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ΠΡΟΛΟΓΟ  

Ζ επζθμβή ημο εέιαημξ «Ιδηαηηεξόηεηεο θαη απαηηνύκελεο πξνζαξκνγέο ηερλνινγίαο 

θαηαζθεπήο μύιηλσλ ζπηηηώλ ζηελ Ειιάδα» απμηέθεζε ιεβάθδ πνυηθδζδ ζημ κα βνάρμοιε 

ιζα ιεθέηδ, δ μπμία κα ακαθένεηαζ ζε γδηήιαηα ηςκ διενχκ, υπςξ δ πνμζηαζία ηαζ δ 

εκδιένςζδ ημο ηαηακαθςηή, ηαεχξ ηαζ γδηήιαηα ζπεηζηά ιε ηδ δζαζθάθζζδ πμζυηδηαξ 

ηςκ πνμσυκηςκ ζηδκ ηαηαζηεοή λφθζκδξ ηαημζηίαξ, πμο είκαζ απυ ηα ζπμοδαζυηενα 

πνάβιαηα ζηδ γςή ημο ηαεέκα ιαξ, υηακ ζφιθςκα ιε ηα υκεζνά ιαξ ηαζ ηζξ μζημκμιζηέξ 

δοκαηυηδηέξ ιαξ πνμζπαεμφιε κα δμφιε ηδκ ηαθφηενδ θφζδ.  

Σμ λφθζκμ ζπίηζ είκαζ ιία εκδζαθένμοζα εκαθθαηηζηή επζθμβή ακ θάαμοιε οπ' υρζκ 

ιαξ ηδκ ηζιή, ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ ηαζ ηδκ πμζυηδηα. Δπίζδξ θυβς ηδξ εθαζηζηυηδηαξ 

ημο λφθμο ηαζ ημο ιζηνμφ αάνμοξ υθδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ είκαζ δ ηαθφηενδ ακηζζεζζιζηή 

ηαηαζηεοή.  

Δπζπνμζεέηςξ, δ πνδζζιμπμίδζδ ηαεανά θοζζηχκ οθζηχκ, ιαξ ελαζθαθίγεζ, υηζ εα 

έπμοιε ιία μζημθμβζηή ηαημζηία. 

Οζ πθδνμθμνίεξ πμο απμημιίγεζ μ ακαβκχζηδξ δζααάγμκηαξ αοηή ηδκ πηοπζαηή 

ενβαζία πζζηεφμοιε υηζ είκαζ ζδιακηζηέξ ηαζ ιπμνμφκ κα ημκ αμδεήζμοκ ζημ κα 

απακηήζεζ ηοπυκ ενςηήιαηα ηαζ απμνίεξ πμο ημκ απαζπμθμφκ ηαζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ εέια.   

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ξύιν, μπιόζπηηα, θνξκόζπηηα, μύιηλεο θαηαζθεπέο, πάλει, δόκεζε κε μύιν, 

θηλίξηζκα, αληηζεηζκηθέο θαηνηθίεο, ζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά, ζηαηηθή ζύλδεζε, άδεηα 

νηθνδόκεζεο, Επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο, Επξσθώδηθαο 5. 
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ΔΗΑΓΩΓΖ  

Ζ πανμφζα ιεθέηδ, ζηδκ πνμζπάεεζα κα ακαθφζεζ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηαζ 

απαζημφιεκεξ πνμζανιμβέξ ηεπκμθμβίαξ ηαηαζηεοήξ λφθζκςκ ζπζηζχκ ζηδκ Δθθάδα, 

λεηζκά ιε ηδκ ζζημνζηή ελέθζλδ ημο λφθμο ηαζ ηδ πνήζδ αοημφ ζηδ ζφβπνμκδ ηαηαζηεοή 

(Κεθ. 1). 

οκεπίγμκηαξ ζημ Κεθάθαζμ 2, ακαθφεηαζ δ έκκμζα ημο λφθμο, μζ μζηίεξ απυ λφθμ, 

υπςξ ηα ημνιυζπζηα ηαζ ηα ζπίηζα ηφπμο πάκεθ, ηαεχξ ηαζ δ δζαθμνά ακάιεζά ημοξ. ημ 

ηεθάθαζμ αοηυ δδθαδή ειθακίγμκηαζ ηα οθζηά ηαζ δ ηαηαζηεοή ηςκ λφθζκςκ ηαημζηζχκ. 

ημ Κεθάθαζμ 3 βίκεηαζ ακαθμνά ζηα λφθζκα ζπίηζα ζηδκ Δθθάδα ηαζ ακαθφμκηαζ : 

δ ζδζυηδηά ημο λφθμο, ςξ ααζζηυ δμιζηυ οθζηυ, δ δυιδζδ ιε λφθμ, μ απαζημφιεκμξ 

ζπεδζαζιυξ, ημ θζκίνζζια ηαζ επίζδξ πανμοζζάγμκηαζ βεκζηέξ πθδνμθμνίεξ βζα ηα λφθζκα 

ζπίηζα. 

ημ επυιεκμ Κεθάθαζμ (Κεθ. 4) πενζβνάθεηαζ δ ζηαηζηή πνμζέββζζδ ζφκδεζδξ ηαζ 

ακαθφεηαζ δ ζεζζιζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοχκ ιε λφθζκμ ζηεθεηυ, μ 

ζπεδζαζιυξ ημοξ, δ ζοιπενζθμνά ημοξ απέκακηζ ζε ζεζζιζηέξ αθάαεξ ηαζ μζ ιέεμδμζ 

επζζηεοχκ ηαζ εκζζπφζεςκ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ. 

Σμ Κεθάθαζμ 5 ακαθένεηαζ ζηδ κμιμεεζία πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ ηαηαζηεοέξ ηςκ 

λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ αθθά ηαζ ημο λφθμο. Δδχ πανμοζζάγμκηαζ μ πμζμηζηυξ έθεβπμξ 

πνμσυκηςκ ημο λφθμο, δ άδεζα μζημδυιδζδξ, μζ εονςπασηέξ πνμδζαβναθέξ, ηαεχξ επίζδξ 

ηαζ μ Δονςηχδζηαξ 5. 

Σέθμξ, πανμοζζάγμκηαζ ηα ζοιπενάζιαηα απυ ηδκ πενζβναθή ηαζ ακάθοζδ, υζςκ 

ακαθένεδηακ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πανμφζαξ πηοπζαηήξ ενβαζίαξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
:  ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ 

ΞΤΛΗΝΩΝ ΠΗΣΗΩΝ  

 

1.1. Ηζηνξηθή εμέιημε  

Σμ πνχημ οθζηυ πμο πνδζζιμπμίδζε μ άκενςπμξ βζα κα ηαηαζηεοάζεζ ηδκ ηαημζηία 

ημο ήηακ ημ λφθμ, ημ μπμίμ ιέπνζ ζήιενα απμηεθεί ααζζηυ ζημζπείμ δμιήξ ζε υθεξ ηζξ 

ηαηαζηεοέξ. Σμ λφθμ έπεζ ιεβάθδ εθανιμβή ζηδ δζαιυνθςζδ, ηυζμ ηςκ ελςηενζηχκ 

πχνςκ εκυξ ζπζηζμφ - πυνηεξ, πανάεονα, ηάβηεθα, υζμ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ - 

δάπεδα, έπζπθα ηαζ έπζπθα ημογίκαξ, ρεοδμνμθέξ, πςνίζιαηα ηθπ. Ζ ιεβάθδ ακημπή, δ 

ζπεηζηά εφημθδ ζοκηήνδζή ημο ηαζ δ πμζηζθυηδηα ηςκ πνήζεχκ ημο, απμηεθμφκ ηζξ 

ααζζηέξ ζοκζζηχζεξ, μζ μπμίεξ παναηηδνίγμοκ ηδ ζπμοδαζυηδηά ημο.  

Οζ παθζέξ ηαημζηίεξ, βζα πανάδεζβια, ζηζξ μπμίεξ ημ λφθμ παίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ 

ζηδκ υθδ ανπζηεηημκζηή ηαηαζηεοή ημοξ, δζαηδνμφκηαζ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ βζα 

εηαημκηάδεξ πνυκζα. Τπάνπμοκ ηαηαζηεοέξ απυ ημνιμφξ δέκδνςκ άκς ηςκ 1000 εηχκ, 

πμο ζχγμκηαζ  ιέπνζ ζήιενα. Γζα πζθζάδεξ πνυκζα ημ λφθζκμ ζπίηζ απμηεθεί ηδ ααζζηή 

ηαημζηία βζα εηαημιιφνζα ακενχπμοξ ζε υθμ ημκ ηυζιμ.
1
 

Σα λφθζκα ζπίηζα απμηεθμφκ ζπεηζηά κέμ πνμσυκ βζα ηδ πχνα ιαξ, δ μπμία ςξ 

βκςζηυκ αημθμοεεί ηζξ ελεθίλεζξ. Σμ λφθμ είκαζ ίζςξ ημ πζμ πανελδβδιέκμ οθζηυ, ηονίςξ 

ςξ πνμξ ηδκ ακεεηηζηυηδηα, ημ ηυζημξ, ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ. Ζ ειιμκή πμο έπμοιε 

ακαπηφλεζ ιε ημ ηζζιέκημ ηαζ δ δοζπζζηία πνμξ ηάηζ ηαζκμφνζμ έπμοκ ζηενήζεζ απυ ηα 

λφθζκα ζπίηζα ηδ εέζδ πμο ημοξ αλίγεζ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά. Γεκ είκαζ ηοπαίμ, υηζ ζηδκ 

Αιενζηή, ημκ Κακαδά ηαζ ηζξ πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πχνεξ πάνα πμθθμί είκαζ εηείκμζ 

πμο ειπζζηεφμκηαζ ημ λφθμ ζακ οθζηυ βζα ημ ελμπζηυ ημοξ αθθά ηαζ βζα ηδ ιυκζιδ ηαημζηία 

ημοξ. 

 

 

 

 

                                                 
1
 http://econord.co.gr  
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1.2. Σν Ξύιν ζηε ζύγρξνλε θαηαζθεπή 

Οζ ηάημζημζ ημο πθακήηδ Γδ ζοκεζδδημπμζμφκ εκημκυηενα, ιεηά ημ ηέθμξ ημο 20μο 

αζχκα, ηδκ επείβμοζα ακάβηδ ελμζημκυιδζδξ εκενβεζαηχκ πυνςκ ηαεχξ ηαζ ημο 

πενζμνζζιμφ ηαηαζπαηάθδζδξ ηςκ δζαεέζζιςκ οθζηχκ απμεειάηςκ. Μεηαλφ ηςκ ηφνζςκ 

δμιζηχκ οθζηχκ, δδθαδή ημο πάθοαα, ημο μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ ηαζ ημο λφθμο ιυκμκ 

ημ ηεθεοηαίμ πνμένπεηαζ απυ πθήνςξ ακακεχζζιδ ηαζ θοζζηή πδβή. 

Ανηεί, υπςξ ήδδ ζζπφεζ ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ, κα ακαδαζχκεηαζ ημ πμζμζηυ 

ηςκ δαζχκ πμο οθμημιμφκηαζ. 

Ήδδ δ παβηυζιζα δμιζηή ηεπκμθμβία εκζζπφεζ ηαζ αολάκεζ ηδ ζοιιεημπή ημο 

λφθμο, είηε ιε ηδκ θοζζηή ημο ιμνθή, είηε ιεηά απυ αζμιδπακζηή επελενβαζία, ζημ 

ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή θενυκηςκ δμιζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

Οζ κέμζ πακεονςπασημί δμιζημί ηακμκζζιμί, μζ Δονςηχδζηεξ, ζοιπενζθαιαάκμοκ 

ημ λφθμ ζζυηζια ιε ημκ πάθοαα ηαζ ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, ςξ οθζηυ ζπεδζαζιμφ 

θμνέςκ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ζηαηζηχκ δοκαιζηχκ ή ηαζ εενιζηχκ θμνηίςκ. Έηζζ, 

δζηαζχκεηαζ δ ζδιαζία πμο δζκυηακ ζηδ ζπμοδαζυηδηα ημο λφθμο βζα ηζξ  ηαηαζηεοέξ ζηζξ 

πεναζιέκεξ βεκζέξ, ιέζς ηδξ ηαφηζζδξ ημο μκυιαηυξ ημο (ύιε), ιε ηδκ βεκζηυηενδ έκκμζα 

ημο ―οθζημφ‖ (Σζμοιήξ, 1983). Δίκαζ αθδεέξ, υηζ ημ λφθμ, γςκηακυ οθζηυ, οπυ μνζζιέκεξ 

πνμτπμεέζεζξ πνμζαάθθεηαζ απυ αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ (π.π. ηονίςξ ιφηδηεξ εθ‘ υζμκ δ 

πενζεπυιεκδ οβναζία ημο είκαζ ιεβαθφηενδ ημο 20%, ηονίςξ ιεηαλφ 20-40%). 

Δκημφημζξ, είκαζ  ελίζμο αθήεεζα, υηζ ελμοδεηενχκμκηαξ ημκ αζμθμβζηυ παεμθμβζηυ 

πανάβμκηα, δ ακημπή ζημ πνυκμ ηδξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ είκαζ εκηοπςζζαηά ιαηνυπνμκδ, 

ιεηνμφιεκδ ιε εηαημκηάδεξ ηαζ πζθζάδεξ πνυκζα. Αδζάρεοζηδ απυδεζλδ αοημφ απμηεθμφκ 

μζ πζθζάδεξ ζζημνζηέξ ηαζ ικδιεζαηέξ ηαηαζηεοέξ ακά ημκ ηυζιμ, πμο ζοκεπίγμοκ, κα 

θεζημονβμφκ ζηακμπμζδηζηά ιεηά απυ γςή ανηεηχκ αζχκςκ. 

Ζ ελάπθςζδ, ιεηά ημκ 2
μ
 παβηυζιζμ πυθειμ, δζεεκχξ, ηδξ πνήζδξ ημο μπθζζιέκμο 

ζηονμδέιαημξ ζε μνζζιέκεξ πχνεξ πενζμνζζιέκδξ ηεπκμθμβζηήξ ακάπηολδξ πενζυνζζε ή 

ηαζ ελαθάκζζε ηα δμιζηά ζοζηήιαηα ιε άθθα δμιζηά οθζηά ηαζ ηονίςξ ημ λφθμ. Ο ηεπκζηυξ 

ηυζιμξ (ανπζηέηημκεξ, ιδπακζημί ηα) αοηχκ ηςκ πενζμπχκ απμζηαζζμπμζήεδηε απυ ημκ 

ζπεδζαζιυ ηδξ λφθζκδξ θένμοζαξ ηαηαζηεοήξ ηαζ έπαζε ηδκ ειπζζημζφκδ ημο ζε αοηήκ. 

Ακηίεεηα, ζδζαίηενα ζημ ηεθεοηαίμ ιζζυ ημο 20
μο

 αζχκα, ακεπηφπεδ πμθφ δ δοκαηυηδηα 
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πνμζηαζίαξ απυ αζμθμβζημφξ πανάβμκηεξ, ηαεχξ ηαζ απυ  ηδκ πονηαβζά ηςκ λφθζκςκ 

θμνέςκ ηαζ ηαηαζηεοχκ. 

 πςξ ζοιααίκεζ ιε ημ πεηνέθαζμ, ημκ πάθοαα ηαζ ημ  αθμοιίκζμ, ημ λφθμ, ςξ 

οθζηυ, είκαζ πθέμκ πνμζζηυ ιε εοημθία ηαζ ιε απυθοηα ζοκαβςκίζζιμοξ υνμοξ ιαηνζά απυ 

ηα δζεεκή ηέκηνα παναβςβήξ ημο. Σμ βεβμκυξ αοηυ ζοκδοαγυιεκμ ιε ηζξ ζφβπνμκεξ 

δοκαηυηδηεξ αζμθμβζηήξ ηαζ ακηζπονζηήξ πνμζηαζίαξ ημο λφθμο έδςζε κέα χεδζδ ζημ 

ζπεδζαζιυ  ηαζ πνήζδ ηςκ λφθζκςκ θμνέςκ ζπεδυκ παβηυζιζα. 

Ζ παναηδνμφιεκδ δοζημθία, δοζπζζηία ηαζ οζηένδζδ ζηδ πνήζδ ηςκ ηαηαζηεοχκ 

ιε λφθζκμοξ θμνείξ ζε μνζζιέκεξ πενζμπέξ ημο ηυζιμο (αθ. Δθθάδα) πνέπεζ ιάθθμκ κα 

απμδμεεί ζηδκ ακηίζημζπδ έθθεζρδ εκδιένςζδξ ηαζ εθανιμγυιεκδξ πμθζηζηήξ. 

Ο ζπεδζαζιυξ θενυκηςκ ζοζηδιάηςκ ηαηαζηεοχκ απυ λφθμ, υπςξ ηαζ ιε ημκ 

πάθοαα, ζε ακηίεεζδ ιε ημ ζοιααηζηυ δμιζηυ ζφζηδια, πνμζθένεζ απενζυνζζηεξ 

δοκαηυηδηεξ επζθμβήξ θμνέςκ, επζηαθφρεςκ, ηεθεζςιάηςκ ηαζ θεπημιενεζχκ ιε ιμζναίμ 

επαηυθμοεμ ηδκ ιεβάθδ εθεοεενία ζπδιαημπμίδζδξ ιμνθχκ ηαζ υβηςκ ζημ πχνμ. 

Απαζηεί δε, δζάθμνμ απυ ημ ζοιααηζηυ ζφζηδια, ηνυπμ πνμζέββζζδξ ηαζ 

ιεεμδμθμβίαξ ηαηά ημ ζηάδζμ, ηυζμ ηδξ ανπζηήξ ζφκεεζδξ, υζμ ηαζ  ηδξ ηεπκζηήξ 

επελενβαζίαξ. Ζ θεπημιενήξ επελενβαζία, ηαηά ημ ζηάδζμ  ηδξ πνμιεθέηδξ, ειπενζέπμοζα 

ηζξ απμθάζεζξ επζθμβήξ ααζζηχκ δμιζηχκ οθζηχκ (π.π. θένμκημξ μνβακζζιμφ) ηςκ ηφπςκ 

ηςκ ιμνθχκ ηςκ θμνέςκ (π.π. ημλςηυξ, ανενςηυξ, πθαζζζςηυξ ηθπ), ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ηονίςκ, ημοθάπζζημκ, ηφπςκ θεπημιενεζχκ (π.π. ζπέζδ ηαζ ζφκδεζδ ελςηενζημφ 

πενζαθήιαημξ ιε ημκ θένμκηα μνβακζζιυ) είκαζ ακαβηαία. Μυκμκ έηζζ δζαζθαθίγεηαζ ημ 

βεβμκυξ υηζ ημ ηεθζηυ απμηέθεζια θεζημονβζηά, ιμνθμθμβζηά ηαζ ημζημθμβζηά εα είκαζ 

ζφιθςκμ ιε ηδ δζαηοπςιέκδ απυ ηδκ πνμιεθέηδ πνυεεζδ. 

θδ αοηή δ πενζβναθείζα, ακαβηαία δζαδζηαζία, ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ ανπζηήξ 

ζφκεεζδξ (ή πνμιεθέηδξ) απαζηεί ζφβπνμκδ απ‘ ανπήξ ζοκενβαζία ηςκ ααζζηχκ 

εζδζημηήηςκ πενί ηδκ δμιζηή ηέπκδ: ημο Ανπζηέηημκα, ημο Πμθζηζημφ Μδπακζημφ ηαζ ημο 

Μδπακμθυβμο, ημοθάπζζημκ. 

Ζ λφθζκδ ηαηαζηεοή, ζε ακηίεεζδ ιε ηδ ζοιααηζηή  ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ 

παθφαδζκδ, πανμοζζάγεζ ιζα ηεθζηή, μθμηθδνςιέκδ ειθάκζζδ ηςκ ιεθχκ ηδξ (υπςξ π.π. 

θένμκηα ζημζπεία, ημζπχιαηα, παηχιαηα η.θπ.) απυ ηδκ ζφκεεζή ημοξ ζημ ενβμζηάζζμ ή ημ 

ενβμηάλζμ ιε πμθφ πενζμνζζιέκδ δοκαηυηδηα πεναζηένς επζηαθφρεςκ, επεκδφζεςκ ηαζ 

ηεθεζςιάηςκ. 
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Ακ δ πζμ πάκς δζαπίζηςζδ ζοκδοαζεεί ιε ημ βεβμκυξ ηδξ «ελ μεξώ αξζξσηήο» 

ιεευδμο ζφκεεζδξ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ, βίκεηαζ ακηζθδπηή δ ακάβηδ ηδξ αηνίαεζαξ 

(ηδξ ηάλεςξ θίβςκ πζθζμζηχκ ακμπήξ) ζημ ζπεδζαζιυ, ημκ οπμθμβζζιυ, ηδκ πνμεημζιαζία 

ηαζ πνμηαηαζηεοή, ηαεχξ ηαζ ζηδκ ακέβενζδ ιζαξ ηέημζαξ ηαηαζηεοήξ. 

Έκαξ αηυιδ ζπμοδαίμξ πανάβμκηαξ, πνμτπμεέζεςκ ηαζ πνμδζαβναθχκ 

πνμζηίεεηαζ ζημοξ ζηυπμοξ, πμο πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ ηαηά ημ ζηάδζμ ηδξ (ανπζηήξ 

ζοκήεςξ) ιεθέηδξ ιζαξ ηαηαζηεοήξ απυ λφθμ (ή πάθοαα): Ο ααειυξ πνμζηαζίαξ απυ ηδκ 

θςηζά, ηζξ επζδνάζεζξ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ βήνακζδ ζε ιζα λφθζκδ ηαηαζηεοή  

ελανηάηαζ απυθοηα απυ ηζξ απμθάζεζξ ημο ζπεδζαζιμφ ηαζ ιυκμκ ζοιπθδνςιαηζηά ηαζ 

αμδεδηζηά ζηδνίγεηαζ ζηα ηοπυκ αενκίηζα, ηζξ επεκδφζεζξ ηαζ άθθεξ επζηαθφρεζξ. 

Έηζζ, ιζα ηαηάθθδθδ ιμνθή ηαζ πνμελμπή ηδξ ζηέβαζδξ ιπμνεί κα θφζεζ  μνζζηζηά 

ημ πνυαθδια ηδξ πνμζηαζίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ημο βείζμο ηαζ ηδξ υρδξ μθμηθήνμο. 

Έηζζ, δ ηαηάθθδθδ επζθμβή ημο ηφνζμο θμνέα ηαζ μ ζπεδζαζιυξ ηςκ δζαημιχκ ημο 

ιπμνεί, κα ελαζθαθίζεζ ηδκ απαζημφιεκδ ακημπή ζηδκ πονηαβζά πςνίξ άθθδ πδιζηή 

πνμζηαζία. 

Έηζζ, μ ηαηάθθδθμξ ζπεδζαζιυξ ιζαξ υρδξ ιπμνεί, κα ελαζθαθίζεζ ιαηνμπνυκζα 

εφνοειδ θεζημονβία, πςνίξ δζαπεναηυηδηα αένα ηαζ οβναζζχκ, ηαζ ιε δοκαηυηδηα εφημθδξ 

ηαζ παιδθμφ ηυζημοξ ζοκηήνδζδξ
2
. 

 

 

                                                 
2
 http://www.wands.gr  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
:  Ζ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

2.1. Σν Ξύιν  

 

Έκα απυ ηα πνχηα οθζηά, πμο πνδζζιμπμίδζε μ άκενςπμξ πνζκ απυ πζθζάδεξ πνυκζα 

είκαζ ημ λφθμ. Γζα ηδκ μιμνθζά ημο, ηζξ αζζεδηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ, ηδκ εοημθία ηαηενβαζίαξ 

ηαζ ηζξ πμθθαπθέξ ημο εθανιμβέξ, υθμζ ιαξ έπμοιε εεηζηέξ βκχιεξ ηαζ ακηζθήρεζξ. 

Απεκακηίαξ, βζα ηζξ ιδπακζηέξ ημο ακημπέξ, ηζξ εενιμιμκςηζηέξ ηαζ δπμιμκςηζηέξ 

ζδζυηδηεξ, υπςξ ηαζ βζα ηδκ ακημπή ημο ζημ πνυκμ ηαζ ηαηαπυκδζδ, έπεζ δζαπζζηςεεί, υηζ δ 

ημζκή βκχιδ είκαζ απμπνμζακαημθζζιέκδ ηαζ ζε βεκζηέξ βναιιέξ μ ηαηακαθςηήξ είκαζ 

εθθζπχξ πθδνμθμνδιέκμξ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ημο λφθμο.  

Ζ ηεπκμθμβία ηαζ δ επζζηήιδ ιαξ επζηνέπμοκ κα ηαηαζηεοάγμοιε ηαζ κα 

πνδζζιμπμζμφιε οθζηά ιε ιδπακζηέξ, ιμκςηζηέξ η.ά. ζδζυηδηεξ αζφβηνζηεξ ιε αοηέξ ημο 

λφθμο. Αθφβζζηα αηζάθζα, άεναοζηα ιέηαθθα, ιδ δζαπεναηά ζημκ ήπμ οθζηά, οπάνπμοκ ζε 

πμθθά ενβαζηήνζα, υπςξ ηαζ δζαηίεεκηαζ απυ εζδζηεοιέκεξ αζμιδπακίεξ.  

Ζ ηνίζζιδ ενχηδζδ υιςξ είκαζ δ ζπέζδ ηυζημοξ ηαζ ζδζμηήηςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

αθχξ ηα «λήκαηα άλζξαθα» οπενηενμφκ πμθθαπθχξ ζηζξ ιδπακζηέξ η.ά ζδζυηδηεξ ημο 

λφθμο, αθθά ζηεθηείηε ημ ηυζημξ ηαζ ηδκ ηζιή πχθδζδξ ιζαξ ηανέηθαξ απυ λφθμ ηαζ απυ 

κήιαηα άκεναηα.  

Αθήκμκηαξ υιςξ ζηδκ άηνδ ηδκ παναπάκς οπεναμθή, δ μπμία εέθεζ ιυκμ, κα 

ημκίζεζ ηδ ζπέζδ "απνηειέζκαηνο - θόζηνπο", δ θάεμξ επζθμβή οθζηχκ, πένα απυ ηδκ 

αζζεδηζηή ημοξ άπμρδ, ζδιαίκεζ ανηεηέξ πζθζάδεξ εονχ δζαθμνά, ιε εθάπζζημ ή ηαζ 

ηακέκα πναηηζηυ υθεθμξ.  

Έπμκηαξ θμζπυκ ζημπυ ηδκ πθδνμθυνδζδ βζα ηζξ "βκςζηέξ" αθθά ηαζ "άβκςζηεξ" 

ζδζυηδηεξ ημο λφθμο, υπςξ ηαζ βζα ηζξ πανελδβδιέκεξ, αημθμοεμφκ παναδείβιαηα ηαζ 

απθέξ απμδείλεζξ απυ ηδκ ηαεδιενζκή γςή ιαξ ηαζ ιε εθάπζζημοξ ηεπκζημφξ υνμοξ.  
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1. Αληνρή ζην ρξόλν θαη ηελ πγξαζία  

Γεκ είκαζ οπεναμθή, υηζ ημ λφθμ ακείζηαηαζ ζημ πνυκμ έςξ ηαζ ανηεημφξ αζχκεξ, 

πςνίξ ιάθζζηα κα νοπαίκεζ ημ πενζαάθθμκ. Απυδεζλδ είκαζ:  

α) μζ ιεβάθεξ δθζηίεξ ηςκ δέκδνςκ, αηυια ηαζ αοηχκ ηςκ «κεηνχκ» ηα μπμία δεκ 

έπμοκ ιδπακζζιμφξ πνμζηαζίαξ.  

α) ηα άεζηηα λφθζκα ηανάαζα ζημ αοευ ηδξ εάθαζζαξ δθζηίαξ 2000 ηαζ 3000 

πνυκςκ, ηα μπμία οθίζηακηαζ ηδκ πζμ απθή πνμζηαζία έκακηζ ηςκ εκηυιςκ ηαζ ιοηήηςκ: 

Πακηεθήξ έθθεζρδ μλοβυκμο!  

Δπίζδξ, υθμζ ιαξ έπμοιε δεζ ηδκ αζμιδπακία ηαζ ημοξ κυιζιμοξ δζαπεζνζζηέξ δαζχκ, 

κα δζαηζκμφκ ηαζ κα απμεδηεφμοκ ηα λφθα ζε πμηάιζα ηαζ θίικεξ.  

Αοηά ζδιαίκμοκ, υηζ ιε έκα απθυ ηαζ θηδκυ θμφζηνμ πανέπεηαζ άρμβδ πνμζηαζία 

ηςκ λφθμηαηαζηεοχκ βζα πμθθά πνυκζα.  

 

2. Αληνρή ζηελ θαηαπόλεζε, ζιίςε, θάκςε, εθειθπζκό θαη θξνύζεηο  

ε αοηυ ημ ζδιείμ ηαζ εζδζηυηενα ζηδ ζπέζδ ‗‘ακημπή ημο λφθμο – ηυζημξ‘‘ 

επζηναημφκ μνζζιέκεξ πανελδβήζεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ιδπακζηή ακημπή ημο λφθμο 

είκαζ οπμηζιδιέκδ ηαζ δοζηοπχξ αοηυ ιεηαθνάγεηαζ ζε άζημπεξ δαπάκεξ απυ ημκ 

ακεκδιένςημ αβμναζηή.  

Παναδείβιαημξ πάνδ, είκαζ ημζκή ακηίθδρδ ηαζ επζαεααίςζδ υηζ ημ λφθμ ζπάεζ. 

αθχξ ηαζ ζπάεζ, αθθά πυηε; πμζμ λφθμ ηαζ πμζμ ημ ηυζημξ ημο ζε ζπέζδ ιε άθθα 

ακεεηηζηυηενα οθζηά;  

Σμ βεβμκυξ υηζ μζ θααέξ πμθθχκ ενβαθείςκ, υπςξ ζηα ζθονζά, ζηεπάνκζα, αλίκεξ 

η.θ.π, ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ λφθμ αηυια ηαζ ζε πχνεξ ιε πνμδβιέκεξ ηεπκμθμβίεξ ηαζ 

αζμιδπακίεξ δεκ είκαζ ηαευθμο ηοπαίμ.  

Δπίζδξ, παναηδνήζηε ηζξ δζαθμνέξ ζε δζάιεηνμ ηαζ φρμξ ηςκ ζηφθςκ ηδξ ΓΔΖ ηαζ 

ΟΣΔ ιεηαλφ λφθζκςκ ηαζ άθθςκ οθζηχκ. Ζ εθαζηζηυηδηα ημο λφθμο επζηνέπεζ ηδ πνήζδ 

ιζηνυηενςκ δζαημιχκ ηαζ ιεβαθφηενςκ ορχκ. Γζ' αοηυ ημκ θυβμ ηα ηαθφηενα ηαηάνηζα 

πθμίςκ ζε ζπέζδ ιε ημ ηυζημξ ημοξ ζοκεπίγμοκ, κα είκαζ ηα λφθζκα.  

Άθθμ έκα πανάδεζβια ζζπονχκ ακημπχκ ηαζ δζμβηςηζηχκ ηάζεςκ ημο λφθμο (αθ. 

δηόγθσζε) είκαζ ιία παθζά ηεπκζηή ενοιιαηζζιμφ ηςκ πεηνςιάηςκ:  
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Πνζκ ηδκ ακαηάθορδ ημο δοκαιίηδ, υπςξ ηαζ ανβυηενα βζα υζμοξ δεκ ήεεθακ κα 

πθδνχζμοκ ημ αηνζαυ εηνδηηζηυ, έζπαβακ ανάπζα ιε ηδκ ελήξ ιέεμδμ: Δζζπςνμφζακ λδνά 

λφθα, έπμκηάξ ηα εηεέζεζ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, ζε ζπζζιέξ ή ηνφπεξ ημο ανάπμο. 

Μεηά, πνμζεέημκηαξ κενυ ζημ λφθμ ιε ηζξ δζμβηχζεζξ ημο δδιζμονβμφζε νήβιαηα ζημ 

πέηνςια.  

Δπίζδξ, αοηυ εα πνέπεζ, κα ιαξ εοιίγεζ ηαζ ημ βκςζηυ ειπμηζζιυ ζημ κενυ ηςκ 

ενβαθείςκ ιε λφθζκδ θααή πνζκ ηδκ έκανλδ ενβαζζχκ.  

 

3. Ππξνπξνζηαζία  

Ο εκδεπυιεκμξ ηίκδοκμξ πονηαβζάξ, μ μπμίμξ ζοκήεςξ πθακάηαζ ζηδκ αβμνά 

λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ, είκαζ οπεναμθζηυξ ζε ζδιείμ οπένιεηνδξ παναπθάκδζδξ.  

Ζ ηονζυηενδ ηαζ ζδιακηζηυηενδ ζδζυηδηα ημο λφθμο ζημ εέια ηδξ ποναζθάθεζαξ 

είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ, υηακ ηαίβεηαζ ημ ελςηενζηυ ιένμξ ηδξ δζαημιήξ, ημ εζςηενζηυ ηδξ 

δζαηδνεί αηέναζα ηδκ ακημπή ημο! Καζ υιςξ αοηυ αβκμείηαζ … 

Αξ δμφιε επίζδξ ηαζ ηζξ πενζπηχζεζξ ακάθθελδξ ακαθοηζηά:  

α) ηάδην νηθνδνκήο-ζθειεηόο  

Γκςνίγμκηαξ, υηζ ζζπονή θςηζά ζε ιέζδξ ζηθδνυηδηαξ λφθμ εηιδδεκίγεζ ηζξ 

ιδπακζηέξ ημο ζδζυηδηεξ ιε ηαπφηδηα 2,5cm ακά χνα, έκα δμηάνζ 25cmΥ25cm ζε ιζα χνα 

πονηαβζάξ εα έπεζ πάζεζ ιυκμ ημ 10% ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ημο. Δπίζδξ, ζηεθηείηε, 

υηζ έκα «πμκηνυ ημφηζμονμ» ηναηάεζ υθδ ηδκ κφπηα ζ' έκα ηγάηζ! Καζ πυζδ χνα 

πνεζάγεηαζ βζα κα πάνεζ θςηζά; Γζα επζαεααίςζδ, απθά, πνμζπαεήζηε κα λεηζκήζεηε ημ 

ηγάηζ ζαξ ιε δμηάνζα πςνίξ ηακέκα πνμζάκαιια.  

β) Σειεησκέλν ζπίηη, επηπισκέλν θαη δηαθνζκεκέλν  

Δδχ μ ηίκδοκμξ είκαζ μ ίδζμξ, υπςξ ηαζ ζε ηάεε άθθδ ηαηαζηεοή μζηίαξ. Σα οθζηά 

δζαηυζιδζδξ, έπζπθα, παθζά, ημονηίκεξ, δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ ηθπ, είκαζ αοηά απ' υπμο 

λεηζκάεζ ηαζ ηνμθμδμηείηαζ ηάεε πονηαβζά. Άθθςζηε, αξ ιδκ λεπκάιε, υηζ ζηζξ ΖΠΑ, ζημκ 

Κακαδά, Φζκθακδία, μοδδία, Νμναδβία, Αοζηνία, Γενιακία, Δθαεηία, Αοζηναθία, 

ζζαδνζηή ηαζ θμζπή Ρςζία η.α. ζπεδυκ υθα ηα ζπίηζα είκαζ λφθζκα.  
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γ) Δθνύζηα θαηαζηξνθή κε ππξθαγηά 

Δδχ ημ λφθμ οπενηενεί έκακηζ ηςκ άθθςκ δμιζηχκ οθζηχκ, βζαηί ημ οπυθμζπμ ηαζ 

άεζηημ ιένμξ ιζαξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ δεκ απνδζηεφεηαζ. Με έκακ λοθμηεπκίηδ δφκαηαζ δ 

ακηζηαηάζηαζδ ζ' έκα, δφμ, ηνία δμηάνζα ηαζ ζε θμζπά ιένδ ζε ακηίεεζδ ιε ημ ζηονυδεια.  

 

4. Θεξκνκόλσζε / ερνκόλσζε 

Σμ λφθμ είκαζ δζαεέηεζ ακαιθίαμθα ι' έκακ απυ ημοξ ιζηνυηενμοξ ζοκηεθεζηέξ 

εενιμιυκςζδξ.  

Πίλαθαο 1. πλ/ζηέο ζεξκνκόλσζεο δηαθόξσλ πιηθώλ θαη μύινπ. 

 Ξύιν   θπξόδεκα  
Κεξακίδη  

Σνύβιν  
Γπςνζαλίδα  Γπαιί  Μέηαιιν  

πληειεζηήο 

Θεξκηθήο 

Αγσγηκόηεηαο 
Kcal / mh°C  

0,12  1,75  0,45  0,50  0,81  35 - 70  

 

ηδκ ηαεδιενζκυηδηα, μζ παναπάκς ζοκηεθεζηέξ επζαεααζχκμκηαζ ιε ηδκ απθή 

παναηήνδζδ.  

Πυζεξ θμνέξ υθμζ ιαξ έπμοιε αββίλεζ ηαζ ιεηαθένεζ ιε βοικά πένζα λφθα 

θθεβυιεκα ζηδκ άθθδ άηνδ ημοξ; Πυζεξ θμνέξ έπμοιε ζπνχλεζ ηα λφθα ζημ ηγάηζ, ηα 

μπμία ηαίβμκηακ βζα πμθθέξ χνεξ;  

ηζξ λοθμηαηαζηεοέξ θμζπυκ, ηα παναπάκς ιεηαθνάγμκηαζ ζε γέζηδ ημ πεζιχκα 

ηαζ δνμζζά ημ ηαθμηαίνζ πςνίξ ημ επζπθέμκ ηυζημξ ηδξ εένιακζδξ ή ημο ηθζιαηζζηζημφ.  

Δπζπθέμκ, αοηά ζδιαίκμοκ, υηζ, υηακ μ ήθζμξ ζθονμημπεί βζα πμθθέξ χνεξ ηδκ 

ελςηενζηή επζθάκεζα εκυξ λφθζκμο ημίπμο ή λφθζκμο ημοθχιαημξ απυ ηδκ άθθδ πθεονά δεκ 

εα βίκεηαζ ακηζθδπηυ.  

Δπίζδξ, ζοβηνίκμκηαξ ημ λφθμ ζημκ ημιέα ηδξ δπμιυκςζδξ, ζδζυηδηα ζπεηζηά 

πανάθθδθδ ηδξ εενιμιυκςζδξ, εηεί πμο ημ λφθμ δζαθένεζ είκαζ ημ ηυζημξ. Πμθθέξ θμνέξ 

ιζηνυηενμ! 
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5. Πξνηηκώληαο ην μύιν ζπλεγνξνύκε ζηελ πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή 

αλάπηπμε ησλ δαζώλ  

Ίζςξ δ παναπάκς αθήεεζα λαθκζάγεζ βζαηί ζηδκ ημζκή ακηίθδρδ δ οθμημιία είκαζ 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ ηαηαζηνμθή ηςκ δαζχκ. Ζ πναβιαηζηυηδηα υιςξ είκαζ δζαθμνεηζηή.  

Καηανπάξ, πνέπεζ κα λεπςνίζμοιε ηδκ πανάκμιδ ηαζ θδζηνζηή οθμημιία απυ ηδκ 

κυιζιδ ηαζ εθεβπυιεκδ μιυθςκα ιε ηδκ επζζηήιδ ηδξ δαζνπνλίαο. φιθςκα ιε ηδκ 

εφθμβδ ιμνθή δαζζηήξ εηιεηάθθεοζδξ πνέπεζ κα θοηεφμκηαζ πενζζζυηενα δέκδνα απυ 

αοηά πμο οθμημιήεδηακ. Γζαθμνεηζηά, μ δαζμηηήιμκαξ εα οπμαάειζγε - έπακε α) ηδκ 

ζδζμηηδζία ημο ηαζ α) ηδκ παναβςβζηή ζηακυηδηα ηδξ πενζμοζίαξ ημο.   

 

Εηθ 2.1. Δαζηθό νηθνζύζηεκα 

Γζα κα δζαηζκδεεί θμζπυκ έκα θμνηίμ λοθείαξ, πνέπεζ, ημ θμνηίμ κα είκαζ κυιζιμ, 

πυζμ ιάθθμκ κα βίκμοκ εζζαβςβέξ / ελαβςβέξ ζε άθθμ ηνάημξ ηαζ ζηζξ κυιζιεξ οθμημιίεξ, 

μζ ημνιμί οθίζηακηαζ ηαηαιέηνδζδ εθέβπμκηαζ ηαζ ζθναβίγμκηαζ.  

Φακηαζηείηε, επίζδξ, ηδκ πενίπηςζδ υπμο μ ηάεε έιπμναξ δαζζηχκ πνμσυκηςκ είπε 

ημ δζηυ ημο δάζμξ, υπςξ μ βεςνβυξ ημ πενζαυθζ ημο. Θα ήηακ πνμζεβιέκμ ηαζ 

πνμζηαηεουιεκμ. Πμζμξ ηνεθυξ εα ηαηάζηνεθε ημοξ αζμπμνζζηζημφξ ημο πυνμοξ;  

Ζ δζαθμνά ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα είκαζ, υηζ δ ειπμνζηή αθοζίδα έπεζ 

πενζζζυηενμοξ ηνίημοξ ηαζ δφζημθα θαίκεηαζ ή ένπεηαζ ζηδ ζηέρδ ιαξ δ ζπέζδ ηςκ 

πςθήζεςκ λφθμο ιε ηδκ πνμζηαζία ηαζ ακάπηολδ ηςκ δαζζηχκ πυνςκ.  

Σεθεζχκμκηαξ, παναεέημοιε μνζζιέκμοξ απυ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ ζπεηζηά ιε ηδ 

δδιζμονβία οπεναμθζηχκ ηαζ ρεοδχκ ακηζθήρεςκ βζα ημ λφθμ βεκζηυηενα.  
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Μήπςξ βζαηί ημ ειπμνζηυ ημο ηένδμξ είκαζ πενζμνζζιέκμ ηαζ μζ οθμηυιμζ, 

λοθμονβμί, λοθμηεπκίηεξ η.α. δεκ δζέεεηακ ηδ δοκαηυηδηα πθδνμθυνδζδξ ημο αβμναζηζημφ 

ημζκμφ;  

Μήπςξ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ αζμιδπακίαξ ζοκεεηζηχκ ηαζ πμθοιενχκ πνμσυκηςκ 

ηαζ ηδ δζαθδιζζηζηή ημοξ ηαηαζβίδα ημ λφθμ παναβηςκίζηδηε ηαζ «ππνβαζκίζηεθε» ζηδκ 

ζοκείδδζή ιαξ; 

Μήπςξ μζ ζδζυηδηεξ ημο λφθμο είκαζ ηυζμ βκςζηέξ, ηυζμ πνήζζιεξ ηαζ ζοκέπεζα 

"θάησ από ηελ κύηε καο" χζηε κα ράπκμοιε υπςξ μ ιφςπαξ ηα βοαθζά ημο υηακ ηα θμνάεζ;  

Μήπςξ είκαζ ηυζμ απθυ πμο δ θμβζηή ιαξ αδοκαηεί κα ημ ζοθθάαεζ θυβς ηδξ 

απθυηδηάξ ημο;  

 

2.2. Οηθίεο από Ξύιν  

ηδκ Δονχπδ, ζηδ Β. Αιενζηή αθθά ηαζ ζηδκ Δθθάδα δ δυιδζδ ιε λφθμ ηαζ 

ζφκεεηα οθζηά ημο, πανμοζζάγεζ ζδιακηζηή αφλδζδ ηα ηεθεοηαία 10-15 έηδ. Αοηυ δζυηζ, ημ 

λφθμ ζακ δμιζηυ οθζηυ πνμζθένεζ αζζεδηζηή μιμνθζά ηαζ ακηζζεζζιζηή, εενιμιμκςηζηή 

ζοιπενζθμνά, υπςξ επίζδξ ηδκ εοημθία ζηδκ ηαηενβαζία εθανιμβήξ ημο.  

ηδκ Δθθάδα, ςξ ζεζζιμβεκήξ πχνα, ημ λφθμ οζμεεηείηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ 

ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ ηαζ ζδζαίηενα ζηδ πνήζδ δδιμζίςκ πχνςκ (βοικαζηήνζα, 

λεκμδμπεία ηθπ). Αοηυ μθείθεηαζ, αθεκυξ ζηδκ πνμηίιδζδ ημο ημζκμφ βζα ημ λφθμ ηαζ 

αθεηένμο ζηδκ δοκαηυηδηα ηδξ επζζηήιδξ / ηεπκμθμβίαξ, δ μπμία δφκαηαζ κα πανέπεζ 

πνςηυηοπεξ ηαηαζηεοέξ ζε εθηοζηζηυ ηυζημξ.  

ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ, μζ ημνιμηαημζηίεξ αολάκμκηαζ ιε αθιαηχδδ νοειυ βζα 

ηέζζενζξ ααζζημφξ θυβμοξ: α) οβζεζκή δζααίςζδ, α) εενιμιυκςζδ, β) βνδβμνυηενδ 

πανάδμζδ ηαζ δ) ακηζζεζζιζηυηδηα.  

Δκχ ζηδκ ημζκή βκχιδ επζηναηεί δ ακηίθδρδ, υηζ μζ λοθμηαηαζηεοέξ είκαζ 

επζηίκδοκεξ ζηδκ πενίπηςζδ πονηαβζάξ, ιαεδιαηζηά απμδεζηκφεηαζ, υπςξ ηαζ 

ελαζθαθίγεηαζ, δ ποναζθάθεζα ηςκ ηαηαζηεοχκ.  

Με ηδ εένιακζδ ηα πενζζζυηενα οθζηά ηαζ εζδζηά ηα ιέηαθθα πάκμοκ ηζξ ιδπακζηέξ 

ημοξ ζδζυηδηεξ. Απεκακηίαξ, ιέπνζ κα απμηεθνςεεί ημ λφθμ, δεκ αθθμζχκμκηαζ μζ ιδπακζηέξ 

ημο ζδζυηδηεξ. οκεπχξ, ζε πενίπηςζδ θςηζάξ ημ εέια είκαζ δ ημφνζα πνυκμο, ζηα 
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ιέηαθθα βζα ημ θφβζζια βζα ημ δε λφθμ δ απμηέθνςζή ημο. Αολάκμκηαξ θμζπυκ ηζξ 

δηαηνκέο λφθςκ ελαζθαθίγεηαζ δ απαναίηδηδ ποναζθάθεζα ηαζ ιάθζζηα ιε ιζηνυ ηυζημξ.  

Αλζμζδιείςηδ είκαζ δ εθανιμβή ηδξ επζζηήιδξ ζημ ζπεδζαζιυ πμθφπθμηςκ 

ηαηαζηεοχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εοημθία ημο λφθμο ζηδκ ηαηενβαζία ηαζ ημπμεέηδζή 

ημο, βζα κα δχζμοκ δζαημζιδηζηά ηαζ θεζημονβζηά ένβα. Παναδείβιαημξ πάνζκ, δέηα-

μηηάβςκδ ηνειαζηή ζηέβδ, ιε δεηαέλζ (16) δζαθμνεηζηέξ ηθίζεζξ, δ μπμία απαζηεί 

ζδζυννοειεξ ημπέξ - εκχζεζξ, εθαθνζά ηαζ εθαζηζηά οθζηά, καζ ιεκ δφκαηαζ, κα 

ηαηαζηεοαζεεί απυ άθθα δμιζηά οθζηά, αθθά ιε πμθφ ιεβαθφηενμ ηυζημξ.  

Δπίζδξ, μ ζπεδζαζιυξ ηδξ λφθζκδξ ηαημζηίαξ έπαρε, κα είκαζ εζζαβυιεκμ πνμσυκ ηαζ 

εθθδκζηέξ εηαζνείεξ, ιε εθθδκζηυ ηεπκμθμβζηυ ηαζ ηεπκζηυ πνμζςπζηυ δφκακηαζ κα 

ζπεδζάγμοκ ηαζ κα παναδίδμοκ δνκηθέο θαηαζθεπέο μύινπ ζπεηζηά ιεβάθδξ ηθίιαηαξ
3
.  

ε βεκζηέξ βναιιέξ, ζηδκ Δθθάδα αβκμμφκηαζ μζ δοκαηυηδηεξ, υπςξ ηαζ ηα 

ζπμοδαία πθεμκεηηήιαηα ηαηαζηεοχκ λφθμο, εκχ ζημκ οπυθμζπμ ηυζιμ δδιζμονβμφκηαζ 

ηηίζιαηα υπςξ αοηυ ζηδκ Δζη. 2.2.  

 

Εηθ.2.2. Ξύιηλν ζπίηη 

Δκ ιένεζ, μ Έθθδκαξ ηαηακαθςηήξ έπεζ ηάεε δίηζμ κα δοζπζζηεί ζημκ ημιέα αοηυκ 

βζα ημκ θυβμ υηζ ζηδκ Δθθάδα δίκεηαζ δ εοηαζνία ζε ηάεε ηενδμζηυπμ, έιπμνμ ή ιάζημνα 

κα αζηεί ημ δζηαίςια πχθδζδξ ηαζ ηαηαζηεοήξ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ θζκθακδζηχκ 

ημνιμηαημζηζχκ. Αοηυ είκαζ πμθφ ηαηυ ηαζ επζζηδιμκζηά απανάδεηημ! 

Δοηοπχξ βζα ημκ αβμναζηή απαζηείηαζ άδεζα απυ ηδκ πμθεμδμιία, υπμο ιεθέηεξ 

ζηαηζηχκ ηθπ πνέπεζ κα οπμαθδεμφκ ηαζ οπάνπεζ ζπεηζηή επίαθερδ εθθήκςκ ιδπακζηχκ 

βζα ηδκ μζημδυιδζδ π.π. θζκθακδζηχκ ηαηαζηεοχκ ή άθθςκ
3
. 

                                                 
3
 http://www.wands.g  

http://www.wands.g/
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Γεκζηά πνέπεζ, κα βίκεζ ιζα ζςζηυηενδ εκδιένςζδ ηαζ κα ελεηαζημφκ ηέημζεξ 

εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ, υπςξ ηα λφθζκα ζπίηζα, βζα ηδκ ηαηαζηεοή ζπζηζμφ δεδμιέκμο υηζ: 

 Με ιζα απθή ζοκηήνδζδ ελςηενζηά ηάεε πέκηε ή έλζ πνυκζα έπεζ απεξηόξηζηε 

δηάξθεηα δσήο, εκχ ημ ηηζζηυ έπεζ 80-100 πνυκζα ζηδ πεζνυηενδ πενίπηςζδ. 

Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε οθζηά ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ, θζθζηά πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ άνα ηαζ πνμξ ημκ άκενςπμ-πνήζηδ. 

 "Κηίδνληαη" λφθμ-λφθμ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ημφιπςια ηαζ αίδεξ. Αοηυ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο λφθμο, ηαεζζημφκ ηα λφθζκα ζπίηζα 

100% αληηζεηζκηθά. Σενάζηζμ πθεμκέηηδια ζηδ πχνα ιαξ. Ζ πμθζηζηήξ ημο 

εθθδκζημφ ηνάημοξ εα έπνεπε κα είκαζ οπέν ημο λφθμο (υπζ ηαηά!). 

 Σεπκμθμβίεξ υπςξ π.π. ζφκεεηδ-επζημθθδηή λοθεία ηαζ δ ιεβάθδ πνυμδμξ ζημκ 

ημιέα ηςκ οθζηχκ ζοκηήνδζδξ ελαζθαθίγμοκ ηδ κεγάιε αλζεθηηθόηεηα ημο 

λφθζκμο ζπζηζμφ αθθά ηαζ ηδκ οβεία, ηαεχξ μ ειπμηζζιυξ ιε ακεοβζεζκά οθζηά 

(πδιζηά) δεκ βίκεηαζ ηαζ είκαζ πθέμκ λεπεναζιέκμξ. 

