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1.1 Εννοιcι. 

Η λέξη προκατασκευή ως τεχνικός όρος 

σημαίνει την δυνατότητα ενός μεμονωμένου 

τεχνικού ή μιας οργανωμένης βιομηχανικής 

μονάδας να κατασκευάσει το σύνολο (σχ . 1) ή μέρη 

(σχ . 2) από μια σύγχρονη οικοδομική κατασκευή 

εκτός του εργοταξίου τα οποία όμως να είναι 

ικανά με την ανάλογη και κατάλληλη σύνδεση και 

συναρμολόγηση να χρησιμοποιηθούν σε αυτό . Η 

προκατασκευή είναι ανεξάρτητη από το κυρίως 

έργο και μπορεί να ετοιμαστεί σε οποιοδήποτε 

οργανωμένο χώρο αρκεί βέβαια να πληρούνται οι 

προδιαγραφές και οι κανονισμοί που επιβάλλουν 

οι τοπικές νομοθετικές διατάξεις και οι κανόνες 

της τεχνικής . 

σχ. 1 

Στοιχείο ολοκληρωμένης 

κτιριολοvικής μονάδας. 

σελ. 12 

σχ . 2 

Προκατασκευα

σμένα τοιχοτε-

μάχια. 



1.2 Ιστοpικrj ιξtλιξη. 

Τα αιγυπτιακά μνημεία από τον 3ο αι ώνα 

π . Χ . αλλά και τα εξαιρετικής ποιότητας 

μαρμάρινα Ελληνικά μνημεία ( εικ . 1) έχουν 

κατασκευαστεί αποκλειστικά από προκατασκευα 

σμένα στοιχεία, με απ5λυτη ακρίβεια, κατερ

γασμένα με το χέρι και σε ένα πολύ μεγάλο 

π ο σ οστό , ι δια ί τε ρ α μ ε γάλου β ά ρους αν εξ ά ρ τη τ α 

στοιχεία,τοποθετημένα ή μονταρισμένα το ένα 

επάνω στο άλλο και μάλιστα χωρίς κανενός 

είδους αρμολόγημα . 

Ε ικ . 1 
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προσεγγίσεις 

Οι πρωτες αυrές 
τ ου 

ανθρώπου με την προκατασκευή ίσως να ε γι ναν 

επειδή δεν υπήρχαν η τεχνογνωσία και τα 

κατάλληλα μηχανικά μέσα για την επιτοπου 

δηλαδή την κατασκευή εν σειρά όλων των φάσεω 

μιας κατασκευής στο εργοτάξιο . 

Με την εξέλιξη της γνώσης και την πρόοδο 

της οικοδομικής τεχνικής η οικοδομική βιομηχανία 

οδηγήθηκε για την οργάνωση κατά ορθολογικό

τερο τρόπο της παραγωγής της στην τεχνική της 

προκατασκευής . Ιδαίτερο αλλά πολύ σημαντικο 

παράγοντα για την εξέλιξη και την ευδοκίμιση της 

προκατασκευής 

κλιματολογικές 

παίζουν οι γεωγραφικες και 

συνθήκες καθώς και η ύπαρξη ε 

αφθονία πρώτων υλών του κατασκευαστικου 

κλάδου . Για παράδειγμα οι βόρειες Χώρες με την 

πλούσια και πανέμορφη r.ανίδα τους διαθέτουν 

εξαιρετικής ποιότητας ξυλεία την οποια και 

χρησιμοποίησαν στην προκατασκευαστική τους 

τεχνική 

σελ. 14 
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1.3 Αναγκαι6τι,τα ύnαpξι,ς. 

1.3.1 Οικονομ(α. 

Η βασική ιδέα είναι.ο περιορισμός των 

δαπανηρών κατασκευών καλουπιών για στοιχεία 

όπως για παράδειγμα του σκυροδέματος με την 

κατασκευή των στοιχείων αυτών το ένα κατόπιν 

του άλλου στα ίδια καλούπια με την προϋπόθεση 

ότι το ίδιο στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

τις ίδιες διαστάσεις πολλές φορές (σχ . 4) . Με την 

κατασκευαστική αυτή αρχή μπορεί να επιτευχθεί 

η κατασκευή των στοιχείων ανεξάρτητα από τις 

καιρικές συνθήκες . 

OJ 1 
1 
1 
1 

1 1 

σχ . 4 

Διάφοροι τύποι τοιχοτεμαχίων για 

διαμόρφωση εσωτερικιί:ν τοίχων. 



1.3.2 Ταχύτητα tκτtλtσης 

Γίνεται κατανοητό ότι με την τεχνική της 

προκατασκευής επιτυγχάνεται μεγάλη ταχύτητα 

περαιώσεως του έργου καθώς όλα τα στοιχεlα 

έχουν ήδη κατασκευασθεί , έχουν ξηρανθεt , έχουν 

γηρανθεί , έχουν βαφτεί και έτσι έχουν έρθει σε 

κατάσταση ικανή ώστε να παραλάβουν τάσεις και 

φορτίσεις καθώς και την οριστική τους μορφή και 

θέση στο έργο . Οι μόνες εργασίες που πρέπει να 

γίνουν είναι η μεταφορά και η σύνδεση των 

στοιχείων στο εργοτάξιο. Καθυστερήσεις απο 

καιρικές συνθήκες ή σειράς διαδοχής κατασκευής 

στοιχείων στο δομικό έργο ε(ναι πολύ εύκολο να 

αποφευχθούν . 

1.3.3 Μι(ωση αριθμού ι:ργαζομtνων. 

Η βιομηχανοποίηση των εργασιών έχει ως 

φυσικό επακόλουθο και την δραστική μείωση του 

αριθμού του εργατοτεχνικού προσωπικού και 

ειδικότερα των τεχνιτών οι οποίοι το τελευταίο 

καιρό είναι δυσεύρετοι και πάρα πολύ υψηλά 

αμοιβόμενοι . Το προσωπικό που χρειάζεται είναι 

σαφώς λιγότερο και με απλή εξειδίκευση . 

~λ. 16 
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1.3.4 Δυνατότητα χpησιμοπο(ησης νtων 

υλικών. 

Η διαφορά μεταξύ των σημερινών και των 

παλαιών χειροποίητα προκατασκευασμένων 

στοιχείων βρίσκεται βασικά στις ακριβέστερες 

διαστάσε ις και στα τυποποιημένα μεγέθη των 

πρώτων . Δεν απαιτούν πρόσθετες εργασ ίες 

προσαρμογής κατά την τοποθέτηση και μπορούν 

να αντικαθίστανται σαν τυποποιημένα μηχανικά 

τμήματα . Η κύρια διαφορά όμως βρίσκεται στην 

μηχανοποίηση της κατασκευής με την παράλληλη 

χρησιμοποίηση συνθετικών υλικών όπως π . χ . τα 

διάφορα είδη μπετόν και μωσαϊκού.τα πλαστικά 

υλικά και τα μέταλλα .Τα φυσικά δομικά υλικά 

όπως π . χ . ξύλο και πέτρα , πρέπει να δουλευτο ύν 

μέχρι να αποκτήσουν τις επιθυμητές διαστάσεις 

και μορφές . Δημιουργούνται ρετάλια και πριονίδια 

και το υλικό δεν βρίσκει πλήρη αξιοποίηση . Τ α 

μοντέρνα συνθετικά δομικά υλικά 

κατασκευάζονται στην επιθυμητή ποιότητα.έχου ν 

ανάλογη αντοχή σε πίεση-κάμψη-εφελκυσμό και η 

υφή επιφάνειας τους , το βάρος και το χρώμα τους 

είναι προδιαγραμμένα . Δεν παρουσιάζουν σημαντι

κές φθορές και με την βοήθεια μηχανημάτων 

χύνονται σε καλούπι, πρεσσάροvται ή κόβονται σε 

οcλ . 17 



τυπικα μεγέθη.Κατασκευάζονται συνήθως βιομη 

χανικά σε πολλά κομμάτια ή σε σειρό,και το 

ποσοστό της χειρωνακτικής εργασίας μειώνεται 

συνεχώς . 

1. 3. 5 Δυνατ6τητ α αnοσύνδ tσης. 

Είναι αυτονόητο ότι αφού η σύνδεση των 

στοιχείων γίνεται σχετικά εύκολα μεταξύ τους 

εξίσου απλά και εύκολα μπορεί εαν παραστεί 

ανάγκη να γίνει και η αποσύνδεση τους.Βέβαια η 

"δομική κατασκευή" σε γενικές γραμμές δεν 

γίνεται για να αποσυντεθεί στο μέλλον, αντίθετα 

μελετάται, επιβλέπεται και πραγματοποιείται με 

αποκλειστικό στόχο και επιδίωξη να αντέξει και 

να επιβληθεί στο χρόνο.Ομως σε μερικές 

περιπτώσεις εξωγενείς παράγοντες, φυσικά 

φαινόμενα ή και οι ίδιες οι απαιτήσεις του κυρίου 

του έργου μας επιβάλλουν την αποσύνθεση της 

κατασκευής . Είναι γνωστό πόσο δαπανηρή και 

επικίνδυνη είναι η κατεδάφιση μονολιθικών 

δομικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
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ΜΟΡΦΕΣ ΠΡΟ ΚΑΤ ΑΣΚΕΥΩΝ 



2 .1 Διακρίσcις Προκατασκtuών 

2 .1.1 Ως προς το βάρος 

Από πλευράς βάρους και δυσκαμψίας των 

προκατασκευασμένων στοιχείων οι προκατα

σκευές διακρίνονται : α .ελαφρές,με βάρος μέχρι 1-

1,5 τόννους και β . βαρειές στις οποίες το βάρος 

των στοιχείων που τις απαρτ ί ζουν ξεπερνά τον 

1,5 τόννο .Ο ι παραπάνω κατηγορίες προκατα

σκευών καθώς και οι μέθοδοι τους θα αναπτυχ

θούν σε επόμενα κεφάλαια καθώς αποτελούν το 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης . 

2.1.2 Ως rτpος τις λtτtτομtρcιcς. 

2.1.2.1 tuστ~μcιτα γραμμικ~ς 

npoκaτaσκcufiς · (σχ. 5) 

Αναφέρεται 
στην προκατασκευή με 

, η'κος ανεπτυγμένα . Σε αυτά 
στοιχεία κατα μ 
προκατασκευάζονται κυρίως τα στοιχεία του 

υ με σκελετό (υποστηλώματα 
φέροντος ορyανισμο 

δοκοί) ενω τα 

και 

κατασκεύaζοvται είτε εκ 

β ου, τρόπου 
του συμ aτικ . 

στοιχεία πληρώσεως 

των υστέρων . είτε δια 

κaτασκει..ιής,είτε μέσω 

σελ. 20 



προκατασκευασμένων και ελαφροτέρων · συνηθως 

στοιχείων Συνήθως τα στοιχεία αυτά 

χρησιμοποιούνται σε κατακόρυφη διάσταση ως 

υποστηλώματα, σε οριζόντια διάσταση ως δοκοί ή 

τέλος σύνθετα υπό μορφή πλαισίων . 

σχ. 5 

Στοιχεία γραμμικής προκατασκευής. 

2.1.2.2 Συστήματα κατ 1 ίκταση (ή 

δισδιάστατου ~ cπιφανcιακ~ς) 

προ κατ ασκcυ~ς. 

Αφορούν στοιχεία κατά τις δυο διαστάσεις 

,μήκους και πλάτους.τα οποία εκτείνονται και με 

μικρό πάχος . Τα προκατασκευασόμενα στοιχεία 

είνα.ι κυρίως φέροντα και είναι οι τοίχοι και τα 

πατώματα εκτάσεως συνήθως ενός δωματίου . Τα 

τεμάχια του τύπου αυτού χαρακτηρίζονται ως 

άοπλα τοιχοτεμάχια (blocks) (σχ. 6α) . εαν το 

σελ. 21 
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πάχος τους είναι σημαντικό σε σχέση με τις 

υπόλοιπες διαστάσεις εν ώ ως οπλισμένα τεμ ά χ ι α 

μεγάλων διαστάσε ω ν (pa nneau x ή pane ls ) ( σ χ . 6β ) 

, εαν το πάχος τους είναι μικρό σε σχέση με τη ν 

επιφάνειά τους . Τ α στοιχεία της πρώτης 

κατηγορίας (blocks ) Χρησιμοποιούνται συνήθως , 

μόνο ως κατακόρυφα φέροντα στοιχε ί α δη λ αδ ή 

τοίχοι και είναι συνήθως άοπλα και με διάσταση 

ύψους μικροτερη του ύψους ορόφου . Τα στοιχεία 

της δεύτερης 

panels) ι είναι 

κατηγορίας 

συνήθως 

(panneau x ή 

οπλισμένα . 

χρησιμοποιούνται ως κατακόρυφα σαν τοίχοι . ως 

οριζόντια σε μεγαλύτερη ποσότητα και 

διαφορετική διάταξη οπλισμού σαν πατώματα και 

έχουν ύψος ίσο προς το ύψος του ορόφου . 

σχ . 6α 

Blocks 

σελ. 22 
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Panneaux ή panels 



2.1.2.3 Ιυστ~ματα στο χώρο(~ 

τρισ~ιά.στατοu) nροκc:ιτασκcυ~ς. 

σελ 23 

Αφορούν στοιχεία ανεπτυγμένα κατά τον 

πραγματικό ti τον φαινόμενο όγκο , με έντονη 

τριασδιάστατη έκφραση . Στην περ(πτωση αυτti 

προκατασκευάζονται είτε ολοκληρωμένες κτιριο

λογικές μονάδες χώρου ενός.δύο ή και περισ

σοτέρων δωματίων,τοιοθετημένων σε σειρά,σε 

περίπτωση μονοορόφυν κτισμάτων,ή και καθ' 

ύψος σε περίπτωση πολυορόφων (σχ. 7α) ,είτε 

στοιχεία αποτελούμενα από δίεδρες ή τρίεδρες 

γων(ες (σχ. 7β). 

σχ . 7a σχ. 7β. 

Στοιχείο ολοκληρωμένης Στοιχείο δια-

κτιριολογικtiς μονάδας. μόρφωσης γωνιών 

σελ 23 
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2.1.3.3. Κλeιατή nροκcιταακeυή. 

Αφορά ολοκληρωμένα τυποποιημένα μέρη 

που παράγονται βάσει εργοταξιακής ή συχvά και 

εργοστασιακής εκτελέσεως σε μεγάλα στοιχεία 

βαρυτέρου και ογκοδέστερου τύπου,υποταγμένα 

σε συγκεκριμένες διατάξεις . Οι μορφές τους 

εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο έργο και το οποίον 

μόνο αυτό μπορούν να ικανοποιήσουν . Είναι 

δηλαδή προκατασκευασμένα δομικά στοΊχεία 

προορισμένα για συγκεκριμένη περίπτωση , 

ορισμένης αρχιτεκτονικής σύνθεσης,ευρείας 

συνήθως κλίμακας. 

ε(ναι: 

2.2 Υλικά npοκατασκeυcιζομtνων 

στοιχc(ων. 

Τα βασικά υλικά προκατασκευής στοιχείων 

2.2.1 Σκυρόδeμα. 

Στην προκατασκευαστική βιομηχανία το πιο 

ευρέως διαδεδομένο υλικό είναι το σκυρόδεμα σε 

όλες τις μορφές του. Συγκεκριμένα το βαρέου 

τύπου.το κοινό και το ελαφρού τύπου . Τα 
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επιμέρους σκυροδέματα θα αναλυθούν σε επόμενα 

κεφάλαια γιατί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

των μεθόδων ελαφράς και βαρειάς προκατα

σκευής . 

2.2.2 Σ(δηρος - Μίτaλλa. 

Ο σίδηρος και γενικά τα μεταλλικά στοιχεία 

χρησιμοποιούνται στα σύνθετα πατώματα 

προκατασκευής δοκίδων οπλισμένου σκυροδέμα

τος, στις επιστεγάσεις χώρων (σχ . 8) , στις 

επενδύσεις.συγκροτήσεις ή συνθέσεις εξωτερικών 

τοιχοτεμαχίων και στη γεφυροποιία . 

- .. !- --·· 

σχ. 8 

Σύνθεση τρισδιάστατου πλέγματος 

σιδερένιας προκατασκευής. 

σελ. 26 
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2.2.3 ~ύλο. 

Μορφή φυσικής προκατασκευασμένης δοκού 

είναι ο κορμός δένδρου . Το ξύ λ ο χρησιμοποιε ί τα ι 

σε περιπτώσε ι ς κατασκευής α ι θουσών , στρατι ω

τικών χώρων, παραπηγμάτων , στις στέγες και 

στις περιπτώσεις ταχείας αναγκαστικής ζε ύ ξης 

με απλούς δοκούς και σανίδες . Χρησιμοπο ι ε ί ται 

κύρια στην ελαφριά προκατασκευή . 

2 .2 .4 Π λαστ ι κά κ α ι σ υνθιτ ικ ά υλικά. 

Τα πλαστικά και συνθετικά υλικά με την 

ευρεία κατανάλωση που έχουν στις μέρες μας 

χρησιμοποιούνται στις προκατασκευές στις εξής 

εφαρμογές , φέροντα στοιχεία - ολόσωμες κατα

σκευές , στέγες - κελύφοι , τοίχοι -πετάσματα , δά

πεδα . ως υλικά σφραγίσεως αρμων και στις 

λιμ ενικές εγκαταστάσεις . 
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2.3 Χρήση προκατασκtυαζομtνων 

στοιχι(ων. 

Αν συνθέσουμε τα στοιχεία-μέλη σε μια 

προκατασκευή μπορούμε να δούμε ολοκληρωμένα 

κτιριακά συγκροτήματα οπως σχολεία . βιο

μηχανικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώ

ρους , αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αυτόνομες 

κατοικίες, γέφυρες, εκθεσιακούς χώρους, 

αθλητικές εγκαταστάσεις κ . ά . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΦΡΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

σελ. 29 



3.1 rιατ(; 

3.1.1 Προtλtυση. 

Η ελαφρά προκατασκευή προέκυψε βασικά 

από τις βιομηχανίες που δρούσαν στον οικοδομικό 

τομέα ως ξυλουργικές και σιδηρουργικές , επε

κτείνοντας σιγά-σιγά τον κύκλο δραστηριότητος 

τους και περνώντας από την παραγωγή στοιχείων 

στην παραγωγή ολόκληρου του κτιρίου.οργάνωσαν 

κύκλους πλήρους προκατασκευής,οι οποίοι 

χρησιμοποιούν υλικά και μεθόδους παραγωγής 

τυπικά βιομηχανικές (μέταλλα.ξύλα, πλαστικές 

ύλες.ελαφρά κονιάματα και σκυροδέματα) . 

3.1.2 Λόγοι ύπαρξης. 

Η ελαφρά προκατασκευή όπως την ορ(σαμε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο έχει βάρος των 

στοιχείων που την απαρτίζουν μικρότερο του 1,5 

τόννου . Τα στοιχεία αυτά προκατασκευάζονται 

για δύο κυρίως λόγους α . για την εξ
1

ολοκλήρου 

σύνθεση δομικών κατασκευών μικρής εμβέλειας 

και εύκολης συναρμολόγησης, τα οποία είναι 

ικανό να τοποθετηθούν με την βοήθεια, στην 

χειρότερη περίπτωση, μικρού ανυψωτικού 
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μηχανt;ματος ή δια χειρός και β . για την 

συμπλήρωση μελών μεγαλυτέρων κατασκευών 

(το(χοι,κλίμακες κλπ .). 

3.1.3. Σκοπιμότητα. 

Μια από τις βασικές μας επιδιώξεις στην 

δομική τεχνολοyία,όπως και σε κάθε εμπορική 

δραστηριότητα , είναι η μείωση του κόστους 

παραγωγής χωρίς βέβαια να επιβαρύνεται κάποιο 

άλλο σκέλος της κατασκευής . Η οικονομία σε 

χρήματα όταν συνδυάζεται και με την ελάφρυνση 

της κατασκευής.από άποψη ιδίου βάρους φορτίων , 

είναι μια ιδανική κατάσταση η οποία επιδιώκεται 

χωρίς βέβαια να είναι πάντα εφικτή. 

3.2 n6τc; 

3.2.1 Αισθητική και λcιτουργικ6τητα. 

Δυο από τις σημαντικότερες παραμέτρους 

που επιβάλλονται στην αρχιτεκτονική σύνθεση 

είναι η αισθητική και η λειτουργικότητα της 

κατασκευής . Αναφερόμαστε βέβαια στις περι-

πτώσεις της ελαφράς προκατασκευtiς που 

αφορούν ολοκληρωμένες κτιριακές κατασκευές. 

σελ. 31 



Οταν οι λύσεις που προτείνονται από τους 

κατασκευαστές των συγκεκριμένων συνθέσεων 

ικανοποιούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών και παράλληλα δεν παρουσιάζονται 

άλλες δυσκολίες τότε μπορούν να τύχουν 

αποδοχής και χρήσης . 

3. 2 . 2 r u νe ή κ c ς. 

Σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιαιτερότητες 

και ιδιομορφίες της μορφολογίας του 

εδάφους, του χώρου ή του φυσικού περιβάλλοντος 

προκρίνουν ως καλύτερη την λύση της ελαφράς 

προκατασκευήc:; . Περιοχές π . χ . που βρίσκονται 

πολύ μακριά από βιομηχανικές και εμπορικές 

ζώνες, δηλαδή από εργοστάσια παραγωγής 

·ετοίμου σκυροδέματος προμηθευτές οικοδομικών 

υλικών κ . λ . π . ,μπορούν να γ(νουv δέκτες ελαφρών 

προκατασκευασμένων λύσεων . Το ίδιο ισχύει και 

για σύνθετες προκατασκευές αναφερόμαστε 

δηλαδή σε μέλη ελαφράς προκατασκευής . 
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3.2.3 Αδυναμ(α ιξιυρtσιως ιργατικού 

προσωπικού. 

Σε όλη την διάρκεια της κατασκευής ενός 

δομικού έργου είναι αρκετά τα συνεργεία και οι 

τεχνίτες οι οποίοι θα πρέπει να εργασθούν για 

την ολοκλήρωση του έργου . Οταν υπάρχει 

αδυναμία ευρέσεως προσωπικού τότε μπορεί να 

προτιμηθεί μια προκατασκευή. 

3.2.-4 Ταχύτητα nιραιώσιως των 

cργασιών. 

Οταν ο χρόνος για την περαίωση ενός 

έργου είναι πολύ περιορισμένος μια ελαφριά 

προκατασκευή μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. 

3.2.δ Μη μονιμ6τr,τα των 

tγκcιτcιστQσtων. 

Σε περιπτώσεις όπου οι διάφορες 

κατασκευές έχουν "ημερομηνία λήξεως" τότε 

μπορεί να γίνει μια ελαφριά προκατασκευή λόγω 

της εύκολης συναρμολόγησης-αποσυναρμολόγη

σης και μεταφορ~ς της. 
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3.3 nου; 

Η ελαφριά προκατασκευή μπορεί να 

τοποθετηθεί οπουδήποτε μπορεί να γlνει δομική 

εργασία . Τα στοιχεία της ελαφριάς προκατα

σκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην 

κλασσική-παραδοσιακή μέθοδο κατασκευής οσο 

και στην βαρειάς προκατασκευής μέθοδο . 

3.4 nως; 

3.4.1 Υλικά tφaρμογής. 

3.4.1.1 Σκuρ6διμa. 

Το πιο διαδεδομένο σκυρόδεμα σε όλες τις 

δομικές κατασκευές είναι το κοινό σκυρόδεμα με 

ειδικό βάρος από 2 .1 t/m3 εως 2.5 tιm3 . Στις 

προκατασκευές όμuς επιδιώκουμε και την όσο το 

δυνατό ελάφρυνση των φορτίων και για το λόγο 

αυτό βρ(σκουν Χρήση τα ελαφρά σκυροδέματα . 

Με δεδομένο οτι το πραγματικό ειδικό 

βάρος των συσrατικώv του σκυροδέματος 

μεταβάλλεται μεταξύ στενών ορίων.η ελάττωση 
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του φαινόμενου βάρους επιτυγχάνεται με τη 

αύξηση του πορώδους του . Αυτό εξαρτάται από : 

α. το πορώδες τωv αδραvώv, 

β. το πορώδες τcυ κοvιάματος, 

γ. τηv κοκκομετρική του σύvθεση. 

Με βάση τα παραπάνω τα ελαφρά 

σκυροδέματα κατατάσσονται σε δυο μεγάλες 

κατηγορίες: 

α. τα σκυροδέματα με ελαφρά αδραvή και 

β. τα κυψελωτά σκυροδέματα. 

3 . ι4 . 1 . 1 . 1 Σ κ υ ρ οδ t μ Q τ Q μ c e λ Q φ ρ ά 

QδρQν~. 

Σε αυτά αντί των ασβεστολιθικών 

χρησιμοποιούνται άλλα είδη αδρανών με μεγάλο 

πορώδες και μικρό φαινόμενο ειδικό βάρος.Αυτά 

τα αδρανή κατατάσσονται σε: 

α. φυσικά και τεχvη τά 

β. αvόρ γαvα και ορ γαvικά. 

Συνοπτικά τα σκυροδέματα με ελαφρά 

αδρανή ειναι τα ακόλουθα: 

ΙJCλ. 36 



3.4.1.1.1.1 Το κισηρομneτ6ν. 

Η κίσηρης (ή κοινώς ελαφρόπετρα) είναι 

πέτρωμα που παράγεται από απότομη ψύξη λάβας 

και ταυτόχρονη αποβολή των αερίων και αποτελεί 

το κυριότερο φυσικό αδρανές για την παρασκευή 

ελαφρού σκυροδέματος . Το κισηρομπετόv 

κατασκευάζεται από την κίσηρη σαν αδρανές 

υλικό και τσιμεντοκονία σαν συνδετική ύλη με 

προσθήκη ή όχι άμμου κοινού πετρώματος . Οι 

αναλογίες συνθέσεως εξαρτώνται από τον σκοπό 

για τον οποιο προορίζεται το κισηρομπετόν, 

δηλαδή τον βαθμό στεγανότητας.το αnαιτούμενο 

βάρος και την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή . Η 

συστολti ξήρανσης του κισηρομπετόν είναι γενικά 

μεγαλύτερη απο του σκυροδέματος (όπως 

συμβαίνει σε όλα τα ελαφρά σκυροδέματα) και 

αυτο εξηγείται από την μεγαλύτερη ελαστικότητα 

των ελαφρών αδρανών και την συνεπώς 

αντίσταση την οποία παρουσιάζουν αυτά στην 

συστολή του κονιάματος,γιατί η συστολή 

ξήρανσης και όλα τα ογκομετρικά φαινόμενα 

συμβαίνουν στο κονίαμα. 

σελ. 36 
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3.4.1.1.1.2 Το σκωριοκισηρομntτόν. 

Τα υποπροιόντα των υψικαμίνων που 

περιέχουν αργιλικά.ασβεστολιθικά και πυριτικά 

υλικά όταν αποψυχθούν παρουσιάζουν υαλώδη 

μορφή . Αν ψηθούν στους 1600° C περίπου και με 

την διείσδυση υδατικών ατμών στη υγρή μάζα της 

σκωρίας μετατρέπονται σε αφρώδη κατάσταση . Η 

τελική στερεά πορώδης μάζα διέρχεται από 

σπαστήρες και τριβεία για απόκτηση της 

επιθυμητής κοκκομετρικής διαβαθμίσεως . Οι 

ιδιότητες του σκωριομπετόν είναι ανάλογες με 

τις ιδιότητες του κισηρομπετόν με φυσική κίσηρη . 

3.4.1.1.1.3 Το κcραμομncτ6ν. 

(Zltgιlιρllttbeton). 

Στα μέσα του αιώνα παρουσιάστηκε για 

λ(γο χρονικό διάστημα το κεραμομπετόν . Σαν 

αδρανή χρησιμοποιούνται κομμάτια πλίνθων και 

γενικά ψημένης αργίλου . Σήμερα δεν υπάρχει 

καθόλου στην αγορά . 
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3.4.1.1.1.4 Το σnογγοκtpαμομntτ6ν . 

Μερικοί άργιλοι οταν θερμανθούν πολύ 

γρηγορα στους 1200° C παρουσιάζουν διόγκωση 

στο πενταπλάσιο π ερ(που του αρχικού τους όγκου 

και λαμβάνουν πορώδη υφή . Η διόγκωση οφε ίλ ε τ α ι 

βασικά στην αποσύνθεση των οξειδ ί ων του 

σιδήρου . Τα παραγόμενα όμως .. αέρια δεν πρέ π ε ι 

να διασπάσουν την ήδη ζεσταμένη μάζα και να 

διαφύγουν . Γιαυτό και η μάζα παρουσιάζει ιξώδη 

συνεκτικότητα . 

3.4.1.1.1.5 Το ncρλιτομncτ6ν. 

Ο περλίτης είναι υαλώδες ηφαιστειακόν 

υλικό προερχόμενο από την γρήγορη απόψυξη τ ης 

λάβας . Θερμαινόμενος στους 9000 C - 1200° C 

τήκεται προς μια "πυροπλαστική" κατάσταση και 

διογκώνεται εξαιτίας των υδρατμών που 

διαφεύγουν από το χημικώς συνδεδεμένο με αυτό 

νερό . Εξορύσσεται από την επιφάνεια του 

εδάφους,θρυματίζεται και ταξινομείται σε 

ορισμένες κατηγορίες κοκκομετρικων μεγεθών . 

Στη συνέχεια θερμαίνεται απότομα σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 9500 C , διογκώνεται 

κατά δέκα φορές περtπου και σχηματίζει μικρούς 
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λευκούς κόκκους . Χημικώς αποτελείται από 

οξείδια του πυριτίου και αλουμινίου ενωμένα σε 

φυσική ύαλο. 

3.4.1.1.1.6 Το ξuλομrτιτ6ν. 

Αντιπροσωπευτικός τύπος σκυροδέματος 

με οργανικά αδρανή είναι το ξυλομπετόν στο 

οποίο το ρόλο των αδρανών παίζουν οι ίνες rου 

ξύλου. Εφ 'όσον ΧΡ ησι μοπ οιούν ται μα γν η σιακέ ς 

κονίες,η πρόσφυση ξύλου και κονιάματος είναι 

εξασφαλισμένη . Διαφορετικά για κονία κοινού 

τσιμέντου.απαιτείται προηγούμενη επεξεργασία 

του ξύλου.Η επεξεργασία αυτή γίνεται με 

γαλάκτωμα ασβέστη,υδρυάλου,χλωριούχου ασβε

στίου, ασφαλτικών υλικών ή και τσιμεντο

κονίας.Για καθαρά μονωτικά υλικά αρκούν 150-300 

χγρ. τσιμέντου ανά μ3 και για ανθεκτικότερα 

υλικά 300-500 χγρ . Η ιδιοτυπία του ξυλομπετόv 

είναι ότι παρουσιάζει περίπου ίσες αντοχές σε 

θλίψη και εφελκυσμό,τουλάχιστον στην περιοχή 

των μικρών αντοχών. 
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3.4.1.1.2 Κυψtλωτά σκυροδtματα. 

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία των ελαφρών 

σκυροδεμάτων ειναι τ:l κυψελωτό σκυροδέματα ή 

κυψελομπετόν. Αυτά συνήθως στερούνται 

χονδρόκοκκων αδρανών και λογικά θα έπρεπε να 

ονομάζονται κυψελοκονιάματα.Βάση του 

κυψελομπετόν είναι η δημιουργία πορώδους ιστού 

με τον εγκλωβισμό φυσαλλίδων αέρος ή αερίου 

εντός της μάζας του κονιάματος μέσω ορισμένων 

χημικών προσθέτων.Τα κυψελομπετόν χωρίζονται 

σε: αεριομπετόν και τα αφρομπετόν, ανάλογα με 

τον τρόπο ανάπτυξης των φυσαλλίδων.Η βασική 

διαφορά μεταξύ αυτών είναι ότι στο αεριομπετόν 

αναπτύσσεται αέριο με Χημική μέθοδο ενώ στο 

αφρομπετον εγκλωβίζεται απλά αέρας με 

μηχανικό τρόπο . 

3.4.1.1.2.1 Το αιριομncτόν. 

Στο αεριομπετόν επιδιώκεται η ανάπτυξη 

φυσαλλίδων διαφόρων αερίων μέσα στο νωπό 

σκυρόδεμα με την πρόσμιξη διάφορων χημικών 

προσθέτων όπως το αλουμίνιο . 
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3.4.1.1.2.2 Το αφρομnιτόν 

Για το αφρομπετόν προστίθεται στο 

κονίαμα ένα αφροποιητικό πρόσθετο καθώς και 

σταθεροποιητής . Σαν αφροποιητικά χρησιμο -

ποιούνται υλικά όπως ,ρητίνη πεύκου 

με καυστικό νατριο και σ α π ων ο πο ι η e ε ίσα 
κόλλες,ρητίνη που περιέχει σαπωνίνα 

1 

οξυθειομένη παραφίνη με θειϊκό άργιλο , 

υδρολυθέν αίμα ζώων με οξυθειϊκκών αλάτων 

βαρέων μετάλλων και υδρολυθείσα κερατίνη . Σαν 

σταθεροποιητές 

κόλλα, σκόνη 

χρησιμοποιούνται 

άνθρακα και 

υδρύαλος , 

στάχτη . Το 

κυψελομπετόν γενικά λόγω της απαιτούμενης 

προσοχής κατά την παρασκευή του και της 

ακρίβειας στις αναλογίες του ενδείκνυται μόνο 

για πρόχυτους κατασκευές . 

3.4.1.2 Το ξύλο. 

3.4.1.2.1 rινικά. 

Το ξύλο είναι ένα πολύ χρήσιμο υλικό ειδικά 

στην ελαφριά προκα rασκευή . Στα πολλά πλεονε

κτήματα του συγκαταλέγονται τα εξής : 
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α . Εύκολη επε(εργασ[α . 

β . Υψηλ ti σ rερεό rη rα με συγκρt rικά ελαφρό 

βάρος. 

γ . Καλtj μοvωπκti tκαvόrηrα από rη 

θερμόrηrα καt ro ψύχος. 

δ. Ποtκtλfα χρωμάrωv,σχεδ(ωv και 

πυκvόrηrος . 

. ε: Δυvαrόrηrα περαtrtρω επεξεργασ(ας καt 

διαρκής διάθεση . 

3.4.1.2.2 Ιδι6τητtς του ξύλου. 

3.4.1.2.2.1 Το φαιν6μcνο tιδικ6 βάρος. 

Το φαινόμενο ειδικό βάρος είναι η σχέση 

του βάρους προς τον όγκο.συμπεριλαμβανομένων 

και των κενων πόρων.σε gr/cm3 . Αποτελεί δε η 

εύρεσή του μια καλή ένδειξη των ιδιοτήτων του 

ξύλου π.χ . της στερεότητας,της ελαστικότητας , 

της σκληρότητας . Επειδή το βάρος και ο όγκος 

του ξύλου επηρεάζονται από την υγρασία , 

λαμβάνουμε σωστά συγκριτικά στοιχεία μόνο 

όταν πρόκειται περί υλικών με όμοια υγρασία ή 

υπό μορφή πυκνότητας δηλαδή της σχέσης του 

ξηρού βάρους προς τον ξηρό όγκο. 
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3.4.1.2.2.2 Υγρασ(α. 

Από την υγρασία rou ξύλου εξαρτώνται 

όλες σχεδόν οι ιδιότητες αυτού που αφορούν rην 

στερεότητα, τη δυνατότητα επεξεργασίας, τη 

ρίκνωση και την υγροσκοπικότητα, rηv αντίσταση 

που προβάλλει αυτό στους μύκητες και τα έντομα 

κ.ά.Υnό φυσικές συνθήκες το ξύλο περιέχει 

πάντοτε νερό,ιδίως στα τοιχώματα των 

κυττάρων . Η αποβολή της υγρασίας γίνεται 

γίνεται όταν εξαερωθεί το ελεύθερο νερό και 

αρχίσει να εξατμίζεται το προσροφημένο 

νερό,κατά την φάση αυτή αρχίζει η ρίκνωση 

(στρέβλωση) του ξύλου. 

3.4.1 . .2.2.3 Ελαστικότητα και μηχανικr'ί 

αντοχή. 

Η ελαστικότητα του ξύλου ε(ναι σχετικά 

μεyάλη . Ετσι μια ξύλινη κατασκευή.ακόμα και 

έπειτα από μια υψηλή φόρτιση που προκάλεσε 

την παραμόρφωσή της,ξαναπαίρνει αμέσως την 

αρχική της μορφής . Μόνο όταν υπερβεί κανείς τα 

όρια ελαστικότητας προκαλούνται ανεnίστρεπτες 

πλαστικές αλλαγές στο ξύλο καθώς και ρωγμές . Η 

αντοχή σε εφελκυσμό του ξύλου κατά την 
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κατεύθυνση των ινών ε ίν αι περίπου 10 φορές 
μεγαλύτερη από την αντοχή σε εφελκυσμό 
καθέτως προς την κατεύθυνση των ινών και 

κατά βρίσκεται μεταξύ 600 και 2000 kp / cm2 . Η 
μi)κος των ινών του ξύλου αντοχή σε θλίψη είναι 
σε μέγεθος το ήμισυ της αντοχής σε εφελκυσμό 
και είναι περίπου 300 έως 800 kp / cm2 . Οταν το 
ξύλο πιεσθεί κάθετα προς τις ίνες του . δεν 

αλλά μια μόνιμη 
θραύση 

επέρχεται 

παραμόρφωση . Η αντοχt\ σε κάμψη ενός ξύλου 
είναι σχετικώς μεγάλη σε σχέση με το ελάχιστο 
βάρος του ένα μεγάλο προσόν τών ξύλινων 
προκατασκευών . Η αντοχt\ σε σχάση του ξύλου 
είναι στενά συνδεδεμένη με την κάθετη αντοχt\ 
σε εφελκυσμό . Παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο στις 
καρφωτές κατασκευές . Προς αποφυγti του 
διαχωρισμού.πρέπει να τηρηθεί μια καθορισμένη 

τοποθετήσεως 
καρφιών και 

απόσταση 
καθορισμένο πάχος αυτών . Κατά την διάτμηση ,τ ο 
ξύλο υφίσταται μια καταπόνηση όπως π . χ . σε 
ενώσεις ξυλίνων τεμαχίων ,όπως ενωσεις με 
βίδες,στερέωσn τάκων για κρεμάστρες.άγκιστρα 
κ.λ π.Η αντοχt\ αυτt\ σε διάτμηση , όταν οι δυνάμεις 
είναι κάθετες προς τις ίνες του ξύλου . είναι 
μικρότερη από εκείνη που υπάρχει κατά την 
κατεύθυνση των ινών (50 και 130 kp/cm2 .H αντοχή 
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του ξύλου και συγχρόνως η ικανότητά του έναντι 

φορτίσεων εξαρτάται ατ~ό διάφορους συντελε

στές : 

- Η αντοχή του ξύλου αυξάνεται οταν 

αυξάνει και το φαινόμενο βάρος . 

Μια προηγούμενη ύπαρξη κλάδων 

προκαλεί ελάττωση της αντοχής . ιδίως σε 

εφελκυσμό,εκτός τούτου ελαττώνεται η αντοχή 

όταν αυξάνεται η υγροσκοιικti υγρασία του ξύλου . 

- Ολες οι ιδιότητι:ς που ενισχύουν την 

αντοχή επηρεάζονται αιό την διάρκεια της 

καταπόνησης . Οταν η καταπόνηση διαρκεί σε 

κατάσταση ηρεμίας επί πολύ χρόνο , 

επιτυγχάνονται μόνο τα 50 -60 % των τιμών 

αντοχής που μπορούν να επιτευχθούν με μια 

καταπόνηση μικρής διάρκειας . 

3.-4.1.2.2.4 Ικλ'1ρ6τ'1τcι κcιι cιντοχ~ σι 

φθορά. 

Η σκληρότητα του ξύλου επηρεάζει τη 

δυνατότητα επεξεργασt::ις .Αυτή αυξάνει το 

φαινόμενο βάρος του ξύλου, ανάλογα και με το 
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ποσοστό σκληρού ξύλου καθώς και την 

σκληρότητά του . Οταν η καταπόνηση γίνεται κατά 

την κατ ε ύ θ υ v σ η των ινών, τότε η σκληρότητα ε ί ν 0 ι 

διπλάσια παρά όταν γίνεται κάθετα προς αυτήν . Η 
αντοχή σε φθορά του ξύλου επηρεάζει τη 

χρησ ιμο π οι tiσ εως του στην 

πατωμάτων καθώς και των 
δυνατότητα 

επικάλυψη 

μηχανουργείων.Η αντοχή σε φθορά αυξάνει όταν 
αυξάνει το φαινόμενο βάρος,η σκληρότητα και η 

ξηρότητα του ξύλου. 

3.4.1.2.2.δ ecρμοαγωγιμ6τητα. 

Το ξύλο έχει . μια ελάχιστη ικανότητα 

θερμοαγωγιμότητας λόγω του πορώδους της 
κατασκευής του και ως εκ τούτου άριστες 
θερμομονωτικές ιδιότητες . Η θερ μ οα γωγιμότητα 
εκφράζεται με τον συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας.Η θερμική αγωγιμότητα του ξύλου 

την διεύθυνση των ινών είναι περίπου 
κατα διπλάσια της αγωγιμότητας του ξύλου κάθετα 
προς τις ίνες και αυξάνει όταν αυξάνει το 
φαινόμενο βάρος και η υγρασία του ξύλου.Οι 
καλές θερμομονωτικές ιδιότητες παίζουν μεγάλο 
ρόλο στη χρησιμοποίηση του ξύλου σαν υλικού 
στην ελαφρά προκατασκευti.Πέραν τούτου.έχει 
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εξίσου αποφαστική σημασία 

ευχάριστου περιβάλλοντος 

θαλπωρής . 

στη 

και 

δημιουρ γία 

ευχάριστης 

3.4.1.2.2.6 Ακουστικeς ιδιότητις του 

ξύλου. 

Οι καλές ακουστικές ιδιότητες του ξύλου 

είναι πολύ γνωστές (π.χ . κατασκευή μουσικών 

οργάνων.ακουστική αιθουσών συναυλιών κλπ .). Για 

την χρησιμοποίηση του ξύλου στις προκατα· 

σκευές,ιδιαίτερη σημασια έχει η ακουστικ ή 

συμπεριφορά του ξύλου στις δυο ακόλουθες 

περιπτώσεις : 

- Τη μόvωση rης εvέργεcας του ήχου στον 

Χώρο που παράγεται αυτός και 

- τη με(ωση rης μεrαβ(βασης της εvέρ γεcας 

αυτής του ήχου στους yει τονικούς προς αυτόν 

Χώρους (ηχομόνωση).Η σχετικά καλή πρόσληψη 

και μεταβίβαση του ήχου στις ξύλινες 

προκατασκευές ενεργεί δυσμενώς . Αυτές οι 

ιδιότητες εξουδετερώνονται εν μέρει με τις 

κατάλληλες κατασκευαστικές μετατροπές όπως 

π.χ . ηχομονώσεις των πατωμάτων , δημιουρy(α 
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πολλαπλών τοιχωμάτων καθώς και με την 

Χρησιμοοπίηση κατάλληλων ξυλίνων ή πλαστικών 

υλικών (ηχομονωτικών πλακών). 

3.4.1.2.2.7 Διάρκιια αντοχfjς. 

Το καρδιόξυλο πολλών ειδών ξυλείας 

παρουσιάζει μια αυξημένη φυσική αντίσταση στις 

ατμοσφαιρικές επιδράσεις, τους μύκητες και τα 

έντομα . Το σομφό ξύλο όλων των ειδών ξυλείας 

δεν παρουσιάζει καμία αυξημένη αντισταση 

εναντίον μυκητών και εντόμων . 

3.4.1.2.2.8 Συμnιριφορci του ξύλου σι 

nep(nτωση φωτιάς. 

Το ξύλο είναι ένα κατεξοχήν εύλεκτο υλικό 

αλλά μπορούμε με κατάλληλα προστατευτικά 

μέσα εναντίον της πυρκαΊάς να το καταστήσουμε 

ανθεκτικό στη φωτιά . Μεγάλων διαστάσεων 

ξύλινες προκατ_ασκευές μπορούν σε περίπτωση 

φωτιάς να συμπεριφερθούν ευνοΊκότερα από 

απόψεως aσφαλείctς από μερικά άλλα υλικά που 

θεωρούνται άκαυστα . Η στερεότητα του ξύλου 

ελαττώνεται μόνο σιγά-σιγά και προοδευτικά 
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οταv αυξάνει η θερμοκρασία σε αντίθεση προς rα 

μέταλλα και τα πλαστικά . 

3.4.1.2.2.Ο Οπτικ~ ιντύnωση. 

Η οπτική εντύπωση του ξύλου 

Προσδιορίζεται απο το χρώμα και rα σχέδια 

του . Τα Χρώματα των ξύλων κυμαίνονται από 

ασπροκίτρινο , μετά κιτρινο-καστανωπό , πρασινω

πό , σκουρό-καστανwπό , βιολετί μέχρι μαύρο . Τα 

σχέδια που παρουσιάζονται στο ξύλο αρχίζουν 

από απλά και κανονικά.μετά σχέδια με 

Υραμμές,κυματισμούς σαν φλόγες και τέλος με 

ζωηρά και ακανόνιστα σχέδια . Μετά από ένα 

συνδυασμό χρωμάτων και σχεδίου προκύπτουν οι 

Πολυποίκιλες δυνατότητες δημιουργίας 

αισθητικών εντυπώσεων . 

