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Περίληυη 

 

 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ζεκαληηθνχ 

κέξνπο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθψλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη νδνθσηηζκνχ ζηελ 

Διιάδα. Δληνπίζηεθαλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα θσηηζηηθψλ παιαηνχ ηχπνπ, 

κεγάινο αξηζκφο ησλ νπνίσλ παξακέλεη  εγθαηεζηεκέλνο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

επηβαξχλνληαο ζεκαληηθά ην λπθηεξηλφ νπξαλφ κε αλεπηζχκεην θσο. Δλ ζπλερεία 

ππνινγίζηεθαλ ηα νθέιε απφ ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ ησλ ηχπσλ θσηηζηηθψλ απφ 

άιινπο, λέαο ηερλνινγίαο, πνπ παξνπζηάδνπλ παξφκνηα θσηεηλή απφδνζε αιιά 

κηθξφηεξα επίπεδα θσηνξξχπαλζεο. Με αλαγσγή ησλ νθειψλ ζηνλ αξηζκφ ησλ 

νδηθψλ θσηηζηηθψλ ηεο ρψξαο πνπ θαη’ εθηίκεζε αληηζηνηρνχλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

παιαηνχο ηχπνπο πξνέθπςαλ ηα ζπλνιηθά ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ 

ζα ζπλφδεπαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ πθηζηακέλσλ 

θσηηζηηθψλ απφ λέα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο. Θα πξνεγεζεί κηα επηζθφπεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο θσηνξξχπαλζεο, ησλ εηδψλ, ησλ αηηίσλ ηεο (φζνλ αθνξά θπξίσο ηνλ 

νδηθφ θσηηζκφ) θαη ησλ ζνβαξφηεξσλ ζπλεπεηψλ ηεο. 
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Φσηνξξχπαλζε, θσηεηλή ξχπαλζε, ηερλεηφ θσο, επίδξαζε ηνπ θσηφο, νδηθφο 

θσηηζκφο, εμσηεξηθφο θσηηζκφο, θσηηζκφο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, απνδνηηθφο θσηηζκφο, 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θσηηζηηθά, LED, ULOR  
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Abstract 

 

 

The scope of this thesis is the calculation of the benefits that would stem from 

replacing a significant part of the installed outdoor and street luminaires in Greece, 

with regard to energy consumption and the environment. Typical samples of old types 

of luminaires were tracked down, a large number of which remains installed in the 

greek territory, significantly burdening the night sky with unwanted light. 

Consequently, the benefits of replacing these types of luminaires with modern ones of 

similar lighting capacity but lower light pollution levels, were calculated. By 

projection to the estimated number of street luminaires of these particular old types 

still installed in the country, the total energy and environmental benefits of replacing 

them with new, modern ones were calculated. Prior to that, an overview of the problem 

of light pollution will be provided, including the types, causes (mainly regarding street 

lighting) and most serious consequences. 

 

 

 

 

Key-words: 

Light pollution, street lighting, artificial light, impact of light, outdoor lighting, 

efficient lighting, energy saving, luminaires, LED, ULOR 
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Πρόλογος 

 

 

Γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα ηα έκβηα φληα ζηνλ πιαλήηε καο δνχζαλ θαη 

εμαθνινπζνχλ λα δνπλ πξνζαξκφδνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο βηνινγηθέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο ζηηο εκεξήζηεο ελαιιαγέο θσηφο θαη ζθφηνπο. Γακάδνληαο ηε θσηηά, ν 

άλζξσπνο έγηλε ην πξψην θαη κνλαδηθφ πιάζκα πνπ έζπαζε ηνλ θαλφλα απηφ θαη 

κπφξεζε λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαη ζην ζθνηεηλφ ηκήκα ηνπ 24ψξνπ. Γηα 

ρηιηεηίεο, ε θιφγα πνπ δηαηεξνχζαλ δσληαλή ππξζνί, ιπρλάξηα θαη θεξηά ήηαλ ην κφλν 

ηερλεηφ θσηηζηηθφ ζψκα. Ωζηφζν, ε αλζξψπηλε δσή αθνινπζνχζε ελ πνιινίο ην 

ξπζκφ ηνπ εκεξνλπθηίνπ. Ζ εκέξα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηελ εξγαζία θαη ε λχθηα ζηελ 

αλάπαπζε, ηελ ςπραγσγία αιιά θαη ην ζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηε ζέζε καο ζηνλ θφζκν. 

Σα άζηξα απνηεινχλ ην ζχλδεζκν αλάκεζα ζηε γήηλε χπαξμή καο θαη ην αηψλην 

ζχκπαλ. Ζ αλζξσπφηεηα, ινηπφλ, ρξεηάδεηαη ηε λχθηα, έρεη αλάγθε ην ζθνηάδη. 

Με ηελ εθεχξεζε ηνπ ειεθηξηζκνχ ην 19ν αη. ζεκεηψζεθε θαη ε κεγάιε 

επαλάζηαζε ζηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870 ηδησηηθέο 

νηθίεο θαη δεκφζηα θηίξηα αξρίδνπλ λα θσηαγσγνχληαη κε ρξήζε ειεθηξηθψλ 

ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο, ε ηειεηνπνίεζε ησλ νπνίσλ απφ ηνλ Thomas Edison άλνημε 

ην δξφκν γηα ηελ εκπνξηθή επέθηαζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ζην επξχηεξν θνηλφ θαη, 

ζπλαθφινπζα, ηελ αλαηξνπή ηνπ εηθνζηηεηξάσξνπ ξπζκνχ ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ζ βηνκεραλνπνίεζε άιιαμε ηελ θνηλσλία θαη παξείρε ηελ ηερλνινγία 

γηα ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ αιιαγψλ. Ζ νινέλα απμαλφκελε θαηαλάισζε 

θαηέζηεζε απαξαίηεηε ηε κεηαθνξά αγαζψλ θαη αλζξψπσλ ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, 

αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ αλάγθε θαη γηα 

νδηθφ θσηηζκφ. 

Έθηνηε ε ηερλνινγία ηνπ θσηηζκνχ εμειίζζεηαη αζηακάηεηα κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία νινέλα απνδνηηθφηεξσλ κεζφδσλ θαη ζπζθεπψλ θσηηζκνχ. Ζ πιεζψξα 

ησλ πξνζθεξφκελσλ ιχζεσλ θσηηζκνχ επηηείλεη ηηο αλάγθεο ησλ ζχγρξνλσλ 

θνηλσληψλ (νδηθή αζθάιεηα, θαηαπνιέκεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, αχμεζε ηεο 

εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αλάδεημε ηζηνξηθψλ πεξηνρψλ 

θαη αμηνζεάησλ) κε απνηέιεζκα ην θσηεηλφ ηκήκα ηνπ 24ψξνπ λα επηκεθχλεηαη 

δηαξθψο θαη ζηα θέληξα ησλ κεγαινππφιεσλ πξαθηηθά λα κε λπρηψλεη πνηέ. 
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Γπζηπρψο αλέγγηρηε απφ ην θαηλφκελν ηνπ ππεξθσηηζκνχ  δελ έρεη κείλεη νχηε ε 

χπαηζξνο, εμαηηίαο ηεο κίκεζεο ησλ αζηηθψλ πξνηχπσλ δσήο θαη ηεο ηαρχηαηεο 

δηάδνζεο ησλ ζπλεζεηψλ. Οδηθφο θσηηζκφο, δηαθεκηζηηθέο θαηαζθεπέο, νιφθσηεο 

βηηξίλεο θαηαζηεκάησλ, θσηηζκφο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαθνζκεηηθφο 

θσηηζκφο θηηξίσλ, θήπσλ θαη πάξθσλ, φιεο απηέο νη πεγέο ηερλεηνχ θσηφο 

δεκηνπξγνχλ έλα αθχζηθα θσηεηλφ λπθηεξηλφ πεξηβάιινλ, ζηηο δπηηθέο θπξίσο 

θνηλσλίεο.  

Μέζα ζην γεληθφηεξν θιίκα επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, 

ην θαηλφκελν απηφ νδήγεζε επηζηήκνλεο θαη θπβεξλήζεηο ζε έληνλν πξνβιεκαηηζκφ, 

κε απνηέιεζκα ην ηερλεηφ θσο  λα κε ζεσξείηαη πιένλ κηα αλψδπλε επθνιία ηεο 

ζχγρξνλεο δσήο, αιιά έλαο επηπιένλ ξχπνο. Έηζη γελλήζεθε ν φξνο ηεο θσηεηλήο 

ξχπαλζεο ή θσηνξξχπαλζεο, νη ζπλέπεηεο ηεο νπνίαο κφιηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

έρνπλ αξρίζεη λα εξεπλψληαη ζηνπο ηνκείο ηεο νδηθήο θαη δεκφζηαο αζθάιεηαο, ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο, ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη πνηφηεηαο δσήο, 

ηεο ελεξγεηαθήο νηθνλνκίαο, αθφκε θαη ηεο επηζηήκεο ηεο αζηξνλνκίαο.  

Μηα κηθξή ζπκβνιή ζηε κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο θηινδνμεί λα είλαη θαη ε 

παξνχζα εξγαζία. ην πξψην θεθάιαην νξίδνληαη ηα βαζηθφηεξα είδε θσηεηλήο 

ξχπαλζεο, θαη παξνπζηάδνληαη νη ζπλήζεηο κέζνδνη κέηξεζήο ηνπο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε νμχηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο παγθνζκίσο, 

θαζψο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζήο ηνπ απφ ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαπηχζζνληαη νη επηπηψζεηο ηεο θσηνξξχπαλζεο ζηελ νδηθή 

αζθάιεηα, ηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα πξφιεςεο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο 

θσηεηλήο ξχπαλζεο, πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ γηα θάζε εθαξκνγή 

εμνπιηζκνχ θσηηζκνχ θαη ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ, ζχκθσλα κε δηεζλείο θαλνληζκνχο θαη 

πξφηππα. 

Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην ζπγθξίλνληαη ηα θσηνκεηξηθά θαη ελεξγεηαθά 

δεδνκέλα ελδεηθηηθψλ κνληέισλ θσηηζηηθψλ παιαηάο (θσηνξξππαληηθήο) θαη λέαο (κε 

θσηνξξππαληηθήο) ηερλνινγίαο ψζηε λα ππνινγηζηεί ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ ζα έρεη 

ζην θαηλφκελν ηεο θσηνξξχπαλζεο θαη ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (θαη, 

ζπλεπψο, ζην δεκφζην πξνυπνινγηζκφ) ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ δεκφζηνπ 

νδηθνχ θσηηζκνχ ζηελ Διιάδα. 
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Κεθάιαηο 1 

 

Τα είδη ηης θφηεινής ρύπανζης 

 

 

Καηά ηνλ νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Φσηηζκνχ (CIE) ε θωηορρύπαλζε είλαη 

έλαο γεληθφο φξνο δεισηηθφο ηνπ ζπλφινπ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηερλεηνχ 

θσηφο [1]. Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά είδε θσηεηλήο ξχπαλζεο: ε ζάκβσζε, ε θσηεηλή 

παξελφριεζε θαη ε θσηεηλφηεηα ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ. 

 

 

1.1) Θάκβσζε 

 

Ζ ζάκβωζε (glare) πξνθαιείηαη απφ θσο πνπ εθπέκπεηαη κε δηεχζπλζε θνληά ζηελ 

νξηδφληην. Σέηνηαο δηεχζπλζεο θσο κπνξεί λα είλαη νξαηφ απφ απφζηαζε ρηιηνκέηξσλ 

θαη κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ αλζξψπηλνπ νθζαικνχ ζην ζθνηάδη. Ζ 

ζάκβσζε δηαπηζηψλεηαη σο νπηηθή αδπλακία ιφγσ έληνλεο θαη αλεμέιεγθηεο 

θσηεηλφηεηαο θαη αηζζεηηθά γίλεηαη αληηιεπηή είηε σο αίζζεζε ελφριεζεο ή πφλνπ 

ζηνλ νθζαικφ (ζάκβωζε δσζθορίας – discomfort glare), είηε σο ζνβαξή απψιεηα 

νξαηφηεηαο ιφγσ κείσζεο ηεο αληίζεζεο ιακπξφηεηαο (θνληξάζη) ησλ αληηθεηκέλσλ 

ζην πεδίν ηεο φξαζεο πνπ πξνθαιεί ε δηάρπζε θσηφο ζηνλ νθζαικφ απφ κηα 

εμαηξεηηθά ιακπξή πεγή (ζάκβωζε ποσ παρεκποδίδεη ηελ όραζε – disability glare), 

ρσξίο απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ αίζζεζε δπζθνξίαο. Όπσο είλαη θπζηθφ, ε 

ζάκβσζε είλαη έλα ππνθεηκεληθφ πξφβιεκα, εθφζνλ εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ νθζαικνχ ηνπ θάζε αλζξψπνπ (πρ. ε γήξαλζε ηνπ νθζαικνχ θαζηζηά ηνπο 

ειηθησκέλνπο πην επαίζζεηνπο ζηε ζάκβσζε). Ωο απνηέιεζκα ε ζάκβσζε κπνξεί λα 

απνηειέζεη δεκφζην θίλδπλν, ζπκβάιινληαο ζηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ ζε νδεγνχο 

νρεκάησλ αιιά θαη πεδνχο, γη’ απηφ θαη ν έιεγρφο ηεο νθείιεη λα απνηειεί πξψηηζην 

κέιεκα ησλ επαγγεικαηηψλ θσηηζκνχ. 
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Παξάδεηγκα θσηηζκνύ πνπ πξνθαιεί έληνλε ζάκβσζε [2]. 

 

 

 

Δπηηπρήο θσηηζκόο κε ρακειά επίπεδα ζάκβσζεο [2]. 

 

 

Ο κεραληζκφο δεκηνπξγίαο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζάκβσζεο πνπ παξεκπνδίδεη 

ηελ φξαζε έρνπλ θαηαλνεζεί εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Αληίζεηα, νη απφπεηξεο γηα ηελ 

αλάπηπμε αληηθεηκεληθψλ, θπζηνινγηθψλ κέηξσλ (ζπζηνιή ηεο θφξεο, ζπλνθξχσκα, 

κπτθή ηάζε) θαη ειεθηξνθπζηνινγηθψλ κέηξσλ γηα ηε ζάκβσζε δπζθνξίαο δελ έρνπλ 

θαηαιήμεη ζε κηα αμηφπηζηε θαη αθξηβή κέζνδν κέηξεζεο. πλήζσο ε ζάκβσζε 

δπζθνξίαο εθηηκάηαη πνζνηηθά κε ηε ρξήζε ππνθεηκεληθψλ θιηκάθσλ κέηξεζεο φπσο 

ε θιίκαθα de Boer (1967), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζάκβσζεο πνπ πξνθαινχλ νη πξνβνιείο ησλ νρεκάησλ θαη άιια είδε εμσηεξηθνχ 
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θσηηζκνχ. Ζ θιίκαθα de Boer απνηειείηαη απφ ελλέα βαζκίδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

νπηηθή αίζζεζε [3]: 

1 Αθφξεηε 

2 

3 Δλνριεηηθή 

4 

5 Μφιηο αλεθηή 

6 

7 Ηθαλνπνηεηηθή 

8 

9 Μφιηο παξαηεξήζηκε 

 

Οη Schmidt-Clausen θαη Bindels αλέπηπμαλ ην 1974 έλα ππνινγηζηηθφ κνληέιν γηα 

ηε ζάκβσζε δπζθνξίαο πνπ πξνθαινχλ νη πξνβνιείο νρεκάησλ, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί σο εηζφδνπο ηελ έληαζε θσηηζκνχ ηεο πεγήο, ηε ιακπξφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε γσλία κεηαμχ ηεο γξακκήο ηεο φξαζεο θαη ηεο πεγήο, ην νπνίν, 

φκσο, δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα ηε κέηξεζε ηεο ζάκβσζεο φηαλ ν παξαηεξεηήο 

θνηηάδεη απεπζείαο ηελ πεγή (ν παξνλνκαζηήο κεδελίδεηαη θαη πξνθχπηεη άπεηξε 

ζάκβσζε). Οη Bullough et al. (2008), βαζηζκέλνη ζε ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο 

παξαηεξεηψλ κε ρξήζε ηεο θιίκαθαο de Boer, θαηέιεμαλ ζηελ αθφινπζε ζρέζε γηα 

ηε ζάκβσζε δπζθνξίαο, πνπ δίλεη κηα δηαθνξεηηθή θιίκαθα [3]:  

 

      (     )         (
  

  
)          (  ) (1.1) 

φπνπ: 

ΔL ε έληαζε θσηηζκνχ ηεο πεγήο (ζε lux) 

ES ε έληαζε θσηηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (ζε lux) 

EA ε έληαζε θσηηζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο αλ ε πεγή ηεο ζάκβσζεο δελ είρε 

εγθαηαζηαζεί (ζε lux) 

 

Σν κνληέιν απηφ είλαη θαηάιιειν γηα πεξηπηψζεηο πνπ ε πεγή έρεη κηθξέο δηαζηάζεηο 

ή βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε (γη’ απηφ θαη δε ιακβάλεη ππφςηλ ηε ιακπξφηεηά 

ηεο). ε πεξηπηψζεηο πνπ ε πεγή θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξν απφ 0,3
ν
 ηνπ νπηηθνχ 

πεδίνπ, νη Rosenhahn θαη Lampen (2004) δηαπίζησζαλ φηη ε κέγηζηε ιακπξφηεηα ηεο 
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πεγήο πξνζθέξεη αθξηβέζηεξε πξφβιεςε ηεο ζάκβσζεο απφ ηελ έληαζε θσηηζκνχ ηεο 

[3]. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην επίπεδν ηεο απνδεθηήο ζάκβσζεο ζα είλαη αλαγθαζηηθά 

έλαο ζπκβηβαζκφο αλάκεζα ζε κειέηεο θπζηνινγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νθζαικνχ θαη 

ζην ηη είλαη ηερληθά εθηθηφ. Γεληθά, φζν κεγαιχηεξε ε ιακπξφηεηα ηεο θσηεηλήο 

πεγήο, φζν κηθξφηεξε ε αλαθιαζηηθφηεηα ηεο θσηηδφκελεο επηθάλεηαο θαη φζν πην 

θνληά βξίζθεηαη ε πεγή ηνπ θσηφο ζην θέληξν ηνπ νπηηθνχ καο πεδίνπ ηφζν 

κεγαιχηεξν ζα είλαη ην επίπεδν ηεο ζάκβσζεο [4]. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην θσο νξηδφληηαο δηεπζχλζεσο αλαθιάηαη απφ ηε 

ζθφλε θαη ηα ζσκαηίδηα αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ πνπ βξίζθνληαη ζε πςειή 

ζπγθέληξσζε θνληά ζην έδαθνο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ελφο θσηεηλνχ 

ζηξψκαηνο ζην επίπεδν ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ κεηψλεη ηελ νπηηθή 

αληίζεζε κεηαμχ ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ θαη ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ, θαη 

δπζρεξαίλεη ηελ αζηξνλνκηθή παξαηήξεζε [4]. 

 

 

1.2) Φσηεηλή παξελόριεζε 

 

Φωηεηλή παρελότιεζε (light trespass) ή οτιερό θως (obtrusive light) ζχκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο Φσηηζκνχ (CIE) νλνκάδεηαη ε θσηεηλή 

αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη εθηφο ησλ επηζπκεηψλ νξίσλ θαη ιφγσ ηεο έληαζεο, ηεο 

θαηεχζπλζεο ή ηνπ θαζκαηηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ πξνθαιεί, ζε δεδνκέλν πεξηβάιινλ, 

ελφριεζε ή κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο δηάθξηζεο  βαζηθψλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ [5]. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν νδηθφο θσηηζκφο πνπ εθηφο απφ ην δξφκν 

θσηίδεη επίζεο ηηο απιέο ή αθφκε θαη ην εζσηεξηθφ ησλ γεηηνληθψλ νηθηψλ.  Δίλαη 

επλφεην φηη ε θσηεηλή παξελφριεζε απνηειεί έλα αξθεηά ππνθεηκεληθφ πξφβιεκα, 

αθνχ είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί πφηε, πνχ θαη πφζε αθηηλνβνιία είλαη αλεπηζχκεηε. 

Γηα θάπνηνπο ηδηψηεο, ιφγνπ ράξε, ε αθηηλνβνιία ησλ γεηηνληθψλ νδηθψλ θσηηζηηθψλ 

δελ είλαη αλεπηζχκεηε, δεδνκέλνπ φηη κεηψλεη ηελ αλάγθε θσηηζκνχ ηεο θαηνηθίαο 

ηνπο, άιινη, φκσο, ελνρινχληαη αξθεηά ψζηε λα πξνζθχγνπλ ζηε ζρεηηθή ππεξεζία 

ηνπ δήκνπ ηνπο θαη λα δεηήζνπλ λα ηνπνζεηεζεί πξνζηαηεπηηθφ γείζν ζην αληίζηνηρν 

θσηηζηηθφ.  
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Παξάδεηγκα θσηεηλήο παξελόριεζεο από νδηθό θσηηζηηθό [2]. 

 

 

 

Πξνβνιέαο μελνδνρείνπ θσηαγσγεί ηελ αληηθξπλή θαηνηθία [2]. 

 

 

Γηα ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ νριεξνχ θσηφο απαηηείηαη ε κέηξεζε ηεο 

έληαζεο θσηηζκνχ ζε θαηάιιειν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε επίπεδν. ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κεηξάηαη ε νξηδφληηα έληαζε θσηηζκνχ (ι.ρ. ζην επίπεδν ελφο θξεβαηηνχ), 

ζε άιιεο απαηηείηαη ε κέηξεζε ηεο έληαζεο θσηηζκνχ ζε θαηαθφξπθν επίπεδν (ι.ρ. 