 Σμ λφθμ είκαζ ημ θαιύηεξν θπζηθό ζεξκνκνλσηηθό πιηθό, αθμφ ηα λοθχδδ 

ηφηηανα, πμο ημ απμηεθμφκ, πενζηθείμοκ ζηαεενέξ πμζυηδηεξ αένα 

δδιζμονβχκηαξ έηζζ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ δζαηήνδζδξ ζηαεενήξ εενιμηναζίαξ. 

Με απθά θυβζα μ λφθζκμξ ημίπμξ δεκ απμννμθά εενιυηδηα, μπυηε 

εθαπζζημπμζμφκηαζ μζ απχθεζεξ.  

 Ο ηίκδοκμξ πονηαβζάξ δελ είλαη ιεβαθφηενμξ ζε ζπέζδ ιε ιία ζοιααηζηή 

ηαημζηία, υπςξ θακεαζιέκα πζζηεφεηαζ· ημ πθεμκέηηδια ηςκ λφθζκςκ ζπζηζχκ 

έκακηζ εκυξ ηηζνίμο απυ ζηονυδεια είκαζ, υηζ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ ημο 

ηηίνζμο απυ ιπεηυκ θυβς ημο ζζδήνμο, πμο δέκεζ ημ ζηονυδεια, ακαπηφζζεζ 

ορδθέξ εενιμηναζίεξ ιε απμηέθεζια ιδ ακαζηνέρζιεξ γδιζέξ. Ακηίεεηα ζημ 

λφθζκμ ζπίηζ αηυιδ ηαζ ακ ηαμφκ ηάπμζα λφθα, δεκ ακαπηφζζμκηαζ ορδθέξ 

εενιμηναζίεξ ιε απμηέθεζια κα πενζμνίγεηαζ δ γδιζά ζηδκ ακηζηαηάζηαζδ 

ιυκμ ηςκ ηαηεζηναιιέκςκ ηιδιάηςκ. 

 Σίπμηα δε ζοβηνίκεηαζ ιε ηδ δεζηαζηά ηνπ μύινπ πμο θοζζηχξ ηδκ απμπκέεζ. 

πςξ θέβεηαζ ελάθθμο είκαζ ημ ιμκαδζηυ οθζηυ ιε "πξνζσπηθόηεηα". 

 Γεκ έπμοκ ηαιία ζπέζδ ιε πνμηαηαζηεοαζιέκα, αθμφ "θηίδνληαη" λφθμ-λφθμ 

ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ημφιπςια ηαζ αίδεξ. Αοηυ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ιδπακζηέξ 

ζδζυηδηεξ ημο λφθμο, ηαεζζημφκ ηα λφθζκα ζπίηζα 100% ακηζζεζζιζηά .  
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 Γεκ οπάνπεζ ηακέκαξ πενζμνζζιυξ ζημ ζπέδζμ ημο λφθζκμο ζπζηζμφ, μφηε ζηα 

ηεηναβςκζηά ιέηνα ηδξ επζθάκεζαξ ημο.
4
 

 

2.3. Κνξκόζπηηα  

2.3.1. Ηζηνξηθή εμέιημε 

Ζ ηαηαζηεοή ζπζηζχκ απυ ημνιμφξ ζηδ Φζκθακδία έπεζ λεηζκήζεζ πμθθμφξ αζχκεξ 

πνζκ. Οζ κμιάδεξ, πμο γμφζακ ζηζξ κυηζεξ αηηέξ ημο ηυθπμο ηδξ Φζκθακδίαξ, 

ιεηαηζκήεδηακ πνμξ  ηα αυνεζα ζηδ ζδιενζκή Φζκθακδία. ζβά - ζζβά δδιζμονβήεδηε δ 

ακάβηδ βζα ηαηαζηεοή ιμκζιυηενδξ ηαζ πζμ μνβακςιέκδξ ηαημζηίαξ. Οζ πνχηεξ 

ηαηαζηεοέξ πνδζζιμπμζήεδηακ βζα ηαημζηίεξ, βζα απμεήηεοζδ λοθείαξ ηαζ άθθςκ αβαεχκ. 

Ζ βκχζδ πμο είπακ ζηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ αμήεδζε ζηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ 

ζηαδζαηή ελέθζλδ ηςκ ηηδνίςκ απυ ημνιμφξ. ηδκ ανπή, μζ ηαηαζηεοέξ ήηακ πμθφ απθέξ 

ιε ζπεδυκ αηαηένβαζημοξ ημνιμφξ ηαζ απθέξ ζοκδέζεζξ, βζ‘ αοηυ ημ θυβμ εζςηενζηά 

επέκδοακ ημοξ ημίπμοξ ιε ζακίδεξ, μζ μπμίεξ πανάθθδθα εκίζποακ ηα ηηήνζα. Ανβυηενα, 

ελεθίπεδηακ ζε ηαθμζπδιαηζζιέκμοξ μνεμβχκζμοξ ή ζηνμββοθμφξ ημνιμφξ ιε εβημπέξ βζα 

ηδ ιεηαλφ ημοξ ζφκδεζδ. Μέζα απυ ηδ ζοκεπή ελέθζλδ ηαζ αλζμπμίδζδ ηςκ ημνιχκ ηαζ ιε 

ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο δζαιμνθχεδηε ιεβάθδ πμζηζθία λφθζκςκ ζπζηζχκ. 

Ζ Φζκθακδία είκαζ ιζα πχνα πμο ηα 2/3 ηδξ ηαθφπημκηαζ απυ δάζδ. Ο δαζζηυξ ηδξ 

ημιέαξ εδχ ηαζ ανηεημφξ αζχκεξ πανμοζζάγεζ ζοκεπή ακαπηολζαηή πμνεία. Σα έζμδα απυ 

ηδκ ηαθθζένβεζα ηαζ εηιεηάθθεοζδ ημο λφθμο είκαζ απυ ηα ηονζυηενα ηδξ πχναξ. Οζ 

Φζκθακδμί αβαπμφκ πμθφ ηδ θφζδ ηαζ έπμοκ ιεβάθδ εοαζζεδζία βζα ημ πενζαάθθμκ. Σμ 

δάζμξ βζα ημοξ Φζκθακδμφξ απμηεθεί ακαπυζπαζημ ημιιάηζ ηδξ φπανλήξ ημοξ ηαζ είκαζ 

παναηηδνζζηζηυ ηδξ ηαοηυηδηάξ ημοξ. 

Σα δέκηνα πμο πνμμνίγμκηαζ βζ' αοηυ ημ ζημπυ ηαθθζενβμφκηαζ ιε απμηθεζζηζηυ 

ζηυπμ ηδκ οθμηυιδζδ. Ο αεζθμνζηυξ ηνυπμξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ δαζχκ ζοιαάθθεζ απυ ηδ 

ιζα πθεονά ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ ζηδκ ακάπηολδ ηαζ 

δζαηήνδζδ ημο δαζζημφ ηεθαθαίμο, έηζζ χζηε ηα απμεέιαηα βζα οθμηυιδζδ ζοκεπχξ κα 

αολάκμοκ. Δδχ, πνέπεζ, κα ημκζζηεί ζδζαίηενα, υηζ δ ελέθζλδ ηςκ βεςθμβζηχκ ενεοκχκ έπεζ 

                                                 
4
 http://www.xilokatoikia.gr  

http://www.xilokatoikia.gr/


 20 

ζοιαάθεζ, χζηε δ ακαδάζςζδ κα βίκεηαζ ιε επζζηδιμκζηά ηνζηήνζα ηαζ ζοβπνυκςξ κα 

απμηεθεί έκα ζδιακηζηυ ημιιάηζ ζηδκ πνμζηαζία ηαζ ακάπηολδ ηςκ δαζχκ. 

Ζ Φζκθακδία έπεζ δεζιεοηεί ιε δζεεκείξ ζοιθςκίεξ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο δαζζημφ 

ηδξ πθμφημο, αθθά ηαζ βζα ηδ βεκζηυηενδ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηοπυκ 

πενζααθθμκηζηέξ πανεκένβεζεξ ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ.
5
 

 

2.3.2. Πιενλεθηήκαηα 

Σα ζπίηζα απυ ημνιμφξ δέκηνςκ ιεβαθςιέκςκ ζηδκ αθπζηή γχκδ ηδξ Φζκθακδίαξ 

είκαζ θηζαβιέκα ιε ορδθήξ πμζυηδηαξ οθζηά. Σα δέκηνα αοηά θυβς ημο ζοκεπμφξ πμθζημφ 

ρφπμοξ (-30
μ
C) ηαζ ηδξ ορδθήξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ακαπηφζζμκηαζ πμθφ ανβά ηαζ έηζζ 

δδιζμονβμφκ πμθφ ζοιπαβή ιάγα λφθμο. 

Σμ λφθμ, έκα αλαλεώζηκν θπζηθό ηαζ κε ηνμηθό πνμσυκ, ηάκεζ ηζξ λφθζκεξ 

ηαημζηίεξ μζημθμβζηέξ ηαζ ακηζζεζζιζηέξ, εκχ ηαοηυπνμκα πνμζθένεζ ιεβάθδ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, αθμφ είκαζ άνζζημ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, ιε απμηέθεζια ηα 

ζπίηζα κα δζαηδνμφκηαζ δνμζενά ημ ηαθμηαίνζ ηαζ γεζηά ημ πεζιχκα. 

Οζ ημίπμζ απυ ημνιμφξ δέκηνςκ ελζζχκμοκ ηζξ δζαηοιάκζεζξ εενιυηδηαξ ηαζ 

οβναζίαξ ημο αένα ζημ εζςηενζηυ ημοξ. Ένεοκεξ έπμοκ απμδείλεζ, υηζ μ αέναξ ζημ 

εζςηενζηυ ηςκ λφθζκςκ ηαημζηζχκ είκαζ πζμ οβζεζκυξ απ‘ υηζ ζε άθθεξ ηαημζηίεξ. Δπζπθέμκ, 

μζ λφθζκεξ ηαημζηίεξ είκαζ ζδζαίηενα ακεεηηζηέξ ζημ πνυκμ, ηαεχξ μζ ακάθμβεξ ηαηαζηεοέξ 

ζηδ Φζκθακδία, ιε απθή ζοκηήνδζδ, δζαηδνμφκηαζ εδχ ηαζ πεκηαηυζζα (500) πνυκζα! 

Σμ λφθμ ιπμνεί κα ζοκδοαζηεί ιε υθα ηα θοζζηά οθζηά. Μπμνεί κα πνμζανιμζηεί 

ιε ηάεε είδμξ επίπθςζδξ. Γδιζμονβεί ιζα εοπάνζζηδ ηαζ γεζηή αηιυζθαζνα, έκα ζδακζηυ 

πενζαάθθμκ.
6
 

Τπάνπμοκ δζάθμνμζ ηφπμζ ημνιχκ 

 Σεηνάβςκμξ ιαζίθ ημνιυξ 

 οβημθθδηυξ ημνιυξ 

 οιπαβήξ ζοβημθθδηυξ ημνιυξ 

 ηνμββοθυξ ιαζίθ (ζοιπαβήξ) ημνιυξ, ηαζ 

                                                 
5
 http://econord.co.gr  

6
 http://www.aristotehnimata.gr  
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 ηνμββοθυξ ζοβημθθδηυξ ημνιυξ 

 

2.3.3. Πξνδηαγξαθέο 

  

Ζ λφθζκδ ηαηαζηεοή είκαζ δ ζδακζηυηενδ θφζδ βζα ιζα πμθοηεθή ηαζ ορδθήξ 

πμζυηδηαξ ηαημζηία. Ζ εθεοεενία ανπζηεηημκζηήξ, πανάθθδθα ιε ηδκ έθθεζρδ ηεπκζηχκ ηαζ 

πδιζηχκ οθζηχκ, επζαθααχκ βζα ημκ άκενςπμ, δίκεζ έκα απμηέθεζια πένα ηςκ πνμζδμηζχκ 

ιαξ. Ακ ζοιπενζθάαμοιε ημ παιδθυ ζπεηζηά ηυζημξ, ημκ ιζηνυ πνυκμ πμο πνεζάγεηαζ βζα 

ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδκ αιεθδηέα ζοκηήνδζδ πμο απαζηείηαζ, ηαηαθαααίκμοιε, πςξ είκαζ 

ιζα απυ ηζξ ζδακζηυηενεξ θφζεζξ βζα ηδ ζςζηή ηαζ οβζεζκή δζααίςζδ ιαξ ζε έκα θοζζηυ 

πενζαάθθμκ. 

Ο ιμκηένκμξ ελμπθζζιυξ ιε ιδπακήιαηα ηεθεοηαίαξ ηεπκμθμβίαξ, εθεβπυιεκα απυ 

Ζ/Τ, εββοχκηαζ ηδκ άνζζηδ επελενβαζία ηςκ ημνιχκ. Οζ ημνιμί πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ 

ηδ αυνεζα Δονχπδ ή ηδκ Λαπςκία ακαπηφζζμκηαζ ζε πμθφ ανβμφξ νοειμφξ θυβς ηδξ 

πενζμνζζιέκδξ δθζμθάκεζαξ ηαζ ηςκ πμθφ παιδθχκ εενιμηναζζχκ. Απμηέθεζια αοημφ 

είκαζ δ δδιζμονβία λοθείαξ, δ μπμία είκαζ πμθφ ζηθδνή, ζοιπαβήξ, ιε ιεβάθδ ιδπακζηή 

ακημπή ζε ζοιπίεζδ ηαζ ζε ηάιρδ. 

Απαξαίηεηε επεμεξγαζία, θπξίσο γηα ηελ ρώξα 

καο, είλαη ε δεκηνπξγία ζύλζεηεο – αληηθνιιεηήο 

(laminated) μπιείαο. Οη ζύλζεηνη – αληηθνιιεηνί 

(laminated) θνξκνί είλαη πξντόλ, ην νπνίν 

δεκηνπξγείηαη ελώλνληαο καδί δύν έσο έμη κέξε 

ηνπ θνξκνύ (αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ θνξκνύ) 

έηζη ώζηε ε θαξδηά ηνπ (εγθάξδην μύιν) λα είλαη 

απηή πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά. Οη 

γξακκέο ησλ θνιιήζεσλ είλαη θάζεηεο θαη ην 

πνζνζηό πγξαζίαο, ην νπνίν είλαη ζπγθεθξηκέλν 

θαη απαξαίηεην, είλαη 12% κε 14%. 
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Λόγσ ηεο κεζόδνπ απηήο, ν ζύλζεηνο – 

αληηθνιιεηόο (laminated) θνξκόο, δελ ζα ξαγίζεη 

(cracks) θαη δελ ζα ζηξεβιώζεη πνηέ όπσο νη 

απινί πιαληζκέλνη θνξκνί. Επίζεο απαηηεί θαη 

ειάρηζηε ζπληήξεζε. 

  

Ζ ακημπή ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ λοθείαξ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ είκαζ πνμαθέρζιδ 

ηαζ απμδεδεζβιέκδ. ε ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ πμο έπμοκ βίκεζ ζηδ Φζκθακδία ηαζ ζε άθθεξ 

Δονςπασηέξ πχνεξ απυ εβηεηνζιέκα δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηά ζκζηζημφηα (Technical Research 

Center of Finland – VTT), ηαεχξ ηαζ ζε ένεοκεξ πμο έβζκακ ζε ηαιέκα ζπίηζα, 

απμδείπηδηε, υηζ ημ λφθμ δεκ ιπμνεί κα ακαθθεβεί εφημθα. Υςνίξ ηδκ πανμοζία θθυβαξ ή 

παναηεηαιέκδξ πνμεένιακζδξ, δ ζοβηεηνζιέκδ λοθεία, δεκ ιπμνεί κα ακαθθεβεί αοηυκμια 

πανά ιυκμ, ακ θεάζεζ ζε εενιμηναζίεξ, υπμο μ πάθοααξ πάκεζ ζπεδυκ υθδ ημο ηδκ ακημπή 

ημο. Οζ ζοιααηζηέξ ηαηαζηεοέξ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ εενιυηδηαξ πάκμοκ ηδκ ακημπή ημοξ 

ηονίςξ θυβς ηδξ δζαζημθήξ – ζοζημθήξ, θαζκυιεκμ πμο δεκ παναηδνείηαζ ζημ λφθμ, ηαεχξ 

είκαζ πμθφ ηαηυξ αβςβυξ ηδξ εενιυηδηαξ. ηακ ημ λφθμ ηεθζηά ακαθθεβεί, αοηυ βίκεηαζ 

ανβά ιε πμθφ ιζηνή ηαπφηδηα απακενάηςζδξ, πςνίξ κα πάκεζ ηδκ ακημπή ημο ζε ιζηνυ 

πνμκζηυ δζάζηδια, υπςξ ζοιααίκεζ ζηζξ ζοιααηζηέξ απυ πάθοαα ηαζ ζηονυδεια 

ηαηαζηεοέξ. 
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 Σμ ιζηνυ αάνμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ απυ ημνιμφξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ιεβάθδ 

εθαζηζηυηδηά ημοξ έπεζ ςξ απμηέθεζια, κα ηάκεζ πζμ ήπζα ηα δοκαιζηά θμνηία 

ηαθάκηςζδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ, ζοκεπχξ είκαζ πμθφ δφζημθμ, κα ηα επδνεάζεζ έκαξ ζεζζιυξ.  

Ζ εενιμιυκςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ απυ ημνιμφξ είκαζ ιμκαδζηή. Σμ λφθμ έπεζ πμθφ 

ιζηνή εενιμπςνδηζηυηδηα ςξ οθζηυ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζοιααηζηά δμιζηά οθζηά. Σμ λφθμ 

είκαζ 9 θμνέξ πζμ ιμκςηζηυ απυ ημ ιπεηυκ, 700 θμνέξ απυ ημκ ζίδδνμ ηαζ 1800 θμνέξ απυ 

ημ αθμοιίκζμ. ε ένεοκεξ έπεζ απμδεζπεεί, υηζ μζ ηαηαζηεοέξ απυ ημνιμφξ έπμοκ 25% έςξ 

45% θζβυηενδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδ εένιακζδ ή ηδκ ρφλδ ημοξ.
7
 

 

2.3.4. Σερλνινγία θαηαζθεπήο θνξκόζπηησλ κε νξηδόληηα ηνπνζέηεζε 

θνξκώλ 

Οζ ηαημζηίεξ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ημνιμφξ δέκδνςκ έπμοκ ςξ πνχηδ φθδ 

ηαηάθθδθα επελενβαζιέκμοξ ημνιμφξ ιε δζάιεηνμ 12 έςξ 25cm. Ζ λοθεία πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ηονίςξ δαζζηή πεφηδ, ενοενεθάηδ, εθάηδ, θάνζηα (Δζη. 2.3). 

 

Εηθ. 2.3. Καηνηθία κε νξηδόληηα ηνπνζέηεζε θνξκώλ. 

Ζ ελςηενζηή ημζπμπμζία ηςκ ημνιυζπζηςκ απμηεθείηαζ απυ ημνιίδζα, ηα μπμία 

επελενβάγμκηαζ απυ εζδζηά ιδπακήιαηα, υπμο ηοθζκδνμιμνθχκμκηαζ ηαζ ηαοηυπνμκα 
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δδιζμονβμφκηαζ ηαηά ιήημξ πνμελμπέξ ηαζ εζμπέξ έηζζ, χζηε ιε ηδκ μνζγυκηζα ημπμεέηδζδ 

ημο εκυξ επάκς ζημ άθθμ, κα πνμηφπηεζ δ πθήνδξ εθανιμβή ημοξ (Δζη. 2.4). 

 

Εηθ. 2.4. Μνξθνπνηεκέλνη θνξκνί. 

Ζ εζςηενζηή ημζπμπμζία είκαζ απυ ιζηνυηενδξ δζαιέηνμο ημνιίδζα ή απυ εθαθνφ 

λφθζκμ ζηεθεηυ ιε επέκδοζδ. Ο εθαθνφξ λφθζκμξ ζηεθεηυξ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ λοθεία 

πεφηδξ, ενοενεθάηδξ, εθάηδξ. Γζα ηδκ επέκδοζδ οπάνπμοκ δζαθυνςκ εζδχκ πνμσυκηα 

υπςξ: ιμνζμζακίδεξ, ζκμζακίδεξ, λοθεπέκδοζδ, ηζζιεκημζακίδεξ, βορμζακίδεξ. 

Ο ζηεθεηυξ ηδξ ζηέβδξ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ημνιμφξ ή απυ δμημφξ πνζζηήξ ή 

επζημθθδηήξ λοθείαξ. 

Οζ ημνιμί πνέπεζ κα είκαζ εοεοηεκείξ πςνίξ ααζζηά ζθάθιαηα ζηνερμΐκζαξ, 

ηςκζημιμνθίαξ, έκημκδξ νμγμανζεείαξ, έκημκςκ ναβαδχζεςκ ηαζ πνμζαμθχκ απυ ιφηδηεξ 

ηαζ έκημια. 

Γζα ημ δέζζιμ ηςκ ημνιζδίςκ ζε ηάεε ημίπμ πενζιεηνζηά ηαζ ζε απμζηάζεζξ 2-3m, 

μζ ημνιμί θένμοκ ηαηαηυνοθεξ μπέξ, ιέζα απυ ηζξ μπμίεξ πενκάκε ακμλείδςηεξ ιεηαθθζηέξ 

νάαδμζ (ληίδεο), μζ μπμίεξ  θένμοκ ζπείνςια, υπμο αζδχκμκηαζ παλζιάδζα ηαζ ζθίββμκηαζ μζ 

ημνιμί (Δζη. 2.5.). Δκαθθαηηζηή ζφκδεζδ ηςκ ημνιζδίςκ ακά 2 βίκεηαζ ιε λφθζκεξ ηααίθζεξ 

(πήια 1). 
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Εηθ. 2.5. ύλδεζε κε αλνμείδσηεο κεηαιιηθέο ξάβδνπο. 

 

ρήκα 1. ύλδεζε κε θαβίιηεο 

Σμ ζθίλζιμ ηςκ ημνιχκ ιπμνεί κα βίκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, υηακ 

ημ λφθμ πάκεζ οβναζία ιε απμηέθεζια κα νζηκχκεηαζ ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ημο κα ιζηναίκμοκ. 

Σμ ακηίεεημ βίκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, υηακ ηα ημνιίδζα παίνκμοκ οβναζία 

απυ ηδκ αηιυζθαζνα ιε απμηέθεζια κα δζμβηχκμκηαζ ηαζ κα αολάκεζ δ δζάιεηνυξ ημοξ. 

Κμνιυζπζηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ζηζξ ηακδζκααζηέξ πχνεξ. 

Ζ οβναζία ηςκ ημνιζδίςκ ελανηάηαζ απυ ηδκ οβναζία ζζμννμπίαξ ημο πχνμο, ζημκ 

μπμίμ εα εβηαηαζηαεεί δ ηαημζηία. Γζα ηα εθθδκζηά δεδμιέκα έκα εφνμξ οβναζίαξ 12-14% 

είκαζ πμθφ απμδεηηυ. 

Ζ ζςζηή οβναζία ηςκ ημνιχκ ηαζ δ επζθμβή ημοξ πςνίξ ζθάθιαηα έπμοκ ςξ 

απμηέθεζια ιζα ζςζηή ηαηαζηεοή ιε ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ. 
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2.4. πίηηα ηύπνπ πάλει  

Ζ δζαδζηαζία ηαηαζηεοήξ ηαζ δ βναθεζμηναηία πμο απαζηείηαζ βζα έκα 

πνμηαηαζηεοαζιέκμ ζπίηζ, δεκ δζαθένεζ απυ ηδ ζοιααηζηή ηαημζηία.  

Καηανπάξ, απαζηείηαζ δ έηδμζδ μζημδμιζηήξ άδεζαξ. Ο ιδπακζηυξ εα πνέπεζ, κα 

ελαζθαθίζεζ ημπμβναθζηυ ημο μζημπέδμο, αεααίςζδ απυ ηδκ πμθεμδμιία, υηζ ημ μζηυπεδμ 

είκαζ άνηζμ ηαζ μζημδμιήζζιμ, ηάημρδ ημο αηζκήημο ηαζ πνμτπμθμβζζιυ ηςκ ένβςκ.  

 

2.4.1. θειεηόο - ηήζηκν ζηε βάζε  

ημ ζηάδζμ αοηυ ηα ηιήιαηα ημο πνμηαηαζηεοαζιέκμο ζπζηζμφ ιεηαθένμκηαζ ζημ 

μζηυπεδμ, ζηήκμκηαζ ζηδ αάζδ (εειεθίςζδ, ηαηαζηεοαζιέκδ ζφιθςκα ιε ηδκ ζηαηζηή 

ιεθέηδ) ηαζ αβηονχκμκηαζ ιε αοηή.  

 

Εηθ. 2.6. Μέξε ηνηρνπνηίαο. 

 

πεδζάγεηαζ ηαζ ημπμεεηείηαζ δ ημζπμπμζία, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ:  

 Ποηκυ ζηεθεηυ ιε ηαηαηυνοθα ηαδνυκζα.  

 Δζςηενζηά OSB, δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ πάπμοξ 10cm. βζα ηδ εενιμιυκςζδ 

ηαζ δπμιυκςζδ, ηαεχξ ηαζ βορμζακίδα. 
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 Δλςηενζηά, εενιμπνυζμρδ, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ OSΒ ηαζ ελδθαζιέκδ-

δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ, οαθυπθεβια, ηαζ δφμ ζηνχζεζξ απυ αηνοθζηυ ζμαά 

αδζάανμπμ
8
. 

 

Εηθ. 2.7. θειεηόο θαη ηνηρνπνηία μύιηλνπ ζπηηηνύ. 

 

2.4.2. ηέγε  

 

Εηθ. 2.8. Ρακπνηέ μύιηλνπ ζπηηηνύ. 

Ο ζηεθεηυξ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ λοθεία ακημπήξ, δ επέκδοζδ είκαζ ναιπμηέ ηαζ δ 

ζηεβάκςζδ επζηοβπάκεηαζ ιε ιειανάκδ (αζθαθηυπακμ).  

Ζ ιυκςζδ βίκεηαζ ιε ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ πάπμοξ 5mm, ιε πδπάηζα 

(λεξνδηόρηεο) ηαδνυκζα 5Υ5cm ηαζ ηεθζηή επζηάθορδ απυ νςιασηυ ηεναιίδζ.  
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Ο πνςιαηζζιυξ μθμηθδνχκεηαζ ιε ζοκηδνδηζηά αενκίηζα ιεβάθδξ δζείζδοζδξ ηαζ 

ακημπήξ ζηδκ ειθακή λοθεία. 
9
 

 

Εηθ. 2.9. Οινθιεξσκέλεο μύιηλεο ζηέγεο. 

 

2.4.3. Ζιεθηξνινγηθά/Τδξαπιηθά  

ημ ζηάδζμ αοηυ βίκεηαζ δ δθεηηνμθμβζηή ηαζ οδναοθζηή 

εβηαηάζηαζδ ζημ πνμηαηαζηεοαζιέκμ ζπίηζ.  

Ζ δθεηηνζηή εβηαηάζηαζδ είκαζ πθήνδξ ιε ιεηαθθζηυ πίκαηα 

ηαζ αοηυιαηεξ αζθάθεζεξ. Ζ εβηαηάζηαζδ βίκεηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ πςκεοηέξ αάζεζξ ζφιθςκα ιε ημοξ 

ηακμκζζιμφξ ημο ηνάημοξ. Ζ ηαθςδίςζδ πενκάεζ ιέζα απυ 

ζςθήκεξ SIBI (PVC) ιε ακάθμβεξ δζαημιέξ ζφιθςκα ιε ηζξ 

πμθεμδμιζηέξ δζαηάλεζξ.  

Οζ οδναοθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ είκαζ απυ εβηεηνζιέκμοξ πθαζηζημφξ ή πμθφ-

ζηνςιαηζημφξ ζςθήκεξ ιε αάζδ ημ αθμοιίκζμ (φδνεοζδ ηαζ εένιακζδ), εκχ μζ 

απμπεηεφζεζξ είκαζ απυ ζςθήκεξ PVC. θεξ μζ ζςθδκχζεζξ πενκμφκ ιέζα απυ ημκ ημίπμ 

ηαζ ημ δάπεδμ
10

. 
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Εηθ. 2.10. πδξαπιηθή 

εγθαηάζηαζε. 

Εηθ. 2.11. 
Ηιεθηξνινγηθή θαη 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε. 
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2.4.4. Κνπθώκαηα-Νηνπιάπεο  

ημ ζηάδζμ αοηυ ημπμεεημφκηαζ ηα ημοθχιαηα, μζ εζςηενζηέξ ηαζ ελςηενζηέξ 

πυνηεξ ηαζ ηα πανάεονα.  

 

Εηθ. 2.12. Κνπθώκαηα  

 

Σα ελςηενζηά ημοθχιαηα ιπμνμφκ κα είκαζ απυ αθμοιίκζμ ιε δζπθά ηγάιζα ηαζ 

θάζηζπα αζθαθείαξ. Δίκαζ δοκαηή δ επζθμβή ιεηαλφ πακηγμονζχκ αθμοιζκίμο ή νμθχκ. 

Τπάνπεζ επίζδξ δ δοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ ζφβπνμκςκ λφθζκςκ ημοθςιάηςκ, ορδθήξ 

πμζυηδηαξ απυ ιαζίθ λφθμ θζκζνζζιέκμ ιε αενκίηζ,  ηαεχξ ηαζ ημοθςιάηςκ απυ PVC.  

Ζ ελςηενζηή πυνηα ηδξ ηονίαξ εζζυδμο είκαζ αζθαθείαξ ιε ιεηαθθζηή αηζάθζκδ 

ηάζα, δζπθήξ εςνάηζζδξ ηαζ ηθεζδανζέξ αζθαθείαξ πέκηε ζδιείςκ. Οζ εζςηενζηέξ πυνηεξ 

ιε μαάθ ηάζα, απυ πθαηάγ ηαζ MDF ζημ ζηνμββφθεια, ιε θάζηζπα ηαζ μαάθ πνεαάγζα. 

Τπάνπεζ ηαζ δ δοκαηυηδηα ημπμεέηδζδξ πυνηαξ απυ MDF πνεζανζζηυ. 
11

 

 

Εηθ. 2.13. Κηόζθη. 
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2.4.5. Γηαθνξά αλάκεζα ζε έλα ζπίηη κε θνξκνύο θαη ζε έλα μύιηλν ζπίηη 

ηύπνπ πάλει  

Καη‘ ανπήκ ηαζ μζ δφμ ηφπμζ ζπζηζχκ ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ λφθζκςκ 

ζπζηζχκ, αθμφ ηαζ ζηα δφμ ημ ααζζηυ οθζηυ ηαηαζηεοήξ είκαζ ημ λφθμ. Οζ μιμζυηδηέξ υιςξ 

ζηαιαημφκ ηάπμο εδχ. 

Ξύιηλν ζπίηη κε θνξκνύο ή θνξκόζπηην 

 

Εηθ. 2.14. Ξύιηλνη θνξκνί. 

 

Σμ ζπίηζ ιε ημνιμφξ (log house, Blockbohlen haus) θηζάπκεηαζ ιε λφθζκμοξ 

ημνιμφξ μζ μπμίμζ ημπμεεημφκηαζ μ έκαξ επάκς ζημκ άθθμ ηαζ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ 

δδιζμονβμφκηαζ μζ ελςηενζημί ημίπμζ ηαζ ηα εζςηενζηά πςνίζιαηα. Δζδζηέξ εβημπέξ ζηζξ 

άηνεξ ηςκ ημνιχκ δζαζθαθίγμοκ ηδκ έκςζδ ηςκ ημίπςκ ιεηαλφ ημοξ (Δζη. 2.15). 

Δπζημονζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ιεηαθθζηέξ ζοκδέζεζξ. 

Οζ ημνιμί είκαζ επελενβαζιέκμζ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ παναηάης ηφνζεξ 

ηαηδβμνίεξ ιε αάζδ ημ ζπήια ημοξ (πνμθίθ):  ζηνμββοθυξ ημνιυξ ηαζ μνεμβχκζμξ ημνιυξ.  

 

Εηθ. 2.15. Οξζνγώληνο  θνξκόο. 
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Δηηυξ απυ ημ ζπήια, έκαξ άθθμξ ηνυπμξ δζάηνζζδξ είκαζ, ακ πνυηεζηαζ βζα ιαζίθ 

(μθυζςιμ) ή ζοβημθθδηυ ημνιυ. Ο ζοβημθθδηυξ ημνιυξ απμηεθείηαζ απυ λοθμηειάπζα 

πάπμοξ 4-5cm. πενίπμο, ηα μπμία είκαζ ημθθδιέκα ιεηαλφ ημοξ ιε εζδζηέξ ηυθθεξ ζε 

εζδζηέξ πνέζεξ. Ζ δζαιυνθςζδ ημο πνμθίθ ημο ημνιμφ βίκεηαζ ιεηά ηδ ζοβηυθθδζδ ιε 

εζδζηά ιδπακήιαηα (θνέγεξ). 

  

Ξύιηλν ζπίηη ηύπνπ πάλει ή ζάληνπηηο 

Σμ λφθζκμ ζπίηζ ηφπμο πάκεθ ή ζάκημοζηξ θηζάπκεηαζ ιε λφθζκεξ δμημφξ ηαζ 

ημθχκεξ. Οζ ημθχκεξ ηαζ μζ δμημί ημπμεεημφκηαζ ιε ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα δδιζμονβμφκ 

έκα ααζζηυ πθαίζζμ. ημ εζςηενζηυ ημο πθαζζίμο ημπμεεηείηαζ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ ηαζ 

αοηυ ηθείκεζ ιε δζάθμνεξ επεκδφζεζξ εζςηενζηά (βορμζακίδα, λφθμ η.α.) ηαζ ελςηενζηά.  

 

Εηθ. 2.16. Καηαζθεπή πάλει. 

 

Ζ ηαηαζηεοή ηςκ πάκεθ βίκεηαζ, είηε ζημ ενβμζηάζζμ (πνμηαηαζηεοή) πάκς ζε 

εζδζηά ηναπέγζα ιμκηανίζιαημξ, είηε απεοεείαξ ζημ πχνμ ημο ένβμο (πςνίξ 

πνμηαηαζηεοή). ηδκ πενίπηςζδ ηδξ πνμηαηαζηεοήξ, μζ έημζιμζ ημίπμζ ιεηαθένμκηαζ ζημ 

πχνμ ημο ένβμο ιε δοκαηυηδηα πνήζδξ ιζηνμφ ή ιεβάθμο βενακμφ βζα ηδ ιεηαθμνά ημοξ 

ηαζ βίκμκηαζ μζ απαναίηδηεξ ενβαζίεξ ζφκδεζδξ ιεηαλφ ημοξ. 

 

 

 

 

 



 32 

2.5. Καηνηθίεο κε μύιηλνπο θαηαθόξπθνπο ζηύινπο σο θέξνληα 

ζηνηρεία 

Ωξ θένμκηα ζημζπεία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηφθμζ λοθείαξ πςνίξ ζθάθιαηα 

ζηνερμΐκζαξ ηαζ ηςκζημιμνθίαξ, ηονίςξ απυ δαζζηή πεφηδ, ενοενεθάηδ, εθάηδ, 

ειπμηζζιέκμζ οπυ πίεζδ ιε οδαημδζαθοηά άθαηα αμνίμο, μζ μπμίμζ ημπμεεημφκηαζ 

ηαηαηυνοθα ηαζ παηηχκμκηαζ ζημ έδαθμξ ιε εζδζηυ ηνυπμ εειεθίςζδξ (Δζη. 2.17). 

 

Εηθ. 2.17. Καηνηθία κε θάζεηνπο ζηύινπο σο θέξνληα ζηνηρεία. 
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Ζ δζάιεηνμξ ηςκ ζηφθςκ ελανηάηαζ απυ ημ φρμξ ηδξ ηαημζηίαξ. Γζα ηαημζηία εκυξ 

μνυθμο δ δζάιεηνμξ ημνιμφ είκαζ 11-13cm, βζα δζχνμθδ ηαημζηία δ δζάιεηνμξ ημνιμφ 

είκαζ 20-21cm. Ζ απυζηαζδ ιεηαλφ ηςκ ηαηαηυνοθςκ ζηφθςκ είκαζ 1,80m έςξ 3,00m. Σμ 

αάεμξ ηδξ εειεθίςζδξ πμζηίθεζ απυ 1 έςξ 2,40m, ακάθμβα ιε ημ φρμξ ηαζ ημ αάνμξ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ. 

Δπάκς ζημοξ ζηφθμοξ αοημφξ ζηδνίγεηαζ μθυηθδνδ δ ηαηαζηεοή ημο ζπζηζμφ, 

(εζςηενζημί - ελςηενζημί ημίπμζ, ζηέβδ ηθπ.) δδθαδή ημ ηηίνζμ ηνέιεηαζ ζε ζηεθεηυ απυ 

λφθζκεξ ημθυκεξ. 

Ζ ζφκδεζδ ιεηαλφ ηςκ δμηχκ ηαζ ηςκ ζηφθςκ βίκεηαζ ιε δζαιπενείξ μπέξ, ζηζξ 

μπμίεξ ημπμεεημφκηαζ αθήηνα (κπνπιόληα) ζε ηαηάθθδθεξ οπμδμπέξ. Σα λφθζκα πθαίζζα, δ 

ζηέβδ ηαζ μζ ημίπμζ ζοκδέμκηαζ ιε ημκ λφθζκμ ζηεθεηυ ιε ακμλείδςηεξ λοθυαζδεξ ηαζ 

ιεηαθθζηέξ πθάηεξ ζοκδέζεςκ. 

Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ηεπκμθμβίαξ αοηήξ είκαζ: ημ παιδθυ ηυζημξ, δ ακημπή ζηζξ 

αηναίεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ δ ακημπή ζε ζεζζιμφξ. Πένακ αοημφ, δ εκ θυβς ηαηαζηεοή 

πνμζθένεζ ιεβάθεξ δοκαηυηδηεξ ανπζηεηημκζημφ ζπεδζαζιμφ ηαζ εοκμεί ηζξ ηαηαζηεοέξ ζε 

πεηνχδδ εδάθδ, θυθμοξ, πθαβζέξ, παναεαθάζζζα ιένδ. 

 

2.6. Σερλνινγία θαηαζθεπήο ζπηηηώλ από ειαθξύ μύιηλν 

ζθειεηό 

Ζ ηεπκμθμβία ημο εθαθνμφ λφθζκμο ζηεθεημφ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ηαζ 

δμηζιαζιέκδ βζα πμθθέξ δεηαεηίεξ. 

Ζ εειεθίςζδ βίκεηαζ ζοκήεςξ ιε ηδκ ηαηαζηεοή ιζαξ πθάηαξ απυ μπθζζιέκμ 

ζηονυδεια. 

Ο λφθζκμξ ζηεθεηυξ ηςκ ελςηενζηχκ ημίπςκ απμηεθείηαζ απυ ηαηαηυνοθμοξ 

μνεμζηάηεξ ιε δζαημιή ημοθάπζζημκ 5x10cm, μζ μπμίμζ ημπμεεημφκηαζ ζε δζαζηήιαηα ακά 

40 έςξ 60cm (ηέκηνμ απυ ηέκηνμ). Οζ μνεμζηάηεξ απμηεθμφκ ηα ηαηαηυνοθα ζημζπεία ηςκ 

πθαζζίςκ ημο ζηεθεημφ ηαζ ζηενεχκμκηαζ ζηα άηνα ημοξ ιε μνζγυκηζα ζημζπεία ίδζαξ 

δζαημιήξ, εκχ δέκμκηαζ μνζγυκηζα ιε ηνααένζεξ ίδζαξ δζαημιήξ ακά 60cm. Ζ ηάεε πθεονά 

ηςκ ελςηενζηχκ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ ημίπςκ ιπμνεί, κα απμηεθείηαζ απυ δφμ, ηνία ή ηαζ 

πενζζζυηενα πθαίζζα ζηεθεημφ ακάθμβα ιε ημ ιήημξ ηδξ ηάεε πθεονάξ (πήια 2). 



 34 

 

ρήκα 2. Καηνηθία από ειαθξύ μύιηλν ζθειεηό. 

(Πεγή: Canada Mortgage and Housing Corporation, Canadian Wood-Frame House 

Construction, 1997). 

Σα πθαίζζα ημο ζηεθεημφ ζηενεχκμκηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 

ζηδζίιαημξ ημο ζηεθεημφ, επάκς ζε λφθζκμοξ ζηνςηήνεξ δζαημιήξ ημοθάπζζημκ 5x10cm, 

μζ μπμίμζ παηηχκμκηαζ ζηδ αάζδ απυ ιπεηυκ πενζιεηνζηά ιε αβηονυαζδεξ ορδθήξ ακημπήξ, 

μζ μπμίεξ ημπμεεημφκηαζ ακά 1m ιεηαλφ ημοξ. Οζ ζηνςηήνεξ αοημί πνέπεζ, κα είκαζ 

ειπμηζζιέκμζ ιε οδαημδζαθοηά άθαηα αμνίμο - παθημφ. Οζ ζηνςηήνεξ πνέπεζ, κα 

ημπμεεημφκηαζ ιε πνμζμπή πενζιεηνζηά ζηδ αάζδ απυ ιπεηυκ ηαηά ηνυπμ, χζηε ιεηά ηδκ 

ημπμεέηδζδ ηδξ ελςηενζηήξ επέκδοζδξ ημο ζηεθεημφ μζ ελςηενζημί ημίπμζ κα πνμελέπμοκ 

ηαηά 2cm απυ ηδκ αάζδ ιπεηυκ, χζηε δ ανμπή πμο πηοπάεζ πθάβζα ημοξ ελςηενζημφξ 

ημίπμοξ κα ιδ πνμζεββίγεζ ημκ λφθζκμ ζηεθεηυ. 

Σα πθαίζζα ηάεε πθεονάξ ζηενεχκμκηαζ ζηδκ πάκς πθεονά ημοξ ηαηά ημ ζηήζζιμ 

ιε λφθζκμοξ δμημφξ (ζηνςηήνεξ) δζαημιήξ ημοθάπζζημκ 5x10cm, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ 

ακημπή ηαζ πενζιεηνζηυ δέζζιμ υθμο ημο ζηεθεημφ. 

Υνδζζιμπμζείηαζ πνζζηή λοθεία ηςκμθυνςκ, πεφηδξ, εθάηδξ, ενοενεθάηδξ, 

ρεοδμηζμφβηαξ, θάνζηαξ. Ζ ελςηενζηή επζηάθορδ απμηεθείηαζ απυ ζακίδεξ ηφπμο ναιπμηέ 

απυ πεφηδ, ρεοδμηζμφβηα (Δζη. 2.18) ή ακηζημθθδηά ελςηενζηήξ πνήζεςξ απυ ακεεηηζηά 
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είδδ. Μπμνεί επίζδξ κα είκαζ ειπμηζζιέκα οπυ πίεζδ ιε οδαημδζαθοηά ζοκηδνδηζηά 

αθάηςκ παθημφ, αμνίμο ηαζ ιε ακηζπονζηέξ μοζίεξ πμο ημ ηαεζζημφκ αναδφηαοζημ οθζηυ. 

 

 

Εηθ. 2.18. Επέλδπζε ηύπνπ ξακπνηέ ζε δηάθνξα πξνθίι. 

 

θα ηα λφθζκα ζημζπεία ηα μπμία απμηεθμφκ ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ηαημζηίαξ 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ηα ελήξ οθζηά ζφκδεζδξ: ηανθζά, αβηονυαζδεξ, λοθυαζδεξ, 

δθςθυνεξ ιεηαθθζηέξ πθάηεξ ηαζ θάιεξ ζοκδέζεςκ, ηα μπμία πνέπεζ, κα είκαζ ζφιθςκα ιε 

ηζξ πνμδζαβναθέξ, βζα κα έπμοκ ιεβάθδ ακημπή. 

 

2.7. Καηνηθίεο κε ζθειεηό ηύπνπ «Truss Framed System» 

ημκ ηφπμ αοηυκ μ ζηεθεηυξ ηδξ ηαημζηίαξ απμηεθείηαζ απυ μθυζςια πθαίζζα, ημ 

ηαεέκα απυ ηα μπμία πενζθαιαάκεζ ιζα δζηηοςηή δμηυ ζηεθεημφ ημο παηχιαημξ, δφμ 

ημζκμφξ μνεμζηάηεξ ελςηενζηχκ ημίπςκ ηαζ έκα γεοηηυ ζηέβδξ (πήια 3α,α,β). Γδθαδή, 

υθδ δ εβηάνζζα ημιή ημο θένμκημξ ζηεθεημφ ημο παηχιαημξ, ηςκ ελςηενζηχκ ημίπςκ ηαζ 

ηδξ ζηέβδξ είκαζ δειέκδ ζε ιζα ηαηαζηεοαζηζηή ιμκάδα. 

Ζ ηεπκμθμβία αοηή πανμοζζάγεζ ηα αηυθμοεα πθεμκεηηήιαηα: 

 Δλαζθαθίγεηαζ ηαηαζηεοαζηζηή ζοκμπή απυ ηα εειέθζα έςξ ηδκ μνμθή 

ηαζ ακηζιεηςπίγμκηαζ πνμαθήιαηα ζοκδέζεςκ. 

 Δπζηοβπάκεηαζ παιδθυ ηυζημξ ηαζ ηαπφηδηα ηαηαζηεοήξ ηαζ 

εβηαηάζηαζδξ. 

 Υνδζζιμπμζείηαζ έςξ ηαζ 30% ιεζςιέκδ πμζυηδηα λοθείαξ ζε ζπέζδ ιε 

άθθεξ πνμηαηαζηεοέξ. 

 Απμθεφβμκηαζ μζ ημθυκεξ, μζ δμημί ηαζ μζ θένμκηεξ εζςηενζημί ημίπμζ. 
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ρήκα 3 α,β,γ. Σξεηο ηύπνη νιόζσκσλ πιαηζίσλ γηα ζθειεηνύο Σ.F.S, α) Οιόζσκν πιαίζην 

ζθειεηνύ, β) Πιαίζην ζθειεηνύ νξνθήο θαη ηνίρσλ, γ) Πιαίζην ζθειεηνύ δύν παησκάησλ θαη 

ηνίρσλ. 

 

2.8. Σερλνινγία θαηνηθίαο από κπακπνύ (Bamboo) 

ε πμθθέξ πενζμπέξ ημ ιπαιπμφ πνδζζιμπμζείηαζ υπςξ ημ λφθμ βζα ηαηαζηεοέξ 

ζπζηζχκ, ηαθαεζχκ, επίπθςκ, κδιάηςκ, πανηζμφ, ηαοζίιςκ ηαζ ακανίειδηςκ ιζηνχκ 

ακηζηεζιέκςκ. 

Δπίζδξ, πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ηαζ ηαζνυ βζα δζαημζιδηζημφξ ζημπμφξ ζημοξ ηήπμοξ 

αθθά ηαζ ζηδκ ηέπκδ. Τπάνπμοκ πάκς απυ 1000 είδδ ιπαιπμφ. Σμ πζμ ημζκυ είδμξ είκαζ ημ 

Bambusa arundinacea ηαζ ημ ιεβαθφηενμ είδμξ είκαζ ημ Dendrocalamus Gigantus. ε 

ιενζηά δέκδνα ημ φρμξ θηάκεζ ηα 35m ιε δζάιεηνμ 13cm. ηφθμζ ιπαιπμφ ιεβάθδξ 

δζαημιήξ είκαζ 2-3 θμνέξ ζζπονυηενμζ απυ ημ ζοβηνίζζιμ ιέβεεμξ πνζζηήξ λοθείαξ. Σμ 

ιπαιπμφ ιπμνεί κα ζοβημιζζηεί ζε 7 έηδ, υηακ αηυια ηαζ δ θεφηδ, πμο είκαζ απυ ηα πθέμκ 

ηαποαολή, οθμημιείηαζ ζηα 10 έηδ, εκχ δ πεφηδ ζηα 20 ηαζ πάκς έηδ. Σα δάζδ απυ 

ιπαιπμφ ιπμνεί, κα οθμημιμφκηαζ ζε εηήζζα αάζδ, πςνίξ κα οπμααειίγεηαζ ημ 

πενζαάθθμκ, ανηεί, κα ηδνμφκηαζ μζ ανπέξ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ. 

Σμ ιπαιπμφ ακηαβςκίγεηαζ ζε ακημπή ηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ, βζαηί είκαζ 

ακεεηηζηυ, εθαζηζηυ ηαζ ιαηνάξ δζάνηεζαξ. 
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Εηθ. 2.19. Πξνθαηαζθεπαζκέλε θαηνηθία από κπακπνύ. 

 

Μζα ζδιακηζηή εθανιμβή ημο ιπαιπμφ είκαζ: ηα πνμηαηαζηεοαζιέκα ζπίηζα (Δζη. 

2.19). Σα πθαίζζα ημζπςιάηςκ, ηα παηχιαηα, μζ μνμθέξ, ηα βναθεία, μζ πυνηεξ, ηα 

ηνεαάηζα, ιπμνμφκ υθα κα βίκμοκ απυ ημ ιπαιπμφ. Οζ ημίπμζ ηδξ ηαημζηίαξ απμηεθμφκηαζ 

απυ ζηφθμοξ ιπαιπμφ, μζ μπμίμζ ημπμεεημφκηαζ ςξ μνεμζηάηεξ ακά 1-2m απυζηαζδ 

ιεηαλφ ημοξ ηαζ απυ εζδζηά δζαιμνθςιέκα πάκεθ (Δζη. 2.20). 

 

 

Εηθ. 2.20. Καηαζθεπή ησλ πάλει. 

 

Οζ ζηφθμζ απυ ιπαιπμφ ηαλζκμιμφκηαζ, πμζμηζηά, εοεοβναιιίγμκηαζ, ηαεανίγμκηαζ 

ηαζ αθείθμκηαζ ιε άιιμ (Δζη. 2.21). Δπζθέβμκηαζ μζ ηαθφηενμζ ζηφθμζ ιπαιπμφ, μζ μπμίμζ 

ειπμηίγμκηαζ ζε ηεκυ οπυ πίεζδ ιε οδαημδζαθοηά άθαηα αμνίμο, πμο ημοξ ηαεζζημφκ 
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ακεεηηζημφξ ζηζξ πνμζαμθέξ ιοηήηςκ ηαζ εκηυιςκ. Ζ ηεθζηή δζαδζηαζία είκαζ λήνακζδ 

ηαζ επάθεζρδ ιε αηνοθζηυ αενκίηζ ελςηενζηήξ πνήζεςξ. 

 

 

Εηθ. 2.21. α) Σαμηλόκεζε θαη θαζαξηζκόο ησλ θνξκηδίσλ (ζηύισλ) κπακπνύ. 

 

 

β) Εκπνηηζκόο ζε θελό ππό πίεζε κε πδαηνδηαιπηά άιαηα βνξίνπ. 

 

 

γ) Επίζηξσζε κπθεηνθηόλνπ θαη θπζηθή μήξαλζε 
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Γζα υθεξ ηζξ ζοκδέζεζξ ζηεθεημφ, ζηέβδξ ηαζ εειεθίςζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

εκζζποιέκεξ παθφαδζκεξ πθάηεξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ιπμοθυκζα (Δζη. 2.22), βζα κα 

απμηηήζεζ δ υθδ ηαηαζηεοή ακημπή ζε ηοθχκεξ, ζεζζιμφξ. 

 

 

 

Εηθ. 2.22. πλδέζεηο κε εληζρπκέλεο ραιύβδηλεο πιάθεο θαη κπνπιόληα. 

 

Γζα ηδκ ζηέβδ ηαηαζηεοάγμκηαζ πάκεθ 3 ζηνχζεςκ απυ ηυκηνα πθαηέ (Δζη. 2.23). 

 

 α)  α) 

Εηθ. 2.23. Καηαζθεπαζηηθό ζάληνπηηο ζηέγεο (α) από κπακπνύ κε κόλσζε θαη θόληξα πιαθέ 

θαη ηαβαληνύ (β). 
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Ο ζηεθεηυξ ηδξ ζηέβδξ απμηεθείηαζ επίζδξ απυ ζηφθμοξ ιπαιπμφ ηαζ 

επζηαθφπηεηαζ απυ εζδζηυ πάκεθ ζηέβδξ 3 ζηνχζεςκ (ηυκηνα πθαηέ - ιυκςζδ - ηυκηνα 

πθαηέ), (Δζη. 2.23α). Δζδζηυ πάκεθ 3 ζηνχζεςκ πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ βζα ηααάκζ (Δζη. 

