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Άρθρο 9 

 
Συστήµατα εξαερισµού-δροσισµού-ψύξης 

 
1)Το σύστηµα εξαερισµού  διακρίνεται σε φυσικό που αφορά αποκλειστικά στα 
θερµοκήπια και δυναµικό που αφορά τόσο τα θερµοκήπια όσο και τους θαλάµους 
καλλιέργειας µανιταριών. 
2) Ο φυσικός εξαερισµός επιτυγχάνεται ως εξής: 
α) στα Τύπου Α και Τύπου Μ  θερµοκήπια πλάτους µέχρι 15 µέτρα , είτε µε συνδυασµό 
εξαερισµού πλευρικού και οροφής, είτε µόνο µε πλευρικό εξαερισµό και στις τέσσερις 
πλευρές, µε ελάχιστο πλάτος πλευρικών ανοιγµάτων 1,5 µέτρα .  
Στην περίπτωση αυτή το ελάχιστο σύνολο ανοιγµάτων αντιπροσωπεύει το 25% της 
επιφάνειας του καλυµµένου εδάφους.  

β) στα Τύπου Α  θερµοκήπια πλάτους άνω των 15 µέτρων , το ελάχιστο σύνολο των 
ανοιγµάτων αντιπροσωπεύει το 25% της επιφάνειας του καλυµµένου εδάφους.  
Ο ελάχιστος πλευρικός εξαερισµός είναι 10% και ο ελάχιστος εξαερισµός οροφής είναι 
10%, αυξάνοντας το αντίστοιχο ποσοστό, ώστε να επιτευχθεί το συνολικό 25% της 
επιφάνειας του καλυµµένου εδάφους.  

γ) στα  Τύπου Μ   θερµοκήπια πλάτους άνω των 15 µέτρων, το ελάχιστο σύνολο των 
ανοιγµάτων αντιπροσωπεύει το 25% της επιφάνειας του καλυµµένου εδάφους. 
Ο ελάχιστος πλευρικός εξαερισµός είναι 7% και ο ελάχιστος εξαερισµός οροφής είναι 
15%, αυξάνοντας το αντίστοιχο ποσοστό, ώστε να επιτευχθεί το συνολικό 25% της 
επιφάνειας του καλυµµένου εδάφους. 

δ) στα Τύπου Α και Τύπου Μ  θερµοκήπια δεν απαιτείται πλευρικός αερισµός σε 
περίπτωση που διαθέτουν 40 % και άνω αερισµό οροφής. 

ε) Κατά παρέκκλιση του ως άνω µέγιστου ποσοστού εξαερισµού των περιπτώσεων α, β, 
γ και εφόσον στην αίτηση έγκρισης τύπου θερµοκηπίου αναφέρεται ότι το θερµοκήπιο 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την  καλλιέργεια 
«Καλλωπιστικών φυτών γλάστρας, που καλλιεργούνται για το φύλλωµα τους.», 
σύµφωνα µε το άρθρο 1, το συνολικό ποσοστό εξαερισµού (25%) µπορεί να µειωθεί 
κατά 40%. 

στ) Σε περίπτωση που στα ανοίγµατα αερισµού του θερµοκηπίου, χρησιµοποιούνται 
δίχτυα προστασίας κατά των εντόµων του εξωτερικού περιβάλλοντος, η επιφάνεια των 
ανοιγµάτων του θερµοκηπίου αυξάνεται αντιστρόφως ανάλογα µε την περατότητα του 
διχτυού στον αέρα ή αυξάνεται το συνολικό ποσοστό αερισµού κατά 15%. 

ζ) η αυτοµατοποίηση των µηχανισµών εξαερισµού οροφής και πλευρικού εξαερισµού 
επιτυγχάνεται µε τη χρήση ηλεκτρικού µηχανισµού, θερµοστάτη και µετρητή ταχύτητας 
και διεύθυνσης ανέµου, µε εξαίρεση τα Τύπου Α πλάτους µέχρι 15  µέτρα, στα οποία 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρήσης χειροκίνητης ή µηχανοκίνητης µανιβέλας. Ο 
παραπάνω τρόπος ανοιγµατοκλεισίµατος των παραθύρων περιγράφεται στην µελέτη 
αερισµού. 
Η απόσταση µεταξύ των θερµοκηπιακών µονάδων απαιτείται να είναι µεγαλύτερη των 
3,0  µέτρων. 

