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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
Το κτίριο, επονοµαζόµενο «Χατζόγλειο Σχολείο», βρίσκεται στον κεντρικό τοµέα του δήµου 

Κατερίνης σε δισγωνιαίο οικόπεδο. Εκτείνεται κατά την έννοια του ύψους σε 4 ορόφους και στο µισό περίπου 
της κάλυψης έχει χαµηλοτάβανο ηµιυπόγειο (εικ.1). 

Αρχικά κατασκευάσθηκε ως καπναποθήκη και οικία του Πόντιου καπνέµπορα Θεόδωρου 
Χατζόγλου. Το κτίριο σύµφωνα µε την ιστορική τεκµηρίωση κατασκευάσθηκε τµηµατικά µέχρι τον 2ο όροφο 
από το 1955 έως το 1968. Ο 3ος όροφος κατασκευάσθηκε µεταγενέστερα ως προσθήκη στο υφιστάµενο 
3όροφο κτίριο (εικ. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 1979 µετά τον θάνατο του Θ. Χατζόγλου το ακίνητο κληροδοτήθηκε στο Ελληνικό ∆ηµόσιο για να 
γίνει σχολείο που θα φέρει το όνοµα του δωρητή. 

Μέχρι το 1999 το κτίριο παρέµεινε αναξιοποίητο οπότε περιήλθε στην ιδιοκτησία της ΝΑ Πιερίας. 
Μετά τις απαραίτητες διαρρυθµίσεις στο κτίριο εγκαταστάθηκε το Κέντρο Λαϊκής Επιµόρφωσης Κατερίνης, το 
Κέντρο Νεότητας και Εργαστηρίων Θεάτρου και Κινηµατογράφου καθώς και τα ΚΑΠΗ της πόλης, 
αποτελώντας πλέον σηµείο αναφοράς για τους κατοίκους της Κατερίνης. 
 
2. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
 Το κτίριο αποτελείται από δύο  διακριτούς ανεξάρτητους φορείς µε τέσσερις υπέργειες στάθµες 
έκαστος. Συνδέονται µε αντισεισµικό αρµό µέσου πάχους 10 εκ. κάθετα στην οδό Εφέσου και σε συνολικό 
µήκος 12,3 µ. Και τα δύο κτίρια έχουν κατασκευαστικό κάναβο 4x4 και ενισχύθηκαν πρόσφατα στο ισόγειο, 
Α’ και Β’ όροφο. 

Το κτίριο Α’ (Ειρήνης και Εφέσου), αρχικά κατασκευάσθηκε µε φέρουσα περιµετρική  υπερµπατική 
οπτοπλινθοδοµή (πάχους 30εκ.) και εσωτερικά κάναβο 
οπλισµένου σκυροδέµατος (κολώνες, πλάκες, δοκάρια). Στην 
πρόσφατη ενίσχυση στην έσω παρειά των εξωτερικών τοίχων 
τοποθετήθηκαν  στα σηµεία συµβολής των δοκών δίδυµα 
µεταλλικά υποστυλώµατα (εικ.3). Τα εσωτερικά υποστυλώµατα 
από οπλισµένο σκυρόδεµα ενισχύθηκαν µε έγχυτους µανδύες.  

Το κτίριο Β’ (Εφέσου και Ανδριανουπόλεως) περιλαµβάνει 
και υπόγειο µε υπερυψωµένη την στάθµη του ισογείου κατά 90εκ. 
από την στάθµη του περιµετρικού πεζοδροµίου. Στην πρόσφατη 
αποκατάσταση ενισχύθηκαν τα περιµετρικά υποστυλώµατα µε 
περιµετρικούς έγχυτους µανδύες και τα περιµετρικά 
υποστυλώµατα επί της οδού Ανδριανουπόλεως µε έγχυτους 
µανδύες σχήµατος Π. Τα περιµετρικά υποστυλώµατα επί της οδού 
Εφέσου και τα του πλαϊνού τυφλού ορίου δεν ενισχύθηκαν. 

Και στα δύο κτίρια η επικάλυψη του Γ’ ορόφου γίνεται µε µεταλλικές δικλινείς στέγες αποτελούµενες 
από επί µέρους τριγωνικά δικτυώµατα µε διπλά γωνιακά  (γωνιές 50x50x5) σε διαφορετικά ύψη και µε 
διαφορετικές κλίσεις. Η µακροσκοπική εξέταση της µορφής και χωρικής οργάνωσης του φορέα της στέγης 

εικ.1: Γενική άποψη του κτιρίου από τη 
Νοτιοανατολική πλευρά 

εικ.2: Το Χατζόγλειο σχολείο πριν την προσθήκη του γ’ 
ορόφου 

εικ.3: Ενίσχυση των κτιρίων µε µεταλλικά 
υποστυλώµατα και δοκούς 
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δείχνει µειωµένη δυσκαµψία, έλλειψη ικανών εγκάρσιων συνδέσµων, µειωµένη ικανότητα των τεγίδων σε 
φορτία χιονιού και ανέµου καθώς και προβληµατικής στήριξης στα περιµετρικά φέροντα συµβατικά στοιχεία 
που δεν εξασφαλίζουν την διαφραγµατική λειτουργία στο επίπεδο της στέγης. Αυτά σε συνδυασµό µε την 
έλλειψη στεγάνωσης, θερµοµόνωσης, αλλά και προβληµατικής εξωτερικής µορφολογίας (έχει την όψη 
αυθαιρέτου) οδηγούν σε απαίτηση πλήρους ανασχεδιασµού του Γ’ ορόφου. 
 
2.1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  

Και για τα δύο κτίρια µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό δεν προκύπτουν αλλαγές στα κατακόρυφα 
φορτία καθόσον δεν αλλάζουν οι αρχικές χρήσεις και δεν αυξάνεται το κινητό φορτίο. Μόνο στον χώρο του 
αµφιθεάτρου στον Γ’ όροφο θα απαιτηθεί έλεγχος της στατικής επάρκειας της πλακός του δαπέδου µε κινητό 
φορτίο q = 7,5 KN/m2. Επίσης µερική δοµική τοπική επέµβαση απαιτείται στους κόµβους συµβολής και 
συνεργασίας των δοκών στο κτίριο Α’ µε τα δίδυµα µεταλλικά υποστυλώµατα στον περιµετρικό τοίχο που 
επέχει θέση µόρφωσης παραλαβής τέµνουσας και µάλιστα στην µία διεύθυνση και όχι ροπής.  