2.23α). 

Ζ ημζπμπμζία απμηεθείηαζ απυ ζάκημοζηξ ηνζχκ ζηνχζεςκ (ηυκηνα πθαηέ, ιυκςζδ, 

ηυκηνα πθαηέ ή επζθάκεζα ιπαιπμφ) ηαζ ζηενεχκεηαζ, είηε έλς απυ ημοξ μνεμζηάηεξ ηςκ 

ιπαιπμφ, είηε εζςηενζηά ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηαζ αοημφξ (Δζη. 2.24). 

 

 

Εηθ. 2.24. Σνηρνπνηία θαηνηθίαο από κπακπνύ α) ην πάλει ηνηρνπνηίαο 3 ζηξώζεσλ 

ζηεξεώλεηαη έμσ από ηνπο νξζνζηάηεο κπακπνύ, β) νη νξζνζηάηεο εζσθιείνληαη ζην πάλει 

ηνηρνπνηίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
 :  ΥΡΖΔΗ ΞΤΛΗΝΟΤ 

ΠΗΣΗΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 
 

3.1. Ξύιηλα ζπίηηα ζηελ Διιάδα 

ηδκ Δθθάδα ζήιενα δεκ οπάνπεζ ακαπηοβιέκμ πεδίμ οπμζηήνζλδξ ηδξ λφθζκδξ 

ηαηαζηεοήξ, μφηε ζε ιεθεηδηζηυ επίπεδμ, μφηε ζε αζμηεπκζηυ, αζμιδπακζηυ, ηεπκμθμβζηυ 

ηαζ ενβαημτπαθθδθζηυ. Δπακαθαιαακυιεκα ζοιαάκηα ακαθένμκηαζ, ηονίςξ απυ 

παθζκκμζημφκηεξ μιμβεκείξ, πμο γδημφκ επίιμκα λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ έςξ λφθζκα ηηίνζα ηαζ 

δέπμκηαζ ζοιαμοθέξ ηαζ μδδβίεξ απυ ανπζηέηημκεξ, ιδπακζημφξ ηαζ ηαηαζηεοαζηέξ πςξ 

πζμ ζςζηυ ηαζ αζθαθέξ είκαζ, κα ιζιδεμφκ ηδκ λφθζκδ ηαηαζηεοή ιε μπθζζιέκμ 

ζηονυδεια ή έζης, εκ ακάβηδ, πάθοαα! Αξ ιδκ θδζιμκείηαζ, ελάθθμο, ημ βεβμκυξ υηζ δ 

λφθζκδ ζηέβδ ημο ηηίζιαημξ ημο Πνςηάημο ζηζξ Κανοέξ ημο Αβίμο νμοξ ιε ηα 

ακεηηίιδηα, ιμκαδζηά θνέζηα ημο Πακζέθδκμο οπμηαηαζηάεδηε απυ ιζα ιίιδζδ ζηέβδξ 

ιε μπθζζιέκμ ζηονυδεια αάγμκηαξ ζε ζμαανυ ηίκδοκμ ημ ικδιείμ ηαζ αοηή ηδ ζηζβιή 

βίκεηαζ πνμζπάεεζα απμηαηάζηαζήξ ηδξ. Σμ ίδζμ ζοκέαδ ζηδκ απμηαηάζηαζδ ηδξ 

Σνάπεγαξ ζηδκ Ηενά Μμκή ημο Οζίμο Λμοηά. Γεκ οπάνπεζ ηεπκμβκςζία. Πμθφ θίβμζ 

ιεθεηδηέξ ηαζ ακηζζημίπςξ θίβμζ ηαηαζηεοαζηέξ έπμοκ ελεζδζηεοηεί ηαζ ελμπθζζηεί βζα ηδκ 

πναβιάηςζδ (ζε επίπεδμ ιεθέηδξ ή ηαζ ηαηαζηεοήξ) εκυξ δμιζημφ ένβμο ιε λφθζκα 

ζημζπεία. Δδχ, δε,  πνέπεζ, κα ακαθενεεί, υηζ πνάβιαηζ δ εκαζπυθδζδ ιε ηδ ιεθέηδ ηονίςξ 

αθθά ηαζ ιε ηδκ εηηέθεζδ ιζαξ ζμαανμφ επζπέδμο ηαζ ιεβέεμοξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ, 

πανμοζζάγεζ ηάπμζα παναηηδνζζηζηά δζαθμνμπμίδζδξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ δναζηδνζυηδηα, 

πμο αθμνά ιζα ζοιααηζηή ηαηαζηεοή απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, μπημπθζκεμδμιή ηαζ 

ζμαά. Ζ επζηναηήζαζα ζηδ ζοιααηζηή ηαηαζηεοή ζοκήεεζα μ ανπζηέηηςκ, ιυκμξ, κα 

ζοκεέηεζ θεζημονβζηέξ ηαηυρεζξ, υβημοξ ηαζ πνμζυρεζξ, πςνίξ ζδζαίηενδ εκαζπυθδζδ ιε 

ημοξ θμνείξ, ηζξ ζοκδέζεζξ, ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ βεκζηυηενα ηδ θεπημιένεζα ημο 

δμιήιαημξ ηαζ ανβυηενα κα παναδίδεζ πνμαπμθαζζζεέκ ζφκμθμ ζημκ πμθζηζηυ ιδπακζηυ 

ηαζ ιδπακμθυβμ βζα ηοπζηή επίθοζδ οπμζηοθχιαημξ — δμημφ — πθάηαξ ηαζ εκηυξ ηδξ 

μπημπθζκεμδμιήξ εβηαηαζηάζεςκ, δεκ ιπμνεί κα ζζπφεζ πθέμκ. Οφηε οπάνπεζ ηάπμζμ 

επίπνζζια, κα ηαθφρεζ υθεξ ηζξ αηέθεζεξ, εθθείρεζξ, δζμνεχζεζξ ηαζ ζοκανιμβέξ. ηδκ 

λφθζκδ ηαηαζηεοή ζοκήεςξ μ θμνέαξ είκαζ ηαζ δ ηεθζηή ειθάκζζδ εαοημφ ηαζ ημο 

δμιήιαημξ. Καζ μ λφθζκμξ θμνέαξ δεκ ελοπαημφεηαζ (υπςξ έκα ηοπζηά ζφζηδια δμημφ — 
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πθάηαξ — οπμζηοθχιαημξ μπθζζιέκμο ζηονμδέιαημξ), αθθά ζπεδζάγεηαζ, εηάζημηε, 

ακάθμβα ιε ηδκ απαίηδζδ, ηδκ έιπκεοζδ, ηδκ απαζημφιεκδ αζζεδηζηή ηθπ. Καζ ακηίζημζπα 

δζαθμνμπμζμφκηαζ μζ εηάζημηε πνμηεζκυιεκεξ θεπημιένεζεξ ζοκδεζιμθμβίαξ, ιμκχζεςκ 

επζηαθφρεςκ η.θπ. Γίκεηαζ, δε, πνμθακέξ, υηζ δ υθδ οπυζηαζδ, ιμνθμθμβία ηαζ 

θεπημιενεζαηή επελενβαζία ημο ένβμο ελανηάηαζ απυ ηζξ πζμ πάκς απμθάζεζξ, πμο δεκ 

ιπμνμφκ, πανά κα έπμοκ απμθαζζζεεί απυ ηα ανπζηά ζηάδζα ηςκ ιεθεηχκ, ηυζμ ημο 

ανπζηέηημκα, υζμ ηαζ ημο πμθζηζημφ ιδπακζημφ (ζοπκυηαηα δε ηαζ ημο ιδπακμθυβμο) ζε 

ζηεκή ζοκενβαζία ιεηαλφ ημοξ. Σοπζηά επακαθαιαακυιεκα ηαζ ακαθενυιεκα 

παναδείβιαηα, υπμο μ ιεθεηδηήξ πνμζημιίγεζ ζημκ ηαηαζηεοαζηή ή ηαζ παναβςβυ 

λφθζκςκ ζημζπείςκ ζηανζθήιαηα πνμεέζεςκ βζα ιζα λφθζκδ ηαηαζηεοή ακαιέκμκηαξ ηδ 

θφζδ, ημκίγμοκ ηδκ επζηναημφζα ζφβποζδ ηαζ πανελήβδζδ. Τπάνπεζ ζφβποζδ ςξ πνμξ ηδκ 

ηθίιαηα ηδξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ. Με ηδ ιαηνυπνμκδ απμζηαζζμπμίδζδ απυ ηδκ λφθζκδ 

θένμοζα ηαηαζηεοή είκαζ θοζζηυ κα έπεζ παεεί δ αίζεδζδ ηδξ ηθίιαηαξ, ςξ πνμξ ηζξ 

ζηακυηδηεξ ηςκ δζαημιχκ, ςξ πνμξ ηα παναηηδνζζηζηά ηςκ δζαθυνςκ θμνέςκ, ςξ πνμξ ηζξ 

ζδζυηδηεξ ηδξ εηάζημηε πνέπμοζαξ επελενβαζίαξ, ςξ πνμξ ηδ θεπημιένεζα ηαζ ηέθμξ ςξ 

πνμξ ημκ ακαβηαίμ ααειυ ηδξ αηνίαεζαξ ζημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πναβιάηςζδ ηδξ, υπμο έκα 

θάεμξ απμημπήξ ή δζάηνδζδξ, π.π. εκυξ θμνέα, δφζημθα ακαζηνέθεηαζ. Γεκ αιείαεηαζ 

επανηχξ δ ιεθέηδ ηδξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ. Με ηδ βεκζηυηενδ ηαεζενςιέκδ ηάλδ αιμζαχκ 

ηςκ ιεθεηδηχκ ζηδ ζοιααηζηή ηαηαζηεοή ηαζ ιε ηζξ επζπνυζεεηεξ εηπηχζεζξ, πμο δ αβμνά 

ζοπκά επζαάθθεζ, είκαζ αδφκαημκ, κα ηαθοθεεί δ πθέμκ πνμζεηηζηή ηαζ δζεονοιέκδ 

ενβαζία, δ μπμία απαζηείηαζ βζα έκα πθήνεξ ζφκμθμ ιεθεηχκ, πμο πνεζάγμκηαζ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή εκυξ ζφβπνμκμο ένβμο ιεζαίαξ ή ιεβάθδξ ηθίιαηαξ απυ λφθμ. οκέπεζα αοηήξ 

ηδξ δζαπίζηςζδξ είκαζ, υηζ ιεηά ηδκ έθθεζρδ πνμηφπςκ ηαζ ειπεζνίαξ, ηδκ αδοκαιία ηδξ 

οπμζηήνζλδξ απυ ηδκ αβμνά, ηδκ πενζμνζζιέκδ ηεπκμβκςζία, δ παιδθή αιμζαή είκαζ έκαξ 

ηεθζηυξ, ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ, πμο ςεεί ημκ έζης ηα ηαη‘ ανπήκ εκεμοζζχδδ 

ιεθεηδηή, κα ζηεθεεί δεφηενδ θμνά, εάκ πνέπεζ κα ακαθάαεζ ημκ ηυπμ ηαζ ηδκ εοεφκδ ιζαξ 

ηέημζαξ ιεθέηδξ. Γεκ οπάνπεζ ανηεηή οπμζηήνζλδ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ εηπαζδεοηζημφξ 

θμνείξ. Σμ λφθμ ηαζ δ λφθζκδ ηαηαζηεοή δεκ δζδάζηεηαζ ή δζδάζηεηαζ εθάπζζηα ζηα 

εθθδκζηά ακχηαηα εηπαζδεοηζηά ζδνφιαηα. ημ Δεκζηυ Μεηζυαζμ Πμθοηεπκείμ ηαεχξ ηαζ 

ζημ Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ ηα ιαεήιαηα είκαζ θίβα, απεοεοκυιεκα ηονίςξ ζημοξ 

πμθζηζημφξ ιδπακζημφξ, ςξ ιαεήιαηα επζθμβήξ. πςξ βίκεηαζ θακενυ απυ ηα 

ιεηαπηοπζαηά ιαεήιαηα ημο Δ.Μ.Π., ζε ιενζηά απυ ηα οπυθμζπα ακχηαηα ηεπκμθμβζηά 

ζδνφιαηα ηδξ πχναξ δ λφθζκδ ηαηαζηεοή δεκ δζδάζηεηαζ. Καηά ζοκέπεζα, ηα πνμβνάιιαηα 



 43 

ζπμοδχκ ζηα εθθδκζηά ΑΔΗ είκαζ ακεπανηή υζμκ αθμνά ηδ δζδαζηαθία βζα ημ λφθμ ηαζ ηζξ 

λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ βεκζηυηενα ηαζ αοηυ απμηεθεί ιζα ιεβάθδ αδοκαιία. 

 Ήδδ μθυηθδνδ δ Δονςπασηή Έκςζδ έπεζ εέζεζ ζε ζζπφ κέμοξ, ζφβπνμκμοξ 

εκζαίμοξ δμιζημφξ ηακμκζζιμφξ, ημοξ Δονςηχδζηεξ. Ο Δονςηχδζηαξ 5 ζημ πνχημ ιένμξ 

ημο μνίγεζ ημοξ ηακμκζζιμφξ βζα ημ ζπεδζαζιυ (Design) ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ, εκχ 

ζημ δεφηενμ ιένμξ ημο, ημοξ ηακμκζζιμφξ βζα ηδκ ππξαζθαιή μύιηλε θαηαζθεπή. ‗Έκα 

ιεβάθμ πθήεμξ Δονςπασηχκ  πνμηφπςκ ζηδνίγεζ ημοξ Δονςηχδζηεξ αοημφξ. Οζ Έθθδκεξ 

ιεθεηδηέξ ιπμνμφκ ηαζ πνέπεζ έβηαζνα, κα εκδιενςεμφκ ηαζ κα εβηθζιαηζζεμφκ ιέζς 

πνμζςπζηήξ πνμζπάεεζαξ, αμδεδιάηςκ, ζειζκανίςκ η.ά, ιε ημ πεδίμ ηδξ λφθζκδξ 

ηαηαζηεοήξ, υπςξ ήδδ έπεζ βίκεζ, π.π., ζηδ βεζημκζηή Ηηαθία. Μζα άθθδ υιςξ ζπμοδαία 

πενζμπή εθανιμβχκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ πνέπεζ κα ακαθενεεί. Δηείκδ, πμο αθμνά ηδκ 

εκαζπυθδζδ ιε ηζξ επειαάζεζξ, απμηαηαζηάζεζξ ηαζ  εκζζπφζεζξ ηςκ πμθθχκ, ζοπκά 

ιμκαδζηχκ ζζημνζηχκ ηαηαζηεοχκ απυ λφθμ. ε άθθεξ Δονςπασηέξ πχνεξ, υπςξ π.π. 

Γαθθία, Ηηαθία, ηακδζκααζηέξ πχνεξ, Αββθία, ζδζαίηενεξ ζπμθέξ ζοκηδνμφκ ηαζ 

ακαπηφζζμοκ ηδκ ηεπκμβκςζία βφνς απυ ημ ακηζηείιεκμ αοηυ. Με αοηυκ ημκ ηνυπμ 

ζοιαάθμοκ μοζζαζηζηά ζηδκ πνμζπάεεζα δζαηήνδζδξ ηαζ ζοκηήνδζδξ ηδξ πμθφηζιδξ 

πμθζηζζηζηήξ ηθδνμκμιζάξ ηάεε πχναξ ηδξ Δονχπδξ βεκζηυηενα ηαζ ημο ηυζιμο 

μθυηθδνμο. ηδκ Δθθάδα εθάπζζηα ζημζπεία ζε ζφβηνζζδ ιε ημκ ακηίζημζπμ πθμφημ ηδξ 

πανάδμζδξ ηαζ ειπεζνίαξ ζηδκ υθδ ιεβάθδ πνμζπάεεζα ακαβκχνζζδξ, ηαηακυδζδξ ηαζ 

ζοκηήνδζδξ ηςκ ζζημνζηχκ ηαηαζηεοχκ αθμνμφκ ηδκ λφθζκδ ηαηαζηεοή. Δθπίγμοιε υηζ 

ζηα επυιεκα πνυκζα δ ακάβηδ ακάπηολδξ ημο ημιέα ηδξ ζφβπνμκδξ ή ηαζ ζζημνζηήξ 

λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ εα ακαβκςνζζεεί απυ ημ πθαηφ επζζηδιμκζηυ ηαζ ηεπκζηυ ηυζιμ ιε 

ακηίζημζπδ, ζζάλζα ηαζ ζζυηζιδ ςξ πνμξ ηδ θένμοζα θζεμδμιή ή ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια, 

δναζηδνζυηδηα
12

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 http://www.wands.gr 
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3.2. Σν μύιν σο βαζηθό δνκηθό πιηθό 

 

Δπζθέβμκηαξ ημ λφθμ ςξ ααζζηυ δμιζηυ οθζηυ, ημ ζπίηζ ηςκ μκείνςκ ιαξ εα είκαζ 

πθήνςξ θοζζηυ ηαζ μζημθμβζηυ, ιε ιεβάθδ ακημπή ζημ πνυκμ, άνζζηδ ζεζζιζηή 

ζοιπενζθμνά ηαζ ελαζνεηζηή εενιμιυκςζδ. Δπίζδξ, ηα λφθζκα ζπίηζα δζαηνίκμκηαζ βζα ηδκ 

εθηοζηζηή ημοξ ανπζηεηημκζηή ηαζ ημκ μζημθμβζηυ ημοξ παναηηήνα, ιζα ηαζ ηα λφθα, πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ, πνμένπμκηαζ απυ δαζζηά μζημζοζηήιαηα ηονίςξ ζηδ Βυνεζα Δονχπδ 

ηαζ ηδ Βυνεζα Αιενζηή, υπμο δ ζοκεπήξ δεκδνμθφηεοζδ ηαζ ακαδάζςζδ πνμαθέπμκηαζ 

απυ αοζηδνά κμιμεεηήιαηα.  

Σμ πζμ δδιμθζθέξ είδμξ λοθείαξ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ 

πνμηαηαζηεοαζιέκςκ ζπζηζχκ, ημοθάπζζημκ βζα ηδκ Δονχπδ, είκαζ δ άνζζηδξ πμζυηδηαξ 

ζηακδζκααζηή πεφηδ (Pinus sylvestris). Οζ ροπνέξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ, πμο 

ακαπηφζζμκηαζ ιέζα ζηα υνζα ημο Ανηηζημφ ηφηθμο, έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία 

ζδζαίηενα ζηθδνήξ ηαζ ζοιπαβμφξ λοθείαξ, ιε ιεβάθμ εζδζηυ αάνμξ, ιεβάθδ ιδπακζηή 

ακημπή ζηδ ζφκεθζρδ ηαζ ηδκ ηάιρδ, ιε ιζηνή οδαημαπμννμθδηζηυηδηα ηαζ ιε ανβυ 

νοειυ ηαφζδξ. Οζ ημνιμί πνμένπμκηαζ απυ δέκδνα δθζηίαξ 80-120 εηχκ. Ζ πνμηίιδζδ ηςκ 

Ηαπχκςκ ζηα λφθζκα ζπίηζα απμδεζηκφεζ ηδκ ορδθή ακεεηηζηυηδηά ημοξ ζημοξ ζεζζιμφξ 

ηαζ ζηα δμιζηά πνμαθήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ αοημφξ. 

Ζ γςή ζε λφθζκμ ζπίηζ αζηεί εεηζηή επζννμή ζηδκ οβεία ημο ακενχπμο. Πνχημκ, ημ 

λφθμ είκαζ έκα μζημθμβζηά ηαεανυ οθζηυ, ημ μπμίμ δεκ πενζέπεζ ημλζηέξ μοζίεξ βζα ημκ 

άκενςπμ, εκχ δεκ πανάβεζ μφηε ηαηά ηδ πνήζδ ημο αθααενέξ μοζίεξ. Γεκ ζοζζςνεφεζ 

δθεηηνμζηαηζηή εκένβεζα, δ μπμία ιε ηδ ζεζνά ηδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ, ςξ πδβή 

δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ, ζοκεπή ζοζζχνεοζδ ζηυκδξ, δ μπμία είκαζ ιεβάθμξ 

αθθενβζμβυκμξ πανάβμκηαξ βζα ημκ άκενςπμ. Δλάθθμο, ημ λφθμ δζαηδνεί ηδκ εοκμσηή 

ζηάειδ οβναζίαξ ημο αένα ζημ εζςηενζηυ, ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ πνυθδρδ ηςκ παεήζεςκ 

ημο ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ.  

Σμ λφθμ είκαζ έκα γςκηακυ οθζηυ. Γζ‘ αοηυ έπεζ εοκμσηή αζμεκενβδηζηή επίδναζδ 

ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ, δδιζμονβχκηαξ εοκμσηέξ ζοκαζζεδιαηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηαζ 

ζοιαάθθμκηαξ ζηδ δδιζμονβία ιζαξ αηιυζθαζναξ εαθπςνήξ ηαζ παθάνςζδξ. Καηά βεκζηή 
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μιμθμβία ζδζμηηδηχκ λφθζκςκ ζπζηζχκ, πμοεεκά δεκ ιπμνμφκ κα ημζιδεμφκ ηυζμ 

ακαπαοηζηά ηαζ λεημφναζηα, υπςξ ζηα λφθζκα ζπίηζα ημοξ! 

Σα εειέθζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα λφθζκα ζπίηζα ιπμνμφκ, κα είκαζ ηάπςξ 

εθαθνφηενδξ ηαηαζηεοήξ, επεζδή ηα θμνηία, πμο ζηδνίγμκηαζ πάκς ζε αοηά, δδθαδή ηα 

δζάθμνα ιένδ ηδξ μζημδμιήξ, είκαζ ιζηνυηενα ζε ζπέζδ ιε ηζξ ζοκδεζζιέκεξ ηαηαζηεοέξ. 

Δπζηνέπμοκ έηζζ ηαζ ιία εοπνυζδεηηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ηςκ εειεθίςκ ηδξ 

ηάλδξ ημο 20-25%. 

Ζ θςηζά είκαζ ιία απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ απεζθέξ βζα ηάεε ηηίνζμ. Σμ γδημφιεκμ ζηδκ 

πενίπηςζδ πονηαβζάξ είκαζ ηαηανπήκ δ δζάζςζδ ηδξ ακενχπζκδξ γςήξ ηαζ υπζ δ 

δζαηήνδζδ ηδξ ηαηαζηεοαζηζηήξ αηεναζυηδηαξ ημο ηηζνίμο. Δίκαζ εοκυδημ, υηζ δεκ 

οπάνπμοκ ηαηαζηεοέξ, πμο είκαζ αδζάαθδηεξ ζηδκ πφνζκδ ηυθαζδ, υπςξ δοζηοπχξ 

δζαπζζηχζαιε υθμζ ιαξ ημ ηαθμηαίνζ ημο 2007.  

Δζδζηά βζα ηα λφθζκα ζπίηζα, υιςξ, οπάνπμοκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε ιεβάθδ 

επζηοπία ηαζ απμηεθεζιαηζηυηδηα εζδζηέξ επζηαθοπηζηέξ μοζίεξ, μζ μπμίεξ δεκ επζηνέπμοκ 

ζημ λφθμ κα ακαθθέβεηαζ εφημθα. Ακ ζοβηνίκμοιε ηδ εενιζηή ζοιπενζθμνά ημο λφθμο ιε 

ηάπμζμο άθθμο οθζημφ, υπςξ ζηδκ πενίπηςζδ ιίαξ ιεηαθθζηήξ ηαηαζηεοήξ, ιπμνμφιε κα 

δζαηνίκμοιε μνζζιέκεξ ααζζηέξ δζαθμνέξ. Ζ λφθζκδ ηαηαζηεοή φζηενα απυ εηηεηαιέκδ 

έηεεζδ ζηδ θςηζά παναιέκεζ ζηαηζηά ακεεηηζηή θυβς ηδξ δμιήξ ημο ημνιμφ. ηακ π.π. 

ηαίβεηαζ έκαξ λφθζκμξ δμηυξ, πνμζαάθθεηαζ ιυκμ δ ελςηενζηή πθεονά ημο, εκχ δ 

εζςηενζηή παναιέκεζ άεζηηδ ηαζ ζοκεπίγεζ κα ακηέπεζ ζηζξ πζέζεζξ. Σμ ιέηαθθμ υιςξ υηακ 

εενιακεεί, θοβίγεζ απυ ημ ίδζμ ημο ημ αάνμξ ηαηαζηνέθμκηαξ έηζζ υθδ ηδκ ηαηαζηεοή ζημ 

ζφκμθυ ηδξ. 

ε ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ πμο έπμοκ βίκεζ ζηζξ Ζκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ηδκ Αββθία, 

ηδκ Αοζηνία η.α., έπεζ απμδεζπεεί, υηζ ημ λφθμ βζα κα ακαθθεπεεί πνεζάγεηαζ πμθφ ιεβάθδ 

εζηία θςηζάξ βζα παναηεηαιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ιε ηδκ πνμτπυεεζδ, υηζ οπάνπεζ 

ανηεηυ μλοβυκμ βζα ηδκ ηαφζδ. Σμ λφθμ δεκ ιπμνεί, κα ακαθθεβεί αοηυκμια πανά ιυκμ, 

ακ ζδιεζςεμφκ εενιμηναζίεξ 450
μ
-500

μ
C, υπμο αηυια ηαζ μ πάθοααξ πάκεζ ημ ιεβαθφηενμ 

ιένμξ απυ ηδκ ακημπή ημο. Αλίγεζ επίζδξ, κα ζδιεζςεεί, υηζ θυβς ηαηήξ αβςβζιυηδηαξ ημο 

λφθμο, ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ μ λφθζκμξ ημίπμξ (ή ημ δμηάνζ) δεκ επζηνέπεζ ηδκ άκμδμ 

ηδξ εενιμηναζίαξ ζε βεζημκζημφξ πχνμοξ, ζημοξ μπμίμοξ δεκ έπεζ εηδδθςεεί θςηζά, 

απμηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ αοηυιαηδ ακάθθελδ ακηζηεζιέκςκ, υπςξ ημονηίκεξ ηαζ έπζπθα. 
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Έκα αηυια ζδιακηζηυ ζημζπείμ είκαζ δ απμοζία επζηίκδοκςκ ημλζηχκ αενίςκ ζηα 

λφθζκα ζπίηζα ηαηά ηδκ ηαφζδ μζημδμιζηχκ οθζηχκ, υπςξ ζοκήεςξ ζοιααίκεζ ζε άθθεξ 

δμιζηέξ ηαηαζηεοέξ, βεβμκυξ πμο επζηνέπεζ ζημοξ πανεονζζηυιεκμοξ εηείκδ ηδ ζηζβιή, κα 

εβηαηαθείρμοκ εβηαίνςξ ημκ πχνμ, πςνίξ κα ηζκδοκεφμοκ, κα πάζμοκ ηζξ αζζεήζεζξ ημοξ 

απυ ηδκ εζζπκμή ημλζηχκ ηαοζαενίςκ. 

Σα λφθζκα ζπίηζα (ζηα μπμία ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηαζ ηα ζπίηζα απυ μθυηθδνμοξ 

ημνιμφξ δέκηνςκ, βκςζηά ηαζ ςξ ημνιυζπζηα) ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ζηδ 

θεπημιένεζα, ιε ορδθήξ πμζυηδηαξ οθζηά ηαζ ιμκηένκμ ζπεδζαζιυ, χζηε κα ζηακμπμζήζμοκ 

ηαζ ημκ πζμ απαζηδηζηυ ζφβπνμκμ αβμναζηή.  

Γζαεέημοκ ελαζνεηζηή εενιμιυκςζδ ηαζ ακηζζεζζιζηυηδηα, εκχ δ ακημπή ημο 

λφθμο ηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ είκαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ 

πνμαθέρζιεξ. Σμ λφθμ είκαζ ημ πζμ γεζηυ δμιζηυ οθζηυ, μπυηε ιε ηα ηαηάθθδθα 

εενιμιμκςηζηά οθζηά (ζηδκ ημζπμπμζία, ηδ ζηέβδ ηαζ ζημ ιεζμπάηςια) οπάνπεζ απυθοηδ 

γέζηδ ημκ πεζιχκα ηαζ δνμζζά ημ ηαθμηαίνζ ιε εθάπζζηα έλμδα νφειζζδξ ηαζ εκίζποζδξ 

ηδξ εζςηενζηήξ εενιμηναζίαξ (air condition, ηγάηζ η.ά.). 

Ζ ελήβδζδ είκαζ απθή: ημ λφθμ θεζημονβεί ςξ έκαξ θοζζηυξ ηαζ αζμθμβζηυξ 

νοειζζηήξ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ημο αένα ζημ εζςηενζηυ ημο 

ηηζνίμο. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια, κα δδιζμονβείηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο έκα 

ζζμννμπδιέκμ «κηθξνθιίκα» ηαζ ιία εοπάνζζηδ αηιυζθαζνα, πμο δεκ επδνεάγεηαζ απυ ημκ 

ηαζνυ, πμο επζηναηεί ζημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ.  

Ζ εενιμιυκςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ απυ ημνιμφξ δέκηνςκ είκαζ 9 θμνέξ ιεβαθφηενδ 

ζε ζπέζδ ιε ημ ιπεηυκ, 700 θμνέξ ζε ζπέζδ ιε ημ ζίδδνμ ηαζ 1.800 θμνέξ ζε ζπέζδ ιε ημ 

αθμοιίκζμ. ε ένεοκεξ έπεζ απμδεζπεεί υηζ μζ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ απαζημφκ απυ 25% έςξ 

45% θζβυηενδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα εένιακζδ ή ρφλδ.  

Σμ λφθμ είκαζ έκα ιαηνυαζμ οθζηυ. Έκα ζςζηά ηαηαζηεοαζιέκμ ηαζ 

πνμζηαηεοιέκμ απυ ηζξ αηιμζθαζνζηέξ επζδνάζεζξ ζπίηζ εα πνμζθένεζ πανά, πνμζηαζία 

ηαζ αζθάθεζα ζημοξ ηαημίημοξ ημο βζα πμθθέξ βεκζέξ (πάκς απυ 100 πνυκζα ημοθάπζζημκ). 

Γεκ είκαζ ηοπαίμ, υηζ μζ ανπαίμζ εθθδκζημί καμί ηαηαζηεοάγμκηακ ζηδκ ανπή απυ λφθμ, 

υπςξ πμθθά ζημζπεία ηςκ καχκ αοηχκ ημ ιανηονμφκ. 

ε πμθθέξ πχνεξ, μζ μπμίεξ πανάβμοκ λφθμ (ΖΠΑ, Βυνεζα Αιενζηή ηαζ Βυνεζα 

Δονχπδ), ημ λφθμ ηαζ ηα πνμσυκηα ημο απμηεθμφκ ααζζηυ δμιζηυ οθζηυ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ζπζηζχκ. Δπίζδξ, είκαζ εκδεζηηζηυ, υηζ οπάνπμοκ ημνιυζπζηζα (ζπίηζα ζηα μπμία μζ ημίπμζ 
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απμηεθμφκηαζ απυ ημνιμφξ δέκηνςκ ζε μνζγυκηζα ημπμεέηδζδ), πμο ηαηαζηεοάζηδηακ ημκ 

14μ αζχκα ηαζ είκαζ αηυια ηαζ ζήιενα ηαημζηήζζια!  

ήιενα, ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζιμ οπάνπμοκ πμθθά παναδείβιαηα, πμο 

απμδεζηκφμοκ ηδ ιαηνμαζυηδηα ηδξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ, δδθαδή ζπίηζα, πμο έπμοκ 

δζαηδνδεεί ζε άνζζηδ ηαηάζηαζδ βζα παναπάκς απυ έκακ αζχκα. Ζ ζοκηήνδζδ ημο 

λφθζκμο ζπζηζμφ δεκ είκαζ ένβμ ζδζαίηενα δφζημθμ, αθθά απαζηεί πνμζμπή ηαζ 

ιεεμδζηυηδηα απυ ημκ ζδζμηηήηδ ημο. 
13

 

3.3. Γόκεζε κε μύιν  

 

 

Εηθ. 3.1. Δνκηθό πιηθό, μύιν. 

 

3.3.1. Γεληθά 

Οζ ααζζημί πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ημκ ζπεδζαζιυ ιζαξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ 

ηαζ ζδζαίηενα ηδ ζφκεεζδ ημο θένμκημξ μνβακζζιμφ ηδξ είκαζ μζ ελήξ:  

 Απαζηήζεζξ θεζημονβίαξ ηαζ πνήζεςξ  

 Αζζεδηζηέξ απαζηήζεζξ  

                                                 

13
 http://www.ecocity.gr 
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 Οζ δοκαηυηδηεξ ιεηαθμνάξ, ζοκανιμθυβδζδξ ηαζ ακέβενζδξ  

 Ζ μζημκμιζηυηδηα  

ημοξ παναπάκς ααζζημφξ πανάβμκηεξ ζπεδζαζιμφ πνέπεζ, κα πνμζηεεμφκ 

ηέζζενζξ αηυιδ ζοκηεθεζηέξ, πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ημκ ζπεδζαζιυ ηδξ λφθζκδξ 

ηαηαζηεοήξ ηαζ πμο ελανηχκηαζ απυ ηδ πμζυηδηα ηαζ ηδ ιμνθή ημο οθζημφ, πμο έπμοιε 

ζηδ δζάεεζή ιαξ. 

 Οζ (εκδμβεκείξ) δοκαηυηδηεξ, πμο έπεζ ηάεε ζοβηεηνζιέκδ ιμνθή, βζα κα 

ηαθφρεζ έκα δεδμιέκμ άκμζβια ηαζ κα θένεζ ηα δεδμιέκα θμνηία. 

 Ο δζαεέζζιμξ ελμπθζζιυξ βζα ηδ ιεηαθμνά, ζοκανιμθυβδζδ, ηαζ ακέβενζδ 

ηονίςξ ηςκ ααζζηχκ θμνέςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Οζ δοκαηυηδηεξ βεθφνςζδξ, πμο έπμοκ ηα οθζηά, πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ, 

βζα κα δζαιμνθχζμοκ ηζξ μνζγυκηζεξ επζθάκεζεξ ηδξ ηαηαζηεοήξ (πέηζςια 

ζηέβδξ, ζακίδςια παηχιαημξ ηθπ), 

 Οζ δοκαηυηδηεξ, πμο ιαξ πνμζθένεζ δ ιμνθή ημο θένμκημξ μνβακζζιμφ (ηαζ 

ηαη‘ επέηηαζδ μθυηθδνμο ημο ηηζνίμο), βζα κα ελαζθαθζζεεί δ απαναίηδηδ 

αηαιρία ηδξ ηαηαζηεοήξ.   

 

Σύπνη μπιείαο ζηε δόκεζε 

Ακάθμβα ιε ηδκ πνμέθεοζή ηδξ, δ λοθεία πςνίγεηαζ ζε: 

 ζθιεξή μπιεία, πμο πνμένπεηαζ απυ πθαηφθοθθα δέκδνα.  

 καιαθή μπιεία, πμο πνμένπεηαζ απυ ηςκμθυνα δέκδνα. 

 Πνμηζιάηαζ θυβς δζαεεζζιυηδηαξ ηαζ ιεβάθςκ ιδηχκ, ηονίςξ λοθεία ηςκμθυνςκ 

δέκηνςκ, π.π. πεφηα.  

Φπζηθό μύιν  

ηνμββοθή λοθεία: 

 Σμ λφθμ ημο ημνιμφ πνδζζιμπμζείηαζ αοημφζζμ ςξ λφθζκμξ ηφθζκδνμξ. 

 Υνδζζιμπμζείηαζ βζα δθεηηνμθυνμοξ ζηφθμοξ, παζζάθμοξ, ζζημφξ πθμίςκ. 
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Πεθεηδηή λοθεία: 

 Σμ λφθμ ημο ημνιμφ μνεμβςκίγεηαζ πνυπεζνα. 

 Υνδζζιμπμζείηαζ ζε απθέξ ηαηαζηεοέξ (ηονίςξ βζα ζηέβεξ). 

Πνζζηή λοθεία: 

 Πνμηφπηεζ απυ ημοξ ημνιμφξ, πμο πνζμκίγμκηαζ ζε ηεηναβςκζηέξ ή 

μνεμβςκζηέξ δζαημιέξ. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά δνκηθήο μπιείαο 

 Ο ηνυπμξ ημπήξ ηαεμνίγεζ ηδκ ηαηεφεοκζδ ηςκ ζκχκ ημο λφθμο ηαζ ημ 

ζπήια ηςκ νυγςκ. 

 Σεπκζηυ παναηηδνζζηζηυ ημο λφθμο είκαζ  δ αληζνηξνπία ημο, δδθ. κα έπεζ 

δζαθμνεηζηή ζοιπενζθμνά ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηςκ ζκχκ ζε ζφβηνζζδ ιε ηδ 

δζεφεοκζδ ηδκ ηάεεηδ πνμξ ηζξ ίκεξ ημο. 

 

Σύπνη μπιείαο αλάινγα κε ηηο δηαζηάζεηο: 

 ημονέηα     1,0-1,2cm 

 Μζζυηααθεξ     1,8-2,0cm 

 Σάαθεξ ή ζακίδεξ   2,5-10cm  

 Πμκηζζέθζα     3-4cm 

 Πυκημζ     4-5cm 

 Παπμζακίδεξ ή ιαδένζα:  5-7cm 

 Καδνυκζα μνεμβχκζαξ ή ηεηναβςκζηήξ δζαημιήξ: οκήεεζξ δζαζηάζεζξ 

δζαημιχκ  20x26 ή 30cm 

 Πνζζηή λοθεία: ζοκήεδ ιήηδ   4-6m 
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Σν μύιν ζην εκπόξην 

Διιεληθήο πξνέιεπζεο 

 Έθαημ, πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ μζημδμιζηή λοθεία, ηαοζυλοθα η.α. 

 Πεφημ, πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ μζημδμιζηή λοθεία, λοθεία ειπμηζζιμφ, 

η.α. 

 Ολζά, πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζηδκ επζπθμπμζία ηαζ ςξ ηαοζυλοθμ. 

 Δθζά, πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ςξ ηαοζυλοθμ ηαζ ζε ημνκεοηά. 

 Κανοδζά, πνδζζιμπμζείηαζ βζα επζπθμπμζία ηαζ επεκδφζεζξ, εεςνείηαζ απυ ηα 

πζμ αηνζαά. 

 Καζηακζά,  πνδζζιμπμζείηαζ ζπάκζα ςξ δμιζηυ οθζηυ (δμημί η.α.). 

 Μαφνδ πεφηδ, άνζζημ λφθμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ ζε επζημθθδηή 

λοθεία, λοθεία ειπμηζιμφ ηαζ ζε λοθμηαηαζηεοέξ. 

 

Δπξσπατθήο πξνέιεπζεο 

 Ολζά, πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδκ επζπθμπμζία ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή 

δαπέδςκ ηαζ πάβηςκ. 

 Γνοξ, πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ καοπδβζηή, ζηδ αζμιδπακία επίπθςκ ηαζ 

πανηέηςκ. 

 Κανοδζά, πνδζζιμπμζείηαζ βζα έπζπθα ηαζ επεκδφζεζξ.  

 μοδδζηυ πεφημ, απμηεθεί ημ ηονζυηενμ μζημδμιζηυ οθζηυ. 

 Έθαημ, πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ ζηδκ μζημδμιζηή λοθεία ηαζ ζε 

λοθμηαηαζηεοέξ εζςηενζηέξ. 

 

Ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο 

 Πζηξ Πάζκ (Pitch pine), πνδζζιμπμζείηαζ ζε μζημδμιζηέξ ηαηαζηεοέξ, ηονίςξ 

βζα ημοθχιαηα, ζηδ καοπδβζηή, ζηα εθαθνά παηχιαηα ηαζ ζηδκ επέκδοζδ 

ημίπςκ (ναιπμηέ). 
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 νεβημκ Πάζκ (Oregon pine) , πνδζζιμπμζείηαζ ζε αανζέξ μζημδμιζηέξ 

ηαηαζηεοέξ, δμηάνζα ηαζ ζηέβεξ. 

 

Δηζαγόκελε μπιεία από Αθξηθαληθέο ρώξεο 

 Iroko, πνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ βζα δάπεδα, επζπθμπμζία. 

 Teak, πνδζζιμπμζείηαζ ζε εζδζηέξ ηαηαζηεοέξ.  

 Niangon, εθανιυγεηαζ βζα ελςηενζηή ηαζ εζςηενζηή πνήζδ, βζα παηχιαηα 

ηαζ βζα καοπδβζηέξ ενβαζίεξ ηαζ ζε ημοθχιαηα. 

 

 

ρεδηαζκόο μύιηλεο θαηαζθεπήο 

 Πνζκ δδιζμονβδεμφκ ηα δζάθμνα επίπεδα (παηχιαηα, ελχζηεξ, δχιαηα) ηαζ 

μζ ζηέβεξ, δζαζηνχκμκηαζ ηα επζθακεζαηά δμιζηά ζημζπεία, υπςξ είκαζ μζ 

ζακίδεξ, ηα ιαδένζα, ηα ηυκηνα-πθαηέ, ηα πάκεθ, μζ θαιανίκεξ ηαζ ηα 

ηεναιίδζα. Σα ζημζπεία αοηά ζηδνίγμκηαζ ζε πθέβια βναιιζηχκ λφθζκςκ 

ζημζπείςκ. 

 Ζ ζηακυηδηα ηάεε δμιζημφ επζθακεζαημφ ζημζπείμο, κα βεθονχκεζ ιζα 

μνζζιέκδ απυζηαζδ βζα έκα μνζζιέκμ θμνηίμ, ηαεμνίγεζ ημκ ειαάηδ ημο 

πνχημο ηάκααμο ηδξ δζαδμηίδςζδξ ηδξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Ζ ζηακυηδηα ηςκ μνζγμκηίςκ βναιιζηχκ ζημζπείςκ (δμημί, δμηίδεξ, 

ηεβίδεξ), κα θένμοκ έκα μνζζιέκμ θμνηίμ βζα έκα μνζζιέκμ άκμζβια, δίκμοκ 

ημκ δεφηενμ ηαζ ιεβαθφηενμ ειαάηδ βζα ημκ ηάκααμ ηςκ οπμζηοθςιάηςκ 

ηδξ ηαηαζηεοήξ. 

 Σα λφθζκα ζημζπεία ζοκδέμκηαζ, είηε ιεηαλφ ημοξ, είηε ιε άθθα ιέθδ ημο 

ηηίζιαημξ, πνμηεζιέκμο κα ελαζθαθζζηεί δ αηαιρία ηδξ ηαηαζηεοήξ ζηζξ 

μνζγυκηζεξ παναιμνθχζεζξ. Αοηυ ιπμνεί, κα επζηεοπεεί ηαζ ιε ηδ αμήεεζα 

πνυζεεηςκ ζημζπείςκ ή ιε ηδ δδιζμονβία δζαθναβιάηςκ πάκς ζηα επίπεδα, 

πμο πνέπεζ, κα πνμζηαηεοημφκ απυ ηζξ παναιμνθχζεζξ. 
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3.3.2. Δθαξκνγέο μύιηλσλ θαηαζθεπώλ 

 

Εηθ. 3.2. Ξύιηλεο θαηαζθεπέο. 

 

Οζ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ εθανιυγμκηαζ ηονίςξ ζηδκ ηαηαζηεοή ελμπζηήξ ηαημζηίαξ 

ζε μνεζκέξ ηαηά ηφνζμ θυβμ πενζμπέξ, ζε πνμηαηαζηεοέξ ηαζ ζε ιζηνυηενδξ ηθίιαηαξ 

ηαηαζηεοέξ, υπςξ είκαζ ηα ζπζηάηζα ηήπμο ηθπ. ημ ελςηενζηυ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί 

πμθοχνμθα λφθζκα ηηίνζα βζα λεκμδμπεζαηή ηονίςξ πνήζδ αθθά ηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή 

ηφνζαξ ηαημζηίαξ. 

 

ηάδηα θαηαζθεπήο 

Δκδεζηηζηή ηαηαζηεοή λφθζκμο ζπζηζμφ απυ ζηακδζκααζηή πεφηδ 

 Γζα ηδκ ηαηαζηεοή λφθζκςκ θζκθακδζηχκ ζπζηζχκ πνδζζιμπμζείηαζ 

λοθεία θζκθακδζημφ πεφημο. Οζ ημνιμί, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, 

ιπμνμφκ, κα είκαζ ζηνμββοθμί, ηεηνάβςκμζ, ηεηνάβςκμζ επζημθθδημί, 

αιενζηακζημφ ηφπμο, πθακζζιέκμζ ηαζ ακηζημθθδημί. 

 Ζ ζηέβδ ιπμνεί, κα είκαζ ιε ειθακή ή υπζ δμηάνζα, ιε ηεναιίδζ, 

αζθαθημηενάιζδμ ή ιεηαθθζηή επζηάθορδ. Ανπζηά ημπμεεημφκηαζ μζ 

δμημί, ηαηυπζκ δ επέκδοζδ μνμθήξ ηαζ ημ θνάβια οβναζίαξ, δ 
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ιυκςζδ ηαζ δ αδζάανμπδ ιειανάκδ, ημ ζφζηδια ελαενζζιμφ, μζ 

ζακίδεξ μνμθήξ ηαζ ηα ηεναιίδζα. 

 Σα ημοθχιαηα ηθείκμοκ ιε αενμζηεβέξ ζθνάβζζια ζζθζηυκδξ. 

 Σα παηχιαηα ιπμνμφκ κα είκαζ λφθζκα, ςζηυζμ δεκ απμηθείεηαζ δ 

πνήζδ άθθςκ ζοιααηζηχκ οθζηχκ. 

 Γζα ηδκ ημζπμπμζία εθανιυγμκηαζ δζπθμί ημίπμζ ιε αζθαθηυπακμ 

εκδζάιεζα, ιυκςζδ-πεηνμαάιααηαξ ηαζ ηαηυπζκ ημ λφθμ, ημ μπμίμ 

ιπμνεί, κα ζοκδοαζηεί ιε ζμαά, βορμζακίδα ή πέηνα. 

 Ζ ημπμεέηδζδ ηςκ ημνιχκ βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ημ ζπέδζμ 

ηαηαζηεοήξ. Ζ ιυκςζδ εθανιυγεηαζ ακάιεζα ζηα λφθα ηαζ μζ ημνιμί 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε λφθζκεξ νάαδμοξ. Ζ ηαηαζηεοή 

ζηενεχκεηαζ ιε ακμλείδςηεξ κηίγεξ, πμο ημπμεεημφκηαζ ζε 

πνμηαεμνζζιέκα ζδιεία. 

 Ζ ηαηαζηεοή βίκεηαζ ελ‘ μθμηθήνμο απυ ελεζδζηεοιέκα ζοκενβεία ηδξ 

ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ.  

Ζρνκόλσζε 

ζμ αολάκεηαζ ημ πάπμξ ημο ημνιμφ, αολάκεηαζ ηαζ δ δπμιυκςζδ. Σμ ζφκδεεξ 

πάπμξ ημνιμφ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ ηαημζηίεξ, έπεζ δπμιυκςζδ 35db, εκχ οπάνπεζ ηαζ 

δ δοκαηυηδηα αφλδζδξ ηςκ δζαζηάζεςκ (120x170mm., 145x170mm) ιε απμηέθεζια δ 

δπμιυκςζδ κα θεάκεζ ηα 60 db, πνμδζαβναθή πμο ζηακμπμζεί αηυιδ ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ 

λεκμδμπείςκ. Καηά ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ εκδζάιεζςκ μνυθςκ εθανιυγεηαζ ηαζ δ ηαηάθθδθδ 

ιυκςζδ, εκχ ημ ίδζμ βίκεηαζ ηαζ ζηδκ ημζπμπμζία, υπμο εθανιυγμκηαζ εζδζηά πάκεθ, πμο 

ηαζνζάγμοκ αζζεδηζηά ιε ημοξ ημνιμφξ. Ζ δπμιυκςζδ, πμο ζοκήεςξ έπμοκ ηα πανάεονα 

αοηήξ ηδξ ηαηαζηεοήξ, είκαζ 38db, ζε πενίπηςζδ πμο ημπμεεηδεμφκ δζπθά ηγάιζα. 
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Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

• Σμ λφθμ είκαζ ημ πζμ θζθζηυ ζημ πενζαάθθμκ δμιζηυ οθζηυ 

• Δίκαζ ακακεχζζιμ, θοζζηυ μνβακζηυ οθζηυ 

• Δίκαζ αζζεδηζηά αζοκαβχκζζημ, ιε ιεβάθδ πμζηζθία πνςιάηςκ, οθήξ, 

ζπεδίαζδξ 

• Γίκεζ αίζεδια γεζηαζζάξ ζηδκ αθή ηαζ ζηδκ υναζδ 

• Έπεζ ιεβάθδ ιδπακζηή ακημπή ζε ζπέζδ ιε ημ αάνμξ ημο 

• Δίκαζ ιμκςηζηυ ζηδ εενιυηδηα ηαζ ημκ δθεηηνζζιυ 

• Έπεζ ηαθέξ αημοζηζηέξ ζδζυηδηεξ 

• Ζ ηαηενβαζία ημο βίκεηαζ ιε ιζηνή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ 

• Δίκαζ εφημθδ δ ζφκδεζή ημο 

• Γεκ νοπαίκεζ ημ πενζαάθθμκ 

• Γεζιεφεζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ άκεναηα 

 

Μεηνλεθηήκαηα: 

• Ωξ αζμθμβζηυ οθζηυ, έπεζ ιεηααθδηή δμιή ηαζ δ πμζυηδηά ημο επδνεάγεηαζ 

απυ ηθδνμκμιζημφξ πανάβμκηεξ, αθθά ηαζ απυ ημ πενζαάθθμκ ηδξ αφλδζήξ 

ημο  

• Δίκαζ οβνμζημπζηυ οθζηυ 

• Δίκαζ ακζζυηνμπμ οθζηυ 

• Καίβεηαζ ζπεηζηά δφζημθα 

• απίγεζ 
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3.3.3. πληήξεζε μύιηλνπ ζπηηηνύ 

ε βεκζηέξ βναιιέξ ζημ λφθζκμ ζπίηζ πνέπεζ, κα εθανιυγεηαζ αενκίηζ ακά 5-6 

πνυκζα, εκχ μζ απαζηήζεζξ αολάκμκηαζ, υηακ ανίζηεηαζ ζε παναεαθάζζζα πενζμπή. 

 

Αεξηζκόο 

Ο αενζζιυξ απμηεθεί ααζζηή πνμτπυεεζδ ηήνδζδξ ηςκ πνμδζαβναθχκ οβζεζκήξ ημο 

εζςηενζημφ πχνμο ηαζ δζαηήνδζδξ ηςκ οθζηχκ ζε ηαθή ηαηάζηαζδ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ 

δζάζηδια. Με ημ ζςζηυ αενζζιυ ειπμδίγεηαζ δ ζοβηέκηνςζδ οβναζίαξ ηαζ δ δδιζμονβία 

ιζηνμμνβακζζιχκ, πμο πνμηαθμφκ ημ ζάπζζιά ημο λφθμο, εκχ μ αενζζιυξ ηςκ 

εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ειπμδίγεζ ηδκ απμννυθδζδ οβναζίαξ.  

Ζ λφθζκδ επζθάκεζα βεκζηά απαζηεί αενκίηςια ακά 4-5 πνυκζα. Ζ ακημπή ηδξ 

λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ επδνεάγεηαζ απυ ημ ηθίια ηδξ πενζμπήξ ηαζ ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ 

εκχ, υπςξ είκαζ βκςζηυ, πμθθμί δζαηδνμφκ επζθοθάλεζξ βζα ηδκ αζθάθεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ 

ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ. 

