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Παλαιά λιθοδοµή

Κατώτατη στάθµη εκσκαφής

Μαδέρι ή καδρόνι στερεώσεως

Πρόσθετοι στύλοι

Μαδέρι ή καδρόνι

Τάκος

Λοξή αντιρίς

Ζευκτό

 
 

Σχήµα 2.1.1.  Αντιστήριξη µε ξύλινο δικτύωµα 
    
   Κιγκλιδώµατα, τζάµια και άλλα χρήσιµα ή επικίνδυνα υλικά πρέπει να 
αφαιρούνται πριν  την κατεδάφιση.  Για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης 
πρέπει να βρέχονται τα µέρη που πρόκειται να κατεδαφιστούν. 
    Τέλος πριν την κατεδάφιση είναι απαραίτητο να διακοπούν οι παροχές του 
ηλεκτρικού ρεύµατος και του νερού. 
     
2.1.2 Εκσκαφές 
] 
    Κατά την τοπογράφηση τοποθετούνται πάσσαλοι για τον καθορισµό των 
πλευρών των εκσκαφών. Η ακριβής θέση των πλευρών καθορίζεται µε 
τεντωµένα νήµατα κατά µήκος τους.  
    Παλαιότερα η σκαπάνη (κασµάς), το φτυάρι και ο λοστός (παραµίνα) ήταν 
τα συνηθισµένα εκσκαπτικά εργαλεία (σχ. 2.1.2).  Σήµερα αυτά 
χρησιµοποιούνται σαν βοηθητικά ή σε ειδικές περιπτώσεις.  Κανόνας είναι οι 
µηχανοκίνητοι εκσκαφείς για τις εκσκαφές και οι προωθητές, γκρέιντερ κλπ για 
τη διαµόρφωση του εδάφους.  Επίσης χρησιµοποιούνται αεροσυµπιεστές 
(κοµπρεσέρ) και εκρηκτικές ύλες (φουρνέλα) µε άδεια της αστυνοµικής αρχής.  
Για την αποµάκρυνση χωµάτων ή την προσκόµιση δανείων χωµάτων το πιο 
συνηθισµένο είναι το ανατρεπόµενο φορτηγό αυτοκίνητο, σε σπάνιες δε 
περιπτώσεις µεγάλων έργων οι συρµοί βαγονέτων DECAUVILLE. 
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Πρέπει να φροντίζουµε οπωσδήποτε για την αντιστήριξη γειτονικών 
οικοδοµών σε επαφή που είναι παλιές ή επισφαλείς και των καταστρωµάτων 
των δρόµων που κινδυνεύουν από την κατολίσθηση των πρανών εκσκαφής.  
Σύµφωνα µε το νόµο υπεύθυνος είναι αυτός που εκτελεί τις εκσκαφές, 
ανεξάρτητα από την παλαιότητα του γειτονικού κτίσµατος, για το λόγο αυτό ο 
επιβλέπων µηχανικός πρέπει να δώσει µεγάλη προσοχή. 
    Οι αντιστηρίξεις γίνονται µε ξύλα αντιστήριξης (συνήθως χοντροξυλεία 8x8, 
8x12, 10x12) ή µε στυλίσκους από οπλισµένο σκυρόδεµα στα πρανή των 
εκσκαφών και στους τοίχους των γειτονικών κτισµάτων (σχ. 2.1.4). 
    

ΚΛΑΠΕΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑ

ΜΑ∆ΕΡΙ

ΒΟΥΒΑ ΞΥΛΑ

ΣΦΗΝΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ

 

 
Σχήµα  2.1.4  Αντιστήριξη τοιχοποιίας α. µε ξύλα, β. µε αντηρίδες από οπλισµένο σκυρόδεµα 
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 ∆ισδιάστατα στοιχεία: πλάκες, θόλοι, κελύφη, τοίχοι, τοιχεία 
 Τρισδιάστατα στοιχεία: πέλµατα θεµελίωσης, πλαίσια 

    Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του φέροντος 
οργανισµού είναι: 

• Ξύλο 
• Τεχνητοί ή φυσικού λίθοι 
• ∆ιάφορα υλικά σε µορφή χυτής τοιχοποιίας 
• Σκυρόδεµα (άοπλο, οπλισµένο, προεντεταµένο, ελαφρό) 
• Μέταλλα (χάλυβες, ελαφρά µέταλλα) 
• Σύνθετα υλικά 

    Η επιλογή των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κάθε φορά εξαρτάται από: 
 Τη διαθεσιµότητά τους στην περιοχή 
 Τον προορισµό του κτιρίου 
 Την αρχιτεκτονική µορφή και τον όγκο του 
 Τις οικονοµικές προδιαγραφές του έργου 
 Το προδιαγραφόµενο χρόνο εκτέλεσης του έργου 
 Τα κλιµατολογικά δεδοµένα 
 Τη σύσταση του εδάφους. 

    Ο φέρων οργανισµός µπορεί να κατασκευασθεί από ένα υλικό (οµοιογενής) 
ή περισσότερα (ανοµοιογενής). 
 

 
Σχήµα 2.3.1: Στοιχεία φέροντος οργανισµού 
 
 
2.3.1 Φέρων οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα 
 
    Η κατασκευή του φέροντα οργανισµού ενός κτιρίου από οπλισµένο 
σκυρόδεµα (σχ. 2.3.2) είναι µία λύση, η οποία εφαρµόζεται κατά ένα πολύ 
µεγάλο ποσοστό στη χώρα µας.  Τα πλεονεκτήµατά της είναι:  

 Ανταπόκριση σε διαφορετικές κατασκευαστικές απαιτήσεις µε µικρό 
κόστος 

 Μείωση των διατοµών τοιχοποιίας και εποµένως εξοικονόµηση 
ωφέλιµης επιφάνειας   

 Μεγάλη αντισεισµική προστασία 
 Πολύ θετική συµπεριφορά στη φωτιά 

    Πρέπει να επισηµανθεί εδώ η αρµονική συνεργασία του σκυροδέµατος µε 
τον χάλυβα (συνάφεια, ταυτότητα συντελεστή διαστολής σε συνηθισµένες 
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θερµοκρασίες) και η δυνατότητα παραλαβής κάθε είδους φόρτισης (το 
σκυρόδεµα παραλαµβάνει τις θλιπτικές τάσεις και ο χάλυβας τις 
εφελκυστικές). 
    Το σκυρόδεµα παρασκευάζεται βασικά από τρία υλικά (τσιµέντο, αδρανή, 
νερό) καθώς και από ορισµένα πρόσθετα βελτιωτικά των ιδιοτήτων του. 
    Για την κατασκευή του φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα 
χρησιµοποιούνται καλούπια ξύλινα, µεταλλικά ή από συνθετικά υλικά.  Για 
ειδικές χρήσεις κατασκευάζονται  καλούπια από σκυρόδεµα ή από ελαστικό.  
Από το είδος και τη µορφή των καλουπιών παίρνει η επιφάνεια του 
σκυροδέµατος τα βασικά χαρακτηριστικά  της.   
    Οι εσωτερικές διαστάσεις των καλουπιών είναι οι διαστάσεις της τελικής 
κατασκευής των στοιχείων του φέροντα οργανισµού, οι οποίες προκύπτουν 
από το στατικό υπολογισµό.  Στα καλούπια τοποθετούµε τον σιδηρό οπλισµό 
και στη συνέχεια εκχύνεται  πάνω στο σιδερωµένο ξυλότυπο το σκυρόδεµα. 
    Η σύνθεση (αναλογίες) του σκυροδέµατος, ο τρόπος αναµίξεως, 
µεταφοράς, εκχύσεως, συµπυκνώσεως, ο χρόνος που απαιτείται για να 
αποκτήσει µέρος της αντοχής του ώστε να είναι δυνατό το ξεκαλούπωµα 
αναφέρονται στον ελληνικό κανονισµό σκυροδέµατος. 
 

δοκός

πλάκα

πέδιλο

υποστύλωµα

συνδετήρια  δοκός

Σχήµα 2.3.2: Φέρων οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα 
 
 
2.3.2 Προεντεταµένο σκυρόδεµα 
 
    Κατασκευές από προεντεταµένο σκυρόδεµα ονοµάζονται εκείνες στις 
οποίες µε την εισαγωγή ιδιαίτερων δυνάµεων προεντείνεται το σκυρόδεµα 
ώστε η κατασκευή κάτω από το φορτίο  λειτουργίας να µην καταπονείται 
καθόλου ή περιορισµένα µόνο σε εφελκυσµό.   
    Οι δυνάµεις που εισάγονται παράγουν µια αυτεντατική κατάσταση που 
ονοµάζεται προένταση (σχ.2.3.3). Η προένταση διαφέρει από άλλες 

πέδιλο 

υποστύλωµα  
πλάκα 

Συνδετήρια δοκός 

δοκός 
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αυτεντατικές καταστάσεις (ερπυσµό, ανοµοιόµορφη θερµοκρασία κλπ) στο ότι 
είναι ηθεληµένη και έχει τιµή που εµείς επιλέγουµε.   
    Με τον όρο προένταση εννοούµε ακόµη και τη δύναµη που δηµιουργεί 
θλιπτικές τάσεις όπως και τη διαδικασία επιβολής της δύναµης αυτής. 
   
 

 
 
Σχήµα 2.3.3: Προένταση 
 
 

τένοντας 
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σταθερό  σε όλο το ανάπτυγµα της κλίµακας, όταν πρόκειται για ευθύγραµµες 
κλίµακες µε ορθογωνικές βαθµίδες, ενώ για κλίµακες µε στροφή και βαθµίδες 
σφηνοειδείς ή λοξές το πλάτος είναι µεταβλητό µε ελάχιστη τιµή πε στην 
εσωτερική πλευρά (εσωτερική βαθµιδοφόρο) ίση µε 8-10 cm. 
 