Στο κτίριο Β’ θα απαιτηθεί να ενισχυθούν µε έγχυτους µανδύες σχήµατος Π και τα υπόλοιπα 
υποστυλώµατα καθόσον θα κληθούν να παραλάβουν τα φορτία της νέας µεταλλικής στέγης. Η νέα στέγη θα 
µορφωθεί µε µεταλλικά γραµµικά πλαίσια αποτελούµενα από στύλους και ζυγώµατα. Η πλευρική ευστάθεια 
θα εξασφαλισθεί µε συνδέσµους τόσο στο επίπεδο των τεγίδων όσο και των κατακορύφων περιµετρικών 
στοιχείων. Τέλος για την αύξηση της δυσκαµψίας όλων των περιµετρικών τοιχοποιϊών τόσο στο κτίριο Α΄ 
όσο και στο κτίριο Β’ προτείνεται η κατασκευή νέου εσωτερικού οπλισµένου επιχρίσµατος πάχους 5εκ.            
 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Σκοπός για την επανένταξη του κτιρίου στην λειτουργία και τις δοµές της πόλης της Κατερίνης είναι ο 

µετασχηµατισµός του σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό, επιµορφωτικό και πολιτιστικό-κοινωνικό πολυχώρο.  
Στόχος της αναβάθµισης του κτιρίου είναι να φιλοξενήσει χρήσεις σχετικές µε την εκπαίδευση και την 

επιµόρφωση που θα προάγουν τον πολιτισµό, την παιδεία και την κοινωνική αλληλεγγύη, σύµφωνα και µε το 
καταστατικό της δωρεάς. 

Σύµφωνα µε το κτιριολογικό πρόγραµµα και το λειτουργικό διάγραµµα της αρχιτεκτονικής πρότασης 
προτείνονται τα εξής: 

Το κτίριο έχει τριµερή 
οργάνωση κατά την έννοια της 
οριζόντιας. Το κεντρικό τµήµα (εικ.4) 
καταλαµβάνει ο κατακόρυφος 
κόµβος επικοινωνιών, το κεντρικό 
κλιµακοστάσιο, δύο ανελκυστήρες, 
εσωτερικό αίθριο κατακόρυφης 
οπτικής επικοινωνίας των τεσσάρων 
επιπέδων, καθώς και µεταλλικές 
γέφυρες σύνδεσης και επικοινωνίας 
των επί µέρους λειτουργικών 
ενοτήτων. Το τµήµα αυτό του  
κτιρίου αποτελεί την καρδιά του 
συγκροτήµατος, το σηµείο 
σύνδεσης, επαφής και 
επικοινωνίας των διακριτών και 
κατά τα άλλα αυτόνοµων 
επιµέρους ενοτήτων. Πρόκειται 
κατ’ ουσία για τον δηµόσιο 

εσωτερικό χώρο του κτιρίου, µια δηµόσια πλατεία, που διευκολύνει την οργανωτική δοµή του 
συγκροτήµατος. Εκατέρωθεν του κεντρικού τµήµατος χωροθετούνται οι διακριτές λειτουργικές ενότητες, οι 
οποίες κατά όροφο έχουν ως εξής: (εικ.5) 

εικ.4: Η τριµερής οργάνωση του κτιρίου 
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Ισόγειο: Επί της κεντρικής οδού Ειρήνης χωροθετείται το 
Κέντρο Πληροφόρησης της ΠΕ Πιερίας, ούτως ώστε να 
είναι εύκολη και ανεµπόδιστη η πρόσβαση των πολιτών 
και των επισκεπτών της περιοχής. Επί της δευτερεύουσας 
οδού Εφέσου  χωροθετείται το ΚΑΠΗ ούτως ώστε να 
αποφεύγεται η κίνηση και ο θόρυβος της κεντρικής οδού. 
Προς τούτο και µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου επί της οδού Εφέσου κατασκευάζεται ράµπα 
ΑΜΕΑ, για την εξυπηρέτηση όλου του συγκροτήµατος. 
Α’ Όροφος: Στον α’ όροφο χωροθετείται το Κέντρο 
∆ιάγνωσης, ∆ιαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης, καθώς 
και τα γραφεία των σχολικών συµβούλων. Και σ’ αυτό το 
επίπεδο υπάρχει δυνατότητα πλήρους ανεξαρτησίας των 
δύο χωριστών λειτουργιών και πρόσβασης µέσω του 
κεντρικού κατακόρυφου κόµβου επικοινωνίας.             .                    
Β’ Όροφος: Στον Β’ όροφο χωροθετούνται οι υπηρεσίες 
της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε 
δύο ανεξάρτητες και αυτόνοµες λειτουργικά ενότητες, οι 
οποίες επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω του κεντρικού 
κατακόρυφου κόµβου επικοινωνίας του κτιρίου. 
Γ’ Όροφος: Ο Γ’ όροφος στεγάζει το αµφιθέατρο, το 
φουαγιέ, το κυλικείο και τους χώρους υποδοχής και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων (εκθέσεις, δεξιώσεις κλπ…) 
Για την µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της αίθουσας του 
αµφιθεάτρου κρίθηκε απαραίτητη η µεταφορά του 
υπάρχοντος κλιµακοστασίου κατά ένα κάναβο προς την 
οδό Ειρήνης. 

Το υφιστάµενο κλιµακοστάσιο πλάτους 1,20µ. και 
µε σφηνοειδείς βαθµίδες στο ισόγειο δεν πληροί τους κανονισµούς της πυρασφάλειας και ούτως ή άλλως 
πρέπει να κατεδαφισθεί και να ανασυνταχθεί πλήρως (απαιτούµενο πλάτος 1.60 - 1.80µ.). 

