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Εσταριστίες 

 

Η δηακόξθωζε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνύζαο δηπιωκαηηθήο 

εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα από ζπδήηεζε κε ηνπο 

θαζεγεηέο Νηθόιαν Παηζαβό θαη Άγγειν Παπαγεωξγίνπ. Ήξζε 

ζαλ ζπλέρεηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο κνπ, ε νπνία έρεη 

πξνεγεζεί κε επηβιέπνληα ηνλ θ. Νηθόιαν Παηζαβό θαη είρε 

ωο ζέκα δεηήκαηα κεζόδνπ θαη αμηώλ ζηελ πξνζαξκνγή ηωλ 

αξρηηεθηνληθώλ έξγωλ ηνπ 20νπ αηώλα.  

Η εξεπλεηηθή εξγαζία απνηέιεζε ηζρπξό θίλεηξν θαη αθεηεξία 

ζηελ δηακόξθωζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπιωκαηηθήο, κηαο θαη ην 

θηηξηνινγηθό απόζεκα ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο είλαη ζε 

δπλακηθή ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο. Ωο εμέιημε ηεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ινηπόλ, κηαο θαη ε ελ ιόγω δηπιωκαηηθή 

πεξηιακβάλεη θαη αλάιπζε δεδνκέλωλ ζε επίπεδν πόιεο, 

απνηέιεζε γηα εκέλα κηα λέα γλώζε ή κάιινλ λέν πεδίν πξνο 

δηεξεύλεζε ζε ζρέζε κε πξνεγνύκελεο ζπνπδέο κνπ ζην 

πεδίν ηωλ απνθαηαζηάζεωλ θηηξίωλ θαη άξα κηα πξόθιεζε ωο 

πξνο ηελ κέζνδν πξνζέγγηζεο.  

Επραξηζηώ ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο κνπ, επηβιέπνληα θαη 

ζύκβνπιν, γηα ηελ ελζάξξπλζε λα αζρνιεζώ κε έλα 

απαηηεηηθό ωο πξνο ην εύξνο ζρεδηαζκνύ θαη απνθάζεωλ 

ζέκα, θαζώο θαη γηα ηα εύζηνρα θαη επνηθνδνκεηηθά ζρόιηα.   
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Πεξίιεςε  

 

Σν παξφλ ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ζρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2021-

2022. Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο είλαη ‘’Central Business District vs 

Corner Business District, ε γσλία σο λέα θεληξηθφηεηα’’ θαη 

αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ ελφο θνκβηθνχ ηκήκαηνο ηεο πφιεο 

ησλ Ισαλλίλσλ. Σν πεδίν πξνζθέξεηαη, ίζσο θαη απαηηεί 

επαλαζρεδηαζκφ ζε αζηηθφ επίπεδν. ε απηφ ην ρσξηθά 

θνκβηθφ ζεκείν, ελλνηνινγηθά θαη πξαθηηθά, ζπκβηψλνπλ 

αληηζεηηθά δίπνια, φπσο ηερλεηφ-θπζηθφ, παιηφ-λέν θαη 

δηαξθέο,  δνκεκέλν-αδφκεην θαη ηδησηηθφ-δεκφζην θαζηζηψληαο 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε δηαιφγνπ κεηαμχ ηνπο.  

Η αλάγθε επέθηαζεο ηεο πφιεο, αθξηβψο ζην παξφλ φξην, 

δπζηπρψο ζπλνδεχεηαη απφ κηα εηθφλα έιιεηςεο νξγάλσζεο 

ρψξνπ, εηδηθά ηνπ θηηζκέλνπ θαη παξάιιεια ππνβάζκηζε ηνπ 

ζεκαληηθνχ κνληέξλνπ απνζέκαηνο. Πψο ζα κπνξνχζε απηή ε 

πεξηνρή «κεηάβαζεο» λα απνηειέζεη πχιε εηζφδνπ ηεο πφιεο, 

ελζσκαηψλνληαο ηα ηνπφζεκα ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο; Με 

άιια ιφγηα, πψο ηα ζηνηρεία κηαο επψλπκεο αξρηηεθηνληθήο 

ηνπ ρζεο εληάζζνληαη  ελεξγά ζην ζήκεξα ηξνθνδνηψληαο ηνλ 

ζρεδηαζκφ; Μπνξεί άξαγε λα ζπκβάινπλ ζηε ζπξξαθή ησλ 

κεηψπσλ ηεο επέθηαζεο ηεο πφιεο σο απηή απαληάηαη 

ζήκεξα; 

Δδψ θξίλεηαη αλαγθαία ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν, ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηεο 

ελλνηνιφγεζεο. ηφρνο είλαη κηα εμσζηξεθήο πξφηαζε πνπ 

δπλεηηθά απνηειεί πξνβνιή ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο ησλ 

Ισαλλίλσλ ζην κέιινλ, κηα ρεηξνλνκία σο πνιηηηθή επηινγή 

ζηελ ξνή εμέιημεο ηεο πφιεο. Θεψξεζα ινηπφλ ρξήζηκε ηελ 

κειέηε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο ζε ηνπηθφ, επξσπατθφ 

θαη δηεζλέο επίπεδν, γηα ηε δηεμαγσγή, φζν ην δπλαηφλ πην 

νινθιεξσκέλα, ζπκπεξαζκάησλ θαη θαηεπζπληήξησλ 

γξακκψλ. Με αλαθνξέο ζε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ ηξέρνληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Ηπείξνπ, 

επξσπατθέο νδεγίεο θαη δηεζλή παξαδείγκαηα θηηξίσλ 

αληίζηνηρεο ρξήζεο, πξνζεγγίδεηαη κηα πξφηαζε ξεαιηζηηθή, 

ηεθκεξησκέλε δηεπηζηεκνληθά, πνπ δελ αγλνεί φκσο ην πλεχκα 

ηνπ ηφπνπ ηεο.  

Αθφκε, επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ βηβιηνγξαθία ε ηεθκεξίσζε 

ηεο γεσκεηξίαο θαη ηεο κνξθήο, έλαληη νπνηαζδήπνηε πηζαλήο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη ζχγρξνλεο CBD έρνπλ ηηο 

θαηαβνιέο ηνπο ζηελ αξραία αγνξά, πσο απηφ κεηαθξάδεηαη 

ρσξηθά ζηνλ παξφληα ηφπν θαη ρξφλν; Παξάιιεια ε παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί αξρηηεθηνληθή πξφθιεζε, αθνχ 

απνηειεί κηα αζηηθή γσλία κε βαξχλνπζα ζεκαζία, ελψ ν 
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ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο απαηηεί 

δηαξθψο θξηηηθή ζθέςε. Η αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή δηαδηθαζία 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ κηαο θαη πξνυπνζέηνπλ 

πνιπδηάζηαηε αλάγλσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη δεηνπκέλσλ ζε 

επίπεδν πφιεο.  
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Abstract 

 

This was drawn up in the context of the diploma thesis 

provided for by the program of the study of the Department of 

Architectural Engineering of the University of Ioannina School 

during the academic year 2021-2022. The title of this thesis is 

'' Central Business District vs Corner Business District '' and 

concerns the design of a key section of the city of Ioannina. 

The field is offered, perhaps it requires redesigning at the 

urban level. At this spatial focal point, conceptual and 

practical, they live in contrasting dipoles, such as artificial-

natural, old-new and permanent, structured and unrefined and 

private-public making the need for dialogue with each other. 

