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1.ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ 

1.1ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία, έλα  Πνιπδύλακν Πνιηηηζηηθό Κέληξν ζηνλ Γήκν ηνπ Πεηξαηά, 

αθνξά ηελ έξεπλα θαη κειέηε  γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο ζύγρξνλεο, ιεηηνπξγηθήο αιιά 

θαη κνληέξλαο θαηαζθεπήο ρξεζηκνπνηώληαο  βηνθιηκαηηθό θαη ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό 

γηα ηελ εμνηθνλόκεζε  θαη ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. 

Ζ κειέηε γηα ηνλ βηνθιηκαηηθό θαη ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό ηεο θαηαζθεπήο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζύκθσλα κε ηηο θιηκαηηθέο  ζπλζήθεο θαη ην κηθξνθιίκα ηεο 

πεξηνρήο (εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ζρεηηθή πγξαζία, θίλεζε ηνπ ήιηνπ –Ζιηαθό 

δηάγξακκα, άλεκνο, βξνρόπησζε, ειηνθάλεηα θαη λεθώζεηο) γηα ηελ βέιηηζηε δπλαηή 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε βάζνο ρξόλνπ, θαζώο θαη ηελ απνδνηηθόηεξε ρξήζε πιηθώλ 

θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Ζ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ε δηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ρώξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζύκθσλα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαηά ηνλ άμνλα Αλαηνιήο – Γύζεο επηδηώθνληαο 

κεγάια αλνίγκαηα πξνο ην Νόηην πξνζαλαηνιηζκό γηα ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ειηαθώλ ζεξκηθώλ θεξδώλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηόδνπ, ελώ κειεηήζεθε 

θπηεκέλν δώκα γηα ηνλ θπζηθό δξνζηζκό ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο αιιά θαη γηα ηελ 

θαιύηεξε δπλαηή ζεξκνκόλσζε θαζ ’όιε  ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. 

Οη πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα παξέρεη ην πνιηηηζηηθό θέληξν ζηνπο δεκόηεο 

εξεπλήζεθαλ θαη κειεηήζεθαλ ζύκθσλα κε ηηο ησξηλέο πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηνπ δήκνπ 

Πεηξαηά θαζώο θαη κε ηελ θάιπςε ηεο κεγάιεο πιεζπζκηαθήο έθηαζεο ηνπ δήκνπ, ελώ ε 

ηνπνζεζία ηεο θαηαζθεπήο επηιέρηεθε κε θύξηα θξηηήξηα ηελ ηνπνγξαθηθή ζέζε ηνπ 

θηηξίνπ ζην Γήκν Πεηξαηά, γηα ηελ θάιπςε πνιηηηζηηθώλ αλαγθώλ κηαο επξείαο δώλεο, 

άκεζα θαη εύθνια. 

 

 

 



 Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά 

 

Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 6 από 76 

 

1.2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαζθεπή ελόο «Πνιπδύλακνπ 

πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ζηνλ Γήκν Πεηξαηά»  κε ζθνπό ηελ εμ’ νινθιήξνπ κειέηε θαη 

θαηαζθεπή ελόο ηέηνηνπ θηηξίνπ κε ηελ ρξήζε πξνγξακκάησλ ζρεδίαζεο θαη απεηθόληζεο 

(AutoCAD,  3ds Max),  ηελ έξεπλα θαη ελεκέξσζή καο πάλσ ζηελ ηερληθή λνκνζεζία 

πνπ αθνξά ρώξνπο  ζπλάζξνηζεο θνηλνύ  (ρώξνη εθδειώζεσλ,  ζεαηξηθνί ρώξνη, ιέζρεο 

θηι.),  ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπο γηα ηελ εύξεζε ηεο ζσζηήο 

επίιπζεο πάλσ ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαζώο θαη ε αλαδήηεζε πεγώλ γηα ηελ 

ζπζζώξεπζε πιεξνθνξηώλ, γηα ηελ πινπνίεζε όισλ ησλ παξαπάλσ θαη ηελ εθκάζεζε 

λέσλ ηξόπσλ ζρεδηαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ.  

Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξνηάζεθε από εκάο ηνπο ζπνπδαζηέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εηζεγεηέο θαζεγεηέο γηα ηελ πινπνίεζε ελόο πνιπδύλακνπ 

πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά κε γλώκνλα ηνλ θαηάιιειν 

ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ έηζη ώζηε ε εθαξκνγή παζεηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε βάζνο ρξόλνπ  λα είλαη ζπκβαηή ζύκθσλα κε ηηο θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο αιιά θαη αλαβαζκίδνληαο ηελ ππνβαζκηζκέλε, από πιεπξάο 

πνιηηηζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ,  πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. 

ηελ δηαηύπσζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζπγθεληξώζακε  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίσλ θαζώο θαη ησλ ηξηζδηάζηαησλ 

ζρεδίσλ, πξνζπαζήζακε λα νξγαλώζνπκε ηελ πηπρηαθή εξγαζία κε έλα ηέηνην ηξόπν πνπ 

ε αλάγλσζε ηεο ζα είλαη νκαιή θαη θαηαλνεηή αθόκα θαη από αλζξώπνπο πνπ δελ είλαη 

γλώζηεο ηνπ ζέκαηνο,  έηζη νξγαλώζακε ην βηβιίν ηεο πηπρηαθήο κε πιεξνθνξίεο, όζνλ 

αθνξά ην δήκν Πεηξαηά, κε θσηνγξαθηθό πιηθό ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ  ηνπ 

νηθνπέδνπ γηα ηελ έληαμε ηνπ αλαγλώζηε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ,  κε εηθνληθή μελάγεζε 

ησλ νξόθσλ μερσξηζηά αιιά θαη κε 3D δεκηνπξγία βίληεν ηνπ νινθιεξσκέλνπ θηηξίνπ,  

όπσο επίζεο θαη ηελ αλαιπηηθή δηαηύπσζε όισλ ησλ θηηξηαθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ 

επηιέμακε.  

Φπζηθά, εθηόο από όια ηα παξαπάλσ ζα δηαηππώζνπκε θαη όια ηα 

ζπκπεξάζκαηα καο πνπ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πηπρηαθήο πνπ πξνέθπςαλ πάλσ ζηελ 

κειέηε θαη ηελ έξεπλα.  
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1.3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ 

θνπόο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη:  

α) ε κειέηε θαη έξεπλα γηα ηελ πινπνίεζε ελόο Πνιπδύλακνπ Πνιηηηζηηθνύ 

Κέληξνπ εθαξκόδνληαο ζε απηό παζεηηθά ζπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο , θαζώο 

θαη  

β) ε εθκάζεζε θαη απόθηεζε εκπεηξίαο πάλσ ζηνλ βηνθιηκαηηθό θαη ελεξγεηαθό 

ζρεδηαζκό δηακέζνπ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, όζνλ αθνξά ηελ κειέηε,  ηελ έξεπλα,  ηελ 

παξνπζίαζε θαζώο  θαη ηελ πινπνίεζε.  

Ζ κειέηε θαη έξεπλα ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο 

θξίζεθε αλαγθαία, γηα ηνλ νξζνινγηθό ζρεδηαζκό ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ζσζηά 

πξνζαλαηνιηζκέλε εγθαηάζηαζε ησλ παζεηηθώλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ βέιηηζηε 

εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

 Σν πνιπδύλακν πνιηηηζηηθό θέληξν  πξνηάζεθε ζαλ ζέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο,  

ιόγσ ηεο έιιεηςεο πνιηηηζηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνλ δήκν ηνπ Πεηξαηά. Έηζη ε έξεπλα θαη 

κειέηε ησλ πνιηηηζηηθώλ αλαγθώλ ηνπ δήκνπ απνζθνπεί ζηε νξζόηεξε επηινγή ησλ 

πνιηηηζηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζα ζηεγάδνληαη ζην ρώξν απηό, θαζώο θαη ηελ κεγαιύηεξε 

δπλαηή θάιπςε ησλ αλαγθώλ ησλ δεκνηώλ ζε πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.  
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2.ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

2. 1 ΓΖΜΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 

«Ο Πεηξαηάο (Αξραία Διιεληθά: Πεηξαηεύο) είλαη πόιε ηεο Αηηηθήο θαη ν 

ζεκαληηθόηεξνο ιηκέλαο ηεο Διιάδαο θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  Ο Γήκνο Πεηξαηώο 

απνηειεί ηνλ ηξίην κεγαιύηεξν δήκν θαη νηθηζκό ηεο Διιάδαο, κε πιεζπζκό 175. 697, 

ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, ελώ ε έθηαζή ηνπ είλαη 10,9 η. ρκ.  Ζ επξύηεξε 

πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά απνηειείηαη από ηνλ νκώλπκν δήκν θαη αθόκα έμη δήκνπο-πξνάζηηα, 

κε ζπλνιηθό πιεζπζκό 466. 065 θαηνίθνπο θαη έθηαζε 50,4 η. ρκ., θαη απνηειεί ην 

λνηηνδπηηθό ηκήκα ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Αζήλαο πνπ ζπγθξνηεί ηελ 

πεξηθέξεηα πξσηεπνύζεο.  Τν θέληξν ηνπ Πεηξαηά απέρεη πεξίπνπ 12 ρηιηόκεηξα από ην 

θέληξν ηεο Αζήλαο ηεο νπνίαο απνηειεί ηζηνξηθό επίλεην, ελώ ν δήκνο απνηειεί ηελ έδξα 

ηεο Ννκαξρίαο Πεηξαηώο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Υπέξ-Ννκαξρία Αζελώλ-Πεηξαηώο.» 

Οη πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ν Γήκνο ηνπ Πεηξαηά ζηνπο δεκόηεο 

ηνπ παξά ηελ έθηαζή ηνπ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ζηνλ πνιηηηζκό, δελ επαξθνύλ κηαο θαη ν 

αξηζκόο ηνπο θαη ε πνηθηιία ηνπο είλαη δπζαλάινγε κε ηνλ πιεζπζκό ηνπ θαη ηηο 

πνιηηηζηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ. 

Μεξηθέο από ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Πεηξαηά είλαη ε δεκνηηθή 

Πηλαθνζήθε πνπ θηινμελεί ζπλήζσο εθζέζεηο δσγξαθηθήο, ην Βεάθεην αλνηρηό Θέαηξν, 

έλα εξγαζηήξη δσγξαθηθήο ειεύζεξνπ θαη γξακκηθνύ ζρεδίνπ, έλα ζεαηξηθό εξγαζηήξη 

αιιά θαη αξθεηέο πνιηηηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ αθνξνύλ ηνλ αζιεηηζκό. 
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Γεκοηηθός Πιεζσζκός 

Έηνο Πιεζπζκόο Αιιαγή Ππθλόηεηα 

1835 300 θαηά ζρεηηθό ππνινγηζκό  

1836 1,011 πξώηε απνγξαθή Γήκνπ Πεηξαηά  

1840 2,033   

1845 4,247   

1896 51,020   

1920 133,482   

1928 251,659 Μεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή  

1940 205,404 
Μεηά ηελ απόζπαζε Κνθθηληάο, Κεξαηζηλίνπ, 

Κνξπδαιινύ θαη Πεξάκαηνο - 
 

1951 186,088 Μεηά ηελ απόζπαζε ηεο Γξαπεηζώλαο  

1961 183,957   

1971 187,458 
Τπαγσγή Γήκνπ Νένπ Φαιήξνπ ζηνλ Γήκν 

Πεηξαηά 
 

1981 196,389  
17,853. 

55/km² 

1991 182,671 -14,168/-7. 25% 
16,606. 

45/km² 

2001 175,697 -6,974/-3. 82% 
15,972. 

45/km² 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη ελαιιαγέο   ηνπ πιεζπζκνύ  ηνπ Γήκνπ 

Πεηξαηά κε ην πέξαο ησλ ρξόλσλ, ζύκθσλα  κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 

Πεηξαηά . 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα δηαπηζηώλνπκε όηη ε πεξηνρή, παξά ηε 

κεγάιε ηεο έθηαζε, είλαη ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλε θαη απαηηείηαη ηεξάζηηα 

πνιηηηζηηθή θάιπςε. 
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2. 2  ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

  Παξά ηνλ πιεζπζκό ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά θαη ην γεγνλόο όηη είλαη έλαο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο δήκνπο ηεο Διιάδαο ν δήκνο Πεηξαηά έρεη κεγάιεο πνιηηηζηηθέο ειιείςεηο. 

