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Πρόλογος 

 

-Γενικά  

       Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν ανάγκη για στέγαση, είτε για την προστασία 
τους από διάφορα ζώα, είτε από καιρικές συνθήκες αλλά και από τους άλλους 
συνανθρώπους τους. Για τον λόγο αυτό κατοικούσαν από τα πρώτα χρόνια της ύπρξής τους, 
είτε σε σπηλιές είτε σε διάφορες αυτοδημιούργητες σκηνές, φτάνοντας λοιπόν σήμερα και 
κατασκευάζοντας κατοικίες που ικανοποιούν τις περισσότερες ανθρώπινες ανάγκες με 
πολύ υψηλές απαιτήσεις σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια. Γενικότερα λοιπόν, στόχος της 
κατοικίας είναι να προφυλάσσει τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου. Γι’ αυτό το σπίτι 
πρέπει να κτίζεται με γερά και συγχρόνως αβλαβή για την υγεία υλικά ( οικολογικά ) και να 
είναι ευάερο και ευήλιο. Στο χώρο της κατοικίας εξυπηρετούνται πέντε βασικές λειτουργίες 
που ανταποκρίνονται σε αντίστοιχες ανθρώπινες ανάγκες : η θέρμανση, η τροφή, η 
εργασία, ο ύπνος και η ατομική υγιεινή. Σκοπός της κατοικίας είναι να προσφέρει και τις 
πέντε αυτές ανάγκες. 
      
       Βέβαια, στις μέρες μας η τεχνολογική εξέλιξη και ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχουν 
επιφέρει πολλές αλλαγές. Έτσι, η διαρρύθμιση εσωτερικού χώρου (interior design) 
επιρεάζεται από παράγοντες όπως το φως του ήλιου και οι μικροκλιματολογικές συνθήκες 
με στόχο να φέρνει αρμονία στους ανθρώπους που ζουν μέσα στο σπίτι. Εκείνο πάντως που 
δεν έχει μεταβληθεί είναι η επιθυμία του ανθρώπου να εξασφαλίζει στο σπίτι του την 
απαραίτητη ηρεμία και άνεση που χρειάζεται. Μόνο τότε μπορεί να νιώσει ασφαλής και να 
αισθανθεί το χώρο δικό του. Η κατοικία δεν έχει πάψει να συνδέεται κυρίως με την 
οικογένεια και να αποτελεί χώρο αγάπης και συντροφικότητας, αλλά και συγκρούσεων και 
αντιθέσεων μεταξύ των μελών της. Στο σπίτι διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό η 
προσωπικότητα του ανθρώπου. Εκεί διαπλάθεται ο χαρακτήρας τα πρώτα χρόνια της ζωής 
του και εκεί μαθαίνει να ζει μαζί με τους άλλους, όχι μόνο με μέλη της οικογένειας, αλλά 
και με ξένους, επισκέπτες ή φιλοξενούμενου. 
 
       Ένας σύνηθες στόχος των έργων Πολιτικού Μηχανικού είναι η επιλογή της 
καλύτερης δυνατής λύσης για την δημιουργία της ποιοτικότερης κατοικίας (εξασφαλίζοντας 
όλες εκείνες τις ανάγκες που προαναφέρθηκα) με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αν έχει 
επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα τότε οι προσπάθειες του είναι απόλυτα επιτυχημένες. 
 

-Αντικείμενο και στόχοι εργασίας 
 
        Ο τίτλος της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι ο σχεδιασμός παραθεριστικού 
συγκροτήματος στον οικισμό «Χιονάτα» Ελειού-Πρόννων του Δήμου Κεφαλλονιάς. Σκοπός 
της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των σπουδαστών σε 
ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, η απόκτηση δεξιότητας στην κτιριολογική ανάλυση, 
η εμπέδωση των γνώσεων στα ζητήματα οικοδομικής και τεχνικής νομοθεσίας καθώς και 
γνώση δημιουργίας αρχιτεκτονικής μακέτας και δημιουργίας και περιήγησης στην 
τρισδιάστατη ψηφιακή αποικόνηση σε μορφή βίντεο. Να τονίσω ότι η πτυχιακή αυτή δεν 
αποτελεί ακριβής μελέτη μιας κατοικίας, καθώς δεν έχει γίνει στατικός υπολογισμός καθώς 
και άλλες σημαντικές μελέτες που χρειάζονται. Απλά το ανέφερα  για να καθορίσουμε και 
τα όρια που θέτονται σ΄ αυτή την πτυχιακή και να μην δημιουργηθούν ερωτήματα. Το 
τοπογραφικό του οικοπέδου το παρέλαβα από τον μηχανικό κ. Τραυλό Σταύρο που τυχαίνει 



    

Ζαϊμι Εγκλινόρ Σελίδα 4 
 

να είναι και ιδιοκτήτης του οικοπέδου αυτού. Η πτυχιακή αυτή αποτελεί προσωπική 
επιλογή και την οποία μετέδωσα στην κα. Μαλικούτη για να είναι η επιβλέπουσα, 
πιστεύοντας ότι θα με βοηθήσει σε καλύτερη εμπέδωση όσο αφορά όλα τα αρχιτεκτονικά 
ζητήματα κατασκευής κατοικιών. Στην εργασία αυτή καταγράφονται οι δυνατότητες 
οικοδόμησης, το κτιριολογικό πρόγραμμα, οι αρχιτεκτονικές μελέτες (γενικά σχέδια), 
δημιουργία μακέτας καθώς και δημιουργία ενός ψηφιακού αρχείου κινούμενης εικόνας με 
δυνατότητα περιήγησης στο χώρου του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Τέλος, θα υπάρξει 
ενα τεύχος στο οποίο θα υπάρχουν πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για κάθε κτίριο 
ξεχωριστά. 

 

-Τυχόν προβλήματα και χρονικό διάστημα εκπόνησης 
 
        Για την εκπόνηση της εργασίας δεν υπήρξαν σοβαρά προβλήματα που να την 
καθιστούσαν αδύνατη. Στο σχεδιαστικό κομμάτι ωστόσο, η κλίση και η γενικότερη του 
οικοπέδου δυσκόλεψε λίγο την επιλογή της κατάλληλης σχεδίασης των κατοικίων, καθώς η 
θέα προς την θάλασσα μας δίνει το δικαίωμα να τοποθετήσουμε τα σαλόνια προς την 
μεριά αυτής. Θέλω να πιστεύω ότι με την επιλογή των τελικών λύσεων βοήθησα στην λύση 
αυτού του προβλήματος. Όσον αφορά την συνολική υλοποίηση της εργασίας αυής αυτής, 
θα ομολογήσω ότι ο μεγάλος όγκος την δυσκόλεψε, αυτό διότι όπως προείπα είναι πολλές 
διαφορετικές κατοικίες και πέρα από το καθεαυτό τεύχος, δημιουργήθηκαν δισδιάστατα 
σχέδια, αρχιτεκτονική μακέτα, ψηφιακό βίντεο περιήγησης στον χώρο και τα πιστοποιητικά 
ενεργειακής απόδοσης για κάθε κτίριο με αποτέλεσμα το χρονικό διάστημα εκπόνησης της 
να ήταν αρκετά μεγάλος και κουραστικός. 
  
           Όπως είναι εύκολα αντιληπτό για να κατασκευαστεί μια κατοικία στον ελλαδικό χώρο 
πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις του ΓΟΚ ( ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ). Αν δεν 
συνάδει με αυτούς τους κώδικες δεν δύναται να κατασκευαστεί η κατοικία. Ειδικά για τον 
οικισμό των Χιονάτων ισχύει και ο νόμος για τους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων, ο 
οποίος μας περιορίζει κάπως στις σχεδιαστικές και πολεοδομικές μας επιλογές. Σε θέμα 
δόμησης, σ αυτές τις περιοχές ο συντελεστής δόμησης μας περιορίζει κάπως τις επιλογές 
καθώς μας δίνει ένα περιορισμός δόμησης μέχρι 400 τ.μ. το οποίο ναι μεν είναι καλό για 
τέτοιες περιοχές αλλά μας βάζει έναν περιορισμό για τις σχεδιαστικές επιλογές που θα 
έχουμε.  
 

 -Διάρθρωση εργασίας    

Η διάρθρωση της παρούσας εργασίας έχει ως εξής:   

     Στον Πρόλογο γίνεται μία πρώτη εισαγωγή στην ρόλο της κατοικίας στους ανθρώπους 

γενικότερα και αναφέρετε επίσης ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, τα τυχόν 

προβλήματα που προέκυψαν και το χρονικό διάστημα εκπόνησης καθώς και η διάρθρωσή 

της. 

     Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στην ιστορία του νησιού και στην 

αρχιτεκτονική παράδοση των διαφόρων κατοικιών του νησιού, αναφέροντας τις 

ιδιαιτερότητες που τις χαρακτηρίζουν. 

     Στο Δεύτερο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον οικισμό και στο οικόπεδο το οποίο θα 

σχεδιαστεί το παρακάτω συγκρότημα κατοικιών και παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία που το 
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αφορούν (θέση οικοπέδου – διοικητική υπαγωγή, στοιχεία οικοπέδου, φωτογραφίες, όροι 

δόμησης, προδιαγραφές) καθώς επίσης παρουσιάζεται και το κτιριολογικό πρόγραμμα. 

     Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης και μια 

περιγραφή της τελικής διαμόρφωσης του κτιριολογικού προγράμματος με βάση των 

προδιαγραφών και άλλων παραμέτρων και τέλος παρουσιάζονται τα τελικά 

πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης του συγκροτήματος κατοικιών. 

      Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τελικές λύσεις που θα επιλεγούν με 
τρισδιάστατη απεικόνιση τους με φωτογραφίες. Παρουσιάζεται επίσης μια εναλλακτική 
πρόταση για την υλοποίηση του συγκροτήματος καθώς και τα κριτήρια μη επιλογής αυτής 
της λύσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι φωτογραφίες από την μακέτα και ο τρόπος  
υπολογισμού του ποιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.      

       Στο Πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας 
αναφέροντας τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την υλοποήσηση αυτού του 
συγκροτήματος τουριστικών κατοικιών. 

     Τέλος, στο  Έκτο Κεφάλαιο, γίνεται μια περίληψη της πτυχιακής εργασίας περιγράφοντας 
όλη την διαδικασία υλοποίησης της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - Εισαγωγή 
 
1.1 Γενικά στοιχεία για την Κεφαλονιά 

        Η Κεφαλονιά είναι νησί του Ιονίου πελάγους και ανήκει στα Επτάνησα και είναι το 
μεγαλύτερο και πιο ορεινό νησί και το τρίτο σε πληθυσμό. Βρίσκεται απέναντι από την 
είσοδο του Πατραϊκού Κόλπου και έχει έκταση περίπου 781 τ.χλμ. και σε αυτό κατοικούν 
περίπου 34.488 μόνιμοι κάτοικοι ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός 
τριπλασιάζεται. Μεγάλο μέρος της έκτασης του καταλαμβάνει η οροσειρά Αίνος με 
μεγαλύτερο υψόμετρο τα 1.628 μέτρα. Οι ακτές της σχηματίζουν πολλούς κόλπους και 
ακρωτήρια και είναι γενικά βραχώδεις και απότομες προς το Ιόνιο, ενώ έχουν ηπιότερους 
σχηματισμούς προς την ανατολική πλευρά. 
 