 

Ζ παζνινγία θαη ε πξνζηαζία ηνπ μύινπ 

Σμ λφθμ πνέπεζ κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδκ ζήρδ, ημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ ηδκ 

θςηζά. Δπίζδξ, πνέπεζ, κα εθέβπεηαζ, υηακ εηηίεεηαζ ζε αηναίεξ ηαηαζηάζεζξ 

αηιμζθαζνζηχκ ζοκεδηχκ.  

 

Ζ ζήςε 

Ζ ζήρδ πνμηαθείηαζ απυ παιδθέξ ιμνθέξ θοηζηήξ γςήξ, βκςζηέξ ςξ ζεπηηθνί 

κύθεηεο πμο δ ηνμθή ημοξ είκαζ ημ λφθμ. Ζ ακάπηολδ ηςκ ιοηήηςκ αοηχκ ααζίγεηαζ ζε 

ηέζζενζξ πανάβμκηεξ: ηδκ επανηή οβναζία, ημκ αένα, ηδκ εοκμσηή εενιμηναζία ηαζ ηδκ 

ηνμθή. Ακ ελαθακίζμοιε έκακ απυ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ, δεκ ιπμνεί, κα πανμοζζαζεεί 

ζημ λφθμ δ ζήρδ. 

οκήεςξ μ πζμ εφημθα εθεβπυιεκμξ πανάβμκηαξ ζηα ηηίνζα είκαζ δ οβναζία. Ζ 

έθθεζρδ αένα, επίζδξ, ειπμδίγεζ ηδκ ζήρδ. Γζ‘ αοηυ, μζ λφθζκμζ πάζζαθμζ δζαθυνςκ 

ηαηαζηεοχκ εα ακηέλμοκ βζα πμθφ ηαζνυ, εάκ ημ έδαθμξ ή ημ κενυ ηα έπεζ ηεθείςξ 

ηαθφρεζ, απμηθείμκηαξ έηζζ ημκ αενζζιυ ημοξ. Βαεζά εαιιέκμ λφθμ ζήπεηαζ πμθφ ανβά. 
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Ξφθα εαιιέκα ζε άνβζθμ οπμθμβίζεδηακ κα έπμοκ δθζηία 100.000 εηχκ ηαζ είκαζ αηυια ζε 

πμθφ ηαθή ηαηάζηαζδ.  

Οζ ιφηδηεξ εοδμηζιμφκ ζε έκα πθαηφ θάζια εενιμηναζζχκ, αθθά ακαπηφζζμκηαζ 

ηαθφηενα ζημοξ 27ºC πενίπμο. ε παιδθέξ εενιμηναζίεξ αδνακμφκ, αθθά επακαηημφκ 

δναζηδνζυηδηα ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ. Καηά ηδκ απμλήνακζδ ημο λφθμο ζε 

ηθίαακμ μζ ρδθέξ εενιμηναζίεξ ζημηχκμοκ ημοξ ιφηδηεξ (ε>60
μ
C). Αθθά ημ λφθμ ιπμνεί 

κα λακαπνμζαθδεεί εάκ εηηεεεί ζε εοκμσηέξ βζα ηδ ζήρδ ζοκεήηεξ. ηακ μζ ζοκεήηεξ 

αοηέξ δεκ ιπμνμφκ κα απμθεοπεμφκ, δ ζήρδ ιπμνεί κα πνμθδθεεί ιε ηδκ επελενβαζία ημο 

λφθμο ιε δζάθμνα ζοκηδνδηζηά. Αοηυ ηάκεζ ημ λφθμ ημλζηυ ζημοξ ιφηδηεξ, πςνίξ ηίκδοκμ 

βζα ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηα γχα. Έηζζ μζ ιφηδηεξ δεκ ανίζημοκ «ηνμθή». 

Σμ ζμιθυ λφθμ ζηενείηαζ ακηίζηαζδξ ζηδ ζήρδ, αθθά ημ εβηάνδζμ λφθμ ιενζηχκ 

εζδχκ έπεζ πμθφ ηαθή ακηίζηαζδ, επεζδή ηαηά ημκ ζπδιαηζζιυ ηςκ ηοηηάνςκ ημο έπμοκ 

απμεδηεοεεί θοζζηά ζοκηδνδηζηά. Μενζημί ιφηδηεξ πάθζ εκενβμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε 

γςκηακά δέκδνα. Μυθζξ ημ δέκδνμ ημπεί δ πενζμπή ζήρδξ παφεζ κα επεηηείκεηαζ.  

 

Έληνκα θαη ζαιάζζηνη νξγαληζκνί 

Οζ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ιπμνμφκ, κα πνμζαθδεμφκ επίζδξ απυ ηενιίηεξ ηαζ ιενζηά 

άθθα λοθμθάβα έκημια. Αοηυ ακηζιεηςπίγεηαζ ιε πνμθοθαβιέκδ ηαηαζηεοή. Οζ ηενιίηεξ 

ηςκ μπμίςκ ιενζηά ιζηνυζςια είδδ οπάνπμοκ ηαζ ζηδκ Δθθάδα, ένπμκηαζ ζοκήεςξ ιέζα 

απυ ημ έδαθμξ, μπυηε έκα πνμζεηηζηυ «θνάβια» απυ οθζηά, υπςξ ημ ιπεηυκ ή ηα ιέηαθθα, 

ιεηαλφ ημο εδάθμοξ ηαζ ηδξ ηαηαζηεοήξ, εα ηδκ πνμθοθάλμοκ απμηεθεζιαηζηά. Δπίζδξ, 

ηα απμηεθεζιαηζηά ζοκηδνδηζηά εκακηίμκ ηδξ ζήρδξ είκαζ βεκζηά απμηεθεζιαηζηά ηαζ 

εκακηίμκ ηςκ εκηυιςκ.  

Σμ λφθμ, αηυια, πνμζαάθθεηαζ απυ ιενζημφξ εαθάζζζμοξ μνβακζζιμφξ. 

Απμηεθεζιαηζηή πνμζηαζία ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ημκ ορδθυ δζαπμηζζιυ ιε πίεζδ ημο 

λφθμο ιε ζοκηδνδηζηά. Γζ‘ αοηυ ζε εαθαζζζκέξ λοθμηαηαζηεοέξ πνμηζιάιε ηδκ πνήζδ 

λοθείαξ πεφημο ειπμηζζιέκμο ιε άθαηα παθημφ-αμνίμο ή ηα ηνμπζηά είδδ λφθμο Iroko, 

Azobē ηαζ Wenge. 
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3.3.4. Σν μύιν ζηελ ππξθαγηά  

Ζ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηςκ δμιζηχκ οθχκ ηαζ ηαηαζηεοχκ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

επέηνερε ηδ πνήζδ δμιζηχκ ζημζπείςκ, πμο απμηεθμφκηαζ ηαζ απυ ιδ άηαοζηα οθζηά 

(εφθθεηηα). Απμθαζζζηζηή ζδιαζία έπεζ δ ιδπακζηή ημο ακηίζηαζδ ζηδ θςηζά. Καηά ηδκ 

δεηαεηία ημο 1960 απμδείπεδηε, υηζ ημ ιδ ηαζυιεκμ οθζηυ, δεκ είκαζ ηαη‘ ακάβηδ ηαζ ημ 

αζθαθέζηενμ. Σδκ ανπή αοηή ηδκ δέπηδηε δ ηηζνζμδμιία βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

πονηαβζάξ, ιε απμηέθεζια κα δζαιμνθςεμφκ ηαζ ακάθμβα μζ δζάθμνμζ μζημδμιζημί 

ηακμκζζιμί. 

Απυ ημ 1965 μζ κέμζ αββθζημί μζημδμιζημί ηακμκζζιμί δέπμκηαζ ηδκ πνήζδ δμιζηχκ 

οθζηχκ πμο ηαίβμκηακ, αθθά οπμδεζηκφμοκ ζοβηεηνζιέκα ηνζηήνζα, ηακυκεξ ηαζ ιεευδμοξ 

πνήζεςξ ηαζ εθέβπμο. Ζ ειπεζνία απέδεζλε, υηζ μνζζιέκεξ ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ, πμο δεκ 

ηαίβμκηαζ, ιπμνεί, κα ηαηαννεφζμοκ ζηδ δζάνηεζα ηδξ πονηαβζάξ απυημια, βζ‘ αοηυ ηαζ δ 

παθαζυηενδ παναηήνδζδ, υηζ λφθζκμζ θένμκηεξ μνβακζζιμί ηαζυιεκμζ αοημπνμζηαηεφμκηακ 

ιέπνζ ηαζ κα αοημζαεζεμφκ, υηακ ζαήζμοκ ηαζ μζ θθυβεξ, δζαηδνχκηαξ ζοβπνυκςξ υθεξ ηζξ 

ζδζυηδηεξ ακημπχκ ημοξ ζηα ιδ ηαιέκα ηιήιαηα, απμδείπεδηε ζςζηή ζηδκ πνάλδ. 

Σα ηεθεοηαία 30 πνυκζα ζηδκ Βυνεζα Αιενζηή ηαζ ζε πμθθέξ Δονςπασηέξ πχνεξ 

ζοκεπείξ πεζναιαηζζιμί πάκς ζε θμνείξ απυ ιέηαθθμ, λφθμ ή ζφκεεημ λφθμ ηαζ ιπεηυκ, 

δζαιυνθςζακ ιζα ζαθή εζηυκα ηδξ ζοιπενζθμνάξ αοηχκ ηςκ οθζηχκ ζηδκ πονηαβζά. 

Δθυζμκ πνχηζζημ νυθμ ζηδκ πονηαβζά παίγεζ δ αζθάθεζα ηδξ γςήξ ηςκ ακενχπςκ 

ηαζ ηςκ αβαεχκ ημοξ, μ πνχημξ πανάβςκ, πμο έπεζ ζδιαζία, είκαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ 

ακημπήξ ηςκ θενυκηςκ ζημζπείςκ εκυξ ηηζνίμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θςηζάξ βζα έκα ζηακυ 

δζάζηδια. 

Γζα κα βίκεζ ακηζθδπηυ, βζαηί ημ λφθμ ζοιπενζθένεηαζ ηυζμ ηαθά ζηδκ πονηαβζά, 

είκαζ απαναίηδημ, κα ακαθενεμφκ ιενζηέξ ζδζυηδηεξ ημο οθζημφ, πμο ημ λεπςνίγμοκ απυ ηα 

άθθα δμιζηά οθζηά. 
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3.4. ρεδηαζκόο  

Οζ μζηίεξ λφθμο, ζηδκ ακηίθδρδ ηςκ πενζζζμηένςκ, είκαζ ημ ηθαζζηυ Φζκθακδζηυ 

λφθζκμ ζπίηζ ιε ημνιμφξ δέκδνςκ ηαζ αοηυ ζοκήεςξ ιέζα ζηα πζυκζα. Αοηυ είκαζ αθδεέξ 

βζα ημ ηθαζζηυ παναδμζζαηυ Φζκθακδζηυ ζπίηζ ηαζ απμηεθεί έκα ιυκμκ ηφπμ απυ ημοξ 

πμθθμφξ ηςκ μζηζχκ λφθμο. 

ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μζ μζηίεξ λφθμο είκαζ ηαηαζηεοέξ μζ μπμίεξ πνμζανιυγμκηαζ 

ηαζ αημθμοεμφκ: 

 ηδκ ζφβπνμκδ ηεπκμθμβία ηάεε επμπήξ, 

 ηδκ ιυδα, κέεξ ηάζεζξ, design ηάεε επμπήξ ηαζ πενζμπήξ. 

Ακ δεκ παναηδνείηαζ ηάηζ ηέημζμ ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά, αοηυ μθείθεηαζ ζηδκ 

έθθεζρδ εκδιένςζδξ ηαζ πανμοζίαζδξ ηςκ δοκαημηήηςκ ηςκ μζηζχκ λφθμο. Βέααζα, αθμφ 

ζημκ ηάεε πνχδκ έιπμνμ αοημηζκήηςκ, θαπακζηχκ ηαζ πμοθενζηχκ ημο επζηνέπεηαζ κα 

ειπμνεφεηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεζ ‗‘μζηίεξ λφθμο‘‘ θμβζηυ είκαζ... 

Ακ θμζπυκ επεηηαεμφιε θίβμ πζμ πένα απυ ημκ εθθδκζηυ πχνμ, εα δμφιε, οπέν-

ζφβπνμκεξ ηαζ ιμκηένκεξ ηαηαζηεοέξ ιε ανπζηεηημκζηά ηδξ επμπήξ ιαξ, ζφβπνμκμ design,  

ιε ημ δζηυ ημοξ 'ζηοθ' βμφζημ ηαζ θζκέηζα. 

ζμκ αθμνά ζημ design, οπάνπμοκ δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ, πμο δ ηάεε ιία έπεζ ηα 

δζηά ηδξ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ. 

οκεπχξ, αθέπμοιε, υηζ ημ λφθμ πάνδ ζηδκ επζζηήιδ, πμο μκμιάγεηαζ «ηεπκμθμβία 

λφθμο», είκαζ δμιζηυ οθζηυ, ημ μπμίμ ιπμνεί, κα ιαξ δχζεζ ηάεε επζεοιδηή ηαηαζηεοή. 

Γδθαδή, δεκ είκαζ ΜΟΝΟ ΣΟ ΓΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΣΩΝ ΦΗΝΛΑΝΓΗΚΩΝ ΟΗΚΗΩΝ ηαζ 

λφθζκμ ζπίηζ δεκ ζδιαίκεζ ιυκμ ηαημζηία ιε ημνιμφξ δέκδνςκ ιέζα ζημ δάζμξ. 

 

  

Εηθόλα 3.3. Παξαδνζηαθό Αξθηηθό ή Φηλιαλδηθό ζπίηη κε νιόζσκνπο θνξκνύο δέλδξσλ. 

http://www.wands.gr/gr/articles/146-design-.html


 59 

  

Εηθόλα 3.4. Κιαζηθό μύιηλν ζπίηη, Ακεξηθάληθνπ θαη θεληξηθήο Επξώπεο ηύπνπ. 

  

Εηθόλα 3.5. Πξνζαξκνζκέλεο νηθίεο μύινπ ζηελ ηνπηθή αξρηηεθηνληθή. 

  

Εηθόλα 3.6. Μνληέξλα θαη κεηθηέο θαηαζθεπέο. 

  

Εηθόλα 3.7. Τπεξ-κνληέξλα, θνπηνπξηζηηθή. 
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Εηθόλα 3.8. Μεγάιεο ζύγρξνλεο θαηαζθεπέο μύινπ, όπσο εθζεζηαθά θέληξα. 

 

3.5. Φηλίξηζκα  

3.5.1. Δηζαγσγή 

 

Σμ λφθμ είκαζ μζημθμβζηυ πνμσυκ αεζθμνζηήξ δζαπείνζζδξ. Δίκαζ πνμσυκ γεζηυ, 

ιμκςηζηυ, δεκ μλεζδχκεηαζ, δζαεέηεζ αζζεδηζηή οπενμπή, έπεζ εκηοπςζζαηή ιδπακζηή 

ακημπή ηαζ εθαζηζηυηδηα ζε ζπέζδ ιε ημ αάνμξ ημο, έπεζ ιεβάθδ δζάνηεζα γςήξ, ιε ακημπή 

ζηδ θςηζά, υηακ έπεζ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ, ιε ηενάζηζεξ δοκαηυηδηεξ αλζμπμίδζδξ. Ζ θφζδ 

πανάβεζ ημ λφθμ δεζιεφμκηαξ CO2 απυ ηδκ αηιυζθαζνα. Σμ λφθμ είκαζ πδβή εκένβεζαξ. Ζ 

ηαηενβαζία ημο είκαζ εφημθδ ηαζ ηα οπμθείιιαηα αλζμπμζμφκηαζ πςνίξ κα νοπαίκμοκ ημ 

πενζαάθθμκ. Αξ ιδ λεπκάιε, υηζ δ θφζδ δμοθεφεζ 50 ηαζ 100 πνυκζα, βζα κα παναπεεί δ 

λοθεία ημο πεφημο ηαζ ημο έθαημο, ημο ηέδνμο ηαζ ημο ηοπανζζζζμφ, 500 ηαζ 1000 πνυκζα 

βζα κα παναπεεί δ λοθεία ηδξ ζεηυβζαξ (red wood). πμζμξ γεζ ζε λφθζκμ ζπίηζ, 

απμθαιαάκεζ ηδ γεζηαζζά ηαζ ημ άνςια ημο αζφβηνζημο αοημφ οθζημφ.  

Σμ λφθμ έπεζ υιςξ ηαζ ιεζμκεηηήιαηα.  

• Δίκαζ πγξνζθνπηθό πιηθό δδθ. πνμζθαιαάκεζ οβναζία απυ ηδκ αηιυζθαζνα 

ηαζ δζμβηχκεηαζ ηαζ απμαάθθεζ οβναζία ηαζ νζηκχκεηαζ. Ζ πνυζθδρδ ηαζ δ 

απμαμθή οβναζίαξ είκαζ πμθθαπθάζζα (20 θμνέξ ιεβαθφηενδ) ζηδκ αλμκζηή 

ηαηεφεοκζδ, δδθ. απυ ηζξ εβηάνζζεξ ημιέξ (ζυημνα) ζε ζπέζδ πνμξ ηδκ 

πθεονζηή (αηηζκζηή ηαζ εθαπημιεκζηή) ηαηεφεοκζδ. Ζ θεπημιένεζα αοηή 

έπεζ ζδζαίηενδ ζδιαζία βζα ηα ελςηενζηά ημοθχιαηα. ηζξ Δζηυκεξ 3.9. ηαζ 

3.10. εαοιάγεζ ηακείξ ζε ηενάζηζεξ ιεβεεφκζεζξ ηδκ εζςηενζηή 

ανπζηεηημκζηή ημο λφθμο, υηακ ημ αθέπεζ ζημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ ηαζ 

http://www.wands.gr/gr/articles/146-design-.html
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ενιδκεφεζ ηδκ πμθοπθμηυηδηα ηδξ δμιήξ ημο λφθμο, ηαεχξ ηαζ ηζξ δζυδμοξ 

αλμκζηήξ ηαζ εβηάνζζαξ πνυζθδρδξ ηαζ απμαμθήξ οβναζίαξ, δδθ. ηα 

ηφηηανα, ηζξ ιζηνέξ μπέξ επζημζκςκίαξ ηςκ ηοηηάνςκ ιεηαλφ ημοξ (αμενία 

ηαζ δζαηνήζεζξ).  Δίκαζ, επίζδξ, αληζόηξνπν πιηθό, δδθ. ηυζμ δ δμιή ημο, 

υζμ ηαζ δ ιδπακζηή ακημπή ημο ηαζ μζ ζδζυηδηέξ ημο, δζαθένμοκ ζηζξ 

δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ ιέζα ζηδ ιάγα ημο.  

• Καίβεηαζ ηαζ πνμζαάθθεηαζ απυ έκημια, ιφηδηεξ ηαζ άθθμοξ 

ιζηνμμνβακζζιμφξ. 

• Ζ ζςζηή πνήζδ ημο πνμτπμεέηεζ βκχζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημο, ηδξ δμιήξ ημο, 

ηδξ πδιζηήξ ημο ζφζηαζδξ, ηαεχξ ηαζ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηαζ 

ιεζμκεηηδιάηςκ ημο.  

 

Εηθόλα 3.9. Εγθάξζηα θαη πιεπξηθέο ηνκέο ζε πιαηύθπιιν 
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Εηθόλα 3.10. Εγθάξζηα ηνκή ζε νμηά – αγγεία (Υ.3.600) 

 

Τπάνπμοκ πάκς απυ 2000 είδδ δέκδνςκ, απυ ηα μπμία μζ επζζηήιμκεξ έπμοκ 

δδιζμονβήζεζ 2500 πνμσυκηα. Πμθθά απυ αοηά είκαζ δμιζηά πνμσυκηα λφθμο, δμηζιαζιέκα 

επί αζχκεξ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ απυ ακαζηαθέξ Μζκςζηήξ επμπήξ ζημ Αηνςηήνζμ ηδξ 

ακημνίκδξ, βζα ηα μπμία μζ ιδπακζημί, μζ ενβμθάαμζ ηαζ ηεπκίηεξ, πμο ηα πνδζζιμπμζμφκ, 

πνέπεζ, κα ζοκενβάγμκηαζ ιε ημοξ επζζηήιμκεξ λφθμο, πμο ηα βκςνίγμοκ.    

Σα λφθμ είκαζ 1700 θμνέξ πζμ ιμκςηζηυ απυ ημ αθμοιίκζμ, 380 θμνέξ απυ ημ 

πάθοαα,  15 θμνέξ απυ ημ ιπεηυκ, εκχ απαζηείηαζ εθάπζζηδ εκένβεζα βζα ηδκ παναβςβή 

ημο. Αοηυ είκαζ ημ λφθμ ςξ οθζηυ!  

Οζ ανπαίμζ Έθθδκεξ ηαηαζηεφαγακ ηζξ ζηέβεξ ηςκ καχκ απυ ηοπανίζζζ ηαζ ηέδνμ. 

Γδιζμφνβδζακ απυ ηδκ Μζκςζηή επμπή ηαζ παθαζυηενα (δδθ. πάκς απυ 3.500 πνυκζα) 

λφθζκδ ανπζηεηημκζηή, δ μπμία ακεεί ζήιενα ζε εονςπασηέξ πχνεξ. ημ Μμοζείμ ηδξ 

Αηνυπμθδξ ζχγμκηαζ ιέπνζ ζήιενα ηα λφθζκα ειπυθζα (λφθζκμζ πίνμζ). ιε ηα μπμία ιε 

ηαοηυπνμκδ ιμθοαδμπυδζδ, μ Ηηηίκμξ ηαζ μ Καθθζηνάηδξ ζοκέδεακ ηα επί ιένμοξ ηιήιαηα 

ηςκ ηζυκςκ (δδθ. ημοξ ζθμκδφθμοξ) ημο Πανεεκχκα. Έκα απυ ηα επηά εαφιαηα ημο 
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ανπαίμο ηυζιμο, ημ πνοζεθεθάκηζκμ άβαθια ημο Γζυξ ιε φρμξ 12,40m, ήηακ απυ λφθμ 

εαέκμο, πμο δδιζμφνβδζε μ ιεβάθμξ βθφπηδξ Φεζδίαξ (440-430 π.Υ.) ηαζ ζοκηδνείημ επί 

αζχκεξ ιε ηεδνέθαζμ ιέπνζ κα ημ ηαηαζηνέρεζ δ αννςζηδιέκδ ιακία ηςκ Υνζζηζακχκ ημκ 

4μ αζ. ι.Υ.  Συζμ άθεανημ είκαζ ημ λφθμ ακ βκςνίγεζ ηακείξ κα ημ πνδζζιμπμζεί ηαζ κα ημ 

ζοκηδνεί!    

Διείξ ζήιενα δοζηοπχξ ηαοηίγμοιε ημ λφθμ ιε ηάηζ ημ θεανηυ, ημ λφθζκμ, βζ ‘αοηυ 

ηαζ πμθθά απυ ηα πανάκμια ηηίζιαηα είκαζ πνυπεζνα ηαζ λφθζκα.  Διείξ πνδζζιμπμζμφιε 

ημ λφθμ ςξ δμιζηυ οθζηυ, ηονίςξ ζημ κα ηαθμοπχκμοιε ημ ιπεηυκ, ιε ημ μπμίμ πκίλαιε ηζξ 

πυθεζξ ηαζ ηα πςνζά ιαξ. Λυβμζ ζοιθένμκημξ ηαζ ηένδμοξ ζημ ιπεηυκ ηαζ ζημ ιέηαθθμ 

επέααθακ ηδκ πμθζηζηή αοηή. Γεκ είκαζ ηοπαίμ, υηζ ζηδκ Δθθάδα, ζφιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ 

ICAΡ βζα ημ 2006, ηα ημοθχιαηα αθμοιζκίμο ηαηέπμοκ ημ 74% ηδξ αβμνάξ, ηα λφθζκα ημ 

15% ηαζ ηα ζοκεεηζηά ημ 11% ηαζ αοηά, υηακ δ πνχηδ φθδ ημο αθμοιζκίμο, μ αςλίηδξ 

ελακηθείηαζ ημ 2050 (Σζμοιήξ 1991), βζα ηδκ ελυνολή ημο απμρζθχκμκηαζ δάζδ ηαζ είκαζ 

ημ πθέμκ νεοιαημαυνμ οθζηυ, αθμφ βζα ηδκ παναβςβή ημο ηαηακαθχκεηαζ ημ 5% ηδξ 

ζοκμθζηήξ πμζυηδηαξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ Δθθάδα. 

Δίκαζ υιςξ βεβμκυξ, υηζ ιπμνμφιε, κα ελαθείρμοιε ή κα πενζμνίζμοιε πμθθά απυ 

ηα ιεζμκεηηήιαηά ημο εθανιυγμκηαξ δζάθμνμοξ πεζνζζιμφξ, υπςξ:  

α) ειπμηζζιυ ιε δζάθμνεξ πδιζηέξ μοζίεξ ηαζ έθαζα, πμο ημ ηαεζζημφκ οθζηυ ιε 

ζηαεενέξ δζαζηάζεζξ, αναδοθθεβέξ ή απνυζαθδημ απυ ιφηδηεξ ηαζ έκημια,  

α) άηιζζδ, πμο ημ απμθοιαίκεζ, ημ ηάκεζ πζμ υιμνθμ ηαζ ημ ηαεζζηά πζμ 

εοηαηένβαζημ ηαζ ιε πθαζηζηυηδηα,  

β) λήνακζδ, πμο ημο πνμζδίδεζ δζαζηαζζαηή ζηαεενυηδηα,  

δ) εενιζηή ηνμπμπμίδζδ ηαζ πδιζηή ηνμπμπμίδζδ, πμο αεθηζχκμοκ πμθθέξ 

ζδζυηδηεξ, υπςξ ιείςζδ ηδξ  οβνμζημπζηυηδηάξ ημο, αφλδζδ ηδξ ιδπακζηήξ ηαζ θοζζηήξ 

ημο ακημπήξ η.α.  

Γζα ηδκ εθάηηςζδ ηδξ οβνμζημπζηυηδηαξ ηαζ ηςκ δζαζηαζζαηχκ ιεηααμθχκ ημο 

λφθμο έπμοκ ακαπηοπεεί δζάθμνεξ ιέεμδμζ, πμο ηφνζα πενζθαιαάκμοκ εζζαβςβή πδιζηχκ 

μοζζχκ ζηδ ιάγα ημο. Μζα ηαηδβμνία ηέημζςκ μοζζχκ είκαζ μζ οδνμαπςεδηζηέξ 

(οδνυθμαεξ) μοζίεξ (water repellents), υπςξ νδηίκεξ, έθαζα, παναθίκεξ. Οζ μοζίεξ αοηέξ 

εζζάβμκηαζ ιέζα ζημ λφθμ ιε ειπμηζζιυ ιε απμηέθεζια δ ελςηενζηή ηαζ δ εζςηενζηή 

επζθάκεζα ημο λφθμο, κα ιεηαηνέπεηαζ απυ οδνυθζθδ ζε οδνυθμαδ. Απυ ηζξ μοζίεξ αοηέξ δ 

παναθίκδ πνμζδίδεζ οδνυθμαεξ ζδζυηδηεξ ζημ λφθμ, εκχ δ νδηίκδ πνδζζιεφεζ ηονίςξ βζα 
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ηδκ ελαζθάθζζδ ηάπμζμο δεζιμφ ιε ημ λφθμ. Έκα ηοπζηυ οδνυθμαμ μνβακζηυ δζάθοια 

πενζέπεζ νδηίκδ ζε πμζμζηυ 10-15% ηαζ παναθίκδ ζε πμζμζηυ 0,5-1% ζε μνβακζηυ 

δζαθφηδ. ημ δζάθοια ιπμνεί, κα πνμζηεεμφκ ηαζ άθθεξ μοζίεξ, υπςξ ιοηδημηηυκεξ, 

εκημιμηηυκεξ ηαζ πνςζηζηέξ μοζίεξ.   

 

3.5.2. ηαζεξόηεηα δηαζηάζεσλ μύινπ ζε ρξήζε 

ηακ ημ λφθμ οπμζηεί ιζα πνχηδ λήνακζδ ηαζ έθεεζ ζε ζζμννμπία ιε ηζξ ζοκεήηεξ 

ημο πενζαάθθμκημξ (εενιμηναζία ηαζ ζπεηζηή οβναζία ηδξ αηιυζθαζναξ), ζηδ ζοκέπεζα ζε 

ηάεε ιεηααμθή ηςκ ζοκεδηχκ ημο πενζαάθθμκημξ, ιεηααάθθμκηαζ ηαζ μζ δζαζηάζεζξ ημο 

λφθμο, αθθά ζε ιζηνυηενα ιεβέεδ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πνχηδ λήνακζδ. Με άθθα θυβζα, ιεηά 

ηδκ πνχηδ λήνακζδ, ημ λφθμ ειθακίγεζ ιζα ιεζςιέκδ ιεηααθδηυηδηα ηςκ δζαζηάζεςκ 

(δδθ. ιεζχκεηαζ δ οβνμζημπζηυηδηα ημο λφθμο), ηδκ μπμία εηηζιμφιε ιε ημ άενμζζια ηδξ 

αηηζκζηήξ ηαζ εθαπημιεκζηήξ ιεηααμθήξ, πμο πνμηαθείηαζ, υηακ ιε ζηαεενή ηδ 

εενιμηναζία ζημοξ 25
μ
C ιεηααάθθμοιε ηδ ζπεηζηή οβναζία ηδξ αηιυζθαζναξ απυ ημ 60% 

ζημ 90% ηαζ ακηίζηνμθα. Οζ ζοκεήηεξ αοηέξ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα δεδμιέκα ηςκ θοζζηχκ 

ιεηααμθχκ, πμο οθίζηακηαζ μζ ηαηαζηεοέξ λφθμο ηαηά ηδ πνήζδ ημοξ. Γεκ οπάνπεζ άιεζδ 

ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ νίηκςζδξ ηαηά ηδκ λήνακζδ ημο λφθμο ηαζ ηδξ ιεηααμθήξ ηςκ 

δζαζηάζεςκ ηαηά ηδ πνήζδ ημο λφθμο ζε ηαηαζηεοέξ. Έκα λφθμ, πμο πανμοζζάγεζ ιεβάθδ 

νίηκςζδ ηαηά ηδκ λήνακζδ, ιπμνεί, κα ειθακίγεζ ιζηνή ιεηααμθή δζαζηάζεςκ ζηδ 

ζοκέπεζα. Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ιείςζδξ ηδξ οβνμζημπζηυηδηαξ ημο λφθμο ιεηά ηδκ πνχηδ 

λήνακζδ θέβεηαζ πζηέξεζε ηαζ μθείθεηαζ ζηδ ιείςζδ ηςκ ζυκηςκ οδνμλοθίμο ηδξ 

ηοηηανίκδξ ηαζ θζβκίκδξ, πμο θαιαάκεζ πχνα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνχηδξ λήνακζδξ. Με 

ημκ ηνυπμ αοηυ ιεζχκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ δζαεέζζιςκ οδνμλοθίςκ ζηδκ επυιεκδ πνυζθδρδ 

οβναζίαξ.  

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ δεκ ειθακίγεηαζ ιε ηδκ ίδζα έκηαζδ ζε υθα ηα λφθα, βζαηί 

ελανηάηαζ απυ ηδκ ποηκυηδηα, ηδ δμιή ηαζ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ημο λφθμο. Ο 

παναηηδνζζιυξ ηδξ ιεηααμθήξ ηςκ δζαζηάζεςκ ημο λφθμο ζε ηάεε ιεηααμθή ηδξ 

εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ηδξ αηιυζθαζναξ, θαίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 2 πμο 

αημθμοεεί: 
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Πίλαθαο 2. Πνζνζηό κεηαβνιήο δηαζηάζεσλ 

 

Μεηαβιεηόηεηα δηαζηάζεσλ Πνζνζηό κεηαβνιήο δηαζηάζεσλ 

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΖ 

ΜΗΚΡΖ 

ΜΔΣΡΗΑ 

ΜΔΓΑΛΖ 

Κάης ημο 2% 

2- 2,9% 

3-4,5% 

πάκς απυ 4,5% 

     

Με αάζδ ηα παναπάκς ηαηαηάζζμοιε ηα ζπμοδαζυηενα είδδ λφθςκ, πμο 

πνδζζιμπμζμφιε ζηδκ Δθθάδα ζε ηθίιαηα ιεηααθδηυηδηαξ δζαζηάζεςκ ιεηά ηδκ πνχηδ 

λήνακζδ (ηθίιαηα δζαζηαζζαηήξ ζηαεενυηδηαξ λφθμο ζε πνήζδ), υπςξ δείπκεζ μ Πίκαηαξ 

3 πμο αημθμοεεί. 

 

Πίλαθαο 3. Μεηαβιεηόηεηα δηαζηάζεσλ ησλ βαζηθόηεξσλ μύισλ ζε ρξήζε 
 

Μεηαβιεηόηεηα 

Γηαζηάζεσλ 

 

 

Δίδνο μύινπ 

ΠΟΛΤ ΜΗΚΡΖ 

(θάησ ηνπ 2%) 

 

Έβελνο Αθξηθήο, Ειηά, Έβελνο ηνπ Μαθαζάξ, Ipe (ironwood), 

Padauk african (πάξα πνιύ κηθξή κεηαβνιή δηαζηάζεσλ, θαηάιιειν 

γηα ππνδαπέδηα ζέξκαλζε), Αριαδηά (Pyrus communis, θαηάιιειν 

γηα όξγαλα αθξηβείαο, κνπζηθά όξγαλα), Pine yellow (white pine), 

Rengas (Borneo rosewood), South American Cedar (Brasilian 

cedar. Δελ είλαη πξαγκαηηθόο θέδξνο), Tata Juba (bagasse. Είλαη 

πνιύ ζηαζεξό), 

 

ΜΗΚΡΖ (θάησ ηνπ 

3%) 

 

Δξπο επξσπατθή, Άζπξν δεζπνηάθη Απζηξαιίαο (όρη ην πξαγκαηηθό), 

Ιηηά, Καξπδηά Ακεξηθήο, Καζηαληά Ακεξηθήο, Καζηαληά επξσπατθή, 

Κιήζξα, Λεύθε θαλαδηθή, Ομηά Ιαπσλίαο, Πιάηαλνο ν επξσπατθόο, 

Ιππνθαζηαληά,  

Ianoba, Κππαξίζζη, Douglas fir (Oregon pine), Έβελνο, Feijo 

(jenny wood), Tiama, Zebrawood (Goncalo alves), Gum red 

Αmerican (red gum), Tsuga (Hemlock western), Framire (Idigno),  

Iroko, Kaki (Japanese ebony), Λάξηθα (επξσπατθή θαη ηαπσληθή), 

Ρείθη (Arbudus, Madrona), Mahogany african (Khaya, είλαη ην 

πξαγκαηηθό mahogany)), Mahogany american (Swietania ..), 

Makore, θέλδακνο, Marblewood, Meranti, Merbaw, Moabi, 

muninga, Ayous (Obeche, wawa, samba), Opepe (bilinga), Padauk 

Andaman, Padauk Burma,  Pecan, Pitch pine, Πιάηαλνο ν 

επξσπατθόο (παξάγεη ην Lacewood: δηαθνζκεηηθόο θαπιακάο), 

Prima vera, Purplewood (violetwood), Red beech (Nothofagus 

fusca. Δελ είλαη πξαγκαηηθή νμηά), Red tulip oak (Δελ είλαη 

πξαγκαηηθή δξπο), Rosewood Brazilian, Rosewood Honduras, 

Rosewood Indian, Sassafras, Satine, Satinwood, Sequoia 
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(Californian redwood), Silver ash (Όρη θξάμνο), Silver beeach (Όρη 

νμηά), Siris Yellow, Southern white cedar (chamaecyparis 

thyoides), Εξπζξειάηε Ιαπσλίαο (Spruce Japanese), Spruce Sitca, 

Tasmanian Myrtle (Όρη πξαγκαηηθή Μπξηηά), Tawa, Teak, 

Tulipwood Brazilian, Vinhatico, Virginian pensil cedar (Juniperus 

virginiana), Καξπδηά Ακεξηθήο (Juglans nigra), Wenge, Western 

red cedar (Thuja plicata), Whitewood american (Poplar), Ιηηά, 

Yellow cedar,  Ίηακνο (Yew: Taxus baccata), Zebrano. 

ΜΔΣΡΗΑ (3-4,5%) Δαζηθή Πεύθε (νπεδηθό μύιν), Δξπο Ακεξηθήο ιεπθή (θαηεξγάδεηαη 

πην εύθνια από ηελ Επξσπατθή δξπ), Δξπο Ακεξηθήο θόθθηλε (δελ 

είλαη θαηάιιειε γηα εμσηεξηθέο ρξήζεηο), Δξπο Ιαπσλίαο, Ειάηε, 

Εξπζξειάηε, Καξπδηά ε επξσπατθή, Καξπδηά Ν. Ακεξηθήο, Κέδξνο 

Ληβάλνπ, Κέδξνο Άηιαληνο, Κεξαζηά Ακεξηθήο, Κεξαζηά ε 

επξσπατθή, Κεξαζηά Ιαπσλίαο, Λεπθή ειάηε, Λεύθε ε επξσπατθή, 

Ομηά Ακεξηθήο, Οξεηλή ζθέλδακνο (Maple rock),  θέλδακνο 

Ιαπσλίαο, Φηειηά ε ιεπθή, Katie, Φηειηά, Okoume (Gaboon), 

Jarrah (Eucalyptus marginata), Lignum vitae (Ironwood: Σν πην 

βαξύ μύιν, κε ππθλόηεηα 1,23 gr/cm3), Σήιην ή θιακνύξη (Lime 

European), Bete (Mansonia), Mutenye (benge), New Guinea 

walnut, Niangon, Kosipo (Omu), Peroba rosa, Peroba white. 

ΜΔΓΑΛΖ (πάλσ 

από 4,5%) 

Γαύξνο, Ομηά ε επξσπατθή, Azobe (Ekki), Αξθνπδoπνύξλαξν 

(Holly, Ilex spp.), Γαύξνο (Hornbean European: Carpinus betula), 

Ivorywood red, Keruing, Olea east African, Ramin, Rata 

(Metrosideros robusta, New Zealand Ironwood, Rewarewa (New 

Zealand honeysuckle), Sen (Πνιύ κεγάιε κεηαβιεηόηεηα 

δηαζηάζεσλ), Sterculia brown, StinKwood (Laurel)  

 

 

Ο Πίκαηαξ 3 ιπμνεί κα απμηεθέζεζ έκα πνήζζιμ μδδβυ βζα ηδ ζςζηή αλζμπμίδζδ 

ηςκ δζαθυνςκ εζδχκ λφθμο. Απαζηείηαζ υιςξ πνμζμπή, δζυηζ ηάεε θμνά πνέπεζ, κα 

ζοκεηηζιχκηαζ ηαζ άθθμζ πανάβμκηεξ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηζξ 

ζοκεήηεξ  ημο πενζαάθθμκημξ, ζημ μπμίμ εα πνδζζιμπμζδεεί δ ηαηαζηεοή. Π.π. βζα 

ηαηαζηεοή ιζαξ πεγμβέθοναξ ζε ελςηενζηυ πχνμ ιε εκαθθαβέξ οβναζίαξ ηαζ 

εενιμηναζίαξ ηδξ αηιυζθαζναξ πνέπεζ, κα επζθεβμφκ είδδ λφθςκ, πμο έπμοκ ιεβάθδ 

ποηκυηδηα, ιεβάθδ ιδπακζηή ακημπή, ακημπή ζε πνμζαμθέξ εκηυιςκ ηαζ ιοηήηςκ ηαζ 

δζαζηαζζαηή ζηαεενυηδηα. Σέημζα λφθα είκαζ ηα ηνμπζηά ζζδενυλοθα, ιε ποηκυηδηα βφνς 

ζημ 1 g/cm
3
 ηαζ απυ αοηά ηα πζμ ηαηάθθδθα είκαζ ημ Ipē, ημ  Azobe, ημ Iroko. Γζα 

οπμδαπέδζα εένιακζδ ζε ζπίηζα ηαηάθθδθμ είκαζ ιεηαλφ ηςκ άθθςκ εζδχκ ηαζ ημ Padauk 

African ιε ποηκυηδηα Ο,72 g/cm
3 

ηαζ πάνα πμθφ ιζηνή ιεηααθδηυηδηα ηςκ δζαζηάζεςκ 

(είδμξ ιε πμθφ ιεβάθδ δζαζηαζζαηή ζηαεενυηδηα). 

Γζα κα ακηζθδθεμφιε ηδκ πναηηζηή ζδιαζία ημο εέιαημξ, εα ακαθφζμοιε ημ 

αηυθμοεμ πανάδεζβια: 
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Έζης υηζ ηαηαζηεοάγμοιε ημοθχιαηα ζηδκ πενζμπή Αηηζηήξ απυ ζμοδδζηυ λφθμ 

(δαζζηή πεφηδ), ημ μπμίμ λδνάεδηε ηακμκζηά ζημ 10-12%. Γζα ηδκ Αηηζηή μζ αηναίεξ 

ηζιέξ ζζμδοκάιμο οβναζίαξ ιέζα ζημ έημξ, είκαζ πενίπμο 8% ημ ηαθμηαίνζ ηαζ 14% ημ 

πεζιχκα, δδθ. εάκ λδνάκμοιε ημ λφθμ ηδξ πεφηδξ ιε θοζζηυ ηνυπμ ζηδκ φπαζενμ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, αοηυ εα απμηηήζεζ ηεθζηή οβναζία 8%, εκχ, εάκ ημ λδνάκμοιε 

ημ πεζιχκα, εα απμηηήζεζ 14%. Με αάζδ ημκ πίκαηα 1 δ ιεηααθδηυηδηα δζαζηάζεςκ  ηδξ 

δαζζηήξ πεφηδξ είκαζ ιέζδ, δδθ. 3-4,5%. Αοηυ ζδιαίκεζ πναηηζηά υηζ ημ ζοκμθζηυ πθάημξ 

100cm ιζαξ ελςηενζηήξ πυνηαξ, βζα αηναίεξ ιεηααμθέξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ απυ 60% ζε 

90% ιε ζηαεενή ηδ εενιμηναζία ζημοξ 25
μ
C εα ιπμνμφζε κα οπμζηεί ιζα ιεηααμθή 

δζαζηάζεςκ ηαηά 3 έςξ 4,5cm. Οζ ιεηααμθέξ υιςξ αοηέξ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ είκαζ 

αηναίεξ αθθά ηαζ ακ ηοπυκ θάαμοκ πχνα δεκ παναιέκμοκ ζηαεενέξ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ 

δζάζηδια, χζηε κα πνμθάαεζ ημ λφθμ κα ζζμννμπήζεζ ζηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ ηαζ κα 

απμηηήζεζ ζηαεενέξ δζαζηάζεζξ. Σμ πζεακυηενμ είκαζ, εάκ αθήζμοιε ηδκ πυνηα πςνίξ 

ηαιία πνμζηαζία (πςνίξ θζκίνζζια), υηζ εα έπμοιε ιζα ιεηααμθή ηςκ δζαζηάζεςκ ηαηά 5-

10mm. Ζ ιεηααμθή αοηή, εα είκαζ αηυιδ ιζηνυηενδ, εάκ μζ επζθάκεζεξ ημο λφθμο έπμοκ 

πανάθθδθα κενά (αηηζκζηή ημιή), ζπεδυκ ημ ιζζυ ηδξ ιεηααμθήξ, πμο εα πάεαζκε ημ ίδζμ 

λφθμ ιε υπζ πανάθθδθα κενά (εθαπημιεκζηή ημιή). Αοηυ υιςξ δεκ βίκεηαζ, βζαηί ηα 

ημοθχιαηα οθίζηακηαζ ααθή ιε ζοκηδνδηζηά έθαζα, αενκίηζα ή νζπμθίκεξ, πμο ιμκχκμοκ 

ημ λφθμ απυ ημ πενζαάθθμκ, δδθ. ειπμδίγμοκ ή πενζμνίγμοκ ηδκ αολμιείςζδ ηδξ οβναζίαξ 

ημο λφθμο ιε ηδκ ιεηααμθή ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. οκεπχξ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ, υηζ 

έπμοιε λδνάκεζ ημ λφθμ ανπζηά ζημ 8-10%, ημ ιέβεεμξ ηδξ ιεηααμθήξ ηςκ δζαζηάζεςκ 

ελανηάηαζ απμηθεζζηζηά απυ ηδ ιέεμδμ θζκζνίζιαημξ. Δίκαζ επίζδξ βεβμκυξ, υηζ δ παθζά 

ιέεμδμξ ααθήξ ηςκ ημοθςιάηςκ ιε νζπμθίκεξ πανείπακ ηαθφηενδ πνμζηαζία ζηδκ 

ηαηαζηεοή, απυ υηζ πμθθά απυ ηα ζφβπνμκα οθζηά πνμζηαζίαξ ηαζ επζηάθορδξ ηςκ 

ημοθςιάηςκ, υηακ αοηά δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζςζηά. Καζ αοηυ δζυηζ δ ζοιπίεζδ ημο 

ηυζημοξ επζαάθθεζ ηδκ βνήβμνδ δζαδζηαζία θζκζνίζιαημξ. 

 

3.5.3. Πξνβιήκαηα ησλ μύιηλσλ θαηαζθεπώλ 

Θα ιπμνμφζαιε, κα εκημπίζμοιε δφμ ηαηδβμνίεξ πνμαθδιάηςκ, πμο ζπεηίγμκηαζ 

ιε ηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ζημ ιεζμβεζαηυ πενζαάθθμκ:  

ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία έπμοιε ηα πνμαθήιαηα, πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδ θφζδ 

ηδξ πνχηδξ φθδξ ηαζ εζδζηυηενα: 
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 Σμ πνυαθδια ηδξ οβνμζημπζηυηδηαξ ημο λφθμο ηαζ ηδξ νίηκςζδξ – δζυβηςζδξ πμο 

αημθμοεεί ηδκ απμαμθή ηαζ πνυζθδρδ οβναζίαξ ηαζ ιάθζζηα ζε δζαθμνεηζηά ιεβέεδ 

πνμξ ηζξ δζάθμνεξ ηαηεοεφκζεζξ. Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο λφθμο 

είκαζ, υηζ πνμηαθμφκηαζ ιεηααμθέξ ηςκ δζαζηάζεςκ πάπμοξ, πθάημοξ, ιήημοξ ηςκ 

επζιένμοξ ζημζπείςκ ζε δζαθμνεηζηά πμζμζηά, πμο ιε ηδ ζεζνά ημοξ οπμααειίγμοκ ηζξ 

ηαηαζηεοέξ.   

 Σμ πνυαθδια ηδξ πνμζαμθήξ ημο λφθμο απυ ιφηδηεξ, πμο πνμηαθμφκ ζήρδ ή 

ιεηαπνςιαηζζιυ ηαζ απυ έκημια πμο ζαναηχκμοκ ηζξ ηαηαζηεοέξ ηαζ ηζξ 

οπμααειίγμοκ.  

 διακηζηυ πνυαθδια είκαζ επίζδξ δ δοζημθία ημο λφθμο ςξ οθζημφ. Γζα κα ημ 

πνδζζιμπμζήζεζ ηακείξ ζςζηά, πνέπεζ, κα ημ βκςνίγεζ ηαθά. Γεκ είκαζ θίβα ηα λφθα  

ηαζ ηα πνμσυκηα λφθμο, πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Σμ ηαεέκα έπεζ ηζξ ζδζαζηενυηδηέξ ημο 

ηαζ απαζηεί δζαθμνεηζηυ πεζνζζιυ ηαηενβαζίαξ, ζοκηήνδζδξ, ααθήξ. Ωζηυζμ, δ 

εθανιμβή ηδξ πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ ζηδκ ηαηενβαζία ημο λφθμο ελαζθαθίγεζ 

πθήνδ εθανιμβή, ζηεβακυηδηα ηαζ ιδπακζηή ακημπή ζε ηαηαπμκήζεζξ.   

 

ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία έπμοιε ηα πνμαθήιαηα, πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ημ 

ιεζμβεζαηυ ηθίια, ημ μπμίμ ιεηααάθθεηαζ απυ πενζμπή ζε πενζμπή, αθθά ηαζ ζημκ ίδζμ 

ηυπμ πνμκζηά θαιαάκμοκ πχνα απυημιεξ ιεηααμθέξ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ ιε ανμπή, αένα, 

ήθζμ αηυιδ ηαζ ηδκ ίδζα διένα. Οζ πανάβμκηεξ οπμαάειζζδξ αθθάγμοκ επίζδξ ζηζξ 

ηαηαζηεοέξ, πμο εηηίεεκηαζ ζε παναεαθάζζζμ πενζαάθθμκ. Ζ εαθάζζζα αφνα οπμααειίγεζ 

ηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ιε ηδκ ορδθή οβναζία ηαζ ηα άθαηα πμο πενζέπεζ. Οζ ηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ ζηδκ Δθθάδα είκαζ πζμ δφζημθεξ απυ αοηέξ, πμο επζηναημφκ ζηδκ Κεκηνζηή ηαζ 

Βυνεζα Δονχπδ ζε υηζ αθμνά ηδκ οπμαάειζζδ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηδκ βήνακζδ 

ημο λφθμο. 

θα αοηά ηα πνμαθήιαηα απαζημφκ εζδζημφξ πεζνζζιμφξ ηαζ ηεπκμθμβίεξ, ηυζμ ζηδκ 

ηαηενβαζία, υζμ ηαζ ζημ θζκίνζζια, αθθά ηαζ ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ ηςκ 

ηαημζηζχκ.      
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3.5.4. Ζ εθαξκνδόκελε ηερλνινγία ζηελ Διιάδα 

Ο ηθάδμξ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ζηδ πχνα ιαξ είκαζ δναζηήνζμξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυξ πανά ημκ αεέιζημ ακηαβςκζζιυ, πμο δέπεηαζ απυ ηα μνβακςιέκα 

ζοιθένμκηα ηςκ ακηαβςκζζηζηχκ οθζηχκ αθμοιζκίμο, ιεηάθθμο ηαζ πθαζηζηχκ. πςξ 

είπαιε υιςξ, μζ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ηαθφπημοκ ιυκμ ημ 15% ηδξ ζοκμθζηήξ παναβςβήξ 

ζηδ πχνα ιαξ. Σμ θαζκυιεκμ αοηυ είκαζ ηονίςξ απμηέθεζια αεέιζημο ακηαβςκζζιμφ απυ 

ηδκ πθεονά ηςκ ιεβάθςκ εηαζνεζχκ αθμοιζκίμο ηαζ ιεηάθθμο, αθθά μθείθεηαζ ζε ηάπμζμ 

πμζμζηυ ηαζ ζε ζθάθιαηα ζημ θζκίνζζια, πμο βίκμκηακ ηονίςξ ζημ πανεθευκ, αθθά ιέπνζ 

έκα πμζμζηυ βίκμκηαζ ηαζ ζήιενα.  

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ανηεημί ηαηαζηεοαζηέξ παναδίδμοκ ηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ 

ηαηενβαζιέκεξ ιε πμθφ ηαθυ ηνυπμ ηαζ ιε άνζζημ οθζηυ, αθθά ιέπνζ ημ ζηάδζμ ηδξ 

θείακζδξ, δδθ. πςνίξ ηδκ πνμθδπηζηή ηεθζηή ζοκηήνδζδ ηαζ ααθή. Αοηυ είκαζ ιεβάθμ 

θάεμξ βζα ημοξ αηυθμοεμοξ θυβμοξ: 

Σμ αηεθέξ θζκίνζζια ημο λφθμο έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ ηςκ 

ιεζμκεηηδιάηςκ ημο λφθμο ςξ οβνμζημπζημφ ηαζ ακζζυηνμπμο οθζημφ, δδθ. ζημ πανάεονμ 

ηαζ ηδκ ελςηενζηή πυνηα ιε ηαηυ θζκίνζζια, ιεηά απυ θίβα πνυκζα ζπάεζ ημ οθζηυ 

επζηάθορδξ (ααθήξ), ημ λφθμ πνμζθαιαάκεζ οβναζία ηαζ ζζβά-ζζβά ιεηαπνςιαηίγεηαζ 

(ζημοναίκεζ ημπζηά), δζμβηχκεηαζ ηαζ νζηκχκεηαζ, ζαπίγεζ ηαζ οπμααειίγεηαζ, ζθίββεζ 

(ζθδκχκεζ) ημ πεζιχκα ηαζ παθανχκεζ ημ ηαθμηαίνζ. Αοηυξ είκαζ έκαξ θυβμξ, βζα ημκ μπμίμ 

ηάπμζμζ ηαηακαθςηέξ πνμηζιμφκ ημ ημφθςια αθμοιζκίμο απυ ημ λφθζκμ, πανυηζ 

βκςνίγμοκ, υηζ ημ λφθμ είκαζ αζμθμβζηυ οθζηυ, εενιμιμκςηζηυ ηαζ οπενέπεζ αζζεδηζηά. 