3.4.1.2.3 Χp~σιις του ξύλου στην 

tλαφρά πpοκατασκcυ~. 

- Ετοιμα οικοδομικά προκατασκευασμένα 

στοιχεία τα οποία είναι κατάλληλα για 

αποθήκευση στο ξυλεμπόριο και διατίθενται από 

αυτό . 

σελ. 49 



Ξύλινα τμήματα οικοδομών μηχανικής 

κατασκευής . Σε αυτά ανήκουν οι τυποποιημένες 

ξύλινες κατασκευές από κολλημένες σανίδες με 

λεπιδοειδή ελάσματα (δοκίδες και καδρόνια 

φορε ί ς) και οι παραγόμενες τωρα καρφωτές 

δοκίδες διαφόρων τρόπων κατασκευής . Οι 

κολλημένες με λεπιδοειδή ελάσματα δοκίδες είναι 

Πολλές φορές συνδεδεμένες με τακους ή 

βίδες . Στα φθηνότερα είδη κατασκευής ανήκουν οι 

Κυματοειδείς διαβατικοί φορείς,οι τριγωνικές 

αντηρίδες κλπ . Ολα αυτά τα συστήματα 

ελέγχονται στατικως και παραδίδονται μετά το 

Πέρας κάθε ελέγχου . Ο βαθμός ξηρότητας έχει 

εδω' ιδιαίτερη σημασία . Στην αγορά υπάρχει 

Πληθώρα προσφοράς από τυποποιημένα ή 

συναρμολογούμενα στοιχεία για την κατασκευή 

ξυλίνων κατασκευών . 

- Προκατασκευαζομένα στοιχεία κατασκευ

tiς επίπεδης στέγης . Εδώ πρόκειται για μονοκόμ

ματα στοιχεία που κατασκευάσθηκαν με 

Πρεσσάρισμα για κατασκευές 

μεγάλων ανοι yμά των, μικρού 

ψυχρών στεγών 

βάρους, υψηλής 

αντοχής σε φόρτιση, μεγάλης θερμομονωτικής 
ικανότητας και δυνατότητας καλής ψύξεως δια 

αερισμού ,χαμηλού κόστους κατασκευής και 
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οικονομικού και συντόμου χρόνου συναρμογής . Η 

μεγάλη αντοχή στη φωτιά επιτυγχάνεται με μια 

ενισχυμένη αντιπuριτική επένδυση . Υπάρχει ακόμη 

η δυνατότητα προσαρμογής θόλων φωτισμού 

κλιμακοστασίων,απαγωγών τζακιών καθώς και 

σωληνώσεων για την ηλεκτρική εγκατάσταση . 

Συμπληρωματικά στοιχεία ξύλινων 

ελαφρών προκατασκευών . Χρησιμοποιούνται σαν 

διαχωριστικοί τοίχοι σε σnίτια και γραφεια 

(επίσης σαν εντοιχισμένες ντουλάπες) . Για 

υποστηλώματα ζητούνται συνήθως ζυγώματα . Για 

επικαλύψεις μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει 

διάφορα είδη ξυλείας . Στη συνέχεια παραθέτουμε 

συγκεντρωτικούς πίνακες με την συνήθη ξυλεία 

που κυκλοφορεί στο εμπόριο και τα γενικά μέσα 

προστασίας και πυροπροστασίας του ξύλου . 
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Στό 4υιόριο Φς καρδιά) 
έρυθρελάτη Ι 
tλάτη 

Παραrηρήσεις τιά 
n'ι ν t:ia:lj;ρyuσία 

μέτρια ρίιcvωση 

μέτρια ρίr;νωση 

μέτρια ρίιcνωση 

μέτρια ρίιcτναιση 

μέτρια ρίιcνσκτη 
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Hc:mlodc ΠεΟc:ο Καναδ4 ιcο.στα Υό - T1C ρ l.Co 
(:χ mρίς :χ ρ6')μα. 

ιcαρδιdι;) 

Pa.rana-ρioe • Αραουιcάρια. ICΙ"tpινΦ1<ό 

ΠεUιω Βραζιλi.α.ι; 

Pitch-ρinc Lof"lg}caf - Ρ. ιcnριν'Ω)10;ό 

(μόvο ξύλο 
ιcαρδιΔζ) 
Carolina-ρioe 

Πd)ιω Καλιφόρ- Σε.ιcάyια IC\ "tp• yφιι.ό 
νιας (Rc:dwood) 

Κόιαcινος 
ιcUρος 

Τούyια - λευc:ό 
ΙCόΙC1Ω ν. ιctbpoc; 

Πί-rαχα.ς 1 : (συνέχεια) 

tξQ)tι:ριιcοϋ 

ιcαμιά 

ιcόιαc ι vo ιcαστ α- ιcαμιά 

νωιιό Ε.ως ιcόιcιc ι vo 
/ιctuπανωJ(ό μέ 
yραμμές 

ιcοιcιcι vοιcαστα Υό μέτρια 

dνοιιcτό ιc:όιcιcινο μεyάλη 

•ρόι; ιcαστα-0 

ΙCόtc1c: 1 VO 

ιcοσια wοιι:ό 

μετάλη 

Ξ.υλι:ία οίιcοδομδ)ν έσο>-
ττριιc(ί)ν ιcα tα01Cι:υ6'!ν 

Ξuλεία οlιcοδομiί:)ν έσω-

τεριιcων ιcατασιcι:υών . 

Ξυλεία b:ιdώσι:ως 

Ξυλεία οίιcοδομων έσω-
ττριιcων ιcαi tξωπ:ριιcων 

ιcατασιcι:uων yιά μεγάλη 
ιcαταJιόνηση 

Ξυλεία οiιcοδομών tOQ)"'( . 
ιcαi tξωτ . ιcατασιcτuών -yιά 
μιιcρή ιcαταχόνηση 

-yιά έκιιιλώστι.:; 

Ξ.uλ.ι:iα οiιcοδομii)ν έσaπ. 
ιcαίtξ,ωτερ. ιcατα01Cι:u&ν 

0,46 μέτρια ρίιcνcοση, 
dοσμος 

ο.~ μέτρι.α ρί ιcνωση 

0,63 μ.έ"tpια ρίιcνωση. 

άνθατική σt όξtα 

Ο.37 tλά:χ ιστη ρ( ιcνσκιη, 
dριστη σ"tι:ρεbτητα 

O.J.4 tλά:χ ιστη ρίιcνσκιη, 

dρισ"t η σ"tι:ρι:ότητα 

• Ίσ:χύει τι.ά άκpοστάt"ι:υtΟ ξύλο Μιά l('Qtu01Cl:\)Q.(J"{Ιιcή ιcαι χημιιcή Jιροσtαοία βύ.τιιi>vι:ι σημαV"tιιcα rήν άV"tο:ιή τοu O"tiς ιcαιριιctς tnδράσε~ 
1(. :J:. σd\ν tρuβρcλΔτηjtλΔτη τ&Ιν tξιDτερuc&ν ιcατασιcευό)ν. Στραπ1'\ρε.ς όξυδ.ι; 
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·Ειdσημη 

όνομασiα 

Σημμύδα 

.<Χυά 

Μελιά 

ΔρΟς; 

Καρυδιά 

Λώιcη 

Φτdl.ά 

λt-:hί 

Πίrαχαι; 2 Ξυλεία ιιλατύφυλ.λων δένδρων 

χ~ ·εμ.οριιcΤ\ 

όνομασUι σομφο{) ιcαρδιQ.ς 

'Αντοχή σt 

ιcαιριιct.ς μεταβο
λtς• (μόνο ξύλο 

καρδιάς) 

tγ;ιώρια 

λευιcή σημμύδα.. ιcιτpιV0>1ιό-λευιcό μέχρι κοκιtινωnό καμιά 

σημ. Φινλανδ(α.ς ιciτρινο (δ;ιριφη καρδιά) 

Κόιcιcινη όξuά άνοιιcτό-tεφρό :ιρό)μα μέ κιτρινο- καμιά 
κόιncινη άχόχρωση (άτριφη 

ΔεσJ<οτά κι 

Καλοκαιρινή 

δρ()ς.. βελανιδιά.. 
χειμερινή κλχ. 

Γερμανιιcή -Γαλ
λucή-Ίτuλιιcή, 
Καυιrοσιανή 

Λε\Μcη. τρtμοvσα 

λsρc:. Espc: 
Ulmc 

Samba, Wa~ 

καρδιά) 

λευιcό, γιcρίζο μέχρι έ- ιcαμιά 

μqάλου φάρδους λαιώ&ι; . yρσμμt.ς 

γιcριζωχό 

'Τ'CΡ•(οnιό 

τεφρο-ιcαστονωκό μεγάλη 

μέzρι βαθv 
ιcαστανωJtό 

Jl(pίζο-καστανωJtό μtrρια 

~ βαθ\, ιcαστανό 

άνοιιcτό γιcριζρ.nιό μέχρι λ.ι:vκο- κuμιά 

ιcίτρινο (ά;ιρωμη ιc:ορδιά) 

y-ιφιζωχό -,ιcρίζο μέχρι ιcαμιά 
έρvθροκαστα ""1)1(ό 

έξωτι:ρικοΟ 

όνοιιcτό ι:ίrρινο γκρίζο μέzρι καμια 

έρvθροκοστανω•ό 

Χρησιμοιt0ιι:{ται σt 
οί ιcοδομ ι ιcέ.ς έργασi.ι:ς 

Φαι\ΙόιJ.ξ:νο Παρατηρήστις τώ τήν 
βάρος έlα;ζι:ρ-,ασiιι 

Ξuλ.ι:ια bιι~ι:.ων. ιcα- ()_58 μέτρια ρi ιcνωση_ κατάk 

κλαμάδι:ς. έ.J<ιστρώσcων ληλη γιά ιcατασκ.ειn'\ 
J<ροφίλ 

Ξuλ.ι:iα έσωτι:pιιtων ιcαtα- 0,64 μι:yόλη ριιcνωση 

σκτυών, ιιαριctττων _ ιcα-

ιιλαμάδων Κόα:ινης 

ιcαρδιάς όξuσ yιά έ.J<ιστρ6)-

σι:ις tοί:ιωv 

Ξuλ.ι:iα έπιιtλώσι:.ωv_ 0_62 μi;τρια ρίιcν<ιχJη _ 

κόντρα - ιtλαιcε κολ.ίι tλαστιιcό 
ιcuρτά ξύλα 

Ξυλl:iα έσωτ . - tζωtεpιιca.ν 0 .63 μi;τρια ρiιcνωση 
ιcαrασιcι:uων. έκιιιλώσι:.ων 

ιιαριctπων . 1tόντρο - ιcλαιct 

Ξuλ.ι:ία l.πιιιλώστων, ιcα- 0,65 μέφια ρίιc:νωση 
ιcλαμάδων. 11<uριctπων_ ιcατάλληλη yιά τόρνcυση 
καθισμοτων 

ΚuδρόνΙU . ιcu11<λιψο&ζ. 0,45 μiτρια ρίιcνωση 
ιc . λ . χ 

Ξuλ.ι:iu bιιrιλ.ώσι;ων Ο,&4 μέ t ρια ρί Ι(V(ιΧJη 
μασσίφ-κα χλ4μό&ς, δυσάρε.στη όσμή 
καθίσματα . ιc λ • 

!Ξ.uλJ:ίu tσωτιρικών ιcuru - Ο.35 tλα:ιιστη ρίιcνωση, 
σιcα~ων μικpi')ς κατwιο- σταk~ν ιcατυ.σιιτu&ν 
νήσε:ως 
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Πί~aκσι; 2 (συνέχεια) 

λfzdia Doussίe T1C ριζιnιιό άνοιιcτό καστανό μηάλη Ξ.uλ.εία ο!κοδομών έσαιτερ .0.70 έλάχιστη ρίι::νωση. 
κοιcκινωιιό. yiνε- ιcαi tξωτ. κατασιcι:t.>Φν σταθερή στή στήριξη, 
ται βαθύτερο μεγάλης άντοχi'\ς 6ξίιμαχι1 

χρώμα 

Μιιάλσα Μιιάλσα λευκό λ.ευκο-ρό δ ι νο καμιά Ξυλ.εία γιά μαriττι:ς 0.12 tλάχιστη ρίιcνωση . καμιά 
άντοχή σέ ηλ.ωση, βίδmμα.. 
ή bu:ξι:ρ-,ασία της μόνο 
μέ άκονισμένα έp-,αλεια. 

Προσβάλλεται ά-ιι:ό μί>-
κη.τες 

Bongossί . Αζομιιi;, EJιki άνοικτό κόκκινο βο.θίι JCόκιeινο μεγάλη Οίκοδομ . ξuλ.εία ycωρ-,ικ . 1.03 μεγάλη ρiιι;νωση. δJCαυτο 

καστα-ό μέχρι βιολετί ιι;αί οοραυλ. έp-,ων. άν&- σχιδόνι. δύσιcολ η κόilη-
κτιJCή σt ύνηλές ιι;ατα- ση. μεγάλης σιeληρότητας 

ιιονήσεις άδιαχέραστη ά~ιό όστρακα 

Cordίa π;φρο- λαδί μέχρι Χι>U- μεγάλη Ξυλεία έσωι . ιι;αί tξωιι:ρ . 0,49 tλά): ι στη pi" """°"" 
1 ιι;αστ α V<Dιιό σοιeαστανωχό ιι;ατασιι;ι:uώv ιι:α()(ίχ; καί 

ναuη:ηγήοεων 

1 Καμχάλα Ίρόιι;ο γJC ρ ι.ζισχό 1'ιτρινωχό, λαδί μ.ι:τάλη Ξ.uλ.εία έσωτ. 1Cai tξωτ . 0.63 μcτρία ριιcνωση 

ιcαστανωιιό γίνε- ιι::ατασιι:ε:υων ~ηλi'\ς άντο- θ\ψιιή, σταθερή στηρι.ξη 

Κh.aya 

Lauan 

ται βο.Ούτι:ρο χf'Κ σέ ιι;αταιιόνηοη 

χρ6)μα 

Κh<ιya-Μα.ό~ '(1Cρι(ο-ρόζ "ό1(1(ινο • μέτρια Ξuλ.εiα t.σωτ . ιι;αί tξ,ι.οτ . 0,4.S έλ.ι:η:ιστη ρίιι;vωοη, 

καστανω'Jιό ιι::ατα.σ>Cευ&ν-να ιnιηγήοτ<Ωζ. σταθερή στήριξη. 
έιι: ι ιιλ.ώοτων εύιι;ολη t.Jtt.ξι:ρτασια 

Κό1(1(. L..awι.n '(1( ρ ιζο-ρόζ κόιι:w:ινο - μετρiα Ξ.uΑ.ι:ία έσωτ. κuί tξωτ. 0,46 μcτρ iα ρίιι:~ 
ιι;α.στανω'Jιό ιι:ατασιcι:υG)ν μιιι;ρf\ς άντο-

χf'Κ σt ιι:ατα.ιιόνηση 

•ισχύει yui άχροστάτι:υτη ξuλ.εί.α.. Μιά ιαιτο.mcευαστική ιι;αί χruιιιcή ιιροστασ\α βελτιώνει ιι:uτά ιιολ.ύ τήν Δντσχή της στiς ιeαιριιeές μι:ταβολtι; 
ιι.χ. στήν έρυθρελάτη/tλίιτη στί.ς έ.ξαnτριdς κατuοιι:ι:ι..ε:.ς. Στ~τf\ρε.ς όξυδζ 
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·ΕJιίσημη 

~ία 

Λψιια 

Μαό~ 

Μαιcορt 

Μανσόνια 

Mcranιi 
ιι:6'σπνο 

·ο.cουμ.ι 

Παλισάνδη 

Πl'ΝΙΚαt; 2 . : (συνέχεια) 

Έ~~ιιcή 
όνομασίu σομ,.ο() 

Χρδ)μα 

χuρf\να 

Άντaχι\ σt• 
ιcαιριιctς tχιδράσ. 

(μόνο yιά 

ιcαρδιόξuλο) 

έξιΩτεpιιcοίι 

Frakc -yιφιζο ιως χρασινω~tό ιcίτρινο ιcαμιά 

(ά):ρΦμη καρδιά) 

Πραγματικό μαόνι ΎΙCριζω.ό ιcοιcιcινοιcαστανό μεγάλη 

το() Όvτοuρά. 
ΤαμχΟΟ-ιcο 

ΝιιcαράΎουαι; 

Baku ΎΙCΡΙ-ρόζ άνοιιcτό ιcόιcιcιΥΟ μr.Ύάλη 

ιιρός κασταvω1tό 

Bctc λ.ι:υιrό άνοιιcτό λαδί μεγαλη 

μέ::ι:Ρι βιολετί 
καστανωχό 

Darir. rcd 
Lighι Rcd βλ.bιξ ι..~ 

Γιcαμχόν, τιcρi άνοιιcτό ρό( ιcαμιά 

Μαό~ τοΟ Γιςα- ~ιu:.ρό 
μχόν {δ):ι ιιρcry-

ματιιcό μαόνι) 

Παλισάνδη 1'ιτρι-ό βαθύ καστανό μcyάλη 

'Α"'Ιlτ. ΊνδιGιν ιως βιολι:τi 

t ~ Jacaranda) 

Χρησιμοχοιεlται σέ 

οlιcοδομιιcές έρτασίu; 
Φαινόμενο 

βάρος 

~ία έ.σωττpιιcG!ν ιcατα- 0,52 
σιcr.υ&ν. έχιιtλοποιiας 

Ξυλεία έσωτ . καί έξωτ . 0.49 
κατασκευών μcyάλης στα-

θερότητος στίς διαστάσι:ιc; 
ιcοί cη:Ι)μα. έχιιιλώσι:ων 

Ξυλεία t.ξωτ . ιcοί έ.σωτ . 0.62 
ιcατασκι:υών. ναu~tη-yήσι:ως. 

έιιιιιλο~tοι iας 

Ξι.λεία Ύιά t.ξωτ ΙC"αί tσωτ 0,51 
ιcατασια:υές. έχιιιλώσεαις 

Ξυλεία έχιιιλώσι:.ιαν. 0.41 
κόντρα · d..aιct 

Ξυλεία έχιιιλώσεως (μ6'-ο 0 .82 
Ύιά κ~άδες) 

Παρατηpήοτις -yιά τήν 

bcεξc.ιrrασ ία 

μέτρια pίιcναιση, κpοσ-

βάλ.λι:τοι άιrό μύιcητες 

tλιi:ι:ισrη ρίκνωση. 
σταθcρη ιcα rασιcr.υη 

έλαχίστη ρίκνωση, 

θαμβώνει . 'Ερεθίζει μη~-

βρόνες μύτης ιcαί ματι{ύν 
ή σκόνη λλ:ίανσης 

μέτρια ρίκνωση. θάμ-

βωμα.. ένθvyιειvfι ή σιcόνη 
λειάνσεως 

μέτρια ρίκνωση. 

cύιc:ολα ΟαμβΦνει 

μέτρια ρίΙC"~. 

σταθερt\ς ιcατασια:υf\c; 
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5.apcllί 

Scn 

Sipo 

Tcalι 

Τιaιmι 

Wcn.,C 

Σcκt:U.1 
λboudilr.ro 

Uιilic 
σi:ιιΌ 

γχριζωιιό 

λευκό 

IC()t(11( ι νο

Τ" Ρ •Cωχό 

Τήιt rί'\ς Βο\>ρμο.ς -yκρl 
το(} Σιάμ. Ίάβας 

/1[.,ακα.ς 2 (συνέχεια) 

tξιοτεριιcοu~ 

κόιncι...σ -
κασταΥωJ<ό 

yιφιζοιcίτρινο 

μεφία 

ιcαμιά 

ιcόιcιcινο ιcαστα - μι:yάλη 

νωιι.ό μέχρι 

βαθύ ΚΔστανό-
βιολετί 

άνοιιcτό μέχρι με-yάλη 
σχοΟρο καστανό 

μέ μα{)ρα σχοινιά 

γχ ριζοc:όtnr; ι νο ά νο ι ιcτό 1(όtnr;ι νο μέτρια 

ιcαστα-6 

ά...σιιcτό γχρl σιcο(j.ρο ιcο.στu- μετά.λη 

-..-ιό 

Ξυλεία yιά tζωτι:ρικt.ς 0,59 
κα\ έσωτερ. ιcατα.σ-ιcι:υές 

Ξυλεία bιιιιλώσι:ως yιά 0.49 
ό)'1( ώδ η ί ιωιλ.α ιcα ί 

ιc α ιιλαμά δι:ι; 

Έξαιτεpιιcώ~ ιtαί έσαιτεp . 0.57 
ιcατασιcι:υών. ναυ:ιιητήσεων 

ιcαί bιίιιλων 

Ξυλεία έ.ξωr. ιcαί έσωτεp. 0,64 
καταmcτυων ίιοφηλί'\ς άJtαι
τήστ.ως ιcα ί ά ντ<η: ί'\ς 

όpμι\)ν ιcαί φόρμας. Ξι>-

λεία t:ιιιιιλώ<π.ως 

Ξυλεία t.ξωτ . ιtαi έσΦτι:ρ . O,:S2 
κιnασια:υων μcτρία.ς άντο-

χrκ σt ιcαταχόνηση . 

Ξuλ.ι:ία bιι~ν 

Ξυλεία tξμrτ:. ιcαi έοσπερ. Ο. 75 
ιcατασια:ι>ων yιά όy>cιbδεις; 

κατασιcευές. 100.ριd:ττα 

ιcοuφόJμα τα.. bι: ι ~ιλα 

μtτρια ρίιcνωση, 

τάση τιά άι<οσάβρ<οση. 

μέτρια ρίιcνωση, 

άνθε.ιcτιιcή σt έλξη 

μέτρια ρίιι:νωση. 

σταθι:ρl'\ζ ιca τασιcευί'\ι;. 
άλλά εύιcόλο.ι έ~α:!jσίας 

μέτρια συρρίιcνωση. ιwλ.ό 
σταθερί'\ς ιcιιτασ1'ίευί'\ς 
ιι:ατάλλι1λη yιά τόρνευση, 
σ"άλισμα ιcαi ξυ>..ο
-yλvιπιιcή 

μέτρια ρίιcνωση, μέ τάση 

ά ιιοm:ιθρώσ ι:ως 

tλά:τιστη ριιcvωση, 
σιι:λ ηρή άλλα χωρίς; δυσ
ιcολiα ή bιεt,ερ-,uσi.α. 
σταθερl'ις 1'ίατασιcευf\ς; 

• Ίσχύα yιά. ξ,uλ.ι:ία ιwύ δtv tχει 6'ιοστε{ χpοστατευnιι:ή ~σiα. Μιά. χραπατι:ντιιcή κατασn:υαστιιcή ιι:αι xtW•ιdι bιεξερyασία flι;λτιόννεL 
Ι('Οτά χολ.ύ τήν άνθοcτικ:ότητά της σέ κu.ιρικtς μ.cmβολtς;.. Π .:ι. δ1ισιc; στήν έρυθρελάτη/tλάτη στίς; έ.ξωτι:ρικt.ς μεταβολt.ς. Σ rρωτ 1)ρu; όζuδς; 
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Ξόλο ΙCαt ΙCαtασ1CΙ!\>έι; d1tό ξόλο 

Πlvακας 4 : Μέσα rτροστασ(ας τοΟ ξόλου γε\'ΙC~ ιcα l ιτ υ ροιtροστασ(ας 

·~άς 
μtσοv 
ιφοστασ(α 

SF-dλατα 

hF-dλατα 

~τα 

Βασιl('ή Ένίργιιια 
χημιl('ή 

σΌνθcση 

ΦθοριοΟχο Ρ , /ν, S 
πυρίτιο 

Διφ&ορι· Ρ , Ιν , S 
οΟχα έν μtρει 

lb 

Άνόρrαvtζ Ρ. !ν , S 
tνΦσεις 
βορίου 

Διάλυση Όδηγ!ιζ χρήσ&Φς 

r. • Αλατα 
dνω τιt>ν 
20"1. 

d νω τ(ί)ν 

20"1. 

Πιριορισιιtνη περιοχ ~Ί χρησιμοιτο ι ~Ί σ εΦζ , 
Δtν ε!ναι Κ'ατάλληλ4 yιά ξύΜΙ ποv , [ να ι tιc · 
τεθειμίνα στ~Ίν (ryρασ(α ( ~rοιρικίς tιτιδρά· 
σεις) . Πιcιίχουν πρόσθετες ο(ιο l ες yιά τ ~Ί 
ίλάττωση τf\ς διαβρά>σιιος toO σιδf! ροv "αl 
χάλυβα . Tc dλλα μtταλΜι "αθο)ς "αl ιό ΎΟΟ · 
λί, μιτορο~ν νό προσβληθοΟν 

Πεnιορισ~tνη περιοχ~Ί χρησιμο11οι ήσεα>ζ 
Δtν c!ναι (αtάλληλα yιά ξύλα που ε lναι t · 
τεθειμ.tνα στήν ()γρaσlα (ιcαιρικtς ί11 ι δρά· 
σεις). Τά υ.ατα μί τό χαοακτηρστι(ό lb ε · 
ναι ιcατάλληΜ~ γιά τήν καταιτολtμηση μυιc'Ι'ι· 
των και t ·rτόμαιν . Περιίχουν δί πρόσθετες 
οόσ/ες γιd τήν ίλότταιση τf\ς διαβρdιοεα>ζ 
τοΟ σιδήρου icαl χάλυ6α . ΌΜΙ τά dλλα μi· 
ταλλ.α ticτ~ τοΟ σιδήρου ιcαθο)ς ιcαι τό roo· 
λl μιιοροΟν νά ιιροσβληθοΟν. Ή καυστική 
ίνίργεια μt τήν &ιcλυση (ιδροφθορlου μιτο · 
ρεf νό cru11:χισθεf tπι ιτολλο(ις μf\νtς . 

~ 20"1. Περιορισμινη ιτεριοχή χρησιμοποιήσι:Φζ . 
Δtν εlναι ~ατάλληλα γιά ξύΜΙ πού ε!ναι &κ· 
τεθειμtνα ~ήν (ryρασ!α (ιcαιρικtς tπιδρά· 
σεις) . Άιτό όγιεινf\ς άιτό'Ι/εαχ: ιcαν1:1ς άιτολύ· 
ταις ~νδοιcσμός . Γι ' αότό ιcατάλληλα rιά 
ξ6λα tπάvο στά όποtα ά1'tοθηκεύονται τpό· 
φιμα ιcαι ζοοτροφtς . 

CF-dλατα Φ&ριοΟχα Ρ , (Τν) , W ια><; 6% Άιτεριόριcτη περιοχή χρησψοιτοιήσεα>ζ . 
Δίν εlναι κατάλληλα γιά t11Ιχριση , tκτό· 
ξεuση, tμ ~άιttιση. 'Εν μtρει δύσκολα ίκ· 
χυλlζονται Όταν ύπαρχει Ισται icαl μtτριος 
ιc:Ινδυνος ιι:αταστροφf\ς, τότε ύποχρεωτικός 
lνας σt βcθος tμιτοτισμός . 

ιcανονιιc:ά άλιc:άλια 

Πολύ 
ι!ιαλυτά 
dλατα 

CΚ-dλατα 
ιτολίι 
διαλυτά 

CFA·dλαtα 
πολύ 
διαλυτά 

ιc:αl 
διχpαιμιιc:ά 
άλιc:άλια 

Ρ , /ν, S, ~ dVΦ τιtν 

1 Ο"/. 

Χpωμικά P , lν,S, W dνω τιbν 

10% dλατα χαλ· 
'(00 μt 
προσθήιc:η 
άλό:των 
φ&ορ!ου 
~ βορ!ου 

Φ&ριοΟχα Ρ . Ιν , W 
άλιcάλια, 
άpσενι κο(). 

χα και 
διχρωμιcl 

dνω τ(j)ν 

10% 
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'Απεριόριστη ιτιριοχή χρησιμοποιήσεαχ; . 
'Εν μtρςι Ιιcχυλ/ζοΙrΤαι δύσ1cολα . Κατάλλη· 
Μι δταν ότάρχιι μιιcpότιρος ιclνδυνος &κ· 
πλύσεως ί96σον tχει ιτροηγηθε{ σί βάθος 
έμιτοtισμός. 

Άιτεριόριστη περιοχή χρησιμο1'tοιήσε« . 
'Επειδή tηυλ!ζο1rtαι δύσκολα και tχουν 
μεγάλη t-.έρ'Υεια tναντ(ον μυl(ήτmν, ε[ναι 
(δια!τερa ιc1tάλληλ4 yιά Ισχυρf\ς Ι(αταπον"1· 
σεαχ; ξ6λα (δftα>ζ ιτ . χ . \j/\ll('fιΙCOI π\ιρ'ΥΟι , ατό· 
λοι, πάσσαλοι, φράκτες κλπ.). Κατά προ· 
τ!μηση yιά βιομηχανιιι:tς μιθόδους . 

Περιορισμtνη περιοχή ;ιρησιμο1'tοιήσεα>ζ . 
Μόνο yιά ξ)λο τό όποιον ~ρχεται στό όιτ.α ι· 
θρο ~ δtν !ρχεται σt tπαφή μt τή )11 . Δυσ · 
ιcολα tl(χυλlζονται . Ίδιαιτtραις ιι:ατάλληΜΙ 
γιά όγρά ξuλα τά όιτο ια διατρέχουν μεγάλο 
ιc!νδυνο ιcαrαστροφf\ς . Ε!ναι άναγχαtος tνας 
tμποτισμός σC βάθος. 



Προστασία toO ξόλου 

(συνέχεια τοQ Πtνaκa {) 

Όμάζ Βασιιςή ΈνέρΎtΙα Διάλυση ΌδηΎ(ες χρήσεως 
μlσου χημική 

rφοστασlας σύνΟcση 

rr. Έλaιώdη ιιέσa 

Παρασκευά· 
σματα 

πισσελαlων 

Προt6ντα 
όρυιcτελαtου 

Προtόντα 
άποστάξεως 
πlσσας 
λιθανθρά-
κων 

Ρ . (lν), S 
w 

(καρβJλιιςά) 

ι------ι-------4 χωρίς 
Όπως τά 
dχ; άνω μέ 
προσθήκη 
dλλων tλαl· 
ων t; ειδικά 
δρώντων 
ο\χτι(i)ν 

ΈνεργU>ς 
~ςατάλληλcς 
ούσ(ες έναν
τlον μυκή
των και 
έντ6μων 
διαλυμέ-
νες σέ 

όρυκτέλ.αιο 

Ρ . lν, S. W άpαlωση 

P.lν. S.W χωρίς 
tν μέρει lb άnuιωση 

'Ιδιαιτέρως κατάλληλα Ύιά ξηρά ξύλα (( 
20% ύΎρασ!α σέ άναyοrrή rφός τό ξηρό βά
nος!:Οταν Ύlνcι σέ βάθος έιιποτισμός Ισχu· 
ουν δλες ο( ένέρΎcιcς Ιν , όταν όμως μόνο 
περιφερcιακU>ς ιόrε μόνον μερικές Έχουν 
λίΎΟ t; ιτολυ έντονη μυρωδιά, καl διαφορε. 
rι ΙCή διάρκεια tνέρΎcιaς . Ώς tιrl τό πλει 
στον εlναι άδύναιη ή μεταγενέστερη έπtχοω· 
ση μέ χρωμα t\ λάκα . rcνικά, κατάλληλ.α για 
ύλα πού βρlσκονται tκτεθcιμtνα σt (ιrρα· 

σlα. (καιpιιι:ές tπιδράσεις) . 'Εάν (ιπάρ:χ:ει κlν· 
δυνος Ι\'αταστροφf)ς, εlvαι άπαpα!τητος tνας 
σt βάθuς έμιτοτισμός . 

'Ιδιαιτέρως κατάλληλα γιά ξηρή χα! ήμ!· 
ξηρη ξυλειa οtιι:οδομlbν ( < JO"/, ύΎρασlα σt 
άναγωγή ιτρ6ς ιό ξηρό βάρος) , Όταν στεγ· 
νώσουν, μερικά ~χουν μιά έλ.αφρά μupω· 
διά, άλλα δt καμ(α. Γι' αύτό εlναι κατά.λλη · 
λα γιά ξύλα έσωτεριιcf)ς κατασιcευf)ς οικι(i)ν 
και ιδια(τεpα γιά τήν ΙCaταrιολtμηση ιφν 
έντόμων. Έπισης yιό. ξυλεια tκτεθcιμένη 
σέ ΙCαιpικές μεταβολtς. Όταν <ιιτάρχει μεΎά· 
λος κίνδυνος ΙCαταστpοφf)ς. ε!ναι άπαpα (τη · 
τος ~νας (σέ Βάθος) iμποτισμός. 

ΠΙ. Εlδιχά πaρασχεvάrτματa yι.ά όλιχά καΗρyaσlαι; dπο ξύλο 

Έλσιιbδη Όργανιl\'ά Ρ. έν μέ· ;ι:ωρ\ς 
l(al ύδατο· η άνόpΎανα ρει Ιν άοulωση Ειδιl\'ά προtόντα . ποu ιφοστlθενται μέ δια· 
διαλυτά ει. δοαστιl\'ές φορετι1eοuς ιοόποuς έργασ!ας ιςατά τήν πα· 
διΙCά Προ!· ούσtες έν 
όντα μέρει σt 

ραγω-yήν ύλιις(i)ν άιτό ξύλο. 

διάλυμα 

ΙΥ. Προστατευτικά μέσα yιd τήv πuρκαΙά 

"Αλατα Κυρ!ως F έν μέ· μέχρι 

άν6ρΎανα ρει tκτός περίπου 

άλάτων Ρ καl lν 15% Μόνο γιά ξύλσ ic:αl ύλικά 1eατspγασ!ας άrι:ό 
Ιδιαιτέρως ξύλο πού προστατεύονται άπό Cιδατ01tτ.1>-
άλατα τοΟ σεις. Ε!ναι άναγl\'αfα μιά βισμη;ιαν1~c:ή μ.&· 
φωσφορι- Ύάλης έκτάσεως έιτεξεργασfα. 
κοΟ καl βο-
ριl\'ΟΟ όζ.έως 

Προστατευ- Κυρίως F. S :χ:ωοlς Παρασκευάσματα, τά όποια 1eατά τήν tκδή· 
τικές ούσίες όργανικές άρα ίωση λcοοη rf)ς πυρκα!ός σχηματίζουν tνα στρd)· 
~ναντι πυρ.- ένώσεις μα άφροΟ έπl τ~ς πρσστατευομένης ~ιτιφa· 
κα!dς μ.t νε!ας. Ύφ!σrανται tνδελεχεrς έλtποuς καl 
σχηματισμό πληροΟν ύψηλ.tς άιται τήσεις. Κατάλληλ.α 
στpΦματος yιά ξύλο ~ςα! ίιλικά κατεργασία; αότσΟ (κόν· 
άφροΟ τοα·πλακέ, μοριοσαν(&ς 1eαl !νοσαν!&ςJ. 
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3 . 4 . 1 . 3 Τ a μ ί τ ο.λ λ a . 

Τα μέταλλα και κυρίως ο σίδηρο c: βρ ίσκουν 

εφαρμογή στιc: ε λ αφρέc: προκατασκε υές Β α σικές 

χρήσεις γίνονται στην μορφωση ζε υκτώ 

στέγης.στοιχείων τοιχοπετασμάτων ( σΧ 9 ) κ α ι 

για δάπεδα . Με την μορφή φ ύλλων 

χρησιμοποιούνται για επικάλυψη οριζοντ ίων ή 

καθέτων ε πι φ αν ε ιών (σχ . 10) . 

σχ . g 

ntριrtτώσtις συγκρότησης 

τοιχοτtμαχ(ων . 
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df&iι ____ _..llJ<jσελ:.i......JU. 61 

σχ. 10 

Συναρμολόγηση τυττοποιημtνων 

μcταλλικών στοιχt(ων. 

σελ. 61 



ιd18ι ~~-- ~~~~~~~~~~~~σε~λ....li.62 

3.-4.1.-4. Τα συνθtτικci και πλαστικά. 

3 . .ι4 .1 .... 1 ΓtVlKQ, 

Τα τελευταία χρόνια η χη ,..ιική βιομηχαν ί α 

συνθετικών και πλαστικών υλικών έχει 

αναπτυχθεί ραγδαία . Επόμενο είνα. η τεχνογνωσ ία 

και τα υλικά να μεταφέρονται και την οικοδομικ ή 

βιομηχανία . 

3 . .ι4 • 1 . ι4 . 2 1 δ ι 6 τη τ c ς - τ c χ νο λ ο γ ( α . 

Τα πλαστικά υλικά διακρίνονται σε δυο 

μεγάλες κατηγορίες . Τα θερμοπλαστικά υλικά και 

τα θερ μοτιθέ με να ή θερ μοσκλ ηpό μενα . Τα 

θερμοπλαστικά υλικά υπό την επίδραση 

θερμότητας και πίεσης μορφώνται με ευχέρεια 

και η δράση τους είναι πλήρως αντιστρεπτή . Αν 

δηλαδή θερμανθούν εκ νέου υπό την επίδραση 

πίεσης είναι δυνατόν να λάβουν οποιαδήποτε 

άλλη μορφή . Αυτό θεωρητικώς μπορεί να συμβε( 

απεριόριστα. Αντίθετα τα θερμοτιθέμενα από την 

στιγμή που θα υποστούν την επίδραση 

θερμοκρασίας και πίεσης μετατρέπονται σε 

στερεά και δεν μπορούν πλέον να λάβουν άλλη 

μορφή.Η δράση δηλαδή είναι αναντιστρέψιμη . 
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" n 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν το πολυστυρένιο , 

το πολυαιθυλένιο.όλα τα ακρυλικά , όλα τα 

βινυλικά, τα κυτταρινικά κ . ά . Είναι προφανές οτι 

τα θερμοπλαστικά υλικά λόγω της μικρής 

αντοχής τους στην θερμότητα αλλά και του 

γεγονότος ότι περικλείουν πλαστικοποιητικές 

ουσίες,οι οποίες ως πτητικά συστατικά αργά ή 

γρήγορα απομακρύνονται με 

γήρανση, δεν προσφέρονται 

αποτέλεσμα την 

για μονιμες 

' καταστάσεις ι ειδικά 

απαιτούνται μεγάλες 

για εφαρμογες ο που 

μηχανικές αντοχές και 

διάρκεια . Παρόλα αυτά ορισμένα από αυτά . όπως 

π.χ . το P.V .C., χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην 

οικοδομική σε εφαρμογές οι οποίες μπορούν να 

συντηρηθούν ή να αντικατασταθούν . Στην 

κατηγορία των θερμοτιθεμένων ανήκουν κυρίως 

τα φαι νολικά τα οποία αποτελούν την γνωστή 

κατηγορία των βακελιτών,οι ρητίνες του πυριτιου 

και της φουράνης και οι συνθετικές ρητίνες των 

πολυεστέρων και οι εποξειδικές ρητίνες . Από την 

άποψη των ιδιοτήτων έχουμε: 

Βάρος, το ειδικό βάρος όλων των 

πλαστικών υλικών είναι μικρό,μεταξύ 0,9 - 1,7 όσο 

δηλαδή περίπου το 1/4 έως 1/8 του χάλυβα . 
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Συγκολληrικόrητα,αυτή ειναι εξα ί ρετη 

προκειμένου για συνθετικές ρητίνες οι οποίες 

εφαρμόζονται άρρηκτα σε όλα σχεδόν τα 

κατασκευαστικά υλικά.όπως το ξύλο . τα 

κονιάματα, τα μέταλλα κ.ά . 

Συvτελεστής θερμοπεραrόrηrας, γενικά 

τα πλαστικά υλικά είναι θερμομονωτικά . όπως 

επίσης και ηλεκτρομονωτικά . Στην αφρώδη μορφή 

τους είναι άριστα θερμομονωτικά υλικά . 

Χημlκή αvrοχή,είναι εξαιρετική . Είναι 

δηλαδή χημικώς αδρανή . Δεν διαβρώνονται και από 

αυτή την άποψη προσφέρουν νέες δυνατότητες 

στην οικοδομική τεχνολογία. 

- Υδροπεραrόrηrα, πλήρης αδιαπερατότητα 

του νερού. 

- Ευχέρεtα μόρφωσης.σχηματοποιούνται ή 

μορφώνονται και υφίστανται μηχανική 

κατεργασία με όλους σχεδόν τους γνωστους 

τρόπους. 

- Χρώμα,μποpούν να χρωματιστούν εντός 

της μάζας τους χωρίς κανένα περιορισμό. 
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Φωrειvόrηrα, πολλά πλαστικό υλικά 

προσφέρονται είτε σαν διαφανti ειτε σαν 

διαφώτιστα και βέβαLΟ σαν αδιαφανή . 

Μηχαvικές αvτοχές, μέτριες εώς πολύ 

καλές. 

. 
Θερμική avroχtj,τo μεγαλύτερο μέρος των 

πλαστικών υλικών έχει χαμηλές αντοχές στην 

θερμότητα , ιδίως τα θερμοπλαστικά,τα οποία 

γιαυτό ακριβώς τον λόγο και αποκλείονται από 

τις φέρουσες κατασκευές . Αλλά και τα 

θερμοτ-ιθέμενα πλαστικά καίγονται . σαν οργανικά 

υλικά.Μπορούν να παραχθοUV όμως Ο 

αυτοσβεννυμένη ποιότητα και έτσι μπορούν να 

καταστούν καιάλληλα γιο φέρουσες κατασκευές . 

Γfιpαvση1 τα περισσότερα των 

θερμοπλαστικών υπόκεινται σε σχειικό τα ε(α 

γήρανση από την επίδραση των υπεριώδων 

ακτίνων. 
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3.~.1.5 Κτιστοf τοίχοι. 

Η έλλειψη των κτιστών σε χώρες κυρίως 

της δύσης οδήγησε την βιομηχανία στην 

παραγωγή μεγαλυτέρων τεμαχίων (μπλοκ ). Ετσι η 

γερμανική βιομηχανία προκατασκεύασε τοίχους 

από τούβλα σε νέες φόρμες και μεγέθη ώστε αυτό 

το παλιό και άριστο δομικό υλικό να διατηρεί την 

θέση του και στη σημερινή τεχνολογικά 

εξελιγμένη οικοδομή . Κατά το σύστημα Bott π . χ . 

ειδικό τούβλα με κάθετες τρύπες συγκροτούνται 

στο εργοστάσιο με την βοήθεια μηχανημάτων . σε 

μονομπλόκ (τμήματα κτιστών τοίχων) πλάτους 

1,25 μ . και ύψους 2,50 ή 3,00 μ . και αφού 

επιχριστούν αμφίπλευρα, μεταφέρονται και 

τοποθετούνται στην οικοδομή . Τα πάχη των 

μονοπλόκ αυτών είναι 11 .5,17 .5,24 και 30 εκ 

χωρίς επίχρισμα . Στα μεγέθη αυτά συνδυάζονται 

και στοιχεία διαφόρων τύπων όπως 1/2 πλάτους 

δηλαδή 62.5 ,75 ή 100 εκ . και ποδιές ti πρέκια . Το 

τυπικό στοιχείο πλάτους 1.25 μ . δεν ξεπερνά το 

βάρος του 1.5 τόννου και δεν υπάρχουν 

προβλήματα ιδιαίτερα μεταφοράς ή ανύψωσης . Σε 

συνδυασμό με τα στοιχεία τοίχων 

κατασκευάζονται και πλάκες βάρους μικρότερου 

του 1.5 τόννου . Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν 
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προκατασκευασμένα στοιχεία τοίχων.όπως το 

αλφαμπλόκ, YTONG κ . α . Παρακάτω ακολουθούν 

διάφορα στοιχεία l'\OL συστήματα προκατα-

σκευασμένων κτιστών το:χων . 

Α 

------,'71' 
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.\() . ~._cιρ ι •Ι'Ι όnc • <σν _, 1 
·.,,.)οο:)tος r-,i;i,ou ~( rόν 
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3.4.2 Χώροι-τρόποι πpοκατασκιυής. 

Οι ελαφρές προκατασκευές λόγω του 

μικρού τους βάρους . της σχετικής απλότητας των 

πρώτων υλών και της ευκολίας των υλικών δεν 

-χρειάζονται . στις περισσότερες περιπτώσεις 

ιδιαίτερα μεγάλους εργοστασιακούς χώρους 

Μικρές μονάδες ακόμα και οικογενειακού 

χαρακτήρα μπορούν σιγά-σιγά να ολοκληρώσουν 

μια ελαφριά προκατασκευή . Η γραμμή παραγωγής 

δεν απαιτει πλούσιο μηχανολογικό εξοπλισμό 

καθώς σε κάθε φάση λίγοι εργάτες με την 

επίβλεψη μηχανικών μπορούν να κατασκευάσουν 

τα επιμέρους στοιχεία ή την ολοκληρωμένη 

μορφή της προκατασκευής . Οι αποθηκευτικοί 

χώροι ορισμένων στοιχείων πρέπει να 

εξασφαλίζουν κάποιες προδιαγραφές για την 

προστασία τους από τα καιρικά φαινόμενα και 

άλλες καταστροφές . 

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος παραγωγ~ς 

κατασκευής είναι σε μήτρες-καλούπια όπου στις 

περιπτώσεις που είναι εφικτό εγχύνονται τα 

υλικά μέχρι της ξηράνσεως τους . Σε άλλες 

περιπτώσεις τα υλικά τεμαχίζονται ή 

συμπιέζονται ανάλογα με το είδος τους . 
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3.4.3 Εδραση. 