        Ιστορικά, η Κεφαλλονιά κατοικείται από την παλαιολιθική εποχή και οι πρώτοι γνωστοί 
κάτοικοι ήταν Λέλεγες, οι οποίοι κατοίκησαν το νησί προφανώς την εποχή του 15ου αι. π.Χ. 
Την εποχή του χαλκού, ένας άλλος αρχαίος Ελληνικός λαός, οι Ταφίοι είχαν εγκατασταθεί 
στην γύρω θάλασσα, και κατοικούσαν στο νησί. Το νησί πήρε το όνομά του από τον μυθικό 
Κέφαλο, ο οποίος έφτασε στο νησί ως πρόσφυγας από την Αθήνα.  Κατά την αρχαιότητα 
άκμασαν τέσσερις πόλεις, οι οποίες ήταν ανεξάρτητα κράτη. Η Κράνη, οι Προννοί, η Σάμη 
και η Πάλη. Το νησί κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και κατά το μεσαίωνα αποτέλεσε 
τμήμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Κατακτήθηκε από τους Νορμανδούς, τους Ενετούς 
και για λίγα χρόνια από τους Οθωμανούς. Επανήλθε στην κυριαρχία της Βενετίας μέχρι το 
1797, οπότε την κατέλαβαν οι Γάλλοι. Κατά τη σύντομη γαλλική κατοχή, ο λαός του νησιού 
εξεγέρθηκε, επηρεασμένος από τη Γαλλική Επανάσταση και ανέτρεψε το φεουδαρχικό 
καθεστώς, το οποίο ήταν υπό την επιρροή διαφόρων δυνάμεων, εκ των οποίων η βρετανική 
επιρροή έφερε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις. Οι Βρετανοί επένδυσαν στην υποδομή του 
νησιού, το οδικό δίκτυο, γέφυρες και λιμάνια, ενώ έκαναν και δραστικές περικοπές στην 
δημοκρατία που είχαν εφαρμόσει οι Γάλλοι με το σύνταγμα τον Επτανήσων και την 
κατάργηση του Libro de Oro. Το 1864 ενώθηκαν τα Επτάνησα με το Βασίλειο της Ελλάδος 
και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου το νησί κατέλαβαν, για μικρό χρονικό 
διάστημα, οι γαλλικές ναυτικές δυνάμεις. Στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καταλήφθηκε αρχικά 
από τους Ιταλούς, που απέβλεπαν στην ενσωμάτωση της Επτανήσου στην Ιταλία 
καθιερώνοντας νομισματική και οικονομική ένωση, ενώ το 1943, οι Γερμανοί κατέλαβαν 
την Κεφαλονιά. Η Κεφαλονιά πλήγηκε από τους μεγάλους σεισμούς του 1953, όταν 
ισοπεδώθηκαν όλα σχεδόν τα οικήματα του νησιού και το μεγαλύτερο κομμάτι της 
αρχιτεκτονικής του που είναι και σημείο ενδιαφέροντος της πτυχιακής αυτής εργασίας, 
αφήνοντας "όρθιο" μόνο το βορειότερο μέρος της νήσου. 
 
       Η Κεφαλονιά είναι ένας φυσικός πλούτος με μαγευτικά τοπία και πολλές αμμώδης 
παραλίες και ένας μεγάλος αριθμός τουριστών επισκέπτεται το νησί κάθε χρόνο. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στους επισκέπτες παρουσιάζουν το σπήλαιο Μελισσάνη και η Σπηλιά 
Δρογκαράτη. Οι πιο γνωστές παραλίες του νησιού είναι ο Μύρτος στην βορειοδυτική 
πλευρά του νησιού που έχει ψηφιστεί 11 φορές ως η καλύτερη ελληνική θάλασσα 
σύμφωνα με την ετήσια ψηφοφορία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. καθώς και οι παραλίες Μακρύς Γιαλός 
στη περιοχή του Αργοστολίου και Ξί στο Ληξούρι. Επίσης ο παραδοσιακός οικισμός του 
Φισκάρδου είναι ο πιο διάσημος τόπος επίσκεψης των τουριστών. Στο νησί υπάρχει επίσης 
ένα μεγάλο μοναστήρι στην κοινότητα Ομαλών και είναι αφιερωμένο στον προστάτη της 
νήσου Αγ. Γεράσιμο όπου κάθε χρόνο το επισκέπτονται χιλιάδες πιστοί, ενώ ιδιαίτερο 
θρησκευτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφάνιση φιδιών κατά το δεκαπενταύγουστο στα 
χωρία Αργίνια και Μαρκόπουλο του δήμου Ελειού-Πρόννων. Τα φιδάκια σύμφωνα με την 
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παράδοση εμφανίζονται μόνο αυτές τις ημέρες με τη χάρη της Παναγίας. Όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά κάνουν την Κεφαλονία σημείο προσέγγισης μεγάλων επενδυτών στο τομέα 
του τουρισμού κατασκευάζοντας μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα αλλά και αγοράς 
τους, όπως για παράδειγμα το συγκρότημα κατοικιών που παρουσιάζω στη συγκεκριμένη 
πτυχιακή εργασία. 
 

     
             Φωτογραφία 1 : Παραλία Μύρτος                               Φωτογραφία 2 : Μακρύς Γιαλός 
 

    
             Φωτογραφία 3 : Λίμνη Μελισσάνη                           Φωτογραφία 4 : Σπήλαιο Δρογκαράτη 
 
      Όσον αφορά την οικονομία του νησιού, αυτή πηγάζει κυρίως από τον τουρισμό και την 
ναυτιλία. Επίσης υπάρχει αρκετά μεγάλη παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων, ενώ οι πολλοί  άνεμοι που διατρέχουν το νησί, αποτελούν το ιδανικό έδαφος 
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για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και τα τελευταία χρόνια η Κεφαλονιά έχει 
γνωρίσει μεγάλο ενδιαφέρον από επενδυτές για τη δημιουργία αιολικών πάρκων. 

 

1.2 Η αρχιτεκτονική παράδοση στην Κεφαλονιά. 

         Η αρχιτεκτονική όπως και κάθε άλλη έκφραση ανθρώπινης δημιουργίας και 

πολτιτισμού, εξελίσσεται σταδιακά μέσα στον χρόνο. Πολλοί είναι εκείνοι οι παράγοντες 

που διαμορφώνουν  και καθορίζουν την εξέλιξη των αρχιτεκτονημάτων ενός τόπου, όσον 

αφορά το μέγεθος, τη διαρρύθμιση, τη φόρμα και το ρυθμό τους και αυτοί είναι: το φυσικό 

περιβάλλον, η μορφολογία του εδάφους, οι κλιματολογικές συνθήκες, οι ιστορικές 

συγκυρίες, η κοινωνική διαστρωμάτωση, το μορφωτικό επίπεδο, η γεωγραφική θέση, η 

δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους πολιτισμούς-λαούς (αλληλοεπιδράσεις), οι 

οικονομικές δυνατότητες των κατοίκων, η διαθεσιμότητα διαφόρων υλικών κατασκευής, η 

εύκολη πρόσβαση σε αυτά, όπως επίσης και οι τεχνικές δυνατότητες κάθε εποχής. Έτσι 

λοιπόν, και στην Κεφαλονιά όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω συγκλίνουν 

ώστε να διαμορφώσουν την κυρίαρχη και χαρακτηριστική μορφή στις κατοικίες. 

     Ειδικά στην περίπτωση της Κεφαλονιάς οι ιστορικές συγκυρίες διαδραμάτισαν 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής παράδοσης. Ως ένα νησί των 

επτανήσων, του μόνου τμήματος του σημερινού ελλαδικού χώρου που δεν γνώρισε 

ουσιαστικά τον ζυγό της Τουρκοκρατίας, η Κεφαλονιά έμεινε κατά την περίοδο εκείνη 

σταθερά υπό την επικυριαρχία ισχυρών δυτικοευρωπαϊκών κρατών (μόνο 17 χρόνια υπο 

την τούρκικη κατοχή), δεχόμενη και τις ανάλογες επιρροές από τα διάφορα καλλιτεχνικά 

ρεύματα που επικρατούσαν τότε στην Ευρώπη. 

     Η Κεφαλονιά, ως ένα ιδιαίτερα σεισμογενές νησί, έχει βιώσει αλλεπάλληλες 

καταστροφές από σεισμούς, με μεγαλύτερη και ολοκληρωτική αυτή του σεισμού της 12ης 

Αυγούστου 1953. Η καταστροφή ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για Κεφαλονίτες αποτελεί 

ορόσημο χρονολογικής αναφοράς στα γεγονότα προ σεισμού και στα γεγονότα μετά τον 

σεισμό. Αυτό σήμανε την απώλεια μεγάλου αριθμού κτιρίων, ναών, καμπαναριών κλπ.,  τα 

οποία συνέθεταν μέχρι εκείνη την εποχή την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της Κεφαλονιάς.  

Ευτυχώς σώζονται ακόμα,  κυρίως στην ύπαιθρο,  αρκετά κτίσματα παλαιότερων 

εποχών, που επιτρέπουν τη διατύπωση γενικών συμπερασμάτων. Πρέπει,  ωστόσο, να 

σημειωθεί ότι η αρχιτεκτονική της Κεφαλονιάς δεν έχει επαρκώς μελετηθεί και, επιπλέον, 

το μέγεθος του νησιού, το πλήθος των οικισμών, ακόμα και οι κλιματικές και 

γεωμορφολογικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του νησιού δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις για διαφορετικές αρχιτεκτονικές λύσεις.  
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                                              Φωτογραφία 5 : Ληξούρι (Σεισμός 1953)                            

     Η αρχοντική κατοικία παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Κεφαλονιά.  Η ύπαρξη 

πολλών ισχυρών και πλούσιων οικογενειών είχε αποτέλεσμα την κατασκευήμεγάλων 

αρχοντικών στο Αργοστόλι, σαφώς επηρεασμένων από τα αντίστοιχα πρότυπα της Βενετίας 

και άλλων ιταλικών πόλεων, με τις οποίες η Κεφαλονιά διατηρούσε στενές σχέσεις. Τα 

αρχοντικά ήταν συνήθως τριώροφα, με τονισμένο τον μεσαίο όροφο, που περιλάμβανε 

τους χώρους υποδοχής, με επιβλητικές προσόψεις και πλούσια επίπλωση.  Υπήρχαν επίσης 

πολλά δημόσια και κοινωφελή κτίρια, μεταξύ των οποίων το θέατρο Κέφαλος στο 

Αργοστόλι, χτισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ιταλικών θεάτρων 

όπερας. Ενδιαφέρουσα ήταν η ταυτόχρονη παρουσία των μορφολογικών στοιχείων του 

μπαρόκ και του νεοκλασικισμού, με την αναπόφευκτη δημιουργία ενός συνόλου,  ο γενικός 

χαρακτήρας του οποίου οφειλόταν στην ποικιλία και στην επιτυχή συνύπαρξη των 

διαφορετικών στοιχείων. Αξιόλογα σπίτια υπήρχαν και στην ύπαιθρο, είτε εξοχικές 

κατοικίες των ευγενών είτε λαϊκά σπίτια, αρκετά από τα οποία σώζονται ακόμα, όπως 

επίσης τα σπίτια των καπεταναίων στο Φισκάρδο. Φυσικά,  τα δυτικά στοιχεία έχουν 

απλοποιηθεί στην ύπαιθρο και είναι σαφής η επιρροή του λαϊκού καλλιτεχνικού 

αισθητηρίου,  που μπορεί να αφομοιώνει και να εκφράζει με νέο τρόπο τις ξένες 

επιδράσεις. 

                       
Φωτογραφία 6 : Φισκάρδο (προσεισμικές κατοικίες) 
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     Την αρχιτεκτονική των κατοικιών στην Κεφαλονιά, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοχεία , 

μπορούμε να τη χωρίσουμε χρονολογικά σε τρείς μεγάλες περιόδους: 

Α. Κατοικίες από τον 16ο αιώνα έως και τα μέσα του 18ου.  

Β. Κατοικίες του δεύτερου μισού του 18ου αιώνα, εποχή που το Αργοστόλι ορίζεται 

πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς. 

Γ. Κατοικίες του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου αιώνα.  

     Από αυτές τις τρείς περιόδους κατοικιών αυτές που θα αναλυθούν σε αυτή την πτυχιακή 

εργασία είναι οι κατοικίες του 19ου αιώνα, καθώς το συγκρότημα κατοικιών θα 

παριλαμβάνει πολλά αρχιτεκτονικά στοιχεία δόμησης από εκείνη την εποχή. 

