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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ‘ΧΑΤΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ’  

- Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 

 

     Αντικείμενο της παρούσας πρότασης είναι η αναδιαμόρφωση του τετραώροφου, γωνιακού κτίσματος, 

τοποθετημένου κεντρικά στην πόλη της Κατερίνης, στην συμβολή των οδών Ειρήνης και Εφέσου. 

Γνωστό ως «Χατζόγλειο Σχολείο», το κτίριο αυτό αποτελεί ορόσημο της νεώτερης τοπικής ιστορίας, καθώς 

συνδέεται δυναμικά με το πλήθος των εξελίξεων που σημειώθηκαν στο διάστημα του τελευταίου αιώνα, σε ότι 

αφορά την κοινωνία, την οικονομία και τον πολιτισμό αυτής της πόλης, διαμορφώνοντας τον σύγχρονο 

χαρακτήρα της.  

Με καταγωγή Καπναποθήκης, παραπέμπει άμεσα σε μια - όχι τόσο μακρινή - εποχή ακμής της Κατερίνης που 

χάρη στην παραγωγή και την εμπορία καπνού, γνώρισε την οικονομική άνθιση και συνάμα την κοινωνική 

πρόοδο και την πολιτισμική αναβάθμιση.  

Ακμή, παρακμή και εγκατάλειψη, διαδέχονται η μια την άλλη αφήνοντας το στίγμα τους στον χώρο του εν λόγω 

κτιρίου που στην διάρκεια του πρόσφατου παρελθόντος έχει δεχτεί πολλές μεταβολές και τροποποιήσεις τόσο 

στο κέλυφος όσο και στην λειτουργία του. Η τελική του μορφή είναι προϊόν διαδοχικών επεμβάσεων και 

επεκτάσεων - φάσεων που έχουν καταγραφεί στις ποικίλες χωρικές ποιότητες που ενσωματώνει.  

                      

     Κτίριο φορτωμένο με μνήμες, δεμένο με την σύγχρονη ιστορία της πόλης και της τοπικής κοινωνίας.  

Η κλίμακα του, η θέση που καταλαμβάνει στον χώρο, ο αυστηρός ρυθμός και το επιβλητικό ύφος του, το 

διαφοροποιούν από το υπόλοιπο αστικό περιβάλλον του και το καθιστούν ένα τοπόσημο της Κατερίνης, ένα 

κτίριο που διαθέτει τα προσόντα για να αναφέρεται και να προσφέρεται στο σύνολο της πόλης. 

 

     Στόχος της παρέμβασης μας είναι η αποκατάσταση του ιστορικού νοήματος και η ανάδειξη της ξεχωριστής 

ταυτότητας του ‘Χατζόγλειου Σχολείου’.   

Στα πλαίσια της Ανακαίνισης και Επανάχρησης του κτιρίου, η πρόταση μας επιδιώκει να διατηρήσει  και να 

εντείνει τα στοιχεία που το ανάγουν σε ορόσημο / τοπόσημο για την πόλη της Κατερίνης. Να εκμεταλλευτεί 

σχέσεις και ποιότητες που το κτίριο ήδη διαθέτει, καθιστώντας σαφή τον δημόσιο χαρακτήρα του, με σκοπό την 

δημιουργία ενός ζωντανού σημείου αναφοράς μέσα στον αστικό ιστό, ενός πόλου έλξης που θα προβάλλει την 

τοπική πολιτιστική κληρονομιά, επιτρέποντας επιλεκτικά την ανάδυση της μνήμης του παρελθόντος.  

     Συγχρόνως, η παρούσα πρόταση στοχεύει στην προσαρμογή του κτιρίου στις σημερινές συνθήκες και 

ανάγκες, μέσω της αισθητικής, λειτουργικής και ενεργειακής του αναβάθμισης.   

Σκοπός της είναι να προσφέρει στην πόλη ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού, ανοιχτό στην κοινωνία και φιλικό 

προς τον πολίτη και το περιβάλλον. Ένα κτίριο αισθητικά άρτιο, λειτουργικά οργανωμένο και συνάμα στέρεο, 

ανθεκτικό και οικονομικό που όχι μόνο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον της πόλης, αλλά το βελτιώνει, το κοσμεί 

και το αναβαθμίζει, παράγοντας το ίδιο ενέργεια.  

     Σήμερα, ο χώρος του ‘Χατζόγλειου Σχολείου’ καλείται να φιλοξενήσει νέες χρήσεις, συνυφασμένες με την 

εκπαίδευση, την επιμόρφωση, την ενημέρωση και τον πολιτισμό. Να μετατραπεί σε ένα κοινωνικό - πολιτιστικό 
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πολυχώρο, προάγοντας δραστηριότητες που αφορούν την αναψυχή και την επαφή διαφορετικών κοινωνικών 

και ηλικιακών ομάδων. 

   Συγκεκριμένα, οι λειτουργικές ενότητες που οφείλει να στεγάσει στα τέσσερα βασικά του επίπεδα  - συνολικού 

εμβαδού 2.767 τμ - είναι οι εξής:  

- Ισόγειο:  

Α.  Κέντρο Πληροφόρησης της Π.Ε. Πιερίας με μικρή αίθουσα διαλέξεων και προβολών  

Β.  ΚΑΠΗ 

- 1ος όροφος:  

       Γ.  ΚΕ∆∆Υ - Κέντρο ∆ιάγνωσης ∆ιαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης  

∆.  Γραφεία Σχολικών Συμβούλων 

- 2ος  όροφος:  

Ε.Α’  Γραφειακοί χώροι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ε.Β’  Γραφειακοί χώροι ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

- 3ος  όροφος:  

Ζ.  Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων , σε συνδυασμό με Χώρο Υποδοχής - Φουαγιέ (που θα   

     περιλάβει υπηρεσίες όπως γραμματειακή υποστήριξη ενώ θα μπορεί να λειτουργεί  

     παράλληλα ως εκθεσιακός χώρος) και Κυλικείο  

     Η ένταξη των ανωτέρω χρήσεων στο κτίριο, οι οποίες συνιστούν σαφώς διακριτές - αυτόνομες  Χωρικές 

Ενότητες, στα πλαίσια μιας ενιαίας αντιμετώπισης της σύνθεσης. Η προσπάθεια διατήρησης της συνοχής και 

του ρυθμού του χώρου και των επιφανειών του (τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών) συνδυάζεται με 

την επιδίωξη χωρικής απόδοσης του ιδιαίτερου ύφους που αντιστοιχεί σε κάθε νέα λειτουργία που πρόκειται να 

ενταχθεί στο κτίριο.  