ζην επίπεδν ελφο παξαζχξνπ). Έληαζε θσηηζκνχ 1 lx (0,1 foot-candle) κπνξεί λα 

ζεσξεζεί απνδεθηή ηηκή γηα έλαλ άλζξσπν θαη απαξάδεθηε γηα θάπνηνλ άιιν. 

Δλδεηθηηθά, ηα 0,3 lx είλαη κηα ηππηθή ηηκή γηα ηελ έληαζε θσηηζκνχ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην ζειελφθσο  [2]. 
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1.3) Φσηεηλόηεηα ηνπ λπθηεξηλνύ νπξαλνύ 

 

Ζ θωηεηλόηεηα ηοσ λσθηερηλού οσραλού (sky glow) πξνθχπηεη σο ππέξζεζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο θπζηθψλ θαη ηερλεηψλ πεγψλ θσηφο. Ζ θπζηθή ζπληζηψζα απνηειείηαη 

απφ ηηο εμήο επηκέξνπο πεγέο θσηφο [6]:  

 ην ζειελφθσο (νπζηαζηηθά ειηαθφ θσο πνπ αλαθιάηαη απφ ηε ζειήλε) 

 ην ειηαθφ θσο πνπ αλαθιάηαη απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο φηαλ ν ήιηνο 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ νξίδνληα (ην θαηλφκελν είλαη ηδηαίηεξα έληνλν 

θαηά ην ιπθφθσο ή ην ιπθαπγέο) 

 ηελ αηκνζθαηξηθή θσηαχγεηα, δει. ηελ αζζελή εθπνκπή θσηφο απφ ηα 

αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο πνπ πξνθαιείηαη απφ θσηνρεκηθά θαη 

άιια θαηλφκελα εμαξηψκελα απφ ην καγλεηηθφ πεδίν ηεο γεο, ηνλ ειηαθφ 

άλεκν (ην βνκβαξδηζκφ, δειαδή, ηεο αηκφζθαηξαο απφ ειεθηξφληα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηε ζπλερή ξνή θνξηηζκέλσλ ζσκαηίσλ απφ ηνλ Ήιην), 

θά.. - πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα έλα κφληκν αζζελέο ζέιαο, ζεκαληηθφηεξν 

σο πεγή θσηφο θαηά ηηο αζέιελεο λχθηεο 

 ην δσδηαθφ θσο (δει. ειηαθφ θσο αλαθιψκελν απφ ηνλ δηαπιαλεηηθφ 

θνληνξηφ ηνπ ειηαθνχ καο ζπζηήκαηνο, νξαηφ κφλν θαηά ηηο εμαηξεηηθά 

ζθνηεηλέο λχθηεο) 

 ην αζηξηθφ θσο  (ζεκαληηθφ κφλν θαηά ηηο αζέιελεο λχθηεο). 

 ην γαιαμηαθφ θαη θνζκηθφ θσο (αθηηλνβνιία απφ αζζελή, κε δηαθξηηά 

άζηξα θαη λεθειψκαηα ηνπ δηθνχ καο ή άιισλ γαιαμηψλ) 

Γεδνκέλνπ φηη νη θπζηθέο απηέο πεγέο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ ζπάληα είλαη 

ηαπηφρξνλα φιεο παξαηεξήζηκεο, παξφηη ζπλππάξρνπλ, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε 

θαζνξηζηηθή ζπληζηψζα λπθηεξηλνχ θσηφο θαη, επνκέλσο, θσηνξξχπαλζεο πξνέξρεηαη 

απφ ηηο ηερλεηέο πεγέο θσηηζκνχ. Φσο απφ ειεθηξηθά θσηηζηηθά (πνπ είηε 

θαηεπζχλεηαη απεπζείαο πξνο ηνλ νπξαλφ είηε αλαθιάηαη απφ ην έδαθνο) ζθεδάδεηαη 

απφ ζσκαηίδηα ζθφλεο θαη κφξηα αεξίσλ, λεξνχ θαη ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα, 

δεκηνπξγψληαο έλα θσηεηλφ ππφβαζξν πνπ είλαη επλφεην φηη επηδεηλψλεηαη απφ ηηο 

θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Δπίζεο, ε θσηεηλφηεηα ηνπ 

λπθηεξηλνχ νπξαλνχ ιφγσ ειεθηξηθνχ θσηηζκνχ πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο επνρέο ηνπ 

έηνπο θαη ην θιίκα κηαο πεξηνρήο, αθνχ ην ρηφλη αλαθιά ην πξνζπίπηνλ θσο  ζε 

πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ 80%. Σν αλαθιψκελν απηφ θσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην θσο πνπ 
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ζηέιλνπλ ηα θσηηζηηθά εμσηεξηθνχ ρψξνπ απεπζείαο πξνο ηνλ νπξαλφ (γηα έλα ηππηθφ 

θσηηζηηθφ δξφκνπ πεξίπνπ ην 2-5% ηνπ ζπλνιηθνχ εθπεκπφκελνπ θσηφο) απμάλεη 

δξαζηηθά ηε θσηεηλφηεηα θαη ην κέγεζνο ησλ ζφισλ θσηφο πνπ δεζπφδνπλ πάλσ απφ 

αζηηθέο πεξηνρέο [4]. 

 

 

 

Έληνλε θσηεηλόηεηα ηνπ λπθηεξηλνύ νπξαλνύ ηεο Νέαο Τόξθεο.  

(πεγή: http://www.wikipedia.com) 

 

 

 

Θόινο θσηόο πάλσ από ηελ πόιε ηεο Βηέλλεο. 

(πεγή: Loss of the Night Network, http://www.cost-lonne.eu) 
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Σν ζπλερψο επηδεηλνχκελν πξφβιεκα ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ 

αλεζπρεί πξσηίζησο ηνπο αζηξνλφκνπο, γηαηί πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

παξαηεξήζνπλ ηα νπξάληα ζψκαηα. Ο λπθηεξηλφο νπξαλφο ελφο ηππηθνχ πξναζηίνπ 

είλαη 5-10 θνξέο θσηεηλφηεξνο ζην δελίζ (ηελ θάζεηε ζην έδαθνο γσλία ζην ζεκείν 

παξαηήξεζεο) απφ ην θπζηθφ λπθηεξηλφ νπξαλφ, ελψ έλα ηππηθφ αζηηθφ θέληξν είλαη 

25-50 θνξέο θσηεηλφηεξν [2].  

 

 

 

Ο αζηεξηζκόο ηνπ Ωξίσλα, όπσο θαίλεηαη από πεξηνρή ρσξίο θσηνξξύπαλζε (αξηζηεξά) θαη από 

ηε κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Πξόβν ζηε Γηνύηα (δεμηά) (πεγή: http://www.wikipedia.com). 

 

 

Μηα έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηελ επηζηήκε ηεο αζηξνλνκίαο είλαη ην 

θαηλφκελν κέγεζνο αζηέξνο, έλα αξηζκφο πνπ πξνζδηνξίδεη πφζν ιακπξφο θαίλεηαη 

έλαο αζηέξαο ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 7 (φζν κηθξφηεξε ε ηηκή, ηφζν 

ιακπξφηεξν θαίλεηαη ην άζηξν). ε έλα εμαηξεηηθά ζθνηεηλφ ηνπίν θαη ζε ηδαληθέο 

αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο έλαο πεπεηξακέλνο παξαηεξεηήο κπνξεί λα δηαθξίλεη κε 

γπκλφ νθζαικφ άζηξα θαηλφκελνπ κεγέζνπο 7 (ν νπξαλφο έρεη κέγεζνο 7). ε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε είλαη δηαθξηηά πεξίπνπ 7000 άζηξα. ε ζπλζήθεο κέηξηαο 

θσηνξξχπαλζεο δηαθξίλνληαη πεξίπνπ 800 άζηξα, θαη ν γαιαμίαο καο είλαη νξηαθά 
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νξαηφο (νπξαλφο κεγέζνπο 5) [7]. Έηζη, εθηίκεζε ηεο θσηνξξχπαλζεο ζε κηα πεξηνρή 

κπνξεί λα γίλεη κε βάζε ηελ νξαηφηεηα γλσζηψλ αζηεξηζκψλ (π.ρ. ηεο Μεγάιεο ή ηεο 

Μηθξήο Άξθηνπ) ή ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ νξαηψλ άζηξσλ. 

Απφ αζηξνλνκηθά δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ππφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

θσηηζκνχ έρνπλ επίζεο πξνθχςεη δηάθνξεο κέζνδνη γηα ηνλ πξνζεγγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ ζε ζρέζε κε ηελ απφζηαζε 

απφ ηελ πφιε πνπ απνηειεί ηελ πεγή ηεο, ρσξίο, φκσο, λα θαηαθέξνπλ λα ζπλδέζνπλ 

άκεζα ην θαηλφκελν κε ηηο εθπνκπέο ηερλεηνχ θσηφο.  Σν απινχζηεξν κνληέιν 

πξφβιεςεο πνπ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή αθξίβεηα είλαη απηφ ηνπ Garstang (1991), 

βαζηζκέλν ζην λφκν ηνπ Walker (1970,1973,1991) κε βάζε ην νπνίν ε αλακελφκελε 

θσηεηλφηεηα Η ηνπ νπξαλνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πεγήο θαη ππφ γσλία 45
ν 

δίλεηαη απφ 

ηε ζρέζε [8]: 

 

    
   

    
  (1.2) 

φπνπ: 

Ρ ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο-πεγήο 

d ε απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ κέηξεζεο απφ ηελ πφιε-πεγή 

C κηα ζηαζεξά πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

απφ ηελ εθηηκψκελε «θαηαλάισζε» θσηφο ζε lumen θαηά θεθαιήλ θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο, φπσο ν βαζκφο αλάθιαζεο ηνπ εδάθνπο. 

 

H ηηκή πνπ πξνθχπηεη είλαη ε πνζνζηηαία επαχμεζε ηεο θπζηθήο θσηεηλφηεηαο ηνπ 

λπθηεξηλνχ νπξαλνχ. Πέξαλ ησλ απινπζηεχζεσλ πνπ έγηλαλ θαηά ηελ αλάπηπμε απηνχ 

ηνπ κνληέινπ [9] ζρεηηθά κε ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο (ζεσξψληαο ηνπηθά ηε Γε 

εληειψο επίπεδε θαη ιεία) θαη ην ξφιν ηεο αηκφζθαηξαο ζηε ζθέδαζε θαη ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ θσηφο (ζεψξεζε κεδεληθή αηκφζθαηξα, δειαδή θελφ) ν αξηζκφο ησλ 

θσηεηλψλ πεγψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο, ε ηζρχο ηνπο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηνπ 

αλαθιψκελνπ θσηφο είλαη παξάκεηξνη πνπ δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο. Ζ κνληεινπνίεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί πξαγκαηηθή 

πξφθιεζε, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνηρεία φπσο ε γσληαθή 

θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο ξνήο απφ ηα εγθαηεζηεκέλα θσηηζηηθά (πνπ δηαθέξνπλ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή), ε γσληαθή θαηαλνκή θαη ε έληαζε ηνπ αλαθιψκελνπ απφ ην 



22 

 

πεξηβάιινλ θσηφο (νκνίσο) αιιά θαη ε πγξαζία θαη ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε πνπ 

κπνξεί λα αιιάμνπλ γηα ηελ ίδηα πεξηνρή απφ ζηηγκή ζε ζηηγκή. 

 

 

1.4) Φαζκαηηθό πεξηερόκελν 

 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην ρξψκα ηνπ εθπεκπφκελνπ ηερλεηνχ θσηφο (ε 

θαζκαηηθή θαηαλνκή ηνπ ζηα νξαηά κήθε θχκαηνο) έρεη επίζεο αλαγλσξηζηεί σο έλα 

είδνο θσηεηλήο ξχπαλζεο, φηαλ παξακνξθψλεη ρξσκαηηθά ην πεξηβάιινλ. Ζ επηινγή 

θαηάιιεινπ ιακπηήξα δελ είλαη κφλν δήηεκα αηζζεηηθήο, ή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ιακπηήξεο λαηξίνπ ρακειήο πίεζεο (LPS) εθπέκπνπλ έληνλα 

θίηξηλν θσο πνπ κπνξεί λα παξακνξθψλεη νπηηθά ην πεξηβάιινλ, σζηφζν πξνηηκάηαη 

απφ ηνπο αζηξνλφκνπο γηαηί απνθιείεηαη εχθνια απφ ηα ηειεζθνπηθά δεδνκέλα κε 

θαηάιιεια θίιηξα [10]. Απφ ηελ άιιε, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ αζηξνλνκηθψλ 

παξαηεξήζεσλ γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ ππεξχζξσλ θαη ησλ ππεξησδψλ κεθψλ 

θχκαηνο, θαη άιιν έλα κεγάιν κέξνο ησλ παξαηεξήζεσλ βαζίδνληαη ζηε 

θαζκαηνζθνπία. Δπνκέλσο, απφ ηελ πιεπξά ηεο αζηξνλνκίαο δελ επαξθεί ε κειέηε 

ηεο νξαηήο κφλν ζπληζηψζαο ηνπ ηερλεηνχ θσηφο φηαλ εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο 

θσηνξξχπαλζεο. Αθφκε θαη αθηηλνβνιία κε κήθνο θχκαηνο ζην άθξν ηψδεο ή εξπζξφ 

ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζε ζπγθεθξηκέλα είδε 

αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ, ελψ πνιχ ιίγν ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ νπηηθή αίζζεζε 

ηεο θσηεηλφηεηαο [10]. 
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Κεθάιαηο 2 

 

Η καηάζηαζη παγκοζμίφς 

 

 

Δμαηηίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο, κε ηελ αδηάθνπε λπθηεξηλή δξαζηεξηφηεηα  

πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αζηηθά θέληξα, ζην λπθηεξηλφ θσηηζκφ αληηζηνηρεί ζεκαληηθφ 

κεξίδην ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παγθνζκίσο. Δλδεηθηηθά, ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 2006 ν θσηηζκφο (θαηά θχξην ιφγν ν εζσηεξηθφο θσηηζκφο) 

αληηζηνηρνχζε ζην 20% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, 

κε ην δεκφζην θσηηζκφ λα αληηζηνηρεί ζην 1% επί ηνπ ζπλφινπ, θαη κε ηα επίπεδα ηνπ 

εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ γεληθά λα ζπλερίδνπλ λα απμάλνπλ κε ξπζκφ 3% εηεζίσο [11]. 

Παξφιν πνπ ε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δελ είλαη αλάινγε, 

ιφγσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ, πην απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ θσηηζκνχ, εληνχηνηο 

αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε απψιεηα θσηφο ιφγσ θσηνξξχπαλζεο απνηειεί πεγή 

ηεξάζηησλ απσιεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ζπλαθφινπζα δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.  

Γηα παξάδεηγκα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε θσηεηλφηεηα ηνπ λπθηεξηλνχ 

νπξαλνχ πάλσ απφ ηελ πφιε ηνπ Παξηζηνχ αληηζηνηρνχζε ζε 38 εθαηνκκχξηα kWh, ηε 

ζηηγκή πνπ ν ζπλνιηθφο δεκφζηνο εμσηεξηθφο θσηηζκφο ηεο πξσηεχνπζαο ηεο 

Φηλιαλδίαο, Διζίληθη, απαηηεί πεξίπνπ 170 εθαηνκκχξηα kWh. Γειαδή νιφθιεξν ην 

Διζίλθη ζα κπνξνχζε λα θσηαγσγεζεί γηα κηα λχθηα κε ην θσο πνπ ράλεηαη άζθνπα 

κέζα ζε πέληε λχθηεο ζην Παξίζη [12]! ηνλ νδηθφ θσηηζκφ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κε ρξήζηκνπ θσηφο πνπ πξνθαιεί θσηνξξχπαλζε, αλ θαη νη 

εξεπλεηέο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε θάπνην πνζνζηφ – νη εθηηκήζεηο θπκαίλνληαη απφ ην 

14% ηνπ Schreuder (1991) σο ην 50% ηνπ Shaflik (1997) [13]. 
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Όςε ηνπ λπθηεξηλνύ Παξηζηνύ από ην Γηεζλή Γηαζηεκηθό ηαζκό ην 2013  

(πεγή: www.wikipedia.com). 

 

 

Με ζχλζεζε δεδνκέλσλ απφ ηνπο κεηεσξνινγηθνχο δνξπθφξνπο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ππνπξγείνπ ακχλεο, νη Cinzano et al. δεκνζίεπζαλ ην 2001 ηνλ πξψην παγθφζκην 

άηιαληα ηερλεηήο θσηεηλφηεηαο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ. Οη ηηκέο θσηεηλφηεηαο 

αληηζηνηρνχλ ζην δελίζ θαη ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο θαη  ε εηθφλα πνπ ζπλζέηνπλ 

θαηαδεηθλχεη πνιχ επθξηλψο ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δλδεηθηηθά, πεξίπνπ ηα 2/3 

ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη ην 99% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ (εμαηξνπκέλεο ηεο 

Αιάζθαο θαη ηεο Υαβάεο) θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δνπλ ζε πεξηνρέο κε λπθηεξηλφ 

νπξαλφ θσηνξξππαζκέλν. Πεξίπνπ ην 1/5 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, πάλσ απφ ηα 

2/3 ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ θαη πάλσ απφ ην κηζφ πιεζπζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ δηα γπκλνχ νθζαικνχ ην γαιαμία καο. 

Σέινο, πεξίπνπ ην 1/10 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, πάλσ απφ ην 40% ηνπ πιεζπζκνχ 

ησλ ΖΠΑ θαη ην 1/6 ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ αληηθξχδνπλ πιένλ 

ην λπθηεξηλφ νπξαλφ κε ηα κάηηα ηνπο πξνζαξκνζκέλα ζηε λπθηεξηλή φξαζε, ιφγσ 

ηεο θσηεηλφηεηαο [14]! Σν πξφβιεκα είλαη παγθφζκην θαη δελ αθνξά κφλν ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Μάιηζηα πνιιέο πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαλ κε θσηνξξππαζκέλεο 

εκθαλίδνπλ ζηνλ άηιαληα κε ακειεηέα επίπεδα ηερλεηήο λπθηεξηλήο θσηεηλφηεηαο, 
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εμαηηίαο ηεο ζθέδαζεο θσηφο απφ πεγέο ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο – ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο απφ γεηηνληθέο ρψξεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα αλνίμεη έλα λέν 

θεθάιαην ζηε δηεζλή λνκνινγία. Σα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζηα έηε 1996-1997, θαη ε 

θαηάζηαζε ζήκεξα είλαη  αλακθηζβήηεηα ρεηξφηεξε
1
.  

Απηή ε παγθφζκηα ηάζε ηεο αλζξσπφηεηαο λα απμάλεη ζπλερψο ηε θσηεηλφηεηα 

ηνπ λπθηεξηλνχ ηεο πεξηβάιινληνο  κπνξεί λα έρεη αλαπάληερεο ζπλέπεηεο γηα ην 

κέιινλ. Ζ ζέα ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνχ αλέθαζελ κάγεπε ηνλ άλζξσπν θαη ηνπ 

ππελζχκηδε ηελ ειαρηζηφηεηα ηεο χπαξμήο ηνπ κέζα ζην απέξαλην ζχκπαλ, γη’ απηφ 

θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε κεγάισλ πνιηηηζκψλ, επεξεάδνληαο ηε 

ζξεζθεία θαη ηε θηινζνθία, εκπλένληαο θαιιηηέρλεο θαη πνηεηέο.  Πέξαλ ηνχησλ, 

φκσο, ηεξάζηηα ζεκαζία είρε ε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ θαη ηελ εμεξεχλεζε ηνπ πιαλήηε καο. Κη φκσο, απηή ηε 

ζηηγκή, εθηηκάηαη φηη αζηεξνζθνπεία θαη παξαηεξεηήξηα ζε φινλ ηνλ θφζκν 

θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ κέζα ζε ιίγα ρξφληα ηελ πνηφηεηα ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ 

πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, αλ δε ιεθζνχλ επεηγφλησο κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θσηεηλήο ξχπαλζεο, αθφκε θαη ζε αθηίλα 250 ρκ. [14]! 

                                                 

1
 Γηα ηελ αθξίβεηα είλαη απνδεδεηγκέλα ρεηξφηεξε. Μφιηο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016 δεκνζηεχζεθε ε λέα 

έθδνζε ηνπ παγθφζκηνπ άηιαληα ηερλεηήο θσηεηλφηεηαο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ, πνπ παξνπζηάδεη ην 

πξφβιεκα ζεκαληηθά επηδεηλσκέλν: πάλσ απφ ην 80% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαη ην 99% ηνπ 

πιεζπζκνχ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο δνπλ θάησ απφ θσηνξξππαζκέλν λπθηεξηλφ νπξαλφ, πάλσ απφ 

ην 1/3 ηεο αλζξσπφηεηαο (ην 60% ησλ Δπξσπαίσλ θαη ζρεδφλ ην 80% ησλ Βνξεηνακεξηθαλψλ) 

ζηεξνχληαη ηε ζέα ηνπ γαιαμία [15]. 
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Ηλζηηηνχηα θαη νξγαληζκνί κε αληηθείκελν ηελ έξεπλα ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά 

πεδία παξαθνινπζνχλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα ηελ εμέιημε ηνπ πξνβιήκαηνο, ελψ ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα έρεη αξρίζεη, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία 

ηνπ θαη λα ζπδεηά ην ζέκα ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ [16]. ε δηεζλέο ζπλέδξην 

ηεο UNESCO ζην Παξίζη ην 1992 ππήξμε ε πξφηαζε λα αλαθεξπρζεί ν λπθηεξηλφο 

νπξαλφο παγθφζκηα θιεξνλνκηά, ελψ ην ζέκα ζπδεηήζεθε θαη ζην 3
ν
 Γηεζλέο 

πλέδξην ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο Δηξεληθέο Υξήζεηο ηνπ Γηαζηήκαηνο, ην 1999 ζηε Βηέλλε. 