Το αµφιθέατρο τοποθετείται προς την οδό Ανδριανουπόλεως και αποτελεί  µία ανεξάρτητη δοµή, η 
οποία δεν έρχεται σε επαφή µε την επιστέγαση του κτιρίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης 
ακουστική αποµόνωση από τους θορύβους του περιβάλλοντος χώρου αλλά και τον ήχο της βροχής που 
είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός. Ο χώρος που δηµιουργείται µεταξύ της στέγασης και της στέγης χρησιµοποιείται 
για το πέρασµα των Η/Μ εγκαταστάσεων. Το αµφιθέατρο  είναι χωρητικότητας 171 ατόµων, διαθέτει τρεις 
εξόδους κινδύνου και ειδικό χώρο (booth)  για τους µεταφραστές, και τα συστήµατα ελέγχου, ήχου και 
φωτισµού. Σ’ ότι αφορά την ακουστική του αµφιθεάτρου, η αίθουσα µε το σχήµα της διαθέτει µια αρµονική 
ηχητική διάχυση από την σκηνή προς τους θεατές. H κατάλληλη επιλογή των υλικών στο εσωτερικό του 
αµφιθεάτρου µπορεί να εξασφαλίσει µία άνετη τιµή του χρόνου αντήχησης (0,9s για όγκο 675µ3), 
επιτρέποντας την διοργάνωση διαφορετικών εκδηλώσεων, όπως συνέδρια, προβολές, συναυλίες κλπ… 

Το αµφιθέατρο  συνδέεται µε τον κεντρικό χώρο εισόδου του κτιρίου µέσω του κατακόρυφου κόµβου 
επικοινωνίας και έχει την δυνατότητα εντελώς ανεξάρτητης χρήσης, χωρίς να εµποδίζει την λειτουργία των 
υπολοίπων υπηρεσιών που στεγάζονται σε αυτό. Το φουαγιέ του αµφιθεάτρου ανάλογα µε τις ανάγκες και 
τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό µπορεί να διευρύνεται και να συµπεριλαµβάνει και την παρακείµενη αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων (µέσω συστήµατος πτυσσόµενων υαλοστασίων). Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
εκτονώνεται στον επί της οδού Ειρήνης  υφιστάµενο ηµιυπαίθριο χώρο αυξάνοντας το εµβαδόν της και την 
φέρουσα ικανότητα, όταν φυσικά το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. 

Ο κεντρικός χώρος – φουαγιέ – αίθριο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων υποστηρίζεται από το 
κυλικείο και τους απαιτούµενους χώρους υγιεινής. Σε επαφή µε την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
χωροθετείται γραφείο και αποθηκευτικός χώρος υποστήριξης του συγκροτήµατος των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
  

εικ.5: Ο δηµόσιος εσωτερικός χώρος στο κεντρικό 
τµήµα του συγκροτήµατος 
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4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΨΕΥ∆ΟΡΟΦΕΣ – ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Εσωτερικά χωρίσµατα: (εικ.6) 

Τα εσωτερικά χωρίσµατα 
κατασκευάζονται από ξηρά δόµηση 
συνολικού πάχους 10 εκ, ήτοι: διπλή 
γυψοσανίδα (2x12,5)+5εκ. ορυκτοβάµβαξ. 
Στην πλειονότητά τους τοποθετούνται 
κάτω από τα δοκάρια της οροφής και 
έχουν την µορφή ντουλαπιού, το οποίο 
κλείνει στο ύψος του πρεκιού (2,10µ.) µε 
οροφή γυψοσανίδας. Επάνω από το 
πρέκι της πόρτας και κάτω από το δοκάρι 
τοποθετούνται γυάλινες ανοιγόµενες 
περσίδες, οι οποίες ευνοούν τον φυσικό 
εξαερισµό των χώρων του κτιρίου (όπως 
θα περιγραφεί αναλυτικά σε επόµενο 
κεφάλαιο). Επάνω από τα χωρίσµατα-
ντουλάπια τοποθετούνται σταθερά τζάµια 
πάχους 10 χιλ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται οπτική διαµπερότητα αλλά 
και λειτουργική ανεξαρτησία των χώρων 
του κτιριολογικού προγράµµατος. Η 
ανεξαρτησία των επί µέρους λειτουργικών 
ενοτήτων επιτυγχάνεται µε την 

τοποθέτηση διαφανών γυάλινων 
χωρισµάτων, τα οποία όµως επιτρέπουν 
την οπτική επαφή και την οπτική 

διαµπερότητα κυρίως από τον κεντρικό κατακόρυφο χώρο επικοινωνίας. Στην παλιά καπναποθήκη οι 
εργαζόµενοι και οι επισκέπτες συνεχίζουν να έχουν συνολική αντίληψη του ενιαίου χώρου του κτιρίου όπως 
αυτό λειτουργούσε πριν από περίπου µισό αιώνα. 

Βασικό πλεονέκτηµα των ελαφρών χωρισµάτων επί τελειωµένου δαπέδου είναι η δυνατότητα 
µελλοντικών µεταβολών που συχνά απαιτούνται ένεκα της αλλαγής των συνθηκών και των νέων 
λειτουργικών απαιτήσεων που παρουσιάζονται σε βάθος χρόνου. 
Ψευδοροφές: (εικ.7) 

Στο εσωτερικό των επιπέδων των 
ορόφων λόγω του µικρού σχετικά ύψους, 
της κρέµασης των δοκών, αλλά και της 
αρχικής βιοµηχανικής χρήσης του κτιρίου 
επιλέγεται να µην τοποθετηθούν 
ψευδοροφές. Οι ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις είναι εµφανείς, µε 
µελετηµένες χαράξεις, διατοµές, 
χρωµατισµούς και πλήρη συµβατότητα µε 
την αρχιτεκτονική και στατική διαχείριση 
του κτιρίου, και αναφορά στο βιοµηχανικό 
παρελθόν του κτιρίου. Πέραν της 
οικονοµίας κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, οι εµφανείς εγκαταστάσεις 
παρέχουν την δυνατότητα εύκολης 
συντήρησης και συνεχών  τεχνικών 
ελέγχων. 
 