Αοηυ ημ δεδμιέκμ εηιεηαθθεφεηαζ ηαζ δ ακηαβςκζζηζηή δζαθήιζζδ απυ ηδκ πθεονά ημο 

αθμοιζκίμο. Ζ ζςζηή πνμζέββζζδ είκαζ, υηζ ημ λφθμ πνέπεζ, κα θεφβεζ απυ ημ ενβμζηάζζμ 

παναβςβήξ πθήνςξ έημζιμ, ζοκηδνδιέκμ ηαζ ααιιέκμ ηαζ ιε εββφδζδ 10εημφξ δζάνηεζαξ, 

υπςξ ακαθφεηαζ ζηδ ζοκέπεζα. Πμθθέξ μνβακςιέκεξ ιμκάδεξ έπμοκ ηενδίζεζ ηδκ αβμνά 

πανάβμκηαξ ζςζηέξ ηαζ εββοδιέκεξ ηαηαζηεοέξ, βζαηί αημθμοεμφκ ηδ ζςζηή ηεπκμθμβία 

ηαηενβαζίαξ, ζοκηήνδζδξ ηαζ ααθήξ, δ μπμία πμθφ πενζθδπηζηά έπεζ ςξ ελήξ: 

 Γίκεηαζ επζθμβή ηςκ ηαηάθθδθςκ λφθςκ βζα ελςηενζηέξ ηαηαζηεοέξ, υπςξ Ηroko, 

Meranti, Niangon, δνοξ, πεφημ. Σμ λφθμ επζθέβεηαζ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηά ημο, 

λδναίκεηαζ ιε ηεπκδηυ ηνυπμ ζημ 8 έςξ 10% ηαζ ιεηαηνέπεηαζ ζε ηνζημθθδηυ ιε 

πνήζδ ηυθθαξ ελςηενζηχκ εθανιμβχκ.  
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 Αημθμοεείηαζ δ βκςζηή ζφβπνμκδ δζαδζηαζία ηαηενβαζίαξ ιε πνήζδ ιδπακδιάηςκ 

αηνζαείαξ ιε ηζξ ζςζηέξ ζοκδέζεζξ, δζπθέξ παημφνεξ ηθπ. 

 Αημθμοεεί ζοκανιμθυβδζδ ηαζ θείακζδ. Σέθμξ, εθανιυγεηαζ δ ζοκηήνδζδ ηαζ 

ααθή (εθανιμβή επζηαθφρεςκ) ηονίςξ ιε αηνοθζηά αενκίηζα ελςηενζηήξ πνήζεςξ 

ή αηνοθζηέξ θάηεξ ελςηενζηήξ πνήζεςξ, ζε ηνία ζηάδζα: 

 

Α. Γηα ηα βεξλίθηα (θπξίσο ζηα μύια Iroko, Niangon, δξπ) 

1
μ
 ζηάδζμ: Έβπνςιμ οδνμδζαθοηυ ιοηδημηηυκμ ζοκηδνδηζηυ ειπμηζζιμφ. 

2
μ
 ζηάδζμ: Αζηάνζ αενκζηζμφ ιε ειαάπηζζδ ή ιε πζζηυθζ ααθήξ. Σα ζυημνα ηαζ μζ 

ανιμί ιε πδπάηζα αθείθμκηαζ ιε αθμζθή ζθνάβζζδξ ηςκ πυνςκ.    

3
μ
 ζηάδζμ: Δθανιμβή ημο ηονίςξ οδνμδζαθοημφ αηνοθζημφ αενκζηζμφ, ημ μπμίμ 

είκαζ εθαζηζηυ, ακεεηηζηυ ζηζξ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ ιε δζάθμνα πνυζεεηα, υπςξ 

αθηφδζα, μλείδζα ημο ζζδήνμο βζα πνμζηαζία απυ UV αηηζκμαμθία, ιε πνυζεεηα 

πμθομονεεακζηήξ δζαζπμνάξ ηαζ άθθςκ νδηζκχκ βζα ακημπή ζε πηοπήιαηα ηαζ ζημ 

παθάγζ η.α. Γζα επζπνυζεεηδ πνμζηαζία απυ βναηγμοκζέξ ηαζ πδιζηά ηαζ βζα 

ηαηαζηεοέξ δίπθα ζηδ εάθαζζα ιπμνεί, κα εθανιμζεεί πάκς απυ ημ αηνοθζηυ 

αενκίηζ ηαζ άπνςιμ αενκίηζ πζζημθζμφ δφμ ζοζηαηζηχκ πμθομονεεάκδξ.  

 

 

 

Β. Γηα ηελ αθξπιηθή ιάθα (θπξίσο ζηα μύια πεύθνπ, Meranti) 

1
μ
 ζηάδζμ: Λεοηυ οδνμδζαθοηυ ιοηδημηηυκμ ειπμηζζηζηυ, πμο δνα ηαζ ςξ 

ιμκςηζηυ.  

2
μ
 ζηάδζμ: Αζηάνζ θάηαξ (βειζζηζηυ) αηνοθζηυ οδνμδζαθοηυ πζζημθζμφ, ιε ημ μπμίμ 

ηα κενά ημο λφθμο ηαθφπημκηαζ πθήνςξ. Σμ αζηάνζ ιπμνεί, κα πνςιαηζζηεί.  

3
μ
 ζηάδζμ: Τδνμδζαθοηή αηνοθζηή ηαθοπηζηή θάηα ελςηενζηήξ πνήζεςξ ιε UV 

δνάζδ ζε δζάθμνα πνχιαηα. 

 

Ακ πάιε πίζς ζηδ δεηαεηία ημο ‗60 ημο ‗50 ηαζ πζμ πίζς ζηδκ πενίμδμ ημο 

ιεζμπμθέιμο, ημ ιμκαδζηυ οθζηυ ααθήξ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ήηακ δ ιαδνκπνγηά 

(νζπμθίκδ) ηαζ ημ απμηέθεζια ήηακ ηαθφηενμ. Τπήνπακ μζ ιπμβζαηγήδεξ, πμο βκχνζγακ 

ηαθά ηδκ ηεπκζηή ααθήξ, πμο εκ ζοκημιία ήηακ δ ελήξ: Μεηά ηδ θείακζδ πενκζυηακ έκα ή 

δφμ πένζα θζκέθαζμ, αημθμοεμφζε άθθμ πένζ θζκέθαζμ ζε ιίλδ ιε ζηυκδ ηζίβημο (ζηυκδ 

αθμοιζκίμο), θίβμ δζαθοηζηυ ηαζ πνμζεήηδ θίβμο ζηεβκςηζημφ. Σδκ επυιεκδ ιένα 
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πενκζυηακ δ θεοηή αεθαημφνα ιε πζκέθμ, δ μπμία ηυθθαβε ηαθά ζηδκ επζθάκεζα ημο λφθμο 

θυβς ημο ηζίβημο. Μεηά ημ ζηέβκςια αημθμοεμφζε ζε δφμ πένζα δ ηεθζηή ααθή 

θαδμιπμβζάξ αναζςιέκδξ ιε κέθηζ ζημ επζεοιδηυ πνχια. Ζ ηεπκζηή αοηή είκαζ πμθφ 

απμηεθεζιαηζηή ηαζ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ. Αοηυ απμδεζηκφεηαζ απυ ημ βεβμκυξ, υηζ αηυιδ 

ηαζ ζήιενα ζχγμκηαζ ελςηενζηέξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ, πμο αάθηδηακ ιε ημκ ηνυπμ αοηυ  

πνζκ απυ 40 ηαζ 50 πνυκζα.  

Οζ ιέεμδμζ πμο πενζβνάθδηακ ζοκμπηζηά ηαζ ακαθφμκηαζ ζηζξ θεπημιένεζέξ ημοξ 

απυ ηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ εηαζνείεξ, είκαζ πμθφ ηαθέξ, δμηζιαζιέκεξ, απμηεθεζιαηζηέξ, 

απμηεθμφκ πμνίζιαηα ιαηνχκ ενεοκδηζηχκ εθανιμβχκ. Οζ ιέεμδμζ αοηέξ πανέπμοκ 

απυθοηδ πνμζηαζία, βζα δεηάδεξ πνυκζα. Γεκ ακηζιεηςπίγμοκ υιςξ ηαίνζα ηδκ άιεζδ 

επίδναζδ ηαζνζηχκ θαζκμιέκςκ (ανμπή, ήθζμξ, αέναξ, παθάγζ, πζυκζ), εζδζηά ζε 

παναεαθάζζζεξ ηαηαζηεοέξ. Καζ αοηυ δζυηζ δ επέιααζή ιαξ είκαζ ηονίςξ επζθακεζαηή ηαζ 

ζε ιζηνυ αάεμξ 1-2mm  ιέζα ζημ λφθμ. οκεπχξ, ζηα ζδιεία, πμο δ οβναζία, ημ κενυ ηδξ 

ανμπήξ, ημ πζυκζ παναιέκμοκ ζε ιίλδ ιε ηδ ζηυκδ, ηδκ ηάπκα ηαζ ημοξ δζαθυνμοξ νφπμοξ, 

υπςξ ζηζξ ηνααένζεξ, ζηζξ εβηάνζζεξ ημιέξ (ηα άηνα), ζηα πδπάηζα, ημοξ κηαιπθάδεξ, εηεί 

ηα πνάβιαηα δοζημθεφμοκ, δζυηζ ιεηά απυ 5-6 πνυκζα ημ θζθι ηδξ επζηάθορδξ εα ζπάζεζ 

ηαζ ημ λφθμ ημπζηά εα εηηεεεί ζε επαθή ιε ηδ ανμπή ηαζ ημκ αένα. ημ ζδιείμ αοηυ, εάκ 

δεκ επέιαμοιε ιε ζοκηήνδζδ ηδξ ελςηενζηήξ ηαηαζηεοήξ, ανπίγεζ δ ζηαδζαηή οπμαάειζζδ 

ιε ιεηαπνςιαηζζιυ, δζυβηςζδ – νίηκςζδ ηαζ ιεηά απυ πμθθά πνυκζα ναβάδςζδ, ζήρδ. 

Πμφ ανίζηεηαζ δ θφζδ; 

Δδχ πνμηείκεηαζ εζδζηυξ πεζνζζιυξ ζηα λφθζκα ημοθχιαηα ιεηά ηδκ ηεθζηή 

ηαηενβαζία ιμνθμπμίδζδξ, ιε ειπμηζζιυ εθαίςκ ηαζ ζοκηδνδηζηχκ λφθμο ζε ιεβαθφηενμ 

αάεμξ 5 ηαζ 10mm πνζκ ηδκ εθανιμβή ηςκ επζηαθφρεςκ αενκζηζχκ ή θάηαξ ή νζπμθίκδξ. 

Μζα ηέημζα δζαδζηαζία απαζηεί εζδζηή εβηαηάζηαζδ εαθάιμο ή ηοθίκδνμο ιέζα, ζηδκ 

μπμία ημπμεεηείηαζ δ ηαηαζηεοή αιέζςξ ιεηά ηδ ζοκανιμθυβδζδ ηαζ θείακζδ. Σμ 

πνυβναιια ειπμηζζιμφ βίκεηαζ ιε ηαηάθθδθμ ζοκδοαζιυ ηεκμφ ηαζ πίεζδξ ηαζ 

εενιμηναζίαξ, ακάθμβα ιε ημ επζδζςηυιεκμ αάεμξ ειπμηζζιμφ, ηδ ζοβηνάηδζδ ημο 

ειπμηζζηζημφ ηαζ ημ είδμξ ημο λφθμο. Μεηά απυ ημκ ειπμηζζιυ ιε έθαζα αημθμοεμφκ ημ 2μ 

ηαζ 3μ ζηάδζμ πμο πενζβνάραιε παναπάκς, ιε ηδ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ πνμβνάιιαημξ 

ρεηαζιμφ πάθζ ζε πενζαάθθμκ ηεκμφ ζε εζδζηή εβηαηάζηαζδ. Ζ εθανιμβή ημο 2μο ηαζ 3μο 

ζηαδίμο επζηαθφρεςκ απαζηεί εζδζηυ πεζνζζιυ πνυζεεηςκ βζα ηδκ επζηοπή ζοβηυθθδζδ ηςκ 

οθζηχκ επζηάθορδξ (αενκίηζ, θάηα) ιε ημ οπμηείιεκμ ειπμηζζιέκμ ιε θάδζα λφθμ.  
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3.6. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα μύιηλα ζπίηηα  

3.6.1. Πξνζηαζία ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο 

Ζ ακημπή ηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο λφθμο ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ είκαζ 

πνμαθέρζιεξ. ε ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ, πμο έπμοκ βίκεζ ζε δζάθμνεξ πχνεξ, υπςξ 

Αιενζηή, Αββθία, Αοζηνία ηζ άθθεξ, ηαεχξ ηαζ ένεοκεξ πμο έβζκακ ζε ηαιέκα ζπίηζα, έπεζ 

απμδεζπεεί, υηζ ημ λφθμ είκαζ δφζημθμ, κα ακαθθεβεί, δδθαδή πνεζάγεηαζ πμθφ ιεβάθδ 

εζηία θςηζάξ βζα παναηεηαιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ιε πνμτπυεεζδ, υηζ οπάνπεζ ανηεηυ 

μλοβυκμ βζα ηδκ ηαφζδ. Υςνίξ ηδκ πανμοζία πδβήξ θθμβχκ ή ηάπμζα παναηεηαιέκδ 

πνμεένιακζδ, ημ λφθμ δεκ ιπμνεί, κα ακαθθεβεί αοηυκμια πανά ιυκμκ, ακ θεάζεζ ζε 

εενιμηναζίεξ 450°C - 500°C, εενιμηναζία, πμο μ πάθοααξ πάκεζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

απυ ηδκ ακημπή ημο. Σμ ιπεηυκ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ εενιυηδηαξ πάκεζ ηδκ ακημπή ημο, 

αθθά ηαζ ηα ζίδενα ιέζα ημο πάκμοκ ηδκ ακημπή ημοξ, δζαζηέθθμκηαζ, νδβιαηχκμοκ ημ 

ιπεηυκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοζηέθθμκηαζ ιε απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία ηεκχκ ιεηαλφ 

ιπεηυκ ηαζ ζίδενμο. οκεπχξ ημ απμηέθεζια είκαζ δ ηαηάννεοζδ ή δ αηαηαθθδθυηδηα ηδξ 

ηαηαζηεοήξ βζα πεναζηένς πνήζδ. ηακ ημ λφθμ ακαθθεβεί, ηαίβεηαζ ανβά ιε ηαπφηδηα 

απακενάηςζδξ 0,67 ημο πζθζμζημφ ακά θεπηυ, πςνίξ κα πάκεζ ηδκ ακημπή ημο απυημια ηαζ 

βνήβμνα, υπςξ ζοιααίκεζ ιε ημ πάθοαα, αθθά ανβά ζηαδζαηά ακάθμβα ιε ηδ ιείςζδ ηδξ 

δζαημιήξ ημο ηαζ ηαεχξ είκαζ ηαηυξ αβςβυξ ηδξ εενιυηδηαξ, μζ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ, δίπθα 

ζηζξ εζηίεξ θςηζάξ, παναιέκμοκ ακαθθμίςηεξ δζαηδνχκηαξ ηζξ ακημπέξ ημοξ. Αλζμζδιείςημ 

είκαζ ημ βεβμκυξ, υηζ ζημ λφθμ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ αολάκεηαζ ηαζ δ ακημπή 

ημο θυβς ηδξ ιεζχζεςξ ηδξ εζςηενζηήξ οβναζίαξ ημο. Δπίζδξ, ζδιακηζηυ είκαζ υηζ, υηακ 

εηθείρμοκ ελςηενζηά πδβέξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ, δ ηαφζδ αοημπενζμνίγεηαζ. Δζδζηέξ 

επαθείρεζξ ημο λφθμο ιε ειπμηζζηζηά οθζηά ιπμνμφκ, κα αολήζμοκ αηυια πενζζζυηενμ 

ηδκ ακημπή ημο ζηδ θςηζά. Σμ ζοιπέναζια είκαζ, υηζ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ, ιία λφθζκδ 

ηαηαζηεοή, εα δζαηδνεί ηδκ ακημπή ηδξ ακάθμβα ιε ημ πάπμξ ημο ηάεε λφθμο, πμο έπεζ 

παναιείκεζ άηαοημ, ζοκεπχξ ιε ιία θείακζδ ηςκ ηαιέκςκ επζθακεζχκ ή ακηζηαηάζηαζδ 

ηςκ ηαιέκςκ λφθςκ, δ ηαημζηία ιπμνεί, κα ζοκεπίζεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ πςνίξ ηακέκα 

πνυαθδια. 
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3.6.2. Αληηζεηζκηθή πξνζηαζία 

Ζ επζθμβή λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ, πμο ηάκμοκ μζ ηαηελμπήκ ζεζζιμβεκείξ πχνεξ π.π. 

Ηαπςκία, απμηεθεί απυδεζλδ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ ηςκ λφθζκςκ ζπζηζχκ ζηδ ζοιπενζθμνά 

ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζεζζιμφ ηαζ ζηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ, πμο 

πνμηφπημοκ απυ αοημφξ. Σμ πμθφ ιζηνυ αάνμξ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ζε ζοκδοαζιυ ιε 

ημκ ορδθυ ααειυ εθαζηζηυηδηάξ ημοξ έπεζ ςξ απμηέθεζια, κα ηάκεζ πζμ ήπζα ηα δοκαιζηά 

ηδξ ηαθάκηςζδξ ημο ηηζνίμο, ζοκεπχξ είκαζ πάνα πμθφ δφζημθμ, κα ηαηαννεφζμοκ. Ο 

ηεθεοηαίμξ αθθά ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ, πμο πνέπεζ, κα ζοκοπμθμβζζηεί, είκαζ, υηζ ζε 

πενίπηςζδ ηαηάννεοζδξ λφθζκμο ζπζηζμφ, ημ λφθμ απμδεζηκφεηαζ αζθαθέζηενμ οθζηυ, 

επεζδή είκαζ εθαθνφηενμ απυ μπμζμδήπμηε άθθμ. 

 

3.6.3. Θεκειίσζε θαη ζηαηηθή 

Ζ αθθδθμοπία ηδξ ζηήνζλδξ εκυξ μζημδμιήιαημξ είκαζ μζ πθάηεξ, πμο ζηδνίγμκηαζ 

ζηα δμηάνζα ηαζ ηα δμηάνζα ιε ηδ ζεζνά ημοξ ζηζξ ημθχκεξ. Σμ λφθζκμ ζπίηζ αημθμοεεί ηδκ 

ίδζα ζηαηζηή θμβζηή ιε ηδ δζαθμνά, υηζ υθα ηα ζημζπεία είκαζ λφθζκα. Ζ εειεθίςζδ ηςκ 

λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ είκαζ απυ μπθζζιέκμ ζηονυδεια (επεκδοιέκμ ιε πέηνα, ειθακή 

ημφαθα) ή θζεμδμιή ή μπμζμδήπμηε άθθμ απμδεηηυ οθζηυ. Σμ αάνμξ ηςκ λφθζκςκ 

ηαημζηζχκ είκαζ πμθφ ιζηνυηενμ απυ υηζ ιζαξ ζοιααηζηήξ ηαηαζηεοήξ, βζ' αοηυ ηαζ δεκ 

απαζηείηαζ ζδζαίηενα εκζζποιέκδ εειεθίςζδ αηυια ηαζ ζε αζεεκή εδάθδ. Δπίζδξ, οπάνπεζ 

δ δοκαηυηδηα ηαηαζηεοήξ αάζεςξ ιε οπυβεζμ ζφιθςκα πάκηα ιε ηδκ μζημδμιζηή άδεζα. 

ζμκ αθμνά ζηδ ζηαηζηή ηςκ λφθζκςκ ηαημζηζχκ, ηζξ ακημπέξ ζε αάνμξ ηςκ ημιιαηζχκ, 

πμο αζημφκηαζ ζε αοηέξ, υπςξ δ ακειμπίεζδ ηαζ αάνμξ πζμκζμφ, εθέβπμκηαζ απυ εζδζηυ 

ζηαηζηυ πνυβναιια ζε Ζ/Τ ιε απμηέθεζια ηδκ απυθοηδ αζθάθεζα. 
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3.6.4. Θεξκνκόλσζε 

Ζ εενιμιυκςζδ εκυξ ζπζηζμφ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ εενιμπςνδηζηυηδηα ηςκ οθζηχκ 

ηαηαζηεοήξ ημο, δδθαδή απυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ εενιυηδηαξ, πμο πνέπεζ, κα 

απμννμθήζμοκ ηα οθζηά αοηά, βζα κα ανπίζεζ ιεηά, κα εενιαίκεηαζ ηαζ μ εζςηενζηυξ 

πχνμξ. Σμ λφθμ έπεζ ιζηνή εενιμπςνδηζηυηδηα, ςξ οθζηυ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζοιααηζηά 

οθζηά, υπςξ ιπεηυκ ηαζ πέηνα, πμο έπμοκ ιεβάθδ εενιμπςνδηζηυηδηα, ημ μπμίμ ζδιαίκεζ 

υηζ ημ λφθζκμ ζπίηζ εενιαίκεηαζ πμθφ πζμ βνήβμνα. Π.π. έκα λφθζκμ ζπίηζ 100m² πενίπμο εα 

ένεεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ζηδκ επζεοιδηή εενιμηναζία ηςκ 22°C ιε ελςηενζηή 

εενιμηναζία 0...5°C ζε δζάζηδια 2 ςνχκ πενίπμο ζε ακηίεεζδ ιε ημ ιπεηυκ ηαζ ηδ πέηνα, 

πμο πνεζάγμκηαζ πενίπμο 24 χνεξ. Σμ λφθμ είκαζ 9 θμνέξ πενζζζυηενμ ιμκςηζηυ απυ ημ 

ιπεηυκ, 700 θμνέξ απυ ημκ ζίδδνμ ηαζ 2.000 θμνέξ απυ ημ αθμοιίκζμ. Σμ λφθμ είκαζ ημ 

ηαθφηενμ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ θυβς ηδξ οθήξ ημο, επεζδή απμηεθείηαζ απυ πμθθά ζκχδδ 

ηφηηανα, πμο πενζηθείμοκ ιεηαλφ ημοξ ιζηνέξ πμζυηδηεξ αηίκδημο αένα. ε ένεοκεξ έπεζ 

απμδεζπεεί, υηζ ηα ζπίηζα ιε ημνιμφξ δέκδνςκ έπμοκ 24 έςξ 46% θζβυηενδ ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ βζα εένιακζδ. Καηά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ δ ηαθή εενιμιυκςζδ ημο λφθμο 

θεζημονβεί ακηζζηνυθςξ ιε απμηέθεζια ηδκ δνμζζά. Ζ ηαηαζηεοή ηδξ ζηεπήξ, δ μπμία 

είκαζ αενζγυιεκδ ηαζ ιε ιεβάθμ πάπμξ ιμκςηζημφ οθζημφ 100...190mm, αμδεά ζηδκ 

ελαζθάθζζδ γέζηδξ ημ πεζιχκα ηαζ δνμζζάξ ημ ηαθμηαίνζ. Δπίζδξ, μζ ηαηαζηεοέξ ζηήνζλδξ 

ηςκ εκδζάιεζςκ μνυθςκ αθθά ηαζ ημο ζζμβείμο ιμκχκμκηαζ ιε ηα ίδζα οθζηά. Σα 

εενιακηζηά ζχιαηα, πμο πνμηείκμκηαζ, είκαζ μζ εενιμπμιπμί. 

 

3.6.5. Ζρνκόλσζε 

Ο ιζηνυηενμξ ημνιυξ ιε πάπμξ 95x170mm, πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ ηαημζηίεξ, 

έπεζ δπμιυκςζδ 35db. ζμ αολάκμοιε ημ πάπμξ ημο ημνιμφ π.π. 120x170mm, 

135x170mm, η.θ.π. αολάκεηαζ ηαζ δ δπμιυκςζδ, πμο ιπμνεί, κα οπενηαθφρεζ απαζηήζεζξ 

λεκμδμπείςκ ηαζ ηαηαθοιάηςκ, πμο δ δπμιυκςζδ πνέπεζ, κα είκαζ 39...60db ακάθμβα ηδξ 

θφζδξ ηςκ πχνςκ, πμο πενζηθείεζ μ ημίπμξ. Οζ ηαηαζηεοέξ ζηήνζλδξ ηςκ εκδζάιεζςκ 

μνυθςκ, ιε ακάθμβδ ιυκςζδ πενζμνίγμοκ ηδκ ιεηάδμζδ ηςκ ήπςκ, πμο βίκμκηαζ ζηζξ 

επζθάκεζεξ ηςκ παηςιάηςκ. Σα πανάεονα ηαζ μζ πυνηεξ έπμοκ δπμιυκςζδ 38db (δζπθά 

ηγάιζα, αενμζηεβή). ε πενίπηςζδ, πμο εέθμοιε, κα αολήζμοιε ηαζ άθθμ ηδκ δπμιυκςζδ 
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ζε έκα πχνμ, ημ επζηοβπάκμοιε ιε ηδκ εθανιμβή ιυκςζδξ ζηδκ ημζπμπμζία ηαζ πάκεθ ίδζαξ 

ειθάκζζδξ ιε ημοξ ημνιμφξ. 

 

3.6.6. πληήξεζε 

Οζ ημνιμί ηδξ ημζπμπμζίαξ ειπμηίγμκηαζ ιε εζδζηά πδιζηά, αηίκδοκα βζα ημκ 

άκενςπμ πμο ζημπυ έπμοκ ηδκ πνμζηαζία ημοξ απυ ημοξ ιφηδηεξ, έκημια η.α. Σα 

οπυθμζπα ηιήιαηα ημο ζπζηζμφ ειπμηίγμκηαζ ιε ακάθμβμ πνμζηαηεοηζηυ οβνυ. Ανβυηενα, 

ιε ηδκ απμπενάηςζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ πενκάιε ημ ζπίηζ ιε εζδζηυ αενκίηζ ειπμηζζιμφ 

εζςηενζηήξ-ελςηενζηήξ πνήζδξ ελςηενζηά, αθθά ηαζ εζςηενζηά, ακ ημ επζεοιμφιε. Αοηή 

είκαζ δ ιυκδ πνμζηαζία, πμο πνεζάγμκηαζ ηα λφθζκα ζπίηζα. Σα αενκίηζα αοηά ιε ηδκ 

πάνμδμ ημο πνυκμο απμννμθμφκηαζ απυ ημ λφθμ, ιε απμηέθεζια ιεηά απυ ηνία έςξ εθηά 

πνυκζα, (ακάθμβα ιε ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ), πμο εα πνεζαζηεί έκα πέναζια ιυκμ 

ελςηενζηά βζα ζοκηήνδζδ, δεκ πνεζάγεηαζ, κα λφζμοιε ηζξ επζθάκεζεξ, αθθά ημ πενκάιε 

πςνίξ πνμενβαζία ιε πζκέθμ ή μπμζμδήπμηε άθθμ ηνυπμ. Σα αενκίηζα αοηά δζαηίεεκηαζ ζε 

δζάθμνμοξ πνςιαηζζιμφξ υπςξ απυπνςζδ υνεβημκ, ηανοδζάξ η.θ.π. διακηζηυ είκαζ, υηζ 

ηα αενκίηζα αοηά είκαζ απμθφηςξ θζθζηά πνμξ ημκ άκενςπμ. Σα αενκίηζα ηνμφζηαξ 

απαβμνεφμκηαζ. Ζ αενζγυιεκδ ηαζ ακαπκέμοζα ηαηαζηεοή ηδξ ζηεπήξ είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηή βζα ηδ ιαηνμαζυηδηα ημο λφθζκμο ζπζηζμφ, επεζδή αθήκεζ ημοξ οδναηιμφξ πμο 

δδιζμονβμφκηαζ ζημ εζςηενζηυ κα αβμοκ έλς. ε παναεαθάζζζεξ πενζμπέξ ιε ηδ πνήζδ 

ζζπονχκ ειπμηζζηζηχκ οθζηχκ ιπμνμφιε, κα πνμζηαηεφζμοιε ημ λφθζκμ ζπίηζ 

απμηεθεζιαηζηά, πςνίξ κα επδνεαζηεί δ ακεεηηζηυηδηά ημο. 

 

3.6.7. πλδπαζκόο πιηθώλ 

Δίκαζ δοκαηυ κα ζοκδοαζημφκ δζαθμνεηζηά δμιζηά οθζηά ζε ιζα λφθζκδ ηαηαζηεοή 

πένακ ηδξ δεδμιέκδξ πνήζδξ ημο λφθμο, υπςξ πέηνα, ημφαθμ, ιπεηυκ η.θ.π. ζφιθςκα ιε 

ηδκ ανπζηεηημκζηή πνυηαζδ. Μπμνμφιε, κα πνδζζιμπμζήζμοιε ηα οθζηά αοηά ιαγί ιε ημ 

λφθμ ζηδκ ελςηενζηή ημζπμπμζία ηαζ ζηδκ εζςηενζηή ημζπμπμζία. 
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3.6.8. Καηαζθεπή 

Ζ ηαηαζηεοή βίκεηαζ ελ‘ μθμηθήνμο απυ ελεζδζηεοιέκα ζοκενβεία. Δπίζδξ, 

ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ εενιακηζηά ζχιαηα, ηγάηζ, είδδ οβζεζκήξ, πθαηάηζα, κημοθάπζα 

ημογίκαξ η.θ.π. Ο πνυκμξ ηαηαζηεοήξ είκαζ πμθφ ιζηνυξ, πενίπμο δφμ ιήκεξ βζα ζπίηζ 

100m² ηαζ ημ ζπίηζ παναδίδεηαζ πνμξ πνήζδ. 

 

3.6.9. Οηθνδνκηθή άδεηα 

Οζ ηαημζηίεξ απυ ημνιμφξ δέκηνςκ εηπθδνχκμοκ υθμοξ ημοξ ηακμκζζιμφξ ηαζ 

πνμδζαβναθέξ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ηδξ Δθθάδαξ. Ζ άδεζα, πμο εηδίδεηαζ, είκαζ ιία 

ηακμκζηή μζημδμιζηή άδεζα ιυκζιδξ ηαηαζηεοήξ, υπςξ ηαζ βζα ηα ζοιααηζηά ηηίνζα. Οζ 

άδεζεξ εηδίδμκηαζ απυ ηδκ ανιυδζα ημπζηή πμθεμδμιζηή οπδνεζία. Ζ έηδμζδ ηδξ άδεζαξ 

βίκεηαζ απυ ελεζδζηεοιέκμ ιδπακζηυ ηδξ εηαζνίαξ, πμο ζοκμδεφεηαζ απυ ηζξ ακάθμβεξ 

ιεθέηεξ, ή απυ ιδπακζηυ ημο πεθάηδ. 

 

3.6.10. Γαλεηνδνηήζεηο - Δπηδνηήζεηο 

Οζ λφθζκεξ ηαημζηίεξ δακεζμδμημφκηαζ απυ υθεξ ηζξ δδιυζζεξ ηαζ ζδζςηζηέξ ηνάπεγεξ 

ιε ζηεβαζηζηά δάκεζα, υπςξ ηαζ ζηζξ ζοιααηζηέξ ηαημζηίεξ. Δπίζδξ, ιπμνμφκ, κα 

επζδμηδεμφκ απυ ακαπηολζαηά πνμβνάιιαηα επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, υπςξ 

ημονζζιμφ η.α. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
:  ΣΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

ΤΝΓΔΖ  

 

Σμ λφθμ είκαζ έκα ηαηελμπήκ ακηζζεζζιζηυ οθζηυ, δζυηζ δ ζοιπενζθμνά ημο ζε 

ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ βζα ημ υνζμ εθαζηζηυηδηαξ ηαζ εναφζεςξ είκαζ άνζζηδ. Δίκαζ 

απμδεδεζβιέκμ, υηζ ημ εθάπζζημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ιίαξ μζηίαξ, ιε ακημπή ζε ζεζζιμφξ 

ηδξ ηάλεςξ ηςκ 6 έςξ 9 νίπηεν ιπμνεί, κα επζηεοπεεί ιυκμ ιε ηδκ επζθμβή ημο λφθμο ςξ 

δμιζημφ οθζημφ, βεβμκυξ πμο απμδεζηκφεζ βζα ιία αηυιδ θμνά ηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ 

ημνιμηαημζηζχκ βζα ημκ Δθθαδζηυ πχνμ. 

Σα λφθζκα ηηίνζα είκαζ δ αζθαθέζηενδ ηαηαζηεοή, πμο ιπμνεί ηακείξ, κα ηφπεζ 

ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ζεζζιμφ. Σμ λφθμ είκαζ εθαζηζηυ ηαζ ηζκείηαζ ιε ηδ δφκαιδ ημο 

ζεζζιμφ. Ακ υκηςξ έκα λφθζκμ ηηίνζμ ηαηαννεφζεζ, δδιζμονβμφκηαζ ιεβάθα ηεκά 

επζαίςζδξ. Δπζπθέμκ, έκα λφθζκμ ηηίνζμ έπεζ θζβυηενδ ζοιποηκςιέκδ ιάγα υηακ 

ηαηαννεφζεζ. Σα ηηίνζα απυ ημφαθα εα ζπάζμοκ ζε πμθθά αημιζηά ημφαθα. Σα ημφαθα 

αοηά εα πνμηαθέζμοκ πμθθμφξ ηναοιαηζζιμφξ, αθθά θζβυηενα πμθημπμζδιέκα πηχιαηα ζε 

ζφβηνζζδ ιε πθάηεξ απυ ιπεηυκ. 

 

4.1. Πώο νξίδεηαη ν ζεηζκόο 

εζζιυξ είκαζ έκα θοζζηυ θαζκυιεκμ, ημ μπμίμ πνμηαθείηαζ απυ λαθκζηή 

απεθεοεένςζδ ιδπακζηήξ εκένβεζαξ απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ βδξ πνμξ ηδκ επζθάκεζά ηδξ, ημ 

μπμίμ εηδδθχκεηαζ ζοκήεςξ πςνίξ ζαθή πνμεζδμπμίδζδ, δεκ ιπμνεί κα απμηναπεί ηαζ 

πανά ηδ ιζηνή πνμκζηή δζάνηεζα ημο ιπμνεί, κα πνμηαθέζεζ ιεβάθεξ οθζηέξ γδιζέξ ζηζξ 

ακενχπζκεξ οπμδμιέξ ιε επαηυθμοεα ζμαανμφξ ηναοιαηζζιμφξ ηαζ απχθεζεξ ακενχπζκςκ 

γςχκ. 

Ο ζεζζιυξ ιπμνεί, κα είκαζ ηαζ απμηέθεζια ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ (υπςξ βζα 

πανάδεζβια ιζαξ οπυβεζαξ πονδκζηήξ δμηζιήξ). Γεκζηά, δ θέλδ "ζεζζιυξ" πενζβνάθεζ ηάεε 

ζεζζιζηυ βεβμκυξ - θοζζηυ θαζκυιεκμ ή απμηέθεζια ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ – πμο 

πανάβεζ ζεζζιζηά ηφιαηα, ηα μπμία δζαδίδμκηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ Γδξ (Δζη. 4.1). 

Οζ πενζζζυηενμζ ζεζζιμί ζπεηίγμκηαζ ιε ημκ ηεηημκζηυ παναηηήνα ηδξ Γδξ ηαζ 

μκμιάγμκηαζ ηεθηνληθνί ζεηζκνί. 
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Εηθ. 4.1. Παγθόζκηνο ράξηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηόηεηαο 1973-2006 (Πεγή: Γεσινγηθό 

Ιλζηηηνύην Αζελώλ). 

 

4.2. Ζ ζεηζκηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

 

Ζ Δθθάδα ηαηέπεζ ηδκ πνχηδ εέζδ ζηδκ Δονχπδ απυ πθεονάξ ζεζζιζηυηδηαξ ηαζ 

ηδκ έηηδ παβημζιίςξ. 

Ζ βεςβναθζηή ηδξ εέζδ ζοιπίπηεζ ιε πενζμπή ημο πθακήηδ ιαξ, υπμο θαιαάκμοκ 

πχνα ιεβάθα βεςηεηημκζηά θαζκυιεκα, υπςξ δ ζφβηθζζδ ηδξ Αθνζηακζηήξ ιε ηδκ Δονς-

αζζαηζηή θζεμζθαζνζηή πθάηα ιε απμηέθεζια ηδ ιεβάθδ ζεζζιζηυηδηα, πμο παναηδνείηαζ 

ζηδ πενζμπή αοηή. 

Σμ ζμαανυηενμ ζεζζιζηυ ζοιαάκ ζηδκ Δθθάδα ηα ηεθεοηαία εηαηυ πνυκζα είκαζ μ 

ζεζζιυξ ιεβέεμοξ 7,2R πμο έβζκε ζηζξ 12 Αοβμφζημο 1953 ζηδκ Κεθαθμκζά. Πνμηάθεζε 

ηενάζηζεξ οθζηέξ ηαηαζηνμθέξ ηονίςξ ζηδκ Κεθαθμκζά, Εάηοκεμ ηαζ Ηεάηδ ιε 

απμηέθεζια κα ζημηςεμφκ 476 άκενςπμζ ηαζ κα ηναοιαηζζημφκ άθθμζ 2.412. ε ζφκμθμ 

33.000 ζπζηζχκ, πμο οπήνπακ ηυηε ζηα κδζζά αοηά, πνμηθήεδηακ 27.659 ηαηαννεφζεζξ, 

ζμαανέξ οθζηέξ γδιζέξ ζε 2.780 ζπίηζα ηαζ εθαθνέξ ζε 2.394 ζπίηζα (Γεςθμβζηυ Ηκζηζημφημ 

Αεδκχκ). 
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Ο ζεζζιυξ εηηυξ απυ ηζξ άιεζεξ επζπηχζεζξ έπεζ ςξ επαηυθμοεα ηδκ εκενβμπμίδζδ 

άθθςκ βεςθμβζηχκ θαζκμιέκςκ, υπςξ δ νεοζημπμίδζδ εδαθχκ, μζ ηαηαπηχζεζξ ανάπςκ, 

μζ ηαημθζζεήζεζξ ηαζ ηα εαθάζζζα ηφιαηα αανφηδηαξ βκςζηά ιε ημκ υνμ ηζνπλάκη ιε 

ελίζμο ζμαανέξ επζπηχζεζξ. 

Σα εαθάζζζα ηφιαηα αανφηδηαξ πνμηαθμφκηαζ απυ ιεβάθμοξ οπμεαθάζζζμοξ 

ζεζζιμφξ. Σμ ζδιακηζηυηενμ ςξ πνμξ ημ φρμξ εαθάζζζμ ηφια αανφηδηαξ, πμο έπεζ 

παναηδνδεεί ζηδκ Δθθάδα ηα ηεθεοηαία πεκήκηα πνυκζα δδιζμονβήεδηε ζηζξ 9 Ημοθίμο 

1956 ζηδ εαθάζζζα πενζμπή ηδξ Αιμνβμφ ιεηά απυ ζεζζιυ ιεβέεμοξ 7,5R. 

Ζ ακαβηαζυηδηα ζφβηνζζδξ εκυξ ζεζζιμφ ιε ηάπμζμ άθθμ ζεζζιζηυ ζοιαάκ ζε 

άθθμ ηυπμ ηαζ πνυκμ, υζμκ αθμνά ζηα παναηηδνζζηζηά ημο ζακ θοζζηυ θαζκυιεκμ ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηά ημο ζηδ θεζημονβία ιζαξ μνβακςιέκδξ ημζκςκίαξ, επέααθθε ηδκ οζμεέηδζδ 

δφμ δζαθμνεηζηχκ θοζζηχκ πμζμηήηςκ, ημο ιεβέεμοξ ηαζ ηδξ έκηαζδξ ακηίζημζπα. 

Σμ ιέβεεμξ εκυξ ζεζζιμφ εηθνάγεηαζ ζε ααειμφξ ηδξ ηθίιαηαξ Richter ηαζ είκαζ δ 

θοζζηή πμζυηδηα, πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημοξ ζεζζιμθυβμοξ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ 

ζεζζιζηήξ εκένβεζαξ, πμο απεθεοεενχκεηαζ ζημ ζδιείμ, υπμο εηδδθχκεηαζ μ ζεζζιυξ 

(Πίκαηαξ 4). 

 

Πίλαθαο 4. Η θιίκαθα Richter θαη νη πξνθαινύκελεο δεκηέο 

 

Ζ έκηαζδ εκυξ ζεζζιμφ εηθνάγεηαζ ιε ειπεζνζηυ ηνυπμ είηε ζε ααειμφξ ηδξ 

ακαεεςνδιέκδξ ηθίιαηαξ Mercalli (MM) ή ζε ααειμφξ ηδξ ηθίιαηαξ Mercalli - Sieberg 

(MKS) ηαζ είκαζ δ θοζζηή πμζυηδηα, πμο δίκεζ ημ ιέηνμ ηςκ απμηεθεζιάηςκ εκυξ ζεζζιμφ 

ζημοξ ακενχπμοξ ηαζ ζηζξ ακενχπζκεξ ηαηαζηεοέξ (Πίκαηαξ 5). 
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Πίλαθαο 5. Η θιίκαθα Mercalli - έληαζε θαη ζπλέπεηεο. 

 

Σμ ακαιεκυιεκμ ηεθζηυ απμηέθεζια ηδξ ζεζζιζηήξ ηίκδζδξ ζε ιζα πενζμπή 

(εάκαημζ, οθζηέξ γδιζέξ η.θ.π) ηαζ δ ακαβηαζυηδηα ζφβηνζζήξ ημο ιε εηείκμ ζε ιζα άθθδ 

πενζμπή, μδήβδζε ημοξ επζζηήιμκεξ ζηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ πμζυηδηαξ, πμο μκμιάγεηαζ 

ζεηζκηθόο θίλδπλνο. 
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Ο ζεζζιζηυξ ηίκδοκμξ ελανηάηαζ απυ ηδ ζεζζιζηή επζηζκδοκυηδηα ηδξ πενζμπήξ ηαζ 

απυ ηδκ ηνςηυηδηα ηςκ ηεπκζηχκ ηαηαζηεοχκ, πμο ανίζημκηαζ ζηδ πενζμπή. Ζ ζεζζιζηή 

επζηζκδοκυηδηα ιζαξ πενζμπήξ εηθνάγεηαζ ιε ιία πμζυηδηα, ημ ιέηνμ ηδξ μπμίαξ είκαζ δ 

ακαιεκυιεκδ έκηαζδ ηδξ ζεζζιζηήξ ηίκδζδξ ζηδκ πενζμπή αοηή, εκχ δ ηνςηυηδηα ηςκ 

ηεπκζηχκ ηαηαζηεοχκ εηθνάγεηαζ ιε ημ ιέηνμ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ ηαηαζηεοχκ (π.π 

πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ, ίδζα πενίμδμ, ημπζηέξ βεςηεπκζηέξ ζοκεήηεξ η.θ.π). 

Κάεε ζεζζιυξ έπεζ ηδ δζηή ημο ηαοηυηδηα, πμο ηδκ πνμζδζμνίγμοκ θοζζηά 

παναηηδνζζηζηά, επαβυιεκα θαζκυιεκα ηαζ επζπηχζεζξ. 

Σα θοζζηά παναηηδνζζηζηά εκυξ ζεζζιμφ είκαζ ημ ιέβεεμξ, ημ ζδιείμ (επίηεκηνμ) 

ηαζ μ πνυκμξ εηδήθςζδξ ημο, ηαεχξ μ ααειυξ πμο έβζκε αζζεδηυξ ζε ημπζηυ επίπεδμ. 

Σμ Γεςδοκαιζηυ Ηκζηζημφημ ημο Δεκζημφ Αζηενμζημπείμο Αεδκχκ δζαεέηεζ δίηηομ 

ζεζζιμβνάθςκ, ημ μπμίμ ηαθφπηεζ υθμ ημκ Δθθαδζηυ πχνμ ηαζ ιπμνεί, κα δχζεζ αλζυπζζηδ 

πθδνμθυνδζδ ζπεηζηά ιε ημ ιέβεεμξ, ημ επίηεκηνμ ηαζ ημ πνυκμ εηδήθςζδξ εκυξ ζεζζιμφ. 

Σα Δνβαζηήνζα εζζιμθμβίαξ ηςκ Πακεπζζηδιίςκ Αεδκχκ, Θεζζαθμκίηδξ ηαζ 

Παηνχκ ηαζ μ Ονβακζζιυξ Ακηζζεζζιζημφ πεδζαζιμφ ηαζ Πνμζηαζίαξ δζαεέημοκ ημπζηά 

δίηηοα ζεζζιμβνάθςκ ιε δοκαηυηδηα αλζυπζζημο πνμζδζμνζζιμφ ηςκ ακςηένς 

παναηηδνζζηζηχκ ζηδ πενίπηςζδ ζεζζιχκ, πμο ανίζημκηαζ βεςβναθζηά ιέζα ζηα εκ θυβς 

δίηηοα. 

 

4.3. εηζκηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηεξίσλ κε μύιηλν ζθειεηό 

Ακηίεεηα ιε υηζ ζοιααίκεζ ιε ημκ ηίκδοκμ ηδξ θςηζάξ ηαζ ηςκ αζμηζηχκ ηαζ 

ααζμηζηχκ παναβυκηςκ, πμο απεζθμφκ ημ λφθμ ςξ δμιζηυ οθζηυ, δ ζεζζιζηή ζοιπενζθμνά 

ημο λφθμο δεκ ελεηάζηδηε ςξ πνυαθδια ιέπνζ ηχνα. 

Ζ πνήζδ λφθζκςκ ζημζπείςκ, βζα κα αεθηζχζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ζοιααηζηχκ 

ηηζνίςκ, πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ πέηνα, πθίεα ηαζ ζμαά, ήηακ εονέςξ δζαδεδμιέκδ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ. 

Ζ πθέμκ βκςζηή πενίπηςζδ είκαζ δ ηαηαζηεοή ζπζηζχκ απυ πέηνα ηαζ λφθμ ζηα 

εθθδκζηά κδζζά. Σα παναδείβιαηα ηςκ ζαπςκζηχκ ηαζ ηζκέγζηςκ λφθζκςκ ηηζνίςκ ιε φρμξ 

ιέπνζ 50m βκςζηά ςξ παγόδεο, είκαζ επίζδξ βκςζηά ζημκ ηαεέκα. Σμ πζμ εκηοπςζζαηυ 

πανάδεζβια ηαθήξ ζοιπενζθμνάξ ημο λφθμο ςξ δμιζηυ οθζηυ είκαζ ζημ ζεζζιυ ηδξ 

Αθάζηαξ ημ 1964 ηαζ ζοβηεηνζιέκα βκςζηή είκαζ δ πενίπηςζδ λφθζκμο ζπζηζμφ πμο 
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ηαηαζηεοάζεδηε δίπθα ζε πφνβμ απυ εκζζποιέκμ ιπεηυκ ζε υνιμ ηδξ Αθάζηαξ. Ο πφνβμξ 

ηαηέννεοζε, εκχ ημ λφθζκμ ζπίηζ πανέιεζκε ακέπαθμ (Σμοθζάημξ, 2000). 

Τπάνπμοκ αέααζα ηαζ ακηίεεηα παναδείβιαηα, υπςξ ηαηαννεφζεζξ λφθζκςκ ηηζνίςκ 

ζημοξ ζεζζιμφξ ημο 1995 ζημ Kobe ηδξ Ηαπςκίαξ ηαζ ημο 1989 ζημ Loma Priesta ηςκ 

ΖΠΑ, πμο, ακ ηαζ εθάπζζηα, δεκ ιπμνμφιε, κα αβκμήζμοιε. 

Ο ζεζζιυξ είκαζ έκα απνυαθεπημ θοζζηυ θαζκυιεκμ ιε έηθοζδ ηενάζηζαξ εκένβεζαξ 

ηαζ δ ακηίζηαζδ ζημ ζεζζιυ είκαζ ημ απμηέθεζια πμθθχκ παναβυκηςκ, πμο ζοκεπζδνμφκ, 

μζ μπμίμζ πνέπεζ, κα ιεθεηχκηαζ ηαζ κα ενεοκχκηαζ. Οζ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ, βζα κα 

ακείζηακηαζ ιε επάνηεζα ζημοξ ζεζζιμφξ ηαζ κα πανέπμοκ αζθάθεζα, πνέπεζ, κα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ αάζεζ ηακυκςκ ηαζ ανπχκ, υζμκ αθμνά ζηδκ επζθμβή ηςκ οθζηχκ, ζηζξ 

δζαζηάζεζξ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ ζημζπείςκ, ζημ είδμξ ηςκ ζοκδέζεςκ ημο ζηεθεημφ ηαζ 

ηδξ εειεθίςζδξ, ζηδ δοκαηυηδηα ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ζοκδοαζιέκδξ πνήζδξ δζαθυνςκ 

οθζηχκ, υπςξ λφθμ ηαζ ιπεηυ, πέηνα, ιέηαθθμ, πθαζηζηυ η.θ.π βζα ημοξ θυβμοξ αοημφξ ηα 

ηεθεοηαία πνυκζα δζελάβεηαζ ένεοκα ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. 

Ζ ηαθή ζεζζιζηή ζοιπενζθμνά ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ έπεζ απμδμεεί ηονίςξ 

ζηδκ ορδθή εζδζηή ακημπή ημο (ιδπακζηή ακημπή/ποηκυηδηα). Ωζηυζμ, ημ λφθμ 

ηαηαζηεοχκ, υηακ έπεζ ζθάθιαηα δμιήξ (νυγμοξ, ζηνερμΐκζα, ναβάδεξ η.α.), επζδεζηκφεζ 

ζοιπενζθμνά εφεναοζημο οθζημφ ηάης απυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ θυνηζζδξ (ηάιρδ, ζπίζδ, 

εθεθηοζιυξ ηάεεηα πνμξ ηζξ ίκεξ). Άνα, μ πανάβςκ ‗‘πμζυηδηα λφθμο‘‘ ζημκ ζηεθεηυ 

ηηζνίμο είκαζ ηαεμνζζηζηυξ. Βαζζηή ηαζ αοζηδνή πνμτπυεεζδ, πμο δζαζθαθίγεζ ηδκ ακημπή 

ηδξ ηαηαζηεοήξ ζε ζεζζιμφξ, είκαζ δ ηήνδζδ ηςκ πνμδζαβναθχκ πμζυηδηαξ ηδξ λοθείαξ 

ζηεθεημφ. 

Ζ ζεζζιζηή δνάζδ ζε έκα λφθζκμ ζηεθεηυ ηηζνίμο απμννμθάηαζ απυ ηζξ ζοκδέζεζξ 

ημο ζηεθεημφ θυβς ηδξ πθαζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ημο λφθμο. Ζ ζοιπενζθμνά αοηή 

μθείθεηαζ ζηδκ μθηζιυηδηα (εοπθαζηυηδηα) ημο λφθμο, βκςζηή ιε ημκ υνμ Ductility ηαζ 

ζηδκ απμννυθδζδ (ακάθςζδ) ηδξ εκένβεζαξ (energy dissipation), πμο επζηοβπάκμκηαζ δζα 

ημο θαζκμιέκμο ηδξ οζηένδζδξ ζηζξ ιδπακζηέξ ζοκδέζεζξ λφθμο-ιεηάθθμο ηαζ δζα ηδξ 

ηνζαήξ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ (Ceccotti, Thelaudersson, 2000). 