Η έδραση των ολοκληρωμένων 

προκατασκευών γίνεταL συνήθως σε βάση από 

οπλισμένο επί επιπέδων φερόντων οργανισμών 

πλάκες.ταράτσες κλπ . με την προϋπόθεση βέβαια 

να έχει γίνει στατικός υπολογισμός και 

μελέτη . Εaν το επιτρέπουν οι συνθήκες του 

εδάφους τότε μπορεί και με μια απλή εξυγίανση 

του εδάφους και με την διάστρωση αόπλου 

σκυροδέματος (γκρος μπετόν) να δημιουργήσουμε 

επιφάνεια έδρασης της ελαφριάς προκατασκευής . 

Στην περίπτωση πολύ ελαφράς προκατασκευής, 

κυρίως πρόχειρης μορφής,είναι δυνατή και η 

κατασκευή κτιστής βάσης,μικρού ύψους.κυρίως 

από τσιμεντόλιθους ή ογκότουβλα . 

3.-4.-4 Σύνδιση στοιχe(ων. 

Τα επιμέρους στοιχεία συνδεσμολογούνται 

11 μοντάρονται" είτε με εγκοπές-πατούρες όταν 

πρόκειται για τ-σιμεντένια ή κτιστά μέλη είτε με 

προεξέχοντες χαλύβδινες ράβδους οι οποίες 

ηλεκτροκολ~ούνται ή αρμολογούνται με ισχυρή 

τσ.ιμεντοκονία μεταξύ τ-ους . Τα ξύλινα μέρη 

καρφώνονται ti βιδώνονται με απλές 
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καρφοβελόνες ή βίδες του εμπορίου ενώ τα 

σιδερένια στοιχεία ηλεκτροσυγκολλούνται, βιδώ

νονται ή ηλώνονται.Τα δε πλαστικά και συνθετικά 

υλικά λόγω των μηχανικών ιδιοτήτων τους 

μπορούν να συγκολληθούν με ευχέρεια . 

3.4.5 Σφράγιση αρμών. 

Οι αρμοί που προκύπτουν καλύπτονται όταν 

είναι εσωτερικοί με κονιάματα ή πολυουρεθόνη 

ενώ οταν είναι εξωτερικοί σφραγίζονται με 

σύγχρονα συνθετικά ή πλαστικά υλικά.Το 

τσιμεντοκονίαμα αρμών για προκατασκευασμένα 

στοιχεία και ενδιάμεσα τεμάχια πρέπει να 

εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

-Τσιμέντο κατά DIN 1164 κατηγορίας 

αντοχής τουλάχιστον Ζ 350 F. 

-Περιεκτικότητα σε τσιμέντο τουλάχιστον 

400 kg για κάθε m3 συμπυκνωμένου κονιάματος . 

- Αδρανή , καθαρή ά μ μ ο ς ποικίλου κόκκου Ο 

έως 4 mm. 

Οι προδιαγραφές αυτές δεν εtναι 

υποχρεωτικό να τηρηθούν,εαν κύβοι ακμής 10 cm 

μετά από 28 ημέρες εμφανίσουν πρισματική 

αντοχή τουλάχιστον 150 kp/cm2. 
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3 . .-.δ Tp6noι μιτcιφοράς. 

Η μεταφορά όλων των παραγομένων 

προί:όντων γίνεται με βαρειά οχηματα (νταλίκες) 

τα οποία υπάρχουν εν αφθονία σήμερα . Ακόμη 

χρειάζεται ένα ανυψωτικό 

μηχάνημα (γερανός) για την 

αυτοκινούμενο 

τοποθέτηση της 

προκατασκευής στην οριστικής της θέση , όταν 

αυτό επιβάλλεται . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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4.1 rιατ(; 

4.1.1 nροtλtυση. 

Σε αντίθεση με την ελαφρά,η βαρειά 

προκατασκευή προήλθε από τις εταιρείες 

κατασκευών . οι οποίες, ωθούμενες προς την 

βιομηχανοποίηση των δραστηριοτήτων και των 

εργοταξίων τους, τελειοποίησαν κατασκευαστικές 

μεθόδους βασιζόμενες στα υλικά με 

τσιμέντο,κισηρόπλινθοι κ.ά. 

-4.1.2 Λ6γοι ύnαpξης. 

Ολα τα μεγάλα δομικά έργα και ειδικές 

εφαρμογές γίνονται μέσω της βαρειάς 

προκατασκευής. Κτίρια. γέφυρες, έργα u ποδο μ ής, 

συγκοινωνιακά έργα κ.ά είναι πεδία που βρίσκουν 

εφαρμογή οι βαρειές προκατασκευές . Τα 

πλεονεκτήματα 

προηγούμενα 

τα έχουμε 

κεφάλαια αλλά 

αναφέρει σε 

το βασικό 

πλεονέκτημα είναι της ταχύτητας περατώσεως 

πολύ μεγάλων δομικών έργων ή έργων υποδομής. 
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4. 2 n6τt, TtOU KCH nως; 

Για το πότε,που και πως ισχύουν οτι 

ανάφέραμε στην ελαφρά προκατασκευή με τις 

εξής προσθέσεις : στη γεφυροποιία ,στις υπόγειες 

κατασκευές σχεδόν αποκλειστικά χρησιμο-

ποιούνται μέσα βαρειάς προκατασκευής και εν 

μέρει στην οδοποιία . Στα υλικά θα μπορούσαμε να 

προσθέσουμε και το προεντεταμένο σκυρόδεμα . 

4.2.1 nροιντtταμtνο σκυρόδtμα. 

Σαν προένταση μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε την εκ προθέσεως φόρτιση μιας 

κατασκευής,προ της φορτίσεώς της από τα 

κανονικά της φορτία,με σκοπό να δώσουμε στην 

κατασκευή καλύτερες δυνατότητες για την 

παραλαβή των κανονικών της φορτίων . Με rην 

προένταση δημιουργούνται σημαντικές θλιπτικές 

τάσεις στις περιοχές του σκυροδέματος που 

αναμένεται η ανάπτυξη εφελκυστικών τάσεων, 

λόγω της καμπτικής καταπόνησης από τα 

κανονικά φορτία κατασκευής . Το προεντεταμένο 

σκυρόδεμα διαφέρει απο το οπλισμένο στο 

είδος, τον τρόπο και την διαδοχική σειρά επιβολής 

των τάσεων, καθώς και στον σκοπό για τον οποίο 
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τοποθετούνται οι χαλύβδινες ράβδοι . Στο 

προεντεταμένο σκυρόδεμα απαιτεtτaι η 

χρησιμοποίηση σκυροδέματος και χάλυβα 

υψηλότερης αντοχής σε σύγκριση με αυτά των 

οπλισμένων κατασκευών . 

4.3 Χώροι βαρcιάς nροκατασκcυι'iς. 

Λόγου του όγκου των στοιχείων που 

παρασκευάζονται απαιτούνται μεγάλοι 

βιομηχανικοί χώροι καθώς και πλούσιος 

μηχανολογικός εξοπλισμός οπως οικοδομικοί 

γερανοί, γερανογέφυρες ,σιλός κ..ά.Αλλά και στην 

περίπτωση που τα στοιχεία κατασκευάζονται στο 

εργοτάξιο απαιτείται εξαιρετικά πλούσιος 

μηχανολογικός εξοπλισμός . 

4 ... Μισα τιαρc~γωγι'iς βc~ρcιάς 

n ρ οκc~τ ciσκc υι'iς. 

4.4.1 Μtθοδοι nαρc~γωγι'iς. 

Σε όλες τις μεθόδους παραγωγής όλα τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά ακολουθούν μια 

συγκεκριμένη φορά ροής έτσι ώστε να 

συνδυάζονται μεταξύ τους για να καταλήγουν στο 
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τελικό στοιχείο . Πιο συγκεκριμένο , το τσιμέντο , τα 

αδρανή και το νερό ζυγίζονται και 

αναμιyνύονται , παράλληλα ο χάλυβας έχει κοπει , 

έχει προενταθεί εαv χρειάζεται . ο φορέας που θα 

αποτελέσει την μήτρα παραγωγης έχει 

προετοιμασθεί.έχει καθαρισθε( και όλα τα υλικά 

τοποθετούνται μαζί στο καλούπι για την 

κατασκευη του στοιχε(ου . Ακολουθεί η 

συμπύκνωση , η σκλήρυνση.η αφαίρεση των τύπων 

και τελικά η αποθtiκευση του στοιχείου . 

4.4.1.1 Μtθοδος nαραγωγτ'ίς ιντ6ς 

σταθιpών σιδηροτύnων. 

Αυτή διακρίνεται ανάλογα με την θέση των 

τύπων στις εξής περιπτώσεις : 

- Παραγωγη εvrός οριζοvr(ωv σιδηρσrύπωv, 

τοποθετημένων σε σειρά και παράλληλα . Η 

αφα(ρεση των έτοιμων στοιχείων επιτυγχάνεται 

με την αποσυναρμολόγηση των πλευρικών 

τμημάτων και την εν συνεχεία ανύψωση του 

στοιχείου.(σχ . 11) 
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σχ . 11 

Παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων 

εντός οριζοντίων σιδηροτύπων . 

Παραγωγή cvrός opt(ovτiω v 

αvατρεπομέvωv τύπωv. Μετά την διάστρωση του 

σκυροδέματος ,την δονητική συμπύκνωση και μια 

προκαταρκτική ωρίμανση σύντομης διάρκειας , 

αφαιρούνται τα πλευρικά τμήματα του 

σιδηροτύπου και τοποθετείται το ασφαλιστικ ό 

κάλυμμα . Στη συνέχεια ανατρέπεται ο τύπος δια 

περιστροφής περί μια ορισμένη ακμή , μέσω ιδίου 

συστήματος υδραυλικής ανατροπής ή με ανύψωση 

με τον γερανό . Ακολούθως ο σιδηρότυπος 
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αποτίθεται σε σχεδον κατακορυφη θέση σε 

βάθρο , όπου παραμένcι το στοιχείο ο δε 

σι δ ηρότυπος επαναφέρεται στην αρχικη του 

θέ σ η Οτ αν ολοκληρωθεί η ωριμανση του 

στοιχ εί ο υ αυτό μεταφέρεται στο χώρο 

αποθ ή κε υσής του . (σχ . 12) 
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σχ . 12 

Ανατρεπόμενος λJόμενος σιδηρότυπος . 
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- Παραγωγή εvrος καrακορύφωv rύπωv Με 

την μέθοδο αυτή οι τύποι δια τάσσονται 

κατακόρυφα ο ένας δίπλα στον ά λο 

σχηματίζοντας ετσι ενα ενιαίο συγκρότημα 

κυψελοειδούς μορφής . Μεταξύ των τύπων 

παραμένει κενός χώρος,ίσος περίπου προς το 

πάχος του στοιχείου ι εντός του οποίου 

τοποθετούνται οφιοειδώς οι σωληνωσεις 

κυκλοφορίας θερμού νερού ή λαδιού για την 

ταχεία ωρίμανση . Η αφαίρεση των στοιχείων 

επιτυγχάνεται με την απομάκρυνση των 

τοιχωμάτων με τον τρόπο της φυσαρμόνικας , 

οποτε και στοιχεία παραμένουν ελεύθερα για 

ανύψωση . (σχ . 13) . 
' 

σχ. 13 

Παραγωγή προκατασκευασμένων στοιχείων 

εντος κατακορύφων σιδηροτύπων . 
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- Παραγωγή με ολισθαivοvrες rύπσυς Αυτή 

βασίζεται στο σχηματισμό της περιβάλλουσας 

μορφής του στοιχείου με την ολίσθηση του 

σιδηροτύπου κατά μήκος του διαμήκους άξονα 

αυτού με ταυτόχρονη δόνηση με εξωτερικούς 

δονητές . 

Συνεχής παραγωγή καrά προοδευτικά 

. τμηματα.Κατά την μέθοδο αυτή η κατασκευή ενός 

στοιχείου συντελείται σε 6 περίπου διαδοχικά 

στάδια.Το φορείο με τον κενό σιδηρότυπο 

καθαρίζεται και αλείβεται με λάδι, μετά 

τοποθετούνται οι ηλεκτρικές καλωδιώσεις.οι 

σωλήνες.οι μονώσεις κλπ.Ακολούθως 

τοποθετείται ο σιδηρούς οπλισμός και στη 

συνέχεια γίνεται η διάστρωση του σκυροδέματος 

μέσω κινούμενου κάδου.διανομέα ή μεταφορικού 

ιμάντα.η δόνηση και η τελική επεξεργασία 

αντίστοιχα . Τελικά το φορείο με το σιδηρότυπο 

και το νωπό σκυρόδεμα εισέρχεται στον θάλαμο 

ωρίμανσης όπου και παραμένει από 3 έως 24 

ώρες.Αργότερα το φορείο με τον ανατρεπόμενο 

σιδηρότυπο και του έτοιμου στοιχείου βγαίνει 

κυλιόμενο επί σιδηροτροχιών από τον θάλαμο 

ωρίμανσης .Επί του φορειου γίνεται η 

αποσυναρμολόγηση του σιδηρότuποu και η 
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αφαίρεση του στοιχείου με ανατρο πή Τ α 

προκατασκευασμένα στοιχεία παραλαμβάν οντα ι 

από γερανό και αποθηκεύονται με τον 

προσανατολισμό που θα έχουν στο έργο . Ο 

σιδηρότυπος ετοιμάζεται από την αρχή και 

συνεχίζεται ο κύκλος . (σχ . 14) . 

σχ . 14 

Εργοστάσιο συνεχής παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων . 
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4.4.2 Μηχανiς παραγωγής

μηχανολογικ6ς tξοπλισμός. 

Ανάλογα με την ροή των υλικών 

διακρίνονται τα ακόλουθα τμήματα του 

εργοστασίου.τα οποία ειναι σχεδόν όμοια για 

όλες τις μεθόδους παραγωγής . 

- Συνεργείο σιδηρού οπλισμού, 

Μεταφορά του σκυροδέματος στους 

σιδηρότυnους, αυτή μπορεί να γίνεται με μικρά 

αυτοκινούμενα ανυψωτικά μηχανήματα, με 

ηλεκτροκίνητα βαγόνια (σχ . 15) ,με ειδικό 

κινούμενο διανομέα επί σιδηροτροχιών (σχ . 16),με 

ελαστικό μεταφορικό ιμάντα.με αντλίες 

σκυροδέματος-πρέσσες (σχ . 17) και αυτοκινού

μενες μπετονιέρες-βορέλες (σχ . 18). 

Η διάστρωσn γίνεται με την χρήση συνήθως 

φόρτισης από πάνω και έτσι επιτυγχάνεται και 

λείανση.Η δονητική συμπύκνωση επιτυγχάνεται 

με τα εξής μέσα.δονητές μάζης,επιφανειακούς 

δ ονητές μετά κανόvος,εξωτερικούς δονητές και 

δονητικές τράπεζες. 
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σχ 15 Ηλεκτροκίνητο όχημα μεταφορας 

σκυροδέματος . 

σχ . 16 

Κινούμενος διανομέας επι σιδηροτροχιών . 
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σχ . 17 

Αντλ ί α σκυροδέματος - π ρέσσα . 

ιιι 

Δί;ϊΟ'· ~~JU.~~~.:; ;,"/"'\ ' 11".J.τ(:"'(.1-=.. • • ' -· - - ... · ....ι.,.-• -~ ..... 

'~.ξ°r.;:): r;,.r ::·.: r ~ Jt '.: n6':""S μ €"':.:t 

'υόpόυ?.ι..ι:::ϋ 5 ·-8:ήu~-:::s 

~·J-τοuωούμΞ: •JC5 σι..σ.ι.ιιι..ιr :;)Ο:Ξ' 
•,..., ,, ~;:....,,... _ __ r.c=. ι',':'Ί6'r..:::. 
...,..#_:;:-_..';-1. ι, . 1 - ~ _ v 

σχ . 18 

Αυτοκινούμενη μπετονιέρα - βαρέλα . 
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Για την ταχεία ωριμανση του σκυροδέματος 

Χρησιμοποιείται κυρίως θερμική επεξεργασία με 

την βοήθεια ατμού, θερμού νερού.θερμού 

λαδιού.θερμού αέρα ή ηλεκτρικού ρεύματος , 

Τα ανυψωτικά μέσα του εργοστασίου 

παραγωγής διακρίνονται σε αυτοκινούμενους 

γερανούς επί ελαστικών τροχών ή ερπυστριιi.1 ν 

(τηλεσκοπικοί),γερανούς κινούμενους επί 

σιδηροτροχιών μορφής πυλώνος (γερανογέφυρες) 

και σε στρεφομενους γερανούς (οικοδομικοl 

πυργοyερανοί) . 

4 .4 .3 Εδρα.ση . 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην 

έ δ ραση των προκατασκευασμένων στοιχείων είναι 

η εξουδετέρωση των ανωμαλιών στις επιφανειες 

έδρασης, ετσι ωστε να αποφευχθούν 

συγκεντρώσεις τάσεων σε μεμονωμένες θέσεις 

επαφής . Πέραν τούτου πρέπει να εξετασθεί για 

κάθε είδος έδρασης αν και πως η έδραση πρέπει 

ν α είναι κεντρική,αν και πως μπορούν να 

καταστούν δυνατές κινήσεις στηρίξεων και αν και 

πως εκτός από την κάθετη αντίδραση στi)ριξης 
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~~~~~~~~~~~σε~λ.__1!.190 
μ πορούv να μεταβιβαστούν και οριζόντιες 

αντιδράσεις στήριξης . 

4.4.3.1 Ξηρή tδραση. 

Ξηρή έδραση επιτρέπεται μόνο σε "δομικά 

στοιχεία με μικρές διαστάσεις και ελάχιστες 

αντιδράσεις στήριξης" . [την κατηγορία αυτή 

ανήκουν με βάση την μέχρι σήμερα εμπειρία π . χ 

τεγίδες στέγης και οι πλάκες στέγης που 

στηρίζονται πάνω σε αυτές.πλάκες στέγης για 

την κατασκευή ολοκληρωμένων χώρων κ . ά . 

4.4.3.2 Ενδιάμtσtς στρώσcις. 

Οι ενδιάμεσες στρώσεις χρησιμοποιούνται 

για να εξουδετερώσουν ανωμαλιες των 

επιφανειών επαφής και με τον τρόπο αυτό να 

αποφευχθούν συσσωρεύσεις τάσεων και μερική 

φόρτιση επιφανείας ή αντίστοιχα για να 

επιτευχθεί κεντρική εφαρμογή του φορτίου ή 

σταθεροποίηση του σημείου εφαρμογής πολύ 

περισσότερο επίσης για να καταστήσουν δυνατή 

μια ορισμένη κινητικότητα . Σα ενδιάμεσες 

στρώσεις χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα υλικό : 
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- ΚοLνό χαρτόνL ή ΠLσσόχαρτο,καθως και 

κυματοεLδής ή πτυχωτό χ:ιρτόνL . 

- Πλάκες απο μαλακές ινες 

- Λωρίδες από ορυκτές ίνες . 

- Λωρίδες αφρώδους ελαστLκού . · 

- Λωρίδες πολυαιθι.λενίου . 

- Πλάκες αμLαντοτσLμέντου ή 

αντίστοLχα πλάκες Neobest 

- Πλάκες από σκλη::>ές ίνες,ξύλο . 

- Ελαστομερείς ενδιάμεσες στρωσεις ή 

αντίστοιχα εφέδρaνa . 

- Εφέδρανα απο μcλυβδο . 

4.4.3 .3 Εφίδρανα. 

Για την εnίλυση των προβλημάτων έδρασης 

έχουν εισαχθεί και στις κτιριακές κατασκευές 

ελαστομερικά εφέδρανα . Αυτά είναι ανθεκτικά σε 
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οξέα και βάσεις , πρεπει όμως να προφυλαχθούν 

από την ύγρανση με πετρέλαιο,λόδι,λίπος 

μέσα κα. βενζίνη . Ελαστομερικά διαλυτικά 

εφέδρανα 

παραλλαγές : 

προσφερονται σε πολυάριθμες 

- Ελαστομερικές ενδιάμεσες στρώσεις γιο 

καθαρά κατασκευαστικούς σκοπούς . 

-
- Μη οπλισμένα ελαστομερικά εφέδρανα 

για εφέδρανα με ασήμαντες καταπονήσεις 

και μόνο για κυρίως ήρεμη φόρτιση . 

- Εφέδρανα συναρμολόγησης, είναι 

οπλισμένα εφέδρ::ινα μιας στρώσης με 

ενιαίο ύψος κατασκευής 10 mm για 

μικρότερα φορτίο και παραμορφώσεις . 

- Οπλισμένα ελαστομερικά εφέδρανα 

σχεδόν για οσοδήποτε μεγάλη 

καταπόνηση . 

- Εφέδρανα ασφαλή σε ολίσθηση με 

επιφάνειες έδρασης ειδικής μορφής ή 

α v τ ί σ τ οι χα μ ε α γκ ύ ρ ι α για τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς 

αντίστασης σε ολίσθηση παράλληλο προς 
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το επίπεδο έδρασης . 

- Εφέδρανα με ειδικά αγκύρ ια η 

παρόμοια, τα οποία ενεργούν σαν εφέδρανα 

θλίψης - εφελκυσμού και μπορούν να 

αναλάβουν εφελκυστικές καταπονήσεις . 

- Εφέδρανα ιδιαίτερα ευκολοανaτρεπόμενα 

, εφέδρανα ολίσθησης, εφέδρανa με 

ιδιαίτερες διατάξεις καθοδήγησης και 

πλευρικά αμετάθετα (σταθερά) εφέδρανα . 

4.4.3.4 Απaιτούμtνο β<iθος tδρaσης. 

Τα προκατασκευασμένα στοιχε(α έχουν 

συχνά ελάχιστα βάθη έδρασης , έτσι ώστε να 

είναι δύσκολο να αγκυρώσει κανείς τον οπλισμό 

κανονικά ή αντίστοιχα να διαπεράσει σωστά με 

τον οπλισμό τις περιοχές έδρασης και να τις 

εξασφαλίσει από την θραύση . Το ελάχιστο βάθος 

έδρασης που προβλέπεται είναι : 

- Για πλάκες σε 5 εκ. 

- Για δοκούς σε 10 εκ. 
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df8L ~~~~~~~~~~~~σε~λ~9~4 
4.4.3.5 Κονσ6λcς και "nροιξοχίς 

tδpασης
11

• 

σχ . 19 

Κονσόλα έδρασης ΠΡΚ στοιχείου . 

Σαν κονσόλες θεωρούνται βραχείς πρόβολοι 

στους οποίους η απόσταση του φορτίου από την 

θέση πάκτωσης είναι μικρότερη από τοv εκεί 

μοχλοβραχίονα των εσωτερικών δυνάμεων . Η 

έδραση των δοκών σε κονσόλες όπως επίσης η 

έδραση πλακών ή σκαφοειδών πλακών σε δοκίδες 

, απαιτεί κατά κανόνα μια επιμέρους εγκοπή του 

κορμου διατομής και δημιουργείται ετσι μια 

"προεξοχή έδρασης'' · 
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....._1ι,.~-r==============~σε~λ49L5 

1 1 

1 

σχ . 20 

11 Προεξοχή έδρασης 11 ΠΡΚ στοιχείου . 

ι4.4.3.β Εξασφάλιση θίσης των 

ττροκατασκcυα.σμtνων στοιχι(ων. 

Τα μέτρα για την εξασφάλιση της θέσης 

στοιχείων δομικών έργων δικαιολογούνται αφενός 

από το ότι σε αντίθετη nερί,πτωση μπορούν να 

δημιουργηθούν μετατοπίσεις η ολισθήσεις λόγω 

καταναγκασμών ή δονήσεων, που με την συχνή 

επανάληψή τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

βαθμιαία ολίσθηση ενός στοιχείου από την 

στήριξή του ή αντίστοιχα σε ανατροπή του , 

αφετέρου επίσης και ·από το ότι αιφνιδιαστικά 

εμφανιζόμενες δυνάμεις (σεισμοί,εκρήξεις κ . ά . ) 

μπορούν να απειλήσουν την περίπτωση 

ανεπαρκούς εξασφάλισης θέσης στην ευστάθεια 
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της κατασκευής . Μέτρα συγκράτησης μπορε ί να 

είναι : 

- Βλήτρα τμήσης. 

- Αyκύρια . 

- Τροχιές αγκύρωσης . 

- Σταθεροποίηση θέσης με γειτονικά δομικά 

στοιχεία. 

- Σταθεροποίηση θέσης με οπλισμό και 

εγχυνομένο κονίαμα. 

Συγκολλήσεις και ανάλογα με τις 

περιστάσεις βίδες, καρφιά, κόλληση κ.ά . 

.4.4." Σύνδιση . 

.4."·-'·1 Σύνδιση τοιχώμα.τος και 

unοσ'Τuλω μd'Των. 

Ο κόμβος τοιχώματος πατώματος 

χρησιμεύει αφενός στην έδραση του πατώματος 

αφετέρου στην μετaβ(βαση των φορτ(ων των 
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τοιχωμάτων από τους ανώτερους ορόφους στο 

κατώτερο τοίχωμα.Η διατομή του τοιχώματος 

στην περιοχή του κόμβου οφείλει να είναι κατά το 

δυνατόν ομοιογενής δηλαδή ομοιόμορφης 

ακαμψίας για να αποφευχθεί τμηματική 

επιφανειακή φόρτιση και οι τάσεις διάρρηξης που 

προκύπτουν από αυτή . Αυτό απαιτεί μια κατά το 

δυνατό εκτεταμένη στρώση κονιάματος στη 

στtiριξη του πατώματος και ένα κονίαμα αρμού 

της ιδίας ποιότητας οπως του σκυροδέματος του 

πατώματος . Οι ενώσεις υποστηλωμάτων στη 

δομική προκατασκευή δεν χρειάζονται γενικά να 

είναι άκαμπτες ενώ η διαμόρφωση είναι επίσης 

δυνατη αποκλειστικά με ενισχυμένο εγκάρσιο 

οπλισμό. Οταν ο αρμός κλείνεται με ένεμα, τότε 

συνίσταται η χρησιμοποίηση ενός κονιάματος 

υψηλής στάθμης, το οποίο να μην παρουσιάζει 

κατά το δυνατό τάσεις για συστολή ξήρανσης και 

απόμειξη . 

4.4."4.2 Συμnλr,ρούμeνcς tκ των 

uστtρων διc~τομtς. 

Η εκ των υστέρων συμπλήρωση των 

διατομών με επιτόπιο σκυρόδεμα εμφαν(ζεται στη 

δομική προκατασκευή με διαφόρους τρόπους. 
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Συνηθέστερη είναι η συμπλήρωση καμπτόμενων 

φορέων με μια στρώση ή πλάκα επιτοπ[ου 

σκυροδέματος ι κύρια στην θλιπτική ζώνη ή με 

έγχυση επιτόπιου σκυροδέματος . 

-4.-4.-4.3 Αγκύρια,τροχιίς cιγκύρωσης, 

διaτιμν6μινα βλήτρα. 

Τα αγκύρια έχουν γίνει ένα πολύπλευρα 

χρησιμοποιούμενο μέσο στήριξης . Υπάρχουν 

διάφορα ε[δη και από διαφορετικό βασικό 

υλικό.Για την δομική προκατασκευή 

χρησιμοποιούνται κύρια επιψευδαργυρωμένα 

χαλύβδινα αγκύρια ή αντίστοιχα αγκύρια από 

ανοξείδωτο χάλυβα . Ανάλογα με την κατασκευή 

και τον τρόπο λειτουργίας τους διακρίνονται σε : 

- Διαρρηγνυόμενο αγκύριο ελεγχόμενο με 

δύναμη. 

- Διaρρηγνυόμενο αγκυριο ελεγχόμενο με 

την διαδρομή. 

_ Αγκύριο πρόσφυσης. 

- Αγκύριο από συνθετικό υλικό. 
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Οι rρσχιiς αγκύρωσης είναι επ(σης ένα νέο 

πολύπλευρο και ταυτόχρονα δοκιμασμένο μέσο 

στερέωσης . Υπάρχουν τροχιές αγκύρωσης με 

διαφορετικές μορφές και μεγέθη διατομής 

διαφορετικά μήκη ι με στοιχεία διαφορετικής 

υφής και διάταξης για την αγκύρωση στο 

σκυρόδεμα και από διαφορετικό υλικό 

(επιψευδαργυρωμένο ti ανοξείδωτο Χάλυβα) . Η 

δυνατότητα φόρτισης τέτοιων τροχιών 

αγκύρωσης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους 

ι από το είδος της μεταβιβαζομένης δύναμης 

(εφελκυσμός ι λQξός εφελκυσμός τέμνουσα 

δύναμη κάθετα στην τροχιά) από την 

καταπόνηση σε κάμψη των τροχιών αγκύρωσης 

μεταξύ των σημείων αγκύρωσής τους και από την 

φέρουσα ικανότητα του μεμονωμένου αyκυpίου, το 

οποίο με την σειρά του επηρεάζεται από την 

ποιότητα του σκυροδέματος ι τις αποστάσεις και 

τον οπλισμό . 

Ενα άλλο μέσο στερέωσης είναι το 

δcarεμvόμεvο βλήrρο ένα βλήτρο το οποίο 

προεξέχει από το σκυρόδεμα ι αποτελείται ως επί 

το πλείστον από χάλυβα κυκλικής διατομής και 

φορτίζεται από τέμνουσα δύναμη που ενεργε( 
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λίγο -πολύ κοντά στην άνω επιφάνεια του 

σκυροδέματος . Η αστοχία του διατεμνόμενου 

βλήτρου προκύπτει από ι κάμψη του βλήτρου μετά 

την υπέρβαση του ορίου διαρροής που 

συνοδεύεται συχνά από ίΌΠικές διαρρηξεις στην 

επιφάνεια του σκυροδέμcτος και διαχωρισμό του 

σώματος από το σκυρόδcμα ο οποίος επέρχεται 

με διαφόρους τρόπους σε συνάρτηση με τις 

αποστάσεις από τις παρειές. 

4.4.'4.<4 Σuνδtσιις μc κολλητικeς 

ουσfcς. 

Σε όλες τις κατασκευές σήμερα έχει 

εισαχθεί η τεχνική των συνδέσεων με κολλητικές 

ουσίες.Σαν κολλητικές ουσίες χρησιμοποιούνται 

κατά κύριο λόγο επωξειδικές ρητίνες μέσης και 

υψηλής ενέργειας , αποτελούμενες κύρια από 

ρητίνη και μέσα σκλήρυνσης . Είναι επίσης δυνατές 

κολλi]σεις με καθαρό τσιμεντοκονίαμa . Οσοv 

αφορά τον χρόνο προετο.μασίας οι ρητίνες είναι 

πολύ ευαίσθητες στη θερμοκρασία . Κάτω από τους 

50 C οι κολλt1σεις είναι δυνατές μονο με 

πρόσθετα μέτρα . 
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αi118ί'ι~~~~~~~~~~σ~cλ~.1~01 
-4.-4.4.5 Αλλtς δuνα.τότητcς cύνδtσης. 

Εκτός των προαναc.pερομένων συνδέσεων 

εμφανίζεται μια ολόκληρη σειρά άλλων 

συνδέσεων όπως : ακλόν ητc α γκύρια , α γκύρια με 

μονόπλευρη ενδοτικότητα , αγκύρια με ολόπλευρη 

ενδοτικότητα κ . ά . 

-4.-4.5 Τρόποι μιτα.φορ6.ς. 

-4.4.5.1 Δυνατ6τητcς μcτα.φορQς . 

Η μεταφορά των προκατασκευασμένων 

στοιχείων γίνεται δια θαλάσσης,σιδηροδρομικώς 

σε εξαιρετικές περιπτώσεις αεροπορικώς και 

συνηθως οδικώς.Η θαλάσσια μεταφορά παρόλο 

που δίνει το μ ικρότ ερ ο κόστος εφ αρμόζεται σε 

περιορισμένη κλίμακα εξαιτίας των πρόσθετων 

εξόδων φόρτωσης - εκφόρrωσης στα λιμάνια . Η 

σιδηροδρομικη μεταφορά δίνει υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις οικονομικές λύσεις ιδαίτερα για 

μεγάλες αποστάσεις αρκεί βέβαια να υπάρχει 

πυκνό και άρτια οργανωμένο σιδηροδρομικό 

δίκτυο.Η συνηθέστερη μεταφορά γίνεται οδικώς 

με μεγάλα και βαρειά ρυμουλκούμενα οχήματα 

(νταλίκες) . 
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mι111111iι~~~~~~~~__.σ~,λ~.1~02 
4 . 4 . 5 . 2 Μ ηχ αν~ ματ α α νυ ψ ώ σ c ως και 

συναρμολογ~σcως tντ6ς του 

ιργοταξlου. 

Η εκλογή . του κατάλληλου μηχανικού 

εξοπλισμού για την ανύψωση και συναρμολόγηση 

των στοιχείων εξαρτάται από τους εξής 

παράγοντες : 

- Από την μορφή και του σχήματος του 

προς συναρμολόγηση στοιχείου . 

- Από τις διαστάσεις του στοιχείου . 

- Από το βάρος του στοιχείου . 

- Από τις τοπικές εδαφολογικές συνθήκες , 

μεταξύ των οποtωv πρέπει να εξετάζονται οι 

δυνατότητες πρόσβασης προς το εργοτάξιο . 

Από 

κατασκευής . 

την εφαρμοζόμενη μέθοδο 

Τα περισσότερο χρησιμοποιούμενα 

ανυψωτικά μέσα είναι: οι αυτοκινούμενοι γερανοί 
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. . ........ ~ : _,, 

επί ελαστικών τροχών (τηλεσκοπικοί) , οι δομικο ί 

πuργογερανοί ( οικοδομικοί). 

4.5 Xpr'jσcις βαρcιάς προκcιτασκιur'jς. 

Οπως αναφέραμε παραπάνω τα πεδ ί α στα 

οποία εφαρμόζονται οι βαρειές προκατασκευές 

είναι ευρύ . Γιαυτό αξίζει να ασχοληθούμε 

συνοπτικά μόνο με τα κτιριακά έργα και τις 

γέφυρες . 

~.5.1 Κτιριcικtς κατασκcutς. 

. ~.6.1.1 θcμcλ(ωση κcιι βάση κτιρίων. 

Εχουμε θεμελίωση κατά παραδοσιακό τροπο 

και με προκατασκευασ_ μένα στοιχεία . 

4.δ.1.2 Φtρων οργανισμός. 

Οι βaσικοι τρόποι διαμόρφωσης του 

φέροντος οργανισμού είναι : με φέροντες τοίχους , 

συγκροτείται ως προς τα κατακόρυφα στοιχεία 

είτε από άοπλα τοιχοτεμάχια είτε από οπλισμένα 

τεμάχια μεγάλων διαστάσεων, με σκελετό , 

συντίθεται από προκατασκευασμένα γραμμικά 
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στοιχείο είτε από υποστηλώματα σε κατακόρυφη 

έννοια και δοκών σε οριζόντια είτε από σύνθετα 

στοιχεία μορφής πλαισίων , μικτός , διαμορ

φώνεται από φέροντα στοιχεία και των δυο 

προηγούμενων κατηγοριών με προκατα

σκευασμένες ολοκληρωμένες μονάδες , συγκρο

τείται δια παραθέσεως κατ'επ-έκταση ή καθ'ύψος 

τρισδιάστατων προκατασκευασμένων στοιχείων . 

4.5.1.3 Επιμtρους φtροντα ~μη 

στοιχι(α. 

Τοίχοι, εξωτερικοί και εσωτερικοί 

οπλισμένοι )..Ιεγάλων διαστάσεων από ένα μόνο 

υλικό ή περισσότερα και από άοπλα 

τοιχοτεμάχια. 

- Πατώματα , διακρίνονται σε εδραζόμενα 

επι δύο απέναντι πλευρών , επί των τεσσάρων 

πλευρών και επί τεσσάρων σημείων . Οι κυριότεροι 

τύποι είναι τα ολόσωμα με συμπαγείς 

πλάκες.πλάκες με νευρώσεις, πλάκες με κενά 

συνεχή εντός της μάζας τους , πλάκες με μορφή 

σχαρών και πλήρωση των κενών με ελαφρότερα 

υλικά και τέλος με πλάκες πτυχωτές ή με διπλή 

καμπυλότητα.Τα σύνθετα εκ δοκίδων συντιθέμενα 
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από προκατασκευασμένες δοκίδες οι οποίες 

τοποθετούμενες σε επαφή ή σε απόσταση μεταξύ 

τους πληρουμένων των κενών με ελαφρά 

στοιχεία που δημιουργούν την επιφάνεια των 

πατωμάτων . ;;"' ··• 

4.5.2 rtφυρeς. 

Χ ρ ησιμο π οιa~ύνται β aσ ικά δυο 'υλικά γ_ια την 

προκατασκευή των στοιχείων τους , το οπλισμένο 

σκυρόδεμα και. το προεντεταμένο . Ανάλογα με την 

θέση σκυροδέτησης διακρίνονται σε 

προκατασκευή επί ικριωμάτων , επί της όχθης , 

οπου η μεταφορά των προκατασκευασμένων 

στοιχείων γίνεται επί σιδηροτροχιών, με ιστούς , 

με γερανούς και με κινητό σιδηρά ικρίωμα με 

φορείο , και τέλος στο εργοστάσιο . Ανάλογα με 

την μορφή των προκατασκευασμένων γεφυρών 

διακρίνουμε σε , γέφυρες πλάκες , μεμονωμένοι 

δοκοί πλακοδοκοί και κιβωτοειδές 

διατομές . Ανάλογα με το ποσοστό προκατασκεuης 

διακρίνονται σε ,κατά μεμονωμένα τεμάχια , κατά 

μεγάλα τμήματα γεφυρών κατά ολόκληρα 

ζεύγματα και σε πλήρεις προκατασκευές . 
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Η συναρμολόγηση των γεφυρών γίνεται 

κατά πλάτος με ξηρούς αρμούς και ενδιάμεσες 

πλάκες προκατασκευασμένες ή χυνόμενες επί 

τόπου . Κατά μήκος με τα προς σύνδεση τεμάχια 

να, στηρίζονται επί ικριωμάτων υπό τους αρμούς , 

συγκρατούνται μέσω ιστών και συγκρατούνται με 

παραμένουσα προένταση. 

. ,.. . ,,. 
.• . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
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5.1 ruμncρ{ισμcιτα. 

Τα συμπεράσματα που εξάγονται απο την .. 
μελέτη που επιχειρήσαμε είναι ότι · η βaρειά 

προκατασκευή παραδοσιακής προέλευσης και η 

ελαφρά προκατασκευή με μεθόδους τυπικά 

βιομηχανικές θα συγχωνευτούν τελικά παίρνοντας 

η μlα από την άλλη τις ιδανικές λύσεις σε κάθε 

οικοδομικό πρόβλημα . Η μέθοδος της 

βιομηχανοποιήσεως του οικοδομικού τομέα ήρθε 

με σημαντική καθυστέρηση σχετικά με άλλους 

παραγωγικούς τομείς : οι παραδοσιακοί δεσμοί 

των εργατικtbν οργανώσεων και η εμμονή στην 

ιδιαίτερη εννοια της ακίνητης ιδιοκτησίας 

τελείως αντίθετη προς την έννοια του είδους 

κατανάλωσης , εnιβράδυναν κάθε ανανέωση στη 

βιομηχανική προπαραγωγική διαδικασ(α αυτού του 

κλάδου . Τα πρώτα βήματα αυτής της πορείας 

έγιναν με την μηχανοποίηση των εργοταξίων και 

την- ορθολογική οργάνωση της μελέτης η 

προκατασκευή υπό βιομηχανική έννοια ύστερα 

από πολλές προσπάθειες και σημαντικό 

πειράματα, έλαβε σημαντική ανάπτυξη στη 

Γαλλία αμέσως μετά τον πόλεμο και αμέσως μετά 

στην Σκανδιναβία και στις χώρες της ανατολικtiς 

Ευρώπης . Στις χώρες αυτές, οι μεγάλες εθνικές 
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ανάγκες , η μεγάλη δυνατότητα προγραμματισμού 

και η ανεπαρκής παραδοσιακή παραγωγή 

οφειλόμενη κυρίως στην έλλειψη εργατικών 

χεριών και στην μη εξειδ(κευσή τους 

δημιούργησαν τις αναγκαίες και επαρκείς 

συνθήκες για την μετατροπη των κατασκευών και 

την οργάνωση μεγάλων εργοστασίων παραγωγής . 

Με τις πρωτες εφαρμογές aποδείχθηκε ότι 

η οικοδομική προκατασκευή διπλασιάζει την 

παραγωγικότητα , που μπορεί να μετρηθεί σε 

κυβικά μέτρα κατασκευης ανά ώρα εργασίας , ότι 

η ποιότητα του οικοδομήματος βελτιώνεται και 

ελέγχεται σε κάθε λεπτομέρεια με την χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών μηχανών και 

συσκευών καταλλήλων και τελειοποιημένων , ότι 

με την προκατασκευή το κόστος των 

οικοδομημάτων γίνεται συμπιεστό όπως όλα τα 

μαζικής παραγωγής βιομηχανικά προϊόντα (όπως 

π.χ. το κόστος παραγωγής αυτοκινήτων) και έτσι 

η καλti οικία φθάνει στο επίπεδο της μαζικής 

κατανάλωσης . Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί 

ότι η τεχνική της προκατασκευής ενέχει και τον 

σημαντικό για τον άνθρωπο κίνδυνο της 

ομοιομορφίας , ο οποίος προέρχεται ακριβώς από 

τον βιομηχανικό τρόπο παραγωγής. 
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:··.,.Ττ······ .. r·1 .. αdΙΙΙ•L~~~~~~~~-σ'λ~110 
1. ΒΙΒΔΙΟCΡΑΦΙΑ. 

1. ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΚ.Α.ΤΑΣΚΕΥΗ . Κυπρ . Μnίρης 

Εκδοση Τ . Ε . Ε . 1973 

2 . ΒΕΤΟΝ KALENDER 1984 . Σειρά ειδικών 

θεμάτων . ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ H.Paschen . 

Εκδοση Μ . Γκιούρδας 1984 

3 . ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ KATAΣKEYEΣ . H . Schm i tt . 

Εκδοση Μ . Γκιούρδας 1980 

4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-V1έρος ΒΌΚυπρ . Μπίρης . 

Αθήνα 1978 

5. Δομικά Yλικά . R.Wendehoret 

Εκδοση Μ. Γκιούρδας 1981 

6. OIKOΔOMIKH . Neufert 

Εκδοση Μ . Γκιcύρδας 1981 

7. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Τομοι 3. 

+ Γρ.Φουρναράκου . Αθήνα 1986 
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~·L~~~~~~~~~~σ~tλ.~1~11 
8. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ ΑΠΟ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ . 

Στυλ . Πλαγιανάκου . Αθήνα 1985 
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\1ατ~ματα Δττό προκατασκιuασμtνα στοιχιΤα 
όπλισμtνοu μπιτόν 

· Α"οο"όσματα ό"ό DIN 10.CS, Παρ . 19 . Ι - lf .7 

/ 9. / ()ι'χnr'ιομrς ιί:rr\ .-ιψJκrι τασκr ι•nrτ,ιιtΊ·rι rτf'Ιι χrί n.'1 ί.ιcτ· 
μέvου μ;τrr(11• 

Γιό ο/Ι(οδομtς αίιrοu rou cίδοuς l(Q \ yιό rό !δια rό "ροιcαrασιccuα· 
σμtνα στοιχcία Ισχυουν ol "ροδιαyρα+tς yιό Δ"'όλοycς οlιcαδομtς 
(αί στοιχclα Δπό μπιτον tπ ί τό"ου rau lρyov tφόσο"' δtν όιcο\ουθοιiν 
t~αιρlσιις. • 
Ή τήρηση τών Κανονισμώ"' ιeατασιccυής τών 4 ΙS . 8 . 1, "ρtπcι νd'rvxcι 
Ιδια(rcρης προσοχής Φcροντα l(Q\ διcαμητα προιcατασιccυοσμtνο στοι• 
-j(C(α πρtπcι νό συνδcθοuν μcταζυ τοuς Ι(αι μt ό tnl τόπου μπcτόν διό 
•ou όπλ ι σμοu κατό r/ τοιον rροπο, ώστc και σt Δσuνήθη ιeαταπόνηση 
(ιeα θ(ζηση. πυρι<αtό, σcισμός) νό μήν χόσουν τήν συνοχή τους. 