 
Σχήµα 3.3.2: Στοιχεία κλίµακας 
 
3.3.3  Πλάτος κλίµακας 
 
        Πλάτος κλίµακας ονοµάζεται η οριζόντια απόσταση µεταξύ της 
εσωτερικής και εξωτερικής πλευράς της κλίµακας. Το πλάτος της κλίµακας 
εξαρτάται από το σκοπό, τον αριθµό των ορόφων και των ατόµων που 
εξυπηρετεί. 
 
3.3.4  Ύψος κλίµακας  - Ύψος διέλευσης   
 
    Η υψοµετρική διαφορά των επιπέδων τα οποία πρόκειται να συνδεθούν µε 
την κλίµακα ονοµάζεται ύψος κλίµακας (Η).   
    Το ύψος διέλευσης είναι το ελεύθερο ύψος µεταξύ των βαθµίδων ή 
πλατύσκαλων,  το οποίο δεν πρέπει να είναι µικρότερο από 2,10 m ώστε 
αυτός που χρησιµοποιεί την κλίµακα να έχει την αίσθηση απρόσκοπτης 
διέλευσης. 
 
3.3.5  Γραµµή ανάβασης 
 
    Γραµµή ανάβασης ονοµάζεται η νοητή γραµµή η οποία προσδιορίζει την 
πορεία του ανθρώπου που χρησιµοποιεί την κλίµακα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες άνεσης και ασφάλειας (σχ. 3.3.2). 
    Η θέση της γραµµής ανάβασης για κλίµακες πλάτους µεγαλύτερου ή ίσου 
µε 1,20 m προσδιορίζεται σε απόσταση 60 cm από την εσωτερική πλευρά της 
κλίµακας, ενώ σε  κλίµακες µε µικρότερο πλάτος η γραµµή ανάβασης βρίζεται 
στον άξονά τους. 
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Σχήµα 3.3.4: Κλάδοι κλίµακας- Φανάρι 
 
3.3.9 Βαθµιδοφόροι 
 
    Ονοµάζονται τα δοµικά στοιχεία που φέρουν βαθµίδες. Ο βαθµιδοφόρος 
που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του κλιµακοστασίου λέγεται 
εξωτερικός, ενώ εκείνος που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά προς το 
φανάρι εσωτερικός. 
 
3.3.10 Φανάρι 
 
    Λέγεται το κενό που αφήνεται µεταξύ των πλευρών των εσωτερικών 
βαθµιδοφόρων (σχ. 3.3.4).  Οι διαστάσεις του εξαρτώνται από τη µορφή της 
κλίµακας.  Όσο µεγαλύτερες διαστάσεις έχει το φανάρι τόσο πιο άνετη 
χαράσσεται η κλίµακα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κλίµακες µε λοξές 
βαθµίδες. 
 
3.3.11 Στηθαίο 
 
    Κατασκευάζεται στη θέση του εσωτερικού ή µερικές φορές και του 
εξωτερικού βαθµιδοφόρου για προστασία και ασφάλεια αυτών που 
χρησιµοποιούν την κλίµακα.  Το ύψος του είναι περίπου 90 cm από το 
πάτηµα των βαθµίδων. 
    Όταν η κλίµακα είναι εντελώς ελεύθερη, κατασκευάζεται στηθαίο και στις 
δύο πλευρές της, ενώ όταν η εξωτερική πλευρά εφάπτεται στον περιβάλλοντα 
τοίχο κατασκευάζεται στηθαίο µόνο στην εσωτερική. 
    Από άποψη κατασκευής το στηθαίο µπορεί να είναι συµπαγές, χυτό από 
σκυρόδεµα ή κτιστό, ξύλινο κιγκλιδωτό ή µεταλλικό, µικτής  κατασκευής.  
Πάντως ανεξάρτητα από τον τρόπο κατασκευής του, η πάνω επιφάνεια του 
στηθαίου διαµορφώνεται κατάλληλα µε την κατασκευή της κουπαστής ή 
χειρολισθήρος. 

 

Φανάρι 

Κλάδοι

Γραµµή ανάβασης
Πλατύσκαλο 

Ενδιάµεσο 
πλατύσκαλο 
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3.3.12  Κλίση κλίµακας 
 
    Κλίση κλίµακας είναι η νοητή γραµµή στο χώρο που περνάει από τις ακµές 
των σκαλοπατιών και χαρακτηρίζει την κλίση τους σε σχέση µε το οριζόντιο 
επίπεδο.  Η κλίση αυτή υπολογίζεται στη θέση της γραµµής ανάβασης και 
ορίζεται ως η εφαπτοµένη της γωνίας ω = υ/π  (σχ. 3.3.5).  
 

 
Σχήµα 3.3.5: Κλίση κλίµακας 
 
 
3.4   ∆ιαστάσεις κλιµάκων 
 
3.4.1 Πάτηµα - ρίχτι 
 
    Μια κλίµακα για να είναι άνετη πρέπει να προσαρµόζεται στο βήµα του 
ανθρώπου που την χρησιµοποιεί.  Η διάσταση του βήµατος αυτού είναι 60 
έως 65 cm για το βήµα πορείας και 31 cm για το βήµα αναρρίχησης (σχ. 
3.4.1).  Κατά συνέπεια το ύψος του ριχτιού (υ) και το πλάτος του πατήµατος 
(π) συνδέονται µε τη σχέση:   2υ+π=60-65 cm.   

    

 
 

Σχήµα 3.4.1: Βήµα πορείας και αναρρίχησης 
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Το ύψος του ριχτιού ορίζεται ανάλογα µε τη χρήση της κλίµακας (σχ. 3.4.2): 
 Εξωτερικές σκάλες µε άνεση χώρου 13-15 cm 
 Εσωτερικές σκάλες κατοικιών και γραφείων  16-18 cm 
 Σκάλες δηµοσίων κτιρίων 15-17 cm 
 Υπηρεσιακές σκάλες µε έλλειψη χώρου 19-22 cm. 

 

 

 

 
Σχήµα 3.4.2: ∆ιαστάσεις κλιµάκων 
 
 
3.4.2  Κλίση κλίµακας 
 
    Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κλίση της κλίµακας εξαρτάται από το πλάτος 
του πατήµατος και  το ύψος του ριχτιού.  Ανάλογα µε το πλάτος κάθε κλίµακας 
η κλίση της µπορεί να πάρει τις τιµές: 

α 

β 

   γ 
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Σχήµα 3.4.4: Πλάτος κλίµακας 
 
3.4.4 Αναλογία κλίσεως - Κανόνες 
 
    Η άνεση και η ασφάλεια που προσφέρει µία κλίµακα σ’ αυτόυς που τη 
χρησιµοποιούν εξαρτάται, όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, από την αναλογία 
κλίσεως.  ∆ηλαδή τη σχέση του ύψους του ριχτιού προς το πλάτος του 
πατήµατος. Σαν βάση για τον υπολογισµό αυτής της αναλογίας λαµβάνεται το 
µήκος του βηµατισµού σε οριζόντιο επίπεδο ενός ενήλικα, το οποίο κυµαίνεται 
από 60-65 cm. Ο κανόνας του βηµατισµού περιγράφεται από  τη γνωστή 
σχέση:   2υ + π = 60-65cm . Για µικρά λοιπόν ρίχτια προκύπτουν µεγάλα 
πατήµατα και αντίστροφα.  Η σωστότερη αναλογία, η οποία προσφέρει 
παράλληλα και την µεγαλύτερη άνεση είναι 17/29 cm. Όσο αποµακρύνονται οι 
αναλογίες κλίσεως από την ιδανική τόσο µικρότερη γίνεται η ασφάλεια µιας 
σκάλας. 
    Ένας άλλος κανόνας που εφαρµόζεται κατά το σχεδιασµό µιας κλίµακας 
είναι ο κανόνας ανέσεως: π – υ = 12 cm.  Σύµφωνα µ’ αυτόν για να ανέβει 
ένας άνθρωπος άνετα µια κλίµακα πρέπει το πάτηµα να είναι µεγαλύτερο από 
το ρίχτι κατά 12 εκατοστά.  
    Τέλος, σηµαντικός είναι παράγοντας της ασφάλειας κατά τη χρήση µιας 
κλίµακας.  Για να εξασφαλιστεί η σιγουριά ενός σταθερού βηµατισµού πρέπει 
το πλάτος του πατήµατος να µην ξεπερνά τα 32 cm και να µην είναι µικρότερο 
από 25 cm (σχ. 3.4.5).  Η τρίτη σχέση που περιγράφει και τον κανόνα 
ασφάλειας σε µια κλίµακα είναι:  π + υ = 46 cm. 
 

 
Σχήµα 3.4.5: Κανόνας ασφάλειας 
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π π
π
π
π
π

π/2 π

π
π
π
π

πππππ π

 
Σχήµα 3.6.3: Μετατόπιση βαθµίδων σε κλίµακα µε πλατύσκαλο και στροφή κατά 90ο. 
 
β)  στροφή του άξονα της κλίµακας κατά 180ο   
    Όταν ο άξονας της κλίµακας στρέφεται κατά 180ο µετατοπίζεται η πρώτη 
βαθµίδα του χαµηλότερου βραχίονα κατά ένα πάτηµα π, ή κατά ένα µήκος µ 
στην περίπτωση που δεν έχουµε χώρο.  Το µήκος µ της µετατόπισης 
βρίσκεται σχεδιαστικά :   
• Σχεδιάζουµε σε τοµή τα τρία πλησιέστερα στο πλατύσκαλο σκαλοπάτια 

του πάνω βραχίονα της κλίµακας (σχ. 3.6.4).  Ο ουρανός του βραχίονα Α 
συναντιέται µε τον άξονα χ-χ υπό γωνία φ. Από το ίδιο σηµείο πρέπει να 
περνάει και ο ουρανός του άλλου βραχίονα της κλίµακας.   