Οζ ενεοκδηέξ έπμοκ ηδκ πνυηθδζδ, κα ιεθεηήζμοκ ημοξ πανάβμκηεξ, πμο έπμοκ ςξ 

απμηέθεζια ηδκ πθαζηζηή ζοιπενζθμνά ημο λφθμο ηαζ απμηνέπμοκ ηδ εναφζδ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ζεζζιζηήξ θυνηζζδξ. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ αοηχκ πνέπεζ, κα 

μδδβήζμοκ ζηδ εέζπζζδ πνμδζαβναθχκ (ηςδίηςκ) ιε απθμφξ ηακυκεξ ηαζ θεπημιενείξ 

μδδβίεξ, πμο εα ιπμνεί, κα εθανιμζεμφκ ζηδκ πνάλδ ηαζ κα ηαεζενςεμφκ ζηδκ αβμνά. 
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4.4. πκπεξηθνξά ησλ θαηαζθεπώλ από ειαθξύ μύιηλν ζθειεηό 

(ηύπνπ πιαηθόξκαο) ζε ζεηζκνύο ζηε Β. Ακεξηθή 

Αλζμθμβήεδηε δ ζοιπενζθμνά ηηζνίςκ ιε λφθζκμ ζηεθεηυ ηφπμο πθαηθυνιαξ ζημοξ 

αηυθμοεμοξ πνυζθαημοξ ζεζζιμφξ: 

 Αθάζηα 1964, San Fernando - California 1971, Edgecumbe - New Zealand 

1987, Saguenay, Quebec 1988, Loma Prieta, California 1989 Northridge, 

California 1994 ηαζ Kobe Japan 1995. πμο ήηακ δοκαηυ δ ζοιπενζθμνά 

ηςκ ηηζνίςκ ζοζπεηίζεδηε ιε ηδ ιεηνδεείζα peak horizontal ground 

accelerations = αηναίεξ μνζγυκηζεξ εδαθζηέξ επζηαπφκζεζξ (αηναίεξ 

μνζγυκηζεξ εδαθζηέξ δμκήζεζξ). 

Ζ ιεθέηδ απέδεζλε, υηζ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ηαηαζηεοχκ ηφπμο πθαηθυνιαξ 

δζαθυνςκ επμπχκ, υηακ δέπεδηε ηζξ αηναίεξ μνζγυκηζεξ εδαθζηέξ δμκήζεζξ ηςκ 0,6g ηαζ 

ιεβαθφηενεξ άκηελακ (επέγδζακ) ηζξ δμκήζεζξ πςνίξ ζμαανέξ αθάαεξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ ηαζ 

ιε πμθφ θίβμοξ ηναοιαηζζιμφξ ηαζ εακάημοξ (Πίκαηαξ 6), (Karacabeyli, Erol, Rainer, 

Hans, 2000). 

Έηζζ ημ ηνζηήνζμ ηδξ αζθάθεζαξ γςήξ, ημ μπμίμ είκαζ ακαιθίαμθμ ζημοξ ηχδζηεξ 

ηςκ ηηζνίςκ, είκαζ ζηακμπμζδηζηυ ζε ιεβάθμ ααειυ. Δπζπνμζεέηςξ, πμθθά ζφβπνμκα ζπίηζα 

ιε λφθζκμ ζηεθεηυ άκηελακ ημοξ ζεζζιμφξ πςνίξ ηαιία μναηή αθάαδ. Οζ πμθφ θίβεξ αθάαεξ 

ηαζ ηαηαννεφζεζξ, πμο παναηδνήεδηακ, εα ιπμνμφζε κα απμδμεμφκ ζηα ελήξ αίηζα: 

• έθθεζρδ επανημφξ πθεονζηήξ εκίζποζδξ, 

• αζεεκήξ υνμθμξ ζζμβείμο, 

• ακεπανηήξ ζφκδεζδ ζηδ εειεθίςζδ ημο ζηεθεημφ ηαζ 

• ημ βεβμκυξ υηζ μζ δμκήζεζξ, πμο έθααακ πχνα, ήηακ πνςηυβκςνεξ ηαζ πμθφ 

ιεβαθφηενεξ ηςκ πνμδβμφιεκςκ δμκήζεςκ, πμο είπακ ηαηαβναθεί. 
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Πίλαθαο 6. Δεδνκέλα πξόζθαησλ ζεηζκώλ παγθνζκίσο. 

 

Πεγή: Karacabeyli, Erol, Rainer, J. Hans. 2000. 

 

Απυ ηδκ υθδ ιεθέηδ πνμηφπημοκ ηα αηυθμοεα επζιένμοξ ζοιπενάζιαηα: 

1. Σα ζζυβεζα ζπίηζα ιε λφθζκμ ζηεθεηυ είπακ ηαθή ζοιπενζθμνά βζα ζεζζιμφξ 

ιε αηναία μνζγυκηζα εδαθζηή δυκδζδ 0,6g ηαζ αηυιδ ορδθυηενα εθυζμκ 

δεκ οπήνπακ ηαηαζηεοαζηζηέξ αηέθεζεξ, υπςξ ημίπμζ πςνίξ ζηήνζλδ, 

ακεπανηήξ εκίζποζδ πνμζεδηχκ αενακηχκ ηαζ ηαιζκάδςκ. Ζ ζοιπενζθμνά 

ηςκ ηαημζηζχκ αοηχκ ζε υηζ αθμνά ζηδκ αζθάθεζα γςήξ ηαζ ηδκ αζθάθεζα 

ημο ηηζνίμο είκαζ ζφιθςκδ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ημο μζημδμιζημφ ηακμκζζιμφ. 

2. Μενζηέξ απυ ηζξ ηαημζηίεξ ιε ζζυβεζμ ηαζ υνμθμ απυ λφθζκμ ζηεθεηυ 

οπέζηδζακ ζμαανέξ γδιζέξ ζημ ζεζζιυ ηδξ Καθζθυνκζαξ ιε αηναία 

μνζγυκηζα εδαθζηή δυκδζδ 0,6 έςξ 0,8g. ημ Kobe ηαημζηίεξ ιε ηα ίδζα 

δεδμιέκα ηαηαζηεοήξ είπακ υθεξ ηαθή ζοιπενζθμνά. ηδκ Καθζθυνκζα 

παναηηδνίζεδηακ, κα πθδνμφκ ημ ηνζηήνζμ αζθάθεζαξ γςήξ ζε ιεβάθμ 

ααειυ, εκχ ζημ Kobe πθδνμφκ ημ ηνζηήνζμ ιε εθάπζζηδ (ιδδαιζκή) γδιζά. 

3. ημκ ζεζζιυ ημο Northridge, βζα ηαημζηίεξ ιε ζζυβεζμ ηαζ 2 ή 3 μνυθμοξ ηαζ 

λφθζκμ ζηεθεηυ ημ ηνζηήνζμ αζθάθεζαξ γςήξ εηπθδνχεδηε ζε ιεβάθμ 

ααειυ, βζα ζεζζιμφξ ιε αηναία μνζγυκηζα εδαθζηά δυκδζδ 0,6g ηαζ 

παναπάκς, ιε ελαίνεζδ πμθφ θίβα ηηίνζα ζηα μπμία είπαιε ηαηάννεοζδ ηαζ 

εακάημοξ θυβς αδφκαηδξ ηαηαζηεοήξ ζζμβείμο (Ceccotti, Thelaudersson, 

2000). 
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Ζ μιάδα ηςκ εζδζηχκ επζζηδιυκςκ ηαηαθήβεζ ζηα βεκζηά ζοιπενάζιαηα: 

• Ζ ζεζζιζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ηηζνίςκ ιε ζηεθεηυ ηφπμο πθαηθυνιαξ 

αλζμθμβείηαζ ςξ ηαθή. Δζδζηυηενα αλζμθμβήεδηε δ ζοιπενζθμνά ηςκ 

ηηζνίςκ αοηχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ζεζζιμφ ζηδκ αηναία μνζγυκηζα 

εδαθζηή δυκδζδ (επζηάποκζδ). 

• Πανά ηδκ φπανλδ μνζζιέκςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ αηεθεζχκ ηαζ ηςκ 

απμηοπζχκ πμο πνμηθήεδηακ, ηα ηηίνζα ιε ζηεθεηυ ηφπμο πθαηθυνιαξ 

ειθάκζζακ οπεναμθζηά ηαθή ζοιπενζθμνά, ζε υηζ αθμνά ημ ηνζηήνζμ ηδξ 

αζθάθεζαξ γςήξ. 

• ε έκακ ανζειυ ζεζζιχκ ηα ηηίνζα ιε λφθζκμ ζηεθεηυ άκηελακ εδαθζηέξ 

δμκήζεζξ 0,6g ηαζ ιεβαθφηενεξ πςνίξ ζμαανέξ παναιμνθχζεζξ ηαζ ζοπκά 

πςνίξ ηαιία αθάαδ. 

• μαανή αηέθεζα αδφκαηδξ ηαηαζηεοήξ ζζμβείμο ηαζ ζοκεπυιεκα ημθθδηά 

ζζυβεζα ιε ιεζμημζπία πνμηάθεζε αθάαεξ ζηα ηηίνζα ηαζ ηαηάννεοζδ ιε 

απχθεζα γςήξ (Δζη. 4.2), (Ceccotti, Thelaudersson, 2000). 

 

 

Εηθ. 4.2. Καηνηθία κε ζνβαξή αηέιεηα αδύλαηεο θαηαζθεπήο ηζνγείνπ (San Fernando 

Earthquake, 1971) 
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4.5. εηζκηθή ζπκπεξηθνξά μύιηλσλ θαηαζθεπώλ ζηελ Ηαπσλία 

Ζ Ηαπςκία έπεζ ιαηνά ζζημνία ζε λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ. Σμ παθαζυηενμ οπάνπμκ 

λφθζκμ ηηίνζμ ζημ Horyuji Kondo ηαηαζηεοάζεδηε ημκ 7μ αζ. Πμθθά λφθζκα ηηίνζα 

επέγδζακ ηςκ ζζπονχκ ακέιςκ ηαζ ηςκ ζεζζιχκ επί αζχκεξ. Απυ ηδκ άπμρδ αοηή έπμοκ 

ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ηα ηαηαζηεοαζηζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ηηζνίςκ αοηχκ. 

 

1. Κηίξην Horyuji Kondo 

Πνυηεζηαζ βζα εηηθδζία πμο ηαηαζηεοάζεδηε ημκ 7μ αζ. ηαζ είκαζ ημ παθαζυηενμ 

λφθζκμ ηηήνζμ ζηδκ Ηαπςκία. Σμ ηηίνζμ έπεζ δζπθή μνμθή ηαζ απμηεθείηαζ απυ δφμ 

ηαηαζηεοαζηζηά ιένδ, ηδκ ηεκηνζηή ιμκάδα, ημκ βείζμ ηαζ ημοξ ημίπμοξ πμο πενζαάθθμοκ 

ημκ ηεκηνζηυ ημίπμ (Δζη. 4.3). 

 

Εηθ. 4.3. Ξύιηλε εθθιεζία ηνπ 7νπ αη. κε δηπιή νξνθή ζην Kondo ηεο Ιαπσλίαο. 

 

Σμ ηηίνζμ έπεζ ιήημξ 18,4m ηαζ αάεμξ 15,2m. Ζ ηαηαζηεοή δεκ δζαεέηεζ πθεονζηά 

ζημζπεία ζηήνζλδξ πένακ ηςκ ιεβάθδξ δζαιέηνμο ημθμκχκ ιε ενζβηυ ηαζ ηςκ ημίπςκ απυ 

άνβζθμ. Γεκ οπάνπμοκ μνζγυκηζμζ δμημί πμο ζοκδέμοκ ηζξ ιεβάθεξ ημθυκεξ ηαζ ηα 

μνζγυκηζα ζημζπεία ζηδκ ημνοθή ηςκ ημθμκχκ δεκ θαίκεηαζ κα παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζε 

υηζ αθμνά ηδκ ακηίζηαζδ ηςκ πθεονζηχκ δοκάιεςκ. Τπμηίεεηαζ υηζ ημ ιπθμηάνζζια ηςκ 

ημθμκχκ ακηζζηέηεηαζ ζηζξ πθεονζηέξ θμνηίζεζξ, υπςξ ζοιααίκεζ ζηα πμθφ παθζά ηηίνζα 

(Δζη. 4.4). 
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Εηθ. 4.4 Μαθέηα ηνπ λανύ πνπ δείρλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ μύιηλνπ ζθειεηνύ. 

 

2. Κηίξην Todaiji Daibutsuden 

Σμ ηηίνζμ ιε ημκ ιεβάθμ Βμφδα ηαηαζηεοάζεδηε ανπζηά ημκ 8° αζ. ηδ ζοκέπεζα 

ηάδηε ηαζ ηαηαζηεοάζεδηε εη κέμο ημ 1709. Έπεζ πθάημξ 57m, αάεμξ 50,5m ηαζ φρμξ 

47,5m. Δίκαζ ημ ιεβαθφηενμ οπάνπμκ ζζημνζηυ λφθζκμ ηηίνζμ (Δζη. 4.5). 

Οζ ζοκεπυιεκεξ ιαηνέξ ημθυκεξ πνμζεββίγμοκ ηδκ ημνοθή ημο ηηζνίμο ηαζ 

ζοκδέμκηαζ ιε ηζξ πθεονζηέξ ημθυκεξ ιε μνζγυκηζα ζημζπεία πμο οπμζηδνίγμοκ ημ βείζμ ςξ 

πνμελέπμκηα ηονηά δμηάνζα. ηδκ ακαηαηαζηεοή ημο 18
μο

 αζχκα πνδζζιμπμζήεδηακ 

επζημθθδηέξ δμημί ηαζ ιεηαθθζηέξ ζοκδέζεζξ. 
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Εηθ. 4.5. Todaiji Daibutsuden: Σν κεγαιύηεξν ππάξρνλ ηζηνξηθό μύιηλν θηίξην. 

 

Ζ ιεθέηδ ηςκ ζζημνζηχκ λφθζκςκ ηηζνίςκ δ μπμία βίκεηαζ ζηα πθαίζζα ζοκηήνδζδξ 

ηαζ απμηαηάζηαζδξ ηςκ ηηζνίςκ αοηχκ ιαξ απμηαθφπηεζ πμθθά απυ ηα ιοζηζηά ηαζ ηζξ 

ηεπκζηέξ πμο εθανιυγμκηακ ζε παθαζυηενεξ επμπέξ. 

 

4.6. εηζκηθή ζπκπεξηθνξά μύιηλσλ θαηαζθεπώλ ζηελ Διιάδα 

Ζ Ακαημθζηή Μεζυβεζμξ πανμοζζάγεζ ορδθή ζεζζιζηή δναζηδνζυηδηα ιε 

ηαηαζηνεπηζηά απμηεθέζιαηα βζα πζθζάδεξ πνυκζα. Πμθθέξ ηεπκζηέξ βζα ακηζζεζζιζηέξ 

ηαηαζηεοέξ ηηζνίςκ έπμοκ ακαπηοπεεί ημοξ ηεθεοηαίμοξ 35 αζχκεξ ηαζ ζοκεπχξ 

ακαπηφζζμκηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ. 

Δηηζιάηαζ υηζ ζήιενα ημ 50% ηδξ εηήζζαξ ζεζζιζηήξ εκένβεζαξ ζηδκ Δονχπδ ηαζ 

ημ 2% ηδξ παβηυζιζαξ απεθεοεενχκεηαζ ζηδκ Δθθάδα. ηδκ Δθθάδα ικδιεία, ηηίνζα, 

πυθεζξ ηαζ μθυηθδνμζ πμθζηζζιμί πάεδηακ θυβς ζεζζιχκ ηαζ έηνδλδξ δθαζζηείςκ απυ ηδκ 

πνμσζημνζηή επμπή ιέπνζ ζήιενα (δθαίζηεζμ Θήναξ ημ 1500 π.Υ, πθήνδξ ηαηαζηνμθή ημο 

Ανβμζημθίμο ημ 1953, εηηεηαιέκεξ ηαηαζηνμθέξ ζημ ζεζζιυ ηδξ Καθαιάηαξ ημ 1986 

η.α.). 
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Απυ ηδκ άθθδ πθεονά πμθθά ανπζηεηημκζηά ικδιεία ακείζηακηαζ βζα πζθζάδεξ 

πνυκζα (Πανεεκχκαξ 537 π.Υ., Αβία μθία ζηδκ Κςκζηακηζκμφπμθδ 537 ι.Υ., Μμκαζηήνζ 

ημο Οζίμο Λμοηά 955 ι.Υ. η.α.) ζε πενζμπέξ ορδθμφ ζεζζιζημφ ηζκδφκμο. Παναδμζζαηά 

ηθαζζζηά ηηίνζα ηαζ εβηαηαζηάζεζξ ζε υθδ ηδκ Δθθάδα οπάνπμοκ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

βζα εηαημκηάδεξ πνυκζα ακηέπμκηαξ ηδκ επακαθαιαακυιεκδ ζεζζιζηή δνάζδ (Σμοθζάημξ, 

2000). 

ε παθαζυηενεξ επμπέξ πανά ημ υηζ δ επζζηήιδ ακάθοζδξ ηςκ ζεζζιχκ ήηακ 

άβκςζηδ, μζ ηεπκίηεξ είπακ ακαπηφλεζ ιεευδμοξ ηαζ ηεπκζηέξ ακηζζεζζιζηήξ ζοιπενζθμνάξ 

πμο δζαηδνμφκηαζ ιέπνζ ζήιενα. Οζ ηεπκίηεξ αοημί είπακ ααεεζά βκχζδ ηςκ οθζηχκ πμο 

πνδζζιμπμζμφζακ ηαζ ηςκ θεπημιενεζχκ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Αοηή δ βκχζδ ζοκδοαζιέκδ ιε 

ηδκ παναηήνδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζεζζιχκ ηαζ 

ηζξ επζζηεοέξ ιεηά ημ ζεζζιυ μδήβδζε ζηδκ εθεφνεζδ πμθφ απμηεθεζιαηζηχκ ζοζηδιάηςκ 

ηαηαζηεοχκ. 

 

4.7. ύγρξνλε αληηζεηζκηθή μύιηλε θαηαζθεπή 

ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ ζε πενζμπέξ ιεζαίμο ή ηαζ ορδθμφ ζεζζιζημφ 

ηζκδφκμο ηδξ Δθθάδαξ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί ηηίνζα, ηονίςξ ιεβάθμο ζηαηζημφ ακμίβιαημξ, 

ιε λφθζκμ ακηζζεζζιζηυ θένμκηα μνβακζζιυ. 

Απυ ηδκ παναηήνδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ αοηχκ ηςκ ηηζνίςκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηςκ 

πνμζθάηςκ ζεζζιχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηςκ αθααχκ ημοξ, έπμοκ επζζδιακεεί πνμαθήιαηα 

πμο δεκ αθμνμφκ ιυκμ ζημκ ζπεδζαζιυ ημοξ, αθθά ηαζ ζηδ δζαδζηαζία ακέβενζδξ ηαζ ηδκ 

εκ βέκεζ ζοιπενζθμνά ημοξ ζηδκ πνήζδ. 

οιπεναζιαηζηά, ηαηά ημκ η. Σμοθζάημ, μιυηζιμ ηαεδβδηή ημο Δ.Μ.Π. εα 

ιπμνμφζακ κα ακαθενεμφκ μζ ελήξ δζαπζζηχζεζξ, ηαεχξ ηαζ ζδιεία ζδζαίηενμο 

πνμαθδιαηζζιμφ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ιζαξ λφθζκδξ ακηζζεζζιζηήξ ηαηαζηεοήξ: 

α. Οζ ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ ηςκ δζαημιχκ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ θένμκημξ 

μνβακζζιμφ ιεβάθμο (ή ηαζ ιεζαίμο) ζηαηζημφ ακμίβιαημξ έπμοκ ηδκ πζεακυηδηα ιζαξ 

ζδιακηζηήξ νίηκςζδξ - δζυβηςζδξ θυβς ηδξ ακηίζημζπδξ αθθαβήξ ηδξ πενζεπυιεκδξ ζ' 

αοηά οβναζίαξ. Αοηή δ πζεακυηδηα εκζζπφεηαζ ζ' μνζζιέκεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, (υπςξ 

π.π. ηεκηνζηή Θεζζαθία, Αηηζηή, Ήπεζνμξ) ιε ηζξ παναηηδνζζηζηέξ, έκημκεξ ηαζ ζοπκέξ 

αθθαβέξ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ πενζαάθθμκημξ. Δπζπυθαζμξ ζπεδζαζιυξ ζοκδέζεςκ 
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λφθζκςκ ζημζπείςκ ηάης απυ ηέημζεξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ 

ημπζηέξ αζημπίεξ.  

Ζ πζεακυηδηα ηέημζςκ αζημπζχκ αολάκεηαζ εάκ ημ λφθζκμ ζημζπείμ ζοκδέεηαζ ιε 

ιεηαθθζηυ ζφκδεζιμ ή/ηαζ υηακ δ ηαηαζηεοή οπυηεζηαζ ζε ζεζζιζηή ηαηαπυκδζδ. 

β. ε μνζζιέκεξ ζοκδέζεζξ (υπςξ αοηή ημο οπμζηοθχιαημξ ιε ηδ δμηυ ζε έκα 

πθαίζζμ) ιπμνεί κα πανμοζζαζημφκ πενζμπέξ ιεβάθδξ αηαιρίαξ, ζοβηνζκυιεκεξ ιε ηδκ 

οπυθμζπδ ηαηαζηεοή. Αοηέξ μζ πενζμπέξ ηδξ οπεναμθζηήξ αηαιρίαξ ζημκ λφθζκμ θένμκηα 

μνβακζζιυ εα οπμθένμοκ πενζζζυηενμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηάπμζαξ έηηαηηδξ ή/ηαζ έκημκδξ 

ηαηαπυκδζδξ (π.π. ζεζζιυξ) ιε απμηέθεζια κα πνμηφρεζ ηάπμζα ημπζηή ή ηαζ πζμ βεκζηή 

αζημπία. Ζ δοκαηυηδηα πθαζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ ιζαξ ζφκδεζδξ ή/ηαζ δ ζηακυηδηά ηδξ κα 

απμννμθά εκένβεζα είκαζ πμθφ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ. 

γ. Λυβς ηδξ έκημκδξ ακμιμζμιμνθίαξ ηαζ ακμιμζμβέκεζαξ ζηδ δμιή ημο λφθμο ζακ 

οθζημφ, ηαηά ηδ δζάνηεζα εηηάηηςκ ηαζ έκημκςκ ηαηαπμκήζεςκ (υπςξ αοηή ημο ζεζζιμφ) 

είκαζ πμθφ πζεακέξ ιυκζιεξ παναιμνθχζεζξ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ ηαζ παθάνςζδ ηςκ 

ζοκδέζεχκ ημοξ. Αοηυ, εα έπεζ ζακ απμηέθεζια ζηδ δζάνηεζα ηδξ επυιεκδξ ζεζζιζηήξ 

ηαηαπυκδζδξ ηδκ ειθάκζζδ ημο ηνμοζηζημφ θαζκμιέκμο ιεηαλφ ηςκ ζοκδευιεκςκ 

ζημζπείςκ ιε ιεβαθφηενδ πζεακυηδηα αζημπίαξ. 

δ. Κάης απυ ηδκ έκημκδ ηαηαπυκδζδ πμο πνμηαθείηαζ απυ ημοξ ζεζζιμφξ, ηα 

λφθζκα θένμκηα ζημζπεία ιπμνεί κα οπμζημφκ ζδιακηζηέξ παναιμνθχζεζξ πμο εφημθα 

ιεηαθένμκηαζ ζηα οπυθμζπα ιέθδ ημο ηηζνίμο. Πνέπεζ κα δίδεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζημ 

ζπεδζαζιυ ηςκ ζοκδέζεςκ ιεηαλφ ηςκ θενυκηςκ ηαζ ιδ θενυκηςκ ιεθχκ, χζηε κα 

απμθφβμοιε ημπζηέξ ή βεκζηυηενεξ αζημπίεξ ηςκ ηεθεοηαίςκ, πμο ζοκήεςξ δεκ είκαζ ζε 

εέζδ κα οπμζημφκ ηέημζεξ παναιμνθχζεζξ. 

ε. Καηά ημ ζπεδζαζιυ ημο ζοζηήιαημξ αηαιρίαξ ηςκ ιεβάθςκ λφθζκςκ 

ηαηαζηεοχκ, εηηυξ απυ ηδκ πμθφ πζεακή πενίπηςζδ έκημκδξ, ημπζηήξ ηαηαπυκδζδξ 

ηάεεηα ζηζξ ίκεξ ημο λφθμο, ιε υθεξ ηζξ ζοκέπεζεξ ιυκζιδξ παναιυνθςζδξ, παθάνςζδξ ηδξ 

ζφκδεζδξ ή ηαζ ζμαανυηενδξ αζημπίαξ, πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ζμαανά δ πνμζςνζκή 

ηαηάζηαζδ ημο ηηζνίμο ηαηά ηζξ δζάθμνεξ θάζεζξ ηδξ ακέβενζδξ, βζα ηδκ πενίπηςζδ εκυξ 

ζεζζιμφ. Σμ ζφζηδια ηδξ αηαιρίαξ δεκ εα είκαζ μθμηθδνςιέκμ ηαηά ηδκ θάζδ αοηή ηαζ 

ηα ιέθδ ηδξ ηαηαζηεοήξ δεκ εα ζοκενβάγμκηαζ αηυιδ πθήνςξ. 

δ. ημ ζπήια 1 θαίκμκηαζ μζ ημίπμζ απυ μπημπθζκεμδμιή μζ μπμίμζ εκζζπφεδηακ 

ηαηά ηδκ πενίιεηνυ ημοξ ι' έκα ιεηαθθζηυ ζηεθεηυ ζπεδζαζιέκμ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ χζηε 

κα ιπμνεί κα ελμοδεηενχκεζ ηζξ παναιμνθχζεζξ ημο λφθζκμο θένμκηα μνβακζζιμφ.  
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Δηηυξ απυ ηδκ ζεζζιζηυηδηα ηδξ πενζμπήξ, ημ ζδιακηζηυ θμνηίμ πζμκζμφ ηαζ ημ 

ηαηυ οπέδαθμξ ηδξ πενζμπήξ, μζ πζεακυηδηεξ βζα ιεβάθεξ ιεηααμθέξ δζαζηάζεςκ θυβς 

νίηκςζδξ - δζυβηςζδξ ηςκ λφθζκςκ θμνέςκ ήηακ ζδζαίηενα αολδιέκεξ θυβς ηςκ πμθφ 

ιεβάθςκ δζαθμνχκ εενιμηναζίαξ ηαζ οβναζίαξ πενζαάθθμκημξ ζε ζφκημια πνμκζηά 

δζαζηήιαηα. Αοηυ είπε ήδδ δζαπζζηςεεί ζε παθαζυηενεξ ηαηαζηεοέξ ζηα δζάθμνα ζδιεία 

ηδξ Δθθάδαξ ιε πανυιμζεξ αηιμζθαζνζηέξ ζοκεήηεξ. ' αοηέξ ηζξ ηαηαζηεοέξ, υπμο είπακ 

πνδζζιμπμζδεεί πθαίζζα απυ ζοβημθθδηή λοθεία ζδιακηζηχκ δζαζηάζεςκ δζαημιήξ, 

πανμοζζάζηδηακ πνμαθήιαηα ζηδκ πενζμπή ηδξ ζφκδεζδξ οπμζηοθχιαημξ δμημφ. 

ημ ζδιείμ αοηυ, επεζδή μζ δζεοεφκζεζξ ηςκ ζκχκ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ είκαζ 

ηάεεηεξ ιεηαλφ ημοξ, δ ηάζδ νίηκςζδξ ημο εκυξ ζημζπείμο ιπθμηάνεηαζ απυ ημ άθθμ 

ζημζπείμ ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ νςβιχκ (πανάθθδθςκ πνμξ ηζξ ίκεξ) ζηα εοαίζεδηα 

ζδιεία (μπέξ ιπμοθμκζχκ) υπςξ θαίκεηαζ ζημ πήια 4. 

 

ρήκα 4. Ξύιηλν πιαίζην (ζπγθνιιεηή μπιεία). Σνπηθή αζηνρία νθεηιόκελε ζηελ 

παξεκπόδηζε ησλ κεηαβνιώλ ηεο ξίθλσζεο θαη δηόγθσζεο ηνπ μύινπ από ηα κπνπιόληα θαη 

ηνπο πίξνπο. 
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Ακηζιεηχπζζδ ημο ζμαανμφ πνμαθήιαημξ ιεηααμθχκ ηςκ δζαζηάζεςκ ηςκ λφθζκςκ 

ημζπίςκ ημο ζηεθεημφ θυβς νίηκςζδξ - δζυβηςζδξ ιπμνεί κα βίκεζ ιε πνμθδπηζηυ πεζνζζιυ 

ειπμηζζιμφ ημο λφθμο ιε έθαζα. Ο πεζνζζιυξ αοηυξ απμηνέπεζ ηδκ ιεηααμθή ηςκ 

δζαζηάζεςκ ημο λφθμο υηακ ιεηααάθθεηαζ δ οβναζία ζηδκ αηιυζθαζνα. 

πςξ ακαθένεδηε επακεζθδιιέκα, ηαζ ημκ επηέιανζμ ημο 1991 ζημ International 

Timber Engineering Conference ζημ Λμκδίκμ, πνεζάγεηαζ πενζζζυηενδ ένεοκα ζε θοζζηή 

ηθίιαηα βζα ηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ζε ζοκεήηεξ ζεζζιζηήξ ηαηαπυκδζδξ, βζα κα 

ιεθεηδεεί δ βεκζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ηαηαζηεοχκ, υζμ ηαζ εηείκδ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ 

ζοκδέζεςκ. Γεκζηή μιμθμβία απεηέθεζε ημ βεβμκυξ, υηζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ λφθζκδ 

ηαηαζηεοή ιζηνμφ ιεβέεμοξ ιε εθαθνφ, ποηκυ ζηεθεηυ (Timber frame Platform System), 

δ αανζά λφθζκδ ηαηαζηεοή (Post and Beam system) ηαζ ζδίςξ αοηή ηςκ ιεβάθςκ ζηαηζηχκ 

ακμζβιάηςκ πμθφ θίβμ έπεζ ενεοκδεεί ζε ζοκεήηεξ ζεζζιζηήξ ηαηαπυκδζδξ. 

Ζ ζοιπενζθμνά ιζαξ ηαηαζηεοήξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ζεζζιζηήξ ηαηαπυκδζδξ 

επδνεάγεηαζ πμθφ απυ ηδκ ζηακυηδηά ηδξ κα απμννμθά ηδκ εζζαβυιεκδ εκένβεζα ιέζς 

πθαζηζηχκ παναιμνθχζεςκ. Ζ απμννυθδζδ εκένβεζαξ ζηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ βίκεηαζ 

ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζηδκ πενζμπή ηςκ ζοκδέζεςκ ηςκ πθαζηζηχκ παναιμνθχζεςκ, 

ηονίςξ θυβς ηδξ έκημκδξ (ηαζ ζοπκά ελεθζζζυιεκδξ ιε ηδκ πνήζδ) ακμιμζμβέκεζαξ ηαζ 

ακμιμζμιμνθίαξ ημοξ. 

Ονζζιέκμζ ηνυπμζ ζφκδεζδξ, ή ιάθθμκ, μνζζιέκμζ ζφκδεζιμζ, ηονίςξ ιεηαθθζημί 

έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα ζδιακηζηήξ πθάζηζιδξ ζοιπενζθμνάξ. Σέημζμ πανάδεζβια είκαζ ηα 

ηανθζά. Άθθμζ ζφκδεζιμζ, υπςξ ηα ηανθμεθάζιαηα ή μζ ζοβημθθήζεζξ δεκ έπμοκ ηέημζα 

δοκαηυηδηα. Ακ ζ' αοηυ ημ βεβμκυξ πνμζηεεεί δ ηάζδ ημο λφθμο βζα νίηκςζδ- δζυβηςζδ 

ηαζ δ επζδίςλή ιαξ κα ιδ ανεεεί δ ηαηαζηεοή ζε ηαηάζηαζδ παθάνςζδξ ζηδκ 

επακαθαιαακυιεκδ δζαδζηαζία ηςκ ζεζζιζηχκ ηαηαπμκήζεςκ, δ ακαβηαζυηδηα ημο 

ζπεδζαζιμφ ζηζξ ηνίζζιεξ πενζμπέξ εζδζηχκ ζοκδέζεςκ βίκεηαζ πνμθακήξ (Σμοθζάημξ, 

2000). 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ πνμδζαβναθχκ αοηχκ ηςκ ζοκδέζεςκ πμο ακαθένμκηαζ 

ζηδκ εθεοεενία νίηκςζδξ - δζυβηςζδξ, ζηδκ απμννυθδζδ εκένβεζαξ η.η.θ, πνεζάγεηαζ 

ένεοκα ζε αάεμξ. Ζ ζοζηδιαηζηή υιςξ ένεοκα ηδξ ακηζζεζζιζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ζε θοζζηή ηθίιαηα, ιυθζξ μνβακχκεηαζ ζε παβηυζιζμ επίπεδμ. ηα 

πθαίζζα ηδξ Δονςπασηήξ Κμζκυηδηαξ, ακαιέκεηαζ υηζ δ Ηηαθία ηαζ δ Δθθάδα εα δείλμοκ 

ζδζαίηενδ δναζηδνζυηδηα ςξ μζ πθέμκ ζεζζιμβεκείξ πχνεξ ηδξ Δονχπδξ πμο δζαεέημοκ ηαζ 

ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ ακηίζημζπδ ηεπκμθμβία ηαζ ένεοκα. 

 



 93 

4.8. ρεδηαζκόο ηεο θαηαζθεπήο κε αληηζεηζκηθή ζπκπεξηθνξά 

Ζ ζφβπνμκδ άπμρδ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηηζνίςκ είκαζ υηζ αοηά πνέπεζ κα ακηέπμοκ 

ημκ ηαθμφιεκμ ιέηνζμ ζεζζιυ (service earthquake = δδθ. ζεζζιμφξ ιε αηναία εδαθζηή 

επζηάποκζδ ηαζ ιέζδ πενίμδμ επζζηνμθήξ ηα 50 πνυκζα) πςνίξ ζδιακηζηέξ παναιμνθχζεζξ 

ηαζ αθάαεξ ηςκ ζημζπείςκ ηδξ ηαηαζηεοήξ. Πένακ αοημφ ηα ηηίνζα πνέπεζ κα ακηέπμοκ ημ 

ιέβζζημ ζεζζιυ (ιεβάθμ ζεζζιυ ιε αηοπήιαηα ηαζ ιε πενίμδμ επζζηνμθήξ ηα 250 πνυκζα) 

ιε ζδιακηζηέξ αθάαεξ ζηα ζημζπεία ηαηαζηεοήξ αθθά πςνίξ ηαηάννεοζδ. Ζ ηαηαζηεοή 

πνέπεζ κα έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ακαπηφζζεζ πθαζηζηέξ παναιμνθχζεζξ ιέζα ζηα ζημζπεία 

ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ κα ακαθχκεζ ηδ ζεζζιζηή εκένβεζα πςνίξ κα εναφεηαζ. 

Έπεζ απμδεζπεεί υηζ μζ ζοκδέζεζξ πμο ακαπηφζζμοκ πθαζηζηέξ παναιμνθχζεζξ ηαζ 

ακαθχκμοκ ηδ ζεζζιζηή εκένβεζα εάκ ζπεδζαζεμφκ ηαηάθθδθα ιπμνεί κα ακηέλμοκ 

ορδθυηενεξ ζεζζιζηέξ ηζκήζεζξ απυ υηζ μζ ζοκδέζεζξ πμο είκαζ άηαιπημζ (Rilem, 1994). 

Σα λφθζκα ζημζπεία ηαηαζηεοχκ ιε ζθάθιαηα δμιήξ ζημ λφθμ, υπςξ νυγμζ, 

ζηνερμΐκζα η.α., πανμοζζάγμοκ ιζα βναιιζηή εθαζηζηή ζοιπενζθμνά ζε εκαθθαζζυιεκεξ 

θμνηίζεζξ αθθά ιε ηάζδ εναφζδξ ηαζ ιζηνή ακάθςζδ ηδξ ζεζζιζηήξ εκένβεζαξ. Οζ 

ζοκδέζεζξ ιε ηυθθα επίζδξ δεκ ζοκεζζθένμοκ ζηδκ πθαζηζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ζηδκ 

ακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ. 

Καθά ζπεδζαζιέκεξ ιδπακζηέξ ζοκδέζεζξ ιε ιέηαθθμ ηαζ λφθμ (mechanical 

fasteners) πανμοζζάγμοκ βεκζηά πμθφ ειθακή πθαζηζηή ζοιπενζθμνά (Ceccotti - Vignoli, 

1990). 

 

4.9. πκπεξηθνξά ησλ δηαθόξσλ ζπλδέζεσλ ζε θπθιηθή 

θόξηηζε 

Ζ απυδμζδ ηςκ ιδπακζηχκ ζοκδέζεςκ ζε ηοηθζηή θυνηζζδ ιεηνζέηαζ ιε ηδκ 

μθηζιυηδηα, ηδκ ελαζεέκζζδ ηδξ ακημπήξ ηςκ ζοκδέζεςκ ζηα επακαθαιαακυιεκα θμνηία 

ηαζ ιε ηδκ απμννμθμφιεκδ εκένβεζα. 

Γζα αεθηίςζδ ηδξ μθηζιυηδηαξ (πθαζηζηήξ ζοιπενζθμνάξ) ζηζξ ζοκδέζεζξ άηνςκ 

ηςκ ζημζπείςκ ζηεθεημφ (end to end) μ Δονςηχδζηαξ EC5 πνμαθέπεζ ηεκυ ιεηαλφ ηςκ 

άηνςκ βζα κα οπάνπεζ πχνμξ ακάπηολδξ ηδξ μθηζιυηδηαξ ηαζ απμθοβήξ πνυςνμο 

ζπζζίιαημξ ηςκ άηνςκ. 
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Σα άηνα ηςκ ζοκδέζεςκ ηαθυ είκαζ κα εκζζπφμκηαζ ιε πνήζδ οθζηχκ πμο έπμοκ 

ιεβάθδ ακημπή ζε εθεθηοζιυ ηάεεηα πνμξ ηζξ ίκεξ. Σέημζα οθζηά είκαζ ηα ακηζημθθδηά ή 

ημ λφθμ αολδιέκδξ ποηκυηδηαξ ιεηά απυ ζοιπίεζδ (ζοιπζεζιέκμ λφθμ = compressed 

wood) απυ επζημθθδηά λοθυθοθθα. Έηζζ απμθεφβεηαζ ημ ζπίζζιμ ηςκ άηνςκ ηαζ 

εκζζπφεηαζ δ μθηζιυηδηα ηδξ ζφκδεζδξ ηαζ δ απμννυθδζδ ηδξ ζεζζιζηήξ εκένβεζαξ 

(Ceccotti, 2000). 

 

4.10. πκπεξηθνξά θαη βιάβεο ησλ ζπλδέζεσλ 

Ζ ιέεμδμξ ημο οπμθμβζζιμφ ηαεμνίγεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδκ ημπμθμβία ηςκ 

αθααχκ ιζαξ λφθζκδξ ηαηαζηεοήξ. Ζ απμδμπή ηδξ δδιζμονβίαξ πθαζηζηχκ ανενχζεςκ μζ 

μπμίεξ εα δδιζμονβδεμφκ ζημοξ πθάζηζιμοξ ηυιαμοξ, μδδβεί ζηδκ έκανλδ θαζκμιέκςκ 

εναφζεςκ ζε αοημφξ ημοξ ηυιαμοξ (Καηζαναβάηδξ, 2000). Πνζκ ηδκ οζμεέηδζδ ιζαξ 

ηέημζαξ οπμθμβζζηζηήξ ιεευδμο απαζηείηαζ ιζα θεπημιενήξ δζενεφκδζδ ηαζ αλζμθυβδζδ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζοκδέζεςκ ζε ζεζζιζηή θυνηζζδ. 

Ο Πίκαηαξ 7 πανμοζζάγεζ ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ζοκδέζεςκ ζε ζεζζιυ ηαζ ηζξ 

αθάαεξ πμο ιπμνεί κα πνμηφρμοκ. 

Πίλαθαο 7. πκπεξηθνξά θαη βιάβεο ζπλδέζεσλ ζε ζεηζκό. 

 

Πεγή: (Καηζαξαγάθεο, 2000). 
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Οζ ζοκδέζεζξ ιε ήθμοξ ηαζ λοθυαζδεξ πανμοζζάγμοκ ηαηά ηδκ ηοηθζηή θυνηζζδ 

εκδζάιεζδ πθαζηζηή ζοιπενζθμνά. Σμ ιήημξ δζείζδοζδξ ημο ηανθζμφ πνέπεζ κα αολάκεηαζ 

υηακ πνμαθέπεηαζ υηζ ιένμξ ημο ηανθζμφ ελένπεηαζ ηαηά ηδ θυνηζζδ. Γζα ημ θυβμ αοηυ 

πνέπεζ κα απμθεφβμκηαζ θεία ηανθζά. Δάκ δ ζπέζδ πάπμοξ λφθμο πνμξ δζάιεηνμ ηανθζμφ 

είκαζ πάκς απυ 8, ηυηε δ μθηζιυηδηα εα είκαζ ηαθή. 

 

α) Ήινη 

Ζ ιμνθή ηδξ αζημπίαξ ιζαξ δθχζεςξ ελανηάηαζ απυ ηδ δζάιεηνμ ημο ήθμο ηαζ απυ 

ηα πάπδ ηςκ ζοκδευιεκςκ λφθςκ. Μζα ζφκδεζδ ιε ήθμοξ οπυ ακαηοηθζγυιεκδ θυνηζζδ 

ιπμνεί κα παθανχζεζ είηε θυβς ηάιρεςξ ηςκ ήθςκ (πήια 5), είηε θυβς ελμθηεφζεςξ. 

Ζθχζεζξ πμο έπμοκ οπμζηεί ζεζζιζηή ηαηαπυκδζδ εκδέπεηαζ κα ειθακίζμοκ ελαζνεηζηά 

ιεβάθεξ παναιμνθχζεζξ ζε έκακ κέμ ζεζζιυ. Δίκαζ πζεακυ, πάκηςξ, κα ζδιεζςεμφκ 

ιεβάθεξ ιεηαηζκήζεζξ ζηδ ζφκδεζδ πςνίξ αοηή κα ηαηαζηναθεί (Katsaragakis, 1990). 

 

ρήκα 5. Αζηνρία ειώζεσο ιόγσ θάκςεσο. 

 

Γζα ζοκδέζεζξ ιεηαλφ ακηζημθθδημφ ηαζ λφθζκμο ζημζπείμο, εάκ δ ζπέζδ πάπμοξ 

λφθμο πνμξ δζάιεηνμ ηανθζμφ είκαζ πάκς απυ 4, ηυηε πνμηφπηεζ μθηζιυηδηα 

(πθαζηζηυηδηα ζημ ζφκδεζιμ). Σεζη ζε ημζπμπμζία υπμο μ ζηεθεηυξ επεκδφεηαζ απυ 

ακηζημθθδηά έδεζλακ υηζ πνμηφπηεζ ιεβάθδ μθηζιυηδηα ηαζ απμννυθδζδ ιεβάθςκ 

πμζμηήηςκ εκένβεζαξ. 

 

β) Πίξνη  

Οζ πίνμζ ζοκδέζεςκ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ζοκδέζεςκ 

ηαζ εζδζηυηενα ημ είδμξ ημο οθζημφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ δ ζπέζδ ημο πάπμοξ ηςκ 

λφθζκςκ ζημζπείςκ πμο ζοκδέμκηαζ πνμξ ηδ δζάιεηνμ ημο πίνμο (slenderness). οκδέζεζξ 

ιε θεπημφξ πίνμοξ επζηνέπμοκ ηδκ ακάθςζδ εκένβεζαξ ηυζμ ιέζα ζημ λφθμ υζμ ηαζ ζημ 
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ιέηαθθμ. Δάκ δ ζπέζδ πάπμοξ ζημζπείμο λφθμο πνμξ δζάιεηνμ πίνμο είκαζ πάκς απυ 8 ηυηε 

πνμηφπηεζ ηαθή μθηζιυηδηα. 

Μεηαθθζημί πίνμζ ιεβάθμο πάπμοξ έπμοκ εθαζηζηυηδηα πςνίξ απμννυθδζδ 

εκένβεζαξ. Σμ ζπίζζιμ ηςκ άηνςκ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ ζφκδεζδξ απμθεφβεηαζ, υηακ 

αολάκμοιε ημ πάπμξ ηςκ άηνςκ ζε ζπέζδ πνμξ ηδ δζάιεηνμ ηςκ ζοκδεηζηχκ πίνςκ. 

 

γ) Βίδεο  

Δάκ δ μπή είκαζ ιεβάθδ ηυηε πνμηαθείηαζ ακμιμζυιμνθδ ηαηακμιή θμνηίςκ ηαζ 

πνμηφπηεζ απμηοπδιέκδ ζφκδεζδ. Σοπυκ οπενθυνηςζδ ιίαξ ιυκμ λοθυαζδαξ ιπμνεί κα 

πνμηαθέζεζ ζπίζζιμ ημο λφθμο. Οζ θεπηέξ λοθυαζδεξ ζοκζζηχκηαζ ζε πενζμπέξ ιε έκημκδ 

ζεζζιζηυηδηα. 

Μεβάθεξ λοθυαζδεξ ιε δζάιεηνμ πάκς απυ 16mm είκαζ δφζηαιπηεξ ηαζ δεκ 

απμννμθμφκ εκένβεζα ηαζ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ιε μδμκηςημφξ ζοκδέζιμοξ. 

 

δ) Βιήηξα  

Βθήηνα ιζηνήξ δζαιέηνμο ιέπνζ πενίπμο 12mm, ζοιπενζθένμκηαζ ζακ ήθμζ. 

Κάιπημκηαζ, δδθαδή πςνίξ κα πνμηαθμφκ αλζυθμβεξ ημπζηέξ εναφζεζξ ημο λφθμο. ε 

αθήηνα ιεβαθφηενδξ δζαιέηνμο, δ αηαιρία ημοξ μδδβεί ζε εναφζδ ημο λφθμο ζδζαίηενα ζε 

πενζμπέξ ζηζξ μπμίεξ οπάνπεζ θμνηίμ ηάεεηα ζηδ δζεφεοκζδ ηςκ ζκχκ. ηδκ πενζμπή 

ζοκδέζεςκ δμιζηχκ ιεθχκ ιεβάθδξ δζαημιήξ ιπμνεί κα ειθακζζηεί νδβιάηςζδ 

δζενπυιεκδ απυ ηδ εέζδ εκυξ ή πενζζζμηένςκ αθήηνςκ ηαζ θηάκεζ ζημ άηνμ ημο 

ζημζπείμο, ιε ζοκέπεζεξ ηυζμ ζηδκ ακημπή υζμ ηαζ ζηδκ ακεεηηζηυηδηα ηςκ ιεθχκ ηαζ ηδξ 

ζφκδεζδξ. 

 

ε) Ζινθόξεο πιάθεο 

Μπμνεί κα παναηδνδεεί παναιυνθςζδ ηδξ πθάηαξ οπυ εθζπηζηυ θμνηίμ ή ηάιρδ ή 

αζημπία οπυ εθεθηοζηζηυ θμνηίμ. Ζ αζημπία ανπίγεζ ζοκήεςξ απυ ηδ εέζδ εκυξ ήθμο ηαζ 

είκαζ απυημιδ. Δκδέπεηαζ κα ειθακζζηεί δζαηθάδςζδ ηςκ νςβιχκ ζηζξ πενζμπέξ ηςκ ήθςκ 

δ μπμία μδδβεί ζηδκ απνήζηεοζδ ημο λφθμο. 

 

Τπάνπμοκ ηνείξ ηφπμζ: 

1. Μεηαθθζηέξ πθάηεξ ζοκδέζεςκ ιε εκζςιαηςιέκα πνμελέπμκηα ηανθζά 

(split ring connectors). Ο ηφπμξ αοηυξ ηςκ ζοκδέζιςκ δεκ εκδείηκοηαζ 
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βζα πενζμπέξ έκημκδξ ζεζζιζηυηδηαξ βζαηί πανμοζζάγμοκ ιζηνή πθαζηζηή 

παναιυνθςζδ. 

2. Οδμκηςημί ζοκδεηήνεξ (teeth connectors). Μεηαθθζηέξ πθάηεξ 

μδμκηςηχκ ζοκδέζιςκ ηαθά ζπεδζαζιέκμζ πανμοζζάγμοκ ηαθή 

πθαζηζηή ζοιπενζθμνά. 

3. Γζάηνδηεξ ιεηαθθζηέξ πθάηεξ ζοκδέζεςκ (punched metal plates). 

Πανμοζζάγμοκ ηάπμζμ ιέβεεμξ πθαζηζηήξ παναιυνθςζδξ αθθά ιε 

πζεακυηδηα εναφζδξ (brittle failure) ζε ζοκεήηεξ ηοηθζηά 

επακαθαιαακυιεκδξ θυνηζζδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ ζοκζζηχκηαζ δμηζιέξ 

ζε πνςηυηοπεξ ζοκδέζεζξ (Ceccotti, 2000). 

Ζ παναπάκς πνμζέββζζδ ιε ενβαζηδνζαηά ηεζη αθμνά ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ 

δζαθυνςκ ηφπςκ ζοκδέζεςκ ζε θμνηίζεζξ μζ μπμίεξ επακαθαιαάκμκηαζ ηοηθζηά. Οζ 

δμηζιέξ αοηέξ είκαζ ζηακμπμζδηζηέξ ζε υηζ αθμνά ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ζεζζιζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ ζοκδέζεςκ. 

φιθςκα ιε ηα ιέπνζ ηχνα βκςζηά δ ηεθζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ζοκδέζεςκ ζε 

ζοκεήηεξ πναβιαηζημφ ζεζζιμφ, δδθ. ζηζβιζαίςκ θμνηίζεςκ είκαζ πζμ ακεεηηζηή ηαζ 

απμηεθεζιαηζηή ζε ζπέζδ πνμξ ηζξ θμνηίζεζξ ζημ ενβαζηήνζμ, υπμο μζ θμνηίζεζξ έπμοκ ημ 

ίδζμ ιέβεεμξ αθθά ιεβαθφηενδ δζάνηεζα. διακηζηυ είκαζ επίζδξ υηζ ζε ζοκεήηεξ 

πναβιαηζημφ ζεζζιμφ μζ ηφηθμζ θυνηζζδξ δεκ είκαζ ηακμκζημί υπςξ ζημ ενβαζηήνζμ. 

 

Ωξ ζοιπέναζια ηδξ υθδξ ακάθοζδξ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ δ μθηζιυηδηα 

ηςκ ζοκδέζεςκ ηαζ δ απμννυθδζδ ηδξ ζεζζιζηήξ εκένβεζαξ είκαζ ηα πθέμκ ζδιακηζηά 

παναηηδνζζηζηά βζα ημκ ζπεδζαζιυ ηηζνίςκ ιε ακημπή ζε ζεζζιμφξ. 