1.9. '2 Γηικtς ιi.'1αι τJjπει ς σrl.ι :τςοκαrnπκtt·αrτμ/ι·n πrrιι χι ίι:ι 

Σrοιχt!α Δηό όπλισμtνο μηcτόν πρtncι νό πr~οl(αrασιccuόζονται σt 
tρyοστασιαιcοίις χώρους σuμφι..ινο μt § s ). 
Κατό rήv μtτρησή τους "ρtπcι νό ληφθοuν ιίπόψη ol δuσμcνclς σu-ν
θήιccς ποu uπόρχοvν ιcα rό τήν όποθήιccuση, μcταφορό ιcαl τοποθt· 
rηση. Έφόσον ή μcταφορό ιcαl τοποθtτηση y1νοντα1 μt τήν !πο· 
πτcιο clδιιcou "ροσι..ι"ιιcοu . rόrc όριιc( ιeατό τήν ιιαrασl(cυή rovς νό 
ληφθοuν u"ό η μόνον τό όποτcλtσμο τα τών ιίηολοyισμών 

Γ ι ό rlς δuσμcνtστcρcς ιcαταπονήσcις rών οτοιχcίι...ιν όπο rήν 011y· 
μή rής μcταφορός μtχρι rήν rο"οθtτησή τους οτήν rιλιιcή θtοη . tπι· 
rρtπcται νό μcιι.ιθcl ό οvντcλcοτής όσφαλc l ας ι· yιό Ι(Qμ η ιιαι <όμ· 

ψη μt ιcατό μήl(ος "Ιcση σt Ι'Μ - r .). 
Τό στοιχι(α "ου lποθοv σημαvτιιctς ~ tμ+ονc!ς ζημlcς tν ηρtπcι νό 
rοποθcτοuνται. Ό uπολοyισμός yιό τήν ηcρlnτι..ιση τής μcταφορός 
οvς δtν ι(ναι όποραlτητος, δταν rό μήιcος τους δtν uπιρGαlνtΙ ra 

(00 m Σt σταιχc Ια μt λιπτή διατομή Ι(α \ tnιμήιcη , πρt"cι νό yiνι1 
tνίσχuοη μt μία σιδcρόβιργα πόχοvς S mm τοuλόχιστον στήν ζι.Jνη 
θλiψcι..ις . 

Για νό t"ιτcvχθc ί ό,:~ιecτή πλόyια όντοχή r.:.ιν ηροιcατοσ<cuασμtν1.1ν 
στοιχcίι.Jν, πρtπιι όταν ή όναλοyiα μήκος / πλότος clναι μcyαλvτcρη 
Δ"ό 20 , νa tνισχvονται μt δuο ρόβδοvς όπλισμοu σt όπόσταση ΙJCτα· 
~iι rouς tντός rής ς1.1νης tφcλιcvσμοu . 

Ι.? .. 1 'F.ί.rίχιιrτrς διrιπrιίπrις 

Τό t~όχ ι:~τ ο πόχος !ρyοστασιαι<ό προκατασι<cvασμtνι...ιν στοιχclι.Jν 
tπιτρtπcτοι νό c/ναι Ι(ατό 2 cm μιιcρότcρο όηό τό όντ(στοιχο στοιχιΙα 
μ/ tnl rόποv μηιτόν όλλό δχι μιιcρότcρο όnό 4 cm . Τό nόχος τής nλό· 
•ας nατ1.1μόr1.1ν μt νcuρι...ισιις πρtncι νό c(ναι τοvλόχισrον S (m , 

Τό nόχος r~ς Ι!οηλης ηλόκας σt nατι.ιματα τύηοv οιασσtττος tnιrpt· 
πιται νο cf1ιαι 2.5 cm tφόσον δtν καrαnονηθοι>ν Ιδιαlrcρο κοl ι+όσον 
ο( όποστόσι ι ς τών νcuρώσιι.ιν δtν unιρβαlνουν τά 65 cm, τό δt μηc· 
rόν ι<αrασl(cu~ς τοuς clναι ίιψηλ~ς nοιότητος . 
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!Ο . ./ Sι;vf')ynσι'a -rryt11α1raσxrι•σ11μ;vr • 1v ιττnιν, ι·ι'ruv κ'1 ι' J 1 , , ι. ι:t 
το:τοv μ:11 ro1• 

Κα τό rόν vnολοy ι αμό rών αuμnληροuμtνι..111 μt tnl τόnοu μncτό διατομών τώ11 ατοιχι ι ι.ι11 αίιμφι.ινQ μt § 17 . Ι (ΟΙ 17 .S, βοαιζόμοατc ατή: 
αuνολιιcή διατομή <ΟΙ rό 1διο Ιαχιιιι yιό τά τtρμοτο τών tδράαct.ιν 
nou yιμιζονται μt tn l ranou μnιτόν nροunόθcαη c/ναι δτ ι ο/ δ νό · μc ι ς δ ι α μ αcι.ις nou /νιρyοiιν ατούς όρμοuς όντιμc ι.ιn l ζοντα~ ι όnλιαμό (Q τ.ό τ \ ς• ~ 17 s λ~ <αι / ] s s._,•α l ότι ό όpμός μtΤαζ U r ς ( U p ι~ς 
διατομής και τοu αuμn ηρι.ιματικοu μnιτον (QΤaαιecuόζcτο ι 6αο τό 
δuνατόν πιό άδρός . ' Η όαφόλιιο διατμήσcι.ις μnορι/ 11ό (ατaακc u α · 
ατcl <αl μt <ατόλληλcς μcταλλικtς αuνδtαcις . 
'Εόν <aταακcuαατοiιν /νδιόμcαο στοιχc!α όnό tnl τόnοu μntrόν ~ 
δλλο iιλι(ό στήν !δια διατομή τ~ν προιccιτασοι:cuααμt~ν στοιχc l ι..ιν 
τότc yιό τόν vπολοyιαμό τής σuvολιιcής διατομής nptncι νό ληφθci 
unόψη ή tλόχιστη όντοχή τοuς . 

19.5 Το:τοθέτηση rώ11 :τροχστσσκt:~·σσμiν(ι)ν στοιχι{ω. 
J.9 . .5 .l 'Εςσσφάλιση ,ιστά τήν rοποΟέτηση 
τ 11 nρoιca τοακcuοαμtνa Ο'ΤΟΙ χι /cι nρtπcι νό τοποθcτοι)vτο1 ιιατό t τοιον τρόπο ώστc όπό τήν Ο'ΤΙyμ/f τής ό11v~ώοcι..1ς μtχρι της τοn~ι: 
τήσcώς τοuς-ιστι.ι κal προσι..ιρι11ό-11ό ιcροτοι)ντοι μt όσt4λcια Ο'Τ'1'\ θt.,η τοvς όιcόμη <al σt πcρ/nτι..ιση μιyόλι.ιν ιcραδασμwν, ΧΙJρ/ς 11

; 

μnοροΟ11 νό ό11aπoδ<lyuplσou11 . 

19.J.2 'Υ .-τοστηρίyμσrσ 
Τά προ<cιτασκcuααμtνa στοιχι!a ίιnολοy ! ζονται ιeατό τtτο1011 Τρόπο 
ώΟΤ( ο( όnοστόσcις τώΙΙ VΠΟΟΤΙ)pιyμότι.ιν \Ιό μήν C(VQI μι(pόTCpt~ 
όnό 1 SO cm κal 100 cm. nοτwiιατcι μt διcαμnτο όnλισμό nptncι κατό. τήν τοnοθtτηση νό όντι. 
μcrι.ιπιστοuν σόν όμφιtρcιστcς δοιc~! . 

J 9 .. 5. ,J Briflnς έn~riσεως 
r ι ό τό tλόχιστο pόθος tδρδσcι.ις στή11 τcλιιcή θtση τοποθιτησι~ 
ΙσχίιοuΙΙ ol <α 11 6νcς yιό όνόλοya ο/ιcοδομικό στοιχc!a όnό tπ\ rόnov 
πcrόΙΙ . !τήΙΙ ncρ/nτι.ιση y c μlσματος τής ncριοχής tδρόσιι.ις μt μnι. 

μόν τό βόθος tδρόσcΙ.Jς ιcατό τή11 τοnοθtτηση πρtπcι 116 c!ν.01 τοuλ6· 
~ιcτ~ον ),S cm. Κότι.ι 6n6 τό σημclα tδρόσcΙ.Jς ronoθcτou11τa1 vnοατη. 
ρlyμaτα . • Τό βάθος tδρόσcι.ις τι:.ιν tνδιόμcαι.ιν δομιι<Ι.Jν στοιχιlw11 nptnιι 

11
6 clναι τοuλάχιστον 2.S cm. Η φtροντcς τοiχοuς tnιτρtncται vcl 

nαι<rΙ.Jθοιίν μόνον tνδιόμcαa στοιχc!ο χ~ρlς ~ιόκcνα. ποu ~ Δντο. 
χι'\ τοuς c(νaι rοuλόχιστον (αη μt tκclνη τw11 τοιχc..ι11 . 



19 .. ) . ./ . ~!riψμ; ι σ η r ιίι ν iιjrι ι ίσrωv κaί rι~11 • rτi θλίψη ιιατn:το
Ι'ΙJ1 •ι ιi1·ωv άιyμιίιν 

ό προι<ατασιccuασμcνα στο ι χc i α πρcπc1 νό πατοοjν στό σημclο tδρό. 
σcΙ..Jς πόνΙ..J σt σιμcντοιcον i ο ri σι μnιτόν . Αuτό δtν όπαιτctτaι +uσιι<ό 
y ι ό Τ ό CΙΙδ ι όμCΟQ στο ι χc ί α nατΙ..Jμότιων Ι(α ί στcyών rrή θtση ται) CO• 

νιόuοτος η τού μ πcτον μnοροuν νό χοησ ι μοποιηθοuν δλλα tζισ1.ιτ ι κό 
iι λ ι l(ό , tφοσον cριθούν κατάλληλα όπό δnοψη μcταβολισμοu, ι'\χομσ. 
νΙ..JσcΙ..Jς ιcα \ όσφόλc ι ας ΙCαΤ~ τ ς nuρΙCα fός . 

r ι ό τόν vπολοyισμό τών όρμών μt Ι(Ονlαμα Ι σχiιcι ή § 17 . 3 . ~ . Ή ΟVΙΙ· 
θcση τοu ιcον ι όματοι; ιcα \ τού ι;ncτόν πptncι νό όνταnοl(ρlνcτοι στlς 
§6 . 7 . Ι Ι(α \ 6 . S . 

0\ όρμο ι μcταξ u rών ΠpΟΙCΟΤαΟι<Cuασμtνι.ιν στοιχcιΙ..Jν Πptncι νό CI• 
ναι τοuΜχ ι στον 2 cm yιό νό clναι δuνατό rό tnιμcλημtνο ytμισμό rouς . 

0\ όριζόνrιοι όρμο \ clναι λcnτότcροι tφόσον Τό tnόνι.J στοιχtlο ΤΟ· 
ποθcτc l ται σt 111.ιπό ΙCονιαμο ώστc νό τηρηθοι)ν ol στόβμις τής μιλt · 
της . 

19.6 Χa9aκτηQισμι1ις 

nόνΙ..J στό ρ:~κοτοσκcuασμtνα στοιχctα πρtnιι νό iιnόρχοuν CUQ· 
νόyνΙ..Jστο τό στο ι χc l α τού tρyσστασ[οu ΙCα \ ή ήμιρομην(ο Ι(Οτο· 

σκcuής . r τ ο ι χctα τών i διΙ..Jν tζΙ..Jrcρικών διαστόσcι..ιν όλλό μt δια· 
φοριτικό 6πλισμό. ποιότητα μncτόν ιcλn . nρtncι νό χοραl(τηρ\ζοντοι 
διαφορcτ ι ιeό . 

Έπlση ς c { ναι όπαραιτητο νό όναyρόφονται οι όνoyl(atcς όδηylcς yιό 
τή μcτα+ορό τοuς . 

19.7 Πλάκις dρόφων, στέγrς καί σvyχρινόμνα στnιχεία μί 
;ιψ;καrnrικFυασμένα δομικι:i rττοιχεία 

19. 7. Ι Π ftJΙO χή έq:ngμnγής καί γε1· ικοί Κ αvονισμn/ 

Τό όναφιρόμcνα δομιl(ό στοιχclα tπιτρtπcται νό χρησιμοποιηθοι)ν 
t+όσον δtν όναφtριτοι ι<ότι όντ!θcτο (βλtnc § 19.7.S ι<α \ ntναιcα 26) 

σt ncριnτώσc ι ς νcκρών, σuμμιτριιcό κατανcμημtνι..ιν κινητών toP· 
τ ( ι..ιν ( ΟΙΝ 1055, φiιλλο )), 
σt rτcριrττώσιις όνιζόρτητι..ιν νcl(ρών +ορτlι..ιν ιcαl σt nιριrrτώ· 
σcις πιριμιτριιcών +ορτιι..ιν ιι..ις 7,5 kN (750 kρ) (η . χ . όχημότι..ιν 
Ι . Χ . ) 

όλλό δχι σt tρyοcrτόσια καl tρyαστήρια. 

r ι ό nοη.Jματο όnό nροκατασκcuασμtνα στοιχc!α Ισχuοuν οι στlς § 
19 7.2 lι..ις 19.7 9 όναφcρόμcνcς όnλοnοιησcις . Όδriylcς yιό τuno· 
nοιημtνcς ΙCατοσιccutς 1(01 tyιcόpσιcς σuνδt,,ιις rών ιrοιμι..ιν CT1'01• 

χc ι ι..ιν τής ~ 19.7 .S tπιrρtποuν rήν tιcλοyή πολλών tyι<όρσιΙ..Jν σuν· 
δcτ ι ιcών μtσι..ιν σt tζόρrηση όnό τό vψος τών κινητών φορτ i ι..ιν ι<οi 

10 σuστημα ιcατασκcuής τού πατώματος. 

ΣΙ nαrι...ιματα ιcτηρ i ι..ιν όπό προκατασιccvασμtνcς πλόιccς . τό πλότος 
nρtπc ι νό clνοι r t r oιo ~:.ιστr. σι ~ναν χώρο nou όριζcται όπό φtρον-cς 
. .1~aμnrouς r C'l i xouς νο μήν nροιιiιnτοuν rτcρισσότcροι όπό 2 όρμο ι 
Τ ο πλότος όμΙ..Jς αiιrο δtν nρtπcι να ζcrτcρνό τα 1.0 m. Μ ι ιcροrcρο 
π λό r η tn ιr ptnoνrαι σc ι- παλιcόν ι ο . πλο ruσ1<αλο ΙCλn 



/9 . ί J Πί. riΥε; :ιnτ1•1ιιrί τιιι1 · ιί.-τι ί :TQnΚrtrarτιc . rτrηιχf.ir:r 

Ένα nόr1..1μα nov όnorcλcirαι όnό lτοιμα στοιχc[α μncτόν , i σχvcι σόν 
φ/ο1..ιν δiσ<ος tφόσον στ ν τcλι<ή rou μ ορφή δημιοvρ y c i μία tn l
rτc δ η tn ι φόνcια •α ι ra tnι μ tροv~ στοι\: c iο rov σvνδcονrο ι σrαθcρό 
μιrα~u rovς ΟΙ όnαι•οvμ c ν cς δο~ ί δcς tφcλκuσμοu κοrοσκcvοζσνται 
μι σ i όcρο όnλισμ?ύ nov rοnσθcτσύντοι tyκαiρ1..1ς σrοuς όρμοuς μc · 
rα ζ u rών σταιχc ι ι...ιν γι ο νό όyκuρ1..1θοuν κοrόλληλο στήν ncριφtρcιο . 

Σ/ nλόκcς nοτι.Jμόrι...ιν ΠΟV tνcρyouν σόν όνrιανtμια tνός όpόφοu , δtν 
clναι όnαρο i rrιτη ή κατοσι<ruή δοκi51..1ν tφcλκvσμοu tφόσον τό μι'\· 
<ος rή ς rιλcuρός rou δ • σκοv c lναι rό nολιι 10 m <o i r ό μή κος τής μc· 
yόλης nλcuρός rό noλv 1 1/2 φορα μcyoλύrcpo από τό μήι<ος τής μι· 
<ρι'\ς rιλcuρός <ο ι tφόσον ό δlσΙCος τής πλάκας tζοnλ ί ζcrαι ncριμι· 
rρικό μt σ ι δcρα nσu μnοοο ύ ν νό όνrιμcτι...ιniζοuν δuνόμcι ς tφcλκu· 
σuou r~ς rό ζcι.Jς rών )0 ~Ν ( ) Μρ) n '( . δ uο οόι3δο u ς μt δι-:\μc ρο 12 
mm ΟΙ όρμοι nou δ ιο ,,rαuρι...ινονrοι όrιό rοζο 'Ι δοκοvς nρcncι νό μορ· 

φ1..19ούν σu • J .. ι.Jνα μt ~ 19 • . tφοσον ~ rι'\σrι διαrμ rι σcι.Jς μt σuμμc ρική 
κοτaνομη cίνuι στοvς όρμοuς μcyαλvrcpη όnό 0.1 MN/m 1 (Ιk ρ/ιm 1 ) . 

Δlσκοι nλακwν σt ι<τι')ρια Δnό nροκατασl(ιuασμtνις nλόκις 
το l χι.ιν και nατwμάτι.ιν 

[/ κrι'ιρια ΠΟU <ΟΙ QΟ ι<tvόζοντa ι όnό ΠρΟι<QΤQΟΚCvασμtνcς nλόκcς 
•οiχι...ιν <α i όροφών χι.Jρ!ς φtρονrα σι<cλc τ ό. nρtnr.ι ικτός όnό τόν 
<αΤό ν ~ 19 7 U όnοιτούμcνο όnλισμό τοι) δ l σι<?U . νό tζοnλ ι σrοuν 
<αί μt όnλιrη.ό nov ronoθcτouνraι σt ολc.-uς τοiις όρμοiις nou Pol· 
σκονrαι nόνι.J όnό φtpoνrcς ~ οκcιμnτοvς tσι..ιτcριιcοιίς ro l xouς. Ό 
όnλισμός αιίτός nρtncι να cxcι unολοyιστc[ yιό δuνόμtις tφcλ.cuσμοιί 
rοvλ~χιστον I S kN (l. S Μρ) 1(01 nptncι νό σuνιcθct μt τόν όn\ ι σμό 
rού δ ίσκοu cτuμφι..ινα μt ~ 13. ) κα ί ~ 18 . ~ . Ι κατό τtτοιον τρόnο. ώστc 
νό όντιμc 1..1rι ί ζcι δ uνόμcις tιt>cλκvσμού τοvλόχ ι?τον 1 S Ιι (l ,S Μρ) 

Οrαν λοy1..1 nροcξοχών ι<λn . c (νο ι δuσχcρής /\ rοnοθt•rιση c v θv ypaμ· 
μι..ιν ρόΡδ1..1ν, nρcncι νό yίνcι cίδική όνtιμtrώnιση. 

Όταν lνα nαr1..1μα . ια ρa~na 1) nαρομοιο δομιΙCό στοιχc i ο μορΦ1..1· 
ν crαι όnό nροι<αrασι< C uCΙ σ μtνa στοι'(CIΟ nou ΤΟ!1Οθcrοuνται τό ινο 
δ ιnλα στό όλλο. nρίn c ι νό ληφθιl πρόνοια ι:.Jστc στοvς όρμο u ς nοιί 
nρoι< unrouν όnο ι'- ι ~φοριτιl(ή φόρτιση tών lτaιμι..ιν στοιχc ί 1..1ν , νό 

· ν n;iaκunrouν δ ι aφοριτιι<ό βtλη Ι(όμψcι...ις . Χc....ιρ i ς ύnολοyισμό μnο· 
ρcί νό όντ ι ι τι..ιnιστcl ή ίy•((~ρσιa ι<οτaνομή τών ι<ινητών φορτ i ι...ιν 
ι όσον Ι ι<ονοnοιη!:Ιοuν ol ίλόχιστcc όπσιrήσcις rού nίνοι<ο 26 .. ΤΔ 
όnαραι r ra <α raσκcvαστ ι κό μtτρa μπορούν νό όντ ι ι<ατασταθούν 
μ ι nιο δραστήρια οnι...ις n .x . ιν όντ ί 111 . 
ίrις σuν θc ι ς nιριnr ι...ισιις . μcτaβiβaση τών tyκόρσ ι c....ιν δuνό ιι cι...ιν 
ΟΤQί,ζ όρμο v ς , ntρo όnό rην όνΤn)'ή τού μπιτόν σt Ιφcλκuσμό ιpλ . 
17 2 1) nα tncι νό όnοδcικν u cτσι . κaί στ l ς ncριnτώσcις α ίι rtς τό φορ· 
r i α λαμΟόνονται ύnοψη στ ι ς δvσχcρtστcρcς θtccις . Η naτc....ιμaτο 
"Ov unoλoyi ζoνraι yιι'Ι σuμμι ρικο κοτονcμημtνα κινηrό φορτ ί α . nρt· 
nιι να όn οδc ιχ θc i ή t yκα ρσια σύνδcση ytό μlο κοτό μήκος τt.:ιν όρμών 
/νcpyouσa tyι<όpσ ι ο δ uν α μη ΟΤό μtycθος τού Ι( ιν ητού φορr ίοu MOV 

lνcpy cl σt nλότος Ο. S m . Ή σι.ινtχιση τής "οριlας τ ς δuνι'\μcι.ις αiι· 
' ς σ ό ycιr ον ι l(ό δο μι <ό στοιχcta δtν nptncι νό όnοδcιχθcί. Μόνο 
σί ncρ1nrι..ισ η nλαι<οδοκών noiι ό όρμός Ορισκcraι στό nό:ι:ος rή ς 
n~ό κας nαtπ~ι νό tλt γχ c τa ι ~αν ή ροnή nροβόλοu nou δημιοvρyc ίr αι 
?"ο τήν δύναμη τών όρμών στήν nλόκο uncpβaiνcι rήν ροnή ~ού 
vnaρχc ι κaτό r ήν nλήρη φόρτιση. 
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....ιΜΙΙL _________ !ΙJιι.Ισcλ~116 
!ι ΠpO<OTQOl( C UQO\jtva σΤΟΙχC(Q ΠΟU δtν c(νaΙ Cuστaθή δτaν •ορτ ί-
ζονται 6σuμμ c τρα . tγκόρσ ι α σuνδcση npincι νό ι lν αι δl(aμnτη. 

ι')I σuντcμοι χapαιι τη ρισμοι ι ιι.Jς ν TOU nινακα 2~ σuμ.Ι.JνQ μt t ν 
δpασΤΙΛοτηrό rovς y1ό rήν tγ<όρσια κατανομή σημα l νοuΥ' 

1 Έyιιοntς βόθοuς τοuλόχιστον 2 cm στό nλόγ ι α τών όpμών rών σ1'οι· 
;ι.c11.ιν σuμφι..ινο μt Ε lιcόν ο 41 , oi όnο(cς ycμίζονται βόσc1 τών ~ 6] 1 
μ/ μn c όν τοuλόχιο ον ιιοτηyοp l ος β 1 S. ι:...στc νό yiνcι μcrοQίβοση τών 

t ιιaρσ ι ι..ιν δuνό μ c1.ιν όιιόμη ι<οι χ1.ιρiς τη ν όnοίrηση npοσ•vοc ι..ι ς 
rού μncτον στό npo<araσ<cuασμtνa cποιχciο . 

[t p~ 2.7 5 lι.N/m 1 ( ~75 kp/m 1
) nptncΙ νό ylνcται πόντο ncpιμcτpιι(ή 

όyι<upι.Jση 

• !cm 

Πaρόδcιγμa όρμού μcτaξύ προκaraσκcuaσμtνι..ιν σrοιχc ί ι..ιν 

11 Ό tγl(όρσ ιο ς όn~ισμός σuμφ1.ινα μt § 20.1.6.) .), nρtnιι \/Q τοnο· 
θcτc ί rα ι σt μια στρ1.ιση όnό tn l rόnou μncτόν /λόχιστοu nόχοuς '4 cm 
(n χ οnι..ις στην Ε lιc όνα Ηα) ~ νό γ(νcτοι μόρφ1.ιση δnι..ις τής Εlκ . Hb . 