• Φέρουµε στη συνέχεια την ευθεία ΕΖ µε τέτοιο τρόπο ώστε να περνάει 
από το σηµείο Ε, να σχηµατίζει γωνία φ µε τον άξονα χ-χ και να είναι 
συµµετρική µε τον ουρανό του βραχίονα Α. 

• Αφού φέρουµε την ευθεία που ενώνει τις ακµές των ριχτιών του βραχίονα 
Α βρίσκουµε το πάχος d, το µεταφέρουµε στο βραχίονα Β και σχεδιάζουµε 
την ευθεία Γ∆. 

• Από το σηµείο ∆ πρέπει να αρχίσει η σχεδίαση των σκαλοπατιών του 
βραχίονα Β. 
Η απόσταση µ είναι η ζητούµενη µετατόπιση του βραχίονα, την οποία στη 
συνέχεια µεταφέρουµε στην κάτοψη της κλίµακας. 
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Α

Α

µ

d

d

13-17cm

µετατόπιση

φ°

φ°

 
Σχήµα 3.6.4: Μετατόπιση βαθµίδων σε κλίµακα µε πλατύσκαλο και στροφή κατά 180ο. 

 
3.6.2.2   Κλίµακες µε σφηνοειδείς βαθµίδες 
 
    Όταν ο χώρος του κλιµακοστασίου δεν αρκετός για ανάπτυξη ευθύγραµµης 
κλίµακας ή κλίµακας µε στροφές και πλατύσκαλα.  Είναι οπωσδήποτε 
λιγότερο άνετες από τις προηγούµενες.  Σε αυτές τις κλίµακες η στροφή 
κατασκευάζεται µε σφηνοειδείς βαθµίδες και όχι µε παρεµβολή πλατύσκαλου.  
    Για να αποφύγουµε την απότοµη µετάβαση από τις ορθογώνιες βαθµίδες  
στις σφηνοειδείς,  χρησιµοποιούµε τη  µεταρύθµιση. Μεταρύθµιση δηλαδή 
είναι η βελτίωση της χαράξεως της κλίµακας, η οποία συνίσταται στη 
διαπλάτυνση του στενού µέρους των σφηνοειδών βαθµίδων σε βάρος του 
πλάτους ορισµένων ορθογώνιων βαθµίδων.  Αυξάνεται δηλαδή ο αριθµός των 
σφηνοειδών βαθµίδων και ελαττώνεται ο αριθµός των ορθογώνιων µε 
αποτέλεσµα  τη µεγαλύτερη άνεση στην ανάβαση και την οµαλή ανάπτυξη της 
στροφής στον εσωτερικο βαθµιδοφόρο.  Ο αριθµός των µεταρρυθµιζόµενων 
βαθµίδων δεν είναι καθορισµένος.  Συνήθως µεταρρυθµίζουµε 6-7 βαθµίδες 
για κάθε βραχίονα ή 12-14 για πλήρη στροφή.     
 Σ’ αυτή την κατηγορία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω: 
• Προηγείται πάντοτε η διαδικασία εύρεσης του υ και π και των σηµείων 

διέλευσης των σκαλοπατιών στη γραµµή ανάβασης 
• Τα πλάτη των βαθµίδων στο σηµείο συνάντησής τους στον εσωτερικό 

βαθµιδοφόρο να µην είναι µικρότερα από 10 cm, ενώ τα πλάτη στον 
εξωτερικό βαθµιδοφόρο να µην ξεπερνούν τα 40 cm.  

• Όσο περισσότερα είναι τα µεταρρυθµιζόµενα σκαλοπάτια τόσο πιο άνετη 
είναι η κλίµακα. 

α) Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 90ο  
    Έστω η κλίµακα του σχήµατος 3.6.5.   
• Στην εσωτερική γωνία εγγράφουµε τόξο κύκλου κέντρου Κ και ακτίνας 1-

1,5π.  Επίσης χαράσουµε τόξο µε το ίδιο κέντρο και ακτίνα την απόσταση 
του Κ από τη γραµµή ανάβασης.  
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• Πάνω στη γραµµή ανάβασης παίρνουµε τα σηµεία 1,2,3, κλπ σε 
αποστάσεις π.  

• Αποφασίζουµε πόσα σκαλοπάτια θα µεταρυθµίσουµε. Στην εσωτερική 
βαθµιδοφόρο παίρνουµε δύο σηµεία 11΄,12΄ που απέχουν µεταξύ τους 
τουλάχιστον 10 cm (σε αναλογία µε τις αποστάσεις των σηµείων 11 και 12 
της γραµµής ανάβασης από τη διχοτόµο της γωνίας). 

• Ενώνουµε τα σηµεία  11 και 12 µε τα σηµεία 11΄, 12΄ στην εσωτερική 
βαθµιδοφόρο και προεκτείνουµε µέχρι να συναντήσουµε τις προεκτάσεις 
των τελευταίων ορθογώνιων σκαλοπατιών.  Πάνω σ’ αυτές ορίζουµε τα 
τµήµατα a  και b. 

• Παίρνουµε µε το διαβήτη ίσα τµήµατα a και b όπως φαίνεται στο σχήµα και 
ενώνουµε µε τα σηµεία της γραµµής ανάβασης, χαράζοντας έτσι τα 
µεταρυθµισµένα σκαλοπάτια. 
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Σχήµα 3.6.5: Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 90ο (τρόπος α) 
 
Παρατήρηση: Αν έχουµε την ευχέρεια µπορούµε να ορίσουµε τα σηµεία πάνω 
στη γραµµή ανάβασης έτσι ώστε η διαγώνιος να διχοτοµεί την ενδιάµεση 
βαθµίδα για λόγους συµµετρίας. 
    Άλλος τρόπος µεταρρύθµισης φαίνεται στο σχήµα 3.6.6. Σύµφωνα µε αυτόν 
ορίζονται σηµεία στην εσωτερική βαθµιδοφόρο διαιρώντας τα τόξα κύκλου σε 
ίσα τµήµατα και προβάλλοντας τα σηµεία διαίρεσης στις προεκτάσεις των 
τµηµάτων Γ∆ και ΕΖ.  Στη συνέχεια ενώνουµε τα σηµεία που βρήκαµε στην 
εσωτερική βαθµιδοφόρο µε τα σηµεία πάνω στη γραµµή ανάβασης και 
χαράζουµε τα µεταρρυθµισµένα σκαλοπάτια.  
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Σχήµα 3.6.6: Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 90ο(τρόπος β) 
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β) Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 180ο  
    Έστω η κλίµακα του σχήµατος 3.6.7 (περιττός αριθµός σκαλοπατιών). 
• Σχεδιάζουµε τη γραµµή ανάβασης στο µέσο του πλάτους της σκάλας και 

παίρνουµε τα σηµεία 1,2,3, κλπ σε αποστάσεις π (κατά τα γνωστά). 
• Ορίζουµε το εσωτερικό πλάτος του µεσαίου σκαλοπατιού σε 10 cm, 

προσδιορίζουµε τα σηµεία λ και µ, τα ενώνουµε µε τα σηµεία 9 και 10 της 
γραµµής ανάβασης προεκτείνουµε και προσδιορίζουµε το σηµείο α. 

• Αποφασίζουµε για τον αριθµό των σκαλοπατιών που θα µεταρρυθµίσουµε 
και χαράσουµε τη γραµµή ΑΒ  (τελευταίο ορθογώνιο σκαλοπάτι), η οποία 
τέµνει τον άξονα ψ΄-ψ στο σηµείο β.  Με κέντρο β και ακτίνα βα φέρουµε 
τόξο κύκλου το οποίο διαιρούµε σε τόσα ίσα µέρη όσα και τα σκαλοπάτια 
που θα µεταρρυθµιστούν. 

• Προβάλλουµε τα σηµεία της διαίρεσης στον άξονα ψ΄-ψ και στη συνέχεια 
ενώνουµε τα σηµεία προβολής µε τα σηµεία της γραµµής ανάβασης, 
ορίζοντας έτσι τις ακµές των λοξών βαθµίδων. 

• Αντίστοιχα ορίζονται και οι ακµές στη συµµετρική πλευρά της κλίµακας. 
Η τελική µορφή της κλίµακας φαίνεται στο σχήµα 3.6.8. 
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Σχήµα 3.6.7: Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 180ο (α τρόπος) 
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Σχήµα 3.6.9: Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 180ο (β τρόπος) 
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Σχήµα 3.6.10: Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 180ο (γ τρόπος) 
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γ) Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 270ο  
    Όταν το κλιµακοστάσιο έχει πολύ περιορισµένο χώρο ακολουθούµε τον 
τρόπο χάραξης που φαίνεται στο σχήµα 3.6.11. 
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Σχήµα 3.6.11: Μεταρρύθµιση κλίµακας µε στροφή 270ο 
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3.6.2.3 Κλίµακες µε καµπύλη ή κυκλική κάτοψη 
 
    Χρησιµοποιούνται όταν ο χώρος του κλιµακοστασίου έχει καµπύλη κάτοψη 
για λόγους αρχιτεκτονικούς ή όταν επιζητούµε όσο το δυνατό µικρότερο χώρο 
για την κλίµακα (σχ. 3.6.12).  Συνήθως η κάτοψή τους είναι κύκλος ή τµήµα 
κύκλου.  Το φανάρι έχει σχήµα αντίστοιχο προς τη γραµµή ανάβασης.  Η 
εξωτερική παρειά µπορεί να είναι είτε µορφής παρόµοιας προς τη γραµµή 
ανάβασης ή να αποτελείται από κατακόρυφα επίπεδα. 
    Οι κλίµακες αυτές που στο χώρο έχουν ελικοειδή µορφή µπορεί να είναι και 
υπηρεσιακές κατασκευάζονται δε συνήθως από σίδηρο ή ξύλο.  Το ελεύθερο 
ύψος από ένα πάτηµα µέχρι το αντίστοιχο ψηλότερο σηµείο πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 2 m για την οµαλή διέλευση ατόµων.  Γι΄ αυτό οι κλίµακες αυτές 
έχουν συνήθως µεγάλη κλίση. 
    Βελτίωση της χαράξεως έχουµε όταν οι ακµές αντί να καταλήγουν στο 
κέντρο του κύκλου είναι εφαπτόµενες στον µικρό κύκλο του φαναριού (σχ. 
3.6.13). 