Παξάιιεια, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνληαη αλά ηνλ θφζκν απφ εζληθνχο 

ή δηεζλείο νξγαληζκνχο αζηξνλνκίαο θαη θπβεξλήζεηο. 

Ζ επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο νδήγεζε θάπνηεο ρψξεο λα πξνρσξήζνπλ πέξα 

απφ ηα εθπαηδεπηηθά θαη ζηε ιήςε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ. Ήδε απφ ην 1988 ε Ηζπαλία 

έζεζε ζε αθαξκνγή ηνλ πξψην λφκν θαηά ηεο θσηνξξχπαλζεο παγθνζκίσο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ ησλ Καλαξίσλ 

Νήζσλ, φπνπ εδξεχεη δηεζλέο αζηεξνζθνπείν [17]. Έθηνηε πνιιέο ρψξεο έρνπλ ιάβεη 

θάπνηνπ είδνπο κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θσηεηλήο ξχπαλζεο ζε εζληθφ ή 

ηνπηθφ επίπεδν (ΖΠΑ, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ηηαιία, Κίλα, Σνπξθία, Υηιή, Σζερία, 

Διβεηία, Γεξκαλία, ινβελία). πλήζσο ηα κέηξα είλαη πνιχ ήπηα γηα ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ή δελ εμαζθαιίδεηαη ε απζηεξή ηήξεζή ηνπο, σζηφζν απνηεινχλ έλα 

πξψην βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Σν πην γλσζηφ θαη νινθιεξσκέλν 

λνκνζεηηθφ παξάδεηγκα αληηκεηψπηζεο ηεο θσηεηλήο ξχπαλζεο έρεη δψζεη ε Ηηαιία, κε 

πεξηζζφηεξα απφ 5 λνκνζρέδηα εζληθήο ηζρχνο, ελψ ηνπηθνί λφκνη, πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί, ηζρχνπλ ήδε ζε 9 επαξρίεο πνπ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ην κηζφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο θαη ηα θπξηφηεξα αζηηθά θέληξα (Μηιάλν, Ρψκε, 

Βελεηία, Φισξεληία, Νάπνιε) [16].  Ο λφκνο πνπ ηζρχεη ζηε Λνκβαξδία απφ ην 2000 

(κε θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ην 2004) απνηειεί ίζσο ην πην απζηεξφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ δείγκα. Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο εζηηάδεη ζηα θσηηζηηθά πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα εμσηεξηθφ θσηηζκφ, είηε ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο είηε ζε 

αλαθαηαζθεπέο παιαηφηεξσλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ θαη νξίδεη φηη [1],[18]: 

 

1) θάζε θσηηζηηθφ ζα παξνπζηάδεη κεδεληθή θσηεηλή έληαζε ζε γσλίεο απφ 90
ν
 θαη 

πάλσ, κε εμαηξέζεηο κφλν γηα θάπνηα αξρηηεθηνληθά κλεκεία 

2) ε ιακπξφηεηα θαη ε έληαζε θσηηζκνχ δε ζα ππεξβαίλεη ην ειάρηζην πνπ 

νξίδνπλ νη επξσπατθνί ηερληθνί θαλνληζκνί (UNI10439, DIN5044, EN 13201 θ.ά.) θαη 

ην θσηηζηηθφ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπζθεπή dimmer ψζηε απφ 
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ηα κεζάλπρηα θαη κεηά ε θσηεηλή ξνή λα κπνξεί λα κεηψλεηαη ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 

30% ηεο κέγηζηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ θσηηζηηθνχ 

3) νη ιακπηήξεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα έρνπλ ηε βέιηηζηε δπλαηή θσηεηλή 

απφδνζε αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ηνπο 

4) θαηαζθεπαζηέο, εηζαγσγείο θαη έκπνξνη ζα πξέπεη αθελφο λα παξέρνπλ γηα φια 

ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ ζσζηέο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο, αθεηέξνπ λα 

πηζηνπνηνχλ, παξάιιεια κε άιιεο ηερληθέο παξακέηξνπο, ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν λφκν θαη ηα πξφηππα πνπ απηφο νξίδεη, κε ηελ παξνρή πηζηνπνηεηηθνχ 

ζπκκφξθσζεο εθδεδνκέλνπ απφ εζληθά ή δηεζλή ηλζηηηνχηα πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

κειέηεο ηελ αζθάιεηα θαη πνηφηεηα πξντφλησλ 

5) γηα θάζε θσηηζηηθφ ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα παξέρεη θσηνκεηξηθά 

δεδνκέλα, ηφζν ζε έληππε φζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πηζηνπνηεκέλα θαη 

ππνγεγξακκέλα απφ ην δηεπζπληή ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ δηεμήγαγε ηηο κεηξήζεηο.  

 

Ο λφκνο ζίγνπξα έρεη πεξηζψξηα βειηίσζεο, αθνχ, γηα παξάδεηγκα, δελ ζέηεη 

θαλέλα φξην ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ (κε βάζε, πάλησο, ηελ 

έξεπλα ηνπ Falchi ην 2011, παξά ην δηπιαζηαζκφ, κέζα ζε 12 ρξφληα, ηεο εμσηεξηθά 

εγθαηεζηεκέλεο θσηεηλήο ξνήο ζηε Λνκβαξδία, ε ηερλεηή θσηεηλφηεηα ηνπ 

λπθηεξηλνχ νπξαλνχ δελ απμήζεθε [19]). Ωζηφζν απνηέιεζε κεγάιε θαηλνηνκία, γη’ 

απηφ θαη έρεη ραξίζεη ζην δήκν ηεο Λνκβαξδίαο εζληθά θαη δηεζλή βξαβεία [18], ελψ 

έρεη απνηειέζεη πξφηππν θαη γηα άιιεο ρψξεο πνπ ζέιεζαλ λα ιάβνπλ λνκνζεηηθά 

κέηξα ελάληηα ζηε θσηνξξχπαλζε, φπσο ε ινβελία (2007) [17].  
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Κεθάιαηο 3 

 

Σσνέπειες ηης θφηεινής ρύπανζης 

 

 

Πέξα απφ ηηο ελεξγεηαθέο απψιεηεο θαη, επνκέλσο, ηε ζπαηάιε θπζηθψλ πφξσλ 

ζηελ νπνία νδεγεί ν ππεξθσηηζκφο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, θαη βέβαηα ηελ απψιεηα 

ηεο ζέαο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ, ππάξρνπλ επίζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

θσηνξξχπαλζεο πνπ άπηνληαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ηεο 

επηβίσζεο θαη επεκεξίαο άιισλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, κε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

λα κεηξά πιένλ εθαηνληάδεο δηαηξηβέο. Δπηπιένλ, αμίδεη λα εμεηάζνπκε ηελ 

αληηζηξνθή ηεο σθέιεηαο πνπ πξνζθέξεη ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ν θσηηζκφο φηαλ 

εθθπιίδεηαη ζε ππεξθσηηζκφ. 

 

 

3.1) Σερλεηό θσο θαη νδηθή αζθάιεηα 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ηερλεηνχ θσηφο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αληηζηνηρεί 

ζηνλ νδηθφ θσηηζκφ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε νδηθή αζθάιεηα θαηά ηηο λπθηεξηλέο 

κεηαθηλήζεηο. Ζ απνπζία θσηηζκνχ πξνθαιεί έλα δπζαλάινγα κεγάιν αξηζκφ 

αηπρεκάησλ (ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ κεηαθηλνπκέλσλ), θπξίσο δε απηψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πεδνχο. Οη πεδνί είλαη ε πην επάισηε νκάδα φζνλ αθνξά ηηο 

λπθηεξηλέο κεηαθηλήζεηο γη’ απηφ θαη είλαη απηή πνπ σθειείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ 

χπαξμε νδηθνχ θσηηζκνχ. Οη Sullivan θαη Flannigan εθηηκνχλ φηη νη πεδνί είλαη 3-6,75 

θνξέο πην πηζαλφ λα εκπιαθνχλ ζε αηχρεκα ηε λχθηα απ’ φ,ηη ηελ εκέξα, ελψ νη 

Schwab et al, ε CIE θαη ν Elvik εθηηκνχλ φηη ν νδηθφο θσηηζκφο κπνξεί λα κεηψζεη ηα 

λπθηεξηλά ηξνραία δπζηπρήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ πεδνχο θαηά πεξίπνπ 50% [20]. 

Δπίζεο, πιήζνο εξεπλψλ έρεη απνδείμεη φηη δηαζηαπξψζεηο θαη θπθινθνξηαθνί θφκβνη 

πνπ δηαζέηνπλ θσηηζκφ παξνπζηάδνπλ πνιχ ιηγφηεξα αηπρήκαηα απφ αληίζηνηρα 

αθψηηζηα νδηθά ζεκεία.  
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Απηά ηα είδε αηπρεκάησλ (πνπ πεξηιακβάλνπλ πεδνχο ή ζπκβαίλνπλ ζε 

δηαζηαπξψζεηο) νθείινληαη ζπλήζσο ζηελ ειιηπή νξαηφηεηα – ζε πεξηπηψζεηο φκσο 

επζείσλ νδψλ ηα ηξνραία αηπρήκαηα πξνθαινχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ άιιεο αηηίεο 

(θφπσζε ηνπ νδεγνχ, νδήγεζε ππφ επήξεηα νπζηψλ, θηι) θαη ν θσηηζκφο δε θαίλεηαη 

λα έρεη άκεζε επίδξαζε. Αθφκε, φκσο, θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θπθινθνξηαθψλ 

θφκβσλ, ν πιήξεο θσηηζκφο δε θαίλεηαη λα πξνζθέξεη θάπνην ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ην κεξηθφ θσηηζκφ [20]. Έηζη, δηάθνξεο ρψξεο εμεηάδνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα λα κεηψζνπλ ηνλ νδηθφ θσηηζκφ, ζε κηα πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ησλ 

δαπαλψλ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλα ζηελ Αγγιία θαη ηελ 

Οπαιία εμέηαζε ηελ επίδξαζε πνπ είρε κηα πνηθηιία κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ηνπ νδηθνχ 

θσηηζκνχ (πιήξεο δηαθνπή ηνπ θσηηζκνχ, θσηηζκφο κφλν γηα θάπνηεο ψξεο ηεο 

λχθηαο, ειάηησζε ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ, αληηθαηάζηαζε εγθαηεζηεκέλσλ 

ιακπηήξσλ λαηξίνπ κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ ή LED νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ πνιχ 

ρακειή θαηαλάισζε),  ζηνλ αξηζκφ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ 

απφ 62 ηνπηθέο αξρέο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000-2013. Ζ έξεπλα θαηέιεμε φηη 

θακία απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο ηνπ νδηθνχ θσηηζκνχ δε ζπλδέεηαη κε 

αιιαγή ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο [21]. 

Αληίζεηα, αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ νδηθνχ θσηηζκνχ πέξα απφ θάπνηα ηηκή 

θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε αχμεζε ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχθηαο. Γηα παξάδεηγκα, ε έξεπλα ηνπ Box [20] θαηέιεμε φηη έληαζε 

θσηηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ 8,5-16 lux ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξν αξηζκφ αηπρεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ζπλζήθεο θσηηζκνχ 3-6 lux. Ο Box πηζαλνινγεί φηη ίζσο ε απμεκέλε έληαζε 

θσηηζκνχ ήηαλ πεγή ζάκβσζεο (πνπ απνδεδεηγκέλα πξνθαιεί εμαζζέλεζε ηεο 

φξαζεο, θπξίσο ζε άηνκα άλσ ησλ 50 εηψλ). Απφ ηελ άιιε ε CIE αμηνινγψληαο ηελ 

έξεπλά ηνπ ζεσξεί φηη ελδερνκέλσο γηα λα επηηεπρζεί εληνλφηεξνο θσηηζκφο ηα 

θσηηζηηθά είραλ εγθαηαζηαζεί πνιχ θνληά ην έλα ζην άιιν, κε απνηέιεζκα 

αλνκνηφκνξθν θσηηζκφ (πνπ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηελ φξαζε ιφγσ ηεο δπζθνιίαο 

ηνπ νθζαικνχ λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ελαιιαγή ησλ ζπλζεθψλ θσηφο) ή ππεξβνιηθά 

νκνηφκνξθν θσηηζκφ (ψζηε λα γίλεηαη δχζθνιε ε δηάθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ ζην ππφβαζξν). Γελ απνθιείεηαη επίζεο ε ππθλφηεξε εγθαηάζηαζε ησλ 

πφισλ λα πξνζέθεξε απιψο πεξηζζφηεξα αληηθείκελα κε ηα νπνία έλα φρεκα ζα 

κπνξνχζε λα ζπγθξνπζηεί, ελψ αθφκε θαη ε εζθαικέλε αίζζεζε ππεξβνιηθήο 

αζθάιεηαο πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνπο νδεγνχο ηα απμεκέλα επίπεδα θσηφο ζα κπνξνχζε 

λα έρεη παίμεη θάπνην ξφιν [20]. 
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3.2) Σερλεηό θσο θαη εγθιεκαηηθόηεηα 

 

 Δίλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ε αίζζεζε φηη ηα απμεκέλα επίπεδα θσηφο 

εμαζθαιίδνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα, εκπνδίδνληαο ηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πνιιέο θνηλσλίεο, αζηηθέο σο επί ην πιείζηνλ, νδεγνχληαη 

ζηνλ ππεξθσηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο. ίγνπξα ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ λπθηεξηλνχ 

θσηηζκνχ (επαξθήο έληαζε θσηηζκνχ, νκνηνκνξθία, απνπζία ζάκβσζεο, πηζηφηεηα 

ρξσκαηηθήο απφδνζεο) είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αζθαιή θπθινθνξία ζε νπνηνδήπνηε 

πεξηβάιινλ. Παξφηη ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ησλ θσηεηλψλ απηψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

δελ είλαη δηαζέζηκε, ν Boyce [22] ζε κηα ζχλζεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο 

θαηαιήγεη φηη γηα πεξηνρέο πεδψλ εμνπιηζκέλεο κε θσηεηλέο πεγέο θαιήο ρξσκαηηθήο 

απφδνζεο, ε κέζε έληαζε θσηηζκνχ ζην πεδνδξφκην ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 

10-50 lux, ν ιφγνο νκνηνκνξθίαο (κέγηζηε πξνο ειάρηζηε έληαζε θσηηζκνχ) δε ζα 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 15:1, θαη ν ιφγνο ζάκβσζεο (ιακπξφηεηα ε νπνία πξνθαιεί 

ζάκβσζε πνπ παξεκπνδίδεη ηελ φξαζε - veiling luminance - πξνο κέζε ιακπξφηεηα) 

ην 4:1.  

Παξφι’ απηά, θσηεηλφηεξν πεξηβάιινλ δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη αζθαιέζηεξν 

πεξηβάιινλ. Πνιιέο κειέηεο αλά ηνλ θφζκν έρνπλ εμεηάζεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ, σζηφζν νη πεξηζζφηεξεο δηεμάγνληαη απφ 

εγθιεκαηνιφγνπο θαη φρη επαγγεικαηίεο θσηηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα ζηεξνχληαη 

ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. Δίλαη γεγνλφο φηη πέξα απφ ηα νπηηθά νθέιε 

πνπ πξνζθέξεη ζε κηα πεξηνρή ν πξνζεγκέλνο θσηηζκφο, δίλεη ζηνπο θαηνίθνπο θαη 

ηελ αίζζεζε φηη νη ηνπηθέο αξρέο ελδηαθέξνληαη γηα ηε γεηηνληά ηνπο, κε απνηέιεζκα 

λα απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

ζπλεπψο ε θπθινθνξία ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. Απηή ε 

ςπρνινγηθή αλάηαζε πνπ πξνζθέξεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ε βειηίσζε ηνπ ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ (θαη φρη απαξαίηεηα  ην θσο απηφ θαζαπηφ) θαίλεηαη λα έρεη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο σο έκκεζν απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ θξνπζκάησλ εγθιεκαηηθφηεηαο 

ζηελ πεξηνρή ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο 

[20]! Τπάξρνπλ, φκσο, θαη πεξηπηψζεηο, πνπ ε κείσζε ησλ επηπέδσλ νδηθνχ θσηηζκνχ 

έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηα επίπεδα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ην πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Αγγιία θαη ηελ Οπαιία [21], ηα απνηειέζκαηα 



32 

 

ηνπ νπνίνπ ππνδειψλνπλ ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηεο κείσζεο ηεο έληαζεο θσηηζκνχ 

(dimming) θαη ηεο κείσζεο ησλ θξνπζκάησλ εγθιεκαηηθφηεηαο, ηδηαίηεξα ησλ βίαησλ. 

Μηα βάζηκε εμήγεζε ζα απνηεινχζε ε ππφζεζε φηη ηα ρακειφηεξα επίπεδα θσηφο 

δπζρεξαίλνπλ ηνλ εληνπηζκφ απφ ηνπο εγθιεκαηίεο θαηάιιεισλ ζηφρσλ αλάκεζα 

ζηνπο πεξαζηηθνχο ηε λχθηα. Σα απνηειέζκαηα επίζεο ππνδειψλνπλ έλα ζπζρεηηζκφ 

κεηαμχ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ιακπηήξσλ θίηξηλνπ θσηφο (LPS) απφ ιακπηήξεο 

ιεπθνχ θσηφο (LED ή θζνξηζκνχ) κε κείσζε ησλ θξνπζκάησλ, θπξίσο ησλ 

δηαξξήμεσλ, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο απμεκέλεο νξαηφηεηαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

θαιχηεξε ρξσκαηηθή πνηφηεηα ηνπ θσηφο, ή ίζσο θαη ιφγσ ηεο νπηηθήο αλαβάζκηζεο 

ηεο γεηηνληάο πνπ δίλεη θαη ηελ εληχπσζε θνηλσληθήο αλαβάζκηζεο [21]. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ε βειηίσζε ηνπ δεκφζηνπ 

θσηηζκνχ ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ην 

πξφγξακκα βειηίσζεο ηνπ δεκφζηνπ θσηηζκνχ ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο πφιεο 

ηνπ ηθάγν παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θξνπζκάησλ 

εγθιεκαηηθφηεηαο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο (ζε βίαηα εγθιήκαηα φπσο αλζξσπνθηνλίεο, 

ιεζηείεο, επηζέζεηο, εγθιήκαηα θαηά ηεο ηδηνθηεζίαο αιιά θαη βαλδαιηζκνχο, πνξλεία 

θαη θαηνρή  νπζηψλ ή φπισλ) κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ βειηησκέλνπ ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνχ, θαη κάιηζηα ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απ’ φ,ηη ζηελ αληίζηνηρσλ 

πξνδηαγξαθψλ πεξηνρή πνπ επηιέρζεθε σο αλαθνξά θαη ζηελ νπνία δελ άιιαμε ν 

εγθαηεζηεκέλνο θσηηζκφο [23]. Μάιηζηα ε αχμεζε ησλ θαηαγγειηψλ γηα εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα αθνξνχζε θξνχζκαηα θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο – ν αξηζκφο ησλ 

εκεξήζησλ πεξηζηαηηθψλ παξνπζίαζε γεληθά κείσζε, ή έκεηλε ζηαζεξφο ή απμήζεθε 

ειάρηζηα. Σα επξήκαηα είλαη δχζθνιν λα αμηνινγεζνχλ κε βεβαηφηεηα, σζηφζν  κηα 

βάζηκε εμήγεζε είλαη φηη ηα απμεκέλα επίπεδα θσηφο (ηα παιαηά θσηηζηηθά ηζρχνο 90 

Watt αληηθαηαζηάζεθαλ απφ λέα, ηζρχνο 250 Watt) δηεπθφιπλαλ ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απφ αζηπλνκηθνχο ζε πεξηπνιία 

αιιά θαη απφ ληφπηνπο θαηνίθνπο. Δίλαη πηζαλφ, δειαδή, λα κελ απμήζεθαλ γεληθψο 

ηα θξνχζκαηα εγθιεκαηηθφηεηαο, αιιά ηα θαηαγγειζέληα ζηηο αξρέο θξνχζκαηα, 

ιφγσ απμεκέλεο νξαηφηεηαο [23]. 

Σα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ φηη είλαη πνιχ δχζθνιν λα επηβεβαησζεί πέξαλ 

ακθηβνιίαο ε απφιπηε κείσζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο ράξε ζην δεκφζην θσηηζκφ θαη 

ην ζέκα ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη γηα θάζε πεξηνρή μερσξηζηά. Δίλαη ινγηθφ, πάλησο, ην 

ζπκπέξαζκα φηη ην πξφβιεκα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο  δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ην θσηηζκφ. Ο θνηλσληθφο έιεγρνο απνηειεί επίζεο 
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ζεκαληηθφ παξάγνληα, θαη αλ απηφο εθιείςεη ν έληνλνο θσηηζκφο ζα απνηειέζεη 

πιενλέθηεκα γηα ηνπο θαθνπνηνχο, δηεπθνιχλνληαο ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

ηφπνπ θαη ζχκαηνο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εγθιήκαηνο. Δπηπιένλ, ηα πςειά 

επίπεδα ζάκβσζεο πνπ ζπλνδεχνπλ ζπλήζσο ηνλ ππεξθσηηζκφ ή ηνλ θαθνχ 

ζρεδηαζκνχ θσηηζκφ αζθαιείαο κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηνπ 

ελ εμειίμεη εγθιήκαηνο, αλαγθάδνληαο ηνπο πεξαζηηθνχο λα ζηξέθνπλ ην βιέκκα ηνπο 

αιινχ θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο θαθνπνηνχο έληνλεο ζθηέο πνπ απνηεινχλ βνιηθέο 

θξπςψλεο [24]. 

