηζηυξ.  

Καηά ηζξ πνχηεξ πνςζκέξ χνεξ ιεηά ηδ 1:00 π.ι. υπμο δ ηίκδζδ ζημοξ δζαδνυιμοξ είκαζ 

ζδζαζηένςξ ιεζςιέκδ εα οπάνπεζ έκαξ εθάπζζημξ θςηζζιυξ ιε ηδ αμήεεζα θαιπηήνςκ 

ζπμη εκζςιαηςιέκςκ ζημοξ ημίπμοξ χζηε κα μνίγμοκ ηα υνζα ημο δζαδνυιμο. 

Δπζπθέμκ, εα οπάνπεζ ακζπκεοηήξ ηίκδζδξ μ μπμίμξ ιε ημ πμο εα εκημπίγεζ ηδκ πανμοζία 

ακενχπςκ εα επακαθένεζ ηα επίπεδα θςηζζιμφ ζηα επζεοιδηά βζα ηδκ μιαθή ηίκδζδ 

ηςκ πεθαηχκ ζημκ δζάδνμιμ. Σμ ζφζηδια εθέβπμο φζηενα απυ μνζζιέκα θεπηά πςνίξ 

ηίκδζδ εα ζαήκεζ ηα θςηά δζαηδνχκηαξ ημ εθάπζζημ θχξ. Ο θςηζζιυξ εα επακένπεηαζ 

ζηα θοζζμθμβζηά επίπεδα ηαζ εα νοειίγεηαζ απυ ηδ ζοζηεοή θεμνζζιμφ εκενβεζαηήξ 
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δζαπείνζζδξ ζηζξ χνεξ αφλδζδξ ηδξ ηοηθμθμνίαξ απυ ηζξ 7:00 π.ι ηαζ ιεηά ιε ηδ 

αμήεεζα πνμκμδζαηυπηδ. Οζ ενβαγυιεκμζ ημο λεκμδμπείμο μθείθμοκ κα εκδιενχκμοκ 

ημοξ πεθάηεξ βζα ημ ζφζηδια εθέβπμο ημο θςηζζιμφ ηαζ πςξ ιπμνμφκ κα 

αθθδθεπζδνμφκ ιε αοηυ. 

Μζα αηυιδ ανπή είκαζ δ ελήξ: ζημοξ πχνμοξ μζ μπμίμζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα θχηα 

εα παναιέκμοκ πάκημηε ζαδζηά.  

 

7.8  Μεθέηδ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ θαιπηήνςκ 

Ζ ιεθέηδ ηςκ θαιπηήνςκ ζε υθμοξ ημοξ μνυθμοξ ημο λεκμδμπείμο  έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ 

ηαηαβναθή ηδξ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζημ ένβμ πάνδ ζηδκ μζημκμιζηή απυδμζδ 

ηςκ θαιπηήνςκ LED. ηδκ παναηάης ιεθέηδ ιεηνήεδηακ υθμζ μζ θαιπηήνεξ πμο έπμοκ 

μζ δζάδνμιμζ αθθά ηαζ ηα δζαθμνεηζηά δςιάηζα ημο λεκμδμπείμο μφηςξ χζηε κα βίκεζ δ 

ζφβηνζζδ ηςκ κέςκ οπεναπμδμηζηχκ θαιπηήνςκ LED* ζε ζπέζδ ιε ημοξ πζμ παθζμφξ 

μζημκμιζημφξ πανυθα αοηά θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ*. ηδ ιεθέηδ πνδζζιμπμζήεδηε δ 

παναδμπή ημο ζοκηεθεζηή ηαοηυπνμκδξ ηαηακάθςζδξ ζφιθςκα ιε ημκ μπμίμ ιεηνάηαζ 

(ζοκηδνδηζηά) ημ πμζμζηυ ημο 24ςνμο ζημ μπμίμ ιπμνεί κα είκαζ ακαιιέκα υθα ηα 

θχηα ηαοηυπνμκα. Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ δζαθμνμπμζείηαζ ιεηαλφ ηςκ δζαδνυιςκ ηαζ 

ηςκ δςιαηίςκ. ημοξ δζαδνυιμοξ ημπμεεημφκηαζ ζημοξ ημίπμοξ, παιδθά, ζπμη παιδθήξ 

θςηεζκυηδηαξ δομ ακά εκάιζζζ ιέηνμ έηημξ απυ ηδκ πενζμπή ημο ηθζιαημζηάζζμο υπμο 

ημπμεεημφκηαζ ζηδ ιία πθεονά. Δπίζδξ, ημπμεεημφκηαζ 3 θαιπηήνεξ  LED ακά 2 ιέηνα 

ζηδκ μνμθή ηςκ δζαδνυιςκ ηα μπμία ηζξ κοηηενζκέξ χνεξ, υπςξ πνμακαθέναιε, 

παναιέκμοκ ζαδζηά ηαζ εκενβμπμζμφκηαζ ιε ακζπκεοηή ηίκδζδξ. Δλαίνεζδ ζε αοηυ, 

απμηεθεί ηαζ πάθζ δ πενζμπή ημο ηθζιαημζηαζίμο ηαζ ηςκ αζακζέν υπμο μζ 15 

θαιπηήνεξ είκαζ ζοκεπχξ ακαιιέκμζ.  

Σεθζηχξ, πνμζιεηνήεδηακ μζ ιεζςιέκεξ εηπμιπέξ CO2 μζ μπμίεξ απεθεοεενχκμκηαζ 

απυ ημοξ ζοβηεηνζιέκμοξ θαιπηήνεξ ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ CO2 ημ μπμίμ 

επζηοβπάκεηαζ κα ιδκ απεθεοεενςεεί. 

*Σα ζημζπεία βζα ηδκ ηαηακάθςζδ ηςκ θαιπηήνςκ ηαζ ηςκ ζοζηεοχκ ανέεδηακ απυ ηζξ ελήξ 

πήβεξ [128,129,130]. Σα ζημζπεία βζα ηδκ ακηζζημζπία CO2 –Κwh απυ [131] 
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ΜΔΣΡΖΖ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΓΧΜΑΣΗΧΝ 

Σοπζηυξ υνμθμξ 

Γςιάηζα 

δίηθζκα 

13 Ονμθή Πθάβζα 

ηνεααηζμφ 

Λαιπαηέν φκμθμ 

θαιπηήνςκ 

φκμθμ 

θαιπηήνςκ 

ακά υνμθμ 

Τπκμδςιάηζα 13 4 2 1 7 91 

Υςθ 13 1   1 13 

Λμοηνυ 13 2   2 26 

Άενμζζια θαιπηήνςκ  10 130 

Γςιάηζα 

ιμκυηθζκα 

13 Ονμθή Πθάβζα 

ηνεααηζμφ 

Λαιπαηέν φκμθμ 

θαιπηήνςκ 

φκμθμ 

θαιπηήνςκ 

ακά υνμθμ 

Τπκμδςιάηζα 13 4 1 1 6 78 

Υςθ 13 1   1 13 

Λμοηνυ 13 2   2 26 

Άενμζζια θαιπηήνςκ 9 117 

Γςιάηζα 

ιζηνέξ 

ζμοίηεξ 

10 Ονμθή Πθάβζα 

ηνεααηζμφ 

Λαιπαηέν φκμθμ 

θαιπηήνςκ 

φκμθμ 

θαιπηήνςκ 

ακά υνμθμ 

Τπκμδςιάηζα 10 4 2 1 7 70 

Υςθ 10 1   1 10 

Λμοηνυ 10 3   3 30 

Άενμζζια θαιπηήνςκ 11 110 

μοίηα 1 Ονμθή Πθάβζα 

ηνεααηζμφ 

Λαιπαηέν φκμθμ 

θαιπηήνςκ 

φκμθμ 

θαιπηήνςκ 

ακα υνμθμ 

Τπκμδςιάηζα 1 5 4 1 10 10 

Υςθ 1 1   1 1 

Λμοηνυ 1 3   3 3 

Άενμζζια θαιπηήνςκ 14 14 

φκμθμ θαιπηήνςκ ζε 4 ηοπζημφξ μνυθμοξ 1.484 

   

 

 

5μξ υνμθμξ 

  

  

   φκμθμ θαιπηήνςκ 

Γςιάηζα δίηθζκα 10 100 

Γςιάηζα ιμκυηθζκα 8 72 

Γςιάηζα ιζηνέξ ζμοίηεξ 10 110 

μοίηα 1 14 

φκμθμ θαιπηήνςκ ζημκ υνμθμ                                                    296 
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ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ LED - ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Καηακάθςζδ θαιπηήνα LED (kwatt) 0,005 

οκμθζηή ηαηακάθςζδ( kwatt) 8,9 

οκηεθεζηήξ ηαοηυπνμκδξ ηαηακάθςζδξ 0,25 

οκμθζηή ηαηακάθςζδ ιε .Σ.K (kwatt) 2,225 

¨Χνεξ θεζημονβίαξ διενδζίςξ 24 

Μέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ( kwh) 19.491 

 

Καηακάθςζδ μζημκμιζημφ θαιπηήνα 

ποναηηχζεςξ  (kwatt) 0,02 

οκμθζηή ηαηακάθςζδ( kwatt) 35,6 

οκηεθεζηήξ ηαοηυπνμκδξ ηαηακάθςζδξ 0,25 

οκμθζηή ηαηακάθςζδ ιε .Σ.Κ (kwatt) 8,9 

Ώνεξ θεζημονβίαξ διενδζίςξ 24 

Μέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ( kwh) 77.964 

 

Κένδμξ  58.473kwh 

 

ΜΔΣΡΖΖ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

Σοπζηυξ υνμθμξ 

 

 

Γζάδνμιμζ Μήημξ (m) 

Ανζειυξ 

θαιπηήνςκ LED 

ζπμη 

Ανζειυξ θαιπηήνςκ 

LED 

1 35,9 40 36 

2 35,9 40 36 

3 12,1 8 12 

4 12,1 16 12 

5 23,4 28 24 

φκμθμ 119,4 132 120 

φκμθμ ζε 4 μνυθμοξ 477,6 528 480 

5μξ υνμθμξ 
  

Γζάδνμιμζ Μήημξ (m) 

Ανζειυξ 

θαιπηήνςκ LED 

ζπμη 

Ανζειυξ θαιπηήνςκ 

LED 

1 35,9 40 36 

2 35,9 40 36 

3 12,1 8 12 

4 12,1 16 12 

5 14,22 20 14 

φκμθμ 110,22 124 110 
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ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ LED - ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Άενμζζια θαιπηήνςκ  ζπμη ζε υθμοξ ημοξ μνυθμοξ 652 

Άενμζζια θαιπηήνςκ  ζε υθμοξ ημοξ μνυθμοξ 590 

Καηακάθςζδ LED ζπμη (kWatt) 0,003 

Καηακάθςζδ LED θαιπηήνςκ ( kWatt) 0,006 

οκηεθεζηήξ ηαοηυπνμκδξ ηαηακάθςζδξ ζπυη 1 

οκηεθεζηήξ ηαοηυπνμκδξ ηαηακάθςζδξ θαιπηήνςκ 0,4 

οκμθζηή Καηακάθςζδ θαιπηήνςκ ζπμη ιε .Σ.Κ 

(kWatt) 

1,925 

οκμθζηή Καηακάθςζδ θαιπηήνςκ  ιε .Σ.Κ 

(kWatt) 

1,416 

Μέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ θαιπηήνςκ ζπυη (kWh) 16.863 

Μέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ θαιπηήνςκ  (kWh) 12.404,16 

Μέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ  (kWh) 29.267,16 

 

Κένδμξ                                                                         103.464,36 kwh 

Άνα, ημ ζοκμθζηυ ηένδμξ απυ ημοξ θαιπηήνεξ LED είκαζ (58.473kwh + 

103.464,36kwh)= 161.937,36kwh εηδζίςξ. Σμ ηένδμξ αοηυ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ 

ηαεχξ ακηζζημζπεί ζε πενζζζυηενα εκενβεζαηά ηένδδ απυ ιζα επζπθέμκ θςημαμθηασηή 

εβηαηάζηαζδ ακ εα ήηακ δοκαηυ κα ηαηαζηεοαζεεί. Σμ πμζμζηυ ηδξ ελμζημκυιδζδξ 

εκένβεζαξ είκαζ ίζμ ιε [(210.695,52-48.758,16)/ 210.695,52]=76,8% ζε ζφβηνζζδ ιε 

ημοξ θαιπηήνεξ πονάηηςζδξ μζημκμιίαξ.  

Ζ πμζυηδηα CO2 δ μπμία απεθεοεενχκεηαζ ζημ πενζαάθθμκ είκαζ ίζδ ιε :  

0,65 KgCO2/kwh *48.758,16 kwh = 31.692,8 KgCO2 ≈ 32 tn CO2 

H πμζυηδηα CO2 δ μπμία ελμζημκμιείηαζ απυ ηδ πνήζδ θαιπηήνςκ LED είκαζ ίζδ 

ιε: 

0,65 KgCO2/kwh *161.937,36  kwh=105.259,28 KgCO2 ≈ 105,3  tn CO2 

 

Καηακάθςζδ  ζπμη πονάηηςζδξ (kWatt ) 0,016 

Καηακάθςζδ  θαιπηήνςκ  πονάηηςζδξ μζημκμιίαξ 

(kWatt) 

0,02 

οκηεθεζηήξ ηαοηυπνμκδξ ηαηακάθςζδξ ζπμη 1 

οκηεθεζηήξ ηαοηυπνμκδξ ηαηακάθςζδξ θαιπηήνςκ 0,4 

οκμθζηή ηαηακάθςζδ θαιπηήνςκ ζπμη  ιε .Σ.Κ 

(kWatt) 

10,432 

οκμθζηή ηαηακάθςζδ θαιπηήνςκ   ιε .Σ.Κ 

(kWatt) 

4,72 

Μέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ θαιπηήνςκ ζπυη (kWh) 91.384,32 

Μέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ θαιπηήνςκ  (kWh) 41.347,2 

Μέζδ εηήζζα ηαηακάθςζδ  (kWh) 132.731,52 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8: ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ 

8.1 Σμ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ηαζ ημ θοζζηυ μζημζφζηδια 

Μέπνζ ηχνα, μζ ηεπκμθμβίεξ δυιδζδξ ηαζ δ «δζεεκήξ» ανπζηεηημκζηή ημο ακαπηοβιέκμο 

ηυζιμο, υπςξ δζαιμνθχεδηακ ζηδ δεηαεηία ημο 20
μο

 αζχκα, δζέπμκηαζ απυ ηδκ ανπή 

ημο απυθοημο δζαπςνζζιμφ ημο δμιδιέκμο πχνμο απυ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ, ηδκ 

αηαηάπαοζηδ ιάπδ βζα ηδκ επζαμθή ημο πνχημο πάκς ζημ δεφηενμ ηαζ ηδκ παβίςζδ 

ιζαξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ιεηαλφ ημοξ. Σα ηηίνζα ιαξ, μζ πυθεζξ ηαζ ηα ιεβάθα αζηζηά 

ηέκηνα εζζαάθθμοκ ζημ θοζζηυ πχνμ αίαζα ηαζ επζεεηζηά, ημκ νοπαίκμοκ ηαζ ημκ 

ηαηαζηνέθμοκ. 

ηζξ ιένεξ ιαξ, εοηοπχξ, ανπίγεζ κα βίκεηαζ ηαηακμδηή δ αθθδθεπίδναζδ ημο 

δμιδιέκμο ηαζ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ. Σμ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ, δ πυθδ, ημ 

ηηίνζμ, είκαζ έκα θίθηνμ πμο απμζημπεί ζηδκ εοδιενία ημο ακενχπμο. Ο νυθμξ ημο 

είκαζ κα πνμζηαηεφεζ ημκ άκενςπμ απυ ηζξ εκαθθαβέξ ηαζ ηζξ επζεέζεζξ ημο ελςηενζημφ 

πενζαάθθμκημξ. Σμ ηηίνζμ, θμζπυκ, είκαζ ιζα δνάζδ ημο ακενχπμο πμο πνμζηαηεφεζ ημκ 

άκενςπμ απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. 

 

Δζηυκα 8.1: οζπεηζζιυξ ακενχπμο ηαζ θοζζημφ μζημζοζηήιαημξ [132] 

Σμ ηηίνζμ ςξ δνάζδ ημο ακενχπμο επζδνά ηαζ αοηυ ζημ πενζαάθθμκ. Σμ ηηίνζμ ιπμνεί 

κα πνμηφπηεζ ςξ απυαθδημ ιεηά ηδ πνήζδ ημο, ή ιπμνεί αηυια ηαζ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ 

θεζημονβίαξ ημο κα επζδνά ανκδηζηά ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ ημο. Γζα ημ θυβμ αοηυ, 

ακαπηφζζμκηαζ δζάθμνα ηνζηήνζα πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ μζημθμβζηή ζοιπενζθμνά ημο 

ηηζνίμο, δ μπμία μνίγεηαζ ςξ δ αεθηζζημπμίδζδ ηςκ εεηζηχκ δνάζεςκ, ηαζ δ 

εθαπζζημπμίδζδ ηςκ ανκδηζηχκ δνάζεςκ πμο ιπμνεί κα έπεζ έκα ηηίνζμ έκακηζ ημο 

ακενχπμο ηαζ ημο θοζζημφ μζημζοζηήιαημξ. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δεκ είκαζ δοκαηή δ εθανιμβή πενζααθθμκημθμβζηήξ 

πνμηεναζυηδηαξ εη ημο ιδδεκυξ ζε οθζηά δυιδζδξ. Δίκαζ, υιςξ, ηαηακμδηή δ 

ακαβηαζυηδηα κα ανπίγμοκ κα εθανιυγμκηαζ ζηαδζαηά ηαζ υπμο είκαζ δοκαηυκ, 
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μζημθμβζηέξ θφζεζξ. Τπάνπμοκ ηνία ηνζηήνζα βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ 

πενζααθθμκημθμβζηήξ πνμηεναζυηδηαξ. 

 Ζ ημζκςκζηή ακηίθδρδ  

 Ζ μζημκμιζηή ακηίθδρδ 

 Ζ μζημθμβζηή ακηίθδρδ 

 

 

Δζηυκα 8.2: Πμνεία ςνίιακζδξ ηνζηδνίςκ [132] 

Ζ ημζκςκζηή ακηίθδρδ μναιαηίγεηαζ έκα δμιδιέκμ πενζαάθθμκ, ιε αέθηζζηεξ ακέζεζξ 

απμιμκςιέκμ απυ ημ μζημζφζηδια, ζφιθςκα ιε ηδ ζδιενζκή επζηναημφζα άπμρδ. Ζ 

μζημκμιζηή ακηίθδρδ μναιαηίγεηαζ ιζα εφημθδ ηαηαζηεοή εθαπζζημπμζχκηαξ ημ ηυζημξ 

πμο ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ ηζξ ακάβηεξ πμο έπμοκ δζαηοπςεεί απυ ηζξ ημζκςκζηέξ 

ακηζθήρεζξ. Ζ μζημθμβζηή ακηίθδρδ επζδζχηεζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζυζθαζναξ, ιπμνεί κα 

έπεζ ανηεηυ ηυζημξ ηαζ οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ κα μδδβεί ζε «άαμθδ» ηαζ «δφζημθδ» 

επίθοζδ εκυξ ακηζηεζιέκμο. 

Καηά ηακυκα, μζ ακηζθήρεζξ αοηέξ ηαηεοεφκμκηαζ απυ δζαθμνεηζηυ υναια. Γζα ημ θυβμ 

αοηυ, πμθθέξ θμνέξ αθθδθμζοβηνμφμκηαζ. Όηακ, υιςξ, οπάνπεζ δ παζδεία ηαζ ημ 

μζημθμβζηυ ήεμξ, οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα κα δζενεοκδεεί έκαξ ημζκυξ ημοξ ηυπμξ. Ζ ημζκή 

ζοκζζηαιέκδ ηςκ ακςηένς είκαζ δ αέθηζζηδ-αεζθμνζηή θφζδ. 

Ζ αεζθυνμξ (αζχζζιδ) ακάπηολδ έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηςκ θοζζηχκ 

πυνςκ, ιε ηνυπμ χζηε κα ηαθφπημκηαζ μζ ακενχπζκεξ ακάβηεξ ημο πανυκημξ, εκχ 

ηαοηυπνμκα κα ιδκ οπμκμιεφεηαζ δ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ημο ιέθθμκημξ. Με άλμκα ηδ 

ζοθθμβζζηζηή αοηή, ζήιενα ακαπηφζζμκηαζ ηνζηήνζα ιε ηα μπμία ημ ηηίνζμ, ζημ ζφκμθυ 

ημο, κα είκαζ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ κα εηθνάγεζ ημκ ημζκυ ηυπμ ηςκ 

ακηζθήρεςκ πμο ακαθένεδηακ. ηδκ πνμζπάεεζα επίηεολδξ ηδξ αεζθμνίαξ ζοιιεηέπεζ μ 
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ζπεδζαζιυξ ημο ηηζνίμο, δ εενιζηή ημο ζοιπενζθμνά, δ αλζμπμίδζδ ηςκ θοζζηχκ 

πυνςκ, μ αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ θοζζηά ηα οθζηά ημο ηηζνίμο. [132] 

 

8.2 Υαναηηδνζζηζηά μζημθμβζημφ δμιζημφ οθζημφ 

Σα ηνζηήνζα βζα κα παναηηδνζζηεί έκα οθζηυ μζημθμβζηυ δεκ είκαζ ιμκμζήιακηα. Ζ 

επζθμβή ηςκ οθζηχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή, ηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ημκ ελμπθζζιυ εκυξ ηηζνίμο 

ελανηάηαζ άιεζα απυ ιζα ζεζνά απυ μζημκμιζηέξ, πενζααθθμκημθμβζηέξ ηαζ εκενβεζαηέξ 

παναιέηνμοξ. Ο ηφηθμξ ηςκ ενβαζζχκ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ παναβςβή ηαζ ηδ 

δζαηίκδζδ ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ είκαζ ηενάζηζμξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ 

οθζηχκ έπμοκ ιεβάθδ ζδιαζία. Σα οθζηά δζαιμνθχκμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ 

πμζυηδηα ημο εζςηενζημφ, άνα ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ιπμνεί κα έπμοκ ζδιακηζηή επίδναζδ 

ζηδκ οβεία ηςκ πνδζηχκ. Πανάθθδθα, ηα οθζηά ηαεμνίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ 

εενιζηή ηαζ μπηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ηηζνίςκ ηαζ επδνεάγμοκ ημ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ. Ζ δζαδζηαζία παναβςβήξ ηςκ οθζηχκ, μ ηφηθμξ γςήξ ημοξ ηαζ δ ηεθζηή 

ημοξ δζάεεζδ (απυννζρδ) έπεζ ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ ζημ βεκζηυηενμ πενζαάθθμκ. 

ηα κέα ακαπηοζζυιεκα οθζηά, βίκεηαζ πνμζπάεεζα κα ιδκ έπμοκ ανκδηζηή επίδναζδ 

ζημ πενζαάθθμκ. ηυπμξ ημοξ εα είκαζ κα έπμοκ εεηζηυ επμζημδμιδηζηυ νυθμ ζημ 

μζημζφζηδια. Δπεζδή, υιςξ, ζδεαηά οθζηά δεκ οπάνπμοκ, βζα ημ θυβμ αοηυ μ ιδπακζηυξ 

εα πνέπεζ κα εκηάζζεζ ζημ ηηίνζμ μζημδμιζηά οθζηά πμο κα ιπμνμφκ κα ζηακμπμζμφκ 

μθζηχξ ή ηαζ ιενζηχξ ηζξ παναηάης παναιέηνμοξ: 

 Σδ ιζηνή εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηςκ οθζηχκ, δ μπμία ελανηάηαζ απυ ηδ 

δζαδζηαζία παναβςβήξ ηαζ ιεηαθμνάξ  

 Σδκ ζηακυηδηα ημο πνμσυκημξ κα ακαηοηθχκεηαζ (επακαπνδζζιμπμίδζδ ημο 

πνμσυκημξ) 

 Σδκ επζθμβή ημο πνυκμο γςήξ ηςκ οθζηχκ 

 Σμκ έθεβπμ ηδξ ημλζηυηδηαξ ηςκ οθζηχκ 

 Άθθεξ παναιέηνμοξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ μζημθμβζηή ζοιπενζθμνά ηςκ 

οθζηχκ, υπςξ μζ εηπμιπέξ ηςκ οθζηχκ ζε CO2 ηαζ NOx ηαηά ηδ δζάνηεζα 

παναβςβήξ ημοξ. Δδχ εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί ζδζαζηένςξ δ ιείςζδ ηδξ 

εηπμιπήξ CO2  ηαεχξ ιεθεηάιε ηαζ ημ ιδδεκζζιυ ημο ακεναηζημφ 

απμηοπχιαημξ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ. [132, 133] 

8.2.1 Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα 

8.2.1.1 Γεκζηά  

Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα είκαζ δ εκένβεζα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δδιζμονβδεεί έκα 

πνμσυκ. Ζ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή, ηδ δδιζμονβία, 

ηδ ιεηαθμνά ημο πνμσυκημξ πμο παναζηεοάγεηαζ αθμνμφκ ζηδκ εκζςιαηςιέκδ 

εκένβεζά ημο. 
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Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα εκυξ οθζημφ είκαζ ιείγμκμξ ζδιαζίαξ ηαεχξ οθζηά ιε 

ιεβάθδ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα πνμηαθμφκ, βεκζηά, ηαηά ηδ δζαδζηαζία 

παναβςβήξ ιεβάθεξ εηπμιπέξ CO2 ηαζ εενιζηή νφπακζδ. 

Σα δζαβνάιιαηα πμο αημθμοεμφκ ηαζ ακαθένμκηαζ ζηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηςκ 

οθζηχκ είκαζ πμζμηζημφ παναηηήνα ιζαξ ηαζ δ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα πενζέπεζ πμθθέξ 

ιεηααθδηέξ παναιέηνμοξ βζα ηάεε δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ αθοζίδαξ παναβςβήξ εκυξ 

οθζημφ. Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ βζα δζάθμνα οθζηά ημ πμζυ ηδξ εκζςιαηςιέκδξ 

εκένβεζαξ. 

 

Γζάβναιια 8.1: Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα βζα ζοκήεδ οθζηά [132] 

Σμ παναπάκς δζάβναιια πνμηφπηεζ απυ απμηεθέζιαηα δζαθυνςκ ενεοκχκ ηδξ 

δζεεκμφξ αζαθζμβναθίαξ. 

Οζ ηζιέξ αοηέξ δζαθμνμπμζμφκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ παναηάης παναηδνήζεζξ: 

 Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα εκυξ οθζημφ ημ μπμίμ πανάβεηαζ ζε ιζα πχνα ιε 

ζοβηεηνζιέκδ παναβςβζηή δζαδζηαζία είκαζ πμθφ πζεακυκ κα δζαθένεζ 

ζδιακηζηά απυ ηδκ ακηίζημζπδ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ημο ίδζμο οθζημφ ημ 

μπμίμ πανάβεηαζ ζε άθθδ πχνα ιε δζαθμνεηζηή παναβςβζηή δζαδζηαζία 

 Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα πενζθαιαάκμοιε ηαζ ηδκ 

εκένβεζα ιεηαθμνάξ ημο οθζημφ ζηδκ ηεθζηή ημο εέζδ.  

Δίκαζ βκςζηυ υηζ ζηδκ ηαηαζηεοή εκυξ ηηζνίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, ζοκήεςξ, πμθθά ηαζ 

δζαθμνεηζηά οθζηά ιε δζαθμνεηζηυ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ημ ηαεέκα. Έηζζ, θμζπυκ, δ 
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ζοκμθζηή εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηςκ οθζηχκ ημο ηηζνίμο πνμηφπηεζ ζφιθςκα ιε 

ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ηάεε οθζημφ ζηδκ ηαηαζηεοή. 

Απυ ιεθέηεξ έπεζ πνμηφρεζ υηζ βζα έκα ηοπζηυ δζχνμθμ ηηίνζμ δ εκζςιαηςιέκδ 

εκένβεζα πμο έπεζ ηαηακαθςεεί ζε ηάεε ηαηαζηεοαζηζηυ ιένμξ είκαζ: 

 

Γζάβναιια 8.2: Δκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ζε ηοπζηυ δζχνμθμ ηηίνζμ [132] 

Απυ ηδκ ηεθζηή επζθμβή ηςκ οθζηχκ, θμζπυκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή 

θφζδ πμο εα πνμηαεεί, πνμηφπηεζ ημ πμζυ ηδξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ. 

ηδκ μοζία, δ ιείςζδ ηδξ εκζςιαηςιέκδξ εκένβεζαξ ηδξ ηαηαζηεοήξ επζηοβπάκεηαζ ιε 

ηδ ιείςζδ ηςκ πνδζζιμπμζμφιεκςκ οθζηχκ. Τθζηά πμο αβμνάγμκηαζ πςνίξ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ, ηηίνζα πμο ζπεδζάγμκηαζ βζα κα ηαθφρμοκ ακάβηεξ πμο δεκ 

οπάνπμοκ δεκ απμηεθμφκ μζημθμβζηυ ζπεδζαζιυ εθυζμκ είκαζ άπνδζηα, πνμηφπημοκ ςα 

απυαθδηα, εκχ ηαοηυπνμκα δαπακάηαζ ζδιακηζηή εκένβεζα. 

Γζα ηδκ μζημθμβζηά αέθηζζηδ ηαηαζηεοαζηζηή θφζδ ακαθένμκηαζ ζηδ δζεεκή 

αζαθζμβναθία ηα ηνία R (Reuse, Reduce, Recycling) επακάπνδζδ, ελμζημκυιδζδ, 

ακαηφηθςζδ. [132] 

8.2.1.2 Παναβςβή ηαζ ιεηαθμνά 

Έκα οθζηυ πμο δεκ επζαανφκεζ πενζααθθμκηζηά ιε ηδ ζοθθμβή ηςκ πνχηςκ οθχκ ημο 

απυ ηδ θφζδ, ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ μζημθμβζηή γδιζά ιέζς ηδξ παναβςβζηήξ ημο 

δζαδζηαζίαξ (ηαηενβαζία-ιεηαθμνά). 
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Ζ ιεηαθμνά εκυξ οθζημφ απυ ηδ εέζδ παναβςβήξ ζηδ εέζδ εθανιμβήξ ημο είκαζ επίζδξ 

έκα ηνζηήνζμ πμο επδνεάγεζ ηδκ μζημθμβζηή εέζδ ημο οθζημφ. Δπζθέβμκηαξ οθζηά ηα 

μπμία πανάβμκηαζ ημκηά ζημκ ηυπμ ηαηαζηεοήξ ιεζχκεηαζ ημ πμζυ ηςκ ηαοζίιςκ ηαζ 

ηαη’ επέηηαζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδ ιεηαθμνά ημοξ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί 

πςξ απυ ιεθέηεξ έπεζ πνμηφρεζ υηζ μ ζζδδνυδνμιμξ είκαζ μηηχ θμνέξ μζημκμιζηυηενμξ 

ηαζ μζημθμβζηυηενμξ απυ ηδ ιεηαθμνά ηςκ οθζηχκ ιε αοημηίκδηα. [132] 

8.2.2 Ακαηφηθςζδ 

Έκα αηυια ζδιακηζηυ ηνζηήνζμ βζα ηδκ επζθμβή ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ εκυξ ηηζνίμο 

είκαζ δ ζηακυηδηα ηςκ οθζηχκ αοηχκ κα ακαηοηθχκμκηαζ. Ζ ακαηφηθςζδ είκαζ ιζα 

απυπεζνα ημο ακενχπμο κα ιζιδεεί ημοξ ηφηθμοξ ηδξ θφζδξ, μζ μπμίμζ, βεκζηά, 

απμηεθμφκ εεηζηά παναδείβιαηα απμηεθεζιαηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ ζηαεενυηδηαξ. 

Πναβιαηζηά, μζ θοζζημί ηφηθμζ δε πνεζάγμκηαζ ηνμθμδυηδζδ ιε πνχηεξ φθεξ ηαζ δε 

δδιζμονβμφκ απυαθδηα. Δπμιέκςξ, είκαζ παναδείβιαηα ηέθεζαξ ακαηφηθςζδξ. 

 Ακαηοηθχιεκα πνςημβεκχξ είκαζ ηα πνμσυκηα πμο ακαηηχκηαζ απυ ηα οθζηά 

ηαηεδάθζζδξ- «απμννίιιαηα». 

 Ακαηοηθχιεκα δεοηενμβεκχξ είκαζ ηα οθζηά πμο πνμηφπημοκ ςξ 

παναπνμσυκηα άθθςκ δζενβαζζχκ (ελμνοηηζηή αζμιδπακία, ζηςνίεξ, πνζμκίδζ). 

οκήεςξ, ιεηά απυ ηδκ ηαηαζηεοή ημο ένβμο ηαζ ηαηά ημ ηεθζηυ ζηάδζμ ημο ηφηθμο 

γςήξ, πνμηφπηεζ ημ ελήξ ενχηδια: ηαηεδάθζζδ ηαζ οθζηά «απμννίιιαηα» ή 

ηαηεδάθζζδ ηαζ επακαπνδζζιμπμίδζδ ηςκ οθζηχκ; Πμθθέξ θμνέξ, έκα οθζηυ ιπμνεί 

κα απαζηεί ιεβαθφηενμ ηυζημξ ηαζ εκένβεζα βζα κα ημ ακαηοηθχζμοιε ή κα ημ 

επακαπνδζζιμπμζήζμοιε πανά κα ημ πανάβμοιε ελ΄ανπήξ. Δδχ πνμηφπηεζ δ δεζηή 

πθεονά ηδξ ακαηφηθςζδξ δ μπμία μθείθεζ κα επζαάθθεηαζ. 

Γεκζηά, ζζπφεζ δ ανπή υηζ ηα οθζηά ηα μπμία έπμοκ ιζηνή δζαδζηαζία αζμιδπακζηήξ 

παναβςβήξ, ακαηοηθχκμκηαζ εφημθα. Ακηίεεηα, ηα οθζηά ηα μπμία έπμοκ οπμζηεί 

πμθφπθμηεξ δζαδζηαζίεξ απυ ημκ άκενςπμ (ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ ζφκεεηεξ πδιζηέξ 

ακηζδνάζεζξ), είκαζ δφζημθμ υηακ οπμζημφκ βήνακζδ κα ακαηοηθςεμφκ. 

Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ηδξ ηαηδβμνίαξ αοηήξ είκαζ ηα πθαζηζηά. Φοζζηά, οθζηά 

πμο αζμδζαζπχκηαζ είκαζ ηα ηαθφηενα ηαζ βδνάζημοκ μιαθά, αημθμοεχκηαξ ηδ νμή ηαζ 

ημοξ πνυκμοξ ηδξ θφζδξ. 

ήιενα, πμθθέξ θμνέξ, δ ηαηαζηεοή βίκεηαζ απμδέηηδξ οθζηχκ «απμννζιιάηςκ» ηαζ ηα 

οθζηά πμο εκηάζζμκηαζ ιέζα ζε αοηή έπμοκ πνμηφρεζ απυ ηάπμζα άθθδ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία. 

Μέπνζ ζήιενα, έπμοκ αλζμπμζδεεί ζδιακηζηά ηα πνζμκίδζα ημο λφθμο βζα ηδκ παναβςβή 

ζκμζακίδςκ ηαζ ιμνζμζακίδςκ εκχ έπμοκ αλζμπμζδεεί ηαζ άθθα πενζζζυηενμ 

εοθάκηαζηα οθζηά υπςξ ηα πηίθα (πμφπμοθα) πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ παναζηεοή 

αενζημφ ζηονμδέιαημξ. Δπίζδξ, βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ κα απμννμθδεμφκ ηαζ άθθα 

οθζηά ζημ ηηίνζμ έηζζ χζηε ημ ηηίνζμ κα απμηεθέζεζ επί ηδξ μοζίαξ ιζα απμεήηδ 
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«άπνδζηςκ» οθζηχκ ηαζ κα ιδκ απαζηείηαζ ελυνολδ ή παναβςβή κέςκ οθζηχκ. ηζξ 

ΖΠΑ εθανιυγμκηαζ ήδδ δμιζηά ζημζπεία απυ άπονα βζα ηδκ ηαηαζηεοή αηυια ηαζ 

θενυκηςκ ζημζπείςκ. 

ηδκ Δθθάδα βίκεηαζ πνήζδ ηδξ ζπηάιεκδξ ηέθναξ, δ μπμία πνμηφπηεζ ξ απυαθδημ απυ 

ενβμζηάζζα παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε ηαφζζιμ θζβκίηδ. Ζ ζπηάιεκδ ηέθνα 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ αδνακέξ βζα ημ ζηονυδεια ηαζ έπεζ ανπίζεζ κα έπεζ εονεία 

εθανιμβή. Ζ ημλζηυηδηα ηδξ, ςζηυζμ, πενζμνίγεζ ηδ πνήζδ ηδξ ζε ηαηαζηεοέξ πμο δεκ 

είκαζ ζε άιεζδ επαθή ιε ημκ άκενςπμ. ηδκ Δθθάδα ημ έημξ 1998 ηαηαζηεοάζηδηε ημ 

ιεβαθφηενμ θνάβια ζημκ ηυζιμ απυ RCC (ζηονυδεια ιε αδνακέξ ζπηάιεκδ ηέθνα) 

ζηδ εέζδ Πθαηακυανοζδ ζημ Νέζημ. Πανάθθδθα οπάνπμοκ πνμηάζεζξ βζα ηδκ 

εθανιμβή ημο οθζημφ αοημφ ςξ αδνακέξ ζηδκ μδμπμζία. 

Όζμκ αθμνά ζηζξ οπάνπμοζεξ ηαηαζηεοέξ ηα οθζηά πμο ιπμνμφκ κα ακαηοηθςεμφκ 

είκαζ: 

 Γμιζηά ζημζπεία απυ θίεμοξ πςνίξ ημκίαια (λενμθζεζά) 

 Ονζζιέκα ιμκςηζηά (εθυζμκ δεκ έπμοκ οπμζηεί βήνακζδ ηαζ είκαζ ζε ηαθή 

ηαηάζηαζδ) 

 Ξοθεία θένμκημξ μνβακζζιμφ ηθπ 

 Πνμσυκηα βφρμο (βορμζακίδεξ ηθπ) 

 Δπίζδξ, ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ δμιζηά ζημζπεία υπςξ πυνηεξ, πανάεονα 

αθθά ηαζ είδδ οβζεζκήξ ηαζ έπζπθα. 

Σμφαθα, ηζζιέκημ ηαζ ζηονυδεια δεκ ακαηοηθχκμκηαζ εφημθα μφηε ιπμνμφκ κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ ζε κέεξ ηαηαζηεοέξ. Δίκαζ δοκαηή, υιςξ, δ επελενβαζία ημοξ 

ηαζ δ επακαπνδζζιμπμίδζδ ημοξ ζακ οθζηά δζαιυνθςζδξ μνζγυκηζςκ επζθακεζχκ ηαζ 

οθζηχκ μδμπμζίαξ. 

Ζ επακαπνδζζιμπμίδζδ μζημδμιζηχκ οθζηχκ έπεζ απμδεζπεεί υηζ ιπμνεί κα ιεζχζεζ 

ηαηά 95% ηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηςκ οθζηχκ, δ μπμία δζαθμνεηζηά εα 

πακυηακ ςξ απυαθδημ. [132] 

8.2.3 Ο ηφηθμξ γςήξ εκυξ ηηζνίμο ηαζ ηςκ οθζηχκ ημο 

Ο ηφηθμξ γςήξ εκυξ μζημδμιζημφ οθζημφ πενζέπεζ ηα ελήξ ζηάδζα: 

 οθθμβή-ελυνολδ 

 Βζμιδπακζηή παναβςβή-επελενβαζία 

 Καηαζηεοή 

 Υνήζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ 

 Καηεδάθζζδ 

 Δπακάπνδζδ, ακαηφηθςζδ, αζμδζάζπαζδ 

Γζα ηα πενζζζυηενα μζημδμιζηά οθζηά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

επζπηχζεςκ, ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηςκ δφμ πνχηςκ ζηαδίςκ, αθθά ηαεχξ ιεβαθχκεζ ημ 
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πνυαθδια ηςκ απμαθήηςκ, ζημκ πενζμνζζιέκμ ζε δζαζηάζεζξ πθακήηδ ιαξ, βκςνίγμοιε 

υηζ αολάκεηαζ ζδιακηζηά ημ πνυαθδια πμο πνμηφπηεζ θυβς ηδξ ηαηεδάθζζδξ ηαζ 

απμαμθήξ ημοξ. 

ε υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ εκυξ πνμσυκημξ, απυ ηδκ ελυνολή ημο, ηδ δζαδζηαζία 

παναβςβήξ ημο ιέπνζ ηαζ ηδ πνήζδ ημο, πανάβμκηαζ απυαθδηα. Με ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηδξ πνήζζιδξ δζάνηεζαξ γςήξ ημο, ημ ίδζμ ημ ηηίνζμ εεςνείηαζ άπνδζημ ηαζ 

ηαηαηάζζεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ απμαθήηςκ. ηδ Γοηζηή Δονχπδ πανάβμκηαζ 

εηδζίςξ πέκηε δζζεηαημιιφνζα ηυκμζ ζηενεχκ απμαθήηςκ απυ ηα μπμία ημ 5% είκαζ 

ηαηαζηεοαζηζηά απυαθδηα. 

Δίκαζ πνμθακέξ υηζ δ πενζααθθμκηζηή επίπηςζδ ηςκ οθζηχκ ιε ιζηνυ πνυκμ γςήξ 

είκαζ πμθφ ιεβαθφηενδ απυ οθζηά πμο έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. Σμ πνυαθδια 

πμο πνμηφπηεζ, υιςξ, ζε υθεξ αοηέξ ηζξ ιεθέηεξ είκαζ δ πζζημπμίδζδ ηδξ ακημπήξ ηςκ 

οθζηχκ ζημ ιεηαθθαβιέκμ ηυπμ ηαζ πνυκμ ζημκ μπμίμ γμφιε. Γζα πανάδεζβια, ημ 

ιάνιανμ εεςνείημ, ιέπνζ ηαζ ζήιενα, πμθφ ακεεηηζηυ οθζηυ. ήιενα υιςξ, θυβς ηδξ 

αηιμζθαζνζηήξ ιυθοκζδξ ηαζ ηδξ υλζκδξ ανμπήξ δζαπζζηχκμοιε υηζ βορμπμζείηαζ ηαζ 

απμζαενχκεηαζ ιε ηαπφηαημοξ νοειμφξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα οθζηά δεκ έπμοκ 

πζζημπμζδεεί ζηζξ κέεξ ζοκεήηεξ ημο πενζαάθθμκημξ, πνάβια πμο δοζημθεφεζ ζδζαίηενα 

ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο πνυκμο γςήξ ημοξ. 

Παναηάης δίκεηαζ ημ δζάβναιια νμήξ ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ δμιζημφ οθζημφ. 

 

Δζηυκα 8.3: Γζάβναιια νμήξ ημο ηφηθμο γςήξ εκυξ μζημδμιζημφ οθζημφ [132] 

ηδκ πνμζπάεεζα κα δμιδεεί έκα μζημθμβζηυ αεζθμνζηυ ιμκηέθμ δζαπείνζζδξ, δ ηάεε 

πνμζπάεεζα ιείςζδξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ πμο πνμηαθμφκ ηα ηηίνζα, εα 

ήηακ απαναίηδημ κα εηηζιδεεί ςξ ζοκάνηδζδ μθυηθδνμο ημο ηφηθμο γςήξ ημο ένβμο 

ηαζ ηςκ οθζηχκ ημο. 
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Κφνζμξ άλμκαξ ηδξ εθανιμβήξ αοημφ ημο ηνζηδνίμο -ηφηθμο γςήξ- είκαζ υηζ: ημ ηηίνζμ 

ςξ θίηκμ ηδξ ιεηεκζάνηςζδξ ηςκ οθζηχκ, πθεμκεηηεί ζε ζπέζδ ιε ηζξ πενζζζυηενμ 

ηαεανέξ αεθηζχζεζξ ηαζ δζελυδμοξ, υπςξ δ επακάπνδζδ ηαζ δ ακαηφηθςζδ. 

Αοηυ βζαηί, υπςξ είκαζ πνμθακέξ, δεκ απαζηείηαζ δ εφνεζδ πχνμο εκαπυεεζδξ ηςκ 

οθζηχκ ηαηεδάθζζδξ ηαεχξ επίζδξ πανέθηεζ ημ εκενβεζαηυ ηυζημξ βζα ηδκ ηαηεδάθζζδ 

ηαζ επακαηαηαζηεοή ηηζνίμο ακηίζημζπςκ δζαζηάζεςκ. [132] 

8.2.4 Σμλζηυηδηα 

Σμλζηυηδηα είκαζ δ ζδζυηδηα μνζζιέκςκ οθζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ 

κα απμηεθμφκηαζ ή κα πενζέπμοκ μοζίεξ, μζ μπμίεξ μκμιάγμκηαζ ημλζηέξ ηαζ υηακ 

απεθεοεενχκμκηαζ ιπμνεί κα επδνεάζμοκ ηδκ πμζυηδηα ημο εζςηενζημφ αένα ηαζ ηδκ 

οβεία ηςκ πνδζηχκ ημο ηηζνίμο. 

Ζ πμζυηδηα ημο αένα ημο εζςηενζημφ πχνμο ελανηάηαζ απυ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ. 

Πμθθέξ θμνέξ, πνχιαηα, ζοβημθθδηέξ μοζίεξ ηαζ άθθα οθζηά πμο ιπαίκμοκ ζηδκ ηεθζηή 

θάζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ πενζέπμοκ πηδηζηέξ μνβακζηέξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ είκαζ ζδζαίηενα 

ημλζηέξ.  

οκεπχξ, ζηδκ επζθμβή εκυξ δμιζημφ πνμσυκημξ παίγεζ ζπμοδαίμ νυθμ δ ημλζηυηδηα ηςκ 

ζοζηαηζηχκ ημο έηζζ χζηε κα απμθεοπεμφκ αοηά ηα πνμσυκηα πμο πανάβμκηαζ, 

ηαηαζηεοάγμκηαζ ή πενζέπμοκ μοζίεξ επζαθααείξ βζα ημκ άκενςπμ ηαζ ημ πενζαάθθμκ. Ο 

ηίκδοκμξ είκαζ μζ μοζίεξ αοηέξ ζε ηάπμζα απυ ηζξ θάζεζξ ημο ηφηθμο γςήξ κα δζαθφβμοκ 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Ένεοκεξ απμηαθφπημοκ πςξ ημ 37% ηςκ δμιζηχκ πνμσυκηςκ είκαζ επζαθααή βζα ηδκ 

οβεία (ιέζδ ημλζηυηδηα), εκχ ημ 2% είκαζ ημλζηά ή θίακ ημλζηά. ηα επζαθααή βζα ηδκ 

οβεία πενζθαιαάκμκηαζ πνμσυκηα πμο πενζέπμοκ μοζίεξ φπμπηεξ ςξ ηανηζκμβυκεξ ηαζ ιε 

δοκαηυηδηα κα ιεηαθθάζζμκηαζ. Έπεζ επίζδξ απμδεζπεεί υηζ ημ 8% ηςκ δμιζηχκ 

πνμσυκηςκ ειπίπηεζ ζηδ ηαηδβμνία ηςκ δζαανςηζηχκ ηαζ ενεεζζηζηχκ μοζζχκ, πμο 

θένμοκ ζηδ ζοζηεοαζία ημοξ ημ ζπεηζηυ ζήια πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ μδδβία 

67/548/ΔΟΚ βζα ηζξ επζηίκδοκεξ μοζίεξ. 