The need to expand the city, precisely at the present limit, is 

unfortunately accompanied by a picture of a lack of space 

organization, especially the built and at the same time 

degrading the significant modern stock. How could this 

"transition" area be a gateway to the city's entrance, 

incorporating the landmarks of the modern movement? In 

other words, how do the elements of a branded architecture 

yesterday are actively integrated into today by supplying the 

design? Can they contribute to the staple of the fronts of the 

city's expansion as it is today? 

Here is a necessary bibliographic overview of the theoretical 

level of design approaches and concepts. Aim is an extrovert 

proposal that is potentially a projection of the image of the city 

of Ioannina in the future, a gesture as a political choice in the 

flow of city evolution. So I found it useful to study modern 

reality at local, European and international level, to conduct, as 

fully as possible, conclusions and guidelines as possible. With 

references to statistics, the objectives of the current Epirus 

Operational Program, European Directives and international 

examples of buildings of corresponding use, a realistic 

documented interdisciplinary proposal is approached, but it 

does not ignore the spirit of its place.  

It is also attempted through the literature the documentation of 

geometry and form, against any possible. Given that modern 

CBDs have their origins in the ancient market, how does this 

translate spatially into the present place and time? At the 

same time, this diploma thesis is an architectural challenge, as 

it is an urban angle of heavy significance, while the way the 

design process approaches critical thinking. The analytical and 

synthetic process is of particular interest as they presuppose a 

multidimensional reading of data and city level. 
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«Σν αζηηθό ηνπίν απνηειεί ρώξν νηθεηνπνηεκέλν, θσδηθνπνηεκέλν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ρξήζεηο, ζπλήζεηεο, ξπζκίζεηο 

θαη κε ηελ έλλνηα απηή δελ είλαη ρώξνο ειεύζεξνο θαη ζε θακία πεξίπησζε θελόο. Δίλαη ρώξνο πνπ εγγξάθεη πάλσ ηνπ 

ηζηνξία θαη ραξαθηεξίδεηαη από δπλακηθόηεηα πνπ απνξξέεη από ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο, ηηο πνιηηηζηηθέο αμίεο θαη ην θπζηθό ηνπο ππόβαζξν πνπ κεηαβάιιεηαη κε ην ρξόλν. Απνηειεί, ινηπόλ 

θαζξέθηε ηεο εμέιημεο ηεο πόιεο, ηεο κνξθήο θαη ηεο κεηακόξθσζεο ηνπ ρώξνπ.» 

Simon, 1984
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1. Αμηνιόγεζε – Πξνβιέςεηο – Πξνηεξαηόηεηεο 
Αζηηθνύ Σνπίνπ 

 

Σν ζεκείν – νηθφπεδν ελδηαθέξνληνο πξνο ζρεδηαζκφ 

απνηειεί κηα αθφκε πεξίπησζε ηδησηηθήο θαη 

θαηαθεξκαηηζκέλεο γεο, πνπ φπσο ζε πιήζνο άιισλ 

πεξηπηψζεσλ ζηελ ρψξα καο θαίλεηαη πσο έρνπλ αγλνεζεί νη 

θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη ε κεηάβαζε απφ ην έλα 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ζην άιιν. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα 

γεηηνληθά νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα πνπ ζπλαληάκε. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη ηα κεγάια θηίξηα ηνπ κνληεξληζκνχ πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα ζηεγάζνπλ ρξήζεηο δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα ιίγν έμσ απφ ηα ηφηε φξηα ηεο πφιεο, δελ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα κηθξά ηδησηηθά θηίξηα θαηνηθίαο πνπ αλεγέξζεθαλ 

θαηά ην πνιχ πξφζθαην παξειζφλ. Πξνέθπςε επνκέλσο κηα 

ζχγρπζε ρξήζεσλ πνπ απνηππψλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ 

παξνπζηάδεη ε πεξηνρή ζηα θηίξηά ηεο. Σα ηνπφζεκα ηνπ 

κνληέξλνπ θαίλεηαη λα είλαη είηε θαθνδηαηεξεκέλα είηε ζε 

αρξεζηία, ελψ φ,ηη λέν δελ ζπλδέεηαη αξρηηεθηνληθά θαη 

πνιενδνκηθά κε ηα γχξσ ηνπ. Η θχξηα ρξήζε πνπ θηινμελείηαη 

ζηελ πεξηνρή, ζε κεγάια θηίξηα θαηά θχξην ιφγν, είλαη 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηερλνινγίαο. Κάπνπ εδψ 

ινηπφλ πξνθχπηεη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπ πνπ νδεγεί 

κειινληηθά απηή ε θαηάζηαζε ηελ ψξα πνπ ε πεξηνρή αιιάδεη 

θαη δνκείηαη δηαξθψο, απνηειψληαο πχιε εηζφδνπ ηεο πφιεο 

πνπ έρεη πηα επεθηαζεί.  

Δλ γέλεη νη πφιεηο απνηεινχλ θφκβνπο αληαιιαγήο ηδεψλ, 

εκπνξίνπ, πνιηηηζκνχ, επηζηήκεο, παξαγσγηθφηεηαο, 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη δηαρξνληθά απνηεινχλ πεδίν 

θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Σν λα 

δηαηεξήζνπκε, σζηφζν, ζπλζήθεο επεκεξίαο ζηηο πφιεηο ρσξίο 

απηφ λα επηθέξεη θαηάρξεζε γεο θαη θαηαζπαηάιεζε πφξσλ 

είλαη κία πξφθιεζε απφ κφλν ηνπ. Κάπνηεο απφ ηηο ζπρλέο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αζηηθά θέληξα είλαη ε 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ε έιιεηςε θνλδπιίσλ γηα ηελ 

παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε έιιεηςε επαξθνχο 

ζηέγαζεο θαη ε ππνβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ. Βέβαηα, νη 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πφιεηο κπνξνχλ λα 

μεπεξαζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα 

αθκάδνπλ θαη λα αλαπηχζζνληαη, βάζεη πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

ζρεδηαζκνχ κε θαηεχζπλζε πνπ λα πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα 

φινπο, πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο, ελέξγεηα, ζηέγαζε θαη 

κεηαθνξέο. 

ήκεξα, 3,5 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο, δειαδή ε 

κηζή αλζξσπφηεηα, θαηνηθεί ζε πφιεηο, ελψ νη πξνβιέςεηο κε 

νξίδνληα ην 2030 ηνπνζεηνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη πφιεηο ηνπ 

θφζκνπ θαηαιακβάλνπλ κφιηο ην 3% ηνπ εδάθνπο ηεο Γεο, 
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είλαη φκσο ππεχζπλεο γηα ην 60-80% ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο αιιά θαη γηα ην 75% ηεο εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ 

άλζξαθα. ε απάληεζε ησλ δπζνίσλσλ πξνβιέςεσλ, ν ΟΗΔ 

έρεη ζπληάμεη έλα πιαίζην 17 ζηφρσλ βηψζηκεο αλάπηπμεο, κε 

ηνλ ελδέθαην ζηε ζεηξά λα αθνξά ζηηο βηψζηκεο πφιεηο θαη 

θνηλφηεηεο. Οη πξνηεξαηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηηο Δπξσπατθέο 

πφιεηο πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο: 

