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ΟΡΙΜΟΙ 

1) ΒΑΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟ ΥΗΜΑ ΣΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Τα ζεξκνθήπηα δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο, από θαηαζθεπαζηηθήο πιεπξάο, ζην 

ζρήκα θαη ζηηο δηαζηάζεηο ηεο βαζηθήο ηνπο κνλάδαο, θαζώο θαη ζηα 

ρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά ζθειεηνύ θαη θάιπςεο. 

Βαζηθή θαηαζθεπαζηηθή κνλάδα ελόο ζεξκνθεπίνπ είλαη ην κηθξόηεξν πιήξεο 

ηκήκα ηνπ, ην νπνίν επαλαιακβαλόκελν θαηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο 

ζρεκαηίδεη ην ζύλνιν. 

 

Αλάινγα κε ην ζρήκα ησλ ζεξκνθεπίσλ δηαθξίλνληαη νη αθόινπζνη ηύπνη: 

1) Ακθίξξηθην 

Ο ηύπνο απηόο έρεη βαζηθά ην πην θάησ ζρήκα (ζρ.1) 

 

                                        ρήκα 1 

 

1α Ακθίξξηθην απιό  

Λέκε ην ζεξκνθήπην πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ θαηά κήθνο επαλάιεςε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο κνλάδαο (ζρ.1α). 

 

ρήκα 1α 

 

1β Ακθίξξηθην πνιιαπιό: 

Λέκε ην ζεξκνθήπην πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ θαηά κήθνο θαη πιάηνο 

επαλάιεςε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κνλάδαο (ζρ.1β)   

Μήθνο 

Πιάηνο 

Ύςνο 

Ύςνο ρακειήο 
πιεπξάο 
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             ρήκα 1β 
 

2. Σνμωηό 

Τν ζεξκνθήπην πνπ ε απιή θαηαζθεπαζηηθή ηνπ κνλάδα θαζνξίδεηαη από δύν 

ζπλερόκελα ηόμα θαη έρεη ην παξαθάησ ζρήκα. 

 

        

2α Σνμωηό απιό 

Λέκε ην ζεξκνθήπην πνπ ζρεκαηίδεηαη κε ηελ θαηά κήθνο επαλάιεςε ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο κνλάδαο (ζρ.2α) 

 

   ρήκα 2α 

3. Σξνπνπνηεκέλν ηνμωηό 

Τν ζεξκνθήπην πνπ ε απιή θαηαζθεπαζηηθή ηνπ κνλάδα έρεη ην παξαθάησ 

ζρήκα (νξζνζηάηεο θαη ηνμσηή ζηέγε) 

 

Μήθνο 

Πιάηνο 

ρήκα 2 

ρήκα 3 



Τεχνικές Προδιαγραφές Θερμοκηπίων 

 4 

3α Σξνπνπνηεκέλν ηνμωηό απιό 

Τν ζεξκνθήπην πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ θαηά κήθνο επαλάιεςε  ηεο 

θαηαζθεπαζηηθήο ηνπο κνλάδαο (ζρ.3α) 

 
 

ρήκα 3α 

3β Σξνπνπνηεκέλν ηνμωηό πνιιαπιό 

Λέκε ην ζεξκνθήπην πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηελ θαηά κήθνο θαη πιάηνο 

επαλάιεςε ηεο θαηαζθεπαζηηθήο ηνπο κνλάδαο (ζρ.3β) 

 

          ρήκα 3β 

 

2. ΒΑΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ 

Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ ζεξκνθεπίσλ θαζνξίδνληαη νη 

αθόινπζνη ηύπνη: 

1. Υωξηθνύ ηύπνπ 

Θεξκνθήπηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνύο 

2. Σππνπνηεκέλα  

Θεξκνθήπηα πνπ θαηαζθεπάδνληαη από Βηνηερλίεο θαη Βηνκεραλίεο ζε καδηθή 

παξαγσγή. 