     Εξωτερική δομή 

     Το σύνολο του κτιρίου δομείται εξωτερικά με βάση αυτή την διάκριση των χωρικών ενοτήτων.  

∆ιακριτά κατακόρυφα επίπεδα αντιστοιχούν σε διακριτά λειτουργικά επίπεδα, οι διαφορετικοί χαρακτήρες των 

οποίων αντικατοπτρίζονται στις ρυθμικές υποχωρήσεις και τις προεξοχές των τελικών επιφανειών των όψεων 

και τονίζονται με επιπλέον διαφοροποιήσεις των χρωμάτων και των υλικών των ορόφων - σε συνδυασμό 

μάλιστα με την τοποθέτηση πρόσθετων μεταλλικών στοιχείων (όπως τα σκίαστρα και οι περσίδες).  

   Η όψη του ισογείου, υποχωρεί. Συγκεκριμένα, στην νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου, οπισθοχωρεί έντονα, 

πίσω από την οικοδομική γραμμή, διευρύνοντας το πεζοδρόμιο, ‘ανοίγοντας’ το κτίριο στον αστικό ιστό και 

επιτρέποντας στην πόλη να εισχωρήσει σ’ αυτό.  

Ο τοίχος της όψης καμπυλώνει (στην γωνία Ειρήνης και Εφέσου) για να υποδεχτεί τον περιπατητή, να τον 

κατευθύνει ομαλά στην στοά που δημιουργείται (επί της οδού Εφέσου) και μέσω της εκεί εγκατεστημένης 

ξύλινης ράμπας να τον οδηγήσει στην κεντρική είσοδο του κτιρίου.  

Η υποχώρηση του ισογείου εντείνεται με την προεξοχή του ορόφου και ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την 

διεύρυνση και επέκταση του (ήδη υφιστάμενου στην νοτιοανατολική γωνία του κτιρίου) μπαλκονιού που 

εξελίσσεται σε σκίαστρο για την προστασία των κουφωμάτων των γραφείων από το ηλιακό φως.  

            
Παράγεται έτσι μια μορφή που έχει σχέση με την παράδοση - ένα στοιχείο που παραπέμπει στο ‘σαχνισί’ - κατ 

εξοχήν χαρακτηριστικό της βορειοελλαδίτικης αρχιτεκτονικής. 
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Πέρα από την αρχιτεκτονική απόδοση των διαφοροποιήσεων των λειτουργικών ενοτήτων και τον τρόπο 

συνδιαλλαγής του κτιρίου με το περιβάλλον της πόλης, η επιλογή της υποχώρησης του ισογείου έναντι της 

προεξοχής του ορόφου συνδέεται δομικά με την απαίτηση βιοκλιματικής διαχείρισης του κτιρίου. Το πάχος της 

θερμομόνωσης (που στην περίπτωση του συγκεκριμένου κτιρίου προσδιορίζεται σε ~15εκ.) είναι το στοιχείο 

που καθορίζει το πλάτος της προεξοχής της τελικής επιφάνειας του ορόφου από το αρχικό του περίγραμμα. 

   Η τελική εμφάνιση του συνόλου των όψεων παρουσιάζει Υποχώρηση του ισογείου (που αντιστοιχεί στους 

χώρους του Κέντρου Πληροφόρησης και του ΚΑΠΗ), Προεξοχή των ενοποιημένων ορόφων 1ου και  2ου (που 

αντιστοιχούν στους γραφειακούς χώρους) και Επαναφορά του κτιρίου στο αρχικό του περίγραμμα στον 3ο 

όροφο (που αντιστοιχεί στην αμφιθεατρική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και τους συνοδευτικούς της χώρους 

υποδοχής και κυλικείου) – πάντα σε συνάρτηση με τον τύπο θερμομόνωσης (εσωτερικής ή εξωτερικής) που 

επιλέγεται για κάθε όροφο.  

    Η στέγη του κτιρίου εγκιβωτίζεται, χωρίς να υποστεί καμία αλλοίωση του περιγράμματος της.  

Το ήδη διαμορφωμένο στηθαίο που εμφανίζεται στην βεράντα του 3ου ορόφου, προεκτείνεται και στις άλλες 

πλευρές του κτιρίου, προκειμένου να αποκτήσουν οι όψεις ενιαίο ύψος και να επιτευχθεί ο αισθητικός 

εναρμονισμός του συνόλου.  

Προσπελάσεις, κοινόχρηστοι χώροι και AMEA    

     Η ρύθμιση των προσβάσεων είναι ακόλουθη με τον στόχο διεύρυνσης και σύσφιξης των δεσμών του κτιρίου 

με την πόλη. Στις υφιστάμενες εισόδους που διατηρούνται (άλλοτε ακριβώς και άλλοτε με μικρή απόκλιση) στις 

θέσεις τους, προστίθεται μια νέα είσοδος επί της οδού Εφέσου, που αναλαμβάνει τον ρόλο της κύριας 

πρόσβασης στο κτίριο. Ο σχεδιασμός της πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανάγκες των ατόμων με 

κινητικά προβλήματα - μέριμνα που επιδιώκει την διακριτικότητα, αποφεύγοντας τον διαχωρισμό αυτών των 

ατόμων από το υπόλοιπο κοινό.  

Η είσοδος βρίσκεται σε άμεση επαφή με την ήδη αναφερθείσα ράμπα που ξεκινά από το πεζοδρόμιο της οδού 

Ειρήνης. Με Κλίση ~6% και μήκος ~12.00μ., με τον κατάλληλο χειρολισθήρα και στρωμένη με deck, η ράμπα 

αυτή, καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές για τις προσβάσεις των ΑΜΕΑ. Γεφυρώνει την υψομετρική διαφορά 

των 75εκ. του ισογείου, επιτρέποντας την άνοδο στο πλατύσκαλο της εισόδου που ταυτίζεται με το ψηλότερο, 

κύριο επίπεδο του κτιριακού χώρου.  

     Η νέα είσοδος διαμορφώνεται πάνω στον αρμό του κτιρίου (εκεί που συνδέονται τα δυο παλιότερα βασικά 

του τμήματα*) δημιουργώντας σημείο αναφοράς και ανάκλησης της μνήμης του παρελθόντος, όντας 

αφιερωμένη στο καπνοπαραγωγό ιστορικό της την πόλης.  