Οζ επζπηχζεζξ ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο έπμοκ μιαδμπμζδεεί ςξ ελήξ: 

 Ολεία ημλζηυηδηα 

 Υνυκζα ημλζηυηδηα 

 Αθθενβζηή δνάζδ 

 Δνεεζζιυξ ημο δένιαημξ 

 Μεηαθθαλζμβυκμξ δνάζδ 

 Κανηζκμβυκμξ δνάζδ 

 Ακαπαναβςβζηέξ ακςιαθίεξ ηαζ ειανομημλζηυηδηα 

 Σμλζηή δνάζδ ζημ ακμζμπμζδηζηυ ηαζ ημ κεονζηυ ζφζηδια 

Παναηάης δίκμκηαζ ηα ηονζυηενα ημλζηά οθζηά: 
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ΟΤΗΑ/ΤΛΗΚΟ ΥΡΖΖ/ΠΑΡΟΤΗΑ 

Αιίακημξ Παθαζά ηηίνζα 

Βεκγυθζμ Βεκγίκδ 

Πνζμκίδζα λφθμο Ξοθμονβζηέξ ενβαζίεξ 

Νζηέθζμ Ζθεηηνμζοβημθθήζεζξ 

Υνςιζηυξ ρεοδάνβονμξ Ακηζζηςνζαηέξ ζηνχζεζξ 

Κάδιζμ Δπζπνίζιαηα 

Δκχζεζξ πνςιίμο Βενκίηζα λφθμο 

Γζμλίκεξ Καιέκα ηηήνζα 

Υνςιζηυξ ιυθοαδμξ Δπζπνίζιαηα 

Γζπθςνμιεεάκζμ Γζαθφηεξ 

Φμνιαθδεΰδδ οβημθθδηζηυ 

οκεεηζηέξ ίκεξ Μμκχζεζξ 

PCB Λαιπηήνεξ αενίμο 

Υθςνζμιέκμζ οδνμβμκάκεναηεξ δζαθφηεξ 

   Πίκαηαξ 8.1: Σα ηονζυηενα ημλζηά οθζηά [132] 

Σα πενζζζυηενα πνμσυκηα, ςζηυζμ, δεκ πενζέπμοκ ιυκμ έκα, αθθά δφμ ή πενζζζυηενα 

ζοζηαηζηά πμο αθθδθεπζδνμφκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ δνμοκ ζςνεοηζηά, υζμκ αθμνά ηδκ 

ημλζηυηδηά ημοξ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα πνμσυκηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαοηυπνμκα 

ζηζξ ηαηαζηεοέξ. [132] 

8.2.5 Ραδζεκένβεζα  

Άθθμξ έκαξ ηίκδοκμξ πμο ενεοκάηαζ ζημ ηηίνζμ είκαζ δ φπανλδ ναδζεκένβεζαξ ιέζα ζε 

αοηυ. Ζ εηηεηαιέκδ πνήζδ ηδξ ναδζεκένβεζαξ, ζηζξ ιένεξ ιαξ, έπεζ επζθένεζ πμθθέξ 

ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ ζημκ ημιέα ηδξ οβείαξ. Πανά ηα θαιαακυιεκα ιέηνα απυ 

εεκζημφξ θμνείξ εθέβπμο ναδζεκενβχκ πδβχκ, είκαζ ακαπυθεοηηδ δ αδοκαιία πθήνμοξ 

εθέβπμο ηδξ αβμνάξ, δζαηίκδζδξ, πνήζδξ ηαζ απμαμθήξ ημοξ. Ζ ακελέθεβηηδ απμαμθή 

ναδζεκενβχκ πδβχκ ή ηαζ απμαθήηςκ δδιζμονβεί ηαηά ηα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα 

πνμαθήιαηα ζηζξ αζμιδπακίεξ πάθοαα ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ παθοαμονβίεξ ακαηφηθςζδξ 

παθαζμζζδήνμο. Σμ πνυαθδια εκημπίγεηαζ ζηδκ πζεακυηδηα φπανλδξ ναδζεκενβχκ 

οθζηχκ ζημκ παθαζμζίδδνμ ιε πζεακά επαηυθμοεα ηδκ πανμοζία ναδζεκένβεζαξ ζε 

πνμσυκηα ηαζ παναπνμσυκηα ηδξ αζμιδπακίαξ. ηδκ Δθθάδα έπεζ ηαηαβναθεί έκαξ 

εκημπζζιυξ ναδζεκενβμφ οθζημφ ημκ Αφβμοζημ ημο 1997 απυ βκςζηή αζμιδπακία. Δίκαζ 

βκςζηυ υηζ δ πχνα ιαξ εζζάβεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πνμσυκηςκ πάθοαα, ιε 

παναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ημοξ πάθοαεξ μπθζζιμφ ζηονμδέιαημξ, ζημοξ μπμίμοξ μζ 

εζζαβςβέξ ηαθφπημοκ ημ 35% πενίπμο ηδξ εβπχνζαξ γήηδζδξ. Οζ πάθοαεξ αοημί 

πνμένπμκηαζ ζε ιζηνυ πμζμζηυ απυ πχνεξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ζε ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ απυ άθθεξ πχνεξ. Ακ εεςνήζμοιε υηζ ηα πνμσυκηα ηςκ πςνχκ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ ελάβμκηαζ δζα ιέζς εκυξ ορδθμφ επζπέδμο πμζυηδηαξ ηαζ εθέβπμο, 

ζε ηαιία πενίπηςζδ δε εα ιπμνμφζαιε κα ζζπονζζημφιε ημ ίδζμ ηαζ βζα ηα πνμσυκηα 

άθθςκ ηνίηςκ πςνχκ.  
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Ζ αολακυιεκδ απμαμθή ναδζεκενβχκ οθζηχκ ζημκ παθαζμζίδδνμ ακάβεζ ημ εέια ηδξ 

ναδζεκένβεζαξ ημο πάθοαα ζε έκα απυ ηα ζμαανυηενα ιεθθμκηζηά πνμαθήιαηα ηδξ 

παθοαμονβζηήξ αζμιδπακίαξ ηαζ ημο εθέβπμο ημο μπθζζιμφ ημο ζηονμδέιαημξ. 

Δκδεπυιεκδ νφπακζδ απυ ναδζεκένβεζα ιέζα ζε έκα ηηίνζμ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ δ 

φπανλδ ναδμκίμο. Σμ ναδυκζμ πανάβεζ θοζζηή ναδζεκένβεζα ζδζαίηενα επζαθααή βζα ημκ 

ακενχπζκμ μνβακζζιυ ηαζ δζεζζδφεζ ζηα ηηίνζα απυ οπυβεζμοξ πχνμοξ ή εηπέιπεηαζ ζημ 

εζςηενζηυ απυ δμιζηά οθζηά, υπςξ ημ ηζζιέκημ, πμο έπμοκ παναπεεί απυ πεηνχιαηα ηα 

μπμία πενζέπμοκ μονάκζμ ηαζ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ημζπμπμζία ή ζηα δάπεδα. 

Άθθα ζημζπεία πμο εκδέπεηαζ κα εηπέιπμοκ ναδζεκένβεζα είκαζ μζ βνακίηεξ ή ηα 

ηεναιζηά. 

ε ηάεε πενίπηςζδ, βζα ηδκ απμθοβή ηδξ ναδζεκένβεζαξ, ζοκίζηαηαζ ηαθυξ αενζζιυξ 

ημο πχνμο, πνήζδ εζδζηχκ ζηεβακμπμζδηζηχκ ιειανακχκ ηαζ πνήζδ ιδ 

ναδζεκενβχκ, μζημθμβζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ. [132] 

 

8.3 Σμ ζφκδνμιμ ημο άννςζημο ηηζνίμο 

 

 

Δζηυκα 8.4: Σμ ζφκδνμιμ ημο άννςζημο ηηζνίμο [133] 

φιθςκα ιε ηδκ Παβηυζιζα Ονβάκςζδ Τβείαξ, ημ 30% ηςκ κέςκ ή επζζηεοαγυιεκςκ 

ηηζνίςκ πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα «εζςηενζηήξ νφπακζδξ». Ζ νφπακζδ αοηή 

μθείθεηαζ ζημκ ακεπανηή αενζζιυ ημο πχνμο, ζηδκ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ, ζηδ ζηυκδ 

ηαζ ζηα αηάνεα πμο οπάνπμοκ ζημκ πχνμ, ζηζξ αηηζκμαμθίεξ, αθθά ηαζ ζε πδιζημφξ 

νφπμοξ πμο μθείθμκηαζ ζηα οθζηά ηαηαζηεοήξ. οβηεηνζιέκα, υζμκ αθμνά ημοξ 

πδιζημφξ νφπμοξ, δ θμνιαθδεΰδδ (δ μπμία, υπςξ ακαθέναιε, ζοκακηάηαζ ζηα 

ιμκςηζηά οθζηά απυ πίζζα, μονεεάκεξ, ίκεξ φαθμο, αθηαθμεζδή ηθπ, ζε έπζπθα απυ 
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ηυκηνα πθαηέ, ζε ρεοδμνμθέξ, ζε κμαμπάκ ή άθθα ζοκεεηζηά οθζηά, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ζηζξ ζοκεεηζηέξ ιμηέηεξ ηαζ ζε ηαπεηζανίεξ απυ ζοκεεηζηά οθζηά), είκαζ 

ιζα πδβή νφπακζδξ ηςκ πχνςκ ζημοξ μπμίμοξ γμφιε ή ενβαγυιαζηε. Βθαπηζηυξ, 

επίζδξ, πανάβμκηαξ είκαζ ηαζ μ αιίακημξ πμο πνδζζιμπμζήεδηε εονέςξ  ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ δεηαεηίεξ ζε δμιζηά οθζηά (ηζζιέκημ), οθζηά δπμιυκςζδξ, 

πονμπνμζηαζίαξ ηαεχξ ηαζ ζε ιδπακμθμβζηέξ εβηαηαζηάζεζξ. Ο αιίακημξ είκαζ ιζα 

ηανηζκμβυκμξ μοζία πμο έπνεπε κα έπεζ απμιαηνοκεεί απυ υθα ηα ηηίνζα απυ ηδ 

δεηαεηία ημο ’70, υιςξ, έηημηε δεκ ελαθακίζηδηε απυ ηα ηηίνζα. ηζξ πενζζζυηενεξ 

πενζπηχζεζξ υπζ ιυκμ παναιέκεζ ζε πμθθά ηηίνζα αθθά ηαζ απεθεοεενχκεηαζ ζημκ πχνμ 

ηδξ παθαίςζδξ ηαζ θεμνάξ ηςκ οθζηχκ επζδεζκχκμκηαξ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο ηηζνίμο. 

Ροπμβυκεξ μοζίεξ είκαζ, επίζδξ, μζ ηεπκδηέξ μνοηηέξ φθεξ 

(πεηνμαάιααηαξ/οαθμαάιααηαξ) πμο ακηζηαεζζημφκ ημκ αιίακημ ςξ εενιμιμκςηζηά 

οθζηά, ηαεχξ επίζδξ ηαζ πηδηζηέξ μνβακζηέξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ ελαενχκμκηαζ ιε ηδ 

εενιμηναζία ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ απυ δζάθμνα πνμσυκηα, υπςξ πνχιαηα, πθαζηζηά, 

ηυθθεξ ηθπ, υπμο οπάνπμοκ ςξ δζαθφηεξ. Βέααζα, ηαζ μ ηαπκυξ απυ ηα ηζζβάνα 

ζοβηαηαθέβεηαζ ζηζξ νοπμβυκεξ πδβέξ πμο ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ έκα αθααενυ βζα 

ημοξ έκμζημοξ πενζαάθθμκ, υπςξ επίζδξ ηα μλείδζα ημο αγχημο, ημ ιμκμλείδζμ ημο 

άκεναηα ηαζ ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα πμο απεθεοεενχκμκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ 

ζοζηεοέξ ημο πχνμο. 

οιπηχιαηα ημο ζοκδνυιμο ημο άννςζημο ηηζνίμο είκαζ πμκμηέθαθμζ, γαθάδεξ, 

δφζπκμζα, εηγέιαηα, παεήζεζξ ημο ήπαημξ, ηςκ κεθνχκ ηαζ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ δζάθμνεξ αθθενβζηέξ παεήζεζξ. οκεπχξ, είκαζ ακαβηαίμ κα παβζςεεί 

ιζα μζημθμβζηή πνμζέββζζδ ζηδκ μζημδμιζηή, ζηακή κα πνμηείκεζ εκαθθαηηζηέξ 

μζημθμβζηέξ μδμφξ, θζθζηέξ πνμξ ημκ άκενςπμ. [134, 135, 136, 137] 

 

8.4 Παναδμζζαηά οθζηά 

Ζ πνήζδ παναδμζζαηχκ οθζηχκ ζηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ εεςνείημ ηδκ πνμαζμιδπακζηή 

επμπή μζημθμβζηή επζθμβή. Σμ ηνζηήνζμ ημο παναδμζζαημφ οθζημφ δεκ είκαζ πάκηα 

αλζυπζζημ άθθα ςξ έκα ααειυ είκαζ αζηζμθμβδιέκμ ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα πνδζζιεφεζ ςξ 

έκα αθθά υπζ ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ μζημθμβζηήξ επζθμβήξ. 

Οζ παναδμζζαηέξ ηαηαζηεοέξ πενζέπμοκ ηδ ιεθέηδ βεκεχκ ιαζηυνςκ, μζ μπμίμζ έπμοκ 

ιεθεηήζεζ ηαζ ηζξ πνχηεξ φθεξ (εοημθία ζοθθμβήξ, ιζηνή εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα) 

αθθά ηαζ ημ ημπζηυ ηθίια (αζμηθζιαηζηή ζοιπενζθμνά). Έηζζ, παναηδνχκηαξ ηζξ 

παναδμζζαηέξ ηαηαζηεοέξ, έπμοιε ηαηά ηακυκα έημζιεξ ιεθέηεξ πμο ακαθένμκηαζ ζηδ 

εενιζηή ζοιπενζθμνά ημο ηηζνίμο ηαζ ζηδκ μζημθμβζηή ζοιπενζθμνά ηςκ οθζηχκ. 

Ζ ζπαηάθδ εκένβεζαξ άνπζζε κα πναβιαημπμζείηαζ απυ ηυηε πμο δ εκένβεζα άνπζζε κα 

ανίζηεηαζ ζε αθεμκία, ιυθζξ ηα ηεθεοηαία 50 πνυκζα. Χζηυζμ, μ παναδμζζαηυξ 

ιάζημναξ δεκ είπε ηδκ πμθοηέθεζα κα ζπαηαθήζεζ πμθθή εκένβεζα. Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ 

ηαηαζηεοαζηζηέξ θφζεζξ, ήηακ απθέξ ηαζ μζημθμβζηέξ. Δλάθθμο ηα παναδμζζαηά οθζηά 
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δεκ πενζείπακ ημλζηέξ μοζίεξ, δεδμιέκμο υηζ πνμένπμκηακ απυ ηδ θφζδ πςνίξ 

ζδιακηζηή επελενβαζία. 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, δ ζδιακηζηυηδηα ημο βεβμκυημξ υηζ ζε ιζα παναδμζζαηή ηαημζηία 

δ μπμία ενεζπχεδηε, δε ιέκεζ ηίπμηα εκμπθδηζηυ ζημ μζηυπεδμ κα ηδ εοιίγεζ εηηυξ απυ 

ιενζημφξ θαλεοιέκμοξ θίεμοξ. Οζ θίεμζ αοημί, ςζηυζμ, είκαζ εφημθμ κα 

επακαπνδζζιμπμζδεμφκ  ζηδκ ακαηαηαζηεοή εκυξ ζζμιεβέεμοξ ηηζνίμο ζημκ πχνμ ηδξ 

παθαζάξ μζημδμιήξ. Μζηνμφ υβημο ηαηαζηεοέξ ιε ημζπμπμζία απυ θοζζημφξ θίεμοξ μζ 

μπμίεξ ακαηοηθχκμοκ θοζζημφξ θίεμοξ παθαζχκ ηαηαζηεοχκ ημο πχνμο, είκαζ 

μζημκμιζηυηενμ ηαζ απθμφζηενμ κα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ηαηαζηεοέξ ιε μπθζζιέκμ 

ζηονυδεια. 

Σμ πνυαθδια είκαζ υηζ δ πφηκςζδ ηςκ ημζκςκζηχκ δζενβαζζχκ, μζημκμιζηέξ 

πανάιεηνμζ, δ ηεπκμβκςζία, δ εοημθία ηςκ ζφβπνμκςκ ηαηαζηεοχκ δε ιαξ επζηνέπμοκ 

ηέημζμο είδμοξ θφζεζξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, υηακ έκαξ ιδπακζηυξ ζήιενα επζθέβεζ κα 

ζηναθεί πνμξ ηδκ μζημθμβζηή ζοιπενζθμνά εκυξ ηηζνίμο, ζοκήεςξ πνμζπαεεί κα 

εθέβλεζ ηονίςξ ηδ εενιζηή ζοιπενζθμνά ημο ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδ δδιζμονβία 

εενιζηήξ άκεζδξ ιε ηδκ πνήζδ ηςκ θοζζηχκ πυνςκ ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ηονίςξ ημο 

ήθζμο. 

Όηακ, θμζπυκ, εέθμοιε κα ζπεδζάζμοιε μζημθμβζηά εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ 

ζμαανά οπυρδ δ παναδμζζαηή ανπζηεηημκζηή ημο ηυπμο, δ μπμία πενζέπεζ 

ζπεδζαζηζηά ιδκφιαηα αζοκείδδημο πμο ελεθίπεδηακ ζζημνζηά. 

Ο ανζειυξ ηςκ παναδμζζαηχκ οθζηχκ είκαζ πενζμνζζιέκμξ ηαζ παναιέκεζ ζηαεενυξ. Σα 

παναδμζζαηά οθζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ επί ιαηνά πνμκζηά δζαζηήιαηα, χζηε μζ ηοπυκ 

ανκδηζηέξ ημοξ επζπηχζεζξ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία πνέπεζ ηαηά ηεηιήνζμ κα είκαζ ήδδ 

βκςζηέξ. Κφνζα παναηηδνζζηζηά ημοξ είκαζ: 

 Γεκ πενζθαιαάκμκηαζ ζφκεεηα κέα οθζηά πμο δεκ είκαζ δμηζιαζιέκα ζημκ 

πνυκμ. 

 Έπμοκ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ ηαζ επζηνέπμοκ ηδκ ελμζημκυιδζδ θοζζηχκ 

πυνςκ. 

 Πνμένπμκηαζ απυ θοζζημφξ πυνμοξ πμο οπάνπμοκ ζε αθεμκία. 

 Οζ εζζνμέξ εκένβεζαξ ηαηά ηδκ ηαηενβαζία ημοξ είκαζ, βεκζηά, παιδθέξ ηαευηζ 

δεκ οπήνπε μφηε δ ηεπκμβκςζία μφηε δ ηεπκμθμβία ηςκ ζφβπνμκςκ ιεευδςκ 

ζπαηάθδξ εκένβεζαξ. 

 Βνίζημκηαζ ημκηά ζημκ ηυπμ ηαηαζηεοήξ ιεζχκμκηαξ ηδκ εκζςιαηςιέκδ 

εκένβεζα βζα ηδ ιεηαθμνά. 

Σμ ηνζηήνζμ ημο παναδμζζαημφ οθζημφ δεκ πνέπεζ κα αλζμπμζείηαζ πάκηα ςξ πεζζηήνζμ 

ημο μζημθμβζημφ οθζημφ. Ανηεί κα ακαθενεμφκ ηα ιεηααζμιδπακζηά παναδείβιαηα ηςκ 

«παναδμζζαηχκ» ζςθήκςκ κενμφ απυ ιυθοαδμ ηαζ ηςκ «παναδμζζαηχκ» πνςιάηςκ 

πμο πενζέπμοκ αανέα ιέηαθθα. Σα παναπάκς ζοκζζημφκ ηίκδοκμ βζα ηδ δδιυζζα οβεία 

ηαζ ημ πενζαάθθμκ. 
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Οζ ζοκεπζζηέξ ηδξ ηαηαζηεοήξ, μζ ζφβπνμκμζ ιδπακζημί, επζδζχημκηαξ ηδκ επίθοζδ 

πνμαθδιάηςκ ιε απυθοηα μζημκμιζηά ηνζηήνζα (εφημθδ ιεθέηδ, ζζυηνμπα οθζηά, 

εοημθία ζηδκ ηαηαζηεοή) ζπεδζάγμοκ ηδκ ηαηαζηεοαζηζηή θφζδ ιε πνυηοπμ πμζυηδηαξ 

ηδ αέθηζζηδ μζημκμιμηεπκζηή πνμζέββζζδ. Όιςξ, δ ζοθθμβζζηζηή ημο ζπεδζαζιμφ, 

πςνίξ ηδκ εοαζζεδζία πμο πενζείπε μ ζπεδζαζιυξ ηαζ δ ηαηαζηεοή ηςκ «ιαζηυνςκ» 

είκαζ εκ βέκεζ άηνζηδ, ακεφεοκδ, πςνίξ εοαζζεδζία ηαζ πςνίξ μνάιαηα.                                           

Ζ ακαηάθορδ ημο μζημθμβζημφ ηαζ βεκζηυηενα ημο αεζθυνμο ζπεδζαζιμφ ηςκ 

ηαηαζηεοχκ είκαζ επί ηδξ μοζίαξ δ ακαηάθορδ ηςκ παιέκςκ μναιάηςκ.                                     

Γζα υθμοξ ημοξ παναπάκς θυβμξ, δ ακάβκςζδ ηδξ παναδμζζαηήξ ανπζηεηημκζηήξ ημο 

ηυπμο μθείθεζ κα βίκεζ πνζκ ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ζημκ ηυπμ αοηυ, αθμφ 

πμθθέξ θμνέξ ηα μζημθμβζηά ηνζηήνζα ανίζημκηαζ ηνοιιέκα ιέζα ηδξ. [132] 

 

8.5 Γκςζηά δμιζηά οθζηά                                                                                                               

8.5.1 Ξφθμ 

Σμ λφθμ απμηέθεζε ηαηαζηεοαζηζηή θφζδ βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ. Τπάνπμοκ πμθθά 

εκαθθαηηζηά ζοζηήιαηα δυιδζδξ ιε λφθμ. Όιςξ, ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, δ 

αολακυιεκδ ηζιή ημο λφθμο ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ υπζ ηαζ ηυζμ ηαθή πμζυηδηά ημο, 

μδήβδζακ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ζε έκακ πνμαθδιαηζζιυ έκακηζ ημο λφθμο. 

ημκ πνμαθδιαηζζιυ αοηυ, ζοκέααθε ζηδ ζοκέπεζα ηαζ δ αολακυιεκδ μζημθμβζηή 

εοαζζεδζία βζα ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ δαζχκ. 

Σμ λφθμ είκαζ ακακεχζζιμ οθζηυ πμο απαζηεί πμθφ ιζηνή επελενβαζία, έηζζ χζηε κα 

θηάζεζ ζηδκ ηεθζηή ημο ιμνθή. Σα μζημθμβζηά ηνζηήνζα πμο πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ 

οπυρδ βζα ηδκ πνήζδ ημο λφθμο είκαζ δ πνμέθεοζδ, δ δζαδζηαζία παναβςβήξ, μ ηφπμξ 

επελενβαζίαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα ηδ ιεηαθμνά. Γεκζηά, ημ 

λφθμ είκαζ έκα γςκηακυ οθζηυ ηαζ ελαημθμοεεί κα γεζ αηυιδ ηαζ υηακ έπεζ εκζςιαηςεεί 

ζε ιζα ηαηαζηεοή. Ζ ζδζυηδηά ημο αοηή ηαεμνίγεζ ηαζ ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο 

επζαάθθμκηαζ ζηδ πνήζδ ημο. Σα παναζηεοάζιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ 

πνμζηαζία ημο λφθμο πενζέπμοκ, εηηυξ απυ μνβακζημφξ δζαθφηεξ, αζμηηυκα ζοζηαηζηά 

πμο πνμηαθμφκ αθάαεξ ζηδκ ακενχπζκδ οβεία ηαζ ημ μζημζφζηδια. Δπίζδξ, ημ λφθμ 

είκαζ ακζζυηνμπμ οθζηυ ηαζ δδιζμονβεί πμθθέξ θμνέξ εηπθήλεζξ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηαηαζηεοήξ. 

Σμ πνυαθδια ιε ημ δμιζηυ αοηυ οθζηυ είκαζ υηζ δ δζαπείνζζδ ηςκ δαζχκ ιε ηνζηήνζμ ηδ 

ιεβζζημπμίδζδ ημο υβημο ημο λφθμο πμο είκαζ δοκαηυκ κα θαιαάκεηαζ ζε ζηαεενή 

αάζδ, έπεζ αθθμζχζεζ ηα δαζζηά μζημζοζηήιαηα. Ηδζαίηενα ηαηαζηνμθζηά είκαζ ηα 

απμηεθέζιαηα ηδξ ιεβζζημπμίδζδξ ηδξ παναβςβήξ ζηα ηνμπζηά δάζδ, υπμο ηενάζηζεξ 

εηηάζεζξ απμρζθχκμκηαζ ηάεε πνυκμ βζα κα ζηακμπμζδεεί δ γήηδζδ ηνμπζηήξ λοθείαξ 

ζηζξ αζμιδπακζηέξ πχνεξ. Σζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ θυβς ηδξ πίεζδξ ηςκ μζημθμβζηχκ 

μνβακχζεςκ ηαζ ημο ημζκμφ βίκεηαζ ακηζζηνμθή ηςκ ηάζεςκ αοηχκ ηαζ εθανιυγμκηαζ 
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δζαπεζνζζηζηέξ ιέεμδμζ ζοιααηέξ ιε ηδκ ημζκά απμδεηηή ανπή ηδξ αεζθμνίαξ. Γζα ημ 

ζημπυ αοηυ, έκα ζφκμθμ μζημθμβζηχκ μνβακχζεςκ, δαζμθυβςκ, ηαηακαθςηχκ η.α. 

δδιζμφνβδζακ ημκ μνβακζζιυ Forest Stewardship Council (FSC) πμο ζοκέηαλε ηνζηήνζα 

βζα ηδκ αεζθυνμ δζαπείνζζδ ηςκ δαζχκ ζηδκ ηνμπζηή, ηδκ εφηναηδ ηαζ ηδκ ροπνή γχκδ. 

Ζ πζζημπμίδζδ ιε ημ FSC δεκ αθμνά ηδκ πμζυηδηα ημο λφθμο, αθθά πανέπεζ εββφδζδ 

ζημκ ηαηακαθςηή υηζ ηα πνμσυκηα λφθμο πμο πνδζζιμπμζεί πνμένπμκηαζ απυ δάζδ ηςκ 

μπμίςκ δ δζαπείνζζδ δεκ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηα ηνζηήνζα βζα ηδκ αεζθυνμ δζαπείνζζδ 

ηςκ δαζχκ. [132,133] 

Σμ λφθμ ζημοξ ελςηενζημφξ πχνμοξ  

 Γεκζηά, ημ λφθμ δε εα πνέπεζ κα ένπεηαζ ζε επαθή ιε ημ έδαθμξ, εκχ υπμο 

απαζηείηαζ ηάηζ ηέημζμ, εα πνέπεζ κα οπάνπμοκ ιεηαθθζηέξ αάζεζξ. 

 Να επζθέβμκηαζ είδδ λοθείαξ πμο πανμοζζάγμοκ ακεεηηζηυηδηα ζημοξ ιφηδηεξ 

( π.π. δνοξ). 

 Οζ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ εα πνέπεζ κα ιδκ οπυηεζκηαζ ζε ιεβάθεξ θμνηίζεζξ, 

δζυηζ αοηέξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε νςβιέξ, εκηυξ ηςκ μπμίςκ εζζδφεζ δ 

οβναζία ιε απμηέθεζια κα βίκμκηαζ εοάθςηεξ ζε ιφηδηεξ. 

 Σα λφθζκα δμιζηά ζημζπεία εα πνέπεζ ηαηά ημ δοκαηυκ κα πνμζηαηεφμκηαζ απυ 

ηδ ανμπή ιε ζηέβαζηνα ηαζ κα αενίγμκηαζ απυ υθεξ ηζξ πθεονέξ χζηε μζ 

εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ κα ζηεβκχκμοκ βνήβμνα 

Ονζζιέκα είδδ λοθείαξ είκαζ ανηεηά ακεεηηζηά ηαζ δεκ απαζημφκ ηαηά ηακυκα 

πεναζηένς λοθμπνμζηαζία. Πνυηεζηαζ βζα λοθεία Κθάζδξ I ηαζ Κθάζδξ II, ιε αάζδ έκα 

ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ δζεεκχξ. 

 

Κθάζδ 

ακεεηηζηυηδηαξ 

Νυηζα ηαζ 

Κεκηνζηή 

Αιενζηή, 

Αθνζηή, Αζία 

Β. Αιενζηή, 

ζαδνία, 

Αοζηναθία 

Δονχπδ 

Η Azobe, iroko, 

bangkiria 

jarrah - 

ΗΗ merbau εηυβζα, 

ηυηηζκμξ 

ηέδνμξ, karri 

Αηαηία, 

ηαζηακζά, δνοξ 

ΗΗΗ ημφνμ ηυηηζκμ 

meranti 

Πεφημ Oregon, 

αβνζυπεοημ, 

πεοημζακίδα 

Πεοημζακίδα, 

αβνζυπεοημ, 

ηεναζζά, έθαημ 

ΗV okoume Πεφημ Carolina Πεφημ, 

ενοενεθάηδ, 

πεοημζακίδα 

V ramin - Ολοά, θεφηα 

        Πίκαηαξ 8.2: Κθάζεζξ λοθείαξ [132] 

Σα πνμσυκηα λφθμο είκαζ ζφκεεηα οθζηά απμηεθμφιεκα απυ ίκεξ λφθμο, ηαπαιάδεξ ηθπ 

ηαζ ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ (θοζζηέξ ή ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ, αθθά ηαζ ακυνβακα οθζηά 



 

[160] 
 

υπςξ βφρμξ ή ηζζιέκημ). Σα πζμ βκςζηά πνμσυκηα λφθμο είκαζ ημ ηυκηνα πθαηέ, μζ 

ιμνζμζακίδεξ (κμαμπάκ), μζ ζκμζακίδεξ (υπςξ ημ MDF) ηαζ μζ ιεθαιίκεξ. 

Απυ πενζααθθμκηζηή άπμρδ, εηείκμ πμο πνήγεζ πνμζμπήξ είκαζ μζ ζοβημθθδηζηέξ μοζίεξ 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημο ηάεε πνμσυκημξ. Ζ πζμ ζοπκά 

πνδζζιμπμζμφιεκδ μοζία είκαζ δ μονία – θμνιαθδεΰδδ (UF). Άθθεξ μοζίεξ πμο 

πενζέπμοκ θμνιαθδεΰδδ είκαζ θαζκμθζηέξ (PF) ηαζ ιεθαιζκζηέξ (MF) νδηίκεξ. Με ηδκ 

πάνμδμ ημο πνυκμο, δ θμνιαθδεΰδδ εηθφεηαζ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ιπμνεί κα είκαζ 

οπεφεοκδ βζα ιζα ζεζνά απυ πνμαθήιαηα οβείαξ, υπςξ ακαπκεοζηζηή δοζπένεζα, 

ηζκδηζηή αηαλία ηαζ δενιαηίηζδεξ, εκχ εα πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε πςξ δ θμνιαθδεΰδδ 

έπεζ ηαλζκμιδεεί ηαζ ςξ πζεακυξ ηανηζκμβυκμξ βζα ημκ άκενςπμ. 

ηδκ αβμνά οπάνπμοκ, βεκζηά, δφμ ηφπμζ ιμνζμζακίδςκ ηαζ ζκμζακίδςκ, ακάθμβα ιε ηζξ 

εηπμιπέξ θμνιαθδεΰδδξ. 

 Μμνζμζακίδεξ ηαζ ζκμζακίδεξ ηθάζδξ Δ1 (παιδθήξ εηπμιπήξ θμνιαθδεΰδδξ) 

 Μμνζμζακίδεξ ηαζ ζκμζκαίδεξ ηθάζδξ Δ2 (ιε ορδθυηενεξ εηπμιπέξ 

θμνιαθδεΰδδξ ) 

Δίκαζ ζαθέξ υηζ εα πνέπεζ κα πνμηζιάηαζ δ πνχηδ ηαηδβμνία. Βέααζα, ζηδ δζεεκή αβμνά 

ιπμνεί κα ανεζ ηακείξ πνμσυκηα λφθμο ιε ζπεδυκ ιδδεκζηέξ εηπμιπέξ θμνιαθδεΰδδξ 

ηαζ μζ ηαηακαθςηέξ εα πνέπεζ κα πζέγμοκ ηζξ εηαζνίεξ κα ζηναθμφκ πνμξ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ αοηή. 

Δκαθθαηηζηά ηςκ πνμσυκηςκ θμνιαθδεΰδδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοπκά ζζμηοακομφπεξ 

νδηίκεξ. Οζ νδηίκεξ αοηέξ έπμοκ ημ πθεμκέηηδια υηζ ελαηιίγμκηαζ θζβυηενμ απυ ηζξ 

ακηίζημζπεξ ηδξ θμνιαθδεΰδδξ, αθθά είκαζ ηαζ αοηέξ επζηίκδοκεξ, ηονίςξ υηακ ηαμφκ 

μπυηε πανάβεηαζ, ιεηαλφ ηςκ άθθςκ, ηαζ ημλζηυ οδνμηοάκζμ. [132, 33] 

8.5.2 ηονυδεια  

Σμ ζηονυδεια απμηεθείηαζ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ απυ αδνακή (ζηφνα ηαζ 

άιιμ), ηζζιέκημ ηαζ κενυ. Σα πενζααθθμκηζηά πνμαθήιαηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ημ 

ζηονυδεια εκημπίγμκηαζ ηονίςξ ζηα πνμαθήιαηα πμο ζοκεπάβεηαζ δ ελυνολδ ηςκ 

πνχηςκ οθχκ ηαζ δ παναβςβή ημο ηζζιέκημο. 

Σμ ηζζιέκημ είκαζ δ ηφνζα ζοκζζηχζα βζα ηδκ παναζηεοή ζηονμδέιαημξ. Σα αδνακή 

οθζηά βζα κα παναπεεί ημ ηζζιέκημ ακαιεζβκφμκηαζ ζε ηθζαάκμοξ πμο εενιαίκμκηαζ 

ιέπνζ 1500˚C. Απαζημφκηαζ 1200 ιε 1500 ηζθά αδνακή βζα κα παναπεεί έκαξ ηυκμξ 

ηζζιέκημο ηαζ έλζ εηαημιιφνζα Btu εκένβεζα (5-6 MJ/Kg) ακάθμβα ιε ηδ ιέεμδμ ηαζ ημ 

ηαφζζιμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ. Δπεζδή, βεκζηά, μζ εβηαηαζηάζεζξ παναβςβήξ είκαζ 

ιαηνζά απυ ηδκ ηαηαζηεοή, δ ιεηαθμνά ημο ζηονμδέιαημξ απαζηεί ηαζ αοηή ιεβάθδ 

ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. 

Σα πνμηαηαζηεοαζιέκα ζημζπεία είκαζ ιάθθμκ ηα πθέμκ μζημθμβζηά βζα ημοξ ελήξ 

θυβμοξ: 
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 Αλζμπμζείηαζ υθμ ημ οθζηυ (ιείςζδ ημο παιέκμο οθζημφ) αθμφ ημ οθζηυ 

ποηεφεηαζ ιε αηνίαεζα ζε ηαθμφπζα ζε ζπέζδ ιε ημκ λοθυηοπμ ηδξ μζημδμιήξ 

 Γεκ είκαζ απαναίηδηδ δ ημπή λφθμο βζα ηδκ ηαηαζηεοή λοθυηοπςκ 

 Δίκαζ εοημθυηενδ δ παναβςβή ημο δμιζημφ ζημζπείμο ηαζ ημ οθζηυ πενζέπεζ 

θζβυηενδ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα (πενίπμο 4 MJ/Kg) 

Άθθμ πνυαθδια ζημ ζηονυδεια είκαζ δ πνήζδ πνμζεέηςκ υπςξ π.π. αιζάκημο 

(αιζακημηζζιέκημ) βζα ημ μπμίμ, ζήιενα, οπάνπμοκ ζδιακηζηέξ εκδείλεζξ υηζ είκαζ 

ηανηζκμβυκμ. Αζηία είκαζ μζ ίκεξ ημο αιίακημο πμο επζηάεμκηαζ ζημοξ πκεφιμκεξ ή ηαζ 

ζημ πεπηζηυ ζφζηδια. 

Όζμκ αθμνά ζημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια οπάνπεζ επίζδξ ηαζ μ ηίκδοκμξ απυ ημκ μπθζζιυ 

ζε πενίπηςζδ πμο έπεζ εηηεεεί ζε ναδζεκένβεζα. 

διακηζηυ πνυαθδια επίζδξ, είκαζ υηζ οπάνπμοκ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ ζηονμδέιαημξ 

πμο δεκ ακαηοηθχκμκηαζ. Έπεζ οπμθμβζζηεί υηζ ζπεδυκ 50.000.000 ηυκμζ απυ 

ζηονυδεια απμαάθθμκηαζ ζηζξ πςιαηενέξ ηάεε πνυκμ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ. 

Δθάπζζημ απυ ημ ζηονυδεια αοηυ επακαπνδζζιμπμζείηαζ ή ακαηοηθχκεηαζ. 

Σμ ηυζημξ αοηχκ ηςκ απμαθήηςκ είκαζ ηενάζηζμ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ οπάνπμοκ ζε 

ελέθζλδ ένεοκεξ βζα ηδκ πνμζπάεεζα επακάπνδζδξ ημο ζηονμδέιαημξ. Μέπνζ ζήιενα 

έπεζ απμδεζπεεί ενβαζηδνζαηά (πςνίξ κα εθανιμζηεί ζηδ αζμιδπακία) υηζ είκαζ δοκαηυξ 

μ δζαπςνζζιυξ ημο μπθζζιμφ απυ ημ ζηονυδεια, αθθά είκαζ ιζα μζημκμιζηά αζφιθμνδ 

δζαδζηαζία. Γζα ημ θυβμ αοηυ ηα ακαηοηθμφιεκα ζηονμδέιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζοκήεςξ ζακ αδνακή βζα ελοβίακζδ μδμζηνςιάηςκ, εδαθχκ η.α. [132] 

8.5.3 Μέηαθθα 

Σα ιέηαθθα ζηζξ δζάθμνεξ ηαηαζηεοέξ πνμζπαεμφκ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημ λφθμ βζα 

ημοξ ελήξ θυβμοξ: 

 Δίκαζ ιαηνμζημπζηά ζζυηνμπα ζε ακηίεεζδ ιε ημ λφθμ 

 Έπμοκ ιεβαθφηενεξ ιδπακζηέξ ακημπέξ απυ ημ λφθμ 

 Γζαιμνθχκμκηαζ ζε μπμζαδήπμηε δζαημιή 

 Ακαηοηθχκμκηαζ 

Σα πζμ ζοκδεζζιέκα ιέηαθθα ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα εονέςξ ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ είκαζ ημ αθμοιίκζμ ηαζ μ πάθοααξ. 

 Αθμοιίκζμ Σμ ζδιακηζηυηενμ πνυαθδια ημο αθμοιζκίμο έπεζ ζπέζδ ιε ηδκ 

ελαζνεηζηά ιεβάθδ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηαηά ηδκ παναβςβή 

ημο απυ ημ αςλίηδ. Ζ ελυνολδ ηαζ δ ηαηενβαζία ημο αςλίηδ πνμηαθμφκ ημπζηή 

νφπακζδ ημο αένα ηαζ ηςκ κενχκ ηαζ αθθμίςζδ ημο ημπίμο. Χζηυζμ, ημ 

αθμοιίκζμ είκαζ ακαηοηθχζζιμ οθζηυ, αθθά δ δζαδζηαζία ακαηφηθςζήξ ημο 

είκαζ εκενβμαυνα. 
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 Υάθοααξ Ζ παναβςβή ημο πάθοαα δδιζμονβεί ζδιακηζηή νφπακζδ. 

οβηνζηζηά ιε άθθα ιέηαθθα, δ εκένβεζα βζα ηδκ παναβςβή ημο πάθοαα είκαζ 

ιζηνή. Γζα ηδκ απμθοβή δζάανςζδξ ημο πάθοαα, ζοκήεςξ, επζθέβεηαζ 

επζθακεζαηή επελενβαζία ιε ηνάιαηα κζηεθίμο ηαζ πνςιίμο (ηνάιαηα αανέςκ 

ιεηάθθςκ) χζηε κα παναπεεί ακμλείδςημξ πάθοααξ. Σα ηνάιαηα αοηά 

εηπέιπμοκ αανέα ιέηαθθα ηαηά ηδ θάζδ παναβςβήξ. Κνάια ημο πάθοαα, μ 

εθαθνφξ πάθοααξ, έπεζ εθανιμζεεί βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο μζημδμιζημφ 

λφθμο. Ο παθφαδζκμξ ζηεθεηυξ πνμζθένεηαζ βζα βνήβμνδ ηαηαζηεοή ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ βζα θφζεζξ ιεβάθδξ ακημπήξ. Τπάνπεζ, πθέμκ, εονεία εθανιμβή ζημ 

ελςηενζηυ ηέημζμο ηφπμο ηαηαζηεοαζηζηχκ θφζεςκ μζ μπμίεξ ακηζζημζπμφκ 

ιμνθμθμβζηά ζε λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ. Σα ιέηαθθα, υιςξ, πανμοζζάγμοκ άθθα 

πνμαθήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημ λφθμ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζηδκ ηαηαζηεοή 

πνμηαθμφκηαζ πμθθέξ εενιζηέξ βέθονεξ. Αοηυ, βεκκά ιζα ζεζνά 

πνμαθδιάηςκ, υπςξ είκαζ δ απαίηδζδ ζδιακηζηήξ εκένβεζαξ βζα ρφλδ ηαζ 

εένιακζδ ημο ηηζνίμο. Σμ ηεθεοηαίμ δε ιαξ απαζπμθεί ζδζαίηενα ηαεχξ έπμοιε 

αλζμπμζήζεζ ηζξ απμδμηζηυηενεξ ιεευδμοξ βζα ηδ εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηδξ 

λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ. Πμθθέξ θμνέξ, επζθέβεηαζ μ πάθοααξ ακηί ηδξ λφθζκδξ 

ηαηαζηεοήξ ελαζηίαξ ηδξ ιεβάθδξ ζηακυηδηάξ ημο κα ακαηοηθχκεηαζ. Ο 

πάθοααξ, υιςξ, πενζέπεζ ιεβάθδ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα παναβςβήξ ηαζ 

ιεβάθδ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ακαηφηθςζδξ, εκχ πανάθθδθα δδιζμονβεί 

ιεβάθδ νφπακζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα παναβςβήξ ημο. [132] 

 

8.6 Οζημθμβζηά πνχιαηα-ααθέξ 

Σα πνχιαηα ιε ηα μπμία αάθμοιε ιζα επζθάκεζα (ημίπμ, μνμθή, ημοθχιαηα, αθθά ηαζ 

έπζπθα) πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθίζμοιε πνμζηαζία απυ ηδ θεμνά ημο πνυκμο ηαζ ηδκ 

μλείδςζδ, αθθά ηαζ βζα αζζεδηζημφξ θυβμοξ, ζοκήεςξ πενζέπμοκ ιζα πθδεχνα πδιζηχκ 

μοζζχκ πμο είκαζ επζηίκδοκεξ βζα ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ. Σα πνχιαηα ηαζ μζ ααθέξ 

ηαλζκμιμφκηαζ ιε αάζδ ηδ ζφκεεζή ημοξ ηαζ ηζξ μοζίεξ πμο πενζέπμοκ. Σα ηονζυηενα 

ζοζηαηζηά ημοξ είκαζ: 

 οκδεηζηέξ μοζίεξ 

 Γζαθφηεξ 

 Γζμβηςηζηά 

 Πνυζεεηα (πνςζηζηέξ, ζηεβακςηζηά, ζηζθαςηζηά, ακηζαθνχδδ) 

διακηζηυηενμ πνυαθδια ηςκ πνςιάηςκ είκαζ δ απεθεοεένςζδ (ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ενβαζζχκ ααθήξ αθθά ηαζ ιεηά ηδκ λήνακζδ ηαζ ζηθήνοκζή ημοξ) μνβακζηχκ 

εκχζεςκ (ανςιαηζηχκ οδνμβμκακενάηςκ). Αολδιέκδ ζοβηέκηνςζδ αοηχκ ηςκ 

εκχζεςκ ζε έκα ηηίνζμ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα οβείαξ ζημοξ 

πνήζηεξ. Οζ ανςιαηζημί οδνμβμκάκεναηεξ εηπέιπμκηαζ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ενβαζζχκ ηαεχξ ηαζ ιενζηέξ εαδμιάδεξ ιεηά ημ πέναξ ηςκ ενβαζζχκ. Μπμνεί κα 
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ζοκεπίζμοκ κα εηπέιπμκηαζ ηαζ ιεηά απυ ηέζζενα έςξ επηά πνυκζα ηαηά ημκ 

πμθοιενζζιυ ηαζ ηδ βήνακζδ ημο δζαθφηδ ζημκ μπμίμ ζοκήεςξ πενζέπμκηαζ. Γζα ημ 

θυβμ αοηυ, έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ηνζηήνζα ηδξ μζημθμβζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

πνςιάηςκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ αενκζηζχκ, είκαζ κα είκαζ οδαημδζαθοηά. Σα 

οδαημδζαθοηά αενκίηζα πμο έπμοκ εθανιμζεεί ιέπνζ ζήιενα, δεκ πνμζηαηεφμοκ 

ζδζαίηενα ημ λφθμ ηαζ δζαπμηίγμκηαζ απυ ημ κενυ. Γζα ηδ αδζαανμπμπμίδζδ ηδξ 

πνμζααθθυιεκδξ επζθάκεζαξ, ιεηά ηδκ επίζηνςζδ οδαημδζαθοηχκ αενκζηζχκ, δ 

επζθάκεζα επζζηνχκεηαζ ιε δζάθοια θοζζημφ κενμφ. 

Οζ οδνμβμκάκεναηεξ ημοξ μπμίμοξ πνμζπαεμφιε κα απμθφβμοιε ιε ηα οδαημδζαθοηά 

αενκίηζα ηαζ πνχιαηα είκαζ πμθφ επζαθααείξ. οιαάθθμοκ ζηδ βεκζηή αηιμζθαζνζηή 

νφπακζδ ηαζ ακηζδνχκηαξ ιε μλείδζα ημο αγχημο πανάβμοκ κέθμξ. 

Οζ πνςζηζηέξ μοζίεξ ηςκ πνςιάηςκ είκαζ πζεακυκ κα πενζέπμοκ αανεά ιέηαθθα. ηδκ 

πενίπηςζδ πμο δ πενζεηηζηυηδηα ηςκ πνςιάηςκ ζε ιυθοαδμ λεπενκά ημ 0,15% ημο 

αάνμοξ ημοξ είκαζ οπμπνεςηζηή δ ακαβναθή ηδξ ζπεηζηήξ επζζήιακζδξ ζηδ 

ζοζηεοαζία. Πανάθθδθα, ηα πνχιαηα δεκ πνέπεζ κα πενζέπμοκ ανζεκζηυ ζε 

ζοβηέκηνςζδ ιεβαθφηενδ 0,3% ηαζ ηάδιζμ άκς ημο 0,01%. 

Κφνζμ ηνζηήνζμ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ ααθχκ είκαζ δζαθφηδξ ημοξ. Ο παναηηήναξ εκυξ 

πνχιαημξ ςξ οδαημδζαθοημφ είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ ηνζηήνζμ έηζζ χζηε ημ πνχια κα 

παναηηδνζζηεί μζημθμβζηυ. 

Οζ ηονζυηενμζ ειπμνζημί ηφπμζ ηςκ πνςιάηςκ είκαζ: 

 Αηνοθζηέξ ααθέξ (οδαημδζαθοηέξ): Οζ ααθέξ ημο ηφπμο αοημφ πενζέπμοκ 

αηνοθζηέξ νδηίκεξ ςξ ζοκδεηζηυ οθζηυ. Ζ πενζεηηζηυηδηα μνβακζηχκ δζαθοηχκ 

ζηζξ αηνοθζηέξ ααθέξ είκαζ πενζμνζζιέκδ (10% ηδξ ακηίζημζπδξ ηςκ 

ζοιααηζηχκ πνςιάηςκ), εκχ ςξ δζαθοηζηυ πνδζζιμπμζείηαζ ημ κενυ. 