 Πνηφηεηα αέξα ζηηο πφιεηο 

 Κπθιηθή νηθνλνκία ζηηο πφιεηο 

 Κιηκαηηθή πξνζαξκνγή ζηηο πφιεηο 

 Πνιηηηζκόο θαη θιεξνλνκηά 

 Φεθηαθή κεηάβαζε ζε πόιεηο 

 Δλεξγεηαθή κεηάβαζε ζηηο πφιεηο 

 ηέγαζε ζε πφιεηο 

 Καηλνηφκεο θαη ππεχζπλεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ζε 

πφιεηο 

 πκκεηνρή κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ ζε πφιεηο 

 Θέζεηο εξγαζίαο θαη δεμηόηεηεο ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία 

 Αεηθόξνο ρξήζε γεο θαη θπζηθώλ ιύζεσλ ζε 

πόιεηο 

 Αζηηθή θηλεηηθόηεηα θαη πξνζβαζηκόηεηα 

 Αζηηθή θηψρεηα 
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2. Γεδνκέλα Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο Ηπείξνπ 2021-2027 

 

Η Ήπεηξνο θαηαιακβάλεη ην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο, 

έρνληαο δπηηθά ην Ιφλην Πέιαγνο θαη βνξεηναλαηνιηθά ηνπο 

νξεηλνχο φγθνπο ηεο Πίλδνπ. Αλ θαη ζε ζρέζε κε ηε 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ζεσξείηαη ζρεηηθά 

απνκνλσκέλε, ελ ηνχηνηο θαηέρεη ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα 

απνηειψληαο Πχιε εηζφδνπ – εμφδνπ πξνο ηα Βαιθάληα θαη ηε 

Γπηηθή Δπξψπε.  

Σελ πεξίνδν 2001-2011 παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

κφληκνπ πιεζπζκνχ (5%), ηάζε πνπ δηαηεξήζεθε θαη ηελ 

πεξίνδν 2011-2019 (πιεζπζκφο Ηπείξνπ 2019: 333.696 

άηνκα, Eurostat). Δπίζεο, εκθαλίδεη ζεκαληηθά κηθξφηεξε 

πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζε ζρέζε κε απηή ηεο ρψξαο θαη 

αληηκεησπίδεη πξφβιεκα πιεζπζκηαθήο γήξαλζεο.  

Θέζε ηεο Πεξηθέξεηαο θαη Πξνθιήζεηο ηεο 

Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 21-27  

Παξαγσγηθή Γνκή – Οηθνλνκία - Δπηρεηξεκαηηθφηεηα  

Η παξαγσγηθή δνκή ηεο Ηπείξνπ (ΟΟΑ 2020) πεξηιακβάλεη 

έλαλ ηζρπξφ πξσηνγελή ηνκέα κε πςειφ κεξίδην 

πεξηθεξεηαθνχ ΑΔΠ (8,4%), πνπ είλαη πεξίπνπ 2 θνξέο 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ εζληθφ κ.ν. θαη 5,4 θνξέο πεξηζζφηεξν 

απφ ηνλ επξσπατθφ κ.ν.. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο έρεη επίζεο 

πνιχ πςειφ κεξίδην απαζρφιεζεο. Η Ήπεηξνο έρεη έλα κέηξην 

δεπηεξνγελή ηνκέα κε ΑΔΠ (16,8%) θνληά ζηνλ εζληθφ κ.ν., 

ελψ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο είλαη ν κεγαιχηεξνο απφ πιεπξάο 

ΑΔΠ (74,8%) θαη απαζρφιεζεο (68,7%). 

Η πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία βαζίδεηαη ζε κηα νινθιεξσκέλε θαη 

ηνπηθά πξνζαλαηνιηζκέλε – αηδέληα νηθνλνκηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ Πεξηθεξεηαθή 

ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. Γηα ηελ ΠΠ 21-27, ε Δζληθή 

ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο (ΔΔΔ) κε ηελ 

πεξηθεξεηαθή ηεο δηάζηαζε, ζα απνηειέζεη αλαπηπμηαθφ 

εξγαιείν ηεο Πεξηθέξεηαο. Μεηά απφ κηα εθηεηακέλε 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα, απφ ην 2017 θαη έπεηηα, άξρηζαλ 

λα δηαθαίλνληαη ζεκάδηα αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Η πνξεία 

απηή δηαθφπεθε ην 2020 απφ ηελ εκθάληζε κηαο λέαο EL 15 EL 

παγθφζκηαο θξίζεο πγεηνλνκηθήο θχζεσο (Covid-19), ε νπνία 

επέθεξε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. 

Έξεπλα - Καηλνηνκία  

Ο ραξαθηεξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ Ήπεηξν είλαη Moderate 

Innovator/ Μέηξηα Καηλνηνκία (Regional Innovation Scorecard, 

2021), κε ηελ επίδνζε λα έρεη απμεζεί κε ηελ πάξνδν ησλ 
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εηψλ. Χο πξνο ην ζπλνιηθφ δείθηε θαηλνηνκίαο ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2011 αλέβεθε 10 ζέζεηο, θαηαιακβάλνληαο ηελ 162ε ζέζε 

κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ, ελψ ππνρψξεζε 2 ζέζεηο ζε 

ζρέζε κε ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο (7ε ην 2019 θαη 5ε ην 

2011). 

Οη δαπάλεο γηα Δ&Α ζηελ Πεξηθέξεηα πιεζηάδνπλ ηνλ εζληθφ 

κ.ν., επίδνζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ), ε νπνία σο πξνο ηηο 

θαηά θεθαιήλ δαπάλεο Δ&Α θαηέρεη ηελ 1ε ζέζε ζηε ρψξα. 

Χζηφζν, νη δαπάλεο Δ&Α ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα είλαη 

αξθεηά θάησ απφ ηνλ εζληθφ κ.ν., αλ θαη κεηά ην 2008 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δείθηε ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. ζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο 

αλά εθαη. θαηνίθνπο, ε Ήπεηξνο θαηέρεη ηελ 9ε ζέζε ζηε ρψξα, 

ε νπνία είλαη πνιχ θάησ απφ ηνλ εζληθφ κ.ν. (21%). Δπηπιένλ, 

ν δείθηεο επηδεηλψζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο (2008-15) 

παξνπζηάδνληαο κείσζε 5,2%. (ΟΟΑ 2020).  

ηελ Πεξηθέξεηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζεκαληηθνί εξεπλεηηθνί 

θνξείο (Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ, Δπηζηεκνληθφ θαη 

Σερλνινγηθφ Πάξθν Ηπείξνπ θιπ.), σζηφζν δελ έρεη 

επηηεπρζεί ε αλαγθαία θξίζηκε κάδα γηα ηελ πεξαηηέξσ 

πξναγσγή ηεο Δ&Α. 

ηα δπλαηά ζεκεία ηεο πεξηιακβάλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΠΔΚ), 

ην νπνίν δηακνξθψλνληαο ηελ πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο, έζεζε θαηεπζχλζεηο θαη ζηφρνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο θαη δξνκνιφγεζε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ.  

ην πιαίζην απηφ πξνθιήζεηο γηα ηελ Πεξηθέξεηα απνηεινχλ:  

 Η πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο εζληθνχο θαη 

επξσπατθνχο ζηφρνπο.  

 Η ελίζρπζε θαη ζηήξημε ησλ ππνδνκψλ έξεπλαο γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε βάζε 

ηεο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο.  