 

Α΄. ΓΗΑΣΑΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 

1. Ακθίξξηθηα απιά ή πνιιαπιά 

Ύψος: Διάρηζην ύςνο ρακειήο πιεπξάο (νζξνζηαηώλ) ζηα απιά θαη ηεο 

πδξνξξνήο ζηα πνιιαπιά: 
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- Χσξηθνύ ηύπνπ   2,20 m 

- Τππνπνηεκέλα    2,60 m 

Πλάτος: Διάρηζην πιάηνο θαηαζθεπαζηηθήο κνλάδαο 

-  ρσξηθνύ ηύπνπ   5 m (είλαη δπλαηή ε ηνπνζέηεζε ελδηακέζσλ ζηύισλ 

γηα ζηήξημε ηεο νξνθήο, κε ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο 2,50 m). 

- ηππνπνηεκέλα 5 m 

Απόσταση στύλων (ορθοστατών): Διάρηζην κήθνο θαηαζθεπαζηηθήο 

κνλάδαο (απόζηαζε ζύισλ επί ηεο γξακκήο) 

- ρσξηθνύ ηύπνπ 2 m 

- ηππνπνηεκέλα 2,50 m 

Κλίση ορουής: Η θιίζε νξνθήο ζα θπκαίλεηαη ζηα 

- ρσξηθνύ ηύπνπ  ) 

- ηππνπνηεκέλα    ) 

 

2. Σνμωηά 

Ύψος: Διάρηζην ύςνο ζηε θνξπθή 3 m θαη ειάρηζην ύςνο, ζε απόζηαζε κηζό 

κέηξν από ην ζεκείν ζηήξημεο ζην έδαθνο 1,50 m. 

Πλάτος: Διάρηζην ειεύζεξν πιάηνο 7 m. 

 

3. Σξνπνπνηεκέλα ηνμωηά απιά ή πνιιαπιά 

Ύψος: Διάρηζην ύςνο πδξνξξνήο 

- Χσξηθνύ ηύπνπ  2,20 m.  

Ο βειηησκέλνο ρσξηθόο ηύπνο Τπκπαθίνπ, εθόζνλ δελ μεπεξλά ζε 

πιάηνο ηα 10 m θαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηνπ ύςνπο ηεο πιεπξάο θαη ηεο 

θνξπθήο είλαη ηνπιάρηζηνλ 1 m, εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 

ηξνπνπνηεκέλνπ ηνμσηνύ εθόζνλ βεβαίσο θαιύπηεη θαηά ηα ινηπά ηηο 

πξνδηαγξαθέο απηνύ ηνπ ηύπνπ.  

- Τππνπνηεκέλα 2,60 m. 

Διάρηζην ύςνο ζηελ θνξπθή 

- Χσξηθνύ ηύπνπ  3,10 m 

- Τππνπνηεκέλα  3,50 m 

Πλάτος: Διάρηζην ειεύζεξν πιάηνο ζην έδαθνο 5 m. 

20ν - 30ν  
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Απόσταση στύλων (ορθοστατών): Διάρηζην κήθνο θαηαζθεπαζηηθήο 

κνλάδαο (απόζηαζε ζηύισλ ή ηόμσλ επί ηεο γξακκήο. 

- ρσξηθνύ ηύπνπ  2 m 

- ηππνπνηεκέλα  2 m 

 

Β΄. ΦΟΡΣΗΑ ΚΔΛΔΣΟΤ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 

α. Αλεκνπηέζεηο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θνξηίνπ ησλ αλεκνπηέζεσλ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα 

ιακβάλεηαη ηαρύηεο αλέκνπ ηνπιάρηζηνλ 120 km / h. 