1.2.1 Κατοικίες του 19ου αιώνα έως και τα μέσα του 20ου αιώνα 

        Την περίοδο αυτή τελειώνει η ενετική κατοχή του νησιού (1500-1797) και φθίνει η 

επιρροή των Βενετών. Το Αργοστόλι αναπτύσεται γρήγορα σε οργανωμένη πόλη. Την ίδια 

εποχή στην Ευρώπη διαμορφώνονται νέα δεδομένα με την εμφάνιση  διάφορων 

πολιτικοκοινωνικών ρευμάτων που προσβεύουν μεγαλύτερες ελευθερίες και διεκδικούν 

κοινωνικές ανακατατάξεις και ο απόησχος αυτών των ιδεών για κοινωνικό μετασχιματισμό 

φτάνει  και στην Κεφαλονιά.  

      Το σημαντικό γεγονός που καθορίζει την ιδεολογική και κοινωνική αλλαγή στην 

Κεφαλονιά είναι η κατάκτησή της από τους Γάλλους το 1797, οι οποίοι γίνονται δεκτοί από 

το σύνολο των Επτανήσιων ως ελευθερωτές ενσοματόνοντας τις δημοκρατικές αρχές της 

Γαλλικής  Επανάστασης για ελευθερία ισότητα και αδελφοσύνη στην τοπική κοινωνία. 

Επίσης, οι ιστορικές συγκυρίες  της περιόδου αυτής επηρέασαν και ευνόησαν σημαντικά 

την ανάπτυξη και ευημερία του νησιού. Η κοινωνική απελευθέρωση που συντελείται από 

την μία στην Κεφαλονιά, ως συνέπεια των αλλαγών στο πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό της 

Ευρώπης, και η οικονομική ευρωστία που επικρατεί από την άλλη λόγω του επιτυχημένου 

«ανοίγματος» των Κεφαλονιτών προς την ναυτηλία και το εμπόριο, δημιουργούν μια νέα 

τάξη πραγμάτων και μια νέα τάξη πολιτών που βελτιώνει τον καθημερινό τρόπο ζωής της 

και προχωράει έμμεσα σε επείδιξη του πλούτου της. 

     Μεγάλη η οικονομική άνθηση που παρατηρείται τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά της 

υπαίθρου. Από την περίοδο αυτή συγκεντρώνουμε στοιχεία και για τις περισσότερες 

κεφαλονίτικες κατοικίες, που είτε διέφυγαν την καταστροφή των σεισμών και υπάρχουν ως 

σήμερα, είτε διασώζονται σε πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Αυτές είναι που θεωρούνται και 

οι πιο χαρακτηριστικές κατοικίες της αρχιτεκτονικής του νησιού. 

    Με την κατάκτηση της Κεφαλονιάς από τους Άγγλους τον Οκτώβριο του 1809 ένας νέος 

ρυθμός αρχίζει να κάνει την εμφάνισή του στα δημόσια κτίρια, ονομάζεται νεοκλασικός και 

εμφανίζεται στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και στην Αθήνα. 

      Στην Κεφαλονιά εκτός από τα δημόσια κτίρια, στα οποία βέβαια είναι εμφανής η 

προσπάθεια υιοθέτησης των χαρακτηριστικών αυτού του ρυθμού, υπάρχουν και κατοικίες 
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στις οποίες χρησιμοποιούνται νεοκλασικά μορφολογικά στοιχεία σε θέματα διακόμησης. 

Τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται κυρίως στις εισόδους τους, στα πορτόνια και στα παράθυρα. 

Η γενική, ωστόσο, εικόνα και φόρμα των κεφαλονίτικων κατοικιών δεν επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από τον ρυθμό αυτό, καθώς η εξωτερική τους εμφάνιση  παραμένει λιτή, 

απόλυτα αρμονική και ισορροπημένη , χωρίς να παρατηρούνται αισθητές αλλαγές. Ωστόσο 

τα κτίρια της τελευταίας περιόδου συνιστούν αντιπροσωπετικά δείγματα του 

αρχιτεκτονικού ρεύματος που επικράτησε και χαρακτηρίζει τον μεγαλύτερο αριθμό 

κατοικιών της Κεφαλονιάς –ιδιαίτερα κατοικιών- πρίν από τον καταστροφικό σεισμό του 

1953. 

Κατηγορίες κατοικιών  

    Οι κατοικίες αυτής της περιόδου θα μπορούσε να διακριθούν σύμφωνα με την κοινωνική 

και οικονομική κατάσταση τους σε: 

1. Κατοικίες των παλαιών αρχοντικών οικογενειών. 

2. Κατοικίες που ανήκουν στην οικονομικά εύρωστη και ανώτερη τάξη των εμπόρων, 

εφοπλιστών, γιατρών, δικηγόρων κ.ά. 

3. Κατοικίες της οικονομικά και κοινωνικά ανερχόμενης μεσαίας τάξης. 

4. Κατοικίες της εργατικής τάξης και των αγροτών. 

 

 Εξωτερική εμφάνιση και διακόσμηση  

    Οι κατοικίες των τριών πρώτων κατηγοριών είναι διώροφες στην πλειονότητά τους, 

σπάνια τριώροφες, και έχουν ορθογωνική κάτοψη. Σπανιότερα συναντούμε με τετραγωνική 

κάτοψη ή με κάτοψη σε σχήμα Γ, το λεγόμενο «σεττέ».  

    Η πόρτα εισόδου αυτών των κατοικιών και τα παράθυρα έχουν πάντα συμμετρική 

τοποθέτηση. Επιπλέον, στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των κατοικιών ανήκει και το 

ιδιαίτερα ευδιάκριτο διάζωμα που βρίσκεται μεταξή του εισογείου και του πρώτου 

ορόφου. 

 Στέγες 

   Οι στέγες κατασκευάζονται από ξύλινο σκελετό, ο οποίος επικαλύπτεται με κεραμίδια. Οι 

λόγοι που συντέλεσαν ώστε να επικρατήσει αυτός ο τύπος στέγης  καθορίζονται αφενός 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τόπου, δηλαδή την έντονη βροχόπτωση  

και την δυνατότητα παραγωγής μεγάλης ποσότητας ξυλείας και κεραμιδιών, και αφετέρου 

από την ανάγκη για στέγαση χώρων με μεγάλη επιφάνεια, χωρίς την χρήση ενδιάμεσων 

στηριγμάτων.   
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    Οι επικρατέστεροι τύποι στέγης είναι η δίριχτη και η τετράριχτη σκαφοειδής. Τα 

κεραμμίδια που χρησιμοποιούνται για τις σκεπές είναι κυρίως αυτά πο παράγονται στο 

νησί, τα οποία είναι βυζαντινού τύπου σε γήινες αποχρώσεις. 

 Παράθυρα 

    Τα παράθυρα στις κεφαλονίτικες κατοικίες διακρίνονται σε τρείς τύπους ανάλογα με την 

κατασκευή που έχουν τα ξύλινα εξώφυλλα τους, τα λεγόμενα «σκούρα»: 

1. Στα παράθυρα  με συμπαγή σκούρα, τα οποία κατασκευάζονται από τάβλες, οι 

οποίες είναι τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη. Για να συγκρατούνται, είτε 

καρφώνονται πάνω σε δύο οριζόντιες τάβλες, στο πάνω και κάτω μέρος, είτε σε 

τρείς τάβλες που σχηματίζουν το σχήμα Ζ, ή κατευθείαν πάνω σε σιδερένιες λάμες. 

2. Στα παράθυρα που διαθέτουν σκούρα, με κινητές περσίδες και ανακλινόμενο το 

κάτω τμήμα τους τα λεγόμενα ως «γερμανικά». 

3. Στα «γαλλικά» παράθυρα, που έχουν σταθερές γρίλιες. Ο συγκεκριμένος τύπος 

παραθύρων, παρά την επικράτηση του στα νεοκλασσικά κτίρια της Αθήνας, 

εμφανίζεται στην Κεφαλονιά πολύ αργά και κυρίως σε δημόσια κτίρια. 

 Σκάλες 

        Η πέτρινη σκάλα που οδηγεί εξωτερικά, ξεκινόντας από την αυλή, στον πρώτο όροφο 

βρίσκεται συνήθως στο μπροστινό, πλαϊνό ή πίσω τοίχο της κατοικίας και εφάπτεται με 

αυτόν. Τα σκαλοπατια κατασκευάζονται από σκληρή πέτρα, με απόληξη συνήθως 

ημικυκλικής διατομής. Φτάνοντας στο τέρμα της σκάλας,  στο επίπεδο του πρώτου ορόφου, 

μπροστά από την κυρίως είσοδο της κατοικίας, συναντούμε συνήθως μικρή βεράντα, τον 

«μότζο». Ο μότζος πολύ συχνά είναι στεγασμένος, όπου το στέγαστρο στηρίζεται σε κίονες, 

ή μπρορεί να είναι ελεύθερος, με ένα μικρό τοιχάκι και κάθισμα γύρω γύρω να τον 

ολοκληρώνουν. 

                 
Φωτογραφία 7 : Προσεισμική κατοικία Κεφαλονιάς (Χαρακτηριστικό δείγμα σκάλας και παραθύρων) 
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 Χρώμα 

     Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται για το βάψιμο των κατοικιών ήταν υδατοδιαλυτά, 

έχοντας ως βάση των ασβέστη. Λόγω της σχετικής διαφάνειας αυτών των χρωμάτων, ήταν 

δύσκολο να καλυφθούν τελείως τα παλαιότερα στρώματα βαφής, με αποτέλεσμα οι 

εξωτερικοί τοίχοι των κατοικιών συχνά να μην παρουσιάζουν απόλυτη ομοιοχρωμία ενώ 

έδιναν φυσικότητα στα αρχιτεκτονήματα. 

     Οι εξωτερικές όψεις των κεφαλονίτικων κατοικιών παρουσιάζουν διχρωμία. Οι γωνίες, 

τα διαζώματα, τα γείσα της στέγης, τα πλαίσια των παραθύρων και των εισόδων, καθώς και 

τα μπαλκόνια ήταν λευκά ή αφημένα στο χρώμα της πέτρας, ενώ οι μεγάλες επιφάνεις των 

τοίχων ήταν επιχρισμένες και χρωματισμένες με χρώματα όπως: η απλή ώχρα, γκρίζο, 

κόκκινο, ρόζ και λουλακί. Ενώ για τα παράθυρα το γκρίζο, καφέ, πράσινο και μπλέ. 

 Πόρτες εισόδου 

     Τις πόρτες εισόδου που συναντούμε στις κατοικίες μπορούμε να τις κατατάξουμε σε 

τρείς τύπους. Οι πόρτες του πρώτου τύπου τα συναντάμε στα αρχοντικά του νησιού και στις 

κατοικίες της ανώτερης τάξης, και βρίσκονται στη μέση της πρόσοψης της κατοικίας και 

οδηγούν κατευθείαν στο εσωτερικό της, και από εκεί στο πρώτο όροφο με εσωτερική 

σκάλα.  

    Οι άλλοι δύο τύποι εισόδων δεν βρίσκονται στην πρόσοψη της κυρίας κατοικίας, και 

ονομάζονται «πορτόνια». Τα προτόνια του δεύτερου τύπου βρίσκονται ακριβώς στο πλάι 

της πρόσοψης της κυρίας κατοικίας, και οδηγούν σε εσωτερική αυλή, η οποία είναι 

περιτριγυριμένη με ψηλό τοίχο. Τα πορτόνια του τρίτου τύπου συναντώνται, συνήθως σε 

αγροτικές κατοικίες στα χωρία του νησιού. Βρίσκονται στη κούρτη, τον τοίχο που 

περιτρυγιρίζει την κατοικία, χωρίς να έχει επαφή με αυτήν.  

 
Φωτογραφία 8 : Προσεισμική κατοικία Κεφαλονιάς (Χαρακτηριστικό δείγμα χρώματος και 

πορτονιού) 
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 Μπαλκόνια 

    Τα μπαλκόνια στις κεφαλονίτικες κατοικίες βρίσκονται συνήθως στην πρόσοψη του 

κτήματος και είναι σχετικά μικρά σε μέγεθως. Η θέση τους είναι πάνω από την πόρτα 

εισόδου της κατοικίας και τηρείται απόλυτη συμμετρία. Το δάπεδο τους είναι συνήθως από 

μονοκόμματι σκληρή πέτρα και στηρίζονται σε πέτρινα φουρούσια. 