/y•όρο ιο ς 
όn λιομός 

οrρ.:.οrι 
~~ c rό ν 

~~~~~m;;;~] 
λ( 

bl 

Πaρaδcίγμara γιa rήν τοποθέτηση τού tγκόρσιοu όπλισμοσ 

111 Ο Ιyιcόρσ•ος όnλισμός σuμφι..ινa μt ~ 20.Ι .. 6.3 , 1 .. tντός τοu tni 
τonou μncτόν κατό * ι 3.2 nρcncι νό τοnοθcτηθc! δσο τό δuνarόν χο· 
μηλώτcρα (βλtnc Ε l ιςόνα '43α) . 

tnl rόnov μncrόν 

al 
όnλιομός 

tnl rόnov μnc τόν 

bl 

Ι Υ Έyοcορσιcς νcuρώσcις κατό § 21.2.2.3 cττήν ncρlnτι..ιση cι •ιητών 
φορτ l ι...ιν ί!νι..ι τών 3,5 kN/m J (JSO kρ/m 1) nρtπcι νό uπολοyiζονται στό 
μcycθος ι<αi τό !διο πcpinou i.ίψος μt τις κατό μ~ιcος νcuρώσcις . 

ν ΟΠ(,,Jς IV , όλλό σt όνο(yμaτα 4νι..ι rών '4 m πόντο τοuλόχιστον 1 ty
ιιόρσ1α νcιίρι..ιση. 
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nινακας 26 : Έγκόρσια σύνδcση προκατασκcυασμίνων στοιχc !ων 

Ι 2 /3 1 4 5 

Ε!δος πατώματος κυρ!ι..ις νικρa κινητa φορτία κυρίως νιιφa 
ιcαl δχι ιcuρίως 
νιιcρa κινητά 
φορτ!α 

ρ ~ 350 kp/m1 Ι) Ρ ~ 500 kp/m1 ρ ~ 1000 kp/rn1 p • όπcριόριστο 
ΙJ-5 kN/rn1) 15 .0kN/rn1) 110.0 kN/rn1Ι 

δχι σt tρyοστόσια και σt σuνcρ· δχ1 σt tργοστό· και σί μιγόλα 
καl συνcργcΤα γcΤα καl σια βαριδς tργοστόσ ι α 

βιοrcχν(ις βιομηχαν!ας κα ι συνcργc!a 
~ . 

Ι πuκνό τοποθετημένα 1 11 μόνο μt arτόδcιζη 
~τοιμα στοιχcΤα δλων 

τών c(δών tκτός όπό 

nλόκcς μt νcυρώσcις 

2 fτοιμις nλόκcς μt στα· - 111 
rικώς σuνcρyaζόμcνη 111 111 111 μόνο μt σuνcχή 
στρώση μrτcτόν (§19.7.6) tγκόρσιο 

όrτλισμό 

J rτλόκcς μt νcυρώσcις IV 1ν δtν tπιτρtπcται 
μt πλήρη ~ μcρική 
προκατασκcυή ~ μt 

στaτικώς συνcργaζό· 
μcνa tνδιόμcσα δομι· 
κά στοιχcΤα ι<al πλό· 
κcς μt νιυρώσcις 
κατά § 21.2. 1. -

4 δοκιδι..ιτtς πλόκις όπό ν ν δtν tπιτρtπιτaι 
πλήρη ~ μcρική rτροκα· 
τασκcυή δοκών, σt όnο· 

στόσcις 1,25 m κal όδρaνή 
cνδ ι όμισα δομ . στοιχ ε ί α 

5 δοι<ιδι..ιτό rτaτώμaτa κανένα μ lτρο clrταρa(τητο, Cι<Τός Τ ς όrτοδι(ζcως δτι ή Πλαι<α Cνtργt! 
α ) μ c δοκίδcς ό πό tπ l τόπου σaν δ ίσκος ι<a l δτι fχcι σuνδtθtί μt τις δοκ ! δcς ι τσι, ώση νό όντιμcτωrτl· 

μπcτόν κal cτοιμcς πλόκcς σcι τ l ς τόσcις κόμψcως κa ί διaτμήσcι..ις 
b) μc πλήρη η μcρική προκa· 

τασκcuή δοι<ίδων ι<al πλά· 
κcς όπό tπι τόπου μπcτό..ι 

c) μt προκaτaσκcυaσμtνις 
δοκ!δcς κal rτλόκcς 

6 μcγόλa στοιχc i a κόθc cίδους Ισχύοuν ο! Κανονισμο ί γιό δομιι<a στοιχcra όπό μπετόν 

- χωρ ί ς tνίσχuση όπό στρώση 
μπετόν 

7 



σελ 1 Ιθ 

19. 1.6 Πryο>ιαraσκrι •ασμiι·ες :ιλάκες μ! στaτικ(ιj,.. σι•Υ~n . 
- , . d ιJ , ι ' • γα .πμενη πrr;ιruση ·' ε.-τι rό:ιου μ:τεrd-ν · 

• 

Τ ό nάχος r~ς στρι..ισης όrτό ίrτl rόnov μncτόν nρίιτcι νό clναι το λό 
.χι στον rσο μί τό rτόχας r~ς trοιμης rτλόιια ς ιιαl rό λιyότcρο 5 cm v οί 
lrοιμcς nλόιιcς clναι σvνήθι..ις rτλάτοvς /,5 m.·H /rτιφόνcιό rouς nρίrτcι 
να c 1 11 aι όόρη Προκαrασιιcuασμίνcς n_λόκcς μί nλότος μικρότc 

0 όrτό 1 5 m /rτιτρίrτcται νό χρησιμοrτοιηθοuν ίφόσον rοιτοθcτηθcΙ στ~ν 
• στpι..ιση άnό lrτl rόrτou μrτcrόν ίyιιόρσιος όrιλισμός σuμφι..ινα μt § 

20. Ι .6.J. 

!t όμφι/ρcιστcς rτλόι<cς ό ι<uριος όrτλισμός rτρίrτcι νό βρlσκcται tντόι; 
r~ς nροl{αrασl{cvασμcνης nλόιιaι;. Ό ίyι<όρσιος όrτλισμός ronoθc. 
rciraι σvμφι..ινα μί ~ 20 1 6.J ιιal μrτορcl νό βρlσιιιrαι στήν ~ταιμη 
nλaιιa σιήν σrρι.ισ'l όrτο /,ιι rόrτov μrτιrόν . Όταν ό ίyιιόρσιος όnλι. 
σμος βρισ<crαι σrήν {rοιμη rτλόιια, ιτptιτcι νό σvνδcθcΙ σuμφι..ινα μt 
~ 18.J <οι 18 4 / , n χ μc tnι nλίον στήν στρώση όrτό μrτcτόν rοιτοθc. 
rημcνcς ραβόοuς Όraν ~ρiσκιται στήν στρώση όrτό tnl rόnou μncrόν 
rorc nρtncι ι<αι στήν ~rοιμη rτλόι<α νό rοnοθcτηθι/ lνας Ιλόχισrος /y. 
ιιόρσιος όrτλισμός σvμφι..ινα μt § 20.1.6.J,J, 

rc rcrpacpcισrcς nλόκcς ό κuριος όιτλισμός τής μιός ι<αrcuθuνσcι..ις 
rτρcrτcι να βpισκcraι στην ίrοιμ'l rτλόιια <al rής /Ιλλης ίνrος rοϋ /rτί 
rorτov μrτc τον . 

Σt rτλόκcς μιγόλης trτιφaνcιας μrτορcl ό όrτλισμός ιcai rών δυο <α· 
rcvθιίνσcι.ιν νά ronoθtτl)θti tντός rής ιrροιιατασκcvασμt νης rτλόιeας. 

Σc δrι άφορά rις rόσcις διaτμήσιc..ις βλtπc § 19.7.2, 

19. 7. 7 Δοκιδωrές πλάκες μέ χuι χωρίο; tΥdιάμισα &ομικd 
στοιχεία 

ΟΙ δοκιόι..ιrίς rτλόκcς κα rασκιvόζονται όπό rτλή~ς ~ ίν μtpcι rτpο
κα rασιιcvσσμινcς 6οκ ί6ις σt άrτόcταση 1,25 m μί ίνδιόμcσα δομικό 
στοιχciα ποu σrήν καrό μήιι ος κατcιίθvνcτη τ~ν 6οιι16ι..ιν δtν clναι 
φίροντα ~ άrτό rτλόκcς μη ιτόν χι.ιplς ίνδιόμcσο <ΤΤοιχιlα rτ.χ. drτό 
rτροιιατασκιuασμίνα στοιχciα rτοίι τοrτοθcτοι)νται rό ινο δlrτλα gτό 
δλλσ . 

Όταν ο! δοκίόcς φοpτlζονται στlι; tδρόσcις μί τοiχοvς (t{αιpοΟντοι 
ol tλaφpol διαχL.JpιστιιιοΙ κστά DIN ~IOJ) ιιαl ή όπόσταcτη μιτα{ιί τοvς 
clναι μιιιpόrcρη όrτο 25 cm, τόr c rτρίrτcι νό γcμιστcl rό διόcττημο μι· 
ro<v rών δσκιδι.ιν στις tδρόσcις μί μrτcτόν . 

Δοι<Ιδις μt /rτόνι..ι ιτατοvpα lj μt διόιιcνα, rτpίrrcι κατά σvνίrτιια vd 
rταpαδlόσντσι μt rτλήpcις κcφαλtς tδpόσcι.ις ιιαl μcτα τήν rarτ~tτη· 
ση νό ycμlζονται στlς ίδpόσcις μί μrτcτόν, 

σελ. 118 



ΛΥΟΜΕΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Π.Δ. ΤΗΣ 29.8/ 11.9.1996 (ΦΕΚ 1032 Δ ') 

Κα θορισμός όρων και περιορισμός δόμηση ς για εγκατάσταση λυομένων 
κατοικιών με προκατασκευασμένα στοιχεfα 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παρ . 2), 14 και 17 του Ν .Δ ./τος της 17.7.1923 ιcΠερί σχε
δίων πόλεων κ.λπ.) (Α' 228), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν . 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 
του Ν . 2081/1992 (Α' 154) . 

3. Την 260/1995 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος. 

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικε ίων Ο.ΤΑ 

5. Την 326/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε : 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση λυομένων κατασκευών κατοικίας . με προκατασκευασμένα στοι
χεία σε γήπεδα ή οικόπεδα. σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν σε 
κάθε περιοχή, πλην των περιοχων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους , ιστορικών τόπων και παραδοσια- · 
κών οικισμών , καθώς και των περιοχών στις οποίες ισχύουν ειδικές διατάξεις προστασίας ή για 
τις οποίες ρητώς απαγορεύεται η εγκατάσταση λυομένων . 

Άρθρο 2 

1. α) Οι τύποι των παραπάνω λυομένων κατασκευών εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και είναι σύμφωνοι με τις εγκεκριμένες 
σχετικές προδιαγραφές. · - .... 

β) Οι τύποι λυομένων κατασκευών κατοικίας με προκατασκευασμένα στοιχεία, που έχουν 
εγκριθεί μέχρι 30.3.1984 (ημερομηνία εκδόσεως της 20-387/527 απόφασης του Γεν. Γραμματέα 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), επανεξετάζονται ως προς τις 
νέες προδιαγραφές και επανεγκρίνονται κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου . 

2. Για την έκδοση οικοδομικής αδείας εγκατάστασης λυόμενης κατασκευής κατοικ ίας με 
προκατασκευασμένα στοιχεία απαιτείται προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής 
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) ως προς τψ εναρμόνιση του τύπου της κατα 
σκευής με τον περιβάλλοντα χώρο και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής . 

Άρθρο 3 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το από 7.8.1967 Β . Δ ./γμα 
(Δ' 101) «Περί εγκαταστάσεως προς παραθερισμόν,, καθώς και το από 23 .9.1972 Β . Δ . /γμα (Δ' 
259) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 7.8.1967 Β . Δ./τος «Περί εγκαταστάσεως 
προς παραθερισμόν» . 

2. Οικοδομικές άδειες εγκατάστασης λυομένων κατασκευών κατοικίας, που έχουν εκδοθεί ή 
έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για 
την έκδοση της οικοδομικής αδείας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, 
εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των προγενεστέρων , του παρόντος διατάγματος 
διατάξεων. Μετά τη λήξη τους αναθεωρούνται βάσει των διατάξεων του παρόντος διατάγματος . 

3. Επιτρέπεται η επισκευή και συντήρηση των νομίμως υφισταμένων λυομένων κατασκευών 
μόνο για λόγους χρήσης και υγιεινής. 

Άρθρο 4 

Η ισχύ ς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 1996 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥ ΛΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΠΙΤΟΥΤΟΝ ΕΜΑΔΟΣ ( Σε αντικατάσταση σελ . 567 ) 567 
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Τόμος Α 1 Λυόμενα 

ΤΕΥΧΟΣ 223 - Ιανουόριος 1997 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ 
Δ/ΝΣΗ Ο.Π.Κ. 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
Αρ . Πρωτ . 20760/1592 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 66 
Αθήνα 25/ 10/96 

ΘΕΜΑ: Π. Δ/γμα περf ι<καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης για εγκατόστα
ση λυόμενων κατοικιών με προκατασκευασμένα στοιχείαιι 

Σχετ .: Το Π .Δ./γμα της 29.8.1996 - ΦΕΚ 1032/Δ/11-9-96 

Α. Μετό την έκδοση του ανωτέρω σχετικού Π . Δ. /τος με το οποίο καθοριζονται όροι και περιο
ρισμοί δόμησης για εγκατόσταση λυόμενων κατοικιών με προκατασκευασμένα στοιχεία, σας το 
διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας και σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω · 

Σύμφωνα με το Δ/γμα αυτό, καταργείται η δυνατότητα της εγκατάστασης - σε εκτός σχεδί
ου περιοχές - λυόμενων κατοικιών, για γήπεδα εμβαδού δύο στρεμμάτων . 

Ειδικότερα, το εν λόγω Π . Δ ./γμα προβλέπει τα παρακάτω : 

Άρθρο 1 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση λυόμενων κατοικιών σε γήπεδα ή οικόπεδα σύμφωνα με τους 
όρους και τους περιορισμούς δόμησης που ισχύουν σε κάθε περιοχή . εντός ή εκτός σχεδίου -
με εξαίρεση τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ιστορικοί 
τόποι ή περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές διαταξεις προστασίας η απαγορεύεται ρητά η 
εγκατάσταση λυομένων, καθώς και τους παραδοσιακούς οικισμούς . 

Άρθρο 2 

1 . α. Διατηρείται η διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα, σχετικά με την έγκριση τύπων λυόμε
νων κατοικιών με προκατ/σμένα στοιχεία, όπως διενεργείται από την κεντρική υπηρεσία τοu 
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΔΟΠΚ) προκειμένου να ελέγχεται το σύνολο των μελετών ως προς την τηρηση των 
ισχυόντων κανονισμών, όπως η χρήση ΝΕΑΚ σε συνδυασμό με τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες, 
ο κανονισμός παθητικής πυροπροστασίας και πυρασφάλειας, ο κανονισμός θερμομόνωσης, το 
κατασκευαστικό σύστημα κ.λπ ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ . 1α . 

β . Παράλληλα, όσοι τύποι λυόμενων κατοικιών έχουν εγκριθεί μέχρι τις 30.3.1984 επανεξετά
ζονται από τη ΔΟΠΚ ως προς τις νέες προδιαγραφές και επανεγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικα
σία της παρ. 1α, προ της εκδόσεως της σχετικής οικοδ. άδειας από τις Πολεοδομικές Αρχές. 

2. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας εγκατάστασης λυόμενης κατασκευής κατοικίας με 
nροκ~τ/σμένα στοιχεία, απαιτείται προηγ?ύμενη έγ~ριση της αρμόδιας ΕΠ~Ε για την εναρμ?νιση 
του τυπου της κατασκευής με τον περιβάλλοντα χωρο και τα μορφολογικα χαρακτηριστικα της 
περιοχής, διαδικασία η οποία ρητό αναφέρεται σε κάθε σχετική - εγκριτική του τύπου · 
Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ . 

Άρθρο 3 

1. Με την παρ. 1 του άρθρου αυτού, από ην έναρξη ισχύος του υπόψη Π.Δ ./τος (ΦΕΚ 
1032/Δ/11.9.96) καταργούνται αφενός το από 7.8.67 Β . Δ./γμα (Δ 101) ·Περί εγκαταστάσεων 
προς παραθερισμό, αφετέρου το από 23 . ~.72 Β . Δ. /γ_μα (Δ 259) - Περί τροπ?ποιήσεως και 
συμπληρώσεως του από 7.8.67 Β.Δ./τος - Περι εγκατ~στασε~ν προς παραθερισμο . 

2. Με την παρ . 2 τίθενται οι παρακάτω μεταβατικες διαταξεις: 
α) Οικοδομικές 'άδειες εγκατάστασης λυόμενων κα:rασκε~ών κατο~κίας που έχουν εκδοθεί 

nρο της δ~μοσίευσης του παρόντος Π .Δ .~γματος εκτελ~υνται οπως εκδοθηκαν , . . 
β) ~ιτησεις για οικοδομικές άδειες λυομενων ~ατοικιων. ·που ~έχρι την. δημοσιευση του π?ρο

vτος · εχουν υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομικη υπηρεσια, εκδιδονται βασει των προγενεστερων 
του παρό~ος διατάγματος διατάξεων . με τη .προϋπόθεση ?τι αuτ~ς συνοδεύονται με .τα . απαραίτη
τα ~οιχεια. (Εκτός άλλων, με την Αποφα?1Ί εγκ~ισης του τυπου συμψωνα με την οποια. εχει συντα
;<θει η με~τη . καθώς και με τα θεωeημενα σχεδι? που την συν?δευουν) .. Μετα την ληξη τους , οι 
οικοδομικες άδειες αναθεωρούνται βοσει των διαταξεων του παροντος διαταγματος. 

3. Με την παρ . 3, επιτρέπεται η ε~ισκευή και η σ.υvτήρηση των νομίμως υφιστάμενων λυόμε-
νων κα.τασκευών, μόνο για λόγους χρηι;n~ς και υγιειν~ς . . . . 

Β Υστερα από υποβληθέντα ερωτηματα, σχετικα με τον τροπο εγκρισης συμπληρωματικων 
μελετών π.χ. της θερμομόνωσης, της πυροπρο?1Όσία). του αντισε~σμικού ελέγχου με . ΝΕ~Κ 
ι<.λπ.' για τύπους λυόμενων κατοικιών που στερουνται τετοιων μελετων, σας πληροφορουμε οτι 
συτες εγκρίνονται από το ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Ο ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
Κ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Λυόμενα 'Αnόφ. 30137)72, 3'47.5)73, 11035)73 ιι:al Β.Δ . τ~ς 5. 12.1972 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Ε.11035)7.5.73 ΥΠΟΥΡΓΟΥ Δ.Ε. 

Περl τροποποιήσεως τnς./ ύπ' όριθ. Ε.3475) 8.2. t 973 όποφ6-
σεως ((περl καθορισμοG χρ~νοu Ισχύος όδειwν τινων έκ
διδομένων διά τήν έγκατάστασιν λυομένων οlκίσκων 
nρός παραθερισμόν)J. 

'Έχσvrες W 6Ψει: 
1) Τfι·ν ττ:αρά-yραφον 3 τού 6.:ρθρου 53 τού άπό 17 '/ οολίου 1923 Ν. Δ) τος 

<περί σχ-εδ(ων nόλεων κλπ.», ώς άντι:κ~'Οίάeη διά 1.ης πο:ι:χryράφου 2 τού ά~ 
θροu, 1 τοu ύπ' άριθ. 194) 1969 Ν. Δ)τος <περί τροπ01t'οιήσεως πολεοδομι·κών τιν(.)ν 
δια-τόt,εων» (Φ6Κ 103 Α '). 

2) Τήν ι:rn · άριθ. Ε. 39941)2287)_21.10.1~7-άπόφασιv ·ήμών <περί_ τρόπου lκ
δ6?εως οίκοδομι·κώv άδειώ~, κυρωθειαχν δια της παραyράφου 1 τοu άρθρου 2 
τοuώςavωvπ'άριθ.194)1969Ν.Δ)τος. _ . , 
. 3) Τή1· ύ1t' άριθ. Ε. 3475)8.2.1973 .&ττόφασιν ήιμων ~περι τροποποιησεως τής 
Uπ' d:ρι8 . • Ε. 30137) 21.1Ο.72 άποφάσεως περί κα&ρι.σμου χρόνου tσχύος άδειων 
τι'Υ(.)ν έχδιi>ομένων διά τήν €yκατάσταοιν ιλοομένων οl:κίσκων, πρός παραθερισμόν.; . 

4) Τό άπ6σπ~σμα ττ:ραικτικών συ~δριάσεως τοu 'Υποuρyικοϋ Συμ~οvλίου της 
26ης 'Απριλίοv έ.l. 

Ά ποψασ(ζο~εν: 

ΤροποποιοίJντες τή·ν ώς άνω ύπ' άριθ. ·Ε. 3475)8.2.1973 άπ6φασιν ήμών <περt 
τροποποιήσεως της ίm' άριθ .. Ε. 3{)137) 21.10.1972 άποφάσεως περί καfuριομοu 
χρό~,οο !σχύος άδειών τινωv eκδιδομένων διά_ τήν ιlyκατό.1σω"Ο':ν .λυομένων οικίσκων 
Τt~ς παραθερισμό\/:) παρατείναμεν ~μέχ•ρι της 31 ης Δ~·κεμ ~ρι<?V ~ 977 τόν χρό~ον 
Ισχυος τών ο!κοδομι·κών άδ'ειών, των έ·κδι.δομέvων μεχρι 1 "Κ αι της 8ης /.~αρτιοu 
J 973, κατά τάς δια:Μ;ε ι ς wϋ άπά 7.8.1967 ιΒ. Δ) τος (;τερι έyκατ~στάσεων πρός 
παραΟε.ρισμό~ (ΦΕΚ 101 Δ'), ικαί τοϋ άπό 5,-12.1972 όμο(ου τοιοuτου <περί. τρο
ποποιήσεως τού άπό 23.9-9. J Ο.1972 8 .. Δ. rnερι τρσποποιήσεως καί σu.μπληρωσεως 
τοQ άπό 7.8.1967 Β.Δ . (ττ:ερ~ €.yκατασ_:άσεων πρ~ nα~ερισμόν>, (ΦΕΚ 336 Δ'). 

Ή παρούσα δη:μοσιε~τω διά της 'Εφτwε.ρι.δος της ·Κ~ερvησεως. 

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ l1ΙΑΤΑΓΜΑ ·τΗΣ 5) 6.12.1972 

Περ} τροποποιήσεως τοu όπό 23 : 9) 9.10.1 ~72 Β. ll) τος nερι 
,·ροποποιήσεως καl συμnλnρωσεως του όπό 7.8.1967 Β. 
Ll) τος nερl έγκαταστάσεως πρός παραθερισμόν. (Φ.Ε.Κ. 
336 Δ ') 5) 6.12.1972) · 

"Αρ8ρcν 1. 

(Τ ~ ό άρθρ 4 τοϋ άπά 23.9)9.10.72 Β. Δ)τος ιπερί τροποποιή-
ροποποιειται τ · , έ. ) 

σεως τσV άπό 7.8.1967 Β. Δ)τος», δραάνωτ ρω · 

"Αρ8ρcν 2. 

. τού ττσ.ρόντος μέχρι τής 9ης Μαρτίου 1973 
Διά τάς άπά της_ δημο~.ιειχ:τε~α διατάξεις άδε!ας πρός έyκατάστασιν λυο

Χ~ρηyοομ-έ:νας κατά τας 'Τίpοισχ~ Λr ς ιών ύπό τών -έν λ6yctJ διατάξεων δριζομέ
μ~:νων ο!·κισκων, €φαρμόζοvrαι. κτl.Λ, 
νων ·καί τά d~κόλο~α : , _ , .' σεώ<; του πρός χορήyησιν τής άδείας ίmο-

α) ιο έ~,διαψειρόμε.νσς, δια της αι 'iολαίου έξ οδ νά άποδεικwεται δτι ήyό
~ό:λ.ιλει έπιπροσθέτως άντ(yρ~ν σιέuμκατάστασις τού λuομένοu ο!κίσκοο συντετα
ρασε. τ& Μαφος iφ' ού ζητειτσι ή ! 1972 η άvτίyραφον τίτλου περί της ·κατ· 
):'μένου ιμέχ.ρι καί της 8ης ~εκε.μ~ρό~~τος τοϋ έ-δάφους μέχρι τής αύτijς ήμερο
άλiλ,crν τρ?ποv άτισκτή<:εως ;ης κuρ:ά ύrιο6λrιθfϊ 'Τίpοούμψωνον τοιαύτης άyορ<Χς, 
μηνια-ς. Αντί σuμ~ολαι9υ δ~v_ατaι Δε ·κψ·~ρίου 1972, ε[ς περίπτωσιν δμως ταύ
συντεταγμένσν μέχρι της αuτης 1ς σuμ&όλαιον έκ τών ύστέρων έvτάς τριμήνου 
~ν δέσν νά ύπο&ληθή τό όeιστυκ c':ντος άλλως ή έκ~είσα άδεια άνακαλείται. 

ό τfjς ένάρξεως !σχύ~ του ;τ~ρ άποδ~uκνύοvτα ·κατά τά άινωτέρω τά lπl τοο 
β) Δι' ~καστσν αLτουντσ: ιχα 
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Έγκ. 30550) 72 (Ε.-40) 

έδάφοuς δικαιώμιr.ά τοu !διοκτήτην χορηyεϊται 'Τtcφά της αύτης &ττηρεσ(ας Πο
λεοδομίας άδεια δι' ~να μόνον .λυόμενον οlκίοκον. 

y) Ή κατά τήν περίmωσιν δ τοϋ άρθρου 1 τοϋ ά"Π'ό 7) 14.8.1967 Β. Δ) τος 
άπαιτουμένη κατά τάς διατάξεις της δασικfiς νομοθεσίας άδεια δίJναται νά nροσ· 
κομισθfi ίrπό τοϋ ένδιαψε.pq.J.έινου καί -μετά τήν ~κδοσιν της άδείας πρός -έyκατα
στασιν τού λυο~ένου οl•κίσκου, τrάντως ~l τrέραν του τ.ρψήνου άτιό της 9ης 
Μαρτί~υ 1973. Εν τrαρε.:λε.ύσει άτφάκτου της προθεσμίας ταυτης ή άδεια tyκα
τασ:άσεως τοϋ οlκίσκου άνακαλε.ί-ιαι. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝ.ΣΙΣ ΕJ)α 
'Αριθ. Πρωτ. Ε.30550)72 

'Εν 'Αθήναις τfi 21.10.1972 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ vn · ΑΡΙΘ. 40 

θίμα: Παρiχονται wλ~ρ(αι σχmκώς μt τάς tyl(cnαΟϊάοιις λuομίνων ο[ιc(σιcων. 

_ ; Ανακοινάιμεν _ύμίν, &τι εlς τό &π' _άριJJ. 259 τής 9ης Όκτοορ(ου 1972 φύλλον 
τη<;: Εψf)4Jε.ριδος της Κυ6ερνήσεως (τευχα; Δ '), έιδημοσ~(Α1η τό άπό 23 Σ.επτ~μ

,. ~ριοu 1972 Β. Δ)yμα <περl τpο'Π01tοι-ήσεως •κ.αί συμπληρώσεως του άπό 7.8.1967 
Β . Δ) :ος <περt έγκαταστάσεως nρός πcφαθερισμόν:.. _.., 

· Επί του περιεχομένου τών διατόt,εων τούτου, παρέχaμεν τάς άκολούθους 
όδηyίας, τάς bτrο(ας κρί..,,ο0μεν άτιαραιτήτους nρός άρσιν πάσης άμψι~ολίας περί 
τής έ'vνοίας αύτών: 

1. Κατ' άρχήν, διά τiίς nαρ. 1 τοϋ άρθροο 1 τούτου όρ(~οντο:ι τά €.λάχιστα 
ΟfΗα τοϋ έμοοδοϋ των οl-κοπέδων ~ yη_ττtδων, έψ' ών έπιτ.ρέπεται ή τοποθέτησις 
των λυομένων οικίσκων, εις τάς tν αύτ~ όριζομένας τέσοαρας περ ιπτώσε ις, fiΊοι: 

α) 'Εντός οικισμών, έχόντων έyκεκριμένον ρυμοτομ ι κ&ν σχέδιον, .μέ έλάχι
στα ορια άρτιότητος οlκcmέδων τά ύπό τών οlκείων εtδικών διατάξεων π~λεπό
μενα. Διευκρινίζεται ένταα:κχ. δτι έν τft τrε.ριπτώσει ταύτn ύπάyονται τόσον οι οί
κισμοί, οι ύφιστάμενοι νομtμως πρό τijς lσχύος τών δ ιατ'άξεων τοϋ ό:ττό 17.7.1923 
Ν. Δ) τος 4:Περl σχεδίων πόλεων κλπ.>, δι' οΟς lσχύο'υν ώς 'Πρός τήν άρτιότητα τών 
οικοπέδων, αι διατάξεις τοϋ 9:πό 15.6.1968 Β. Δ)τος 4:ΠΕρί καθορισ_μοϋ τών ορων 
1<αί περ ιορισμών δομήσεως τών οικ.01τέ.δων, τών κειμένων έντός των ·όρίι.>ν τών 
νομίμως ύφισταμένων πρά του ~:ους 1923 οικ ισμών, τών στερουμένων tyκεκpιμέ
νου ρυμοτομικοϋ σχε.δίοv:. (ΦΕΚ 111) Δ '), οοον καί οί οικ ισμοί οί όποιοι έ:χουν 
έyκε.-ιφψέ.νον ρuμοτομικόν σχέδιον, άλλά στε.ροuνται είδικών ορων δομήσεως καί 
δι' οQς tσχύει τό άπό 25.8.1969 Β. Δ) yμα c:πε.ρl · καΟΟριομοϋ τών ορων ·καί πε.ριο
ρισμων δομήσεως, τών οlκ01tέδων, τών •κεψένων έντός τών 6ρίων ά1<ισ;.ιών .(:y.,_&ν· 
των έyκε.'Κpψένον ρυμο:ομικόν σχέδιον.. (ΦΕΚ 164) Δ ' ), ώς συνεπληρώθη διά τοu 
άπό 3.4.1970 Β. Δ)τος οι:περl τροποποιήσεως τοϋ άτιό 25.8 .1569 Β. Δ)τος <περl 
Ι<α-θορισμοϋ των δρων και πε.ριοριαμών δομήσεως τών οlκ01tέδων, τών 1<εψένων 
έvτός των όρίων οικιομώv f:χόντων lyκεκ.ριιμένον ρυμοτaμtκόν σχέδιον> (ΦΕΚ 72Δ') 

β) 'Εντός ά-κισμοϋ άνεyνωρισμένου ώς θε.ρέτρου ~ χαρακτηριζομένου ώς θε.
ρέτρου δι' άποφάσε.ως τοϋ οι'Κείοu νομάρχου · καί, δι ' δν δέν lχουν ·και3οριοθη τά 
V..άχιστα δfιq άρτιότητος τών οι·κοπέδων, άτιαιτεϊται έλάχιστον t-μ~ο:δόν οίκοπέ
δοu χίλια ( .000) τετρ. ιμέτρα. 

_ Ή διά:αf.ις σϋτη άψο~ τάς ώς άνω 1tεριπτώσεις οtκισμών, ol όποϊοι στε
ροuνται tyκεκρψένου σχεδίου, ε{ναι όπωσδήποτε μετά τό ~τος 1923 "Καt δι' οΟς 
&έν lχονν καθορισθΤi ~ρια άρτιότητος τών οtκΟ'!Τέδων . 

y) Εις την κατηyορί.αν ταύτην ύπάyονται τά οtκόπε.δα τά 6ποία εύρίσκονται 
έvτός ζώνης (.500) 'ιlέτ.ρων κ~π. 'Ως πρός · τirν έvνοιαν τού περιεχομένου αύτής 
ούδεμία δuσκ.ολία έ,ρμηνείας πα.ρουσιάζεται, δι&τι αVτη ε{ναι σαφής. 

δ) 'Ωσαύτως ικο:i διά την τε.λευταίαν τrε.ρίmωσιν ούδεμlα άμφι~ολία yε.ννά
ται, δεδομένου δ~ι 'Τtερuλ~~άνει αϋτη τά yή'Τtε.δα, τά μή ύπαyόμενα εtς μlαν τών 
τφοηy~iνων α, ιβ καl. y mριτττώσεων ·καt {η' Ο: όρίζεται άρτιότης γηπέδου 
2.000μ2. 

~· Πεp<:ιτέρω aι διατόt,.εις τών τro:pa-yp~ωv 2, 3, 4 1καl 5 τοϋ άρθρου 1 ε!vαι 
σαφεις ·και δέν χρήζοον mραιτέpω διευιφινισεως τιονος . . , 

3. Διά της παρ. 1 του ά~ροu 2 ό_ρίζεται 6 τρόπος χαt σι προϋποθέσεις 'Και3 
aς δύναται ινά άτιαyορf.ύωνται πσrντελως αι έyκαταστό:σεις ~λυομένων ft νά ,καt)ο
ρί_ςωvται ό:τrοστάσεις, τούτων ά-τtό τοϋ άξονος των διεfΜ:>ν άρτηρ ιών .και τών έθνι
κων καt ιλοιοον όδC:Jν, μεγαλύτεραι τών διa τοϋ τταρό:~τος Δ) τος κ.αeοριζομlνων. 

Μέχρι δέ έ'κδόσεως τών &ττό της ώς άνω παρ. 1 του άρθρου 2 π~λεπομένων 
άποφάσεων, θά ισχύουν, ώς ρητώς όρ(ζε.τ~ι εις τήν παρ:.. 3 τοΟ tδίοu άρθρου. αι 
6άσει τών δια:τό:ξ.εων τών 'Tt.:xp. 1 καl 2 του άρθροu 2 του άτιά 7.8.1967 Β. Δ)τος 
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έκf>οθείσαι _άποφάσεις, μέχρι τής 6η·~οσιεύσεως τοϋ νέου Β. Δ) τος άπό 23.9.1972. 
Έφι.στ~ται tδιαιτi.ρως ιή τφοσοχ ύμών έ'ΤΤl τής 'διατάξεως της nαρ. 2 τοο άρ

θρου 2 τ~ 1κοινοποι.~ένοu νέου · . Δ)τος, . καθ' ~ν αt διατά'C,εις αύτης κατά 
ρητήν διατvττωσιν τοuτου < ... tχο~ν yεινvκ_ήν ισχύν ικοiJ' άπασαν τήν χC:ψο:ν, κα
το:ργουμένης 1Τάσης άμ.ης σχ~τ~κης εtδι·κης διατάξεως, €f.αψέσει των διατάξεων, 
δί, ών όρ{ζονται άττοστάσεις των λυομένων οt1κίσκων άπό του άξονος των δι.ε.θ'νών 
άρτηριών κλ1Τ . ... όδών μ.εγο~λ.ύτ.εραι τών διά τού ίtcφόντος S. Δ)τος καθοριζο
μένων>. 

ΟΟτω διά τής διατάξεως ταύτης καταργείται ·ή 'διάταξις τής nαρ. 11 τοο άρ
θρου 3 τοϋ άπό 23.2.1971 Β. Δ) τος mε.ρl άνο:eεωρήσεως τών ορων καί πε..ριορι
σμώ.ν δομήσεως των ζωνών δομήσεως έκατέ.ρω&ν τής 'Εθνι•κfις 'Οδού άπό Βου
λιαγμένης ,μέχρι Σουνίου> (ΦΕJΚ 53) Δ '), f\τ.ις όρίζει ώς ιλάχιστον δριον άρτ ιό
τητος οt·κοnέ~ διά τή~ τΟ'Ποθέτησι~ λυομlνων οlκ(<Jκων πεντακόσια (500) τε.τρ. 
μέτρα ικαt ισχuουν έψεξ1J.ς τά διά τοο νέου '8 . Δ) τος καθοριζόμενα l!λάχιστα ορια 
cφτ ιότητος, άνο3λόyως της 1κατηyορίας εις ~ν &ττάyεται έκάστη ;τ.ερ(mωσις. 'ΕνΥ 
άvτι.θέτως, σύμφωνα 1tpός τήν ρητήν έπίσης διάταξιν τοΟ ·κοιναποιουμένοu Β. Δ) τος 
ή διάταξις τοΟ έδαpίου α' της nαρ. 1 τής &ττ' άρι.θ. Ε.33209) 31 .8.1967 άποφά· 
σεως τοϋ Ύπουργοu Δημοσίων WΕ.ρyων, ώς τό ιδάψισν τοϋτο tτρο-τrοττοιήΕ1η 'Χαl 
συνεπληρώeη διά της τταρ. 1 τής ύπ' άρι.θ. Ε. 41104)24.10.1967 ό.μο(ας ή 6ρίζοιr 
σα άπόστασιν άπό τοϋ άξονος τής όδοϋ Βουλιαγμένης - Σουνίου έκατόν πεντή
κσντα (150) ~μέτρων, έξα~κολαβεί ισχύουσα. 

4. Ή διάταξις ToU αρe_pου 3 ε~ιναι σαψής ·και ούδεμία άμφι~ολlα γεννάται 
περί της άλη&ϋς έννο(ας αυτης. 

5. Α{ tκδοθησόμειναι μΕ.χρι τής 9ης Δεκεμ~ρίου ή,μέρα ένάρξεως ισχύος τοϋ 

νέου Δ) τος, οt·κοδσμικαt άδε ιαι 6ά ιχορηyοονται έ1Τt τfi ~άσει των διατάξεων τοο 
άπό 7.8.1967 Β. Δ) τος 1καl τών έρμηνευηκων αύτοϋ .έyκυκλίων. 

6. Διά τάς Μ>είας, τάς -έ·κδιδομένας ικα ά τόν μετα~τικόν χρόνον tσχύος 
εισέτι τοϋ ώς άνω άπά 7.8.1967 8. Δ)τος, ζ!,όχπι των διcrτάξεων αύτοϋ ύnεyράφη 
κ.αl άποστέλιλεται 'ΤΤρός δη·μοσtευσιν εις τήιν Έφημεpί.δα τfις ΚιΑ>.ερνήσεως f) ύit' 
άριθ. Ε. 30137) 21.10. 1972 άπόφσσις τοο Ύττοορyου, ητις κcχθορίζει ώς χρόνον 
ίσχύος αύ:ης τό ~έχρι τής 31 ης Δεκεμι!φίου 1973 χρονικόν διάστη-μ·:χ . Μετά τήν 
ήμερομηνίο:ν ταύτην οl·κοδομι• και άδειαι €κδοθείσαι u-πό τό κράτος των διατάξεων 
τΌϋ άπό 7.8.1967 ώς άνω Β . Δ) τος, nαύοvν ισχύοuσαι. 

'Ο χαθιt!Qισθείς διrΊ. της ί1:t' άQιθ. Ε. 3()137) 72 ιίJτοqιάσεως, χ1.:1ύνος ίσχ\10~. πα
ρετάθη διί.ι τιίιν ύιτ' άοιθ. 3.t75)73 χaL 11035)73 ώtοcrάσεωv μέχQ~ 31.12.1977 . 

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΑΘΗΝΩΝ 

'Εν 'Αθήναις τfi 2.9 .1967 
'λριθ. Π ρωτ. 37270 

θιμα: Αlτοvμινα δικαιολοyηηκά δι' fκδοσιν άδιίας λuομiνων ο!κ(σκων . 

.. Εχσντες ύπ' δψι·ν: 
1. Τάς διατΜ,ε.ις τοϋ άπό 7.8.1967 Β . Δ. (ΦΕΚ Δ 101)14.8.67) πε.ρt των 

έ)"κατςrστοοε·ων πρό'ς 'ΤΤa~ερι.σμόν. 
2. Τάς διατάξε ις τοϋ άρθρου 53 παρ. 1, 2 καί 3 τοΟ άπό 17.7.1923 Ν.Δ. 
3. τr,ν &π' άριθμόν Ε. 30633) ·16.8 .67 Δ) yήν (έyκύκ.λιος Νο 23) τοu κ. Ύπουρ-

γοο Δ. "'t:ρyων. _ ~ ιι 
Καθορίζομεν τά κάτωθι έπt τών άπαιmuμέ.νων διχαιολοyη.ηκων διά .. 1v 1:.κ-

δοσιν της σχεtτικiiς άδείας: 
α) Αtτησιν Ιδιοκτήτου τοο cοιτοομένοu τήν άδει.αν nρό·ς κατασκ.εuην έγκατα· 

οτό~σεCιJν ;τpοο~ρινfις μορφfις ιμονο.ρόφων 1κτισ.μάτων τύπου λ()())μένων οtκίοκων ~ 
παρε_μφε·ρ<Χ?ς τνττου. 

~) Δήλωσιν !Jδιοκιτήτου άναetσεως μελέτης καί έnι~λέψεως τώ.ν έρyασιών. 
γ) Δήιλωσιν άναλήψεως και .έπι~λέψεως των έρyα.σιών. 
δ) Τεχνι·κ~Ί·ν ~κθεσιν πε.ριγράφουσα τό εrδος ικαί τόν τρόπον κcrταοκευfiς., χρω-

ματιομο(. · 
ε) n ροΟπολοyισ.μόν κcrτά τά διαt'ειτο:yμένα: . 
στ) Σq.ι~όλαισν και πιστοποιηηκόν δν άποδηκvύεται ό έrν -τ4) άρθρ. 1 τοu 

ύπ' δψιν Δ) τος περl ιδ ιο κτήτου έξοχικοϋ οίκοπέδου καί ούχl διά τό έμ~αδόν 
κ.τ.τ. 
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ζ) Τοττοyραφικόν διάγραμμα ελς 3ττλοϋv καt ιτής 'Πέριξ αύτοϋ περιοχfiς tνα 
έξ αύτοϋ προκίmτη ή άκρι<bής Θέσις ·καl .ή άνεύρε.σις τού οί·καπέδοu διά τήν πε.ρ(
mωσ ιν έλέyχου &πο των 'Υπαλλή.λων τοu ί ραχpείου. 

'Επί τοϋ Τοπογραφ ικού θά άν<ryράφωνται σταθερά σημεία έί,αρτήσεως, ή 
άπ6σ rασ • ς άπό τήν πaρcnλίαν (άν ύπάρΧ!l πε.ρίmc.χJις) άπό mϋ aξωνος τών διε
&νων άρ ηρ ιών, τών έθνι κών, έπα.pχιο~κων, δημοτικών η κο ινοτ ι κών ώς καί αt 
άποστάσε ις τοϋ οίκ ίσκοο άπό. τά ιπέριξ δ.ρια ιτοϋ οίικοττέδοu. 

Τ ό τοποyραφι·Κόν θά φί,ρη τήν ύποyραχpήν τού &πευθύνοu μηχανιχοϋ καί τοο 
αιτουμένου τήν Ο:.δε ιαν ίδιοκτήτου. 

'Επί τοϋ ταποyραφι·κού Ε1' άναyράφωνται τά στοιχ·εία τά έπισημαίνοντα τό 
συμ1!>6λα ιον ίδιοκτησίας. 

η) Δ ιάγραμμα κατόψεως τών τριών κυρίων προσόψεων τοϋ οίκ ίσκου 'ίνα έξ 
αύτών τφοκ ύπτουν τό· έ.μ<!)(χδόν, αt διαστάσεις ·και ή ϋπcφξις άφοδεU"τη.ρίου. 'Επί 
τώ ν σχε.δ ίω ν τού ων θά "ΤΕ.pιy ράq:ε:αι και ό γεινησόμενος χρωματισμός π.χ. ~εράν
τα λε υκή , άνα-:-ολ ι κή όψις έλεφρως κυανή, Ι!>ορεί.α όψις λευκή κ.ο . κ. 

Ε ί ς ττερ ίmωσ ιν διαφωνίας τής _ύπη.ρωtας θά έ'Π ιφέρη δ ιορθώσεις δι' έρuθράς 
μολ~δι.δος μετά ύποyρο:φϊ;ς ·καί των λέξεων «.διωρθώθη ύττό τής ύπηιρεσίας» χω
ρίς νά έπ ιστρέφωνται τά έλαφρώς λωfuσμένα σχι<δια. 

e) Τομή, ίνα έ•κ ;ou ϋψους, οπερ ιμετρε'ίται άπό τό πέ.ριξ ~δαφος, νά φαt-
1 νη τ αι κα ί ό τρόπος έπι καλύψεως n.χ. στέγη δικλινής, μονοκλ ι vης κ.τ.τ. 

ι) ' Ο tδ : οκτήτης τταραλιακοϋ οlκΟ'Πέιδου ύποχρεοϋ αι νά προσκομίση άπόφα
σ ιν της άρμοδίας ύπηρεσ ίας κα€οριζούσης τό χειμαίριον κCιμα καί παραλίαν συμ
φώνως τ<;) Ν. 2344) 1940 (έ.ν ~ιyράφ~ η καί έ.ν άποσπάσματι). 

ια) Ό tδ ιοκτητης ύnοχρεουται ν?- ιτιροσκομίση τήν κατά τάς δ ιατάξε ι ς της 
δασ ι· κης νομοθεσίας τό ·έnιτρεπτόν της άνεyέρσεως τοϋ οικίσκου η ύλοτομίας 
κ.τ.τ. 

ιβ) 'Ο {·διοκτήτης ύποχρεοϋται εtς . τήν · καται!Jολήν των νομίμων φόρων. 
ιy) Δέν άπαιτε'ίται στατικός lλεyχος. Ή εύθύνη αϋ τη Ι!>αρύνει τόν μελετητήν 

καί έπιι!Jλέποντα μηχανικόν. 
ιδ) Δέν θά διενερyώντα ι αύτοψ ίαι άλλά ή εύθύνη θά Ι!>αρύνη τόν μηχανικόν . 

καί τόν αίτούμενον τήν άδειαν ίδ ι οκτήτην. 
ιε) 'Η δήλωσ ι ς τού ίδ ιοκτήτοu, ώς δ ιατυπώνεται κατωτέρω, τεθή<rεται διά 

σφραy"Cδος Ε.π ί τών έ·ντύπων της άδείας (δύο εtς άριθ.μόν διά τήν ύπηρεσ ίαν •καί 
1 ~v διά τόν tδ ι οκτήτην) κατά τήν στιγμήν τής παραδόσεως της άδε ίας ύτrογράψον
τ~ τοϋ lδ ιοκ-τήτου αύrοπροσώπως ·5 Uτrό τοϋ είδικώς έξοοσιοδοτηθέντος άντιπιχ>
σ~ποu τούτοο δι' ε.lοι· κης π.ρCις τουτο συμι!Jολα :οyραψικϊ;ς nράξεως (άναγραφο
μενων παρά τfi ύποyραφ(i τών στοιχείων τής σuμ~ολαιοyραφι·κης πραξεως έξου
σ ι~ο:ήσεως) 'καί μετά ταύτα θά nαραδ~δεται ή σχετική άδεια. 

ΥΠΗΡΕΣ IA ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Δ 1 ΕΥ θ ΥΝ Σ 1 Σ Ε3 
Άριθ. Π ρωτ. Ε . 355 

Έv 'Αθήναις τfi 12.1.1973 
ΕΓΚΥΚΛ ΙΟΣ Υ rΊ' ΑΡ 1 θ. 2 

θίμα: Παρίχονϊαι δδηγ(αι σχιτικώς μt τό άπό 5. 12.72 Β.Δ. uπιρl τροΠΟ'Ποιήσι~ τοu 
άττό 23)9 _ 9.ΙΟ.72 Β.Δ. ττιρl τροποποιήσιως κ.λ.ττ.11 πιρ! ίγκαταστάσιως λuο-
μένων ο!κ(σκων. 

1. α) 'Ανακοινοϋμεν ύjlίν οτι είς τό ύπ' άριθ. 336 τής 6ης Δε·κεμ~ρίου 1972 
φύλ·λον τής '[φημε.ρ ~δος της Κυ~ερνήσεως (τεϋχος Δ') έδημοσιεύθη τόι άπό 5.12. 
1972 Β. Δ)y.μα «περί τρο:ττΟ'Πο ιήσε':'ς τοϋ άπό 23)9-9 .10.1972 Β. Δ)τος «περl τρο
πο , ο ιή•σεως καl συμττ.ληρώσεω~ του άπ~ 7.8 .1967 Β ., Δ) τος «_περί , ty.κατο:σ~άο'εωv 
Τιf>?ς τιαρα€ερ ισμόν», τού όποιου τό •κειμενον τταρcrθετομεν εις το τέλος της πα-

Ρ<>υσης . - δ ' ξ ' ' ' ..ι.. ολ-· '"" ~) 'Επί τοϋ περ: εχομένου τωΎ ια:;α εων τοuτο~ τιαρεχομεν τας u.κ, \J\ioouς 
ό:?ηΎιας τάς 6ποίας κ.ρίνομεν άnαραιτητους τφός Ο:ρσ ιv πάσης άμφι<!>ολιας περt 
της ιέvνοίας αύτώv : , _ , , 

2. Κατ" άρχήν διά τοϋ aρθρσυ 1 του κο ινοποιουμενου κατωτερω, άπό 5.12 .72 
Β . Δ., όρίζεται νέα προθεσμία ένάρξεως tσχύος τών δια άξεωv τοu άτιό 23.9. 1972 
Β.Δ (ΦΕΚ 259) Δ ·) ή 9η Μ<;tρτ~ου 1973., Συνεπώς .~έχρι ·.κc;l της 8.ης Μαρτί_?U 
1973 αί έκδιδόμεναι α<>ειαι δ ια 1,!lν τ,οποθετησ ι ν λυομε.νων · οικι<;"κων θα χορηyοuν
τα ι iττ ί ϊfi Ι!>άοε ι τών διατάξεων τοο άπο 7.8.67 Β . Δ., (ΦΕΚ 101) Δ ) . 
_ 3. α) Διά τοΟ άρθρου, 2 τοϋ κο~νοττοιουμένοu Β . Δ. ό~ίζ~τα ι δτι, διά, τάς άπό 

της δηιμοσιεύσεως τούτου, ητοι άπό της 6.12. 1972 μέχρι και της 8ης Μαρτιοu 1973, 
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Λvόμενο 'Εγ1(. 3δδ) 73 (Ε.2) 

χορηyοομένας κατά τάς διατάξεις τοϋ άπό ·7 .8.1967 Β . Δ. ά~δε(ας πρός tγκατάστα
σ.ν λυομένων <Κκ ίοκων έφαρμόζονται έ·κτός τών &ττό τών διατάξεων τούτQu όρ1.
ζομέ.νων καί τά άκόλοvθσ.. tπ ιττροσθέτως: 

β) Πaς l.νδιαφερόμενος διά τήν χορήyησιν άδείaς πρός έyκατόχ:πασιν λυο
μένου οίκΌκου ύττοχρεούται νά &ττα!ιό~λ.n 'Π'ρόος τό άpμόδισν Πολεοδομιχόν Γρα
φείον δι' αlτήσεώς του ττλήν τών όριζομένων Μσει τών tσχυοuσών t)δη σχετιχών 
διατάί,εων καί άντίyραφον συμι!>ολαίου fι άντ(γραφον έτέροο τ(1'λοο, tf. ών wά άπο
δε 1 κ νυεται ψι .. ou: 05 ήy6ρασεν. fι δτι, ~ατ' ~ον τ~ον, τυγχάνει ~κύριος τοϋ 
r ηττε.δοu, έφ ου ζητε. ιται ή τοποθέτη-σ ις του λυομενου οtκι.σκοu. 

y) Τ ό ώς άνω συμι!>όλα ιον fι πaς ~τε.ρος τ(τλος κuριότη!ος, δέον άπσ.ρα~τή
-τως να ΕΧ!Ί συντσχθή καί μεταγραφf) ε.lς τά ~ι~λία μ-εταyραχ;>ών 11έχρι '1<αt της 
13ης Δεκεμι!>ρίοu 1972. (Σ.Σ. VΟρα άπαραιτήτως tyκύκ.λιον Ε.9, σελ. 575). 

δ) 'Α \ τί τοϋ ώς άνω συμι!>ολαίοu, δύναται νά &ττ~τι&ίi ~φωνον τοt.αύ
της ά7ορaς, συντε αι:,μένον . τό ~ύτερον -μέχρι της ο:υτης ώς άνω ~~-ερομη-
·ί ας. ητοι μέχρι καί της 8ης Δεκψ~ρ(οv 1972. Εlς την πε.ρlτττωσιν ταύτην εις τόν 
α ί τοCιντα χορηγείται ή σχε.ηκη άδεια ~άοει τοϋ ώς ε(ρηται ϊtpΟΟυμφώνοu ό:λ.λά 
οu:ος ύποχρεοϋται νά ύττο<!JΜη 16 όριστuκάν συμ~ιον έκ των ύστέρων, καl 
έv-ος πάντως τριμήνου πpοeε.αμ.ιας άπό της tνάρξεως ·tσχύος τού κοινcmοιοομένοu 
5.Δ., f)τοι μέχρ, κ αί της 5ης Μαρτίου 1973. 

ε.) 'Εν πc:ρ~ττ:ώσει μή Lrττ<χ',ολης τοϋ όρι.σηκοϋ συμΟΟλ.αίQu μετά των 11ιστο
ϊο , ητικών μεταγραφfi<;_ αύ ών _ ivτόος τής ώς άνω όριζομένης τφοθε.ο.μ!.ας ή έ)ςδο
θc.ίσα Ο:δε~α άνακαλει:αι, του τυχόν δέ τοποθ.ετη6έντος ~άσει ταύτης ιλυομένοu 
οίκ ι σκου θε.ωρουμέ.νου κατεδcrφ ι< :τέοv, ώς αύθαι.plτου. 

Περαιτέρω διά τοu έδαφίοι· β ' τοCι άρθρου 2 τοCι κoιVOiro tovμένou .νtοο Β.Δ. 
όρίζεται οτι : 

. 4. α) Είς .l καστσν αιτούντα ·κ_αί άποδ~ικ·ν~οντα. ~ατά τό: άνωτέf:ω τcχ' έπl τοϋ 
έδαφους δ .:καιωματά του, χορηyειται παρα της αυτης Πολεοδομικης Ύπηρε.σίaς 
άδεια διά τήν τοποθέτησιν ένΟς, μό:ιον ~~ένου .οtκίισκου, άνεξαρτήτως τοο. άρι
θt-tοU ιών τίτλων lδιοκτηο(ας έττι τοu ιδαψα>ς, τους &ποίους ~χει ~κα:στος τοuτων. 

J3) Οϋτω πρός έξασψάλ~σιν -τη~ 1 Υzιηρ~ί~ς ύμών δτι, δri'~· lττl τοο tχύτοϋ 
αί τοV\-τος δέν ~χει χορηyηθη παρα της αυτης Πολεοδομι•κης Υττηpεσlας έτtρα 
άδc:ια ττρός έ y κατάστα.οιν λ~μένοu, δέον οοως ~καστος αύτώv &ττ~n ύ.μίν ύ
ϊεύθuνον δήλωσιv σuντ~ταγμένην ~:ττί τοο ε'~ι·κοCι Οψea-Ύιιc:τ~ Χάf>'τ,?U 1 ο -δt>χ ι 
κατά τάς διατάξεις του Ν ; Δ . 105)Ί9?9 c:ττ.ε.ρι ά_:αμ rκης .ε~_τοο_δ • . 
η ~ε~αιοCιντος~ (ΦΕΚ 28) Α ) . Εις ταυrην, ό αtτων δέον νά δηλοι ρητως δτι ε 
6 1, ·όuα-τί του δέν έξε.δόeη έτέρα άδε.ια παρά της αύτής Πολεοδομι·κης 'Υπηρεσία , 
πρός fiν άπευθVνε.ται οu τος, δ ι ά τήν έ· κδοοιν της άδείας. 

y) Διεuκρινίζε.τ<;Χt t.itl τοο -rtροκε. μένοu δτι ό ώ_:: ~_περιορισμός ω_χύε~ μ/ό
νον προκειμένου δ ι α τή.ν n~ριοχην άρμοδ ιότητος της αυτης ~Πσ~ε.οδομικης Υ1Ί· 
ρεσίας καί σVχ ί δ ιά ττε.ρισχ~ς άρμοδιότητος έτέρ~Ν ~Υ~ρεσιων, uφ' {q(άστης των 
ό οίων δύναται νά χορηyτrθ'fi ~τέ,ρα άδε ια έπt τοu αυτου προσωτrοu τυχόντος τοι
αύτης -:ταρ' έτέ.ρας Πολε.οδομuκης Υπηρεσίας. 

5. α) Τέλος , , ή .διά της Παf>c:Υ·Ρ· δ' _:οϋ άρθροο 1 τοο άπ? 7.8.1967 Β.Δ. 
ά-cα ι :ουμένης κατα τας δ ι ατάξε ι ς της δασικης νομοθεσίας άδεια, δύνατCCΙ. ινά προσ-

0 ι οοn ύπό τοϋ ένδιαφερομένου ώ,ς όpίζεται ύττό ~α} έδαφ(οu y' τοϋ άρθρου 2 
οϋ ο ινοποιαψένου Β . Δ) -τος με~α. την έκδοσ~ν της. άδείο:ς n~ς tyκατάστcrσ ιν 

-τού λυομένου οίκ ί~κ~υ, π~ως α;χι πέ.ραν -rou τρψηνοu άπο της 9ης ΜαρτίQυ 
1973, ητοι μέχρι και της 8ης Ιοννίοu 1973. _ 

β) Συνεπώς δ ιά τής ώς άv~ διατ~ξεως ττ<:_ρατε(νετ<;t ή διό: της ύπ' άριθ. ~ 
33767) 24 11 1972 ά'ττ~άσεως του κ. Yπouρyou Δημ. Ερyων <-περt σuμττληιρω
σc. - · ύ~· άριθ . Ε . 30137) 21.10: 1972 άϊcοφάοεως πeρt κα&.ρισ~ϋ χρόνοu Lσχύος 
άδ~;1~ινώv έκδ~δομένων διά τη.ν έyκαιάο-ταοιν λυομένων οlκlσκων π.ρός ιττ.α.ρα· 
θ· ρ ιΌ~6ν» (ΦΕΚ 323) Δ'), όριζομένη προθεαμία ύπΟΟο.λης τής ώς άνω 6~αιώ
σ~ως ·τη ς · άρμοδίας δασικης ύπηρεσίας. ('Όρα τήν ύττ' άριθ. 1Ε.3Ο ΊΕ.yκvκ•λιον ·κα· 
τωτέρω σε.λ. 576). 

y) 'Εν πε.ριτττώσει μή ύ-π~ολης τfiς ώς άνω άδε.ίας της Δοοι-κfiς Ύπηρε.σίας 
έν:-ός τ- ς ώς άνω -ττροθεσμίας, ·ή Θ~δοθεί.αχ άδεια, έyκαταστά.ο~ως λυομ~ ά'κ(
σκου ~καλείται , &εωροuμένοu τουτοu έν 'Π'ε.ριmωσε.ι τσ~rησεως τοu ικατεδα-
φιστέου, ώς αύθα ι ρέτου. 
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'Εγχ. 366)73 (Ε.3) ~\ 31511)72 (Ε'.'4-4) 

ΥllΗΡιΕ..Σ 1 Α Ο Ι ιΚ 1 ΣJΜ.ΟΥ 
ΔΙΕΥθΥΝΣΙΣ Ε3)α 
'A.pf). Πpωτ. Ε.~ 

Λvόμενa 

Έν 'Αθήναις τft 12.1.1973 
ΕrΚΥ·ΚΛΙόΣ ΥΠ' ΑΡ!θ. 3 

θιμa: Δι.-uιφ(νι~ 'Τήc; uπ' Cρ.θ. 355 (tyκ. 2) 12.J.73 διαταγής. 

1. *Ε.ν 00νε'Χ€(ςι τής &rτ' άριi). Ε.355 (~y·κ. 2) 12.1.1973 διαταyης ήμών καί 
έ1., άφορμης της cm~v σχετι•κης, διευκ.ριν(ζαμεν ύμϊν δτι τά έν τέλει έν τη ύπ' 
άριθ. Ε.31511)tyκ.44)1.11.1972 έyκuκtλ(ct> δurταyfi ήιμων άναφερ6μενα, έφσ.ρμ6ζοv
ται προκειιμένοu ·καt_ m:ρί1 yτrτέJδω~ 4.CXX> "1~ καt άνω, περί ών ιή ύττ' ά.ριθ. 35083 ) 
28.9.67 άπόφασις του rκ. Υπουρyοu Δ . Ε., δι ~ς δρLζεται δτι ή δημιουρyια ε.!ς τήv 
έ1<.τός ~εδίοu ·κ..αt έ·κτός ζώνης ττ·~ριοχήν yηπέδω_ν έπ ιφαvείας 4.0CX) μ2 καί άνω 
μετά όδων τφοσπε.λάσεως rφός αυτά. δέν θεωρειτα ι σχηματ ιaμος tδιωτικοϋ σχε
δ ίου ρυμοτομίας άvηκ-ειμέvου 'Π.ρός τά5 δ ι<_:τόi.εις τοCι άπό 23.10.1928 Δ) τος «περί 
κcχθορισμοϋ των διρων κ.αl τrερ ιοριομων της ένϊός ·και έκτός ζώνης των πόλεων 
κλπ. τοϋ Κράτους, άνεyέ.ρσεως οt·κcδομc::Υν> (Φ5Κ 231) Α'). 

2. Π άvτως δμως .έφ ιστωμεν τή.ν rοροοοχην ύμών δτι τά ώς άνω όριζόμενα 
δέν έψαρμ6ζοvται διά τάς ό:δεί.ας το-ττοθετήοεως λυομένων οt-κ ίοκων, έκδιδομέ.vωv 
κατά τάς δ:ατάξε ι ς τοϋ άπa 7.8.1967 Β. Δ) τος <ΠEJpl lyκαταστάσεων πρός παρα
θε.ρ ιQμόΥ') (ΦΕΚ 101 ) 'Δ'), ικσfJ' οοον διά τής παρ . 3 τοϋ Ο:ρθρου 2 αύτοο όρίζε· 
τα ι ~τι αι cιατάξεις τών άρθρων 5 καl 6 ίοu ώς άνω άπό 23 .10.1928 Δ) τος, ώς 
έτ.ροποίίΌ ιήθη .μεταγενεστέρως, δέν f.χουν έφαρμοyήν έπl τών λυομένων έyκατα
στάσεων . 

3. Κατά συνέπει.αν αt διατάξιεις τών ώς άνω άρθρων θά tσχύσονν δ ~ά τάς 
έ·κ'δοθησομένας άδε(ας ~ι ίώV δια;:άξεων ΤΌϋ άπ6 23.9.1972 Β. Δ) τος <περί 
τροποποιήσεως ·καt σuμ:ττληρόσεως του άπό 7.8.1967• Β. Δ) τος «περί έy·καταστά
σ~ωv τορός nαρα(1ε.ρι.ομόν> (Φ5Κ 259) Δ') •κα:τά τόν άπά τής ένάρξεως της ίσχύος 
των διατΜ.,εων τούτου καl έφεξiiς χρόνον. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο/ιΚΙΣJν\ΟΥ 
~ 1 ΕΥθΥ:Ν Σ Ι Σ Ε3) α 
Αριθ. Π ρωτ. Ε.31511 

Έν 'Αθήναις τfi 9.11.1972 
ΕΓΚΥΚΛ 1 Ο Σ ΥΠ' ΑΡ !θ. 44 -

θιμa: Ιχιηκ~ μί τόν χ,pόνον ΙσχV<>ς των οlκοδομικών άδιιών. 

ΣΧΕΤ.: (α:) 129076)5.1.10)19215 Δ.Ε.)18.l(ι.72 άναψορά Π .Δ.Α.Ν. Έmθ) 
οεως Δφ. "ΕJργων. 
(β) 389733) 13.10.72 άναφορά Δ.Τ.Υ. 1Γiομαρχ(ας Άττικfiς. 

Εις άττάvτηcιν της σ,τζι~ν σχετικης (α), Υ:%ψ(ζομειν ύμίν τά •κάτωθι: 
... 1. 'Ως 'Τφός τό 'Π'_ρώτον έρώτημα &μων. , τό άφορών εtς _τόν χ~νον tσχύος 

τωγ Ο~ιςοδομι'ΚC:W όf~.ειων τών tκf>ιlq..ιένων ~εχpις ένάρξεως της ίσχυος ίοU άπό 
23.9.72 Β. Δ)τος (Φ5Κ 259)Δ'), "Πα~μπ.ομ-εν ύμaς εtς τήν ύπ' άριθ. Ε.30137) 
21 . 1~.72 άπόΦασιν τοϋ cy'TtoupγoJ ·Δημ. 'Έρyων(1) <περl καθο~ιομοϋ χρόνου tσχύος 
άδειων των έκδι.δο έrνων διά τήν έyκατάσταΌι~ λυομένων οίκισκων πρός τταραθε
f,LΟμόν:. δ!)μοοιευθεtσαν etς τ6 ύτ!' άριθ~ ~1 της 23 Όκτοο.ρίο;;. 1 ~72 φύλλον της 
Εφηιμ-ε.,ρύδος της Κ~eρνήσεως (τει.ι;χ:ος Δ ) , ητις tlκοινοποιήΕh) ·και uμιν . 

. 2. Ώς ττρός τό δειrτερον έρωτημα έάν, 'διά τήν χ~ρήyησιν ά~ειών μετά τήv 
!.σχνν τα] ώς άνω άτcό 23.9.72 8. Δ) τος, ~πt αtτήσe.ων uπο<!>ληθεισων προyενεστέ
ρως, θά lσχύση ή &!( άpιi) Ε.13424)23.5.70(2) άπόφασις τοu ΎπουρyοCι Δημ. 'Έρ
Υων -<περt ρόνοu ι vος. μελέτης &ττ~ηθείσης εlς Γρα.φείαν ττράς χορήyησιν 
ά:δείας:. (Φ~Κ 493 ) 8 , yνωρ(ζσμεrν ύμίν δτι αuτη οέφc:qρμόζεται Ε.ν ττό:ιση ττε.ριmώ
οε ι, μη θιyn.ι•ένω των διατάξεων αύτής έκ τής ώς Ο:νω trn' άρ ιθ . Ε. 30137)21.10. 
1972 άπ -r ν 
, 3. ~εωg. ( 1) ρός τό διά της ϊrrreρθεν σχ-εηκης ( β) ύπο~αλλ6μενον πρός 
L\lcxς έρώ~ 1~ δίΜΧτaι νά χορηyη&ϋν Μ>ειαι οt· κοδαμfiς έπl πολλών οίκο · 
'Τ!έδων, ώ.ρισ~' ένων l.v l.τroxpft, άyορασθέvτων ~ιάΛ τοϋ αύτοο συμοολαίοu και 
άvηκ6ντωv s(ς ~όν αύτόν Lδισκτήτην, yvωρίζομεrν uμιν δτι έν προκεψέν~ δέν τtρό
κειται τcε.ρt πολλών οt·καττέδων, d').λa 'Π'ερl έιvιαί.ας lδιοκτφίας άvηκούσης εlς ~να 
κο:ι τόν ι"Υι'-όν , 

.... v • ιςυρισv. 

( ) • αύτiiς άπόφασιν ύπ' άQιθ. 11035) 73 άνωτ. σ λ 569 1 . ·οQα 1ήv τQοιι01tοιητιχην ε . . 
(2). ·οQα χατωτίQω σελ. 709. 
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Λvόμ~να Έγχ. 30938) 72 (Ε.49) κa\ 3593) 73 (Ε. 9) 

, Είναι tlμως δuνατή ή κ~ασκε~ μιάς σειράς λυομένων οικισκων, έκάστου 
τοuτων τοπαθετουμένου έπ.ί .οικο-ττ~δου, 2.000 τε.~ρ. ·μέτρων,_ έά;' καί έφ' _δσον q 
~·κτασις gχη πρόσωπον έπι Εθνικης, Επαρχιακης, Δη-μοτικης ή Κοινοτικης όδου 
(παρ.: 1 τ_?ύ άρθρου 6 άπa,23.1_9.192,8 Π.Δ._«περί καθορισμού τ&v δρων καί πε.ριο. 
ρισμων της ·έvτός καt έκτος της ~vης των 6λεων κλπ. τού Κράτους άνεyέρ-
σεως οικοδομώ~ (ΦΕΚ 231) Α'). ·· ' 

Εις πΟ:σαν άλλην περίΠ'τωσιν ή Ε·κτασις θεωρείται ένιαία ά\.ήκοuσα είς τόν 
αύτόν tδιοκτήτην ·καί συνεπώς k:να λuόμενον δύναται νά τοποθετηθfi. 

ΥΠΗΡΕ.ΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥθΥΝΣΙΣ Ε3)α 
'Αριθ. Π ρωτ. Ε.30938 

'Εν 'Αθήναις τfi 18.11.1972 
ΕΓΚΥΚΛ 1 ΟΣ ΥΠ' ΑΡ 1 θ. 49 

θiμα: Παρiχοv-ται 6δηyίαι ίπ\ πιριπ-τώσιι.Jν χορηγήσεως περισσοτίρων -τής μιaς άδιιών 
διά τήν τοποθt-τησιν λuομίνων tπl γηπίδι.Jν κειμίνι.Jν lκ-τός σχιδ(οu. 

'Εξ όχρορμης της αιτήσεως τού κ . ΧαραλάίlΠΟUς Στ. Ήσαία Πολ. fν\ηχανικοιj, 
δι' fις ύπε&λήθη ήμίν τό έρώτημα. έάν δ~ναται τις νά λά(!,n πε.ρ~σσοτέ.ρας τής μιό:ς 
άδείας καt ν' άνεγείρn περισσοτερας της μιας οίκοδομάς, έπί περισσοτέρων γη· 
π~δων κτηθέντων διά: μιάς, η διά κεχωρ~σμέ.vων συμ~ολα ιοyραφικών πράξεων ~:τί 
των κάτωΘι τριών περιmωσεων: α) έπι διακεκριμεvων yηττέδωv άπεχόvτων αττ' 
άλλήλων, β) έπί γηπέδων μή <;Ότεχόντω.v άπ ' . άλλή~~ν άλ~ά στφουμέvω~ κοι\~ν 
πλευρών συναvτωμένων δέ. κ.ατα κορυφην . κ~ι y) επι yηπ.~δων συv;χvτωμε\'ων_ . c: ις 
κοινάς πλευράς, πε.ριγραφομενων ε[ς τό αuτο συμ!!,6λαιον η nε.ρισσο:ε.ρα τοιαuτα, 
γνωρίζομεν τά ·κάτωθι; 

1. 'Η κα€' ο[ονδήποτε τΡ?πον ώρyανωμέ:ιrΊ δόμησις μ.ονίμων ii nρ?<Jωρι~ν 
(λυομένων) ικατοuκιών ύπά tδιωτο~, εtς n~ριοχην έκτός_ σχεδιου., άn~ορευεται un~ 
τών διατάξεων τών άρθρων 17 και 20 του Ν. Δ)τος της 17ης Ιουλιου 1923 (."Ττερι 
σχεδίων πόλεων ·κλn.). 

2. Εtς 'Τiερίmωσιν διαικε·κριομέ.νων η καl ιv έ.παψfi εύρ.ισκομ.ένων γηπέδων, άλλ' 
άvηκόντων εtς διαφόρους tδιακτητ~ς, ή :rο'Π?6~τησις ~φ έ~αστου yη'Τiέδου ~νός 
καί μόνον λυομένου ε{ναι δυνατή unό τας ε καστοτ~ ισχuουσας διατάξε ι ς, οπου 
αϋτη ύπό ε.Lδικώv κατά τ&ττους διατάξεων δέν άπαγορευεται. 

ΥΠΗΡΕΣIΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥθΥΝΣΙΣ Ε3)α 
Άριθ. Π ρωτ. Ε.3593 

Ό Ύφυπουρyάς Δημ. 'Έργων 

Έν 'Αθήναις τfi 20.2.1973 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ' ΑΡΙθ. 9 

θtμα: ~ρl μ~ άτrαι-τοuμίνηι; σνwτrοβολijς ττιστοτrοιηηκοv με-ταyραφης διa χορ~yησιν 
άδι(ας λvομtνοu οlκ(σκΟU· 

, _ - &τrο6ληθε(σης ήμίv αίτήσεως τού Δ . Π. Πολ. Μηχανικοϋ δι' 
;.. Εξ άφ:>ρμης της, δτι ε{ναι ένδεχόμενον συμ!!,6λαια 6ριστικά συνταχθέντα 
•ις διατυπουται ή γνωμη ~ , 1972 νά μή gχουν μεϊαγραψη εtς τά οtκεϊα 'Yno· 
~έχρι καt τ~ς 8~ .Δ:ρόκε~~. \ιό~({> τοϋ ένδε~ομένου συvτάΕ,εω~ αύ.τών τάς· άπογευ-
ηκοψ.uλ~~ειa α_ ηι; avω ήμc.ρομηνίας, ώστε ή μεταγραφη τουτων νά ε{ναι δυ· 

ματινας ωpας της ως 

νατη μόνον την έnομένην. 
, ά"ττδψεις ταύτας εύλ6γους 6ρίζομε.v δnως τιρός χορ~γησιν 

, Κρινοντες δέ τάς · νοu οtκίσκοu μή άnαιτηται ή συVU'Πο~ολή του ύπό 
~δ~ι.ας έ'(κατ~τe~χ:εω;σ,~;άφου 3 της ~π· άριθ. Ε:. 355 (έγκ. 2) 12.1.73 έγκυ-
ολυ έδαφι9υ γ της έ υ ττιστσποιητικου με αyραψης άnαιτουμέvης ομως ταύ· 
κ ίου ήμων ό:vαφερομ. νο . 1973 . 
:ης μέχρι καt της 5ης Μαρτιου 
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Έ 
- vκ. 17359) 73 (Ε. 30) και 1.C592J73 

~~ε7e~~i ΑΙ Σο 1κ1 ΣΜΟΥ 
Α · θ Ε3)α 
ρ, · Πρωτ. Ε.17359 

'Εν 'Αθήναις τfi 26.7.1973 
ΕΤιΚΥΚΛΙΟΣ 30 

θtμα: Πο 
λ ρi~οντaι 'Πληροφορ(αι i'ΠI τών tγιφlαιων δασικης ό'Πηρισlας δι' tγκcrτόσ-τασιv 
ι.ιομιvων ο/κfσκωv. 

Είς άπάν!ησ - " -\/Qς έχπ oe. . ιν ,της υπφθεν uμετέρας άναφσρας σχετικώς μέ τάς ύπ~cnλ.λομέ-
Οικης ύ~ εσt1οuς, ητσι μετά τή·ν 8ην '/ονν(συ 1973, ~ε~αιώοεις της άρμοδ(ας δα
τώv δ : α~~~εσιας δ_ι' ~κδοθείσας άδε(ας έy.κmασ.τάσεως λυομένων οtχlσκων ~ει 
ζσμεν ύμϊν ε,ωάv τοv άρθρου 2 T'Ou άπό 5.12.1972 Β. Δ)τος (ΦΕΚ 336)Δ), ΥΨ·""'(· 

. . τ κόλουθα: ~ 

Τεθεϊσ~ υπ~ τής παραyρ. Υ. τσu aρθρου 2 τσu ώς άνω άπό 5) 12) 1972 Β . .Δ) τος 
ύπ~ολ . τρι~η1.~ς π,οοθεσμία άπό τijς 9.3.1973 ητοι μέχρι καί της 8.6.1973 διά τήν 
1'fJ.θοϋν η\'. των ως άνω ~ει!>αιώσεων έτέθη έπί σκοπy δπως, άψ ' ένός μέν έξυττηρε. 
Oc..Jν τό αι άρμόδιαι δασι·καί ύπηρεσίαι, αίτινες λόyω της πληθύος τών ύrττΟΟληθει· 
Κa:ίρ(Jς r~ . a:!τησεων. δέν ήτο δυνατόν vά χορηyήσοον ε(ς τούς έ\.Ιδιαφερομένους έ y· 
Πc.>Qδ · πο~ας .σχετικας α1τουμένας ~ει!>αιώσεις, άψ' έτέροu δέ !να διασφαλισιθij ή ό· 
°Χετ ι ~ήν 'άδ uπο~ολή τούτων έκ μέρους των unοχρέων οίτινες λ~ό'VΤες ~δη njν 
Ο<>uν Vά . ε ιαν τοποθετήσεως, έ\.Ιδεχομένως δέν θό: εfχον η}ν προθυμ(αν νc!ι <rnεU· 
τι\·ές ν . lπξ~ό:λουν ταύτας. 'Εξ 6.λλου δέ έπειδή ε1ναι έ\.Ιδε;<όμένον ~~αιώοεις 
;ης ώς ~ εδόθησαν τήν Βην Ί οuνlου J 973 f}τοι τήν τελευταιαν ή-μέραν λήξεως 
VΤfσ<!ιολ . ω. προ8εσμίας καί κmά συνέπειαν νά μή κατέστη δυνατή ή αύθημεpόν 
~~Ο:ιώdε το~ων εις τήv άρμοδ(αν πολεοδομικήν 'Υπηρεσ(αν, έyκ.ρίνομ,Εν δπως, 
Της 9ης 'ι/ς τη,ς άρμοδίας οοσικίjς ύπηιpεσ(ας φέρqυσαι ήμερομη.ν(αγ έ·κδόσεως π.ρό 

ouvιov 1973 yίνονται δε·κ.rαi μέχρι •καί τής 31 ης ΑύyούστΌυ έ.l. 

Ό Ύπουρyός 

'Εν 'Αθήναις ίfi 25.6.73 
Άρι.θ. Πρωτ. Ε.14592)499 

Αu:aιρισfαι tτrl τών κατασκιvαζομίνων ώς λuομiνc.Jν ο/ιc(σκων ττpός 'Παρσθιρι· 
;μ ν. (Ή τrapouσa tγκιίιc.λιος tιcοινοποιήθη διά τής Ε. 37)Α.Π. 19125)27.7.1973 
ΎΙCuιcλ!οu Υ.Δ.Ε.). 

Φεία ~~fjλθεν εlς yvώσιv ήμώv &τι αt ύn~αλλ.όμεvαι ε!ς gνια πολεοόομιιι<ό: y.pα. 
01ιςι~ν) έrαι δι' fκδΟΟιv άδειών έyκαταστάcεων nρός ί\'αpαθερισμόν (λυομένων 
Ρεις ώς :gυει τώv άπό 7.8.67 · και 23.9)9.10.1972 ~· Δ)τω:' δ~ν ύπ~~ονται πλfι· 
μξ d:ποτέλε. Ται έ~κpι&ησαν διά rών σχετικών άποφασε~ν της Υπηρ~σια;ς οικ_ισμ,ου 
rτηeεσία σμα να μή καθίσταται δυνατός ό V..εyχος τ~ν κατc:σκεU?ν uπό της Y
σ-yc..Jv δ ,ςώ Ι(αi Vά λαμ~ι χώραν ;τλείσται οοαι αύβαιpεσιαι τ':'V :κα-rασκευα
ουχί ίr/ς λ~ αl έν λόyy έyκαrαστάσει·ς άποκτοuν η:λέον τήν Ιδιότητα της μον(μου και 

n ομέvης κατασκευής. 
~ Πρόληψιν πεrχχιτέρω τοιούτων ι;rWαφεσιών έ~ε&κwται &πως: 

<:tύτη α) Εκασ.τος ένδιαιpερόμεvος μετά της αίτήσεως δια τήν .gκ&:σ~ν ~ε~ας τοι-
0(0: ς καταοl(ευη ύίt'~άλ πλ. τήν -μελέτην ως αϋτη ένεκρί.θη υπό της Υrπηρε· 
ις~ '?ll(ισμ?ϋ ~~ι ά ιr~κτσνJf~ ·καί κατασκευαστ ι κά σ;sέδια στοιχ~ίων της ο1-
τrερι!~ ?Χεδια λεπτ~~ρειών συνδέσεως τών στοι;"\εlων της οtκοδομης, τεχνrκήν 

Ρ. Φην τρόπου συνδέσεως καί άποουνδέσεως τουτων κλπ. _ _ 
Είς .r:) 'Ο όριζό εvο ύίt'ό τοu αίτοWτος ώς έn ι&λέ~ων μηχαν~κ_?ς, άφου π.~η 
1η έ'.λεyΧΌν δ , μ ς . - . ~αλλομέvης μελετης μετά της lyκεκρι,μεvης 
έ ις ~ εύρισκο°μέ~α σ~y~ρι?εως τη5 ~ . τοu ,έn' όvόματι τοΟ ό'Π'οίοu lχει l·κδΟΟΤj ή 
θ Ο:οτοτε έ · . ,ς εις χειρας του ιω J αJf)ησόιιι:νον τύπον λυομένοu θά 

δ ~~ρii ;.:. yκριτι·κή άπόφασις διά τόν _:-Φ:;_~ ~α 'ι θα' ύπο~άλη ύπεύθυνοv 
ηλ Ί u.πcrντα · . . · ά ιι!>η uvιιypa.φα κ 
~ C.Χ,ιν οτι ή :α l:_υχλ η έταvτη_ς1έως rκρ άκρ~ές άντίyρα:ψον τijς fjδη έyκεοκρ~μέ-
. · ις ·ιςαί δ λ uπol;l\J ομενη μι:Λ τη ε vαι .. 
τ · Εις :~ ~έ ει έφαρμόση_ταύ~/έπακρι~ω~. νέος όριζόμενος θά lχη τάς α' qύ· 
Qς ύπ ριπτωσιν άλλαyης έτη\:Ν\ 'Π'οvτος 

n~ΧΡεώοει5 πρός τόv άρχικώς όρισθέvταά , σfΥ uμaς lπ! roO i.ν λόyy ό:vrικει· 
μένοu. Ρ<χκαλουμεν δθεν, δπως lνφyήσητε τ κ 

'Ο ΔιειΑ>ντής 
Χ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 

Π1ΧΝlΚΟΗ ΙΝΣΤΙΤΟΠΟΝ ΕJ\Μ.ΔΟΙ: 



Λυόμενα 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Δ 1 ΕΥΘΥΝΣΙ Σ Ε3) y 

·εΥ'<. ε. "ί ι ο.ι1) 67 

'Εν 'Αθήναις -:fi 24.10.1967 
Άριθ. Πρωτ. 41104 

θlμα: εις πο(ας πιριοχάς έπι1ρίπι~1 ή έγκατάστασις λυομένων ο(κ(σκων. 

'Έιχοντες ύπ' οψει: 
1 ) Τ άς δ ιcrτάξε~ς τής παρ. 1 του άρθρ. 2 του άπό 7 .8.1967 Β. Δ) τος <περι 

έyκcrτασrάοεως πρόις παραθεpισμό'h (ΦΕΚ 101 Δ'). 
2) Τήν ύ'Τt' άριθ. Ε.33209) 31.8.67 ήμετέραν άπ6φασιν. 
3). Τό γεγονός, δη έδημιοuρyήθησο;ν άμφι~λίαι ~ς ττ.ρός _τήν έφαρμοyήν ου 

συνοδευον:ος τήν ως άνω άπ?φασιν χαρτ?υ.:. λόy~ της μικρας κλίμακος αύτού 
(1 : 100 ?00) ~ ι::~α aι .ση-μ·ε~οuμεναι έν _αυτ~ έρυθραl yραμμαl f)σαν άπ.λώς έν
δεικτικαι δbών και ο~κισμων, έπεξηyουντες, σuμπληροuντε.ς •καί τρο-:rοποιου\ τες 
τήν ώς άνω ύπ' άριe. Ε. 33209) 1967 ήμε.τέ.ραν. 

ΑΓ10ΦΑΣΙΖΟΜΕΝ 

1) Έθνtκή δδός Βουλιαγμένης - Σουνίου: 
'Επιτρέπεται ή ~yκατ~στασις !λυομένων οtκίσκων και1' δλον τό μfiκος τής 

όδου ταύτης και άπό σημειαv ·κεuμένα; 500 μέτρα άπό του πέρατος του έyκεκρι
μένου σχεδίου Βαρκίζης μέχρις άποοτάσεως 4 6_ιλιομέτρων άπό τοϋ Νσου τού 
n οσειδώνος καί εtς άπ6στα9ιν ούχl ~λάσσονα των 150 μ. άπό του άξ.ονος τής 
όδου καί πρός τό· άνάντι αύτης. 

Εtς τούς χώρους τούς μετοi,ύ ταύτης •και τής θαλάσσης δέν tπιτρέπεται ή 
έyκατάστaσις τοιούτων οtκίσκων. 

2) 'Οδός Λαυρίου - 'ΩΡ.ω-ττου: 
'Επιτρέπεται ή έyκατ~ασις λ~ομένων οtκίσκων καt!' δλον τό μηκος της 

παραλί.ας του Νο.μάί · Α ττικης έ-!:ι του Νοτίου Ε~οϊκου κόλπου άπό σημείου ·κει
μένου 5 χιλιόμετρα ~ρείως_ του Λαυρίου ~ΓεωyΡ<;Χφικόν. πλάτος 37045) καl ε.tς 
άπόστασ ιν ούχl >έλά.σσονα των 80 μ. άπό της κατα τό άρ<3ρ. 6 του Α.Ν. 2344) 
1940 παρσV-ίας κα6οριζομένης κατ' έκτlμησιν _ έκ . τοg rμους. τού χειμερίου .κύ· 
ματος μή άπαιτουμένοu έτέρου nροοδιορισμου αυτου ως tττισης •καί εtς άπό
στασιν άπό του άξονος τοϋ όλου ταλάτοuς της 6δοϋ ταύτης ούχί έλάσσονα τών 
80 μέτρων ώς ό άξων οuτος έ:χει μελετηeή καί με.ρικwς πασσαλωθη. 

'Επίσης έπιτρέπεται ή έγκατάσταχJις λυομένων οtκίσκων είς τό μεταξύ της 
όδοϋ τaύτης και τής θα1λ~ης δι~τη.μα €.φ' οοον τη.ρουνται αι άνωτέρω άποοτά
σεις άπό τής θαλάσσης ·και της όδοu. 

3) 'Εθνική όδός ΆΘηνών - Κορί~ου: 
' ' Επιτρέπεται ή ιέy1<ατάστασις ·λυομένων και1' δλον τό μηκος της παραλίας 

του Σαρωνrκοο άπό σηιμε(ου άρχο_μένου 500 μ. άπό τοu πέρατος τοο έyκεκρι· 
μένου σχε-δίου της πόλεως 'Ε·λευσ_ινος μέχρι ση.με.ίου εύρισκομένου 2.000 μέτρα 
έvτεϋθεν· της διώρυyος τοϋ '/~μου, και εtς άπόστασιν ούχl έλάσσονα τών 80 μ. 
άπό της κατά τό άρθρον 6 του Α . Ν. 2344) 1940 παραλίας κα€Jοριζομένης κατ' έκτί· 
μη-σιν έκ τοο rχνοuς τοU χει·με.ρίου κιJματος • καί μή άπα ιτοuμένου έτέρου προσ· 
δ~ορισμοϋ αύτου ώς έττίσης ·και ~ις άπόστασιν άπό τού άξονος του ·δλοu πλάτους 
της νέας όδου ούχί έλάσσονα των 80 μέ:ρων καί 30 μ. άπ6 του άξονος τής πα· 
λαιό:ς όδου. 

'Επίσης έπιτρέπεται ή .έyκατάστασις λυομένων είς τό μεταξύ των ώς άνω 
όδών και -της θαλάοση5 δι~τημα, έ'φ' ·δσον τηροUνται αι άνωτέρω άποοτάσεις 
άπό τής θαλάσσης καl των όδG.ΥV. 

. 4) • Ε πιτ.ρέπεται €ν γένει ή έyκaτάστασις ~uομένων οι κί?κω~ :έντός παντός 
ο:κ ισμου gχοντος έyκε.κρuμέ~ν ~Ο\ομι· κόν :rχε.διον ~στω και wρισκομ_ένου έν; 
τος -του περιyρόιμμcrτος rτου συνοδευοντος την παρουσαν άπόφασιν ήμων, ά).:λ 
έπί οί·κοπέδων άρτίων. κατά τάς .ε..tδικάς τού οt·κισμοu διcrτάξεις διότι ούδεμία 
πολεοδομι·κή διάταξις κ~ρίζει τό ύλικόν τών ·κτισμάτων. 

5) 'Επιιτρέπεται ή ~'tκατά;1τασι~ λυομένων έvτ~ παντός οtκισμοϋ στε.ρου· 
μένου ρυμοτομικού σχεδιου ικαι nροΟφισταμένου του ~τους 1923. 

6) Τά έδάφια y δ, καί ε της ύπ' άριθμόν Ε. 33209)~1.8.67 άποφάσεως ήμών 
τά ά.φορώvτα ζώνην' η:έ.ριξ του '/ σθμοq ·και τή ς πόλεως roo Λοvτρακtοο έξακο· 
λουθοϋσιν ισχύοντα:. 

7) Επί,τρέm:ται ή έ)Λκατ~στασις -λυομένc.:_ν έ·κcrτέ~ωθεν τής ό~ 'Α&ηνών -: 
Λαμίας κα:l θίς ά'ττδστΟΟι·ν οuχι έλάσσσνσ. των 80 •μετρων άπό του άξανος του 
&λοu ϊtλάτοuς αVτfiς. 
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Έ Υ'<. ε. 332Ο9) 67 και ε. 50621) 67 

ΥΠΗΡ ΕΣΙ ΔIΕΥθΥΝΑ 0/ΚΙΣΜΟΥ 
Σ ΙΣ E3)y 

θίμa· 'Α · παyόριv01ς iyκαταΟϊάσιων λuομίνων οlκ(σκων. 

Έν 'Αθήναις τfi 31.8.1967 
'Αριf), Πρωτ. 33209 

1 ) Τ . 'Έ χοvτες &rt' _ δψει: 
<περί έyκ~ διαάτάξεις της τrο:pαyράφοu 1 τοο aptjρou 2 τού άπά 7.8.1967 Β. Δ) τος 

• 2 ) Τ' ν αστ σε ων ττρός παραθε.ρισ'ι:!όν>. _ _ 
Τοuριοτιχ~ f::!:'tκην διαφuλ~εω~ τ:'ν, m:ρι~χων. άρχαιολοyικων χώρων, ώς ·καί 
ΟlJ\ιοικι ώ ι~έf>ι:?ντος του νομου Ατηκης ως καl προλήψεως δ ·ιοu ι 
Κο;ί Κω ομμώv V ~yyυς ~,\ περ:οχfiς τής }!Είζονος Π pωτε.uούση<; •καί λαπ~ π6lε~~ 

του νομου Απικης. 

ΑΠΟΦΑ.ΣΙΖΟΜΕΝ 

Βα 1) Άπαyορεύεται(*) ή lγκαιάστασις λυομένων οικίσκων περt -~ -.ι ο. Διάταyμα. ων ιv ώς ~ 

Vίex; α) fίς :οος χώρα.χ; τοος μετα(ύ τής 'Εθνι·κijς όδοu Βοuλιαyμένης - Σοu
ο:ύτης. ( v guριου καί τijς θαλΟΟσης ώς ικαί ε[ς λωρίδα πλάτους 150 μ. άνάντι 

pα άνωτέρω Εyκ. Ε.41104). 

παλfι1ς Είς .τού5 χώροος μεταξύ της 'Εθνι·κfiς όδοϋ 'Αθηνών - Κορ(\&u νέας ~ 
Γ.ι\ ·<ivτι αύ~ΚΖ~. της θcnλάοσης μέχρις 'Ι σθμοϋ, ώς καί ε!ς λωρίδα πλάτους 100 μ. 

ο(~~/ t ~ίς .λωρίδα πλάτους 1 α:Χ) μ. άνάvτι τιΤ;ς 'Εθνι-κfjς όδοϋ Ά&η..CW - Κο-
πι μηκοuς 2 χιλ. τφό τοο 'Ισθμού πρός 'Ελευσίνα. 

τi]ς ~~ς τ~ς χώρους +ιετα.ζύ τής 'Εθνι1κijς όδοϋ ~Ισ€μοο - Λουτρακ(ου καl 
· σης ως καί λωρίδα πλάτους 1500 μ. άνάντι αύτης. . 

<7χεδί% Εtς άπόστασιν μικροτέpαv τών 1500 μ. άπό τών όρ!ων τού ρψοτομικοο.
Λοuτρακίοu. 

δδςχj σ~~ Ε~ς τούς χώρους μεταζύ τής ιμελετηθείσης 1 καί μερ~κώς πο:σσαλωθε(σης 
'Ρων ~ιου .--: 'Ωρωποϋ ·καl τfjς θαλάσσης ώς καt εις λωρίδα ην...άίαχ; 100 μέ

ι αυτης. 

Λa:μί~) Είς λωρίδας πλάτους 100 μ., έκατέρώεtεν της · 'Εθνι·κijς όδού 'Αθηνών -
ς. 

2) Όμ ' - . 1!... λ έ . ~ L . . • Ριοχάς . οιως άπαyορεύεται ή έyκατάστασις των ως uvω · υομ νων εις 1άς rrε-
roς Τήν τας ~φαινομ~νας κεχeωομέν~ς. δι' t~r;OO χρ'fμαιος lπί τοϋ συ\ΟΟεύον

παροuσαν, χαρτου του νομοu Α ττικης υπό ·κλιμακα 1 : 100.α:χJ. 