 

 
Σχήµα 3.6.12: Κυκλική κλίµακα 
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Σχήµα 3.6.13: Κυκλική κλίµακα (βελτίωση χάραξης) 
 

 
Σχήµα 3.6.14: Κυκλική κλίµακα (εξωτερική παρειά από κατακόρυφα επίπεδα) 
 
3.7 Στήριξη κλιµάκων 
 
    Οι κλίµακες είναι φορείς που φέρουν εκτός από το ίδιο βάρος τους, κινητά 
φορτία.  Ο κανονισµός φορτίσεων δοµικών έργων επιβάλλει κινητό φορτίο 
από 200 -500 χιλ/m2,  ανάλογα µε τη χρήση της κλίµακας.  Ανάλογα µε τον 
τρόπο στήριξης διακρίνονται σε: 

 Εδραζόµενες: Είναι εκείνες που στηρίζονται πάνω σε σταθερή βάση µε 
όλη την επιφάνεια των βαθµίδων τους ή των πλατυσκάλων τους. Οι πιο 
συνηθισµένες από αυτές είναι εξωτερικές κλίµακες  µε βαθµίδες από 
τεχνητούς ή φυσικούς λίθους (σχ. 3.7.1).  Όταν χρησιµοποιείται ο χώρος 
κάτω από την κλίµακα κατασκευάζουµε συνήθως πλάκα από µπετόν µε 
κλίση που φέρει βαθµίδες επίσης από  µπετόν (σχ. 3.7.2).  Μερικές φορές 
αντί για βάση που εδράζεται στο έδαφος κατασκευάζεται πλάκα ή δοκίδες 
σε πρόβολο για  να στηρίξουν την κλίµακα (σχ. 3.7.3). 
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Σχήµα 3.7.1: Εδραζόµενες κλίµακες 
 

 
Σχήµα 3.7.2: Κατασκευή πλάκας από µπετόν µε κλίση σε εδραζόµενη κλίµακα  
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Σχήµα 3.7.3:Κατασκευή προβόλου σε εδραζόµενη κλίµακα  
 

 Κλίµακες µε αµφιέρειστες βαθµίδες: Είναι εκείνες που κατασκευάζονται 
από ολόσωµες βαθµίδες που εδράζονται στα δύο άκρα τους συνήθως σε 
τοιχοποιίες σαν αµφιέρειστοι δοκοί (σχ. 3.7.4). 

 
 

Σχήµα 3.7.4: Κλίµακες µε αµφιέρειστες βαθµίδες 
 

 Αναρτηµένες κλίµακες:  Σήµερα χρησιµοποιούνται αρκετά, ιδίως όταν 
επιζητούµε κάποια αρχιτεκτονική διακόσµηση ενός εσωτερικού χώρου.  Οι 
βαθµίδες τους αποτελούνται  συνήθως από ανεξάρτητα τεµάχια ξύλου ή 
σιδήρου ή προκατασκευασµένου µπετόν που αναρτώνται από τα άκρα 
τους µε σιδηρές ράβδους ή καλώδια υψηλής αντοχής ή ράβδους 
οπλισµένου σκυροδέµατος από οροφές ή άλλα φέροντα στοιχεία του 
κτιρίου.  Σχεδόν πάντοτε η ανάρτηση γίνεται στο ένα άκρο της βαθµίδας 
ενώ το άλλο στηρίζεται στον τοίχο (σχ. 3.7.5, 3.7.6). 
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Σχήµα 3.7.5: Αναρτηµένη κλίµακα 
 

 
Σχήµα 3.7.6: Αναρτηµένες κλίµακες – λεπτοµέρεια 
 

 Κλίµακες µε πακτωµένες βαθµίδες:  Αποτελούνται από ανεξάρτητες 
βαθµίδες από φυσικούς ή τεχνητούς λίθους που πακτώνονται στο ένα 
άκρο τους στον τοίχο του κλιµακοστασίου και στηρίζονται µε τις ακµές τους 
η υψηλότερη προς την υποκείµενη βαθµίδα (σχ. 3.7.7). 

 

 
Σχήµα 3.7.7: Κλίµακες µε πακτωµένες βαθµίδες 
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 Κλίµακες µε µορφή έλικα: Η στήριξη των βαθµίδων αυτής της µορφής 
γίνεται µε πάκτωση είτε του ενός άκρου στον τοίχο είτε σε κατακόρυφο 
στύλο στο κέντρο του κλιµακοστασίου (σχ. 3.7.8).  Η δεύτερη περίπτωση 
είναι για κλίµακες µικρού πλάτους βαθµίδων σιδερένιες υπηρεσιακές 
συνήθως. 

 

 
Σχήµα 3.7.8: Κλίµακες µε µορφή έλικα 
 

 Κλίµακες από οπλισµένο σκυρόδεµα: Αυτές είναι ολόσωµοι φορείς από 
µπετόν που έχουν τη µορφή πλάκας.  Εποµένως µπορούν να στηριχθούν 
(σχ. 3.7.9):  
α) κατά την έννοια του µήκους τους  
β) κατά την έννοια του πλάτους τους  
γ) κατά τις δύο διευθύνσεις  
δ) σαν πρόβολοι. 
 

 
Σχήµα 3.7.9: Στήριξη κλιµάκων από οπλισµένο σκυρόδεµα 
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Σχήµα 3.7.12: Κατασκευή ξυλοτύπου 
 
3.8 Κατασκευή κλιµάκων 
 
    Ανάλογα µε το υλικό κατασκευής τους οι κλίµακες κατατάσσονται στις εξής 
κατηγορίες: 

 Λίθινες κλίµακες 
 Ξύλινες κλίµακες 
 Μεταλλικές κλίµακες 
 Κλίµακες από οπλισµένο σκυρόδεµα 
 Προκατασκευασµένες κλίµακες 

 
3.8.1 Λίθινες κλίµακες 
 
     Στο παρελθόν ήταν πολύ διαδεδοµένες οι κατασκευές κλιµάκων από 
φυσικούς λίθους.  Χρησιµοποιούσαν σκληρούς ψαµµόλιθους, γρανιτικούς 
λίθους και κυρίως µάρµαρο (σχ. 3.8.1).  Σήµερα κατασκευάζονται µόνον 
εξωτερικές κλίµακες από ολόσωµες µαρµάρινες βαθµίδες σε µνηµεία, κήπους, 
εισόδους κλπ. 
 

 
Σχήµα 3.8.1: Λίθινη κλίµακα 
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3.8.2  Ξύλινες κλίµακες 
 
    Παλαιότερα η κατασκευή κλιµάκων από ξύλο ήταν πολύ συνηθισµένη, 
επειδή το ξύλο προσφέρεται για επεξεργασία και συναρµογή των  επιµέρους 
στοιχείων της κλίµακας.  Παρουσιάζει όµως µειονεκτήµατα ως προς τη 
διάρκεια ζωής, το κόστος κατασκευής και ως προς την πυρασφάλεια.  Ο 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός απαγορεύει την κατασκευή ξύλινων 
κλιµάκων σε κτίρια µε περισσότερους από δύο ορόφους.  Σήµερα η εφαρµογή 
τους περιορίζεται σε µονοκατοικίες ή σε βοηθητικές κλίµακες.  
    Για την κατασκευή τους χρησιµοποιείται η λευκή ξυλεία (έλατο ή πεύκο) 
όταν πρόκειται για πρόχειρη κατασκευή µε µειωµένες απαιτήσεις αντοχής ή η 
ξυλεία λάρτζινο (ένα είδος πεύκου), η δρυς, η καρυδιά και το µαόνι όταν 
πρόκειται για πολυτελή κατασκευή.  Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν και 
δύο είδη ξυλείας, ιδιαίτερα για τα τµήµατα που υπόκεινται σε φθορά λόγω 
τριβής, όπου τοποθετούνται ξύλα µεγαλύτερης αντοχής. 
    Οι ξύλινες κλίµακες κατασκευάζονται συνήθως στο εργοστάσιο ή στο 
εργαστήριο και έρχονται έτοιµες για τοποθέτηση.  Τα κύρια στοιχεία τους είναι 
οι δύο βαθµιδοφόροι, τα πατήµατα και τα ρίχτια.  Τα σκαλοπάτια στηρίζονται 
πάνω στις βαθµιδοφόρους µε διάφορους τρόπους όπως φαίνεται στο σχήµα 
3.8.2. 
 

 

 

 
Σχήµα 3.8.2: Στήριξη βαθµίδων 
 
   Οι βαθµιδοφόροι για να φέρουν µε ασφάλεια τα φορτία που δέχονται από τις 
βαθµίδες κατασκευάζονται από ξύλα πάχους 5-6 cm και ύψους τουλάχιστον 
28 cm για το σύνηθες ύψος βαθµίδας των 17 cm.   Τα φορτία µέσω των 
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βαθµιδοφόρων µεταφέρονται στα άκρα τους. Η έδραση των βαθµιδοφόρων, 
ιδίως του κάτω άκρου πρέπει να είναι ασφαλής και πραγµατοποιείται ως εξής: 
α)  Κατασκευάζεται την πρώτη βαθµίδα συµπαγής και αγκυρώνεται στο 

πάτωµα. 
β) Στερεώνεται η πρώτη βαθµίδα πάνω σε ξύλινους τάκους ισχυρά 

αγκυρωµένους στο πάτωµα. 
    Για τη συγκράτηση των βαθµιδοφόρων στην αρχική τους θέση, συνδέονται 
µεταξύ τους µε σιδερένιους ελκυστήρες ανά 3-4 βαθµίδες (σχ. 3.8.3). 
 
