


Προβληματισμός:  Στην Ελλάδα είναι γνωστή η ύπαρξη αρχιτεκτονικού υλικού όπου βρίσκεται σε αδράνεια και οδηγεί στο ζήτημα τηνς επαναδιαχειρίσης 
του. Στόχος είναι η συντήρηση και αποκατάσταση του υφιστάμενου οικοδομικού υλικoύ με την εφαρμογή σύγχρονων τάσεων αρχιτεκτονικής.             
Προσεγγίζοντας το με νέες λειτουργίες και χρήσεις, διατηρώντας την μνήμη του, την ιστορία του και την μορφή του σε έναν βαθμό.                                                       
             Τι γίνεται το οικοδομικό υλικό;                                                                                                                
Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση ,αδράνεια  υλικού, δοχείο ζωής, σύγχρονες  τάσεις, ανάπλαση , επανάχρηση, αναπροσδιορισμός
Λόγοι: οικονομίας, κοινωνίας , μνήμης και ιστορίας
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ΣΧΕΔΙΑ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 



ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
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     Το οικόπεδο ανάλυσης  
βρίσκεται στα νοτιοδυτικά 
της πόλης της Ζακύνθου 
και στο πρανές του λόφου 
«Εξηνταβελόνη».  Ένα κομβικό 
σημείο ανάμεσα στο σκληρό 
ύφος της πόλης και το πράσινο 
του φυσικού τοπίου. Με σκοπό 
την σύνδεση των δύο αυτών 
στοιχείων η σχεδιαστική 
πρόταση του περιβάλλοντα  
χώρου ακολουθεί έναν κάναβο 
διαμορφώνοντας σκληρά και 
μαλακά δάπεδα, ώστε  να 
εξομαλυνθεί η έντονη ύπαρξη 
υφιστάμενου χυτού μπετόν. 
Στην τοποθεσία αυτήν του 
οικοπέδου παρατηρείται κλίση 
εδάφους  10% με υψομετρική 
διαφορά  1.5 μέτρου. Η 
σχεδιαστική διαχείριση 
αυτού έγινε με τέσσερεις 
υψομετρικές βαθμίδες ανά 50 
εκατοστών δημιουργώντας 
αμφιθεατρικές θέσεις. Καθώς 
έγινε ανάπτυξη ράμπας 
κλίσης 5% για τους ΑΜΚ. 
Επιπρόσθετα διαμορφώθηκαν 
κίοσκια (πέργκολες).Η 
κεντρική είσοδος του 
οικοπέδου διατηρείται αλλά 
πλέον η προσβασιμότητας 
της απευθύνται μόνο 
στους πεζούς. Εντός του 
υφιστάμένου οικοπέδου στην 
ανατολική ακάλυπτη περιοχή 
διαμορφώνεται εκθεσιακός 
χώρος εποχακού εκθεμάτος  
και χώρο στάθμευσης για 
τους εργαζομένους. Στην 
δυτική πλεύρα του οικοπέδου 
ο δευερεύων δρόμος εισόδου 
διαμορφώνεται ωε πεζόδρομος. 
ανάπτυξη cour-anglaise για να 
γίνεται διέλευση του φωτός.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΤΟΨΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
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ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Ε.Ο.Π.Π.Υ
ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΙΘ. ΣΥΝΔΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΡΧΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
RECEPTION
WC
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
WC

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΤΟΨΗ Α ΟΡΟΦΟΥ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΜΠΑΡ
WC

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΤΟΨΗ Β ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ
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ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  
ΤΟΜΕΣ

ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΟΨΕΙΣ



ΦΩΤΟΡΕΑΡΙΣΤΙΚΑ 3D 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΦΩΤΟΡΕΑΡΙΣΤΙΚΑ 3D ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
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ΦΩΤΟΡΕΑΡΙΣΤΙΚΑ 3D 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

ΦΩΤΟΡΕΑΡΙΣΤΙΚΑ 3D 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
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