Στην οπτική φυγή της ράμπας, στον εξωτερικό τοίχο δεξιά της πόρτας, υπάρχει φωτεινή επιφάνεια για την 

προβολή εικόνων που συνδέονται με το παρελθόν της πόλης, του κτιρίου αλλά και με την καλλιέργεια και την 

συλλογή του καπνού. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον τοίχο απέναντι από το άνοιγμα της πόρτας, στο εσωτερικό 

του κτιρίου. Στο δάπεδο του διαδρόμου διαμορφώνονται προθήκες (με βάθος ~45εκ. - κάτι που ευνοείται από 

την υπάρχουσα υψομετρική διαφορά), φωτισμένες και καλυμμένες με γυαλί, εντός των οποίων παρουσιάζονται 

εικαστικά γεγονότα, χρησιμοποιώντας ως πρώτη υλη τον καπνό.  

   Στην συνέχεια του χώρου, δεξιά του εν λόγω διαδρόμου - στην πορεία προς τους ανελκυστήρες και το 

κλιμακοστάσιο - διαμορφώνεται αίθουσα υποδοχής που κατά κάποιο τρόπο προεκτείνει το Κέντρο 

Πληροφόρησης, ενώ διευρύνει την περιοχή πρόσβασης στις κατακόρυφες κινήσεις. Χώρος μοναδικός, για να 

προσφερθεί στο κοινό της πόλης χωρίς περιορισμούς, όπου μπορούν επίσης να φιλοξενούνται εκθέσεις με 

περιεχόμενο σχετικό με την ιστορία της πόλης, την φύση και τα προϊόντα της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση 

στον καπνό. Το δάπεδο του, στρωμένο με deck, επεκτείνεται στο ύπαιθρο ενώ οι τοίχοι του επενδύονται με 

υλικό που αποδίδει την υφή του μπετόν και της σκουριάς, παραπέμποντας έτσι στο πάλαι ποτέ ‘βιομηχανικό’ 

παρελθόν του κτιρίου.  

Ο χώρος του ρέει προς την εσωτερική Αυλή του κτιρίου με την οποία τείνει να ενοποιηθεί.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, ο Υπαίθριος Χώρος αποκτά νέα πολιτιστική - κοινωνική υπόσταση, καθώς συνδέεται 

οργανικά με τις χρήσεις που τον περιβάλλουν. ∆ιαμορφώνεται σε ενιαίο επίπεδο για να επιτρέψει την άνετη 

πρόσβαση του κοινού (συμπεριλαμβανομένου του ΑΜΕΑ), ενώ η μεταλλική σκάλα διαφυγής μετατοπίζεται, 

υποχωρώντας λίγο προς την μεσοτοιχία, για να ελευθερώσει τον χώρο και να διευκολύνει την επικοινωνία των 

λειτουργικών ενοτήτων. Η αυλή εμπλουτίζεται με φυτά, νερό  και καθιστικά πεζούλια. Ένα μεγάλο φυλλοβόλο 
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δέντρο καταλαμβάνει το κέντρο της (για λογούς βελτίωσης του μικροκλίματος). Μετατρέπεται έτσι σε ένα χώρο 

με ταυτότητα – δροσερό, ελκυστικό και οικειοποιήσιμο, δεμένο με την συνολική λειτουργία του κτιρίου.               

     Ως προς τις κατακόρυφες κινήσεις: το υπάρχον κλιμακοστάσιο διατηρείται τροποποιούμενο ελαφρώς, μέσω 

προσθήκης υλικού, για να προσαρμοστεί στις νέες στάθμες του κτιρίου. Προτείνεται  η αλλαγή κατεύθυνσης 

και η διαμόρφωση με μεταλλική κατασκευή του τμήματος της σκάλας που συνδέει τον 2ο με τον 3ο 

όροφο, ώστε να επιτρέψει την διεύρυνση  του χώρου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, στην 

τελευταία στάθμη του κτιρίου. Στην ίδια λογική, οι δυο Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται στο κτίριο, 

τοποθετούνται ακριβώς απέναντι από το υπάρχον φρεάτιο, ούτως ώστε να μπορούν να αποκτήσουν διπλή όψη 

που θα χρησιμέψει στον 3ο όροφο προκειμένου να απελευθερωθεί χώρος  στην πλευρά της αμφιθεατρικής 

αίθουσας. Τόσο το μέγεθος των ανελκυστήρων όσο και ο χώρος που τους περιβάλλει καλύπτουν πλήρως τις 

προδιαγραφές για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ. 

     Σε κάθε όροφο, δημιουργείται διευρυμένος κοινόχρηστος χώρος υποδοχής του κοινού που μέσω 

ημιυπαίθριου, συνδέεται με το εσωτερικό ύπαιθρο του κτιρίου και με την σκάλα διαφυγής.   

Σε κάθε όροφο επίσης, υπάρχει ένα W.C.ΑΜΕΑ, στο οποίο η πρόσβαση γίνεται  εύκολα και συγχρόνως 

διακριτικά, μέσω του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής.   

        

      Εσωτερικός σχεδιασμός 

     Πέρα από τις επιλογές χωροθέτησης των βασικών κοινόχρηστων λειτουργιών, η παρούσα αρχιτεκτονική 

μελέτη επιδιώκει την εισαγωγή ενός νέος τρόπου ανάγνωσης του συγκεκριμένου κτιριακού χώρου, ειδικότερα 

όσον αφορά τον εσωτερικό του σχεδιασμό.  

 Μέσω της διαχείρισης της γεωμετρίας της καμπύλης επιχειρεί να αντιπαρέλθει την δεσμευτικότητα που έχει 

επιβληθεί σ’ αυτό τον χώρο, μετά την πρόσφατη στατική ενίσχυση που έχει δεχτεί. Καμπύλες επιφάνειες 

ελίσσονται ανάμεσα στα ογκώδη υποστυλώματα δημιουργώντας μαζί τους μια αντίστιξη - σε μια προσπάθεια 

άρσης των περιορισμών και αναίρεσης του κυρίαρχου (άχαρου) ρυθμού που υποβάλλει η πυκνή και βαριά 

παράταξη των κολονών - για να δώσουν διέξοδο σε μιαν ανάγκη απελευθέρωσης του χώρου. 