 

4.11. Οη ζεηζκηθέο βιάβεο ησλ μύιηλσλ θαηαζθεπώλ 

Ωξ βκςζηυκ, μζ πενζζζυηενεξ αζημπίεξ ηςκ ηαηαζηεοχκ πνμένπμκηαζ απυ 

ακενχπζκα ζθάθιαηα ζηδ ιεθέηδ ή ζηδκ ηαηαζηεοή, εκχ έκα ιζηνυ πμζμζηυ μθείθεηαζ ζε 

έηηαηηεξ, εθάπζζηα πζεακέξ αζηίεξ, υπςξ είκαζ μζ εεμιδκίεξ, δ οπμζηέθζζδ ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηζιχκ ηςκ ακημπχκ ή δ οπένααζδ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηζιχκ ηςκ 

δνάζεςκ, αηοπήιαηα, η.θ.π. Ζ ελέηαζδ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ιεηά απυ ζεζζιυ 

απμδεζηκφεζ υηζ μζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ ζδιεζμφιεκεξ αθάαεξ μθείθμκηαζ ζε ζθάθιαηα 

ζηδκ πνμζμιμίςζδ ημο θμνέα, ζημ ζπεδζαζιυ ή ηδκ ηαηή δζαιυνθςζδ ηςκ θεπημιενεζχκ. 
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Ζ ζπμοδαζυηδηα ηςκ ζεζζιζηχκ αθααχκ ηαεζζηά επζηαηηζηή ηδκ ακάβηδ ζοζηδιαηζηήξ 

ιεθέηδξ αοηχκ έηζζ, χζηε κα πενζμνζζημφκ (Καηζαναβάηδξ, 2000). Γζα ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ αθααχκ εα πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ημ εκδεπυιεκμ πεναζηένς ακάπηολδξ ημοξ, 

ηαεχξ ηαζ δ επζννμή ημοξ ζηδκ ακεεηηζηυηδηα ηδξ ηαηαζηεοήξ. Έηζζ, πνέπεζ κα δίκεηαζ 

ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδ νδβιάηςζδ ημο λφθμο, ζδζαίηενα ζηζξ πενζμπέξ ηςκ ζοκδέζεςκ, 

ηαεχξ μζ νςβιέξ, εηηυξ απυ ηδκ εκδεπυιεκδ ιείςζδ ηδξ ακημπήξ, αθάπημοκ ηυζμ ημ λφθμ 

υζμ ηαζ ηα ζοκδεηζηά ζημζπεία ακμίβμκηαξ δζυδμοξ ζηζξ πενζααθθμκηζηέξ πνμζαμθέξ. Οζ 

πανάβμκηεξ μζ μπμίμζ ζοιαάθθμοκ ζηδ δδιζμονβία νςβιχκ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

 Ακεπζηοπήξ δζαιυνθςζδ ζοκδέζεςκ ηαζ ακεπανηείξ απμζηάζεζξ ηςκ 

ζοκδεηζηχκ ιέζςκ. 

 Μδ επζιεθδιέκδ ηαηαζηεοή. 

 οκενβαζία δμιζηχκ ζημζπείςκ ιε αζφιααηα ιδπακζηά παναηηδνζζηζηά. 

Ζ πενίπηςζδ αοηή ιπμνεί κα ζοκακηδεεί ζε δεοηενεφμοζεξ ηαηαζηεοέξ πμο 

ακεβείνμκηαζ ιε πθδιιεθή επίαθερδ ή ζηδκ πενίπηςζδ δζαημπηυιεκδξ ακέβενζδξ υπμο 

ηαθμφκηαζ κα ζοκενβαζημφκ παθζά ιε κέα ιέθδ. 

 Μεβάθεξ ιεηααμθέξ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ ζοκεδηχκ μζ μπμίεξ δδιζμονβμφκ 

έκηαζδ ελαζηίαξ ηδξ πανειπυδζζδξ ηςκ παναιμνθχζεςκ πμο αοηέξ 

πνμηαθμφκ. 

 

 

4.12. Σαμηλόκεζε ζεηζκηθώλ βιαβώλ 

Ζ ηαλζκυιδζδ ηςκ ζεζζιζηχκ αθααχκ, ακελανηήηςξ ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ, 

ιπμνεί κα βίκεζ ςξ ελήξ: 

 φκδεζδ ηάεε ηφπμο αθάαδξ ιε ιζα ζοκαθή, μνζαηή ηαηάζηαζδ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια είκαζ δ εναφζδ δζαημιήξ ζε εθίρδ. 

 Σμ είδμξ ηδξ αθάαδξ, υπςξ βζα πανάδεζβια δ νδβιάηςζδ εβηανζίςκ 

εθεθηουιεκςκ ιεθχκ. 

 Σμ είδμξ ημο δμιζημφ ζημζπείμο, υπςξ βζα πανάδεζβια δ παθάνςζδ 

ζφκδεζδξ θυβς ηςκ ηθζιαημθμβζηχκ ζοκεδηχκ (Καηζαναβάηδξ, 2000). 
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4.13. Μέζνδνη επηζθεπώλ θαη εληζρύζεσλ μύιηλσλ θαηαζθεπώλ 

Οζ επειαάζεζξ απμηαηαζηάζεςξ αθααχκ ηςκ λφθζκςκ ζημζπείςκ αθμνμφκ ζε 

επζζηεοέξ ή εκζζπφζεζξ ηαζ δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 

α) Δπειαάζεζξ ιε ηζξ μπμίεξ δζαηδνείηαζ μ ανπζηυξ ζηαηζηυξ ζπδιαηζζιυξ, ιε 

απμηαηάζηαζδ ή ακααάειζζδ ηδξ θένμοζαξ ζηακυηδηάξ ημο, υπμο αοηυ απαζηείηαζ. 

α) Δπειαάζεζξ πμο αθθάγμοκ ημκ ζηαηζηυ ζπδιαηζζιυ ημο ηηζνίμο, δδιζμονβχκηαξ 

κέμοξ θμνείξ, μζ μπμίμζ εκζζπφμοκ ή παναηάιπημοκ ηζξ ελαζεεκδιέκεξ πενζμπέξ ηςκ 

αθααχκ. Ζ επζθμβή ηδξ ιεευδμο βζα ηάεε ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ εα ελανηδεεί απυ ημ 

είδμξ ηαζ ημκ ααειυ ηδξ αθάαδξ. 

 

4.13.1. ύζθηγμε ζπλδέζκσλ 

οκδέζεζξ ιε ημπθίεξ, αθήηνα ή δζαθυνςκ ηφπςκ ζοκδέζεζξ, μζ μπμίεξ 

πενζθαιαάκμοκ βιήηξα (πήια 6), πνέπεζ κα επζεεςνμφκηαζ πνμζεηηζηά ιεηά απυ έκακ 

ζεζζιυ ηαζ ακ πνεζάγεηαζ κα ζοζθίββμκηαζ. Μζα παθάνςζδ, πμο εκδεπμιέκςξ παναηδνείηαζ 

ιεηά απυ έκακ ζεζζιυ, ιπμνεί κα ιδκ μθείθεηαζ ζ' αοηυκ αθθά κα πνμτπήνπε, 

(μθεζθυιεκδ, π.π., ζε ηαημηεπκία, ιεβάθεξ αολμιεζχζεζξ ηδξ οβναζίαξ ή/ηαζ ηδξ 

εενιμηναζίαξ, οπενθυνηζζδ) ηαζ κα δζαπζζηχεδηε ηαηά ηδ ζοιπηςιαηζηή επζεεχνδζδ. 

ε ιενζηέξ πενζπηχζεζξ ιζηνχκ ημπζηχκ αθααχκ (παθάνςζδ, ημπζηέξ εναφζεζξ ηςκ 

ζκχκ βφνς απυ ημ αθήηνμ), δ ζφζθζβλδ ιπμνεί κα είκαζ απμηεθεζιαηζηή βζα ηδκ αλζυπζζηδ 

θεζημονβία ηδξ ζοκδέζεςξ ηαζ έκακηζ ιεθθμκηζηχκ ζεζζιχκ. Πνμζμπή πνέπεζ κα δίκεηαζ 

ζηδκ απμθοβή οπεναμθζηήξ ζοζθίβλεςξ, πμο ιπμνεί κα ηναοιαηίζεζ ημ λφθμ ή κα 

δδιζμονβήζεζ νςβιέξ (Καηζαναβάηδξ, 2000). 

 

ρήκα 6. Ελίζρπζε μύιηλνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ. 
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4.13.2. Πξνζζήθε ζπλδέζκσλ - Πξνζζήθε πιηθνύ θαη κειώλ 

Ο υνμξ «πνμζεήηδ» οπμδδθχκεζ εδχ ιζα πμζηζθία ηεπκζηχκ, απυ ηδκ πνμζεήηδ 

κέςκ ιέζςκ ζοκδέζεςξ ζημκ ηυιαμ ιε ηδ αθάαδ, έςξ ηδκ πνμζεήηδ κέςκ δμιζηχκ ιεθχκ 

ζ' έκακ θμνέα ιε ιεβάθεξ αθάαεξ. 

Πξνζζήθε ζπλδέζκσλ: οκδέζεζξ ιε αθάαεξ ιπμνμφκ κα επζζηεοαζημφκ ή κα 

εκζζποεμφκ ιε ηδκ πνμζεήηδ κέςκ ιέζςκ ζοκδέζεςξ ή ιε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ εηείκςκ πμο 

έπμοκ οπμζηεί αθάαδ. 

Δζδζηή ιένζικα πνέπεζ κα δμεεί ζηδ ζπεδίαζδ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηδξ ζοκδέζεςξ 

(δζάηαλδ ηαζ απμζηάζεζξ, απαζηήζεζξ πνμδζαηνήζεςξ, εθανιμβή ηςκ ζοκδέζιςκ.), 

θαιαάκμκηαξ ζδζαζηένςξ οπυρδ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο λφθμο. Σμπζηέξ αθάαεξ ηςκ ζκχκ 

ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ζδιακηζηά ηζξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ ημο λφθμο ηαζ ηδκ ακημπή ηςκ 

ζοκδέζιςκ, ηαζ ιάθζζηα οπυ ηζξ ζφκεεηεξ εκηάζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζ' αοηέξ ηζξ 

πενζμπέξ. 

Πξνζζήθε πιηθνύ θαη κειώλ: ε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ημπζηχκ αθααχκ, δ 

επζζηεοή ηςκ θμνέςκ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηδκ ηαηάθθδθδ ζφκδεζδ (ήθςζδ, ημπθίςζδ, 

αθήηνα, ζοβηυθθδζδ) λφθζκςκ ηιδιάηςκ. 

Δζδζηή θνμκηίδα πνέπεζ κα δίκεηαζ ζηδ ζοκενβαζία ηδξ πνμζεήηδξ ιε ημ 

εκζζπουιεκμ ηιήια (πήια 7), χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ απυ ημζκμφ ακάθδρδ ηςκ 

θμνηίςκ π.π. πνζκ απυ ηδκ ήθςζδ εκυξ λφθζκμο πέθιαημξ ζηδκ εθεθηουιεκδ ηάης πανεζά 

ιζαξ δμημφ, δ δμηυξ πνέπεζ κα ακορςεεί). Πνμθακχξ, ακ δεκ έπεζ ελαζθαθζζηεί αοηή δ 

ζοκενβαζία, δ πνμζεήηδ - εκίζποζδ εα ανπίζεζ κα ζοκενβάγεηαζ ιυκμ ζε πενίπηςζδ 

οπενθμνηίζεςξ, αθθά ζημ ιεηαλφ εα έπμοκ ιεβαθχζεζ μζ αθάαεξ ημο επζζηεοαγυιεκμο 

θμνέα ηαζ δ ζπεδζαζεείζα πνμζεήηδ είκαζ άπνδζηδ (Καηζαναβάηδξ, 1990). 

 

ρήκα 7. Μεηαζρεκαηηζκόο ηνπ ζηαηηθνύ ζπζηήκαηνο μύιηλνπ θνξέα. 

 

Γεκ πνέπεζ κα θδζιμκείηαζ υηζ ιυκμ μζ ζοβημθθήζεζξ, ηαζ ιε ηδκ απαναίηδηδ 

πνμτπυεεζδ ηδξ επζιεθδιέκδξ εθανιμβήξ, δίκμοκ μθυζςιεξ δζαημιέξ. Μζα ήθςζδ, π.π., 

επζηνέπεζ ιζα ιζηνή ιεκ αθθά οπανηηή δζμθίζεδζδ ηςκ δθμοιέκςκ επζθακεζχκ άνα, βζα 
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ημκ ζπεηζηυ οπμθμβζζιυ πνέπεζ κα εθανιμζημφκ μζ μδδβίεξ ηαζ απαζηήζεζξ ημο 

Κακμκζζιμφ βζα ηζξ ζφκεεηεξ δζαημιέξ ηαζ κα ιδκ ακηζιεηςπζζηεί δ επζζηεοαζεείζα 

δζαημιή ζακ εκζαία. 

οπκά δ επέιααζδ ζε ιδ λφθζκα δμιζηά ζημζπεία ηδξ ηαηαζηεοήξ (π.π. 

εειεθζχζεζξ, ημζπμπμζίεξ, η.η.θ.) ζοκεπάβεηαζ ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ή ηδκ πνμζεήηδ 

ζοκδεδειέκςκ ιε αοηά λφθζκςκ ιεθχκ. 

 

4.13.3. Αληηθαηάζηαζε 

Μέζα ζοκδέζεςξ, ηιήιαηα ζοκεέηςκ δζαημιχκ ή δμιζηά ιέθδ ιε αανζέξ αθάαεξ 

ιπμνμφκ, ζοκήεςξ εφημθα, κ' αθαζνεεμφκ ηαζ κ' ακηζηαηαζηαεμφκ απυ κέα ζημζπεία 

(πήια 8). 

Οθυηθδνδ δ ζπεηζηή επέιααζδ απαζηεί θεπημιενή ζπεδζαζιυ ηαζ επζιεθδιέκδ 

πνμεημζιαζία ηαζ εηηέθεζδ, ηαεχξ ηαζ πνμζεηηζηή οπμζηφθςζδ ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή. 

 

ρήκα 8. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ξεγκαησκέλνπ ζιηβνκέλνπ πέικαηνο θαη πξνζζήθε ήισλ ζε 

εισηή ζύλζεηε δηαηνκή. 

 

4.13.4. Δλίζρπζε 

Δκζζπφζεζξ ιεθχκ ή πενζμπχκ ιε αθάαεξ ιπμνμφκ κα βίκμοκ ιε ηδ πνήζδ 

παθφαδζκςκ ηεκυκηςκ, νάαδςκ, πθαηχκ ή πζμ ζφκεεηςκ ζπδιαηζζιχκ. Καεχξ αοηέξ μζ 

επειαάζεζξ πνμηαθμφκ ακαηαηακμιέξ ηδξ εκηάζεςξ ηςκ ιεθχκ ή ηαζ μθυηθδνδξ ηδξ 

ηαηαζηεοήξ, απαζηείηαζ θεπημιενήξ ακάθοζδ ηδξ εκηαηζηήξ ηαηαζηάζεςξ ηδξ εκζζποιέκδξ 

ηαηαζηεοήξ. Με ζδζαίηενδ πνμζμπή πνέπεζ κα ελεηάγεηαζ δ ηαηάζηαζδ ημο λφθμο ζηζξ 

πενζμπέξ ηςκ εκζζπφζεςκ, υπμο ζδιεζχκεηαζ αφλδζδ ηςκ ηάζεςκ ή βίκεηαζ αθθαβή ηδξ 
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πνμδβμφιεκδξ εκηαηζηήξ ηαηαζηάζεςξ ή εζζάβμκηαζ ζοβηεκηνςιέκεξ δοκάιεζξ (π.π. ιε ηδ 

δδιζμονβία αβηονχζεςκ ή ημπζηχκ ζηδνίλεςκ, ηηθ.), (πήια 9). 

Ζ πνήζδ ηεκυκηςκ πνμζθένεζ εκηοπςζζαηά απμηεθέζιαηα, αθθά πνέπεζ κα βίκεηαζ 

ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή, ζδίςξ ζε υηζ αθμνά ζηα ελήξ ζδιεία: 

• Αβηονχζεζξ: Πνέπεζ κα απμθεφβεηαζ δ απ' εοεείαξ αβηφνςζδ ημο ηέκμκηα ζημ 

λφθζκμ δμιζηυ ζημζπείμ ή δ αβηφνςζδ ιέζς λφθζκςκ ελανηδιάηςκ. Με ημ πνυκμ, ηαζ οπυ 

ηζξ ορδθέξ ηάζεζξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηδκ πενζμπή ηςκ αβηονχζεςκ, ημ λφθμ είκαζ πμθφ 

πζεακυ κα νδβιαηςεεί ή ηαζ κα ηαηαζηναθεί αιέζςξ ζε πενίπηςζδ ζεζζιμφ. 

Δηηυξ απυ ηδκ αζθαθή αβηφνςζδ, πνέπεζ κα  ελαζθαθίγεηαζ δ υζμ βίκεηαζ 

μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηςκ ηάζεςκ ζημ λφθμ, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ ιε πνμζεηηζηή 

ζπεδίαζδ ηςκ ζπεηζηχκ ελανηδιάηςκ ηαζ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηδκ επζθμβή ηαζ ηδ 

δζάηαλδ ηςκ ιέζςκ ζοκδέζεςξ. 

• Υαθάνςζδ: Ζ παθάνςζδ ημο πάθοαα πνέπεζ κα εηηζιάηαζ πνμζεηηζηά, χζηε κα 

ιδ πάκεηαζ ιε ημ πνυκμ δ δφκαιδ πμο έπεζ εζζαπεεί ιε ημκ ηέκμκηα. 

ηα πήιαηα 9 ιέπνζ 11 πανμοζζάγμκηαζ παναηηδνζζηζηέξ ιέεμδμζ εκζζπφζεςξ 

λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ (Καηζαναβάηδξ, 1990). 

 

 

 

ρήκα 9. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα εληζρύζεσλ μύιηλσλ θαηαζθεπώλ. 
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ρήκα 10. Αληηκεηώπηζε ξεγκαηώζεσλ. 

 

ρήκα 11. Επηζθεπή κε ζύζθηγμε (Καηζαξαγάθεο, 1990) 

 

4.13.5. Δλίζρπζε ηνπ μύινπ 

Σμ λφθμ ιπμνεί κα έπεζ οπμζηεί, ιε ημ πνυκμ, ηδ θεμνά ηςκ πενζααθθμκηζηχκ 

πνμζαμθχκ (αολμιεζχζεζξ οβναζίαξ ηαζ εενιμηναζίαξ, έκημια, ιφηδηεξ), ιε ηοπζηά 

απμηεθέζιαηα ηδκ ραεονμπμίδζή ημο ηαζ ηδ δδιζμονβία επζθακεζαηχκ θεμνχκ, νςβιχκ, 

απμζπίζεςκ, μπχκ πμο δζαηθαδχκμκηαζ ζηδ ιάγα ημο. Σμ λφθμ ιπμνεί κα πνμζηαηεοεεί 

πνμθδπηζηχξ απυ ηδκ ειθάκζζδ ηςκ παναπάκς ζοιπηςιάηςκ ιε ηαηάθθδθεξ επαθείρεζξ 

ηδξ επζθάκεζάξ ημο. Αηυιδ, θεμνέξ πμο έπμοκ ειθακζζηεί ιπμνμφκ κα απμηαηαζηαεμφκ, 

ζε ζδιακηζηυ ααειυ, ιε ηδ πνήζδ ηαηαθθήθςκ ιεευδςκ, υπςξ πενζβνάθεηαζ παναηάης. 

Πνμθδπηζηή πνμζηαζία: Δίκαζ απαναίηδηδ δ πνμθδπηζηή πνμζηαζία ημο λφθμο ηςκ 

κέςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ, ηα μπμία ακηζηαεζζημφκ ζημζπεία πμο έπμοκ οπμζηεί αθάαεξ. Σμ 

λφθμ ζφκεεηςκ δζαημιχκ ιε αθάαεξ πνέπεζ κα ζοκηδνείηαζ ηαηάθθδθα πνζκ απυ ηδκ 

επζζηεοή ημο θμνέα, χζηε μζ ζπεηζηέξ ενβαζίεξ κα είκαζ εοημθυηενεξ ηαζ 

απμηεθεζιαηζηυηενεξ. 

ηζξ ιεευδμοξ ζοκηδνήζεςξ πενζθαιαάκμκηαζ, μ ειπμηζζιυξ ζε ηεκυ ή οπυ πίεζδ, 

μ ρεηαζιυξ ηαζ δ ειαάπηζζδ. 
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Ζ δζείζδοζδ εκυξ πνμζηαηεοηζημφ οβνμφ ζημ λφθμ ιεηααάθθεηαζ ιέζα ζε εονέα 

υνζα, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο λφθμο. Ζ επζθμβή ημο ηαηάθθδθμο ζοκηδνδηζημφ ηαζ ηδξ 

ιεευδμο εθανιμβήξ ημο εα βίκεζ αάζεζ ηδξ απαζημφιεκδξ πνμζηαζίαξ, ακάθμβα ιε ηδ 

πνήζδ ηαζ ημ ζοβηεηνζιέκμ πενζαάθθμκ, ηςκ παναηηδνζζηζηχκ απμννμθδηζηυηδηαξ ημο 

πνδζζιμπμζμοιέκμο λφθμο ηαζ, ηέθμξ, αάζεζ ημο απαζημφιεκμο πνυκμο λδνάκζεςξ ημο 

ζοκηδνδηζημφ. Σμ ζοκηδνδηζηυ δεκ πνέπεζ κα ιεζχκεζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ζοβημθθήζεςξ 

επζθακεζχκ μζ μπμίεξ ιεηά ηδ ζοκηήνδζδ πνυηεζηαζ κα ζοβημθθδεμφκ (Καηζαναβάηδξ, 

1990). 

Επνμεηδηθέο ξεηίλεο: Γζα ηδκ απμηαηάζηαζδ θμνέςκ ζημοξ μπμίμοξ, θυβς ηδξ 

αζζεδηζηήξ ή ζζημνζηήξ αλίαξ ημοξ, δεκ επζηνέπεηαζ κα βίκμοκ ακηζηαηαζηάζεζξ ή 

πνμζεήηεξ, ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ μζ αηυθμοεεξ ηεπκζηέξ: 

Δζςηενζηέξ μπέξ ηαζ ημζθυηδηεξ πμο έπμοκ δδιζμονβδεεί απυ ηδ θεμνά ημο λφθμο 

βειίγμοκ ιε ξεηίλε, δ μπμία εζζάβεηαζ ζημ λφθμ ιε πίεζδ (έκεζδ). Οζ εκέζεζξ βίκμκηαζ απυ 

ιζα ζεζνά μπχκ ηαηάθθδθμο αάεμοξ, πμο δζακμίβμκηαζ ζε ηακμκζηέξ απμζηάζεζξ βζ' αοηυκ 

ημκ ζημπυ (πήια 12). Ζ ζοζηδιαηζηή πθήνςζδ ηςκ ηεκχκ ημο λφθμο έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ ζδιακηζηή αεθηίςζδ ηςκ ιδπακζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο. Ζ ιέεμδμξ 

απαζηεί ηδκ εθανιμβή ηαηάθθδθδξ ηεπκμθμβίαξ απυ εζδζηεοιέκμ ζοκενβείμ, ζοζηδιαηζηή 

επίαθερδ ηαζ ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ ηυζμ βζα ηδκ εθανιμβή υζμ ηαζ βζα ηδ 

ζοκηήνδζδ. 

Ζ επζζηεοή πενζμπχκ ιε ζδιακηζηή θεμνά ημο λφθμο ιπμνεί κα βίκεζ ιε αθαίνεζδ 

ημο θεανιέκμο λφθμο ηαζ πθήνςζδ ημο δδιζμονβμφιεκμο ηεκμφ ιε επνμεηδηθό ζθπξόδεκα 

μπθζζιέκμ ιε νάαδμοξ ζπλζεηηθνύ γπαιηνύ (πήια 13). Οζ νάαδμζ εζζάβμκηαζ ζε μπέξ, μζ 

μπμίεξ δζακμίβμκηαζ ζηζξ εηαηένςεεκ οβζείξ πενζμπέξ ημο λφθμο ηαζ βειίγμοκ ιε επμλεζδζηή 

νδηίκδ, χζηε κα ελαζθαθζζηεί δ αβηφνςζδ ηςκ νάαδςκ (Καηζαναβάηδξ, 1990). 

 

ρήκα 12. Ελέζεηο ξεηίλεο ζε μύιν πνπ έρεη ππνζηεί γήξαλζε . 
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ρήκα 13. Επηζθεπή θζαξκέλεο δνθνύ κε επνμεηδηθό ζθπξόδεκα θαη ξάβδν ζπλζεηηθνύ 

γπαιηνύ (Καηζαξαγάθεο, 1990). 

 

4.13.6. Ρσγκνπέδεο 

Ζ απθμφζηενδ, αθθά ηαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ, ξσγκνπέδε βζα ιζα ακαπηοζζυιεκδ 

νςβιή είκαζ ιζα μπή, πμο δζακμίβεηαζ ζηδκ ημνοθή ηδξ νςβιήξ ηαζ δ μπμία αιαθφκεζ ηδκ 

ημπζηή ζοβηέκηνςζδ ηάζεςκ (πήια 14). 

Ζ ακάπηολδ ιζαξ οπάνπμοζαξ νςβιήξ ή δ πανειπυδζζδ ηδξ ειθακίζεςξ ιζαξ κέαξ 

νςβιήξ ιπμνεί κα πανειπμδζζηεί ιε ηαηάθθδθδ ζφζθζβλδ (πήια 14). 

Σέθμξ, ιζα νςβιή ιπμνεί κα «ζονναθηεί» ιε ηδ πνήζδ ιεβάθςκ ημπθζχκ 

(ζηξηθώληα, ζπ. 15), μζ μπμίμζ έπμοκ ζφκεεηδ θεζημονβία ςξ: 

 ζοκδεηήνεξ ηςκ δφμ πςνζζιέκςκ ιενχκ ημο λφθμο, 

 ζθζβηηήνεξ, μζ μπμίμζ δδιζμονβμφκ έκα εθζπηζηυ πεδίμ, ημ μπμίμ 

ειπμδίγεζ ηδκ ακάπηολδ ηδξ νςβιήξ, 

 μπθζζιμί, βζα ηδκ ακάθδρδ ηςκ θμλχκ εθεθηοζηζηχκ ηάζεςκ, μζ 

μπμίεξ ειθακίγμκηαζ ζε άηνα ηα μπμία είκαζ ζοβπνυκςξ ηαζ 

ζηδνίλεζξ. 

 

ρήκα 14. α) Δηάηξεζε άθξνπ ηεο ξσγκήο θαη ζύζθηγμε πεξηνρήο ξεγκαηώζεσο θαη β) 

πεξηνρήο επάισηεο ζηε ξεγκάησζε . 

 

ρήκα 15. Κνριίεο ζπξξαθήο ξσγκήο (Καηζαξαγάθεο, 1990). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
:  ΝΟΜΟΘΔΗΑ  

 

5.1. Πνηνηηθόο έιεγρνο πξντόλησλ μύινπ  

 

Εηθ. 5.1. Κνξκνί. 

 

Με ημκ πμζμηζηυ έθεβπμ ηςκ πνμσυκηςκ λφθμο πνμζδζμνίγμκηαζ μζ ααζζηέξ 

ζδζυηδηεξ ηςκ πνμσυκηςκ πμο απαζημφκηαζ βζα ημκ έθεβπμ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ ηαηαζηεοχκ, 

ημκ έθεβπμ ζοιιυνθςζδξ ημο πνμσυκημξ ζηζξ απαζηήζεζξ ηςκ μδδβζχκ ημο Δ.Κ. αθθά ηαζ 

ηδκ επζθμβή ημο ηαηαθθδθυηενμο πνμσυκημξ βζα ηάεε πνήζδ.  

Ο πμζμηζηυξ έθεβπμξ δζεκενβείηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ ιεευδμοξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηα 

εονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ) ή (ζηδ πενίπηςζδ ιυκμ πμο δεκ οπάνπμοκ ακηίζημζπα 

εονςπασηά) ζφιθςκα ιε εεκζηά πνυηοπα. 

Οδδβίεξ ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο (Δ.Κ.) πμο αθμνμφκ ημοξ ημιείξ  λφθμο 

ηαζ επίπθμο είκαζ μζ: 

-89/106/EEC δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ ηαηαθθδθυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ηςκ 

δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ (ζημκ μπμίμ οπάβμκηαζ ηαζ ηα πνμσυκηα λφθμο). 

-2001/95/EC δ μπμία ακαθένεηαζ ζηδκ αζθάθεζα ηςκ πνμσυκηςκ πμο δζαηίεεκηαζ 

ζηδκ αβμνά (ζηα μπμία οπάβμκηαζ ηα έπζπθα). 

Μενζηά απυ ηα πθέμκ ζοπκυηενα πνδζζιμπμζμφιεκα Δονςπασηά πνυηοπα (ΔΝ) 

ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ηονζμηένςκ ζδζμηήηςκ ηςκ πνμσυκηςκ λφθμο είκαζ ηα παναηάης: 

-ΔΝ 310:1993 Ξοθμπθάηεξ-Πνμζδζμνζζιυξ ημο ιέηνμο εθαζηζηυηδηαξ ζε ηάιρδ 

ηαζ ακημπή ζε ηάιρδ 
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-ΔΝ 312:2003 Μμνζμπθάηεξ – Πνμδζαβναθέξ 

-ΔΝ 317:1993 Μμνζμπθάηεξ ηαζ ζκμπθάηεξ -  Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ηαηά πάπμξ 

δζυβηςζδξ ιεηά απυ ειαάπηζζδ ζε κενυ 

-ΔΝ 318:2002 Ξοθμπθάηεξ - Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ δζαζηαζζαηχκ ιεηααμθχκ ζε 

ζοκάνηδζδ ιε ηζξ ιεηααμθέξ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ 

-ΔΝ 319:1993 Μμνζμπθάηεξ ηαζ ζκμπθάηεξ -  Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ακημπήξ ζε 

εθεθηοζιυ ηάεεηα πνμξ ηδκ επζθάκεζα 

-ΔΝ 322:1993 Ξοθμπθάηεξ - Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ 

-ΔΝ 323:1993 Ξοθμπθάηεξ - Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ποηκυηδηαξ 

-EN 382:1993 Ηκμπθάηεξ - Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ επζθακεζαηήξ πνμζνυθδζδξ - 

Μένμξ 1: Μέεμδμξ εθέβπμο βζα ζκμπθάηεξ λδνάξ ιεευδμο. 

-EN 120:1992 Ξοθμπθάηεξ - Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ζε θμνιαθδεΰδδ 

- Μέεμδμξ perforator 

-EN 13446:2002 Ξοθμπθάηεξ - Πνμζδζμνζζιυξ ηδξ δφκαιδξ ελαβςβήξ ηςκ 

ζηενεςηζηχκ 

-EN 13986:2004 Ξοθμπθάηεξ βζα δμιζηή πνήζδ - Υαναηηδνζζηζηά, απμηίιδζδ ηδξ 

ζοιιυνθςζδξ ηαζ ζήιακζδ 

-ΔΝ 14322:2004 Ξοθμπθάηεξ - Δπεκδοιέκεξ ιε ιεθαιίκδ βζα εζςηενζηέξ πνήζεζξ - 

Ονζζιυξ, απαζηήζεζξ ηαζ ηαλζκυιδζδ 

-ΔΝ 14323:2004 Ξοθμπθάηεξ - Δπεκδοιέκεξ ιε ιεθαιίκδ βζα εζςηενζηέξ πνήζεζξ - 

Μέεμδμζ εθέβπμο 

 

5.2. Ξύιηλα ζπίηηα & νηθνδνκηθή άδεηα 

Σα λφθζκα ζπίηζα απαζημφκ ηδκ έηδμζδ μζημδμιζηήξ άδεζαξ απυ ηδκ πμθεμδμιία ηδξ 

πενζμπήξ. Ζ άδεζα εα πνέπεζ κα ζοκηαπεεί απυ εβηεηνζιέκμ ιδπακζηυ ηαζ ηα ζηάδζα ηδξ 

ιεθέηδξ είκαζ ηα ίδζα υπςξ ζε ιζα ζοιααηζηή ηαηαζηεοή. Γδθαδή: ανπζηεηημκζηή ιεθέηδ, 

ζηαηζηή ιεθέηδ, ημπμβναθζηυ ηαζ ιδπακμθμβζηή ιεθέηδ. 

Ο πνυκμξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ έηδμζδ ηδξ άδεζαξ πμζηίθεζ ηαζ ελανηάηαζ ηονίςξ 

απυ ημκ θυνημ ενβαζίαξ ηδξ πμθεμδμιίαξ. οκήεςξ ηοιαίκεηαζ απυ 2,5-4 ιήκεξ. 

Σμ ηυζημξ ηδξ άδεζαξ ελανηάηαζ απυ ημ ζοκμθζηυ ειααδυκ ηδξ ηαημζηίαξ. Σμ 

ηυζημξ αοηυ δεκ δζαθένεζ απυ αοηυ ηςκ ζοιααηζηχκ ηηζνίςκ. 
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Σα εθάπζζηα μζημδμιζηά έκζδια πμο απαζημφκηαζ απυ ημ ΗΚΑ βζα ηδκ 

απμπενάηςζδ ηδξ ηαημζηίαξ, πνμηφπημοκ απυ ηδκ ιεθέηδ ηδξ άδεζαξ ηαζ είκαζ πενίπμο 

ηαηά 60% θζβυηενα απυ αοηά ηδξ ζοιααηζηήξ ηαημζηίαξ. Σα έκζδια πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ζοκήεςξ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ αάζδξ ηδξ μζηίαξ. 

Πμθθά απυ ηα ζπέδζα πμο ειθακίγμκηαζ ζε λέκα πενζμδζηά ηαζ ζε ζεθίδεξ ζημ 

Internet είκαζ πζεακυκ κα ιδκ ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ζηδκ Δθθάδα, θυβς πενζμνζζιχκ 

πμο μνίγμκηαζ είηε απυ ημκ Γεκζηυ Πμθεμδμιζηυ Κακμκζζιυ (ΓΟΚ), είηε απυ εζδζημφξ 

ηακυκεξ ηαζ πενζμνζζιμφξ πμο ζζπφμοκ ζε ιζα πενζμπή. Γζα πανάδεζβια, ζε πμθθά κδζζά 

ηςκ Κοηθάδςκ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμ ηοπμθυβζμ ηαζ αζζεδηζηή πμο εα πνέπεζ κα 

αημθμοεμφκ υθα ηα ζπίηζα βζα θυβμοξ ανπζηεηημκζηήξ πανάδμζδξ. ε πμθθέξ πενζμπέξ δεκ 

επζηνέπμκηαζ μζ απυημιεξ επζηθζκείξ ζηέβεξ η.α. 
14

 

 

5.2.1. Έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο  

Ζ μζημδμιζηή άδεζα ηηζνίμο ή εβηαηάζηαζδξ εεςνείηαζ υηζ πενζθαιαάκεζ ηδ 

δζαιυνθςζδ ημο εδάθμοξ, ηζξ ακαβηαίεξ εηζηαθέξ βζα ηδ εειεθίςζδ ημο ηηζνίμο ή ηζξ 

εβηαηάζηαζδξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή πενζθναβιάηςκ, αυενςκ ηαζ οπυβεζςκ 

δελαιεκχκ φδαημξ. 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ δζαδζηαζία βζα κα εηδμεεί δ μζημδμιζηή άδεζα ιζαξ 

πνμηαηαζηεοαζιέκδξ ηαηαζηεοήξ ζοιπίπηεζ ιε υζα ζζπφμοκ ηαζ βζα ηζξ ζοιααηζηέξ. 

Ανιυδζα βζα ηδ πμνήβδζδ άδεζαξ  μζημδμιήξ είκαζ δ Πμθεμδμιζηή Τπδνεζία ζηδκ μπμία 

οπάβεηαζ ημ αηίκδημ. 

Σα δζηαζμθμβδηζηά αοηά ζοκμρίγμκηαζ ζηα ελήξ:  

• Αίηδζδ ζηδκ μπμία είκαζ εκζςιαηςιέκα ζε εκζαίμ ηεφπμξ έκηοπα ιε ηζξ 

δδθχζεζξ ακαεέζεζξ – ακάθδρδξ, θφθθμ εθέβπμο.  

• Δζδζηυ έκηοπμ πνμτπμθμβζζιμφ. 

• Σμπμβναθζηυ δζάβναιια ηαζ δζάβναιια ηάθορδξ. 

• Ανπζηεηημκζηή ιεθέηδ. 

• ηαηζηή ιεθέηδ ηαζ δζάθμνεξ  άθθεξ εβηνίζεζξ ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ, ηδκ 

επζθάκεζα ηαζ ηδκ πενζμπή. 

• Μεθέηδ παεδηζηήξ πονμπνμζηαζίαξ. 

                                                 
14
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• Απμδεζηηζηυ ηαηάεεζδξ ηδξ αιμζαήξ ημο ιεθεηδηή ιδπακζημφ. 

• Αζηζμθμβδιέκδ έηεεζδ ημο ιεθεηδηή ιδπακζημφ. 

• Μεθέηδ εενιμιυκςζδξ. 

• Μεθέηεξ οδναοθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ απμπεηεφζεςκ, 

δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, εκενβδηζηήξ πονμπνμζηαζίαξ, 

αενίςκ ηαοζίιςκ, υπμο απαζημφκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηαζ 

ημοξ ηακμκζζιμφξ . 

• Σίηθμξ  ζδζμηηδζίαξ ηαζ πνυζθαημ πζζημπμζδηζηυ ζδζμηηδζίαξ βζα ηάεε 

μζηυπεδμ βήπεδμ, άνηζμ ηαηά πανέηηθζζδ ή εηηυξ ζπεδίμο. 

• οιαμθαζμβναθζηή δήθςζδ βηανάγ ή απμδεζηηζηυ ηαηααμθήξ ηδξ 

απαζημφιεκδξ εζζθμνάξ.  

Ο ιέζμξ πνυκμξ δζεηπεναίςζδξ ηδξ υθδξ δζαδζηαζίαξ είκαζ δφμ ιήκεξ, εκχ ημ 

ηυζημξ πμζηίθεζ ακάθμβα ιε ηδκ πενίπηςζδ, ακάθμβα ιε ηδκ επζθάκεζα, ηδ πνήζδ ηαζ ηδκ 

πενζμπή. 

 

5.2.2. Μειέηεο 

Γζα ηάεε ένβμ απαζηείηαζ ηαζ ιζα ζεζνά ιεθεηχκ ζε δφμ ακηίβναθα, ςξ ελήξ: 

• ηαηζηή ιεθέηδ. 

• Μεθέηδ εενιμιυκςζδξ. 

• Δδαθμηεπκζηή ένεοκα, υπμο πνεζάγεηαζ. 

• Μεθέηδ παεδηζηήξ πονμπνμζηαζίαξ, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ 

εκζςιαηςιέκδ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ιεθέηδ. 

• Μεθέηεξ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ, οδναοθζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηαζ απμπεηεφζεςκ. 

• ηακ  απαζηείηαζ, ιεθέηδ αενίμο ηαοζίιμο, εβηεηνζιέκδ απυ ηδκ ΔΠΑ ή ηδ 

ΓΔΠΑ, ηαζ ιεθέηδ οβναενίμο. 

• Δβηεηνζιέκδ ιεθέηδ εκενβδηζηήξ  πονμπνμζηαζίαξ απυ ηδκ ανιυδζα 

Πονμζαεζηζηή οπδνεζία. 

• οιαμθαζμβναθζηή δήθςζδ ηςκ πχνςκ ζηάειεοζδξ πμο απαζημφκηαζ βζα 

ημ ένβμ ηαζ ιεηαβναθή ηδξ ή απμδεζηηζηυ ηαηααμθήξ ηδξ απαζημφιεκδξ 

εζζθμνάξ. 

• Τπεφεοκδ δήθςζδ ημο Ν.1599/86 ημο/ηςκ ιδπακζηχκ πμο εηπυκδζακ ηζξ 

ιεθέηεξ ζφιθςκα ιε ηδκ παν. 6 ημο άνενμο 2 ημο Ν.3212/2003. 
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ζμκ αθμνά ηδ ιυκζιδ ζφκδεζδ ημο ηηίζιαημξ ιε ηα  δίηηοα δθεηηνμδυηδζδξ ηαζ 

οδνμδυηδζδξ, αοηή πμνδβείηαζ απυ ηδ Γζεφεοκζδ Πενζαάθθμκημξ ηαζ Υςνμηαλίαξ ηαζ ηα 

έββναθα πμο πνεζάγμκηαζ είκαζ: 

Α)  Αίηδζδ ( πμνδβείηαζ απυ ηδκ Τπδνεζία). 

Β)  Αηνζαέξ θςημακηίβναθμ ηδξ μζημδμιζηήξ άδεζαξ εζξ δζπθμφκ. 

Γ)  Τπεφεοκεξ δδθχζεζξ ημο Ν.1599/86 ηςκ επζαθεπυκηςκ ιδπακζηχκ υηζ ημ  ζπίηζ 

ηαηαζηεοάζηδηε ζφιθςκα ιε υζα πνμαθέπμκηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ ιεθέηδ. 

Γ)  Παναζηαηζηά αιμζαήξ επίαθερδξ  ηαζ ηναηήζεςκ πμο έβζκακ βζα ηδκ έηδμζδ 

ηδξ άδεζαξ μζημδμιήξ. 

Δ)  Σεπκζηή έηεεζδ ιδπακζημφ. 

Σ)  Τπεφεοκδ δήθςζδ ημο ζδζμηηήηδ, ζηδκ μπμία εα δδθχκμκηαζ υηζ ημ ζπίηζ 

ηαηαζηεοάζηδηε ζφιθςκα ιε ηα πνμαθεπυιεκα ζηδκ ακηίζημζπδ ιεθέηδ. 
15

 

 

 

5.3. Δπξσπατθά πξόηππα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ CE ζηα 

πξντόληα μύινπ 

 

Οοζζαζηζηυ ιέζμ βζα ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζήιακζδξ πνμζθένεζ δ 

εθανιμβή ηδξ ηοπμπμίδζδξ, δ μπμία απμηεθεί ααζζηυ πανάβμκηα ζηδκ μνβάκςζδ ηδξ 

ημζκςκίαξ ηαζ ιπμνεί κα εθανιμζεεί ζε υθα ηα εέιαηα ηδξ ακενχπζκδξ δναζηδνζυηδηαξ 

ζοκεπχξ ηαζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμσυκηςκ λφθμο (Anec 1999, Μπανιπμφηδξ 1999). Ζ 

εθανιμβή ηδξ ηοπμπμίδζδξ ςξ βκςζηυκ, βίκεηαζ ιε ηδκ ηαεζένςζδ ηαζ εθανιμβή 

μνζζιέκςκ ηακυκςκ πμο μκμιάγμκηαζ πνυηοπα. Απυ ημ 1983 ηδκ εοεφκδ μοζζαζηζηά βζα 

ηδκ εηπυκδζδ ηαζ έηδμζδ ηςκ πνμηφπςκ πμο εθανιυγμκηαζ ζηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ 

Δονςπασηήξ Έκςζδξ έπεζ δ CEN (Δονςπασηή Δπζηνμπή Σοπμπμίδζδξ), πμο είκαζ μ 

ανιυδζμξ μνβακζζιυξ ιεθέηδξ, πνμεημζιαζίαξ ηαζ οζμεέηδζδξ ημζκχκ Δονςπασηχκ 

Πνμηφπςκ (ΔΝ). Πνυηοπα εηπμκεί ηαζ εηδίδεζ επίζδξ μ Γζεεκήξ Ονβακζζιυξ Σοπμπμίδζδξ 

(ISO) μ μπμίμξ ζοκενβάγεηαζ ζηεκά ιε ηδκ CEN. Οζ εεκζημί θμνείξ ηοπμπμίδζδξ ηςκ 

πςνχκ ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα απμδεπεμφκ ηα ΔΝ δίκμκηαξ ζε 

αοηά ηδκ ιμνθή ημο εεκζημφ πνμηφπμο, εκχ έπμοκ επίζδξ ηδκ δοκαηυηδηα κα εηδχζμοκ 

                                                 
15
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ηαζ δζηά ημοξ πνυηοπα. ηδκ πχνα ιαξ υιςξ δεκ εηδυεδηακ πμηέ εεκζηά πνυηοπα ζπεηζηά 

ιε ηα πνμσυκηα λφθμο, εκχ δ απμδμπή ηςκ ΔΝ απυ ημκ Δθθδκζηυ θμνέα ηοπμπμίδζδξ 

(ΔΛΟΣ) δεκ οπμδδθχκεζ υηζ έπεζ μθμηθδνςεεί ηαζ δ δζαδζηαζία απυδμζήξ ημοξ ζηδκ 

Δθθδκζηή βθχζζα (Μπανιπμφηδξ 2001). Αθθά ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο έβζκε απυδμζδ 

εθθδκζηήξ μνμθμβίαξ ιέζς αοηήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ, αοηή δεκ ιπμνεί κα εεςνδεεί υηζ ήηακ 

πάκημηε ζηακμπμζδηζηή. 

Σα Δονςπασηά πνυηοπα δδιζμονβμφκηαζ υηακ δζαπζζηχκεηαζ ζπεηζηή ακάβηδ ή βζα 

κα αμδεήζμοκ ηδκ ζοιιυνθςζδ πνμξ ηδκ εονςπασηή κμιμεεζία πμο ακαθένεηαζ ζηδκ 

θεζημονβία ηδξ εκζαίαξ αβμνάξ. Ζ κμιμεεζία αοηή πενζθαιαάκεζ ηζξ μδδβίεξ ηδξ Νέαξ 

Πνμζέββζζδξ πμο μνίγμοκ ηζξ μοζζχδεζξ απαζηήζεζξ πμο πνέπεζ κα πθδνμφκ ηα πνμσυκηα 

χζηε κα ιπμνμφκ κα πςθμφκηαζ ζηδκ Δ.Δ (Δονςπασηήξ Έκςζδ 2006). Έκαξ απυ ημοξ 

ηαθφηενμοξ ηνυπμοξ βζα κα πεηφπμοκ μζ ηαηαζηεοαζηέξ ηςκ πνμσυκηςκ ημ ηεηιήνζμ 

ζοιιυνθςζδξ πνμξ ηζξ απαζηήζεζξ αοηέξ είκαζ κα πνδζζιμπμζμφκ ηα πνυηοπα πμο 

εηπμκμφκηαζ εζδζηά βζα ημκ ζημπυ αοηυ ηαζ ηα μπμία ηαθμφκηαζ  

 

Δλαξκνληζκέλα Πξόηππα 

Ακάθμβα πνυηοπα βζα ηα πνμσυκηα λφθμο, εηπμκμφκηαζ αάζδ ηδξ μδδβίαξ 

89/106/ΔΔC δ μπμία ακαθένεηαζ ζηα δμιζηά πνμσυκηα. Μέπνζ ζήιενα έπμοκ εηπμκδεεί 

απυ ηζξ επζηνμπέξ ηδξ CEN, ζοκμθζηά πενζζζυηενα απυ 12.000 ΔΝ, πμθθά απυ ηα μπμία 

έπμοκ εηπμκδεεί πνμξ οπμζηήνζλδ ηδξ ημζκμηζηήξ κμιμεεζίαξ. 

ηδκ δδιζμονβία ηςκ εονςπασηχκ πνμηφπςκ, ζφιθςκα ιε ημ ζηεπηζηυ ηδξ ίδνοζδξ 

ημο μνβακζζιμφ, ιπμνεί κα ζοιιεηέπεζ μπμζμζδήπμηε έπεζ ζοιθένμκ ή επδνεάγεηαζ απυ 

έκα πνυηοπμ ηαεχξ ηαζ εηπνυζςπμζ απυ ηδκ αζμιδπακία, ημκ δδιυζζμ ημιέα, ημκ 

πακεπζζηδιζαηυ ηθάδμ ηαζ απυ εζδζηέξ μιάδεξ ζοιθενυκηςκ. Μεηά ηδκ ζφκηαλδ ηςκ 

πνμηφπςκ αοηά εβηνίκμκηαζ απυ ημοξ εηπνμζχπμοξ ηςκ πςνχκ ηδξ Δ.Δ., ηαηυπζκ 

ρδθμθμνίαξ ηαζ εθυζμκ, ημοθάπζζημκ ημ 71% ηςκ ρδθμθυνςκ, εηθναζημφκ εεηζηά. 

Καηυπζκ ηα πνυηοπα δδιμζζεφμκηαζ ζε ηνεζξ βθχζζεξ εκχ υθεξ μζ πχνεξ ηδξ Δ.Δ. 

οπμπνεμφκηαζ, εκηυξ ημο πνυκμο πμο μνίγεηαζ (ζοκήεςξ ιέπνζ 6 ιήκεξ), κα ηα απμδεπημφκ 

ςξ εεκζηά πνυηοπα ηαζ κα απμζφνμοκ ηα ακηίζημζπα πνυηοπα πμο ηοπυκ οπήνπακ (Οδδβία 

98/34 ΔΚ). 

 

Ζ ακαγήηδζδ αθθά ηαζ δ πνμιήεεζα (έκακηζ αιμζαήξ) εκυξ πνμηφπμο πμο έπεζ 

εηδμεεί απυ ηδκ CEN, ημκ ISO ή ηάπμζμ θμνέα ηοπμπμίδζδξ, ιπμνεί κα βίκεζ ιε ιεβάθδ 

εοημθία, δθεηηνμκζηά ιέζς ηςκ ιδπακχκ ακαγήηδζδξ ηςκ εεκζηχκ θμνέςκ ηοπμπμίδζδξ 
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ή ηδξ CEN ηαεχξ ηαζ ιέζς ηςκ ηεπκζηχκ επζηνμπχκ πμο έπμοκ δδιζμονβήζεζ δ CEN ηαζ μ 

ISO βζα ηδκ εηπυκδζδ ηςκ πνμηφπςκ.  

Γζα ηδκ εηπυκδζδ πνμηφπςκ πμο αθμνμφκ ηζξ λοθμπθάηεξ (ζφκεεηα πνμσυκηα 

λφθμο), υπςξ είκαζ μζ ιμνζμθάηεξ, μζ ζκμπθάηεξ, ηα ακηζημθθδηά η.α., δ CEN έπεζ 

δδιζμονβήζεζ ηδκ ηεπκζηή επζηνμπή TC112. 

Ακάιεζα ζηα πνυηοπα πμο έπεζ εηπμκήζεζ αοηή δ ηεπκζηή επζηνμπή είκαζ ηαζ ημ 

πνυηοπμ ΔΝ 13986:2004 ιε ηίηθμ «Wood-based panels for use in construction-

Characteristics, evaluation of conformity and marking» (βζα ημ μπμίμ μ ΔΛΟΣ έπεζ 

απμδχζεζ ημ ηίηθμ “Πεηάζκαηα κε βάζε ην μύιν γηα δνκηθή ρξήζε - Υαξαθηεξηζηηθά, 

αμηνιόγεζε ηεο ζπκκόξθσζεο θαη ζήκαλζε”). 

Ο ζημπυξ ηδξ εηπυκδζδξ ημο πνμηφπμο αοημφ είκαζ μ ηαεμνζζιυξ ηςκ εζδζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ λοθμπθαηχκ ηαζ ηςκ ηαηάθθδθςκ ιεευδςκ εθέβπμο ηςκ 

παναηηδνζζηζηχκ αοηχκ, χζηε κα ηαείζηαηαζ δοκαηή δ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοιιυνθςζδξ ηςκ 

πνμσυκηςκ αοηχκ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμαθεπυιεκεξ απαζηήζεζξ βζα ηδκ CE ζήιακζή ημοξ. 

Σμ πνυηοπμ αοηυ απμηεθεί ζοκεπχξ, ημ ααζζηυ μδδβυ ζηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ 

ηαζ ζήιακζδξ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ. Γζα ηδκ επίηεολδ υιςξ ηδξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ 

απαζηείηαζ δ εθανιμβή ηαζ πμθθχκ άθθςκ πνμηφπςκ. Έηζζ ζηδκ εζζαβςβή ημο πνμηφπμο 

ΔΝ 13986:2004 ακαθένμκηαζ άθθα 50 πνυηοπα πμο είκαζ απαναίηδηα βζα ηδκ εθανιμβή 

ημο. Γεκ απαζημφκηαζ υιςξ υθα αοηά ηα πνυηοπα βζα ηδκ αλζμθυβδζδ ηάεε πνμσυκημξ. 