Οη πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο  πνπ πξνζθέξεη ν δήκνο Πεηξαηά ζηνπ δεκόηεο ηνπ δελ είλαη 

παξά κόλν θάπνηεο νκάδεο θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο, κνπζηθέο ζθελέο, έλα δεκνηηθό 

αλνηρηό ζέαηξν ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί κόλν ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο θαη 

εθόζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ, έλα θιεηζηό ζέαηξν κηθξήο ρσξεηηθόηεηαο 

(153 ζέζεσλ), ηελ δεκνηηθή πηλαθνζήθε θαζώο θαη αξθεηά αζιεηηθά θέληξα, ελώ νη 

δεκόηεο θαηαθεύγνπλ ζε ηδησηηθνύο θνξείο  γηα λα θαιύςνπλ ηηο πνιηηηζηηθέο αλάγθεο 

πνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. 

ιεο νη πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο  πνπ πξνζθέξεη ν δήκνο Πεηξαηά ζηνπο πνιίηεο 

ηνπ πέξαλ ηνπ όηη δελ είλαη αξθεηέο, νη πεξηζζόηεξεο  ζηεγάδνληαη ζε θηίξηα ηδησηώλ.  

ηελ παξαθάησ θσηνγξαθία απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο ησλ πην ζεκαληηθώλ 

πνιηηηζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ πνπ πξνζθέξεη ν Γήκνο Πεηξαηά ζηνπ δεκόηεο ηνπ κε 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο ηνπνζεζίαο αιιά θαη ηνπ πιήζνπο δεκνηώλ πνπ κπνξνύλ λα 

εμππεξεηήζνπλ.  
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Δηθόλα 1. Γνξπθνξηθή άπνςε ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. Οη θύθινη αλαπαξηζηνύλ ηελ 

πξνζβαζηκόηεηα ησλ πνιηηώλ από απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 30 ιεπηώλ 

όληαο πεδνί. 
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Ζ Γεκοηηθή Πηλαθοζήθε 

«Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην 1957, σο ηκήκα - αξρηθά - ηεο 

Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο θαη από ην 1985 σο αλεμάξηεην ηκήκα.  Σήκεξα ζηεγάδεηαη 

πξνζσξηλά ζε ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ Θεάηξνπ, κε είζνδν από ηελ νδό Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 

4.  Πεξηιακβάλεη νρηαθόζηα ηξηάληα εθηά έξγα γλσζηώλ λενειιήλσλ δσγξάθσλ,  θαζώο 

θαη πνιιώλ λεόηεξσλ θαιιηηερλώλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία 

ησλ Πεηξαησηώλ δσγξάθσλ. Σηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε αλήθεη επίζεο ε ζπιινγή 80 

γιππηώλ ηνπ Γεσξγίνπ Καζηξηώληε (1899 - 1969), ε ζπιινγή 156 έξγσλ ηνπ ιατθνύ 

θαιιηηέρλε Σηακάηε Λαδάξνπ (1915 - 1988) θαη ε δσξεά πξνο ηνλ Γήκν ηνπ Ζζνπνηνύ 

Μάλνπ Καηξάθε (1909 - 1984), πνπ πεξηιακβάλεη - ε ηειεπηαία - ζεαηξηθά θνζηνύκηα, 

πξνζσπηθά ηνπ αληηθείκελα θαη αμηόινγν ζεαηξηθό θαη θσηνγξαθηθό πιηθό.  Ζ ζπιινγή 

ηνπ Γ.  Καζηξηώηε δσξήζεθε ζην Γήκν Πεηξαηά από ηε ρήξα ηνπ γιύπηε ην 1974 θαη 

ζηεγάζηεθε ζηελ αίζνπζα, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ζήκεξα, ηνλ Ηνύιην ηνπ 1995.» Παξά 

ηελ ύπαξμε κηαο αμηόινγεο πηλαθνζήθεο ε ζηέγαζή ηεο ζα έπξεπε λα είλαη απηόλνκε ή 

λα ζπλππάξρεη κε άιιεο  θαιιηηερληθέο πνιηηηζηηθέο  ιεηηνπξγίεο.  

Σο ζεαηρηθό Δργαζηήρη 

«Τν ζεαηξηθό Δξγαζηήξη ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά – Τκήκα Λατθήο Δπηκόξθσζεο – 

ιεηηνπξγεί ζην Δ΄ Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά ζηελ νδό Κξηεδώηνπ 44 ζηνλ 1ν όξνθν. 

Οη ζπνπδέο δηαξθνύλ έλα (1) ρξόλν θαη ε παξαθνινύζεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη 

παξέρεηαη δσξεάλ. Οη πξνθξηκαηηθέο θαη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ην Σεπηέκβξην 

θάζε έηνπο. Καηά κέζν όξν εηζάγνληαη θάζε ρξόλν δώδεθα κε δεθαπέληε ζπνπδαζηέο.» 

Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην Δξγαζηήξην είλαη: Τπνθξηηηθή - 

απηνζρεδηαζκόο, θίλεζε, κνπζηθή, ρνξόο, ζεαηξηθό ηξαγνύδη, αγσγή ιόγνπ, 

δξακαηνινγία, ηζηνξία ειιεληθήο θαη παγθόζκηαο δξακαηνπξγίαο, ηζηνξία ινγνηερλίαο, 

ηζηνξία ελδπκαηνινγίαο θαη ζθελνγξαθίαο. πλνςίδνληαο, δηαπηζηώλνπκε πώο γηα ηελ 

έθηαζε ηνπ δήκνπ θαη ηνλ πιεζπζκό ηνπ, ν αξηζκόο δεθαπέληε εηζαρζέλησλ αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 0,5% ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ δήκνπ Πεηξαηά. 
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Σο Βεάθεηο ζερηλό Γεκοηηθό Θέαηρο 

«Τν Βεάθεην ζεξηλό Γεκνηηθό Θέαηξν βξίζθεηαη ζε κία από ηηο σξαηόηεξεο ζέζεηο 

ηνπ Πεηξαηά, ηνλ ιόθν ηεο Καζηέιαο (Πξνθήηε Ζιία) κε πςόκεηξν 86,59 κ.  θαη ζαπκάζηα 

ζέα πξνο ηε ζέα. Καηαζθεπάζηεθε θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ηνλ Ηνύλην ηνπ 1969. Ζ 

ζεκεξηλή νλνκαζία ηνπ ζεάηξνπ ("Βεάθεην") δόζεθε ηνλ Ηνύιην ηνπ 1976, κε απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, πξνο ηηκή ηνπ κεγάινπ Έιιελα εζνπνηνύ Αηκίιηνπ Βεάθε (1884 - 

1951), πνπ είρε γελλεζεί ζηνλ Πεηξαηά. Τν Βεάθεην ζέαηξν απνηειεί ηνπο ζεξηλνύο κήλεο 

ην επίθεληξν αμηόινγσλ θαιιηηερληθώλ δξαζηεξηνηήησλ, κε εκθαλίζεηο ειιήλσλ θαη μέλσλ 

ζηάζσλ, θνιθινξηθώλ ζπγθξνηεκάησλ δηεζλνύο θήκεο, θαζώο θαη ζπλαπιίεο γλσζηώλ 

θαιιηηερλώλ.»  

Αληίζεηα, ηηο πεξηόδνπο πνπ ν θαηξόο δελ ην επηηξέπεη δελ ππάξρεη θάπνην 

αληίζηνηρν θαη κεγάιν ζε ρσξεηηθόηεηα θιεηζηό ζέαηξν γηα λα θηινμελήζεη ζεαηξηθέο 

αιιά θαη κνπζηθέο ζθελέο  θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. 

Γεκοηηθό Δργαζηήρη Εφγραθηθής 

Σν δεκνηηθό Δξγαζηήξη  Εσγξαθηθήο ζηεγάδεηαη ζε ηδησηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη 

ελώ πξνζθέξεη ζε ελήιηθνπο αιια θαη αλήιηθνπο ηελ επθαηξία λα αζρνιεζνύλ κε 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο καζαίλνληαο ειεύζεξν αιιά θαη γξακκηθό ζρέδην, ν ρώξνο 

εθκάζεζεο αιιά θαη ε έθηαζε πνπ θαιύπηεη δελ επαξθνύλ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία 

ηνπ. Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό Κνπληνπξηώηνπ 89,ελώ δύζθνια ην 

επηζθέπηεηαη θαλείο ιόγν ηεο έληνλεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο αιιά θαη ηελ έιιεηςε 

ζέζεσλ Parking.  

Οη πεξηζζόηεξνη δεκόηεο βξίζθνπλ πνιηηηζηηθέο δηεμόδνπο ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο είηε απηέο δεκηνπξγνύληαη από ηδηώηεο είηε από ηνπο γεηηνληθνύο δήκνπο ηνπ 

Πεηξαηά πξάγκα πνπ σζεί ηνπο δεκόηεο ζηελ αλαδήηεζε πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ελίνηε επί πιεξσκή, ζε άιινπο δήκνπο.  

Παξά ηελ ύπαξμε πνιηηηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην θέληξν ηνπ δήκνπ, ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπο δελ ηνπο επηηξέπεη λα απαζρνιήζνπλ κεγάιν αξηζκό 

ελδηαθεξνκέλσλ θαη απηό δεκηνπξγεί απηόκαηα έλα ηεξάζηην πξόβιεκα θάιπςεο 

αλαγθώλ, ιόγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο θαη ηεο κεγάιεο ππθλνθαηνίθεζεο απηνύ.  
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Χο κειεηεηηθή νκάδα απνθαζίζακε λα επηζθεθζνύκε ηνλ Γήκν Πεηξαηά θαη λα 

ζπδεηήζνπκε κε ηνπο αξκόδηνπο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηνπ δήκνπ θαζώο θαη ηνπο 

κειινληηθνύο ζθνπνύο απηώλ ζηα ζέκαηα πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. Έηζη νξίζακε θάπνηα 

ξαληεβνύ κε ηελ αληηδήκαξρν πνιηηηζκνύ θα. Γάθλε Μπόθνηα ε όπνηα καο δέρηεθε  ζην 

γξαθείν ηεο γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα ηηο πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ηνπ δήκνπ.  

ηελ  πξώηε ζπλάληεζε αλαθεξζήθακε ζην ελδηαθέξνλ καο γηα ηνλ δήκν Πεηξαηά θαη 

γηα ηελ πηπρηαθή εξγαζία πνπ ζα πινπνηνύζακε, έηζη ζπδεηήζακε θαη θαηαγξάςακε ηηο 

πνιηηηζηηθέο αλάγθεο ζηηο νπνίεο πζηεξεί ν δήκνο, κεξηθώλ εθ ησλ νπνίσλ πξνηείλακε 

θαη εκείο κε απνηέιεζκα νη θύξηεο αλάγθεο λα είλαη νη εμήο :  

 Κιεηζηό ζύγρξνλν ζέαηξν  

 Αίζνπζα εθδειώζεσλ 

 Δθζεζηαθόο ρώξνο 

 Υώξνο εθκάζεζεο παξαδνζηαθνύ & ζύγρξνλνπ ρνξνύ 

αλ ζπκπιεξσκαηηθέο, ζηηο ήδε ππάξρνπζεο εκείο πξνηείλακε: 

 Δξγαζηήξην Εσγξαθηθήο 

 Δξγαζηήξην Φσηνγξαθίαο 

 θαθηζηηθή Λέζρε 

 ρνιή ζεάηξνπ 

 Αίζνπζα πξνβνιήο Κηλεκαηνγξαθηθνύ πιηθνύ 

 Δθζεζηαθό ρώξν ζύγρξνλνπ Διιεληθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ 

 Καηαζηήκαηα βηβιίνπ,  αθίζαο & γξαθηθήο ύιεο  
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ην ηέινο ησλ ζπλαληήζεσλ καο θαηαιήμακε ζηελ ρξήζε ελόο νηθνπέδνπ γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο κειέηεο ελόο Πνιπδύλακνπ Πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ζην θέληξν ηνπ δήκνπ 

Πεηξαηά, θαζώο θαη ζηελ κειέηε ππόγεηνπ ρώξνπ Parking ώζηε λα απνθεπρζεί 

επηβάξπλζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο πνπ ππάξρεη ζην θέληξν 

ηνπ δήκνπ, κηαο θαη ην πνιηηηζηηθό θέληξν ζα είλαη έλαο ρώξνο ζπλάζξνηζεο θνηλνύ.  
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3. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

3.1 ΑΔΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΔΣ 

 

 

Από ηελ θσηνγξαθία κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ηελ ηεξάζηηα έθηαζε πνπ έρεη ν 

Γήκνο Πεηξαηά  θαη ηελ αλαινγία ησλ πνιηηηζηηθώλ αλαγθώλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

ζέζε λα παξέρεη ζηνπο δεκόηεο ηνπ.  