Ο σχεδιασμός των καμπυλών συναρτάται με έναν επανακαθορισμό των αξόνων και του κανάβου του κτιρίου , 

ακόλουθα με την επισήμανση  βασικών σημείων και κατευθύνσεων του χώρου του. Συνδέεται με το είδος της 

εκάστοτε ζητούμενης χρήσης (και των δεσμεύσεων που αυτή συνεπάγεται) και εφαρμόζεται όπου αυτό είναι 

εφικτό. Η εισαγωγή της ‘καμπύλης’, σε συνδυασμό με μια επιλεκτική ιεράρχηση όσον αφορά την διαχείριση των 

υποστυλωμάτων, αποσκοπεί στον εμπλουτισμό του χώρου με αισθητικές ποιότητες, προσδίδοντας του 

ροϊκότητα, ευκαμψία, ευελιξία. Προσφέρεται για την δημιουργία εικαστικών γεγονότων, ακόμα και στους 

γραφειακούς ορόφους, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στην ορθότερη λειτουργική οργάνωση των χωρικών 

ενοτήτων, προσδιορίζοντας και αποσαφηνίζοντας τα όρια των κινήσεων και αποκαθιστώντας την επιθυμητή 

καθαρότητα των περιγραμμάτων.  

Συγχρόνως, οι κολώνες προσαρμόζονται σε μια νέα δομή. Επενδύονται και αναδεικνύονται ή αποκρύπτονται 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της σύνθεσης κάθε χώρου. Τα μεταλλικά υποστυλώματα του νότιου τμήματος του 

κτιρίου εντάσσονται στο πάχος των τοίχων, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση αποθηκευτικών χώρων η shaft 

για την διέλευση των σωληνώσεων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.       

 

     Αναλυτική περιγραφή του κτιριολογικού προγράμματος 

Η διαμόρφωση κάθε χωρικής ενότητας που εγκαθίσταται στο κτίριο προϋποθέτει διαφορετική διαχείριση.  

Σύμφωνα με την έρευνα που προηγήθηκε για κάθε είδος εντασσόμενης λειτουργίας, το αναλυτικό κτιριολογικό 

πρόγραμμα ανά όροφο, διαμορφώνεται ως εξής:  
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 Ισόγειο 

     Α.    Το Κέντρο Πληροφόρησης είναι η χωρική ενότητα που αποτελεί δυνάμει πόλο έλξης και σημείο 

αναφοράς στην πολιτιστική κληρονομιά.  

Το είδος των πληροφοριών που θα παρέχει αφορούν την ιστορία και τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης καθώς 

και τον τουρισμό, τους αρχαιολογικούς χώρους, την φύση και τα προϊόντα της ευρύτερης περιοχής της Πιερίας.         

 Ισόγειο  

Α.      ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Α.1          ΧΩΡΟΣ  ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

Α.2          ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Α.3          ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ 

 

 

Β.      ΚΑΠΗ 

Β.1          ΧΩΡΟΣ  ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  

Β.2          ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 

Β.3          ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΟΥ - ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

Β.4          ΚΟΥΖΙΝΑ 

Β.5          ΧΩΡΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 1ος όροφος  

Γ.        Κ.Ε.∆.∆.Υ. 

Γ.1           ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Γ.2           ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ 

Γ.3           ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Γ.4           ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

Γ.5           ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 

Γ.6           ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ 

Γ.7           ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 

∆.       ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

∆.1           ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ   

                 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

∆.2           ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ   

                 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 2ος όροφος  

Ε.Α'      ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Ε.Α'.1        ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ε.Α'.2.1     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ε.Α'.2.2     ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ε.Α'.2.3     ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Ε.Α'.2.4     MY SCHOOL 

Ε.Α'.2.5     ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Ε.Α'.2.6     ΑΠΟΡΡΗΤΑ-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 

Ε.Α'.3.1     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ε.Α'.3.2     ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ε.Α'.4        Π.Υ.Σ.Π.Ε. 

Ε.Α'.5        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

Ε.Α'.6        ΣΧΟΛΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ε.Α'.7        ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 Ε.Β'        ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ    

                ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 Ε.Β'.1        ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 Ε.Β'.2        ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 Ε.Β'.3        ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 Ε.Β'.4        ∆ΑΠΑΝΕΣ 

 Ε.Β'.5        ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

 Ε.Β'.6        ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 

 Ε.Β'.7        Π.Υ.Σ.∆.Ε. 

 Ε.Β'.8.1     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Ε.Β'.8.2     ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ε.Β'.8.3     Α∆ΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Ε.Β'.8.4     Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 Ε.Β'.8.5     ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Ε.Β'.9.1     ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ   

                   ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Ε.Β'.9.2     ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 Ε.Β'.10      ΟΜΑ∆Α ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 3ος όροφος  

 Ζ.            ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ   ΧΡΗΣΕΩΝ  

 Η.            ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ  

 Η.1            ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 Ζ.2            ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 

 Ζ.3            ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 Ζ.4            ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Ζ.5            ΚΥΛΙΚΕΙΟ   
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Σκόπιμα χωροθετείται στην νοτιοανατολική πλευρά του ισογείου, ώστε να εκμεταλλευτεί την δυνατότητα 

εύκολης πρόσβασης από το επίπεδο του δρόμου (μέσω της εισόδου από την οδό Ειρήνης) ενώ συγχρόνως η 

επικοινωνία του με την κεντρική είσοδο του κτιρίου είναι άμεση. Αναδεικνύεται έτσι, ως ενοποιητικό στοιχείο 

ανάμεσα στο κτίριο και την πόλη - γίνεται ένας τόπος συνάντησης. Είναι ο χώρος που επιτρέπει τον μέγιστο 

βαθμό ελευθερίας ως προς την διαχείριση του (καθώς οι κτιριολογικές δεσμεύσεις που του αναλογούν είναι 

περιορισμένες)    

∆ιαμορφώνεται σε δυο επίπεδα που ενοποιούνται με παρεμβαλλόμενες καμπύλες κερκίδες - που συνδυάζονται 

με τις κυλινδρικές κολώνες σε ενιαία σύνθεση.  