 
Φωτογραφία 9 : Προσεισμική κατοικία Κεφαλονιάς (Χαρακτηριστικό δείγμα διαζώματος και 

μπαλκονιού) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Ζαϊμι Εγκλινόρ Σελίδα 15 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης 

2.1 Ο οικισμός «Χιονάτα» 

    Τα «Χιονάτα» είναι ορεινό χωρίο της Κεφαλονιάς (αν και λίγα χιλιόμετρα μακριά από την 

θάλασσα) , το οποίο βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό μέρος του νησιού στην κοινότητα με 

ονομασία «Χιονάτα» η οποία αποτελείται από τρία χωριά (Χιονάτα, Θηράμονας, Κολαϊτης) 

του δημοτικού διαμερίσματος  Ελειού-Προννών. Δεν υπάρχει κάποιο ιστορικό στοιχείο για 

το πότε ακριβώς κατοικήθηκε ο οικισμός αυτός, αλλά σύμφωνα με έγγραφα που υπάρχουν 

στο γραφείο Ιστορικών Στοιχείων στο Αργοστόλι, από δίαφορες συμβολαιγραφικές 

μεταβιβάσεις από κατοίκους του χωριού τον 15ο αιώνα διαπιστώνεται ότι υπήρχαν κάτοικοι 

που κατοικούσαν το χωρίο. Η ονομασία του χωριού ωστόσο, προέρχεται από τις 

οικογένειες που κατοικούσαν το χωρίο από την εποχή εκείνη και είχαν το επώνυμο 

«Χιόνης». Το χωρίο απλώνεται πάνω στον επαρχιακό δρόμο Αργοστόλι-Σκάλα και βρίσκεται 

σε απόσταση από την θάλασσα σε λιγότερο από 3 χιλόμετρα και αποτελείται κυρίως από 

ιδιωτικά κτίρια και κύρια χρήση τους είναι η κατοικία, ωστόσο υπάρχουν και μερικές 

ξενοδοχιακές μονάδες. 

  
Φωτογραφία 10 : Χάρτης Κεφαλονιάς 

 
Φωτογραφία 11 : Αεροφωτογραφία οριοθέτησης οικισμού Χιονάτων 
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      Όσον αφορά τους κατοίκους του χωριού, τα παλία τα χρόνια ασχολιόντουσαν με την 

ναυτηλία και με αγροτικές εργασίες, ενώ σήμερα κυρίως με τουριστικά επαγγέλματα. 

Παρόλο που ο μόνιμος αριθμός των κατοίκων έχει μειωθεί κατά πολύ σε σχέση με το 

παρελθόν λόγω μετανάστευσης στην Αμερική κυρίως και μετακίνησής τους σε αστικές 

περιοχές τις Ελλάδας, ο αριθμός αυτός πενταπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες. Στον 

παρακάτω πίνακα και διάγραμμα φαίνεται ο μόνιμος αριθμός των κατοίκων τις τελευταίες 

δεκαιετίες σύμφωνα την Στατιστική Υπηρεσία Κεφαλονιάς. 

Τοπική κοινότητα Χιονάτων 

Έτος Θηράμονας Κολαϊτης Χιονάτα Συνολικά 

1941 80 51 108 239 

1951 167 70 130 367 

1961 140 49 113 302 

1971 113 27 124 264 

1981 90 41 86 217 

1991 80 48 49 177 

2001 74 43 53 170 

2011 59 32 63 154 

Πίνακας 1 : Εξέληξη πληθυσμού Χιονάτων τα τελευταία 70 χρόνια 

                
Πίνακας 2 : Γράφημα εξέληξης πληθυσμού Χιονάτων 

2.2 Γενικά στοιχεία για το οικόπεδο (Θέση Οικοπέδου – Διοικητική Υπαγωγή) 

    Το οικόπεδο το οποίο προορίζεται να γίνει αυτό το ξενοδοχιακό συγκρότημα 

μονοκατοικιών είναι ακριβώς πάνω από τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο Αργοστόλι-Σκάλα 

και απλώνεται πάνω στους πρόποδες του βουνού Αίνου, που έχει κυρυχθεί και εθνικός 

δρυμός από την Ελληνική Κυβέρνυση. Η σημερνή κατάσταση του οικοπέδου αποτελείται 

από πολλά δέντρα (πέυκα, ελιές, πορτοκαλιές κ.α) και από μια παλιά πέτρινη κατοικία, που 

έχει χτιστεί ακριβώς μετά τον σεισμό του 1953 (που κατέστρεψε το μεγαλύτερο ποσοστό 

των κατοικιών του νησιού), και απλώνεται πάνω στους πρόποδες του βουνού με 
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δημιουργημένα οριζόντια επίπεδα σε διαφορετικές στάθμες του ενός μέτρου διαφοράς 

περίπου η μία από την άλλη, τα οποία διαχωρίζονται από πέτρινες  μάντρες. Το πιο 

σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει το οικόπεδο αυτό είναι η δυνατότητα που δίνει στον 

επισκέπτη να έχει μια μαγευτική θέα πρός το Ιόνιο Πέλαγος, καθώς το οικόπεδο «κοιτάει» 

θάλασσα και τόσο η υψομετρική διαφορά όσο και το μικρό ύψος των γειτονικών 

μονοκατοικιών μπροστά του το βοηθούν έτσι ώστε ο επισκέπτης να έχει την ευχέρεια της 

θέας αυτής.  

  
Φωτογραφία 12 : Οριοθετημένη περιοχή οικοπέδου από αεροφωτογραφία 

    Όσον αφορά τα νομικά χαρακτηριστικά που προϋποθέτει, το οικόπεδο είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές και είναι 5298,81 m2. 

 
Φωτογραφία 13 : Ακριβής οριοθετημένη περιοχή οικοπέδου σχεδιασμένη σε AutoCAD 
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2.3 Φωτογραφίες οικοπέδου 

         Για να υπάρξει μια καλύτερη και πιο αντικειμενική εικόνα σε πιο ακριβώς οικόπεδο 

γίνεται η αναφορά και να γίνει αντιληπτή η σημερινή κατάσταση του οικοπέδου αυτού 

αναγκαίο είναι η χρήση φωτογραφικού υλικού, για τον λόγο αυτό οι παρακάτω 

φωτογραφίες μας δίνουν την δυνατότητα αυτή.  

   

    
Φωτογραφία 14 : Σημερινή κατάσταση οικοπέδου (διάφορες εσωτερικές όψεις) 
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Φωτογραφία 15 : Ανατολική όψη οικοπέδου  

 
Φωτογραφία 16 : Πέτρινη μάντρα διαμόρφωσης υψομετρικής διαφοράς μεσα στο οικόπεδο 
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Φωτογραφία 17: Νότιο-Ανατολική εξωτρική όψη οικοπέδου 

 
Φωτογραφία 18 : Νότιο-Δυτική εξωτρική όψη οικοπέδου 
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2.4 Νομικό πλαίσιο 

    Οι όροι δόμησης που ισχύουν για την περιοχή του Ελειού Πρόννων του δήμου 

Κεφαλονιάς, ισχύουν και για το παρόν οικόπεδο και  είναι σύμφωνα με τους όρους και 

περιορισμούς δόμησης εντός των ορίων των οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκων. 

Σύμφωνα με το παραπάνω οι όροι δόμησης του οικοπέδου είναι : 

 Αρτιότητα : Πρόσωπο: 10,00 m για εμβαδόν γηπέδου εως 500 m2 και 15,00 m για                                                                  

εμβαδόν >500 m2     Εμβαδόν = 500 m2          

 Κάλυψη : 60% 

 Συντελεστής δόμησης : 0,80 με μέγιστη επιφάνεια 400 m2 

 Ύψος κτίσματος: 7,50 m και 2,00 για στέγη 

 Όροφοι : Δυο 

 

Εντός ορίου οικισμού (Π.Δ. 24.4-3.5.2011 - ΦΕΚ 181Δ/3.05.1985 & ΦΕΚ 289/4-11-2011) 

Συντελεστής δόμησης – Όροι δόμησης για κατοικία 

      Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν υποχρεωτική διάσπαση του όγκου 

των κτιρίων, σε οικοδομήσιμο γήπεδο, με εμβαδόν τουλάχιστον 1800 m2 και πρόσωπο σε 

νομίμως υφιστάμενο κατά τις ισχύουσες διατάξεις κοινόχρηστο χώρο, εφόσον δεν 

πραγματοποιείται η επιτρεπόμενη κατάτμησή του, η συνολική δόμηση  του ενιαίου 

γηπέδου δύναται να ισούται με το άθροισμα της κατά παράγραφο 2 επιτρεπόμενης 

δόμησης για την ανέγερση κατοικίας στα άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα, τα οποία θα 

προέκυπταν από την κατάτμηση του ενιαίου γηπέδου, σύμφωνα με την κατά τον κανόνα 

ισχύουσα αρτιότητα του οικισμού, μειωμένη κατά 10%. 

Λειτουργικές προδιαγραφές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 

 Εξασφάλιση πλήρους θέρμανσης και κλιματισμού 12 μήνες το χρόνο 

 Αδιάλειπτη παροχή ύδατος με τη χρήση αντλιών επαρκούς πίεσης και ροής με 

δυνατότητες εφεδρικής παροχής ύδατος. Εξασφάλιση παροχής ζεστού νερού 24 ώρες 

το 24ωρο 12 μήνες το χρόνο. 

 Αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Διαθεσιμότητα εφεδρικής πηγής παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Εξασφαλισμένη προσπέλαση, υδροδότηση, αποχέτευση ακαθάρτων και ομβρίων, 

πυρόσβεση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνική σύνδεση μέσω των δικτύων υποδομής του 

συνθέτου τουριστικού καταλύματος και της σύνδεσης αυτών με τα δίκτυα ΟΤΑ, ΟΚΩ 

κ.λπ. ή με κεντρικές αυτόνομες εγκαταστάσεις. 



    

Ζαϊμι Εγκλινόρ Σελίδα 22 
 

 Επαρκής φωτισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

 Φύλαξη και συντήρηση 24 ώρες το 24ωρο και 12 μήνες το χρόνο 

 Αποκομιδή στερεών απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. 

 Εσωτερική εγκατάσταση πυρόσβεσης πυρανίχνευσης. Έλεγχος και συντήρηση αυτής 

από τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. 

 Θυρωρείο υποδοχής στην είσοδο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος είτε στον 

χώρο των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, είτε στον χώρο υποδοχής της μονάδας 

(reception), σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με τις κατοικίες (μέσω τηλεφωνικού 

κέντρου). 

Γενικές προδιαγραφές τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών 

 Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες να έχουν συνολική ελάχιστη επιφάνεια ανάλογα 

με το είδος  

α) Μονόχωρες κατοικίες με συνολική ελάχιστη επιφάνεια 40,00 τ.μ.: 

περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν κύριο χώρο με μικτή λειτουργία υπνοδωματίου - 

καθιστικού - κουζίνας και ένα λουτρό. 

β) Κατοικίες δύο κυρίων χώρων και άνω με συνολική ελάχιστη επιφάνεια 60,00 τ.μ.: 

περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον έναν χώρο με χρήση καθιστικού, έναν χώρο με 

χρήση υπνοδωματίου, ένα λουτρό και έναν χώρο κουζίνας, ο οποίος μπορεί να 

ενσωματώνεται στο καθιστικό. 

 Το οικόπεδο  να είναι προσπελάσιμο και να απέχει συγκεκριμένη απόσταση από 

χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και λατομεία. 

 Η προσπέλαση στα τουριστικά αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα να γίνεται από δρόμο 

ή δια δουλείας διόδου. 

 Τα όποια έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου να είναι ολοκληρωμένα. 

 Οι χώροι των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων να διαθέτουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό σε έπιπλα και ιματισμό, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κουζίνας και 

λουτρού. 