Σε επηθίλδπλε πεξηνρή όπνπ παξνπζηάδεηαη ηαρύηεηα αλέκνπ κεγαιύηεξε ησλ 

120 Κm / h (Κξήηε, Κ. Μαθεδνλία, λεζηά ηνπ Αηγαίνπ) ζπληζηάηαη ε θαηαζθεπή 

αλεκνζξαπζηώλ, ε ζπγθξάηεζε ηνπ πιηθνύ θάιπςεο ζε ππθλόκεηξα 

δηαζηήκαηα θ.α. 

 

β. Υηόλη 

Τν θνξηίν ρηνληνύ ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ηνπιάρηζηνλ 25 kg / m2, εθηόο 

από ηηο παξαιηαθέο πεξηνρέο Κξήηεο θαη λήζσλ Ννηίνπ Διιάδαο πνπ δελ ζα 

ππνινγίδεηαη ην θνξηίν απηό. 

 

γ. Αλαξηεκέλα θνξηία 

Γηα βάξνο αλαξηεκέλεο θαιιηέξγεηαο: 15 kg / m2 

Γηα θπηά γιάζηξαο θξεκαζηά:  100 kg / m2 

 

δ. πγθεληξωηηθό θάζεην θνξηίν 

- ηξαβέξζαο50 kg 

-  ππνινίπσλ κεξώλ (πδξνξξνήο θ.ι.π.) 100 kg 

Σηελ πεξίπησζε εθκεράληζεο (θξεκαζηνί νδεγνί) ζα ππνινγίδεηαη θνξηίν γηα 

ηε γξακκή κεηαθνξάο πξντόλησλ 125 kg. 

Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη επηβαξύλζεηο από ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο, άξδεπζεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζην ζθειεηό. Οη ζπλδπαζκνί ησλ 

δηαθόξσλ θνξηίζεσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο πάλσ ζηελ θαηαζθεπή, όζνλ 

αθνξά ζηηο ηάζεηο θαη ηηο παξακνξθώζεηο, πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζύκθσλα κε 

απνδεθηέο κεζόδνπο ππνινγηζκνύ δξνζηζκνύ θαη ινηπνύ κεραλνινγηθνύ 

εμνπιηζκνύ. 
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3.  ΔΞΑΔΡΙΜΟ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 

1. Φπζηθόο εμαεξηζκόο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αλνηγκάησλ εμαεξηζκνύ ζα κεηξάηαη ην πξαγκαηηθό 

άλνηγκα δηόδνπ ηνπ αέξα. 

1α.  Υωρικού τύποσ θερμοκήπια 

- Θεξκνθήπηα πιάηνπο κέρξη 15 m.  

Δίλαη δπλαηό λα δηαζέηνπλ κόλν πιεπξηθό εμαεξηζκό κε ειάρηζην πιάηνο 

πιεπξηθώλ αλνηγκάησλ 1m θαη ρξήζε καληβέιαο. (Δπηηξέπεηαη αλνρή σο 

πξνο ην πιάηνο κέρξη 20 % εθόζνλ ηα ζεξκνθήπηα δηαζέηνπλ πιεπξηθό 

εμαεξηζκό θαη από ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο). 

- Θεξκνθήπηα πιάηνπο άλσ ησλ 15 m 

Διάρηζηνο εμαεξηζκόο ζεξκνθεπίσλ:  -  πιεπξηθόο 10 % 

 -   νξνθήο 10 % 

Σύλνιν αλνηγκάησλ 20 % ηεο επηθαλείαο ηνπ θαιπκκέλνπ εδάθνπο.   

 

1β.  Σσποποιημένα θερμοκήπια  

- Θεξκνθήπηα πιάηνπο κέρξη 15 m  όπσο ε πεξίπησζε 1α. 

- Θεξκνθήπηα πιάηνπο άλσ ησλ 15 m. 