Περιλαμβάνει χώρο υποδοχής, ανοιχτό γραφειακό χώρο, γκισέ για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και info 

point με υπολογιστές, ενώ διαθέτει πάγκους και βιβλιοθήκες με πληροφοριακό υλικό. Ουσιαστικά αποτελεί ένα 

χώρο κίνησης γεμάτο ενδιαφέρον. Κίνηση που προσδιορίζεται από τον μεγάλο καμπύλο τοίχο που συναρτάται 

από περιστρεφόμενα ηχοαπορροφητικά πετάσματα – διαμορφώνοντας το ευέλικτο όριο της Αίθουσας 

Προβολών και ∆ιαλέξεων. Η αίθουσα αυτή (δυναμικότητας ~50 ατόμων) είναι δυνατόν να ανοίγει και να 

ενοποιείται με τον κύριο χώρο, μεγεθύνοντας τον ή να απομονώνεται - ενώ παράλληλα διαθέτει αυτονομία, με 

την δική της είσοδο (από τον διάδρομο της κύριας εισόδου), ώστε να μπορεί να προσφέρεται για εκδηλώσεις 

ανεξάρτητα από την λειτουργία του κέντρου πληροφόρησης. Ο χώρος της εκτονώνεται προς την Αυλή του 

κτιρίου που διαμορφώνεται κατάλληλα γι’ αυτό το σκοπό (με καθιστικά και φυτά).  

Συνολικά, το Κέντρο Πληροφόρησης τείνει να προεκταθεί προς τους κοινόχρηστους χώρους και να 

οικειοποιηθεί τον χώρο υποδοχής του κτιρίου, ως εκθεσιακό κέντρο που αφορά τα δικά του πολιτιστικά 

ενδιαφέροντα. Ακόμη, εκμεταλλεύεται τον απομονωμένο χώρο πρόσβασης στο υπόγειο και τις Η/Μ 

εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας τον ως αποθήκη.  

     Β.    Το ΚΑΠΗ χωροθετείται στην βορειοανατολική πλευρά του ισογείου και είναι προσβάσιμο τόσο από τον 

εσωτερικό χώρο του κτιρίου όσο και από την οδό Ανδριανουπόλεως.  

Ένας χώρος εξωστρεφής και συνάμα οικείος, σπιτικός, ζεστός - στρωμένος χαρακτηριστικά με ξύλινο δάπεδο. 

Πέρα από χώρους αναψυχής, κρίθηκε αναγκαίο να περιληφθούν στο κτιριολογικό του πρόγραμμα τα εξής: 

Χώρος υποδοχής, την ευθύνη του οποίου θα έχει η κοινωνική λειτουργός ( υπεύθυνη για την εγγραφή μελών 

και την οργάνωση διαφορετικών δραστηριοτήτων κατά ομάδες, γραφείο προέδρου, γραφείο ιατρού - που 

μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά και από φυσιοθεραπευτή, Χώρος ∆ημιουργικής απασχόλησης - 

εξοπλισμένος πιθανόν με ραπτομηχανές ή σύνεργα ζωγραφικής ή ότι άλλο κριθεί επιθυμητό για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων εκ μέρους των μελών του ΚΑΠΗ. Θα περιλαμβάνει επίσης, Κυλικείο με Κουζίνα - την ευθύνη 

του οποίου θα έχει η οικιακή βοηθός. Στην συνέχεια του κυλικείου θα διαμορφωθεί χώρος τύπου καφενείου με 

δυνατότητα εξόδου στην αυλή του κτιρίου και επικοινωνίας μέσω αυτής, με την αίθουσα προβολών και 

διαλέξεων.   

Πέρα από τις ανωτέρω χρήσεις - που διατάσσονται περιμετρικά (προς την βορειοδυτική πλευρά) είναι 

σημαντική η διαχείριση του κεντρικού ανοικτού χώρου του ΚΑΠΗ. Αφορά στοιχεία που του προσδίδουν ευελιξία 

και μετατρεπτικότητα. Μια μεγάλη βιβλιοθήκη, με ρόλο κινητού χωρίσματος, συντιθέμενη από καμπύλα στοιχεία 

με ράφια - που εφαρμόζουν μεταξύ τους με μαγνήτες - εγκαθίσταται εδώ. Η ευελιξία αυτού του αντικειμένου 

έγκειται στο γεγονός τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται εφαρμόζουν και συνάπτονται σε κάθε περίπτωση - 

είτε ληφθούν ως κυρτά είτε ως κοίλα. Έτσι το χώρισμα αυτό μπορεί να αλλάζει μορφές, να γίνεται τοξωτό ή 

κυματιστό και επίσης να μεγαλώνει ή να μικραίνει, να αποκτά ενδιάμεσα περάσματα - να ελίσσεται στο χώρο 

τροποποιώντας τον και προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε ανάγκες.   

   Στην ανατολική πλευρά δημιουργούνται αναπαυτικά καθιστικά με θέα προς το δρόμο, ενώ στο βόρειο-

ανατολικό άκρο διαμορφώνεται ημιυπαίθριος χώρος που ανοίγει το ΚΑΠΗ προς τα έξω και του επιτρέπει να 

συνδιαλέγεται με την γειτονιά.  
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 1ος όροφος 

     Γ.    Το ΚΕ∆∆Υ καταλαμβάνει χώρο και στα δυο αυτόνομα τμήματα που εντάσσονται στον 1ο όροφο.  

Οι εργαζόμενοι σ’ αυτό είναι ποικίλων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, 

λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, κτλ.)  

Οι γραφειακοί χώροι του ΚΕ∆∆Υ απαιτούν ένα μέγεθος  της τάξης των 12.00–15.00τ.μ. που επιτρέπει την 

τοποθέτηση τραπεζιού για συζήτηση, πέρα από το γραφείο του εργαζόμενου.           

Βασικό κριτήριο για τον σχεδιασμό των γραφείων είναι η απαίτηση ιδιωτικότητας των συνεδριών, για την 

διασφάλιση της οποίας είναι απαραίτητη η ηχομόνωση.  

Το κτιριολογικό του πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης: το γραφείο του ∆ιευθυντή, Γραμματειακή υποστήριξη, 

χώρο υποδοχής και αναμονής του κοινού και μεγάλη κατά το δυνατόν Αίθουσα συσκέψεων.  

∆ιαμορφώνονται 12 γραφειακοί χώροι, η κατανομή των οποίων προτείνεται ως εξής: 6 γραφεία εκπαιδευτικών 

(που ανά δυο αφορούν: την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την προσχολική ηλικία), 4 

γραφεία ψυχολόγων, 1 γραφείο κοινωνικού λειτουργού, 1 γραφείο Λογοθεραπευτή.  