εικ.6: Η διαµόρφωση των εσωτερικών χωρισµάτων 

εικ.7: Αποφυγή των ψευδοροφών µε µελετηµένη τοποθέτηση εµφανών 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
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Χώροι Υγιεινής: (εικ.8) 
Βασική επιλογή σ’ ότι αφορά την 

αρχιτεκτονική λύση είναι η δυνατότητα 
ανεξάρτητης και αυτόνοµης λειτουργίας 
των επί µέρους ενοτήτων του κτιρίου. Προς 
τούτο προβλέπονται δύο κατακόρυφες 
στήλες χώρων υγιεινής οι οποίες 
εξυπηρετούν ανεξάρτητα τις διαφορετικές 
λειτουργίες του συγκροτήµατος, χωρίς να 
εµπλέκονται µεταξύ τους. Η δυνατότητα 
µικρότερου ελεύθερου ύψους (2,20µ.) για 
τον χώρο που καταλαµβάνουν οι 
εγκαταστάσεις υγιεινής, µάς επιτρέπει την 
δηµιουργία ανεξάρτητων κουτιών (κτίριο 
µέσα στο κτίριο) τα οποία επιτρέπουν την 
πλήρη ανεξαρτησία τους από τα υπόλοιπα 
δοµικά στοιχεία του κτιρίου διευκολύνοντας 

την προοπτική και διαµπερότητα στο εσωτερικό του. 
Κατακόρυφοι Κόµβοι επικοινωνίας: 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο το κεντρικό υφιστάµενο κλιµακοστάσιο 
κατεδαφίζεται και ανακατασκευάζεται. Είναι αυτοφερόµενο από µεταλλική κατασκευή και εξυπηρετεί όλα τα 
επίπεδα από το υπόγειο έως τον Γ’ όροφο. Προφανώς έχει τις διαστάσεις που απαιτούνται από τον 
κανονισµό πυρασφάλειας (1,60-1,80µ.).  

Προτείνεται η κατασκευή δύο ανελκυστήρων επίσης αυτοφερόµενων, µε την ίδια λογική κατασκευής 
όπως του κλιµακοστασίου, οι οποίοι εξυπηρετούν το κτίριο από το υπόγειο έως τον Γ’ όροφο. Για την 
εξυπηρέτηση της οπτικής διαµπερότητας, τα τοιχώµατα και οι πόρτες των ανελκυστήρων κατασκευάζονται 
από διαφανείς υαλοπίνακες πάχους 10χιλ. σε µεταλλικό σκελετό από διατοµές µορφοσιδήρου. 

Το υφιστάµενο µεταλλικό κλιµακοστάσιο του ακαλύπτου χώρου παραµένει στην ίδια θέση, 
ανασυντάσσεται και ενισχύεται ούτως ώστε να παραλαµβάνει µε ασφάλεια τα απαιτούµενα φορτία και τον 
εξυπηρετούµενο πληθυσµό του κτιρίου που επιβάλλεται από τις χρήσεις που εντάσσονται σ’ αυτό. 
 
5. ΜΟΡΦΗ – ΣΧΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥ-ΝΕΟΥ 

Το ιστορικό κτίριο, κτισµένο στο κεντρικό τµήµα της Κατερίνης, δεν διαθέτει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά 
στοιχεία που να το κατατάσσουν στα κτίρια που χρήζουν διατήρησης. Η ιστορική του εξέλιξη στην πορεία του 
χρόνου και η συµβολή του στην οικονοµική, εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή της πόλης 
επιβάλλουν την προσεκτική αρχιτεκτονική και λειτουργική του διαχείριση ούτως ώστε να αποτελέσει σηµείο 
αναφοράς, σηµείο σύνδεσης της Κατερίνης µε το παρελθόν και τον τεχνικό της πολιτισµό. Η παλιά 
καπναποθήκη επιβάλλεται µε τον µεγάλο όγκο και εµβαδόν της στο ιδιαίτερα προνοµιακό δισγωνιαίο 
οικόπεδο. Έχει τετραµερή οργάνωση καθ’ ύψος, η οποία καθορίζεται από τις οριζόντιες προεξοχές-πατούρες 
των πλακών των ορόφων και συµµετρική οργάνωση των ανοιγµάτων. 

 
 Η όψη επί της οδού Ανδριανουπό-

λεως έχει αποδοµηθεί µετά την αποξήλωση 
των εξωτερικών τοιχοποιϊών για την 
ενίσχυση των  κατακόρυφων  φερόντων 
στοιχείων της συγκεκριµένης πλευράς, 
διατηρώντας µόνον τον φέροντα οργανισµό 
από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η µορφολογική 
πρόταση που αφορά στην νέα αρχιτεκτονική 
λύση συνοψίζεται ως εξής: ∆ιατήρηση της 
υπάρχουσας οργάνωσης στις όψεις επί των 
οδών Ειρήνης (εικ.9) και Εφέσου και µέχρι 
το ύψος του δευτέρου ορόφου, διατήρηση 

εικ.8: Κτίριο µέσα στο κτίριο. Τα «κουτιά» των χώρων υγιεινής 

εικ.9: Σκίτσο όψης οδού Ειρήνης (νότια) 
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τµήµατος του τοίχου επί της οδού  Εφέσου στον Γ’ όροφο και αποξήλωση όλων των υπολοίπων δοµικών 
στοιχείων που τον συνθέτουν. Ούτως η άλλως αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη η οποία δεν δένει 
µορφολογικά και κατασκευαστικά µε το υπόλοιπο κτιριακό συγκρότηµα. Η δοµική ανασύνταξη του Γ’ ορόφου 
µε την προσθήκη µεταλλικού φέροντος οργανισµού µεταφέρεται µε σαφήνεια και στις όψεις, όπου 