Μεζμκεηηήιαηά ημοξ είκαζ υηζ πενζέπμοκ επζαθααή ζοζηαηζηά (ακηζδζαανςηζηέξ 

μοζίεξ) ηαζ έπμοκ δοζιεκείξ επζπηχζεζξ ζημ πενζαάθθμκ ηαηά ηδκ Παναζηεοή 

ημοξ. 

 Φοζζηά πνχιαηα (ιδ οδαημδζαθοηά): Σμ πθεμκέηηδια ηςκ θοζζηχκ 

πνςιάηςκ ζοκίζηαηαζ ζηδ πνήζδ ζοζηαηζηχκ θοηζηέξ ή γςζηήξ πνμέθεοζδξ, 

ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ηφπμοξ πνςιάηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ ημ 

πεηνέθαζμ ζακ αάζδ. 

 Βναζηέξ ααθέξ (οδαημδζαθοηέξ): Οζ ααθέξ αοημφ ημο ηφπμο είκαζ θοζζηέξ ηαζ 

πανάβμκηαζ ιε ιαηνάξ δζάνηεζαξ αναζιυ θοηζηχκ πνμσυκηςκ. Δίκαζ εθάπζζηα 

ημλζηέξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζηζξ ηακδζκααζηέξ πχνεξ. Μεζμκέηηδιά 

ημοξ είκαζ υηζ δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ ελςηενζηυ ηέθοθμξ. 

 Βαθέξ Alkyd (ιδ οδαημδζαθοηέξ): Όθα ηα ζοιααηζηά πνχιαηα ακήημοκ ζε 

αοηή ηδκ ηαηδβμνία. Πενζέπμοκ alkyd ςξ ζοκδεηζηυ πνμσυκ ηαζ ανςιαηζημφξ 

οδνμβμκάκεναηεξ ςξ δζαθοηζηυ. [135] 
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8.7 Οζημθμβζηά ημκζάιαηα 

ημ πθαίζζμ ηδξ ακαγήηδζδξ μζημθμβζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ, ημπμεεηείηαζ ηαζ δ ζηνμθή 

πνμξ ημοξ «εκαθθαηηζημφξ» ζμαάδεξ. Πνυηεζηαζ βζα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζημ 

πανεθευκ ηαζ ζέαμκηαζ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ. Απμηεθμφκ ζοκδοαζιυ ημκίαξ 

ηαζ ηεναιζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ έπμοκ ςξ ηφνζμ πθεμκέηηδια υηζ είκαζ θοζζηά πνμσυκηα 

δίπςξ πδιζηέξ πνμζιίλεζξ, πμο ακηέπμοκ ζημ πνυκμ. Απμηεθμφκηαζ απυ ηα ελήξ 

ζοζηαηζηά: 

 Θδνασηή βδ: Πνυηεζηαζ βζα θοζζηή δθαζζηζμβεκή πμγμθάκδ (οθζηυ ιε 

ζδζυηδηεξ παναπθήζζεξ ιε αοηέξ ημο ηζζιέκημο), πμο πνδζζιμπμζείηαζ, ηονίςξ, 

βζα ηδκ απμηαηάζηαζδ ικδιείςκ, αθθά ηαζ ηδ δυιδζδ κέςκ ηαηαζηεοχκ. 

Πθεμκέηηδια ηδξ είκαζ δ ζδζυηδηά ηδξ κα εκχκεηαζ ιε ηδκ άζαεζημ ηαζ κα 

ζπδιαηίγεζ αζαεζημπονζηζηέξ εκχζεζξ πμο ζηθδναίκμοκ ημ ημκίαια, πανμοζία 

οβναζίαξ. Σδκ ζδζυηδηα αοηή ηδκ μθείθεζ ζημ πονίηζμ πμο πενζέπεζ. οκίζηαηαζ 

κα ιδκ πνδζζιμπμζείηαζ ημ οθζηυ ζε εενιμηναζίεξ ηάης ηςκ 5
μ 

C ηαζ άκς ηςκ 

35
μ
 C, εκχ πνέπεζ κα απμεδηεφεηαζ ζε ηαθοιιέκμ ηαζ ζηεβκυ πχνμ. 

 Πμγμθάκδ Μήθμο: Ζ θοζζηή πμγμθάκδ πνδζζιμπμζήεδηε πνχηα απυ ημοξ 

Ρςιαίμοξ ηαζ ήηακ ζοζηαηζηυ ημο νςιασημφ ζηονμδέιαημξ, πμο απμηέθεζε 

ιεβάθδ ηαζκμημιία ζηζξ ηαηαζηεοέξ. ηδ Μήθμ οπάνπμοκ ιεβάθα ημζηάζιαηα 

πμγμθάκδξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ δθαζζηεζαηή δνάζδ ζε παθαζυηενεξ 

επμπέξ ζημ κδζί, ηαζ είκαζ πνμσυκηα ημο ορδθμφ βεςεενιζημφ πεδίμο ηαζ ηδξ 

ηοηθμθμνίαξ ηςκ βεςεενιζηχκ νεοζηχκ ζημ εζςηενζηυ αοημφ. Σα εκενβά 

μνοπεία πμγμθάκδξ ανίζημκηαζ ζηδ Μήθμ, αθθά ηαζ ζηδκ Κίιςθμ ηαζ ηδ 

ηφδνα ημο Ν. Πέθθαξ. 

 Κεναιάθεονμ: Έκα αηυιδ ζημζπείμ πμο αλίγεζ κα πνμζηίεεηαζ ζημ ζμαά είκαζ 

ημ ηεναιάθεονμ, αβαπδιέκμ οθζηυ ηςκ Ρςιαίςκ ηαζ ηςκ Βογακηζκχκ. 

Υνδζζιμπμζήεδηε ηαηά ηδ Βογακηζκή πενίμδμ ζηδκ εηηθδζία ηδξ Αβίαξ 

μθίαξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, απμδεζηκφμκηαξ έηζζ ηαζ ηδκ ακημπή ημο ζημ 

πέναζια ηςκ πνυκςκ. Δίκαζ θηζαβιέκμ απυ άνβζθμ πμο έπεζ ρδεεί ζε ορδθή 

εενιμηναζία ηαζ ιεηά έπεζ βίκεζ ζηυκδ. Δηηυξ ημο υηζ αολάκεζ εκηοπςζζαηά 

ηδκ ακημπή ημο ζμαά, ιπμνεί κα δχζεζ ηάπμζα θοζζηά βαζχδδ πνχιαηα, 

απαθθάζζμκηαξ ημκ ζδζμηηήηδ απυ ηα έλμδα ημο ααρίιαημξ. 

ε ηάεε πενίπηςζδ, δ ακημπή ημο μζημθμβζημφ ζμαά δε ζοβηνίκεηαζ ιε εηείκδ ημο 

ζοιααηζημφ. Σα ζζημνζηά ηηίνζα πμο αηυιδ ζηέημοκ ζε ελαζνεηζηή ηαηάζηαζδ είκαζ 

γςκηακή απυδεζλδ αοηήξ ηδξ ζδζυηδηαξ ημοξ. Δπίζδξ, είκαζ δοκαηυκ κα απμθεοπεεί δ 

πνήζδ πνςιάηςκ, αθμφ ηα ημκζάιαηα αοηά ιπμνμφκ κα πνμζθένμοκ θοζζημφξ 

ηαθαίζεδημοξ πνςιαηζζιμφξ. Όζμκ αθμνά δε ζηδκ οβναζία, ηα μζημθμβζηά ημκζάιαηα 

επζηνέπμοκ ηδκ ακαπκμή ημο ηηζνίμο, χζηε κα ιδκ εβηθςαίγεηαζ ακεπζεφιδηδ οβναζία. 

[135] 
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8.8 Θενιμιμκςηζηά οθζηά 

Σμ ακενχπζκμ είδμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ ηαζ ηδκ ελέθζλήξ ημο, ακέπηολε 

δζάθμνεξ ζηναηδβζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ βζα ημ λεπέναζια ηςκ δοζημθζχκ πμο 

δδιζμονβμφζακ δ γέζηδ ηαζ ημ ηνφμ. Νμιάδεξ ζηδκ ανπή, πςνζημί-ηαθθζενβδηέξ ζηδ 

ζοκέπεζα, αζημί ζδζμηηήηεξ δζαιενζζιάηςκ πζμ ιεηά, ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο αζχκα ιαξ, μζ 

άκενςπμζ αημθμοεμφζακ ηδκ ελήξ ζηναηδβζηή βζα ημ λεπέναζια ημο ηνφμο, ζηα ζπίηζα-

ηεθφθδ πμο ηαηαζηεφαγακ: εένιαζκακ ιυκμκ έκα πχνμ, ιε ιζα ζυιπα ή έκα ηγάηζ. Δηεί 

πενκμφζακ ηζξ πενζζζυηενεξ χνεξ ημοξ ηαζ υηακ ενπυηακ δ χνα ημο φπκμο, υζμζ δεκ 

πςνμφζακ κα ημζιδεμφκ ημκηά ζηδκ εζηία ηδξ γέζηδξ, πνδζζιμπμζμφζακ δζπθακά ηαζ 

ιδ εενιαζκυιεκα δςιάηζα, ζηα μπμία ηαθφπημκηακ ιε αανζά ιάθθζκα ή δενιάηζκα 

παπθχιαηα. 

Οζ αβνυηεξ είπακ ηαζ ιζα ζοιπθδνςιαηζηή ζηναηδβζηή. Δκζςιάηςκακ, ζοκήεςξ ζηδ 

αμνζκή ηάημρδ ημο ζπζηζμφ ημοξ, ιζα απμεήηδ ή έκα ζηάαθμ ηαζ έηζζ δδιζμονβμφζακ 

έκακ πχνμ ακάζπεζδξ ζε επαθή ιε ημκ ηφνζμ πχνμ ηαημζηίαξ, πμο αμδεμφζε ζηδκ 

επίηεολδ ηαθφηενςκ ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ. Οζ ημίπμζ ηςκ ηηζνίςκ αοηχκ είπακ δε 

ζηακμπμζδηζηυ πάπμξ (πμθφ ιεβαθφηενμ ηςκ ζδιενζκχκ), μπυηε μ ζοκηεθεζηήξ πνμκζηήξ 

οζηένδζήξ ημοξ, ήηακ ζαθχξ ηαθφηενμξ απυ ημοξ ζδιενζκμφξ. 

ε έκακ ημίπμ πέηνζκμ ηςκ 60 ηαζ 80 εηαημζηχκ δ γέζηδ ή ημ ηνφμ, ακηίζημζπα, 

«έιπαζκακ» πμκηνζηά ζε δζπθάζζμ ή ηνζπθάζζμ πνυκμ, ζε ζπέζδ ιε έκα ζδιενζκυ ηςκ 10 

ή ηςκ 20 εηαημζηχκ ημίπμ απυ ημφαθα ιε εθαθνζά ιυκςζδ! 

Ζ ηαηηζηή ηδξ ακηζιεηχπζζδξ ηδξ γέζηδξ ήηακ πενίπμο ακηίζημζπδ ηαζ επζηοβπάκεημ ηαζ 

ιε ηδ πνήζδ ζδζμηαηαζηεοχκ (αζμθζηέξ ηαιζκάδεξ, ηάθαθ, ζηίαζηνα, πένβημθεξ ηθπ). 

Όθα, υιςξ, ακαηνάπδηακ πνχηα ιεηά ημ 2
μ
 Παβηυζιζμ Πυθειμ, πμο μδήβδζε 

εηαημιιφνζα ακενχπμοξ κα ζοζζςνεοημφκ ζηα ιεβάθα αζηζηά ηέκηνα (βζα θυβμοξ 

αζθαθείαξ) ηαζ κα ακαγδηήζμοκ ζηέβδ ζε πμθοχνμθα ηαζ ιεηά, αιέζςξ ιεηά ηδκ 

πεηνεθασηή ηνίζδ ημο 1973, πμο έααθε, βζα πνχηδ θμνά ζηδκ αιένζικδ ακενςπυηδηα, 

ηα δζθήιιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ ελάκηθδζδ ηςκ 

πθμοημπαναβςβζηχκ πυνςκ ηδξ βδξ. 

Σμ 1974 θμζπυκ, ειθακίγμκηαζ ηαζ μζ πνχημζ ηακμκζζιμί εενιμιυκςζδξ ζηζξ 

Δονςπασηέξ πχνεξ ιε ζηυπμ ηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. ηδκ Δθθάδα, δ ζογήηδζδ 

λεηζκά ημ 1979 ηαζ ζηζξ 04/07/1979 (ΦΔΚ 362) επζαάθθεηαζ δ εενιμιυκςζδ υθςκ ηςκ 

κέςκ ηηζνίςκ. ηαδζαηά, υιςξ, ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’80, δ Δονχπδ ακαηαθφπηεζ 

ηαζ ιζα άθθδ ζοκζζηχζα πένα απυ ηδ εενιμιυκςζδ, πμο είκαζ δ Βζμηθζιαηζηή 

Ανπζηεηημκζηή. 

Αοηή ιαξ δζδάζηεζ, υπζ ιυκμ κα εενιμιμκχκμοιε ηα ζπίηζα αθθά ηαζ κα ηα 

πνμζακαημθίγμοιε ζςζηά ζε ζπέζδ ιε ημκ ήθζμ ηαζ ημοξ επζηναημφκηεξ ακέιμοξ ηαε΄ 

υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ. Σέθμξ, ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄80, δ Δονχπδ, αάγεζ ηαζ 

άθθδ ιζα ηεθεοηαία ζοκζζηχζα, πμο δεκ είκαζ άθθδ απυ ηδκ μζημθμβζηή δυιδζδ, πμο ιε 

απθά θυβζα ιαξ θέεζ, υηζ: «ηζ κυδια έπεζ κα ελμζημκμιήζμοιε εκένβεζα, υηακ ηα οθζηά 
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πμο πνδζζιμπμζμφιε είκαζ ηανηζκμβυκα βζα ημοξ πνήζηεξ εκυξ ηηδνίμο ηαζ επζαθααή βζα 

ημ πενζαάθθμκ; 

8.8.1 Πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα δζάθμνςκ ηεπκζηχκ εενιμιυκςζδξ 

Οζ ημίπμζ ιπμνμφκ κα ιμκςεμφκ ιε ηέζζενζξ, ηονίςξ, ηεπκζηέξ:                                           

Α. Απυ ημ εζςηενζηυ ιένμξ ημοξ                                                                                

ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ ιμκςηζηυ οθζηυ ημπμεεηείηαζ απυ ηδκ πθεονά ημο εζςηενζημφ 

πχνμο ηαζ πνμζηαηεφεηαζ απυ ηάπμζμ ζηενευ οθζηυ πμο θεζημονβεί υπςξ ηαζ ημ 

επίπνζζια. 

Ο ηνυπμξ αοηυξ εενιμιυκςζδξ έπεζ ηα ελήξ απμηεθέζιαηα: 

 Έπεζ πενζμνζζιέκμ πνυκμ ηαηαζηεοή. 

 Απμηεθεί θεδκυηενδ θφζδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ. 

 Γεκ απαζηείηαζ ζδζαίηενδ πνμζηαζία ηςκ ιμκςηζηχκ απυ ηζξ ελςηενζηέξ 

επζδνάζεζξ. 

 Έπεζ απθή ηαηαζηεοή. 

 Θενιαίκεηαζ πμθφ βνήβμνα μ πχνμξ. 

 Ζ ηαηαζηεοή ιπμνεί κα βίκεζ ακελάνηδηα απυ ηζξ ελςηενζηέξ ηαζνζηέξ 

ζοκεήηεξ. 

Χζηυζμ, δ εενιμιυκςζδ ηςκ ημίπςκ απυ ηδκ εζςηενζηή πθεονά έπεζ ηαζ ηάπμζα 

ιεζμκεηηήιαηα: 

 Πενζμνίγεηαζ μ εζςηενζηυξ πχνμξ. 

 Ο πχνμξ ρφπεηαζ πμθφ ζφκημια. Μέκεζ ακεηιεηάθθεοηδ δ εενιμπςνδηζηυηδηα 

ημο ελςηενζημφ ημίπμο. 

 Γε θφκεηαζ ημ πνυαθδια ηςκ εενιμβεθονχκ. 

 Σα δμιζηά ζημζπεία ηζκδοκεφμοκ απυ ζοζημθέξ ηαζ δζαζημθέξ απυ ηζξ 

εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ απυ νδβιαηχζεζξ ηαζ εζζνμή 

ανυπζκμο κενμφ. 

 Τπάνπεζ ιζηνυ πνυαθδια ζηδκ ηαηημπμίδζδ ηςκ δθεηηνμθμβζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ. 

Β. Απυ ημ ελςηενζηυ ιένμξ ημοξ 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ημ ιμκςηζηυ ημπμεεηείηαζ ζημ ελςηενζηυ ιένμξ ημο ημίπμο. Με 

ηδκ ηαηαζηεοή αοηή ειθακίγμκηαζ ηα ελήξ πθεμκεηηήιαηα: 

 Ο πχνμξ δζαηδνεί ηδ εενιυηδηα ηαζ ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ εένιακζδξ απυ ηδ 

εενιμπςνδηζηυηδηα ηςκ ημίπςκ. 

 ημοξ κυηζμοξ, εζδζηά, πχνμοξ ηςκ ηηζνίςκ δζαηδνείηαζ δ εενιυηδηα απυ ημ 

δθζαηυ εενιζηυ ηένδμξ βζαηί απμεδηεφεηαζ ζημοξ αανείξ εζςηενζημφξ ημίπμοξ. 
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 Γεκ ειπμδίγεηαζ δ μιαθή θεζημονβία ημο εζςηενζημφ πχνμο ηαηά ηδκ 

ηαηαζηεοή ηδξ εζςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ. 

 Γε ιεζχκεηαζ ςθέθζιμξ ηαημζηήζζιμξ πχνμξ. 

 Οζ ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ ημίπςκ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηζξ ζοζημθέξ ηαζ 

δζαζημθέξ. 

 Δλαζθαθίγεηαζ ηάθορδ ηςκ εενιμβεθονχκ, ζδζαίηενα ζηα πθάηεξ 

ζηονμδέιαημξ, ζηα δμηάνζα ηαζ ζηζξ ημθχκεξ. 

Σα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ηεπκζηήξ αοηήξ είκαζ: 

 Ζ ηαηαζηεοή ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ είκαζ αηνζαυηενδ ζε ζπέζδ ιε ηδ 

εενιμιυκςζδ ηδξ εζςηενζηήξ πθεονάξ ημο ημίπμο. 

 Γεκ είκαζ πμθφ εφημθδ δ εθανιμβή ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ ζηδκ 

πενίπηςζδ πμο μζ ημίπμζ έπμοκ πμθθέξ ανπζηεηημκζηέξ πνμελμπέξ. 

 Τπάνπεζ αδοκαιία εθανιμβήξ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ ζε ηηίνζα ιε 

έκημκμ ελςηενζηυ ιμνθμθμβζηυ εκδζαθένμκ υρεςκ. 

 Υνεζάγεηαζ εζδζηή πνμζηαζία ηςκ οθζηχκ δζαθυνςκ ζηνχζεςκ βζα πνμζηαζία 

απυ ηζξ ελςηενζηέξ ηαζνζηέξ επζδνάζεζξ. 

Γ. Θενιμιυκςζδ ιε πνήζδ εζδζηχκ ημφαθςκ 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή, μ ημίπμξ πηίγεηαζ ιε εζδζηά εενιμιμκςηζηά ημφαθα πμο ιε ημκ 

ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ, ημ ζπήια ημοξ, ηζξ δζαζηάζεζξ ημοξ ηθπ πνέπεζ κα 

ελαζθαθίγμοκ ηζξ ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή εενιζηήξ δζαπεναηυηδηαξ Κ πμο επζαάθθεζ μ 

ηακμκζζιυξ εενιμιυκςζδξ. Ακ απαζηείηαζ κα αολδεεί μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ πνμζηίεεηαζ 

ιμκςηζηυ οθζηυ πμο ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ είκαζ εη ηαηαζηεοήξ εκζςιαηςιέκμ ζημ 

εενιμιμκςηζηυ ημφαθμ. Ζ ηαηαζηεοή ειθακίγεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα αθθά εα πνέπεζ 

κα ελαζθαθίγεηαζ ιε ζςζηή ηαηαζηεοή ηςκ επζπνζζιάηςκ ή ζςζηή ζηεβακυηδηα χζηε 

κα ιδκ οβναίκεηαζ δ ιάγα ηςκ εενιμιμκςηζηχκ ημφαθςκ. 

Γ. Θενιμιυκςζδ ζημκ πονήκα ιεηαλφ δφμ ημίπςκ 

Απμηεθεί ιέεμδμ ημπμεέηδζδξ εενιμιυκςζδξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ πμθφ ζηδκ πχνα 

ιαξ. οκήεςξ, ημ ιμκςηζηυ οθζηυ ημπμεεηείηαζ ιεηαλφ δφμ δνμιζηχκ ημίπςκ ηαζ αοηυ 

ίζςξ απμηεθεί ημ ηφνζμ ιεζμκέηηδια ηδξ ιεευδμο. Δλαζθαθίγεηαζ δδθαδή, δ 

εενιμιυκςζδ αθθά δεκ είκαζ αέααζμ υηζ ελαζθαθίγεηαζ επανηχξ ηαζ δ ζηαηζηή ακημπή 

ημο ζοζηήιαημξ ηαζ ζδζαίηενα δ ακημπή πμο απαζηείηαζ απυ ημκ ακηζζεζζιζηυ 

ηακμκζζιυ. Ζ ηαηαζηεοή αοημφ ημο ηφπμο εενιμιυκςζδξ έπεζ πενζεχνζα αεθηίςζδξ 

έζης ηαζ ακ δδιζμονβδεμφκ ζηδκ πεζνυηενδ πενίπηςζδ εενιμβέθονεξ απυ ηδκ 

ηαηαζηεοή ηςκ ζεκάγ. [132] 

8.8.2 Ηδζυηδηεξ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ 

οκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ: 

Ο ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ δεκ είκαζ ζηαεενυ ιέβεεμξ, αθθά ιζα βναιιζηή 

ζοκάνηδζδ πμο αολάκεηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ εενιμηναζία. οκήεςξ, παναηηδνίγεηαζ 

απυ ιζα ιέζδ ηζιή. Ζ εενιζηή αβςβζιυηδηα επδνεάγεηαζ ανκδηζηά απυ ηδκ οβναζία, 
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βεβμκυξ πμο ελδβείηαζ εφημθα ακ ζηεθημφιε υηζ δ εενιζηή αβςβζιυηδηα ημο κενμφ 

είκαζ 0,57 W/mk, δδθαδή πμθφ ιεβαθφηενδ απυ αοηή ημο αηίκδημο, λδνμφ αένα. Οζ 

ηζιέξ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ πμο δίκμκηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ εηαζνείεξ 

ζζπφμοκ ζοκήεςξ ιε ιζα ακμπή 5-10% ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο οθζημφ. Ζ πνμζαφλδζδ 

αοηή θαιαάκεηαζ οπυρδ ηδξ θάεδ ιεηνήζεςκ ηαζ ηδκ ακμιμζμιμνθία ηςκ 

πενζζζυηενςκ ιμκςηζηχκ. ηδκ πνάλδ, ζηζξ ηαηαζηεοέξ, ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά 

απμννμθμφκ οβναζία πανά ηδ πνήζδ θνάβιαημξ οδναηιχκ. Δπίζδξ, θυβς ηςκ 

ζδζμηήηςκ ημοξ ηαζ ημο ηνυπμο ηαηαζηεοήξ ημοξ ηα πενζζζυηενα ιμκςηζηά οθζηά 

βενκάκε ελαζηίαξ ιδπακζηχκ αθθδθελανηήζεςκ ηαζ εενιμηναζζχκ αθθαβχκ. Έηζζ, 

αθθμζχκεηαζ δ ανπζηή ζζμννμπία ηςκ ζηενεχκ ηαζ ηςκ αένζςκ ζοζηαηζηχκ. Πανά ηζξ 

ένεοκεξ πμο βίκμκηαζ ζημκ ημιέα αοηυκ μζ ιδπακζζιμί βήνακζδξ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ 

οθζηχκ παναιέκμοκ ζε ιεβάθμ ιένμξ άβκςζημζ. Αοηυ πμο είκαζ ζίβμονμ είκαζ υηζ μ 

ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ πάκημηε αολάκεηαζ ηαζ πμηέ δε ιεζχκεηαζ. 

 

Ο ζοκηεθεζηήξ ακηίζηαζδξ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ (ι): 

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά πνέπεζ κα είκαζ ηαζ κα παναιέκμοκ 

ζηεβκά. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ εοημθυηενα υζμ ιεβαθφηενδ ακηίζηαζδ πανμοζζάγεζ έκα 

οθζηυ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ ηαζ ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ αδζάζηαημ ζοκηεθεζηή 

ακηίζηαζδξ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ ι. μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ είκαζ ζπεηζηυ ιέβεεμξ 

αδζάζηαημ ηαζ δίκεζ ηαηά πυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ακηίζηαζδ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ 

εκυξ ζηνχιαημξ ημο οθζημφ ζε ζπέζδ πνμξ ημ ζηνχια αένα ίζμο πάπμοξ. Όζμ 

ιζηνυηενμξ, θμζπυκ, είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ αοηυξ ηυζμ πζμ εοαίζεδημ είκαζ έκα οθζηυ ζηδκ 

οβναζία. 

 

Ζ ιδπακζηή ακημπή: 

Ζ ιδπακζηή ακημπή πμο απαζηείηαζ βζα ιζα ηαηαζηεοή πνμζδζμνίγεζ ημ ζφζηδια 

εενιμιυκςζδξ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί. Έηζζ, οθζηά ιε ιεβάθδ ιδπακζηή ακημπή 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ αοημθενυιεκα, αθθά ιε ιζηνυηενδ ακημπή ιπμνμφκ 

κα ιπμοκ ζε έκα θένμκ πθέβια ηαζ άθθα ιε πμθφ ιζηνή ςξ οθζηά πθήνςζδξ. Ζ ακημπή 

ζε ζοιπίεζδ είκαζ έκα ηαεμνζζηζηυ ιέβεεμξ ζηζξ εενιμιμκχζεζξ δαπέδςκ. Δδχ πνέπεζ 

κα ζδιεζςεεί υηζ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ είκαζ πνήζζιδ ηαζ δ βκχζδ ηςκ εκδζάιεζςκ 

παναιμνθχζεςκ ιέπνζ ηδ εναφζδ απυ ιενζηέξ θμνηίζεζξ, πμο δεκ ηαηαζηνέθμοκ ημ 

οθζηυ αθθά ιπμνμφκ κα δδιζμονβήζμοκ οπεναμθζηέξ ηαηαπμκήζεζξ ζε θένμκηα 

ζημζπεία ή επεκδφζεζξ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ πνεζάγμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ακημπή 

ζε ηάιρδ ή ζε εθεθηοζιυ. Αοηυ απαζηείηαζ ζδζαίηενα ζε εζςηενζηέξ εενιμιμκχζεζξ 

μνυθςκ ιε ιεβάθα ακμίβιαηα ή ζε αοημθενυιεκεξ ηαηαζηεοέξ πμο ηαηαπμκμφκηαζ απυ 

ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 

 

Ζ ζηαεενυηδηα ζηζξ δζαζηάζεζξ: 

ε εενιμιμκςηζηέξ πθάηεξ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε εενιζηέξ δζενβαζίεξ ιπμνμφκ κα 

δζαθμνμπμζδεμφκ μζ μκμιαζηζηέξ δζαζηάζεζξ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ρφλδξ ηαζ δ 

ηαηάζηαζδ κα επζδεζκςεεί ελαζηίαξ ηδξ βήνακζδξ. Αοηυ ιπμνεί κα απμθεοπεεί ιε 

ηεπκζηή βήνακζδ ηαηά ηδ θάζδ ηδξ παναβςβήξ έηζζ χζηε κα ζηαεενμπμζδεμφκ μζ 

δζαζηάζεζξ. Μεβάθεξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ιζα αλζυθμβδ 
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βναιιζηή ζοννίηκςζδ ζε υθα ηα ζηενεά ιμκςηζηά οθζηά. Σέθμξ, μνζζιέκα 

εενιμιμκςηζηά οθζηά έπμοκ ιεβάθμοξ ζοκηεθεζηέξ δζαζημθήξ, ημοξ μπμίμοξ πνέπεζ κα 

θάαεζ οπυρδ ημο μ ηαηαζηεοαζηήξ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζδ. Αηυιδ, πνέπεζ κα εθέβπμκηαζ 

ηαζ μζ ακημπέξ πμο ιπμνεί κα ειθακίγμοκ μζ δζαζηάζεζξ χζηε κα εθέβπεηαζ δ 

ζοιπενζθμνά ημοξ. 

 

Ζ ακηίζηαζδ ζηδ θςηζά: 

Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ζηδ θςηζά ιπμνεί κα έπεζ άιεζεξ 

μζημκμιζηέξ επζπηχζεζξ. Γεκζηά, πανά ημ αολδιέκμ ηυζημξ ημοξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ υθμ 

ηαζ πενζζζυηενμ εενιμιμκςηζηά οθζηά πμο δεκ ακαθθέβμκηαζ ή ημοθάπζζημκ δφζημθα 

ή ιέηνζα ακαθθεβυιεκα. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί πςξ ηδκ ηαθφηενδ ζοιπενζθμνά ζηδ 

θςηζά ειθακίγμοκ ημ αθνχδεξ βοαθί, ηα ζκχδδ οθζηά, μ πενθίηδξ ηθπ. 

 

Σμ εζδζηυ αάνμξ: 

Σμ εζδζηυ αάνμξ απμηεθεί ιζα αηυιδ πνήζζιδ ζδζυηδηα αηυιδ ηαζ ζηδκ ίδζα ηαηδβμνία 

οθζηχκ ιπμνεί έκα εθαθνυηενμ οθζηυ κα έπεζ πεζνυηενεξ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ απυ 

αανφηενμ επεζδή έπεζ ιεβαθφηενεξ ηαζ ποηκυηενεξ ηορέθεξ. [132] 

8.8.3 Οζημθμβζηά εενιμιμκςηζηά οθζηά 

Καηανπάξ μζημθμβζηά εεςνμφκηαζ εηείκα ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά, πμο ηαθφπημοκ ηα 

ελήξ ηνζηήνζα: 

 Γεκ απαζημφκ ιεβάθδ εκένβεζα βζα ηδκ παναβςβή ημοξ 

 Δίκαζ ακαηοηθχζζια 

 Γε ιμθφκμοκ ημ πενζαάθθμκ ηαηά ηδ δζάνηεζα παναβςβήξ ημοξ 

 Γεκ πενζέπμοκ ημλζημφξ/ηανηζκμβυκμοξ νφπμοξ, επζηίκδοκμοξ βζα ηδκ οβεία ημο 

ακενχπμο ηαζ δεκ εηθφμοκ ηέημζμοξ νφπμοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα εθανιμβήξ ημοξ 

ηαζ ιέπνζ ηδκ ηαηαζηνμθή ημοξ 

Πμζυηδηα δμιζηχκ οθζηχκ 

Παναηάης δίκεηαζ πίκαηαξ ιε ηα πζμ βκςζηά δμιζηά οθζηά ηαζ ηζξ ζδζυηδηέξ ημοξ. 

ΤΛΗΚΟ 
Α Β Γ Γ Δ Σ Ε Ζ Θ Η ΗΑ ΗΒ ΗΓ ΗΓ ΗΔ ΗΕ Μέζμξ υνμξ 

ΞΤΛΟ 
3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΦΔΛΛΟ 
3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΑΡΓΗΛΟ 
3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΚΔΡΗ ΜΔΛΗΑ 
3 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ΣΟΤΒΛΟ 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 - 2,5 
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ΑΒΔΣΟΚΟΝΗΑΜΑ 2 2 3 2 3 3 1 2 - 2 3 2 2 3 2 - 2,3 

ΦΤΗΚΟ ΛΗΝΔΛΑΗΟ 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 - 2,3 

ΣΗΜΔΝΣΟ ΣΤΠΟΤ 

PORTLAND 
1 0 2 1 0 3 1 2 - 1 2 0 1 3 1 - 1,3 

ΠΛΑΚΑ ΑΜΗΑΝΣΟΤ 1 0 0 1 1 - 2 2 0 1 2 3 - 3 1 0 1,2 

ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΓΤΦΟ 0 0 0 1 0 - 1 2 0 2 2 3 - 3 1 0 1,1 

ΓΤΑΛΗ 0 1 1 0 3 0 0 0 - 0 0 3 0 3 3 - 1 

ΑΦΑΛΣΟΠΑΝΟ 1 0 1 1 3 3 - - 0 0 0 - - 0 0 - 0,8 

ΠΟΛΤΔΣΔΡΑ 0 0 0 0 3 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0,8 

PVC 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0,6 

ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΚΟΛΛΑ 0 0 0 0 3 0 - - 0 0 0 0 0 3 0 0 0,4 

ΒΔΣΑΝΑΜΔ 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0,4 

ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΒΔΡΝΗΚΗ 0 0 0 0 3 0 - - - 0 0 - 0 0 0 - 0,3 

Πίκαηαξ 8.3: Ηδζυηδηεξ ηςκ πζμ βκςζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ [139] 

Δνιδκεία ημο πίκαηα: 

Α= Πδβή πνμέθεοζδξ 

Β= Βζμθμβζηή δζάνηεζα γςήξ 

Γ= Οζημθμβζηή ζοιααηυηδηα 

Γ= Καηακάθςζδ εκένβεζαξ 

Δ= Καηακάθςζδ εκένβεζαξ 

Σ= Ζθεηηνζηέξ ζδζυηδηεξ 

Ε= Θενιζηέξ ζδζυηδηεξ 

Ζ= Αημοζηζηέξ ζδζυηδηεξ 

Θ= Ακηίζηαζδ ζηα ιζηνμηφιαηα 

Η= Γζαπκμή 

ΗΑ= Τβναζία/πνυκμξ ζοβηέκηνςζδξ 

ΗΒ= Αθμιμίςζδ 

ΗΓ= Σμλζηέξ πηδηζηέξ μοζίεξ 

ΗΓ= Οζιέξ 

ΗΔ= Σεζη ακηίζηαζδξ ημο δένιαημξ (ohms) 

ΗΕ= Βζμθμβζηυ ηεζη 

 

Βαειμθμβία: 

0= Να απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ημο 



 

[171] 
 

1= Γε ζοκίζηαηαζ 

2= Αιθίαμθδ πνήζδ 

3= οκίζηαηαζ δ πνήζδ ημο 

 

8.8.4 Θενιμιμκςηζηά οθζηά ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά                                                            

 

1.Δλδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ:  

 Πνμένπεηαζ απυ ιδ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ (οδνμβμκακεναηεξ). 

 Γηνίγα εκένβεζα (εκενβμαυνμξ δ παναβςβή ηδξ) 450 KWh/ι³ εχξ 850 KWh/ι³ 

 Μυθοκζδ: Γζαθοβή ημλζηχκ πηδηζηχκ αενίςκ ζημ πενζαάθθμκ, υπςξ CFC 

(πθςνμθεμνάκεναηεξ) ηαζ πεκηακίμο (ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζημζαάδα ημο υγμκημξ 

ηαζ εκζζπφμοκ ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο). 

 Μδ ακαηοηθχζζιδ 

 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: Γζαθοβή ζηονεκίμο ζηδκ αηιυζθαζνα (μοζία 

κεονμημλζηή, πμο εκμπμπμζείηαζ βζα ηανηζκμβεκέζεζξ). ε πενίπηςζδ θςηζάξ, 

παναβςβή ημλζηχκ ανςιζμφπςκ αενίςκ, ελαζηίαξ ηςκ μοζζχκ πμο πενζέπεζ βζα 

ηδκ ηαεοζηένδζδ εηδήθςζδξ πονηαβζάξ. Ακάπηολδ ζζπονχκ δθεηηνμζηαηζηχκ 

πεδίςκ. Καιία δοκαηυηδηα δζαπκμήξ ημο ηηζνίμο. 

2. Πμθομονεεάκδ  

 Πνμένπεηαζ απυ ιδ ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ. 

 Γηνίγα εκένβεζα: 1.000 KWh/ι³ εχξ ηαζ 1.200 KWh/ι³ 

 Οζ HCFC πμο ακηζηαηέζηδζακ ηα CFC εκμπμπμζμφκηαζ, επίζδξ, βζα ηδκ 

ηαηαζηνμθή ηδξ ζημζαάδαξ ημο υγμκημξ 

 Μδ ακαηοηθχζζιδ 

 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: μζ ζζμηοακάηεξ πμο πνμένπμκηαζ απυ ιζα ζφκεεηδ 

δζαδζηαζία παναβςβήξ ιε αάζδ ημ πθχνζμ, απεθεοεενχκμοκ ζημ πενζαάθθμκ 

ζημ πενζαάθθμκ (εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ ημο ηηζνίμο) αιίκεξ, μοζίεξ 

ζδζαίηενα επζηίκδοκεξ βζα ημοξ ακενχπμοξ. ε πενίπηςζδ δε πονηαβζάξ 

πανάβεηαζ ηοάκζμ, μοζία θμαενά ημλζηή. 

 Καιία δοκαηυηδηα δζαπκμήξ ημο ηηζνίμο. 

3.Ταθμαάιααηαξ/πεηνμαάιααηαξ 

 Μδ ακακεχζζια (εηηυξ ηδξ φαθμο) πμο πνμένπμκηαζ, υιςξ, απυ οθζηά ζε 

αθεμκία ζηδ θφζδ (άιιμξ, ααζάθηδξ ηθπ) 

 Γηνίγα εκένβεζα: 150 KWh/ι³  εχξ 250 KWh/ι³   

 Κφνζα ιυθοκζδ: ιυκμ ζηζξ ιμκάδεξ παναβςβήξ (θυβς ημο δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα) ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιεηαθμνάξ ημοξ 

 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: ημ I.A.R.C. (δζεεκέξ ηέκηνμ βζα ηδκ ένεοκα ημο 

ηανηίκμο) πμο οπάβεηαζ ζημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, ηα ηαηαηάζζεζ 

ζηα εκ δοκάιεζ ηανηζκμβυκα οθζηά πμο επζδνμφκ ζημκ άκενςπμ ιέζς ηδξ 
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ακαπκεοζηζηήξ μδμφ. ε ακηίεεζδ ιε ηζξ ίκεξ αιζάκημο, μζ ίκεξ ηςκ οθζηχκ 

αοηχκ δε δζαπςνίγμκηαζ ηαηά ημ ιήημξ ημοξ, αθθά ζπάκε ηάεεηα ζηδ ιάγα 

ημοξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημ I.A.R.C. δ επζηζκδοκυηδηά ημοξ έβηεζηαζ ζηζξ 

δζαζηάζεζξ ημοξ (ιήημξ ακχηενμ ςκ 5micron ηαζ δζάιεηνμξ ιζηνυηενδ ηςκ 

3micron). ηδ Γενιακία απαβμνεφηδηε δ πνήζδ ημοξ ζε δδιυζζα ηηήνζα ηαζ 

ζηα ιζηνυηενα ένβα επζηνέπεηαζ ιυκμ υηακ ζηεβακμπμζδεμφκ απυθοηα. Σμ 

I.A.R.C. επζζδιαίκεζ, επίζδξ, ημκ ηίκδοκμ ακαπκεοζηζηχκ ιμθφκζεςκ, 

θανοββίηζδςκ, θανοββίηζδςκ ηθπ ζε πχνεξ υπμο εθανιυγμκηαζ αοηά ηα οθζηά. 

Αηυιδ, μζ ζοκδεηζηέξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ πμο έπμοκ αάζδ ηδ 

θμνιυθδ ηαζ ηδκ μονία, απεθεοεενχκμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ημλζηήξ 

θμνιαθδεΰδδξ  

4.Πενθίηδξ 

 Μδ ακακεχζζιδ πδβή, ιε ιεβάθδ δζαεεζζιυηδηα ζηδ θφζδ. 

 Γηνίγα εκένβεζα: 230 KWh/ι³   

 Μενζηή ακαηφηθςζή ημο 

 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: μ πενθίηδξ (δθαζζηεζαηήξ πνμέθεοζδξ), δεκ 

απεθεοεενχκεζ ημλζηέξ μοζίεξ ηαηά ηδ πνδζζιμπμίδζή ημο 

 Πνμζμπή ζηδκ πνδζζιμπμίδζή ημο ζε ζφκεεηεξ ηαηαζηεοέξ ιε ζζθζηυκεξ ηαζ 

πμθομονεεάκδ. 

 Δπίζδξ, ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ δεκ απεθεοεενχκεζ ημλζηά αένζα 

 Γεκζηά, πνμηείκεηαζ ζακ έκα ηαθυ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ 

5. Σμ Δναηθίη (Hraklith) 

 Απμδεηηυ οθζηυ 

 Απμηεθείηαζ ηονίςξ απυ λοθυιαθθμ 

 Γηνίγα εκένβεζα: απαζηεί θζβυηενδ (αθθά πανυθα αοηά ανηεηή) εκένβεζα βζα 

ηδκ παναβςβή ημο, ιζηνυηενδ πάκηςξ ηςκ άθθςκ οθζηχκ. 

 Ζ Δθθάδα είκαζ πχνα παναβςβυξ ιαβκδζίμο. 

 Δφημθα ακαηοηθχζζιμ 

 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: υθα ηα οθζηά ζηα μπμία ακήηεζ ηαζ ημ Δναηθίη δεκ 

πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα βζα ηδκ οβεία ηςκ ηαημίηςκ εκυξ ηηζνίμο. 

Καίβμκηαζ δφζημθα ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ ηαζ δεκ απεθεοεενχκμοκ ημλζηέξ 

μοζίεξ. Πανμοζζάγμοκ ιζηνή, υιςξ, αβςβζιυηδηα ζηα δθεηηνζηά πεδία, 

ελαζηίαξ ημο ηζζιέκημο. 

ηδκ Δονχπδ ανίζημοιε 3 οθζηά: ημ Heraklith, ημ Fibralith ηαζ ημ Eco-lith. ηδκ 

Δθθάδα, δοζηοπχξ, έπμοιε ιυκμ ημ πνχημ. 

 

6.Ο δζμβηςιέκμξ θεθθυξ 

 Ακακεχζζιδ πδβή 



 

[173] 
 

 Γηνίγα εκένβεζα: παιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδκ παναβςβή ημο 80 εχξ 

90 KWh/ι³   

 Ακαηοηθχζζιμ ηαηά 100% 

 Δπζπηχζεζξ ζηδκ οβεία: απυθοηα θζθζηυ ηαζ οβζεζκυ. Πνμζμπή, υιςξ, βζαηί 

ηάπμζμζ ηαηαζηεοαζηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηαηά ηδκ ημπμεέηδζή ημο, ζοκεεηζηέξ 

ηυθθεξ, πμο πενζέπμοκ θμνιαθδεΰδδ.  

 Σμ ιεζμκέηηδιά ημο είκαζ πςξ είκαζ ανηεηά πζμ αηνζαυ απυ υθα ηα άθθα οθζηά 

Σέθμξ, ακαθένμκηαζ 5 ελαίνεηα ηαζ μζημθμβζηά εενιμιμκςηζηά οθζηά, ηα μπμία ανίζηεζ 

ηακείξ ζε υθεξ ηζξ Δονςπασηέξ πχνεξ υπζ υιςξ ζηδκ Δθθάδα: 

 Λζκανυιαθθμ 

 Ρμθυ απυ ίκεξ ημηημθμίκζηα 

 Μμκςηζηυ οθζηυ απυ οπμθείιιαηα (ηφπμο ISO COTTON) 

 Σγίαα (ζε θφθθα ηαζ θςνίδεξ) 

 Γζμβηςιέκδ (ζε ηυηημοξ) άνβζθμξ 

Καζ ηα πέκηε αοηά οθζηά ημζηίγμοκ εθάπζζηα, είκαζ 100% ακαηοηθχζζια ηαζ θζθζηά 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ. Δπίζδξ, δ Δθθάδα δζαεέηεζ θζκάνζ, ααιαάηζ ηαζ 

άνβζθμ. Χζηυζμ, δε δζαεέηεζ ηδκ ηαηάθθδθδ αβμνά ηαζ εκδιενςιέκμοξ ιδπακζημφξ. 

[132] 

 

8.9 Κνζηήνζα επζθμβήξ δμιζηχκ οθζηχκ 
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Πίκαηαξ 8.4: Κνζηήνζα επζθμβήξ δμιζηχκ οθζηχκ [138] 

Ο παναπάκς πίκαηαξ δίκεζ εκδεζηηζηά ηα ηνζηήνζα επζθμβήξ δζαθυνςκ δμιζηχκ 

πνμσυκηςκ αάζεζ ηδξ ιεεμδμθμβίαξ «Πενζααθθμκηζηήξ Πνμηίιδζδξ», δ μπμία 

εθανιυγεηαζ ιε επζηοπία ζε πμθθέξ εονςπασηέξ πχνεξ πμο επζθέβμοκ ηαζ πνμςεμφκ ηδκ 

μζημθμβζηή δυιδζδ. Ζ ιεεμδμθμβία αοηή ααζίγεηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ οθζηχκ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδ ααειμκυιδζή ημοξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ μνζζιέκμοξ πανάβμκηεξ, 

ςθδκχζεζξ 

κενμφ 

Πμθοπνμποθέκ

ζμ (ΡΡ) 

 

Πμθοαζεοθέκζμ 

(ΡΔ) 

 

Πμθοαμοηοθέκ

ζμ 

 παθηυξ - 

Δλςηενζηέξ 

πυνηεξ 

Πζζημπμζδιέκδ

ακεεηηζηή 

λοθεία 

αεζθμνζηήξ 
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Ξοθεία 
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Μδ 
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έηζζ χζηε κα επζηεοπεεί έκα είδμξ πενζααθθμκηζηήξ ηαηάηαλδξ. Μενζηά απυ ηα ηνζηήνζα 

αοηά είκαζ ηα ελήξ: 

 Ζ ζπακζυηδηα ηςκ πνχηςκ οθχκ 

 Ζ μζημθμβζηή επίπηςζδ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ελυνολδ ηαζ ηδκ παναβςβή ηςκ 

πνχηςκ οθχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ηζξ εηπμιπέξ νφπςκ ηαηά ηδκ παναβςβζηή 

δζαδζηαζία 

 Ζ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ζε υθα ηα ζηάδζα (ελυνολδ, επελενβαζία, 

ιεηαθμνά) 

 Ζ ηαηακάθςζδ κενμφ 

 Ζ πνήζδ ή έηθοζδ μοζζχκ επζαθααχκ ηυζμ βζα ηδ ακενχπζκδ οβεία, υζμ ηαζ 

βζα ημ πενζαάθθμκ (π.π. έηθοζδ ημλζηχκ μοζζχκ) 

 Ζ πνυηθδζδ δπμνφπακζδξ ή δοζάνεζηςκ μζιχκ. [132] 

 

8.10 Δπζθμβή δμιζηχκ οθζηχκ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ 

Έπεζηα απυ ζφβηνζζδ ηςκ παναπάκς οθζηχκ, ηαηαθήλαιε ζηδκ επζθμβή αοηχκ πμο ιαξ 

δίκμοκ υζμ ημ δοκαηυκ θζβυηενεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, είκαζ 

απμηεθεζιαηζηά αθθά ηαζ δίκμοκ έκα απμηέθεζια ορδθήξ αζζεδηζηήξ.  

Φένςκ μνβακζζιυξ 

Γζα ηδκ ηαηαζηεοή ημο θένμκημξ μνβακζζιμφ (πθάηεξ, δμηάνζα, οπμζηοθχιαηα, 

ηθζιαημζηάζζα) επζθέλαιε ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια (C 25/30) ςξ έκα οθζηυ ορδθήξ 

ζηαηζηήξ ακημπήξ πμο ακηαπμηνίκεηαζ ζηδ ζεζζιζηυηδηα ηδξ Δθθαδζηήξ πενζμπήξ ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα ημο Γήιμο Παθαζμφ Φαθήνμο ιε Εχκδ εζζιζηήξ Δπζηζκδοκυηδηαξ Η . 