Η διαμόρφωση  του ΚΕ∆∆Υ παραπέμπει σε ‘παιχνίδι’, καθώς εδώ πρόκειται για χώρο που αναφέρεται 

αποκλειστικά σε παιδιά. Ένας τοίχος - μανδύας (επενδεδυμένος με ηχοαπορροφητικό υλικό) ‘κυματίζει’ κατά 

μήκος του κεντρικού πολύχρωμου διαδρόμου, ελκύοντας το ενδιαφέρον και συγχρόνως προφυλάσσοντας τους 

κλειστούς γραφειακούς χώρους, εξασφαλίζοντας τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα. 

     ∆.    Αντίθετα, στα Γραφεία των Σχολικών Συμβούλων η αντιμετώπιση αλλάζει. Ο τρόπος κατανομής των 

γραφείων στον χώρο δηλώνει σαφώς μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Τοποθετούνται σε ενιαίους χώρους, με 

ανοίγματα (τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά) και οριοθετούνται με βιβλιοθήκες και ελαφρά - κινητά 

πετάσματα.  

 2ος όροφος 

     Ε.    Η διαμόρφωση του κτιριολογικού προγράμματος του 2ου ορόφου βασίστηκε στα οργανογράμματα που 

αφορούν την Πρωτοβάθμια και την ∆ευτεροβάθμια ∆ιεύθυνση εκπαίδευσης  της Π.Ε. Πιερίας. Πρόκειται για 

τις χωρικές ενότητες Ε.Α’ & Ε.Β’. 

Επιχειρήθηκε, να χωροθετηθούν όλα τα ενεργά τμήματα των διευθύνσεων εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί 

χώρος εργασίας για όλους τους υπαλλήλους που τα στελεχώνουν. Στα πλαίσια μιας σαφώς οικονομικής 

διαχείρισης του χώρου, τα τμήματα εντάσσονται σε μεγάλες γραφειακές μονάδες και οριοθετούνται με 

βιβλιοθήκες ή ελαφρά διάτρητα πετάσματα. 

Κάθε θέση εργασίας είναι άνετη, με επάρκεια χώρου και εξοπλισμού. Η διάθεση εξωστρέφειας των χώρων 

δηλώνεται μέσω των πολλαπλών τρόπων εσωτερικής επικοινωνίας τους και μέσω των εσωτερικών 

κουφωμάτων που διευκολύνουν την επαφή με το κοινό ενώ παράλληλα επιτρέπουν τον αερισμό και την 

διάχυση του φυσικού φωτός στο σύνολο του χώρου.  Τα γραφεία διατασσόμενα γύρω από τους χώρους 

αναμονής παράγουν μορφές τύπου εσωτερικής αυλής..     

 3ος όροφος 

     Ζ.     Προκειμένου να στεγαστεί η μεγάλη Αμφιθεατρική Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, (δυναμισμού 170 

ατόμων) ο 3ος  όροφος δέχεται τις ακόλουθες επεμβάσεις:  

Τα υποστυλώματα στην βόρεια πλευρά του ορόφου - που επιλέγεται για την χωροθέτηση της αίθουσας -  

μετατοπίζονται (κατά ~1.50μ., συμμετρικά του κεντρικού άξονα του χώρου) διευρύνοντας τον χώρο που 

προορίζεται για την τοποθέτηση των καθισμάτων. Η μετατόπιση αυτή προϋποθέτει τον στατικό 

επανυπολογισμό της πλάκας οροφής του 2ου ορόφου, με πιθανή την ανάγκη ενίσχυσης των αντίστοιχων 

δοκών. Τα νέα υποστυλώματα που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα, θα είναι μεταλλικά (διατομής  

κοιλοδοκού, διαστάσεων 20x20 εκ.). Προτείνεται συνολικά η ενίσχυση των τοίχων του ορόφου με τέτοιου είδους 

υποστυλώματα, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη καθαίρεση και επανακατασκευή της στέγης - η οποία θα 

διατηρήσει το ίδιο ακριβώς περίγραμμα, στις ίδιες ακριβώς εξωτερικές διατάσεις με την υπάρχουσα. Στο 
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πλαίσιο αυτής της επιλογής, τα υφιστάμενα μεταλλικά ζευκτά αντικαθίστανται με νέους φορείς - η μορφή των 

οποίων αποτυπώνει την διπλή κλίση της στέγης.   

Ο λόγος για τον οποίο κρίνεται απαραίτητη αυτή η επέμβαση είναι αφενός η ορθότερη στέγαση της αίθουσας 

(καθώς έτσι, της προσφέρεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης του μεγάλου ύψους στο κέντρο του χώρου) και 

αφετέρου η στατική επάρκεια της στέγης για την υποστήριξη του βάρους των ηλιακών συλλεκτών και των 

Φωτοβολταϊκών που θα τοποθετηθούν στην εξωτερική της επιφάνεια. 

   Μέσω της επέμβασης, αποδεσμεύονται νέες δυνατότητες για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και την 

ανάπτυξη της στον χώρο. ∆ιαμορφώνεται με ελαφρά ανοδική κλίση προς τον βορρά (5%) και αποκτά 

ψευδοροφή με πτυχώσεις (για τις ανάγκες της ακουστικής). Ο χώρος της οριοθετείται με ξύλινα 

ηχοαπορροφητικά πετάσματα (πολλά εκ των οποίων έχουν την δυνατότητα να ανοίγουν περιστρεφόμενα, 

επιτρέποντας τον φωτισμό και τον αερισμό της). Στις εγκοπές που δημιουργούνται μεταξύ των πετασμάτων 

εγκαθίσταται ο ρυθμιζόμενος φωτισμός του χώρου - βοηθητικός της σκηνής. ∆ιαθέτει υπερυψωμένη σκηνή, 

ελλειψοειδούς σχήματος με δική της ψευδοροφή και εγκαταστάσεις φωτισμού. Οι πλαϊνοί, χαμηλού ύψους, 

χώροι της αίθουσας χρησιμεύουν ως βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι. Στο πίσω μέρος υπάρχει θάλαμος 

προβολής ταινιών.     