 Σε περίπτωση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που αναπτύσσονται σε συγκρότημα 

ή με μεσοτοιχία, ο περιβάλλων χώρος με τα παραρτήματα και τα συστατικά του, 

συμπεριλαμβανομένων και των κολυμβητικών δεξαμενών, μπορεί να εξυπηρετεί το 

σύνολο των τουριστικών κατοικιών του οικοπέδου/γηπέδου. Δεν αποκλείεται η 

χορήγηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης περιβάλλοντος χώρου σε καθεμία από τις 

τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες. 
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 Σε συγκρότημα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών επιτρέπεται μία εκ των κατοικιών 

να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη, η οποία δεν θα ενσωματώνεται 

στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. 

 Σε συγκρότημα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών είναι δυνατόν να υπάρχουν 

κοινόχρηστες εγκαταστάσεις κολυμβητικής δεξαμενής, αθλοπαιδιών, καταστήματα 

εστίασης και θυρωρείο υποδοχής των ενοίκων των κατοικιών. 

 Σε συγκροτήματα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας δέκα (10) 

κατοικιών μία τουλάχιστον κατοικία πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται 

στο Ν. 4067/2012 σχετικά με τα άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ). 

2.5 Κτιριολογικό Πρόγραμμα 

        Όπως έχω ήδη αναφερθεί και στην εισαγωγή, το σκεπτικό αυτής της πτυχιακής 

εργασίας είναι η παρουσίαση μίας πρότασης για την υλοποίηση ενός τουριστικού 

συγκροτήματος πέτρινων εξωχικών κατοικιών με σκοπό να πουληθούν ή να ενοικιάζονται 

τους καλοκαιρινούς μήνες συνήθως, καθώς η περιοχή δίνει την δυνατότητα αξιοποίησης 

και επένδυσης της στον τομέα του τουρισμού και δεν προσφέρεται για μόνιμη κατοικία 

εκτός των θερινών μηνών. Πιο συγκεκριμένα σε οικόπεδο που βρίσκεται εντός σχεδίου στο 

χωριό «Χιονάτα» του δήμου Κεφαλονιάς πρόκειται να ανεγερθούν 11 μονόροφες πέτρινες 

κατοικίες για τους εμπορικούς λόγους που προαναφέρθηκα, όπου στην υπάρχουσα παλία  

πέτρινη κατοικία που είναι στο οικόπεδο θα γίνουν οι αντίστοιχες εργασίες για την 

αναπαλαίωση της και θα προστεθεί ο όροφος, επιπλέον θα γίνει μια διώροφη κατοικία από 

σκυρόδεμα που θα εξυπηρετεί καθαρά τις ανάγκες του ιδιοκτήτη του οικοπέδου και τέλος 

θα αναγκερθεί επίσης ένα πέτρινο κτίριο που η κύρια χρήση της θα είναι ως ρεσεψιόν-

καφετέρια και θα είναι στο κάτω μέρος του οικοπέδου κατά την μεριά του δρόμου ετσι 

ώστε να έχουν πρόσβαση και οι περαστικοί.  Κάθε κατοικία θα συνοδεύεται από ιδιωτική 

δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα) εκτός από την κατοικία του ιδιοκτήτη του οικοπέδου, και 

επίσης απο μία θέση στάθμευσης στον κοινόχρηστο χώρο στη είσοδο του συγκροτήματος 

κοντά στην ρεσεψιόν. 

         Όσον αφορά τον περιβάλοντα χώρο της κάθε κατοικίας αυτό θα συνοδεύεται από  

μερική πέτρινη πλακώστρωση και ξύλινη επένδυση του δαπέδου, από γκαζόν και φύτευση 

ορισμένων λουλουδιών και γενικότερης βλάστησης και ορισμένων δέντρων, τα 

περισσότερα από τα υπάρχοντα δέντρα ωστόσο θα παραμείνουν στο οικόπεδο χωρίς να 

αλλιωθεί η γενικότερη εικόνα συνδιασμένη με την φυσικής βλάστησης και το τοπίο της 

περιοχής. Η γενικότερη αυτή εικόνα πρασίνου έχει ως στόχο να προσφέρει χώρο αναψυχής 

για τους ιδιωκτήτες  για να περνούν ξένοιαστα τον ελεύθερο τους χρόνο. Οι κατοικίες 

μεταξύ τους δεν θα διαχωρίζονται από ψηλή περίφραξη, απλά θα υπάρχει ελαφρώς μια 

λορίδα από κάποια βλάστηση που θα δίνει μια ομάλη εικόνα διαχωρισμού της περιοχής της 

κάθε κατοικίας καθώς ταυτόχρονη αίσθηση επικοινωνίας των κατοικιών αυτών μεταξύ 

τους.  

      Σχετικά με το κτιριολογικό πρόγραμμα, όπως έχω ήδη αναφερθεί οι κατοικίες είναι 

μονόορφες των 90-120 m2 και προορίζονται για τετραμελής οικογένειες αποτελούμενες 
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από καθιστικό κουζίνα και τραπεζαρία σε ένα ενιαίο χώρο, δύο υπνοδωμάτια,  δύο λουτρά 

από τα οποία το ένα θα είναι απόλυτα ιδιωτικό με είσοδο μόνο από το υπνοδωμάτιο και θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες του ζευγαριού(γονέων στην περιπτωση τετραμελης οικογένειας) και 

επίσης όπως προείπα κάθε κατοικία θα έχει δική της δεξαμενή κολύμβησης για να  

ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας εξοχικών κατοικιών ή γενικότερα αυτόνομων ΄΄βιλών΄΄ 

για ενοικίαση του καλοκαιρινούς μήνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - Επεξεργασία δεδομένων 

3.1 Επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης 

 Κάλυψη:  60%*5298.81 = 3179.29 m2 

 Δόμηση:  5298.81/500 = 10.59 (οικόπεδα) 

Αρα 10*240 m2 = 2400 m2 - (10%*2400) = 2160 m2 

 Ανοιχτοί ημι-υπαίθριοι χώροι:  20%*2160 = 432 m2 

 Εξώστες:  20%*2160 = 432 m2 

 Πλάγιες Απόστάσεις:  2.50 m 

 Μέγιστο ύψος:   7.50  + 2.00 m για στέγη 

 Επιτρεπόμενος όγκος: 5.00*2160 = 10800 m3 

 Υποχρεωτικός Ακάλυπτος: 5298.81-3179.29=2119.52 m2 

 Υπόχρεωτική φύτευση ακάλυπτου χώρου: 2119.52*2/3=1413.01 m2 

3.2 Πραγμματοποιήσιμα στοιχεία δόμησης 

 Κάλυψη:  (Η.Χ. ισογείου)15.33+(ισόγειο)117.86=133.19 m2 < 200 m2 

 Δόμηση: (ισόγειο)90.43+(όροφος)46,67=137.10 m2 < 200 m2 

εκτός Σ.Δ.: πέτρινη τοιχοποια:(ισόγειο)27.43 m2 (όροφος)16.67 m, κενό 

σκάλας:24.61m2, υπόγειο:46.87 m2, κολυμβητική δεξαμενή: 48.00 m2 

 Ανοιχτοί ημι-υπαίθριοι χώροι: 15.33 m2 <40.00 m2 

 Εξώστες:  0.00 < 40.00 m2 

 Πραγματοποιούμενες Πλάγιες Απόστάσεις: 5.22  m > 5.00 m 

 Πραγματοποιούμενο Μέγιστο ύψος: 6.80 m (διώροφο) <7.50 m, 3.40 m (ισόγειο) < 

4.00 m (1.20 m είναι η στέγη)  

 Πραγματοποιούμενος όγκος:  399.03+231.03+99.76=729.82 m3 < 1000 m3 

 Διαμορφωμένος Ακάλυπτος: 2014.00-133.19=1880.81 > 1814.00 m2 

 Πραγματοποιούμενη φύτευση ακάλυπτου χώρου: 2014-133.19-48.00-

560.80=1272.01 > 1209.33 m2 

 Πραγματοποιούμενη δεντροφύτευση: 15 δέντρα 
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 Θέση στάθμευσης: 1 θέση στο υπόγειο 

3.3 Τελική διαμόρφωση κτιριολογικού προγράμματος 

          Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του πελάτη, τις προδιαγραφές λειτουργίας, τις 

βιοκλιματικές παραμέτρους αλλά και ο παράμετρος οικονομικότητας ο οποίος είναι πολύ 

σημαντικός για την υλοποίηση ενός έργου και γενικότερης επένδυσης, η τελική πρόταση 

του συνολικού συγκροτήματος θα έχει την ακόλουθη μορφή. 

       Καθώς όπως προείπα η μορφολογία του οικοπέδου είναι σε διαφορετικά οριζόντια 

επίπεδα στάθμης(ενός μέτρου διαφορά το ένα από το άλλο), αυτό μας δίνει την 

δυνατότητα όσον αφορά την κατανομή των επιφανειών για τον σχεδιασμό των κατοικιών 

ώς εξής απο πάνω προς τα κάτω:  

 Στο ανώτερο επίπεδο υπάρχουν τρείς μονόροφες πέτρινες κατοικίες (κατοικιες (1) , 

(2) & (3)) απο τις οποίες οι δύο πρώτες είναι όμοιες.  

 Στο αμέσως επόμενο επίπεδο υπάρχουν επίσης 3 πέτρινες κατοικίες(κατοικιες (4) , 

(5) & (12)), από τις οποίες οι (4) και (5) είναι μονόροφες και είναι πολύ κοντά η μία 

με την άλλη και η (12) είναι υπάρχουσα παλαιά πέτρινη κατοικία στην οποία θα 

γίνει προσθήκη ορόφου. 

 Στο αμέσως επόμενο επίπεδο υπάρχουν μόνο δύο μονόροφες πέτρινες κατοικίες 

(κατοικιες (6) , (7)) 

 Στο πρωτελευταίο επίπεδο υπάρχουν τέσσερεις κατοικίες (κατοικιες (8) , (9) , (10) & 

(11)) από τις οποίες οι τρείς πρώτες είναι μονόροφες πέτρινες ενώ η κατοικια (11) 

είναι διόροφη πέτρινη και προορίζεται για τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου. 

 Τέλος, στο τελευταίο επίπεδο που είναι και στην ίδια στάθμη με το πεζοδρόμιο 

υπάρχει ένα μονόροφο πέτρινο κτίριο που προορίζεται για χρήση καφετέριας-

Ρεσεψιόν. 

        Όσον αφορά τον σχεδιασμό με βάση άτομα μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) οι 

κατοικίες (3),(6) και (7) πληρούν απολύτως τις προδιαγραφές για τα άτομα με αναπηρία 

(Α.μεΑ.) καθώς ύπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους χώρους εντός των κτοικιών 

από τα άτομα αυτά, διότι ο νόμος υποχρεώνει μια στις δέκα κατοικίες να πληρεί τις 

προδιαγραφές αυτές.. Επίσης στις κατοικίες (1) και (2) υπάρχει μερική δυνατότητα 

πρόσβασης, με μόνη διαφορά ότι υπάρχει διαφορά στάθμης μεταξύ σαλονιού και των 

άλλων χώρων των κατοικιών πού συνδέονται με  σκαλοπατάκια. 

      Επίσης σχετικά με τις προδιαγραφές που τονίσαμε παραπάνω και αφορούν 

κοινόχρηστους χώρους μέσα στο συγκρότημα, θα υπάρξουν ανάλογοι χώροι όπως: 

 Κοινόχρηστες εγκαταστάσεις αθλοπαίδων. Συγκεκριμένα υπάρχει χώρος και 

εγκατάσταση (ποδοσφαιρικό τέρμα) στο βορειο-ανατολικό μέρος του 

οικοπέδου και στο επίπεδο πάνω από την κατοικία 12 για να παίξουν 
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ποδόσφαιρο τα παιδία που θα επισκευτούν το συγκρότημα κατοικιών. Επίσης 

ανάμεσα στις κατοικίες 5 , 7 και 12 υπάρχει μέρος και συγκεκριμένη 

εγκατάστση (μπασκέτα) για την μερική χρήση από παιδιά που τυχόν θα το 

επισκευτούν το συγκρότημα αυτό. 