3) Για τον υπολογισµό των ανοιγµάτων εξαερισµού λαµβάνεται υπόψη το πραγµατικό 
άνοιγµα διόδου του αέρα. Η επιφάνεια εξαερισµού του θερµοκηπίου δίνεται από τη 
σχέση:  
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S = Ν x Lj x hj  [m
2 ] 

 
όπου:  
S = η συνολική επιφάνεια ανοιγµάτων εξαερισµού, σε τετραγωνικά µέτρα [m2] 
Ν = ο αριθµός όλων των ανοιγµάτων, 
Lj= το µήκος του ανοίγµατος, σε µέτρα [m], 
hj= το µέγιστο πραγµατικό πλάτος ανοίγµατος, σε µέτρα [m]. Το µέγιστο πραγµατικό 
πλάτος του ανοίγµατος προσδιορίζεται, από την κάθετο που φέρεται από το κάτω χείλος 
του ανοίγµατος προς την επιφάνεια του παραθύρου, όταν αυτό βρίσκεται στο µέγιστο 
του ανοίγµατός του.  
Ο υπολογισµός του γίνεται µε τον τύπο h = b ηµα, όπου:  
h = το µέγιστο πραγµατικό πλάτος ανοίγµατος, σε µέτρα [m], 
b = η διάσταση του ανοίγµατος του παραθύρου, σε µέτρα [m], 
ηµα = το ηµίτονο της γωνίας α, η οποία σχηµατίζεται µε πλευρές τη διάσταση του 
ανοίγµατος του παραθύρου όταν βρίσκεται στη κλειστή και στη µέγιστη θέση του 
(σχήµατα 12, 13, 14 και 15). 
4) Η συνολική επιφάνεια των ανοιγµάτων εξαερισµού εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις % 
της καλυπτόµενης επιφάνειας εδάφους και δίνεται από τον τύπο: 

ΣA = (S/Ag) x 100 

 
όπου:  
 ΣA = η σχετική επιφάνεια των ανοιγµάτων εξαερισµού, σε ποσοστό %, 
 S = η συνολική επιφάνεια ανοιγµάτων εξαερισµού, σε τετραγωνικά µέτρα [m2]  
 Ag= η επιφάνεια εδάφους του θερµοκηπίου σε τετραγωνικά µέτρα [m2] . 
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Σχήμα 12:  

Αμφικλινές θερμοκήπιο  

Παράθυρο οροφής με μέγιστη γωνία 

ανοίγματος α
ο
 

h=β.ημα 

Σχήμα 13:  

Αμφικλινές θερμοκήπιο  

Παράθυρο οροφής με μέγιστη γωνία 

ανοίγματος α
ο
 

h=β.ημα 
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5) Για την εφαρµογή δυναµικού εξαερισµού στα θερµοκήπια απαιτείται:  
α) µελέτη εξαερισµού, από την οποία προκύπτουν ο βαθµός εξαερισµού, το µέγεθος, ο 
αριθµός, η θέση και η ισχύς των εξαεριστήρων, καθώς και η θέση και το µέγεθος των 
ανοιγµάτων εισόδου του αέρα (ανοίγµατα εξαερισµού).  
β) το σύστηµα  δυναµικού εξαερισµού που εφαρµόζεται πρέπειι να διαθέτει  ισχύ, ώστε: 
αα) ο ρυθµός των ανανεώσεων του όγκου του αέρα να είναι στα χαµηλά θερµοκήπια 
τουλάχιστον 60 εναλλαγές την ώρα και στα υψηλά θερµοκήπια τουλάχιστον 40 
εναλλαγές την ώρα, 
ββ) η µέγιστη ταχύτητα του αέρα στην είσοδο του θερµοκηπίου να είναι 1,5 µέτρα ανά 
δευτερόλεπτο [m/sec], 
γγ) η απόσταση των εξαεριστήρων από τα απέναντι ευρισκόµενα ανοίγµατα εισόδου του 
αέρα να είναι 30-60 µέτρα, 
δδ) η παροχή λογαριάζεται για στατική πίεση 2,5 χιλιοστά [mm] στήλης νερού. 
γ) Οι εξαεριστήρες τοποθετούνται καθ’ όλο το µήκος της µιας πλευράς και τα ανοίγµατα 
εισόδου του αέρα:  
αα) για τον θερινό εξαερισµό, βρίσκονται καθ’ όλο το µήκος της απέναντι πλευράς του 
θερµοκηπίου  ώστε να εξασφαλίζεται οµοιόµορφη κατανοµή του ψυχρού αέρα και το 
µέσο ύψος του ανοίγµατος για τον θερινό αερισµό τοποθετείται στο µέσο ύψος της 
καλλιέργειας, 
ββ) για τον χειµερινό αερισµό υπάρχουν ανοίγµατα στην ίδια πλευρά µε αυτά του θέρου, 
στο ψηλότερο όµως µέρος του θερµοκηπίου (σχήµα 16 ). 
γγ) η απόσταση µεταξύ των εξαεριστήρων επί της πλευράς δεν υπερβαίνει τα 6,0 µέτρα 
[m], ενώ η απόστασή τους από τη γωνία των θερµοκηπίων δεν είναι µικρότερη των 3,0 
µέτρων [m]. 
 