~~~~~Ν ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ.Σ 'Εν 'Αθήναις τfi 27.12.1967 
Άριθ. Πpωτ. 5αS21 

θιμa· , 
· Απαy6ριuσις iyκαταcrτάσι~ ).uομlνων οlκ{ακωv. 

'Έ 1) χονπ;ς ίιτr1 όψιν· δι~ 1~ Τ& · uπ' άριθ. Έ. 45833)7.12.1968 lyyραψον 'Υπηρεσ~ας Ο!·κιομοp δι' οο 
ιςών μ <f ετςrι τά ύτr' άριθμόν Δ. 62845) J Ο.2.1967 lyγραφον . Υτrηρεσ!ας Υδραυλι~ 
Περιοχ . PYCi}ν 'Υτrο\,Ιρyείοο Δημοοlων "Ερyων περ_t άτταyοeεvσεως , ~ήσεως εις 
Τώv ~v ιλιμ.νης ΜαfΧίθώνος καί καιά μry ·κος :_ou &:yωyou τrρός, Αθήι"ΚJ:ς ~όχJει 
fΧ.>ς οuτ αyορευτικών περί τούτου διατάξεων του Ν. 3316) 1925 ως μετα-yενεστέ-

ος lτpοτrοποιήθη. ~ , , _ ~άζ 2) Τό ύπ' άριθ όν EJ)y)5 .10.1967 δμοιον της Υτrη.ρεσ_ι.ας Οtκιομα.ιc δια6ι-
Υεί~vr~ τό ύπ' ά/ιθμόν Δ5 ) Β) 29.5.1967 έyy(ΧΧψον Γενuκης Δ) νσεως cΥπουρ
)'είeχ; Υyιεινijς, ώς ,καί τά ύπ' άριθμόν Γ~)3619)30.5.1967 lyy.ραφον Υπουρ-

Π Κοιν. Π ρονοίι::χς (Γενική Δ) νσις ·Μryχανικης) · -~<ν δπως <Μσ<ι τών διατάξεων του προμνη<Jθένrος νόμου 3316) 

( ') "ΟQα τήv διεvκQιvιστιχήv τής άveιιτiQω ά.ιτοφάσεως ύιt' . άQιθ. Π Qωτ. 41104) 

24 .1Ο.68 έγκύχλ.ιοv σελ. 511. 
TSXJllKON lNITITOYTON ΕΛJ\ΑΔΟΣ 578 



Λuόμcνα 'Anof. Ε. 2'46215) 72 κοl Ε, 41629) Μ 

1925 ώς μεταyε.νεcπtρως οδτος tuροποποιψη μή έ~Ιδωνται 'Ιtαp, φων~ δσον 
~ν -ζητηθfl 6δε.ια ό:'!ε-γtρσ€ως οtκ.οδιομων ~ λυομένων άκ(Οtζων d<\. άτrο?'~ν 
χιλίων ~έφων άπό τών 'Τtρός τά άνάντι δρ{ων τής ζώνης λίμ~ ~νος. 
διαχοοtων μέτρων -τφός τά άνάνη καi. τcεντή'κσντα μέτ.ρων άττό των ό.pίων της 
ζώνης τού Μρcryωyείοο, ώς •και ~σχijς Ύιλί'1<ης, tφ' δσον 6 άνωτέ.pω ~ος 
ώς εtf>Ι/}ςός θά πρέ-πει νά 'Καϊισχύη των ~<Χ'Π'&ν διατ~ων. θtμα:τα ό:τrοζψ{ώσεως 
.σλ'Τt. δέν dνάyονται πάντως ε{ς τήν άρ\-Ιοδι6τητα ~μ.ων. 

Ό Π~νος rJΊ.A.. 
IΩArf'ti:Σ~ 

ΥΠΗΡΕΣ!λ ΟΙιΚΙ ΣΜΟΥ 
ΔΙ ΕΥθΥΝΣΙΣ Ε3)α 

'~ '~..aις τfi 21.8.1972 
·~. Γφωτ. Ε~ 

θή.ια: •,Α11σy~ tyκcrτaO"tάaι~ λιυομίνων ο!κ(cncων ιις 1fιρt0χήν ~ ('Α'Τ· 
~). 

"Εχονrες Vπ' δψιν: 
1) Τάς διατόf.εις τfiς τταρ<ryρόφοο 1 ταJ ~ 2 τΟΟ άττό 7.8.1967 8. Δ) 

τος <"Περί ίyκαταστάσεων ~ ~ισμόV» (ΦΒ< 101 Δ)Ό 

2) την ύπ' άρι.θ. 33209) 31.8.1967 ~μετθραν άnόφοDιν. 

3) Τήν άνάyκryν 6ι~~ως τοu ~οντος τήν ιf>ιοκτηοίαν τοο 'Ελ
ληνι·κοΟ 'ΟρΥανισμοϋ 1Τ(.)(Jρι<?μοο (Ε.Ο.Τ.) χώρου 1Cαi τοΟ 'Λpχαια\οyι1C:ο0 Μα>
οείοu, ε{ς 8-ραuρώνα ( λττι κης). 

4) Τήν &τί' άριθ. 1137) 1972 ~οδότησιν τοϋ Συμ6οuλlαJ Δημοσίων "f'+>-
yωv (Τμημα Μελετών). ' 

'λ'Τtοφασ (ζομε ·ν 

• λπαyορώεται ή έΥ'~όιστσ.σις λυομένων ο(κίοκων, τrερ( ~ν τό ώς .dνω Β. 
Δ) wα ώς '1(αi 'ΙΤ~ν έyκατασ:άσεων,. dς ~λ.ηρον ~ ικ6λ"ΤtΟΥ Βραυρώ
νος τοο Δήμου Μα.ρκοποόλοο ~ο:Jι:ι.ς ( ~τ-τιικης) άπό τοο ΙJημ.είοο λ _μέχρι 
τοϋ σημε'ίου Β ι...eα crι καϊe»σ'Ι<Π}νωσεις τσυ Υποορr._είοο flροyραμματισμοu 1<αi. 
Κι.J!ιε.ρντyr~κτ;ς Πσλιτι·κfiς _ καt ελ5 ι~ό&ς- ~~οοlων (~)) μέτρων h τών 6ρ(ων 
τής ίδιοκτησί.ας τώ 'Ελλη~·κ.ού 'Ορyανι~οο Τοορι.σμοu (~Ο.Τ.) ώς κcd Η., ο{. 
ουδή.'Τtοτε t,τtροο στrr.ι€ίου της :!'cφ::rιλία.ς_ της ώς άνω τcε.ρι~ ώς tι~φα(νεται τcεpι
κ.λειομένη δι' ιpvθpάς yρσ+14λης ·κcd της θαλάσσης, ε.[ς τό Ο\Μ:>Οεuον τήν π~ 
σαν διά'yραμμα ύrοό κλίμακα 1 : 20.000. 

'Ηώς άvω <) φQΜ'ις <"tQιωu>σίων> 't:θιtαι ιί)ι; διά. "tήι; ~ ά.Qιθ, Ε.1%94)%9.1) 
13.2. 73 (ΦΕΚ 40Δ') ά;tοφάσιωι; hQΟποποιήθη 

Υ.ΠΗΡΕΣ/λ οικιΣιΜΟΥ 
ΔΙΕΥθΥ.ΝΣΙΣ E3)y 

Έν 'Αθήναι~ τfl 13.1.1968 
·~. Πρωτ. 41629 

eιμa: '.λτισy6ρcuαις tγιι:crτσcττciαιων wρός 1fσρσβφσμόν, -ιιλη~ν :\ατομι(ων. 

"Εχοντες ίm"' δψιν: 
1) Τάς δι.ατ~ις τα1 άιττά 7.8.1967. Β. Δ)τος cmρί tyκcrταστ<D:ων 1tρός 

τtαpο&pι.σμόν (Φ. Ε.Κ 101 ·Δ) 1 ~.8.1 967) · 
2) Τό ύπ' άρtθ. 106574)13401)4162)19.10.1967 lyyραφοντοϋ 'Υποοργεiοο Βι.ο-

μηχαν(ας. λflΟΦλΣ Ι ΖΟΜΕΝ 

• A'Tt ' ΕΝ $ t~άστΟΧ7ι\Ι λυομέJνων~ οι-κψάτων efλ; άκ-τ\να μt~-
Ρ<:rν τών~tφων, d:πό τά .νομψως λει-τοορy<ΚΝU]; η με.λλοντικC>ς 6ημι.οορyηθη-
οόμενα λατ~εία. 

ΤΕIΧΗΙΚΟΝ ιΗΙ:ΤΙΤΟΥΤΟΗ ~σs;. 579 
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ΥΠΗΡΕΣ Ιλ ΟΙ 1ΚΙΣΜΟΥ 
ΔΙ ΕΥθ'r"Ν.ΣΙΣ Ε3)γ 

θ4ια: 'Ε1'ιτpιwnσι ~ rnιιπααtς αUeαιρlτ~v οlκ(σκωv. 

'Ειν ·~-.-σ:ις τfl 28.3.1968 
· ~. ΊΊρωτ. 117 

"6χονt'Ες όττ"' ιsψι.v: 
1. Τάς διατάξεις τοΟ άπό 7.8.1967 Β. Δ)τος Cϊtερ( lyκαταστάσε.ως π:ρός .πα· 

~ρισμάν:t (ΦΕΚ 101.Δ). . . 
.'. 2. Τήν &τt' &;ριθ. ,265)27.12.1967 άνα.φaράν τοΟ Γραφείου Πολεοδομ(ας Πει
ραιώς δι' ~ς αtτοοvrαι ό6ηyίαι σχείικώς μέ. χορήyησιν άδείας καταaκευης ~ 
τας αύθαιρέτως άνε-yε~{σης οικοδομής. 

'Αποφασίζομεν 

'Επιτρέιττεται ~ lτr~τcnσις τών dτνεyειρθέΎίων αί&υρέτων οt·κtσκων 1tρός 'Πα· 
ραθε.ρι.σμόν τών κει.μένων tνrός τών m:ριοχών έφ' ώv έπιτρέ:Ιτεται ή ιyκατάστα
σις αότώv συμφώνως πρός τό:ς ύπ' ό:ριθμόν Ε. 33209) 31.8.67 ·και .[, 41104) 24. 
10.67 ιήιμετέ.ρας, Vτrό τήν τφοΟττόθεσιν δτι ή σvνολι•κώς ικ.ο:λυπτομένη t1ηφάνεια 
των tγκατΌJΟΤΟΟεων αύτών δέ.ν θό: ύπε~(νη τa 50μ2 ικαl θά ί"Οληροϋνται 6πrαvrες 
οι ;τρσ!.λεπ~ενοι Vτrό ΤΟΟ ώς άνω 8. Δ)τος τrεριορισμοι 

π;ΧΝΣΚΟΝ Σ ΗΣΤΣΤΟΠΟΗ ΕΛΛλΑΟJ: 



λυόμενα 

ΥΠΗΡΕ.Σ!Α Ο!ΚΙΣΜΟΥ 
Δ) ΝΣlΣ Ε3/β 
'Αριθμ. Πρωτ. Ε. 27600 

Έγκ. 27&00 (Ε. 32) 

'Εν •Αθήναις τft 1 Όκτω6ρ(ου 1975 
Έ-yχίικλιος &τι" άριθμ. Ε32 

θΕΜΑ: ·Απαγόρευσις τοnοθεττ\σεως λυομένου mυσσομένοu 
οικισκου κινουμένου έn\ τροχων και έδραζομένου έnl 
βόσεως. 

'Αψ()ρμήν λ~όνrες έκ τής &τt' άριθμ. 270044Π5 άναφΟράς της 'Υπηρεσίας Πο
λεοδομ(ας Πειραιώς, δι' ~ς αtτοΟνται όδηy(αι περt της έκδόσεως ~ οϋ άδε(ας διά 
τήν τοποθέ.τηcιν (στάθμευσιν) λuομένοu mυσσομένου οικίσκου, έπt οιουδήποτε οι 
κοπέδου, κ ινουμένου έπt τοοχών, καt ~χοντες &τt' δψιν τήν &τt' άριθμ. 586/26.6 .75 
yνωμοδότησιν τοϋ Σuμ~uλίοu Δηομ. "Έργων, τμή.ματος Μελετών , περt τοϋ έν θέ.
ματι άνηχ.εψένοu έφιστώμεν τήν τφοσοχήν ύμών" δπως μή έπιτρέπετε τήν τοποθέ.
τησιν έπt οιουδήποτε οtκοττέδοu, λυομένων mυσσομένων Οtκίσκων κινουμένων έπl 
τρσχών, καθ' δσον ft μέχρι τοei>ε πείρα έχει άποδε ίξε ι δτ ι , τcλΥ!Υ τών έλαφρών τρο
χοσrr(των τών δvt"ως ρuμοuλκοuμένων μέ έλαχ ιστοχρονίοuς στάσεις καt παραμο · 
νήν καt τοΟ έλκοντος όχήματος, δ:πασαι αt &τtόλοιπα ι περιπτώσε ις, έν σuνδuασμQ 
πρός τήν μ.αν(αν ττληρώσεως προθέσεων άποκτήσεως κατοικίας έστω καt παρανό-
μως τεlνοuν πρός αύτην τήν Κατ€ύθuνσιν. . 

"Ηδη τό Ύποuρyεϊον μελετά τό θέμα της έμμόνου πιέσεως τφοσωρινης έφη · 
μέρα; στέγης &τtό . σcrψη κατωχv~ιν τοu παραμερισμοϋ της ~α τft έπεκτάσε ι 
τών πόλεων άνωδόνως οικονομικώς διά τ:όν Lδ ιοκτήίην καt συμμέτρως μέ όλιyωτέ
ρσ:ν άν!tδρασι ν. 

ΤοιαΟται έyκαταστάσεις ττροΟποθέτοuν: 

1. Τόν έκ τών προτέρων καθορισμόν εtδικών ΠΕ.pιοχών ττρός τούτο. 

2. θέσm.σιν ειδικών μέτρων ττερt τής μή δομή_σεως καt χρήσεως τής έκτ<χ
σεως (ώς π.χ. τήν διατήρησιν ένια(ας κυριότητος του χώρου έ-yχαταστάσεως . το 
ποθετήσεως αύτών) . 

3. Τήν έξασφάλισιν άπάντων τών άπαρσ:ιτήτων έρyων &ττοδομfις . 

TDM•Jc:ON · ΙΝΣΤΙΤΟΤΤΟΝ ΣΜ.λΔΟΣ 

Ι • 

'Ο Ύ φvτrοuρyός 
ΚΥΠΡ. ΜΠ 1 ΡΗΣ 

(Τίθεται μετά τήν σελ. 580) 580, 1 



Λυόμενα . Μόφ. e2. t δ/77 

ΤΕΥΧΟΣ δ3ον 

Α:ΠΟΦ. 6215 ΤΗΣ 24.S/24.6.1977 (+ΕΚ 294Δ') 

Περ\ άnαγορεύσεως τοnο&εmσεως λυομένων οl)(ιων Περι
μετρικως τοΟ σχεδlου Πόλεως Λουτρακ(ου και κατά μfi. 
κος τfiς παραλ(ας Δυτικων τού Λουτρακ(ου μέχρι τοU ά· 
κρωτnρtου ~Ηραlοu, Περαχώρας, Ν. Κορινθ(ας. 

-εχοvrες ίm:' δψει: 

1. Τάς διατάξεις τοϋ Ν. 3200/1955 <1tεpι διοικητικης ά'ττοκεντρώσεως> ώς καi. 
τάς τοιαύτας τοϋ άπό 28.6:55 Β . Δ. mερι έξα4Ρέσεως άπό τής άρμοδιότητος τοϋ 
Ύ'Π'ουρyειοu Δημ. 'Έργων κλτυ . 

2. Τάς διατάξεις τοϋ ύίc' άριθμ . 532/1970 Ν. Δ) τος <περί συμττληρώσεως των 
διατ6'ξεων τtερt διο ι κητιι-κης άποκεντρώσεως> . · · 

3. Τάς διατάξεις τοϋ τc' άριθμ . 863/1960 Β . Δ)τος . 

4. Τάς διατάξε ι ς τοϋ ύίc' άριθμ. 712/1970 Β. Δ)τος ώς έτροτc01τοιήθη και συν· 
εττληρώθη μF.τιτyι:νι:στέρως διά των ίrτϊ άρι~μ . 677/ f971 και 19Α/19Τ2 Β. Δ/των. 

5. Τήν ύίc' άριθμ . ΛΊ/16/11/7.10 . 1970 κοινην όπτόφασιν των Ύττουρyων Προε· 
δρίας Κ~ερνήσεως, Έσωτερuκων και Δημ. ΝΕρyων mερt όργανώσεως των Περ/ 
κων Ύπηρεσιων τού Υ . Δ . Ε . 

6. Τήν ίrn' άριθμ. Α. 111814/13.11 .1970 έγκ. Α . 311 τοϋ 'Υπουργείου Δημοσ(. 
ων 'Έρyων <περι έψαρμοyης των διατάξεων πε ρι άποκεντρώσεως άρμοδιοτήτων> . 

7. Τάς διατάξεις τοϋ άτtό 7.8.1967 Β . Δ) τnς rnε.pt έyκαταστάσF.ων τtρός πα.ρα
θερισμόν ώς έί'ρο-ττσττοιfι.θη και σuνετcληρώθη δ ιά τοϋ άπό 23.9.72 Β . Δ) τος. 

δ. Τήν σVμφωνον yνωμοδ6τησιν τοΟ Περ) κοΟ Σuμ~ουλ ίου Δημ. 'Έ~γων τοϋ πα· 
ρά ήi Νο~αρχία Κορινθίας τμ) τος δ ιατι.mω6εϊσαν εtς τό ύπ' άριθμ. 10/9/4.5.76 τcρα· 
κτικόν αuτοΟ, δι' οδ προτείνεται άκτι ς άπαyο~·ε.ύσεως ττεριμερτικως τοϋ έyκεκρι· 
μένου ρuι-ιοτομικοϋ σχεδίου τc6λεως Λοuτρακ ί ΟL r 2500 μ . και l(XX) μ. κατά μfiκος 
τής παp<Χλίσ,ς, δι1ηκως τοΟ Λοuτρακίου και μέχρις τοϋ άκρωτηριου '!-ψα ίου Περα· 
χώρας, ά:τrοψασιζομεν : 

'ι\1tαyο,ρεύομεν την τοποθέτησιν λυομένων οtκ ι ων τtεpιμετρικως τοο έyκεκρι· 
μένου ρυμοτομ υκοΟ σχεδίου τcόλεως Λοuτρακίου και εtς άκτϊνα 3QOO μ. αύξάνοντε ς 
κατά 500 μ. τήν εt01')yησιν τοϋ Πε.ρ) κοϋ Συμι!>οολίου Δημ. 'Έργων τοΟ πcφ' ήμϊν 
τμ)τος καt κατά μftκος τής Νοτιας Παραλίας Δυτικως τοΟ Λουτρακίοu μέχρι τοϋ 
Άκρωτη.ρίου 'Ηραίου - Περαχώρας και εις άπ6στασιν 1.CXX> μ. άτtό τήν fσαλον 
Υ fYT W ήν · 

'Η πcφΟΟσα δημοσιευθήτω εtς τήν 'Εφημερίδα τής Κ~ερνήσεως. 

Έν Kcφ(ver.> τfi 24 Μαtου 1977 

TΣXNllCOtf ΙΝΣΤΙΤΟΤΤΟΗ ΕΛΜΔοt (Τιθεται μετά τήν σελ. 580,2) 560,3 



Λu6vενa 

ΤΕΥΧΟΣ 57ον 

ΓΕΝ/ ΚΗ Δ)ΝΣΗ οι ΚΙ ΣΜΟΥ 
Δ) ΝΣΗ ΠΟΛ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Έγκ. 40820/77 κal 38327/77 (Ε . 80) 

'Αθήνα 22 ΔCJχεμ~ρ(ου 1977 
· Αριθ. Πρωτ. 40820 

Θέμα: Συμnλήρωσn τnς Ε. 11035/73 όποφάσεως σχετικά μέ 
τόν χρόνο Ισχύος τwν άδε:wν γιά έγκατάστaσn λυομέ
νων οlκfσκων. 