 

Δηθόλα 2. Γνξπθνξηθή άπνςε ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. 
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Οη πξνεγνύκελεο δύν θσηνγξαθίεο απεηθνλίδνπλ κε θιηκαθσηή κεγέζπλζε ηελ 

ηνπνζεζία ηνπ νηθνπέδνπ ζηνλ δήκν Πεηξαηά .  Έηζη γίλεηαη αληηιεπηή ε ηνπνζεζία ηνπ 

εύθνια. 

Δηθόλα 3. Γνξπθνξηθή άπνςε  ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. 
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Απεηθόληζε αεξνθσηνγξαθίαο  ησλ νξίσλ ηνπ νηθνπέδνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

εθαξκνγή “Google Earth”. 

ιεο νη αεξνθσηνγξαθίεο δεκηνπξγήζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εθαξκνγή 

“Google Earth”, έλα πξόγξακκα δηζδηάζηαηεο αιιά θαη ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο 

νιόθιεξεο ηεο Γήο.   

 

 

Δηθόλα 4. Γνξπθνξηθή άπνςε  ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά. 
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3.2  ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ   

Ζ θσηνγξαθηθή απνηύπσζε πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ θαιύηεξε δπλαηή έληαμε 

ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηεο θαηαζθεπήο, όπσο επίζεο θαη γηα ηελ θαιύηεξε 

αλαγλώξηζε ησλ παξαθείκελσλ θηεξίσλ. 

 

 

Ζ θσηνγξαθία  απεηθνλίδεη ηελ Ννηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ε νπνία είλαη 

ε κόλε πιεπξά πνπ ζπλνξεύεη κε ηελ νξηνγξακκή ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο ηνπ 

δηπιαλνύ θηηξίνπ.  

 

Δηθόλα 5. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        
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Η θσηνγξαθία απεηθνλίδεη ηελ Ννηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ όπνπ 

δελ ππάξρεη αζηηθόο δξόκνο παξά κόλν έλαο πεδόδξνκνο πνπ θαηαιήγεη ζε παξαιηαθό 

δξόκν.  

 

Δηθόλα 6. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        



 Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά 

 

Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 22 από 76 

 

 

 

Σηελ θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη ην ηέινο ηνπ πεδόδξνκνπ ν νπνίνο βξίζθεηαη 

ζηελ Ννηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ .  

 

Δηθόλα 7. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        
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Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 23 από 76 

 

 

 

Σηελ Βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ βξίζθεηαη έλα θαηάζηεκα ελώ 

ζηνπο νξόθνπο πάλσ από ην θαηάζηεκα βξηζθόηαλ ην Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο 

ην νπνίν θαη έρεη κεηαθεξζεί.   

 

Δηθόλα 8. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        
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Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 24 από 76 

 

 

 

 

Σηελ θσηνγξαθεία απεηθνλίδεηαη ε Βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ όπνπ 

ππάξρεη έλα ζπγθξόηεκα γξαθείσλ πνπ ζηεγάδεη ην Υπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. 

 

 

Δηθόλα 9. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        
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Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 25 από 76 

 

 

 

ηελ Βνξεηνδπηηθή Πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ βξίζθνληαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ ζηεγάδνπλ  κηθξά εζηηαηόξηα ζην ηζόγεην ελώ ηα ππόινηπα δηακεξίζκαηα 

θαηνηθνύληαη.  

 

Δηθόλα 10. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        
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Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 26 από 76 

 

 

 

Σηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε θηίξηα πνπ 

ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο θαζώο θάπνηα από απηά ρξεζηκνπνηνύληαη σο δηακεξίζκαηα θαη 

σο γξαθεία. 

 

Δηθόλα 11. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        
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Δλώ ζηελ θσηνγξαθεία απηή απεηθνλίδεηαη ε Ννηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

πνπ ζπλνξεύεη κε ην νηθόπεδό καο. 

 

Δηθόλα 12. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        
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Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 28 από 76 

 

 

 

Η πιαηεία πνπ απεηθνλίδεηαη είλαη ην νηθόπεδν πνπ καο πξνηάζεθε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο θαη ηελ πηζαλή θαηαζθεπή. Λόγσ ηνπ όηη ζην νηθόπεδν 

απηό  έρεη θαηαζθεπαζηεί πιαηεία απνθαζίζακε ζηελ κειέηε λα κεηαθέξνπκε ηελ 

πιαηεία ζην δώκα ηεο θαηαζθεπήο θαη λα ηελ πινπνηήζνπκε σο θπηεκέλν δώκα.  

 

Δηθόλα 13. Όςε παξαθείκελνπ θηεξίνπ.        
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3.3 ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

ηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία απεηθνλίδεηαη ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ 

νηθνπέδνπ. Σν ζπλνιηθό εκβαδό ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 957.71 η. κ. θαη βξίζθεηαη ζηελ 

ζπκβνιή ησλ νδώλ  Γξεγνξίνπ Λακπξάθε θαη σηήξνο Γηόο.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 14. Τνπνγξαθηθό δηάγξακκα.       
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4.ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΟΓΡΑΜΜΑ 

4.1 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΖ ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΧΡΟΤ 

Ζ ηνπνζεζία ηνπ νηθνπέδνπ πξνηάζεθε από ηελ θα. Γάθλε Μπόθνηα, 

αληηδήκαξρν Πνιηηηζκνύ Γεκνζίσλ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ. Ζ επηινγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ έγηλε ζηεξηδόκελνη ζην γεγνλόο πσο ζηελ επξεία δώλε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ν Γήκνο ηνπ Πεηξαηά πζηεξεί πνιηηηζηηθά, ιόγσ όηη νη 

δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ θηινμελνύλ πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο είλαη 

απνκαθξπζκέλεο θαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο ε θάζε κηα ηνπο, κε απνηέιεζκα νη 

Γεκόηεο ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά είηε λα εμαλαγθάδνληαη λα δηαλύνπλ αξθεηά κεγάιεο 

απνζηάζεηο γηα λα ηηο επηζθεθζνύλ, είηε λα εγθισβίδνληαη ζηελ επηινγή ησλ ηδησηηθώλ 

ππεξεζηώλ επί πιεξσκή.  

Έηζη κε ηε θαηαζθεπή ηνπ πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ απηνύ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε, 

ζην θέληξν ηνπ Γήκνπ Πεηξαηά ζα παξέρεηαη κεγάιε πιεζώξα πνιηηηζηηθώλ 

ελδηαθεξόλησλ θαιύπηνληαο κηα κεγάιε  έθηαζε πεξηνρώλ πνπ ζα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

λα ην επηζθεθζνύλ.  
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Δηθόλα 15. Φξσκαηηθή απνηύπσζε ηεο έθηαζεο πνπ είλαη 

ζε ζέζε λα εμππεξεηήζεη ην ελ ιόγσ πνιηηηζηηθό 

θέληξν, ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε.         
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4.2 ΟΡΟΗ ΓΟΜΖΖ  

Γλσξίδνληαο ηελ ηνπνζεζία ηνπ νηθνπέδνπ πνπ καο πξνηάζεθε γηα ηελ κειέηε ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο, επηζθεθζήθακε  ηελ πνιενδνκία ηνπ Πεηξαηά, γηα λα πάξνπκε ην 

απόζπαζκα ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαζώο θαη ηνπο όξνπο 

δόκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ.  

ξνη Γόκεζεο 

 πληειεζηήο δόκεζεο 4,0 

 Μέγηζηε επί ηηο εθαηό θάιπςε έσο θαη 70% 

 Μέγηζην ύςνο σο νξίδεη ΓΟΚ 85’ 

 

Δπίισζε & έιεγτος δόκεζες 

Δκβαδό νηθνπέδνπ ίζν κε 957,71 η. κ.  

Μέγηζηε επηηξεπόκελε θάιπςε ίζε κε ην εκβαδό ηνπ νηθνπέδνπ επί 70%, δειαδή ίζε κε 

670,40η. κ.  

Μέγηζηε επηηξεπόκελε δόκεζε ίζε κε ην εκβαδό ηνπ νηθνπέδνπ επί 4, δειαδή ίζε κε 

3.830,84η. κ.  

Ο ζρεδηαζκόο, ε ζέζε θαη ην ύςνο ηνπ θηηξίνπ έγηλαλ κε γλώκνλα ηελ 

πθηζηάκελε λνκνζεζία ( Γ .Ο.Κ ) θαη ηνπο όξνπο δόκεζεο ηνπ νηθνπέδνπ, θαηαιήγνληαο 

ζηηο αξρηηεθηνληθέο ιύζεηο νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ έρνληαο σο απώηεξν ζθνπό ηελ 

ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ελόο ηέηνηνπ θηεξίνπ. Βαζηθό άμνλα ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ θηεξίνπ, απνηέιεζαλ θαη νη βηνθιηκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

πνπ εθαξκόζηεθαλ.    
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο πξνηάζεθαλ πνιιέο παξαιιαγέο 

γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ θάζε νξόθνπ κέρξη  λα θηάζνπκε ζην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα θαη ζην πιεζηέζηεξν ζηηο ηερληθέο λνκνζεζίεο. Μεγάιε δπζθνιία 

ζπλαληήζακε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύζαλ ηελ δηακόξθσζε ησλ 

εζσηεξηθώλ ρώξσλ θαη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ πνπ ζα έπξεπε λα πιεξνύλ γηα έλα 

ηέηνηαο θιίκαθαο θηήξην.   