 Η ζηήξημε ησλ ΜΜΔ γηα έξεπλα ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΔΔ 

(πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε) θαη ελ γέλεη ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεψλ ηνπο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε.  

Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ)  

Η Ήπεηξνο επεξεάδεηαη απφ ηε γεληθφηεξε ρακειή επίδνζε 

ηεο Υψξαο. Με βάζε ηνλ Γείθηε Φεθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Κνηλσλίαο (DESI), γηα ην 2020 ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη 27ε 

ζην ζχλνιν ηεο ΔΔ-28. Ο δείθηεο πλδεζηκφηεηαο εκθαλίδεη 

ηελ Διιάδα πνιχ ρακειά (28ε ζέζε), ελψ ζην δείθηε 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 25ε ζέζε. 

ζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ 24ε ζέζε θαη 
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ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηνπ κ.ν. ηεο ΔΔ. Σν πνζνζηφ ησλ ΜΜΔ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ειεθηξνληθέο πσιήζεηο δηακνξθψζεθε 

ζε 9% ην 2019. Δπίζεο, ζε φηη αθνξά ηε δηάζηαζε ησλ 

ςεθηαθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 

27ε ζέζε ζηελ ΔΔ, αξθεηά θάησ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ.  

Δπηπξφζζεηα, ε εκθάληζε ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο (Covid-19) 

αλέδεημε ηελ αλάγθε ρξήζεο εθαξκνγψλ ΣΠΔ αιιά θαη 

παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ζε πιήζνο ηνκέσλ (πρ. 

ηειεξγαζία, ηειε-εθπαίδεπζε, ηειεταηξηθή, ειεθηξνληθφ 

εκπφξην θιπ.).  

εκεηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ΠΠ 14-20 ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

ζηελ Πεξηθέξεηα παξεκβάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ΣΠΔ απφ ΜΜΔ, ελψ ηδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Δπίζεο, 

ππνζηεξίρζεθε θαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ππνδνκψλ απφ 

ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξνο φθεινο 

ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

ην πιαίζην απηφ, ζε ζπκθσλία κε ηελ εζληθή ςεθηαθή 

ζηξαηεγηθή, πξνθιήζεηο γηα ηελ Πεξηθέξεηα απνηεινχλ:  

 Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζε φια ηα επίπεδα 

(δεκφζηα δηνίθεζε, νηθνλνκία, θνηλσλία θιπ).  

 Η αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη απφ ην λέν 

ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Φεθηαθή ζπλδεζηκφηεηα  

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππνδνκψλ ειεθηξνληθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη ε αχμεζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο γηα ηελ 

Ήπεηξν, εληάζζεηαη ζε κηα ζπλνιηθή εζληθή ζηξαηεγηθή 

παξέκβαζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξπδσληθφηεηαο πνπ ηα 

επφκελα ρξφληα ζα αιιάμεη ζεκαληηθά πξνο ην θαιχηεξν ηελ 

ζέζε ηεο Ηπείξνπ αιιά θαη ηεο ρψξαο ζηελ δηεζλή θαηάηαμε 

θαη ζα εληζρχζεη εκπξάθησο ηελ έμππλε αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ κεηάβαζή ηεο ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ. Κξίζηκεο ζεκαζίαο είλαη ε νξζή ζηφρεπζε 

πεξηνρψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ νη ππνδνκέο θαη ε έγθαηξε 

αμηνπνίεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ δηθηχνπ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ κε 

ππεξπςειέο ηαρχηεηεο, ηνπ Δζληθνχ Δπξπδσληθνχ ρεδίνπ 

Πξφζβαζεο Δπφκελεο Γεληάο. 

Αζηηθή θηλεηηθφηεηα  

Σελ ΠΠ 2014 – 2020 εθπνλήζεθαλ ρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ) ζηα ηέζζεξα αζηηθά θέληξα ηεο Ηπείξνπ 

θαη πινπνηήζεθαλ δξάζεηο ζχκθσλα κε απηά. Πξνηεξαηφηεηα 

απνηειεί ε ζηήξημε ηεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο κε βάζε ηα 

ΒΑΚ.  

Οδηθέο Τπνδνκέο 
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Απφ ηελ Ήπεηξν δηέξρνληαη δχν εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

αμφλσλ ηνπ βαζηθνχ δηθηχνπ ΓΔΓ-Μ ηεο ρψξαο (Δγλαηία νδφο 

θαη Ιφληα νδφο - Γπηηθφο Άμνλαο). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαδνρηθψλ ΠΠ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθά έξγα 

βειηίσζεο/ αλάπηπμεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ηεο, σζηφζν δελ 

έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ 

δηαπεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο νδηθψλ ζπλδέζεσλ πξνθεηκέλνπ ε 

Ήπεηξνο λα αμηνπνηήζεη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. εκεηψλεηαη φηη ην Γεληθφ Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο πξνβιέπεη 

ηελ πχθλσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ δηθηχνπ εζληθήο θιίκαθαο κέζα 

απφ ηελ νινθιήξσζε κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, πνιιέο απφ 

ηηο νπνίεο είηε πεξηιακβάλνπλ ην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο 

Ηπείξνπ, είηε επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πξνζβαζηκφηεηα θαη ηε 

γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή ηαπηφηεηα ηεο Ηπείξνπ. Δπίζεο, 

θξίλεηαη αλαγθαίν λα νινθιεξσζνχλ θαη νη νδηθέο ππνδνκέο 

(εζληθφ, επαξρηαθφ, ηνπηθφ δίθηπν) πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

απξφζθνπηε ελδνπεξηθεξεηαθή θηλεηηθφηεηα θαη ηε ζχλδεζε 

ησλ πεξηνρψλ ηεο Ηπείξνπ κε αζηηθά, εκπνξηθά θαη νηθνλνκηθά 

θέληξα.  

Αγνξά Δξγαζίαο  

Η θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηελ Ήπεηξν ρξήδεη 

ελεξγεηψλ βειηίσζεο θαζψο ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

αλέξρεηαη ζην 60,8% (2019), επίπεδν ρακειφηεξν ηνπ κ.ν. ηεο 

ρψξαο θαη ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ27 (61,2% θαη 73%, αληίζηνηρα). 

πγθξηηηθά κε ηηο άιιεο Πεξηθέξεηεο, βξίζθεηαη ζηηο ηειεπηαίεο 

ζέζεηο. εκεηψλεηαη φηη ε απαζρφιεζε έρεη επηβαξπλζεί ην 

2020 ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο.  

Η Ήπεηξνο αληηκεησπίδεη πςειή αλεξγία (20,5%, 2018) κ.ν 

ρψξαο (19,3%), ζεκαληηθά πάλσ απφ ηνλ κ.ν ΔΔ-28 (6,9%). 

ζνλ αθνξά ηε καθξνρξφληα αλεξγία (77,2%) θαη ηνπο λένπο 

πνπ απνθιείνληαη απφ ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ αγνξά εξγαζίαο 

(18,2%), ε Πεξηθέξεηα έρεη ρακειφηεξεο επηδφζεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ εζληθφ κέζν φξν. (ΟΟΑ, 2020). 

Φηψρεηα θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο  

χκθσλα κε ηνπο δείθηεο γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ηεο Eurostat 

(2019β), ε Ήπεηξνο αληηκεησπίδεη ζνβαξά θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Σα ζηνηρεία (ΟΟΑ) δείρλνπλ φηη 

ην 7,8% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο δελ έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

πγείαο θαη ην κεξίδην ηνπ πιεζπζκνχ πνπ θηλδπλεχεη απφ 

θηψρεηα θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ είλαη 31,3%.  