Διάρηζηνο εμαεξηζκόο ζεξκνθεπίσλ:  -  πιεπξηθόο 7 % 

            -  νξνθήο  15 % 

Σύλνιν αλνηγκάησλ 22 % ηεο επηθαλείαο ηνπ θαιπκκέλνπ εδάθνπο. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή όηη ζα πξέπεη ζηα ηππνπνηεκέλα ζεξκνθήπηα ν 

πιεπξηθόο εμαεξηζκόο πνπ είλαη απαξαίηεηνο λα κελ είλαη ζε θακία 

πεξίπησζε κηθξόηεξνο ηνπ 2 % ηεο θαιπκκέλεο επηθάλεηαο, κε αλάινγε 

αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ εμαεξηζκνύ νξνθήο ώζηε ην ζπλνιηθό πνζνζηό λα κελ 

είλαη κηθξόηεξν ηνπ 22 %. 

Γελ απαηηείηαη πιεπξηθόο αεξηζκόο ζε ζεξκνθήπηα πνπ δηαζέηνπλ αεξηζκό 

νξνθήο 40 % θαη άλσ. 

Δπίζεο δελ ζπληζηάηαη ζπλδπαζκόο δπλακηθνύ θαη παζεηηθνύ εμαεξηζκνύ. 

Δθόζνλ ππάξρεη ειεθηξηθό ξεύκα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε απηνκαηνπνίεζε ησλ 

κεραληζκώλ εμαεξηζκνύ νξνθήο θαη ζπληζηάηαη γηα ηνλ πιεπξηθό εμαεξηζκό, 

κε ειεθηξνκνηέξ, ζεξκνζηάηε θαη αλεκόθηεξν.  

Γηα ηελ κεγαιύηεξε απόδνζε ηνπ θπζηθνύ εμαεξηζκνύ ζπληζηάηαη ειάρηζηε 

απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζεξκνθεπηαθώλ κνλάδσλ 2 m.  
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2. Γπλακηθόο εμαεξηζκόο 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ δπλακηθνύ εμαεξηζκνύ ζα πξέπεη νη εμαεξηζηήξεο: 

α) Να εμαζθαιίδνπλ ηνπιάρηζηνλ 50 ελαιιαγέο αέξα ηελ ώξα. 

β) Η ηαρύηεηα ηνπ αέξα ζην ρώξν ησλ θπηώλ λα είλαη max 1,5 m/sec. 

γ) Η απόζπαζε εμαεξηζηήξσλ από ηα απέλαληη επξηζθόκελα αλνίγκαηα 

εηζόδνπ ηνπ αέξα λα είλαη 30-50 m. 

δ) Τα αλνίγκαηα θαη νη εμαεξηζηήξεο λα ηνπνζεηνύληαη ζην ίδην ύςνο θαη 

απέλαληη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη νκνηόκνξθε θαηαλνκή ηνπ ςπρξνύ αέξα. 

ε) Η απόζηαζε αλεκηζηήξσλ επί ηεο πιεπξάο λα κελ είλαη κεγαιύηεξε από 6 

m θαη από ηε γσλία ησλ ζεξκνθεπίσλ κηθξόηεξε από 3 m. 

Η παξνρή απηή ινγαξηάδεηαη γηα ζηαηηζηηθή πίεζε 2,5 mm ζηήιεο λεξνύ. 

Γεληθά γίλεηαη δεθηό νπνηνδήπνηε ζύζηεκα κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ρώξνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εθόζνλ έρεη ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε θαη εμαζθαιίδεη 

νκνηόκνξθεο ζπλζήθεο ζην ρώξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη εθεδξηθή ειεθηξνγελλήηξηα (ή λα πξνβιεθζνύλ αλνίγκαηα θπζηθνύ 

εμαεξηζκνύ). 

- Γελ απαηηείηαη πιεπξηθόο αεξηζκόο ζε ζεξκνθήπηα πνπ δηαζέηνπλ αεξηζκό 

νξνθήο 40 % θαη άλσ. 

- Δληαίεο ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο 10 ζηξεκκάησλ θαη άλσ, εθόζνλ δελ 

αθνινπζνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο  αεξηζκνύ, λα ππνβάινπλ θαη ηδηαίηεξε 

κειέηε αεξηζκνύ. 