Έρνληαο επηιέμεη ηελ θαηαλνκή ησλ ιεηηνπξγηώλ ζε θάζε όξνθν θαη έρνληαο 

θαηαιήμεη ζηηο ηειηθέο αξρηηεθηνληθέο επηιύζεηο, ην θηεξηνινγηθό πξόγξακκα έρεη σο 

εμήο: 

Γεύηερο Τπόγεηο 

 Υώξνο Parking  

Πρώηο Τπόγεηο 

 Υώξνο Parking 

 Υώξνο θιηκαθνζηαζίνπ  

 Υώξνο Καπζίκσλ 

 Υώξνο Λεβεηνζηαζίνπ  

Ηζόγεηο 

 Καηάζηεκα βηβιίνπ & Αθίζαο  

 Καηάζηεκα γξαθηθήο Όιεο 

 Αίζνπζα γξαθείσλ Αζθαιείαο 

 Υώξνο ππνδνρήο Reception 

 Αίζνπζα πιεξνθνξηώλ 

 Βνεζεηηθνί ρώξνη 
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 Δθζεζηαθόο Υώξνο 

Πρώηος Όροθος 

 Υώξνο ζεάηξνπ & ρώξνο ζθελήο 

 Υώξνο Τπνδνρήο - Φνπαγηέ 

 Δθζεζηαθόο ρώξνο ύγρξνλνπ Διιεληθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ 

 Λνπηξά 

 Απνζεθεπηηθόο ρώξνο ζεάηξνπ θελήο 

 Υώξνο κηθξνύ εζηηαηνξίνπ 

Γεύηερος Όροθος 

 Υώξνο Τπνδνρήο - Φνπαγηέ  

 Υώξνο Θεσξείνπ 

 Αίζνπζα πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθνύ πιηθνύ 

 Αίζνπζα ζρνιήο ζεάηξνπ 

 Κακαξίληα 

 Λνπηξά 

 Υώξνη Γξαθείσλ 
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Σρίηος Όροθος 

 Αίζνπζα ζρνιήο ρνξνύ 

 Υώξνο Δξκαξίσλ - Απνδπηεξίσλ  

 Δξγαζηήξην Φσηνγξαθίαο  

 Αίζνπζα ζθαθηζηηθήο ιέζρεο 

 Δξγαζηήξην δσγξαθηθήο 

 Υώξνη Γξαθείσλ 

 Λνπηξά 

 Απνζεθεπηηθνί ρώξνη 

 Βνεζεηηθνί ρώξνη 

 

Σέηαρηος Όροθος 

 Πνιπκνξθηθή αίζνπζα εθδειώζεσλ 

 Βνεζεηηθνί ρώξνη 

 Απνζεθεπηηθνί ρώξνη 

 Λνπηξά 

 Μηθξό εζηηαηόξην - Bar 

Πέκπηος Όροθος 

 Υώξνο Δζηηαηνξίνπ & θνπδίλαο 

 Υώξνο αίζξηνπ 
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 Βνεζεηηθνί ρώξνη 

 Απνζεθεπηηθνί ρώξνη 

 Λνπηξά 

Γώκα θηηρίοσ 

 Υώξνο θύηεπζεο 

 Υώξνο αλαςπρήο 

 Υώξνο ξνήο λεξνύ  

Σν δηακνξθσκέλν θηηξηνινγηθό πξόγξακκα ζα αλαιπζεί πεξηζζόηεξν ζηελ ζεκαηηθή 

ελόηεηα «Αξρηηεθηνληθή ιύζε» θαζώο ζα αλαθεξζνύλ θαη νη θηηξηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ε εκβαδνκέηξεζε ηνπ θάζε νξόθνπ μερσξηζηά, θαζώο θαη ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ. 

4.3 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ  ΛΤΖ 

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ θηεξίνπ δηέπεηαη από ηελ επηδίσμε  λα απνηειέζεη πξόηππν θαη 

ζεκείν αλαθνξάο γηα βηώζηκα δεκόζηα θηίξηα θαζώο δηαζέηεη πνιιέο ζρεδηαζηηθέο 

θαηλνηνκίεο θαη ηερλνινγίεο γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπ απόδνζεο, νη 

νπνίεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε κε κεδεληθό θόζηνο ηόζν όζνλ 

αθνξά ηελ ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ αηζζεηηθή. Γλσξίδνληαο από ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ 

βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ πσο ν ηδεώδεο πξνζαλαηνιηζκόο γηα ηελ δηάηαμε ησλ 

αλνηγκάησλ είλαη ν λόηηνο, θαη πσο νη κε δπηηθό θαη αλαηνιηθό πξνζαλαηνιηζκό όςεηο 

ηνπ θειύθνπο ηνπ θηεξίνπ δέρνληαη ηελ κέγηζηε ηηκή ηνπ ειηαζκνύ από ηνλ Μάε έσο θαη 

ηνλ Ηνύιην κε ειάρηζην πνζό ζεξκόηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλώλ κελώλ, 

θαηαιήμακε ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ηνίρσλ Trombe θαζώο θαη παξαζύξσλ κάδαο λεξνύ, 

ζηελ λόηην-αλαηνιηθή όςε ηνπ θηεξίνπ. Απηό έγηλε γηα λα έρνπκε ηελ κέγηζηε απόδνζε 

ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαζώο θαη γηα ηνλ 

θαιύηεξν ππνινγηζκό ηεο επάξθεηαο ζε θσηηζκό ησλ ρώξσλ πίζσ από απηά. 
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ην πιαίζην ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, έλα αθόκα παζεηηθό ζύζηεκα 

πξνζηέζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ. ην δώκα ηνπ θηηξίνπ κειεηήζεθε ε 

θαηαζθεπή πξάζηλνπ δώκαηνο ην νπνίν ζα ζπλέβαιιε θαη απηό κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ θόζηνπο ηνπ θηηξίνπ. ην είδνο θαη ηα νθέιε ηνπ 

πξάζηλνπ απηνύ δώκαηνο, ζα αλαθεξζνύκε εθηελέζηεξα ζηα παξαθάησ θεθάιαηα. 

ην ηζόγεην κειεηήζεθε ε ηνπνζέηεζε ζηνάο γηα ηελ εύθνιε δηέιεπζε ησλ 

πνιηηώλ από ηελ βόξεηα ζηελ λόηηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ θαη αληίζηξνθα πξνζειθύνληαο 

κε απηό ηνλ ηξόπν ηνπο δεκόηεο λα ελεκεξσζνύλ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαζώο θαη ηελ πξνώζεζε ησλ θαηαζηεκάησλ εληόο ηεο ζηνάο. αθώο θαη νη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο εληόο ηεο ζηνάο δελ ήηαλ πξσηεύνληεο ζηόρνη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο απηήο, αιιά ε εμππεξέηεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο θαιιηηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο εληόο ηνπ θηεξίνπ κέζσ απηώλ ( εξγαζηήξη δσγξαθηθήο θ.α. ).  
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Κάηουε Β’ Τπογείοσ 

πσο πεξηγξάθεηαη θαη ζην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα, ην δεύηεξν ππόγεην 

ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα ηελ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ, γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλνκή 

ησλ ζέζεσλ παξθηλγθ. Έλα ηέηνηνπ κεγέζνπο θηίξην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηάζκεπζε 

ζηνπο ππαιιήινπο πνπ εξγάδνληαη ζε απηό, αιιά αθόκα θαη ζηνπο δεκόηεο πνπ ην 

επηζθέπηνληαη ζύκθσλα κε ηελ ηερληθή λνκνζεζία εγθαηαζηάζεσλ ζπλάζξνηζεο  θνηλνύ. 

Σν άζξνηζκα ησλ ζέζεσλ parking είλαη ηξηάληα (30). 

Σν δεύηεξν ππόγεην απνηειείηαη από δύν θιηκαθνζηάζηα πνπ νδεγνύλ ζηνπο 

παξαπάλσ νξόθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλειθπζηήξσλ θαζώο θαη έλα αλειθπζηήξα 

γηα ηελ εηζαγσγή ησλ νρεκάησλ από ην πξώην ππόγεην ζην δεύηεξν.  

Ζ επηινγή ηνπ αλειθπζηήξα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ νρεκάησλ ζην δεύηεξν 

ππόγεην επηιέρζεθε ιόγσ έιιεηςεο ρώξνπ γηα ηελ δεκηνπξγία ξάκπαο παξόιν πνπ ην 

δεύηεξν ππόγεην είλαη κεγαιύηεξν ζε εκβαδό από ηνπο ππόινηπνπο νξόθνπο.  

 

Κάτοψη Δεφτερου Υπογείου 

 Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Ανελκυςτήρεσ 5,10 

Κλιμακοςτάςια  30,60 

Χώροσ Parking 664,50 

Χώροσ Ανελκυςτήρα Αυτοκινήτων 5,51 
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Δηθόλα 16 (β). Κάηνςε ηνπ Β’ ππνγείνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.     

Δηθόλα 16 (α). Κάηνςε ηνπ Β’ ππνγείνπ.     



 Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά 

 

Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 40 από 76 

 

Κάηουε Α’  Τπογείοσ 

Σν πξώην ππόγεην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ελώ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ ρώξν θιηκαθνζηαζίνπ γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνλ 

ρώξν απνζήθεπζεο ησλ θαπζίκσλ. Σα νρήκαηα δηέξρνληαη ζην πξώην ππόγεην από ην 

ηζόγεην  κε ηελ ρξήζε ξάκπαο ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη πόξηα αζθαιείαο γηα ηα 

εηζεξρόκελα νρήκαηα ηηο ώξεο πνπ ην θηίξην δελ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ή ηηο ώξεο πνπ 

νη ππεξεζίεο ηνπ δελ ιεηηνπξγνύλ.  

Τπάξρνπλ δύν θιηκαθνζηάζηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλειθπζηήξσλ πνπ 

νδεγνύλ ζην ηζόγεην θαη ζηνπο ππόινηπνπο νξόθνπο. Γίπια ζηελ ξάκπα βξίζθεηαη ν 

αλειθπζηήξαο νρεκάησλ γηα ηελ είζνδν ησλ νρεκάησλ από ην πξώην ππόγεην ζην 

δεύηεξν ππόγεην γηα ηελ επθνιόηεξε εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηώλ όηαλ ε επάξθεηα ηνπ 

πξώηνπ ππνγείνπ ζε ζέζεηο παξθηλγθ δελ ζα είλαη αξθεηή.  

  

Κάτοψη Πρώτου Υπογείου 

 Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Ανελκυςτήρεσ 5,10 

Κλιμακοςτάςια 30,60 

Χώροσ Parking 664,50 

Χώροσ Ανελκυςτήρα Αυτοκινήτων 5,51 

Λεβητοςτάςιο-Καφςιμα-Μηχανοςτάςιο 22,74 
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Δηθόλα 17(α). Κάηνςε ηνπ Α’ ππνγείνπ.     

Δηθόλα 17(β). Κάηνςε ηνπ Α’ ππνγείνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.     
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Κάηουε Ηζογείοσ 

ηελ θάηνςε δηαθξίλνληαη ηξία θιηκαθνζηάζηα, εθ ησλ νπνίσλ απηό ζηελ βόξεηα 

πιεπξά, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηέιεπζε ησλ εζνπνηώλ θαη ησλ ηερληθώλ ηνπ ζεάηξνπ 

ζηελ ζθελή θαη ζηνπο ρώξνπο γύξσ από απηή, δίρσο λα ελνρινύλ ηελ θίλεζε ησλ 

επηζθεπηώλ. ε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ έμνδνο θηλδύλνπ ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ ζεάηξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνπο νξόθνπο πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε 

ζθάια απηή. Τπάξρνπλ αθόκα νη ρώξνη ππνδνρήο, αίζνπζεο πιεξνθόξεζεο θαη 

αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ θαζώο θαη ν εθζεζηαθόο ρώξνο αλνηρηόο πξνο ηνπο πνιίηεο γηα λα 

πξνβάιεη πνηθίιεο εθζέζεηο πνπ αθνξνύλ θαιιηηερληθέο θαη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο.  

ηελ θάηνςε ηνπ ηζνγείνπ ππάξρεη ζηνά πνπ δηεπθνιύλεη ηνπο επηζθέπηεο  λα 

δηαζρίζνπλ ην θηίξην  θαη λα βξεζνύλ γξήγνξα ζηελ αληίζεηε πιεπξά ηνπ αθελόο, 

αλαδεηθλύνληαο ηα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο ζηνάο, αθεηέξνπ 

πξνζειθύνληαο  ηνπο πεξαζηηθνύο όρη κόλν πξνο ηα θαηαζηήκαηα αιιά θαη ζηελ 

ελεκέξσζή ηνπο από ηνπο ρώξνπο πιεξνθόξεζεο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο πνπ ζα 

ιακβάλνπλ ρώξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ.  

 

Κάτοψη Ιςογείου 

 Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Ανελκυςτήρεσ 5,10 

Κλιμακοςτάςια 30,60 

Εκθεςιακόσ Χώροσ 293,40 

Καταςτήματα (Βιβλίου & Αφίςασ-Γραφικήσ Ύλησ)  42,10 

Χώροι Προςπζλαςησ 135,00 

Πληροφορίεσ & Βοηθητικοί Χώροι 47,40 
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Δηθόλα 18(β). Κάηνςε ηνπ ηζνγείνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.     

Δηθόλα 18(α). Κάηνςε ηνπ ηζνγείνπ.     
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Κάηουε Πρώηοσ ορόθοσ 

Ο πξώηνο όξνθνο ηνπ θηεξίνπ επηιέρζεθε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ρώξνπ ηνπ 

ζεάηξνπ θαη ηεο ζθελήο, απνηεινύκελνο από δηαθόζεο ελελήληα κία (291) ζέζεηο θαζώο 

θαη ελόο ρώξνπ ππνδνρήο (θνπαγηέ) γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζεάηξνπ.  