'Έχοvτ.ες ίrπόψη : 

, 1. Τή.ν παρ. 3 τοϋ άρθρου 53 τοΟ Ν.Δ. 17.7.1923 «π:ρί σχε.δίωΊ πόλεων κλπ.», 
οπω~ ~χει άντικαrασταθεί μέ την παράyραφο 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν.Δ. 194/1969 
~περl τροπο;τ,οιή-:Jεω·ι πολ:.οδομικών τινώv διατάξεωv» (ΦΕΚ 103Α). 

_ 2. Τις διατάξεLς το9 Β . Δ. 8 . 7.~7 «περί έyκατα:ηάσεω~ πρό~ παραθερισμόν δ
πω, τροποποιή.θηχαν και συμττληρωθη·καν μεταyενέστερα. 

' 3. Tryν άπόφαση μέ άριθμό πρωτ. Ε. 11035/28.4.73 (ΦΕΚ 126Δ/7.5.73) «περί 
τRο~οποιησε~~ τής ύπ' άριθ. Ε. 3475/8.2.73 άποφάσΞως «πε.ρl καθορισμοϋ χρόνου 
ισχυος άδειων τινών έκδιδομένω·ι .διά τήν έyκατάσrασιv λυο;..ιέvωv οι· κίσκωv πρό::; 
παραθερ~σμόν», ή όποία παρέτει~,1ε μέχρι 31 .12.77 τόv χρόvοv ισχuος άδ:::ιώv ~y
κa...ταστάσεως λυομένων οικίσκων οί όποιες ετχαν έκδοθεί σύ.uφωνα μέ tίς διατάί,εις 
του Β.Δ. 7.8.1967. · · 

ΚΑΙ ΕΠΕΙ ΔΗ 

ττολλοl _ ιδιο~τητες δέν μπόρεσαν μέχρι στιyμfiς vά τοποθετr'ρουν τά λυόμενα y_ ιά . 
τ~ όποια πη.ραν τlς σχετικές άδειες σύμφωνα ,μέ τίς διατάξεις τοϋ Β.Δ . 7.8.1967, 
ι:ι.τε λόyω οtκονομικijς άδυναμίας είτε λόyω . άποyορc:ύσεων άπό άναστολές έκτε
λεσεω~ οικοδομικών έρyασιώv πού ίσχυσαν σέ πολλές περιοχές τfjς χώρας, πλην 
δμως έπειδή ή μέχρι σήμ.φα άνέyερ:Jη τών λυομένων οικίσκων σέ πολύ μικρά 
~yροτε.μάχια, διεσπαρμένα σέ όλόκληρη την Χώρα χωρίς οlκιστικό πρόyραμμα 

λuπο~~μ(ζει τό περιβάλλον καί δημιουρyεί ττρο~λή:..ιατα στlς ρu3ίlιστικές καί πο· 
. εcδο;.~ικές μελέτες τών περιοχών. 

• Α π ο φ α σ ί ζ ο υ .u ε 
, · Έπιτρέπ9υμε yιά τό χρονικό διάστη.μα άπό. 1.4.78 μέχρι 31.12.78 την έyκα

τα.9'ταση λυομένων yιά τά όποία gχουν έκδοθzί 0,)ειες σύ11φωνα μέ τίς διατάξεις 
τοι; Β . Δ. 7.8.67 καl πού δέv άρχισαν η δέν τ=.λείω::Jαν μεχρι 31.12.77, έψόσον ή 
σχετική Ο:δzια ύπ-ο~λη-θεί μέχρι 31.1.78 στό .πολεοδομικό γραψΞίο yιά ~λεyχο. 
· , Για τό χρονικό διάστη,μα άπό 1.1.78 μεχρι 1.4. 78 ουδεμία έρyασία έyκατα
σ .r~Jε.ω; fi άποπερcrτώ:Jεω~ τούrων έπιτρέπεται, πέραν τfjς 31.12.78 ού5εμία έρyα
σ;α ,,έπιτρέπεται yιά τ~ν κατηyορ(α αύτή κτ:::.rμάτων τά όποία μέχρι τότε πρέπει 
να ει(ουν άττοπ.:ρατωθ!Ξι. 

ΓΕΝΙΚΗ Δ)ΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Δ)ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ. 
ΚΑΙ ΠλΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
Δ 1 ΕΥθΥΝ-ΣΗ Γ7 
Άρ~θ. πρωτ. 38327/747 

Θέμα: Μορφολογrκός έλεγχος 
ομένων κλπ. οlκοδcμwν καl 

Ό 'Υπουργός 

Άθfjναι 12 Δεκε.μ~ρ(ου 1977 
ΕΓΚΥΚ:\ 1 ΟΣ aa 

προκατασκευασμένων, λ u
συγκρ οτnμότων. 

ίιά τήν άνάyκη προστασία.:; τοΟ φυ:Jικοϋ περι.~άλλονrος, rιρέ;ττ~ι νά κc;χτ~ά
λε τι:rί ΚCι'θΞ nρο:ιπάθεια )'tά τήν ά'Ποτpοπή άυυμ~ι~ασ;ω·J έπcψ~α'7εων _ πο:ι UΠΟ· 
~αθ~ιίζουν τήν αlσθη·τικrΊ του άξία. Ή πιό ::ύα(Ciθη·τη ομως 'Πλιευρα τ?υ, θεuατ9ς 
διa,.;.ορq:ώvςτcτι κυρίω~ άπό τήν ιδιομορφία !<α~ τό, ίδιαίτερο crt-σθητικο ϋφος1 των περι:.;~χων σι όποίες στό αύv·ολό τους άποτ.:λουν τη yνω::Jτή άνεπανά~ητπη εναλ
~αyή τfjc:; αίσθητικfjς έκφράσc:ως τοϋ Έλλην· ικοϋ χώρου . Καί εrναι έπιση~ y\·ωστ9 
9τι r~ύτή ή ποικιλία πού στάθη:κε μία άπό τίς κύριες διαπλασηκέ~ δυναμεις τ~ο 
L'φΟ~<; τών δομικών gρyων καί τών οtκισμών σrήν ϋ'Παιθρο διατηρειται άκόμη ευ-
τυχ~ς σέ άρκετή ~κταση. . . - , · 

Η καταστροφή τών παραπάνω άξιών είναι δυvατον να προηyηθη περα άπό τα 
μ~μ 1Jν~ψένα έρyα -ί<τίσμcrτα μεyάλου οy· κοιr- καί ~πό _μικροκατ~,σκευές _ δταν 
το π_ληθος τους .εfvαι μεγάλο. '/ διαί;ερα δμως κιν:δ.υ•ιευ;ι ~μΞσ;χ τό υφο,ς του φυ,
σι~οu' περι~άλλοvτος άπο τυποποιημενες μο~άδες,. οπω~ ~α λυο~εν~ και σι κατα 
ο[ο" δηποτ.: τρόπο, «έ\ι σειρq~ παρc:r'όμενοι τυποι οι κ?δ~μων yι~τι αυΤά: 

α) Σχεδιασμενα σέ περιορισμενο άριθμό εfναι ?δu~στον να καλυψουν μορφο
λογικά τό πλfiθος τών ίδ ιομορφ ιών τοΟ Έλληνικου χωρου. 

TEXNlKON l ΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΜΑΔΟΣ (Τίθεται μετά τήν σελ. 580,4) 580,~ 



Έyκ. 383·27/77 (Ε. 60) Λuό~.Jενο 

1)) ΛόyctJ τοϋ δτι έγκαθίστανται σέ όρισμένες κατά κανόνα περιοχές ιδιαίτερα 
εύα[σθητ.ες -nα.ραθαλάσσια κλπ.- σέ μιεyάλο άριθμό και διάσϊtαρτες έ'Πι~άλουν 
gντονη παρουσία στόν χώρο. 

Γιά τούς παραπάνω λόγους και έ'Πειδή 6 κίvδυνος καταστροφης τοG ψυσικοϋ 
χώρου ε{ναι κύριος καl άμεσος, κρίνΗαι ά'Παραίτητο δ'Πως: 

α . Προ κειμένου νά χορ!)yηθε'ϊ άδεια έyκαταστάσεως λυομένου f\. κατά ό
ποιονδήποτε τρόπο Ι"<έν σ.:.ιρq» κατασκευαζομένου οlκοδ-Qμή-ματος ζη-τειται προη
yουμένω::; ή Εyκρισις της μελέτης άπό την άρμοδ(α «'Επι·φοπη Έvασκήσc.ως Άρχι· 
τεκτο_1.ι~οϋ Έλέyχου» yιά συyκc.κριμέ_vη nεριοt:ή «:άνε~άρτηιτα Ο:ν 6 τύπος (χc.ι έy: 
ι<ριθει α-:τό άπόψεως έκπληρωσc:ω~ των διατάt,εων του ά'Πό 7.8.1977 Δ) τος cπερι 
έΊκαταστό.σc.ων nρός παραθερισι-ιόν». 

Τήν i:iκταση της περιοχης θα την καΘορίσει ~ Ε . Ε.Α.Ε. καl ε{ναι δυνατόν νά 
άφορά άπλώς i::να οlκισ~όν ~ μία όμάδα οlκι'Ο'μων, ~ ~να Νομόν κλϊt. κατά την 
κρίσιν της. 

β. Σέ περίπτωση άν:yέρσεω::; συγκροτημάτων ~ ,μφονωμένων κτιρίων ! κανοu 
οyκο~. ατό ψυσι·κό τοπ(ο ζητείται έπίσης ~ gyκριση της μελέτης άπό την αύτη 
έnιτροπή. 

ΓΕΝ. Δ)ΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Δ 1 ΕΥθΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
'Αριθμ. Π ρωτ. Γ. 228 

Θέμα· : Ll{νονται όδnγ{ες v~a 
nοφάσεως. 

·Αθήνα 9 'Ιανουαρίου 1978 
ΕΓΚΥΚΛ Ι ΟΣ Ε. 3 

τnν έφαρμογn τfiς 40820) 77 ό· 

1. Μέ την 40820/22.12.1 977 άπ6φαση όρίστη·κε δτι ο! άδειες yιά έyκατάσταση 
λυομένων πού gχουν έκ.δοθεί σύμφωνα μέ τlς διατάξεις τοϋ Β.Δ. 7.8.1967 καl πού ry 
ίσχύς του::; gληryε στlς 31.12.1977 παρατείνονται yιά τό ιδιάστη.μα 1.4.1978 μέ-χρι και 
Jl .1 2.1978, χωρlς προοπτική άλλης παρατάσεως . Α&τό σημαίνει δτι μc.τά τlς 31 . 
12.1 ~78, δέν έπιτρέπεται - οϋτε καl πρόκειται νά έπι-τραπεί καμία έρyασία έyκα
τ.::χστάσ::.ως ~ κaν ά'Ποπε,ρατώσεω~ των πιό πάνω λυομένων. 

2. -α) Ή παράταση α&τή θά lσχύση μόνο yιά δσες άδειες ύπ~λη€ο0ν μέχρι 
31.1.1978 στά πολεοδομικά yραψεϊα μαιζί μέ τά σχέιδια πού τίς συνοδεύουν. Στή 
Ο,(ΕίLΚή αίτηση μέ την όπο(α θα ύπο(!)ληιθοuν Ο( άδειες πρέπει άπαραιτήτως νά 
c'ι:ναφερθc.ί καί τό mδιο στό δποίο 5ρίσκονται ο( έρyασίες έyκαταστάσεως τοu 
λυομένου. Μαζl μέ την αrτηση θά ύπο<bάλλεται καί ύπΞύθυνη δήλω::ιη κατά τό Ν . Δ. 
105/69 στήν όπο(α θά ά:ναφέρεται δτι δέν gχει yίνει χρή1ση της άδειας yιά τήν άνέ· 
yερση τοϋ λυομένου οlκ(σκου σέ άλλο άyροτφάχιο μέ όποιοδή'Ποτε τρόπο. 

β) Σέ πc.ρίπτωση πού τό τοποyραφικό διάγραμμα ποο συνοδεύει τήν άδΞια ε{
'J αι άσαφέ.ς, θά ύπο<bάλλε,ται καl vέο σκαρίφη.μα της περιοχfiς, &που θά καθορ(ζε· 
ται μέ σαφήνεια ή θέση τοϋ ol κοπέιδου, έt,ηρτηιμένου άπό yνωστά σταθc.ρά σημεία 
της πc.ριοχfiς (π.χ. έθνική όδό, χιλιομετρική θέση δδοϋ, πλryσιέστε.ρο οικισμό κ. 
λ.π .) ώ:ηε ή μεοτ~αση καl ό ηεyχος άπό τόν ύπάλλη.λο της ύπηιρεσ(ας νά εΙναι 
ωκολα πραyματοnοιήσιμη. Στό τοπογραφικό θό πpέ1ίει νά έχουν σryμειωθεί καl 0 [ 

C'μορες ίδιοκτησίες μέ τά όνοματεπώνuμα τών ιδιοκτηιτών τους. 
3. Τά πολεοδομικά yραψεΊα θά άνοίξουν ειδικό βι(!)λ(ο yιά τήν καταγραφή 

•wν άδειων αύ rών πού θά ύπ~άλλονται. οι σελlιδες τοϋ βι(!)λίου θά άριθμησeοCιν 
καί θά θεωρη€οϋν ά'Πό τόν προϊστάμενο τοG γραφείου θά χωριστοϋν δέ σέ στηλες 
α) αϋξοντος άριθμοG, β) άριθμοG ό~δείας καί ήμερομηνίας έκδ6σεως, y) άρχης πού 
τήν έξέοδωσε, δ) όνοματεπωνύμου ιδιοκτήτου πού στό 6νο~ά του έκδ6θη.κε ή άδεια, 
ε) όvοματεπωνύμου σηιμερινοu ένδιαφερομένου πού ύπο~αλλει τήν α{τηση καt στ) 
ήμερομηνία ύπο(!)ολfjς της αlτήσεως. 

4. Κατά τό χρονικό διάστηιμα ά'Πό 1.1.1978 ~ως καt 31.3.1978 δέν έττιτρέπεται 
ι\αμμία έρyασ(α (.έyκαταστάσεω; ~ άποmΞρατώσεως) yιά τά λυόμενα πού άφορά 
Γι άπόφαση, κάθε δέ έρyασία πού έκτελείται παρά την ά'Παyόρευση αύτή, θa δια· 
1..ότπεται άπό τό πολεδομικό yραψείο καί τά άστυvο_tJ.ικό: 6ρyανα. Στtς πc:ριπτώσεις 
αύτές θά yάvεται τό δικαίωμα του εύερyετήματος της παραστάσεω~ lσχύος της ά· 
δ:ίας τοu λυομένου. 

5. 'Εκτός της άδείας θά ύποι!Ιάλλεται καί φωτοαvτ:ίyραφο αύτης. 'Επί τοu στε
λέχους της άδείας πού θά έπιστρέψ::.ται εις δικαιούχους θά τίθεται σφραyLδα δπου 
θά ύπάρχουν τά στοιχεία καταχωρήσεως της ό:δείας καl ή παρατή.ρηοη δτι ~ άδεια 
θά ισχύει άπό 1.4.1978 ,μέχρι 31.12.1978 καί έψ' δσον έν τc{) μεταξύ δέν υπάρξει 
σfiμα διακοπϊ;ς. 

6. Ή περαιτέρω έnεξερyασία καt μεθόδωση τοu τρόπου έλέyχου τών άνωτέρω 
άδειων λυομένων θά καθορισθεί μέ νεώτερη έyκύκλιο. 

580,6 ΤΕΧΝΙΚΟΝ !ΝΕΤΙΤΟΥΤΟΝ Ε.ΛΛΑ.ΔΟt 



'Ε)"'( . 7337/78 1<0/ 7374/78 (Ε . 1 β) 

ΤΕΥΧΟΣ 59ον 

rΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 'Α~ ΕΝ Δ)ΝΣΗ / ""''ιναι 3.3.1978 
· ΟΙΚΙΣΜΟΥ Άριθ. Πρωτ. Γ. 7337 

Θέμα: Συνέχιοις έργασιων έγκαταστάσεως Λυομένων Οlκ{. 
σ~ων των όποιων ol δδ-ειες fχοuν χορnγnΘn μέ τό 8 ,. 
τnς 7.8.67. .u. 

π . ~Επιτρέψατε συνθχιση έρyασιών σέ δλες τίς περιmώσεις Λυομένων ο!κ( 
l Bu χουν τε1λειώσει τή ~άση .μέ νόμψη άδεια πού ύπ~λ~!J:Χ€ yιά θεώ σκων 
π ·ι2 ·7ά8 και fχουν άρχίσει τις δρyασ!,ες έyκαταστάσεως των Λυσμένω~η~ίμέχρι 
Ρ ν πό τις 31. 12.77. σκων 

Ό Ύπουρyός Δημ. 'Έρyων 

ΓΕ.ιΝ 1 ΚΗ Δ) ΝΣΗ Ο 1 Κ Ι.ΣΜΟΥ 
~Α) ΝΣΗ ΠΟΛ. ΕΦΑ:ΡΜΟΠlΝ 

Ρ· n ρωτ. r. 7374 

Ν . Β. ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ 

Άθηναι 14 Μαρτίου 1978 
Έyχύκλιος Νο 16 

Θέμα= Συνέχιση έργασιων έγχaτοστάοεως λυΟiJένων οlκί
σκων πού εfχ,αν όρχίσει nρlν τlς 31. t 2. 77 καl ο[ δδειές 
τους fχουν xoρnγnen μέ τό Β.11. 7.8.67. 

έξ - ~ συνέχεια της Γ. 7337 j3.3.78 Δ) yijς σcχς γνωρίζουμε συμπληρωματικά τά 
ης. .• 

1) 'Η συνέχιση τών έρyασιών yιά τήν έyκατάσταση τών λοο.μένων τοϋ θψα
τος yιά τά όποία lιχει ~λη8εί σχετική_ αtτηση σύ.μφωνα ιμέ τήν Γ. 40620{77 Ά· 
π~αση, θά έπιτρέπε:rαι ,μέ θεώρηση τοο έντύπου τfiς ό:Ιδε(ας 'ΤΤΟύ θά y(νεται μέ 
ε ική DJpσ;yιδα άπό ύπαλλήλους όρισμένους yι' αύτό τό σκΟ'Πό άπό τόν Προϊστά-
μενο του Πσλεοδομικοϋ Γραφείου. 

2) Ή θεώρηcη θά yfνε.ται έφ' οοσν: 

69 
α) ύπ~ληθεί άπό τούς ένδιαφερaμένους ύrcεύθυνη · δήλωση κατά τό Ν.Δ. 105/ 

τά' δτι ~χ€ι_ κατασκευασeεί ή ~άση και fχουν άρχίσει ο[ έρycrοίες yιά ;ήν έyκα-
σταση του λυσμένσυ ττρlν τlς 31.12.77. · 

0

, β) άπό τόν ηε.yχο τσϋ τσrcοypαφικοϋ διαyρό;μματος π~κύψει δτι ή !διοκτη-
ια άποτυπώνt:ται σ' αύτό μέ σαφήνεια χωρtς νά οημιουρyουνται άμφι~ολίες σχε-

τικά .μέ τήν άκρι~η θέση τοΟ otκcrrrffioυ. · 
ι Σt περίπτωση rcoύ δέν ύπάρχcι τέτοια σαφης και ιμον~μαντη άποτVπωση τής 
(!,διοκτησίας στό σκαρίφryμα, τότε ~ θεώρηση θά yίνει άφου ot ένδιαφερόμενοι ύπο-
άλλοuν σαφές διάypα:μμα. 

Υ) Δέν ύφLσταται κα;μμία άμφ~ολία rcερί τfiς yνηcιότη-τος τής άδε(ας . 

. 3) 'Η Πολεοδαμική_ Υπηρεσία θά διενε.ρyεί κατά τήν κρίση της αύτε"!Τάyyελτα 
αυτοψ(α yιά fλεyχο των άνωτέρω ό:δειών . 

4) 'Επι τής άδείας θά τίθεται σφρcrylς .ώς κατωτέρω: 
«:Διά τήν άστυνο.μικήν άρχην καt ένδιαφερ6μενσν t.δ_:οκτήτη.ν. _ . 
α) 'Η παρούσα θεώρηιση άφορά εtς τήν συ~έχιση των έρyασιων κ~ι tσχύει 

t~~ον έφ' δσον μέχρι Jl .12.77 gχ.ε.ι κατασκεuασθει τουλάχιστον ~ βά.ση του λυομέ-

β) 'Η παρούσα άδεια δέον δττως Θεωρηθεί tκ νέου άπό τήν άστυνο.μικήν άρχή:.. 

ΤΕ:ΧΝrκοΝ lNI:TlTOYTON ΕΜλΔΟΣ 

Ό ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ν . Β . ΖΑΡΝΤJΝΙΔΗ.Σ 

(Τίθεται μετά τήν σελ. ~.6) 580,7' 



Λuό-μενα 

ΤΕ.Υ:ΧΟΣ 6ι1ον/15..7.78 

ΓΕΝ 1 ΚΗ Δ) ·ΝΣΗ ΟΙ ΚΙΣ/ν\ΟΥ 
Δ 1 ΕΥθΥΝΣΗ Γ4/β 
Άριθ. Πρωτ. Γ. 12086 

·.ε'ylκ . 12():86/78 (Ε.25) 

Άθηνα 15 'Απριλίου 1978 
ΕΓΚΥΚΛ 1 ΟΣ 2~ 

Θέμα: Κ·ατα;σκευή λυοιμιένων n μ;ον~μων κατοι.κιwν άντl λυο-
μένων στlς nιεριnτώσεις nιού έχει tκδ·οθεί οlκ.οδομική (1. 
δειa σύμ.φωνια μέ τό Bll 7.8.67 και tφ• δσον ο( σχετικές 
ε.ρyασ(ες δέν έχουν άρχ~σει. 

'Έχοντας ύπόψηι 

1. Τίς διατάξεις τοϋ Β.Δ. 7.8.67 «περt έyκαταστάσεως πρός παραθερισμόν» 
δπως τροπΟ'Ποιήθηικαν καt συμπληρώθη1καν μεταyενέστερα. . 

2. Τίς διατάf,εις της παρ. 3 τοϋ άρθρου 53 τοϋ Ν.Δ. 17.7.1923 <περt σχεδ(ων 
πόλεων κλπ.» δπως gχει άντικατασταθε'ί μέ τήν παρ. 2 τοϋ apeρoυ 1 τοϋ Ν.Δ. / 
194)69 «περl τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 103Α). · 

3. Τήν μέ άριθ.μό 40820) 22.12.77 άπόφασή μας μέ θέμα «Συμπλήρωση της Ε. 
11035) 73 άπαpάσεως σχετικά μέ τό χρόνο tσχϋος τών άδειών yιά έyκατάσταση 
λυομ~νων οί1κ(σκων». 

4. Τήν μέ άριθμό Γ. 228) 9.1.78 έyκύκλιο 3) 78 μέ την όπο(α δόθηκαν όδη.y(ες 
yιά τήν έφα9μοyή της 40820) (8 'Αποφάσεως δπως αύτή συμπληρώθη.κε μέ τήν 
Γ. 2286) 6.2.78 'Απόφαση. 

·5, Τήν όρyάνωση ζωνών παρςι:§εριστικώv οικιών yίά έξυπηρέτηση τών κατοί
κων της εύρυτέρας περιοχfiς Άθη·νών :<αt θεσσαλον(κης πού έπεξ.ερyάζεται ή 
_Γ.Δ. · Οtκισμοu. 

'Α π ο φ α σ ( ζ ο υ :μ ε 

1.Οί έρycrο(ες yιά τήν έyκατάσταση λυομένων βάσει τοϋ b . .λ. 7.8.67 πού 
δέν εrχαν άρχίσει μέχρι 31) 12) 77 έπιτρέπεται έφ' δσον gχει ύπο~ληθεί · έμπρόθεσμα 
(μέ.χρι 18.2.78) ή άδεια καt τά λοιπά στοιχεία πού προβλέπει ή 40820)77 'Από· 
φαση. Ή ίσχύς τών άνωτέρω άδειών λήyει στίς 31.12.77. Στlς περιmώσεις αύ· 
τές άπαιτείται θεώρη1ση της άδείας ποu θά yίνεται μέ άνάλοyη έφαρμογή της δια
δικασίας πού .καθορίζει ή Γ. 7374)14.3.78 έyκύκλιος 16)78. 

2. 'Όλα τά λυόμενα θά έλεyχθοuν τόσο άπό άπόΨεως έμ.φσ:νίσεως δσο καt 
άπό άπόψεως .εt1δικών διατάξεων -περt λυομένης κατασκευης, άπαyορευομένης οίασ
bήποτε κατασκ,ευfiς μέ μόνιμο χαρακτηρα. Ή έπικάλυψη τών ώς άνω λυομένων 
δύναται νά y(νεται μέ έλαψρή ξύλινη κεραμοσκεπή στέyη. 

3. 'Όσοι άπό τούς άνωτέρω έπιθυμοuν άvτt yιά λυόμενο ν~- κατασκευάσουν 
μόνιμη καλαίσθητη κατοι·κία, καt έφ' δσον ol (διοκτη·σ.ίες έντα~χθοϋν τελικά στlς 
περιοχές τών ζωνών παραθεριστικών οικιών yιά έξυrτηρέτηση τών κατο(κων τής 
εuρυτέρας περιοχfiς Άθryνών καί θεσ) νίκης πού fl·δη έπεξερyάζεται ή Γ.Δ. Οtκι
σμ_οu, πρέπει νά τό δηλώσουν μέχρι 31 .5.78 μέ αίτησή τους στό Πολεοδομικό Γρα
φειο. Ή αίτηση πρέτtει νά συνοδεύεται άπό σαφές τοποyραφικό διάγραμμα, στό 
όποίQ νά άποτυπώνεται μονοσήμαντα ή ίδιοκτησία συσχετισμένη μέ τήν εύρύτερη 
π:Ξ.ριοχή της. 

"Αν ή tδιοκτησία δέν ένταχθεϊ τελικά στίς άνωτέρω ζώνες 1"6τε έπιτρέπεται 
μόνο έyκατάσταση λυομένου. Στίς περιπτώσεις αύϊές μέχρι τήν άρνψτική άπάν
τηση τfiς ύπηρΞσίας θά gχει τυερό::::rει άπρακτο ~να τμfiμα τοϋ χρόνου της tσχϋ9ς 
τών ά5ειών λυομένων πού λήyουν στlς 31.12.78. Γι' αύτό τό λόyο ή ίσχύς των 
<Χ.νωτ~ρω άδειών θά παρατείνεται καl μετά τήν ήμερ~μηνίc: αύτή. Ή παρ·&:αση ~ά 
ειvαι ιση μέ τό διάστη,uα άπό 1.4.78 gως τήν ήμερομηνια που θά κοινοποιηθει, στους 
ένδιαψΞρομένους ή άpνητική άπάντη·ση της 'Υπηρεσίας. , 

Ό Υ-πουρyός 
Ν . Β . ΖΛΡΝΤΙΝΙΔΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣ'ΓΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛ/\ΑΔΟΣ (Είς άντικατάστασιν σελ. 580,9) ?80,91 



'Εγκ. 15220/78 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ)ΝΣJ-1 ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
Τμfi.μα β 

Λοο;..tενa 

'Αθήναι 7.6.1978 
'Αριθ. Π.ρωt. Γ. 1 ;>220 

Θέμα: Διευκρ(νισn mς rt0p. 3 mς r. 12086/78 άnοφάσεως 
ΟΧΕΤι.t<:ά μέ m δuνοrrότnτa κατaσκευf\ς μονίμων )GΟιΤΟΙΚΙ· 
ων άντ( λυομένων. 

Διευκρινίζοντας τη παρ. 3 της μέ άριθμό Γ. 12006/15.4.78 άποφάσεως (έyκύ
κλιος r. 25/78) σaς πληροφορούμε δτι οι ζώνες παραιJεριστικών οtκιών yιά έξυ
πηιρέτηση τών κατοίκων της εύρ&τερης περιοχfiς Άθ..r~νών καl Θεσσαλονίκης, πού 
μελετa ή Γ . Δ) νση Οtκισμοϋ περιλαu<!>άνουν περιοχΕ.ς τών Νομών Άττικης, θεσ· 
σαλονίκης, Άρyολιδος, Κορινθίας, Εύβοίας, Πιερίας και ΧαλκιδικΤ;ς, μόνο στίς 
περιοχές τών νομών αύτών έχουν έφαρμοyή ot διατάξεις τοϋ θέματος_. "Αν g_χουν 
&πο<!>ληθεί αtτήσεις κατ' έαφρμοyή τών διατά.ξεων αύτώv στά πολ) μικά yραφε"ϊα 
τών ιΊπολοίπων νομών, θά πρέπει vά έvημερωθοϋv άμέσως ο( ένδιαφ.φόμενοι σχ·ε· 
τικά. 

~80, 101 

Ό Ύψuπουρyός Δ.Ε. 
ΣΤΕΦΑΝ-ΟΣ ΜΑΝΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ Ε.ΛΛΑΔΟΣ 



Λυόμενο Έyκ. Γ.34036/78 και Γνωμ. 803/78 

ΤΕΥΧΟΣ 66ον τής 20.3.1979 

ΓΕΝΙΚΗ Δ) ·ΝΣί-f ΟΙΚJ.Σίι1ιΟΥ 'ΑθΑ-,ναι 22.12.1978 
Δ ι ΕΥΘΥΝ!.Η Γ4/β 'Α θ r ":IA/'\J 

Θέ ρι . ρωτ. . ~ 6 
- μα: ·κονν·οnο.{nοn γνωμοδοτήσεως τοϋ Ν.ΣΚ. 

78 
Σάς ικοιινοrrοιοϋ:(!·ε yιά &~μέρωση και άνάλοyη έψαρμοyή τήν .μέ άριθμό 803) 

yνωμοδότηισ:η του Α' Τ·μήματος τοΟ Ν.Σ.Κ. τήν ό11ο(α .και άποδε,χ6μα.στε. 
Ό Ύ φuπουρyός 

ΣΤΕΦΑ•ΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 

το ΝΟΜ! ΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Σννε.δρίοισις της 31.10.1978 
Άριθ. Γινc.:ψοδ, 803 

Άριθ. 'Ε.ρωτ. Γ. 20905)9.10.78 Ύiiουρyε(ου Δryμ. 'Έ-ρyων, Γεν. Δ)νσις Οtκισμοϋ 
Δ)νσις Γ4/β. 

περίληψις έQω~~τος; 'ΕQωτάται έάν ή Διοί.χφ ς δύνατα.t να ΠQοδη ι:tς ά.νάχλησιν 
tιί)ν .παQανόμως χοQηγryθεισιίJν άδε:<ί>ν .έγκαταστάσεως λυφένων οtκίισχων !rct tδιο
κτητώv έ!;_οχιχ<ί)γ ο!κοπέ:δων ε[ς τήν Πf!Qίπt(•Jσιγ χcιθ' ~γ αl έ'/ λόγφ άδειαι μ.ετe· 
C1 .δά.σθησαν .ιtεQαιτέQcι> είς τρίτους. · 

, 'Ειτrt τοϋ η:ρόσeε~ έρωτ·ιlιματος τό ΝομL"κό Σuμ~ούλιοv έy.ν~μοδότr;σw ~'ς άκο· 
λού$ως. . . · ... · .: .::•..-

1. Π ρός διευκ6λυ\.\Ο!ιν τοΟ παραθερισιμοΟ των ο~κονο,μικως άσ8ε\λεστέρωv τά. 
~~ων διά τοg άπό 7.8.196ί Β. Δ)τος., •κατά 'Τταρέ-κ•κιλιισιv δ' άττό τώ-v ρι.βμιζοοοων 

_ ην έκτός των έy;κ.εικρ4μέινων ρυμοταμικών σχεδ(ων δάμηισιv διarτάξεων, έrrετρά:πη 
· · ~τχτδ:_τιν άδε(ας της άpμοδ(ας παλεοδομ~κfiς ύττηrρε.σ(ας, ή ~yκατάστασις ίίροσωρινfiς 
μορφης ;μονορόφων κrτιQ!μά::'ων τοΟ τύπου των λυο,μένωv οtκ6σκωιν ιμ~κράς έπιψανεί· 
ας .. άνε_υ περιορισιμ'ΟΌ τινος έν . ισχέσει πρός τή.ν έλαχίιqτryν έιπιφάνειαν τοϋ yηnτέ.δου. 
Δις;χ του έiiσκολουθήσαντος Β. Δ).τος της 23.9.72 έτ.ροπΟίΤοιήθη τό rττρωτον θε.σnτι· 
σθεντων αύστηροτέρων δρων άνεyέρσεως ιτωv •εtρηιμέ·νωv προς παροοερι.σ[.!όν •κ.τι· 
σμ_?;των, tbία έξ ά:πόψεως έλοr,χ:uστων θ~αιδών .των έψ' ών 'ίΜα yη,ίίέδων. Η tσχύς 
του. Δ)τος τούτου άρ,χ<ψένη μετά δ~μιηνοv άπό της δηιμασι·εuσεώς του (dρθρ. 4), μ~· 
τ~τεθη .είς τή·ν 9ηιν Μαρ-r(ου 1973, διά 't'oU άρθρου 1 τοΟ άνωτέρου dmό 5.12.72 Β . 
~)τος. Περαιτέρω διά τοϋ 6.ρ8ρου 2 ιταJ 11Ε.λευrαίου τούτου Δ) τος, LσχVσντος άπό 
της δη:μοσιεύσεως του .είς rrήν 'Εφη!f1!Ξρίιδα της Κu.~ερνή01εως (.6.12.72) ώ'ρf.σ6η δτι 
«Διά τά::; άπό της δη}Uοσιεύσεως τοΟ -τταρό\οfτος ιμέ:χρι της 9ηις Μαρτίου 1973 χορη· 
Υ.οuμένας •κατά τάς ιΤτροϊσχvούσας διατάξεις άδείας rι;ρός έyατόκπο~~ιν ιλυο+.tένων 
οικLακων, έφαρ,μόζονται, Εικτός των ~Υπό των έν ·λ&yω διατάξεων όριζο,μένων .καί ,τά 
άκόλουΌα: α) 6 έ·νδιαφεράuιενος διά της αLτήισεώς του :τψά; χορήryη.σιv της άδείας 
Lιπο~άλλει έμπροθ€ισ,μως αι:,τίy.ραφον ισι...1μ~-ολαίοο έξ ou \Αό:: άποδεικvύεται δτι ήyό
rασc. τό έ'δαφος έφΌu αLτεί:-rαι ή έy,κατάστασι•ς τοΟ 'λυομένου ο!ικί.σκου συντε.ταyμέ· 
·νου ιμέχρι της 8ης Δεκειμ~ρίου 1972 ... β) Δ ι' έ:κα:ιστον αt.τοuvτα ι καl dmοδε~κνύονττα 
'<..:Χτά τά άνωτέρω τά έiil τοΟ έδάφους διικαιώματά ιτοu tδι·οκτήτryν χορηrγείται παρά 
1ης αύτfiς ύiiηpεσίας Πολεοδομίας Ο~δεια δι' g.vα !μόνον λυόμενον ο~κύσκον. 

Οϋτω διά τάς άπό .της tισχύος rroO ρη.θiJ\λΤος 6-ιατάιyjματος (6.12.72) tιέχρι της 
'? .3.73 χορη·yα.ψ.έ-vας •κατά τaς ιπροϊσχυοάσας διοπά:ζε-ις .τοϋ όmό 7.8.67 Β. Δ) τος 
άδείας ίίρός έyκατάστασιv λυομένων οtκGσκωv δέν fjτo θiiιτρειπτή ή_ .χορηyησις ττ:α· 
ρά της αύτfiς Πολεοδοιμιικflς ΎπηρΕJσίας πλειόνων τοιοίχτ~ν άδειων, έν .άνrιθέσει 
πρός τό ίίpοϊσχϋσαν ώς 6.νω νομοθε.τικόν καθεστώς ύiiό του όπσίου δέν έτιθετο πα· 
ρό~οιος ίί~εριορυσμός, άπαιyορεuομένης ά'Τ'(1λc'?ς &πό rroUτoυ, ~ι των, apθρ~ν 17 
Ι\αι 20 του Ν. Δ)τος τfϊ ·ς 17.7.23 «'Περί ισχεδ-ιων π6λε~ν κλττ:.» Τl]ς ~αθ .οι~•-δηπο:ε 
τρότrον όρyανωιμένηις δαμryσεως 1μονGuων ~ ιπροσω.ρινων κατοuκ-ιων υίίό ιδιωτου, εις 
f.κ.τός σχεδ(ου περιοχήν ·κcχθώς οέπ&σης ικαl της έiiί τοΟ αύτοΟ οι1κοίίέ.δου τοίίοθςτηισε· 
ως καί έτέρσυ λυομένου οtκ(.ισκου. 

11. Κατά τάς διείίούσας τήν άνάκλry,σιν τών διοικryτuκω~ τφάξεων yενι·κάς άρ· 
χάς, άνάκλryσις ίίαρ<ΧΙ\Ιόμου διοικη.τιικη ·ς 'Πpάξεω~ ισuyχωρεuται .κατ' άρχήν ~&~ον 
έ.ιτός εύλόγου χρόνου άτrό τfiς eκδό.σεως της iipό.{,εως, ώς δε ώρύσ€η. διά .του ap· 
θp~υ μόνου τοΟ Α.Ν. 261) 1968 4iroε.pt χρόνου άνο~κ.λτΊ?εως ίία-pανάμC.:V διοι·κφικων 
πραξεων», χρόνος όλιyώτερος της -ττενταεrr(ας όrττό ~η·ς .. έκδόσε~ς της 1ιαpαrνάμ~ 
πράξεως έν οόδειμι~ περιιrοτώσει δύναται νΟ: θεωρηθfi k:i>ς 1~ή ευ~οyος. Οϋyω~ διι;χ 
των διατάξtωV 'ToU τελιευταίου τούτου νQμου κcχθιε.pοοη· ικαι ιpηrrως ή άρχη οτι η 

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ Ε.ΛΛΑΔΟΣ (Τι8ε.ται 1μετά τήν σελ. :~ο. 101) 580, 11 



Έγκ. r.5265/79 (r.11) Λυόμενο 

Δ.ιοlκησις δ&ναιται τοϋ λοvποϋ νά άνΟΙκαιλfj τάς -τταραν6μους α&της πράξεις έ1.1τό;; 
ιυλόyου χpόν.ου άπό τfjς ~κδόσεώς των, -τής η;ε•νται:.τίας ικαι3οριζομένη~ έν η:άσ(l τrε
pιπτωσει ως εύλόιyοu χρ&νου &πό τών ί.δίων διατάζ.εωv 1τρός ιτόν άνωτέρω σκοη:ό0ν . 
Η ~ν~κλησις τών tv λ&yφ τφάξεων δέν Ε1εωρείται έπιτρεπcψέVΤJ ιμ0ετά 'Πάpοδον μα· 
κμ?υ χρόνου, διότι ιδιό: τής έ:πί rμακ.ρόν ';Χ!ρόνον διατη-ρfισιεω:; rτων έν ί.σχύϊ καί ηjς 
Κ~ίωπίστου όJJΙΚήισεως rτc;).ν έξ αύτc;).γ άπορρε6'-Ατων διΚΟΙιωμ&των δημιουpy.είται Κα· 
τ'...cσ:ασις τοιαύτη, ώ:ι1τc ή rμ·ετά πάρσδον εuλόyοu χρόνοv ό:νατροπή της νά προσ· 
·"'ροuη εtς τάς άρχάς τής εύρρ~μου καl χρηι::ττη . :; διοι'<ήσεω:;. Καί άπό της άρχης 
ομω~ ταύτη,ς, τοϋ μή άν<Χ'κληrτοϋ τοuτέ.στι, των πc:ρα 1"6μων διοικηιηκων η:ράξεων, 
λόyω η:αρeλιΞύσεως μακρού χρόνου άη:ό τή0ς έκδ6σιω~ αύτών καί τής δηιμιουρyίας 
1<αrαστά;::;εων δεοιμένων έJ~μοu -π:ροστCΙJσ(ας, άναyνωρίζονται έν τfi νcvμοθεσί~ έ· 
~c;'ιρέσεις, συνιι:ττώσαι έπάνdδον είς τόν κανόνα τοο έ.λευθέ.ρως άνακλryτοϋ τών έν 
ΛΟΥ~ πράξcων. Οuτως έκρίθη ύπό τοv Σuμ~ίοu τής 'Επικρατείας δτι δέΝ κω
λύε.ται ή άνόJκληισις Ιfι-:JΙτω ικαt 1μ·ετά τήιν η:άροδον εύλόyοu χ1ρ6νου, δσάκις ύφlσταν· 
τc;τι λόy~ι δη:μοσ(οu σι1:.lφέ,ρΟ'VΤος -έπι~ό~λλο1Λrες ταύτην, &ταν αl πα.ρα~ιCDΟθε'ί:σαι δια· 
7 υ:ξ~ις ε.ιναι δηιμοσ(ας τάξεω:;, δταν ή ~κδοσις τής δ,οικ. πράξεως έ.στηριχθη εις 
δ?λιαν ~ άπατη,λήν έvέ:ρ)"!ειαν τοϋ 6vδιαφερc:ψένοu καί δταν ή 'Πp&f,~ς ύττηρξε 'Πp~ϊόν 
βιας ~ έξεδόθη ύτcέρ άvU1Τάρκ.του τφοσώπου Σ .. Ε. 107) 68, 872) 64, 2291 )67 κ.ά. 

_ Περαιτέρω διά τοϋ ρη.θέιντος Α.Ν. 281) 68, διά τοο όη:οίοu κm3ιερώθη καt ρη· 
τως, καθ' α ό:νωτέρω εtρηιται ή ά:ρχή δτι ή Διοίκφις &.:>νοιται -τοΟ λο~ποΟ vά άνα· 
κ;χλη τάς παρανάμ.ους αύτης πράt;εις έ\ΑΤός ειJλόΥ'ου χρόνου ό:πό της έϊκδόσεώς των, 
της πενταετία;; καθοριζομένη.ς, &ν πάσn περιmώσc:ι, ώς εύλόyου χρόνου η:ρός άνά
κ.~ηιαιν, όρίζεrται ώσαύτως δτι ή τοιαύτη δυνοrrότης :ταρέ.χειται, άφ' έ.νός ,μέ..v «έλευ
θ~ρως ·καί άνευ ο[α1σ'δήπτοτε διά τό Δηiμδσιον συνε.ιττ:ε·cr~> ύττό τήν gν'::'°"ιαν πρ_οδήλως 
της προ:JΤαοσ(ας τοϋ Δηιμοσ(ου ό:πό ό:ξιώσεις ό:ποζrr,..ιιωσεως κλπ. των έκ της άνα· 
κ_?--ήισεω:; ~λαιπqμt\Ι(ι.)ι·J, :καl - άψ' έτέρου, καί έάν ε .ίσέτι έκτήθηισαν ύ:!_!ό .τρLτω"". έπί 
τri ~<!σει τ~ς άνακαιλοι.:μέ-νηι:; πρ~:.ως ώριια~μένα δι~αιώ:.lατα, πλryν της -τyc:.ριτστ~f· 
"'? ~ της 1κτηιαεως ύη:ό τρίτων •καλαπίιστω:; tιμη:ραyιrιατωv δικαιω.μΟJτων έπι •κινηιτων, 
Ciτιν~ δέν. θίyCΥΙΛ_ται έκ της άνακλήσc..ως. . _ , , . 

. Εν δψει των άινωτέρω, έrττt τοϋ τιεtφένου υπό της Διοuκησε.ως _έpCι.>'tηματος, έαν 
θ~ ή.δύνα;ο αϋτη νά τφο~η εtς ό;νό'κληισιν οτών κατά πc;::ρ~α.σιν_ των, προδιcnληψe.ει
cων_ δι,αταξε:ων τοu ό:πό 5.12. 72 Β . Δ) τος χορηγη~ισων_ υπό τη_ς α~της Π ολ7οδο· 
μικη·;; Υτrη.ρeισί<Χ'~ -εlς ιτό α&τό 'Πρόσωπον πλfιόνων της μι~ς ό:δειω~ εις_ η...., ιrτεριιτττω· 
σιν α[ _ nερί ώ~ πρόκειται άδΞιαι μετ~ι.$άσ6ηισαν, -:r:ψα~τε-pω μιΞιτα του ε[ς δ άντι- . 
οτοιχου::τι yηrττέδου ft<; τρl'τους, κcrταιφατική η:ροσryκει άϊ~ηρις. 

ΓΕΝ 1 ΚΗ Δ) ΝΣΗ ΟΙ ΚΙ Ί.f/l.(Jy 
~ 1 ΕΥθΥΝΣΗ Γ4/β 
Αριθ. Π ρωτ. Γ. 526~ 

Θ έμa: Ά·nιοπειράτωσn λ υομ.ένων 
)Gρι 31.12.78. 