 

 
Σχήµα 3.8.3: Σύνδεση βαθµιδοφόρων 
 
    Στο επάνω άκρο η στήριξη των βαθµιδοφόρων πραγµατοποιείται µέσω των 
ξυλοδοκών του πατώµατος ή του πλατύσκαλου.  Η σύνδεσή τους γίνεται µε 
«εντορµίες», δηλαδή µε κατάλληλες προεξοχές και αντίστοιχες εγκοπές στις 
συνδεόµενες διατοµές του ξύλου και συγκόλληση.  Επιπλέον η εξωτερική 
βαθµιδοφόρος καρφώνεται στον τοίχο ανά 1 m περίπου ενώ η εσωτερική 
συνδέεται µε εντορµία µε τον πρώτο ορθοστάτη (ή µπαµπά), ο οποίος 
στηρίζεται στην πρώτη βαθµίδα και συνδέεται µε το ξύλινο κιγκλίδωµα (σχ. 
3.8.4). 
    Τα πατήµατα κατασκευάζονται από ξύλα πάχους 4-5 cm και η στήριξή τους 
γίνεται στις βαθµιδοφόρους µε γκινισιά, δηλαδή σχηµατίζονται εγκοπές στις 
βαθµιδοφόρους όπου µπαίνουν αντίστοιχες προεξοχές των πατηµάτων και 
σφηνώνονται καλά.  Τα πατήµατα προεξέχουν του ριχτιού κατά 2-3 cm µε 
ανάλογη διαµορφωµένη διατοµή (σχ. 3.8.4).     
    Τα ρίχτια κατασκευάζονται από ξύλο πάχους 2 cm περίπου και 
προσαρµόζονται στις βαθµιδοφόρους  κατά τον ίδιο τρόπο µε τα πατήµατα.  Η 
σύνδεση των πατηµάτων και των ριχτιών γίνεται συνήθως µε γκινισιά στο 
πάνω µέρος και  κάρφωµα µε ξυλόβιδες στο κάτω.  
    Όταν  οι κλίµακες περιορίζονται ως προς το πλάτος τους από τοίχους, οι 
βαθµίδες στερεώνονται και στις δύο βαθµιδοφόρους.  Εάν υπάρχει τοίχος 
µόνον στην εξωτερική βαθµιδοφόρο, οι βαθµίδες λειτουργούν σαν πρόβολοι.  
Εάν πρόκειται για κλίµακα µεγάλου µήκους ή µε στροφή, η βαθµιδοφόρος 
αποτελείται από περισσότερα του ενός κοµµάτια, τα οποία συνδέονται µεταξύ 
τους µε µόρσα και σιδηροελάσµατα ή µε µπουλόνια κυρίως όταν η 
βαθµιδοφόρος διαµορφώνεται καµπύλη λόγω στροφής της κλίµακας. 
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    Η οροφή κάτω από την κλίµακα, εάν θέλουµε να είναι επίπεδη, 
κατασκευάζεται από οροφοπήχεις καρφωµένες στο κάτω µέρος των 
βαθµίδων ή µετάλ ντεµπλουγιέ και στη συνέχεια επιχρίεται.  Μπορεί επίσης να 
επενδυθεί µε σανίδες πολυτελούς ξυλείας, όπως δρυς, µαόνι κλπ. 
    Τέλος το κιγκλίδωµα των ξύλινων κλιµάκων είναι κι αυτό ξύλινο και οι 
στυλίσκοι στερεώνονται πάνω στην εσωτερική βαθµιδοφόρο µε προεξοχή και 
εγκοπή στο πάχος της βαθµιδοφόρου ή πλευρικά.  Η κουπαστή του 
κιγκλιδώµατος στερεώνεται πάνω στους στυλίσκους, η δε διατοµή της 
ποικίλει.  
    Οι ξύλινες κλίµακες κατά κανόνα δεν χρωµατίζονται αλλά παρκετάρονται 
όπως τα ξύλινα δάπεδα και βάφονται µε βερνίκι στο χρώµα του ξύλου. 
 

Σχήµα 3.8.4: Κατασκευή ξύλινης σκάλας 
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3.8.3 Μεταλλικές κλίµακες 
 
    Κατασκευάζονται από χάλυβα ή αλουµίνιο.  Σπάνια κύριες κλίµακες κτιρίων 
γίνονται µεταλλικές.  Συνήθως είναι υπηρεσιακές κλίµακες που εξυπηρετούν 
χώρους εσωτερικούς µε µικρές υψοµετρικές διαφορές ή κλίµακες ειδικών 
κτιρίων µε βαριά κυκλοφορία, όπως εργοστάσια, αποθήκες, εργαστήρια. 
    Οι µορφές των µεταλλικών κλιµάκων ποικίλλουν.  Μπορεί να είναι 
ευθύγραµµες µε έναν ή περισσότερους βραχίονες, µε στροφή και σφηνοειδείς 
βαθµίδες, κυκλικές υπό µορφή έλικας. 
    Οι σιδερένιες κλίµακες αποτελούνται βασικά από τις βαθµιδοφόρους, 
σιδερένιες συνήθως, πάνω στις οποίες προσαρµόζονται οι βαθµίδες µε 
συγκόλληση ή µε τη βοήθεια δικέφαλων καρφιών (πριτσίνια) και βοηθητικά 
ελάσµατα.  
 
3.8.4 Κλίµακες από οπλισµένο σκυρόδεµα 
 
    Κατασκευάζονται κατά κανόνα σαν κλίµακες κύριας χρήσης, ιδιαίτερα σε 
πολυώροφα κτίρια ή κτίρια µε πολλαπλή λειτουργία (σχ. 3.8.5).  Η κατασκευή 
τους είναι εύκολη, ιδίως όταν ο σκελετός του κτιρίου είναι από οπλισµένο 
σκυρόδεµα και έχουν την ικανότητα να φέρουν µεγάλα φορτία. 
    Μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε µορφή ανάλογα µε το χώρο του 
κλιµακοστασίου και παρέχουν ασφάλεια έναντι πυρκαγιάς.  Όσον αφορά τον 
τρόπο στήριξης και τη διαµόρφωση των ξυλοτύπων ισχύει ό,τι αναφέρθηκε 
στην παράγραφο 3.7.  Η χάραξή τους γίνεται ανάλογα µε τη µορφή τους µε 
τους τρόπους που έχουµε ήδη αναφέρει.  
    Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον καθορισµό του ύψους της πρώτης και 
τελευταίας βαθµίδας γιατί η επένδυση των πατηµάτων της κλίµακας πολλές 
φορές έχει διαφορετικό πάχος από αυτό της επένδυσης των δαπέδων (σχ. 
3.8.6). 
    Το πάχος του βραχίονα, στο πάνω µέρος του οποίου διαµορφώνονται οι 
βαθµίδες, προκύπτει από υπολογισµό και εξαρτάται από τα φορτία που 
δέχεται η κλίµακα.  Συνήθως προσδιορίζεται γύρω στα 10 cm.  Οι βαθµίδες 
δηλαδή τα πατήµατα και τα ρίχτια επενδύονται µε πλάκες µαρµάρου ή 
µωσαϊκού και σπανιότερα µε ξύλο.  
 

Σχήµα 3.8.5 Κλίµακες από οπλισµένο σκυρόδεµα 
 



 75

     

Σχήµα 3.8.6 Καθορισµός ύψους πρώτης και τελευταίας βαθµίδας 
 
 
3.8.5 Προκατασκευασµένες κλίµακες 
 
    Κατασκευάζονται σχεδόν πάντα από οπλισµένο σκυρόδεµα κυρίως σε 
κτίρια όπου και άλλα στοιχεία είναι προκατασκευασµένα (σχ. 3.8.7).  Οι 
τρόποι προκατασκευής κλιµάκων είναι δύο: 
α) Ολόκληροι οι κλάδοι της κλίµακας προκατασκευάζονται, µεταφέρονται στον 
τόπο του έργου και τοποθετούνται στη θέση τους µε γερανό.  Η σύνδεση µε τα 
άλλα φέροντα στοιχεία του κτιρίου γίνεται µε υποδοχές και προεξοχές 
αντίστοιχα. 
β) Προκατασκευάζονται τα στοιχεία της κλίµακας (βαθµιδοφόροι και βαθµίδες) 
µεταφέρονται ευκολότερα και συναρµολογούνται επί τόπου.  Είναι δυνατόν οι 
βαθµίδες αυτής της µορφής προκατασκευής να έχουν διάκενα στο εσωτερικό 
τους, οπότε είναι ελαφρύτερες και συγχρόνως µπορούν οι δύο βαθµιδοφόροι 
να συνδεθούν µε ελκυστήρες που περνούν µέσα στο διάκενο.  Εάν οι 
βαθµίδες απλώς εδράζονται στους βαθµιδοφόρους, τα κενά των 
δηµιουργούµενων αρµών γεµίζουν µε ισχυρή τσιµεντοκονία.  
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Σχήµα 3.8.7: Προκατασκευασµένες βαθµίδες και κλάδοι 
 
 
3.9 Κυλιόµενες κλίµακες 
 
    Οι κυλιόµενες κλίµακες θεωρούνται από την άποψη των οικοδοµικών 
κανονισµών µη υφιστάµενες.  Χρησιµοποιούνται σε καταστήµατα, κτίρια 
διοίκησης, αεροδρόµια, υπόγειους σιδηρόδροµους και γενικά σε δηµόσιους 
χώρους για τη συνεχή µεταφορά µεγάλου αριθµού ατόµων (σχ.3.9.1). 
     