Δπίζεο κειεηήζεθε ρώξνο κηθξνύ εζηηαηνξίνπ – κπαξ, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

ζεαηώλ πξηλ ην άλνηγκα ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηθξώλ  

δηαιεηκκάησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζεαηξηθνύ έξγνπ. Με 

απώηεξν ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαζώο θαη ηελ ςπραγσγία ησλ επηζθεπηώλ ηνπ 

ζεαηξηθνύ ρώξνπ θαη όρη κόλν, ζηνλ ίδην όξνθν κειεηήζεθε έλαο εθζεζηαθόο ρώξνο 

ύγρξνλνπ Διιεληθνύ Κηλεκαηνγξάθνπ. Ο ρώξνο απηόο ζα θηινμελεί εθζέζεηο πνπ ζα 

αθνξνύλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην ζέαηξν θαζώο θαη δηάθνξα εθζέκαηα όπσο 

πξνζσπηθά αληηθείκελα κεγάισλ εζνπνηώλ θαη παξαγόλησλ ηεο 7
εο

 ηέρλεο. 

 

Κάτοψη Πρώτου Ορόφου 

 Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Ανελκυςτήρεσ 5,10 

Κλιμακοςτάςια 38,30 

Εκθεςιακόσ Χώροσ Σφγχρονου Ελληνικοφ Κινηματογράφου  46,00 

Λουτρά 23,80 

Χώροσ Σκηνήσ 105,00 

Θζςεισ Θεατών  209,30 

Χώροσ Μπάρ 75,70 

Χώροι Προςπζλαςησ 103,28 
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Δηθόλα 19(α). Κάηνςε ηνπ Α’ νξόθνπ.     

Δηθόλα 19(β). Κάηνςε ηνπ Α’ νξόθνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.      
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Κάηουε δεύηεροσ ορόθοσ 

ηνλ δεύηεξν όξνθν βξίζθεηαη ν ρώξνο ηνπ ζεσξείνπ απνηεινύκελνο από εθαηόλ 

νρηώ (108) ζέζεηο, ζπλνδεπόκελνο από ηνλ ρώξν ππνδνρήο - θνπαγηέ. Σα θακαξίληα ηνπ 

ζεάηξνπ βξίζθνληαη πάλσ από ηελ ρώξν ηεο ζθελήο θαη νη εζνπνηνί  έρεη πξόζβαζε ζε 

απηά από ην θιηκαθνζηάζην ζηελ βόξεηα πιεπξά ηνπ θηεξίνπ, εηδηθά κειεηεκέλν γηα ηελ 

απνθιεηζηηθή εμππεξέηεζε ησλ παξαγόλησλ ηνπ ζεάηξνπ, ώζηε λα κελ ελνρινύλ ζηελ 

θίλεζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνηλόρξεζηα 

θιηκαθνζηάζηα.   

Δπίζεο δηακνξθώζεθε αίζνπζα πξνβνιήο θηλεκαηνγξαθηθνύ πιηθνύ εμήληα 

ηεζζάξσλ (64) ζέζεσλ γηα ηελ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηεο, από πξνβνιή εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ ζε ηκήκαηα ζρνιείσλ πνπ θάλνπλ εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο έσο θαη ηελ ρξήζε 

ηνπ από ηνπο εθάζηνηε δηνξγαλσηέο ζεκηλαξίσλ. Δπίζεο κειεηήζεθαλ ρώξνη γηα ηελ 

ζηέγαζε εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο θαζώο θαη εξγαζηεξίνπ δσγξαθηθήο. 

 Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ιεηηνπξγηώλ, ε ηδέα γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

ζεαηξηθήο ζρνιήο ζε έλα ηέηνην θηήξην ήηαλ ζρεδόλ αλαπόθεπθηε. Έηζη ινηπόλ, 

κειεηήζεθε ν ρώξνο ηεο ζρνιήο απηήο γηα ηελ εμππεξέηεζε 16 αηόκσλ, θαζώο θαη ησλ 

βνεζεηηθώλ ρώξσλ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο (γξακκαηεία ζρνιήο, γξαθεία 

θαζεγεηώλ).    

Κάτοψη Δεφτερου Ορόφου 

  Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Ανελκυςτήρεσ 5,10 

Κλιμακοςτάςια 38,30 

Καμαρίνια 77,50 

Λουτρά 23,80 

Θεωρείο 95,40 
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Σχολή Θεάτρου 43,50 

Αίθουςα προβολήσ Κινηματογραφικοφ Υλικοφ 72,00 

Χώροι Προςπζλαςησ 102,00 

 

 

 

Δηθόλα 20(β). Κάηνςε ηνπ Β’ νξόθνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.     

Δηθόλα 20(α). Κάηνςε ηνπ Β’ νξόθνπ.  
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Κάηουε Σρίηοσ ορόθοσ 

ηνλ ηξίην όξνθν ηνπνζεηήζεθαλ ζρνιέο, εξγαζηήξηα θαη ιέζρεο πνιηηηζηηθνύ 

θαη εθπαηδεπηηθνύ ελδηαθέξνληνο. Αξρηθά, κειεηήζεθε κηα ζρνιή παξαδνζηαθνύ αιιά 

θαη ζύγρξνλνπ ρνξνύ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ θπξίσο ρώξν όπνπ γίλεηαη ε δηδαζθαιία 

θαζώο θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο απαξαίηεηνπο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία,. 

Αλαιπηηθόηεξα, πεξηιακβάλνληαη εγθαηαζηάζεηο απνδπηεξίσλ, αλάινγεο κε ην πιήζνο 

ησλ καζεηώλ, γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο θαζώο θαη γηα ηελ αζθαιή 

απνζήθεπζε ησλ ππαξρόλησλ απηώλ. Πέξαλ ησλ ρώξσλ απηώλ, ππάξρεη θαη ρώξνο 

γξακκαηείαο θαζώο θαη ρώξνο γξαθείσλ ησλ θαζεγεηώλ ηεο ζρνιήο.  

ηνλ ίδην όξνθν κειεηήζεθε θαη εξγαζηήξην θσηνγξαθίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ρώξν γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ θσηνγξαθηθώλ θηικ θαζώο θαη ζθνηεηλό ζάιακν γηα ηελ 

εκθάληζή ηνπο. Γελ ζα κπνξνύζε λα ιείπεη θαη ε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε γηα ηελ 

ζρνιή απηή, ε νπνία ζηεγάδεηαη ζε παξαπιήζην ρώξν. Ο θύξηνο ρώξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

πεξηιακβάλεη ζέζεηο γηα 12 καζεηέο, ηεζζάξσλ εμ’ απηώλ κε ηελ δπλαηόηεηα γηα ηελ 

ςεθηαθή επεμεξγαζία ησλ θσηνγξαθηώλ κηαο θαη ζπλνδεύνληαη από ειεθηξνληθνύο 

ππνινγηζηέο. 

Μειεηήζεθε επίζεο εξγαζηήξην δσγξαθηθήο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζέζεηο γηα 9 

καζεηέο θαζώο θαη ρώξν γηα ηελ γξακκαηεία ηεο ζρνιήο. ηνλ παξαθείκελν ρώξν ηεο 

θάηνςεο, κειεηήζεθε κηα ζθαθηζηηθή ιέζρε γηα ηνπο ρνκπίζηεο αιιά θαη γηα απηνύο πνπ 

δελ έρνπλ αθόκα έξζεη ζε επαθή κε ην επηηξαπέδην απηό παηρλίδη. Ζ ιέζρε απηή 

πεξηιακβάλεη δηδαθηηθό ρώξν γηα 18 ζέζεηο καζεηώλ θαζώο θαη ρώξν γξαθείσλ ησλ 

θαζεγεηώλ.   
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Κάτοψη Τρίτου Ορόφου 

   Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Ανελκυςτήρεσ 5,10 

Κλιμακοςτάςια  30,60 

Λουτρά  12,00 

Αίθουςα Χοροφ 155,00 

Αποδυτήρια Σχολήσ Χοροφ 75,80 

Γραμματεία Σχολήσ Χοροφ 46,10 

Εργαςτήριο Φωτογραφίασ & Γραμματεία 45,10 

Χώροι Προςπζλαςησ 141,20 

Εργαςτήριο Ζωγραφικήσ 40,30 

Σκακιςτική Λζςχη & Γραμματεία 29,80 

 

 

 

Δηθόλα 21(α). Κάηνςε ηνπ Γ’ νξόθνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.     
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  Δηθόλα 21(β). Κάηνςε ηνπ Γ’ νξόθνπ.  
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Κάηουε Σέηαρηοσ ορόθοσ 

ηνλ ηέηαξην όξνθν δηακνξθώζεθε έλαο κεγάινο εληαίνο πνιπκνξθηθόο ρώξνο, 

ηθαλόο λα αληαπεμέιζεη ζε δηαθόξσλ εηδώλ εθδειώζεηο  κε κεγάιε ζπκκεηνρή θνηλνύ.  

Έλαο ηέηνηνο ρώξνο ζα ήηαλ ζρεδόλ αδύλαηνλ λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα αληαπεμέιζεη ζηελ 

άλεζε ησλ επηζθεπηώλ ηνπ, ρσξίο ηελ παξνπζία δηαθόξσλ βνεζεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ 

όπσο ην κπαξ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξεπξηζθνκέλσλ εληόο ηνπ ρώξνπ απηνύ. 

Πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ ιεηηνπξγηώλ, έρεη πξνζηεζεί θαη κεγάινο απνζεθεπηηθόο 

ρώξνο γηα ηελ ελαπόζεζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο αίζνπζαο (θαξέθιεο, ηξαπέδηα θ.α.). 

 

Κάτοψη Τζταρτου Ορόφου 

    Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Ανελκυςτήρεσ 5,10 

Κλιμακοςτάςια    30,60 

Χώροσ Μπάρ  70,20 

Λουτρά  22,10 

Αποθηκευτικοί Χώροι 44,50 

Αίθουςα Εκδηλώςεων 428,20 
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Δηθόλα 22(α). Κάηνςε ηνπ Γ’ νξόθνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.     

Δηθόλα 22(β). Κάηνςε ηνπ Γ’ νξόθνπ.   



 Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά 

 

Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 53 από 76 

 

Κάηουε Πέκπηοσ ορόθοσ 

ηνλ πέκπην όξνθν κειεηήζεθε ν ρώξνο εζηηαηνξίνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ 

ςπραγσγία ησλ επηζθεπηώλ ηνπ πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ, ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη όισλ 

όζσλ ζέινπλ λα γεπκαηίζνπλ ζε έλα όκνξθν ρώξν. Ζ δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ απηνύ έγηλε 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ζπλδπαζηεί θαη λα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ θπηεκέλνπ δώκαηνο 

πνπ ζα δνύκε ακέζσο κεηά, γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο ήξεκνπ θαη επράξηζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο ρώξνο απηόο ζα παξακέλεη αλνηρηόο γηα ην θνηλό θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ ρξόλνπ ραξαθηεξίδνληαο ην πνιηηηζηηθό θέληξν σο κηα ελαιιαθηηθή πξόηαζε πνπ 

ζπλδπάδεη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ςπραγσγία ζηνλ ίδην ρώξν. Αλαιπηηθόηεξα, ν 

όξνθνο πεξηιακβάλεη ηνλ θπξίσο ρώξν ηνπ εζηηαηνξίνπ, εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό, θαζώο 

θαη ηνλ ρώξν ηεο θνπδίλαο θαη ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο απηήο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηνλ 

ρώξν ππνδνρήο θαζώο θαη ρώξν βεζηηαξίνπ.  

Κάτοψη Πζμπτου Ορόφου 

 Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Ανελκυςτήρεσ 5,10 

Κλιμακοςτάςια  30,60 

Χώροσ Εςτιατορίου   182,4 

Χώροσ Μπάρ  25 

Χώροσ Μαγειρείων &   Βοηθητικοί Χώροι 119 

Χώροσ Βεςτιαρίου & υποδοχήσ 52,1 

Λουτρά  17,28 

Αποθηκευτικοί Χώροι 25,3 

Αίθριοσ Χώροσ Εςτιατορίου 73,2 
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Δηθόλα 23(α). Κάηνςε ηνπ Δ’ νξόθνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.     