κυριαρχούν, σε αντίθεση µε το 
υπόλοιπο προϋφιστάµενο 
κτίριο, υαλοπίνακες και 
δεύτερη όψη - φίλτρο προστα-
σίας από τον δυσµενή προσα-
νατολισµό (κινητές µεταλλικές 
περσίδες) (εικ.10). 
Σηµαντική διαφοροποίηση 
γίνεται στην πρόταση επι-
κάλυψης του κτιρίου, όπου 
λαµβάνεται σοβαρά υπ’ όψη η 
νέα κτιριολογική και λειτου-
ργική οργάνωση και η σωστή 
εξυπηρέτηση των υποκεί-
µενων χώρων του Γ’ ορόφου 
(αµφιθέατρο, φουαγιέ, αίθου-
σα πολλαπλών χρήσεων). 
Βεβαίως διατηρούνται το 

εµβαδόν, ο όγκος, το µέγιστο ύψος και οι δεσµεύσεις που πηγάζουν από την εφαρµογή των διατάξεων του 
ιδεατού στερεού και στους τρεις δρόµους που περιβάλλουν το οικόπεδο. Η στέγη προτείνεται να γίνει από 
µεταλλικά ζευκτά µε επικάλυψη τιτανιούχο ψευδάργυρο (ZINK) µε την µέθοδο της διπλής αναδίπλωσης 
(χωρίς βίδες η καρφιά), και συντίθεται από κεκλιµένα επίπεδα ίδιας γεωµετρίας µε τα υφιστάµενα. 

Η ίδια λογική µορφολόγησης µε τον Γ’ όροφο εφαρµόζεται και στο τµήµα της όψης επί της οδού 
Εφέσου στο οποίο προβάλλεται το τµήµα του κατακόρυφου κόµβου επικοινωνίας-κλιµακοστάσιο. ∆ιαφανή 
υαλοστάσια και δεύτερη όψη-φίλτρο προστασίας, συνδέουν οπτικά και µορφολογικά τους δηµόσιους χώρους 
κίνησης µε τους χώρους πολιτιστικών και άλλων δραστηριοτήτων του Γ’ ορόφου. Η δράση στο εσωτερικό 
του κτιρίου µεταφέρεται µέσω των διαφανών υαλοστασίων της όψης προς το εξωτερικό περιβάλλον και τους 
δρόµους της πόλης. Το δηµόσιο κτίριο, ως οφείλει, ανοίγεται προς την πόλη και τους πολίτες που 
εξυπηρετεί. Στην όψη επί της οδού Αδριανουπόλεως  διατηρείται ο φέρων οργανισµός όπως ενισχύθηκε 
στην τελευταία στατική παρέµβαση και σε βάθος δύο περίπου µέτρων από την οικοδοµική γραµµή 

εµφανίζεται  ως επέκταση του τοίχου του 
αµφιθεάτρου στους τρεις υποκείµενους ορόφους 
δηµιουργώντας ηµιυπαίθριους χώρους στις 
αντίστοιχες λειτουργικές ενότητες (εικ.11). Στα 
σηµεία επί της οικοδοµικής γραµµής οι 
κατεδαφισµένοι τοίχοι αντικαθίστανται µε τζαµαρίες 
και δεύτερη όψη από κινητές µεταλλικές περσίδες, 
κατά το πρότυπο της όψης του Γ’ ορόφου και της 
όψης του κατακόρυφου κόµβου επικοινωνίας . 

Στόχος της επέµβασης είναι αφ’ ενός η 
διατήρηση των βασικών χαρακτηριστικών του 
υφιστάµενου  ως στοιχείων µνήµης και σύνδεσης µε 
το ιστορικό παρελθόν του κτιρίου και αφ’ ετέρου η 
ένταξη των νέων αρχιτεκτονικών χειρονοµιών µε 
τέτοιον τρόπο που θα σέβονται τα παλιά θα 
συνδιαλέγονται και θα συνυπάρχουν αρµονικά µαζί 
τους. Οι νέες κατασκευές στην όψη είναι απολύτως 
διακριτές σε ότι αφορά τα υλικά και την τεχνοτροπία 

εικ.10: Σκίτσο όψης οδού Εφέσου (ανατολική πλευρά) _ Σχέση παλιού-νέου  

εικ.11: Σκίτσο όψης οδού Ανδριανουπόλεως (βόρεια 
όψη) 
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και δείχνουν µε ξεκάθαρο τρόπο τον µεταγενέστερο τρόπο κατασκευής τους. Παλιό και νέο συνυπάρχουν 
χωρίς ηγεµονισµούς αποδεχόµενα την ανάγκη της συνύπαρξης και της συµβιωτικής αλληλεξάρτησης. Το 
τελικό αρχιτεκτονικό, λειτουργικό, δοµοστατικό, αισθητικό και µορφολογικό αποτέλεσµα οφείλει να δικαιώσει 
τις προσπάθειες της πόλης και των φορέων της προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός δηµόσιου 
κτιρίου-σηµείου αναφοράς για την πόλη της Κατερίνης και την ευρύτερη περιοχή της Πιερίας. 
 

6. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Είναι εξαιρετικά  σηµαντικό την ιδιαίτερα δύσκολη αυτή περίοδο για την ελληνική πραγµατικότητα τα 