Δπζπθέμκ, πανυηζ πενζέπεζ ιεβάθδ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα, πνδζζιμπμζήζαιε ςξ οθζηυ 

υπθζζδξ ημο ζηονμδέιαημξ πάθοαα πμζυηδηαξ Β500C. ε ηάεε πενίπηςζδ έβζκε έθεβπμξ 

απμθοβήξ εκζςιάηςζδξ μοζζχκ επζαθααχκ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία, υπςξ μ αιίακημξ.  

Θενιμιυκςζδ 

Γζα ηδ ιυκςζδ ηςκ ημίπςκ επζθέλαιε δζμβηςιέκμ θεθθυ πανά ημ ορδθυ ηυζημξ ημο ζε 

ζπέζδ ιε ηα άθθα εενιμιμκςηζηά οθζηά, ηαεχξ είκαζ ιζα ακακεχζζιδ πδβή, ιε παιδθή 

ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδκ παναβςβή ημο, ακαηοηθχζζιμ ηαζ ηέθμξ απμηεθεί ιία 

απυθοηα θζθζηή ηαζ οβζεζκή θφζδ βζα ημκ άκενςπμ.  

 
Δζηυκα 8.5: Μυκςζδ ημίπμο [140] 
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Γζα ηδ ιυκςζδ ημο δχιαημξ πνδζζιμπμζήζαιε ηδ οιααηζηή ηεπκζηή ιυκςζδξ, δ μπμία 

εθανιυγεηαζ ζοκήεςξ ζε επίπεδα ή ιε ιζηνή ηθίζδ δχιαηα.. φιθςκα ιε ηδ ιέεμδμ 

αοηή δ ζηεβακμπμίδζδ, δ μπμία ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ βίκεηαζ ιε έκα αζθαθηυπακμ 

ανίζηεηαζ πάκς απυ ηδ εενιμιυκςζδ. Χξ ηεθζηή ζηνχζδ έπμοιε θοηά ζε ηάπμζμοξ 

μνυθμοξ ηαζ ζημκ ηεθεοηαίμ υνμθμ ςξ ηεθεοηαία ζηνχζδ έπμοιε επζθέλεζ 

ηζζιεκημημκία, πάκς ζηδκ μπμία ημπμεεημφκηαζ ηα θςημαμθηαζηά. [141] 

 

 
 

Δζηυκα 8.6: Μυκςζδ ααημφ δχιαημξ [142] 

(Παναηίεεκηαζ ηαζ μζ θεπημιένεζεξ ημο δχιαημξ ηαζ ηδξ ημζπμπμζίαξ ζε ιμνθή AutoCAD ζημ Πανάνηδια 

Β.) 

 

Κμοθχιαηα 

Σα ελςηενζηά ημοθχιαηα επζθέλαιε  κα είκαζ ιεηαθθζηά ηαζ ζοβηεηνζιέκα απυ 

αθμοιίκζμ. Σμ αθμοιίκζμ ίζςξ απμηεθεί ιζα εκενβμαυνα θφζδ ιε ανηεηέξ εηπμιπέξ CO2 

ηαηά ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβήξ ημο, υιςξ ηαείζηαηαζ ημ πθέμκ ζίβμονμ ηαζ απμδμηζηυ 

οθζηυ βζα ηδκ απμθοβή εενιμβεθονχκ ηαζ βζα ηδκ αενμζηεβακυηδηα ηςκ ημοθςιάηςκ. 

Σα εζςηενζηά ημοθχιαηα εα είκαζ απυ λφθμ. 

 

Σμ λφθμ ηαζ ημ ιάνιανμ ζηδκ ηαηαζηεοή 

Απυ λφθμ, υπςξ έπεζ ήδδ ακαθενεεί, εα είκαζ ηαζ μζ πένβημθεξ ζημκ ελςηενζηυ πχνμ 

ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ. Ζ πένβημθα αοηή εα ηαηαζηεοαζηεί ιε ζημπυ κα 

ζηζάγμκηαζ επανηχξ μζ πεθάηεξ ζημκ ελςηενζηυ πχνμ ηδξ αίεμοζαξ ζοκεδνζάζεςκ 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζε αοηυκ ηδξ πζζίκαξ. Σμ λφθμ πμο εα πνδζζιμπμζδεεί, εα είκαζ 

πμζυηδηαξ ΗΗ (ηαζηακζά, δνφξ) δ μπμία ανίζηεηαζ ζηδκ Δονχπδ ηαζ ιάθζζηα ζηδκ 

Δθθάδα ηαζ δεκ πνεζαζηεί κα εζζαπεεί απυ ηάπμζα ιαηνζκή πχνα ιε ιεβάθεξ εηπμιπέξ 

ηαηά ηδκ ιεηαθμνά ηδξ. Αηυιδ λφθζκμ πάηςια εα δζαεέημοκ μζ πχνμζ ηδξ αίεμοζαξ 

ζοκεδνζάζεςξ ηαζ ημο θμοαβζέ. Ζ λοθεία πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ζημ ζφκμθμ ηδξ εα 

είκαζ απυ ζκμζακίδεξ ηθάζδξ Δ1 ιε παιδθέξ εηπμιπέξ θμνιαθδετδχκ. Σέθμξ, δ 

εζςηενζηή ζηάθα ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ υπςξ ηαζ μζ πχνμζ ημο εζηζαημνίμο, ηδξ 

νεζερζυκ ηαζ ημο ζαθμκζμφ εα έπμοκ επέκδοζδ απυ ιάνιανμ ημ μπμίμ απμηεθεί έκα 

θοζζηυ οθζηυ ηαζ δ ιεηαθμνά ημο έβζκε απυ θαημιεία εκηυξ ημο Ν. Αηηζηήξ.  
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Υνχιαηα-Κμκζάιαηα 

Όπςξ ήδδ ακαθένεδηε επζθέλαιε θοζζηά πνχιαηα βζα ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, 

ιζηνυηενδ παναβςβή νφπςκ, θζβυηενμ αηάεανημ κενυ ηαζ ιζηνυηενεξ εηπμιπέξ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Αηυιδ, πνδζζιμπμζήζαιε ςξ μζημθμβζηυ ημκίαια ημ 

ηεναιάθεονμ, αολάκμκηαξ ηδκ ακημπή ημο ζμαά ηαζ δίκμκηαξ θοζζηυ πνχια ζηδ 

ελςηενζηή ηαηαζηεοή. 

 

Δπίζδξ, έβζκε πνήζδ ακαηοηθμφιεκμο μδμζηνχιαημξ ηαζ ζηονμδέιαημξ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ηςκ δνυιςκ ηοηθμθμνία ηςκ μπδιάηςκ ζημκ πνμαφθζμ πχνμ ημο 

λεκμδμπείμο αθθά ηαζ ζημοξ πχνμοξ ζηάειεοζδξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9: O ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΜΔ 

ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Ζ εκένβεζα είκαζ άιεζα ζοκδεδειέκδ ιε ηάεε πηοπή ηδξ γςήξ ημο ακενχπμο. Δίκαζ 

απαναίηδηδ βζα ηδ εένιακζδ, ημ δνμζζζιυ, ημ θςηζζιυ ηςκ πχνςκ δζααίςζδξ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ βζα ημ ιαβείνεια ηαζ ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ ηνμθήξ. Ζ εκένβεζα ηνμθμδμηεί 

αηυια, ηα ιέζα ιεηαηίκδζδξ, ηζξ αζμιδπακίεξ, ημοξ πχνμοξ ενβαζίαξ ηαζ βεκζηά υθμοξ 

ημοξ ημιείξ ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ. Έηζζ, θμζπυκ, δ εκένβεζα είκαζ απαναίηδηδ 

ηαζ βζα ιζα λεκμδμπεζαηή ιμκάδα. 

ηζξ ιένεξ ιαξ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ πνμένπεηαζ απυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ, υπςξ μ θζβκίηδξ, ημ πεηνέθαζμ ηαζ ημ θοζζηυ αένζμ, ηα μπμία 

απμηεθμφκ άθεμκεξ, άιεζα δζαεέζζιεξ ηαζ ζοκεπχξ ζπεηζηά θεδκέξ πδβέξ εκένβεζαξ. 

Σμ πνυαθδια, υιςξ, είκαζ μζ ορδθμί νοειμί ακάπηολδξ ηςκ πςνχκ ηαζ δ μθμέκα ηαζ 

αολακυιεκδ εκενβεζαηή γήηδζδ. Ζ εκηαηζηή εηιεηάθθεοζδ ηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ εα 

πανμοζζάζεζ ιζα ζεζνά απυ πνμηθήζεζξ ηαζ πνμαθήιαηα ζημκ άκενςπμ ηαζ αοηυξ εα 

πνέπεζ κα ηα ακηζιεηςπίζεζ. Σα ηονζυηενα απυ αοηά ηα πνμαθήιαηα έπμοκ ανπίζεζ ήδδ 

κα δζαθαίκμκηαζ ζημκ μνίγμκηα ηαζ δεκ είκαζ άθθα απυ ημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο, 

δ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ ηαζ δ ιείςζδ ηςκ απμεειάηςκ μνοηηχκ ηαοζίιςκ. Έηζζ, 

ένπμκηαζ μζ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ, θζθζηέξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ κα δχζμοκ ηδ 

θφζδ ζηδ πενζααθθμκηζηή νφπακζδ απυ ηα ζοιααηζημφξ εκενβεζαημφξ πυνμοξ.  

 

9.1 Ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ  

Οζ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ (ΑΠΔ) είκαζ πδβέξ ηα απμεέιαηα ηςκ μπμίςκ 

ακακεχκμκηαζ θοζζηά, ηαζ μζ μπμίεξ ζοκεπχξ εεςνμφκηαζ πναηηζηά ακελάκηθδηεξ. Ζ 

ζδιαζία ημοξ βζα ηδ αζςζζιυηδηα ημο πθακήηδ έπεζ πθέμκ ζοκεζδδημπμζδεεί εονέςξ. 

Παναβςβή Ζθεηηνζηήξ Δκένβεζαξ απυ ΑΠΔ είκαζ δ Ζθεηηνζηή Δκένβεζα δ πνμενπυιεκδ 

απυ: 

 Σδκ εηιεηάθθεοζδ Αζμθζηήξ ή Ζθζαηήξ Δκένβεζαξ ή Βζμιάγαξ ή Βζμαενίμο. 

 Σδκ εηιεηάθθεοζδ Γεςεενιζηήξ Δκένβεζαξ, εθυζμκ ημ δζηαίςια 

εηιεηάθθεοζδξ ημο ζπεηζημφ Γεςεενιζημφ Γοκαιζημφ έπεζ παναπςνδεεί ζημκ 

εκδζαθενυιεκμ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ ηάεε θμνά δζαηάλεζξ. 

 Σδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ Δκένβεζαξ απυ ηδκ Θάθαζζα. 

 Σδκ εηιεηάθθεοζδ Τδάηζκμο Γοκαιζημφ ιε Μζηνμφξ Τδνμδθεηηνζημφξ 

ηαειμφξ ιέπνζ 10 MW. 

 οκδοαζιυ ηςκ ακςηένς. 

 Σδ οιπαναβςβή, ιε πνήζδ ηςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ, ηδξ πνχηδξ ηαζ δεφηενδξ 

ηαηδβμνίαξ ηαζ ιε ζοκδοαζιυ ημοξ.  
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Σμ Δεκζηυ πέδζμ Γνάζδξ ιε ζπεηζηή έηεεζδ πμο ελέδςζε εέηεζ ςξ ζηυπμ ηδ ζοιαμθή  

ηςκ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ ζηδκ ηεθζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ζε πμζμζηυ 

20% έςξ ημ 2020. Οζ εηηζιήζεζξ αοηέξ ελεζδζηεφμκηαζ ζηδ ζοιιεημπή ηςκ ΑΠΔ ζηδκ 

παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, εενιυηδηαξ ηαζ ρφλδξ ηονίςξ βζα ημκ μζηζαηυ ημιέα, 

αθθά ηαζ ζηδ πνήζδ αζμηαοζίιςκ ζηζξ ιεηαθμνέξ. Ακαθένμκηαζ επίζδξ ζε ιέηνα βζα 

ηδκ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ΑΠΔ, 

ηαεχξ ηαζ ζημζπεία βζα ηζξ ααζζηέξ δζμζηδηζηέξ δμιέξ πμο εα επζηαπφκμοκ ηδ δζείζδοζδ 

αοηή.  

 

Γζάβναιια  9.1: H επζδζςηυιεκδ δζείζδοζδ ηςκ ΑΠΔ ζηδκ παναβςβή εκένβεζαξ έςξ ημ 2020.    

Σα ααζζηά πθεμκεηηήιαηα ηδξ πνήζδξ ΑΠΔ είκαζ ηα ελήξ: 

 οιαμθή ζηδ ιείςζδ ηδξ ελάνηδζδξ απυ ζοιααηζημφξ, ιδ ακακεχζζιμοξ 

εκενβεζαημφξ πυνμοξ. 

 οιαμθή ζηδκ άιαθοκζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο, ηαεχξ 

ζοκεζζθένμοκ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ εηπμιπήξ ηςκ 6 αενίςκ ημο εενιμηδπίμο 

(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6) ζηδκ αηιυζθαζνα. 

 οκεζζθμνά ζηδκ εκίζποζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ακελανηδζίαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ 

ημο εκενβεζαημφ εθμδζαζιμφ ζε εεκζηυ επίπεδμ. 

 Απμηέκηνςζδ ημο εκενβεζαημφ ζοζηήιαημξ, ελαζηίαξ ηδξ βεςβναθζηήξ ημοξ 

δζαζπμνάξ. 

 Γοκαηυηδηα μνεμθμβζηήξ αλζμπμίδζδξ ηςκ εκενβεζαηχκ πυνςκ, ιε 

δζαθμνεηζηέξ θφζεζξ βζα δζαθμνεηζηέξ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ (βζα πανάδεζβια 

πνήζδ δθζαηήξ εκένβεζαξ βζα εενιυηδηα παιδθχκ εενιμηναζζχκ, πνήζδ 

αζμθζηήξ εκένβεζαξ βζα δθεηηνμπαναβςβή η.ά.) 

 Υαιδθυ θεζημονβζηυ ηυζημξ πμο δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηζξ δζαηοιάκζεζξ ηδξ 

δζεεκμφξ μζημκμιίαξ ηαζ εζδζηυηενα ηςκ ηζιχκ ηςκ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ. 

 οκεζζθμνά ζηδκ ακαγςμβυκδζδ μζημκμιζηά ηαζ ημζκςκζηά οπμααειζζιέκςκ 

πενζμπχκ ιε ηδ δδιζμονβία εέζεςκ ενβαζίαξ ηαζ ηδκ πνμζέθηοζδ ακάθμβςκ 

επεκδφζεςκ. [143,144] 
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ηδ ζοκέπεζα εα βίκεζ ακαθοηζηή ακαθμνά ζηα Φςημαμθηασηά ζοζηήιαηα ηαζ ζηδ 

Γεςεενιζηή εκένβεζα μζ μπμίεξ είκαζ ηαζ μζ ιμνθέξ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ πμο 

εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα. 

 

9.2 Φςημαμθηασηά ζηα ηηίνζα 

Δζηυκα 9.1: Φςημαμθηασηά εκζςιαηςιέκα ζηδ ζηέβδ λεκμδμπείςκ [145] 

Σα θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα (Φ/Β) απμηεθμφκ ζδακζηά δμιζηά ζημζπεία ιε δοκαηυηδηα 

εκζςιάηςζδξ ζε μπμζμδήπμηε μζημδμιζηυ ένβμ απυ ηηίνζα ορδθήξ αζζεδηζηήξ έςξ 

μζημδμιήιαηα πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ. Με ηδκ ζηακυηδηα ημοξ κα πανάβμοκ ηαεανή 

δθζαηή εκένβεζα απυ ημκ ήθζμ, ηα θςημαμθηασηά ζοζηήιαηα απμηεθμφκ ζοκζζηχζα ηδξ 

θφζδξ ηςκ ζδιενζκχκ εκενβεζαηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ ιπμνμφκ κα 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηθζιαηζηχκ αθθαβχκ. Ζ εκζςιάηςζδ εκυξ 

θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ ζημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ επζηνέπεζ ζημκ ζπεδζαζηή 

κα δδιζμονβήζεζ πενζααθθμκηζηά ήπζα ηαζ εκενβεζαηά απμδμηζηά ηηίνζα πςνίξ κα 

εοζζάζεζ ηδκ άκεζδ, ηδκ αζζεδηζηή ή ηδκ μζημκμιία. 

Ανπζηεηημκζηή εκζςιάηςζδ ηςκ Φςημαμθηασηχκ ζηα ηηίνζα                                                    

Ζ ζφβπνμκή ηεπκμθμβία ζοκδοάγεζ ηδ ιέβζζηδ εκενβεζαηή απμδμηζηυηδηα ηςκ Φ/Β 

ζοζηδιάηςκ ιε πμθθαπθέξ δοκαηυηδηεξ ανπζηεηημκζηήξ εκζςιάηςζδξ ημοξ, 

ζηακμπμζχκηαξ απαζηδηζηέξ θεζημονβζηέξ ή αζζεδηζηέξ παναιέηνμοξ ηδξ αζμηθζιαηζηήξ 

ανπζηεηημκζηήξ. Οζ δοκαηυηδηεξ εκζςιάηςζδξ είκαζ απενζυνζζηεξ ηαεχξ ηα Φ/Β 

ιπμνμφκ κα εκζςιαηςεμφκ ζε μπμζμδήπμηε μζημδμιζηυ ένβμ, απυ ηηίνζα ορδθήξ 
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ηεπκμθμβζηήξ αζζεδηζηήξ έςξ μζημδμιήιαηα πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιίαξ, ζε κέα ή παθζά 

ηηίνζα. 

Οζ ζοκδεέζηενεξ εθανιμβέξ αθμνμφκ ζηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ Φ/Β ζε:  

 ηέβεξ/ηανάηζεξ 

 Πνμζυρεζξ 

 ηίαζηνα/ηέβαζηνα 

 Φςηαβςβμφξ/Φεββίηεξ 

Ζ εκζςιάηςζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ ζηδ ζηέβδ                                                                       

Οζ ζηέβεξ είκαζ ζδακζηέξ βζα ηδκ εκζςιάηςζδ Φ/Β, ηαεχξ πανέπμοκ επζθάκεζα πμο 

ζοκήεςξ δεκ έπεζ άθθδ πνήζδ εκχ μζ πζεακυηενεξ ζηζάζεζξ ζημ ζφζηδια είκαζ 

ιζηνυηενεξ. Σα θςημαμθηασηά εκζςιαηχκμκηαζ ηυζμ ζε επζηθζκείξ, υζμ ηαζ ζε επίπεδεξ 

ζηέβεξ. Οζ επίπεδεξ έπμοκ ημ πθεμκέηηδια ηδξ ηαθήξ πνυζααζδξ ηαζ εοημθυηενδξ 

εβηαηάζηαζδξ. Τπάνπμοκ ηνεζξ εκαθθαηηζημί ηνυπμζ εθανιμβήξ ηςκ Φ/Β ζοζηδιάηςκ 

ζε ιζα ζηέβδ ηηζνίμο. 

1. Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ εθανιμβή ζήιενα δεκ είκαζ δ εκζςιάηςζδ ηςκ Φ/Β 

ζοζηδιάηςκ ζημ ηηίνζμ, αθθά δ ημπμεέηδζδ ημο επάκς ζηδκ επζθάκεζα ηδξ 

ζηέβδξ. Αοηυ ημ είδμξ εθανιμβήξ παιδθμφ ηυζημοξ πνδζζιμπμζείηαζ ζοκήεςξ 

βζα ζδζςηζηέξ ηαημζηίεξ ηαζ ζε οθζζηάιεκεξ ζηέβεξ. 

2. Μζα άθθδ δοκαηυηδηα είκαζ δ απεοεείαξ εκζςιάηςζδ ηςκ Φ/Β ζηδ ζηέβδ 

3. Ζ Σνίηδ δοκαηυηδηα είκαζ δ πθήνδξ εκζςιάηςζδ ηςκ Φ/Β ζηδ ζηέβδ, υπμο ηα 

Φ/Β παίγμοκ ημ νυθμ ηδξ ζηεπήξ, οπμηαεζζηχκηαξ ημ ακηίζημζπμ μζημδμιζηυ 

οθζηυ (π.π. ηα ηεναιίδζα) [146] 

Ζ θςημαμθηασηή ηεπκμθμβία ηαζ ηαηδβμνίεξ Φ/Β                                                                                 

Με ηδκ θςημαμθηασηή ηεπκμθμβία βίκεηαζ εηιεηάθθεοζδ ηδξ εκένβεζαξ ηδξ δθζαηή 

αηηζκμαμθίαξ υπςξ πνμακαθένεδηε. Ζ ζζπφξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμζπίπηεζ 

ζε ιζα επζθάκεζα 1 m
2
 ιζα δθζυθμοζηδ διένα ιπμνεί κα θηάζεζ ηαζ ημ 1ΚW. 

Ζ εκένβεζα δ μπμία πνμζπίπηεζ ζοκμθζηά ζε έκα έημξ ζε ιζα επζθάκεζα ελανηάηαζ απυ 

ηδ βεςβναθζηή εέζδ ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ ηδξ επζθάκεζαξ. Γζα ηδ πενζμπή ηδξ 

Αεήκαξ δ ηζιή ηδξ εηήζζαξ εκένβεζαξ πμο πνμζπίπηεζ ζε ιζα μνζγυκηζα επζθάκεζα 1 m
2
 

ηοιαίκεηαζ ημκηά ζηζξ 1500 Kwh. Με δεδμιέκμ υηζ ηα Φ/Β ζοζηήιαηα πμο 

ηοηθμθμνμφκ ζηδκ αβμνά ιεηαηνέπμοκ πενίπμο ημ 14% ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε 

δθεηηνζηή, έκα πθαίζζμ επζθάκεζαξ 1 m
2
 πανάβεζ πενίπμο 140 Wp. [146,147] 

Σφπμζ Φςημαμθηασηχκ πθαζζίςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ααειυ εκζςιάηςζδξ ημοξ 

 Σοπζηά θςημαμθηασηά πθαίζζα (πθαίζζμ βοαθζμφ-εθαζιάηςκ). Απμηεθμφκ 

ηδκ πζμ δζαδμιέκδ θφζδ ζε εθανιμβέξ Φ/Β ζοζηδιάηςκ επάκς ζε ζηέβεξ 

ηηζνίςκ ή ζε πμθφ ιεβάθεξ Φ/Β εβηαηαζηάζεζξ ζηδκ φπαζενμ. Ζ ηαηαζηεοή 

ημοξ ααζίγεηαζ ζηδ ιέεμδμ ηδξ πμθοζηνςιάηςζδξ. 

 Ζιζπεναηά θςημαμθηασηά πθαίζζα (ηνοζηαθθζηά πθαίζζα βοαθζμφ-

βοαθζμφ). Αοηά ηα πθαίζζα επζθέβμκηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ ανπζηεηημκζηήξ 
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εκζςιάηςζδξ, υπζ ιυκμ θυβς ημο ζδζαίηενμο ζπεδζαζιμφ ημοξ, αθθά ηαζ δζυηζ 

ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ ιμκςηζημί οαθμπίκαηεξ ιέζς ημο 

ζοζηήιαημξ Optisol. 

 

Σφπμζ θςημαμθηασηχκ πθαζζίςκ ζε ζπέζδ ιε ημ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ημοξ 

Οζ ααζζηυηενεξ ηεπκμθμβίεξ παναβςβήξ Φ/Β ζημζπείςκ ζήιενα, είκαζ: 

 

 Σεπκμθμβία ηνοζηαθθζημφ πονζηίμο. Σα ζημζπεία ιμκμηνοζηαθθζημφ 

πονζηίμο είκαζ ηα πζμ δζαδεδμιέκα ιε απυδμζδ πμο θηάκεζ ημ 16%. Γεκζηχξ δ 

απυδμζδ ημοξ ηοιαίκεηαζ απυ 13-16%. Σα πμθοηνοζηαθθζηά ζημζπεία πονζηίμο 

έπμοκ απυδμζδ απυ 11-14% 

 Σεπκμθμβία θεπημφ οιεκίμο (thin film). Σα πθαίζζα ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε πμθφ 

θεπηέξ ζηνχζεζξ θςημεοαίζεδημο οθζημφ ζε αάζδ απυ ημ βοαθί, πθαζηζηυ ή 

ακμλείδςημ πάθοαα. Έπμοκ παιδθυηενμ ηυζημξ παναβςβήξ πμο ελζζμννμπεί 

ημ παιδθυηενμ ααειυ απυδμζδξ ημοξ. [146] 

Πνμζακαημθζζιυξ 

Ο αέθηζζημξ πνμζακαημθζζιυξ είκαζ μ κυηζμξ ιε ηθίζδ 30° ςξ πνμξ ημ μνζγυκηζμ 

επίπεδμ. ηζξ εθανιμβέξ ηςκ θςημαμθηασηχκ ζηα ηηίνζα δεκ είκαζ πάκηα εθζηηυ κα 

οπάνπεζ αοηυξ μ πνμζακαημθζζιυξ θυβς ηαευζμκ οπάνπμοκ πενζμνζζιμί απυ ηζξ 

δζαδεδμιέκεξ επζθάκεζεξ ημο ηηζνίμο. Έηζζ δεκ βίκεηαζ πάκηα δ αέθηζζηδ εηιεηάθθεοζδ 

ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, υιςξ μζ απχθεζεξ απυ ημκ ιδ ζςζηυ πνμζακαημθζζιυ 

ιπμνεί κα ιδκ είκαζ ηυζμ ζδιακηζηέξ ζε ζπέζδ ιε ηα μθέθδ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδ 

πνήζδ ηςκ Φ/Β πθαζζίςκ ιε ακηζηαηάζηαζδ άθθςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ. Αοηυ πμο είκαζ 

ζδιακηζηυ είκαζ κα ιδκ δδιζμονβείηαζ ζηζαζιυξ ζηα θςημαμθηασηά πακέθα απυ 

ακηζηείιεκα, ηηίνζα ή ηα ίδζα ηα Φ/Β, ηονίςξ ηζξ χνεξ ηζξ ορδθήξ αηηζκμαμθίαξ δζυηζ 

έζης ηαζ ιζηνυξ ζηζαζιυξ πνμηαθεί ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ παναβυιεκδξ ζζπφμξ ηαζ 

εκδεπυιεκμ αναποηφηθςζδξ ημο ζοζηήιαημξ. ε πενζπηχζεζξ δε πμο δ αηηζκμαμθία δεκ 

πνμζπίπηεζ μιμζυιμνθα ζε υθμ ηα Φ/Β πθαίζζα ζοκίζηαηαζ δ ζφκδεζδ ηςκ Φ/Β 

πθαζζίςκ ζε ιζηνέξ ζοζημζπίεξ ιε μιμζυιμνθδ πνυζπηςζδ αηηζκμαμθίαξ. [146,147] 
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Γζάβναιια 9.2: H επίδναζδ ηδξ ηζιήξ ηδξ ηθίζδξ ηαζ ημο πνμζακαημθζζιμφ ζηδκ δζαεέζζιδ δθζαηή 

αηηζκμαμθία (kWh/m2/έημξ) ζημ επίπεδμ ηςκ δθζαηχκ πθαζζίςκ εκυξ ηηζνζαημφ Φ/Β ζοζηήιαημξ ζηδκ 

Αηηζηή [148] 

Ζθεηηνζηή ζφκδεζδ 

Ζ έλμδμξ ηδξ θςημαμθηασηήξ ζοζημζπίαξ ζοκδέεηαζ ιέζς ηαηαθθήθςκ ιεηαηνμπέςκ 

ζημ δθεηηνζηυ δίηηομ. Ζ δθεηηνζηή εκένβεζα δ μπμία πανάβεηαζ απυ ημ Φ/Β ζφζηδια 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ηάθορδ ιένμοξ ηςκ ακαβηχκ ημο ηηζνίμο εκχ μζ οπυθμζπεξ 

ηαθφπημκηαζ απυ ημ δθεηηνζηυ δίηηομ. Ακ οπάνπμοκ πενίμδμζ πμο δ παναβςβή απυ ηα 

Φ/Β είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ημ θμνηίμ ημο δζηηφμο ημ πθευκαζια ηδξ εκένβεζαξ ιπμνεί 

κα πςθείηαζ ζημ δίηηομ ιε ηδ πνμαθεπυιεκδ ηζιή. Γζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ Φ/Β ζοζημζπζχκ 

ιε ημ δίηηομ οπάνπμοκ ιεηαηνμπείξ (Ηnverters) μζ μπμίμζ ιεηαηνέπμοκ ημ ζοκεπέξ νεφια 

πμο πανάβμοκ ηα Φ/Β ζε εκαθθαζζυιεκμ. Ζ ορδθή ηεπκμθμβία ηςκ ιεηαηνμπέςκ 

επζηνέπεζ ηδ πανμπή δθεηηνζηήξ ζζπφμξ ελυδμο ορδθήξ πμζυηδηαξ εκχ βζα θυβμοξ 

αζθάθεζαξ ημο δζηηφμο δζαηυπημοκ ηδ θεζημονβία ημοξ ζε πενίπηςζδ πμο δζαηυπηεηαζ δ 

πανμπή ημο δζηηφμο. [147,148] 

 

9.3 Δκζςιάηςζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ ζημζπείςκ ζηδκ λεκμδμπεζαηή 

ιμκάδα 

ηυπμξ ημο λεκμδμπείμο είκαζ κα ζηακμπμζεί ηζξ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ αολδιέκεξ 

εκενβεζαηέξ ημο ακάβηεξ ιέζς ηςκ Φ/Β ζοζηδιάηςκ ηαζ ηζξ οπυθμζπεξ ιε ηδ αμήεεζα 

ηδξ βεςεενιζηήξ εκένβεζαξ ηαζ ημο θέαδηα πεηνεθαίμο. φιθςκα ιε ημκ παναηάης 

πάνηδ, δ πενζμπή ηδξ Αηηζηήξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ημο Παθαζμφ Φαθήνμο ιε 
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Γεςβναθζηυ πθάημξ: 37° 55'18΄΄ ζηδκ μπμία εα ηαηαζηεοαζεεί δ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα, 

απμηεθεί εκδεδεζβιέκδ πενζμπή βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ, 

ηαεχξ δζακφεζ πενζυδμοξ ιε αολδιέκδ δθζμθάκεζα. 

                                 

Δζηυκα 9.2: Υάνηδξ ηδξ Δθθάδαξ ιε ηδκ εηήζζα δθζαηή αηηζκμαμθία [149] 

Ζ επζθάκεζα ηδξ μνμθήξ ζηδκ μπμία εα ημπμεεηδεμφκ ηα θςημαμθηασηά πακέθα έπεζ 

ειααδυκ 1150m
2
. Ζ ζηέβδ είκαζ επίπεδδ, ιε κυηζμ πνμζακαημθζζιυ ζηδκ ιεβαθφηενδ 

πθεονά ηδξ. Σα θςημαμθηασηά πακέθα επζθέβμκηαζ κα ημπμεεηδεμφκ μνζγυκηζα ιε 

ιδδεκζηή ηθίζδ. Ο θυβμξ πμο βίκεηαζ αοηή δ επζθμβή είκαζ επεζδή δ μνμθή-ζηέβδ είκαζ 

επίπεδδ. Ζ ημπμεέηδζδ θςημαμθηασηχκ πακέθςκ ιε ηθίζδ 30° ζε επίπεδεξ ζηέβεξ 

οπμπνεχκεζ βζα ηδκ απμθοβή ζηζαζιμφ ημοξ κα ημπμεεημφκηαζ μζ ζοζημζπίεξ ζε 

απυζηαζδ 2,80m,  αοηυ αοημιάηςξ μδδβεί ζε ιείςζδ ημο ανζειμφ ηςκ θςημαμθηασηχκ 

πακέθςκ. Ζ ιείςζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηςκ Φ/Β ημπμεεηδιέκςκ ιε ιδδεκζηή ηθίζδ 

είκαζ 10% ζε ζπέζδ ιε αοηά ηςκ 30° ηθίζδ. Έηζζ, ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηαζ ηα 

πενζμνζζιέκα ηεηναβςκζηά ηδξ ζηέβδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ αολδιέκεξ εκενβεζαηέξ 

απαζηήζεζξ εκυξ λεκμδμπείμο ηνίκεηαζ πςξ δ αέθηζζηδ θφζδ είκαζ δ μνζγυκηζα 

ημπμεέηδζδ ημοξ ζηδ ζηέβδ ημο ηηζνίμο ηαεχξ έηζζ μ ανζειυξ ηςκ θςημαμθηασηχκ ηαζ 

δ παναβςβή αολάκμκηαζ. Ζ δζάηαλδ ηςκ Φ/Β έπεζ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, ζε ζοζημζπίεξ 

ακά δομ πθαίζζα, επζηνέπμκηαξ ηδ δδιζμονβία δζαδνυιςκ ιεηαλφ ημοξ βζα ηδ ηαθφηενδ 

θεζημονβία ηαζ ζοκηήνδζδ ηδξ θςημαμθηασηήξ εβηαηάζηαζδξ. Θα ημπμεεηδεμφκ 

ζοκμθζηά 448 Φ/Β πακέθα δζαζηάζεςκ 1,65*1,00=1.65m
2
 δδθαδή ζοκμθζηήξ 

επζθάκεζαξ 739,2m
2
.  
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Σφπμξ θςημαμθηασηχκ πακέθςκ 

Δπζθέβμκηαζ θςημαμθηασηά ηφπμο ηνοζηαθθζημφ πονζηίμο ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ιμκμηνοζηαθθζηά ηα μπμία είκαζ ηα πζμ δζαδεδμιέκα αθθά ηαζ ηα πζμ απμδμηζηά ηδξ 

αβμνάξ. Σα ιμκμηνοζηαθθζηά πακέθα έπμοκ ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: 

Απυδμζδ 13-16% 

Απαζημφιεκδ 

επζθάκεζα ακά kWp 

7-8 m
2 

Μέζδ εηήζζα 

παναβςβή εκένβεζαξ 

(kWh ακά kWp)* 

1.300 

Μέζδ εηήζζα 

παναβςβή εκένβεζαξ 

(kWh ακά m
2
)* 

160-185 

Δηήζζα ιείςζδ 

εηπμιπχκ CO2 

(kg CO2 ακά kWp) 

1.380 

Πίκαηαξ 9.1: Υαναηηδνζζηζηά ιμκμηνοζηαθθζηχκ πακέθςκ 

* Μέζδ ηζιή βζα Δθθάδα ηαζ βζα έκα ηοπζηυ ζφζηδια ιε κυηζμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ ηαηάθθδθδ ηθίζδ. 

Μεθέηδ ιέηνδζδξ παναβςβήξ ηδξ Φ/Β εβηαηάζηαζδξ: φιθςκα ιε ηδκ ζζημζεθίδα 

ηδξ Δονςπασηήξ έκςζδξ http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# δ μπμία ιαξ 

επζηνέπεζ ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ιέζδξ διενήζζαξ ηαζ ιδκζαίαξ δθεηηνζηήξ 

παναβςβήξ βζα ηάεε ιήκα ημο έημοξ, ημ ιέζμ διενήζζμ άενμζζια ηδξ παβηυζιζαξ 

αηηζκμαμθίαξ ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ ηαζ ημ ιέζμ άενμζζια ηδξ παβηυζιζαξ 

αηηζκμαμθίαξ ακά ηεηναβςκζηυ ιέηνμ, ελάβμκηαζ ηα ελήξ απμηεθέζιαηα: 

Πνμτπμεέζεζξ 

Οζ παναπάκς πνμτπμεέζεζξ θαιαάκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ 

θςημαμθηασηήξ εβηαηάζηαζδξ ηαζ ηα ηθζιαηζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ημο Π. 

Φαθήνμο . 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Γεςβναθζηυ πθάημξ: 37 ° 55'18 " Βμννάξ 

Γεςβναθζηυ Μήημξ: 23 ° 40'41 "Ακαημθή 

Οκμιαζηζηή ζζπφξ  θςημαμθηασημφ ζοζηήιαημξ: 102,66kWp* 

(ηνοζηαθθζημφ πονζηίμο)                                                                                                                               

Κθίζδ Φ/Β ζοζηδιάηςκ: 0deg. 

Πνμζακαημθζζιυξ (αγζιμφεζμ) ηςκ  Φ/Β ζοζηδιάηςκ: 0deg. Δηηζιχιεκδ 

απχθεζεξ θυβς εενιμηναζίαξ: 9.9% (πνδζζιμπμζχκηαξ ημπζηή 

εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ) 

Δηηζιχιεκδ απχθεζα πμο μθείθεηαζ ζηα βςκζαηά απμηεθέζιαηα 

ακάηθαζδξ: 3,3% 

Άθθεξ γδιζέξ (ηαθχδζα, inverter ηθπ): 7,0% 

οκδοαζιέκεξ απχθεζεξ Φ/Β ζφζηδια: 19,0% 

*(739,2m
2
/7,2m

2
/kWp) = 102,66kWp 

Γζα ζηαεενή βςκία:  

      

Μήκαξ  Ed  Em  Hd  Hm 

 

1  186,00  5.760  2,07  64,2 

2  241,00  6.740  2,64  74,0 

3  355,00  11.000  3,86  120 

4  484,00  14.500  5,23  157 

5  576,00  17.900  6,20  192 

6  657,00  19.700  7,05  212 

7  644,00  20.000  6,92  214 

8  579,00  18.000  6,23  193 

9  473,00  14.200  5,11  153 

10  313,00  9.710  3,42  106 

11  195,00  5.840  2,15  64,6 

12  157,00  4.880  1,76  54,6 

Έημξ   406,00  12.300  4,40  134 

 

οκμθζηυ βζα ημ έημξ            148.000                                    1600 
 

 

Ed: Ζ ιέζδ διενήζζα δθεηηνζηή παναβςβή απυ ημ ζφζηδια (kWh) 

Em: Ζ ιέζδ ιδκζαία δθεηηνζηή παναβςβή απυ ημ ζφζηδια (kWh) 

Hd: Σμ ιέζμ διενήζζμ άενμζζια ηδξ παβηυζιζαξ αηηζκμαμθίαξ δ μπμία πνμζπίπηεζ ζε 

έκα ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (kWh/m2) 

Hm: Σμ ιέζμ διενήζζμ άενμζζια ηδξ παβηυζιζαξ αηηζκμαμθίαξ δ μπμία πνμζπίπηεζ ζε 

έκα ηεηναβςκζηυ ιέηνμ (kWh/m2)   PVGIS (c) European Communities, 2001-2010 
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Γζάβναιια 9.3: Μδκζαία παναβςβή εκένβεζαξ απυ θςημαμθηασηυ ζφζηδια οπυ ζηαεενή βςκία 

 

Γζάβναιια  9.4: Μδκζαία αηηζκμαμθία επί επζπέδμο βζα ζηαεενή βςκία ηθίζδξ 
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Γζάβναιια 9.5: Ο μνίγμκηαξ ζε ζοκάνηδζδ ιε ηδ πμνεία ημο ήθζμο βζα ημ πεζιχκα ηαζ ημ εενζκυ 

δθζμζηάζζμ. 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς δζαπζζηχκμοιε υπςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, πςξ μ κυηζμξ 

πνμζακαημθζζιυξ ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ Ημφκζμ-Ημφθζμ-Αφβμοζημ ιαξ απμθένεζ ηζξ 

ιέβζζηεξ εκενβεζαηέξ απμθααέξ, ηαεχξ δ δθζμθάκεζα είκαζ ζδζαζηένςξ αολδιέκδ ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ οπυθμζπμοξ ιήκεξ. Ζ ιέζδ εηήζζα δθεηηνζηή παναβςβή είκαζ ίζδ ιε 

148.000 kwh. 

Πμζυηδηα ιείςζδξ εηπμιπχκ CO2   

φιθςκα ιε ηα παναπάκς ζημζπεία δ πμζυηδηα ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ CO2 ζε ιζα 

θςημαμθηασηή εβηαηάζηαζδ ζζπφμξ 102,66 kWp είκαζ δ ελήξ: 

Μέζδ εηήζζα ιείςζδ εηπμιπχκ CO2 * Ηζπφξ εβηαηάζηαζδξ= 1.380 kg CO2/ kWp 

102,66*kWp= 141.670 kg CO2 

Άνα ιέζς ηδξ πανμφζαξ Φ/Β εβηαηάζηαζδξ ιεζχκμκηαζ μζ εηήζζεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα ηαηά 140 ηυκμοξ. 

 

9.4 Γεςεενιία  

ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα αζπμθδεμφιε ιε ηδ βεςεενιζηή εκένβεζα, δ μπμία είκαζ ιζα ήπζα 

ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ ζηακή κα ηαθφρεζ πμζηζθία εκενβεζαηχκ ακαβηχκ. Ζ 

βεςεενιζηή εκένβεζα οπάνπεζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ ηαζ αλζμπμζείηαζ ιέζς ηςκ 

βεςεενιζηχκ νεοζηχκ. Ο ζδιακηζηυηενμξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ 
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βεςεενιζηήξ εκένβεζαξ είκαζ δ εενιμηναζία ηςκ βεςεενιζηχκ νεοζηχκ, δ μπμία ηαζ 

ηαεμνίγεζ ημ είδμξ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ. 

ηδκ Δθθάδα, δ ζοκδεέζηενδ εθανιμβή βεςεενιίαξ αθμνά ζηδ εένιακζδ 

εενιμηδπίςκ. Άθθεξ εθανιμβέξ είκαζ δ ηδθεεένιακζδ ζηα ηηίνζα, μ ζοκδοαζιυξ ιε 

ακηθίεξ εενιυηδηαξ ζηα ηηίνζα, μζ ζπεομηαθθζένβεζεξ, δ λήνακζδ αβνμηζηχκ πνμσυκηςκ, 

δ αθαθάηςζδ κενμφ (εαθαζζζκμφ ή αηυια ηαζ βεςεενιζημφ κενμφ) ηαζ άθθεξ. 

Πθεμκεηηήιαηα βεςεενιζηήξ εκένβεζαξ 

Ζ βεςεενιζηή εκένβεζα απμηεθεί ηαεανή ιμνθή εκένβεζαξ, εθυζμκ δ ηεθζηή δζάεεζδ 

ηςκ βεςεενιζηχκ απμαθήηςκ πναβιαημπμζείηαζ ηαηάθθδθα. Ήδδ έπεζ ακαπηοπεεί ηαζ 

είκαζ δζαεέζζιδ δ ζπεηζηή ηεπκμθμβία βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. 

Σμ υθεθμξ είκαζ πνμθακέξ ακ ζοκοπμθμβζζεεί ιαγί ιε ηδκ εκενβεζαηή ελμζημκυιδζδ 

ηαζ δ ιείςζδ ημο CO2, SO2, NOx  ηαζ ηςκ θμζπχκ νφπςκ. Δζδζηυηενα, ζε πενζπηχζεζξ 

υπμο ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ βεςεενιζηχκ νεοζηχκ ημ επζαάθθμοκ, επζθέβεηαζ δ θφζδ 

ηδξ επζζηνμθήξ ηςκ νεοζηχκ ιεηά ηδ πνήζδ ημοξ ζημκ οδνμθυνμ μνίγμκηα, ιέζα απυ 

ιζα δεφηενδ βεχηνδζδ, δ μπμία μκμιάγεηαζ βεχηνδζδ επακεζζαβςβήξ. Ζ θφζδ αοηή 

πανμοζζάγεζ επζπθέμκ ημ πθεμκέηηδια ηδξ ακακέςζδξ ηςκ βεςεενιζηχκ νεοζηχκ, 

αολάκεζ ημ πνυκμ γςήξ ηαζ ηδ δοκαιζηυηδηα ημο βεςεενιζημφ πεδίμο. Σέθμξ, μζ 

βεςηνήζεζξ ηαζ ηα ακηθζμζηάζζα επειααίκμοκ εθάπζζηα ζηδκ αζζεδηζηή ημο ημπίμο 

δεδμιέκμο υηζ απμηεθμφκ ηαηαζηεοέξ ιζηνμφ υβημο. 

διακηζηυηενεξ ηεπκμθμβίεξ 

Ζ βεςεενιζηή εκένβεζα, ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία ηςκ νεοζηχκ, δζαηνίκεηαζ ζε ηνεζξ 

ηαηδβμνίεξ: 

 Υαιδθήξ εκεαθπίαξ (25-100˚C) 

 Μέζδξ εκεαθπίαξ (100-150˚C) 

 Τρδθήξ εκεαθπίαξ (>150˚C) 

Ζ βεςεενιζηή εκένβεζα ορδθήξ εκεαθπίαξ πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή 

ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Ζ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ηςκ βεςεενιζηχκ ιμκάδςκ 

παναβςβήξ εκένβεζαξ ζημκ ηυζιμ ακένπεηαζ ζε 8.250 MWe πενίπμο (1999). Ζ 

ηεπκμθμβία πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ βεςεενιζηχκ νεοζηχκ αοηήξ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ έπεζ ακαπηοπεεί ζε ζδιακηζηυ ααειυ ηαζ είκαζ εονφηαηα βκςζηή.  

Δθανιμβέξ βεςεενιίαξ ζημκ ηηζνζαηυ ημιέα 

Οζ εθανιμβέξ ηδξ βεςεενιζηήξ εκένβεζαξ ζηα ηηίνζα πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε ηδ 

εενιμηναζία ημο δζαεέζζιμο νεοζημφ. Γζα εενιμηναζίεξ ιεβαθφηενεξ απυ 90˚C μζ 

εθανιμβέξ είκαζ μζ παναηάης: 

 Ζ δθεηηνμπαναβςβή 

 Ζ ρφλδ ηαζ μ ηθζιαηζζιυξ ιε ακηθίεξ εενιυηδηαξ νυθδζδξ 

 Ζ εένιακζδ πχνςκ ιε ζχιαηα ηαθμνζθέν 
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 Ζ παναβςβή γεζημφ κενμφ ζε ιπυζθεν 

 Ζ αθαθάηςζδ ημο εαθαζζζκμφ κενμφ 

Γζα ιζηνυηενεξ εενιμηναζίεξ οπάνπμοκ εθανιμβέξ υπςξ δ εένιακζδ πχνςκ ιε 

αενυεενια κενμφ ή εκδμδαπέδζμ ζφζηδια, δ πνμεένιακζδ γεζημφ κενμφ ιε εκαθθάηηδ 

εενιυηδηαξ ηαζ ηα εενιά θμοηνά. Γζα εενιμηναζίεξ κενμφ ηάης απυ 40˚C 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ βζα εένιακζδ ηαζ ηθζιαηζζιυ. ε πενίπηςζδ πμο 

δεκ οπάνπεζ οπυβεζμ κενυ, μζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιε βήζκμοξ 

εκαθθάηηεξ εενιυηδηαξ. 

Δθανιμβέξ ζηδκ Δθθάδα 

Όπςξ θαίκεηαζ ζημκ επυιεκμ πάνηδ, πενζμπέξ ιε ζδιακηζηυ βεςεενιζηυ δοκαιζηυ είκαζ 

δ θεηάκδ ηςκ Θενιμποθχκ, δ πενζμπή ημο Λαβηαδά, ηα κδζζά ημο ηυλμο 

Νζζφνμο/Μήθμο, δ Λέζαμξ, δ εονεία πενζμπή Κααάθαξ η.α., υπμο ανίζημκηαζ ζοκήεςξ 

ζαιαηζηά θμοηνά. 