Δηθόλα 23(β). Κάηνςε ηνπ Δ’ νξόθνπ.     
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                   Κάηουε Φσηεκέλοσ Γώκαηος 

πσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε αθόκα θαη από ηελ θάηνςε ηνπ, ην δώκα 

είλαη θπηεκέλν θαη δηακνξθσκέλν κε ηέηνην ηξόπν έηζη ώζηε λα δίλεη ζηνλ επηζθέπηε ηελ 

αίζζεζε όηη δελ βξίζθεηαη ζην δώκα ελόο θηηξίνπ αιιά ζε κηα πιαηεία. ηνλ ρώξν απηό 

ππάξρεη έληνλν ην ζηνηρείν ηεο θύηεπζεο θαζώο ππάξρνπλ πεξηκεηξηθά παξηέξηα, ελώ 

ππάξρεη θαη ηερλεηή ιίκλε κηθξνύ βάζνπο κε ηερλεηή ξνή λεξνύ, γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

κηαο ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θύζεο κε απώηεξν ζθνπό ηελ δεκηνπξγία 

ζπλαηζζεκάησλ εξεκίαο θαη γαιήλεο.  

«Έλαο ππαίζξηνο ρώξνο είλαη ζύλζεηνο θόκβνο θνηλσληθώλ, 

νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο 

θνηλόηεηαο. Σπληζηά ιόγν ζύρλαζεο ζηελ πεξηνρή, ζπκβάιιεη ζηελ 

ηνπηθή νηθνλνκηθή θαη νηθηζηηθή αλάπηπμε.»  

 

  

Κάτοψη Φυτεμζνου Δώματοσ  

 Λειτουργίεσ Εμβαδομζτρηςη (τ.μ.) 

Χώροσ Προςπζλαςησ 72,5 

Χώροσ Πραςίνου 322,7 

Χώροσ Κινοφμενου Νεροφ 82,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά 

 

Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο – Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο                                                          ειίδα 56 από 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 24(α). Κάηνςε ηνπ Ε’ νξόθνπ, κε ρξσκαηηθνύο θώδηθεο.     

 Δηθόλα 24(β). Κάηνςε ηνπ Ε’ νξόθνπ.     
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 Δηθόλα 25. Φσηνξεαιηζηηθή άπνςε ηνπ νηθνδνκηθνύ ηεηξαγώλνπ πξηλ     θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο.    
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5 . ΔΗΑΓΩΓΉ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΣΡΟΠΟ 

ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔΩ ΑΤΣΖ. 

5. 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ 

«Ο βιοκλιμαηικός ζχεδιαζμός κηιρίων ή βιοκλιμαηική 

αρχιηεκηονική  αθνξά ηνλ ζρεδηαζκό θηηξίσλ θαη ρώξσλ 

(εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ – ππαίζξησλ) κε βάζε ην ηνπηθό 

θιίκα, ζπλήζσο αλαθεξόκελν σο κηθξνθιίκα, κε ζθνπό ηελ 

εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο, 

αμηνπνηώληαο ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη άιιεο αλαλεώζηκεο 

πεγέο, αιιά θαη ηα θπζηθά θαηλόκελα ηνπ θιίκαηνο. 

Η βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή απνηειεί έλαλ από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο ηεο νηθνινγηθήο δόκεζεο, ε νπνία 

αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ζην 

επίπεδν ησλ θηηξηαθώλ κνλάδσλ κειεηώληαο ηηο αθόινπζεο 

θαηεπζύλζεηο: 

 Τε κειέηε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ απηό δεκηνπξγεί (αύμεζε ζεξκνθξαζίαο, 

ζπγθέληξσζε αέξησλ ξύπσλ, δπζθνιία ζηελ θπθινθνξία 

αέξα) 

 Τνλ ζρεδηαζκό ησλ θηηξίσλ 

 Τελ επηινγή ησλ δνκηθώλ πιηθώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν 

ηηο ζεξκηθέο θαη νπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο, όζν θαη ηελ 

ηνμηθνινγηθή ηνπο δξάζε. 

Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ 

απνηεινύλ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απνηεινύλ δνκηθά 

ζηνηρεία ελόο θηηξίνπ. Τα παζεηηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ 

ρσξίο κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα ή πξόζζεηε παξνρή ελέξγεηαο 

θαη κε θπζηθό ηξόπν ζεξκαίλνπλ, αιιά θαη δξνζίδνπλ ηα 

θηίξηα. Χσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

 Παζεηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνύ δξνζηζκνύ 

 Σπζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνύ θσηηζκνύ 

Ο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο ελόο θηηξίνπ ζπλεπάγεηαη ηε 

ζπλύπαξμε θαη ζπλδπαζκέλε ιεηηνπξγία όισλ ησλ παξαπάλσ 

ζπζηεκάησλ, ώζηε λα ζπλδπάδνπλ ζεξκηθά θαη νπηηθά νθέιε 

θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.» 
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Σπλεπώο, γίλεηαη πνιύ εύθνια αληηιεπηό πσο ν ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο ελόο 

θηεξίνπ είλαη κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα δύζθνιε θαη ζα πξέπεη ν κειεηεηήο λα ιάβεη ππ’ 

όςηλ ηνπ πνιιέο παξακέηξνπο πνπ αθνξνύλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ θηεξίνπ κε ην 

αζηηθό πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη. Τν ηειηθό απνηέιεζκα θαζνξίδεηαη από 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θηεξίνπ ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

εκεξνινγηαθνύ ρξόλνπ. 

Έλα θηήξην θαζνξίδεηαη ζαλ βηνθιηκαηηθό εάλ είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεδηαζηεί, αμηνπνηώληαο ηεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο εληόο απηνύ, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο. 

Ο βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο έρεη ζαλ απώηεξν ζθνπό : 

o Τελ εμνηθνλόκεζε θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ελ κέξεη αιιά θαη νιηθά εάλ είλαη 

απηό δπλαηόλ, ηελ θαηαλάισζε ζπκβαηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο (πεηξέιαην, 

θπζηθό αέξην θ.α. ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ θηεξίνπ. 

o Να δηαζθαιίζεη ζπλζήθεο εληόο ηνπ θηεξίνπ ηθαλέο λα παξέρνπλ άλεζε. 

o Να είλαη ζε ζέζε λα απνζβέζεη  ην επηπιένλ θόζηνο έλαληη ελόο ζπκβαηηθνύ 

θηεξίνπ, ζε ζρεηηθά ζύληνκν δηάζηεκα. 

Σπλνςίδνληαο από ηα παξαπάλσ, ν βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο θαηαθέξλεη λα 

ζπλδπάζεη ηελ κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεώζηκώλ πεγώλ ελέξγεηαο, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε πσο έρνπκε έλα θηήξην πνπ είλαη επαξθώο κνλσκέλν θαη ζηεγαλσκέλν, 

πάληα εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπκε ζέζεη εμ’ αξρήο. 

Σε απηό ην ζεκείν θξίλεηαη απαξαίηεην λα γίλνπλ θαηαλνεηά θάπνηα βαζηθά 

ζεκεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιίκαηνο, ην νπνίν απνηειεί ηελ βάζε ηεο όιεο ινγηθήο 

ζρεδηαζκνύ κε γλώκνλα ην ελεξγεηαθό όθεινο. Αλαιπηηθόηεξα, ηα ζηνηρεία πνπ 

απαξηίδνπλ ην θιίκα είλαη:  

o Η πγξαζία πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ αέξα θαη ζην πεξηβάιινλ 

o Ο άλεκνο (δηεύζπλζε θαη έληαζε)  

o Η ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα 

o Η ειηαθή αθηηλνβνιία (δηεύζπλζε θαη έληαζε) 
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Μηα πξώηε πξνζέγγηζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θιίκαηνο από βηνθιηκαηηθήο 

πιεπξάο, είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ ήιηνπ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο κέζσ ηνπ 

ειηαζκνύ ηνπ θηεξίνπ, θαζώο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θαινθαηξηλώλ κελώλ κέζσ ηνπ 

ζθηαζκνύ ηνπ θηεξίνπ αληίζηνηρα. Ο ζθηαζκόο ηνπ θηεξίνπ κπνξεί εύθνια λα επηηεπρζεί 

κε ηελ ελζσκάησζε θαηάιιειεο θύηεπζεο ( θπιινβόια θαη αεηζαιή δέληξα)  ζηνλ ρώξν 

γύξσ από ην θηήξην. Απηό ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ θπζηθή ζθίαζε ηνπ θηεξίνπ θαηά 

ηνπο ζεξηλνύο κήλεο θαη ηνλ ειηαζκό ηνπ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. Δίλαη γλσζηό από 

ηελ επηζηήκε ηεο Αζηξνλνκίαο πσο, ιόγσ ησλ θηλήζεσλ ηεο γεο γύξσ από ηνλ ήιην, ην 

πνζνζηό ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο. πλεπώο, γηα ην ζσζηό 

ζρεδηαζκό ελόο θηεξίνπ είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή ηξνρηά ηνπ ειίνπ γηα 

ηελ πεξηνρή πνπ ζα θαηαζθεπάζνπκε ην θηήξην. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ 

ειηαθώλ δηαγξακκάησλ.  

Ζ κειέηε ηέηνησλ δηαγξακκάησλ θαη πνηό ζπγθεθξηκέλα γηα ην βόξεην εκηζθαίξην 

νδεγεί ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα : 

 Οη λόηηα πξνζαλαηνιηζκέλεο θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο δέρνληαη ην 

ρεηκώλα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζρεδόλ γηα όιεο ηηο ώξεο ηεο κέξαο κε 

κηθξή γσλία πξόζπησζεο, ελώ ην θαινθαίξη δέρνληαη ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία γηα ιίγεο κόλν ώξεο αιιά κε κεγάιε γσλία πξόζπησζεο. 

 Αληίζεηα, νη νξηδόληηεο επηθάλεηεο δέρνληαη ην ρεηκώλα ηελ αθηηλνβνιία 

κε κεγάιε γσλία πξόζπησζεο, ελώ ην θαινθαίξη κε κηθξή. 

 Οη αλαηνιηθέο ή νη δπηηθέο επηθάλεηεο ηεο θαηαζθεπήο, ην ρεηκώλα 

δέρνληαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ιίγεο ώξεο θαη κόλν ην πξσί ή ην 

απόγεπκα, όηαλ δειαδή ε έληαζε ησλ αθηηλώλ έρεη ειαηησζεί ιόγσ ηεο 

δηαδξνκήο ηνπο ζηελ αηκόζθαηξα. 

 Αληίζεηα ην θαινθαίξη, νη αλαηνιηθέο ή νη δπηηθέο επηθάλεηεο ηεο 

θαηαζθεπήο δέρνληαη γηα πεξηζζόηεξεο ώξεο ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, 

ιόγσ ηνπ όηη ν ήιηνο έρεη πςειόηεξε ηξνρηά ζηνλ νπξάλην ζόιν. 
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Απηά ηα ζπκπεξάζκαηα επηδηώθεη λα αμηνπνηήζεη ε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή, 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία: 

 Ο αλαηνιηθόο θαη δπηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο δίλνπλ ειάρηζην άκεζν 

ειηαθό θέξδνο ην ρεηκώλα, ελώ έρνπλ ζεκαληηθό άκεζν ειηαθό θέξδνο ην 

θαινθαίξη, κε απνηέιεζκα ηα αλνίγκαηα ζ’ απηνύο ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνύο λα επηηείλνπλ ην θαηλόκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο. 

 Ο βνξηλόο πξνζαλαηνιηζκόο δελ έρεη άκεζν ειηαθό θέξδνο ην ρεηκώλα 

ελώ έρεη ειάρηζην ην θαινθαίξη, ιόγσ ηεο κεηαηόπηζεο ηεο ζέζεο ηεο 

αλαηνιήο θαη δύζεο ηνπ ειίνπ, πξνο ην βνξξά ην θαινθαίξη. 