Ό ι:.lσηrγφής Πάρεδρος 
ΒΑΣ. ΚΟΛΟΒΟΣ 

Άθηναι 21.2.1979 
ΕΓ·ΚΥΚΛ 1 ΟΣ Γ. 11 

πού έχουν έγκαταοταθεί μέ-

'Α · · · ένη:..ιερώσεως τοϋ κοιvοu 1ιαψc.ρό:..ι.ενοι σέ ό:νακοίνωση πού gyιvt με τα μεσα 1· - τά έξης 
σχετικά μέ τή'v άπτοπε.ράτωση τών λυομένων σtκύσκων σας yνωι:JτοΊΤοιοuμε . 

Σέ λ· . .J... • - • ~ • τους καί ύη:άyονrται στό όπτό vuιμεvα που lχει τοη:οθοΞΙτη,θ.Ξι ~και στεyη .. 1ια έ τ'ν 40820)22.12.77 
7.8.67 8. Δ) )1•..ι.α καt τrοο οι άδειές τους θ.Ξ.ωp θr:ι~αν <J\,~.l.φω, μ ry · 30 4 1979 
άπ6φαση, έπι-Τρέποuμ·ε ·μbκpοερyασ~ς yιά την ά'ττο11'Ερατω~d ;~~~~ιός · · · 

ΣΤΕΦ. ΜΑΝΟΣ 

560, 12 TEJCHKON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟt 



Άnόφ. "41602/.486'4/θ 1 Λυόμενα 
--------

ΤΕΥΧΟΣ 90ον/30.1 . 1982 

ΑΠΟΦ. Γ. 41602/4864 ΤΗΣ 2/22.9.1981(ΦΕΧ523Ll') 

Περl κατασχευnς λυομtνων κατοικιών στlς περιπτώσεις πού 
fχει έκδοθεί σχετική οlκοδομικn δδεια και όφοροϋν κη
ρυγμένες οικιστικές περιοχές. 

"Ε χοντας &πάμη: 

1. Τtς διατάξεις τοϋ Β .Δ. 7.8.1967 ττε.ρί έyκαταστά.σεως πρός παραθφισμόν 
δπως τροττ()'Τ(οιήθττκαv καt σvμττλη.ρώθη καν μεταγενέστερα . ' 

~. Τtς διατάξεις της παρ. 3 τοο άρθρου 53 τοο Ν . Δ. 17. 7.23 «ϊtεpί σχεδίων 
πόλεων κλrτ.> δτrως fχει άντικαταστα&ϊ μέ τήν παρ. 2 τού aρθρου 1 του Ν . Δ . 194/ 
69 c:περt τρσrτοτrοιήσεως πολεοδομικών τι ν&ν διατάξεων» (ΦΈ:.Κ 103Α '). 

3. Τήν μέ άριθμό Γ. 228/9, 1.78 έιyκύκλιο 3/78 μέ τήν όττοία δόθηικαν όδηy(. 
ες yιά τη,ν έφαρμοyή της 40820/78 άττοφάσεως δπως εΙχε συμπληρωθεί μέ τήν Γ . 

2286/6.2.78 άτr6ψαση. 
4. Τήν μί άριθμό Γ. 7374/otκ./l 4.3 .78 έyκύκλιο 16/78 ~ τήν όττοία δόθηκαν 

όδη:y(ες yιά συνέχιση έρycrοιων 'έ"γ1καταστά.σεως λυομένων οtκισκων πΟΟ εfχαν άρ
χίΟΈι τφtν τήν 31 .12.77 κλττ . 

5. Τήν μέ άριθμό Γ . ·12086/15.4. 78 έyκύκλιο 25/78 μέ τήν όττοία δόθηκε δυ 
νατότητα ικατασκ.ευης μον(_Ι:λων άντt λυομένων κατοικιών έντός τwν προyραμματι
ζ6μενων οικιστικών ττεριαχων. 

6. Τtς μελέτες οικιστικης άναπτύξεως περιοχών yά έξυπηρέτηση τοϋ τταρα · 
θερισμού · τουρισμοϋ καl άναψuχης τwν κατοCκων της εύρυϊέρας περιοχης 'Αθη
νών καl θεσσαλονικης' ττχ:>ύ ~κπονεί ή Γενική· Δ) νση Οικισμού τοϋ 'Υπ. Χ .Ο . Π . ά
ποφασ(ζοuμε; 

1. Νά δ<Χ1εί ή δυνατ6τη.τα έyκαταστάσεως λί.Jομένης κατοικίας, ατούς κατό
χοuς άκαδομικών άi>ειών λυομένων οικί.σκων, τών όττο(ων ή ιδιοκτησία ϊtΕριλαμ· 
Μνεται ·στtς οικιστικές ττεριαχές ττcφαθεριστικης κατοικίας, της εύρότερτ~.ς ττεριο
χfiς 'Αθηνών καt Θεσσαλονίκης. Βασικη προϋπόθεση yιό: τήv παροχή αυτής τής 
δυνατότητας - έ·κ μέροuς τών άρμοδίων 'Υπηρεσιών τοϋ Ύrrοuρ-γείου - εΙναι 1 
κήρυξη τfiς κατά περίπτωσιν ττεριαχΤ;ς ώς ο{κιστικfiς (~ά.σει τοϋ άρθρου 14 του 
Ν. 947/77). 

- 2. Στtς περιπτώσεις αύτές άπαιτείται θεώρηση της άδε(ας ποο θά yίνεται μέ 
. άνάλαyη έ.φαρμοyή της Όιοf>ικασ(ας 1100 κα&ριζει ή έ)'Ικύκλιος 16/78. 

3 . .- 'Η τταρό;yρσψος 2 της έγκυκλίοu 25/78 έξακολουθεί νά ισχύει . 

4. "Οσοι άττό τούς άνωτέρω ιδιοκτfiτες έττι~μοVν άντl yι~ λυόμενο 'νά κατα
σκευάσοον μόνιμη καλαίσθητη κατοικία, καl έφ δσον fχοuν ι.mο6ά~λει τήν" σχε
ηκή α(τηση (κατά τήν τταράyραψο 3 τfiς t'διας έyκυκλίου 25/7~), θά μπορου~ νά 
τη·ν κατασκευάσουν μετά την έγκριση της σχετικης πολε~ομuκης μ:λέτης ττου θά 
άναψέρεται σέ τμημα ~ τμήματα της δεδομένης οι1κιστικης Ίtεpιοχης . 

'Η παροΟσα δημοσιευθήτω διά της 'Εφημερίδος τής Κ~ερνήσεως. 
'Εν 'Αθήναις ήi 2 Σεπτ~μ6ρίου 1981 

Τ EJXN 1 Ι(ΟΗ 1ΝΣΤ 1 ΤΟΎΤΟΝ ΕΜΑΔΟf. 
(Τ(θεται μεπά τήν σελ. 580, 12) 560,,13 

·- . 



Λυόμενες Εγκστσστόοεις σε Κοινόχpηστοuς χώρους Τό~.χχ: Α'. 

ΤΕΥΧΟΣ 145 - Φε6ροοόριος 1988 

λΤΟΗΕ"ΕΙ ΚλΤΑΙΚΕΥΕΣ ΙΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙΚΙΙΗΩΝ 

ΑΠΟΦ. 76936/3992 ΤΗΣ 7/31.12.1987 ΦΕΚ 784 8 ') 

ΘΕ11Α : Κατnγορ{ες. όργανα και διαδικασ(α ελέγχου για την 
ανέγεροn προσωρινών λυομένων κατασκευών σε κοινό
χρηστους χώρους. 

Έχοντας ιrnόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γ.Ο. Κ.» (ΦΕ.Κ 210/Α) και ειδικότερα της 
παραγράφου 3 του άρθρου 19. 

2. Την LJTτ. αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού d:ύσταση θέσης 
Αναιτληρωτή Υ'Πουρyού στα Υττουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περι~άλλον
τος - Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Ε πικ.οινων"ιών και Υφvποuρ
γού στο Υ'ΠΧ)Uργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕ Κ 526/Β). 

3. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθιmουργού «:Καθορισμός αρ
~οδιοτήτων του Αναιτληρωτή Υπουρyού Π~ερι~άλλονϊος, Χωροταξίας και Δ-ημοσίων 
Εργων Μανόλη Παπαστεφανάκι» (ΦΕ Ι-< 549/8/16.10.1987). 

Αποφασίζουμε: 

Καθορίζονται οι κατηγορίες, τα όργανα και η διαδικασία ελέγχου των λυομέ
νων κατασκευών για εκθεσεις, γιορτές και κάθε είδους εκδηλώσεις που επιτρέπε
ται να: αw:γε~ν στοuς κοινόχρηστοος χώρους του οικισμαJ, yια πε.ριοpισμένο 
χρονικό διάστημα, ως εξής: 

1 .. Κατηγορίες προσωρινών λυομένων κmασκευών. 

. 1. Κατασκεllές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη Χ.ώρων, για θεάματα, ακρο
αμcπα και παιχνίδια, όπως Θέmρα, κινηματογράφοι, χωροι συναυλιών, χώροι παι
χνιδιών (λούν~ παρκ) και ε.πιδείξεων (τσίρκα). 

2. Κciτασκεuές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων για εκθέσεις γεωργϊ: 
κών προϊόντων, βιομηχανικών προϊόντων, βι~λίων . και έργων τέχνης. 

3. Π ερίmερα ι;ε κλειστές ή ανοιχτές πλευρές και τροχόσπιτα κά9ε είδους για 
την πώληση εισιτηριων, αναψυκτικών, εφημερίδων, περιοδικών, λαχείων ή για πα
ροχή πληροφοριών. 

Εξέδρες για διάφορες προσωρινές εκδηλώσεις, στέγαστρα και υπόστεγα ttι· 
κρής επιφάνειας, κιόσκια, τένrcς, πάyκοι και λοιπές απλές κmασκευ,ές για γιορτες, 
λαϊκές αγορές. 

1 1. Όργανα και διαδικασίες ελέγχου. 
1. Ο έλεγχος των καϊασκευών των κατηγοριών Ι ι και l 1 α'Πό άποψη ασφά

~ειας της κατασκευής γίV€ται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ 
η της ΤΥ ΔΚ του οικείου νομού όταν δεν υπάρχει ή δεν είναι κατάλληλα στελεχω
μένη η τεχνική υπηρεσία του ΟΤ Α. 

Ο έλεγχος των 'Παpα'Πάνω κmασκευών από άποψη αισθητικής της κατασκευής 
διενεργείται από την αρμόδια πρωτο~άθμια Επιτpcmή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτο
νικού Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθ. 31252/1530/20.5.1987 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυ~ερνήσεως, Εσωτερικών και Π ερι~άλ
λοvτος - Χωροταξίας και Δημοσίων · Εργων ο:Συσταση, σύνθεση και λειτουργία Εττι
τροπών Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ( ΕΠΑΕ) » (ΦΕΚ 482/Δ). 

Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στον 
?ικείο δήμο ry κοινότητα yια τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης της κατασκευ
ης στον κοινοχρηστο χώρο που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιο
λογητικά: 

α) Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ τοι; άρ
θρου 3 του από 3.9.1983 π. δ/τος « Τρό-πος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγ
χος των αν.ε.yε~ρομένων οικοfuμών» (ΦΕ Κ 394/Δ), όπως ισχύει (βλέπε σελ. Α-601), 
Καί, 

β) Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και ε.γyυη
τική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όττως ήταν 
ττριν την τοττο&έτηση των λυομένων κατασΚ'ευών κατά την κρίση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμ~οuλίοu. 

Για τις ττεριmώσεις ανέy.ερσης ττροσωρινών λυομένων κατασκευών της κατη· 

TfXNIKON ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Να τεθεί μετά τη συ.... Α-262) Α-263 



. 
Τόμος Α'. Λυόμενες Εγκcπαοτόοεις σε Κοιvόχρηοτους χώρους 

yορίας 11 έχοuν εψαρμοyή οι εκάσϊοτε ισχύοντες κανονισμοί πυρασφάλειας - πυρο
προσϊασίας καθώς και οι διατάξεις του crnό 15.5.1956 ~ . δ/τος «-Περί κανονισμού 
θεάτρου - κινηματογράψου:ο (ΦΕΚ 123/Δ) καθώς και του ν. δ/τος 917/1971 ""Περί 
εγκαταστάσεως δημοσίων εν yένει θεαμάτων t:.ις κοινόχρηστους χώρους» (ΦΕ /\ 140/ 
Α/1971). 

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται yια τη χορήyηση της άδειας εγκατά
στασης των κ.ατασκ.ευών της κατηγορίας 12 είναι τα αναφ.ε.ρόμενα στην παράyρα.φο 
1 α και ελέγχονται crnό τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή της κοινότητας. 

Για τις κατασκευές της κατηγορίας αυτής οι οποίες χρησιμοποιούνται για την 
συγκέντρωση ατόμων κάτω ή πάνω σε αυτές απαιτείται και δήλωση αντοχής της 
κατασκευής crnό δι'Πλωματούχο πολιτικό μηχανικό. 

3. Σε περιmώσεις κα;τασκευών που ανεγείρονται διαδοχικά ή ταυτόχρονα 
στο ίδιο ή σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε περιmώσεις ανέ· 
γερσης κατασκευών που κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού συμ~οuλίου 
είναι πολύπλοκες, s-ιπορεί να ζητηθεί crnό αLJΤό η έ.yκρ ιση της μελέτης του συyκε
κpιμένα..~ τί.rποu αττο την αρμόδια ι.rnηιρεσία τα.> ΥποuρΥ'είοu Π ερι<!Jάλλοντος, Χωροτα-
ξιας και Δημοσίων Έργων. · 

4. Η ισχύς της παρούσας απόψασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Ε
φημερίδα της Κυ~ερνήσεως. 

ΑΠΟΦ. 233/3 ΤΗΣ 4Π. t .1988 (ΦΕΚ 1 8 ') . ' 

ΘΕΜΑ: Παρότασn ισχύος τω,/δ"ίaτnροuμένων διατόξεων του 
ν. δ/τος 8/1973 ((nερ( Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού». 

Έχοντας υπόψη: 

. 1. · Τις δι~άξεις της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομι· 
κος Κανονισμος» (ΦΕΚ 210/Α). 

2. Την υπ· αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθι.rnουρyού «.Σύσταση Θέσης 
Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περι<!>άλλον
τος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουρ
γού Οϊο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕ Κ 5-28/Β). 

3. Την U'Π' αριΘ. Υ. 1436/1987 αηόφαση του Π ρωθι.rnουρyού <cΚαθορισμός αρ
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρyόύ Περι<!ιάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Εpyων Μανόλη Π ατcαστεψ~νάκι» (ΦΕΚ 549/Β) . . 

Αποφα.σί.ζουμε: 

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθροu 31 του ν. 1577/85 <Γενικός Οι
κοδομικός Κανονισμός» (ΦΕιΚ 210/Α), όπως τταρατάθηκε με την υπ' αριθ. 296/88/ 
14.1.87 απόφαση. τοο Υττουρyα) ΠειριΑ!>άλλοντος, Χ~αΕ,Lας κ.αι Δημοσίων Έργων 
«-Παράταση ισχύος των διατηρουμένων διατάξεων του ν. δ/τος 8/1973 «περί Γενικού 
Οικοδομικού ΚmΌνισμού» (ΦΕ•Κ 31 /Β) m:χ:ρατιείνε.ιτ:αι για ένα χ.ρό'\ιΌ crnό τη λήξη της». 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης, που θα κυρωθεί με νόμο, αρχίζει από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κu&ερνήσεως. 

Α-264 

Ο Α να-πληρωτής Υττοuρyός 
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ΛΥΟΜΕΝΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ 

Β. ΔΙΑΤΑΠ1Α ΤΗΣ 7.8.1967 (Φ.ε.κ. 101Δ)67) 

Περl έV1(αταστόσεων nρός παραθερισμόν · · 

'Έχοντες &ττ' δψ~ν τό άρθρον 17 τοΟ Ν.Δ. τής 17.7.1923 rnεpt σχΕ.δ(ων πόλεων 
κλπ. >, ώς τούτο άνηκατεστόθη ύ-ττ-ό τής τταρ. 6 άρθρου μόνου το'ϋ διά τοΟ · άρθρου 
1 Ν. 3976)1929 κυρωθέντος ΝΔ. τής 3.12.1925 (Φ . Ε.Κ. 406), τό άρθρον 85Α τοϋ 
αύτοϋ Ν.Δ. της 11.7.1923 και τήν ύτr' άριθ. 374)67 yνωμοδότησιν του Συμ~ουλίου 
Έπικρατειας , ττροτάσει τοϋ Ήμετέροο έττι τών Δημοσίων "Ερ-yων 'Υπουρyοϋ, άπε
φασίοαμεν και διατά.σσομεν: 

"Αp~ρe>ν . 1. . .. 

<1 . Έττιτρ€ττεται ή έyκ ·:χτάστασις λυομένων οt·κ ίσκων πρός τταραθερισμόν εtς 
τάς κάτωθι ττεριοχάς και ί ιττό τούς ά1<ολοΟΟοος δρ?Vς και περιορισμούς: 

α ) 'Εντός οικισμών δι' οΟς- ~χουν κσ&ρ ισθη τά έλάχιστα -δρια άρτιόtητο.ς 
τ.,ών ο[κοτrέJδων, έττι οικοτrέJδ::>υ Όύχt μικροτέρου τών ύτrό τών ο~κείων διατάξεων 
καθορισθέντων έλαχίστων όρίων. --

, 
β) 'Εντός οικισμού άνεyνωρισμένου ώς θερέτρου ~ χαρακτηριζομένου ώς 

θερέτρου δι' άποφάσεως τοϋ οικ-είοu Νομάρχου και δι' δν δέν έχουν κα:Θορι~ 
τά έλάχ ιστα δρια άρτιότητος τών οt-κοττέδων, tττι οbκοττΘδου ούχt μικροτέρου τών 
χιλίων (1.CXX)) τετραyωνικών μέτρων . . 

y) 'Εντός της ζώνης · τών πεντακοσίων (SCO) μέτρων άπό τών ά1φαίων κτι
ρίων τταντός οtκ ισμοϋ άνεyvωρισμένοu ώς ~ρέτρου ~ χαρακτηριζομένου ώς Θε· 
ρέτροu δι' άποφάσεως τοu οικείου Νομάpχου, έπι οικοτt!δου σύχι μικροτέρου 
τών χιλίων πεντακοσίων (1.500) τετραyωvικων μέτρων. 

δ) Έπι yηττέδων κειμένων έκτό'ς τών χατά τά ώς ιΧνω ~ια α, β και y πε· 
ριοχών έφ' δσον ιχοuν έμ~ο:~δόv τούλόιχιστον δύο χιλιάδων- (2.Οα:)) τετρ. μέτρων. 

2. οι ώς άνω λυόμενοι οικίσκοι δέον vά ττληρώσι τούς άκολούθοuς ιδροuς: 

α) Νά εtναι μονόροψοι, έκ προκατασκευασμένων στοιχείων δυνάμενοι νά συν
τίθενται και vά διαλύωνται έτrι τόττου, ιΧνευ φθοράς και άλλοιώσεως, .και άνευ 
κ~αιρέσεως τμημάτων αύτών, ττλήν της ~άσεως. 

'Έκαστος οικlσκος δέν θά καταλαμΜντl f:πιφάνε.ιαν μεtζονα τοΟ ένός δεκά
του (1) 1 Ο) τijς δλης lτrιφανε.ίας τοϋ οίκοτrέ.&υ ~ yητrέδου και έν πάση περιπτώ
σει ούχl μεyαλυτέρου -:rών όyδοήχοντα (80) τετρ. μέτρων, και μικροτέρου τών ττεν· 
:rήκοντα (50) τετρ. ~έτρων, μή σvμττεριλ<Χi-l~ανομένης τijς έττιφανείας τών κeκα
λυμ.μένων ~εραντών, ήτις δέν lπιτρέπεται νά ύπε~αίνη τά εrκοοι (20) τετραyω
νικά μέτρα. 

"Εκαστος οίκίσκος δύναται νά τ01'(οθετijται έττl · Μσεως, μέσου ϋψους ένός 
{ 1) μέτρου καί μη ύπε~αίνοντος είς ού&εμίαν θέσιν τό: δόο (2) μέτρα, τοϋ 
ϋψοuς τούτου μετρουμένου άπό τοϋ τrέρ ιξ φυσικοϋ έδάψους . 

Τό οονολικ&ν ϋψος τών έν λ&y~ οίκίσκων, συμττεριλαμ~μένης καt της στέ· 
yης, ύrrεράνω της Μσεως αύτών, δέον δπως μη ετvαι μεyαλύτερον των τριών· μέ~ 
τρων και έ~ομήικοντα έ-κατοστών (3,70) τοϋ μέτρου. 

β) οι λυόμενοι οtκ(σκοι, είς ας ττεριοχάς έκτός σχεδίου έπιτρέπονται οι5τοι, 
δέον νά τοττοθετώνται εις άπόστασιν τούλάχιστον όyδοήκοντα (80) μέτpων, άπό 
της κατά τό άρθρον 6 τοϋ Α.Ν. 2344) 1940 παρcnλ(rcς, ώς και ε(ς άπόστασιν τούλά· 
χ ιστον όyδοήκοντα (80) μέτρων άπό τοϋ άξονος τών διεθνών άρτηριών, τών 'Εθνι· 
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Β.Δ. τfις 7.8.1967 ιcαι τf\ς 23,9.1972 Λuόμ.cνα 

κών Α-τταρχιακών καt Δη.μ.οτικών ~ Κοινοτικών &δών ~ ~ξ (6) μέτρων άπό τών 
όριων 'λγροτικης διδοϋ. " 

Προκειμένου περt τών Νομών Κυκλάδων, Σάμου, Νήσων τοy Νομού Πει
ραιώς, Νήσων Βορειων Σττοράδων, Σκύρου, Σκιό:eου, Σκο-πέλλου καί 'Αλονήσου, 
Δωδεικανήσοu ττλήν τής νήσου Ρόδου καt Κώ, ή ώς άνω tλαχίστη άπόστασις άπό 
της γραμμης της παραλίας δύναται νά καθορίζηται δι' άnοψάσεως τοu οίκείου 
Νομάρχου μετά γνώμην τοϋ Ε.Ο.Τ. μικροτέρα τών ό-yδοήκοντα μ.έτρων, ούχί 
δμως καί έλάσσων τών τριάκοντα (30) μέτρων. 

3. At έyκ..αταστάσεις αδται δέον νά ε{vαι έξαιρετι-κώς καλαί.σθητοι, τόσον ώς 
πρός τήν σ~σιν ικαί άναλογιαν τών 'Τtpοοόψεων αίrτών, οοον και ώς 'Τtρός τόν 
χρωματισμόν αύτών, θά πειριέιχοuν χώρα.χ; μαz:ειρειου ~και άποχωρητηρίου tνσωμα· 
τουμένους εtς τό δλον συγκρότημα, ~)ς και ποοαν άπαιτουμένη:ν έyκα:άστ.ασιν διά 
τήν uγιεινήν διαι!>ιωσιν έν α&ταίς. 

4. Ή άδεια πρός τοποθtτησ ιν τών έγκαταστάσεων τούτων θά χορηγηται τταρά 
τών άpμοδίων Ύ'Ιίηρεσιών Πολεοδομιας, κατόττιν αιτήσεως τοu ένδιαφερομένου, 
συνvποοάλλοντος τοποyραφιικόν διάy,ραμμα τοϋ οlκοττέδου του καί τής ττέ.ριξ αύ
τοΟ περισχΤ;ς εις ΥττλοΟν διάyραμιμ.α ·κατόψεως και τών προσόψεων εtς τpι'Π:λοuν,_ 
ώς καί δήλωση~ τοϋ t~~υ, . δη - ύπ~οοται άνευ άποζημ ιώσεώς τι\/Qς ινά άρn τή\ 
ίγκατάστασιν έντόις τ·ης προ&ισμιας, ητις ~θaλε ταχθη αύτQ &πό ίης ώς άνω Ύ· 
πηρεσίας δι' έyyρόιφου ειδο-ττοιήσεώς του. Ε:tς περίmωσιν τοιαύτης έyκαταστάσεως 
έπt ιδιοκτησίας •κευμένης ε·tς δασιικάς Θκτάσεις η 'δασωτέας τοιαύτας, διά τήν g.K· 
δοσιν της ώς άνω άδείας άπαιτε.ίται προσ·κ6μισις τής κατά τάς διατάξεΊς τής 
δασικης νομοeε.σιας άπαιτοuμένης άδειας της άρμοδίας ·έπι τών δασών 1 Αρχης. 

5. Έπι έκάστου ώς άνω ικαθοριζομένου οlκΟ'Πέ.δου €πιτρέmται ~ ty.κατάστα
σις ένός ομ&νον λυομένου οtκ(σκου, άπαyορευcμένοο έτέροu ο~κήιματος έπί τοu 
αύτοu οlκοπέδοu, κuριου ~ ~ηθητι•κοΟ. _ 

'Ε yκαταστάσεις μή "Πληροοοαι τοος ώς άνω δροuς .κατεδαφίζονται τrαρά της 
Άστυνομι·κϊϊς 1 Αρχf)ς, άνευ ούδφιaς δια~δυκασίας, ·φτόπιν έντολης της έ!\.δοσα
σης τήv Ο~f?ειαν Ά.ρχης. 

~Αρθρcν 2. 

1. Ό Ύττοuρyός Δημοσίων 'Έργων διά τούς /'Ιομούς Άττι·κης ·καi Πειραιώς 
~αι ot Νομάρχαι διά τοος ~λοιποος νομούς, δύνανται δι' άττοψ6σεως νά Καθοf.ίζουν 
τr.ε.ρισχάς εlς &ς διά, τουριστιrκούς, άρχαιολο~ικούς, 1tpοστασ(ας τοπίου ~ άλλου;ς 
λόγους vά ά-παyορευωνται 'ΤταντΕJλώς αι ώς άνω έyι<αταστά.οεις η και να καθορι4 

ζουν ά-ποοτάσεις, τών λυομένων ο(·κισκων άττό τοϋ άξσνος τών διεθνών άρτηριών 
και τών έ:θνuκών "Καt λοιττών όδών, μεyαλυτέfΧΧς τ~ν δ~q τΟΙJ παρόντος Β. ) τος 
'f(ο6οριζομένωv, · .- · · · 

. 2. Al διατάξεις τοϋ παρόντος Β. Δ) τος lχουν yενtκ~Ίν tσχ~;,ν ικσιe' &τc::σαν τ~ν 
χωραν 1καταργοομένης πάσης άλ~λ.ης σχε.τι·κης εl.δικΤ;ς -διατάξεως έξαφεοει των 
δ:cπάξεων δι' ών όρ~ζονται ά-ποστάσεις τών λυομένων οίκίσκων άττό τοϋ άξονος 
των διεθνών, έθνικών, έπαιρχιακών "Χιλττ. όδών, ιμ·εγαλίrτεραι τών διά τοϋ ~ρόντος 
8. Δ)τος ·κ~ρι.ζομέvων. 

3. At σuμφώνω<: 'Τtpός τάς τταρ. 1 •και 2 τοϋ άρβρου 2 τοο ώς άνω d:πό 7:.8.67 
Β. Δ)τος έκδοθείσαι άτιοψάσεις παpα.tιένουν έν tσχύτ έ.φ' οοον δέ.ν άνα:κληθοuν . 

., Αρθρcν 3. 

'Ο_ χαρακτηρισμός 1κατασκεuης τινbς ώς ιλυομιέινης ·καt πλ~ς τοUς δρους 
ΟΤατΙJ)(ης ltπcφκε(ας, άσφαλε(ας ·Κατά τοο m>ρός_ κα~ c;~tσθητι·κης tμφανίαεως ~έον 
νά y(νηται διά πρόf,ε.ω<j τής 'Υπηρεσίας Οtικισμου του Υπουρyειου Δημοοιωv Ερ
yων, μετά σύμφωνον yνωμην τοΟ Σq.ιΟΟυλί<>:J Δημοσιων 'Έργων». ( 1) 
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"Αρθρcν 4. 

<Ή ·tσχύς τοϋ παρόντος άρχεται άττό τfις 9 Μαρτίου 1973:. (Ζ). 

1) Τό ώς ~ δ.ρeρα 1, 2 ιca\ 3 τοv όιnό 7.8.1967 Β. Δ)τος τί~αι ώς τό 2 
nρώτα tτponono.nθnoαv ιςα\ τό 2 δεύπ.ρa προ~τt&nοσν . διό τοu άnό 23.9) 
9. 10.1972 Β. Δ) τος (0.Ε.Κ. 259 Δ'). 

2) Τό ως όνω tντός « ,, δ.ρθρον .. τ~ΟΙ ώς διό ,τοσ dρθρ. 1 τοΟ άπό δ) 6, 12.1972 
Β. Δ) τος tτροnοnοιnθιn. 

ΤεΧΝΙΚΟΝ JΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΕΛΜΔΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ2 

(Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων. των οποίων η φέρουσα κατασκευή κστaσκευόζετaι από συνεργεία εσrεyασμένων επαγγελμάτων) . 
Ο οποίος προσδιορίζει τον αριθμό των ημερομισθίων εργατστεχνrrών {μη εστεγασμένων επαγγελμάτων) ανά τ. μ . κτιρίου με τον οποίο υπολογίζονται οι κατ' ελάχιστο 
καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές . ' 

Q/a Είδος κτφίου ή εργοσiος 
Αριθμός ημερομισθίων ανά τ.μ. (για κάθε είδος χώρου) 

(avόλ.ογο με τη χρήση και Pιlolis Υπόγειο Στεγασμένοι Ημιυποίθριοι Ασκεπείς Ακάλυπτα λαπές επιφάνειες (Χώροι 
τον τρόπο κατασκευής) 

.. 
(ελεύθερος βοηθητικών ισόγεια χώροι mσiνες χώροι κύριος χρήσης, είσοδοι 
χώρος) χρήσεων χώροι και σνντριβάνιο πλστύσχaλa. κλιμακοστάσιο 

στάθμευσης W.C., αποθήκες σε 
ισογε.ιa και ορόφους κλπ. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Κατοικίες Ύενικώς Ο, 17 0,90 0.17 0,43 0.92 0.07 0.60 

2 Γ ροφεia. Καταστήματα. Εμπορικο 
κέντρο. κλειστό θέατρο και Κινηματογρόφα, 
Εκπαιδεuτηριa. Ρaδtοτηλεοπτιιςοί 
σταθμοί. κλειστό κεντρα αναψυχής 
και εστιάσεως, Κοινωφελή Ιδρύματα, . 0,67 Ο, 17 0,40 0.79 0,06 0,52 
Πνευμαnκά κέντρο , αίθουσες διαλέξεων. 
Αρτοποιεία. ΕρΎαστήρω Ζαχαροπλαστιχής, 
Ιδιωmές Εκκλησίες, Κλειστα γυμναστήρια. 

3 Ανωδομή ειδικών κτιρίων γραφείων κατα-
στημότων και εμπορικών κεντρων στα 
οποίο αθροιστικά ΟΙ όψεις προς . 0.67 0.17 0.40 0.79 0,06 0,46 
κοινόχρηστους χώρους το δόπεδα και το 
εσωτερU(ό χωρίσματα των χώρων εργοσiος 
διομορφωνοντοι οπό σννεργείο 

, 

εστεγοομενων επαγγελμάτων. 

4 Τουριστικά κτίριο γενικώς (=ενοδοχcίο 
Μοτέλ κ.λ.π . ). Νοσοκομείο. Κλι111κές. . 0.87 0.19 0.51 0.96 0.07 0.68 

5 Βιομηχανικο και Βιοτεχνικα κτίριο . 

Συνεργεία αυτοκινήτων . Επαγγελματικές 
αποθήκες πλην ΟΎροΤΙκών. . 0,57 Ο , 16 ' . 0,57 0,03 0.18 

6 Πρατήρια Βενζίνης πλυντήρια. . 0,57 0.16 . . 0,04 0.36 

7 Πολυόροφο κτίρια. πόρκιγκ. - 0.53 0,16 . 0,04 0.18 

8 Ορ111θοτροφεία. γεωργικές 
αποθήκες. Βοuοτόσιa. χοιροστάσιο 

} ' 
και συναφή • - 0,35 0.15 - - 0.00 0, 15 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ο . Εάν το κτίριο έχει χώρους που ονnστοιχούν σε θέσεtς του πίνακα όπου αντί συντελεστών. υπάρχουν ποίιλ.ε.ς οι επιφάνειες των χώρων αυτών κατατόσσοvτοι σnς λοι
πές επιφάνειες δηλ. στην στήλη (9) . 
β . Ως ακάλυπτη επιφάνεια θα λαμβάνεται όσο η πραγματοποιούμενη από το κτίριο κάλυψη και σε καμμία περiπτωοη με-γαλύrερη από την πραγμαnκή . Ειδικά στις προσθήκες κτφ{ων και 
στα κτίρια γεωργικών εγκαταστάσεων δεν θα υπολογίζεται επιφόνεια ακαλύπτου . 
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Τόμος Βα Ημερομίσθια ανά μ2 Κτιρίου 

1/5/97 και μετά, καθώς και για έργα που έχουν απογραφεί πριν την 1/5/97 και δεν έχει εκτελεσθε( 
οποιαδήποτε εργασία σ' αυτό μέχρι την ημερομηνία αυτή . 

Οι συντελεστές της κατηγορίας ιcειδικών κτιρίων γραφείων ... " (γραμμή 3 του Πίνακα) έχουν 
αναδρομική ισχύ, όπως από τη διάταξη ορίζεται και έχουν εφαρμογή για έργα ή εργασίες που 
εκτελέσθηκαν πριν την 1/1/93, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν ε(χαν καταβληθεί ή κατα
λογισθεί ασφαλιστικές εισφορές καθώς και σε όσα από αυτά έχουν εκτελεσθεί ή εκτελούνται 
εργασίες από 1/1/93 και μετά. 

3.3. ΠΙΝΑΚΑΙ 2 
. 3.3. 1. Είναι γνωστά τα πολλά και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μονάδες μας 

απο 1/1/93 με τα προκατασκευασμένα - λυόμενα κτίρια. για τα οποία λόγω κενού της διάταξης, οι 
καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται με τους προβλεπόμενους συντελεστές έργων συμβατικής 
κατασκευής. 

Θεωρούμε ότι η θεσμοθέτηση των συντελεστών του Πίνακα 2, που αναφέρονται σε κτίρια 
προκατασκευασμένα - λυόμενα και η αναδρόμική εφαρμΌγη τους, θα λύσουν τα προβλήμcτα 
που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες μας. 

3.3 .2. Ο ·πΓνακας 2 του άρθρου 38 αναφέρεται ~ποκλειστικά σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων των 
οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από μόνιμο προσωπικό εστεγασμένων επιχει
ρήσεων. 

ο πίνακας αυτός εφαρμόζεται για κάθε ccλυόμενοη ή «Προκατασκευασμένο .. κτίριο, αρκεί ο 
σκελετός του κτιρίου που εξασφαλίζει την αντοχή του, άσχετα από το είδος του υλικού που είναι 
κατασκευασμένος, να έχει κατασκευασθεί και συναρμολογηθεί από μόνιμο προσωπικό εστεγα
σμένων επιχειρήσεων. Ο τρόπος κατασκευής των υπόλοιπων εργασιών που είναι απαραίτητες 
για να ολοκληρωθεί το κτίριο (όπως πατώματα, πλακάκια, χρώματα κ.λ.π . ) ή οι οποιεσδήποτε 
κατασκευαστικές ιδιατερότητές του δεν λαμβάνονται υπόψη, ούτε για την εφαρμογή ή μη του 
πίνακα, ούτε για τον υπολογισμό των, κατ' ελάχιστα καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, διότι 
στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Οικοδόμων όπως ισχύει σήμερα, αναφέρεται ότι cικατά 
την εφαρμογή των πινάκων 1 ή 2 όεν λαμβάνονται υπόψη κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες πέραν 
των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση ή τοπικά κατασκευαστικά έθιμα .. . 

3.3.3. Περιγραφή: Ο νέος Πίνακας 2 του άρθρου 38 του ΚΑ ΙΚΑ που αφορά κτίρια ή τμήματα 
κτιρίων, των οποίων η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται από μόνιμο προσωπικό εστεγασμέ
νων επιχειρήσεων (προκατασκευασμένα-λυόμενο) περιέχει: 

Οριζόντιες γραμμές: Στις οριζόντιες γραμμές 1 έως 8 αναγράφονται τα είδη κτιρίων ανάλο
γα με τη χρήση τους. 

Γιο κάθε είδος χώρου του κτιρίου- (κύριας ή μη χρήσης) αναγράφεται ο συντελεστής που 
πολλαπλασιαζόμενος με τα τ.μ. της επιφάνειάς του, προσδιορίζει τα ημερομίσθια που απαιτού
νται για την κατασκευή του. 

Κάθετες στήλες: Στις κάθετες στήλες (3) έως (9) αναγράφονται τα είδη των χώρων του κτιρί
ου και κάτωθι αυτών οι συντελεστές με βάση τους οποίους υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας 
για τον κάθε χώρο. 

Οι κατό τα ανωτέρω υπολογι'ζόμενες ημέρες εργασίας δεν επιμερίζονται σε ενδιάμεσες 
κατασκευαστικές φάσεις. 

~ . 3.4. Διεuκρινfσεις: Οι αναφερόμενες στις παρ. 3.2 .2. και 3.2.3 . διευκρινίσεις του Πίνακα 1. 
καλυπτουν πιστεύουμε τις ανάγκες κατανόησης του Πίνακα 2. 

3.3 .5. Υπολογισμός ημερών εργασfας με τον Πίνακα 2 
3.3.5. 1. Για κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου, του οποίου η φέρουσα κατασκευή κατασκευάζεται 

από μόνιμο προσωπικό εστεγασμένων επιχειρήσεων (προκατασκευασμένα · λυόμενα) οι ημέρες 
εργασίας, με βόση τις οποίες υπολογίζονται οι καταβλητέες εισφορές υπολογίζονται με τον 
Πίνακα 2. 

Στις στήλες (3) έως (9) αναγράφονται οι επιφάνειες του κτι,ρίο~ και του ακάλυπyου χώρου, ,οι 
οποίες πολλαπλασιαζόμενες με τους αντίστοιχους συντελεστες διδουν τον αριθμο των ημερων 
εργασίας . 

3.3.5.2. Εάν σε τμήμα της επιφάνειας του ισογείου ή των ορόφων το~ κτιρίου δ~ν ικανοποιεί
τ~ι το κριτήριο για την φέρουσα κατασκευή του , όπως Ύο κριτήpιο αυ:rο προ.σδιοριστ;~κε π~ρα
nανω, δεν πρέπει να εφαρμοσθεί, ο πίνακας 2 για το τμημα αυτο . Αυτο προκυmει ,απο τον τ~τλο 
του πίνακα όπου γίνεται αναφορικά για ιικτίρια ή τμήματα ,κτιρίων" ,που ικανοποι~υν το κριτηρι,ο 
της φέρουσας κατασκευής . Επειδή είναι γνωστό, ότι γε~ικως ~α υπογεια των κτ~ριων κατα~κε~α
ζονται κατά τον συνήθη τρόπο, δεν μορφώνεται δηλαδ~ η ιιφερουσα κατασκ~υη τους" απο μο~ι
μο προσωπικό εστεγασμένων επιχειρήσεων, έγινε. κατάλληλος π_ρο<:διορισμος των ,συντελεστ~ν 
της στήλης (4) του πίνακα, ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποιηση του στην περιπτωση αυτη. 
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Όμως για τα υπόγεια που χρησιμοποιούνται για μη βοηθητική χρήση (κατοικία, εργαστήριο , 
κατάστημα, βιοτεχνία κ.λ.π .) δηλαδή αν σε αυτό διαμένουν και εργάζονται άτομα θα γίνεται υπο
λογισμός με τον πίνακα 1 και όχι με τον πίνακα 2. 

3.3.5.3. Για την κατανόηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρουμε τα παρακάτω παρα
δείγματα : 

ο) Ενα ισόγειο «λυόμενο 11 κτ ίριο προορίζεται να εγκατασταθεί σε οικόπεδο , στο οποίο δεν 
υπάρχει άλλο κτίριο . Η αντοχή του , προς εγκατάσταση κτιρίου εξασφαλίζεται εξ ολοκλήρου από 
μεταλλικό σκελετό, ο οποίος διαμορφώνεται και συναρμολογείται από μόνιμο προσωπικό εστε
γασμένης επιχείρησης . 

Για την περίτπωση αυτή χρησιμοποιούμε τον πίνακα 2, με συμπλήρωση των στηλών (8) και 
(9) . Τον ίδιο υπολογισμό θα κάνουμε , αν ο σκελετός του κτιρίου είναι ξύλινος ή ακόμα και από 
οπλισμένο σκυρόδεμα αρκεί η μόρφωση των επί μέρους τμημάτων του σκελετού (από ξύλο ή 
μπετόν) όπως και η επί τόπου συναρμολόγησή τους , να πραγματοποιε ίται από μόνιμο προσωπικό 
εστεγασμένης επιχείρησης . 

Για τον υπολογισμό δηλαδή των , κατ ' ελάχιστα καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών χρησι· 
μοποιούμε τον πίνακα 2, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τον τρόπο κατασκευής των υπόλοιπwν 
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του κτιρίου . 

β) Κάτω από το ισόγειο «λυόμενο" του προηγούμενου παραδείγματος προβλέπεται η κατα
σκευή υπογείου για βοηθητική χρήση. 

Για την περίτπωση αυτή χρησιμοποιούμε τον πίνακα 2. με συμπλήρωση των στηλών (4), (8) 
και (9), χωρίς να έχει σημασία αν ο σκελετός του υπογείου κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυ· 
ρόδεμα από εργατοτεχνίτες οικοδόμους . 

Αν όμως κατά δήλωση του ιδιοκτήτη ή μετά από αυτοψία διαπιστωθεί ότι η χρήση του υπο· 
γεf ου δεν είναι βοηθητική, θα πρέπει να γίνει χρήση του πίνακα 1 για το υπόγειο με την συμπλή
ρωση της στήλης (9) και χρήση του πίνακα 2 για το ισόγειο μετην συμπλήρωση των στηλών (8) 
και (9). 

· γ) Ένα ισόγειο σούπερ-μάρκετ αποτελείται από την αίθουσα πωλήσεων της οποίας η φέρου
σα κατασκευή προβλέπεται να κατασκευασθεί από μόνιμο προσωπικό εστεγασμένης επιχείρησης 
(π.χ. από σιδηροκατασκευή) - και από τμήμα διοικητικής υποστήριξης-γραφείων το οποίο προβλέ· 
πεται να κατασκευασθεί με συνήθη κατασκευή . 

Για την περίτπωση αυτή, χρησιμοποιούμε αφ ' ενός τον πίνακα 2 με συμπλήρωση των στηλών 
(8) και (9) για την αίθουσα πωλήσεων και αφ' ετέρου τον πίνακα 1 με συμπλήρωση των στηλών 
ο~οίως (8) και (9) για το τμήμα διοικητικής υποστήριξης . γραφείων . Η επιφάνεια του ακάλυτπου 
χωρου εrτιμερίζεται σε μέρη ανάλογα των επιφανιών της αίθουσας πωλήσεων και των γραφείων 
διοικητικής υποστήριξης. 

δ) Σε βιοτεχνία η κατασκευή προβλέπεται να γίνει από πέδιλα, κολώνες και δοκούς οπλισμέ· 
νου σκυροδέματος συνήθους κατασκευής από εργατοτεχνίτες οικοδόμους, η δε στέγη σιδηρο
κc.ιτασκευή από προσωπικό εστεγασμένης επιχείρησης. 

Για τη περίτπωση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή 5 του Πίνακα 1, γιατί μέρος μόν? 
της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου πραγματοποιείται από προσωπικό εστεγασμένης επιχει
ρησης. 

3.3.5.4 . Επισημαίνεται ότι κατά την απογραφή των έργων του Πίνακα 2, ο κύριος του έργου 
(υπόχρεος εργοδότης) θα δηλώνει ενυπόγραφα στην υπηρεσία μας ότι θα προσκομίσει πριν την 
τοποθέτηση του κτιρίου: 

α) Συμβόλαιο ή συμφωνητικό για την κατασκευή του προκατασκευασμένου-λυομένου κτ~ρίου 
στο οποίο θα υπάρχει περιγραφή των εργασιών της φέρουσας κατασκευής ώστε να προκυτπει 
βάσιμα ότι αυτός θα μορφωθεί κατά τμήματα και θα συναρμολογηθεί επί τόπου του έργου με 
συνεργείο της εστεγασμένης επιχείρησης . 

β) Δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας ότι ανέλαβε να εκτελέσει, με το μόνιμο προσωπι-
κό της , το οποίο ασφαλίζει στο ΙΚΑ ............... με ΑΜ ............ ........... το κτίριο ... ... .... .. ............. . του 
ε γ δ · · ρ ο στη ........... ............ .. επιφανειας τ . μ. ................... .. 

γ) Φωτοαντίγραφο του τιμολογίου . 
. 3.3.5 .5. Οι συντελεστές του Πίνακα 2 ισχύουν για έργα ή εργασίες, ~ου εκτελέσθη_καν πριν 

απο την 1.1.93, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν είχαν καταβληθει η κ~ταλογισθει ?σφαλι; 
στικές εισφορές καθώς και σε όσα από αυτά έχουν εκτελεσθεί ή εκτελουνται εργασιες απο 
1. 1.93 και μετά. 

3.4. ΠΙΝΑΚΑΙ 3 
3.4.1. Από την κοινοποιούμενη διάταξη, ορίζεται ρητά ότι ο πίνακας 3 (με αναλυτική επιμέ· 
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