 Κοινόχρηστο καταστήμα εστίασης και θυρωρείο υποδοχής(καφετέρια-

ρεσεψιόν) των ενοίκων των κατοικιών. 

 Κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης στο κατώτερο επίπεδο(επίπεδο που είναι η 

είσοδος στο συγκρότημα όπου υπάρχει επίσης και η ρεσεψιόν) με μια θέση 

στάθμευσης για κάθε κατοικία. 

         Σχετικά με τις βιοκλιματικές παραμέτρους θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι κατοικίες θα 

παρέχονται με εγκαταστάσεις πλήρους θέρμανσης και κλιματισμού 12 μήνες το χρόνο και 

επίσης εξασφάλιση παροχής ζεστού νερού 24 ώρες το 24ωρο 12 μήνες το χρόνο καθώς 

εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα κάθε κατοικία θα έχει αντιηλιακό πάνελ πράγμα που δίνει 

την δυνατότητα τους καλοκαιρινούς μήνες να υπάρχει ζεστό νερο χώρις να χρειαστεί η 

χρήση του θερμοσίφωνα. Επιπλέον, να αναφέρω ότι απο μόνος του ο σχεδιασμός των 

κατοικιών είναι βιοκλιματικός καθώς τα περισσότερα ανοίγματα είναι προς τον νότο και η 

χρήση της πέτρας από το οποίο αποτελούνται οι κατοικίες  είναι βιοκλιματικό υλικό με 

πολύ καλές θερμομονωτικές ιδιότητες. Τέλος, σχεδόν όλα τα υλικά που θα 

χρησιμοποιηθούν ειναι βιοκλιματικά αν αναλογιστεί κανεις  ότι δεν θα είναι 

βιομηχανοποιημένα, αφου συγκεκριμένα τα κυριότερα υλικά που θα  χρησιμοποιηθούν 

είναι η πέτρα, το ξύλο και το κεραμύδι. 

       Επιπλέον στο συγκεκριμένο συγκρότημα τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών μία εκ 

των κατοικιών θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη, αυτή είναι η κατοικία 

11 η οποία όπως προανάφερα δεν θα χτιστεί απο πέτρα αλλά από σκυρόδεμα. Αυτό μας το 

επιτρέπει ο κανονισμός και η κατοικία αυτή δεν θα ενσωματώνεται στο Ειδικό Σήμα 

Λειτουργίας. 

        Με βάση τις προδιαγραφές δεν υπάρχει κάποιος σημαντικός περιορισμός που αφορά 

το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιθούν για την υλοποίηση του έργου. Ωστόσο θα 

χρησιμοποιηθούν όπως προανάφερα υλικά που έχου καλά θερμομονωτικές ιδιότητες και 

θα αντιπροσωπεύουν την αρχιτεκτονική της Κεφαλονιάς. Συγκεκριμένα, οι τοίχοι των 

κατοικιών θα είναι απο πέτρα, τα παράθυρα θα είναι ξύλινα, η στέγη θα είναι ξύλινη και θα 

καλύπτεται απο κεραμύδια(βιολογικά ίσως), το τελικό δάπεδο θα είναι και αυτό ξύλινης 

κατασκευής τόσο στον εσωτερικό χώρο των κατοικιών όσο και στον εξωτερικό χώρο γύρω 

από τις κολυμβητικές υδατοδεξαμενές(πισίνες) εκτός από τα λουτρά που θα υπάρχουν 

πλακάκια. Επίσης οι πισίνες θα είναι από κεραμικά πλακάκια και στην βάση των 

ανοιγμάτων θα υπάρξει μάρμαρο. Τέλος, οι κατοικίες θα είναι βαμένες με πολύ έντονα 

χρώματα, χαρακτηριστικό που εκφράζει την αρχιτεκτονική του νησιού. 

        Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι παραπάνω εργασίες υλοποίησης του 

συνολικού έργου εκτός από τους πραμέτρους που ανάφερα θα πρέπει να είναι σε 

συμφωνία με τον παράμετρο οικονομικότητας. Γι’αυτό ίσως υπάρχουν ορισμένες 
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διαφοροποιήσεις όταν υλοποιηθεί το έργο καθώς ο ιδιοκτήτης είναι αυτός που έχει τον 

τελευταίο λόγο όσον αφορά την επιλογή των κατάλληλων υλικών κατασκευής, επίπλων και 

γενικότερων εγκαταστάσεων. 

3.4 Πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης 

1. Κάλυψη 

Κατοικία (1): Ισόγειο: 92.27 m2 

Κατοικία (2): Ισόγειο: 92.27 m2 

Κατοικία (3): Ισόγειο: 93.91 m2 

Κατοικίες (4)–(5): Ισόγειο: 104.60+93.72+6.82(Ε.Σ.Δ.)+8.64(Η.Χ.)= 213.78 m2 

Κατοικία (6): Ισόγειο: 97.76 m2 

Κατοικία (7): Ισόγειο: 93.49 m2 

Κατοικίες (8)-(9) (10): Ισόγειο: 94.50+92.99+92.75+15.67(Ε.Σ.Δ.)=295.91 m2 

Κατοικία (11): Ισόγειο: 44.25 m2 + Ημ/θριος: 15.00 m2= 59.25 m2< 75.00 m2 

Κατοικία (12): Ισόγειο: 76.78 m2 

Ρεσεψιόν: 66.00 m2 

Συνολική κάλυψη : 1181.42 m2 < 3179.29  m2 

2. Δόμηση  

Κατοικία (1): Ισόγειο: 92.27 m2 

Κατοικία (2): Ισόγειο: 92.27 m2 

Κατοικία (3): Ισόγειο: 93.91 m2 

Κατοικίες (4)–(5): Ισόγειο: 104.60+93.72+6.82(Ε.Σ.Δ.)= 205.14 m2 

Κατοικία (6): Ισόγειο: 97.76 m2 

Κατοικία (7): Ισόγειο: 93.49 m2 

Κατοικίες (8)-(9) (10): Ισόγειο: 94.50+92.99+92.75+15.67(Ε.Σ.Δ.)=295.91 m2 

Κατοικία (11): Ισόγειο( 44.25) m2 + Όροφος: (4.20*5.90)-Σκάλα(3.70*0.80) + Ημ/Χ (19.83 – 

11.25) = 74.65 m2 

Κατοικία (12): Ισόγειο 76.78 + (Όροφος) 36.93 = 113.71 m2 

Ρεσεψιόν: 66.00 m2 
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Συνολική δόμηση : 1225,11 m2 < 2160,00  m2 

εκτός Σ.Δ.:  (12) κενό σκάλας: 2.08 m2, (11)κενό σκάλας:2.96 m2 

 Πισίνες:  (1) 21.00 m2, (2) 21.00 m2, (3) 19.24 m2,  (4) 18.51 m2 , (5) 21.00 m2, (6) 

21.00 m2,  (7) 21.00 m2, (8) 21.00 m2, (9) 21.00 m2,  (10) 21.00 m2, (12) 21.00 m2 

 Ανοιχτοί ημι-υπαίθριοι χώροι: (4) 8.64 m2 < 432.00 m2 

 Εξώστες:  0.00<432.00 m2 

 Πραγματοποιούμενες  Πλάγιες Απόστάσεις:2.50=2.50 m 

 Πραγματοποιούμενο Μέγιστο ύψος: 5.55 + 1.00μ. για στέγη=6.55 <7.50 m 

 Πραγματοποιούμενος όγκος:   

o Κατοικία (1): (Ισόγειο)334.40+(Στέγη)56.39=390.79 m3 

o Κατοικία (2): (Ισόγειο)334.40+(Στέγη)58.81=393.21 m3 

o Κατοικία (3): (Ισόγειο)253.56+ (Στέγη)79.11=332.67 m3 

o Κατοικίες (4-5): (Ισόγειο)584.26+(Στέγη)149.24=733.50 m3 

o Κατοικία (6): (Ισόγειο)269.46+(Στέγη)51.91=321.37 m3 

o Κατοικία (7): (Ισόγειο)254.77+(Στέγη)78.72=333.49 m3 

o Κατοικίες (8-9-10): (Ισόγειο)770.66+( Στέγη)216.63=987.29 m3 

o Κατοικία (11) : Ισόγειο : 3.00*(44.25+15.00) = 177.75 m3 

                          Α' Οροφος & Στέγη : [2.00+(1.00/2)] * 57.81 = 144.53 m3 

                          Συνολικός όγκος κάθετης (11) = 322.28 m3 

o Κατοικία(12):(Ισόγειο)214.98+(όροφος)97.53+(Στέγη)9.50+(Στέγη)20.63 

=342.64m3 

o Ρεσεψιόν: (Ισόγειο)184.80+(Στέγη)34.65=219.45 m3 

Συνολικός όγκος : 4376.69 m3 < 10800 m3 

 Διαμορφωμένος Ακάλυπτος: 5298.81-1181,42=4117.39 >2119.52 m2 

 Πραγματοποιούμενη φύτευση ακάλυπτου χώρου:5298.81-1181.42-9*21.00-19.24-

18.51-1100=2979.64 m2 > 1413.01 m2 

 Πραγματοποιούμενη δεντροφύτευση: 36 δέντρα 

 Θέση στάθμευσης: 12 θέσεις εντός οικοπέδου  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – Σύνθεση αποτελεσμάτων 
 
4.1 Σχεδιαστική απεικόνιση συγκροτήματος κατοικιών 
    
        Όσον αφορά την απεικόνιση του συγκροτήματος, υπάρχουν σε έντυπη μορφή τα 
ανάλογα αρχιτεκτονικά σχέδια που απαιτούνται για μια αξιόλογη εικόνα του συνολικού 
εργού τα οποία ζητούνται από την πολαιοδομία με βάση τον νόμο. Όπως έχει αναφερθεί 
και παραπάνω στην εργασία αυτή δεν θα υπάρξει στατική μελέτη οπότε θα δοθούν μόνο 
αρχιτεκτονικά σχέδια μεμονομένα για κάθε κατοικία όπως είναι:  

 Κάτοψη ισογείου (και ορόφου στις κατοικίες 11 και 12) 

 Κάτοψη στέγης 

 4 όψεις (Νοτιοδυτική όψη, Νοτιοανατολική όψη, Βορειοδυτική όψη, 
Βορειοανατολική όψη) 

 2 τομές (Τομή 1, Τομή 2) 
Και συνολικά για όλο το συγκρότημα κατοικιών θα δοθούν τα παρακάτω σχέδια: 

 Τοπογραφικό διάγραμμα συγκροτήματος 

 4 συνολικές όψεις συγκροτήματος (Νοτιοδυτική όψη, Νοτιοανατολική όψη, 
Βορειοδυτική όψη, Βορειοανατολική όψη) 

 2 συνολικές τομές συγκροτήματος (Τομή 1, Τομή 2) 
       Ωστόσο στο κεφάλαιο αυτό θα υπάρξει τριασδιάστατη απεικόνηση του συνολικού 
συγκροτήματος  με φωτογραφικό υλικό που προκείπτει απο το πρόγραμμα φωτορεαλισμού 
Lumion ύστερα από την τρισδιάστατη σχεδίαση μέσω του προγράμματος AutoCAD. Επίσης 
θα δοθεί σε ψηφιακή μορφή κινούμενη εικόνα(βίντεο) περιήγηση στο χώρο του 
συγκροτήματος για την καλύτερη κατανόηση του συνολικού έργου και πώς οι κατοικίες 
αυτές εναρμόζονται η μια με την άλλη και συμβάλουν στην καλύτερη και πιό ομαλή 
λειτουργία ενός οργανωμένου τουριστικού συγκροτήματος το οποιό θα είναι στη διάθεση 
του επισκέπτη. 
 