- Γηα εγθαηάζηαζε δπλακηθνύ αεξηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ζεξκνθήπην, λα 

ππνβάιιεηαη κειέηε δπλακηθνύ αεξηζκνύ. 

 

Γ΄. ΘΔΡΜΑΝΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ αλαγθώλ ζε ζέξκαλζε πξνηείλεηαη εληαίνο ηξόπνο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνπο κεηεσξνινγηθνύο πίλαθεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπό ζα γίλεηαη ρξήζε ηνπ ηύπνπ: 

Q (K  . A . Dt  + 0,36 . V . n . Dt) 1,20 

K = Οιηθόο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ θαιύκκαηνο ζε W/m2 oC  

(από πίλαθα 1). 

Α = Δπηθάλεηα ηνπ θαιύκκαηνο m2. 
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Dt = Γηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κέζα-έμσ ζε νC (εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία, 

ιακβάλεηαη ε επηζπκεηή λπρηεξηλή ζεξκνθξαζία γηα ηελ ππ’ όςε  

θαιιηέξγεηα. Δμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ιακβάλεηαη ε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή κε ζπρλόηεηα ηξηεηίαο). 

V = Όγθνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

n = Αξηζκόο αιιαγώλ ηνπ αέξα από δηαθπγέο κε θιεηζηά παξάζπξα αλά ώξα 

(από πίλαθα 2). 

 

Π Ι Ν Α Κ Α    1 

Κάιπκκα ζεξκνθεπίνπ     Τηκή Κ ζε W/m2 oC 

Απιό ηδάκη        5,8 

Απιό θύιιν πνιπαηζπιελίνπ     6,3 

FIBER GLASS       4,0 

Γηπιό θύιιν πνιπαηζπιελίνπ     2,9 

Γηπιό ηδάκη        2,9 

Πιαζηηθό θύιιν θαη ηδάκη      2,9 

Απιό ηδάκη θαη ζεξκνθνπξηίλα     2,4 

 

Π Ι Ν Α Κ Α    2 

Τύπνο θαηαζθεπήο      Αιιαγέο αλά ώξα (ε) 

Νέα θαηαζθεπή παιόθξαθην                    0,8 - 1,8 

Νέα θαηαζθεπή κε απιό θύιιν πνιπαηζπιελίνπ          0,8 - 2,5 

Νέα θαηαζθεπή κε δηπιό θύιιν πνιπαηζπιελίνπ         0,5 - 1,2 

Παιαηά θαηαζθεπή παιόθξαθηνπ κε θαιή ζπληήξεζε              1,5 

Παιαηά θαηαζθεπή παιόθξαθηνπ θαη θαθή ζπληήξεζε    2,5 

Να ιεθζεί ππόςε όηη νη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη απηνκαηηζκνί 

πξννξίδνληαη γηα πγξό ρώξν. 

 

Δ΄. ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΔΛΔΣΧΝ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 

α. Ξπιεία 

Σηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ μύινπ ζαλ πιηθνύ θαηαζθεπήο ηνπ 

ζθειεηνύ ησλ ζεξκνθεπίσλ νξίδνληαη ηα παξαθάησ. 

- Τππνπνηεκέλα ζεξκνθήπηα 
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Σηα μύιηλα ηππνπνηεκέλα ζεξκνθήπηα θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε 

εκπνηηζκέλεο μπιείαο, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ρξεηάδεηαη (μπιεία, 

θαζηαληάο, νξηζκέλα είδε αθξηθάληθεο μπιείαο θ.ι.π.) Ο εκπνηηζκόο ηεο 

μπιείαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε όιε ηε κάδα ηνπ μύινπ είηε κε ππνπίεζε, είηε κε 

ηε ζεξκή κέζνδν θαη κε θαηάιιεια ζπληεξεηηθά όπσο ηα DOWCIDE, 

CELCURE, TANALITH θ.α. πνπ δελ είλαη ηνμηθά γηα ηα θπηά. 