 

Σχήμα 14:  

Αμφικλινές θερμοκήπιο  

Πλαϊνό παράθυρο  με μέγιστη γωνία 

ανοίγματος α
ο
 

h=β.ημα 

Σχήμα 15:  

Τοξωτό  θερμοκήπιο  

Παράθυρο οροφής  

h=β.ημα 
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Σχήµα 16 : Ανοίγµατα αερισµού χειµώνα και θέρους 

 
6) Ειδικά για θερµοκήπια µε υψηλόκορµες, υποτροπικές καλλιέργειες, όπως 
µπανανιές και παπάγιες, το ελάχιστο ύψος της υδρορροής είναι 3,4 µέτρα (m). Ο 
αερισµός οροφής είναι υποχρεωτικός σε µονάδες µε πλάτος µεγαλύτερο των 30 
µέτρων (m). Ο πλευρικός αερισµός τοποθετείται στο πάνω διάζωµα των πλευρικών 
ζωνών. 
7) Για την εφαρµογή δυναµικού εξαερισµού στους θαλάµους µανιταριών απαιτείται 
µελέτη εξαερισµού, στην οποία περιγράφονται ο βαθµός εξαερισµού, το µέγεθος, ο 
αριθµός, η θέση και η ισχύς των εξαεριστήρων, η θέση και το µέγεθος των ανοιγµάτων 
εισόδου του αέρα (ανοίγµατα εξαερισµού) ανάλογα µε το είδος του µανιταριού και η  
ισχύς του εξαρτάται από την υπέρβαση της επιθυµητής ποσότητας ενέργειας που 
απαιτείται να έχει ο θάλαµος. Αν στον θάλαµο υπάρχει δυναµικός εξαερισµός, 
χρησιµοποιείται σύστηµα δυναµικού εξαερισµού και υγρού τοιχώµατος µε ανεµιστήρες 
µικρής ταχύτητας και µεγάλου όγκου. Το µέγεθος της υγρής παρειάς σχετίζεται µε το 
µήκος του θαλάµου. 
8) Για την παραγωγή µανιταριών κατά τη θερµή περίοδο του έτους απαιτείται η 
εγκατάσταση συστήµατος ψύξης του αέρα. 
9) Σε κάθε ένα διάδροµο απαιτείται η τοποθέτηση µίας πόρτας. 
10) Για το σύστηµα δροσισµού των θερµοκηπίων και των θαλάµων απαιτείται µελέτη 
δροσισµού στην οποία περιγράφονται τα  εξής: 
α) η χρήση κατάλληλου συστήµατος δροσισµού για τα θερµοκήπια και τους θαλάµους.  
β) τα τεχνικά στοιχεία της υγρής παρειάς (εξατµιστικής επιφάνειας), το µέγεθος της 
παρειάς, τη παροχή της αντλίας και τα υπόλοιπα δεδοµένα για τον υπολογισµό της 
ισχύος, του µεγέθους, του αριθµού και της θέσης των ανεµιστήρων, καθώς και ο τρόπος 
τοποθέτησης του συστήµατος αυτού. 
γ) ο δυναµικός εξαερισµός και το σύστηµα δροσισµού απεικονίζονται ευκρινώς  οι 
εξαεριστήρες, τα ανοίγµατα εισόδου αέρα και τα τεµάχια υγρής εξατµιστικής επιφάνειας. 
 
 
 
                        
 

 
  
  
  
  
  