 

 

3.3) Σερλεηό θσο θαη θπζηθό πεξηβάιινλ 

 

Ζ επηβίσζε ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, θπηηθψλ θαη δσηθψλ, εμαξηάηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, είηε απηέο 

αθνξνχλ ην ρψξν ζηνλ νπνίν δνπλ είηε ηηο ρξνληθέο ελαιιαγέο εκέξαο θαη λχθηαο, 

θαζψο θαη ησλ επνρψλ ηνπ ρξφλνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε έληαζε θαη ε θαζκαηηθή 

πνηφηεηα ηνπ θσηφο, θαζψο θαη ε δηάξθεηα θαη ε πεξηνδηθφηεηα ηεο έθζεζεο ζε απηφ 

ξπζκίδνπλ πνιιαπιά ηε βηνρεκεία, ηε θπζηνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

νξγαληζκψλ (θαη θπξίσο επνρηθή ζπκπεξηθνξά φπσο ε εηήζηα κεηαλάζηεπζε θαη ε 

ρεηκέξηα λάξθε), θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη νη ηερλεηέο αιιαγέο ζηνλ θχθιν ηνπ θσηφο 

κπνξνχλ λα έρνπλ ηεξάζηηα επίδξαζε ζηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ηνλ θχθιν δσήο 

ηνπο, θαηαιήγνληαο ζε νηθνινγηθέο αιιαγέο κεγάιεο θιίκαθαο, ηδηαίηεξα αλ πξφθεηηαη 

γηα είδε πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ νηθνινγηθή αιπζίδα. 

Μηα απφ ηηο επηδξάζεηο ηνπ ηερλεηνχ θσηφο ζε πνιιά είδε ηνπ δσηθνχ βαζηιείνπ 

πνπ έρεη επαλεηιεκκέλα δηαπηζησζεί αθνξά ηελ αιιαγή ησλ αλαπαξαγσγηθψλ 

ζπλεζεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, γλσζηφ εδψ θαη αηψλεο, απνηεινχλ νη 

νηθφζηηεο θφηεο πνπ κπνξνχλ κε ηε ρξήζε ηερλεηνχ θσηφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχθηαο λα δηεγεξζνχλ ψζηε λα γελλνχλ πεξηζζφηεξα απγά θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο, φηαλ ηα επίπεδα ηνπ θπζηθνχ θσηφο είλαη ρακειά. Αλάινγεο δηαηαξαρέο ζηελ 

αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία πηελψλ, ηξσθηηθψλ, ςαξηψλ θαη άιισλ δψσλ πνπ 

εθηίζεληαη ζε παξαηεηακέλεο πεξηφδνπο θσηφο έρνπλ επξχηαηα κειεηεζεί ζηα 

εξγαζηήξηα θαη νθείινληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ θαηαζηνιή ηεο κειαηνλίλεο, 

νξκφλεο πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ αλαπαξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά θαη 
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θπζηνινγία πνιιψλ εηδψλ θαη παξάγεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο. Αιιά θαη ζε είδε 

πνπ δνπλ ειεχζεξα ζην πεξηβάιινλ παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηηο αλαπαξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηερλεηνχ θσηηζκνχ: αξζεληθέο αηξηρφξληζεο (mockingbird – 

ελδεκηθφ σδηθφ πηελφ ηεο Ακεξηθήο) πιένλ κεηά ην δεπγάξσκα ηξαγνπδνχλ γηα λα 

νξίζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπο κφλν ζε πεξηνρέο ηερλεηά θσηηζκέλεο (ή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο παλζειήλνπ), βάηξαρνη αλαπαξάγνληαη λσξίηεξα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνπο 

ζεξεπηέο γηα ηνπο νπνίνπο ζπλζήθεο απμεκέλνπ θσηφο απνηεινχλ κεγάιν 

πιενλέθηεκα, ιηκφδεο (πδξφβηα πηελά) επηιέγνπλ πνχ ζα θηίζνπλ ηε θσιηά ηνπο κε 

βάζε ηνλ εγθαηεζηεκέλν νδηθφ θσηηζκφ [25]. Σέηνηεο αιιαγέο κπνξνχλ λα έρνπλ 

θαζνξηζηηθέο ζπλέπεηεο γηα κεγάιν αξηζκφ εηδψλ, ηδίσο φηαλ πξνθαινχλ 

απνζπγρξνληζκφ ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ θχθινπ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο 

φπσο είλαη ε ζεξκνθξαζία. Θα πξέπεη, επίζεο, λα ζεκεησζεί φηη ν ηερλεηφο θσηηζκφο 

κπνξεί λα έρεη θαη πνιχ άκεζεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία 

θαη επνκέλσο ζηνλ πιεζπζκφ γηα είδε πνπ ζπγρξνλίδνπλ ηνλ αλαπαξαγσγηθφ ηνπο 

θχθιν κε βάζε απηφλ ηεο ζειήλεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο ίδηαο ηεο αλαπαξαγσγήο ή ηεο δπλαηφηεηαο εχξεζεο ηξνθήο 

γηα ηνπο απνγφλνπο [26]. 

Άιιε ιεηηνπξγία ησλ δσηθψλ νξγαληζκψλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηερλεηφ 

θσηηζκφ είλαη ε αλαδήηεζε θαη ε ζήξεπζε ηξνθήο. Δίλαη δεδνκέλν, πιένλ, φηη ε 

δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ζεξεπηή-ζεξάκαηνο αιιάδεη ζε ζπλάξηεζε κε ηα επίπεδα ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θσηφο: νη ζεξεπηέο έρνπλ κεγάιν πιενλέθηεκα ζε ζπλζήθεο 

απμεκέλεο θσηεηλφηεηαο φπσο είλαη ε θάζε ηεο παλζειήλνπ, νπφηε θαη ηα ζεξάκαηα 

ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ λα γίλνπλ 

νξαηά απφ ηνπο ζεξεπηέο. Αλ ν ζειεληαθφο θχθινο έρεη ηέηνηα επίδξαζε ζ’ απηέο ηηο 

ιεηηνπξγίεο, αληηιακβάλεηαη θαλείο πφζν δξακαηηθφηεξεο αιιαγέο κπνξνχλ λα 

επέιζνπλ ζηα είδε πνπ δνπλ ζε πεξηνρέο φπνπ ε λπθηεξηλή θσηεηλφηεηα ιφγσ 

ηερλεηνχ θσηηζκνχ ππεξβαίλεη απηήλ ηεο παλζειήλνπ [25]. Ζ απμεκέλεο δηάξθεηαο 

έθζεζε ζε θσο δηαηαξάζζεη, επίζεο, ηνπο θπζηνινγηθνχο ξπζκνχο παξαγσγήο 

κειαηνλίλεο, ε νπνία ζε θάπνηα είδε ξπζκίδεη ηελ αλάγθε γηα πξφζιεςε ηξνθήο, άξα 

θαη γηα αλαδήηεζή ηεο [25]. 

Σέινο, είλαη επηβεβαησκέλε ε επίδξαζε ηνπ λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ ζηα 

κεηαλαζηεπηηθά κνηίβα πνιιψλ εηδψλ, ηα νπνία δηακνξθψλνληαη θαη κε βάζε ηα 

επίπεδα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θσηφο, αιιά θπξίσο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαηά ηε 

κεηαλάζηεπζε. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν, ίζσο, παξάδεηγκα απνηεινχλ νη ζαιάζζηεο 
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ρειψλεο caretta caretta, ηα κηθξά ησλ νπνίσλ κεηά ηελ επψαζε θηλνχληαη πξνο ηε 

ζάιαζζα απνκαθξπλφκελα απφ ηνπο ζθνηεηλνχο ακκφινθνπο φπνπ είραλ γελλεζεί ηα 

απγά. Ο ηερλεηφο θσηηζκφο πνπ ζπλνδεχεη ηελ αζηηθνπνίεζε ησλ αθηψλ 

απνπξνζαλαηνιίδεη ηηο λεαξέο ρειψλεο, κε θίλδπλν λα πεζάλνπλ απφ εμάληιεζε 

αλαδεηψληαο ζε ιάζνο θαηεχζπλζε ηε ζάιαζζα [25]. Αλάινγα, πνιιά απνδεκεηηθά 

πηελά πνπ πξνζαλαηνιίδνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο αζηεξηζκνχο κπνξνχλ λα 

κπεξδεπηνχλ απφ ηα λπθηεξηλά θψηα ησλ ζχγρξνλσλ πφιεσλ θαη λα ράζνπλ ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, θαηαλαιψλνληαο άζθνπα απνζέκαηα ιίπνπο πνπ δε ζα 

κπνξέζνπλ λα απνθαηαζηήζνπλ, νπφηε ζα πεζάλνπλ απφ εμάληιεζε θαη πείλα. Άιινο 

ζνβαξφο θίλδπλνο είλαη πάλσ ζηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηνπο  λα θαηαιήμνπλ λα 

ζπγθξνπζηνχλ κε θηίξηα, δέληξα ή ελαέξηα θαιψδηα. Δθηηκάηαη φηη ν αξηζκφο ησλ 

απνδεκεηηθψλ πηελψλ πνπ ζθνηψλνληαη εηεζίσο κφλν ζηε Βφξεηα Ακεξηθή απφ 

ζχγθξνπζε κε θηίξηα θαηά ην κεηαλαζηεπηηθφ ηνπο ηαμίδη θπκαίλεηαη απφ 100 

εθαηνκκχξηα έσο 1 δηζεθαηνκκχξην [27]! 

Δίλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ 

ηελ έληαζε ηνπ ηερλεηνχ θσηφο αιιά θαη απφ ην κήθνο θχκαηφο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα ηπηάκελα έληνκα πνπ ζπρλά ζπγθεληξψλνληαη ζε κεγάινπο 

αξηζκνχο γχξσ απφ ηα νδηθά θσηηζηηθά ειθχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηα κηθξφηεξα 

κήθε θχκαηνο, γη’ απηφ θαη πξνηηκνχλ ηα θσηηζηηθά αηκψλ πδξαξγχξνπ. Δθηηκάηαη φηη 

νη πεγέο λαηξίνπ πςειήο πίεζεο ειθχνπλ κφλν ην 20-60% ηνπ αξηζκνχ ησλ εληφκσλ 

πνπ ειθχνπλ νη πεγέο πδξαξγχξνπ, ελψ νη πεγέο λαηξίνπ ρακειήο πίεζεο 

απνδεηθλχνληαη αθφκε ιηγφηεξν ειθπζηηθέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηειεπηαίεο 

πεγέο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα πηήζεο ζε λπθηεξηλέο πεηαινχδεο θαη 

ίζσο θαζηζηνχλ απαγνξεπκέλεο γηα ηα λπθηφβηα ηπηάκελα έληνκα ηηο πεξηνρέο φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο [11]. 

Πέξαλ ηεο επηβεβαησκέλεο επίδξαζεο ηεο θσηνξξχπαλζεο ζηελ παλίδα, έξεπλεο 

απνδεηθλχνπλ φηη νχηε νη θπηηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ 

ηνλ ηερλεηφ λπθηεξηλφ θσηηζκφ πνπ έρεη επηβάιιεη ν άλζξσπνο ζην πεξηβάιινλ. Απηφ 

είλαη απφιπηα ινγηθφ, εθφζνλ ε βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ελφο θπηνχ, ε θσηνζχλζεζε 

γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, απαηηεί ηε δέζκεπζε θσηφο (ειηαθνχ ή κε) απφ ηε 

ρισξνθχιιε, θσηνεπαίζζεηε ρξσζηηθή ζηα θχιια. Παξάιιεια ην θσο απνηειεί 

ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ ξπζκηζηή ησλ ξπζκψλ θαη κνηίβσλ αλάπηπμεο, θαη κάιηζηα 

κε εμεηδηθεπκέλε δξάζε αλάινγα κε ην κήθνο θχκαηνο: ην θφθθηλν θσο ελεξγνπνηεί ηα 

πεξηζζφηεξα ζηάδηα-θιεηδηά ζηνλ θχθιν δσήο ησλ αλζνθφξσλ, ελψ ην κπιε θσο 
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πξνθαιεί ηνλ θσηνηξνπηζκφ (δει. ηελ ηάζε ησλ θπηψλ λα αλαπηχζζνληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηνπ θσηφο). Δθηφο απηνχ, θάζε είδνο δηαζέηεη θσηνυπνδνρείο κε 

δηαθνξεηηθφ θάζκα απνξξφθεζεο, δειαδή επαίζζεηνπο ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ζχλνιν κεθψλ θχκαηνο [11]. Δπίζεο, ην κήθνο ηεο εκέξαο – νπζηαζηηθά ε δηάξθεηα 

ηεο εκεξήζηαο έθζεζεο ζε θσο, θπζηθφ ή ηερλεηφ – παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν  ζηε 

ρξνληθή ξχζκηζε ηεο αλζνθνξίαο πνιιψλ θπηψλ (φπσο ι.ρ. ε ξνππαθνβειαληδηά), 

ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε πεξίνδνο αλάπηπμεο ηνπ θπηνχ θαη ηαπηφρξνλα λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο απφ έλα παγεηφ [28]. 

Γίλεηαη, ινηπφλ, αληηιεπηφ φηη ηφζν ην θαζκαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ ηερλεηνχ 

θσηφο (πνπ είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε είδνο ιακπηήξα) φζν θαη ε δηάξθεηα ηνπ 

θσηηζκνχ είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζεκαληηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ θπηψλ, άξα θαη ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε ζπλνιηθά. Γηα 

παξάδεηγκα, έρεη δηαπηζησζεί φηη πιάηαλνη εθηεζεηκέλνη ζε θσο ιακπηήξσλ HPS 

(αηκψλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο) παξνπζίαδαλ ηαρεία αλάπηπμε φςηκεο πεξηφδνπ, 

αθνινπζνχκελε απφ δξηκχ ρεηκεξηλφ καξαζκφ ζε ζρέζε κε πιαηάλνπο πνπ 

πξνζηαηεχνληαλ κε ζθίαζηξα απφ ην θσο απηψλ ησλ πεγψλ, ελψ έρεη παξαηεξεζεί φηη 

ν ζπλερήο ηερλεηφο θσηηζκφο αλαζηέιιεη ην ζρεκαηηζκφ ηεο ρισξνθχιιεο θαη 

ελεξγνπνηεί ηελ αλάπηπμε ηνπ θπιιψκαηνο, κε ζπλέπεηα ηελ απμεκέλε επαηζζεζία 

ησλ θπηψλ ζηε ρεκηθή ξχπαλζε [11]. 

Δλλνείηαη φηη νη επηπηψζεηο ηεο θσηνξξχπαλζεο ζηα θπηηθά είδε ζα 

κεηαθπιηζηνχλ ζε δσηθά είδε πνπ εμαξηψληαη απφ απηά (θαη θαηφπηλ θαη ζε άιινπο 

θξίθνπο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο): ν ζθψξνο ηεο ξνππαθνβειαληδηάο πξέπεη λα 

ζπγρξνλίζεη ηελ εθθφιαςε ησλ απγψλ ηνπ κε ηελ άλζεζε ηνπ δέληξνπ-μεληζηή. Αλ ηα 

απγά εθθνιαθζνχλ πνιχ λσξίο, νη πξνλχκθεο δε ζα επηβηψζνπλ ιφγσ έιιεηςεο 

ηξνθήο, αλ εθθνιαθζνχλ πνιχ αξγά νη πξνλχκθεο ζα πξέπεη λα ηξαθνχλ κε δχζπεπηα 

θχιια, πινχζηα ζε ηαλλίλεο. Αληηιακβάλεηαη θαλείο πφζν δχζθνιν είλαη λα 

δηαηεξεζνχλ ηέηνηεο ιεπηέο ηζνξξνπίεο, φηαλ γηα παξάδεηγκα ζηε Μεγάιε Βξεηαλία 

δηαπηζηψλεηαη κεηαθχιηζε ηεο άλζεζεο αθφκε θαη θαηά 7,5 εκέξεο λσξίηεξα ιφγσ 

θσηνξξχπαλζεο [28]. Ζ ζπγθεξηκέλε έξεπλα αθνξνχζε δέληξα δαζηθψλ πεξηνρψλ, θαη 

νη επηζηήκνλεο εθηηκνχλ φηη κηθξφηεξα θπηά πνπ αλαπηχζζνληαη πην θνληά ζην δίθηπν 

νδηθνχ θσηηζκνχ είλαη πνιχ πηζαλφηεξν λα επεξεάδνληαη απφ ην ηερλεηφ θσο. 
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3.4) Σερλεηόο θσο θαη άλζξσπνο 

 

Ο ειηαθφο θχθινο θσηφο θαη ζθφηνπο παξέρεη ηελ απαξαίηεηε βάζε γηα ηε δσή 

ζηε Γε. Ζ πξνζαξκνγή ζηνλ ειηαθφ θχθιν έρεη σο απνηέιεζκα ζεκειηψδεηο κνξηαθέο 

θαη γελεηηθέο δηεξγαζίεο ζε φιεο θαηά βάζε ηηο κνξθέο δσήο, νη νπνίεο αθνινπζνχλ 

κηα πεξίνδν 24 πεξίπνπ σξψλ. Δπηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ 

έρνπλ δηαιχζεη ηελ ςεπδαίζζεζε φηη, ελψ ν εκεξήζηνο θχθινο ηνπ θσηφο ξπζκίδεη ηε 

θπζηνινγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πεξηζζφηεξσλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, εληνχηνηο 

αθήλεη αλεπεξέαζην ηνλ άλζξσπν.  

Πξάγκαηη, ε κειαλνςίλε, θσηνεπαίζζεην κφξην πνπ αλαθαιχθζεθε κφιηο ην 

1998, εληνπίζηεθε ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα ηνπ αλζξψπηλνπ νθζαικνχ, θαη 

απνδείρζεθε φηη δελ παίδεη ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο φξαζεο, αιιά ζηε ξχζκηζε ηνπ 

θηξθάδηνπ ξπζκνχ, δει. ηνπ εζσηεξηθνχ βεκαηνδφηε ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ν θαζεκεξηλφο ζπγρξνληζκφο ηνπ κε ηνλ ειηαθφ θχθιν θαη άξα κε ην 

πεξηβάιινλ. Ο θηξθάδηνο ξπζκφο παίδεη βαζηθφηαην ξφιν ζε πνιιέο, αλ φρη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο, πιεπξέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπηηάξσλ αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ, κέζσ ηεο παξαγσγήο νξκνλψλ: απφ ηνλ χπλν θαη ην 

κεηαβνιηζκφ κέρξη ηελ άκπλα θαηά ησλ αζζελεηψλ θαη ηελ αλαπαξαγσγή. Μηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο νξκφλεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ (θαη πνιιψλ δψσλ), ε ζχλζεζε ηεο 

νπνίαο απαηηεί ζήκα απεπζείαο απφ ην θέληξν ηνπ θηξθάδηνπ ξπζκνχ ζηνλ ππνζάιακν, 

είλαη ε κειαηνλίλε. Ζ νξκφλε απηή απνηειεί ην βηνρεκηθφ αλάινγν ηνπ ζθφηνπο θαη 

παξάγεηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο (αθφκε θαη ζηα λπθηφβηα φληα), θαη 

παξέρεη ζηνλ νξγαληζκφ κηα εζσηεξηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θσηνπεξηφδνπ [29].  Έηζη, δηαηαξαρή ηνπ θηξθάδηνπ ξπζκνχ ζπλδέεηαη απνδεδεηγκέλα 

κε δηαηαξαρή ηνπ θχθινπ χπλνπ-εγξήγνξζεο θαη (κέζσ απηήο αιιά θαη αλεμάξηεηα, 

ιφγσ ηνπ πνιιαπινχ ξφινπ ηεο κειαηνλίλεο) κε κεηαβνιηθά πξνβιήκαηα 

(παρπζαξθία, ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ ΗΗ), θαξδηνπάζεηεο αιιά θαη δηαηαξαρέο ηεο 

δηάζεζεο (θαηάζιηςε, άγρνο) [30]. Οη Wright et al. απέδεημαλ φηη αθφκε θαη έληαζε 

θσηηζκνχ 1,5 lux κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ θηξθάδην ξπζκφ, αληηιακβάλεηαη ινηπφλ 

θαλείο ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ν ζπλήζεο λπθηεξηλφο θσηηζκφο ηεο ζχγρξνλεο 

θαζεκεξηλφηεηαο [19]! 

Δπίζεο, νη δηαηαξαρέο ζηα επίπεδα ηεο κειαηνλίλεο, νπζίαο κε γλσζηή 

αληηνμεηδσηηθή δξάζε, απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν νμεηδσηηθνχ ζηξεο, ην νπνίν κπνξεί λα 
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νδεγήζεη ζε βιάβε ησλ αλνζνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ γήξαλζεο 

θαη ζπρλφηεξα πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ [25]. Πξάγκαηη, ππάξρεη πιένλ ηφζν κεγάινο 

αξηζκφο εξεπλψλ πνπ απνδεηθλχεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο έθζεζεο ζε θσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχθηαο κε ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ εηδψλ θαξθίλνπ, ψζηε ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκφο γηα ηελ Έξεπλα θαηά ηνπ Καξθίλνπ έρεη θαηαηάμεη ηελ εξγαζία κε 

ελαιιαζζφκελεο βάξδηεο σο πηζαλφηαηα θαξθηλνγφλν [31]. Ο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ 

απνηειεί ηελ πην θαιά ηεθκεξησκέλε πεξίπησζε, σζηφζν απνδεηθλχεηαη απμεκέλνο ν 

θίλδπλνο θαη γηα άιια είδε θαξθίλνπ (φπσο ηνπ παρένο εληέξνπ) ζε αλζξψπνπο κε 

δηαηαξαγκέλν θηξθάδην ξπζκφ ιφγσ εξγαζίαο ζε ελαιιαζζφκελεο βάξδηεο [25], θαη 

πιένλ κειεηάηαη ε ζρέζε ηεο εκθάληζεο θαξθίλνπ κε ηελ έθζεζε ζε θσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχθηαο γεληθψο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, πέξαλ απφ πξνιεπηηθή 

αληηνμεηδσηηθή δξάζε, κε βάζε εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα απφ ηελ πξσηνπνξηαθή 

έξεπλα ησλ Blask et al. ε κειαηνλίλε θαίλεηαη επίζεο λα απνηειεί ηζρπξφ 

αληηθαξθηληθφ παξάγνληα κε ζεξαπεπηηθή δξάζε θαηά θαξθηληθψλ φγθσλ ηνπ καζηνχ, 

αλαζηέιινληαο άκεζα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπο [31]. 