ήιενα ζηδκ Δθθάδα, εηηυξ απυ ηα ζαιαηζηά θμοηνά, μζ βεςεενιζηέξ εθανιμβέξ 

πενζθαιαάκμοκ: 

 Θένιακζδ εενιμηδπίςκ (βζα παναβςβή ηονίςξ ηδπεοηζηχκ ηαζ 

ηνζακηάθοθθμο) ζηδ Νζβνίηα, ζημ ζδδνυηαζηνμ, ζημ Λαβηαδά, ζηδ 

Νοιθυπεηνα, ζηδ Νέα Απμθθςκία, ζηδ Νέα Σνίβθζα, ζηδ Λέζαμ ηαζ ζηδ 

Μήθμ 

 Θένιακζδ εδαθχκ βζα πνςίιζζδ ζπαναββζχκ ζημ Νέμ Δνάζιζμ ηαζ ζηδ 

Νζβνίηα 

 Παναβςβή πυζζιμο κενμφ ιε αθαθάηςζδ εαθαζζζκμφ κενμφ ζηδκ Κίιςθμ 

Δζδζηυηενα βζα ηα ηηίνζα ζηδκ Δθθάδα οπάνπμοκ μζ παναηάης εθανιμβέξ: 

 Θένιακζδ ιε εκδμδαπέδζμ ζφζηδια ηςκ βναθείςκ παναβςβμφ ζπαναββζχκ 

ζημ Νέμ Δνάζιζμ. 

 Θένιακζδ ιε εκδμδαπέδζμ ζφζηδια ημο λεκμδμπείμο ηςκ Λμοηνχκ 

Σναζακμφπμθδξ ζηδκ Αθελακδνμφπμθδ. 

 Θένιακζδ ηαζ ηθζιαηζζιυξ ιε ακηθίεξ εενιυηδηαξ ηνμθμδμημφιεκεξ απυ 

οδνμβεχηνδζδ ή/ηαζ βήζκμ εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ πέκηε ηηζνίςκ: (α) ημ ηηήνζμ 

Μεηαθθεζμθυβςκ ζημ Δεκζηυ Μεηζυαζμ Πμθοηεπκείμ, (α) ημ ηηζνζαηυ 

ζοβηνυηδια ημο Δονςπασημφ Κέκηνμο Γδιμζίμο Γζηαίμο ζηα Λεβναζκά, (β) 

ημ κέμ ηηίνζμ ημο ΚΑΠΔ ζημ Πζηένιζ, (δ) ημ ηηίνζμ ημο δήιμο Πεηαθμφδςκ 

ζηδ Ρυδμ, (ε) ηδκ μζηία Παπαβεςνβάηδ ζημ Λαβμκήζζ Αηηζηήξ. 

Δπζπθέμκ, οπυ ηαηαζηεοή ανίζημκηαζ ημ ένβμ ηδθεεένιακζδξ ηαζ ηδθερφλδξ ηςκ 

ζπμθείςκ, ημο ηέκηνμο οβείαξ, ημο επανπείμο ηαζ ημο λεκμδμπείμο Μέβαξ Αθέλακδνμξ 

ζημ δήιμ Λαβηαδά Θεζζαθμκίηδξ ιε ιεηαθμνά κενμφ 20-40˚C ζε απυζηαζδ 2 πθι 

πενίπμο απυ ηα Λμοηνά Λαβηαδά ζηδκ πυθδ ημο Λαβηαδά ηαζ ιε οδνμρφηηεξ ακηθίεξ 

εενιυηδηαξ. Σμ ένβμ ζπεδζάζηδηε ηονίςξ απυ ημ ΚΑΠΔ, ηαεχξ ηαζ ημ ένβμ 
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εένιακζδξ-ηθζιαηζζιμφ ημο κέμο ηηζνίμο ημο δδιανπείμο Ποθαίαξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, 

ημ μπμίμ πνδιαημδμηείηαζ απυ ημ ΚΑΠΔ. [147] 

 

Δζηυκα 9.3: Υάνηδξ ιε ηζξ ηονζυηενεξ πενζμπέξ βεςεενιζημφ εκδζαθένμκημξ ζηδκ Δθθάδα [147] 

Γεςεενιζηυξ ηθζιαηζζιυξ                                                                                                                   

Ζ ανπή ημο βεςεενιζημφ ηθζιαηζζιμφ είκαζ ελαζνεηζηά απθή. Βαζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ  

εκχ δ ελςηενζηή εενιμηναζία ημο αένα πανμοζζάγεζ δζαηοιάκζεζξ ζηδ δζάνηεζα ημο 

έημοξ ηαζ ιε ηδκ εκαθθαβή ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ ηαζ ηςκ επμπχκ, ακηίεεηα, δ 

εενιμηναζία ημο εδάθμοξ, θίβα ιέηνα ηάης απυ ηδκ επζθάκεζα ηδξ βδξ, είκαζ ζηαεενή 

ζημοξ 18-20˚C. Ακ ζοκεπχξ εηιεηαθθεοημφιε ηδ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ιεηαλφ 

οπεδάθμοξ ηαζ επζθάκεζαξ, ιπμνμφιε κα εενιάκμοιε πχνμοξ ημ πεζιχκα ηαζ κα ημοξ 

ρφλμοιε, ακηίζημζπα, ημ ηαθμηαίνζ. Αοηή, βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ιζαξ βεςεενιζηήξ 

ακηθίαξ εενιυηδηαξ, δ δε εενιυηδηα ιεηαδίδεηαζ ιέζς εκυξ δζηηφμο ζςθδκχζεςκ πμο 

είηε ανίζημκηαζ ζε μνζγυκηζα δζάηαλδ ηαζ παιδθυ αάεμξ, είηε ζε ηαηαηυνοθδ δζάηαλδ 

εηιεηαθθεουιεκμζ ιζα βεχηνδζδ πμο βίκεηαζ βζα ημ θυβμ αοηυκ. Σμ ηφηθςια ιπμνεί κα 

είκαζ ηθεζζηυ ή ακμζπηυ, υπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηα παναηάης ζπήιαηα.  

Σεθεοηαία, έπμοκ ανπίζεζ κα έπμοκ εθανιμβή ηα οανζδζηά ζοζηήιαηα βεςεενιίαξ, μ 

ζοκδοαζιυξ δθζαηήξ εκένβεζαξ-βεςεενιίαξ [150] αθθά ηαζ αζμιάγαξ-

βεςεενιίαξ.[151] 
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Δζηυκα 9.4: Μέεμδμζ αλζμπμίδζδξ ηδξ βεςεενιζηήξ εκένβεζαξ [33] 

Δηηυξ απυ ημ έδαθμξ ιπμνεί κα οπάνλεζ επίζδξ αλζμπμίδζδ πζεακήξ δελαιεκήξ κενμφ 

ηάης απυ ημ ηηίνζμ. Ζ ζφκδεζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ιε ημ οπέδαθμξ βίκεηαζ ηαζ ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή ιέζς εκυξ εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ πμο ιπμνεί κα απμδχζεζ έςξ ηαζ 

ηέζζενεζξ θμνέξ πενζζζυηενδ εκένβεζα ζημ ηφηθςια εένιακζδξ. Ζ εενιυηδηα αοηή 

ιπμνεί, αηυια, κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ θεζημονβία εκυξ ρφηηδ απμννυθδζδξ. 

Δκαθθαηηζηά, ιπμνεί ημ νεοζηυ εκυξ ζοζηήιαημξ ρφλδξ κα πενάζεζ ιέζα απυ έκα 

ηθεζζηυ ηφηθςια απυ ηδκ οπυβεζα δελαιεκή κενμφ ηαζ κα ιεζςεεί έηζζ δ εενιμηναζία 

ημο (δ δελαιεκή θεζημονβεί ςξ ροπνή πδβή βζα ηδκ ακηθία εενιυηδηαξ). 

Ζ εηιεηάθθεοζδ ηδξ βεςεενιζηήξ εκένβεζαξ ιε ακηθίεξ εενιυηδηαξ κενμφ, πανμοζζάγεζ 

ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά: είκαζ δζαεέζζιδ ιε ζηαεενέξ πανμπέξ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα 

ημο πνυκμο, έπεζ ιζηνέξ απαζηήζεζξ πχνμο εβηαηάζηαζδξ, δε δδιζμονβεί 

πνμαθήιαηα ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο ηηζνίμο, ιπμνεί κα βίκεζ ηαζ ζε οπάνπμκηα 

ηηίνζα ιε ηεκηνζηέξ ακηθίεξ εενιυηδηαξ ηαζ ηα ζοζηήιαηα ιπμνμφκ ηεθζηά κα 

θεζημονβήζμοκ ηυζμ βζα ρφλδ υζμ ηαζ βζα εένιακζδ.[33,152] 

 

Δζηυκα 9.5: Καηαηυνοθεξ-μνζγυκηζεξ ζςθδκχζεζξ βεςεενιζημφ ζοζηήιαημξ ζε ηαημζηία [153] 
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Πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ 

Απυ ηα ανπζηά ηζυθαξ ζηάδζα ηαηαζηεοήξ ιζα βεςεενιζηήξ ιμκάδαξ παναηδνμφκηαζ 

πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ ζοκδεδειέκεξ ιε ηζξ βεςηνήζεζξ πμο 

πναβιαημπμζμφκηαζ ζηδκ πενζμπή, ακελάνηδηα ακ αοηέξ θηάκμοκ ζε ιζηνά αάεδ ηαζ 

απμζημπμφκ ζηδ ιέηνδζδ ηδξ βεςεενιζηήξ ααειίδαξ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ένεοκαξ, ή ακ 

είκαζ βεςηνήζεζξ ένεοκαξ-παναβςβήξ. Ζ εβηαηάζηαζδ εκυξ βεςηνδηζημφ 

ζοβηνμηήιαημξ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηαζ υθμ ημ αμδεδηζηυ ημο ελμπθζζιυ, πμθθέξ 

θμνέξ απαζηεί ηδ δζάκμζλδ ή επζζηεοή δνυιςκ βζα ηδκ πνυζααζδ ζημ ζδιείμ ηςκ 

βεςηνήζεςκ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ βεςηνδηζηήξ ελέδναξ. Οζ ενβαζίεξ αοηέξ 

ηνμπμπμζμφκ εθαθνχξ ηδκ επζθακεζαηή ιμνθμθμβία ηδξ πενζμπήξ, εκχ δεκ απμηθείεηαζ, 

δ πζεακυηδηα πνυηθδζδξ ιζηνχκ γδιζχκ ζηδ πθςνίδα ηαζ πακίδα ημο μζημζοζηήιαημξ. 

Δπζπνμζεέηςξ, ιπμνεί κα πνμηθδεεί νφπακζδ ηςκ επζθακεζαηχκ οδάηςκ απυ ηδκ 

απυημιδ έλμδμ ηςκ βεςεενιζηχκ νεοζηχκ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ, ακ ακαιέκμκηαζ 

ορδθέξ εενιμηναζίεξ ηαζ πζέζεζξ, εα πνέπεζ κα πνμαθεθεεί δ εβηαηάζηαζδ ζοζηήιαημξ 

ακηζεηνδηηζημφ ιδπακζζιμφ αζθάθεζαξ νεοζηχκ (blow-up preventers). Σέθμξ, ηαηά ηδ 

δζάνηεζα δζάκμζλδξ ηςκ βεςηνήζεςκ ή ηςκ δμηζιχκ παναβςβήξ, οπάνπεζ ηίκδοκμξ 

δζαθοβήξ ηάπμζςκ ακεπζεφιδηςκ αενίςκ ζηδκ αηιυζθαζνα. ε ηάεε πενίπηςζδ, μζ 

πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ηζξ βεςηνδηζηέξ ενβαζίεξ 

ζηαιαημφκ ιε ημ πέναξ αοηχκ. Δηηυξ αοημφ, ζηζξ ιένεξ ιαξ, οπάνπεζ δ ηεπκμθμβία ηαζ 

δ ηεπκμβκςζία χζηε κα θδθεμφκ ηα απαναίηδηα ιέηνα βζα κα απμθεοπεεί μπμζαζδήπμηε 

ιμνθήξ νφπακζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ βεςηνήζεςκ.[154] 

 

9.5 Δπζθμβή βεςεενιζηχκ ζοζηδιάηςκ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

Έκα βεςεενιζηυ ζφζηδια ιπμνεί κα ηαθφρεζ ελ’ μθμηθήνμο ηζξ εενιζηέξ απαζηήζεζξ ζε 

έκα  λεκμδμπεζαηυ ζοβηνυηδια. Δονεία εθανιμβή ηδξ βεςεενιίαξ βίκεηαζ ζε ηηίνζα 

υπςξ ηα λεκμδμπεία θυβς ηςκ ορδθχκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ, ηςκ απαζηήζεςκ 

αοημκμιίαξ, ηαζ εκδεπμιέκςξ ηδξ έθθεζρδξ πενζαάθθμκηα πχνμο ηαζ ζοκεπμφξ 

οδνμθμνίαξ, εθ υζμκ ςξ επί ημ πθείζημκ είκαζ εβηαηεζηδιέκα ζε αζηζηέξ πενζμπέξ. 

Ζ επζθμβή εκυξ βεςεενιζημφ ζοζηήιαημξ αλζμπμζείηαζ βζα εένιακζδ ηαζ δνμζζζιυ 

ηςκ πχνςκ ημο λεκμδμπείμο, επζπθέμκ πνμζθένεζ εκένβεζα ζηα ροβεία ηδξ 

ημογίκαξ, ζοιαάθεζ ζηδ εένιακζδ ημο κενμφ αθθά ηαζ ζηδ εένιακζδ ηδξ πζζίκαξ 

ημο λεκμδμπείμο, υπμηε ηνίκεηαζ απαναίηδημ. Έηζζ, θαίκεηαζ πςξ απμηεθεί ιία 

ζοιθένμοζα επζθμβή, ακ θάαμοιε οπυρδ ιαξ ηδκ «πνάζζκδ» ζοιπενζθμνά ημο 

ζοζηήιαημξ ηαζ ηα ορδθά πμζμζηά εκενβεζαηήξ ηαζ πνδιαηζηήξ ελμζημκυιδζδξ.  

Ζ ανπή θεζημονβίαξ εκυξ βεςεενιζημφ ζοζηήιαημξ υπςξ πνμείπαιε εα ααζίγεηαζ ζηδκ 

εκένβεζα πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ ηαζ κα απμννμθήζεζ ημ οπέδαθμξ. Καηά ηδκ 

δζάνηεζα ηςκ πεζιενζκχκ ιδκχκ εα πναβιαημπμζείηαζ εένιακζδ ημο ηθζιαηζγυιεκμο 

πχνμο ιέζς ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ απυ ημ έδαθμξ, εκχ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ εα 

πναβιαημπμζείηαζ ρφλδ ημο πχνμο ιέζς απαβςβήξ εενιυηδηαξ απυ ημκ ηθζιαηζγυιεκμ 

πχνμ. Οζ δζενβαζίεξ αοηέξ εα πναβιαημπμζμφκηαζ ιε πνήζδ βεςεενιζηήξ ακηθίαξ 
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εενιυηδηαξ. Οζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ είκαζ κενμφ-αένμξ (console units) ηαζ 

πναβιαημπμζμφκ ηδκ δζακμιή ηςκ θμνηζχκ ζε ηάεε πχνμ πμο πνυηεζηαζ κα ηθζιαηζζηεί 

αευνοαα ηαζ ιε απθή θεζημονβία. Υνδζζιμπμζμφκ δδθαδή ςξ πδβή εκένβεζαξ ημ κενυ 

ηαζ δζμπεηεφμοκ εενιυ ή ροπνυ αένα ζημκ ηθζιαηζγυιεκμ πχνμ.    

Γζ αοηυ ημκ θυβμ δεκ πνεζάγμκηαζ λεπςνζζηέξ πνυζεεηεξ ιμκάδεξ ακαηοηθμθμνίαξ αένα 

ζημκ πνμξ ηθζιαηζζιυ πχνμ, μφηε ηακάθζα αένα εθ’ υζμκ ηάεε  ακηθία δζαεέηεζ ζηυιζα 

αένα πνμζανιμζιέκα πάκς ζε αοηή.  Δθέβπμκηαζ ιε εενιμζηάηδ ημίπμο ηαζ θένμοκ 

ηάθοιια χζηε κα ιδκ είκαζ ειθακείξ ζημ πχνμ. 

Έκα άθθμ ζδιακηζηυ πθεμκέηηδια πμο πνμζθένμοκ μζ ζφβπνμκεξ ακηθίεξ είκαζ δ 

δοκαηυηδηα αοημκμιίαξ ημο ηάεε πχνμο, βεβμκυξ πμο ζοκήεςξ απαζηείηαζ ζε 

λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ, εζδζηά αοηέξ πμο δεκ ειθακίγμοκ ζοκεπή πθδνυηδηα. Αοηυ 

πανέπεζ ηδκ ηαοηυπνμκδ επζθμβή ρφλδξ ή εένιακζδξ ζε ηάεε πχνμ. ε έκα πχνμ 

δδθαδή εκδέπεηαζ κα εθανιυγεηαζ ρφλδ ηαζ ζε ηάπμζμκ άθθμ εένιακζδ. Αοηυ έπεζ ζακ 

απμηέθεζια ηδκ ακηζζηάειζζδ ηςκ εκενβεζαηχκ θμνηίςκ ηαζ έηζζ δ εενιμηναζία ηδξ 

ηεκηνζηήξ ζηήθδξ ηαζ ημο δμπείμο αδνακείαξ παναιέκεζ ζηαεενή. Αοηυ μδδβεί ζημκ 

πενζμνζζιυ  ή αηυια ηαζ ιδδεκζζιυ πνήζδξ ημο βεςζοθθέηηδ ή ηςκ οδνμβεςηνήζεςκ, 

πνμζθένμκηαξ αηυια ιεβαθφηενδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ πενζμπή ημο Παθαζμφ Φαθήνμο ηαηά ιήημξ ηδξ θεςθυνμο 

Πμζεζδχκμξ, πζεακμθμβείηαζ πςξ έπεζ  πθμφζζα ηαζ ζοκεπήξ οδνμθμνία ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα υθμο ημο έημοξ (ηαεχξ ανίζηεηαζ πθδζίμκ ηδξ εάθαζζαξ) δ μπμία είκαζ 

ααζζηή πνμτπυεεζδ χζηε κα πναβιαημπμζείηαζ δ ζςζηή θεζημονβία ημο ακμζπημφ 

ζοζηήιαημξ ηαζ δ ζηακμπμίδζδ ηςκ εενιζηχκ ηαζ ροηηζηχκ θμνηίςκ πμο απαζημφκηαζ. 

Έηζζ, επζθέβεηαζ δ ημπμεέηδζδ ακμζπημφ-ηάεεημο βεςεενιζημφ ζοζηήιαημξ, ηαεχξ 

δεκ οπάνπεζ επάνηεζα ημο πενζαάθθμκηα πχνμο ημο ηηζνίμο βζα ηδ ημπμεέηδζδ 

μνζγυκηζςκ ζςθδκχζεςκ βεςεενιίαξ ηαζ μζ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ημο ηηζνίμο είκαζ 

αολδιέκεξ. 

Οζ βεςεενιζημί εκαθθάηηεξ ακμζηημφ ηοηθχιαημξ πνδζζιμπμζμφκ οπυβεζα φδαηα ςξ 

πδβή εενιυηδηαξ – ρφλδξ. Καζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ αλζμπμζείηαζ δ ζδζυηδηα ηδξ 

ζηαεενήξ εενιμηναζίαξ πμο έπμοκ ηα κενά ημο οπυβεζμο ηαιζεοηήνα ηαε' υθμ ημκ 

πνυκμ ακελάνηδηα απυ ηζξ αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφκ. 

Οζ βεςεενιζημί εκαθθάηηεξ ακηθμφκ ημ κενυ απυ οπυβεζμ ηαιζεοηήνα ιε πνήζδ 

βεχηνδζδξ ηαζ εκδζάιεζμο εκαθθάηηδ κενμφ πμο πανειαάθθεηαζ ιεηαλφ ηδξ 

βεςεενιζηήξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ κενμφ-αένμξ (console units) ηαζ ημο ακμζηημφ 

ηοηθχιαημξ, έηζζ πνμζδίδμοκ ή απμννμθμφκ εκένβεζα ζημ ζφζηδια πνζκ ημ κενυ 

επζζηνέρεζ ζημκ ηαιζεοηήνα. Γζα κα επζηεοπεεί αοηυ ζηδκ ζοβηεηνζιέκδ βεςεενιζηή 

εβηαηάζηαζδ εα βίκμοκ δομ οδνμβεςηνήζεζξ. Ζ ιία οδνμβεχηνδζδ είκαζ δ 

οδνμβεχηνδζδ άκηθδζδξ ηαζ δ δεφηενδ οδνμβεχηνδζδ ηαθείηαζ οδνμβεχηνδζδ 

ειπθμοηζζιμφ, δ μπμία επζζηνέθεζ ημ κενυ ζημκ οδνμθυνμ μνίγμκηαζ απυ υπμο 

πνμήθεε. Σμ ζφζηδια αοηυ εθανιυγεηαζ ζε πενζμπέξ ιε νδπυ αάεμξ οδνμθυνμο 

μνίγμκηα υπςξ ημ Παθαζυ Φάθδνμ. ηδκ πενίπηςζδ αοηήξ ηδξ πενζμπήξ επεζδή 

εκδέπεηαζ κα οπάνπεζ οθάθιονμ κενυ ηαεχξ απμηεθεί παναεαθάζζζμ ιένμξ, 



 

[195] 
 

ημπμεεηείηαζ ηαζ πνυζεεημξ ελμπθζζιυξ οθαθιονυηδηαξ βζα πνμζηαζία ημο ελμπθζζιμφ 

απυ ηδκ δζάανςζδ ηαζ ηζξ επζηαείζεζξ. 

Καηά ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ ηάεεηςκ βεςεενιζηχκ ζοζηδιάηςκ μζ επζθμβέξ ζπεηζηά ιε 

ηδκ δζάηαλδ ημο βεςζοθθέηηδ είκαζ μ δζπθυξ ηαζ μ ηεηναπθυξ βεςζοθθέηηδξ ζε ιμνθή 

U. Δπεζδή δ  εβηαηάζηαζδ ηεηναπθμφ βεςζοθθέηηδ ιπμνεί κα απμδχζεζ ιεβαθφηενα 

πμζά εενιυηδηαξ ακά μπή, απυ υηζ μ δζπθυξ βεςζοθθέηηδξ επζθέβεηαζ δ ημπμεέηδζδ 

ημο. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ημκ οπμθμβζζιυ θζβυηενςκ μπχκ. Πανά υιςξ ημ 

βεβμκυξ υηζ δ θφζδ ημο ηεηναπθμφ βεςζοθθέηηδ απμηεθεί μζημκμιζηυηενδ επζθμβή, 

δζυηζ απαζηεί ιζηνυηενμ πθήεμξ μπχκ, εκδέπεηαζ κα πανμοζζάζεζ δζάθμνα πνμαθήιαηα. 

Σζξ πενζυδμοξ απαζηήζεςκ εένιακζδξ ημ ζφζηδια εα θεζημονβήζεζ απμδμηζηά ηαζ 

μιαθά, ηαηά ηδκ πενίμδμ ρφλδξ υιςξ μ ηεκηνζηυξ άλμκαξ ηδξ μπήξ, βφνς απυ ημκ μπμίμ 

δζαηάζζεηαζ μ ηεηναπθυξ βεςζοθθέηηδξ, οπενθμνηχκεηαζ θυβς ηδξ απυννζρδξ ηςκ 

θμνηίςκ ζημ οπέδαθμξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ είκαζ πενζζζυηενμ αζζεδηυ ζε μπέξ ιζηνήξ 

δζαιέηνμο. Ο εβηθςαζζιυξ ηδξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ηαηά ημκ ηεκηνζηυ άλμκα ηδξ 

μπήξ έπεζ ςξ επαηυθμοεμ ηδκ ιείςζδ ημο ααειμφ απυδμζδξ ημο ζοκυθμο ηδξ 

εβηαηάζηαζδξ ηαζ εκδεπμιέκςξ ηδ δδιζμονβία νδβιαηχζεςκ ηδξ «ηζζιέκηςζδξ», αθθά 

ηαζ ημο ίδζμο ημο βεςζοθθέηηδ, ηαηά ηδκ θεζημονβία ηδξ ρφλδξ. Έηζζ, μζ μπέξ πνέπεζ κα 

έπμοκ ιζα ζηακμπμζδηζηή δζάζηαζδ βζα κα απμθεφβεηαζ δ δδιζμονβία ηέημζςκ έκημκςκ 

θαζκυιεκςκ.[155,156] 

φιθςκα ιε ηα παναπάκς, ηνίκεηαζ πςξ μζ εθανιμβέξ ηδξ βεςεενιίαξ ιε ηα πθέμκ 

ελεθζβιέκα ιέζα, απμηεθμφκ ιζα ζδζαζηένςξ απμδμηζηή ηαζ μζημθμβζηή θφζδ 

εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ ηηζνίςκ ιε ιεβάθεξ εκενβεζαηέξ απαηήζεζξ υπςξ ηα λεκμδμπεία 

ηαζ ηαοηυπνμκα ζοιαάθθμοκ άιεζα ζηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 πμο πνμένπμκηαζ 

απυ ηα ζοιααηζηά ιέζα ηαφζδξ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10: ΣΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΑΠΟΣΤΠΧΜΑ ΣΟΤ 

ΣΟΤΡΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ 

10.1 Κθζιαηζηή αθθαβή ηαζ αένζα ημο εενιμηδπίμο                                                              

 

Ζ ηθζιαηζηή αθθαβή ηαζ μζ επζπηχζεζξ ηδξ ζημ ζφκμθμ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ζημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ είκαζ πθέμκ επζζηδιμκζηά αηθυκδηεξ. Πανά ημ βεβμκυξ πςξ ημ ηεθεοηαίμ 

δζάζηδια επζπεζνήεδηε δ αιθζζαήηδζδ ηςκ πμνζζιάηςκ ηδξ IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change), μζ απμδείλεζξ βζα ηδκ επζηζκδοκυηδηα ηδξ ηθζιαηζηήξ 

αθθαβήξ ζοκεπχξ ιεβαθχκμοκ. Ο υνμξ ηθζιαηζηή αθθαβή ή «θαζκυιεκμ ημο 

εενιμηδπίμο» ακαθένεηαζ ζηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηδξ βδξ, δ μπμία 

πνμηαθείηαζ απυ ηδκ αφλδζδ ζηδκ αηιυζθαζνα ζοβηεκηνχζεςκ αενίςκ (αένζα ημο 

εενιμηδπίμο) πμο έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα παβζδεφμοκ εενιυηδηα, υπςξ δδθαδή, 

ζοιααίκεζ ιε ημ βοαθί πμο παβζδεφεζ ηδ εενιυηδηα ζε έκα εενιμηήπζμ.[158] 

φιθςκα ιε ηδκ ηείιεκδ Δονςπασηή κμιμεεζία (Οδδβία 2003/87/ΔΚ), δζεεκή 

αζαθζμβναθία ηαζ ηα πθέμκ δζαδεδμιέκα πνυηοπα οπμθμβζζιμφ ημο απμηοπχιαημξ ημο 

άκεναηα (ISO 14064:2006, Greenhouse Gas Protocol), ςξ αένζα ημο εενιμηδπίμο 

μνίγμκηαζ ηα ελήξ: 

 Γζμλείδζμ ημο άκεναηα (CO2) 

 Μεεάκζμ (CH4) 

 Τπμλείδζμ ημο αγχημο (N2O) 

 Τδνμθεμνάκεναηεξ (HFCS) 

 Τπενθεμνάκεναηεξ (PFCS) 

 Δλαθεμνζμφπμ εείμ (SF6) 

Σα έλζ αοηά αένζα ημο εενιμηδπίμο δεκ έπμοκ ηδκ ίδζα δοκαηυηδηα κα πνμηαθέζμοκ ηαζ 

κα επζηείκμοκ ημ θαζκυιεκμ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ, θυβς ηδξ δζαθμνεηζημφ πνυκμο 

παναιμκήξ ημοξ ζηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ηδξ δζαθμνεηζηήξ ημοξ ζηακυηδηαξ κα 

απμννμθμφκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία. Γζα ημ θυβμ αοηυ, οπμθμβίγεηαζ δ δοκαιζηή ηδξ 

ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ (Global Warming Potential) υθςκ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ηαζ 

εηθνάγμκηαζ μζ επζπηχζεζξ ημοξ ζε ιάγα ζζμδφκαιμο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Ζ 

ζδιακηζηή αφλδζδ ηςκ ζοβηεκηνχζεςκ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ζηδκ αηιυζθαζνα 

μθείθεηαζ ζε ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ. Ζ ηαφζδ μνοηηχκ ηαοζίιςκ 

(βαζάκεναηαξ, πεηνέθαζμ, θοζζηυ αένζμ) βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζζιμφ είκαζ οπεφεοκδ 

βζα ημ 37% ηςκ ακενςπμβεκχκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ απμηεθεί ηδκ 

ηονζυηενδ αζηία ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. Πένακ ηδξ ηαφζδξ μνοηηχκ πυνςκ βζα 

παναβςβή δθεηηνζζιμφ ηαζ εενιυηδηαξ, δ ζοκεπζγυιεκδ απμρίθςζδ ηςκ δαζχκ, δ 

πνήζδ θζπαζιάηςκ, δ ακελέθεβηηδ δζάεεζδ απμννζιιάηςκ ηαζ μζ αζμιδπακζηέξ 

δζενβαζίεξ εηθφμοκ, επίζδξ, ιεβάθεξ πμζυηδηεξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ζηδκ 

αηιυζθαζνα. Ζ βδ εενιαίκεηαζ ζακ κα ήηακ ηαθοιιέκδ ιε ιζα γεζηή ημοαένηα πμο ηδκ 

ειπμδίγεζ κα πάνεζ αένα ηαζ μζ επζπηχζεζξ είκαζ ήδδ μναηέξ. Ζ ηθζιαηζηή αθθαβή 

ζοιααίκεζ. 
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φιθςκα ιε ένεοκεξ, δ παβηυζιζα αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ δεκ πνέπεζ κα λεπενάζεζ 

ημοξ 2
μ
 C. Ακ υκηςξ δ εενιμηναζία ημο πθακήηδ αολδεεί ηαηά επζπθέμκ 2

μ
 C, εα 

πνμηθδεμφκ επζηίκδοκεξ ηαζ ακεπακυνεςηεξ ζοκέπεζεξ ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ. 

Παναηάης ακαθένμκηαζ εκδεζηηζηά ηάπμζεξ απυ ηζξ ζοκέπεζεξ αοηέξ. [158] 

ΠΔΓΗΟ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ 

Ακενχπζκδ Τβεία Κίκδοκμξ εθμκμζίαξ ηαζ άθθςκ αζεεκεζχκ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ κενυ. 

Γεςνβία Μείςζδ αβνμηζηήξ παναβςβήξ. 

Νενυ Έθθεζρδ κενμφ-Μείςζδ οβναζίαξ εδάθμοξ 

πμο ηαηαθήβεζ ζε εκηαηζημπμίδζδ ηδξ 

εηιεηάθθεοζδξ ηδξ βδξ ηαζ ιεζςιέκδ 

απυδμζδ. 

Πάβμξ ηαζ παβεηχκεξ Απχθεζα ημο 60% ημο ηαθμηαζνζκμφ 

εαθάζζζμο πάβμο ζηδκ Ανηηζηή-Πθήνεξ 

θζχζζιμ ημο Γνμζθακδζημφ πάβμο ιε αφλδζδ 

ηδξ εενιμηναζίαξ ηαηά 1,5
μ
 C-25% ή 

πενζζζυηενμ ιείςζδ ημο Ανηηζημφ πάβμο 

ηαζ ζοκεπήξ οπμπχνδζδ ημο εαθάζζζμο 

πάβμο. 

Οζημζοζηήιαηα Απχθεζα ημο 95% ηςκ ημναθθζμβεκχκ 

οθάθςκ ιέπνζ ηα ιέζα ημο αζχκα, δοζιεκείξ 

επζπηχζεζξ ζηδκ ειπμνζηή αθζεία ηαζ ηδκ 

πνμζηαζία ηςκ αηηχκ ηαζ μζημκμιζηέξ 

απχθεζεξ-Κίκδοκμξ ιεηαηνμπήξ ημο 43% 

ηςκ παβηυζιζςκ δαζζηχκ ζοζηδιάηςκ ζε 

ιδ δαζζηά, επέηηαζδ ηςκ δαζχκ ζηδκ 

Ανηηζηή-διακηζηή ηαηαζηνμθή ηαζ 

απμζφκεεζδ ζηα ανηηζηά μζημζοζηήιαηα, 

ιεβάθμ πμζμζηυ ηδξ ημφκδναξ ιπμνεί κα 

ελαθακζζηεί-Απχθεζα ημο 25% ηςκ εζδχκ 

πθςνίδαξ ηαζ πακίδαξ. 

Άκμδμξ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ 25-50 εηαημιιφνζα άκενςπμζ ηζκδοκεφμοκ 

απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζηάειδξ ηδξ εάθαζζαξ 

ηαζ απυ πθδιιφνεξ ζηζξ αηηέξ. 

Αηναία ηαζνζηά θαζκυιεκα Αφλδζδ ζηδ ζοπκυηδηα ηαζ ηδκ έκηαζδ ηςκ 

πθδιιφνςκ, λδναζζχκ, ηαηαζβίδςκ, 

ηοιάηςκ ηαφζςκα, ηνμπζηχκ ηοηθχκςκ, 

ηοθχκςκ ηαζ άθθςκ αηναίςκ βεβμκυηςκ πμο 

μδδβμφκ ζε αολδιέκδ μζημκμιζηή γδιζά ηαζ 

ζε πζεακή ιείςζδ εοηαζνζχκ ακάπηολδξ. 

Πίκαηαξ 10.1: Κθζιαηζηέξ επζπηχζεζξ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ [158] 
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10.1.1 Κθίια ηαζ Πμθζηζηή 

Απυ ημκ Πίκαηα 10.1, ζοκεζδδημπμζμφιε ηδκ ακαβηαζυηδηα κα δζαηδνήζμοιε ηδκ 

παβηυζιζα αφλδζδ ηδξ ιέζδξ εενιμηναζίαξ ηάης απυ ημοξ 2
o
 C. Γζα κα βίκεζ αοηυ εα 

πνέπεζ κα αθθάλεζ νζγζηά ημ δζεεκέξ εκενβεζαηυ ζφζηδια. δ πνυηθδζδ δεκ είκαζ ιυκμ 

πνμζςπζηή, αθθά ηαζ πμθζηζηή, ηαεχξ εα πνέπεζ κα θδθεμφκ ζδιακηζηέξ απμθάζεζξ 

πμο εα μδδβήζμοκ ζηζξ απαναίηδηεξ αθθαβέξ. 

οκεπχξ, δ ακάβηδ βζα ακάθδρδ βεκκαίςκ πμθζηζηχκ ιέηνςκ ιε ζημπυ ηδκ 

ηαηαπμθέιδζδ ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ είκαζ επζηαηηζηή. Οζ ηονζυηενεξ πμθζηζηέξ 

πνςημαμοθίεξ πμο έπμοκ, ιέπνζ ζηζβιήξ, ηεεεί ζε εθανιμβή είκαζ ημ Πνςηυημθθμ ημο 

Κζυημ ηαζ ημ Δονςπασηυ φζηδια Διπμνίαξ Ρφπςκ, πςνίξ υιςξ, κα είκαζ ανηεηέξ. 

Δκ ζοκημιία ημ Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ: 

 οιθςκήεδηε ζηδ οκδζάζηερδ ηςκ Μεθχκ ηδξ φιααζδξ-Πθαίζζμ ημκ 

Γεηέιανζμ ημο 1997 ζημ Κζυημ ηδξ Ηαπςκίαξ 

 Έπεζ επζηονςεεί ζοκμθζηά απυ 168 ηνάηδ ιέπνζ ζήιενα. 

 Δθανιυγεζ ηδ φιααζδ ημο ΟΖΔ βζα ηδκ Αθθαβή ημο Κθίιαημξ (UNFCCC) 

 Ονίγεζ δεζιεοηζημφξ ζηυπμοξ βζα ιεζχζεζξ ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο πενίπμο 

5% ηάης απυ ηα επίπεδα ημο 1990 ιεηαλφ 2008-2012 

Πανάθθδθα ιε ηδκ οθμπμίδζδ ημο Πνςημηυθθμο ημο Κζυημ, δ Δ.Δ. πνμςεεί ημ δζηυ ηδξ 

εζςηενζηυ φζηδια Διπμνίαξ Ρφπςκ. Ζ Οδδβία 2003/87/ΔΚ ζπεηζηά ιε ηδ εέζπζζδ 

ζοζηήιαημξ ειπμνίαξ δζηαζςιάηςκ εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο πνμαθέπεζ ημκ 

ηαεμνζζιυ μνίςκ απυ ηα Κνάηδ-Μέθδ βζα ηζξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ 

εκενβμαυνεξ επζπεζνήζεζξ. [158] 

 

10.2 Ακεναηζηυ απμηφπςια         

Σμ ακεναηζηυ απμηφπςια έπεζ βίκεζ ζηζξ ιένεξ ιαξ ιζα έκκμζα εονέςξ δζαδεδμιέκδ 

ζηδκ μπμία απμδίδμκηαζ εοεφκεξ βζα ηδκ παβηυζιζα ηθζιαηζηή αθθαβή. Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ ιδκχκ ηαζ εηχκ δ έκκμζα αοηή πνδζζιμπμζείηαζ υθμ ηαζ 

πενζζζυηενμ ζε υθα ηα ιέζα ιαγζηήξ εκδιένςζδξ, ηδκ ηοαένκδζδ αθθά ηαζ ημκ 

επζπεζνδιαηζηυ ηυζιμ. [159] 

Ανηεηυ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ μ παναηάης πίκαηαξ, μ μπμίμξ ακαθένεηαζ ζηζξ 10 

πνχηεξ πχνεξ ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Αλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ απυ ηδκ ένεοκα πμο έηακε μ Ονβακζζιυξ Ακάθοζδξ CO2 ηςκ Ζκςιέκςκ 

Δεκχκ (Carbon Dioxide Information Analysis Center, CDIAC) ηαζ δδιμζζεφηδηε ημ 

2004, δζαπζζηχεδηε υηζ μζ εηήζζεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ ηδκ ηαφζδ 

μνοηηχκ ηαοζίιςκ ακένπμκηαζ ζημοξ 27.245.758 παβημζιίςξ, εκχ ζηδκ Δονχπδ μζ 

εηπμιπέξ ακένπμκηαζ ζημοξ 4.001.222 (14.7%). ε υηζ αθμνά ζηδκ Δθθάδα, κα 



 

[199] 
 

ζδιεζχζμοιε υηζ ανίζηεηαζ ζηδκ 39
δ
 εέζδ ( ζε ζφκμθμ 207 πςνχκ) ιε εηπμιπέξ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα κα ακένπμκηαζ ζηζξ 96.965 πζθζάδεξ ιεηνζημφξ ηυκμοξ. [160] 

 

  

ΥΧΡΑ 

ΔΣΖΗΔ 

ΔΚΠΟΜΠΔ 

CO2 (ζε πζθζάδεξ 

ιεηνζημφξ ηυκμοξ) 

ΠΟΟΣΟ 

ΔΠΗ ΣΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΧΝ 

ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

1 ΖΝΧΜΔΝΔ 

ΠΟΛΗΣΔΗΔ 

6.049.435 22.2% 

2 ΚΗΝΑ-ΣΑΗΒΑΝ  5.010.170 18.4% 

3 ΡΧΗΑ 1.524.993 5.6% 

4 ΗΝΓΗΑ 1.342.962 4.9% 

5 ΗΑΠΧΝΗΑ 1.257.963 4.6% 

6 ΓΔΡΜΑΝΗΑ 860.522 3.1% 

7 ΚΑΝΑΓΑ 639.403 2.3% 

8 ΖΝΧΜΔΝΟ 

ΒΑΗΛΔΗΟ 

587.261 2.2% 

9 ΝΟΣΗΑ ΚΟΡΔΑ 465.643 1.7% 

10 ΗΣΑΛΗΑ 449.948 1.7% 

Πίκαηαξ 10.2: Οζ 10 πνχηεξ πχνεξ παβημζιίςξ ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα [160] 

Αθθά ηζ αηνζαχξ είκαζ ημ ακεναηζηυ απμηφπςια; Πανά ηδ ζοκεπή ειθάκζζδ ημο υνμο 

αοημφ, θαίκεηαζ κα ιδκ οπάνπεζ ζαθήξ μνζζιυξ, ακηίεεηα, οπάνπεζ αηυια ηάπμζα 

ζφβποζδ ζπεηζηά ιε ημ ηζ πναβιαηζηά ζδιαίκεζ ακεναηζηυ απμηφπςια ηαζ ηζ ιεηνάεζ. 

Διείξ εα πνμζπαεήζμοιε κα μνίζμοιε υζμ ημ δοκαηυκ ηαθφηενα ηδκ έκκμζα αοηή. 

Σμ ακεναηζηυ απμηφπςια απμηεθεί ημ ζφκμθμ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ αενίςκ ημο 

εενιμηδπίμο (GHG) πμο εηθφμκηαζ άιεζα ηαζ έιιεζα απυ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

εκυξ αηυιμο, ιζαξ εηδήθςζδξ, ιζαξ επζπείνδζδξ ή εκυξ μνβακζζιμφ, απυ ηδ 

δζαδζηαζία παναβςβήξ εκυξ πνμσυκημξ, ή απυ ηδ δζαδζηαζία πανμπήξ ιζαξ 

οπδνεζίαξ. Σα απμηεθέζιαηα εκυξ ηέημζμο οπμθμβζζιμφ εηθνάγμκηαζ ζε ζζμδφκαια 

βναιιάνζα, ηζθά ή ηυκμοξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ( CO2eq). 

ηζξ άιεζεξ πδβέξ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πενζθαιαάκεηαζ δ πνήζδ μνοηηχκ 

ηαοζίιςκ βζα ηδκ παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ηδ εένιακζδ ή ηζξ ιεηαθμνέξ, 

ηαεχξ ηαζ μζ δζαννμέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο απυ ζοζηήιαηα ρφλδξ. Έιιεζεξ πδβέξ 

εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα είκαζ εηείκεξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιζαξ εηαζνείαξ πμο δεκ ακήημοκ ζημκ έθεβπυ ηδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια 
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δ δζαηίκδζδ πνμσυκηςκ απυ ελςηενζηυ ζοκενβάηδ, δ δζαπείνζζδ απμννζιιάηςκ η.ά. 

[159] 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιαξ ιμκάδαξ, ημ ακεναηζηυ απμηφπςια αοηήξ 

ελανηάηαζ απυ ημοξ παναηάης πανάβμκηεξ: 

 Υνήζδ δθεηηνμιδπακμθμβζημφ ελμπθζζιμφ ηαηά ηδ θεζημονβία ηδξ 

 Γμιζηά οθζηά πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ ηαηαζηεοή ηδξ.  

 Δηπμιπέξ αενίςκ πμο πνμηφπημοκ έιιεζα απυ ηδ θεζημονβία ηδξ, υπςξ 

ζοβημζκςκίεξ, αενμπμνζηά δνμιμθυβζα βζα ηδ ιεηαθμνά ηςκ πεθαηχκ η.ά. 

 

Όπςξ πνμακαθένεδηε ηα δμιζηά οθζηά πμο επζθέπεδηακ είκαζ θζθζηά πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ ηαζ ημκ άκενςπμ ηαζ μζ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα αοηχκ μζ 

ιζηνυηενεξ δοκαηέξ. Δπζπθέμκ, πνμζπαεήζαιε κα εηιεηαθθεοημφιε ιε ημκ ηαθφηενμ 

ηνυπμ ηδ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή ηαζ ηδ πνήζδ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ 

χζηε κα απμθφβμοιε ηδκ εκηαηζημπμίδζδ ημο ζοιααηζημφ δθεηηνμιδπακμθμβζημφ 

ελμπθζζιμφ. 

ηδκ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία εα δχζμοιε ζδζαίηενδ ζδιαζία ζημκ πανάβμκηα 

ιεηαθμνέξ-ιεηαηζκήζεζξ ηαζ εα πνμζπαεήζμοιε κα δχζμοιε ηαηηζηέξ ιείςζδξ ημο 

ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιαξ ιμκάδαξ. Ακ ηαζ  μ ημιέαξ ηςκ 

ιεηαθμνχκ-ιεηαηζκήζεςκ απμηεθεί λεπςνζζηυ ηιήια ιεθέηδξ, δ πνμζπάεεζα ιείςζδξ 

ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα είκαζ ημζκή ηαζ βζα αοηυκ ημκ θυβμ εκηάζζεηαζ ζηδ 

πανμφζα ενβαζία αοηυ ημ ηεθάθαζμ. Γίκεηαζ δ εεχνδζδ πςξ ημ απμηφπςια ημο 

άκεναηα εκυξ ημονίζηα/πεθάηδ ηάεε λεκμδμπείμο δεκ ζπεηίγεηαζ ιυκμ ιε ηζξ 

δναζηδνζυηδηεξ ημο εκηυξ αοημφ αθθά είκαζ άιεζα ζοκοθαζιέκμ ιε ηζξ δναζηδνζυηδηεξ 

ημο ημονίζηα ηαζ εηηυξ αοημφ υπςξ δ ιεηαηίκδζδ ημο απυ ηαζ πνμξ ημ λεκμδμπείμ, 

αθθά ηαζ ημ ηαλίδζ ημο απυ ημκ ηυπμ ηαημζηίαξ ζημκ πχνμ πνμζςνζκήξ δζαιμκήξ, 

δδθαδή ηδ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα. 

φιθςκα ιε ημ παναηάης δζάβναιια αθέπμοιε ηδ ζοιιεημπή ηάεε ιέζμο ιεηαθμνάξ 

ζηδκ παναβςβή δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδκ Δθθάδα. Σα μδζηά μπήιαηα 

ηαηαθαιαάκμοκ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ, αημθμοεμφκ ηα πθμία ηαζ έπμκηαζ μζ 

αενμπμνζηέξ ιεηαθμνέξ. Σέθμξ, αλζμζδιείςημ είκαζ πυζμ πζμ θζθζηυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ 

είκαζ ημ ηνέκμ ςξ ιέζμ ιεηαηίκδζδξ. 
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Γζάβναιια 10.1 : Οζ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ ηα ιέζα ιεηαθμνάξ βζα ηδκ Δθθάδα ημ έημξ 

2005.[161] 

 

10.3. Οζ εηπμιπέξ CO2 απυ ηα επζααηδβά μπήιαηα 

Σα αοημηίκδηα απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ζημζπείμ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ πμθοάνζειςκ 

Δονςπαίςκ ηαζ δ αοημηζκδημαζμιδπακία ζοκζζηά ζδιακηζηή πδβή απαζπυθδζδξ ηαζ 

ακάπηολδξ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ ΔΔ. Χζηυζμ, δ πνήζδ ηςκ αοημηζκήηςκ έπεζ 

ζδιακηζηέξ επζπηχζεζξ απυ πθεονάξ αθθαβήξ ημο ηθίιαημξ, δεδμιέκμο υηζ πμζμζηυ 

πενίπμο 12% ηςκ ζοκμθζηχκ εηπμιπχκ ΔΔ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2), δδθαδή ημο 

ηονζυηενμο αενίμο εενιμηδπίμο, πνμένπεηαζ απυ ηα ηαφζζια πμο ηαηακαθίζημκηαζ απυ 

ηα επζααηδβά αοημηίκδηα. Μμθμκυηζ επεηεφπεδζακ ζδιακηζηέξ αεθηζχζεζξ ζηδκ 

ηεπκμθμβία ηςκ αοημηζκήηςκ – ζδίςξ υζμκ αθμνά ηδκ απυδμζδ ηςκ ηαοζίιςκ, δ μπμία, 

ιε ηδ ζεζνά ηδξ, ζοκεπάβεηαζ παιδθυηενεξ εηπμιπέξ CO2 – αοηέξ δεκ άνηεζακ βζα κα 

ελμοδεηενχζμοκ ηζξ επζπηχζεζξ απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ ηοηθμθμνίαξ ηαζ ημο ιεβέεμοξ ηςκ 

αοημηζκήηςκ. Δκχ δ ΔΔ, ζημ ζφκμθυ ηδξ, ιείςζε ηζξ μζηείεξ εηπμιπέξ ηςκ αενίςκ 

εενιμηδπίμο (GHG) ηαηά πμζμζηυ ηαηά ηζ ιζηνυηενμ ημο 5% ζηδκ πενίμδμ 1990–

2004, μζ εηπμιπέξ CO2 απυ ηζξ μδζηέξ ιεηαθμνέξ αολήεδηακ ηαηά 26%. ηδκ Δονχπδ, 

9 ζημοξ 10 ηαημίημοξ εηηίεεκηαζ ζε επζαθααή ζςιαηίδζα πμο πνμένπμκηαζ απυ ηζξ 

εηπμιπέξ άκεναηα, θυβς ηςκ πμζμζηχκ πμο οπενααίκμοκ ηαηά πμθφ ηα επζηνεπηά 

υνζα. Ο πνυκμξ πμο πάκεηαζ ηαηά ηζξ ιεηαηζκήζεζξ θυβς ηδξ ζοιθυνδζδξ εα ακηζζημζπεί 

ζφκημια ζημ 1% ημο ΑΔΠ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ.  