δηµόσια κτίρια να λειτουργούν µε τις µικρότερες δυνατές καταναλώσεις ενέργειας στηριζόµενα σε 
βιοκλιµατικές µεθόδους και προσεγγίσεις που ευνοούνται και εξυπηρετούνται από την σωστή και 
εµπεριστατωµένη έρευνα των τοπικών κλιµατολογικών συνθηκών και των ειδικών απαιτήσεων των κτιρίων. 
Πολλές όµως φορές η βιοκλιµατική προσέγγιση γίνεται µε λανθασµένο τρόπο, είναι επιφανειακή και γίνεται 
εκ των υστέρων µε αµφίβολά έως µηδαµινά αποτελέσµατα. Ο στόχος του σχεδιασµού είναι να επιτευχθεί 
µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας του κτιρίου µε την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών και ταυτόχρονα 
διατήρηση των συνθηκών οπτικής και θερµικής άνεσης. Η σχεδιαστική φιλοσοφία εστιάζεται στον περιορισµό 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και των φορτίων αιχµής. Χαρακτηρίζεται από 
απλότητα, µε κυρίαρχη στρατηγική την επάρκεια σε φυσικό αερισµό. Λόγω της ανταγωνιστικής δράσης 
µεταξύ σκίασης και επίτευξης επαρκών επιπέδων φυσικού φωτισµού, η απόδοση του συνδυασµού σκίασης-
υαλοπίνακας θα πρέπει να ισοσκελίζει τον έλεγχο των ηλιακών κερδών ( η διείσδυση της ηλιακής 
ακτινοβολίας στο εσωτερικό του κτιρίου για θέρµανση) και ψύξη (η αύξηση των ηλιακών κερδών αυξάνει και 
τις ενεργειακές ανάγκες για ψύξη), επιτρέποντας ταυτόχρονα την όσο το δυνατόν αύξηση των επιπέδων 
φυσικού φωτισµού µε βάση τις προδιαγραφές για το είδος της χρήσης και τον εκάστοτε εσωτερικό χώρο. 
Προς τούτο προτείνονται τα εξής: (εικ.12) 

 

1. Μόνωση του εξωτερικού κελύφους και 
των ορόφων σύµφωνα µε τον νέο 
κανονισµό θερµοµόνωσης,  για την 
πλήρη θερµική και λειτουργική 
ανεξαρτησία των διαφορετικών  µεταξύ 
τους λειτουργικών ενοτήτων. 

2. ∆ηµιουργία εσωτερικού αιθρίου σ’ όλο 
το ύψος του κτιρίου, το οποίο 
λειτουργεί σαν καπνοδόχος απαγωγής 
του ζεστού αέρα κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες. 

3. ∆ηµιουργία φεγγιτών σε όλα τα 
εξωτερικά ανοίγµατα,  οι οποίοι 
ανοίγουν αυτόµατα κατά την διάρκεια 

της νύχτας επιτρέποντας τον δροσερό 
νυχτερινό αέρα να εισέλθει στο κτίριο 
και µε την δηµιουργούµενη υποπίεση 

µέσω του φαινοµένου της καπνοδόχου να οδηγήσει τον ζεστό αέρα που υπάρχει στο κτίριο (µέσω 
του εσωτερικού αιθρίου) στο υψηλότερο σηµείο της στέγης και µέσω αυτόµατων γυάλινων περσίδων 
διαφυγής να οδηγηθεί στο εξωτερικό περιβάλλον (εικ.12 - Λ2). Μεταξύ φεγγίτου και κουφώµατος 
τοποθετείται µεταλλικό ράφι φωτισµού το οποίο δρα µειωτικά στο ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας 
που εισέρχεται στο κτίριο (εικ.12 - Λ1). 

4. Οι ίδιοι φεγγίτες – γυάλινες περσίδες  κατασκευάζονται επάνω από τα πρέκια των εσωτερικών 
θυρών για την ανεµπόδιστη ροή του αέρα από όλους τους χώρους του κτιρίου (εικ.12 - Λ3). 

5. Όπου αυτό είναι εφικτό κατασκευάζονται διπλά ανοίγµατα για την  διευκόλυνση  της φυσικής ροής 
και του άνετου εξαερισµού των χώρων (εικ.13). 

 

εικ.12: Η βιοκλιµατική λειτουργία του συγκροτήµατος 
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6. Τα µεγάλα υαλοστάσια των όψεων 
προστατεύονται από δεύτερη όψη-
φίλτρο µε κινητές µεταλλικές περσίδες. 

7. Από το δίκτυο των οριζόντιων και 
κατακόρυφων υδρορροών συλλέγονται 
σε ειδική δεξαµενή νερού στο υπόγειο 
τα όµβρια ύδατα τα οποία 
χρησιµοποιούνται για τις βοηθητικές 
χρήσεις του κτιρίου. 

8. Τα υαλοστάσια των εξωτερικών 
ανοιγµάτων κατασκευάζονται από 
ειδικό γυαλί που εµφανίζει φασµατική 
επιλεκτικότητα µε σχετικά αυξηµένη 
τιµή ορατής διαπερατότητας και µικρή 

τιµή του συντελεστή ηλιακών κερδών . Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα  την προστασία  από την 
θάµβωση εµποδίζοντας να εισέλθει το 60% της ηλιακής ακτινοβολίας στο εσωτερικό του κτιρίου. 

9. Χρήση οικολογικών υλικών και πιστοποιηµένων χρωµάτων, για την βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου αλλά και υλικών περιορισµένων εκποµπών VOCs 

10. Υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών στοιχείων στα τµήµατα των κεκλιµένων επιπέδων 
της στέγης που έχουν κατάλληλο προσανατολισµό, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονοµία του 
κτιριακού συγκροτήµατος. 

7. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Η επιλογή των υλικών και των µεθόδων κατασκευής στηρίζεται στην βασική άποψη των   µελετητών περί 