Όηαλ ε έθζεζε ζην εξπζξφ θσο ελφο ρακειήο ηζρχνο ιακπηήξα ππξαθηψζεσο 

κφιηο γηα 39 ιεπηά αξθεί γηα λα κεηψζεη ηα επίπεδα ηεο κειαηνλίλεο ζηνλ άλζξσπν 

θαηά 50% [25], αληηιακβάλεηαη θαλείο πφζν πεξηζζφηεξν ζα επεξεάδεη ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ ην κπιε θσο ησλ ιακπηήξσλ λέαο γεληάο πνπ πιένλ έρνπλ επηθξαηήζεη, 

εθφζνλ ε κειαλνςίλε πνπ δξα σο θσηνυπνδνρέαο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θηξθάδηνπ 

ξπζκνχ εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζε κήθε θχκαηνο ηεο κπιε πεξηνρήο ηνπ 

νξαηνχ θάζκαηνο. Γε ζα ήηαλ, ινηπφλ, ππεξβνιή λα πνχκε φηη ν έληνλνο λπθηεξηλφο 

θσηηζκφο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ απνηειεί κηα βξαδπθιεγή πγεηνλνκηθή βφκβα 

κεγάιεο ηζρχνο πνπ απεηιεί ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, θαη φρη απιψο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζε βάξδηεο. Aπηφο ήηαλ άιισζηε ν ιφγνο πνπ ν Ακεξηθαληθφο Ηαηξηθφο 

χιινγνο ζεσξεί επίζεκα απφ ην 2009 ηε θσηνξξχπαλζε σο θίλδπλν γηα ηε δεκφζηα 

πγεία [19]. Όλησο, νη Kloog et al. αμηνιφγεζαλ ηα κέζα επίπεδα λπθηεξηλνχ θσηφο ζε 

164 ρψξεο φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ απφ κεηεσξνινγηθφ δνξπθφξν, ζε ζρέζε κε ηα 

πεξηζηαηηθά θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο, ιακβάλνληαο θπζηθά 

ππφςηλ θαη ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε ηζρπξφο 

ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ησλ επηπέδσλ λπθηεξηλνχ θσηφο θαη ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο 

θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ [31]. Σν κέιινλ ζα δείμεη πφζεο αθφκε αλεμεξεχλεηεο ζπλέπεηεο 

κπνξεί λα έρεη ε θσηεηλή ξχπαλζε γηα ηελ πγεία φισλ καο.  
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Κεθάιαηο 4 

 

Μέηρα ανηιμεηώπιζης ηης θφηεινής 

ρύπανζης 

 

 

Σα πνιιαπιά νθέιε πνπ πξνζθέξεη γηα ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ν 

εμσηεξηθφο λπθηεξηλφο θσηηζκφο είλαη αδηακθηζβήηεηα. Ωζηφζν, δελ είλαη θαζφινπ 

αδηακθηζβήηεην ην φηη γηα ηνλ εμσηεξηθφ θσηηζκφ ηζρχεη ην ξεηφ «φζν πεξηζζφηεξν, 

ηφζν ην θαιχηεξν». Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο πινπνίεζεο κηαο 

εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ηα θαηάιιεια επίπεδα 

θσηφο εθεί φπνπ πξαγκαηηθά είλαη απαξαίηεηα πξνζθέξεη κεγαιχηεξα νθέιε θαη 

ιηγφηεξεο αξλεηηθέο παξελέξγεηεο. Με απηφ ην ζθεπηηθφ θαηαβάιινληαη παγθνζκίσο 

δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θσηεηλήο 

ξχπαλζεο, απφ πιεπξάο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη νξίσλ, ηερλνινγίαο 

θσηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο.  

 

 

4.1) Πνζνηηθά όξηα ζην θσηηζκό 

 

εκαληηθφ βήκα πξνο ηε κείσζε ηεο θσηνξξχπαλζεο είλαη ε  θαηάξηηζε 

θαηάιιεισλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ηνπ ηερλεηνχ θσηφο θαη 

ην ρξφλν εθπνκπήο ηνπ, βαζηζκέλσλ ζε έξεπλεο εγλσζκέλνπ θχξνπο δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ θσηηζκνχ.  

Γηα παξάδεηγκα, ν Οξγαληζκφο Μεραληθψλ Φσηηζκνχ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

(ILE) αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηεο CIE [5] ππνδεηθλχεη ζρεηηθά φξηα θαη γηα ηα ηξία 

είδε θσηεηλήο ξχπαλζεο, θαζνξίδνληαο  4 ελεξγεηαθέο  δψλεο  γηα ηελ θαηάηαμε κηαο 

πεξηνρήο κε βάζε ηελ έληαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχθηαο [32]: 
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Εώλε 1:  θνηεηλέο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο πεξηνρέο (εζληθνί δξπκνί, 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

αζηξνλνκηθά παξαηεξεηήξηα θιπ.). 

Εώλε 2:  Αγξνηηθέο θαη εκηαζηηθέο πεξηνρέο κε ρακειή πεξηβαιινληηθή 

θσηεηλφηεηα. 

Εώλε 3: Πεξηνρέο κε κέζα επίπεδα πεξηβαιινληηθήο θσηεηλφηεηαο (πξνάζηηα, 

θέληξα κηθξψλ πφιεσλ). 

Εώλε 4: Πεξηνρέο κε έληνλε πεξηβαιινληηθή θσηεηλφηεηα  (αζηηθά θέληξα, 

εκπνξηθέο πεξηνρέο κε έληνλε λπθηεξηλή δξαζηεξηφηεηα). 

 

Δπλφεην είλαη φηη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ 

πξέπεη λα ειεγρζεί ε πξνο ηα άλσ (άλσ ηεο νξηδνληίνπ) εθπεκπφκελε θσηεηλή ξνή ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (ULOR), σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο 

θσηεηλήο ξνήο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. Γεδνκέλνπ φκσο φηη  ε θσηεηλή απηή ξνή 

εθπέκπεηαη ζπλήζσο ζε γσλίεο θνληά ζηελ νξηδφληην θαη ζηε ζπλέρεηα ζθεδάδεηαη απφ 

ηελ πξφζπησζε ζε θηίξηα ή βιάζηεζε ράλνληαο κεγάιν κέξνο ηεο ηζρχνο ηεο, θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα ειεγρζεί επίζεο ε ζπλνιηθή θσηεηλή ηζρχο (ψζηε λα πεξηνξηζηεί ην 

αλαθιψκελν απφ ην έδαθνο θσο πνπ αθνινπζεί  γσλίεο θνληά ζηελ θαηαθφξπθν) [9].  

Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νριεξνχ θσηφο πνπ πξνζπίπηεη ζε γεηηνληθά νηθήκαηα 

πξνηείλνληαη φξηα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαθφξπθεο έληαζεο θσηηζκνχ ζην επίπεδν 

ησλ παξαζχξσλ Ev. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζάκβσζεο ζπληζηάηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

θσηεηλήο έληαζεο I ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, θαζψο θαη ηεο ιακπξφηεηαο L ησλ 

πξνζφςεσλ γεηηνληθψλ θσηηδφκελσλ θηηξίσλ. Πξνηείλνληαη 2 δηαθνξεηηθέο ηηκέο 

νξίσλ: κηα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην ζνχξνππν κέρξη ηηο 11 κ.κ., φηαλ ε θίλεζε 

ζην δξφκν είλαη αθφκε έληνλε, θαη κηα απζηεξφηεξε γηα ην δηάζηεκα απφ ηηο 11 κ.κ. 

κέρξη ηηο 7 π.κ. 
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ULOR 

θσηηζηηθνύ 

ζώκαηνο 

(%) 

Έληαζε Φσηηζκνύ επί 

ησλ παξαζύξσλ Δv (lux) 

Έληαζε Φσηεηλήο 

Πεγήο Η (kcd) 

Λακπξόηεηα 

θηηξίσλ L (cd/m
2
) 

(εζπεξηλό όξην) 

Δζπεξηλό 

όξην 

Νπθηεξηλό 

όξην 

Δζπεξηλό 

όξην 

Νπθηεξηλό 

όξην 

Μέζε 

ηηκή 

Μέγηζηε 

ηηκή  

Εώλε 

1 
0 2 1 0 0 0 0 

Εώλε 

2 
2,5 5 1 20 0,5 5 10 

Εώλε 

3 
5 10 2 30 1 10 60 

Εώλε 

4 
15 25 5 30 2,5 25 150 

 

Πξνηεηλόκελα όξηα γηα ηα δηάθνξα θσηνκεηξηθά κεγέζε ζε θαζεκία από ηηο ηέζζεξηο δώλεο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο θαηά ILE [32]. 

 

 

Ζ CIE ππνδεηθλχεη επηπιένλ φξηα γηα ηε ιακπξφηεηα θσηεηλψλ πηλαθίδσλ, κε ηε 

ζεκείσζε φηη ε ρξήζε πηλαθίδσλ πνπ αλαβνζβήλνπλ απνδνθηκάδεηαη έληνλα γηα ηηο 

Εψλεο 1 θαη 2, ελψ ζε θάζε πεξίπησζε ηέηνηεο πηλαθίδεο δε ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη θνληά ζε παξάζπξα θαηνηθήζηκσλ δσκαηίσλ [5]. 

Γεδνκέλνπ φηη ε θσηεηλή αθηηλνβνιία κπνξεί λα γίλεη νξαηή απφ ηνλ αλζξψπηλν 

νθζαικφ απφ απφζηαζε 200 ρκ. απφ ηελ πεγή ηεο (πξαθηηθά ζε κηα θαζαξή λχθηα 

κφλν ε θακππιφηεηα ηεο Γεο ζπληζηά απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία απφ ηε δηάδνζε ηνπ 

θσηφο), απηφ ην ζθεπηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο δσλψλ πξνζηαζίαο κε βαζκηαία 

απμαλφκελε απζηεξφηεηα φζν πξνζεγγίδεηαη ε πξνζηαηεπφκελε ηνπνζεζία ζηεξείηαη 

νπζηαζηηθήο βάζεο (εθηφο αλ πηνζεηεζνχλ δψλεο αθηίλαο εθαηνληάδσλ ρηιηνκέηξσλ). 

ηε ζχγρξνλε λνκνζεζία νη δψλεο απμεκέλεο επαηζζεζίαο δελ εηζάγνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ απζηεξφηεξα φξηα απ’ φ,ηη ζηε γχξσ πεξηνρή αιιά γηα 

λα ηνληζηεί ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ πνπ ζε ηέηνηεο 

δψλεο πξέπεη λα απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε θαη ε ηήξεζε ησλ απζηεξφηεξσλ σξαξίσλ. Ζ ηάζε θαίλεηαη λα είλαη ε 

απάιεηςε ηνπ νξηζκνχ δσλψλ πξνζηαζίαο απφ ηα λνκνζρέδηα πεξί θσηνξξχπαλζεο 

θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε κηα πξνζαξκνγή πνπ ζε δηαδνρηθά ζηάδηα ζα επεθηαζεί 

ζε νιφθιεξε ηελ ππφ εμέηαζε πεξηνρή [33].  
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4.2) Υξήζε απνδνηηθόηεξεο ηερλνινγίαο 

 

Ζ αλάγθε γηα πεξηνξηζκφ ηεο θσηνξξχπαλζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο έρεη επίζεο δψζεη ψζεζε ζην ζρεδηαζκφ θσηηζηηθψλ πςειήο απφδνζεο,  

πνπ θαηαλέκνπλ θαηάιιεια ηηο θσηεηλέο αθηίλεο αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή γηα ηελ 

νπνία ζρεδηάζηεθαλ, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ απψιεηα θσηφο. Έηζη, πξνέθπςαλ 

θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ην ζρήκα ησλ θσηηζηηθψλ, νη νπνίνη ιακβάλνληαη ζπρλά ππφςε 

απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.  

Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε πξνηαζείζα απφ ην χιινγν Μεραληθψλ Φσηηζκνχ 

Βνξείνπ Ακεξηθήο (Illuminating Engineering Society of North America – IESNA) 

ηαμηλφκεζε ησλ θσηηζηηθψλ αλάινγα κε ηελ απνθνπή (cutoff) ηεο θσηεηλήο δέζκεο, 

δειαδή κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξνο ηα άλσ εθπεκπφκελεο θσηεηλήο έληαζεο ε νπνία 

είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε πεγή θσηνξξχπαλζεο. Ζ ηαμηλφκεζε γίλεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε θσηεηλή αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα θσηηζηηθφ ζε γσλίεο 

κεγαιχηεξεο ησλ 80
ν
 απφ ην λαδίξ ηνπ θσηηζηηθνχ (θαηαθφξπθνο) θαη ζε γσλίεο 

κεγαιχηεξεο ησλ 90
ν
, θαζψο θσο εθπεκπφκελν ζηε δψλε 80

ν
-90

ν
 είλαη πην πηζαλφ λα 

πξνθαιεί ζάκβσζε, θαη θσο εθπεκπφκελν πάλσ απφ ηελ νξηδφληην είλαη πην πηζαλφ λα 

ζπλεηζθέξεη ζηε  θσηεηλφηεηα ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ. Οη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

θσηηζηηθψλ πνπ δηαθξίλεη κε βάζε απηά ηα θξηηήξηα ε IESNA [34] νξίδνληαη σο εμήο: 

 

 Πλήροσς αποκοπής (full cutoff, sharp cutoff):  

Ζ θσηεηλή έληαζε (ζε candelas) πνπ εθπέκπεηαη άλσ ηεο νξηδνληίνπ είλαη 

κεδεληθή.  

Ζ θσηεηλή έληαζε (ζε candelas) πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλία κεγαιχηεξε ησλ 80
ν
 

απφ ηελ θαηαθφξπθν δελ ππεξβαίλεη αξηζκεηηθά ην 10% ηεο θσηεηλήο ξνήο (ζε 

lumens) ησλ ιακπηήξσλ ηνπ θσηηζηηθνχ.  

Σα θσηηζηηθά απηά έρνπλ ζπλήζσο αλαθιαζηήξεο θαη επίπεδν ηδάκη, θαη είλαη 

ηθαλά λα εζηηάζνπλ νκνηφκνξθα ην θσο ζε έλα θαιά νξηζκέλν κνηίβν ζην έδαθνο. 

Πξνθεηκέλνπ, φκσο, λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθνο θσηηζκφο ζα ρξεηαζηεί κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο θσηηζηηθψλ πιήξνπο απνθνπήο ή εγθαηάζηαζή ηνπο ζε κεγαιχηεξν χςνο ζε 

ζχγθξηζε κε θσηηζηηθά απνθνπήο ή εκη-απνθνπήο [35]. 
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Φσηεηλή έληαζε θσηηζηηθνύ πιήξνπο απνθνπήο [27].  

 

 

 Αποκοπής (cutoff): 

Ζ θσηεηλή έληαζε (ζε candelas) πνπ εθπέκπεηαη άλσ ηεο νξηδνληίνπ δελ 

ππεξβαίλεη αξηζκεηηθά ην 2,5% ηεο θσηεηλήο ξνήο (ζε lumens) ησλ ιακπηήξσλ ηνπ 

θσηηζηηθνχ.  

Ζ θσηεηλή έληαζε (ζε candelas) πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλία κεγαιχηεξε ησλ 80
ν
 

απφ ηελ θαηαθφξπθν δελ ππεξβαίλεη αξηζκεηηθά ην 10% ηεο θσηεηλήο ξνήο (ζε 

lumens) ησλ ιακπηήξσλ ηνπ θσηηζηηθνχ.  

 

 

 

Φσηεηλή έληαζε θσηηζηηθνύ απνθνπήο [27]. 

 

 

 Ημιαποκοπής (semicutoff): 

Ζ θσηεηλή έληαζε (ζε candelas) πνπ εθπέκπεηαη άλσ ηεο νξηδνληίνπ δελ 

ππεξβαίλεη αξηζκεηηθά ην 5% ηεο θσηεηλήο ξνήο (ζε lumens) ησλ ιακπηήξσλ ηνπ 

θσηηζηηθνχ.  

Ζ θσηεηλή έληαζε (ζε candelas) πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλία κεγαιχηεξε ησλ 80
ν
 

απφ ηελ θαηαθφξπθν δελ ππεξβαίλεη αξηζκεηηθά ην 20% ηεο θσηεηλήο ξνήο (ζε 

lumens) ησλ ιακπηήξσλ ηνπ θσηηζηηθνχ.  
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Σα θσηηζηηθά απηά δηαζέηνπλ ζπλήζσο έλαλ σνεηδή θαθφ θάησ απφ ην ιακπηήξα, 

ν νπνίνο δηαρέεη ην θσο ζε κηα επξεία πεξηνρή, επηηξέπνληαο αξαηφηεξε εγθαηάζηαζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ην εκβαδφ ηεο θσηηδφκελεο επηθάλεηαο θαη εμαηηίαο 

παξαζηηηθψλ αληαλαθιάζεσλ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ θαθνχ, αλαγθαζηηθά έλα 

κηθξφ κέξνο ηνπ θσηφο ζα εθπέκπεηαη πάλσ απφ ηελ νξηδφληην. Γη’ απηφ ηα θσηηζηηθά 

απηά ηδαληθά ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη απνιχησο νξηδφληηα [1]. 

 

 

 

Φσηεηλή έληαζε θσηηζηηθνύ εκηαπνθνπήο [27] . 

 

 

  Μη αποκοπής (noncutoff): 

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο γηα ηε θσηεηλή έληαζε. 

Σα θσηηζηηθά απηά ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε εκπνξηθέο πηλαθίδεο θαη γηα ηνλ 

εμσηεξηθφ θσηηζκφ νηθηψλ θαη θήπσλ θαη είλαη ηα πην επηβαξπληηθά απφ πιεπξάο 

θσηνξξχπαλζεο, θαζψο πεξίπνπ ην κηζφ ηνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο θαηεπζχλεηαη πξνο 

ηνλ νπξαλφ, θαη πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην πξνθαιεί ζεκαληηθνχ βαζκνχ ζάκβσζε. 

Μφλν ην έλα ηξίην θαηά πξνζέγγηζε ηνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο αμηνπνηείηαη 

νπζηαζηηθά γηα ην θσηηζκφ ηνπ εδάθνπο ή ησλ θηηξίσλ [4].  

 

 

 

Φσηεηλή έληαζε θσηηζηηθνύ κε απνθνπήο [27]. 
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Δλδεηθηηθή αθηηλνβνιία θσηηζηηθνύ ζε θαζεκία από ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο ηεο IESNA 

(πηγή: http://info.drclarkstore.com/blog/bid/391392/Light-Pollution-The-Dark-Side-of-Too-Much-

Light). 

 

 

Ζ αλσηέξσ ηαμηλφκεζε δεκηνπξγήζεθε κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζάκβσζεο, 

θαη ηα θσηνκεηξηθά θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ απνηεινχλ αθξηβείο ελδείμεηο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο θσηηζηηθνχ σο πξνο ηελ εθπνκπή θσηφο πάλσ απφ ηελ 

νξηδφληην. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα θσηηζηηθά πιήξνπο απνθνπήο, ηα νπνία πνηέ 

δε ζα εθπέκπνπλ θσο πάλσ απφ ηελ νξηδφληην θαη γη’ απηφ επηιέγνληαη φηαλ ζηφρνο 

είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ. Μηα θαιή 

εθηίκεζε ηεο πξνο ηα άλσ εθπεκπφκελεο θσηεηλήο ξνήο ζα ήηαλ δπλαηή κέζσ ηεο 

ζχλνςεο ηεο γσληαθήο θαηαλνκήο ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θσηηζηηθνχ, 

δηαζέζηκεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλεηαη ε θσηεηλή ξνή 

πνπ ζεσξεηηθά κπνξεί λα εθπέκπεηαη απφ έλα θσηηζηηθφ θάζε θαηεγνξίαο σο πνζνζηφ 

ησλ lumens ησλ ιακπηήξσλ ζηηο δχν γσληαθέο δψλεο πνπ ελδηαθέξνπλ [2]: 

 

 

Καηεγνξία 

Φσηηζηηθνύ 

Lumens ιακπηήξσλ 

εθπεκπόκελα ππό γσλία 

>90
ν
 

Lumens ιακπηήξσλ 

εθπεκπόκελα ππό γσλία   

80
ν
-90

ν
 

Full cutoff 0 0-11% 

Cutoff 0-16% 0-11% 

Semicutoff 0-31% 0-22% 

 

Φσηεηλή ξνή εθπεκπόκελε ζε γσλίεο πάλσ ή θνληά ζηελ νξηδόληην, γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο 

θσηηζηηθώλ απνθνπήο [2]. 

 

πρλά ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ν ραξαθηεξηζκφο (fully) shielded γηα λα πεξηγξάςεη 

θσηηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ κελ κεδεληθή εθπνκπή θσηφο άλσ ηεο νξηδνληίνπ ιφγσ 

http://info.drclarkstore.com/blog/bid/391392/Light-Pollution-The-Dark-Side-of-Too-Much-Light
http://info.drclarkstore.com/blog/bid/391392/Light-Pollution-The-Dark-Side-of-Too-Much-Light
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ηεο χπαξμεο γείζνπ γχξσ απφ ηε θσηεηλή πεγή, σζηφζν δελ πιεξνχλ απαξαίηεηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ζάκβσζεο γηα ην θσο πνπ εθπέκπεηαη ζηε δψλε 80
ν
-90

ν
 [2]. 