Η επίδνζε ηεο Ηπείξνπ κε βάζε επξήκαηα απφ έλαλ αξηζκφ 

δεηθηψλ επεκεξίαο ηνπ ΟΟΑ (2019γ) ζε ζχγθξηζε κε 402 

Πεξηθέξεηεο, θαηαδεηθλχεη επίζεο φηη ππάξρεη ζεκαληηθφ θελφ 

πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
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θηψρεηαο θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ απαζρφιεζε. ε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο Πεξηθέξεηεο 

ηνπ ΟΟΑ, ε Ήπεηξνο έρεη πνιχ ρακειέο επηδφζεηο φζνλ 

αθνξά ην εηζφδεκα, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηελ 

θνηλφηεηα. Σα αλσηέξσ πξνβιήκαηα επηδεηλψλνληαη ππφ ην 

πξίζκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ε νπνία απνηειεί 

κεραληζκφ αλαπαξαγσγήο ηεο θηψρεηαο θαζψο αλακέλεηαη λα 

επηδεηλψζεη δηαρξνληθέο αληζφηεηεο αιιά θαη λα αλαδείμεη λέεο 

κνξθέο αληζνηήησλ. 

Δθπαίδεπζε - Γηά βίνπ κάζεζε 

Βαζηθφ δεηνχκελν είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ζηελ 

αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ κάζεζε. Τπάξρεη 

ζεκαληηθφ έδαθνο πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο - δηά βίνπ κάζεζεο θαζψο:  

 Η ζπκκεηνρή ησλ ελειίθσλ ζηε κάζεζε είλαη ρακειή, 

ην 2018 ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 25-64 εηψλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ζηελ 

Ήπεηξν αλήιζε ζε 2% θαη ήηαλ θάησ ηνπ αληίζηνηρνπ 

πνζνζηνχ ηφζν ζε επίπεδν ρψξαο (4,5%), φζν θαη ζε 

επίπεδν EU28 (11,1%).  

 Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο έρεη ζπγθξηηηθά 

ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν (πξσηνβάζκηα θαη 

θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζην 23,2% ηνπ ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθά 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ (έλαληη 19,3% ηεο ρψξαο θαη 

17,4% ηεο ΔΔ27).  

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθιήζεηο γηα ηελ Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηνπ Δπξσπατθνχ Ππιψλα Κνηλσληθψλ 

Γηθαησκάησλ, απνηεινχλ:  

 Η βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ έληαμεο θαη παξακνλήο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

αλεξγίαο, ε ελίζρπζε πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ 

άλεξγνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 Η αλάιεςε κέηξσλ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ηελ 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο θαζψο θαη ζε θνηλσληθέο ππεξεζίεο  

 Η αλάιεςε εηδηθψλ δξάζεσλ γηα νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ είλαη πην επάισηεο φπσο γπλαίθεο, 

ΑκεΑ, ειηθησκέλνη, θιπ.  

 Η πξνψζεζε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο θαη ηελ 

παξαθίλεζε ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρεηηθέο δξάζεηο.  
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 Η πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο, 

πγείαο θαη πξφλνηαο θαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο 

φισλ ησλ πνιηηψλ ζε ππεξεζίεο πγείαο, πξφλνηαο 

θαζψο θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ησλ ζπζηεκάησλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο.  

 Η αλαβάζκηζε/ δεκηνπξγία ππνδνκψλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, αλαςπρήο, ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θνηλσληθή έληαμε θαη 

ζπλνρή. 

Υσξηθή πλνρή  

Η Ήπεηξνο αληηκεησπίδεη δνκηθά πξνβιήκαηα αληζνηήησλ 

ηφζν ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο, φζν θαη 

ελδνπεξηθεξεηαθά, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη ηελ εθαξκνγή 

δξάζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ αλαζηξνθή θαη ππέξβαζε 

απηψλ. 

Παξάιιεια ε ηδηνκνξθία θαη κνξθνινγία ηεο γεσγξαθηθήο 

ζέζεο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ν πνιηηηζηηθφο πινχηνο, ε 

πνηθηινκνξθία επηινγψλ, πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο 

πξνψζεζεο ηνπηθψλ δξάζεσλ νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο 

αλάπηπμεο ιακβάλνληαο ππφςε ην Αλαζεσξεκέλν 

Πεξηθεξεηαθφ Υσξνηαμηθφ Πιαίζην. Δλδεηθηηθά, ηα ηέζζεξα 

κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο δχλαηαη κε ηελ 

πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ αζηηθψλ παξεκβάζεσλ λα 

απνθηήζνπλ ηαπηφηεηα δηαθξηηή ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Σα Ισάλληλα είλαη ε κεγαιχηεξε πφιε θαη απνηειεί κηα κεζαίνπ 

κεγέζνπο ιεηηνπξγηθή αζηηθή πεξηνρή. 

 

Άιιεο πξνθιήζεηο απνηεινχλ ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ, ε 

Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ, ηα Όδαηα, νη Φπζηθνί θίλδπλνη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, ε Παξαγσγή Δλέξγεηαο, 

ε δηαρείξηζε ηνπ Κηηξηαθνχ απνζέκαηνο σο πξνο ηελ 

Δλεξγεηαθή απφδνζή ηνπ, ε κεηάβαζε ζηελ Βηψζηκε Δλέξγεηα, 

νη Ληκεληθέο-Αεξνπνξηθή θαη ηδεξνδξνκηθή Τπνδνκή, θαζψο 

θαη ν ηνκέαο ηεο Τγείαο. 

εκεηψλεηαη φηη ηελ ΠΠ 14-20 εθαξκφζηεθαλ ζηελ Ήπεηξν 

ζηξαηεγηθέο νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο. ην πιαίζην 

απηφ, πξνθιήζεηο γηα ηελ Πεξηθέξεηα απνηεινχλ:  

 Η αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε 

ησλ πεξηνρψλ ηεο.  

 Αλάιεςε ηνπηθψλ δξάζεσλ νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο 

αλάπηπμεο πξνσζψληαο έλα λέν πξφηππν ρσξηθήο 

νξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

αξρή ηεο νινθιεξσκέλεο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

πφξσλ θαη ππνδνκψλ κε ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ησλ 
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ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηνπίν ηεο 

Ηπείξνπ.  

 Πξνψζεζε ζπλδπαζκέλσλ παξεκβάζεσλ βηψζηκεο 

αζηηθήο αλάπηπμεο ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 

Πιαίζην ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 

2021-2027 

Σν αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ πεξίνδν 2021-

2027 είλαη «Η δπλακηθή, εμσζηξεθήο θαη αεηθνξηθή αλάπηπμε 

ηεο Ηπείξνπ, εζηηαζκέλε ζηελ κνλαδηθφηεηα, ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ ηζηνξία, ψζηε λα θαηαζηεί ειθπζηηθφο πξννξηζκφο γηα 

θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνπξηζηηθή πξνζέιθπζε 

επηζθεπηψλ απφ φιν ηνλ θφζκν θαζψο θαη έλα ζχγρξνλν 

ελεξγεηαθφ, επηρεηξεκαηηθφ, κεηαθνξηθφ θέληξν ηεο ρψξαο θαη 

πχιε εηζφδνπ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο». 