 Ο λόηηνο πξνζαλαηνιηζκόο έρεη ην κέγηζην άκεζν ειηαθό θέξδνο ην 

ρεηκώλα θαη ην ειάρηζην ην θαινθαίξη. 

Καηά ζπλέπεηα ε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή, νξίδεη σο βέιηηζην 

πξνζαλαηνιηζκό γηα ηα αλνίγκαηα ην λόηην, κε ηνλ νπνίν πξνθύπηνπλ θαη ηα κέγηζηα 

ελεξγεηαθά νθέιε. 
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    5. 2 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΣΖΣΑ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 

Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

απνηεινύλ όιν θαη πεξηζζόηεξν βαζηθό άμνλα ζρεδηαζκνύ γηα λέεο θαηαζθεπέο 

νπνηαζδήπνηε θιίκαθαο. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη επηηπγράλνπλ ηελ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ θηεξίνπ, είηε απηό εθθξάδεηαη σο ζεξκηθέο απώιεηεο είηε σο 

ειεθηξηθό ξεύκα. Κάπνηα από ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα  

είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 

 

Σοίτοη Trombe 

Οη Σνίρνη Trombe 

αλήθνπλ ζηα παζεηηθά 

ζπζηήκαηα εμνηθνλόκεζεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο έρνληαο ζαλ 

όθεινο ηελ ζέξκαλζε ηνπ 

θηεξίνπ εθκεηαιιεπόκελα ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία. 

Πξόθεηηαη γηα ζπκπαγείο 

ηνίρνπο θαηαζθεπαζκέλνπο θπξίσο από ζθπξόδεκα (ζπλήζσο πάρνπο 30-40 εθ.)  κε 

ζθνπό ηελ απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο ζηελ κάδα ηνπο ιόγσ ηεο κεγάιεο 

ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κέζσ ηνπ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

Αλαιπηηθόηεξα, ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ηνίρνπ ππάξρεη ζε απόζηαζε 3 εθαηνζηώλ 

παινπίλαθαο ν νπνίνο εμππεξεηεί ζηνλ εγθισβηζκό αέξα γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ. ηελ 

άλσ θαη θάησ πιεπξά ηνπ ηνίρνπ απηνύ ππάξρνπλ ζπξίδεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ 

θπζηθή ξνή ζεξκνύ αέξα, ιόγσ δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο, πνπ ππάξρεη εληόο ηνπ δηάθελνπ 

πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θηεξίνπ θαη αληίζηξνθα. Ζ ζπλαιιαγή ηεο ελέξγεηαο γίλεηαη 

 Δηθόλα 26. Τνίρνο Trombe 
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κέζσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο όπνπ ηκήκα ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο αλαθιάηαη 

από ηνλ παινπίλαθα ελώ θάπνην πνζνζηό ζεξκόηεηαο απνξξνθάηαη από ηελ κάδα ηνπ 

ηνίρνπ. Καηόπηλ, έλα ηκήκα ηεο αθηηλνβνιίαο απηήο δηαρέεηαη πξνο ηα έμσ ελώ έλα άιιν 

κέξνο ηεο πεξλά πξνο ηνλ εζσηεξηθό ρώξν. Δπηπξόζζεηα, πνζνζηό ζεξκόηεηαο 

κεηαθέξεηαη από ηνλ αέξα εληόο ηνπ δηάθελνπ. Από κεηξήζεηο δηαθόξσλ πεηξακάησλ, 

έρεη πξνθύςεη πσο ην πνζνζηό πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη έλαο ηνίρνο Trombe, όζνλ 

αθνξά ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο σο πξνο ηελ ζέξκαλζε θαηνηθηώλ, είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 10-40%, ελώ κεγαιύηεξε είλαη ε εμνηθνλόκεζε ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έλαο ηέηνηνο ηνίρνο εάλ ζρεδηαζηεί ζσζηά, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ 

ζεξκνθξαζία ηνπ ρώξνπ ζηα όξηα ηεο δώλεο άλεζεο, δειαδή 20-28ºC, ρσξίο θακία άιιε 

ζεξκαληηθή πεγή ζηνλ ρώξν. εκαληηθνί παξάγνληεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ 

είλαη ην εκβαδό ηεο επηθάλεηαο ηνπ ηνίρνπ, ην πάρνο, ηα πιηθά θαζώο θαη ην ρξώκα ηεο 

εμσηεξηθήο πιεπξάο ηνπ ηνίρνπ απηνύ.  

Πιεολεθηήκαηα-Μεηολεθηήκαηα 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηνίρνπ Trombe είλαη :  

 ρεηηθά απιόο ζρεδηαζκόο 

 ρεηηθά κηθξό θόζηνο 

 εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο  

 Δύθνιε εγθαηάζηαζε ζε ήδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο 

Δλώ, ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη :  

 Δίλαη πηζαλό κε ιάζνο ρεηξηζκό ησλ ζπξίδσλ ηνπ ηνίρνπ λα 

δεκηνπξγεζνύλ ζπλζήθεο ππεξζέξκαλζεο ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν ηνπ 

θηεξίνπ. 

 Δίλαη πηζαλό λα ππάξρνπλ ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ιόγσ ηεο 

θίλεζεο ηνπ ζεξκνύ αέξα κέζα από ηηο ζπξίδεο. 
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 Άιια ζπζηήκαηα πνπ είλαη θύξηεο εθαξκνγέο ησλ κεραληζκώλ έκκεζνπ θέξδνπο 

ηα νπνία ζα αλαπηύμνπκε ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο είλαη ν ηνίρνο λεξνύ, ηα ηδάκηα 

κάδαο λεξνύ, ην δώκα ζεξκηθήο απνζήθεπζεο θαη ηα ζεξκνθήπηα.  

Παράζσρα Μάδας Νερού  

ε κηα ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαιύηεξε ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ θηεξίσλ, 

πνιιέο έξεπλεο έγηλαλ γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ αδύλακσλ θξίθσλ όζνλ αθνξά ηελ 

ελεξγεηαθή απόδνζε ηνπ θηεξίνπ. Παξαηεξήζεθε ινηπόλ πσο ηα αλνίγκαηα, δειαδή 

ζπλήζε παξάζπξα, παξάζπξα ζηεγώλ θαη βέβαηα νη κπαιθνλόπνξηεο, έρνπλ ρακειόηεξε 

ζεξκνπεξαηόηεηα ζε ζύγθξηζε κε ηα ππόινηπα κέξε ηνπ θηεξίνπ, ζπλεπώο ήηαλ ν 

αδύλακνο θξίθνο πνπ έςαρλαλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, ν ηνίρνο κε ηελ κεγαιύηεξε 

ζεξκνπεξαηόηεηα έρεη ιηγόηεξε από ην θαιύηεξν παξάζπξν. Γηα λα γίλεη πην εύθνια 

αληηιεπηό ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα αξηζκεηηθό παξάδεηγκα. Γηα ηελ Θεζζαινλίθε ν 

ζεξκνκνλσηηθόο θαλνληζκόο απαηηεί κηα ζεξκνπεξαηόηεηα U κηθξόηεξε ηνπ 0,45 γηα 

ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ αέξα, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή 

απαηηεί κηα ζεξκνπεξαηόηεηα U κηθξόηεξε ηνπ 2,80. Έηζη ινηπόλ γίλεηαη εύθνια 

αληηιεπηό πσο πξέπεη λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηα αλνίγκαηα.  

 

 

Σα παξάζπξα κάδαο λεξνύ είλαη παξάζπξα ηα νπνία απνηεινύληαη από ηξία βαζηθά 

κέξε. Σν πξώην κέξνο είλαη έλαο παινπίλαθαο κε κεγάιν ζπληειεζηή ειηαθνύ ζεξκηθνύ 

 Δηθόλα 27. Παξάζπξα κάδαο λεξνύ. 
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θέξδνπο θαη κεγάιε ζεξκνπεξαηόηεηα ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

παξαζύξνπ γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηζζόηεξν εππαζνύο ηκήκαηνο. Σν 

δεύηεξν θαη θύξην ηκήκα ηνπ παξαζύξνπ απνηειείηαη από επηκέξνπο ηεηξαγσληθά κπινθ 

ηα νπνία ζην εζσηεξηθό ηνπο είλαη θελά γηα λα επηηξέπνπλ ηελ δηέιεπζε ηνπ κίγκαηνο 

λεξνύ πνπ βνεζά ζηελ κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο ζην εζσηεξηθό ηνπ θηεξίνπ. Σν ηξίην 

κέξνο ηνπ παξαζύξνπ απηνύ είλαη έλα εμσηεξηθό ζθίαζηξν ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην 

άλσ όξην ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ παξαζύξνπ γηα ιόγνπο ζθίαζεο θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο. Σν ζθίαζηξν απηό εάλ κειεηεζεί θαηάιιεια, αδξαλνπνηεί 

νινθιεξσηηθά απηό ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο κεηαηξέπνληαο ην ζε έλα πιήξσο κνλσκέλν 

παξάζπξν κε εμαηξεηηθή δηαύγεηα. Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί πσο ε δηαύγεηα ησλ 

επηκέξνπο κπινθ ηνπ παξαζύξνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ρεκηθώλ νπζηώλ κε ζθνπό 

ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο αιάησλ αιιά θαη αιγώλ.   
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Φσηεκέλο Γώκα 

Τα θπηεκέλα δώκαηα, απνηεινύλ νπζηαζηηθά κηα λέα ελαιιαθηηθή πξόηαζε 

ελόο δηθηύνπ ππαίζξησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ζε αλεθκεηάιιεπηνπο ρώξνπο πάλσ ζηα 

θηίξηα. Γηα ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή θπηεκέλσλ δσκάησλ 

απαηηείηαη ε δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία αξρηηεθηόλσλ, κεραληθώλ, γεσηερληθώλ θαη 

γεσπόλσλ.   

 Η ινγηθή ηεο θύηεπζεο ησλ ηαξαηζώλ ησλ θηεξίσλ ώζηε λα κπνξνύκε λα 

έρνπκε κηθξνύο πλεύκνλεο πξαζίλνπ κέζα ζηελ πόιε, θεξδίδεη ρξόλν κε ηνλ ρξόλν 

θαη πεξηζζόηεξν έδαθνο. Τα νθέιε ηνπο είλαη αλακθηζβήηεηα ελώ ην θόζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπο θπκαίλεηαη ζε ινγηθά πιαίζηα ώζηε λα κελ είλαη απαγνξεπηηθό. Τα 

νθέιε ηνπο είλαη ηα εμήο:  

 Διαηηώλνπλ ηελ ερνξύπαλζε, ηε ζθόλε θαη ην λέθνο 

 Δληζρύνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηε κόλσζε ηνπ δώκαηνο 

 Γεκηνπξγνύλ θπζηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ αζηηθή ρισξίδα θαη παλίδα. 

 Οκνξθαίλνπλ ηα θηήξηα ζηα νπνία εγθαζίζηαληαη θαζώο θαη ηελ γεηηνληά γύξσ 

από απηά. 

 Βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα πνπ αλαπλένπκε. 

 Έρνπλ ρακειό θόζηνο ζπληήξεζεο. 

Σπκπεξαίλνπκε ινηπόλ πσο ηα νηθνινγηθά, ιεηηνπξγηθά αιιά θαη αηζζεηηθά 

νθέιε είλαη εκθαλή θαζόηη νη πξάζηλεο ζηέγεο απνηεινύλ κηα ζύγρξνλε, 

νηθνλνκηθή αιιά θαη νηθνινγηθή εθαξκνγή ζρεδηαζκνύ κε ζηόρν ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ.  
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Σετληθά ταραθηερηζηηθά Φσηεκέλοσ δώκαηος 

Σα θπηεκέλα δώκαηα ρσξίδνληαη ζε ηξηώλ εηδώλ ηύπνπο: 

1. Δθηαηηθό θσηεκέλο δώκα 

 

 

Δίλαη ν ηύπνο θπηεκέλνπ δώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε ζηαηηθή 

κειέηε ηνπ δώκαηνο δελ καο επηηξέπεη λα ππεξβνύκε ηα 150kg/m
2 

ζαλ πξόζζεην βάξνο 

ζηελ θαηαζθεπή καο. Δίλαη εύθνιν ζηελ θαηαζθεπή ελώ παξάιιεια έρεη ρακειό θόζηνο 

θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Σν πάρνο ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10-20 εθ. ελώ ζε απηό 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ θύηεπζε θπηά ρακεινύ ύςνπο. 