Ακάθμβα ιε ημ ηφπμ ημο πνμσυκημξ ηαζ ηζξ πνμαθεπυιεκεξ ζοκεήηεξ πνήζεςξ ηάεε 

πνμσυκημξ, ζημ πνυηοπμ αοηυ δίδμκηαζ μζ απαζηήζεζξ βζα μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ημο, 

ηαεχξ ηαζ ηα πνυηοπα αάζεζ ηςκ μπμίςκ εα εηθεπεμφκ ηα παναηηδνζζηζηά αοηά. 

Ακ εέθμοιε θμζπυκ κα αλζμθμβήζμοιε ηδ ζοιιυνθςζδ ιζαξ ιδ επεκδοιέκδξ 

ιμνζμπθάηαξ (παναβυιεκδ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ζηνςιάηςζδξ) πμο πνμμνίγεηαζ βζα πνήζδ ζε 

εζςηενζημφξ πχνμοξ ζε ιδ δμιζηέξ εθανιμβέξ, ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΝ 13986:2004 

εα πνέπεζ κα εθέβλμοιε ηα ελήξ παναηηδνζζηζηά. 

1. Ακημπή ζε ζηαηζηή ηάιρδ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΝ 310 (ιέεμδμξ εθέβπμο) 

ηαζ ημ ΔΝ 326-1 (απυδμζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ). 

2. Ακημπή ζε εβηάνζζμ εθεθηοζιυ (εζςηενζηή ζοβηυθθδζδ) ζφιθςκα ιε ημ 

πνυηοπμ ΔΝ 319 (ιέεμδμξ εθέβπμο) ηαζ ημ ΔΝ 326-1 (απυδμζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ). 

3. Έηθοζδ θμνιαθδεΰδδξ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΝ 120 (ιέεμδμξ εθέβπμο) ηαζ 

ημ ΔΝ 312 (απυδμζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ) ζε πενίπηςζδ υπμο δ πενζεπυιεκδ οβναζία ηςκ 

ιμνζμπθαηχκ οπενααίκεζ ημ 6,5%. 
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Ακάθμβα ιε ηζξ ηζιέξ ηςκ απμηεθεζιάηςκ δ ιμνζμπθάηα εα ηαηαηαβεί ζηδ 

ηαηδβμνία Δ1 ή Δ2 (ζδι. δ ηαηδβμνία Δ2 έπεζ ζήιενα απαβμνεοηεί) 

4. Ακηίδναζδ ζηδ θςηζά ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΝ 13501-1 (ιέεμδμξ εθέβπμο) 

ηαζ ημ ΔΝ 312. 

5. Ζ δζαπεναηυηδηα ζε οδναηιμφξ, πμο ιπμνεί κα πνμζδζμνζζεεί ςξ ζοκηεθεζηήξ 

ακηίζηαζδξ ζημοξ οδναηιμφξ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΝ ISO 12572:2001 ή απυ ηζξ ηζιέξ 

πμο δίδμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΝ 12524. 

6. Ζ δπμιυκςζδ (ΔΝ ISO Η40-3) ηαζ δ δπμαπμννυθδζδ (ΔΝ ISO 354) εα 

πνμζδζμνζζεμφκ ιυκμ υηακ δ ιμνζμπθάηα πνυηεζηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί ζε ακάθμβεξ 

πνήζεζξ. 

7. Ζ εενιζηή αβςβζιυηδηα εα πνμζδζμνζζεεί ιυκμ βζα πνήζεζξ υπμο απαζηείηαζ, 

ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΝ 12664. 

8. Ζ ακεεηηζηυηδηα ζε αζμθμβζημφξ ηζκδφκμοξ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ πμο 

δίδεηαζ ζημ πνυηοπμ ΔΝ 335. 

9. Ζ πενζεηηζηυηδηα ζε πεκηαπθςνμθαζκυθδ εα πνμζδζμνζζεεί ζφιθςκα ιε ημ 

πνυηοπμ CEN/TR 14823 ηαζ εάκ είκαζ >5 ppm εα πνέπεζ κα ακαθένεηαζ ζηδ ζήιακζδ. Ζ 

ζοιιυνθςζδ ηδξ ιμνζμπθάηαξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ αοημφ ημο πνμηφπμο εα πνέπεζ κα 

απμδεζηκφεηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή ιε ημκ ενβμζηαζζαηυ πμζμηζηυ έθεβπμ. 

Οζ πθήνεζξ πθδνμθμνίεξ ηδξ ζήιακζδξ εα πνέπεζ κα ειθακίγμκηαζ ζημ πνμσυκ ή 

ζηδκ ζοζηεοαζία ημο ή ζε έββναθμ πμο εα ζοκμδεφεζ ημ πνμσυκ, ηαζ εα πνέπεζ κα 

ακαθένμοκ ηζξ ζπεηζηέξ ζδζυηδηεξ ακάθμβα ιε ηδκ πνήζδ βζα ηδκ μπμία πνμμνίγεηαζ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πνμσυκ. ςξ ελήξ: 

Α. ιε αάζδ ηζξ ηεπκζηέξ ηαηδβμνίεξ δ ζήιακζδ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ: 

 ηδκ ακαθμνά ζε αοηυ ημ πνυηοπμ 

 ηδκ ηεπκζηή ηαηδβμνία ημο πνμσυκημξ 

 ηδκ ηαηδβμνία ακηίδναζδξ ζηδ θςηζά: Α2, Β, C, D, E ή F 

 ηδκ ηαηδβμνία θμνιαθδεΰδδξ Δ1 ή Δ2 

 ηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε πεκηαπθςνμθαζκυθδ εάκ είκαζ >5 ppm 

Β. ιε αάζδ ηζξ ηζιέξ ηςκ ζδζμηήηςκ πμο πνμαθέπμκηαζ κα οπμθμβζζεμφκ ακάθμβα 

ιε ηδκ ηαηδβμνία πνήζδξ ημο πνμσυκημξ, δ ζήιακζδ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεζ ηζξ ηζιέξ 

υθςκ αοηχκ ηςκ ζδζμηήηςκ. 
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Πανάδεζβια CE ζήιακζδξ βζα ζκμπθάηα ιέζδξ ποηκυηδηαξ (MDF) βζα εζςηενζηή 

πνήζδ ζε λδνέξ ζοκεήηεξ ςξ ιδ δμιζηυ ζημζπείμ, υπςξ δίδεηαζ απυ ημ πνυηοπμ, θαίκεηαζ 

ζηδκ Δζηυκα 5.1. 

 

Εηθόλα 5.2. Παξάδεηγκα CE ζήκαλζεο γηα MDF πάρνπο 15 mm 

 

Ζ Δονςπασηή Δπζηνμπή Σοπμπμίδζδξ (CEN), ιε ηα πνυηοπα πμο εηπμκεί δίκεζ 

θμζπυκ, ηα απαναίηδηα ιέζα βζα ηδκ επίηεολδ ημο ζηυπμο ηςκ μδδβζχκ ηδξ Δονςπασηήξ 

Έκςζδξ, πμο απμαθέπμοκ ζηδκ αζθαθή ηαζ εθεφεενδ ηοηθμθμνία ηςκ πνμσυκηςκ λφθμο. 

Ζ εεςνεία υιςξ απυ ιυκδ ηδξ δεκ είκαζ επανηήξ βζα ηδκ δζαζθάθζζδ ηδξ ζήιακζδξ. Μζα 

αλζυπζζηδ εθανιμβή, απαζηεί ηδκ φπανλδ ελεζδζηεοιέκμο επζζηδιμκζημφ πνμζςπζημφ ηαζ 

ηδκ ακάπηολδ εκυξ ηαηάθθδθμο ιδπακζζιμφ εθέβπμο. Σίεεηαζ ζοκεπχξ έκα ενχηδια. 

Γζαεέηεζ δ πχνα ιαξ ηζξ ηαηάθθδθεξ οπμδμιέξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ αλζυπζζηδξ 

εθανιμβήξ ημο; 

Γοζηοπχξ, απαζηείηαζ έκημκδ πνμζπάεεζα βζα κα δμεεί ιζα ηαηαθαηζηή απάκηδζδ, 

ακηίεεηδ απυ αοηή πμο ιαξ μδδβεί δ ακάθμβδ ειπεζνία απυ ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. 
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5.4. Ο Δπξσθώδηθαο 5 θαη ν ζρεδηαζκόο μύιηλσλ θαηαζθεπώλ  

 

Σμ λφθμ πνδζζιμπμζείηαζ εδχ ηαζ πμθθμφξ αζχκεξ ζηδ δυιδζδ. Οζ ζφβπνμκεξ 

ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ (κέα οθζηά ορδθήξ αλζμπζζηίαξ ιε πνχηδ φθδ ημ λφθμ), μζ κέμζ 

ηακμκζζιμί ηαζ ηα ηακμκζζηζηά πνυηοπα παναβςβήξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ιεθέηδξ ηςκ λφθζκςκ 

ηαηαζηεοχκ, ηαεζζημφκ ημ λφθμ ζζυηζιμ ηαζ ακηαβςκζζηζηυ ςξ πνμξ ηα θμζπά δμιζηά 

οθζηά. Παναθθήθςξ υιςξ, ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ζδζμιμνθίεξ ημο λφθμο, επζαάθθμοκ 

ηδκ απυηηδζδ ορδθυηενδξ βκχζδξ απυ ημκ εζδζηυ ιδπακζηυ ή ιδπακζηυ λφθμο. 

 

5.4.1. θνπόο θαη πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Δπξσθώδηθα 5 

Ο Δονςηχδζηαξ 5 (ΔΝ 1995), πνδζζιμπμζείηαζ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ένβςκ 

πμθζηζημφ ιδπακζημφ πμο αθμνμφκ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ. Καθφπηεζ απαζηήζεζξ ιδπακζηήξ 

ακημπήξ, θεζημονβζηυηδηαξ, ακεεηηζηυηδηαξ ηαζ ποναζθάθεζαξ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ 

βζα ημ θένμκηα μνβακζζιυ ηςκ μπμίςκ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζημζπεία απυ θοζζηή λοθεία 

(ζηνυββοθδ, πεθεηδηή, ή πνζζηή) ηαζ αζμιδπακζηά παναβυιεκα πνμσυκηα λφθμο υπςξ : 

- επζημθθδηή λοθεία, 

- λοθεία επζημθθδιέκςκ λοθμθφθθςκ (LVL) ηαζ 

- δζαθυνςκ ηφπςκ λοθμπθάηεξ (ακηζημθθδηή λοθεία, OSB, ιμνζμπθάηεξ, ζκμπθάηεξ 

ηθπ.). 

O Δονςηχδζηαξ 5 (EN 1995) απμηεθείηαζ απυ ηα παναηάης επζιένμοξ ηακμκζζηζηά 

ηείιεκα: 

- EN 1995-1-1 Γεκζημί ηακυκεξ ηαζ ηακυκεξ βζα ηηίνζα 

- EN 1995-1-2 Γεκζημί ηακυκεξ – Γμιζηυξ ζπεδζαζιυξ έκακηζ πονηαβζάξ 

- EN 1995-2 Γέθονεξ 
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5.4.2. Απαξαίηεηα θαλνληζηηθά θείκελα γηα ηελ ρξήζε ηνπ ΔΝ 1995 

Ζ πνήζδ ημο ΔΝ 1995 βίκεηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα ελήξ ηακμκζζηζηά ηείιεκα: 

1. ΔΝ 1990:2002, «Δονςηχδζηαξ – Βάζεζξ ζπεδζαζιμφ». 

2. ΔΝ 1991, «Γνάζεζξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ». 

3. ΔΝ 1998, «Ακηζζεζζιζηυξ πεδζαζιυξ», βζα ηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ζε ζεζζιζηέξ 

πενζμπέξ, 

4. ΔΝ 1993, «Δονςηχδζηαξ 3: πεδζαζιυξ Καηαζηεοχκ απυ Υάθοαα». 

Υνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά βζα ημκ έθεβπμ ηςκ ιεηαθθζηχκ πθαηχκ ζε ζοκδέζεζξ 

πάθοαα ιε λφθμ, βζα ημκ έθεβπμ ιεηαθθζηχκ πζαζηί ζοκδέζιςκ αηαιρίαξ, ηαεχξ ηαζ 

ιεηαθθζηχκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηα μπμία ιπμνεί κα ζοκδοάγμκηαζ ιε λφθζκα βζα ηδκ 

ιυνθςζδ ιζηηχκ θμνέςκ (ιεηαθθζηά οπμζηοθχιαηα, ιε λφθζκα γοβχιαηα, ιεηαθθζημί 

εθηοζηήνεξ ιε λφθζκμοξ αιείαμκηεξ η.α.). 

5. Πξόηππα ΔΝs γηα ηα δνκηθά πξντόληα ζρεηηθά κε ηηο μύιηλεο θαηαζθεπέο. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ υθα ηα ζημζπεία βζα ηα ιδπακζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ δζαθυνςκ ηφπμο 

λοθείαξ ηαζ ηςκ πνμσυκηςκ λφθμο (ακημπέξ, ποηκυηδηα, ιέηνα εθαζηζηυηδηαξ ηαζ 

δζάηιδζδξ) ανίζημκηαζ ζηα ακηίζημζπα ΔΝs ηαζ υπζ ζημ ηονίςξ ζχια ημο Δονςηχδζηα 5
16

. 

Σα ΔΝs πμο ζοκμδεφμοκ ημκ Δονςηχδζηα είκαζ ιέπνζ ηχνα πενίπμο 70 ηαζ ζοκεπχξ 

αολάκμκηαζ. 

6. Σν Δζληθό Πξνζάξηεκα ζημ μπμίμ πενζθαιαάκμκηαζ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ 

παναιέηνμοξ πμο αθήκμκηαζ ακμζπηέξ ζημοξ Δονςηχδζηεξ πνμηεζιέκμο κα ζοιπθδνςεμφκ 

ιε Δεκζηή Δπζθμβή. 

Σα άνενα ημο ΔΝ 1995-1-1 πμο επζηνέπμοκ εεκζηή επζθμβή είκαζ ηα αηυθμοεα : 

2.3.1.2(2)Α Καηάηαλδ θμνηίςκ ζε ηαηδβμνίεξ δζάνηεζαξ θμνηίζεςξ. 

2.3.1.3(1)Α Καηάηαλδ ηαηαζηεοχκ ζε ηαηδβμνίεξ θεζημονβίαξ. 

2.4.1 (1)Α Δπί ιένμοξ ζοκηεθεζηέξ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ. 

6.4.3(8) Γμημί ιε αιθζπθεφνςξ ιεζμφιεκδ δζαημιή, ηαιπφθεξ δμημί ηαζ δμημί ιε 

ηαιπφθδ-ηνζβςκζηή ημνςκίδα. 

7.2 (2) Ονζαηέξ ηζιέξ αεθχκ ηάιρδξ. 

7.3.3(2) Ονζαηέξ ηζιέξ ηαθακηχζεςκ. 

8.3.1.2(4) Ζθχζεζξ λφθμο ιε λφθμ: ηακυκεξ βζα δθχζεζξ ζημ ζυημνμ ημο λφθμο 

                                                 
16

 Ζ δοζημθία αοηή ζηδκ εθανιμβή ημο ΔΝ 1995, ακηζζηαειίγεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ζημζπεία βζα κέα οθζηά 

ηαθφπημκηαζ απυ κέα ΔΝs πςνίξ κα πνεζαζημφκ αθθαβέξ ζημ ηονίςξ ζχια ηςκ Δονςηςδίηςκ. 
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8.3.1.2(7) Ζθχζεζξ λφθμο ιε λφθμ: είδδ λφθμο εοαίζεδηα ζημ ζπίζζιμ. 

9.2.4.1(7) Μέεμδμξ ζπεδζαζιμφ δζαθναβιάηςκ ημίπςκ. 

9.2.5.3(1) Σνμπμπμζδηζημί ζοκηεθεζηέξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ δοζηαιρίαξ 

ζοζηδιάηςκ δμηχκ ή δζηηοςιάηςκ.  

10.9.2(3) Ακέβενζδ δζηηοςιάηςκ ιε δθμθυνεξ πθάηεξ: ιέβζζηδ ημλμεζδήξ 

παναιυνθςζδ. 

10.9.2(4) Ακέβενζδ δζηηοςιάηςκ ιε δθμθυνεξ πθάηεξ: ιέβζζηδ απυηθζζδ απυ ηδκ 

ηαηαηυνοθμ. 

 

Ζ ιέπνζ ζήιενα ειπεζνία ζημκ ημιέα ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ζηδκ Δθθάδα δεκ 

είπε ςξ απμηέθεζια ηδκ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ πμο κα ακηζηνμφμοκ ηζξ ζοκζζηχιεκεξ 

εη ιένμοξ ημο Δονςηχδζηα ηζιέξ ηςκ εεκζηχξ πνμζδζμνζγυιεκςκ παναιέηνςκ. Βάζεζ ημο 

ακςηένς αζηζμθμβείηαζ δ απμδμπή ηςκ ζοκζζηχιεκςκ ηζιχκ βζα ηζξ ελήξ πενζπηχζεζξ : 

2.4.1 (1)Α Δπί ιένμοξ ζοκηεθεζηέξ βζα ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ 

6.4.3 (8) Γμημί ιε αιθζπθεφνςξ ιεζμφιεκδ δζαημιή, ηαιπφθεξ δμημί ηαζ δμημί ιε 

ηαιπφθδ- ηνζβςκζηή ημνςκίδα 

8.3.1.2(4) Ζθχζεζξ λφθμο ιε λφθμ: ηακυκεξ βζα δθχζεζξ ζημ ζυημνμ ημο λφθμο 

8.3.1.2(7) Ζθχζεζξ λφθμο ιε λφθμ: είδδ λφθμο εοαίζεδηα ζημ ζπίζζιμ 

9.2.4.1(7) Μέεμδμξ ζπεδζαζιμφ δζαθναβιάηςκ ημίπςκ 

9.2.5.3(1) Σνμπμπμζδηζημί ζοκηεθεζηέξ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ δοζηαιρίαξ 

ζοζηδιάηςκ δμηχκ ή δζηηοςιάηςκ. 

Γζα ηα οπυθμζπα άνενα, (πενίπηςζδ εεκζηχκ επζθμβχκ δζαθμνεηζηχκ απυ ηζξ 

ζοκζζηχιεκεξ απυ ημκ Δονςηχδζηα 5), πνδζζιμπμζήεδηε δ δζεεκήξ αζαθζμβναθία ηαζ 

ειπεζνία. 
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5.4.3. Ο Δπξσθώδηθαο 5 ζηελ Διιάδα 

 

Πμθφ ζφκημια δ πχνα ιαξ εα οπμπνεςεεί κα πνδζζιμπμζήζεζ βζα ηζξ λφθζκεξ 

ηαηαζηεοέξ ημκ Δονςηχδζηα 5. Καηά πυζμ υιςξ είκαζ εφημθμ κα εκηαπεεί o ηακμκζζιυξ 

αοηυξ ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα; 

Οζ Δονςηχδζηεξ απμηεθμφκ Δονςπασηά Πνυηοπα ηδξ Δονςπασηήξ Δπζηνμπήξ 

Σοπμπμίδζδξ (CEN) ηαζ έπμοκ ζημπυ κα εκανιμκίζμοκ υθμοξ ημοξ ηακμκζζιμφξ ηςκ 

Κναηχκ Μεθχκ πμο αθμνμφκ ζηδ ζηαηζηή επάνηεζα ηςκ ηαηαζηεοχκ. Οζ Δονςηχδζηεξ 

ζοκμδεφμκηαζ απυ ιεβάθμ ανζειυ επζιένμοξ πνμηφπςκ (ΔΝs) ζηα μπμία οπάνπμοκ 

ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα ηα δμιζηά οθζηά ηαζ ηζξ ιεευδμοξ δμηζιχκ ημοξ. Σμ Δονςπασηυ 

πνυηοπμ EN1995 ή Δονςηχδζηαξ 5, υπςξ είκαζ εονφηενα βκςζηυξ, πναβιαηεφεηαζ ημ 

ζπεδζαζιυ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ ηαζ έπεζ 3 ιένδ: 

 ημ πνχημ Μένμξ (1-1), πενζθαιαάκεζ βεκζημφξ ηακυκεξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ 

ηηδνίςκ, 

 ημ δεφηενμ Μένμξ (1-2), αθμνά ζημ ζπεδζαζιυ ηςκ λφθζκςκ ηηδνίςκ έκακηζ 

πονηαβζάξ, 

 ηαζ ημ ηνίημ Μένμξ (2), αθμνά ζηζξ βέθονεξ.  

 

Ο Δονςηχδζηαξ 5 απμηεθεί έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ενβαθεία ηδξ εζδζηυηδηαξ 

ημο πμθζηζημφ ιδπακζημφ ηαζ ζφκημια εα ανπίζεζ κα εθανιυγεηαζ ηαζ ζηδ πχνα ιαξ.  

Διθακίγεζ υιςξ ηάπμζεξ "ζδζαζηενυηδηεξ" βεβμκυξ πμο ηάκεζ κα θαίκεηαζ δ εθανιμβή ημο 

ζηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα ανηεηά δφζημθδ.   

 

ε βεκζηέξ βναιιέξ ηαζ ιε ιζα πνχηδ ιαηζά, μ Δονςηχδζηαξ 5 ιπμνεί κα 

παναηηδνζζηεί ςξ έκαξ δοζκυδημξ ηαζ δφζπνδζημξ ηακμκζζιυξ. 

Πνάβιαηζ, δεκ οπάνπμοκ ανηεηά δζεοηνζκζζηζηά ζπήιαηα ηαζ επελδβήζεζξ, εκχ π.π. 

οπάνπμοκ πμθθμί άβκςζημζ ιέπνζ ηχνα ζοκηεθεζηέξ, πμο δεκ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα άθθα 

οθζηά, (ζοκηεθεζηέξ ηθάζδξ οβναζίαξ, δζάνηεζαξ θυνηζζδξ, δζακμιήξ θμνηίςκ η.θ.π.) 

Αοηυ υιςξ ζοιααίκεζ βζαηί μ Δονςηχδζηαξ 5 είκαζ βναιιέκμξ βζα πχνεξ  

(Γενιακία, Αββθία η.θ.π.), πμο έπμοκ ήδδ ακαπηφλεζ έκα ζφζηδια πνμδζαβναθχκ ηαζ 

ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ πμο αθμνμφκ ζηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ ιε πμθθά πνυζεεηα 

αμδεήιαηα, ηαζ ζπεηζηέξ οπμζηδνζηηζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαεχξ ηαζ βζα ιδπακζημφξ πμο 

έπμοκ ήδδ ηαθή βκχζδ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ. Γοζηοπχξ, μζ έθθδκεξ πμθζηζημί ιδπακζημί 
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ηαζ ανπζηέηημκεξ δεκ είκαζ ημ ίδζμ ελμζηεζςιέκμζ ιε ηζξ ζδζυηδηεξ ημο λφθμο ηαζ ηςκ 

πνμσυκηςκ ημο, ιε ηδκ μνμθμβία δ μπμία πανμοζζάγεζ πμθθέξ δοζημθίεξ ηαζ 

ζδζαζηενυηδηεξ, ιε ημκ οπμθμβζζιυ ηαζ ηονίςξ ιε ημκ ζπεδζαζιυ ηςκ λφθζκςκ ηαηαζηεοχκ. 

Ο Δονςηχδζηαξ 5 θμζπυκ έπεζ αοηήκ ηδκ ιμνθή, βζαηί δ ανιυδζα Δονςπασηή Δπζηνμπή, 

απμθάζζζε κα ζοιπενζθδθεμφκ ιυκμ μζ ααζζημί ηακυκεξ ζπεδζαζιμφ ηαζ οπμθμβζζιμφ ιε 

ημοξ μπμίμοξ υθεξ μζ Δονςπασηέξ πχνεξ έπνεπε ηαηανπήκ  κα ζοιθςκμφκ.  Έηζζ δίκεηαζ δ 

δοκαηυηδηα ζηζξ Δεκζηέξ Δπζηνμπέξ ηαζ Ονβακζζιμφξ ηδξ ηάεε πχναξ, κα απμθαζίζμοκ 

εθεφεενα, πμζα εα είκαζ ηα ηαηαθθδθυηενα ζημζπεία πμο πνέπεζ κα πθαζζζχζμοκ ηαζ κα 

ζοιπθδνχζμοκ ημκ Δονςηχδζηα 5, ακάθμβα ιε ηζξ ημπζηέξ, ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ ηάεε 

πχναξ, ηζξ παναδυζεζξ ηδξ, ημ είδμξ ηδξ λοθείαξ ηαζ ηςκ ηαηαζηεοχκ ηδξ.   

Θα ακανςηδεεί ηακείξ: πχξ δ Δθθάδα πμο έπεζ έθθεζρδ παθαζυηενςκ ηακμκζζιχκ 

ηαζ ηακμκζζηζηήξ πανάδμζδξ βζα ημ λφθμ εα ιπμνέζεζ κα ηάκεζ ζςζηή πνήζδ ημο 

Δονςηχδζηα 5;  

H απάκηδζδ είκαζ εφημθδ. Δονςπασηέξ πχνεξ υπςξ δ Γενιακία, δ Αββθία ηαζ δ 

Γαθθία, μζ μπμίεξ εα εκανιμκζζημφκ ιε ημκ Δονςηχδζηα 5, ηαζ μζ μπμίεξ έπμοκ ήδδ 

ιεβάθδ ειπεζνία ηαζ πμθθά  αμδεήιαηα ιε ηδκ ιμνθή εβπεζνζδίςκ ηαζ ζοιπθδνςιαηζηχκ 

ηακμκζζηζηχκ δζαηάλεςκ εα αμδεήζμοκ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζ πχνεξ υπςξ δ Δθθάδα, ηδκ 

έθθεζρδ βκχζδξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ εέια. Πανάθθδθα πνέπεζ κα εημζιαζημφκ ακηίζημζπα 

εβπεζνίδζα ζηα εθθδκζηά. Ήδδ έπμοκ ζοβηνμηδεεί μιάδεξ ενβαζίαξ μζ μπμίεξ αζπμθμφκηαζ 

ιε ηδκ πνμχεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ημο Δονςηχδζηα 5 ζηδκ Δθθάδα, απυ ημ ΤΠΔΥΩΓΔ 

(Δπζηνμπή Δονςηςδίηςκ,  βζα ηδκ Μεηάθναζδ ημο Δονςηχδζηα 5  ηαζ ηδκ ζφκηαλδ 

πνμζανηήιαημξ ηςκ εεκζηχξ πνμζδζμνζγυιεκςκ παναιέηνςκ), απυ ημκ ΔΛΟΣ, (Σεπκζηή 

Δπζηνμπή ΣΔ 92, «Ξφθμ ηαζ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ»,  ιε ακηζηείιεκμ ηδκ ηοπμπμίδζδ ηδξ 

μνμθμβίαξ, ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ ιεευδςκ δμηζιχκ βζα ημ λφθμ ηαζ ηα πνμσυκηα λφθμο, ηδκ 

ζφκηαλδ Δθθδκζηχκ Πνμδζαβναθχκ βζα ηδ δζααάειζζδ εβπχνζαξ δμιζηήξ λοθείαξ η.α.), 

απυ ημ ΣΔΔ (Οιάδα ενβαζίαξ βζα ηδκ ζφκηαλδ Οδδβμφ Γμιζηχκ Τθζηχκ βζα ημ Ξφθμ). 

Ο Δονςηχδζηαξ 5 είκαζ αδφκαημκ κα εθανιμζηεί πςνίξ έκα ζδιακηζηυ ανζειυ 

Δονςπασηχκ Πνμηφπςκ (πενίπμο 70), ηα μπμία μκμιάγμκηαζ ENs.  Οφηε ιζα απθή 

αιθζένεζζηδ δμηυξ δεκ ιπμνεί κα οπμθμβζζεεί αθμφ μ απαναίηδημξ πίκαηαξ ιε ηζξ 

ηαηδβμνίεξ ακημπέξ ηςκ λφθςκ ανίζηεηαζ ζε ζπεηζηυ ΔΝ ηαζ υπζ ζημ ηονίςξ ζχια ημο 

Δονςηχδζηα. πςξ είκαζ βκςζηυ, ηα ΔΝs  δζαηίεεκηαζ απυ ημοξ Δεκζημφξ Ονβακζζιμφξ 

Πζζημπμίδζδξ (αζαθζμεήηδ ΔΛΟΣ), ιε Δονςπασηά ηαεμνζζιέκεξ ηζιέξ. H θςημηφπζζδ 

ημοξ ημζηίγεζ ανηεηά ηαζ δ πνυζααζδ ζε αοηά είκαζ δφζημθδ ζδζαίηενα βζα ημοξ 

ιδπακζημφξ εηηυξ Αεδκχκ.  
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ιςξ, ηα πενζζζυηενμ πνδζζιμπμζμφιεκα ΔΝs είκαζ θίβα, άνα υηακ απμηηδεμφκ ηα 

ααζζηά, ιπμνμφκ κα ακηζιεηςπζζημφκ μζ πενζζζυηενεξ ηνέπμοζεξ εθανιμβέξ ηςκ λφθζκςκ 

ηαηαζηεοχκ. Πανυθα αοηά, δ πνυζααζδ ζε αοηά αθθά ηαζ ημ ηυζημξ ημοξ πνέπεζ κα είκαζ 

ηέημζμ χζηε ηάεε ιδπακζηυξ ζηδκ άηνδ ηδξ Δθθάδαξ κα ιπμνεί κα ηάκεζ ηδκ δμοθεζά ημο. 

Ο ηνυπμξ οπμθμβζζιμφ ιε ημκ Δονςηχδζηα 5, ηςκ λφθζκςκ ιεθχκ ηαζ ζδζαίηενα 

ηςκ ζοκδέζεςκ είκαζ πμθφ πζμ πμθφπθμημξ ηαζ πνμκμαυνμξ απυ υηζ ιε ημοξ παθαζυηενμοξ 

ηακμκζζιμφξ (DIN) ηαζ δ πζεακυηδηα κα βίκεζ ανζειδηζηυ θάεμξ ζηζξ πνάλεζξ ιεβάθδ.  

Γζα πανάδεζβια, πνεζάγμκηαζ 6 ανηεηά πμθφπθμηεξ ελζζχζεζξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ 

ιζαξ απθήξ ιμκυηιδηδξ ζφκδεζδξ λφθμο ιε λφθμο. (π.π. EC5:6.2.1a - f).  

ιςξ, ηχνα πθέμκ, υθμζ μζ ιδπακζημί πνδζζιμπμζμφκ οπμθμβζζηέξ ηαζ αοηυ 

πνμθακχξ  έπεζ θδθεεί οπ‘ υρζκ απυ ηδκ Δπζηνμπή ζφκηαλδξ ημο Δονςηχδζηα 5. Αηυια 

ηαζ ιε  απθά πνμβνάιιαηα υπςξ ημ  Δxcel, ηα μπμία ιπμνμφκ κα εημζιαζημφκ εφημθα απυ 

ημκ μπμζμδήπμηε ιδπακζηυ, δ ηαπφηδηα  ηαζ δ αηνίαεζα ηςκ οπμθμβζζιχκ ελαζθαθίγεηαζ 

πθήνςξ. Αοημί μζ «δφζπνδζημζ ηαζ πμθφπθμημζ» ηφπμζ οπμθμβζζιμφ, απμθαζίζηδηε κα 

παναιείκμοκ ζημκ Δονςηχδζηα ηαεχξ πενζβνάθμοκ πμθφ ηαθφηενα ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ 

λφθζκςκ θμνέςκ ηαζ ηςκ ζοκδέζεςκ ημοξ αθμφ πνμηφπημοκ απυ ηα ηεθεοηαία ενεοκδηζηά 

απμηεθέζιαηα.   

ημκ Δονςηχδζηα 5 δεκ οπάνπμοκ μδδβίεξ βζα  ημ ζπεδζαζιυ ηαζ οπμθμβζζιυ 

ηαηαζηεοχκ ζε ζεζζιμβεκείξ πενζμπέξ. Γοζηοπχξ ηαζ ζημκ ηεθεοηαίμ Δθθδκζηυ 

Ακηζζεζζιζηυ Κακμκζζιυ έπμοκ ζοιπενζθδθεεί εθάπζζηα ζημζπεία βζα ηζξ λφθζκεξ 

ηαηαζηεοέξ. Δοηοπχξ υιςξ οπάνπμοκ ανηεηά ζημζπεία ζε ζπεηζηυ ηεθάθαζμ ημο 

Δονςηχδζηα 8, πζεακχξ βζαηί ζε ηάπμζεξ πχνεξ ημ λφθμ ακηζιεηςπίγεηαζ ςξ ζζάλζμ δμιζηυ 

οθζηυ ιε ημ πάθοαα ηαζ ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια.  

Σμ ιεβαθφηενμ υιςξ πνυαθδια πμο οπάνπεζ βζα ηδκ εθανιμβή ημο Δονςηχδζηα 5 

είκαζ έθθεζρδ ζηδκ Δθθδκζηή αβμνά ααειμκμιδιέκμο ςξ πνμξ ηδκ ακημπή λφθμο είηε 

εβπχνζμο είηε εζζαβυιεκμο, ζφιθςκα ιε ημοξ κέμοξ Κακμκζζιμφξ.  

ηδκ Δθθάδα δεκ οπάνπεζ ααειμκμιδιέκδ θοζζηή λοθεία μφηε ιε ημοξ παθζμφξ 

Κακμκζζιμφξ. Γζα ηα πνμσυκηα λφθμο, υπςξ είκαζ ημ ζοβημθθδηυ λφθμ, ηα πνάβιαηα είκαζ 

ηαθφηενα βζαηί μζ πενζζζυηενεξ αζμιδπακίεξ ζηδκ Δονχπδ, ηαζ ηάπμζεξ θζβμζηέξ υιςξ 

ζηδκ Δθθάδα, έπμοκ ήδδ οζμεεηήζεζ ημοξ κέμοξ Κακμκζζιμφξ ηαζ πανάβμοκ 

ααειμκμιδιέκμ ςξ πνμξ ηδκ ακημπή ζοβημθθδηυ λφθμ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηςκ 

ζπεηζηχκ ΔΝs πμο ζοκμδεφμοκ ημκ Δονςηχδζηα 5. Ζ Ηηαθία ηαζ δ Πμνημβαθία, πχνεξ 

επίζδξ πςνίξ πνμδβμφιεκεξ εεκζημφξ ηακμκζζιμφξ βζα ημ λφθμ, έπμοκ ήδδ λεηζκήζεζ εδχ 

ηαζ ανηεηά πνυκζα κα μνβακχκμκηαζ βζα ηδκ δζααάειζζδ ζε ηθάζεζξ ακημπήξ ηςκ εβπχνζςκ 
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εζδχκ λφθμο. Ζ Δθθάδα, εονςπασηή πχνα ιε αλζυθμβμ ηαζ ςξ πνμξ ηδκ πμζυηδηα ηαζ ςξ 

πνμξ ηδκ πμζυηδηα, εβπχνζμ δαζζηυ πθμφημ, πνέπεζ, έζης ηαζ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή,  κα 

πνμπςνήζεζ αιέζςξ ζηδκ ηαηαβναθή, πενζβναθή, αλζμθυβδζδ ηαζ απμηίιδζδ ημο δαζζημφ 

ηδξ πθμφημο ηαζ ηςκ δαζζηχκ πνμσυκηςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ δοκαημηήηςκ ακάπηολδξ ηαζ 

αεθηίςζδξ ηδξ οπάνπμοζαξ παναβςβήξ ηδξ πχναξ. Πνέπεζ επίζδξ, πμθφ ζφκημια, έπμοιε 

ήδδ ηαεοζηενήζεζ,  εζζαβςβείξ, παναβςβμί, πακεπζζηδιζαημί ηαζ μζ εζδζηέξ επζηνμπέξ πμο 

έπμοκ ζοζηαεεί κα ζοκενβαζημφκ βζα ηδκ ηαεζένςζδ εθθδκζημφ ζοζηήιαημξ πζζημπμίδζδξ 

ηαζ δζαδζηαζζχκ εθέβπμο ηδξ δμιζηήξ λοθείαξ ηαζ βζα ηδκ εκδιένςζδ ηαζ πνμεημζιαζία 

ημο ηεπκζημφ ηαζ ειπμνζημφ ηυζιμο ηαεχξ μ Δονςηχδζηαξ 5 εα ανπίζεζ κα εθανιυγεηαζ 

πμθφ ζφκημια.   

Πνέπεζ κα ημκζζηεί υηζ ημ λφθμ, είκαζ ημ ιυκμ δμιζηυ οθζηυ ημο μπμίμο δ ακημπή, 

ηα ιδπακζηά παναηηδνζζηζηά, ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΝ κα πνμζδζμνζζημφκ ιέζς ιζηνχκ 

δμηζιίςκ, δδθαδή ιζηνχκ, ηαεανχκ απυ θοζζηά εθαηηχιαηα ημιιαηζχκ λφθμο, ζε 

ενβαζηήνζα υπςξ βίκεηαζ ιε ημ μπθζζιέκμ ζηονυδεια ηαζ ημ  πάθοαα. 

Σα θοζζηά εθαηηχιαηα ημο λφθμο, υπςξ ημ ιέβεεμξ, μ ανζειυξ ηαζ δ δζάηαλδ ηςκ 

νυγςκ, δ ζηνερμίκζα, μζ νδβιαηχζεζξ η.θ.π. απμηεθμφκ ημκ ηνζζζιυηενμ πανάβμκηα 

ηαεμνζζιμφ ηςκ ιδπακζηχκ ζδζμηήηςκ ηδξ θοζζηήξ ηαζ ηδξ ζοβημθθδηήξ λοθείαξ. Γζ αοηυ, 

ηάεε λφθζκμ ζημζπείμ, πνέπεζ κα ηαηαηάζζεηαζ ζε ηαηδβμνία ακημπήξ ζημ ενβμζηάζζμ 

παναβςβήξ ημο, υηακ δζαιμνθςεμφκ μζ ηεθζηέξ ημο δζαζηάζεζξ (δζαημιή ηαζ ιήημξ). 

Πνέπεζ δδθαδή κα δζαααειίγεηαζ υθμ ημ λφθζκμ ιέθμξ, υπςξ εα πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ 

ηαηαζηεοή ηαζ ζημ ζυημνμ ημο πνέπεζ κα οπάνπεζ ζθναβίδα ζηδκ μπμία κα ακαβνάθμκηαζ 

ιε ζαθήκεζα δ ηθάζδ ακημπήξ ημο, ημ είδμξ ημο, ημ πμζμζηυ πενζεπυιεκδξ οβναζίαξ 

ηαεχξ ηαζ άθθεξ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ημκ ηακμκζζιυ, ημκ ααειμκμιδηή  ηαζ ημκ 

μνβακζζιυ πζζημπμίδζδξ ημο. Ζ δζααάειζζή αοηή ιπμνεί κα βίκεζ είηε μπηζηά, απυ εζδζημφξ 

εηπαζδεοιέκμοξ εθεβηηέξ είηε ιέζς εζδζηχκ ιδπακχκ.   

 

Μζα ααζζηή ανπή ηςκ ένβςκ πμθζηζημφ ιδπακζημφ είκαζ υηζ ηακμκζζιμί πνέπεζ κα 

ζοκδοάγμκηαζ ιε ζαθείξ πνμδζαβναθέξ πμο αθμνμφκ ζηζξ ηαηδβμνίεξ ακημπήξ ηςκ 

πνδζζιμπμζμφιεκςκ δμιζηχκ οθζηχκ, αθθζχξ ηάεε οπμθμβζζιυξ είκαζ είηε ιδ αζθαθήξ είηε 

ακηζμζημκμιζηυξ. Ζ πνμθακήξ αοηή ανπή δεκ ήηακ δοκαηυκ ιέπνζ ηχνα κα εθανιμζηεί βζα 

ηζξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ. Ζ πνήζδ ζδζαίηενα ζοκηδνδηζηχκ ηζιχκ ακημπήξ πμο ακαβηαζηζηά 

μδδβμφκηακ ηαζ μδδβμφκηαζ μζ πμθζηζημί ιδπακζημί κα πνδζζιμπμζμφκ, αθμφ δεκ έπμοκ 

ηαιία πζζημπμίδζδ βζα ηδκ ακημπή ημο λφθμο πμο εα πνμδζαβνάρμοκ ή εα 

πνδζζιμπμζήζμοκ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ Ω.. ηαζ ημκ πάθοαα, επζαανφκεζ ζδζαίηενα ηδκ 
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μζημκμιία, ηδκ αζθάθεζα ηδξ ηαηαζηεοήξ, ηαζ ηεθζηά ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο λφθμο 

ςξ δμιζηυ οθζηυ. 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηα παναπάκς, οπάνπεζ δνυιμξ αηυια πμο πνέπεζ κα βίκεζ χζηε 

δ εθανιμβή ημο Δονςηχδζηα 5 κα απμθένεζ ημοξ ακάθμβμοξ ηανπμφξ. Ζ ανπή - αέααζα - 

έπεζ βίκεζ. Απμιέκεζ ιυκμ δ ζοκέπζζδ ηςκ πνμζπαεεζχκ χζηε ζφκημια μζ ιδπακζημί ηδξ 

πχναξ ιαξ κα ιπμνμφκ κα αλζμπμζήζμοκ ζημ έπαηνμ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο ημοξ δίκεζ μ 

Δονςηχδζηαξ 5 ηαζ ημ λφθμ κα λακαπμηηήζεζ ηδκ εέζδ πμο ημο ακήηεζ ζηζξ ηαηαζηεοέξ 

ζηδκ Δθθάδα.  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

Μεηά ηδκ ακάθοζδ ηςκ δεδμιέκςκ ηδξ λφθζκδξ ηαημζηίαξ ζηδκ Δθθάδα ιπμνμφιε 

κα ηαηαθήλμοιε ζηα αηυθμοεα ζοιπενάζιαηα: 

 Τπάνπεζ ιζα αολακυιεκδ γήηδζδ λφθζκςκ ηαημζηζχκ ζηδκ Δθθάδα, μζ μπμίεξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ ςξ ελμπζηή ηαημζηία, αθθά ηαζ ςξ ηφνζα ηαημζηία. 

 Γεκ οπάνπεζ θμνέαξ πμο κα εθέβπεζ μοζζαζηζηά ηζξ εζζαβυιεκεξ αθθά ηαζ ηζξ 

παναβυιεκεξ ζηδκ Δθθάδα λφθζκεξ ηαημζηίεξ. 

Πμθθμί απυ ημοξ αζπμθμφιεκμοξ ιε εζζαβςβή ηαζ ηδκ ηαηαζηεοή λφθζκςκ 

ηαημζηζχκ δεκ έπμοκ ηδκ απαζημφιεκδ βκχζδ, ηαηάνηζζδ ηαζ ειπεζνία βζα ηδκ 

ενβαζία αοηή. Λείπμοκ μζ εζδζημί ηεπκίηεξ λοθμονβμί λφθζκςκ ηαημζηζχκ αθθά 

ηαζ μζ ιδπακζημί λφθμο ηαζ ενβμθάαμζ λφθζκςκ ηαημζηζχκ. 

 Τπάνπμοκ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά αλζυπζζηεξ ηαζ ιδ, εηαζνίεξ πμο εζζάβμοκ ηαζ 

πανάβμοκ λφθζκεξ ηαημζηίεξ. Τπάνπμοκ ιδ ελεζδζηεοιέκμζ (ζηδκ ηεπκμθμβία 

ημο λφθμο) ενβμθάαμζ, πμο ακαθαιαάκμοκ ημ ζηήζζιμ εζζαβυιεκςκ λφθζκςκ 

ηαημζηζχκ ή ηαζ ηδ ηαηαζηεοή εηιεηαθθεουιεκμζ ηδκ άβκμζα ηδκ έθθεζρδ 

μνβάκςζδξ ηαζ ηδκ αζοδμζία ηδξ αβμνάξ. 

 Ζ πνμθδπηζηή ζοκηήνδζδ ηαζ ααθή ηςκ λφθζκςκ ηαημζηζχκ δεκ είκαζ πάκηα δ 

εκδεζηκουιεκδ ηαζ ακηαπμηνζκυιεκδ ζηα εθθδκζηά ηθζιαηζηά δεδμιέκα. 

οκήεςξ είκαζ ιέηνζαξ απμηεθεζιαηζηυηδηαξ ηαζ πενζμνίγεηαζ ζε ααθέξ ηαζ 

αενκίηζα πμο πανέπμοκ πνμζηαζία βζα 3 πνυκζα. Ακάθμβδ είκαζ ιε ηάπμζεξ 

ελαζνέζεζξ ηαζ μζ ζοκεήηεξ ααθήξ - ζοκηήνδζδξ ηςκ λφθζκςκ ημοθςιάηςκ ηαζ 

λοθμηαηαζηεοχκ ελςηενζηήξ πνήζδξ. 

 Ζ ηαημζηία ιε λφθζκμ ζηεθεηυ πανμοζζάγεζ ορδθή ακηζζεζζιζηή ζοιπενζθμνά δ 

μπμία μθείθεηαζ ζημ πθεμκέηηδια ημο λφθμο ςξ οθζηυ δδθ. ζηδ ιεβάθδ 

ιδπακζηή ακημπή ζε ζπέζδ ιε ημ αάνμξ ημο ηαζ ζηδκ εθαζηζηυηδηα ημο πμο 

επζηνέπεζ ηδκ απμννυθδζδ ηδξ ζεζζιζηήξ θυνηζζδξ ζηζξ ζοκδέζεζξ ηςκ 

ζημζπείςκ ημο ζηεθεημφ. 

Ωζηυζμ ζηζξ εθανιμγυιεκεξ ηεπκζηέξ ζοκδέζεςκ ηαζ ηα πνδζζιμπμζμφιεκα 

οθζηά ζοκδέζεςκ ηυζμ ζηδ Δθθάδα υζμ ηαζ ζηζξ Δονςπασηέξ πχνεξ δεκ 
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θαιαάκεηαζ οπυρδ μ πανάβμκηαξ εκίζποζδξ ηδξ ζεζζιζηήξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ 

ζοκδέζεςκ ημο ζηεθεημφ. 

Με θίβα θυβζα οπάνπμοκ πενζεχνζα αεθηίςζδξ ηδξ ακηζζεζζιζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ ηδξ λφθζκδξ ηαημζηίαξ ιε πνδζζιμπμίδζδ εζδζημφ ηφπμο 

ζοκδέζεςκ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ οθζηχκ ζοκδέζεςκ (εζδζημί ημπθίεξ, ήθμζ, 

λοθυαζδεξ η.α). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

Αληί Επηιόγνπ… 

Σμ ζπίηζ ημο ακενχπμο είκαζ δ ζοκέπεζα ημο εαοημφ ημο. Σδκ ροπμθμβζηή 

ακηίθδρδ ημο πχνμο απυ ημκ άκενςπμ εα ιπμνμφζαιε κα ηδκ μκμιάζμοιε αίζεδια 

ηονζανπίαξ ζε αοηυ. Αοηυ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ ίδζα ηδκ ημζιμεεςνία ιαξ ηαζ έπεζ ααεζέξ 

νίγεξ ζημκ πμθζηζζιυ ιαξ. 

Σμ ζπίηζ δεκ είκαζ απθά έκα ακηζηείιεκμ, είκαζ φθδ πμο δδιζμονβήεδηε απυ ημ ίδζμ 

ημ άημιμ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ πενζέπεζ ηαζ πκεοιαηζηή οπυζηαζδ. 

Σμ ζπίηζ είκαζ ―ακενςπμιμνθζηυξ πχνμξ. Δίκαζ πθήνεξ απυ ηδκ έκκμζα ―άκενςπμξ‖ 

ηαζ πνέπεζ κα είκαζ ανιμκζηά ηείιεκμ ιε ηδ αζυζθαζνα. 

Σμ δέκηνμ πενζέπεζ ―αζζεδηήνζεξ ζδζυηδηεξ‖, δζυηζ έπεζ άιεζδ ζπέζδ ιε ηα δζηά ιαξ 

αζζεήιαηα αθήξ, υναζδξ, αημήξ, υζθνδζδξ, ηαζ βεφζδξ. Αοηέξ ημο μζ ζδζυηδηεξ πμο 

ζοιπενζθαιαάκμοκ ημ πνχια, ηδκ μζιή, ηδκ ακηήπδζδ η.η.θ., εκ ιένεζ ιπμνμφκ κα 

ελδβδεμφκ επζζηδιμκζηά. Γζα πανάδεζβια, μ ζοκαζζεδιαηζηυξ μνζζιυξ: ―γεζηυ‖ δέκηνμ 

είκαζ νεαθζζηζηυξ δζυηζ ημ δέκηνμ ημ αζζεακυιαζηε ιε ηδκ αθή γεζηυ, ζδζαίηενα ζε 

ζφβηνζζδ ιε άθθα οθζηά υπςξ ημ ιέηαθθμ ηαζ ημ ιπεηυκ. Θα ιπμνμφζαιε κα ζαξ 

ελδβήζμοιε ιε επζζηδιμκζημφξ υνμοξ ημ παιδθυ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ημο 

απμλδναιέκμο δέκηνμο. Αοηυ υιςξ δε εα άθθαγε ημ βεβμκυξ ηδξ εενιήξ αφναξ πμο 

εηπέιπεζ, ηαζ πμο ηαηαηθφγεζ ηζξ ζηέρεζξ ιε θζθζηά αζζεήιαηα. 

Θα ‗θεβε ηακείξ υηζ δ ροπμθμβζηή έθλδ πμο αζημφκ ηα λφθζκα ακηζηείιεκα 

δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ αιμζααία επίδναζδ δφμ γςηζηχκ ζημζπείςκ, ηδξ θφζδξ ηαζ ηδξ 

ακενςπυηδηαξ. 

Σμ δέκηνμ είκαζ έκα άιεζμ ηαζ ιδ ηαηαααθθυιεκμ πνμσυκ ηδξ δδιζμονβίαξ ηδξ 

θφζδξ. 

Ο άκενςπμξ γεζ ιε αζζεήιαηα ηαζ αζζεήζεζξ . Δίκαζ πανάθθδθα έκα αζμθμβζηυ μκ 

πμο πνεζάγεηαζ γςηζηυ πχνμ κα ηζκδεεί, αθθά ηαζ πκεοιαηζηυ μκ, πμο ζηέθηεηαζ, 

αζζεάκεηαζ. 

Σα ακηζηείιεκα πμο ανίζημκηαζ βφνς ιαξ είκαζ ζηακά κα πνμζδχζμοκ πνχια ζηζξ 

αζζεήζεζξ ιαξ, κα αεθηζχζμοκ ηδ δζάεεζή ιαξ, ή ακηίεεηα κα ιαξ ηαηαπζέζμοκ. Δίκαζ 

ακαβηαία δ ιέβζζηδ ανιμκία ιε ημ πενζαάθθμκ ζημ μπμίμ ηζκμφιαζηε, χζηε κα είκαζ άκεημ 

ηαζ εοπάνζζημ βζα ηδ δζαιμκή ιαξ. 



 126 

Έκα ζπίηζ απυ θοζζηυ λφθμ εκηάζζεηαζ ανιμκζηά ζε μπμζαδήπμηε  ημπίμ, είκαζ 

μζημθμβζηυ, εοπάνζζημ βζα ηα ιάηζα ηαζ θένεζ ηδκ εκένβεζα ημο γςκηακμφ δάζμοξ. 

Ακααζχκμκηαξ ζήιενα ηζξ αζχκζεξ παναδυζεζξ μζημδυιδζδξ ιε λφθμ, εέθμοιε κα 

ζαξ πανίζμοιε ηδκ μιμνθζά, ηδκ εθπίδα, ηδκ ανιμκία ηαζ έκα μζημθμβζηά ηαεανυ ζπίηζ βζα 

εζάξ ηαζ ηδκ μζημβέκεζά ζαξ. Θα αζχζεηε ηδ ιεβαθφηενδ δοκαηή ζηακμπμίδζδ ηαηά ηδκ 

επζημζκςκία ζαξ ιε ηδ θφζδ. Θα εζζάβεηε ζηδ γςή ζαξ ηδ εένιδ ηαζ ηδ θνεζηάδα ημο 

δάζμοξ. 
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