                                
     Η.     Η. Στο φουαγιέ της αίθουσας γίνεται εμφανής η νέα κατασκευή της στέγης και ο χώρος αποκτά μεγάλο 

ύψος. Περιλαμβάνονται εδώ: εκθεσιακός χώρος και γραφείο που αφορά την γραμματειακή υποστήριξη. Ένας 

καμπύλος τοίχος κρύβει την κουζίνα και τους βοηθητικούς χώρους του κυλικείου και συγχρόνως διαμορφώνει 

το μπαρ. Το σύνολο του χώρου εκτονώνεται στην ιδιαίτερα προνομιακή (από άποψη θέας και 

προσανατολισμού) βεράντα του κτιρίου που αποκτά νέο στέγαστρο με περσίδες.   

…………………………………………………….     

 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου. Επιδιώκεται  μάλιστα η μετατροπή 

του σε nzeb - nearly zero-energy building - δηλαδή σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης - κάτι 

που σύντομα άλλωστε, (από το 2020) θα ισχύσει υποχρεωτικά για όλα τα δημόσια κτίρια, σύμφωνα με τους 

κανόνες που έχει θέσει η ευρωπαϊκή ένωση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητες οι έξης 

προϋποθέσεις:  

 Θερμομόνωση  

Είναι το κυριότερο συστατικό για την διασφάλιση της σωστή ενεργειακής λειτουργίας. Προκειμένου το κτίριο να 

προσεγγίσει τις ιδανικές συνθήκες μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, απαιτείται μόνωση πάχους ~15 cm για 

τους εξωτερικούς τοίχους και ~20 cm για την στέγη, εφόσον χρησιμοποιηθούν συμβατικά θερμομονωτικά υλικά 

με Λ=0,04 w/mk 

Η εξωτερική θερμομόνωση αυξάνει την θερμική αδράνεια - πράγμα που σημαίνει αργή θέρμανση / ψύξη του 

κτιρίου, με αποτελέσματα μεγάλης διάρκειας. 

Αντίθετα, η εσωτερική θερμομόνωση δημιουργεί συνθήκες ταχύτερης θέρμανσης / ψύξης αλλά η διατήρηση της 

επιθυμητής θερμοκρασίας είναι μικρότερης διάρκειας. 

Η εξωτερική θερμομόνωση είναι προτιμότερη καθώς μειώνει τις θερμογέφυρες και τις αντίστοιχες απώλειες 

(κατά 15%-20% σε σχέση με την εσωτερική θερμομόνωση)  

Υπάρχουν εν τούτοις περιορισμοί ως προς τον τύπο μόνωσης που μπορεί να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο 

κτίριο. Καθώς, σύμφωνα με τον ΝΟΚ, οι προεξοχές επιτρέπονται μόνο σε ύψος ≥ 3.00μ. από το πεζοδρόμιο, 

ενώ στο ισόγειο δεν επιτρέπεται η παραβίαση της οικοδομικής γραμμής, στο ισόγειο (και μάλιστα στην βόρεια 
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πλευρά του) καθίσταται υποχρεωτική η χρήση της εσωτερικής θερμομόνωσης ενώ η εξωτερική θερμομόνωση 

είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μόνο από τον πρώτο όροφο και πάνω – δέσμευση με συνέπειες ως προς την 

απόφαση διαφοροποίησης των επιφανειών των όψεων ισογείου και ορόφου.  

Υπάρχουν επίσης περιορισμοί στις μεσοτοιχίες, στην δυτική πλευρά του κτιρίου.  

Έτσι, οι επιλογές μας ως προς την Μόνωση διαμορφώνονται ως εξής: 

Ο υπόγειος χώρος θα μονωθεί εσωτερικά - ξεκινώντας οπωσδήποτε με την κάτω επιφάνεια της πλάκας του 

ισογείου. Το ίδιο θα ισχύσει στο ισόγειο, κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Στους ορόφους (1ο και 2ο) θα 

εφαρμοστεί μόνωση τύπου κελύφους στην εξωτερική τοιχοποιία. Η Στέγη θα μονωθεί εσωτερικά καθ’ όλη την 

επιφάνεια της και το ίδιο προβλέπεται για ολόκληρο τον 3ο όροφο. Εν τούτοις, στην περιοχή του ακαλύπτου η 

θερμομόνωση μπορεί να είναι εξωτερική καθ’ όλο το ύψος του κτιρίου. 

Σε κάθε περίπτωση, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία επαφής των κουφωμάτων με τον τοίχο. Θα 

θερμομονωθούν οι πλαϊνές επιφάνειες των ανοιγμάτων μέχρι τις κάσες, με σκοπό την διατήρηση του συνεχούς 

της επιφάνειας της μόνωσης. 

     Όσον αφορά τις δυνατότητες θέρμανσης / ψύξης του κτιρίου και την καλή λειτουργία της θερμομόνωσης, 

είναι σημαντικός ο ρόλος των κουφωμάτων. Η στόχευση στην δημιουργία ενός κτιρίου σχεδόν μηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης (nzeb) προϋποθέτει κουφώματα με χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας - της 

τάξης των 0,8 w/ m2k. Με αυτό το κριτήριο προτείνονται κουφώματα με πλαίσιο από PVC και εξωτερική 

θωράκιση αλουμινίου, σε συνδυασμό με τριπλά τζάμια, χαμηλής εκπομπής, με διάκενο argon. 

 Σκίαση / Ηλιασμός  

Για την ρύθμιση της σκίασης και του ηλιασμού των όψεων (που αποτελούν  βασικές παραμέτρους όσον αφορά 

την κτιριακή ενεργειακή κατανάλωση) προτείνεται η τοποθέτηση κατακόρυφων σκιάστρων με περσίδες, ει 

δυνατόν καθ’ όλο το ύψος των όψεων της ανατολικής και της δυτικής πλευράς.  

Η νότια - νοτιοανατολική πλευρά χαρακτηρίζεται από την εγκατάσταση μεγάλου μεταλλικού σκιάστρου, η 

τοποθέτηση του οποίου λαμβάνει ως κριτήριο την απαίτηση  της εισόδου  του ήλιου στον χώρο κατά τον 

χειμώνα και την προστασία των ανοιγμάτων από το θερμό ηλιακό φως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το 

μήκος του προβόλου σκίασης θα καθοριστεί με βάση τις κλίσεις και το ηλιακό αζιμούθιο της συγκεκριμένης 

περιοχής. 