ηξαηεγηθνί ηόρνη () ηεο Πεξηθέξεηαο:  

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Οξάκαηνο, δηακνξθψλεηαη 

έλα ζπλεθηηθφ πιέγκα πέληε ηξαηεγηθψλ ηφρσλ.  

1_Δλίζρπζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

Θέηεη σο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηε ζχλδεζε κε ηελ έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία, ηελ ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη εμσζηξέθεηαο ησλ ΜΜΔ, 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ΜΜΔ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε θαη 

ησλ ΣΠΔ. Η ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο αλαδεηθλχεη θαη εμεηδηθεχεη ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία ηεο εξεπλεηηθήο 

θνηλφηεηαο κε ηηο επηρεηξήζεηο. Η ελίζρπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο απνηειεί επίζεο βαζηθφ 

πεδίν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 

αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο πεξηθεξεηαθήο 

νηθνλνκίαο ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, επηδηψθεηαη ε εκβάζπλζε ηνπ ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζε φια ηα επίπεδα (δεκφζηα δηνίθεζε, 

νηθνλνκία, θνηλσλία, θιπ.), θαζψο θαη ε ζηήξημε ηεο ςεθηαθήο 

ζπλδεζηκφηεηαο. 

2_Πξνψζεζε ηεο αεηθνξίαο, ηεο νξζνινγηθήο θαη απνδνηηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ – Αληηκεηψπηζε ηεο 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

3_Δλίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

4_Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηεο Πεξηθέξεηαο 
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5_ηήξημε ηεο βηψζηκεο θαη νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο 

αλάπηπμεο  

Θέηεη σο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηελ ελίζρπζε ηεο ρσξηθήο 

ζπλνρήο, ηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο 

Ηπείξνπ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, ηελ 

ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Δπίζεο, επηδηψθεηαη ε κείσζε 

ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, ε αλαδσνγφλεζε 

ππνβαζκηζκέλσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ θαη ε αλάδεημε ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
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3. Γεδνκέλα ρεδίνπ Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (ΒΑΚ) Γήκνπ Ισαλληηώλ 

 

3.1 Απνγξαθή Γεκνγξαθηθώλ ηνηρείσλ ηεο Πεξηνρήο 1991-2011: 

Πίλαθαο 1: ηαηηζηηθά ζηνηρεία κόληκνπ πιεζπζκνύ   

 
Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 1991 

Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 2001 

Μόληκνο 

Πιεζπζκόο 2011 

% Μεηαβνιή 

1991-2001 

% Μεηαβνιή 

2001-2011 

% Μεηαβνιή 

1991-2011 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 10.223.392 10.934.097 10.816.286 7,0% -1,1% 5,8% 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ 327.300 336.392 336.856 2,8% 0,1% 2,9% 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 
152.803 161.027 167.901 5,4% 4,3% 9,9% 

ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ 92.425 103.101 112.486 11,6% 9,1% 21,7% 

ΠΔΡΙΟΥΗ ΒΑΚ 79.319 89.419 99.044 12,7% 10,8% 24,9% 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απνγξαθήο 2011 ν Γήκνο 

Ισαλληηψλ έρεη κφληκν πιεζπζκφ 112.486 θαηνίθνπο, 

απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν Γήκν ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηπείξνπ θαη ηνλ 10ν κεγαιχηεξν ζηε ρψξα. 

 Η πεξηνρή ΒΑΚ ζπγθεληξψλεη ζρεδφλ ην 90% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ (99.044 θαη.). 

 Σν 60% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ φινπ ηνπ Γήκνπ είλαη 

ζπγθεληξσκέλν ζηελ πφιε ησλ Ισαλλίλσλ (65.574 

θαη.). 

 Ο Γ. Ισαλληηψλ εκθαλίδεη δηαρξνληθή αχμεζε, θαη 

κάιηζηα κε πνζνζηά κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα ηεο Πεξηθέξεηαο, ηεο ΠΔ αιιά θαη ηεο 

Υψξαο. 
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 Οξηαθή κείσζε πθίζηαηαη ε πφιε ησλ Ισαλλίλσλ (- 

3%), κε ηηο ππφινηπεο Γ.Κ. πεξηκεηξηθά ηεο πφιεο λα 

εμειίζζνληαη πιεζπζκηαθά πην έληνλα (Γ.Κ. Μαξκάξσλ 

+136%, Σ.Κ. Νενρσξφπνπινπ 118%, Σ.Κ. Δμνρήο 

94%). 

πκπέξαζκα: Σν αζηηθφ θέληξν ζπλερίδεη λα απνηειεί πφιν 

έιμεο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηθέξεηαο, κία ηάζε ε νπνία ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ηείλεη λα κεηαηνπηζηεί θαη ζηνπο 

πεξηαζηηθνχο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. 

 

3.2 Απνγξαθή Κνηλσληθννηθνλνκηθώλ ηνηρείσλ ηεο Πεξηνρήο 

Γηάγξακκα 1: Πνζνζηό εξγαδνκέλσλ θαηά παξαγσγηθό ηνκέα ζηελ πεξηνρή ηνπ ΒΑΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

3% 

17% 

80% 

πρωτογενήσ 

δευτερογενήσ 

τριτογενήσ 
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Γηάγξακκα 2: Πνζνζηό εξγαδνκέλσλ αλά θιάδν απαζρόιεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΒΑΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 εκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία έρεη ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ. 

 ηελ πεξηνρή δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ 5.000 επηρεηξήζεηο (ζηνηρεία κεηξψνπ Δκπνξηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Ισαλλίλσλ 

2018). 

 

19% 

29% 

1% 5% 

46% 

μεταποίηςη 

εμπόριο 

βιομηχανία-εξαγωγζσ 

τουριςμόσ-μεταφορζσ 

υπηρεςίεσ 
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3.3 ύλνςε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο 

 

 Η Δγλαηία θαη ε Ιφληα νδφο (αιιά θαη ν ππφ θαηαζθεπή 

απηνθηλεηφδξνκνο Δ65 φηαλ νινθιεξσζεί) παξέρνπλ 

πςεινχ επηπέδνπ ζχλδεζε (απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη 

αζθάιεηαο) ησλ Ισαλλίλσλ κε ηελ ππφινηπε Διιάδα 

αιιά θαη ηελ Δπξψπε, κέζσ ηνπ Βαζηθνχ 

Γηεπξσπατθνχ Οδηθνχ Γηθηχνπ. 

 Η Δγλαηία θαη ε Ιφληα νδφο έρεη επεξεάζεη ηα 

θπθινθνξηαθά κεγέζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Η πχιε 

εηζφδνπ ζηελ πφιε απφ ηελ Βφξεην Διιάδα θαη ηα 

παξάιηα ηνπ Ιφληνπ, κεηαθέξζεθε ζην λφηην ηκήκα ηεο 

πφιεο, φπνπ κέζσ ηνπ Α/Κ ηεο Δγλαηίαο κε ηελ Δ.Ο. 

Άξηαο – Ισαλλίλσλ δηέξρεηαη ην 50% ησλ εκεξήζησλ 

εηζεξρνκέλσλ αιιά θαη εμεξρνκέλσλ ζηελ πφιε 

νρεκάησλ θαη δεπηεξεπφλησο κέζσ ηνπ Α/Κ Καηζηθά, 

(10% ηνπ εκεξήζηνπ θφξηνπ αληίζηνηρα). 