 
Φωτογραφία 19 : Νότιο-Δυτική όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 
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Φωτογραφία 20 : Νότιο-Ανατολική όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 21 : Βόρια  όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 22 : Εσωτερικό πλάνο 1 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 
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Φωτογραφία 23 : Εσωτερικό πλάνο 2 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 24 : Εσωτερικό πλάνο 3 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 25 : Εσωτερικό πλάνο 4 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 
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Φωτογραφία 26 : Εσωτερικό πλάνο 5 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 27 : Πλάνο ηλιοβσιλέματος τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 28 : Νότιο-Δυτική απογευματινή όψη  τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 
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Φωτογραφία 29 : Νότιο-Ανατολική νυχτερινή όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 30 : Νότιο-Δυτική νυχτερινή όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 31 : Εσωτερικό νυχτερινό πλάνο τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 
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Φωτογραφία 32 : Νυχτερινή κάτοψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 

 
Φωτογραφία 33 : Πλάνο καθιστικού της κατοικίας (2) 

 

 
Φωτογραφία 34 : Πλάνο υπνοδωματίου στον όροφο της κατοικίας (12) 
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Φωτογραφία 35 : Πλάνο από το λουτρό της κατοικίας (7) 

 

 
Φωτογραφία 36 : Εσωτερικό πλάνο Καφετέριας-Ρεσεψιόν 

 
 

4.2  Εναλλακτική πρόταση – κριτήρια επιλογής βέλτιστης λύσης 
        Παρακάτω παρουσιάζεται μια εναλλακική πρόταση για τον σχεδιασμό του τουριστικού 
συγκροτήματος τόσο ώς προς τον σχεδιασμό των κατοικιών όσο και των υλικών που 
χρησιμοποιύνται για την κατασκευή τους. Συγκεκριμένα στη εναλλακτική αυτή λύση 
υπάρχουν 2 μεγάλες διφορές: 
1) Οι κατοικίες θα είναι εξίσου πέτρινες ωστόσο δεν θα υπάρχει επίχρισμα στους τοίχους 

ούτε εσωτερικά ούτε εξωτερικά. Παρόλο που αυτό ίσως δίνει μια πιο ώραια εικόνα 
στον επισκέπτη και του δίνει την εντύπωση παλιών κατοικιών, δεν αρμόζει στην παλαιά 
αρχιτεκτονική του νησιού καθώς όπως έχω προαναφέρει και πιο πάνω οι παλαιές 
κεφαλονίτικες κατοικίες ήταν με επίχρισμα και με πολύ έντονο χρώμα των εξωτερικών 
όψεων. Επίσης ένας άλλος λόγος που δεν επιλέχθηκε αυτή η μεθολογία είναι διότι με 
εμφανή τοιχοποιεία η κατασκευή των κατοικιών θα αύξανε στα ύψη τον 
προϋπολογισμό καθώς η μεθοδολογία κατασκευής θέλει περισσότερο προσοχή και 
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λεπτομέρεια απο τον χτίστη και η ποιότητα των λίθων θα πρέπει να είναι πολύ 
καλύτερη και αυτό επισης θα αύξανε  το κόστος όπως προαναφέρθηκα. 

2) Αντί για στέγη, οι κατοικίες θα είναι με φυτεμένο δώμα. Παρόλο που αυτό ίσως 
βοηθάει τις κατοικίες να προσαρμόζονται στο φυσικο περιβάλον καλύτερα και να είναι 
ενα οικολογικός τρόπος δόμησης με καλύτερες ικανότητες μόνωσης, ωστόσο δεν 
αντιπροσωπεύει κεφαλονίτικη αρχιτεκτονική που είναι και κομμάτι της πτυχιακής 
αυτής εργασίας. Επιπλέον το κόστος συντήρησης του γκαζόν θα είναι πολυ πιο 
υψηλότερο απο το να έχεις μια απλή στέγη. Τέλος, η στέγη στα χωριά της Κεφαλονίας 
είναι απαραίτητη καθώς βοηθάει στην συλλογή των υδάτων της βροχής και είναι ο 
μόνος τρόπος δόμησης στην περιοχή μιας και είναι απαραίτητο απο την πολαιοδομία. 
 

 
Φωτογραφία 37 : Νότιο-Ανατολική όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος εναλλακτικής 

πρότασης 
 

 
Φωτογραφία 38 : Εσωτερικό πλάνο 1 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος εναλλακτικής 

πρότασης 
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Φωτογραφία 39 : Εσωτερικό πλάνο 2 τρισδιάστατης απεικόνισης εναλλακτικής πρότασης 

 

 
Φωτογραφία 40 : Εσωτερικό πλάνο 3 τρισδιάστατης απεικόνισης εναλλακτικής πρότασης 

 

 
Φωτογραφία 41 : Εσωτερικό πλάνο 4 τρισδιάστατης απεικόνισης εναλλακτικής πρότασης 
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4.3 Αρχιτεκτονική μακέτα 
 
    Η αρχιτεκτονική μακέτα είναι σε κλίμακα 1:200 και είναι κατασκευασμένη απο χαρτόνι 
και χαρτί. Συγκεκριμένα όσον αφορά τον τρόπο δημιουργίας, αρχικά έγινε εκτύπωση του 
τοπογραφικού διαγράμματος του συγκροτήματος και στη συνέχεια κόπηκαν τα χαρτόνια με 
βάση το τοπογραφικό για να δημιουργηθούν τα επίπεδα σε διαφορετικές στάθμες όπως 
φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες. Στη συνέχεια εκτυπώθηκαν όλες οι όψεις των 
κατοικιών για να δημιουγηθούν ύστερα τα συμπαγή κτίρια. Τέλος, εκτυπώθηκε η τελική 
δισδιάστατη εμφάνιση του συγκροτήματος με τα αντίστοιχα υλικά που παρουσιάζονται και 
στο βίντεο τριασδιάστατης απεικόνησης και στη συνέχεια κολλήθηκαν στα χαρτόνια για να 
πάρει την τελική μορφή η αρχιτεκτονική αυτή μακέτα.  
 

 
Φωτογραφία 42 : Πρώτη φάση δημιουργίας αρχιτεκτονικής μακέτας 

 

 
Φωτογραφία 43 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 1) 
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Φωτογραφία 44 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 2) 

  

 
Φωτογραφία 45 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 3) 

 

 
Φωτογραφία 46 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 4) 
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Φωτογραφία 47 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 5) 

 
4.4 Υπολογισμός Πιστοποιητικού Eνεργειακής Aπόδοσης Kτιρίων 
         
         Ενημερωτικά θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το 
ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε 
ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το 
ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, 
από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια 
συνολικής επιφάνειας άνω των 50 m2, των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και 
παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή 
διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο 
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον». Αυτό που μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός 
κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά  προσμετρούνται 
στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα 
τετραγωνικά  του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες 
διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος). 
 
         Σκοπός της ενεργειακής επιθεώρησης είναι για να γνωρίσουμε την ενεργειακή 
ταυτότητα του εκάστοτε κτιρίου. Είναι αρκετά σημαντικό καθώς αντιλαμβανόμαστε τα πιο 
ενεργοβόρα σημεία του κτιρίου και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούμε να το 
αναβαθμήσουμε ενεργειακά. Επίσης σε περίπτωση πώλησης-μεταβίβασης, ο αγοραστής 
του κτιρίου θα ξέρει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη κατανάλωση ενέργειας. 
 
 
        Στην περίπτωση της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας έγιναν όλοι οι ανάλογοι 
υπολογισμοί που απαιτούνται μεμονομένα για κάθε κατοικία για τον υπολογισμό της 
κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης ωστόσο δεν  έχει καταχωρηθεί στο σύστημα του 
Υπουργείου Περιβάλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) διότι όλη η μελέτη 
είναι θεωρητική και δεν θα εφαρμοστεί στο άμεσο μέλλον. Ο υπολογισμός ωστόσο έγινε με 
βάση τα τετραγωνικά και τον όγκο καθε κατοικίας, με βάση τις επφάνειες τοίχων 
ανοιγματων και στεγών, με βάση τον προσανατολισμό του κτηρίου, με βάση τους 
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συντελεστές θερμοπερατότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή, με 
βάση το είδος χρήσης του έργου και τέλος  με  βάση των πηγών ενέργειας που θα 
χρησιμοποιηθούν στην κατοικία για θέρμαανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης. Παρακάτω 
θα δούμε αναλυτικά τι ενεργειακής κατηγορίας είναι η κάθε κατοικία ξεχωριστά ωστόσο τα 
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης θα είναι σε ενα ξεχωριστό τεύχος. 
 
Όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης κάθε κτιρίου, 
κατ'αρχάς ξεκινάμε με το σχεδιαστικό κομμάτι της μελέτης. Αφού έχουμε σχεδιάσει το 
κτίριο στο AutoCAD σε 3D το περνάμε στο G-Cad με τα στοιχεία που χρειάζεται τα οποια 
είναι: ο καθορισμός της σταθμη του κτιρίου, του προσανατολισμού, της τοιχοποιίας με το 
ύψος και πλάτος της, των δαπέδων, των οροφών, των ανοιγμάτων με τον σκιασμό τους και 
τον ηλιασμό τους, των κολώνων και μετά ορίζουμε τη ζωνη (κέλυφος) και τους μη 
θερμαινόμενους χώρους. Στη συνέχεια περνάμε στο υπολογιστικό κομμάτι: περνάμε τα 
στοιχεία του κτιρίου(τοποθεσία, τετραγωνικά, τη κλιματική ζώνη, τον τύπο κατασκευής, τη 
χρήση του κτιρίου και το είδος της θερμομονωτικής προστασίας του, ύστερα στα στοιχεία 
κτιρίου βάζουμε αναλυτικά τα στοιχεία της τοιχοποιίας των δαπέδων των οροφών και των 
ανοιγμάτων που τα έχουμε ορίσει απο το σχεδιαστικό κομμάτι στο G-Cad. Στα συστήματα 
του κτίριου τοποθετούμε αναλυτικά τα στοιχεία θέρμανσης ψύξης ζεστού νερού χρήσης, 
φωτοβολταικά καθώς και το είδος φωτισμού. Τα υπόλοιπα είναι διαδικασιες του ΤΕΕ και 
του ΥΠΕΚΑ. 
 

Κατοικίες Συγκροτήματος Κατηγορία 

Κατοικία 1 B+ 

Κατοικία 2 B+ 

Κατοικία 3 B+ 

Κατοικία 4 B+ 

Κατοικία 5 B 

Κατοικία 6 B 

Κατοικία 7 Γ 

Κατοικία 8 Γ 

Κατοικία 9 Β 

Κατοικία 10 B 

Κατοικία 11 B+ 

Κατοικία 12 Β 

Καφετέρια-Reception Β 
Πίνακας 3 : Κατηγορία πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  - Συμπεράσματα 

         Μπορώ να βγάλω χρήσιμα συμπεράσματα από αυτή την εργασία τα οποία μπορεί να 
με βοηθήσουν στο μέλλον στον επγγελματικό μου ορίζοντα. Καταρχάς έγινε ένας 
σημαντικός εμπλουτισμός γνώσεων σε θέματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού τόσο σε 
δισδιάστατη όσο και τρισδιάστατη σχεδίαση, σε θέματα που αφορουν την δημιουργία 
αρχιτεκτονικής μακέτας, σε θέματα που αφορούν την δημιουργία τρισδιάστατης 
αποικόνησης μέσω βίντεο ενός έργου που βοηθάει στην καλύτερη αντίληψη του από τον 
πελάτη-ιδιοκτήτη του έργου, σε θέματα που αφορούν τον υπολογισμό πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων το οποίο είναι υποχρεωτκό για να εκδοθεί νεα άδεια ή για 
να γίνει αγοραπωλησία ενός έργου και τέλος σε θέματα που αφορούν δημιουγία ενός 
τέτοιου τεύχους όπως είναι αυτή η πτυχιακή εργασία. Σημαντική ήταν επίσης η απόκτηση 
δεξιοτήτων στην κτιριολογική ανάλυση το οποίο θα βοήθησει στην όσο το δυνατόν 
καλύτερη σχεδίαση των κατοικιών αλλά και στην εμπέδωση γνώσεων στα ζητήματα 
οικοδομικής και τεχνικής νομοθεσίας με την καλύτερη ανάγνωση των πολεοδομικών 
νομοθεσιών που ισχύουν σήμερα. Η εργασία αυτή δεν αποτελεί πλήρης μελέτη μιας 
κατοικίας, αλλά ένα μέρος αυτής, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός γι’αυτό δεν μπορώ να πω 
ότι  η εργασία αυτή είναι εκμεταλλεύσιμη για κατασκευή τέτοιων κατοικιών γιατί δεν είμαι 
ο πλέον αρμόδιος αυτή την στιγμή για να το κρίνω. Θέλω όμως να πιστεύω ότι μπορεί με 
κάποιο τρόπο να εκμεταλλευτεί μελλοντικά και να εξελιχθεί σε ενα πλήρης συγκρότημα 
τουριστικών κατοικιών που να προσφέρει τι απαραίτητες ανάγκες που χρειάζονται. 