 Αερισμός 

    Φωταγωγός - αεραγωγός     

Με αφορμή την μη δυνατότητα εκμετάλλευσης του χώρου κάτω από την στέγη, στον 3ο όροφο,  στην δυτική 

πλευρά, προτείνεται η δημιουργία φωταγωγού. Πρόκειται για μια σημαντική επιλογή καθώς, ο φωταγωγός 

αυτός θα προσφέρει φυσικό φωτισμό στους γραφειακούς χώρους του 1ου και 2ου ορόφου ενώ παράλληλα, 

λειτουργώντας σε συνδυασμό με το άνοιγμα που θα διαμορφωθεί στον 3ο όροφο στην πλευρά του υπαίθριου 

κλιμακοστασίου, θα δημιουργεί σύστημα φυσικού δροσισμού του κτιριακού χώρου, ιδίως του 3ου ορόφου.  

   Ο διαμπερής αερισμός διασφαλίζεται μέσω της τοποθέτησης φεγγιτών επί των όψεων, ιδιαίτερα της βορεινής 

πλευράς και του ακαλύπτου και της άμεσης επικοινωνίας τους μέσω εσωτερικών κουφωμάτων που φέρουν 

ανοιγόμενους φεγγίτες. 

Η ποιότητα του αέρα και του φωτός και γενικότερα το μικροκλίμα του κτιρίου βελτιώνεται ακόμη περισσότερο με 

την μεγιστοποίηση της φύτευσης της αυλής, το φυλλοβόλο δέντρο στο κέντρο της και το γραμμικό νερό που 

διαμορφώνεται στην ανατολική του πλευρά. 

 Φωτισμός 

Λόγω της μορφής του, το κτίριο εξασφαλίζει τουλάχιστον κατά 80% φυσικό φωτισμό. 

Για τον τεχνητό φωτισμό θα χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (led).  

Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας θα προβλεφθούν αισθητήρες παρουσίας στους διάφορους κτιριακούς 

χώρους  

 Αντλίες θερμότητας 

Η θέρμανση / ψύξη του κτιρίου θα βασιστεί στην χρήση αντλιών θερμότητας. Το σύστημα αυτό αναδεικνύεται σε 

σημαντικό παράγοντα οικονομίας, καθώς χρησιμοποιεί την αεροθερμική ενέργεια. Ο συντελεστής απόδοσης 
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των αντλιών θερμότητας θα είναι τουλάχιστον 2,5 - σε αντίθεση με τα συμβατικά μηχανήματα που συνήθως 

έχουν συντελεστή απόδοσης ≤1. Σημασία έχει επίσης ο βαθμός απόδοσης (συντελεστής συμπεριφοράς) και θα 

χρησιμοποιηθεί εδώ συντελεστής συμπεριφοράς ~4-4,5 (COP και EER)  

Μέσω της εγκατάστασης του συστήματος COMBI μπορεί να επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση 

ενέργειας, κατά τους χειμερινούς μήνες. Καθώς τις περισσότερες μέρες του χειμώνα υπάρχει ηλιοφάνεια, οι 

ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να λειτουργούν παράγοντας ζεστό νερό και έτσι να μην απαιτείται η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας για να λειτουργήσουν οι αντλίες θερμότητας. Οι σωληνώσεις που θα οδεύουν από τις 

εγκατεστημένες στον χώρο Η/Μ αντλίες θερμότητας προς τις κλιματιστικές μονάδες θα πρέπει οπωσδήποτε να 

είναι κατάλληλα μονωμένες προς αποφυγήν θερμικών απωλειών. 

Οι κλιματιστικές μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν Ανάκτηση Θερμότητας τουλάχιστον 50%. 

Κυκλοφορητές και ανεμιστήρες θα είναι inverter.  

 Ανεμιστήρες οροφής & σύστημα free cooling 

Θα χρησιμοποιηθούν δευτερευόντως, στους γραφειακούς χώρους, με σκοπό την επίτευξη κάποιας μορφής 

φυσικού δροσισμού. Οι ανεμιστήρες οροφής, εφόσον είναι τοποθετημένοι σε σωστή πυκνότητα, είναι δυνατόν 

να προσφέρουν αίσθηση θερμοκρασίας μέχρι και 3ο C χαμηλότερη από την πραγματική, κατά τους θερινούς 

μήνες.   

Επίσης, κατά τους εαρινούς και φθινοπωρινούς μήνες που οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι σχετικά χαμηλές, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύστημα free cooling (ειδικότερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 3ου 

ορόφου).    

 Αυτοματισμοί 

Για μεγαλύτερη οικονομία θα εγκατασταθούν αισθητήρες θερμοκρασίας, ούτως ώστε το σύστημα θέρμανσης / 

ψύξης να μη λειτουργεί πέρα από ορισμένα όρια.   

Επίσης, μπορεί να γίνει εξοικονόμηση ζεστού / ψυχρού νερού μέσω της εγκατάστασης χρονοδιακοπτών στις 

βρύσες.  

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αυτονομία των διαφορετικών χωρικών ενοτήτων του κτιρίου, θα υπάρξει 

διαχωρισμός των αντίστοιχων συστημάτων θέρμανσης / ψύξης.      

 Ηλιακοί συλλέκτες  

Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θα χρησιμοποιηθούν ηλιακοί συλλέκτες, με πολύ υψηλό βαθμό 

απόδοσης που θα τοποθετηθούν στην ανατολική πλευρά της στέγης. Το δοχείο του νερού θα τοποθετηθεί στο 

υπόγειο, στον χώρο Η/Μ. Οι σωληνώσεις που θα συνδέουν τον συλλέκτη με το δοχείο θα μονωθούν κατάλληλα 

προκειμένου να αποτραπούν απώλειες θερμότητας. Επί πλέον, οι ηλιακοί συλλέκτες θα χρησιμοποιηθούν για 

την ενίσχυση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (COMBI).  

Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο υπόγειο δεξαμενή θα για την συλλογή των ομβρίων υδάτων. Το νερό αυτό 

θα τροφοδοτεί τα καζανάκια των w.c., θα χρησιμοποιείται για το πότισμα του πρασίνου στον ακάλυπτο, κτλ.    

 Φωτοβολταϊκά  

Στο πλαίσιο της επιδίωξης μετατροπής του κτιρίου σε zero energy building, τα φωτοβολταϊκά πανέλα 

επιλέγονται ως το κατάλληλο μέσον για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,. Τοποθετούνται στην ανατολική 

πλευρά της στέγης (καθώς δεν είναι εφικτή η τοποθέτηση τους στην νότια πλευρά - που θα αποτελούσε την 

βέλτιστη λύση). 

 
 

 