διατήρησης και αναφοράς στην βιοµηχανική προϊστορία και το βιοµηχανικό ύφος της καπναποθήκης. 
Θεωρούµε ότι η αλλαγή χρήσης µπορεί να γίνει µε τρόπο που να υποµιµνήσκει την αρχική χρήση του 
κτιρίου. Βασικό χαρακτηριστικό των καπναποθηκών αποτελούσε η ενιαία οργάνωση του χώρου. Η νέα 
χρήση του κτιρίου προϋποθέτει την διαµερισµατοποίηση σε επιµέρους ενότητες για την σωστή εξυπηρέτηση 
του κτιριολογικού προγράµµατος. Στη νέα λειτουργική πρόταση επιλέγονται για µεν τις µεγάλες επί µέρους 
ενότητες διαφανείς τζαµαρίες, για δε τα επιµέρους χωρίσµατα ξηρά δόµηση, µέχρι το ύψος του πρεκιού 
(2,10µ.) και στη συνέχεια διαφανείς υαλοπίνακες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται οπτική διαµπερότητα 
στο χώρο και ταυτόχρονα λειτουργική ανεξαρτησία. Οι Η/Μ εγκαταστάσεις είναι εµφανείς, χωρίς την 
παρεµβολή ψευδοροφών, όπως στα περισσότερα βιοµηχανικά κτίρια. Βεβαίως οι χαράξεις, η γεωµετρία, οι 
χρωµατισµοί και οι οδεύσεις των δικτύων γίνονται σε πλήρη συνάφεια και αλληλεξάρτηση µε την 
αρχιτεκτονική και στατική επίλυση του κτιρίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ξεπερνιέται και το πρόβληµα των 
οδεύσεων των µεγάλων διατοµών αγωγών θέρµανσης-ψύξης και εξαερισµού των χώρων, έχοντας 
εξασφαλίσει ικανοποιητικό καθαρό ύψος γι’ αυτούς. Για τον κεντρικό κατακόρυφο κόµβο επικοινωνίας, που 
αποτελεί και την καρδιά του κτιρίου, ως δάπεδο προτείνεται πατητή τσιµεντοκονία και βαφή ανθεκτικό 
βιοµηχανικό δάπεδο σε χρώµα γκρι. Στις υπόλοιπες διακριτές λειτουργικές ενότητες, επί υποστρώµατος 
τσιµεντοκονίας προτείνεται οικολογικό  linoleum διαφορετικού χρωµατισµού για κάθε µία από αυτές. 

Τα εξωτερικά κουφώµατα προτείνονται από ανοδειωµένο αλουµίνιο σε γκρι µεταλλικό χρώµα, δίφυλλα 
επάλληλα συρόµενα και φεγγίτη στο επάνω µέρος που ανοίγει αυτόµατα. Οι εσωτερικές πόρτες των 
επιµέρους χώρων έχουν µεταλλική κάσσα και είναι κοινές πρεσσαριστές βαµµένες µε λαδοµπογιά σε 
κατάλληλους χρωµατισµούς. Όλα τα εσωτερικά διαχωριστικά επάνω από το ύψος του πρεκιού 
κατασκευάζονται από σταθερούς υαλοπίνακες πάχους 10χιλ. Η υπερύψωση του αµφιθεάτρου γίνεται µε 
µεταλλική κατασκευή η οποία πακτώνεται στο δάπεδο του Γ’ ορόφου (πλάκα οπλ. σκυροδέµατος). Το 
αµφιθέατρο, που αποτελεί κατ’ ουσία κτίριο µέσα στο κτίριο, κατασκευάζεται επίσης µε δευτερεύουσα 
µεταλλική κατασκευή από πλέγµα κοιλοδοκών (120x120x4), το οποίο εσωτερικά επενδύεται µε πλάκες 
ξύλινες ηχοαπορροφητικές και εξωτερικά αντίστοιχες ειδικών προδιαγραφών για εξωτερικούς χώρους (τύπου   
parklex). Εσωτερικά τοποθετείται ορυκτοβάµβακας πάχους 10εκ. για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής 
ηχοµόνωσης. Στην ανατολική πλευρά, επί της οδού Εφέσου, καθώς και σ’ όλο το ύψος του κατακόρυφου 
κόµβου επικοινωνίας τοποθετείται δεύτερη όψη- φίλτρο προστασίας από τον ήλιο.  Κατασκευάζεται από 
µεταλλικές περσίδες αλουµινίου κινητές µέσω συστήµατος BMS. 

εικ.13: Φυσικός εξαερισµός του συγκροτήµατος 
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8. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Στο κτίριο προβλέπονται όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις, οι οποίες θα προσδώσουν το αναγκαίο επίπεδο 

λειτουργικότητας και άνεσης για τους χρήστες. Θα είναι εµφανείς σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 
προηγούµενη παράγραφο. Σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας επιτυγχάνεται χάρη στην δηµιουργία ζωνών 
αυτονοµίας για τις επιµέρους λειτουργικές ενότητες όλων των βασικών Η/Μ  (κλιµατισµού, αερισµού, 
εξαερισµού και θέρµανσης).  
Κλιµατισµός-Θέρµανση: 

Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήµατος αντλιών θερµότητας τύπου µεταβλητού όγκου ψυκτικού 
ρευστού (VRV), αποτελούµενη από συστοιχία εξωτερικών µονάδων στον ακάλυπτο χώρο και εσωτερικών 
µονάδων τύπου οροφής για υποστήριξη δικτύου αεραγωγών. Οι µονάδες θα έχουν λειτουργία inverter τόσο 
στην θέρµανση όσο και στην ψύξη. 
Αερισµός-εξαερισµός: 

Θα υλοποιηθεί µέσω κεντρικής κλιµατιστικής µονάδας προκλιµατισµού του νωπού αέρα και δικτύων 
αεραγωγών προσαγωγής και απαγωγής, κυκλικής διατοµής, οι οποίοι οδεύουν ελεύθερα στο χώρο µε 
ανοδικά τµήµατα µέσω των αιθρίων του κεντρικού πυρήνα του κτιρίου. Τα προαναφερόµενα συστήµατα θα 
καλύπτουν τις ανάγκες των τριών πρώτων ορόφων του κτιρίου. Οι χώροι συνάθροισης κοινού του Γ’ ορόφου 
επιβάλλουν την χρήση ανεξάρτητου συστήµατος, της ίδιας τεχνολογίας (VRV), το οποίο θα εγκατασταθεί 
επάνω από την απόληξη του εξωτερικού µεταλλικού κλιµακοστασίου (προφανώς µετά από κατάλληλες 
τροποποιήσεις και ενισχύσεις που θα απαιτηθούν από την στατική µελέτη). Θα περιλαµβάνει καναλάτες 
µονάδες και δίκτυα αεραγωγών για την προσαγωγή του κλιµατιζόµενου αέρα στους επιµέρους χώρους, 
καθώς και εναλλάκτες VAM για τον αερισµό-εξαερισµό. 
Ενεργητική Πυροπροστασία: 