 

 

 

Γηαθνξεηηθνί ηύπνη νδηθνύ θσηηζηηθνύ ζρήκαηνο θόκπξα [4]. 

 

 

Ζ επηινγή θσηηζηηθψλ κε βέιηηζην έιεγρν ηεο θαηεχζπλζεο ηεο θσηεηλήο ξνήο 

είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θσηεηλήο ξχπαλζεο (δεδνκέλνπ 

φηη θσο εθπεκπφκελν ζε γσλίεο θνληά ζηελ νξηδφληην κπνξεί λα δηαδνζεί ζε πνιχ 

κεγάιε απφζηαζε θαη λα δξάζεη αζξνηζηηθά κε άιιεο θσηεηλέο πεγέο, εληείλνληαο ην 

πξφβιεκα), ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ πςειή απφδνζε απφ ελεξγεηαθήο θαη άξα 
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νηθνλνκηθήο πιεπξάο. Ο κφλνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ επηιέγνληαη εμαξρήο ζε θάζε 

εγθαηάζηαζε ηέηνηα θσηηζηηθά είλαη ην γεγνλφο φηη απμάλνπλ ην αξρηθφ θφζηνο ελψ 

ηα νηθνλνκηθά νθέιε γίλνληαη αηζζεηά καθξνπξφζεζκα (ζπλδπαζκφο απαγνξεπηηθφο 

θαηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ), θαζψο θαη ην φηη απαηηείηαη 

πςειφο βαζκφο θαηάξηηζεο γηα λα είλαη ζε ζέζε έλαο επαγγεικαηίαο θσηηζκνχ λα 

αλαγλσξίζεη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο θαη λα ηα επηιέμεη. Δπηπιένλ, είλαη ζπρλφο ν 

ηζρπξηζκφο φηη ηα θσηηζηηθά πιήξνπο απνθνπήο απαηηνχλ ππθλφηεξα 

εγθαηεζηεκέλνπο πφινπο γηα λα πεηχρνπλ ηνλ ίδην θσηηζκφ ζε ζρέζε κε ηα θσηηζηηθά 

εκηαπνθνπήο (πνπ παξακέλνπλ ηα πην δεκνθηιή) θαη επνκέλσο ζα απαηηνχλ θαη 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Όκσο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δελ κπνξεί λα 

λνεζεί ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςηλ πφζε θσηεηλή ξνή αλά κήθνο δξφκνπ θαηαιήγεη 

φλησο ζην δξφκν θαη πφζε ράλεηαη εθηφο απηνχ. Ζ δπλαηφηεηα αξαηφηεξεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ πφισλ δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε γσλία εθπνκπήο ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ (απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ δε δηαθέξεη θαη πνιχ απφ θσηηζηηθφ 

ζε θσηηζηηθφ) αιιά απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θσηηζηηθνχ λα εθπέκπεη φζν ην δπλαηφλ 

ιηγφηεξν θσο εθηφο ηνπ δξφκνπ (εγθάξζηα απηνχ) αλ εγθαηαζηαζεί ζε κεγαιχηεξν 

χςνο. Απηφ έρεη λα θάλεη θπξίσο κε ηελ πνηφηεηα ησλ νπηηθψλ θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη φρη κε ην ζρήκα ηνπ θαθνχ ηνπ [33]. 

ηελ απφδνζε ελφο θσηηζηηθνχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν ιακπηήξαο, θαη φρη 

κφλν απφ πιεπξάο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη ιακπηήξεο λαηξίνπ 

ρακειήο πίεζεο (LPS) είλαη πην απνδνηηθνί ελεξγεηαθά απφ ηνπο ιακπηήξεο λαηξίνπ 

πςειήο πίεζεο (HPS) θαη ηνπο ιακπηήξεο κεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ (ΜΖ), ελψ ην 

γεγνλφο φηη εθπέκπνπλ θαζαξά κνλνρξσκαηηθφ θίηξηλν θσο πνπ πιεζηάδεη ην κέγηζην 

ηεο επαηζζεζίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νθζαικνχ ηνπο πξνζδίδεη θαη εμαηξεηηθά πςειή 

απφδνζε απφ νπηηθήο πιεπξάο [10]. Δπηπιένλ, επεηδή ε άζθαιηνο θαη ην ηζηκέλην 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ζπληειεζηή αλάθιαζεο γηα κεγαιχηεξα κήθε θχκαηνο, νη 

πεγέο LPS (θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ νη HPS) κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ ιακπξφηεηα 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ δξφκνπ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο πεγέο κε κεγάιν πνζνζηφ 

εθπνκπήο κπιε θσηφο, φπσο νη πεγέο MH θαη LED [19].  
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Βαζκόο αλάθιαζεο ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ αζθάιηνπ [19]. 

 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί αθφκε φηη, κε ηε γήξαλζε, ν θαθφο ηνπ αλζξψπηλνπ 

νθζαικνχ γίλεηαη πνιχ πην αδηαθαλήο ζην κπιε θσο (γηα κήθνο θχκαηνο 425 nm ν 

θαθφο ελφο εμεληάξε παξνπζηάδεη κφιηο ην 1/3 ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ θαθνχ ελφο 

εηθνζάξε, ελφο γηα κήθε θχκαηνο απφ 600 nm θαη πάλσ νη θαθνί ηνπο δελ 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξά [19]).  

Οη πεγέο θσηφο κε θαζκαηηθφ πεξηερφκελν πινχζην ζε κπιε κήθε θχκαηνο ζα 

πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαη γηα ηνλ επηπιένλ ιφγν φηη ην κπιε θσο είλαη απηφ πνπ 

επεξεάδεη πην έληνλα ηελ παξαγσγή ηεο κειαηνλίλεο ζηνλ άλζξσπν (θαη ζε άιια 

έκβηα φληα). Όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ε δξάζε ηεο θαηαζηνιήο ηεο 

κειαηνλίλεο παξνπζηάδεη κέγηζην θαηά ηελ έθζεζε ζε θσο 460 nm.  
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Σν θάζκα δξάζεο ηεο θαηαζηνιήο ηεο κειαηνλίλεο. Σν κέγηζην εκθαλίδεηαη γηα θσο 460 nm 

[19]. 

 

 

ηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην κέγηζην (440-500 nm) νη πεγέο ΜΖ θαη LED 

εθπέκπνπλ 3-7 θνξέο πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ κηα πεγή HPS, γηα ην ίδην νπηηθφ 

απνηέιεζκα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Μηα κεηάβαζε, ινηπφλ, απφ 

ηηο πεγέο HPS ζε πεγέο MH θαη ιεπθψλ LED ζα είρε πνιχ δπζκελέζηεξεο ζπλέπεηεο 

γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία απφ απηέο πνπ έρεη ήδε ν ζεκεξηλφο ηερλεηφο θσηηζκφο. 

 

 

Δίδνο θσηεηλήο πεγήο 

Eλέξγεηα εθπεκπόκελε ζηα 

440-500 nm, ζε ζρέζε κε 

πεγή HPS 

Καηαζηνιή ηεο 

κειαηνλίλεο, ζε ζρέζε κε 

πεγή HPS 

HPS 1 1 

LPS 0,02 0,3 

MH 2,7 3,4 

LED θπζηθνύ ιεπθνύ 7,0 5,4 

Ππξαθηώζεσο 65 W 2,5 2,5 

 

ύγθξηζε ηεο εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο ζηα κήθε θύκαηνο πνπ θαηαζηέιινπλ δξαζηηθόηεξα ηε  

κειαηνλίλε, γηα δηάθνξα είδε πεγώλ (σο πνζνζηό ηεο αληίζηνηρεο δξάζεο πεγήο HPS) [19]. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηδαληθά ζα έπξεπε λα πξνηηκψληαη νη πεγέο LPS, νη νπνίεο 

δπζηπρψο γίλνληαη φιν θαη ιηγφηεξν δηαζέζηκεο θαζψο νη θαηαζθεπαζηέο ζηξέθνληαη 

πιένλ πξνο άιιεο ηερλνινγίεο. To θίηξηλν θσο πνπ εθπέκνπλ ζεσξείηαη αληηαηζζεηηθφ 

(αλ θαη ζε πνιιέο εθαξκνγέο ε ειαθξά ρξσκαηηθή παξακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

δελ απνηειεί πξφβιεκα), θαη έρνπλ πνιχ κεγάιν κέγεζνο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

δχζθνιν ηνλ έιεγρν ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ θσηφο ρσξίο ηε ρξήζε πεξίπινθσλ νπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ.  

 

 

 

Υώξνο ζηάζκεπζεο ππό ην θίηξηλν θσο ιακπηήξα HPS (πάλσ) θαη ιεπθνύ θσηόο ιακπηήξα LED 

(θάησ) [36]. 
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Δπφκελε θαιχηεξε επηινγή ζα ήηαλ νη πεγέο HPS, ελψ άιινπ είδνπο πεγέο ζα 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη απνιχησο απαξαίηεηε 

ε ρξήζε ιεπθνχ θσηφο [19]. Οη ιακπηήξεο HPS πξνζθέξνπλ πνιχ θαιχηεξν θσο απφ 

πιεπξάο ρξσκαηηθήο πνηφηεηαο θαη έρνπλ εμαηξεηηθά κηθξφ κέγεζνο. Οη ιακπηήξεο 

ΜΖ εθπέκπνπλ ζρεδφλ ιεπθφ θσο θαη έρνπλ επίζεο κηθξφ κέγεζνο, σζηφζν έρνπλ 

κηθξφηεξν ρξφλν δσήο απφ ηνπο ιακπηήξεο HPS [4] θαη παξνπζηάδνπλ κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ ζνβαξή πηψζε ζηε θσηεηλή απφδνζε (θαζψο θαη κηα κεηαβνιή ηνπ 

ρξψκαηνο πξνο ην πξάζηλν) γη’ απηφ θαη δελ ελδείθλπληαη γηα νδηθφ θσηηζκφ. Οη έσο 

ηψξα δηαδεδνκέλεο πεγέο LED ιεπθνχ θσηφο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη, παξφι’ 

απηά ε ηερλνινγία LED έρεη πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο θαη ζα κπνξνχζαλ, κε ηελ 

θαηάιιειε ψζεζε ηεο βηνκεραληθήο έξεπλαο, λα πξνθχςνπλ πεγέο LED κε πνιχ 

δηαθνξεηηθφ θάζκα εθπνκπήο, ψζηε λα παξάγνπλ «ζεξκφηεξν» θσο, ρσξίο κπιε 

ζπληζηψζεο [19]. Έηζη, ζα κπνξνχζαλ λα αμηνπνηεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πεγψλ 

απηψλ (πην απνδνηηθή κεηαηξνπή ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

νξαηφ θσο, κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο, εθπνκπή ακειεηέσλ πνζνηήησλ 

ππεξηψδνπο θαη ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, ρξήζε πνιχ ρακειψλ πνζνηήησλ 

επηθίλδπλσλ πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο [36]), κε παξάιιειε απνθπγή ησλ 

αξλεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. 

Πξέπεη, ηέινο, λα ζεκεησζεί φηη, επεηδή θάπνηα είδε ιακπηήξσλ (π.ρ. νη HPS θαη νη 

ΜΖ) παξνπζηάδνπλ κηα πηψζε ζηε θσηεηλή απφδνζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα νδηθνχ θσηηζκνχ ζρεδηάδνληαη έηζη ψζηε λα απνδίδνπλ ηα 

απαηηνχκελα επίπεδα θσηηζκνχ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ ιακπηήξα. Απηφ έρεη 

σο ζπλέπεηα λα εθπέκπνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πεξηζζφηεξν θσο απ’ φζν 

είλαη απαξαίηεην [37]. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ν Hilton πξνηείλεη ηε ιεηηνπξγία 

ιηγφηεξσλ θσηηζηηθψλ απ’ φζα είλαη εγθαηεζηεκέλα (ζπγθεθξηκέλα 2 ζηα 3) φηαλ νη 

ιακπηήξεο έρνπλ κφιηο αληηθαηαζηαζεί, γηα δηάζηεκα φκσο φρη κεγαιχηεξν ηνπ 

εμακήλνπ [38]. Έηζη εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα θαη κεηψλεηαη ην θφζηνο ηεο 

αληηθαηάζηαζεο ησλ ιακπηήξσλ, ελψ απνθεχγεηαη ε έιιεηςε ηεο απαηηνχκελεο 

νκνηνκνξθίαο ζηε θσηεηλφηεηα (ζπγθεθξηκέλα ε αλαινγία αλάκεζα ζην κέζν φξν θαη 

ην ειάρηζην ηνπ επηπέδνπ θσηηζκνχ γηα απηνθηλεηνδξφκνπο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 

ιφγν 3:1 [37]). 

Πέξα απφ ηε ρξήζε θσηηζηηθψλ κε πςειήο απφδνζεο νπηηθά ζπζηήκαηα θαη 

ιακπηήξσλ κε θαηάιιειν θάζκα εθπνκπήο, ζηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο νδηθνχ 

θσηηζκνχ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαη ηερλνινγίεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ απνθπγή ηνπ 
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ππεξθσηηζκνχ θαη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ελψ ζα εγγπψληαη ηελ παξνρή 

θαηάιιειεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο θσηφο. Μηα απφ ηηο ηερλνινγίεο απηέο είλαη ε 

ρξήζε ελφο θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θσηηζκνχ, ην νπνίν ζα ξπζκίδεη ηα 

επίπεδα θσηηζκνχ αλάινγα κε ηελ εθηηκψκελε ή ηελ ηξέρνπζα θπθινθνξηαθή ξνή 

ή/θαη ηηο ηξέρνπζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, φηαλ ε έληαζε 

θσηηζκνχ ζην δξφκν ππεξβαίλεη ηα επίπεδα πνπ νξίδνληαη απφ ηα δηεζλή πξφηππα γηα 

ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηψλεη 

θαηάιιεια ηα επίπεδα ηνπ θσηηζκνχ, ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ε νδηθή αζθάιεηα. Αλ 

θαη ηα ζπζηήκαηα απηά  έρνπλ κεγάιν αξρηθφ θφζηνο, εληνχηνηο κπνξνχλ λα ην 

απνζβέζνπλ κέζα ζε ιίγα κφιηο ρξφληα, αθνχ δχλαληαη λα πξνζθέξνπλ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αθφκε θαη σο 40%, θαη ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο έσο 50%. 

 

 

4.3) Οξζή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ θσηηζκνύ 

 

Καζψο είλαη απηνλφεην φηη θάζε θσηηζηηθφ κπνξεί λα πξνθαιεί θσηεηλή ξχπαλζε, 

αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε εθαξκνγή γηα ηελ νπνία δελ ελδείθλπηαη ή ζε πεξίπησζε 

εζθαικέλεο ηνπνζέηεζεο, είλαη απαξαίηεην φζνη είλαη ππεχζπλνη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε. 

Δηδηθά ηερληθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ αθνξνχλ ηνλ νδηθφ θσηηζκφ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο ηειερεηξηζκνχ (γηα παξάδεηγκα, πξνζαξκνγή ηεο έληαζεο 

θσηηζκνχ αλάινγα κε ηελ θπθινθνξηαθή ππθλφηεηα ή ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ξχζκηζε 

ηνπ ζεκείνπ κέγηζηεο ηζρχνο αλάινγα κε ηνλ ππάξρνληα θσηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο) 

είλαη απίζαλν λα σθειήζνπλ ρσξίο ην θαηάιιειν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Όκσο αθφκε θαη 

ε αθξηβήο πξνζαξκνγή νπηηθψλ ζπζηεκάησλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ δελ είλαη θάηη 

πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο αλεηδίθεπηνο εξγάηεο.  

Ζ χπαξμε εχρξεζησλ ππνινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θσηηζκνχ έρεη νδεγήζεη ζηελ 

εζθαικέλε εληχπσζε φηη κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε λα ζρεδηάζεη εγθαηαζηάζεηο 

εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ, αγλνψληαο φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλνη 

θαλφλεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή 

απψιεηα θσηφο, πξνο ηνλ νπξαλφ ή πξνο μέλεο ηδηνθηεζίεο. Γηα παξάδεηγκα, ν έιεγρνο 

ηεο ζάκβσζεο απαηηεί ε θεληξηθή αθηίλα ηνπ θσηηζηηθνχ λα θαηεπζχλεηαη πξνο 

παξαηεξεηέο ζε βαζηθέο γεηηνληθέο ζέζεηο ππφ γσλία κηθξφηεξε ησλ 70
ν
, ψζηε ηα 
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θσηεηλά ηκήκαηα ηνπ θσηηζηηθνχ λα κελ είλαη άκεζα νξαηά ζην χςνο ησλ καηηψλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζε κεγαιχηεξν χςνο [32]. 

Απηφ ζα επέηξεπε επίζεο θαη ηε ρξήζε θσηηζηηθνχ κε πνιχ πην ειεγρφκελε θαηαλνκή 

θσηφο (δειαδή ζηελφηεξε αθηίλα), θαζψο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πην θνληά 

ζηελ θαηαθφξπθν, γεγνλφο πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο εθπνκπήο θσηφο 

εθηφο ηεο πεξηνρήο ελδηαθέξνληνο, άξα θαη ηεο θσηεηλήο παξελφριεζεο ζε γεηηνληθέο 

νηθίεο [2].  

 

 

 

 

 

 

 

Ζ ίδηα επηθάλεηα θσηίδεηαη ρσξίο απώιεηεο θσηόο θαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη ζάκβσζε, όηαλ ν 

πξνβνιέαο ηνπνζεηεζεί ζε κεγαιύηεξν ύςνο [2]. 
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Αληίζηνηρα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ην θσηηζκφ θαηαθφξπθσλ θαηαζθεπψλ (π.ρ. 

δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ ή θηηξίσλ) ζπζηήλεηαη ν πξνβνιέαο λα ηνπνζεηείηαη ζηελ 

θνξπθή ηεο θαηαζθεπήο, ψζηε ην θσο λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ. Αλ απηφ είλαη 

αδχλαην θαη ν πξνβνιέαο ηνπνζεηεζεί ζην έδαθνο είλαη απαξαίηεην λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάιιεια κέζα (αζπίδεο, αλαθιαζηήξεο, πεξζίδεο) ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε απψιεηα θσηφο πξνο θαηεπζχλζεηο εθηφο ηεο θαηαζθεπήο. 

 

 

 

 

Φσηηζκόο θαηαθόξπθεο θαηαζθεπήο: θαθόο (αξηζηεξά), βέιηηζηνο (θέληξν) θαη απνδεθηόο 

(δεμηά) [32]. 

 

 

 

 

 

Γείζν θαη πεξζίδεο πεξηνξίδνπλ ηελ πξνο ηα άλσ εθπεκπόκελε θσηεηλή ξνή ηνπ πξνβνιέα [39]. 
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Αζπίδεο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θσηεηλήο ξνήο πξνβνιέσλ [39]. 

 

 

 

Παξάιιεια ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη, κε ηελ θαηάιιειε ψζεζε απφ ηηο θαηά ηφπνπο 

δεκνηηθέο αξρέο, κηα εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο αξρηηεθηφλσλ, εξγνιάβσλ 

θαηαζθεπψλ, επαγγεικαηηψλ θσηηζκνχ θαη πνιηηψλ γχξσ απφ ην πξφβιεκα ηεο 

θσηνξξχπαλζεο, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα δηαθνξεηηθή λννηξνπία φζνλ αθνξά ην 

θσηηζκφ νηθηψλ θαη, θπξίσο, εκπνξηθψλ πεξηνρψλ. Γηα παξάδεηγκα, πηλαθίδεο κε 

θσηεηλφ ππφβαζξν θαη ζθνηεηλά γξάκκαηα αθελφο θσηνξξππαίλνπλ έληνλα, αθεηέξνπ 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξίαο. Αληίζεηα, πηλαθίδεο κε 

ζθνηεηλφ ή έγρξσκν ππφβαζξν θαη θσηεηλά γξάκκαηα είλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθέο 

σο δηαθεκηζηηθφ κέζν θαη πξνθαινχλ πνιχ κηθξφηεξε νπηηθή ελφριεζε. Ωζηφζν 

ρσξίο ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ θαλνληζκνχ απηφ δε ζα γίλεη απαξαίηεηα απνδεθηφ απφ 

έλαλ επηρεηξεκαηία πνπ ζέιεη λα δηαθεκίζεη ην θαηάζηεκά ηνπ θαη πξνζέξρεηαη σο 

πειάηεο ζε έλα ζρεηηθφ επαγγεικαηία θσηηζκνχ. 