- Χσξηθνύ ηύπνπ ζεξκνθήπηα  

Σηα ρσξηθνύ ηύπνπ μύιηλα ζεξκνθήπηα ζπληζηάηαη ε ρξήζε εκπνηηζκέλεο 

μπιείαο ρσξίο απηή λα είλαη ππνρξεσηηθή. Όηαλ νη ζηύινη είλαη από μπιεία 

θαζηαληάο ζα πξέπεη απηνί λα θαίγνληαη (θαςαιίδνληαη) ζην θάησ κέξνο πνπ 

κπαίλεη ζην έδαθνο κέρξη λα ζρεκαηηζηεί γύξσ ζηξώκα από θάξσνπλν 

πάρνπο 0,5 cm. 

 

β. Μέηαιια 

Σηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο κεηάιισλ ζαλ πιηθό θαηαζθεπήο ηνπ 

ζθειεηνύ ησλ ζεξκνθεπίσλ νξίδνληαη ηα παξαθάησ: 

- Τππνπνηεκέλα ζεξκνθήπηα 

Σηα κεηαιιηθά ηππνπνηεκέλα ζεξκνθήπηα όια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ ζθειεηνύ 

ζεξκνθεπίνπ ζα πξέπεη λα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκώ ή κε ηελ 

ειεθηξνρεκηθή κέζνδν ζε πνζόηεηα ηνπιάρηζηνλ 150 g.Zn / m2 ύζηεξα από 

επηκειεκέλε αληηζθσξηαθή επεμεξγαζία όισλ ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ. 

Τν ειάρηζην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ησλ γαιβαληζκέλσλ ζσιήλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθειεηηθά ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη 1,5 mm θαη γηα ηα 

πξεζζαξηζηά αλνηθηά πξνθίι (ζηξαληδαξηζηά) 2 mm. 

- Χσξηθνύ ηύπνπ ζεξκνθήπηα 

Σηα κεηαιιηθά ηππνπνηεκέλα ζεξκνθήπηα ρσξηθνύ ηύπνπ εθόζνλ δελ είλαη 

δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πξνεγνπκέλσλ κεζόδσλ ζπληζηάηαη ην ςπρξό 

γαιβάληζκα ησλ κεηαιιηθώλ κεξώλ ηνπ ζθειεηνύ (πνιπεζηέξαο + 

ςεπδάξγπξνο). 

 

γ. Αινπκίλην  

Όηαλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ αινπκηλίνπ ζαλ πιηθνύ θαηαζθεπήο ηνπ ζθειεηνύ 

πξέπεη λα έρεη ηηο θαηάιιειεο δηαηνκέο θαη λα είλαη θαηάιιεια αλνδηώκελν.  
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Δπίζεο ζηα ζεκεία πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε άιια κεηαιιηθά κέξε ή 

ζθπξόδεκα ζα πξέπεη λα παξεκβάιιεηαη δηαρσξηζηηθή κεκβξάλε (π.ρ. 

πηζόραξην) γηα λα απνθεύγεηαη ε δηάβξσζε. 

 

Σ΄. ΤΛΗΚΑ ΚΑΛΤΦΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΧΝ 

Σδάκη 

Τν ειάρηζην πάρνο ηνπ ηδακηνύ (απινύ ή MARTELE) ζα πξέπεη λα είλαη 4 

mm. 

Οη δηαζηάζεηο ησλ ηεκαρίσλ ηνπ ηδακηνύ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ ηελ 

παξαθάησ αξηζκεηηθή ζρέζε  1,8 ≤ κήθνο / πιάηνο ≤ 3. 

θιεξά πιαζηηθά 

Τα πιηθά θάιπςεο ησλ ζεξκνθεπίσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ πξέπεη λα 

έρνπλ πεξαηόηεηα κηθξόηεξε από ην 80 % ηεο πεξαηόηεηαο ηνπ γπαιηνύ γηα 

κηα ρξνληθή πεξίνδν 10 ρξόλσλ θάησ από ζπλζήθεο αγξνύ. 