Σχήµα 3.9.1: Κυλιόµενη κλίµακα 
 
 
 
 
 
 



 77

3.10 Πτυσσόµενες κλίµακες 
     
   Προορίζονται για βοηθητική χρήση (ανάβαση σε πατάρι ή σοφίτα, σε 
εξέδρες κλπ) και µπορεί να είναι κινητές, φορητές ή µόνιµες (σχ. 3.10.1). 
 

 

 
Σχήµα 3.10.1: Πτυσσόµενες κλίµακες 
 
3.11 Επενδύσεις κλιµάκων 
 
     Οι κλίµακες που κατασκευάζονται από οπλισµένο σκυρόδεµα ή µέταλλο 
επενδύονται συνήθως για λόγους αντοχής, αισθητικής και ασφάλειας, µε 
διάφορα υλικά (φυσικές ή τεχνητές µαρµάρινες πλάκες, πλάκες από φυσική 
πέτρα, ξύλο κλπ). 
 
3.11.1 Ξύλινες επενδύσεις 
 
    Εφαρµόζονται σε µικρές κλίµακες από σκυρόδεµα ή σε πατήµατα 
µεταλλικών κλιµάκων (σχ. 3.11.1). 
 

 
Σχήµα 3.11.1: Λεπτοµέρεια ξύλινης επένδυσης κλίµακας  
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3.11.2 Επενδύσεις µε συνθετικά υλικά και µοκέτες 
 
    Τα υλικά που χρησιµοποιούνται είναι καουτσούκ, συνθετικά, πλαστικά, 
µοκέτες κλπ. 
 
3.11.3 Μαρµάρινες επενδύσεις 
 
    Η συνηθέστερη επένδυση κλιµάκων γίνεται µε µαρµαρόπλακες.  Τα 
µάρµαρα που χρησιµοποιούνται είναι το λευκό της Πεντέλης, το µπεζ των 
Ιωαννίνων, το γκρίζο του Κοκκιναρά κ.ά. (σχ. 3.11.2) 
 

 
Σχήµα 3.11.2: Λεπτοµέρεια επένδυσης σκάλας µε µάρµαρο 
 
3.12 Στηθαία 
 
    Το στηθαίο των κλιµάκων από οπλισµένο σκυρόδεµα µπορεί να 
κατασκευαστεί από χυτό οπλισµένο σκυρόδεµα σε πάχος 7-8 cm, το οποίο 
πακτώνεται µέσα στο φορέα της κλίµακας και διαστρώνεται ταυτόχρονα µε 
αυτήν.  Εναλλακτικά µπορεί να κατασκευαστεί ένα τµήµα του ύψους του γύρω 
στα 20 cm χυτό και κει πάνω να πακτωθούν οι ορθοστάτες κιγκλιδώµατος, 
µεταλλικού ή ξύλινου.  Η κουπαστή τέλος µπορεί να γίνει µεταλλική µε 
πλαστική επένδυση ή ξύλινη ποικίλης διατοµής (σχ. 3.12.1, 3.12.2). 
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Σχήµα 3.12.1 Λεπτοµέρειες κιγκλιδωµάτων 
 
 

 
Σχήµα 3.12.2 Τύποι χειρολισθήρων – Κουπαστή µε φωτισµό 
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Ε Π Ι Σ Τ Ε Γ Α Σ Ε Ι Σ 
 
 
4.1 Γενικά  
 
    Οι επιστεγάσεις αποτελούν το πάνω µέρος του περιβλήµατος κάθε κτιρίου, 
και το προστατεύουν από την επίδραση των καιρικών φαινοµένων και άλλων 
δυσµενών συνθηκών του περιβάλλοντος (θόρυβοι κλπ).      
    ∆ώµατα θεωρούνται οι οριζόντιες επιστεγάσεις, µε κλίση µέχρι 5% είναι 
σύγχρονες σχετικά κατασκευές και η εφαρµογή τους ξεκίνησε όταν 
εφαρµόστηκαν οι τεχνικές υγρο-θερµοµόνωσης. 
    Οι στέγες (µε κλίση) κατασκευάζονται από ένα ή περισσότερα κεκλιµένα 
επίπεδα, ανάλογα µε την κάτοψη του κτιρίου (σχ. 4.1.1). 
 

 

 
Σχήµα 4.1.1: Κάτοψη και αξονοµετρικό στέγης 

         ΚΕΦΑΛΑΙΟ      4 
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Σχήµα 4.2.2: Στοιχεία στέγης 
 
 
4.3 Ξύλινες στέγες 
     
    Οι ξύλινες στέγες είναι οι συνηθέστερες σήµερα κυρίως σε µονοκατοικίες.  
Η καλή λειτουργία της στέγης και η αύξηση του χρόνου ζωής της εξαρτώνται 
από το σωστό σχεδιασµό, την επιµεληµένη σχεδίαση των κατασκευαστικών 
λεπτοµερειών και την καλή ποιότητα των υλικών κατασκευής.  
    Κάθε στέγη αποτελείται από την επικάλυψη (κεραµίδια διαφόρων τύπων, 
πισσόχαρτο), το σανίδωµα, τις επιτεγίδες, τις τεγίδες και τον ξύλινο φορέα, τα 
ζευκτά. 
    Τα ζευκτά είναι δικτυώµατα µε µορφή που εξαρτάται από το άνοιγµα και τη 
µορφολογία της στέγης καθώς και από τη θέση τους στην κάτοψη (ζευκτά που 
ανήκουν στο κύριο σχήµα της στέγης, ζευκτά σε θέσεις διασταυρώσεων κλπ). 
    Βασικά στοιχεία των ζευκτών είναι (σχ. 4.3.1): 

 Οι αµείβοντες ή ψαλίδια: Ράβδοι που σχηµατίζουν τις κλίσεις. 
 Το πέλµα ή ελκυστήρας: Οριζόντια ράβδος στο κάτω µέρος του 
ζευκτού που συγκρατεί τους αµείβοντες. 

 Οι ορθοστάτες ή µπαµπάδες: Κατακόρυφοι ράβδοι. 
 Οι αντηρίδες: ∆ιαγώνιες ράβδοι. 
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Σχήµα 4.3.2: Στοιχεία ξύλινης στέγης 
 

 
Σχήµα 4.3.3: Αντιανέµια 
 
    Η κλίση της στέγης εξαρτάται από τις κλιµατολογικές συνθήκες και την 
επικάλυψη.  Για τα Ελληνικά δεδοµένα η κλίση είναι συνήθως 40% δηλαδή 
22ο περίπου. 
    Η σύνδεση των ράβδων γίνεται µε την κατάλληλη διαµόρφωσή τους στο 
σηµείο της ένωσής τους και τη χρήση καρφιών, βιδών, σφηνών κλπ. 
    Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι σύνδεσης των ξύλων στα ζευκτά είναι: 

 Επιµήκυνση των ράβδων 
 Έδραση δοκού πάνω σε στύλο 
 Αύξηση της διατοµής της ράβδου 
 Συνάντηση ράβδων υπό ορθή γωνία 
 Συνάντηση ράβδων υπό λοξή γωνία 
Στα σχήµατα που ακολουθούν φαίνονται οι διάφοροι τρόποι σύνδεσης. 
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Σχήµα 4.3.4: Τρόποι σύνδεσης ξύλων στα ζευκτά  

 

 
Σχήµα 4.3.5: Τρόποι σύνδεσης ξύλων στα ζευκτά  
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Σχήµα 4.3.6: Τρόποι σύνδεσης ξύλων στα ζευκτά  
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Σχήµα 4.3.7: Τρόποι σύνδεσης ξύλων στα ζευκτά  
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Σχήµα 4.3.8: Τρόποι σύνδεσης ξύλων στα ζευκτά  

 
    Τα ξύλινα ζευκτά µπορεί να εδράζονται είτε πάνω σε οριζόντια πλάκα 
σκυροδέµατος (σχ. 4.3.9) είτε σε περιµετρικούς τοίχους (σχ.4.3.10).    
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Σχήµα 4.3.9: Έδραση ξύλινου ζευκτού σε οριζόντια πλάκα σκυροδέµατος 

 

 
Σχήµα 4.3.10: Έδραση ξύλινου ζευκτού σε περιµετρικούς τοίχους 
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    Στα σχήµατα που ακολουθούν φαίνονται λεπτοµέρειες κατασκευής ξύλινων 
στεγών. 
 

Σχήµα 4.3.11: Λεπτοµέρεια στέγης 
 

Σχήµα 4.3.12: Λεπτοµέρεια στέγης 
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Σχήµα 4.3.13: Λεπτοµέρεια στέγης 
 

κεραµίδια βυζαντινού 
τύπου

κονίαµα στήριξης
προστασία θερµοµόνωσης
θερµοµόνωση
φράγµα υδρατµών
οπλισµένο σκυρόδεµα
επίχρισµα

λούκι απορροής 
υδάτων

επίχρισµα
οπλισµένο σκυρόδεµα

θερµοµόνωση
πλέγµα

οπτοπλινθοδοµή
κενό

θερµοµόνωση
οπτοπλινθοδοµή

Σχήµα 4.3.14: Λεπτοµέρεια στέγης µε ελεύθερη απορροή υδάτων 
 



 96

2. Φράγµα υδρατµών: Πρέπει να είναι στεγανό και αδιαπέραστο από 
υγρασία σε κατάσταση ατµών.  Ανθεκτικότερα φράγµατα υδρατµών είναι 
τα φύλλα συνθετικών υλικών.  

3. Θερµοµονωτική στρώση: Εµποδίζει ή ελαττώνει τη διαρροή θερµότητας το 
χειµώνα, τη διαπέραση θερµότητας το καλοκαίρι και προστατεύει τα 
οικοδοµικά µέρη από διαφορές θερµοκρασίας που µπορεί να οδηγήσουν 
σε παραµορφώσεις.  Μπορεί να χρησιµοποιηθούν µονωτικά ανόργανα 
όπως η κίσσηρις, το κισσηροσκυρόδεµα, ο υαλοβάµβακας, πλάκες 
πεπιεσµένου υαλοαφρού ή οργανικά όπως φύκια, καλάµια, πλάκες 
ινοσανίδων κλπ. 