Περιλαµβάνει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις πυρανίχνευσης, µόνιµου υδροδοτικού δικτύου και 
αυτόµατης πυρόσβεσης που είναι απαραίτητες για την πυρασφάλεια του κτιρίου. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις 
πυρασφάλειας προτείνονται στο υπόγειο.  
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση: 

Θα περιλαµβάνει γενικό πίνακα και υποπίνακες ανά λειτουργική ενότητα για την ανεξάρτητη 
διαχείριση και έλεγχο των καταναλώσεων. Ο φωτισµός θα περιλαµβάνει φωτιστικά γραµµικού τύπου για τα 
γραφεία και βιοµηχανικού τύπου (καµπάνες) για τους διαδρόµους και τον κατακόρυφο πυρήνα κίνησης (όλα 
µε πρόβλεψη για λαµπτήρες LED). 
Υδραυλική εγκατάσταση-Αποχέτευση: 

Η τοποθέτηση των χώρων υγιεινής σε δύο κατακόρυφες στήλες κάνουν εξαιρετικά απλό το δίκτυο 
ύδρευσης και αποχέτευσης του κτιρίου. Η υδραυλική εγκατάσταση περιλαµβάνει δίκτυο πλαστικού 
πολυστρωµατικού σωλήνα που οδεύει κατακόρυφα µεταξύ των ορόφων, από το εσωτερικό των λουτρών, και 
διανέµει οριζόντια στις απαιτούµενες θέσεις των υγρών χώρων του κτιρίου. Εφόσον απαιτηθεί ζεστό νερό 
χρήσης θα γίνεται µέσω ηλιακών συλλεκτών στην στέγη του κτιρίου και εφεδρικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
λέβητας µε µπόιλερ στο υπόγειο του κτιρίου. Η αποχέτευση περιλαµβάνει κατακόρυφες στήλες (ενισχυµένο 
πλαστικό Φ100) που οδεύουν µέσα από τα λουτρά και µέσω της οροφής του υπογείου οδεύουν για σύνδεση 
προς το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. 

Τέλος στο κτίριο προβλέπεται σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης της ενέργειας (BMS) µε στόχο την 
παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων, την ενεργοποίηση των εγκαταστάσεων βάσει της ζήτησης 
και την ορθολογική χρήση της ενέργειας. 
 
9. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η αποκατάσταση και επανάχρηση της άλλοτε κραταιάς καπναποθήκης αποτελεί ένα στοίχηµα της 
πόλης της Κατερίνης που σχετίζεται µε την ανάγκη σύνδεσης µε το ιστορικό της παρελθόν. Ελάχιστα τα 
σηµάδια που την συνδέουν µε αυτό και αποτελεί στρατηγική της επιλογή η διατήρηση ενός όχι σ’ ότι αφορά 
την αρχιτεκτονική του ποιότητα ενδιαφέροντος κτιρίου, αλλά ενός κτιρίου που συνέβαλλε σηµαντικά στην 
οικονοµική, κοινωνική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή της Κατερίνης. Το κτίριο είναι παρόν σε τρεις 
διαφορετικές ιστορικές περιόδους και µε διαφορετικούς ρόλους σε κάθε µία από αυτές. Η κεντροβαρική του 
θέση, το µέγεθος του και το ειδικό ιστορικό του βάρος το κατατάσσουν στα σηµαντικά κτίρια για την περιοχή.  
Η πρότασή µας αποδέχεται την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής µνήµης  και διατηρεί τα στοιχεία του 
κτιρίου που το χαρακτηρίζουν (το µέγεθος, τον µεγάλο όγκο, την τετραµερή κατά την έννοια του ύψους 
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οργάνωση, καθώς και την ρυθµολογία των ανοιγµάτων). Παράλληλα, όµως, αποδέχεται και την ανάγκη 
βελτίωσης της κτιριολογικής οργάνωσης και δοµής ούτως ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στον νέο του ρόλο.       
Οι απαιτήσεις των νέων χρήσεων επιβάλλουν την πλήρη εναρµόνιση των υπαρχόντων και νέων κατασκευών 
στην σηµερινή νοµοθεσία σε ό,τι αφορά την στατική του επάρκεια, την πυρασφάλεια, την ανάγκη για 
βιοκλιµατική προσέγγιση µε στόχο την µείωση των καταναλώσεων ενέργειας, αλλά και την αισθητική και 
µορφολογική του αναβάθµιση ως δηµόσιου κτιρίου-σηµείου αναφοράς-σηµείου συνάντησης του 
παρελθόντος µε το παρόν και το µέλλον. Σηµείου σύνθεσης και συνύπαρξης του παλιού µε το νέο, σηµείου 
αποδοχής της ιστορικής διαστρωµάτωσης και των διαφορετικών περιόδων κατασκευής και λειτουργίας του 
κτιρίου. Παλιό και νέο συµβιώνουν χωρίς εγωισµούς και ηγεµονισµούς που τραυµατίζουν την υπόσταση και 
την νέα χρήση του κτιρίου. 
 
Η Κατερίνη κερδίζει το στοίχηµα µε την ιστορία της και τον πολιτισµό της. Η δόξα του παρελθόντος 
γίνεται το νέο σηµείο αναφοράς της κοινωνίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισµού. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Κάτοψη ισογείου 

Κάτοψη αποτύπωσης ισογείου 

Τοµή Β-Β’ 

Κάτοψη Α’ ορόφου 

Κάτοψη αποτύπωσης Α’ ορόφου 

Όψη οδού Ανδριανουπόλεως (βόρεια) 



 
 

Κάτοψη Β’ ορόφου 

Κάτοψη

Όψη οδού Ειρήνης



 
 

Κάτοψη Γ’ ορόφου 

Κάτοψη

Σκίτσα βιοκλιµατικού

Σκίτσο ψευδοροφών

εµφανών ηλεκτροµηχανολογικών



 
 

Εξωτερική τρισδιάστατη απεικόνιση οδού Εφέσσου 



 
 
 