Φύιια πιαζηηθά 

Τα πιαζηηθά θύιια πνιπαηζπιελίνπ ζα πξέπεη λα θέξνπλ ζηαζεξνπνηεηή θαη 

ην πάρνο ηνπο ζηε ζηέγε ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 170 κηθξά θαη 

ζηηο κεγάιεο πιεπξέο 125 κηθξά. 

Σηα ζεκεία επαθήο ησλ κεηαιιηθώλ θαη μύιηλσλ κεξώλ ηνπ ζθειεηνύ κε ην 

πιαζηηθό ζπληζηάηαη λα βάθεηαη απηό (ην πιαζηηθό) κε ιεπθό πιαζηηθό 

ρξώκα.  

Σπλίζηαηαη επίζεο όπνπ είλαη δπλαηό λα πεξην9ξίδνληαη ηα θαξθώκαηα θαηά 

ηελ ζηεξέσζε θαη λα πηάλεηαη ην πιαζηηθό κε ζειύθσκα θαη ζπλερείο 

θαηάιιεινπο ζπλδεηήξεο (θιηπο). 

 

Ε΄. ΘΔΜΔΛΗΧΖ – ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ – ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  

- Τππνπνηεκέλα ζεξκνθήπηα 

Τν έδαθνο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ λα κελ είλαη νξγσκέλν ή 

λα κε πξνέξρεηαη από επηρσκαηώζεηο.   

Τν επίπεδν ζεκειίσζεο λα βξίζθεηαη ζην αλέγγηρην (ζηεξεό) ηκήκα ηνπ 

εδάθνπο. Τν βάζνο ζεκειίσζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 80 cm από 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 
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Γηα ηε ζεκειίσζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζεξκνθεπίσλ απαηηείηαη ε ρξήζε 

ζθπξνδέκαηνο. Η ζεκειίσζε λα γίλεηαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

κεηαθέξνληαη κε αζθάιεηα ηόζν ηα νξηδόληηα όζν θαη ηα θαηαθόξπθα θνξηία 

θαη λα απνθεύγνληαη νη δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο πνπ είλαη δπλαηό λα βιάςνπλ 

ηνλ θέξνληα ζθειεηό θαη ην πιηθό θάιπςεο. 

Σηα ηνμσηά ζεξκνθήπηα ρσξίο πεξηθεξεηαθά (νξηδόληηα) αλνίγκαηα,  κπνξεί λα 

κε ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξόδεκα. Δμππαθνύεηαη όηη ε κέζνδνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα. 

Τέινο ε ζεκειίσζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη έλαληη αγθπξώζεσο αξλεηηθή 

πίεζε ηνπιάρηζην 20 kg / m2. 

Να ιακβάλεηαη επίζεο ηδηαίηεξε πξόλνηα ζηελ ζεκειίσζε ησλ αληηαλεκίσλ θαη 

ζπξώλ ώζηε λα κεηαβηβάδνληαη θαηάιιεια νη δπλάκεηο ζην έδαθνο (π.ρ. 

ρξήζε πεδηινδνθώλ). 

Πξνζαλαηνιηζκόο 

Σπληζηάηαη ν θνξθηάο λα είλαη πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε κε ηνλ επηθξαηνύληα 

επηθίλδπλν άλεκν. 

Δγθαηάζηαζε 

Σπληζηάηαη γηα ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο ηεο ζεξκνθεπηαθήο εθκεηάιιεπζεο ε 

θαιππηόκελε κε ζεξκνθήπηα επηθάλεηα λα θαηαιακβάλεη ηα 2 / 3 ηνπ 

αγξνηεκαρίνπ εγθαηάζηαζεο. 

 

  

 

 

 

 