4. Στρώση κλίσης:  Κατασκευάζεται ανάλογα µε τη µορφή της θερµοµόνωσης 
και δίνει τις απαραίτητες κλίσεις στην επιφάνεια του δώµατος.  
Χρησιµοποιείται ελαφρό σκυρόδεµα ή κισσηροσκυρόδεµα. 

5. Επικάλυψη (επιδερµίδα) δώµατος: Προφυλάσσει την κατασκευή από την 
υγρασία.  Η µορφή της δίνει στο δώµα αντίστοιχες δυνατότητες χρήσης 
(βατό ή µη βατό).  Η κατασκευή της επικάλυψης γίνεται µε διάστρωση 
πλακών από  φυσικούς ή τεχνητούς λίθους, µε στρώση µωσαϊκού, 
τσιµεντοκονίας ή γαρµπιλοµπετόν, µε στρώσεις από πισσόχαρτο, 
ασφαλτόπιγµα και ασφαλτικό υλικό και τέλος µε διάστρωση µεταλλικών 
φύλλων χαλκού, λαµαρίνας αλουµινίου κλπ. 

 

οπλισµένο σκυρόδεµα
οπτοπλινθοδοµή

πλέγµα
επίχρισµα

ισχυρή τσιµεντοκονία
οπτοπλινθοδοµή

µεταλλικό 
έλασµα

προστασία θερµοµόνωσης
θερµοµόνωση
φράγµα υδρατµών
οπλισµένο σκυρόδεµα
επίχρισµα

χαλίκι
προστασία στεγάνωσης
στεγάνωση
τσιµεντοκονία εξοµάλυνσης
ελαφροµπετόν για 
διαµόρφωση ρύσεωνεπίχρισµα

Σχήµα 4.4.1: Μη βατό δώµα 
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πλέγµα

κονίαµα πρόσφυσης
στεγάνωση

προστασία θερµοµόνωσης

τσιµεντοκονία εξοµάλυνσης
ελαφροµπετόν για τη 
διαµόρφωση των ρύσεων

φράγµα υδρατµών
οπλισµένο σκυρόδεµα

κεραµικά πλακάκια

επίχρισµα

επίχρισµα

θερµοµόνωση
οπλισµένο σκυρόδεµα

επίχρισµα

θερµοµόνωση

προστασία 
αρµού

ισχυρή τσιµεντοκονία

οπτοπλινθοδοµή

ισχυρή τσιµεντοκονία
ειδικό τεµάχιο για σοβατεπί

επίχρισµα

 
Σχήµα 4.4.2: Βατό δώµα 
 

 
Σχήµα 4.4.3: Λεπτοµέρεια δώµατος 
 



 98

 
Σχήµα 4.4.4: Περιµετρικό στοιχείο Κανις 
 
4.4.1 Μονοκέλυφα δώµατα 
 
    Τα µονοκέλυφα δώµατα είναι µη αεριζόµενα και διακρίνονται σε κοινά και 
ανεστραµένα.  Η διαφορά τους εντοπίζεται στο ότι η θερµοµονωτική στρώση 
στα αντεστραµένα δώµατα τοποθετείται πάνω από τη στρώση στεγάνωσης.  
Η λύση αυτή συνδυάζει το πλεονέκτηµα της οικονοµίας που έχει το 
µονοκέλυφο δώµα µε µια περισσότερο σωστή διαδοχή στρώσεων από 
πλευράς φυσικής των κτιρίων.  Έτσι η στρώση στεγάνωσης προστατεύεται 
από τις κλιµατολογικές επιρροές και την ακτινοβολία και είναι απ’ ευθείας 
πάνω στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου. 
    Για την κατασκευή ανεστραµένου δώµατος χρησιµοποιούνται 
θερµοµονωτικά υλικά µε στεγανοποιηµένη επιφάνεια και µικρούς πόρους ή 
εντελώς κλειστές κυψέλες, ώστε να µην απορροφούν νερό ούτε να 
βλάπτονται απ’ αυτό.  Τέτοια υλικά είναι τα συνθετικά µονωτικά σε µορφή 
αφρώδους σκληρού υλικού όπως η διογκωµένη πολυουρεθάνη ή 
υαλοβάµβακα µε ειδική κατεργασία.  Επειδή τα υλικά αυτά είναι ευαίσθητα 
στις υπεριώδεις ακτίνες πρέπει να σκεπάζονται µε προστατευτικές λωρίδες. 
    Η επιδερµίδα στα ανεστραµένα δώµατα προστατεύει τη θερµοµονωτική 
στρώση από µηχανικές ή θερµικές καταπονήσεις, συγκρατεί τα υποκείµενα 
στρώµατα και επιτρέπει τη βατότητα. 
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Σχήµα 4.4.5: Υδρορροή σε ανεστραµένο δώµα 
 

 
Σχήµα 4.4.6: Μονωµένη υδρορροή 
 
    Τα τελευταία χρόνια γίνονται κατασκευές ηµιβατών ή βατών αντεστραµένων 
δωµάτων, τα οποία διαµορφώνονται σε κήπους (roof garden) (σχ. 4.4.7) ή 
χώρους συγκέντρωσης των κατοίκων της οικοδοµής που επιστεγάζει το 
δώµα.   
    Η κατασκευή ενός φυτεµένου δώµατος είναι η ακόλουθη: 

• Στρώση φυτοχώµατος:  Χρησιµοποιείται ανάµιξη µε διογκωµένη άργιλο 
που προσφέρει σταθερότητα, αερισµό του εδάφους, αποθήκευση 
νερού και δυνατότητα οργάνωσης της φύτευσης. 

• Φίλτρα: Εµποδίζουν τη διέλευση χώµατος και τη δηµιουργία λάσπης 
στο χώρο της στρώσης αποστράγγισης. 

• Στρώση αποστράγγισης: Εµποδίζει την υπερβολική παροχή νερού στα 
φυτά.  Κατασκευάζεται από ινοειδή πλέγµατα, συνθετικές πλάκες και 
προστατευτικά υλικά. 



 100

• Προστατευτική στρώση: Αποσκοπεί στην αποφυγή σηµειακών 
φορτίσεων κατά την κατασκευή. 

• Στρώση προστασίας από τη διείσδυση ριζών στη φέρουσα κατασκευή:  
Χρησιµοποιούνται διάφορες συνθετικές µεµβράνες (PVC/ECB κλπ). 

• ∆ιαχωριστική στρώση:  Χωρίζει τη φέρουσα κατασκευή από την 
φύτευση. 

 

 
1.Πλάκα σκυροδέµατος 2.Αγωγοί όµβριων 3.Ορυκτοβάµβακας 4.Έδρανα 5.∆ιάκενο εξαερισµού 6.Υγροθερµική 
προστασία 7.Τοιχείο σκυροδέµατος 8.Φίλτρο από χαλίκι 9.Γαιοΰφασµα 10..Φυτική γη 11.Υγροθερµική 
προστασία, τοίχος 
Σχήµα 4.4.7: Φυτεµένο δώµα 
 
    Πλεονεκτήµατα του φυτεµένου δώµατος είναι: 

 Μόνωση από το στρώµα αέρα ανάµεσα στο γρασίδι και από τη 
στρώση χώµατος µε τις ρίζες όπου δρουν µικροοργανισµοί (παραγωγή 
θερµότητας). 

 Ηχοµόνωση και αποθήκευση θερµότητας. 
 Βελτίωση του αέρα. 
 Βελτίωση του µικροκλίµατος. 
 Αξιοποίηση του βρόχινου νερού µε τον καλύτερο τρόπο. 
 Προστασία του κτιρίου από την υπεριώδη ακτινοβολία και τη µεγάλη 
διακύµανση της θερµοκρασίας. 

 Αιχµαλώτιση σκόνης. 
 Βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
 Ανάκτηση επιφανειών πρασίνου. 

    Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να διαµορφωθεί το δώµα ως µια δεξαµενή 
νερού, οπότε έχουµε τα λεγόµενα υγροδώµατα.  Στην περίπτωση αυτή 
λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, εκτός από τον υπολογισµό του πρόσθετου 
φορτίου, στην υγροµόνωση του τελευταίου στρώµατος. 
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4.4.2 ∆ικέλυφα δώµατα 
 
    Στα δικέλυφα δώµατα το στρώµα εξαερισµού είναι ένα κενό στο οποίο 
κυκλοφορεί και ανανεώνεται ο αέρας (σχ. 4.4.8). 
 

Σχήµα 4.4.8: ∆ικέλυφο δώµα 
  
    Ο χώρος µεταξύ των δύο κελυφών πρέπει να έχει πάχος  τουλάχιστον       
20 cm και η επιφάνεια των ανοιγµάτων αερισµού να είναι τουλάχιστον 2%ο της 
επιφάνειας του δώµατος.  Τα ανοίγµατα προσαγωγής και απαγωγής του αέρα 
πρέπει να είναι εξίσου µοιρασµένα στις πλευρές του δώµατος και να έχουν 
µέγεθος τέτοιο ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να µπει νερό στο χώρο 
αερισµού και να βγαίνει η περιττή υγρασία. 
 