Δάκ δεκ θδθεμφκ απμηεθεζιαηζηά ιέηνα, δ αφλδζδ ηςκ εηπμιπχκ απυ ηζξ μδζηέξ 

ιεηαθμνέξ επζααηχκ εα ζοκεπζζηεί ηα πνμζεπή έηδ, οπμκμιεφμκηαξ ηζξ πνμζπάεεζεξ ηδξ 

Δονςπασηήξ έκςζδξ βζα ιείςζδ ηςκ μζηείςκ εηπμιπχκ αενίςκ εενιμηδπίμο αάζεζ ημο 

Πνςημηυθθμο ημο Κζυημ ηαζ αθήκμκηαξ, εη παναθθήθμο, ζε άθθμοξ, επίζδξ 

εηηεεεζιέκμοξ ζημ δζεεκή ακηαβςκζζιυ, ημιείξ κα ζδηχζμοκ ημ ηφνζμ αάνμξ ηδξ 

πνμζπάεεζαξ. Ακηζεέηςξ, δ άιεζδ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ 

αοημηζκήηςκ εα ζοιαάθεζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ αθθαβήξ ημο ηθίιαημξ, εα πενζμνίζεζ 

Οδικά οχήματα
55,9%

Σρζνα
0,3%

Πλοία
33,1%

Αεροπλάνα
10,7%

Εκπομπζσ CO2 κατά μζςο μεταφοράσ 
ςτην Ελλάδα το 2005
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ηδκ ελάνηδζή ιαξ απυ ηα εζζαβυιεκα ηαφζζια· επίζδξ, εα αεθηζχζεζ ηδκ πμζυηδηα ημο 

αηιμζθαζνζημφ αένα ηαζ ηαη’ επέηηαζδ, ηδκ οβεία ηςκ Δονςπαίςκ πμθζηχκ. Οζ 

αεθηζχζεζξ υζμκ αθμνά ηδκ απυδμζδ ηςκ ηαοζίιςκ ζηα μπήιαηα, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

αολδιέκδ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ ηαοζίιςκ, ζδίςξ δε ηςκ αζμηαοζίιςκ, εα απμηεθέζμοκ 

ηα ηφνζα ιέζα βζα ηδκ επίηεολδ ημο ακςηένς ζηυπμο. [162,163,164] 

10.3.1 Πνμηάζεζξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 απυ ηζξ ιεηαθμνέξ 

Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ νφπακζδξ πμο πνμένπεηαζ απυ ηζξ αζηζηέξ 

ιεηαθμνέξ, εα πνέπεζ κα οζμεεηδεεί ιία ζηαειζζιέκδ ιίλδ ιέηνςκ ηαζ πναηηζηχκ μζ 

μπμίεξ εκηάζζμκηαζ ζηζξ αηυθμοεεξ ηαηδβμνίεξ: 

Οζ εηπμιπέξ νφπςκ ζηζξ αζηζηέξ ιεηαθμνέξ ελανηχκηαζ απυ: 

 Σδκ ακάβηδ/έκηαζδ πνήζδξ ιδπακμηίκδηςκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ 

 Σα παναηηδνζζηζηά ηςκ μπδιάηςκ. 

 Σμ είδμξ ημο πνδζζιμπμζμφιεκμο ηαοζίιμο. 

 Σμ ααειυ απυδμζδξ ηςκ ηζκδηήνςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. 

Γζα κα εηηζιδεεί δ ηαηαθθδθυηδηα ηάεε πνυηαζδξ πμο ζημπεφεζ ζηδκ ιείςζδ ηςκ 

νφπςκ εα πνέπεζ κα ζηαειζζηεί ηαζ ημ ζοκεπαβυιεκμ ηυζημξ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ. 

Γζεεκχξ έπμοκ πνμηαεεί ηαζ ζηδκ ζοκέπεζα οζμεεηδεεί είηε πζθμηζηά είηε ζε ιυκζιδ 

αάζδ, πθήεμξ ιέηνςκ πμο δζαηνίκμκηαζ ζε ιέηνα πμο αθμνμφκ ημ ζφκμθμ ημο ζηυθμο 

ηςκ μπδιάηςκ (οθζζηάιεκςκ ηαζ κέςκ) ηαζ ζε ιέηνα πμο αθμνμφκ ιυκα κέα μπήιαηα. 

Δπεζδή υιςξ, ημ πμζμζηυ ηςκ κέςκ μπδιάηςκ ζηδκ Δονχπδ είκαζ πενίπμο 7% ηαζ 

ιζηνυηενμ ζηδκ Δθθάδα, εεςνχκηαξ έκα ιέζμ πνυκμ γςήξ ηδξ ηάλδξ ηςκ 10-15 εηχκ, 

είκαζ πνμθακέξ υηζ ηάεε πνμζπάεεζα ιείςζδξ ηςκ εηπειπυιεκςκ νφπςκ ιε 

εκζςιάηςζδ κέαξ ηεπκμθμβίαξ ζηα ηαζκμφνβζα ιυκμ μπήιαηα εα έπεζ ιία ζδιακηζηή 

πνμκζηή οζηένδζδ ζηδκ ειθάκζζδ ηςκ υπμζςκ εοενβεηζηχκ απμηεθεζιάηςκ. 

ηδκ ζοκέπεζα ακαθένμκηαζ ηα πνμζθμνυηενα ιέηνα βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο 

πνμαθήιαημξ ηςκ εηπμιπχκ νφπςκ ηαζ αενίςκ εενιμηδπίμο πμο «ηαζνζάγμοκ» 

ηαθφηενα ζηα παναηηδνζζηζηά ηςκ Δθθδκζηχκ αζηζηχκ ηέκηνςκ. 

Τζμεέηδζδ μζημθμβζηήξ/εκενβεζαηά απμδμηζηήξ μδήβδζδξ 

 Θέζπζζδ κέςκ μνίςκ ηαπφηδηαξ ζηζξ διζ-αζηζηέξ πενζμπέξ, εηπαίδεοζδ ηςκ μδδβχκ ζε 

ηακυκεξ εκενβεζαηά απμδμηζηήξ μδήβδζδξ (επζηάποκζδ/επζανάδοκζδ, ηαηάθθδθδ 

επζθμβή ζπέζεςκ ιεηάδμζδξ ημο ηζαςηίμο ηαποηήηςκ ηθπ), επζθμβή ζοκημιυηενδξ 

δζαδνμιήξ. οζηδιαηζηή ζοκηήνδζδ ηςκ ηζκδηήνςκ, ηαηηζηυξ έθεβπμξ πίεζδξ 

εθαζηζηχκ, απμθοβή παναηεηαιέκδξ θεζημονβίαξ ημο ηζκδηήνα εκ ζηάζδ. 

Πνμχεδζδ πνήζδξ μπδιάηςκ ιεζςιέκμο αάνμοξ  

Όπςξ είκαζ δζεεκχξ απμδεηηυ ημ αάνμξ εκυξ μπήιαημξ επδνεάγεζ ζδιακηζηά ηδκ 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηζξ εηπμιπέξ. Πνμξ αοηή ηδ ηαηεφεοκζδ 

πνέπεζ κα ελεηαζεεί δ επζαμθή πενζμνζζιχκ ςξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ 

πνδζζιμπμζμφιεκςκ μπδιάηςκ ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ. Αοηυ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδκ 
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εθανιμβή ιέηνςκ επζδυηδζδξ, θμνμθμβζηχκ ηζκήηνςκ ηθπ. Πανάθθδθα έπεζ ήδδ 

ακαπηοπεεί δ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ οθζηχκ (ιαβκήζζμ, αθμοιίκζμ, ζοκεεηζηέξ φθεξ) ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηςκ μπδιάηςκ πμο ιπμνεί κα πνμζθένεζ πνυζεεηδ ιείςζδξ αάνμοξ ιε 

ιζηνή επίδναζδ ζημ ιέβεεμξ ημο μπήιαημξ. 

Πνμχεδζδ Υνήζδξ οιααηζηχκ Κζκδηήνςκ ιε Αολδιέκμ Βαειυ Απυδμζδξ ηαζ 

Μεζςιέκεξ Δηπμιπέξ Ρφπςκ 

Μείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ιπμνεί κα ελαζθαθζζεεί ιέζς πνςημβεκμφξ ιείςζδξ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο ιε ηδ πνήζδ εκενβεζαηά απμδμηζηυηενςκ ηζκδηήνςκ. 

διακηζηή ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ νφπςκ απυ ημκ ίδζμ ημκ ηζκδηήνα ιπμνεί κα οπάνλεζ 

ιε ηζξ αηυθμοεεξ ηεπκμθμβίεξ: 

 Αολδιέκδ   ζοβηέκηνςζδ   ζζπφμξ   (down-sizing)   ιέζς   ηονίςξ ορδθήξ 

οπενπθήνςζδξ ηαζ ιεζςιέκδξ ηαπφηδηαξ πενζζηνμθήξ (down-reving). 

 Υνήζδ οανζδζηήξ ηεπκμθμβίαξ πμο αθμνά ζηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ 

δζαπείνζζδ ηδξ παναβυιεκδξ εκένβεζαξ πμο υιςξ πνμζθένεζ μθέθδ ηφνζα ζε 

αζηζηή πνήζδ. 

 Υνήζδ ηζκδηήνςκ Diesel κέαξ βεκζάξ. 

 Υνήζδ ηζκδηήνςκ αεκγίκδξ άιεζδξ έβποζδξ. 

Απυ ηζξ ακςηένς ηεπκμθμβίεξ βζα ηδκ Δθθάδα ζδζαίηενα εοενβεηζηά εα ιπμνμφζε κα 

δνάζεζ δ απεθεοεένςζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ κέαξ ηεπκμθμβίαξ πεηνεθαζμηίκδηςκ 

μπδιάηςκ ζηα αζηζηά ηέκηνα δζυηζ εα οπήνπε ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ 

αενίςκ εενιμηδπίμο ηαζ ζδιακηζηυξ πενζμνζζιυξ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο. Αηυιδ 

πζμ απμδμηζηά εα ήηακ ηα απμηεθέζιαηα ζοκδοαζιμφ αοηήξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ιε ηδκ 

οανζδζηή. Αοηυ είκαζ ζήιενα εθζηηυ πςνίξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ ηαεχξ είκαζ 

πθέμκ ειπμνζηά δζαεέζζιδ ηεπκμθμβία βζα ηδκ δέζιεοζδ ηςκ Ολεζδίςκ ημο Αγχημο ηαζ 

ηςκ ζςιαηζδζαηχκ εηπμιπχκ (Particulate Matter), απυ ημοξ ηζκδηήνεξ κηίγεθ. 

Δκδεζηηζηά ακαθένεηαζ υηζ δ ακηζηαηάζηαζδ εκυξ «Βεκγζκμηίκδημο» μπήιαημξ απυ έκα 

ακηίζημζπμ «Πεηνεθαζμηίκδημ» ημ έημξ 2004 εα μδδβμφζε (θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημκ 

ηφηθμ γςήξ ημο αοημηζκήημο) ζε πμζμζηζαία ιείςζδ ηςκ εηπειπυιεκςκ νφπςκ CU2 

ακά δζακουιεκμ πζθζυιεηνμ ίζδ ιε 2433%. Όιςξ ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ 

αεκγζκμηζκδηήνςκ ημ ακαιεκυιεκμ υθεθμξ απυ ιία ακάθμβδ ακηζηαηάζηαζδ ημ έημξ 

2015 πενζμνίγεηαζ ζημ 14-27%. Γζα ηδκ επζηοπή εθανιμβή ηδξ πνήζδξ 

πεηνεθαζμηίκδηςκ μπδιάηςκ κέαξ ηεπκμθμβίαξ ζηα αζηζηά ηέκηνα, επζαάθθεηαζ κα 

θδθεμφκ οπμζηδνζηηζηά ιέηνα εθέβπμο ηαζ πζζημπμίδζδξ ηδξ ηαθήξ θεζημονβζηήξ 

ηαηάζηαζδξ υθςκ ηςκ ηζκδηήνςκ ηςκ μπδιάηςκ ηαζ ελαζθάθζζδ ηδξ αδοκαιίαξ 

πνυζααζδξ ζε πεηνεθαζμηίκδηα μπήιαηα παθζάξ ηεπκμθμβίαξ. 

Ακηζηαηάζηαζδ ηςκ οιααηζηχκ Καοζίιςκ ιε Βζμηαφζζια 

ήιενα οπάνπεζ έκημκμ ενεοκδηζηυ εκδζαθένμκ βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηδξ δοκαηυηδηαξ 

ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ ιε ακηίζημζπα αζμηαφζζια (π.π. αζεακυθδ, 

αζμκηήγεθ η.θ.π.) ηςκ μπμίςκ δ ηαφζδ εεςνείηαζ υηζ δεκ ζοκεζζθένεζ ζημοξ ζοκμθζηά 
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εηπειπυιεκμοξ νφπμοξ CO2 Αοηυ υιςξ απαζηεί ζδζαίηενδ πνμζμπή θυβς ηδξ έιιεζδξ 

ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ βζα ηδκ παναβςβή ηςκ αζμηαοζίιςκ. 

Υνήζδ δθεηηνζηχκ μπδιάηςκ 

Σα δθεηηνζηά μπήιαηα «θαζκμιεκζηά» δεκ εηπέιπμοκ νφπμοξ, υιςξ ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ ιεηαθένμκηαξ ηδκ εηπμιπή νφπςκ απυ ηζξ αζηζηέξ 

πενζμπέξ ζηζξ πενζμπέξ παναβςβήξ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Σα δθεηηνζηά μπήιαηα ιε 

ηδ ζδιενζκή ιμνθή ημοξ εα ιπμνμφζακ κα ζοιαάθμοκ ζηδκ ιείςζδ ηςκ εηπειπυιεκςκ 

νφπςκ ηςκ αζηζηχκ πενζμπχκ. Δάκ υιςξ δ παναβςβή ηδξ απαζημφιεκδξ δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ ααζίγεηαζ ζε μνοηηά ηαφζζια, ηυηε δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο ιέηνμο 

ελανηάηαζ απυ ημκ ααειυ απυδμζδξ ηςκ ιμκάδςκ παναβςβήξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ηζξ 

επζιένμοξ απχθεζεξ ημο δζηηφμο ιεηαθμνάξ ηθπ. ήιενα έκημκμ ενεοκδηζηυ 

εκδζαθένμκ εηδδθχκεηαζ βζα ηδκ πνήζδ οδνμβυκμο ςξ ηαοζίιμο βζα ηδκ άιεζδ 

παναβςβή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ηορέθεξ ηαοζίιμο. 

 

Μείςζδ ηδξ Μέζδξ Γζακουιεκδξ Απυζηαζδξ ακά Όπδια ζηζξ Αζηζηέξ Πενζμπέξ. 

Γζα ημκ πενζμνζζιυ ηδξ εηήζζαξ δζακουιεκδξ απυζηαζδξ ακά υπδια ιπμνμφκ κα 

εθανιμζεμφκ ηα αηυθμοεα ιέηνα: 

 Δκίζποζδ ηςκ Μέζςκ Μαγζηήξ Μεηαθμνάξ, είηε πνυηεζηαζ βζα ιέζα 

ζηαεενήξ ηνμπζάξ, είηε βζα μπήιαηα ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ (π.π. θεςθμνεία). 

 Γζεοηυθοκζδ ηδξ πνήζδξ ιδ ιδπακμηίκδηςκ ιέζςκ ιεηαθμνάξ ιέζς ηδξ 

αεθηίςζδξ ηδξ πνμζααζζιυηδηαξ ημο ημζκμφ ζηα ιέζα ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ 

(πχνμζ ζηάειεοζδξ ηθπ). 

 Οζηζζηζηή ακάπηολδ ηαζ ακαιυνθςζδ οθζζηάιεκςκ αζηζηχκ πενζμπχκ 

πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ βζα κα ηαηαζημφκ ηαζ πάθζ 

εθηοζηζηέξ ζημοξ πμθίηεξ. Αοηυ ημ ιέηνμ εα ιεζχζεζ ζδιακηζηά ηδκ 

δζακουιεκδ απυζηαζδ ηαηά ηζξ ιεηαηζκήζεζξ. 

Καηαθήβμκηαξ είκαζ ζαθέξ υηζ μ ημιέαξ ηςκ ιεηαθμνχκ πανέπεζ δοκαιζηή βζα ηδ 

δναζηζηή ιείςζδ ηδξ ζοκεζζθμνάξ ημο ζηδκ ζοκμθζηή πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ, ιε 

ζπεηζηά ιζηνυ ηυζημξ ζοβηνζκυιεκμξ ιε ημοξ άθθμοξ εκενβμαυνμοξ ημιείξ ηδξ 

ζφβπνμκδξ γςήξ. Λυβς αοημφ είκαζ επζηαηηζηή ακάβηδ δ ζοβηνυηδζδ ιυκζιμο 

ιδπακζζιμφ εηηίιδζδξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ επζαάνοκζδξ ηαζ ηςκ ζοκζζηςζχκ πμο ηδκ 

πνμηαθμφκ βζα κα αλζμθμβμφκηαζ ηαζ κα εεζπίγμκηαζ μζ εηάζημηε ηαηαθθδθυηενεξ 

δνάζεζξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ημπζηά παναηηδνζζηζηά ημο αζηζημφ 

πενζαάθθμκημξ.[165] 

10.3.2 Τανζδζηά μπήιαηα 

Ζ αολδιέκδ πνήζδ ημο πεηνεθαίμο έπεζ ζμαανέξ επζπηχζεζξ ζηδ νφπακζδ ηδξ 

αηιυζθαζναξ επζπθέμκ υιςξ απμηεθεί ηαζ ιζα πμθοδάπακδ ιμνθή εκένβεζαξ. Σα 

οανζδζηά ένπμκηαζ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ηα ζοιααηζηά αεκγζκμηίκδηα ηαζ 

πεηνεθαζμηίκδηα αοημηίκδηα. 
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Αοηυξ μ ηφπμξ αοημηζκήημο ζοκδοάγεζ δφμ ιμνθέξ εκένβεζαξ βζα κα ηζκδεεί. Σδ εενιζηή βζα 

ημκ αεκγζκμηζκδηήνα ηαζ ηδκ δθεηηνζηή βζα ημκ δθεηηνμηζκδηήνα (ιμηέν). Σμ 

εκηοπςζζαηυηενμ παναηηδνζζηζηυ εκυξ οανζδζημφ αοημηζκήημο είκαζ πςξ εκχ έπεζ 

ιπαηανίεξ, μ πνήζηδξ δεκ πνεζάγεηαζ πμηέ κα ηζξ θμνηίζεζ. Ακηζεέηςξ ημ υθμ ζφζηδια 

θνμκηίγεζ κα είκαζ πάκηα θμνηζζιέκεξ ηαζ μ πνήζηδξ-μδδβυξ κα ιδκ ιέκεζ πμηέ απυ 

δθεηηνζηή εκένβεζα. Ο δθεηηνμηζκδηήναξ ιπμνεί κα θεζημονβήζεζ είηε αοηυκμια είηε 

ζοιπθδνςιαηζηά ιε ημκ αεκγζκμηζκδηήνα, ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ. Έηζζ επζηοβπάκεηαζ 

ιεβάθδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πμο ιε ηδ ζεζνά ηδξ απαβηζζηνχκεζ ημοξ μδδβμφξ απυ ημ 

ζοκεπή πνμαθήιαηα πμο πνμακαθένεδηακ ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηα οβνά ηαφζζια.  

Σα οανζδζηά αοημηίκδηα πνμζπαεμφκ κα ζοκδοάζμοκ ηα πθεμκεηηήιαηα ηςκ 

δθεηηνζηχκ ηαζ ηςκ ζοιααηζηχκ αοημηζκήηςκ, ιε αεκγζκμηζκδηήνα ή κηίγεθ. 

Υνδζζιμπμζμφκ ιδπακή εζςηενζηήξ ηαφζδξ ηαζ δθεηηνμηζκδηήνα ιαγί ιε ιία 

ζοζημζπία ιπαηανζχκ (πμθφ ιζηνυηενδ αέααζα εκυξ ηαεανά δθεηηνζημφ αοημηζκήημο). 

Ζ ιπαηανία θμνηίγεηαζ απυ ημκ αεκγζκμηζκδηήνα ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ κα ζοκδέεηαζ ημ 

αοημηίκδημ ιε ημ δθεηηνζηυ δίηηομ, δζαδζηαζία ζδζαίηενα πνμκμαυνα ηαζ πνμαθδιαηζηή 

υπςξ δείπκεζ δ πείνα απυ ηδκ πνήζδ ηαεανά δθεηηνμηίκδηςκ αοημηζκήηςκ. 

Σα οανζδζηά αοημηίκδηα ημζηίγμοκ πενζζζυηενμ αθθά ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ ηα μθέθδ 

πμο έπεζ ηαηά ηδ δζάνηεζα γςήξ ημοξ ημ ηυζημξ υπζ ιυκμ ακηζζηαειίγεηαζ αθθά βίκεηαζ 

ηαζ υθεθμξ ζοβηνζηζηά ιε έκα ιεζαίμο ηοαζζιμφ  αοημηίκδημ. οβηεηνζιέκα ηα 

μζημκμιζηά μθέθδ ημο οανζδζημφ αοημηίκδημο ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ: 

1. Οζημκμιία ζηα ηαφζζια 

2. Γεκ έπμοκ ηέθδ ηοηθμθμνίαξ 

3. Γεκ έπμοκ ηέθδ ηαλζκυιδζδξ 

4. Κοηθμθμνμφκ ζημκ δαηηφθζμ 

5. Έπμοκ θμνμαπαθθαβέξ ηαζ ηναηζηέξ επζδμηήζεζξ  

 

Δζηυκα 10.1 : Σμ οανζδζηυ αοημηίκδημ [166] 

 φιθςκα ιε ηα παναπάκς βίκμκηαζ ζαθή ηα πθεμκεηηήιαηα πμο έπμοκ ηα οανζδζηά 

αοημηίκδηα βζα ημ πενζαάθθμκ αθθά ηαζ βζα ηδκ μζημκμιία ηαεχξ ημ πεηνέθαζμ 
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ηεθεζχκεζ ηαζ οπάνπεζ ζε πχνεξ ιε ιδ ζηαεενή πμθζηζηή ηαηάζηαζδ. Σα οανζδζηά 

αοημηίκδηα απμηεθμφκ έκα εβπείνδια ακελανηδημπμίδζδξ απυ ηα ζοιααηζηά ηαφζζια 

ζε έκακ ααειυ.[99,166,167] 

Αοημηίκδηα ιε θοζζηυ αένζμ 

Σα αοημηίκδηα θοζζημφ αενίμο απμηεθμφκ ιία αηυιδ θφζδ βζα ηδκ απμθοβή πνήζδξ 

αεκγίκδξ. Δίκαζ ενβμζηαζζαηά ηαζ ζοκήεςξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηαζ αεκγίκδ 

ιε ηδ αμήεεζα εκυξ δζαηυπηδ επζθμβήξ ηαοζίιμο. Σμ θοζζηυ αένζμ πενζέπεζ πενίπμο 

50% πενζζζυηενδ εκένβεζα απυ ηδ αεκγίκδ ηαζ εηπέιπεζ βφνς ζημ 20% θζβυηενμ 

δζμλείδζμ ημο άκεναηα απυ αοηήκ, εκχ δ απυδμζδ εκυξ ηζκδηήνα θοζζημφ αενίμο είκαζ 

ηαηά 10% ορδθυηενδ απυ εηείκδ εκυξ αεκγζκμηζκδηήνα. Σεθεοηαία θέλδ ηεπκμθμβίαξ 

απμηεθμφκ μζ οπενηνμθμδμημφιεκμζ ηζκδηήνεξ θοζζημφ αενίμο.[168] 

10.3.3 Ζ ζοιαμθή ηδξ Ξεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ ζηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 απυ 

ηζξ ιεηαθμνέξ 

Δθυζμκ οπάνπεζ δ πνυεεζδ ηδξ μζημθμβζηήξ δυιδζδξ ημο πανυκημξ ηηζνίμο εα πνέπεζ 

ημ μζηυπεδμ ζημ μπμίμ εα πηζζηεί κα πνμζθένεζ ιζα ζεζνά απυ εοκμσηέξ πνμτπμεέζεζξ. 

H εββφηδηα απυ βναιιέξ ιέζςκ ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ, δ πμθεμδμιζηή ποηκυηδηα ηαζ δ 

παιδθή υπθδζδ απυ βεζημκζημφξ πενζααθθμκηζημφξ πανάβμκηεξ απμηεθμφκ 

πνμτπμεέζεζξ ζοιθςκά ιε ημ ζφζηδια ααειμκυιδζδξ LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design).[33] Έηζζ δ επζθμβή ημο μζημπέδμο βίκεηαζ ιε αάζδ  ανπζηά 

ηδκ πνμζααζζιυηδηα ημο μπυηε επζθέβεηαζ δ ημπμεέηδζδ ημο ζημκ πθέμκ ηεκηνζηυ ηαζ 

πμθοζφπκαζημ δνυιμ ηςκ κμηίςκ πνμαζηίςκ ηδκ θεςθυνμ Πμζεζδχκμξ, ζε ζδιείμ 

ιάθζζηα πμο απέπεζ θζβυηενμ απυ 3 θεπηά απυ ηδκ θεςθυνμ οββνμφ δ μπμία είκαζ δ 

ηφνζα μδυξ ζφκδεζδξ ημο ηέκηνμο ηδξ Αεήκαξ ιε ηα κυηζα πνμάζηζα . Δπζπθέμκ, 

ζδιεζχκεηαζ πςξ απέπεζ ιυκμ 8km απυ ημ θζιάκζ ημο Πεζναζά ηαζ εκχ δ απυζηαζδ ημο 

απυ ημ αενμδνυιζμ Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ είκαζ 33,6 km, οπάνπμοκ ιέζα ιαγζηήξ 

ιεηαθμνάξ πμο ηαεζζημφκ ηδκ πνυζααζδ απυ ηαζ πνμξ αοηυ βνήβμνδ ηαζ άκεηδ. 

ηδ ζοκέπεζα ελεηάζηδηε ηαηά πυζμ ημ ζοβηεηνζιέκμ μζημδμιζηυ ηεηνάβςκμ είκαζ 

πθδζίμκ ζηάζεςκ Μέζςκ Μαγζηήξ Μεηαθμνάξ πνμζαάζζιεξ ιε ηα πυδζα. ηυπμξ ημο 

λεκμδμπείμο είκαζ κα οπάνλεζ εκδιένςζδ αθθά ηαζ εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ πεθαηχκ αθθά 

ηαζ ηςκ ενβαγυιεκςκ ςξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ Μέζςκ Μαγζηή 

Μεηαθμνάξ έηζζ χζηε κα ιεζςεεί δ πνήζδ ζδζςηζηχκ ιέζςκ ηα μπμία επζαανφκμοκ ιε 

αολδιέκμ ηνυπμ αηιυζθαζνα. Έηζζ ζδιεζχκμκηαζ ηα έλδξ απμηεθέζιαηα : 

ηάζδ θεςθμνείςκ αηνζαχξ απέκακηζ αθθά ηαζ δίπθα απυ ημ λεκμδμπείμ ιε ηδκ 

μκμιαζία Παθιφνα υπμο δζένπμκηαζ ηα ελήξ Λεςθμνεία ιε ηαηεφεοκζδ ηα κυηζα 

πνμάζηζα ηαζ ημ ηέκηνμ. 
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Οκμιαζία 

βναιιήξ 

    

Γζαδνμιή 

 

101 ΄Αθζιμξ - Δθθδκζηυ (Πεζναζάξ - Παθαζυ Φάθδνμ-Άθζιμξ 

ηαηά ιήημξ ηδξ Πμζεζδχκμξ-θεςθυνμξ Κθζιαηίμο-

Ανβονμφπμθδ) 

217 Πεζναζάξ-Άβζμξ Γδιήηνζμξ (Πεζναζάξ- Παθαζυ Φάθδνμ-

Άβζμξ Γδιήηνζμξ ) 

Α1 Πεζναζάξ-Βμφθα (παναθζαηά) 

Β1 Πεζναζάξ-Άκς Γθοθάδα  

Β2 

 

Άβζμξ Κμζιάξ - Αηαδδιία (ηαδίμο - Μεηνυ 

Πακεπζζηήιζμ-οββνμφ Φζλ - Λεςθυνμξ οββνμφ - 

Παθαζυ Φάθδνμ-΄Αθζιμξ-Άβζμξ Κμζιάξ) 

Γ1 Πεζναζάξ-Βάνηζγα - Κίηζζ (Φάθδνμ- Παθαζυ Φάθδνμ - 

Άβζμξ Κμζιάξ-Γθοθάδα - Αζηθδπζείμ Βμφθαξ) 

Δ12 Αηαδδιία - ανςκίδα (Λεςθυνμξ Βαζζθέςξ Αιαθίαξ - 

οββνμφ - Πμζεζδχκμξ  - μοκίμο) 

Υ96 Πεζναζάξ - Αενμθζιέκαξ Αεδκχκ  

                                                                                                                                                                         

Πίκαηαξ 10.3: ηάζεζξ θεςθμνείςκ πθδζίμκ λεκμδμπείμο [169] 

Δπζπθέμκ ιέζα υπςξ ζηάζεζξ ιεηνυ ηαζ ηναι είκαζ μζ αηυθμοεεξ:  

ηαειμί  ΜΜΜ Απυζηαζδ απυ ημ λεκμδμπείμ 

ηάζδ ΖΑΠ Φαθήνμο   

ηάζδ ιεηνυ οββνμφ Φζλ  

ηάζδ ηναι Μπάηδξ 

2km 

5,7km  

320m 

 

Πίκαηαξ 10.4: ηάζεζξ ηναι πθδζίμκ λεκμδμπείμο [169] 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ηα ιέζα ιαγζηήξ ιεηαθμνάξ δεκ είκαζ αμθζηά ηαζ επζεοιείηαζ δ 

πνήζδ άθθςκ ζδζςηζηχκ ιέζςκ εα οπάνπεζ άιεζδ ζοκενβαζία ιε βναθεία εκμζηίαζδξ 

πεηνεθαζμηίκδηςκ, ηαζ ηονίςξ οανζδζηχκ μπδιάηςκ ηα μπμία υπςξ πενζβνάθεδηε 

παναπάκς ηαζ υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ ιεθέηδ πμο αημθμοεεί, επζαανφκμοκ πμθφ 

θζβυηενμ ηδκ αηιυζθαζνα ιε CO2. Δπίζδξ εα επζδμημφκηαζ αβμνέξ οανζδζηχκ μπδιάηςκ 

ηςκ ενβαγμιέκςκ ημο λεκμδμπείμο αθθά ηαζ εα επζδμηείηαζ δ πνήζδ ΜΜΜ ιε αβμνά 

εκυξ ανζειμφ εζζζηδνίςκ πνμξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ απυ ημ ίδζμ ημ λεκμδμπείμ. Ζ 
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παναπάκς πνμζπάεεζα εκζζπφεηαζ ιε ηδκ ημπμεέηδζδ οανζδζηχκ επηαεέζζςκ 

μπδιάηςκ ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ ηα μπμία εα ελοπδνεημφκ ημοξ πεθάηεξ βζα 

ιεηαθμνά ημοξ απυ ηαζ πνμξ ημ λεκμδμπείμ αθθά ηαζ βζα ηδ ιεηαθμνά ημοξ ζηζξ 

πθδζζέζηενεξ ζηάζεζξ ιεηνυ ηαζ ηναι. Έηζζ, εα απμθεφβμκηαζ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ 1-3 

αηυιςκ λεπςνζζηά. Σέθμξ, εα πνέπεζ κα ακαθένμοιε πςξ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα 

εα οπάνπμοκ πμδήθαηα ηα μπμία εα δζαηίεεκηαζ δςνεάκ πνμξ ημοξ πεθάηεξ ημο 

λεκμδμπείμο μζ μπμίμζ εα επζεοιμφκ κα ιεηαηζκδεμφκ ή κα αζηδεμφκ ιε αοηά. 

 

Δζηυκα 10.2 : Τανζδζηυ επηαεέζζμ αιάλζ.[170] 

10.3.4 Δηηίιδζδ ημο ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ ημο ημονίζηα ηαηά ηζξ  μδζηέξ 

ιεηαηζκήζεζξ εκηυξ ημο κμιμφ Αηηζηήξ 

ηδ ζοκέπεζα παναηίεεκηαζ ιεηνήζεζξ ηαηακάθςζδξ εηπμιπχκ CO2 απυ ζοιααηζηά 

αοημηίκδηα δζαθυνςκ ηοαζζιχκ, απυ πεηνεθαζμηίκδηα ηαζ απυ οανζδζηά. Οζ ιεηνήζεζξ 

έβζκακ ιε αάζδ πζεακέξ δζαδνμιέξ πμο εα αημθμοεήζεζ έκαξ ημονίζηαξ/πεθάηδξ (εκηυξ 

ημο κμιμφ Αηηζηήξ), πμο δζαιέκεζ ζημ λεκμδμπείμ ημ μπμίμ ανίζηεηαζ επί ηδξ Λεςθυνμο 

Πμζεζδχκμξ, ζηδ εέζδ ιε ζοκηεηαβιέκεξ: Γεςβναθζηυ πθάημξ: 37 ° 55'18 " Βμννάξ 

Γεςβναθζηυ Μήημξ: 23 ° 40'41 "Ακαημθή. Ζ ηαηακάθςζδ ηςκ μπδιάηςκ ανέεδηε ιε 

αάζδ ηα ζημζπεία απυ ηδκ ζζημζεθίδα ημο Τπμονβείμο Μεηαθμνχκ ηαζ Τπμδμιχκ βζα 

ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημο έημοξ 2010 [171] ηαζ έπεζ αβεζ μ ιέζμξ υνμξ εηπμιπχκ βζα υθα ηα 

μπήιαηα ηδξ ακηίζημζπδξ ηαηδβμνίαξ. 

Με αάζδ αοηέξ ηζξ ιεηνήζεζξ αοηέξ δζαπζζηχκμοκε ηα ελήξ: 

  Έκα ζοιααηζηυ αοημηίκδημ 1400 ηοαζηχκ έπεζ εηπμιπέξ CO2 146,4 gr/km 

ηαηά ιέζμ υνμ, βζα ιζα απυζηαζδ 9,5 km ιεη’ επζζηνμθήξ εηπέιπεζ πενίπμο 

2800 gr CO2 ζηδκ αηιυζθαζνα. 

  Έκα ζοιααηζηυ αοημηίκδημ 1600 ηοαζηχκ έπεζ εηπμιπέξ 159,08 gr/km ηαζ 

εηπέιπεζ βζα ηδκ ίδζα απυζηαζδ πενίπμο 3020 gr, δδθαδή 7,3% πενζζζυηενδ 

πμζυηδηα CO2.  

 Έκα αοημηίκδημ ιεβάθμο ηοαζζιμφ 2000 ηοαζηχκ ιε εηπμιπέξ  194,3 gr/km 

ηαζ 3700 gr βζα 9,5km δδθαδή 24,3% πενζζζυηενμ απυ ηδ πνχηδ ηαηδβμνία 

αοημηζκήηςκ ηαζ 18,3% πενζζζυηενμ απυ ηδ δεφηενδ.  
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 Δπίζδξ, έκα πεηνεθαζμηίκδημ αοημηίκδημ ιεβάθμο ηοαζζιμφ 2000 ηοαζηχκ ιε 

κέαξ ηεπκμθμβίαξ ηζκδηήνα ιε εηπμιπέξ 165,36 gr/km εηπέιπεζ 3140 gr βζα 

αοηή ηδ δζαδνμιή δδθαδή 15% θζβυηενμ απυ έκα ακηίζημζπμ αεκγζκμηίκδημ.  

 Σέθμξ, έκα οανζδζηυ ιμκηέθμ αοημηζκήημο 1400 ηοαζηχκ, ίζςξ ημ πζμ εονέςξ 

δζαδεδμιέκμ εηπέιπεζ 109 gr/km ηαζ 2070 gr CO2 βζα 9,5km, πνάβια πμο 

ζδιαίκεζ 26% θζβυηενεξ εηπμιπέξ απυ ηα ακηίζημζπα ζοιααηζηά.  

 

 

Γζάβναιια 10.2: Σμ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζηζξ εηπμιπέξ CO2 ηάεε ηφπμο επζααηδβμφ μπήιαημξ ζε ιζα 

δζακουιεκδ απυζηαζδ 9,5km. 

Άνα βίκεηαζ ζαθήξ δ ακάβηδ βζα πνήζδ κέςκ αοημηζκήηςκ ιε θζβυηενεξ εηπμιπέξ υπςξ 

ηα παιδθμφ ηοαζζιμφ ηαζ ζδζαζηένςξ ηα οανζδζηά ηαζ ηα πεηνεθαζμηίκδηα. Ζ 

λεκμδμπεζαηή ιμκάδα μθείθεζ κα εκδιενχκεζ ημοξ πεθάηεξ βζα ημοξ δζάθμνμοξ ηφπμοξ 

αοημηζκήηςκ ηαζ κα εκζζπφεζ ηδ δνάζδ οπέν ηςκ Μέζςκ Μαγζηήξ Μεηαθμνάξ ηδξ 

πυθδξ ηςκ Αεδκχκ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ ηαείζηαηαζ ζαθήξ μ μζημθμβζηυξ παναηηήναξ 

ηδξ επζπείνδζδξ αοηήξ, μ υπμζμξ λεπενκά ηα υνζα ηδξ ζπεδίαζδξ ηαζ οθμπμίδζδξ ημο 

ηηζνίμο ηαζ αββίγεζ επζπθέμκ ημιείξ υπςξ μζ ιεηαηζκήζεζξ.  

οκμρίγμκηαξ ηα αηυθμοεα ιέηνα πμο θαιαάκμκηαζ απυ ηδ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα βζα 

ηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ είκαζ ηα ελήξ : 

 Δκίζποζδ-Πανυηνοκζδ ηςκ πεθαηχκ ηαζ ηςκ ενβαγμιέκςκ βζα πνήζδ ηςκ 

ΜΜΜ πμο άθθςζηε ανίζημκηαζ πθδζίμκ ημο λεκμδμπείμο ηαζ είκαζ ζδζαζηένςξ 

ελοπδνεηζηά. 

 Δκδιένςζδ-εοαζζεδημπμίδζδ ηςκ πεθαηχκ/ενβαγμιέκςκ βζα ηδκ μζημθμβζηή 

μδήβδζδ ηαζ ηα αοημηίκδηα ιε παιδθέξ εηπμιπέξ CO2 υπςξ ηα οανζδζηά. 

 Αβμνά επηαεέζζςκ οανζδζηχκ αοημηζκήηςκ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηςκ πεθαηχκ 

ηαηά ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ημοξ απυ ηαζ πνμξ ημ λεκμδμπείμ. 

 Δπζδμηήζεζξ πνμξ ημοξ ενβαγυιεκμοξ βζα ηδκ αβμνά οανζδζηχκ μπδιάηςκ ηαζ 

ηδ πνήζδ ΜΜΜ. 

 Υνήζδ ημο πμδήθαημο ςξ ιέζμο ιεηαθμνάξ βζα ημκηζκέξ απμζηάζεζξ. 

οιααηζηυ υπδια 

1400 ηοαζηχκ

19%

οιααηζηυ υπδια 

1600 ηοαζηχκ

20,5%οιααηζηυ υπδια 
2000 ηοαζηχκ

25,1%

Πεηνεθαζμηίκδημ 

υπδια  2000 

ηοαζηχκ

21,3%

Τανζδζηυ υπδια 

1400 ηοαζηχκ 

14,1%

Πμζμζηυ εηπμιπχκ ζε ιζα ιέζδ δζαδνμιή 9,5km 

ιεη̒ επζζηνμθήξ
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10.4 Οζ εηπμιπέξ CO2 απυ ηζξ αενμιεηαθμνέξ ηαζ ηδ καοηζθία 

10.4.1 Οζ εηπμιπέξ απυ ηζξ αενμπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ   

Σα αενμπθάκα εηπέιπμοκ 500 εηαημιιφνζα ηυκμοξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηάεε 

πνυκμ ζηδκ αηιυζθαζνα, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ζηζξ 

ηθζιαηζηέξ αθθαβέξ ζημκ πθακήηδ ιαξ.[172] διεζχκεηαζ υηζ ηα αενμπθάκα 

ζοιαάθθμοκ πάκς απυ 4% ζηδκ παβηυζιζα εένιακζδ. Ζ ζοκμθζηή ζοκεζζθμνά ηςκ 

εηπμιπχκ ηςκ αενμζηαθχκ ζημ ζφκμθμ ηςκ ακενςπμβεκχκ εηπμιπχκ ημο δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα (CO2) εεςνήεδηε πενίπμο 2 % ημ 1990 ζφιθςκα ιε ημ ΗPPC. Χζηυζμ, δ 

εκαένζα ηοηθμθμνία ζημκ ηυζιμ αολάκεηαζ υζμ μζ ακάβηεξ ιεβαθχκμοκ ηαζ ηα 

αενμπμνζηά ηαλίδζα βίκμκηαζ θεδκυηενα, πςνίξ υιςξ κα ακηζιεηςπίγεηαζ ημ γήηδια ημο 

πενζααθθμκηζημφ ημοξ ηυζημοξ. ήιενα, μζ εηπμιπέξ απυ ηδκ αενμπμνία 

ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 3% πενίπμο ηςκ ζοκμθζηχκ εηπμιπχκ αενίμο εενιμηδπίμο ηδξ 

ΔΔ, ιε πμνεία ηαπείαξ αφλδζδξ - ιέπνζ 87% απυ ημ έημξ 1990. Ακ ηαζ οπάνπεζ ιζα 

αεθηίςζδ ηδξ απμδμηζηυηδηαξ ηςκ ηαοζίιςκ ηςκ κέςκ αενμζηαθχκ, δ ιεβάθδ δζάνηεζα 

γςήξ ηςκ αενμζηαθχκ ηαζ δ ακαιεκυιεκδ αφλδζδ ηδξ αενμπμνζηήξ ηίκδζδξ ζδιαίκεζ 

υηζ αοηή δ πδβή εηπμιπχκ ζημ ιέθθμκ εα απμηηήζεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία. φιθςκα 

ιε ηζξ ηνέπμοζεξ ηάζεζξ, οπμθμβίγεηαζ πςξ μζ εηπμιπέξ θυβς ηςκ αενμπμνζηχκ 

ιεηαθμνχκ είκαζ πζεακυ υηζ εα οπενδζπθαζζαζημφκ ζε ζπέζδ ιε ηα ζδιενζκά επίπεδα 

ιέπνζ ημ 2020. ημ παναηάης δζάβναιια πανμοζζάγμκηαζ μζ εηπμιπέξ CO2 απυ ημ 1971 

έςξ ημ 1999 ηυζμ απυ ηζξ εζςηενζηέξ αενμπμνζηέξ ιεηαθμνέξ υζμ ηαζ απυ ηζξ δζεεκείξ. 