 Δπίζεο, πέξαλ ηεο επηβνιήο λπθηεξηλνχ σξαξίνπ γηα ην θσηηζκφ εκπνξηθψλ 

πεξηνρψλ απφ ηηο δεκνηηθέο αξρέο, ζα κπνξνχζε λα ζπζηεζεί ή λα επηβιεζεί ε ρξήζε 

θαηάιιεισλ απηνκαηηζκψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο (φπσο είλαη ηα θσηνθχηηαξα, νη 

σξνινγηαθνί δηαθφπηεο, νη αληρλεπηέο θίλεζεο θηι) ψζηε ν θσηηζκφο λα 

ελεξγνπνηείηαη φηαλ ππάξρεη ιφγνο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεηνο. Σν ίδην 

κέηξν ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζζεί θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θσηνξξχπαλζεο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηνπο πξνβνιείο αζθαιείαο, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ δηαδίδεηαη νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξν θαη κεηαμχ ηδησηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηνηθηψλ ηνπο. θνπφο 
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ηεο ρξήζεο ηνπο είλαη ε αζθάιεηα ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο, σζηφζν ε εζθαικέλε 

ηνπνζέηεζή ηνπο ή ε ππεξβνιηθή έληαζε ηνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο κπνξεί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα δηεπθνιχλεη επίδνμνπο δηαξξήθηεο ζηελ εγθιεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα: πξνθαιψληαο ζάκβσζε ζηνπο πεξαζηηθνχο, ζα ηνπο αλαγθάδεη λα 

απνζηξέςνπλ ην βιέκκα ηνπο απφ ηε ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο, ελψ δεκηνπξγψληαο 

ζθνηεηλφηεξεο ζθηέο ζα πξνζθέξεη ηδαληθέο θξπςψλεο ζηνπο παξαβάηεο. Μάιηζηα, ν 

ILE ζπκβνπιεχεη λα ππάξρεη νξζή εγθαηάζηαζε θαη ησλ αληρλεπηψλ θίλεζεο, ψζηε λα 

εληνπίδνπλ κφλν θίλεζε αλζξψπσλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο ηδηνθηεζίαο 

θαη φρη δψσλ ή αλζξψπσλ ζην δεκφζην δξφκν, ψζηε ν πξνβνιέαο λα κελ αλαβνζβήλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο ρσξίο λα ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε. Παξάιιεια 

απνηξέπεη απφ ηε ρξήζε ιακπηήξσλ κε θσηεηλή ξνή κεγαιχηεξε ησλ 2000 lumen 

(ηζρχο πεξί ηα 150 W γηα έλα ιακπηήξα αινγφλνπ) γηα αζηηθφ πεξηβάιινλ, θαη ησλ 

1000 lumen (50 W) γηα εμνρηθέο πεξηνρέο [24]. 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε θσηνξξχπαλζε είλαη θπξίσο ζπλέπεηα θαθνχ 

ζρεδηαζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, πνπ ζπρλά επηδεηλψλεηαη απφ ηελ 

ιαλζαζκέλε εγθαηάζηαζε θαη ηελ ακειή ζπληήξεζε. Ζ δηφξζσζε απηψλ ησλ 

ζθαικάησλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αξθεί γηα ηελ επίηεπμε κεγάιεο βειηίσζεο ζην 

πξφβιεκα ηεο θσηνξξχπαλζεο. Δίλαη, φκσο, αλακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη απηφο 

θαζαπηφο ν αξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ ζηηο ζχγρξνλεο, 

βηνκεραλνπνηεκέλεο θνηλσλίεο είλαη έλα ηεξάζηην πξφβιεκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπο. Αθφκε θη αλ θάζε εγθαηάζηαζε είρε ζρεδηαζηεί κε 

βάζε ηα απζηεξφηεξα πξφππα, ε θσηνξξχπαλζε πνπ ζα πξνέθππηε απφ ην 

αλαθιψκελν απφ ην έδαθνο θαη ην ππφινηπν πεξηβάιινλ θσο δε ζα ήηαλ θαζφινπ 

ακειεηέα. Γη’ απηφ είλαη αθφκε πην επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα απζηεξή εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ θαη αμηνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο (θαη γηα 

θαηά ην δπλαηφλ αλαβάζκηζε ησλ παιαηψλ), αιιά θαη γηα ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο, φπσο ζπκβαίλεη ζε πνιιά άιια ζέκαηα 

νηθνινγηθήο θχζεσο. 
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Κεθάιαηο 5 

 

Η μελέηη 

 

 

Απφ φιεο ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θσηνξξχπαλζεο, ε πην άκεζα 

αληηιεπηή θαη αλεζπρεηηθή γηα ηελ θνηλσλία είλαη ε ελεξγεηαθή θαη νηθνλνκηθή 

ζπαηάιε. Όζνλ αθνξά ηνλ νδηθφ θσηηζκφ, ε έξεπλα ηνπ Falchi (2011) έδεημε φηη ην 

θσο πνπ αλαθιάηαη απφ ηηο θσηηδφκελεο επηθάλεηεο (δξφκνο, πεδνδξφκην θηι.) 

επζχλεηαη κφλν θαηά 25% γηα ηελ ηερλεηή θσηεηλφηεηα ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ, ελψ 

ην θαηλφκελν απηφ νθείιεηαη θαηά 75% ζε θσο πνπ εθπέκπεηαη απφ ηα θσηηζηηθά 

απεπζείαο πξνο ηνλ νπξαλφ [19], αθφκε θη αλ ην πνζνζηφ ηεο θσηεηλήο απηήο ξνήο 

είλαη πνιχ κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ αλαθιψκελε απφ ηηο επηθάλεηεο. Αηηία είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην θσο πνπ αλαθιάηαη απφ ηηο επηθάλεηεο θαηεπζχλεηαη σο επί ην πιείζηνλ 

θαηαθφξπθα (νπφηε θσηνξξππαίλεη κφλν ηνπηθά), ελψ ην θσο πνπ εθπέκπεηαη πξνο 

ηνλ νπξαλφ απφ ηα θσηηζηηθά δηαδίδεηαη κε γσλίεο πνιχ θνληά ζηελ νξηδφληην, κε 

απνηέιεζκα λα δηαλχεη κεγάιεο απνζηάζεηο θαη λα ζπκβάιιεη (ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο 

ηνπ 95%) ζηελ αχμεζε ηεο θσηεηλφηεηαο ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ αθφκε θαη ζε 

ηνπνζεζίεο πνπ απέρνπλ 20 ρκ. απφ ηα θσηηζηηθά [33]. Δπνκέλσο, ην απινχζηεξν 

κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θσηεηλήο ξχπαλζεο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

παιαηψλ θσηηζηηθψλ πνπ εθπέκπνπλ θσο θαη άλσ ηεο νξηδνληίνπ κε λεφηεξα πνπ 

απνθφπηνπλ πιήξσο ηελ πξνο ηα άλσ εθπεκπφκελε θσηεηλή ξνή. Ζ ζχγρξνλε ηάζε 

είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ θσηηζηηθά λα ρξεζηκνπνηνχλ ιακπηήξεο LED, νη νπνίνη δηαζέηνπλ 

εμαηξεηηθά ελεξγεηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο κπνξεί λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηα εθάζηνηε επηζπκεηά επίπεδα ειεθηξνληθά, κε έλα ζχζηεκα 

ηειερεηξηζκνχ. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ αλαδεηήζεθαλ θσηνηερληθά αξρεία παιαηνχ ηχπνπ 

θσηηζηηθψλ αζηηθνχ ηνπίνπ δηαθφξσλ ηηκψλ ηζρχνο, παξφκνηα κε απηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκε επξχηαηα ζηελ Διιάδα. Σα θσηηζηηθά απηά ιεηηνπξγνχλ 

ζπλήζσο κε ιακπηήξεο αηκψλ πςειήο πίεζεο [1]. Αθνινχζσο, επειέγεζαλ ζχγρξνλα 

θσηηζηηθά ιακπηήξσλ LED κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα θαζηζηνχλ θαηάιιεια γηα λα 
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αληηθαηαζηήζνπλ ηα ζπκβαηηθά. ηε ζπλέρεηα κεηξήζεθε γηα θάζε θσηηζηηθφ ησλ δχν 

νκάδσλ ην κε ρξήζηκν θσο (ην άζξνηζκα ηεο πξνο ηα άλσ απεπζείαο εθπεκπφκελεο 

θσηεηλήο ξνήο θαη ηεο ξνήο πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλίεο 70
ν
-90

ν
 θαη ζπλεπψο δελ 

θσηίδεη ην δξφκν), σο έλα κέηξν ηεο άζθνπεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, θαη ε 

ζπλνιηθή πξνθαινχκελε θσηεηλή ξχπαλζε (ην άζξνηζκα ηεο άλσ ηεο νξηδνληίνπ 

εθπεκπφκελεο θσηεηλήο ξνήο θαη ηεο ξνήο πνπ αλαθιάηαη απφ ην δξφκν θαη ην 

ππφινηπν πεξηβάιινλ).  

 

 

5.1) Σα δεύγε θσηηζηηθώλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

 

 Σν θσηηζηηθφ CDS450 EB PR ηεο PHILIPS, ιεηηνπξγεί κε έλα ιακπηήξα αηκψλ 

λαηξίνπ πςειήο πίεζεο (ΖΡS) ηζρχνο 70 W (79 W ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ζηξαγγαιηζηηθνχ πελίνπ) θαη θσηεηλήο ξνήο 6.600 lumen. Δίλαη 

ζρήκαηνο ππξζνχ θαη εθπέκπεη κφιηο ην 66% ηεο ζπλνιηθήο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

(5.507 lumen – βαζκφο απφδνζεο θσηηζηηθνχ LOR = 83%) θάησ ηεο νξηδνληίνπ.  

 

 

Σν θσηηζηηθό CDS450 EB PR ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://www.lighting.philips.com) 

 

Πξνο αληηθαηάζηαζή ηνπ επειέγε ην BDP780 GRN30 ηεο PHILIPS, πνπ 

ιεηηνπξγεί κε 56 πεγέο LED ζπλνιηθήο θσηεηλήο ξνήο 3.000 lumens θαη ηζρχνο 

26 W (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξνθνδνηηθνχ - driver). Έρεη βαζκφ απφδνζεο 

LOR = 80,5% θαη εθπέκπεη ην 98,7% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ (2.416 lm) θάησ ηεο 

νξηδνληίνπ.  

https://www.lighting.philips.com/
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Σν θσηηζηηθό BDP780 GRN30 ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://www.lighting.philips.com) 

 

 

 Σν θσηηζηηθφ MADISON ηεο εηαηξείαο «Ησάλλεο Αξγπξφο θαη ΗΑ» ιεηηνπξγεί 

κε έλα ιακπηήξα ΖΡS ηζρχνο 84 W (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηξαγγαιηζηηθνχ 

πελίνπ) θαη νλνκαζηηθήο θσηεηλήο ξνήο 5.800 lumen. Λφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

εθπέκπεη κφιηο ην 75% ηεο ζπλνιηθήο θσηεηλήο ξνήο ηνπ θάησ ηεο νξηδνληίνπ, 

θαη κε βαζκφ απφδνζεο LOR = 47%. 

 

 

 

Σν θσηηζηηθό MADISON ηεο «Ησάλλεο Αξγπξόο θαη ΗΑ».  

(πηγή: https://www.vardalight.gr) 

 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ επειέγε ην BDP780 GRN40 ηεο SIEMENS, απηή ηε 

θνξά  ζε ζπλδπαζκφ κε 56 πεγέο LED ζπλνιηθήο ηζρχνο 37 W θαη θσηεηλήο ξνήο 
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4.000 lumen. Έρεη βαζκφ απφδνζεο LOR = 82% πεξίπνπ θαη εθπέκπεη ην 98,9% 

ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ θάησ ηεο νξηδνληίνπ. 

 

Σν θσηηζηηθό BDP780 GRN40 ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://www.lighting.philips.com) 

 

 

 Σν θσηηζηηθφ CDS530 TB ηεο PHILIPS, ζρήκαηνο ππξζνχ, ιεηηνπξγεί κε έλα 

ιακπηήξα HPS 100 W (114 W ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηξαγγαιηζηηθνχ 

πελίνπ), θσηεηλήο ξνήο 10.700 lumens, έρεη βαζκφ απφδνζεο θσηηζηηθνχ LOR = 

96% θαη εθπέκπεη κφλν ην 50% ηεο ζπλνιηθήο θσηεηλήο ξνήο ηνπ θάησ ηεο 

νξηδνληίνπ. 

 

 

Σν θσηηζηηθό CDS530 TB ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://www.lighting.philips.com) 

 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ επειέγε ην PHILIPS BDP780 GRN60, πνπ ιεηηνπξγεί 

κε 56 πεγέο LED ηζρχνο 48 W (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξνθνδνηηθνχ) θαη 
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θσηεηλήο ξνήο 6.000 lumen. Σν θσηηζηηθφ έρεη θσηεηλή απφδνζε LOR = 80,5% 

θαη εθπέκπεη ην 98,7% ηεο ζπλνιηθήο θσηεηλήο ξνήο ηνπ θάησ ηεο νξηδνληίνπ. 

 

 

Σν θσηηζηηθό BDP780 GRN60 ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://www.lighting.philips.com) 

 

 

 To θσηηζηηθφ CDS592 DF OO ηεο PHILIPS, ζρήκαηνο θαλνχ, ιεηηνπξγεί κε 

πεγή ΖΡS 150 W (169 W, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηξαγγαιηζηηθνχ πελίνπ) 

θαη θσηεηλήο ξνήο 17.500 lumen. Έρεη θσηεηλή απφδνζε LOR = 65% θαη 

εθπέκπεη ην 52% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ θάησ ηεο νξηδνληίνπ. 

 

 

Σν θσηηζηηθό CDS592 DF OO ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://www.lighting.philips.com) 

 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ επειέγε ην BGP430 T25 DK ηεο PHILIPS, κε κνλάδα 

πεγψλ LED ηζρχνο 61 W (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξνθνδνηηθνχ) θαη 



62 

 

θσηεηλήο ξνήο 7.400 lumen. Σν θσηηζηηθφ δηαζέηεη LOR = 83% θαη εθπέκπεη ην 

ζχλνιν ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ (6.132 lumen) θάησ ηεο νξηδνληίνπ. 

 

 

Σν θσηηζηηθό BGP430 T25 DK ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://www.lighting.philips.com) 

 

 

 Σν θσηηζηηθφ HPB704 ACS ηεο PHILIPS, κε θιαζηθφ ζρήκα θαλνχ, ιεηηνπξγεί 

κε πεγή ΖΡS ηζρχνο 276 W (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζηξαγγαιηζηηθνχ πελίνπ) 

θαη θσηεηλήο ξνήο 22.000 lumen. Με βαζκφ απφδνζεο LOR = 62%, εθπέκπεη ην 

91% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ θάησ απφ ηελ νξηδφληην. 

 

 

Σν θσηηζηηθό HPB704 ACS ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://reluxnet.relux.com) 

 

Δπειέγε πξνο αληηθαηάζηαζή ηνπ ην BGP431 T25 DM ηεο PHILIPS, κε πεγή 

LED ηζρχνο 119 W (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξνθνδνηηθνχ) θαη θσηεηλήο ξνήο 
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14.900 lumen. Έρεη βαζκφ απφδνζεο LOR = 85% θαη εθπέκπεη ην ζχλνιν ηεο 

θσηεηλήο ξνήο ηνπ (12.710 lumen) θάησ ηεο νξηδνληίνπ. 

 

 

Σν θσηηζηηθό BGP431 T25 DΜ ηεο PHILIPS. 

(πηγή: https://www.lighting.philips.com) 

 

 

5.2) Ζ κέζνδνο 

 

ηα θσηνκεηξηθά αξρεία θάζε θσηηζηηθνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη πίλαθαο κε ηελ ηηκή 

ηεο εθπεκπφκελεο θσηεηλήο έληαζεο (ζε candelas αλά kilolumen ιακπηήξσλ) ζε θάζε 

θαηαθφξπθε γσλία γ (κε ηε ζχκβαζε φηη ην ζεκείν ζην έδαθνο αθξηβψο θάησ απφ ην 

θσηηζηηθφ αληηζηνηρεί ζηηο 0
ν
 θαη ην ζεκείν αθξηβψο πάλσ απφ ην θσηηζηηθφ ζηηο 

180
ν
) θαη γηα θάζε θαηαθφξπθν επίπεδν C (επίπεδν 0

ν
 – 180

ν
 ζεσξείηαη ζπκβαηηθά ην 

θαηαθφξπθν επίπεδν πνπ είλαη θάζεην ζηνλ άμνλα ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο, νπφηε ην 

επίπεδν πνπ ζπκπίπηεη κε ηνλ άμνλα ηνπ θσηηζηηθνχ είλαη ην 90
ν
 – 270

ν
 ). Απφ ηηο 

ηηκέο απηέο ππνινγίζηεθαλ αξρηθά νη κέζνη φξνη ηεο θσηεηλήο έληαζεο πνπ 

εθπέκπεηαη ζε θάζε γσλία γ (κε ζηαζεξφ βήκα), θαη απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνέθπςαλ 

ππνινγίζηεθαλ νη κέζνη φξνη ηεο θσηεηλήο έληαζεο γηα θάζε 2 δηαδνρηθέο γσλίεο γ1 

θαη γ2 – έζησ Ηγ1-γ2 Κάζε κία απφ ηηο ηηκέο απηέο, πνιιαπιαζηαδφκελε κε ηε 

ζηνηρεηψδε ζηεξεά γσλία πνπ νξίδεηαη απφ ηηο γσλίεο γ1 θαη γ2 θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε  

 

                                        (   (
     

   
)     (

     

   
 ))             (5.1) 
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καο δίλεη ηε ζηνηρεηψδε θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηνηρεηψδε ζηεξεά γσλία, δειαδή 

 

                                                                                      (5.2) 

 

Αζξνίδνληαο ηηο ζηνηρεηψδεηο θσηεηλέο ξνέο γηα φιεο ηηο γσλίεο γ (απφ 0
ν
 έσο 180

ν
) 

πξνθχπηεη ην ζχλνιν ηεο εθπεκπφκελεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ θσηηζηηθνχ (ζε lumen αλά 

kilolumen ιακπηήξσλ). 

Αθαηξψληαο ηε θσηεηλή ξνή πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλία 0
ν
 έσο 90

ν
 απφ ηε ζπλνιηθή 

θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ (0
ν
 έσο 180

ν
) θαη πνιιαπιαζηάδνληαο επί ηα kilolumen 

ησλ ιακπηήξσλ πξνθχπηεη ε θσηεηλή ξνή (ζε lumen) πνπ εθπέκπεηαη απφ ην 

θσηηζηηθφ ζε δηεπζχλζεηο άλσ ηεο νξηδνληίνπ (ULOR) θαη ζπλεπψο απνηειεί άκεζε 

θσηεηλή ξχπαλζε. Δπίζεο, ε θσηεηλή ξνή πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλίεο 70
ν 

- 90
ν
 

απνηειεί θσηεηλή παξελφριεζε, εθφζνλ νπζηαζηηθά δε θσηίδεη ην δξφκν. Σν 

άζξνηζκα ηεο άλσ ηνπ νξίδνληνο εθπεκπφκελεο θσηεηλήο ξνήο ΦULOR θαη ηεο  

θσηεηλήο ξνήο Φ70-90  πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλίεο 70
ν 

- 90
ν
 απνηειεί ην κε ρξήζηκν 

θσο ηνπ θσηηζηηθνχ Φnot-use: 

 

                                                                                  (5.3) 

 

Ζ κείσζε ζηε Φnot-use πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηελ αληηθαηάζηαζε θάζε ζπκβαηηθνχ 

θσηηζηηθνχ απφ ην αληίζηνηρν θσηηζηηθφ LED κεηαθξάδεηαη ζε εηήζηα κείσζε 

άζθνπεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο.  

Απφ πεξηβαιινληηθήο ζθνπηάο, θαη ε αθηηλνβνιία πνπ αλαθιάηαη απφ ηελ άζθαιην 

θαη απφ ην γχξσ πεξηβάιινλ (θηίξηα, δέληξα, θιπ) ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηε 

θσηεηλφηεηα ηνπ λπθηεξηλνχ νπξαλνχ θαη δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Θεσξψληαο 

άζθαιην ηχπνπ R3 ε νπνία έρεη ζπληειεζηή αλάθιαζεο ίζν κε ξasph = 0,07 θαη 

ιακβάλνληαο ζπκβαηηθά ζπληειεζηή αλάθιαζεο γηα ηνλ πεξηβάιινληα ηνπ θσηηζηηθνχ 

ρψξν ξamb = 0,1 έρνπκε φηη ε ζπλνιηθή εθπεκπφκελε πξνο ηνλ νπξαλφ (άλσ ηεο 

νξηδνληίνπ) θσηεηλή ξνή Φsky ηζνχηαη κε  

 

                                                                  (5.4) 
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φπνπ Φ0-70 ε θσηεηλή ξνή πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλίεο έσο θαη 70
ν
 (θαη απνηειεί ην 

ιεγφκελν ρξήζηκν θσο) θαη Φ70-90  ε θσηεηλή ξνή πνπ εθπέκπεηαη ππφ γσλίεο 70
ν
 -90

ν
 

θαη ζπληζηά θσηεηλή παξελφριεζε. Ζ κείσζε ηεο Φsky πνπ ζα επηηεπρζεί κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ κε LED κεηαθξάδεηαη ζε κείσζε 

αλεπηζχκεηνπ θσηφο ζηνλ νπξαλφ (lumen). 

 

 

5.3) Απνηειέζκαηα ζηελ εθπνκπή κε ρξήζηκνπ θσηόο θαη ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

 

 Γηα ηο 1
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 
CDS450 EB PR 

(ζπκβαηηθό – 79 W) 

BDP780 GRN30 

(LED – 26 W) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 5.507 lumens 2.417 lumens 

ΦULOR 1.856 lumens 35 lumen 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
33,70  1,44 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
28,13  1,15 

Φ70-90 556 lumens 285 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
10,09 11,83 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
8,42 9,51 

Φnot-use 2.412 lumens 320 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
43,80 13,27 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
36,55 10,67 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ κε ρξήζηκνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο θαηά  
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                                  s 

 

θαζψο θαη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο 53 W (67%), νπφηε ζεσξψληαο δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ησλ θσηηζηηθψλ ηηο 11 ψξεο εκεξεζίσο (4.015 εηεζίσο) πξνθχπηεη εηήζην ελεξγεηαθφ 

φθεινο  

 

                                    

 

 Γηα ηο 2
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 
MADISON 

(ζπκβαηηθό – 84 W) 

BDP780 GRN40 

(LED – 37 W) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 2.710 lumens 3.274 lumens 

ΦULOR 652 lumens 37 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
24,05 1,14 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
11,24 0,94 

Φ70-90 836 lumens 354 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
30,85 10,79 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
14,42 8,86 

Φnot-use 1.488 lumens 392 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
54,90 11,93 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
25,65 9,80 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ κε ρξήζηκνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο θαηά  
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θαζψο θαη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο 47 W (56%), πνπ αληηζηνηρεί ζε εηήζην ελεξγεηαθφ 

φθεινο ΓΔ2 = 188.705 Wh   188,7 KWh. 