4.4.3 Κλίσεις – Υψόµετρα δωµάτων και απολήξεις 
 
    Στα δώµατα δίνονται κλίσεις για την αποµάκρυνση των νερών.  Η κλίση 
υλοποιείται µε τη δηµιουργία κεκλιµένων επιπέδων στην επιφάνεια των 
δωµάτων µε ειδικά στρώµατα δηµιουργίας κλίσεων.  Όταν το δώµα είναι βατό 
δεν πρέπει οι κλίσεις να είναι πολύ µεγάλες για να µην δυσχεραίνεται η 
κυκλοφορία αλλά και να µην έχουµε περιττά νεκρά φορτία.  Γενικά οι κλίσεις 
στο δώµα κυµαίνονται από 1% - 5% και καλύτερα µεταξύ 1,5% και 2,5%.  Τα 
σηµεία απορροής και η διάταξη των κεκλιµένων επιπέδων πρέπει να 
µελετηθούν  και να ληφθούν υπόψη στην αρχιτεκτονική µελέτη, την οποία 
επηρεάζουν.   
    Για τον υπολογισµό των ρύσεων σ’ ένα δώµα εργαζόµαστε ως εξής: 

 Χωρίζουµε την επιφάνεια του δώµατος σε επιµέρους ορθογώνια των 
50 – 100 m2, σε καθένα από τα οποία θα αντιστοιχεί µία υδρορροή.  
Στη διάταξη των επιπέδων φροντίζουµε να µη βρίσκονται εµπόδια στην 
κατεύθυνση απορροής των επιφανειών ή των αυλάκων (όπως 
απολήξεις κλιµακοστασίων, µηχανοστάσια, τροχαλιοστάσια, στηθαία, 
φωταγωγοί κλπ). 

 Αποφασίζουµε για τα σηµεία στα οποία θα τοποθετηθούν υδρορροές 
µε κριτήριο τη συντοµότερη διαδροµή των βρόχινων νερών.  Για 
αισθητικούς λόγους αποφεύγουµε την τοποθέτηση υδρορροών στις 
προσόψεις των κτιρίων.  

 Υπολογίζουµε τις κλίσεις. Ουσιαστικά κάνουµε τον υπολογισµό του 
στερεού που σχηµατίζει η στρώση για τη διαµόρφωση των κλίσεων, µε 
καθορισµό των υψοµέτρων στα σηµεία που ορίζουν το κεκλιµένο 



 102

επίπεδο.  Αυτό γίνεται µε τους τρόπους που φαίνονται στο σχήµα 
4.4.9. 

  

 
 

  

 
 
 

 

 
 

  

 
 

Σχήµα 4.4.9: Τρόποι απορροής οµβρίων υδάτων σε δώµατα. 
 

 Όταν έχουµε µία ορθογώνια κεκλιµένη επιφάνεια µε γραµµή απορροής 
στη µία της πλευρά, η κλίση είναι µία και στην κορυφή έχουµε ίδια 
υψόµετρα (οριζόντια κορυφογραµµή).  Τα υψόµετρα υπολογίζονται 
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ασφαλείας, όπως κλειδαριές ασφαλείας, ρολά κλπ.  Τέλος οι 
τραυµατισµοί λόγω χρήσης αποφεύγονται µε την τοποθέτηση 
κατάλληλων εξαρτηµάτων και µηχανισµών που εµποδίζουν το 
απότοµο άνοιγµα ή κλείσιµο. 

 Ηλιοπροστασία: Η προστασία από τον ήλιο επιτυγχάνεται µε τη 
χρήση στοιχείων, ανάλογα µε τον προσανατολισµό του κάθε 
ανοίγµατος, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
Προσανατολισµός Προστασία 
Β, Ν Στέγαστρα, µαρκίζες, οριζόντιες τέντες και 

περσίδες 
Α, ∆, ΒΑ, Β∆ Κατακόρυφες τέντες και περσίδες, οριζόντιες 

ρυθµιζόµενες περσίδες, δέντρα, 
ηλιοπροστατευτικά κρύσταλλα 

ΝΑ, Ν∆ Συνδυασµοί κατακόρυφων και οριζόντιων 
στοιχείων 

 Αντοχή στο χρόνο: Η αντοχή των κουφωµάτων στο χρόνο εξαρτάται 
κυρίως από το υλικό κατασκευής τους, το πόσο εκτεθειµένα είναι στις 
φθορές από εξωτερικούς παράγοντες αλλά και τον τρόπο συντήρησής 
τους.   

 
5.4 Κατασκευή κουφωµάτων 
 
    Σε κάθε κούφωµα διακρίνουµε τα εξής µέρη: 

• Το πλαίσιο ή κάσα:  Είναι το σταθερό µέρος του κουφώµατος που 
στερεώνεται στον τοίχο και πάνω του αναρτάται το φύλλο του 
κουφώµατος. 

• Το φύλλο:  Αποτελεί το κινητό µέρος του κουφώµατος.  Ανάλογα µε τη 
λειτουργία που εξυπηρετεί µπορεί να είναι πλήρες, από τζάµι ή 
σύνθετο. 

• Τα εξαρτήµατα: Χρησιµοποιούνται για τη στερέωση, την ανάρτηση και 
τη λειτουργία του κουφώµατος. Είναι στροφείς (µεντεσέδες), 
µηχανισµοί κύλισης ή ανύψωσης, χειρολαβές και κλειδαριές. 

 
Σχήµα 5.4.1: Μέρη κουφωµάτων 
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5.5 ∆ιαστάσεις ανοιγµάτων 
 
    Σε κάθε κούφωµα διακρίνουµε δύο είδη διαστάσεων (σχ. 5.5.1): 
α) Τις διαστάσεις «ανοίγµατος κτίστη» 
β) Τις ωφέλιµες διαστάσεις. 
 

 

Σχήµα 5.5.1: ∆ιαστάσεις ανοιγµάτων 
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 Πτυσσόµενα 
 Περιστρεφόµενα 
 Ανακλινόµενα 
 Ανασυρόµενα 
 Σταθερά (µόνο για τα παράθυρα) 
 Συνδυασµός των παραπάνω 

 

 

 

 
Σχήµα 5.8.1: Λειτουργία κουφωµάτων 
 
 
5.9 Υαλοστάσια 
 
    Είναι φύλλα κουφωµάτων τα οποία καλύπτονται σ’ ένα µεγάλο µέρος τους 
από υαλοπετάσµατα.  Έτσι το φως εισέρχεται στο χώρο ακόµα κι όταν τα 
φύλλα είναι κλειστά.  Τα υαλοστάσια έχουν όλες τις µορφές λειτουργίας, 
µπορεί να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα φύλλα και να αποτελούν 
µέρος θυρών, παραθύρων ή και όψης. 
    Βασικό τους στοιχείο είναι οι υαλοπίνακες (τζάµια).  Η επιφάνεια, η µορφή 
και το πάχος των υαλοπινάκων επηρεάζουν την θερµοµονωτική και 
ηχοµονωτική ικανότητά τους.  Για τον περιορισµό της ηλιακής ακτινοβολίας 
χρησιµοποιούνται αντηλιακοί, ανακλαστικοί ή χαµηλού συντελεστή εκποµπής 
υαλοπίνακες, ενώ για λόγους ασφαλείας µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
υαλοπίνακες µε ειδικές ιδιότητες (άθραυστοι, πυρασφαλείς). 
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κάποιο υλικό που λειτουργεί θερµοµονωτικά. Το υλικό αυτό µπορεί ν' 
αποτελεί αναπόσπαστο συνθετικό της διατοµής (π.χ. εγκιβωτισµός χάλυβα µε 
εκτοξευόµενο σκυρόδεµα) ή προστατευτικό περίβληµα (θερµοµονωτικές 
πλάκες). Σύγχρονοι µέθοδοι προστασίας είναι η ψύξη µε νερό (ιδιαίτερα σε 
υψηλά κτίρια), η ψύξη µε καταιονητήρες (sprinklers), καθώς και οι διάφορες 
αφρώδεις θερµοµονωτικές επαλείψεις. 
 
6.9  Ενεργητική πυροπροστασία 
 
    Τα ενεργητικά µέτρα πυροπροστασίας είναι εγκατεστηµένα µέσα στο κτίριο 
ή είναι φορητά και ενεργοποιούνται µε την εµφάνιση µιας πυρκαγιάς. ∆εν 
πρέπει να υποκαθιστούν τα παθητικά µέτρα, αλλά να προσφέρουν ένα 
πρόσθετο βαθµό στην ασφάλεια ιδιαίτερα κτιρίων υψηλής επικινδυνότητας. 
Στο παρακάτω διάγραµµα 11 δίνεται µια γενική εικόνα των κυριότερων 
ενεργητικών µέτρων. 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ
 

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Χειροκίνητα µηχανικά
Χειροκίνητα ηλεκτρικά
Αυτόµατα 
(πυρανιχνευτές)

Επικοινωνία µε Π.Υ.
Κέντρα επικοινωνίας
Κέντρα ελέγχου
Κιβώτια συναγερµού
Τηλεπικοινωνίες

Φορητά
Ενσωµατωµένα

Πυρανιχνευτές
- Θερµότητας
- Καυσαερίων
- Φλόγας
- Ιονισµού
- Υπερήχων και 
ακτίνων λέιζερ καπνού
Περιοδικός έλεγχος 
από φύλακες
Ρολόγια ελέγχου

Νερού
 

Αφρού
∆ιοξειδίου του 
άνθρακα
Ξηρής σκόνης και 
εξαερούµενων υγρών 
(αλογονοµένα 
στοιχεία)

Συστήµατα διανοµής
Συστήµατα 
αποθήκευσης
Υδραντλίες
Καταιονητήρες νερού 
(sprinklers)

∆ιάγραµµα 11: Ενεργητικά µέτρα 
 
    Ένας σηµαντικός παράγοντας για την προστασία των ατόµων από τη 
φωτιά είναι η έγκαιρη προειδοποίηση, ενώ παράλληλα για την 
πυροπροστασία του κτιρίου και των περιεχοµένων του σηµαντική είναι η 
έγκαιρη επίθεση στη φωτιά και ο έλεγχος της στο πρώτο στάδιο. 
     Για την εκπλήρωση των παραπάνω απαιτήσεων ο µελετητής πρέπει να 
προβλέψει: 
 α) Ανίχνευση,  
 β) Συναγερµό, 
 γ) Κλήση Πυροσβεστικής, 
 δ) Άµεση επέµβαση. 