[173,174,175] 

 

 
 

Γζάβναιια 10.3: Οζ εηπμιπέξ CO2 απυ εζςηενζηέξ ηαζ δζεεκείξ αενμπμνζηέξ ιεηαθμνέξ ηαηά ημ 

δζάζηδια 1971-1999 [176] 
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Δζηυκα 10.3: Πμζμζηά ιεηαηζκήζεςκ επζααηχκ ζε ζπέζδ ιε ηα επζααπζθίμιεηνα πμο δζακφεδηακ ηαηά ημ 

έημξ 1999. [177] 

φιθςκα ιε ηδ παναπάκς εζηυκα  βίκεηαζ θακενή δ έκημκδ ιεηαηίκδζδ πμθζηχκ απυ 

ηαζ πνμξ ηδκ Δονχπδ υπμο εζηζάγεηαζ ηαζ δ ιεθέηδ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 

10.4.2 Απυ ηζ ελανηχκηαζ μζ εηπμιπέξ ηςκ αενμζηαθχκ 

Οζ εηπμιπέξ ηςκ αενμπθάκςκ ελανηχκηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ υπςξ δ δζαπείνζζδ 

ημοξ απυ ηα εηάζημηε αενμδνυιζα, δ δζάνηεζα ηςκ πηήζεςκ, ημ ορυιεηνμ ζημ 

μπμίμ πεημφκ, ημ ηαφζζιμ ημοξ αθθά θοζζηά ηαζ μ ηφπμξ ημο αενμζηάθμοξ ηαζ μ 

ηζκδηήναξ πμο δζαεέηεζ. ηζξ πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πηήζεζξ ηα αενμζηάθδ είκαζ 

ηφπμο Boeing ή Airbus ηαζ δζαθένμοκ ακάθμβα ηδκ απυζηαζδ πμο δζακφμοκ ηαζ ηδκ 

εηαζνία πμο ηα δζαεέηεζ. [173,178] 

 

A350-

900  
787  

777-

300ER  
A380  

747-

400  

15,000  14,800  14,685  14,800  13,450  εζνά  

150,000  138,000  181,300  310,000  217,000  
Υςνδηζηυηδηα 

ηαοζίιμο (L)  

330  290  365  555  416  Δπζαάηεξ  

10  
9.32 

9,32  
12.34  20.94  16.13  

Fuel Consumption 

(L/km) Καηακάθςζδ 

ηαοζίιμο (L / km)  

0.0303  0.0321  0.0338  0.0377  0.0387  
L/km/Passenger L / 

km / επζααηχκ 

Πίκαηαξ 10.5: ημζπεία ζοκήεςκ αενμζηαθχκ ηδξ πμθίηζηδξ αενμπμνίαξ [178] 
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Ζ απυζηαζδ ηςκ πηήζεςκ αολάκεζ ηδκ πμζυηδηα ημο CO2, πανυθα αοηά υιςξ μζ πζμ 

ημκηζκέξ πηήζεζξ λμδεφμοκ ημκ ίδζμ πνυκμ παναιμκήξ ζημ αενμδνυιζμ, απμβείςζδξ ηαζ 

πνμζβείςζδξ, πνάβια πμο ηζξ ηαεζζηά ελίζμο ζοκοπεφεοκεξ βζα ηδξ αφλδζδ ηςκ αενίςκ 

ημο εενιμηδπίμο, ηαεχξ λμδεφμοκ ιεβάθμ πνυκμ ζε ιδ απμδμηζηά ηαζ ιδ ηαλζδζςηζηά 

ζηάδζα πηήζδξ. Δπζπθέμκ, πνέμξ ημο αενμδνμιίμο είκαζ κα νοειίγεζ εβηαίνςξ ηδκ 

ηίκδζδ ημκ αενμζηαθχκ ιε ζςζηυ πνμβναιιαηζζιυ, πςνίξ πνμκμηνζαέξ μφημξ χζηε κα 

ιδκ οπάνπεζ ζπαηάθδ ημο ηαοζίιμο άνα αφλδζδ ηςκ εηπμιπχκ ηαοζαενίςκ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ακαιμκήξ ημο αενμπθάκμο.[173] 

Σα ειπμνζηά αενμπθάκα πεημφκ ζε φρμξ ιεηαλφ 8 έςξ 13 km, υπμο εηπέιπμοκ ηα αένζα 

πμο αθθμζχκμοκ ηδκ αηιυζθαζνα ηαζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ αθθαβή ημο ηθίιαημξ. Ζ 

επίδναζδ ηςκ εηπμιπχκ απυ ηα αενμζηάθδ ζε ιεβάθα ορυιεηνα (ζδίςξ ηςκ μλεζδίςκ 

ημο αγχημο NOx ηαζ ηςκ οδναηιχκ) είκαζ ζδζαζηένςξ ακδζοπδηζηά. Δπζπθέμκ, υζμ πζμ 

ρδθά πεηά έκα αενμπθάκμ, ηυζμ πζμ δφζημθμ είκαζ βζα ημ CO2 κα δζαζπαζηεί ζηδκ 

αηιυζθαζνα. Γζα πανάδεζβια, ηάπμζμξ πμο πεηά απυ ημ Λμκδίκμ ζηδ Νέα Τυνηδ ιε 

επζζηνμθή πανάβεζ ηζξ ίδζεξ πενίπμο εηπμιπέξ ιε ημκ ιέζμ πμθίηδ ηδξ ΔΔ πμο 

εενιαίκεζ ημ ζπίηζ ημο επί έκα μθυηθδνμ έημξ.[175] 

Σέθμξ, αξ ζδιεζςεεί πςξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ είδδ ηαοζίιςκ. Ζ αεκγίκδ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε ιζηνά αενμζηάθδ ιε ηζκδηήνεξ ειαυθςκ ιυκμ. Οζ πενζζζυηενμζ 

ηφπμζ αενμζηαθχκ ηάκμοκ πνήζδ ηδξ  ηδνμγίκδξ, ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ 

ηαοζίιςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ αενμπμνία είκαζ δ ηδνμγίκδ. Ζ ηδνμγίκδ έπεζ 

ιεβαθφηενεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ βίκμκηαζ πνμζπάεεζεξ 

ακηζηαηάζηαζδξ ηδξ ζημ ιέθθμκ απυ δζάθμνεξ αενμπμνζηέξ εηαζνίεξ.[173] 

10.4.3 Νμιμεεζία ηαζ ιέηνα ακηζιεηχπζζδξ 

Σμ Πνςηυημθθμ ημο Κζυημ υπςξ ήδδ ακαθένεδηε απμηεθεί έκακ «μδζηυ πάνηδ», ζημκ 

μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ ηα απαναίηδηα αήιαηα βζα ηδ ιαηνμπνυεεζιδ ακηζιεηχπζζδ 

ηδξ αθθαβήξ ημο ηθίιαημξ πμο πνμηαθείηαζ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηςκ ακενςπμβεκχκ 

εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο.[179] Οζ αενμιεηαθμνέξ απμηεθμφκ ιένμξ ημο υθμο 

πνμαθήιαημξ ηαζ υζμ ηαζ ακ οπάνπεζ δ άπμρδ πςξ ηα ηνέκα απμηεθμφκ ιζα 

εκδεδεζβιέκδ εκαθθαηηζηή θφζδ ιέζμο ιεηαθμνάξ βζα ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ, ηα 

αενμπθάκα εα ζοκεπίζμοκ κα είκαζ ηα πνχηα ζε πνμηίιδζδ θυβς ηδξ ηαπφηδηαξ ημοξ.                                                                                                            

ηδ πνμζπάεεζα βζα εηπθήνςζδ ηςκ ζηυπςκ βζα ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ηςκ αενίςκ ημο 

εενιμηδπίμο, ζφιθςκα ιε ημ πνςηυημθθμ έςξ ημ 2012 εθανιυγμκηαζ μνζζιέκα κέα 

ιέηνα. Δκδεπυιεκα ιέηνα είκαζ: δ θμνμθμβία, εζδζηυξ θυνμξ ηδνμγίκδξ (επί ημζξ 100) ή 

ΦΠΑ επί ηςκ εζζζηδνίςκ, μζ εζζθμνέξ ζηαεενυ ή ακαθμβζηυ (ακά πζθζυιεηνμ πηήζδξ) 

πμζυ ακά επζαάηδ ή αενμζηάθμξ, ημ ζφζηδια  ειπμνία εηπμιπχκ, δδθαδή δ οπαβςβή 

ηςκ εονςπασηχκ αενμιεηαθμνχκ ζημ ακμζπηυ εονςπασηυ ζφζηδια ΔΓΔ. [180] 

Ζ Έκηαλδ ηςκ Αενμπμνζηχκ Γναζηδνζμηήηςκ ζημ ΔΓΔ 

ηζξ 20 Γεηειανίμο 2006, δ Δπζηνμπή οπέααθε ζημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ (ΔΚ) ηαζ 

ημ οιαμφθζμ πνυηαζδ μδδβίαξ βζα κα πενζθδθεμφκ μζ αενμιεηαθμνέξ ζημ ζφζηδια ηδξ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85
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ΔΔ βζα ηδκ ειπμνία δζηαζςιάηςκ εηπμιπήξ αενίςκ εενιμηδπίμο, πνμηεζιέκμο κα 

εβηνζεεί ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ ζοκαπυθαζδξ, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 251 ηδξ 

ζοκεήηδξ ΔΚ . Σμ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ εκέηνζκε ηδκ πνυηαζδ αοηή ηδξ ΔΔ ζηζξ 8 

Ημοθίμο 2008. ηυπμξ ηδξ πνυηαζδξ ηδξ Δπζηνμπήξ είκαζ κα ακηζιεηςπζζεεί μ 

αολακυιεκμξ ηθζιαηζηυξ ακηίηηοπμξ ηςκ αενμπμνζηχκ δναζηδνζμηήηςκ, 

εκζςιαηχκμκηάξ ηεξ ζημ ΔΓΔ αενίςκ εενιμηδπίμο ζηδκ Κμζκυηδηα. Απμηεθεί ηιήια 

ιζαξ ζοκμθζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ημκ πενζμνζζιυ ημο ακηίηηοπμο ηςκ αενμπμνζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ζηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή, υπςξ μνίγεηαζ ζημ έββναθμ COM (2005) 459 

ηεθζηυ ηδξ 27
δξ

  επηειανίμο 2005. Με αάζδ ηδ κέα μδδβία, μζ εηπμιπέξ αενίςκ 

εενιμηδπίμο θυβς πηήζεςκ απυ ηδκ ΔΔ, πνμξ ηδκ ΔΔ ηαζ εκηυξ ηδξ ΔΔ εα εκηαπεμφκ 

ζημ ΔΓΔ ηδξ ΔΔ απυ ημ έημξ 2012. Θα ηαθφπημκηαζ υθεξ μζ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, 

ακελάνηδηα απυ ηδκ εεκζηυηδηά ημοξ. Όπςξ μζ αζμιδπακζηέξ επζπεζνήζεζξ πμο 

ηαθφπημκηαζ ήδδ απυ ημ ΔΓΔ, μζ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ εα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα 

πςθμφκ ηα πθεμκάγμκηα δζηαζχιαηά ημοξ εθυζμκ ιεζχζμοκ ηζξ εηπμιπέξ ημοξ ηαζ εα 

πνεζάγεηαζ κα αβμνάγμοκ πνυζεεηα δζηαζχιαηα εάκ μζ εηπμιπέξ ημοξ αολδεμφκ. Ζ 

μδδβία απμηεθεί ιένμξ ζοκμθζηήξ πνμζέββζζδξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ εηπμιπχκ 

απυ αενμπμνζηέξ ιεηαθμνέξ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ, επίζδξ, πεναζηένς ένεοκα ζημκ 

ημιέα ηςκ μζημθμβζηυηενςκ (πζμ πνάζζκςκ) ηεπκμθμβζχκ (IP/05/1192) ηαζ αεθηζχζεζξ 

ζηδ δζαπείνζζδ ηδξ εκαένζαξ ηοηθμθμνίαξ ιε ηδ δδιζμονβία ημο «Δκζαίμο Δονςπασημφ 

Οονακμφ» (IP/08/1002). Ζ ΔΔ εκέηνζκε ημ 2008 ηδ δεφηενδ δέζιδ κμιμεεηζηχκ ιέηνςκ 

βζα ημκ Δκζαίμ Δονςπασηυ Οονακυ (ΔΔΟ II, IP/08/1002), ιε ηδκ μπμία ηίεεκηαζ ηα 

πενζααθθμκηζηά γδηήιαηα ζημ επίηεκηνμ ηαζ ελαζθαθίγεηαζ παιδθυηενδ ηαηακάθςζδ 

ηαοζίιςκ ιέζα απυ ηδ αεθηζςιέκδ δζαπείνζζδ ηδξ εκαένζαξ ηοηθμθμνίαξ, ιε 

απμηέθεζια μζ αενμιεηαθμνείξ κα ιπμνέζμοκ κα ελμζημκμιήζμοκ έςξ ηαζ 16 

εηαημιιφνζα ηυκμοξ εηπμιπέξ CO2 ηαζ κα ιεζχζμοκ εηδζίςξ ημ ηυζημξ ημοξ ηαηά δφμ 

έςξ ηνία δζζεηαημιιφνζα εονχ. [175] 

Πνμζπάεεζεξ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ 

Πμθθέξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, απυ ηδκ πθεονά ημοξ, οπμζηήνζλακ υηζ μ ηθάδμξ 

εοεφκεηαζ ιυκμκ βζα ημ 1%-2% ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα παβημζιίςξ 

(έκακηζ 3% πμο οπμθμβίγεηαζ επζζήιςξ), εκχ ηυκζζακ υηζ ήδδ έπμοκ ζοιαάθεζ ανηεηά 

ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο - ηάκμκηαξ επί παναδείβιαηζ πζμ 

απμηεθεζιαηζηά ηα αενμπθάκα ημοξ. Ονζζιέκμζ αενμιεηαθμνείξ, υιςξ, υπςξ δ British 

Airways ηαζ δ easyJet εεςνμφκ ηδκ απυθαζδ απμδεηηή ηαζ θμβζηή ηαζ έπμοκ 

πνμπςνήζεζ ζε ιζα ζεζνά ζπεηζηχκ δνάζεςκ. Ο μνβακζζιυξ Flying Matters, πμο 

ζδνφεδηε ημκ Ημφκζμ 2007, απμηεθεί ιζα ζοιιαπία ζπεδυκ υθςκ ηςκ ζδιακηζηχκ 

παναβυκηςκ ηδξ αενμπθμΐαξ ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ιε ζηυπμ ημκ πενζμνζζιυ ηδξ 

αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ απυ ηζξ ειπμνζηέξ αενμπμνζηέξ δναζηδνζυηδηεξ. Airbus, 

Boeing, British Airways, easyJet, Monarch, Emirates, Rolls Royce ηαζ Virgin Atlantic 

είκαζ ιενζηέξ ιυκμ απυ ηζξ εηαζνίεξ πμο ζοιιεηέπμοκ. Βαζζηυξ ζηυπμξ ημο Flying 

Matters είκαζ δ ακάπηολδ ηδξ αενμπμνίαξ ιε ηνυπμ θζθζηυ ζημ πενζαάθθμκ, εκχ έκαξ 

επζιένμοξ ζηυπμξ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ μζημκμιίαξ ηαοζίιμο ηςκ κέςκ αενμπθάκςκ 

ηαηά 50% έςξ ημ 2020. 
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 Ζ εηαζνία British Airways, πνχηδ απυ υθεξ ηζξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ, έπεζ 

θάαεζ ιέηνα βζα κα πενζμνίζεζ ηδκ επίδναζή ηδξ ζημ πενζαάθθμκ ηαζ είκαζ απυ 

ηζξ πνχηεξ αενμπμνζηέξ εηαζνείεξ πμο ζοιιεηείπακ ζημ ζπέδζμ ειπμνίαξ 

εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Ζ εοαζζεδζία ηδξ απμηοπχκεηαζ 

ειπνάηηςξ ηαζ ζημ κέμ ζπίηζ ηδξ ζημ Heathrow, ημ Terminal 5. Με 85% ηδξ 

εένιακζήξ ημο κα ηαθφπηεηαζ απυ Ακακεχζζιεξ Πδβέξ Δκένβεζαξ (ΑΠΔ) ηαζ 

ηδκ οδνμδυηδζή ημο κα βίκεηαζ απυ κενυ ανμπμπηχζεςκ ηαζ βεςηνήζεςκ, ημ 

πενίθδιμ Σ5 έεεζε κέα μζημθμβζηά πνυηοπα βζα ημκ ηυζιμ ηςκ ιεηαθμνχκ. Ζ 

πνυζθαηδ απυθαζδ ηδξ εηαζνείαξ κα ακηζηαηαζηήζεζ ημ ζηυθμ μπδιάηςκ ημο 

ηιήιαημξ πςθήζεςκ ιε οανζδζηά πενζααθθμκηζηά μπήιαηα, ακαδεζηκφεζ ηδκ 

επζεοιία ηδξ κα επακελεηάζεζ υθμ ημ θάζια ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ηδξ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ πενζαάθθμκ. Άθθςζηε, πνζκ απυ 10 πνυκζα, δ British Airways 

έεεζε ζηυπμ ηδκ ελμζημκυιδζδ ηαοζίιςκ ηαηά 30% ιέπνζ ημ 2010. ημ ηέθμξ 

ημο 2007, δ British Airways είπε επζηφπεζ αεθηίςζδ ηαηά 28%, απμηνέπμκηαξ 

ηδκ εηπμιπή επζπθέμκ 60 εηαημιιονίςκ ηυκςκ CO2 ζηδκ αηιυζθαζνα. 

Δπζπθέμκ, ήηακ δ πνχηδ αενμπμνζηή εηαζνεία πμο εζζήβαβε ηδκ εεεθμκηζηή 

ζοιιεημπή ηςκ επζααηχκ ηδξ ζε πνμβνάιιαηα δζαπείνζζδξ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (carbon offsetting schemes), επζηοβπάκμκηαξ ιείςζδ 

ηςκ εηπμιπχκ ηαηά 23%. [175] 

 Σα πκάνζα ηδξ British Airways, αημθμφεδζε ηαζ δ EasyJet. Σα ζοθθεβυιεκα 

πνήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ πνδιαημδυηδζδ πνμβναιιάηςκ ιείςζδξ 

εηπμιπχκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, υπςξ οδνμδθεηηνζηά ένβα ηαζ αζμθζηά 

πάνηα, ζε Βναγζθία, Γδιμηναηία ημο Ηζδιενζκμφ (Δημοαδυν), Ηκδία ηαζ Κίκα, 

ιε πανάθθδθα πενζααθθμκηζηά, ημζκςκζηά ηαζ μζημκμιζηά μθέθδ βζα ηζξ 

ημπζηέξ ημζκυηδηεξ.  Τπμθμβίγεηαζ υηζ μ ανεηακζηυξ αενμιεηαθμνέαξ βζα ημ 

2010 ελέπειρε 4,51 ηυκμοξ CO2, ημ μπμίμ ιεηαθνάγεηαζ ζε 96,9 ηζθά ακά 

δζαδνμιή επζαάηδ. Οζ εηπμιπέξ CO2 ακά επζαάηδ ακά πζθζυιεηνμ ιεζχεδηακ 

ηαζ πάθζ ημ 2010 ζε 8,4 βναιιάνζα ακά πζθζυιεηνμ. Ζ αενμπμνζηή εηαζνεία 

easyJet έπεζ μνίζεζ έκακ πενζααθθμκηζηυ ηχδζηα ηαζ «οπυζπεηαζ» κα είκαζ 

πενζααθθμκηζηά απμδμηζηυηενδ ηυζμ ζημ αένα, υζμ ηαζ ζημ έδαθμξ, ηαεχξ ηαζ 

κα μδδβήζμοκ ιέζα απυ δνάζεζξ ζε έκα «πνάζζκμ» ιέθθμκ βζα ηζξ 

αενμιεηαθμνέξ, ιε πνςημαμοθίεξ υπςξ πνμβνάιιαηα ακηζζηάειζζδξ 

εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ ημ ζπεδζαζιυ «μζημθμβζηχκ» 

αενμζηαθχκ (ecoJet aircraft design). Σδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ημο πηδηζημφ ένβμο ηςκ αενμζηαθχκ ηδξ 

ζημπεφεζ δ ΔasyJet ημπμεεηχκηαξ έκα κάκμ-ηεπκμθμβζηυ επίπνζζια ζηζξ 

ελςηενζηέξ επζθάκεζεξ ηςκ αενμζηαθχκ ιε ζημπυ ηδ ιείςζδ ηςκ ηνζαχκ ηαζ 

ηδκ ιεβαθφηενδ ελμζημκυιδζδ ηαοζίιςκ. Με ηδκ πνήζδ, ημο επζπνίζιαημξ, 

οπμθμβίγεηαζ υηζ δ ΔasyJet εα ιεζχζεζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ ηαηά 1-2%. 

Ήδδ, δ εηαζνία πνδζζιμπμζεί ημ επίπνζζια ζε μπηχ αενμζηάθδ ηδξ ιε ζηυπμ κα 

ζοβηνίκεζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ αοηχκ ιε ημκ οπυθμζπμ ζηυθμ (194 

αενμζηάθδ) ζηδ δζάνηεζα ιζαξ 12ιδκδξ δμηζιαζηζηήξ πενζυδμο. ημπυξ είκαζ 

δ ακαθμβία εηπμιπχκ CO2 βζα ημκ επζαάηδ ηδξ ΔasyJet κα είκαζ ηαηά 22% 
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θζβυηενεξ ζε ζπέζδ ιε έκακ επζαάηδ ιζαξ ηθαζζηήξ αενμβναιιήξ, υηακ ηαζ μζ 

δφμ δζακφμοκ ηδκ ίδζα δζαδνμιή ιε ίδζμο ηφπμο αενμζηάθμξ.[175,181] 

 Ζ Aegean Airlines είκαζ μ ιμκαδζηυξ αενμιεηαθμνέαξ ζηδκ Δθθάδα πμο έπεζ 

πζζημπμζδεεί ιε ημ ISO 14001:2004 βζα ημ φζηδια Πενζααθθμκηζηήξ 

Γζαπείνζζδξ ζημκ ημιέα Δλοπδνέηδζδξ Δπζααηχκ - Δλοπδνέηδζδξ 

Αενμζηαθχκ ηαζ οκηήνδζδξ Αενμζηαθχκ, πμο εθανιυγεζ ζημκ ηεκηνζηυ 

ζηαειυ ηδξ ζημ Γζεεκή Αενμθζιέκα Αεδκχκ. Σμ πζζημπμζδηζηυ ζοιιυνθςζδξ 

ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο δζεεκμφξ αοημφ πνμηφπμο, απμηεθεί επζαεααίςζδ ηδξ 

αολδιέκδξ πενζααθθμκηζηήξ ζοκείδδζδξ ηςκ ενβαγμιέκςκ ηαζ ηςκ 

πνμζπαεεζχκ ηδξ επζπείνδζδξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηδξ ζημ πενζαάθθμκ.[175]  

 Ζ Lufthansa εβηαζκίαζε ιζα ελάιδκδ δμηζιαζηζηή πενίμδμ πνήζδξ 

αζμηαοζίιςκ ζε ηαηηζηέξ πνμβναιιαηζζιέκεξ πηήζεζξ. Έκα αενμζηάθμξ 

Airbus A321 ηδξ Lufthansa, ιε ανζειυ αδείαξ D-AIDG εηηεθεί ημ δνμιμθυβζμ 

Αιαμφνβμ- Φνακηθμφνηδ- Αιαμφνβμ ηέζζενζξ θμνέξ ηδκ διένα. Έκαξ απυ 

ημοξ ηζκδηήνεξ ημο θεζημονβεί ιε ιείβια 50% ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ ηαζ 50% 

αζμζοκεεηζηήξ ηδνμγίκδξ. Σα αζμηαφζζια βζα ηζκδηήνεξ αενζςεμφιεκςκ 

αενμζηαθχκ έπμοκ εβηνζεεί απυ ηδκ Αιενζηακζηή Δηαζνία Γμηζιχκ ηαζ 

Τθζηχκ (ASTM). Καεχξ δ αζμζοκεεηζηή ηδνμγίκδ έπεζ υιμζεξ ζδζυηδηεξ ιε 

εηείκεξ ηδξ ζοιααηζηήξ ηδνμγίκδξ, ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε υθμοξ ημοξ 

ηφπμοξ αενμζηαθχκ πςνίξ ηδκ ακάβηδ ηνμπμπμζήζεςκ είηε ζε αενμζηάθδ είηε 

ζημοξ ηζκδηήνεξ αοηχκ. Ζ πνχηδ πηήζδ ηδξ ελάιδκδξ δμηζιαζηζηήξ πενζυδμο, 

πμο πναβιαημπμζείηαζ απυ ημ αενμζηάθμξ ηδξ Lufthansa ιε ηςδζηυ πηήζδξ 

LH013, ακαπχνδζε ζηζξ 15 Ημοθίμο απυ ημ Αιαμφνβμ ζηζξ 11.15 (CET) ιε 

πνμμνζζιυ ηδ Φνακηθμφνηδ. Καε’υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ελάιδκδξ δμηζιαζηζηήξ 

πενζυδμο, δ πνήζδ αζμηαοζίιςκ εα μδδβήζεζ ζε ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαηά 1.500 ηυκμοξ. Ζ αζμζοκεεηζηή ηδνμγίκδ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ απυ ηδ Lufthansa πανάβεηαζ απυ ηαεανή αζμιάγα (αζμιάγα ζε 

οβνή ιμνθή – BtL) ηαζ απμηεθείηαζ απυ ηα θοηά jatropha, camelina ηαζ γςζηά 

θίπδ. Καηά ηδκ πνμιήεεζα αζμιάγαξ, δ Lufthansa δζαζθαθίγεζ υηζ αοηή 

πνμένπεηαζ απυ αζχζζιεξ πδβέξ ηαζ δζαδζηαζίεξ παναβςβήξ. Οζ πνμιδεεοηέξ 

πνέπεζ κα πανμοζζάγμοκ απμδεζηηζηά αζςζζιυηδηαξ ηδξ επελενβαζίαξ ηαζ υηζ 

ζοιθςκμφκ ιε ηα ηνζηήνζα πμο έπμοκ μνζζηεί απυ ημ Δονςπασηυ Κμζκμαμφθζμ 

ηαζ ημ οιαμφθζμ Ακακεχζζιςκ Πδβχκ Δκένβεζαξ. Ζ Lufthansa εββοάηαζ υηζ δ 

παναβςβή αζμηαοζίιςκ δεκ ακηαβςκίγεηαζ άιεζα ιε ηδκ παναβςβή ηνμθίιςκ 

ηαζ υηζ ηακέκα ηνμπζηυ δάζμξ δεκ ηαηαζηνέθεηαζ. Ζ πνήζδ αζμζοκεεηζηήξ 

ηδνμγίκδξ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ηέζζενζξ ποθχκεξ ηδξ ζηναηδβζηήξ πνμζηαζίαξ 

ημο ηθίιαημξ πμο επζδζχηεηαζ απυ ηδ Lufthansa, ιε ζηυπμ ηδκ μθμηθδνςηζηή 

ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ CO2 ζηδκ αενμπμνζηή αζμιδπακία. οκδοάγμκηαξ ιζα 

ζεζνά δζαθμνεηζηχκ ιέηνςκ – βζα πανάδεζβια δζανημφξ εηζοβπνμκζζιμφ ημο 

ζηυθμο, ηεπκμθμβζηχκ αεθηζχζεςκ ζε αενμζηάθδ ηαζ ηζκδηήνεξ, θεζημονβζηχκ 

ιέηνςκ υπςξ πθφζζιμ ηζκδηήνςκ ή πνήζδ εθαθνφηενςκ οθζηχκ ηαζ 

αεθηζςιέκςκ οπμδμιχκ – δ Lufthansa ζημπεφεζ ζηδκ επίηεολδ ηςκ θζθυδμλςκ 

πενζααθθμκηζηχκ ζηυπςκ ηδξ πμο έπμοκ ηεεεί ζε αοηή ηδ ζηναηδβζηή. Ζ 
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εθανιμβή κέςκ ηεπκμθμβζχκ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

απμδμηζηυηδηαξ ηςκ ηαοζίιςκ ηαηά 30% απυ ημ 1991. ήιενα, δ ιέζδ 

ηαηακάθςζδ ηαοζίιςκ ημο ζηυθμο ηδξ Lufthansa είκαζ 4,2 θίηνα ακά 100 

επζααηζηά πζθζυιεηνα.[182] 

 Δπζπθέμκ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ΔΔ ανάαεοζε ημ Γζεεκή Αενμθζιέκα 

Αεδκχκ ιε ημ Green Building Partner Award 2008 βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηςκ ηηζνζαηχκ ημο εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ζοκεπχξ ηδ 

ζοιαμθή ημο ζηδκ άιαθοκζδ ημο θαζκμιέκμο ηδξ ηθζιαηζηήξ αθθαβήξ. Ζ 

εθανιμβή ιζαξ ζεζνάξ ιέηνςκ ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

πμθφ ηαθή ηηζνζαηή ιυκςζδ , είπε ςξ απμηέθεζια ηδ ιείςζδ ηαηά 9% ηδξ 

ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ζηδ δζεηία 2006-2007, ζε ζπέζδ ιε ημ 2005. Σα 

απμηεθέζιαηα ιεηαθνάγμκηαζ ζε ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ηαηά 6.335 ηυκμοξ.[175] 

10.4.4  Ζ εηηίιδζδ ημο ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ εκυξ ημονίζηα απυ ηζξ 

αενμιεηαθμνέξ εκηυξ ηδξ Δονχπδξ 

ηα πθαίζζα ηδξ πνμζπάεεζαξ ηαηαβναθήξ ημο ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ εκυξ 

ημονίζηα απυ ηάπμζμ εονςπασηυ ηνάημξ πνμξ ηδκ Δθθάδα επζθέπεδηε δ ιεθέηδ ηςκ 

αενμπμνζηχκ ιεηαθμνχκ ςξ μζ πθέμκ ζδιακηζηέξ ηαζ μζ ηονίςξ πνδζζιμπμζμφιεκεξ βζα 

ηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ ημονζζηχκ (δζάβναιια 10.4). Δπζπθέμκ εα αζπμθδεμφιε ιε ηδκ 

Δονςπασηή ήπεζνμ ηαεχξ μ ηφνζμξ υβημξ ημονζζηχκ πνμξ ηδ πχνα ιαξ πνμένπεηαζ 

απυ αοηή (δζάβναιια 10.5). οιθχκα ιε ηα παναπάκς, παναηίεεηαζ έκαξ πίκαηαξ ιε 

υθεξ ηζξ πηήζεζξ απυ ηαζ πνμξ ημ αενμδνυιζμ Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ βζα πχνεξ εκηυξ ηδξ 

Δονχπδξ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ αενμπμνζηέξ εηαζνίεξ πμο ηζξ πναβιαημπμζμφκ (πανάνηδια 

A2) Σα ζημζπεία πνμήθεακ απυ ηδκ ζζημζεθίδα ημο αενμδνμιίμο Δθ. Βεκζγέθμξ [183].  

Αημθμφεςξ, εκημπίγμκηαξ ηζξ Δονςπασηέξ πχνεξ πμο δ Δθθάδα έπεζ αενμπμνζηή 

επζημζκςκία ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ Google Earth ηαηαθέναιε κα 

πνμζεββίζμοιε ημ ΚΔΝΣΡΟ ΒΑΡΟΤ ηςκ αενμδνμιίςκ ηςκ πχνςκ ηαεχξ ηαζ ηδξ 

Δθθάδαξ.  
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Γζάβναιια 10.4: Αθίλεζξ ιδ ηαημίηςκ ζηδκ Δθθάδα ακά ιέζμ ιεηαθμνάξ βζα ημ 2009-2010 [184] 

 

 

Γζάβναιια 10.5: Αθίλεζξ ιδ ηαημίηςκ ζηδκ Δθθάδα απυ ημ ελςηενζηυ βζα ημ 2009-2010 [184] 

Δπζπθέμκ, έβζκε ιζα εηηίιδζδ εκυξ ιέζμο ζοκηεθεζηή εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ακά επζαάηδ, ακά επζαάημπζθζυιεηνμ απυ ημκ (πίκαηα 10.6) , υπμο πνμήθεε 

απυ ημ Σιήια Πενζαάθθμκημξ, Σνμθίιςκ ηαζ Αβνμηζηχκ οπμεέζεςκ ημο Ζκςιέκμο 

Βαζζθείμο. Δπζπθέμκ, βζα δζαζηαφνςζδ ζημζπείςκ ανέεδηακ ηα ίδζα ζημζπεία απυ ημκ 

Ονβακζζιυ Πνμζηαζίαξ ημο Πενζαάθθμκημξ ηςκ ΖΠΑ. Έηζζ ζηδκ δζαδζηαζία εφνεζδξ 

ηςκ εηπμιπχκ μζ πηήζεζξ πςνίζηδηακ ζε ηνείξ ηαηδβμνίεξ ημκηζκή, ιεζαία ηαζ ιαηνζκή 

ακάθμβα ιε ηα πζθζυιεηνα πμο δζακφμοκ. 
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Καηδβμνία 

Πηήζδξ   
Γζακουιεκδ 

Απυζηαζδ 

(km)      

οκηεθεζηήξ εηπμιπήξ  CO2 ακά 

επζαάημπζθζυιεηνμ  (kg) 

Κμκηζκή <500 0,15 

Μεζαία 500-1600 0,12 

Μαηνζκή >1600 0,11 

                                                                                                                                                                 

Πίκαηαξ 10.6 : Καηδβμνζμπμίδζδ πηήζεςκ ηαζ ζοκηεθεζηέξ εηπμιπήξ CO2 ακά επζαάημπζθζυιεηνμ 

[185,186] 

οκεπίγμκηαξ, ιε ηα ζημζπεία πμο ζοθθέπεδηακ απυ ηδκ Δθθδκζηή ηαηζζηζηή Ανπή 

[184] ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ ιδ ηαημίηςκ/αθθμδαπχκ  πμο θηάκμοκ ζηδ πχνα ιαξ 

ιε αενμπμνζηή ιεηαθμνά, έβζκε ιία εηηίιδζδ ημο ζοκμθζημφ απμηοπχιαημξ ημο 

Δονςπαίμο ημονίζηα απυ ηδ ιεηαηίκδζδ ημο πνμξ ηδκ Δθθάδα. 

Έηζζ ανέεδηε δ πμζυηδηα πμο CO2 δ μπμία εηθφεηαζ ζε ηάεε αενμπμνζηή ιεηαηίκδζδ 

ζφιθςκα ιε ημκ ελήξ ηφπμ: 

 

  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ =  οκηεθεζηήξ Δηπμιπήξ  x  Υζθζυιεηνα  x  οκμθζηυξ ανζειυξ επζααηχκ                                                                                                                                                                    

  ΔΚΠΟΜΠΧΝ CO2   (Ακάθμβα ηδκ ηαηδβμνία)    (Πηήζδξ)               (Ακά Υχνα)                                                
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Βήιαηα οπμθμβζζιμφ ημο ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ ημο ημονίζηα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φιθςκα ιε ηδ δζαδζηαζία εφνεζδξ ημο ηέκηνμο αάνμοξ ηςκ αενμδνμιίςκ ηςκ πςνχκ 

αθέπμοιε πςξ δ Δθθάδα έπεζ ηέκηνμ αάνμοξ (Γ.Μ.: 38°15΄44.06΄΄B, Γ.Π.: 

23°9΄43.88΄΄) τςκ 8 πζμ πμθοζφπκαζηςκ δζεεκχκ αενμθζιέκςκ Αεήκα, Θεζζαθμκίηδ, 

Κααάθα, Υακζά, Ζνάηθεζμ, Ρυδμξ, Κςξ, Καθαιάηα, Εάηοκεμξ, Κένηονα  (δ επζθμβή 

έβζκε ηαζ ιε βεςβναθζηά ηνζηήνζα χζηε ημ απμηέθεζια κα είκαζ πζμ μιμζυιμνθμ π.π. 

Κναηζηυξ αενμθζιέκαξ Καθαιάηαξ). 

ΒΖΜΑ 1: Δφνεζδ ηςκ Δονςπασηχκ Υςνχκ-Αενμδνμιίςκ ηα μπμία επζημζκςκμφκ ιε 

ηδ Δθθάδα. 

ΒΖΜΑ 2: πεδίαζδ ημο πμθφβςκμο πμο ζπδιαηίγμοκ ηα αενμδνυιζα ηαζ εφνεζδ ηςκ 

ζοκηεηαβιέκςκ ημο Κέκηνμο Βάνμοξ ημοξ. 

 

ΒΖΜΑ 3: Μέηνδζδ ηςκ πζθζμιεηνζηχκ απμζηάζεςκ απυ Κέκηνμ Βάνμοξ ηάεε πχναξ 

ιε ημ Κέκηνμ Βάνμοξ ηςκ αενμδνμιίςκ ηδξ Δθθάδαξ ηαζ πμθθαπθαζζαζιυξ ιε ημκ 

ζοκηεθεζηή εηπμιπχκ (ακάθμβα ιε ηδκ ηαηδβμνία πηήζδξ). 

 

 

 

 

 

 

ΒΖΜΑ 4: Πμθθαπθαζζαζιυξ ημο ανζειμφ ηςκ επζααηχκ ακά πχνα ηαζ εφνεζδ ηδξ 

ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ εηπμιπχκ CO2 πμο εηπέιπεηαζ απυ ηζα αενμιεηαθμνέξ. 
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Δζηυκα 10.4: Δφνεζδ ηέκηνμο Βάνμοξ ηςκ ιεβαθοηένςκ αενμδνμιίςκ ηδξ Δθθάδαξ [4] 

 Έηζζ ιεηνχκηαξ ηζξ απμζηάζεζξ απυ ημ ηέκηνμ αάνμοξ ηςκ αενμδνμιίςκ ηδξ Δθθάδαξ 

πνμξ υθα ηα ηέκηνα αάνμοξ ηςκ άθθςκ Δονςπασηχκ πχνςκ ηαζ ζοκεπίγμκηαξ ιε υθδ ηδ 

δζαδζηαζία πμο πενζβνάθδηε παναπάκς αθέπμοιε απυ ημοξ Πίκαηεξ ημο Πανανηήιαημξ 

Α3 ιε ηα ακαθοηζηά απμηεθέζιαηα πςξ μ ζοκμθζηή πμζυηδηα εηπμιπχκ ημο δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα απυ ηζξ αενμπμνζηέξ ιεηαηζκήζεζξ ημονζζηχκ πνμξ ηδκ Δθθάδα είκαζ 

πενίπμο 2.254.653.521 kg CO2 ή αθθζχξ 2,25·10
6 

t CO2 ακά έημξ. Καζ ακ ζηεθηεί 

ηακείξ πςξ ημ ηαλίδζ ηςκ ημονζζηχκ πενζθαιαάκεζ ηαζ ηδ ιεηαθμνά ημοξ πνμξ ηδ πχνα 

πνμέθεοζήξ ημοξ ηυηε ημ πμζυ ακένπεηαζ ζε 4,50·10
6 

t CO2 ακά έημξ! Καη’ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ θαίκεηαζ δ ηενάζηζα ζοιαμθή ηςκ αενμπμνζηχκ ιεηαηζκήζεςκ ζηζξ εηπμιπέξ ημο 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνα ηαζ δ ακάβηδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημοξ απυ 

ιέηνα υπςξ, δ έκηαλδ ηςκ  εηπμιπχκ  αενίςκ εενιμηδπίμο θυβς πηήζεςκ ζημ ΔΓΔ 

ηδξ ΔΔ, μ Δκζαίμξ Δονςπασηυξ Οονακυξ, ηα οανζδζηά πενζααθθμκηζηά μπήιαηα, μζ κέεξ 

ηεπκμθμβίεξ ηαζ ηα αζμηαφζζια.  

ημ παναηάης δζάβναιια θαίκεηαζ πςξ δ ηάεε πχνα ζοιαάθεζ ιε δζαθμνεηζηυ πμζμζηυ 

ζηζξ εηπμιπέξ CO2. Ζ δζαθμνμπμζήζεζξ δδιζμονβμφκηαζ βζα ημοξ ελήξ θυβμοξ:  

 Γεςβναθζηή εέζδ ηνάημοξ-πζθζμιεηνζηή απυζηαζδ απυ Δθθάδα,  

 Σμ πυζμ δδιμθζθήξ ημονζζηζηυξ πνμμνζζιυξ είκαζ δ Δθθάδα βζα ηδ ηάεε πχνα-

ανζειυξ ημονζζηχκ.  

 Καεχξ ηαζ απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ υπςξ εάκ δ εηάζημηε πχνα απμηεθεί ηαζ δ 

ίδζα ημονζζηζηυ πνμμνζζιυ. 
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Γζάβναιια 10.6: Δηπμιπέξ CO2 Σμονζζηχκ ακά Δονςπασηυ Κνάημξ 
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10.4.5  Ζ επίδναζδ ηδξ καοηζθίαξ ζημ πενζαάθθμκ 

Δηηυξ απυ ηζξ αενμιεηαθμνέξ δ καοηζθία απμηεθεί έκακ ελίζμο ζδιακηζηυ πανάβμκηα 

νφπακζδξ ηδξ αηιυζθαζνα ιε εηπμιπέξ CO2. 

Ζ εάθαζζα απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ηιήια ημο παβηυζιζμο πενζαάθθμκημξ. Χζηυζμ, μζ 

ακενχπζκεξ δναζηδνζυηδηεξ, πμθθέξ θμνέξ, ημ οπμααειίγμοκ ηαζ ημ ηαηαζηνέθμοκ. Σμ 

πνυαθδια αοηυ βίκεηαζ πζμ έκημκμ ζε ηθεζζηέξ εάθαζζεξ, υπμο δ ακακέςζδ ηςκ κενχκ 

έπεζ πζμ ανβμφξ νοειμφξ. 

Ζ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ, βεκζηά, αθθά ηαζ εζδζηά απυ ηζξ εηπμιπέξ ηςκ πθμίςκ είκαζ 

έκα θαζκυιεκμ ημ μπμίμ έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδ ιεηααμθή ηδξ ζφζηαζδξ ημο 

αηιμζθαζνζημφ αένα. Ζ αηιμζθαζνζηή νφπακζδ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ 

ηαφζδ ηςκ ηαοζίιςκ ηαζ ζδζαίηενα ημο άκεναηα. Σμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα, υπςξ 

έπμοιε ακαθένεζ, είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ απυ ηα έλζ αένζα ημο εενιμηδπίμο ηαζ 

οπεφεοκμ ζε ιεβάθμ ααειυ βζα ηδκ ηθζιαηζηή αθθαβή. 

Σμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα ζηδκ αηιυζθαζνα εεςνείηαζ αένζμ ημ μπμίμ ειθακίγεηαζ κα 

έπεζ αοηήκ ηδκ πενίμδμ ιία ζοβηέκηνςζδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 380 ppm ιε ζοκεπή αολδηζηή 

ηάζδ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ιάγα ηδξ αηιυζθαζναξ είκαζ 5.14×10
18 

kg, εκχ δ 

ζοκμθζηή ιάγα ημο αηιμζθαζνζημφ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα είκαζ 3.00×10
15

 kg [187]. Ζ 

ζοβηέκηνςζή ημο πμζηίθθεζ ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ημο πνυκμο ηαζ, θοζζηά, είκαζ 

ιεβαθφηενδ ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ. ημοξ ςηεακμφξ οπάνπεζ πενίπμο 50 θμνέξ 

πενζζζυηενμξ άκεναηαξ ιε ηδ ιμνθή CO2 ηαζ πανάβςβα οδνμλεζδίμο ημο απυ υηζ 

οπάνπεζ ζηδκ αηιυζθαζνα. Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή μζ ςηεακμί θεζημονβμφκ ςξ « 

ηενάζηζμζ κενμπφηεξ άκεναηα», πμο έπμοκ απμννμθήζεζ ημ έκα ηνίημ (1/3) ηςκ 

ακενχπζκςκ παναβυιεκςκ εηπμιπχκ ιέπνζ ζήιενα [188]. Δηηζιάηαζ υηζ ημ CO2 

εοεφκεηαζ βζα ηα δφμ ηνίηα (2/3) ηδξ παβηυζιζαξ οπενεένιακζδξ πμο πνμένπεηαζ απυ 

ακενςπμβεκείξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ βζα κα απμθεοπεεί δ ηθζιαηζηή αθθαβή, εα πνέπεζ 

ιέπνζ ημ 2050 κα επζηεοπεεί ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ παβημζιίςξ ηαηά 60-80% . [189]  

10.4.6 Ναοηζθία ηαζ CO2 

H ηφνζα εηπμιπή νφπςκ απυ ηα πθμία πνμένπεηαζ απυ ηα ηαφζζια. Ζ ηαφζδ, βεκζηά, 

μνίγεηαζ ςξ ιζα ελχεενιδ πδιζηή μλεζδμακαβςβζηή ακηίδναζδ εκυξ οθζημφ ηαοζίιμο 

ιε μλοβυκμ, δ μπμία ζοκηεθείηαζ ιε ανηεηά ιεβάθμ ααειυ απυδμζδξ εενιυηδηαξ, χζηε 

δ εηπειπυιεκδ οπυ ιμνθή εενιυηδηαξ εκένβεζα, κα είκαζ εηιεηαθθεφζζιδ. Καηά ηδκ 

ηαφζδ, δ πδιζηή εκένβεζα ημο ηαοζίιμο, ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιζηή, εκχ ημ μλοβυκμ πμο 

απαζηείηαζ θαιαάκεηαζ, ζοκήεςξ, απυ ημκ αένα ημο πενζαάθθμκημξ. Σα πενζζζυηενα 

ηαφζζια πενζέπμοκ, ηονίςξ, άκεναηα, οδνμβυκμ ηαζ ζε ιζηνυηενεξ πμζυηδηεξ εείμ 

[190].  

10.4.7 ΗΜΟ ηαζ CO2 

Σμκ Απνίθζμ ημο 2008, δ μιάδα ενβαζίαξ ημο ΗΜΟ (International Maritime 

Organization) πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ εηπμιπή αενζχκ ημο εενιμηδπίμο απυ ηα πθμία 
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ζοκακηήεδηε ιε ζημπυ κα πνμζδζμνίζεζ αναποπνυεεζια, αθθά ηαζ ιαηνμπνυεεζια 

ιέηνα βζα ημ δζμλείδζμ ημο άκεναηα. οιθςκήεδηε δ ακαβηαζυηδηα κα εθανιμζημφκ 

υζμ ημ δοκαηυκ κςνίηενα ιέηνα πμο εα μδδβήζμοκ ζηδ ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ ηαζ ζακ 

επυιεκμ αήια πναβιαημπμζήεδηε δ ζοκάκηδζδ ζημ Όζθμ ημκ Ημφκζμ ημο 2008 ηαζ δ 

οπμαμθή ηδξ έηεεζδξ ημκ Οηηχανζμ ημο ίδζμο έημοξ. 

ημ παναηάης δζάβναιια θαίκεηαζ ζπδιαηζηά ημ πμζμζηυ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο 

ακαθμβεί ζε ηάεε ημιέα ηαζ ζε αοηυ πμο ακαθμβεί ζοβηεηνζιέκα ζηδ καοηζθία. Όπμο 

αθέπμοιε πςξ δ ιεηαθμνέξ ηαηαθαιαάκμοκ ημ 21,7%. 

 

Γζάβναιια 10.7: Πμζμζηυ (%) δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο ακαθμβεί ζε δζάθμνεξ πδβέξ 

Ζ πμζυηδηα ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα πμο πανάβεηαζ απυ ηα πθμία είκαζ ακάθμβδ ηδξ 

ηαηακάθςζδξ ηαοζίιμο ηαζ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ άκεναηα ζηα ηαφζζια. Δκχ δ 

ηεθεοηαία ιπμνεί κα πνμζδζμνζζηεί ιε αηνίαεζα, δ ηαηακάθςζδ ηαοζίιμο δεκ είκαζ 

ζδζαίηενα αηνζαήξ ζε εηηζιήζεζξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ. 

Παναηάης βίκεηαζ ζφβηνζζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ιεηαθμνζημφ ένβμο βζα 

δζάθμνα ιέζα ιεηαθμνάξ. Παναηδνμφιε υηζ δ καοηζθία ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα ιέζα 

ιεηαθμνάξ πανάβεζ ζδιακηζηά θζβυηενμ δζμλείδζμ ημο άκεναηα βζα ημ ένβμ πμο 

πναβιαημπμζεί. 
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Γζάβναιια 10.8: φβηνζζδ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ιεηαθμνζημφ ένβμο βζα δζάθμνα ιέζα ιεηαθμνάξ 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, πανμοζζάζηδηε ημκ Ημφκζμ ημο 2008 ζημ Όζθμ απυ ηδκ μιάδα 

ενβαζίαξ ημο IMO, πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ εηπμιπή ηςκ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο, δ πζμ 

πνυζθαηδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ ακαθμνά βζα ηζξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ ηα 

πθμία. Ζ ακαθμνά αοηή πενζθαιαάκεζ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ πθμίςκ, ηδκ ζζπφ ηςκ ηφνζςκ 

ιδπακχκ ημοξ, ηδκ ηαηακάθςζδ ζε fuel oil, ηδκ δθεηηνζηή ηαηακάθςζδ ηαζ θοζζηά, 

ηδκ ηαηακάθςζδ ζε δζμλείδζμ ημο άκεναηα βζα ηάεε πθμίμ λεπςνζζηά. Αημθμοεεί 

πίκαηαξ ζημκ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ ηα ζημζπεία πμο ακαθένεδηακ παναπάκς. 

 

Πίκαηαξ 10.7: Καηδβμνίεξ πθμίςκ, δ ζζπφξ ηςκ ιδπακχκ ημοξ ηαζ δ ηαηακάθςζδ fuel oil ηαζ diesel oil 
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Δκημφημζξ, ακαβκςνίγεηαζ πθήνςξ δ ακάβηδ βζα ηδκ πεναζηένς ιείςζδ ηςκ εηπμιπχκ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ηαεχξ δ παβηυζιζα αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ θυβς ημο 

θαζκμιέκμο ημο εενιμηδπίμο είκαζ, ελ μνζζιμφ, έκα παβηυζιζμ πνυαθδια ηαζ δ 

καοηζθία είκαζ δ ιεβαθφηενδ παβηυζιζα αζμιδπακία. Ζ απαίηδζδ βζα εαθάζζζεξ 

ιεηαθμνέξ ηαεμνίγεζ ημκ υβημ ηδξ καοηζθίαξ ηαζ είκαζ, επμιέκςξ, μ πανάβμκηαξ ηθεζδί 

πμο επδνεάγεζ ηζξ ζοκμθζηέξ εηπμιπέξ αενίςκ ημο εενιμηδπίμο. Ανηεηέξ, θμζπυ, 

ιεθέηεξ έπμοκ πναβιαημπμζδεεί βζα κα αλζμθμβήζμοκ ηζξ ζοκμθζηέξ εηπμιπέξ 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα απυ ηδ καοηζθία [191,192]. Ζ Γζεεκήξ Τπδνεζία Δκένβεζαξ 

(International Energy Agency) οπμθμβίγεζ υηζ ημ ιενίδζμ ηδξ εηπμιπήξ ημο δζμλεζδίμο 

ημο άκεναηα απυ ηζξ δελαιεκέξ ηαοζίιμο πθμίςκ εα παναιείκεζ πενίπμο 2% 

ημοθάπζζημκ έςξ ημ 2030. [193] 
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KΔΦΑΛΑΗΟ 11: ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ 

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΔΗΧΖ ΣΧΝ ΔΚΠΟΜΠΧΝ  CO2 ΠΟΤ 

ΔΦΑΡΜΟΕΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ  

Ζ πενζααθθμκηζηή δζαπείνζζδ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ ηδξ πχναξ ιαξ είκαζ έκα 

μθυηθδνμ ηεθάθαζμ, ημ μπμίμ απαζηεί ζςζηυ ζπεδζαζιυ ηαζ ζοβηεηνζιέκδ πμθζηζηή βζα 

κα είκαζ επζηοπδιέκδ. Πανάθθδθα, υιςξ, πένα απυ ημ αζμηθζιαηζηυ ζπεδζαζιυ, ηα 

μζημθμβζηά δμιζηά οθζηά, ηζξ ακακεχζζιεξ πδβέξ εκένβεζαξ ηαζ ηδκ μζημκμιία ζηζξ 

ιεηαηζκήζεζξ οπάνπμοκ ηαζ άθθεξ απθέξ, ηαεδιενζκέξ πναηηζηέξ, μζ μπμίεξ 

εθανιυγμκηαζ ζε μζημθμβζηά ή πνάζζκα λεκμδμπεία ηαζ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ ηδ δζαθμνά 

αηυια ηαζ ζημ ιζηνυηενμ ιεβέεμοξ ηαηάθοια.. Ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ πςξ ζε έκα 

λεκμδμπείμ 150 δςιαηίςκ βίκεηαζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ζε ιζα εαδμιάδα πμο 

ακηζζημζπεί ζηδκ εηήζζα ηαηακάθςζδ 1004 κμζημηονζχκ (ζφιθςκα ιε ημκ μνβακζζιυ 

ηδξ Green Seal υπμο πζζημπμζεί ηζξ πενζααθθμκηζηέξ επζπηχζεζξ δζαθυνςκ 

επζπεζνήζεςκ) εα ηαηακμήζεζ πθήνςξ ηδκ ακαβηαζυηδηα εθανιμβήξ αοηχκ ηςκ 

πναηηζηχκ. [109,194,197] 

Σμ πνχημ ηαζ ααζζηυηενμ ζηάδζμ ζηδκ οζμεέηδζδ πενζααθθμκηζηχκ πναηηζηχκ είκαζ δ 

μνεμθμβζηή ηαηαβναθή ηςκ ακαβηχκ ιζαξ επζπείνδζδξ, έηζζ χζηε κα ιπμνεί κα δεζ ηζξ 

απχθεζεξ πμο έπεζ ζε εκένβεζα ηαζ θοζζημφξ πυνμοξ ηαζ κα ηζξ εθαηηχζεζ. 