 

 Γηα ηο 3
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 
CDS530 TB 

(ζπκβαηηθό – 114 W) 

BDP780 GRN60 

(LED – 48 W) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 10.301 lumens 4.833 lumens 

ΦULOR 5.153 lumens 69 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
50,02 1,44 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
48,16 1,15 

Φ70-90 2.413 lumens 571 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
23,42 11,83 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
22,55 9,51 

Φnot-use 7.566 lumens 640 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
73,45 13,27 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
70,71 10,67 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ κε ρξήζηκνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο θαηά  

 

                                   

 

θαζψο θαη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο 66 W (58%), νπφηε πξνθχπηεη εηήζην ελεξγεηαθφ 

φθεινο ΓΔ3 = 264.990 Wh   265 KWh. 
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 Γηα ηο 4
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 
CDS592 DF OO 

(ζπκβαηηθό - 169 W) 

BGP430 T25 DK 

(LED – 61 W) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 11.411 lumens 6.131 lumens 

ΦULOR 5.501 lumens 0 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
48,20 0 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
31,43 0 

Φ70-90 1.994 lumens 279 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
17,47 4,55 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
11,39 3,77 

Φnot-use 7.495 lumens 279 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
65,68 4,55 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
42,83 3,77 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ κε ρξήζηκνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο θαηά  

 

                                   

 

θαζψο θαη ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ηζρχνο θαηά 108 W (64%), νπφηε πξνθχπηεη εηήζην 

ελεξγεηαθφ φθεινο ΓΔ4 = 433.620 Wh   433,6 KWh. 
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 Γηα ηο 5
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 
HPB704 ACS 

(ζπκβαηηθό - 276 W) 

BGP431 T25 DM 

(LED – 119 W) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 13.719 lumens 12.710 lumens 

ΦULOR 1.288 lumens 0 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
9,40 0 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
5,85 0 

Φ70-90 2.644 lumens 1.119 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
19,30 8,78 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
12,02 7,51 

Φnot-use 3.932 lumens 1.119 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
28,69 8,78 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
17,87 7,51 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ κε ρξήζηκνπ εθπεκπφκελνπ θσηφο θαηά  

 

                                     

 

θαη ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ηζρχνο θαηά 157 W (57%), πνπ αληηζηνηρεί ζε εηήζηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ΓΔ5 = 630.355 Wh   630 KWh. 
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5.4) πλνιηθό ελεξγεηαθό όθεινο ζηελ επηθξάηεηα 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ θέξδνο γηα ηε ρψξα αλ 

αληηθαηαζηαζνχλ νη 5 παξαπάλσ ηχπνη ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ πνπ βξίζθνληαη 

εγθαηεζηεκέλα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ηνπο. 

Με βάζε ζηνηρεία ηνπ 2005 [1] ζηελ Διιάδα ήηαλ εγθαηεζηεκέλα 900.000 νδηθά 

θσηηζηηθά, ην 92% ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχζαλ κε ιακπηήξεο αηκψλ πςειήο πίεζεο. 

Δίλαη αζθαιέο, επνκέλσο, λα ζεσξήζνπκε φηη 12 ρξφληα κεηά (θαη δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία ιακπηήξσλ παξακέλεη ε πην δεκνθηιήο) ν αξηζκφο ηνπο 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 1 εθαηνκκχξην. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην εζληθφ νδηθφ 

δίθηπν θσηαγσγείηαη απνθιεηζηηθά κε θσηηζηηθά ζρήκαηνο θφκπξα (ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κέζα ζηηο πφιεηο) ηα νπνία δελ εμεηάζηεθαλ, κε κηα απηνςία ζε 

πεξηνρέο ηεο Αζήλαο πξνθχπηνπλ  ελδεηθηηθά πνζνζηά (επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 1 εθ.) γηα 

θάζε ηχπν ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ πνπ κειεηήζεθε. Ο αληίζηνηρνο αξηζκφο 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζηελ επηθξάηεηα, πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ην ελεξγεηαθφ θέξδνο 

πνπ εμαζθαιίδεη ε αληηθαηάζηαζε θαζελφο απφ απηά κε ην αληίζηνηρν θσηηζηηθφ 

ηερλνινγίαο LED καο δίλεη ην ζπλνιηθφ ελεξγεηαθφ φθεινο γηα ηε ρψξα: 

 

 

Μνληέιν 

θσηηζηηθνύ 

Πιήζνο 

θσηηζηηθώλ ζηελ 

επηθξάηεηα 

Δλεξγεηαθό 

όθεινο / 

αληηθαζηζηάκελν 

θσηηζηηθό (kWh) 

πλνιηθό εηήζην 

ελεξγεηαθό όθεινο 

(kWh) 

1.  CDS450 EB PR 20.000  (2%) 212,8  (67%) 4.256.000 

2.  Madison 20.000  (2%) 188,7  (56%) 3.774.000 

3.  CDS530 TB 100.000  (10%) 265  (58%) 26.500.000 

4.  CDS592 DF OO 50.000  (5%) 433,6  (64%) 21.680.000 

5.  HPB704 ACS 150.000  (15%) 630  (57%) 94.500.000 
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5.5) Απνηειέζκαηα ζηε ζπλνιηθή θσηεηλή ξύπαλζε  

 

 Γηα ηο 1
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 

 
CDS450 EB PR 

(ζπκβαηηθό) 

BDP780 GRN30 

(LED) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 5.507 lumens 2.417 lumens 

ΦULOR  

(άκεζε θσηεηλή ξύπαλζε) 
1.856 lumens 35 lumens 

ξasph ⋅ Φ0-70 

(αλαθιώκελν από ηελ 

άζθαιην θσο) 

217 lumens 146 lumens 

ξamb ⋅ Φ70-90 

(αλαθιώκελν από ην 

πεξηβάιινλ θσο) 

56 lumens 29 lumens 

Φσηεηλή Ρύπαλζε Φsky 2.128 lumens 210 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
38,65 8,69 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
32,25 6,99 

 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπεκπφκελνπ ζηνλ νπξαλφ θσηφο θαηά  

 

                                      (90%) 
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 Γηα ηο 2
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 

 
MADISON 

(ζπκβαηηθό) 

BDP780 GRN40 

(LED) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 2.710 lumens 3.274 lumens 

ΦULOR  

(άκεζε θσηεηλή ξύπαλζε) 
652 lumens 37 lumens 

ξasph ⋅ Φ0-70 

(αλαθιώκελν από ηελ 

άζθαιην θσο) 

86 lumens 202 lumens 

ξamb ⋅ Φ70-90 

(αλαθιώκελν από ην 

πεξηβάιινλ θσο) 

84 lumens 35 lumens 

Φσηεηλή Ρύπαλζε Φsky 821 lumens 275 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
30,29 8,38 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο σλ 

ιακπηήξσλ 
14,16 6,88 

 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπεκπφκελνπ ζηνλ νπξαλφ θσηφο θαηά  

 

                                  (67%) 
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 Γηα ηο 3
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 

 
CDS530 TB 

(ζπκβαηηθό) 

BDP780 GRN60 

(LED) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 10.301 lumens 4.833 lumens 

ΦULOR  

(άκεζε θσηεηλή ξύπαλζε) 
5.153 lumens 69 lumens 

ξasph ⋅ Φ0-70 

(αλαθιώκελν από ηελ 

άζθαιην θσο) 

191 lumens 293 lumens 

ξamb ⋅ Φ70-90 

(αλαθιώκελν από ην 

πεξηβάιινλ θσο) 

241 lumens 57 lumens 

Φσηεηλή Ρύπαλζε Φsky 5.586 lumens 419 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
54,22 8,69 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
52,20 6,99 

 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπεκπφκελνπ ζηνλ νπξαλφ θσηφο θαηά  

 

                                       (92%) 
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 Γηα ηο 4
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 

 
CDS592 DF OO 

(ζπκβαηηθό) 

BGP430 T25 DK 

(LED) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 11.411 lumens 6.131 lumens 

ΦULOR  

(άκεζε θσηεηλή ξύπαλζε) 
5501 lumens 0 lumens 

ξasph ⋅ Φ0-70 

(αλαθιώκελν από ηελ 

άζθαιην θσο) 

274 lumens 410 lumens 

ξamb ⋅ Φ70-90 

(αλαθιώκελν από ην 

πεξηβάιινλ θσο) 

199 lumens 27,89 lumens 

Φσηεηλή Ρύπαλζε Φsky 5.974 lumens 438 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
52,35 7,14 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
34,14 5,91 

 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπεκπφκελνπ ζηνλ νπξαλφ θσηφο θαηά  

 

                                       (93%) 
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 Γηα ηο 5
ο
 δεύγος θωηηζηηθώλ: 

 

 

 
HPB704 ACS 

(ζπκβαηηθό) 

BGP431 T25 DM 

(LED) 

Φσηεηλή Ρνή Φσηηζηηθνύ 13.719 lumens 12.710 lumens 

ΦULOR  

(άκεζε θσηεηλή ξύπαλζε) 
1288 lumens 0 lumens 

ξasph ⋅ Φ0-70 

(αλαθιώκελν από ηελ 

άζθαιην θσο) 

684 lumens 814 lumens 

ξamb ⋅ Φ70-90 

(αλαθιώκελν από ην 

πεξηβάιινλ θσο) 

264 lumens 112 lumens 

Φσηεηλή Ρύπαλζε Φsky 2.236 lumens 926 lumens 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ηνπ 

θσηηζηηθνύ 
16,32 7,26 

% ηεο θσηεηλήο ξνήο ησλ 

ιακπηήξσλ 
10,17 6,22 

 

 

Δπνκέλσο, αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπκβαηηθνχ θσηηζηηθνχ απφ ην θσηηζηηθφ LED ζα 

επηθέξεη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ εθπεκπφκελνπ ζηνλ νπξαλφ θσηφο θαηά  

 

                                      (59%) 
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5.6)  πλνιηθή κείσζε ηεο θσηεηλήο ξύπαλζεο ζηελ επηθξάηεηα 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5.4 γηα ηνλ εθηηκψκελν ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ 5 ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ κνληέισλ θσηηζηηθψλ πξνθχπηεη κε αλαγσγή ν 

αθφινπζνο πίλαθαο γηα ηε ζπλνιηθή κείσζε ηεο θσηνξξχπαλζεο Φsky πνπ ζα 

πξνζθέξεη ε κεηάβαζε ζε θσηηζηηθά ηερλνινγίαο LED:  

 

 

Μνληέιν 

θσηηζηηθνύ 

Πιήζνο 

θσηηζηηθώλ ζηελ 

επηθξάηεηα 

Μείσζε ηεο Φsky/ 

αληηθαζηζηάκελν 

θσηηζηηθό 

(lumens) 

πλνιηθή κείσζε 

ηεο Φsky (lumens) 

1.  CDS450 EB PR 20.000  (2%) 1.918  (90%) 38.360.000   

2.  Madison 20.000  (2%) 546  (67%) 10.920.000   

3.  CDS530 TB 100.000  (10%) 5.167  (92%) 516.700.000   

4.  CDS592 DF OO 50.000  (5%) 5.536  (93%) 276.800.000   

5.  HPB704 ACS 150.000  (15%) 1.310  (59%) 196.500.000   

 

 

 

5.7)  πλνπηηθά απνηειέζκαηα 

 

Σα νθέιε απφ ηελ αληηθαζηάζηαζε φισλ ησλ θσηηζηηθψλ ησλ παξαπάλσ 5 

ζπκβαηηθψλ ηχπσλ κε ζχγρξνλα θσηηζηηθά ηχπνπ LED, ηφζν ζηε κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο θσηεηλήο ξχπαλζεο φζν θαη ζηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ρψξαο 

ζπλνςίδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 
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Εεύγε 

θσηηζηηθώλ 

Μείσζε ηεο ζπλνιηθήο θσηεηλήο 

ξύπαλζεο Φsky (lumens) 

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

(kWh εηεζίσο) 

1ν Εεχγνο 38.360.000  (90%) 4.256.000  (67%) 

2ν Εεχγνο 10.920.000  (67%) 3.774.000  (56%) 

3ν Εεχγνο 516.700.000  (92%) 26.500.000  (58%) 

4ν Εεχγνο 276.800.000  (93%) 21.680.000  (64%) 

5ν Εεχγνο 196.500.000  (59%) 94.500.000  (57%) 

ΤΝΟΛΟ 1.039.280.000  (83%) 150.710.000  (58%) 

 

 

5.8)  Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο adaptive lighting 

 

Έλα απφ ηα κεγάια πιενλεθηήκαηα ησλ ιακπηήξσλ ηερλνινγίαο LED είλαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ησλ επηπέδσλ θσηηζκνχ θαηά ην δνθνχλ, είηε απηφκαηα κε 

ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ είηε κέζσ ελφο απνκαθξπζκέλνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο. Γεδνκέλνπ φηη νη αλάγθεο θσηηζκνχ θάζε δξφκνπ αιιάδνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ (αιιά θαη ηνπ έηνπο) αλάινγα κε ην θπζηθφ θσο, ηνλ θαηξφ, ηελ 

θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θιπ, έλα ζχζηεκα δηαρέηξεζεο ηνπ νδνθσηηζκνχ ζα 

πξνζέθεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο φηαλ νη ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ρακειφηεξα επίπεδα 

ηερλεηνχ θσηφο (ζχκθσλα πάληα κε ηα δηεζλή πξφηππα αζθαιείαο).  

Έλα ηέηνην ζχζηεκα έρεη εθαξκνζηεί ζε εγθαηάζηαζε νδνθσηηζκνχ ζηελ πφιε ηεο 

Ηεξάπεηξαο [40] θαη εμαζθαιίδεη αθφκε κεγαιχηεξα νθέιε φζνλ αθνξά ηε θσηεηλή 

ξχπαλζε, αιιά θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ρξήζε απιψο θσηηζηηθψλ 

LED ζηε ζέζε ησλ παιαηψλ ζπκβαηηθψλ πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ. πγθεθξηκέλα, κε 

ηελ εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο adaptive lighting επηηεχρζεθε κείσζε θαηά 18,4% ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ε εθπεκπφκελε θσηεηλή ξνή κεηαβάιιεηαη θαηά πξνζέγγηζε αλάινγα 

κε ηελ ηζρχ γηα φια ηα θσηηζηηθά LED (φπσο άιισζηε απνδείρζεθε θαη απφ ηηο 

κεηξήζεηο ζηα θσηηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Ηεξάπεηξα), αλάινγε 

ζα είλαη θαη ε κείσζε ζηε θσηεηλή ξχπαλζε, αθνχ απηή είλαη επζέσο αλάινγε ηεο 
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ζπλνιηθήο εθπεκπφκελεο θσηεηλήο ξνήο. Δπνκέλσο, αλ ζεσξήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν 

πνζνζηφ αληηπξνζσπεπηηθφ, ηφηε ε αμηνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο adaptive lighting γηα 

ηα θσηηζηηθά LED πνπ επειέγεζαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα παιαηά ζπκβαηηθά ζηελ 

παξνχζα κειέηε ζα επέθεξε ηα αθφινπζα επηπξφζζεηα νθέιε: 

 

 

Εεύγε 

θσηηζηηθώλ 

Δπηπξόζζεηε κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο θσηεηλήο ξύπαλζεο 

Φsky (lumens) 

Δπηπξόζζεηε 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

(kWh εηεζίσο) 

1ν Εεχγνο 772.800 384.137 

2ν Εεχγνο 1.012.000 546.701 

3ν Εεχγνο 7.709.600 3.545.864 

4ν Εεχγνο 4.029.600 2.253.402 

5ν Εεχγνο 25.557.600 13.196.664 

ΤΝΟΛΟ 39.081.600 199.267.678 

 

Έηζη ηα ζπλνιηθά νθέιε απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εμεηαδφκελσλ 5 ηχπσλ 

ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ κε θσηηζηηθά ηχπνπ LED εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα adaptive 

lighting ζα δηακνξθψλνληαλ σο εμήο: 

  

Εεύγε 

θσηηζηηθώλ 

πλνιηθή κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

θσηεηλήο ξύπαλζεο Φsky (lumens) 

πλνιηθή εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο (kWh εηεζίσο) 

1ν Εεχγνο 39.132.800  (92%) 4.640.137  (73%) 

2ν Εεχγνο 11.932.000  (73%) 4.320.701  (64%) 

3ν Εεχγνο 524.409.600  (94%) 30.045.864  (66%) 

4ν Εεχγνο 280.829.600  (94%) 23.933.402  (71%) 

5ν Εεχγνο 222.057.600  (66%) 107.696.664  (65%) 

ΤΝΟΛΟ 1.078.361.600  (86%) 170.636.768  (66%) 
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Επίλογος 

 

 

ε κηα επνρή πνπ ε αλάγθε γηα εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη κείσζε ηνπ 

αληίθηππνπ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη νινέλα 

θαη πην πηεζηηθή, θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλερήο έξεπλα θαη δεκηνπξγία πην απνδνηηθψλ 

ηερλνινγηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ε απηνχο ζπκπεξηιακβάλεηαη ν θσηηζκφο νδψλ 

θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ 

πνιηηηζκνχ. 

Όπσο έγηλε θαλεξφ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νδηθψλ θσηηζηηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ιακπηήξεο LED ηα θαζηζηνχλ αλψηεξα ησλ 

παιαηφηεξσλ ηερλνινγηψλ, φζνλ αθνξά ηφζν ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο φζν θαη ηε 

θσηεηλή ξχπαλζε πνπ αλαπφθεπθηα πξνθαιεί κηα εγθαηάζηαζε ηερλεηνχ λπθηεξηλνχ 

θσηηζκνχ. Σα πνζνζηά κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηνπ αλεπηζχκεηνπ 

θσηφο ζηνλ νπξαλφ είλαη ηφζν εληππσζηαθά (θαη γίλνληαη αθφκε κεγαιχηεξα κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο adaptive lighting), ψζηε πξέπεη αλακθηζβήηεηα λα 

εμεηαζηεί ζνβαξά ε πηζαλφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ παιηψλ κνληέισλ κε ζχγρξνλα. 

Γεδνκέλνπ φηη νη ηχπνη ησλ ζπκβαηηθψλ θσηηζηηθψλ πνπ κειεηήζεθαλ αληηζηνηρνχλ 

θαη’ εθηίκεζε ζην 34% ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Διιάδα νδηθψλ θσηηζηηθψλ, είλαη 

επλφεην φηη ηα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξα αλ ε 

κειέηε επεθηαζεί θαη ζηνπο ηχπνπο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ππφινηπν 66% ησλ 

νδηθψλ θσηηζηηθψλ ηεο ρψξαο.  

Βέβαηα, φπσο ζε θάζε κεγάιεο θιίκαθαο ηερληθφ έξγν, γηα έλα ηέηνην εγρείξεκα 

απαηηείηαη πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ, ψζηε ηα νθέιε ηεο δξάζεο λα κελ ππεξθαιχπηνληαη απφ ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. ίγνπξα ην αξρηθφ θφζηνο αγνξάο ησλ λέσλ θσηηζηηθψλ θαη εγθαηάζηαζήο 

ηνπο – ζε κηα επνρή βαζηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο γηα ηε ρψξα -  είλαη ε παξάκεηξνο πνπ 

ζα ιεθζεί πξψηα ππφςε (παξφιν πνπ ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξα επηβαξπκέλεο απφ ηε 

θσηνξξχπαλζε πηζηεχνπκε φηη ηα νθέιε ηεο θαηαθπγήο ζε θσηηζηηθφ εμνπιηζκφ λέαο 

ηερλνινγίαο απνηεινχλ βάζηκε δηθαηνινγία γηα κηα ηέηνηα δαπάλε).  

Όπσο, φκσο, έγηλε θαλεξφ ζην 3ν θεθάιαην, νη ζπλέπεηεο ηεο θσηεηλήο ξχπαλζεο 

δελ αθνξνχλ κφλν ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, νχηε θπζηθά ηελ ηθαλφηεηά καο λα 
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δηαθξίλνπκε ηνλ έλαζηξν νπξαλφ. Σν είδνο ηνπ θσηφο πνπ παξάγνπλ νη ιακπηήξεο 

LED είλαη (πξνο ην παξφλ, ηνπιάρηζηνλ) πνιχ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ζην νπνίν κέρξη 

ηψξα θαηαθεχγακε γηα λα θσηίζνπκε ην πεξηβάιινλ καο, θαη δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ κε απξφβιεπην ηξφπν ηφζν ηε βηνινγία ηνπ αλζξψπνπ 

φζν θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, κε δηαηαξαρή ησλ πθηζηάκελσλ ηζνξξνπηψλ ρισξίδαο 

θαη παλίδαο. Γη’ απηφ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζθαηξηθά ε 

απνδνηηθφηεηα θαη επίδξαζε ηνπ νδηθνχ θσηηζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνπηθφ επίπεδν, 

θαη ε έκθαζε λα δίλεηαη ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ θσηφο, ψζηε απηά λα κελ 

ππεξβαίλνπλ ηα νξηζκέλα απφ ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο επίπεδα αζθαιείαο. Μφλν 

έηζη ζα εμηζνξξνπεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη αλάγθεο γηα πνηφηεηα δσήο γηα ηνπο 

πνιίηεο, ειάθξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη κείσζε ηεο αξλεηηθήο 

επίδξαζεο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  
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