        Ωστόσο θεωρώ ότι η υλοποίηση αυτού του έργου θα είχε θετικές συνέπειες για τον 
οικισμό Χιονάτων διότι θα έδινε μια άλλη ομορφία στα απομένοντα παλιά κτίρια της 
περιοχής και θα έδινε ακόμα περισσότερο ”ζώη” τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης 
πιστεύω ότι η περιοχή θα αναπτυχθεί περισσότερο στον τομέα του τουρισμού και θα 
αύξανε περισσότερο τις θέσεις εργασίας που θα ήταν βοήθεια για μερικές οικογένειες του 
οικισμού Χιονάτων. Τέλος, η συμβολή στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής θα 
ήταν εξίσου σημαντική καθώς θα βοηθούσε στην διατήρηση αρχιτεκτονικής παράδοσης 
που ωστόσο θα έχει όλες εκείνες τις ποιοτικές ανάγκες ενός σύγχρονου τουριστικού 
συγκροτήματος ακολουθόντας όλες τις προδιαγραφές με βάση την νομοθεσία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  - Περίληψη 

      Ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας είναι "Σχεδιασμός παραθεριστικού συγκροτήματος 
στον οικισμό «Χιονάτα» Ελειού-Πρόννων Δήμου Κεφαλλονιάς". Η πτυχιακή εργασία 
αποτελεί προσωπική επιλογή και την οποία εισηγήθηκα στην κυρία Μαλικούτη για να είναι 
η εισηγήτρια και την οποία αποδέχθηκε. Μ’ενδιάφερε πάρα πολύ η προοπτική να 
ασχοληθώ με την Κεφαλονιά και την αρχιτεχτονική της γενικότερα, με παράλληλη 
εμπλούτηση των γνώσεων μου από την αρχιτεχτονική μελέτη των κατοικιών αυτών, καθώς 
είναι ο τόπος διαμονής μου και ο τόπος που μεγάλωσα. Και έτσι σκέφτηκα να ασχοληθώ με 
την μελέτη των κατοικιών αυτών στην συγκεκριμένη περιοχή διότι οι γνώσεις που θα πάρω 
θα με βοηθήσουν μελλοντικά στο επάγγελματικό μου ορίζοντα ως Πολιτικός Μηχανικός 
στον τόπο αυτό. Το πρώτο πράγμα που έκανα εξ αρχής ήταν να απευθυνθώ στον κύριο 
Τραυλό Σταύρο για να μπορώ να αξιοποιήσω το οικόπεδό του, ο οποίος τυχαίνει να είναι 
και ο μηχανικός στου οποίου το γραφείο έκανα την πρακτική μου άσκηση. Με τα στοιχεία 
που μου δόθηκαν έγινε μια πρώτη δισδιάσατη σχεδίαση σε AutoCAD  των κατόψεων των 
κατοικιών( σε αυτό με βοήθησε και ο κύριος Τραυλός) και τις οποίες μετέφερα στην κυρία 
Μαλικούτη για να τις εξετάσει και αφού επισημάνθηκαν τα λάθη έγιναν οι απαραίτητες 
διορθώσεις.  Στην συνέχεια έγινε η σχεδίαση των όψεων και των τομών για κάθε κατοικία 
καθώς και οι κατόψεις των στεγών. Ύστερα αφού έγιναν οι σχετικές διορθώσεις με βάση τα 
λάθη που επισημάνθηκαν από την κυρία Μαλικούτη προχώρησα στην τρισδιάστατη 
σχεδίαση όλου του συγκροτήματος(μεμνομένα κάθε κατοικία και τον περιβάλοντα χώρο). 
Στη συνέχεια το συνολικό τρισδιάστατο μοντέλο του συγκροτήματος το εισήγαγα στο 
πρόγραμμα τρισδιάστατης  απεικόνησης Lumion. Στο πρόγραμμα αυτό έγινε εισαγωγή 
όλων των υλικών κατασκευής των κατοικιών, ο περιβάλοντας χώρος τα έπιπλα εσωτερικου 
και εξωτερικου χώρου, η βλάστηση, το ανθρώπινο δυναμικό, τα οχήματα αλλά και ο 
φωτισμός. Στη συνέχεια έγινε εγγραφή βίντεο περιήγησης στον χώρο του συγκοτήματος 
τρισδιάστατης απεικόνησης τόσο την μέρα όσο και την νύχτα. Τέλος, έγινε ο υπολογισμός 
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης όλων των κτιρίων του συγκροτήματος αλλά και η 
δημιουργία της αρχιτεκτονικής μακέτας.  
      Όσον αφορά την δημιουργία του τεύχους και τα επιμέρους της πτυχιακής αυτής 
εργασίας. Αρχικά αναφέρεται ο στόχος της εργασίας, στη συνέχεια αναφέρονται τα 
χαρακτηριστικά της κεφαλονίτικης αρχιτεκτονικής. Μετά γίνεται αναφορά στον οικισμό, το 
οικόπεδο, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές καθώς και το κτιριολογικό πρόγραμμα. 
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση όλου του έργου που υλοποιήθηκε σε φωτογραφικό υλικό 
και τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν απο την εργασία αυτή. 
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Κατάλογος Φωτογραφιών 
 

 Φωτογραφία 1 : Παραλία Μύρτος  

 Φωτογραφία 2 : Μακρύς Γιαλός 

 Φωτογραφία 3 : Λίμνη Μελισσάνη                     

 Φωτογραφία 4 : Σπήλαιο Δρογκαράτη  

 Φωτογραφία 5 : Ληξούρι (Σεισμός 1953)                            

 Φωτογραφία 6 : Φισκάρδο (προσεισμικές κατοικίες) 

 Φωτογραφία 7 : Προσεισμική κατοικία Κεφαλονιάς  (Χαρακτηριστικό δείγμα σκάλας 

και παραθύρων)  

 Φωτογραφία 8 : Προσεισμική κατοικία Κεφαλονιάς (Χαρακτηριστικό δείγμα 

χρώματος και πορτονιού) 

 Φωτογραφία 9 : Προσεισμική κατοικία Κεφαλονιάς (Χαρακτηριστικό δείγμα 

διαζώματος και μπαλκονιού) 

 Φωτογραφία 10 : Χάρτης Κεφαλονιάς  

 Φωτογραφία 11 : Αεροφωτογραφία οριοθέτησης οικισμού Χιονάτων  

 Φωτογραφία 12 : Οριοθετημένη περιοχή οικοπέδου από αεροφωτογραφία  

 Φωτογραφία 13 : Ακριβής οριοθετημένη περιοχή οικοπέδου σχεδιασμένη σε 

Autocad 

 Φωτογραφία 14 : Σημερινή κατάσταση οικοπέδου (διάφορες όψεις) 

 Φωτογραφία 15 : Ανατολική όψη οικοπέδου  

 Φωτογραφία 16 : Πέτρινη μάντρα διαμόρφωσης υψομετρικής διαφοράς μεσα στο 

οικόπεδο 

 Φωτογραφία 17 : Νότιο-Ανατολική εξωτρική όψη οικοπέδου  

 Φωτογραφία 18 : Νότιο-Δυτική εξωτρική όψη οικοπέδου 

 Φωτογραφία 19 : Νότιο-Δυτική όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 20 : Νότιο-Ανατολική όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 21 : Βόρια  όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 22 : Εσωτερικό πλάνο 1 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 23 : Εσωτερικό πλάνο 2 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 24 : Εσωτερικό πλάνο 3 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 25 : Εσωτερικό πλάνο 4 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 26 : Εσωτερικό πλάνο 5 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 27 : Πλάνο ηλιοβσιλέματος τρισδιάστατης απεικόνισης 

συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 28 : Νότιο-Δυτική απογευματινή όψη  τρισδιάστατης απεικόνισης 
συγκροτήματος 
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 Φωτογραφία 29 : Νότιο-Ανατολική νυχτερινή όψη τρισδιάστατης απεικόνισης 
συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 30 : Νότιο-Δυτική νυχτερινή όψη τρισδιάστατης απεικόνισης 
συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 31 : Εσωτερικό νυχτερινό πλάνο τρισδιάστατης απεικόνισης 
συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 32 : Νυχτερινή κάτοψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

 Φωτογραφία 33 : Πλάνο καθιστικού της κατοικίας (2) 

 Φωτογραφία 34 : Πλάνο υπνοδωματίου στον όροφο της κατοικίας (12) 

 Φωτογραφία 35 : Πλάνο από το λουτρό της κατοικίας (7) 

 Φωτογραφία 36 : Εσωτερικό πλάνο Καφετέριας-Ρεσεψιόν 

 Φωτογραφία 37 : Νότιο-Ανατολική όψη τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

εναλλακτικής πρότασης 

 Φωτογραφία 38 : Εσωτερικό πλάνο 1 τρισδιάστατης απεικόνισης συγκροτήματος 

εναλλακτικής πρότασης 

 Φωτογραφία 39 : Εσωτερικό πλάνο 2 τρισδιάστατης απεικόνισης εναλλακτικής 

πρότασης 

 Φωτογραφία 40 : Εσωτερικό πλάνο 3 τρισδιάστατης απεικόνισης εναλλακτικής 

πρότασης 

 Φωτογραφία 41 : Εσωτερικό πλάνο 4 τρισδιάστατης απεικόνισης εναλλακτικής 

πρότασης 

 Φωτογραφία 42 : Πρώτη φάση δημιουργίας αρχιτεκτονικής μακέτας 

 Φωτογραφία 43 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 1) 

 Φωτογραφία 44 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 2) 

 Φωτογραφία 45 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 3) 

 Φωτογραφία 46 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 4) 

 Φωτογραφία 47 : Τελική φάση αρχιτεκτονικής μακέτας (πλάνο 5) 

 

Κατάλογος Πινάκων 

 Πίνακας 1 : Εξέληξη πληθυσμού Χιονάτων τα τελευταία 70 χρόνια 

 Πίνακας 2 : Γράφημα εξέληξης πληθυσμού Χιονάτων 

 Πίνακας 3 : Κατηγορία πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων  
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Βιβλιογρφία 

 Ελληνική Στατιστική Αρχή(ΕΛ. ΣΤΑΤ.) – Παράρτημα Αργοστολίου 

 Πολαιοδομία Κεφαλονιάς 

 Κοριαλένειος Βιβλιοθήκη Αργοστολίου 

 Tοπικό Iστορικό Aρχείο Kεφαλονιάς 

 Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (K.Eν.A.K.) 

 Βιβλίο : Οικοδομική και αρχιτεκτονική συνθεση (Neufert Ernst) 

 Βιβλίο : Αρχιτεκτονική κατοικιών στην Κεφαλονιά - Από τον 16ο μέχρι τον 21ο 

αιώνα (Υβόννη Μαρκαντωνάτου & Λάμπρος Σιμάτος) 

 Υπουργική απόφαση  (177/ΦΕΚ Β/319/14.2.2012) 

 Υπουργική απόφαση Αριθμ. 27715 (ΦΕΚ Β' 3118/09-12-2013) 

 Ιστιοσελίδα 

http://www.travelstyle.gr/portal/gr/galleries.php?action=view&id=582 

 Ιστιοσελίδα https://www.google.gr/ (Για ορισμένες φωτογραφιές) 
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