Οζ ηφνζεξ, θμζπυκ, πενζααθθμκηζηέξ πηοπέξ πμο πνέπεζ κα έπεζ ιία επζπείνδζδ ηαηά κμο 

υηακ ζπεδζάγεζ ηδκ πενζααθθμκηζηή ηδξ πμθζηζηή είκαζ: 

 Δκένβεζα 

 Νενυ 

 Γζαπείνζζδ απμννζιιάηςκ 

Γζα ηδκ επζηοπία, ςζηυζμ, ηδξ υπμζαξ πενζααθθμκηζηήξ πμθζηζηήξ, ζε έκα λεκμδμπείμ εα 

πνέπεζ κα ειπθαημφκ ηαζ κα ζοιιεηέπμοκ εκενβά ηυζμ ημ πνμζςπζηυ ηδξ επζπείνδζδξ 

υζμ ηαζ μζ πεθάηεξ ηδξ. Όζμκ αθμνά ζηδκ εκδιένςζδ ηςκ πεθαηχκ, ζφιθςκα ιε 

ένεοκα ηδξ JD Power βζα ηδκ Ηηακμπμίδζδ ηςκ Πεθαηχκ ηςκ Δονςπασηχκ 

λεκμδμπείςκ, δζαπζζηχεδηε υηζ ημ 49% ηςκ Δονςπαίςκ ημονζζηχκ ήηακ εκήιενμζ βζα 

ηδκ θζθμπενζααθθμκηζηή πμθζηζηή πμο αημθμοεμφζε ημ λεκμδμπείμ πμο επζζηέθηδηακ. 

ε ακηίζημζπδ ένεοκα ζηα λεκμδμπεία ηςκ Ζκςιέκςκ Πμθζηεζχκ, ημ ακηίζημζπμ 

πμζμζηυ ήηακ 63%, εκχ δζαπζζηχεδηε υηζ ημ 77% υζςκ ήηακ εκήιενμζ βζα ηδκ εκ θυβς 

πμθζηζηή, ήηακ πνυεοιμζ κα ζοιιεηάζπμοκ ζηζξ θζθμπενζααθθμκηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ 

ηςκ λεκμδμπείςκ. 

Δπζπθέμκ, ηάεε λεκμδμπείμ δε εα πνέπεζ κα λεπκά υηζ είκαζ γςηζηυ ιέθμξ ιζαξ 

εονφηενδξ ημζκςκίαξ ακενχπςκ ηαζ επζπεζνήζεςκ. Δπμιέκςξ, ιε ηάεε ηνυπμ εα πνέπεζ 

κα ζοκενβάγεηαζ ιε ηδκ ημπζηή ημζκυηδηα ηαζ κα πναβιαημπμζεί δνάζεζξ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο θοζζημφ πενζαάθθμκημξ ζηδκ πενζμπή. [197] 
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11.1 Πναηηζηέξ ιείςζδξ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ 

Οζ εκενβεζαηέξ ακάβηεξ εκυξ λεκμδμπείμο είκαζ ανηεηά ιεβάθεξ ηαζ ελανηχκηαζ απυ ημ 

ιέβεευξ ημο. Σμ ιέβεεμξ ηδξ ιεθεημφιεκδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ είκαζ ανηεηά 

ιεβάθμ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ, ηαοηυπνμκα ιε ηα άθθα ιέηνα πμο έπμοιε θάαεζ (ΑΠΔ 

η.θπ.) εα εθανιυζμοιε ηαζ ηζξ παναηάης απθέξ πναηηζηέξ. 

 Υνήζδ Ζθεηηνζηχκ ηαζ δθεηηνμκζηχκ ζοζηεοχκ, υπςξ ροβεία-ηαηαρφηηεξ, 

πθοκηήνζα, ζηεβκςηήνζα νμφπςκ, πθοκηήνζα πζάηςκ ιε πζζημπμζδιέκδ παιδθή 

εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ, εκενβεζαηήξ ηθάζδξ Α. Σα μπμία έπμοκ ορδθή 

εκενβεζαηή απυδμζδ ιε απμηέθεζια ηδ ιείςζδ έςξ ηαζ 60% ηδξ 

ηαηακαθζζηυιεκδξ εκένβεζαξ. 

 Υνήζδ ηςκ πενζζζυηενςκ ζοζηεοχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, υηακ δ 

ΓΔΖ πνμζθένεζ ιεζςιέκμ ηζιμθυβζμ. 

 Σαηηζηή ζοκηήνδζδ ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ ηαζ ηςκ ηαοζηήνςκ. 

 Δβηαηάζηαζδ εενιμζηαηχκ ζηα δςιάηζα ηαζ αοημκμιία εένιακζδξ ηαζ 

ηθζιαηζζιμφ. 

 Γζαημπή θεζημονβίαξ ημο ηθζιαηζζηζημφ υηακ ημ πανάεονμ ημο δςιαηίμο είκαζ 

ακμζπηυ. 

 Υνήζδ ηςκ θεβυιεκςκ ‘‘ηανηχκ-ηθεζδζχκ’’ ( key-card) ιέζς ηςκ μπμίςκ 

υηακ μ επζζηέπηδξ θεφβεζ απυ ημ δςιάηζμ υθεξ μζ εκενβεζαηέξ ζοζηεοέξ 

απεκενβμπμζμφκηαζ εηηυξ απυ ηα ροβεία ηαζ ηα λοπκδηήνζα. 

 Υνήζδ θαιπηήνςκ παιδθήξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ (υπςξ ακαθφεδηακ 

ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ). 

 Υνήζδ νμμζηαηχκ ζε μνζζιέκα θςηζζηζηά ζηα δςιάηζα, αθθά ηαζ ζημοξ 

ημζκυπνδζημοξ πχνμοξ ηαζ ηα βναθεία, έηζζ χζηε κα νοειίγμκηαζ ηα επίπεδα 

θςηεζκυηδηαξ ημο πχνμο ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ηαζ κα απμθεφβεηαζ δ 

ζπαηάθδ. 

 Κθείζζιμ ηςκ ζοζηεοχκ απυ ημκ ηεκηνζηυ δζαηυπηδ (ON/OFF ηαζ υπζ απυ 

ημ ηδθεπεζνζζηήνζμ, δδθαδή Stand-by) ηονίςξ αοηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

απυ ημοξ οπαθθήθμοξ. Ζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ απυ ηζξ δζάθμνεξ ζοζηεοέξ 

πμο δε ανίζημκηαζ ζε πνήζδ, ακαθένεηαζ ςξ δζαννμή δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ή 

ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ζε ηαηάζηαζδ ακαιμκήξ. 

 Μείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ζηδκ μπμία πθέκμκηαζ ηα ζεκηυκζα, μζ πεηζέηεξ, ηα 

ηναπεγμιάκηδθα η.θπ. απυ 85
μ
 C ζε 65

μ
 C. Μέζς αοηήξ ηδξ εκένβεζαξ 

ιεζχκεηαζ δ ηαηακάθςζδ ζε εκένβεζα ηαζ ηαοηυπνμκα ημ ηυζημξ. 

 Υνήζδ πνμβναιιαηζγυιεκςκ εθεβηηχκ βζα ηδ αέθηζζηδ θεζημονβία ηδξ 

εένιακζδξ, υπςξ ημ BMS. Σμ BMS είκαζ έκα ηεκηνζηυ ζφζηδια ιε 

αοηυιαημοξ εθεβηηέξ, μζ μπμίμζ εθέβπμοκ ηαζ νοειίγμοκ ηζξ θεζημονβίεξ ηςκ 

ιδπακδιάηςκ ηαζ ζοζηεοχκ βζα εένιακζδ, δνμζζζιυ ηαζ αενζζιυ ημο ηηζνίμο, 

χζηε κα ελαζθαθίγμκηαζ πάκημηε μζ αέθηζζηεξ εζςηενζηέξ ζοκεήηεξ εενιζηήξ 

ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ ηαζ πμζυηδηαξ αένα, ιε ηδκ εθάπζζηδ εκενβεζαηή 

ηαηακάθςζδ. Σμ ζφζηδια αοηυ πςνίγεζ ημ πχνμ ημο λεκμδμπείμο ζε 

δζαθμνεηζηέξ γχκεξ μζ μπμίεξ δεκ έπμοκ ηδκ ίδζα πνήζδ ζηδ δζάνηεζα ημο 
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24χνμο ηαζ νοειίγεζ ηζξ ακάβηεξ ημο ηάεε πχνμο ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ημο. 

Γζα πανάδεζβια, μζ πχνμζ ηςκ βναθείςκ θεζημονβμφκ 9:00-18:00, εκχ μζ πχνμζ 

ηδξ νεζερζυκ υθμ ημ 24ςνμ, μζ πχνμζ ημο εζηζαημνίμο 7:30-11:00, 13:30-16:00 

ηαζ 19:30-00:30. Δπζπθέμκ, μζ πχνμζ ηδξ αίεμοζαξ ζοκεδνζάζεςκ ηαζ ημο 

θμοαβζέ θεζημονβμφκ ιυκμ υηακ είκαζ πνμβναιιαηζζιέκδ δ δζελαβςβή ηάπμζμο 

ζοκεδνίμο.[33,109,194,197] 

 

11.2 Μέεμδμζ ελμζημκυιδζδξ ημο κενμφ 

 

Σμ κενυ είκαζ πδβή γςήξ. Ζ έθθεζρή ημο εα πνμηαθέζεζ αζεέκεζεξ ηαζ άθθεξ ανκδηζηέξ 

ζοκέπεζεξ βζα ηδκ ακενχπζκδ οβεία. Οζ μνεέξ πενζααθθμκηζηέξ πναηηζηέξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ημο κενμφ, είκαζ ηυζμ δ πνμζηαζία ηςκ οδάηςκ απυ ηδ ιυθοκζδ, υζμ ηαζ δ 

οζμεέηδζδ ζοζηδιάηςκ ελμζημκυιδζδξ κενμφ. Δπίζδξ, μ αζμθμβζηυξ ηαεανζζιυξ υηακ 

πναβιαημπμζείηαζ ζε ηνζημαάειζμ επίπεδμ ιπμνεί κα απμηεθέζεζ ζδιακηζηυ ενβαθείμ 

πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ. Σμ κενμφ ημο αζμθμβζημφ ηαεανζζιμφ ζε αοηή ηδκ 

πενίπηςζδ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ημ πυηζζια ηςκ ηήπςκ ημο λεκμδμπείμο. 

Οζ πναηηζηέξ πμο εα εθανιυζμοιε ζηδ ιεθεημφιεκδ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα δίκμκηαζ 

παναηάης: 

 Αζζεδηήνεξ ζε υθεξ ηζξ ανφζεξ δςιαηίςκ ηαζ ηςκ ημζκυπνδζηςκ ημοαθεηχκ 

βζα αοηυιαημ ηθείζζιμ. Μζα ακμζπηή ανφζδ ηαηακαθχκεζ 9 θίηνα κενυ ημ 

θεπηυ (αμφνηζζζια δμκηζχκ η.θπ.), δ πναηηζηή αοηή δεκ εθανιυγεηαζ ζηδκ 

ημογίκα ηαεχξ εηεί δ πμζυηδηα ημο κενμφ πμο απαζηείηαζ έβηεζηαζ ζηδκ 

ενβαζία ηαζ ηδκ εοεφκδ ημο ενβαγμιέκμο. 

 Σμοαθέηεξ παιδθήξ νμήξ ηαζ ηαγακάηζα ιε ιδπακζζιυ δζπθήξ νμήξ κενμφ 

υπμο νοειίγεηαζ δ πανμπή κενμφ ζηδκ ημοαθέηα ακάθμβα ιε ημκ πνήζηδ. 

 Σδθέθςκα κημοξ ηαζ ανφζεξ ρεηαζιμφ κενμφ ιε πμζμζηά αένα, ηα μπμία 

ελμζημκμιμφκ ανηεηά θίηνα ακά διένα. Σμ κενυ ηνέπεζ ιε πμζμζηά αένα, έηζζ 

χζηε κα ιεζχκεηαζ δ ηαηακάθςζή ημο. 

 οθθμβή ανυπζκμο κενμφ βζα ημ πυηζζια ημο ηήπμο. Σα ζοζηήιαηα αοηά 

απμηεθμφκηαζ απυ ιζα επζθάκεζα ζοθθμβήξ πμο ζοκήεςξ είκαζ δ ζηεπή, ζημ 

ζοβηεηνζιέκμ ένβμ είκαζ δ ζηέβδ ηαζ ηα θοηειέκα δχιαηα (ηα μπμία 

ηαεανίγμοκ ημ ανυπζκμ κενυ απυ επζαθααείξ μοζίεξ) ηαζ ηα ζοζηήιαηα βζα ηδ 

ιεηαθμνά (ζςθήκεξ ηαζ οδνμννμέξ), ηδ δζήεδζδ, ηδκ απμεήηεοζδ ζε ιζα 

ζηένκα, ή οδαημδελαιεκή ηαζ ηδ δζακμιή ημο κενμφ. Σμ ζοθθεβυιεκμ κενυ εα 

είκαζ ηαηάθθδθμ έπεζηα απυ επελενβαζία βζα ηδ πνήζδ ημο ζημ πυηζζια ημο 

ηήπμο ηαζ ηςκ θοηειέκςκ δςιάηςκ ηαεχξ ηαζ ζηα ηαγακάηζα ημο 

λεκμδμπείμο. [33,99,195,197] 
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11.3 Γζαπείνζζδ ζηενεχκ απμαθήηςκ 

 

Σα ζηενεά απυαθδηα ζε έκα λεκμδμπείμ απμηεθμφκηαζ απυ δζάθμνα οθζηά υπςξ δ 

ηνμθέξ, ημ πανηί, ηάπμζα ιέηαθθα, ηα πθαζηζηά, ημ αθμοιίκζμ ηαζ ημ βοαθί. ε 

πνυζθαηδ ένεοκα ανέεδηε υηζ ηα απμννίιιαηα απυ 25 λεκμδμπεία πενζείπακ 46% 

ηνμθέξ, 25.3% πανηί, 11.7% πανηυκζ, 6.7% πθαζηζηά, 5.6% βοαθί ηαζ 4.5% ιέηαθθα.  

Οζ λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ ιπμνμφκ κα ελμζημκμιήζμοκ πνήιαηα απυ ηδ δζαπείνζζδ 

απμννζιιάηςκ ιέζς ημο ηνζπηφπμο: ιείςζδ ηςκ απμννζιιάηςκ, επακαπνδζζιμπμίδζδ 

οθζηχκ, ακαηφηθςζδ ηαζ ημιπμζημπμίδζδ. 

Γζα ηδ ιείςζδ ηςκ απμννζιιάηςκ ηςκ λεκμδμπεζαηχκ ιμκάδςκ απαζηείηαζ ζπεδζαζιυξ 

ηαζ εηπαίδεοζδ πνμζςπζημφ βζα κα πνμζανιμζηεί ζηα κέα δεδμιέκα. Ζ δζμίηδζδ ημο 

λεκμδμπείμο εα πνέπεζ κα επζηεκηνςεεί ζε ηνεζξ ααζζημφξ ζηυπμοξ: 

 Αλζμθυβδζδ ηςκ απμθάζεςκ αβμνάξ ηαζ πνμιήεεζαξ πνμσυκηςκ, έηζζ χζηε κα 

επζθέβμκηαζ πνμσυκηα πμο ιπμνμφκ κα επακαπνδζζιμπμζδεμφκ, κα 

ακαηοηθςεμφκ ή κα δδιζμονβμφκ ηα θζβυηενα απμννίιιαηα. 

 Καηακυδζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ ενβαθείςκ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ. Μζα δζαθμνεηζηή 

πνήζδ ηςκ πνμσυκηςκ ηαζ ηςκ ιδπακδιάηςκ εα ιπμνμφζε κα μδδβήζεζ ζε 

ιείςζδ ηςκ απμννζιιάηςκ εκυξ λεκμδμπείμο. 

 Δλέηαζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ημο είδμοξ ηςκ απμννζιιάηςκ πμο ζοζζςνεφεηαζ 

απυ ηάεε ηιήια ημο λεκμδμπείμο, έηζζ χζηε κα εθεβπεεί δ νμή ημοξ. 

Με ηδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ απαναίηδηςκ πθδνμθμνζχκ ζπεηζηά ιε ημ είδμξ ηαζ ημκ υβημ 

ηςκ απμννζιιάηςκ πμο ηάεε λεκμδμπείμ απμαάθθεζ ηαεδιενζκά, ιπμνεί δ επζπείνδζδ 

κα εέζεζ νεαθζζηζημφξ ζηυπμοξ βζα ηδ ιείςζδ ηςκ απμννζιιάηςκ αοηχκ.  Χζηυζμ, ηάεε 

λεκμδμπείμ εα πνέπεζ κα έπεζ ηαηά κμο υηζ δ ιείςζδ ηςκ απμννζιιάηςκ δεκ είκαζ 

απαναίηδημ κα ζδιαίκεζ ηαζ ηαοηυπνμκδ ιείςζδ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ πανεπυιεκςκ 

οπδνεζζχκ. ε πμθθέξ πενζπηχζεζξ μζ πναηηζηέξ ιείςζδξ ηςκ απμννζιιάηςκ ιπμνεί κα 

είκαζ αθακείξ θεζημονβίεξ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζε άθθεξ πενζπηχζεζξ πενζζζυηενμ 

θακενέξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ιζηνχκ ιπμοηαθζχκ 

ζαιπμοάκ ιε δμπεία-δμζμιεηνδηέξ ηα μπμία κα λακαβειίγμοκ. Ακ ηαζ ηέημζεξ 

πναηηζηέξ ιπμνεί εφημθα κα πανελδβδεμφκ απυ ημοξ πεθάηεξ ςξ πμθζηζηέξ ιείςζδξ ημο 

ηυζημξ, μζ λεκμδυπμζ έπμοκ ζδιακηζηά ενβαθεία ζηα πένζα ημοξ, χζηε κα 

επζημζκςκήζμοκ ζημοξ πεθάηεξ ηδκ πναβιαηζηή πνυεεζδ ηςκ εκενβεζχκ αοηχκ. 

Δπζπθέμκ, υηακ μ ζημπυξ αοηυξ είκαζ δ ζοιαμθή ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ, 

ηυηε υθμζ μζ πεθάηεξ παζνεηίγμοκ εεηζηά ηέημζμο είδμοξ πνμζπάεεζεξ. 

Όζμκ αθμνά ζηδκ ακαηφηθςζδ, εδχ ηα πνάβιαηα δεκ είκαζ εφημθα βζα ηακέκα 

λεκμδμπείμ. Αηυιδ ηζ ακ λεπενάζμοκ μζ δζμζηήζεζξ ηςκ ιμκάδςκ αοηχκ ηδκ εηπαίδεοζδ 

ημο πνμζςπζημφ χζηε κα βίκεηαζ δ ζοθθμβή ηςκ ακαηοηθχζζιςκ, δεκ είκαζ ζημ πένζ 

ημοξ κα δζμνεχζμοκ ηζξ εθθείρεζξ ζε ιδπακζζιμφξ ακαηφηθςζδξ πμο εα έπνεπε κα 

εθανιυζεζ δ πμθζηεία. Όηακ δεκ οπάνπμοκ μζ ιδπακζζιμί αοημί, ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ 

ηςκ ακαηοηθχζζιςκ οθζηχκ ζηζξ ιμκάδεξ επελενβαζίαξ ημοξ είκαζ ζδιακηζηυ ηαζ 

επζαανφκεζ ηζξ επζπεζνήζεζξ. Παναηάιπημοιε, υιςξ, βζα ημ ηαθυ ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ ημ ηυζημξ πμο ίζςξ πνμηφρεζ ηαζ, έηζζ, εα ακαηοηθχκμοιε ημ βοαθί, ημ 
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πανηί ηαζ ηα ιέηαθθα. Σέθμξ, εα δςνίγεηαζ ημ πενζζζεομφιεκμ θαβδηυ ζε πχνμοξ 

δζαιμκήξ αζηέβςκ ηαζ μζ ηνμθέξ πμο ιέκμοκ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα ηαηακαθςεμφκ εα 

ημιπμζημπμζμφκηαζ ακηί, απθχξ, κα ζοβηεκηνχκμκηαζ ζε πςιαηενέξ. [109,197] 

 

11.4 Άθθεξ ιέεμδμζ ηαζ πναηηζηέξ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 οκεπήξ εκδιένςζδ ηαζ πνμηνμπή ημο πνμζςπζημφ βζα  ελμζημκυιδζδ. Γζα 

πανάδεζβια ζηα ζοκενβεία ηαεανζζιμφ επζηνέπεηαζ ιυκμ ιία θμνά κα 

ηνααάκε ημ ηαγακάηζ βζα ημκ ηαεανζζιυ ηδξ ημοαθέηαξ. 

 Δκδιένςζδ ηςκ επζζηεπηχκ ιε ηζξ ιεευδμοξ ελμζημκυιδζδξ ηαζ 

δοκαηυηδηα επζθμβήξ ηςκ οπδνεζζχκ ηαεανζζιμφ ηαζ αθθαβήξ ζεκημκζχκ 

ηαζ πεηζεηχκ ζαξ κα ιδκ βίκμκηαζ ηάεε ιένα. Έηζζ χζηε κα ελμζημκμιείηαζ 

κενυ ηαζ εκένβεζα αηυια ηαζ  απυ ημ πθφζζιμ πεηζεηχκ ηαζ ζεκημκζχκ. 

 Παναββεθίεξ ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ υπμο είκαζ δοκαηυκ 

 Δπακαπνδζζιμπμζήζζιεξ ζοζηεοαζίεξ απμννοπακηζηχκ.  

 Υνήζδ οθζηχκ θζθζηχκ πνμξ ημ πενζαάθθμκ.  

 Δλάθεζρδ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκ πνμςεδηζηυ αένζμ.  

 Γζανηήξ πνμζπάεεζα βζα ηδκ εθαπζζημπμίδζδ ηδξ πνήζδξ 

πδιζηχκ.[194,196] 

 Υνήζδ μζημθμβζηχκ θζπαζιάηςκ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απυ ηδκ πανμφζα δζπθςιαηζηή ενβαζία ζοιπεναίκμοιε ηδκ ακαβηαζυηδηα ημο 

αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ, ηδξ ιείςζδξ ημο ακεναηζημφ απμηοπχιαημξ ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ ηα παναπάκς κα εθανιμζεμφκ ζε έκα ηηίνζμ ηαζ 

πζμ ζοβηεηνζιέκα ζε ιζα λεκμδμπεζαηή ιμκάδα. Έκα ηηίνζμ πμο έπεζ ζπεδζαζηεί 

ζφιθςκα ιε ηζξ παναπάκς ανπέξ έπεζ πμθθά πθεμκεηηήιαηα κα πνμζθένεζ ηυζμ ζημ 

θοζζηυ πενζαάθθμκ, πμο ζοκεπχξ οπμααειίγεηαζ ιε ηδκ άκανπδ δυιδζδ, υζμ ηαζ ζημοξ 

πνήζηεξ ημο. Με εθανιμβή, θμζπυκ, ηςκ ηαηάθθδθςκ δθζαηχκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ, 

ηδξ ζςζηήξ εενιζηήξ ιάγαξ ημο ηηζνίμο ζφιθςκα ιε ηα ηθζιαημθμβζηά δεδμιέκα ηδξ 

πενζμπήξ, ιε ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ηαηάθθδθςκ ακμζβιάηςκ ηαεχξ επίζδξ ηαζ ιε ημκ 

ηαηάθθδθμ πνμζακαημθζζιυ ηαζ πςνμεέηδζδ ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ, 

ελαζθαθίγμοιε ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα ιείςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ 

ελάνηδζδξ απυ ηα ζοιααηζηά ηαφζζια. Αηυια, ιε ημκ ηαηάθθδθμ ζπεδζαζιυ ηαζ 

πνμζηαζία ημο ηεθφθμοξ, ηδ θφηεοζδ ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμο ηδξ λεκμδμπεζαηήξ 

ιμκάδαξ ηαζ ημ θοζζηυ δνμζζζιυ ηαζ αενζζιυ απμθεφβμοιε ηδκ ελάνηδζή ιαξ απυ ηα 

ηθζιαηζζηζηά ηαζ έηζζ ιεζχκμοιε αηυια πενζζζυηενμ ηδκ εκένβεζα πμο πνεζάγεηαζ δ 

λεκμδμπεζαηή ιμκάδα. Δπζπθέμκ, δ αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ ηαζ δ επζθμβή 

θαιπηήνςκ παιδθήξ εκένβεζαξ ηαεχξ επίζδξ ηαζ μζ οπυθμζπεξ ιέεμδμζ πμο 

πνδζζιμπμζήεδηακ ζηδκ λεκμδμπεζαηή ιμκάδα, ζοιαάθθμοκ αθεκυξ ζηδκ μπηζηή άκεζδ 

ηαζ εοελία ηςκ πνδζηχκ ηαζ αθεηένμο ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ηαζ ηδ ιείςζδ ηςκ 

εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Έκαξ αηυιδ πανάβμκηαξ πμο ζοκέααθε ζδιακηζηά 

ζηδκ πνμζπάεεζα ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ήηακ δ επζθμβή ηςκ 

ηαηάθθδθςκ δμιζηχκ οθζηχκ ηα μπμία θνμκηίζαιε κα ιδκ επζαανφκμοκ ημ θοζζηυ 

πενζαάθθμκ ηαζ ημοξ πνήζηεξ. διεζχκεηαζ πςξ ιε ηδκ εκζςιάηςζδ ηςκ ακακεχζζιςκ 

πδβχκ εκένβεζαξ ζηδ ιμνθή ηςκ θςημαμθηασηχκ ηαζ ηδξ βεςεενιίαξ, επζηοβπάκεηαζ 

ζδιακηζηή ιείςζδ ηδξ πνήζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ, υπςξ ημ πεηνέθαζμ. Σέθμξ, 

ααζζζιέκμζ ζηδ ιεθέηδ ιαξ βζα ηζξ ζοβημζκςκίεξ ηαζ ηδ ιεηαθμνά ηςκ πνδζηχκ απυ 

δζάθμνεξ πυθεζξ ηδξ Δονχπδξ, ζοκεζδδημπμζήζαιε πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ ημ ακεναηζηυ 

απμηφπςια ημο ημονίζηα απυ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ (μδζηέξ, αενμπμνζηέξ η.α.) ηαζ πυζμ 

επζαανφκεζ ημ ακηίζημζπμ ακεναηζηυ απμηφπςια ηδξ λεκμδμπεζαηήξ ιμκάδαξ ηαζ 

πνμπςνήζαιε ζηδκ εθανιμβή ιέηνςκ (οανζδζηά αοημηίκδηα, ΜΜΜ η.ά), χζηε κα 

ιεζςεεί υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενμ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ A 

Α1. Πίκαηεξ ιέηνδζδξ απμζηάζεςκ ζδιείςκ απυ ηδ λεκμδμπεζαηή 

ιμκάδα ηαζ εηπμιπχκ CO2 ακά ηαηδβμνία μπήιαημξ 

Σμονζζηζηά αλζμεέαηα/ 

Υχνμζ ημονζζηζημφ 

εκδζαθένμκημξ 

Απυζηαζδ 

(Km) 

  

Υνυκμξ 

άθζλδξ 

(min) 

  

Μέζεξ εηπμιπέξ 

CO ₂ (gr) 

αοημηζκήημο 

ηοαζζιμφ 1400η  

Δηπμιπέξ 

 ιεη΄ 

επζζηνμθήξ 

(gr) 

Αηνυπμθδ 9,497 15 1390,3608 2780,7216 

Δεκζηυ ανπαζμθμβζηυ 

ιμοζείμ 

10,243 17 1499,5752 2999,1504 

Ρςιασηή αβμνά  9,141 13,5 1338,2424 2676,4848 

Πακεπζζηήιζμ 8,775 13 1284,66 2569,32 

Δεκζηή πζκαημεήηδ  9,036 14,25 1322,8704 2645,7408 

Θδζείμ-Μμοζείμ ανπαίαξ 

αβμνάξ Αηηάθμο 

9,285 17 1359,324 2718,648 

φκηαβια 8,404 12 1230,3456 2460,6912 

Λυθμξ 

Ανδήηημο/Καθθζιάνιανμ 

8,168 14,5 1195,7952 2391,5904 

Λοηααδηηυξ 11,719 18,5 1715,6616 3431,3232 

Δεκζηυξ ηήπμξ/ Βμηακζηυ 

ιμοζείμ 

8,33 13,5 1219,512 2439,024 

Μκδιείμ Φζθμπάππμο/ 

Λυθμξ ιμοζχκ 

7,33 13 1073,112 2146,224 

ηφθεξ Οθοιπίμο 

Γζυξ/αρίδα Ακδνζακκoφ 

7,678 8 1124,0592 2248,1184 

Εάππεζμ  8,283 13 1212,6312 2425,2624 

Μμοζείμ Μπεκάηδ 9,25 16 1354,2 2708,4 

Μμοζείμ ηοηθαδίηζηδξ 

ηέπκδξ 

9,25 16 1354,2 2708,4 

Πμθειζηυ ιμοζείμ 9,25 16 1354,2 2708,4 

Βογακηζκυ ιμοζείμ 9,25 16 1354,2 2708,4 

Νέμ ρδθζαηυ Πθακδηάνζμ 2,865 3 419,436 838,872 

Ναοηζηυ ιμοζείμ 1,8 1,5 263,52 527,04 

Λίικδ Βμοθζαβιέκδξ 17,397 29 2546,9208 5093,8416 

Διπμνζηυ  ηέκηνμ 

Γθοθάδαξ 

10,128 15 1482,7392 2965,4784 

Διπμνζηυ ηέκηνμ 

Καθθζεέαξ 

5,36 11 784,704 1569,408 

Διπμνζηυξ δνυιμξ Δνιμφ 9,199 16 1346,7336 2693,4672 

Αενμδνυιζμ Δθ. Βεκζγέθμξ 

ιέζς αηηζηήξ μδμφ 

33,6 43 4919,04 9838,08 

Λζιάκζ Πεζναζά 8,36 13 1223,904 2447,808 

ζδδνμδνμιζηυξ ηαειυξ 

Αεδκχκ 

24,53 30 3591,192 7182,384 

ηαειυξ ΖΑΠ Φαθήνμο 2 5,5 292,8 585,6 

ηάζδ οββνμφ Φζλ 5,7 11 834,48 1668,96 
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Μέζεξ εηπμιπέξ CO ₂ 
(gr) 

αοημηζκήημο ηοαζζιμφ 

1600 η  

Δηπμιπέξ 

 ιεη΄ επζζηνμθήξ 

(gr) 

Μέζεξ εηπμιπέξ CO ₂ 
(gr) 

αοημηζκήημο ηοαζζιμφ 

2000 η  

Δηπμιπέξ 

 ιεη΄ 

επζζηνμθήξ 

(gr) 

1510,78276 3021,56552 1845,45704 3690,91408 

1629,45644 3258,91288 1990,41976 3980,83952 

1454,15028 2908,30056 1776,27912 3552,55824 

1395,927 2791,854 1705,158 3410,316 

1437,44688 2874,89376 1755,87552 3511,75104 

1477,0578 2954,1156 1804,2612 3608,5224 

1336,90832 2673,81664 1633,06528 3266,13056 

1299,36544 2598,73088 1587,20576 3174,41152 

1864,25852 3728,51704 2277,23608 4554,47216 

1325,1364 2650,2728 1618,6856 3237,3712 

1166,0564 2332,1128 1424,3656 2848,7312 

1221,41624 2442,83248 1491,98896 2983,97792 

1317,65964 2635,31928 1609,55256 3219,10512 

1471,49 2942,98 1797,46 3594,92 

1471,49 2942,98 1797,46 3594,92 

1471,49 2942,98 1797,46 3594,92 

1471,49 2942,98 1797,46 3594,92 

455,7642 911,5284 556,7268 1113,4536 

286,344 572,688 349,776 699,552 

2767,51476 5535,02952 3380,58504 6761,17008 

1611,16224 3222,32448 1968,07296 3936,14592 

852,6688 1705,3376 1041,5552 2083,1104 

1463,37692 2926,75384 1787,54968 3575,09936 

5345,088 10690,176 6529,152 13058,304 

1329,9088 2659,8176 1624,5152 3249,0304 

3902,2324 7804,4648 4766,6696 9533,3392 

318,16 636,32 388,64 777,28 

906,756 1813,512 1107,624 2215,248 
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Μέζεξ εηπμιπέξ CO ₂ 
(gr) 

 οανζδζημφ 

αοημηζκήημο 1400 η 

Δηπμιπέξ 

 ιεη΄ επζζηνμθήξ 

(gr) 

Μέζεξ εηπμιπέξ CO ₂ 
(gr) 

 πεηνεθαζμηίκδημο 

αοημηζκήημο 2000 η 

Δηπμιπέξ 

 ιεη΄ 

επζζηνμθήξ 

(gr) 

1035,173 2070,346 1570,51889 3141,03778 

1116,487 2232,974 1693,88491 3387,76982 

996,369 1992,738 1511,64717 3023,29434 

956,475 1912,95 1451,12175 2902,2435 

984,924 1969,848 1494,28332 2988,56664 

1012,065 2024,13 1535,46045 3070,9209 

916,036 1832,072 1389,76948 2779,53896 

890,312 1780,624 1350,74216 2701,48432 

1277,371 2554,742 1937,97103 3875,94206 

907,97 1815,94 1377,5321 2755,0642 

798,97 1597,94 1212,1621 2424,3242 

836,902 1673,804 1269,71086 2539,42172 

902,847 1805,694 1369,75971 2739,51942 

1008,25 2016,5 1529,6725 3059,345 

1008,25 2016,5 1529,6725 3059,345 

1008,25 2016,5 1529,6725 3059,345 

1008,25 2016,5 1529,6725 3059,345 

312,285 624,57 473,78505 947,5701 

196,2 392,4 297,666 595,332 

1896,273 3792,546 2876,94189 5753,88378 

1103,952 2207,904 1674,86736 3349,73472 

584,24 1168,48 886,3832 1772,7664 

1002,691 2005,382 1521,23863 3042,47726 

3662,4 7324,8 5556,432 11112,864 

911,24 1822,48 1382,4932 2764,9864 

2673,77 5347,54 4056,5261 8113,0522 

218 436 330,74 661,48 

621,3 1242,6 942,609 1885,218 
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A2. Πίκαηαξ αενμδνμιίςκ-Απμζηάζεζξ απυ αενμδνυιζμ Δθ. Βεκζγέθμξ  

Αενμπμνζηέξ εηαζνίεξ Αενμδνυιζα Υζθζμιεηνζηή 

Απυζηαζδ 

(km) 

JP ADRIA AIRWAYS Λμοιπθζάκα/θμαεκία 1207 

A3 AEGEAN 

AIRLINES 

Βανηεθχκδ/Ηζπακία 1903 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαδνίηδ/Ηζπακία 2376 

Βενμθίκμ(Σiegel)/Γενιάκζα 1822 

Νηίζεθκημνθ/Γενιακία 2002 

Φνακηθμφνηδ/Γενιακία 1815 

Μυκαπμ/Γενιακία 1516 

ημοηβάνδδ/Γενιακία 1682 

Λάνκαηα/Κφπνμξ 930 

Λμκδίκμ(Heathrow)/Αββθία 2424 

Μζθάκμ(Μalpensa)/Ηηαθία 1519 

Βεκεηία/Ηηαθία 1275 

Ρχιδ/Ηηαθία 1085 

Βνολέθθεξ/Βέθβζμ 2100 

Πανίζζ(Charles de 

Gaulle)/Γαθθία 

2107 

Μυζπα(Domodedovo)/Ρςζία 2205 

EI AER LINGUS Γμοαθίκμ/Ηνθακδία 2874 

SU AEROLOFT Μυζπα(Sheremetyevo)/Ρςζία 2240 

VW AEROSVIT 

AIRLINES 

Donetsk/Οοηνακία 1586 

Κίεαμ/Οοηνακία 1484 

Οδδζζυξ/Οοηνακία 1098 

ΒΣ ΑΗR BALTIC Ρίβα/Λεηημκία 2110 

AF AIR FRANCE Πανίζζ(Charles de 

Gaulle)/Γαθθία 

2107 

9U AIR MOLDOVA Chisinau/Μμθδααία 1079 

 AP AIR ONE  Μζθάκμ(Μalpensa)/Ηηαθία 1519 

Πίγα/Ηηαθία 1304 

AZ ALITALIA Ρχιδ/Ηηαθία 1085 

Νεάπμθδ/Ηηαθία 1463 

OS AUSTIAN 

AIRLINES 

Βζέκκδ/Αοζηνία 1278 

KF BLUE 1 Δθζίκηζ/Φζθακδία 2482 

BA BRITISH 

AIRWAYS 

Λμκδίκμ(Heathrow)/Αββθία 2424 

SN BRUSSELS 

AIRLINES 

Βνολέθθεξ/Βέθβζμ 2100 

FB BULGARIA 

AIRLINES 

υθζα/Βμοθβανία 531 

V3 CARPATAIR Σζιζζμάνα/Ρμοιακία 883 
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Q1 SIMBER 

STERLING 

Κμπεβπάβδ/Γακία 2138 

OU CROATIA 

AIRLINES 

Dubrovnik/Κνμαηία 704 

Εάβηνειπ/Κνμαηία 1084 

OK CSA-CZECH 

AIRLINES 

Πνάβα/Σζεπία 1555 

CU CYPRUS 

AIRWAYS 

Λάνκαηα/Κφπνμξ 930 

DARWIN AIRLINE 

BABOO 

Νίηαζα/Γαθθία 1541 

ΔΕΤ EAZYJET Βενμθίκμ(Shonefeld)/Γενιακία 1797 

Λμκδίκμ(Gatwick)/Αββθία 2391 

Μάκηζεζηεν/Αββθία 2634 

Μζθάκμ(Μalpensa)/Ηηαθία 1519 

Πανίζζ(Orly)/Γαθθία 2104 

Ρχιδ/Ηηαθία 1085 

A9 GEORGIAN 

AIRWAYS 

Tbilisi/Γεςνβία 1831 

4U GERMANWINGS Κμθςκία/Γενιακία 1951 

ημοηβάνδδ/Γενιακία 1682 

ΗΒ IBERIA LINEAS 

AERAS DE ESPANA 

Μαδνίηδ/Ηζπακία 2376 

JU JAT AIRWAYS Βεθζβνάδζ/εναία 823 

JETAIRFLY Βνολέθθεξ/Βέθβζμ 2100 

KL KLM-ROYAL 

DUTCH AIRLINES 

Άιζηενκηαι/Οθθακδία 2180 

LO LOT POLISH 

AIRLINES 

Βανζμαία/Πμθςκία 1598 

LH LUFTHANSA 

GERMAN AIRLINES 

Κναημαία/Πμθςκία 1398 

Νηζγεθκημνθ/Γενιακία 2002 

Φνακημφνηδ/Γενιακία 1815 

Μυκαπμ/Γενιακία 1516 

MA MALEV 

HUNGARIAN 

AIRLINES 

Βμοδαπέζηδ/Οοββανία 1122 

DY NORWEGIAN Κμπεβπάβδ/Γακία 2138 

Όζθμ/Νμναδβία 2633 

ημηπυθιδ/μοδδία 2451 

OA OLYMPIC 

AIRLINES 

Βεθζβνάδζ/εναία 823 

Βμοημονέζηζ/Ρμοιακία 751 

Σίνακα/Αθαακία 529 

υθζα/Βμοθβανία 531 

Λάνκαηα/Κφπνμξ 930 

ROSSIYA AIRLINES St.Peterburg/Ρςζία 2470 

SK SAS 

SCANDINAVIAN 

AIRLINES 

Κμπεβπάβδ/Γακία 2138 

ημηπυθιδ/μοδδία 2451 
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SKY WINGS Κίεαμ/Οοηνακία 1484 

Lviv/Οοηνακία 1320 

LX SWISS 

INTERNATIONAL 

AIRLINES 

Γεκεφδ/Δθαεηία 1730 

Εονίπδ/Δθαεηία 1638 

TAP PORTUGAL Λζζζααυκα/Πμνημβαθία 2868 

RO TAROM-

ROMANIAN AIR 

TRANSPORT 

Βμοημονέζηζ/Ρμοιακία 751 

TRANSAVIA Άιζηενκηαι/Οθθακδία 2180 

VQ VIKING HELLAS 

AIRLINES 

Μάκηζεζηεν/Αββθία 2634 

XG VUELING 

AIRLINES 

Βανηεθχκδ/Ηζπακία 1903 
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Α.3 Πίκαηεξ Τπμθμβζζιμφ ηςκ εηπμιπχκ CO2 απυ ηζξ αενμιεηαθμνέξ 

 

Υχνα      

οκηεηαβιέκεξ 

Κέκηνμο Βάνμοξ 

Αενμδνμιίςκ 

Απυζηαζδ απυ 

Κ.Β 

αενμδνμιίςκ 

Δθθάδαξ (km) 

Αθίλεζξ ιδ 

ηαημίηςκ 

αενμπμνζηυξ 

(2010) 

Πμζυηδηα 

εηπμιπχκ CO2 

(Κg) 

 

Ζκςιέκμ 

Βαζίθεζμ 

52°20΄36.79΄΄ Β 

1°16’18.82΄΄  Γ 

2.453,15 1.802.203 

486.318.171,8 

Γενιακία 50°27΄13,73΄΄ Β 

10°35΄3.83΄΄ Α 

1.680,28 2.038.871 

376.846.158 

Γαθθία 47°9΄2.81΄΄ Β 

4°8΄57.10΄΄ Α 

1.837,11 868.346 

175.477.183,2 

Ηηαθία 43°42΄11.84΄΄ Β 

11°35΄36.54΄΄Α 

1.144,36 843.613 

115.847.636,7 

Κνμαηία 44°09΄00.79΄΄ Β 

17°11΄20.63΄΄ Α 

822,58 17.897 

1.766.605,711 

Ηζπακία 40°55΄00.54΄΄ Β 

0°45̒31.94΄΄ Γ 

2.069 155.302 

3.5345.182,18 

Ρςζία 57°6΄26.26΄΄ Β  

35° 24΄12.13΄΄ Α  

2.280,35 451.239 

113.188.113,9 

Οοηνακία 48° 43΄29.19΄΄Β 

35°24΄13.13΄΄ Α 

1.314,86 94.067 

14.842.192,27 

Ρμοιακία 45°10΄50.99΄΄ Β 

23°44΄54.19΄΄Α 

770,02 257.939 

23.834.182,65 

Πμθςκία 

 

51°07΄09.91΄΄ Β 

20°22΄03.46΄΄Α 

1.446,68 402.170 

69.817.355,47 

Δθαεηία 

 

46°51΄01.01΄΄Β 

7°19΄04.34΄΄ Α 

1.608,63 274.418 

48.558.073,01 

                                  

Άενμζζια:                                                                                                            1.461.840.855Kg                           
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Υχνεξ ιε έκα 

αενμδνυιζμ ζε 

επζημζκςκία ιε 

ηδκ Δθθάδα 

οκηεηαβιέκεξ 

Αενμδνμιίςκ 

Απυζηαζδ απυ 

Κ.Β 

αενμδνμιίςκ 

Δθθάδαξ (km) 

Αθίλεζξ ιδ 

ηαημίηςκ 

αενμπμνζηυξ 

(2010) 

Πμζυηδηα εηπμιπχκ 

CO2 (Κg) 

 

θμααηία 48°10'11.26" Β 

17°11'59.08" Α 

1202,17 49.406 

7.127.329,322 

Οθθακδία 52°18'32.77" Β   

4°45'48.43" Α 

2114,14 528.157 

122.825.762,4 

Πμνημβαθία 38°46'28.36" Β   

9° 7'53.55" Γ 

2800,24 19.467 

5.996.349,929 

Γεςνβία 41°40'8.98" Β  

44°57'16.52" Α 

1894,83 16.432 

3.424.943,122 

μοδδία 59°21'20.26" Β  

17°56'46.43" Α 

2357,19 281.069 

72.878.633,97 

Φζθακδία 60°15'5.93" Β  

25° 2'31.60" Α 

2449,31 205.282 

5.530.7918,1 

Νμναδβία 60°11'56.97" Β  

11° 5'57.38" Α 

2584,74 187.319 

53.258.800,33 

Γακία 55°37'42.92" Β  

12°38'54.47" Α 

2084,39 240.563 

55.156.982,27 

Οοββανία 47°25'59.41" Β  

19°15'43.60" Α 

1067,22 109.160 

13.979.728,22 

Σζεπία 50° 7'11.72" Β  

14°17'12.77" Α 

1494,18 294.936 

52.882.496,7 

Αθαακία 40°36'24.21" Β  

19°25'34.12" Α 

413,73 242.083 

15.023.549,94 

θμαεκία 46°13'50.75" Β  

14°27'17.81" Α 

1138,66 40.082 

5.476.772,414 

Κφπνμξ 34°35'25.50" Β  

32°59'16.30" Α 

970,10 574.764 

66.909.426,77 

εναία 43°53'52.69" Β  

19°41'49.82" Α 

690,61 706.635 

58.561.103,68 

Βμοθβανία 42°41'28.47" Β  

23°24'26.06" Α 

492,53 664.389 

49.084.727,13 

Μάθηα 35°51'1.98" Β  816,58 9.651 
945.697,6296 
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14°29'3.52" Α 

Αοζηνία 48° 7'11.72"Β  

16°33'38.61"Α 

1218,83 338.367 

49.489.422,07 

Λεηημκία     56°55'17.85"Β  

23°58'44.02"Α   

2075,74 21.948 

5.011.417,567 

Λζεμοακία 54°38'35.37"Β  

25°16'47.00"Α 

1829,35 16.295 

3.279.018,408 

 Ηνθακδία 

 

53°25'13.66"Β  

6°15'0.57"Γ 

2805,80 65.623 
                                    

20.253.751,47 

Βέθβζμ  

 

50°54'12.51"Β  

4°29'22.63"Α 

2031,43 339.836 

                      75.938.835 

 

Άενμζζια:                                                                                                                      792.812.666,4Kg 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 

πέδζα- Οζημδμιζηέξ Λεπημιένεζεξ 

 

 

 