 Δηθόλα 28. Λεπηνκέξεηα εθηαηηθνύ θπηεκέλνπ δώκαηνο. 
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2. Δληαηηθό θσηεκέλο δώκα 

 

 

Μειεηεκέλν γηα εθαξκνγέο πιήξνπο θεπνηερληθήο δηακόξθσζεο, όκνηεο κε απηέο ζε 

έλα θπζηθό έδαθνο. ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα πνηθίιινπλ ηα είδε 

ηεο βιάζηεζεο θαζώο θαη ησλ πιηθώλ. Με ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό ηεο πιάθαο ηεο 

ηαξάηζαο κπνξνύκε λα έρνπκε θπηηθό ππόζηξσκα πνπ θπκαίλεηαη από 0,45κ. έσο θαη 

1,20κ.   

 Δηθόλα 29. Λεπηνκέξεηα εληαηηθνύ θπηεκέλνπ δώκαηνο. 
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3. Ζκηεληαηηθό θσηεκέλο δώκα 

 

 

Δίλαη κηα κέζε θαηάζηαζε, ε νπνία επηηξέπεη αξθεηέο θεπνηερληθέο εθαξκνγέο, 

ελώ παξνπζηάδεη επειημία ηόζν ζηε ζρεδίαζε θαη ηελ εθαξκνγή όζν θαη ζηελ 

νηθνλνκία ηεο θαηαζθεπή. Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη θαη εδώ ν θαηάιιεινο ζηαηηθόο 

ζρεδηαζκόο ηεο πιάθαο ηεο ηαξάηζαο θαζόηη ηα θνξηία ηεο θάιπςεο είλαη ηεο ηάμεσο 

ησλ 100-270 kg/m
2
 θαη κε πάρνο ππνζηξώκαηνο 10-25 εθαηνζηά. Ζ ζπληήξεζε ζε 

απηόλ ηνλ ηύπν δώκαηνο είλαη πεξηνδηθή όπσο θαη ε άξδεπζε ησλ θπηώλ. 

 Δηθόλα 30. Λεπηνκέξεηα εκη-εληαηηθνύ θπηεκέλνπ δώκαηνο. 
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5. 3 ΑΠΔΗΚΝΗΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  

ηελ θαηαζθεπή καο εθαξκόζηεθαλ πνιιά από ηα πξναλαθεξζέληα παζεηηθά 

ζπζηήκαηα βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Πξώηε καο ζθέςε θαη βαζηθόο άμνλαο 

ζρεδηαζκνύ ηνπ θέληξνπ απηνύ ήηαλ ν νξζόο ζρεδηαζκόο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ απηώλ κε ζθνπό ηελ κέγηζηε ελεξγεηαθή εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο. 

 Απηό επηηεύρζεθε κε ηελ ζσζηή επηινγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ζέζεσο 

ηνπνζέηεζεο ηνπο. Έηζη ινηπόλ, νη ηνίρνη Trombe ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ Νόηηα πιεπξά 

ηνπ θηεξίνπ κηαο θαη ην ειηαθό θέξδνο γηα απηόλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό είλαη κεγάιν θαηά 

ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο θαη ειάρηζην ην θαινθαίξη. 

 Με ηελ ίδηα αθξηβώο ινγηθή επηιέμακε θαη ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκό γηα ηα 

παξάζπξα κάδαο λεξνύ θαζόηη ν αλάγθεο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπο ηαπηίδεηαη κε 

απηέο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ηνίρσλ Trombe. 

πσο έρνπκε πξναλαθέξεη ζε άιιν θεθάιαην, ε ζέζε ηνπ θηεξίνπ απηνύ ζηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζή ηεο θηινμελεί κία πιαηεία κε ρώξνπο πξαζίλνπ θαη ζηληξηβάληα, 

έλα κηθξό πλεύκνλα πξαζίλνπ ζην εκπνξηθό θέληξν ηνπ Πεηξαηά. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ζα απαηηνύζε ηελ θαηάξγεζε απηήο ηεο πιαηείαο, δειαδή ηελ 

θαηαζηξνθή ελόο κηθξνύ πλεύκνλα πξαζίλνπ. 

 Αληηιακβαλόκελνη πσο θάηη ηέηνην ζα ήηαλ ιάζνο, ζεσξήζακε ζθόπηκν λα ηελ 

κεηαθέξνπκε ζην δώκα ηνπ θηεξίνπ καο θαη λα ηελ αλαδείμνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν 

εθκεηαιιεπόκελνη ηα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ ζα πξνέθππηαλ από κηα ηέηνηα θαηαζθεπή. 

Έηζη ινηπόλ θαηαζθεπάζακε έλα εληαηηθό θπηεκέλν δώκα ζπλνδεπόκελν από έλα εληαίν 

θαλάιη ηξερνύκελνπ λεξνύ αθξηβώο ζην θέληξν ηνπ. 
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Έλα ζεκείν θνηλσληθώλ ζπλαζξνίζεσλ γηα ζηελ θαξδηά ηνπ Πεηξαηά κηαο θαη ε 

πξόζβαζε ζε απηό δελ είλαη κόλν γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ αιιά 

θαη γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε. 

 

 

 Δηθόλα 31. Φσην-ξεαιηζηηθή απεηθόληζε ηνπ εληαηηθνύ θπηεκέλνπ δώκαηνο.  
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

6.1 Χ ΠΡΟ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. 

 πλνπηηθά, ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη ηα εμήο: 

 Ζ θαηαζθεπή ελόο πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ζηνλ δήκν Πεηξαηά, ζηελ ζέζε πνπ 

επηιέμακε ζηελ πξόηαζε καο γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο ηέηνηνπ θηηξίνπ ζα 

νδεγνύζε ηελ επξύηεξε πεξηνρή ζε κηα πνιηηηζηηθή αλάπηπμε θαζώο θαη ζηελ 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

 Ζ ύπαξμε ελόο πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ ζα ήηαλ ζε ζέζε λα θαηαθέξεη λα ζηεγάζεη 

θαη λα εμππεξεηήζεη πνιιέο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη εθδειώζεηο 

πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ελδηαθέξνληνο κεγαιύηεξεο θιίκαθαο, κηαο θαη ζα 

κπνξνύζε λα θηινμελήζεη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, εθζέζεηο, ζεκηλάξηα θ.α. ζηηο 

ζύγρξνλεο αίζνπζεο πνπ δηαζέηεη.  

 Σν ελ ιόγσ πνιηηηζηηθό θέληξν δηαζέηεη ζηνηρεία βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, 

γεγνλόο πνπ ην θάλεη πην θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ ην πεξηβάιιεη. Σα 

ζηνηρεία απηά είλαη παζεηηθά ζπζηήκαηα ηα νπνία θξνληίδνπλ γηα ηελ 

ρακειόηεξε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξίνπ εθκεηαιιεπόκελα ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία θαη ηα νθέιε ηεο. 

 Ζ πινπνίεζε ηεο ζηνάο, ελόο πεξάζκαηνο από ηελ Λνπθά Ράιιε ζηελ Γξεγνξίνπ 

Λακπξάθε δεκηνπξγεί ηελ δπλαηόηεηα γηα εκπνξηθνύ ελδηαθέξνληνο 

δξαζηεξηόηεηεο όπσο απηέο πνπ επηιέμακε εκείο, ηελ ύπαξμε δπν θαηαζηεκάησλ 

κηθξήο θιίκαθαο ηα νπνία ζα είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εληόο ηνπ πνιηηηζηηθνύ θέληξνπ αιιά θαη ελόο κέξνπο ηεο γύξσ 

πεξηνρήο. Πέξαλ όκσο ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ, ε ζηνά απηή κειεηήζεθε 

γηα ηελ επθνιόηεξε πξνζέγγηζε θαη ελεκέξσζε ησλ δεκνηώλ γηα ηηο εθδειώζεηο 

ηνπ πνιηηηζηηθνύ απηνύ θέληξνπ. 
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 Χο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζπκπεξάλακε πσο ηα ζηάδηα πνπ 

παξεκβάιινληαη από ηελ αξρηθή ηδέα έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ είλαη 

εμίζνπ επηκνξθσηηθά θαη εμίζνπ απαηηεηηθά από πιεπξάο θόπνπ, δηαβάζκαηνο 

θαζώο θαη δαπάλεο ρξόλνπ.  

 Οη ζρεδηαζηηθέο κέζνδνη ήηαλ γλσζηέο πέξαλ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ νιηγόιεπηνπ 

βίληεν ηεο παξνπζίαζεο ην νπνίν απαίηεζε θαη ηελ κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα κεηά 

ηελ αξρηηεθηνληθή επίιπζε ησλ νξόθσλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ρξεηάζηεθε ε 

εθκάζεζε ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο 3ds Max. 
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7. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

7.1 ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ & ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 Βηβιηνγξαθία 

Οηθνινγηθή Αξρηηεθηνληθή (Κώζηας & Θέκες  Σζηπήρας) 

 Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή & Δμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο (Κηίρηο Δθδόζεης 

Δ.Π.Δ.) 

Βηνθιηκαηηθόο ρεδηαζκόο ζηελ Διιάδα (ΚΑΠΔ) 

Κηίξηα γηα έλα πξάζηλν Κόζκν (Μαργαρίηα Καραβαζίιε) 

Δλζσκάησζε παζεηηθώλ ειηαθώλ  ζπζηεκάησλ ζην θηηξηαθό θέιπθνο – 

Δμνηθνλόκηζε ελέξγεηαο (Βρατόποσιος Μ. Γρ. Κφηζηόβειος  Γ. ΣΡ.) 

General Guidelines for using thermal mass in concrete Buildings (Platform 

European Concrete) 

Γηεπηζηεκνληθό Ηλζηηηνύην Πεξηβαιινληηθώλ Δξεπλώλ (Γ.Η.Π.Δ.) & ΤΠΔΥΧΓΔ. 

Οηθνινγηθή Γόκεζε. Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα, 2000. 

RUROS - Rediscovering the Urban Realm and Open Spaces  

–Σκήκα Κηηξίσλ ηνπ ΚΑΠΔ 
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 Πεγέο Πιεξνθόξεζεο (ηζηνζειίδεο) 

http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=979 

Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, http://www.cres.gr/energy-

saving/index.htm 

Δπώλπκνο Οηθνινγηθή Βηβιηνζήθε: Οηθνινγηθά Κηίξηα ζε Αεηθόξεο Πόιεηο, 

http://www.evonymos.org/greek/eidikathemata.asp?parentid=14 

EcoΓΟΜΖΖ, http://www.ecodomisi.gr/ 

GreenBuilding.gr, http://www.greenbuilding.gr/ 

http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=259 

http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=263 

http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=759 

http://el.wikipedia.org/wiki/Βηνθιηκαηηθόο_ζρεδηαζκόο_θηηξίσλ 

http://www.buildings.gr/greek/meleti_efarmogi/bioclimate/bioclimatearchit.htm 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME 

http://www.ecodomisi.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemi

d=1 

http://www.greekarchitects.gr/gr/home 

http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=979
http://www.cres.gr/energy-saving/index.htm
http://www.cres.gr/energy-saving/index.htm
http://www.evonymos.org/greek/eidikathemata.asp?parentid=14
http://www.ecodomisi.gr/
http://www.greenbuilding.gr/
http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=259
http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=263
http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=759
http://el.wikipedia.org/wiki/Βιοκλιματικός_σχεδιασμός_κτιρίων
http://www.buildings.gr/greek/meleti_efarmogi/bioclimate/bioclimatearchit.htm
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME
http://www.ecodomisi.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.ecodomisi.gr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
http://www.greekarchitects.gr/gr/home
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8 .  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΔΓΗΩΝ 

 