 Η έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο Δγλαηίαο θαη ηεο Ιφληαο νδνχ, 

ρσξίο ηελ θαηαζθεπή ηνπ θάζεηνπ άμνλα ζηελ 

θαηεχζπλζε Βνξάο – Νφηνο (επέθηαζε Ιφληαο νδνχ 

πξνο Καθαβηά) πνπ λα παξαθάκπηεη ηα Ισάλληλα θαη λα 

εμππεξεηεί ηηο δηεξρφκελεο θηλήζεηο πνπ δελ έρνπλ 

πξννξηζκφ ηελ πφιε ησλ Ισαλλίλσλ, έρεη σο 

απνηέιεζκα πνιχ ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο ζηελ 

πεξηθεξεηαθή νδφ, αιιά ζε θάπνην βαζκφ αθφκε θαη 

ζηηο θεληξηθέο αξηεξίεο ηνπ ζπλεθηηθνχ αζηηθνχ ηζηνχ 

(εζσηεξηθφο πεξηκεηξηθφο: Γφκπνιε- πχξνπ 

Λάκπξνπ – Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ – Βνξείνπ Ηπείξνπ – 

Λεσθ. Γξάκκνπ). 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απνγξαθήο 2011 ηεο 

ΔΛΣΑΣ, έρνπλ θαηαγξαθεί ζην Γ. Ισαλληηψλ 45.534 

απηνθίλεηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 39.588 βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ΒΑΚ θαη απφ απηά ηα 25.000 ζηελ πφιε 

ησλ Ισαλλίλσλ. ην Γ. Ισαλληηψλ έρνπλ θαηαγξαθεί 

21.336 ζέζεηο ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ, εθ ησλ νπνίσλ 

νη 19.456 βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρήο κειέηεο θαη πάλσ 

απφ ηηο κηζέο ζηα Ισάλληλα. Ο αξηζκφο ησλ 

απηνθηλήησλ ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, είλαη 

δηπιάζηνο ζρεδφλ ζε φιε ηελ πεξηνρή κειέηεο. 

 ηελ θεληξηθή πεξηνρή ε αλεχξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

ζηελ νδφ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ αηρκήο είλαη πνιχ 

δχζθνιε. Αληίζεηα νη κεηακεζνλχθηηεο απνγξαθέο 

θαηέδεημαλ φηη νη πθηζηάκελεο ζέζεηο θαιχπηνπλ ηηο 

αλάγθεο ζηάζκεπζεο ησλ θαηνίθσλ, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζην 70% ησλ ζέζεσλ. 

 Παξάλνκε ζηάζκεπζε ζε θξίζηκα ζεκεία κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ηξηβέο ζηελ 

θπθινθνξία θαη θαζπζηεξήζεηο θαη νπξέο αλακνλήο 
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ζηνπο θφκβνπο. Έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο αζηπλφκεπζεο 

ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο. 

 Έιιεηςε ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ νδψλ ήπηαο 

θπθινθνξίαο θαη πεδνδξφκσλ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή 

ηεο πφιεο, φπνπ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί έληνλε 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ρξήζεηο αλαςπρήο 

 Σν πνζνζηφ ρξήζεο ηεο αζηηθήο ζπγθνηλσλίαο είλαη 

ρακειφ γηα ην κέγεζνο ηεο πφιεο. Η δηακήθεο δηάζρηζε 

ηεο πφιεο απφ φιεο ζρεδφλ ηηο ιεσθνξεηαθέο γξακκέο, 

έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιεο δηάξθεηαο δηαδξνκέο θαη 

ρακειή ειθπζηηθφηεηα γηα ηνπο ρξήζηεο. Δπηζεκαίλεηαη 

θαη ην γεγνλφο φηη νη πέξημ ηεο πφιεο νηθηζκνί 

ζπλδένληαη κε πνιχ αξαηά δξνκνιφγηα κε ην θέληξν ηεο 

 Έιιεηςε νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ αμφλσλ ξνήο 

πνδειάησλ πνπ λα ζπλδέεη ηηο γεηηνληέο κε ην θέληξν 

θαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Σν πνδήιαην 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζηηο 

θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο γηα εξγαζία, ζρνιείν, αγνξέο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα αλαςπρή θαηά κήθνο 

ησλ πνδειαηνδξφκσλ ζηελ παξαιίκληα πεξηνρή. 

 

Φαληάζνπ ηελ πόιε ζνπ ζε 20 ρξόληα: Πώο ζα ήζειεο λα 

είλαη; 

Σν φξακα είλαη κηα ζεκαληηθή πνηνηηθή πεξηγξαθή ηεο 

επηζπκίαο καο γηα ηελ κνξθή πνπ ζέινπκε λα έρεη ε πφιε καο 

ζην κέιινλ, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο, πνπ δείρλνπλ ηνλ ηχπν ηεο αιιαγήο πνπ ζέινπκε. 

ηόρνο ΒΑΚ: 

Σα ελαιιαθηηθά ζελάξηα βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο 

επηθεληξψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

ειθπζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ θίλεζε πεδψλ θαη 

πνδειαηψλ ζε φιν ηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο πφιεο, ζχκθσλα 

κε ηηο επηηαγέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο "ην «θέληξν» ν 

άλζξσπνο…" . 

Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο ζηνρεχνπλ ζηηο παξαθάησ 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Γεκφζηαο πγθνηλσλίαο 

 ζχλδεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο ηεο πφιεο κε ην 

θάζηξν θαη ην παξαιίκλην κέησπν θαη ηε δεκηνπξγία 

κηαο εθηεηακέλεο δψλεο ζην θέληξν ηεο πφιεο 

 δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ ξνήο πεδψλ 

 δεκηνπξγία βαζηθψλ δηαδξφκσλ θίλεζεο πνδειάησλ 

 πξνζηαζία ησλ γεηηνληψλ απφ ηε δηακπεξή θπθινθνξία 

ηφρνο είλαη ε ζχλδεζε ησλ εκπνξηθψλ γεηηνληψλ θαη ηνπ 

δηνηθεηηθνχ θέληξνπ κε ην θάζηξν θαη ην παξαιίκλην κέησπν 

θαη ε δεκηνπξγία, ζην θέληξν ηεο πφιεο, κηαο εθηεηακέλεο 
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δώλεο κε πεξηνξηζκό ζηελ θίλεζε ηωλ νρεκάηωλ. Η δώλε 

απηή ζα απαξηίδεηαη από έλα πνιππιεζέο δίθηπν πεδνδξόκωλ 

θαη νδώλ ήπηαο θπθινθνξίαο, θαζηζηώληαο ην θέληξν ηεο 

πόιεο πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό θαη θηιηθό γηα ηνλ επηζθέπηε θαη 

ηνλ θάηνηθν, απνζαξξύλνληαο, παξάιιεια, ηε δηακπεξή 

δηάζρηζε ηνπ. 

Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ δείρλνπλ νη ηνπηθέο 

αξρέο ηεο πόιεο είλαη ε ππνγξαθή ζπκβάζεωλ θαη ε εθηέιεζε 

έξγωλ πνπ αθνξνύλ νδηθέο ππνδνκέο ηεο πόιεο, κεηαμύ ηωλ 

νπνίωλ θαη ε ππνγξαθή ζύκβαζεο κεηαμύ αλαδόρνπ θαη 

Δήκνπ γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ θπθιηθνύ θόκβνπ ζηε 

δηαζηαύξωζε ηωλ νδώλ Δωδώλεο, Δόκπνιε θαη Κελάλ 

Μεζζαξέ. Τν έξγν απηό πξόθεηηαη λα νξγαλώζεη ηελ εηθόλα θαη 

ηηο θηλήζεηο ζηελ πεξηνρή, ελώ απνηειεί πξάμε αλαγλώξηζεο 

ηνπ ζεκείνπ ωο πύιε εηζόδνπ ζηελ πόιε θαη δηεπζέηεζεο ηεο 

άλαξ ρεο εηθόλαο πνπ επηθξαηεί. 

Η θαηαζθεπή ζύγρξνλνπ ηζόπεδνπ θπθιηθνύ θόκβνπ ζηελ 

πεξηνρή δηαζθαιίδεη ηελ όζν ην δπλαηό πην απξόζθνπηε θαη 

ζπλερή θίλεζε ηωλ νρεκάηωλ ζηηο νδνύο πνπ 

δηαζηαπξώλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θόκβν αιιά θαη ηελ άλεηε 

θαη αζθαιή θίλεζε πεδώλ θαη αηόκωλ κε αλαπεξία, πξνο όιεο 

ηηο θαηεπζύλζεηο ηόζν κέζω ηωλ πεδνδξνκίωλ όζν θαη κέζω 

ηωλ δηαβάζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη.  

Η ιεηηνπξγηθή ηεξάξρεζε ελόο νδηθνύ δηθηύνπ έρεη ζθνπό λα 

δώζεη ζε θάζε ηκήκα ηνπ έλα ραξαθηήξα, ν νπνίνο 

πξνζδηνξίδεηαη από ην είδνο ηεο εμππεξέηεζεο πνπ θαιείηαη 

λα πξνζθέξεη. Η ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ έρεη 

ωο εμήο: ε νδόο Δωδώλεο δηαηξέρεη πεξηβάιινλ ηόζν 

πεξηαζηηθό όζν θαη αζηηθό ελώ απνηειεί θαη κηα από ηηο θύξηεο 

εηζόδνπο ζηελ πόιε ηωλ Ιωαλλίλωλ. Οη νδνί Δόκπνιε – Κελάλ 

Μεζζαξέ είλαη δεπηεξεύνπζεο αζηηθέο αξηεξίεο. Ωζηόζν έρεη 

πξνβιεθζεί θαη θύηεπζε κε πξνηεηλόκελα είδε ηελ Αγγειηθή 

nana ή θωηίληα nana. Εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

ριννηάπεηα πξνβιέπεηαη ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ πξαζίλνπ ηνπ 

θπθιηθνύ θόκβνπ θαη ηεο λεζίδαο πνπ ζα δηακνξθωζεί εθηόο 

ηνπ ρώξνπ θύηεπζεο ηωλ ζάκλωλ.
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4. CBD (Central Business District ): Σί είλαη; Πώο 
αμηνινγείηαη; Παξαδείγκαηα αλαθνξάο. 

 

Σί είλαη; 

Γεληθά, σο θεληξηθή επηρεηξεκαηηθή πεξηθέξεηα (Central 

Business District) λνείηαη ην εκπνξηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

θέληξν κηαο πφιεο, ν επηρεηξεκαηηθφο θφκβνο ηεο. πλήζσο, 

ζηηο κεηξνπφιεηο απνηειεί θαη ην νηθνλνκηθφ θέληξν ηνπο, ελψ 

ρσξηθά εληνπίδεηαη ζην θέληξν ηνπο, ρσξίο απηφ λα απνηειεί 

θαλφλα. Δληνπίδνληαη παξαδείγκαηα φπνπ ε θεληξηθή 

επηρεηξεκαηηθή πεξηθέξεηα βξίζθεηαη καθξηά απφ ην εκπνξηθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν κηαο πφιεο ή πεξηπηψζεηο κε πφιεηο κε 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ελεξγά επηρεηξεκαηηθά θέληξα. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε Νέα Τφξθε, ην Manhattan είλαη ε κεγαιχηεξε 

θεληξηθή επηρεηξεκαηηθή πεξηθέξεηα ηεο πφιεο, αιιά θαη 

παγθφζκηα. ην ηθάγν, ν βξφρνο ηνπ ηθάγνπ είλαη ε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε θεληξηθή επηρεηξεκαηηθή πεξηθέξεηα ζηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο θαη ζηνλ θφζκν. Η Πφιε ηνπ Μεμηθφ έρεη επίζεο ην 

δηθφ ηεο ηζηνξηθφ θέληξν, ην "Centro Histórico" ηεο 

απνηθηνθξαηηθήο επνρήο, καδί κε δχν CBD, ην Mid-Late θαη ην 

λέν Santa Fe.  

Γελ είλαη πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ πνιπηειή ζηέγαζε ή ππθλέο 

θνηλφηεηεο φπσο νη πξναζηηαθνί ρψξνη πνπ νη άλζξσπνη 

επηιέγνπλ σο πεξηνρέο θαηνίθεζεο. Οη CBD είλαη πεξηνρέο 

φπνπ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νη γλσζηέο εηαηξείεο 

επελδχνπλ θαη ζπλαληάκε θηίξηα ηχπνπ νπξαλνμχζηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην Λνλδίλν θαη ε 

Νέα Τφξθε. Χζηφζν, αξθεηνί λένη πνπ εξγάδνληαη θαη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε θάζε ηξφπν ζε CBD  επηιέγνπλ ηελ 

θαηνίθεζε ζε θνληηλή απφζηαζε ψζηε λα κεηψζνπλ ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα ηελ εξγαζία θαη ηαπηφρξνλα λα 

εμαζθαιίδνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε φ,ηη έλα θέληξν πφιεο 

πξνζθέξεη.  

Η κνξθή ελφο CBD δελ είλαη αλεμάξηεηε ηεο ηζηνξίαο θαη ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πφιεο. Γηα παξάδεηγκα, δε ζα 

ρσξνζεηνχληαλ έλα θέληξν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ζην ηζηνξηθφ θέληξν κηαο πφιεο, ιφγσ πεξηνξηζκνχ χςνπο 

θηηξίσλ. Απηή ε πξαθηηθή εθαξκφδεηαη ζηηο επξσπατθέο πφιεηο 

φπσο ην Παξίζη θαη ε Βηέλλε, αιιά θαη ηελ Ιλδία πνπ ζρεδφλ 

πάληα δηαζέηνπλ ηζηνξηθφ θέληξν ή έρνπλ λνκηθνχο 

πεξηνξνζκνχο. ε πφιεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ πην πξφζθαηα 

είλαη πηζαλφ λα ζπλαληήζνπκε ςειφηεξα θηίξηα CBD πνπ 

απνηεινχλ ην εκπνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο πφιεο. 

Φπζηθά, ππάξρνπλ θαη νη πφιεηο κε έληνλε αχμεζε ηεο 

αζηηθνπνίεζεο θαηά ηνλ 21ν αηψλα, ηδηαίηεξα ζηελ Αζία, πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο CBD. Δπνκέλσο, κηα 

Κεληξηθή Δπηρεηξεκαηηθή Πεξηνρή δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε 

ην θέληξν ηεο πφιεο (downtown).  
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δώλεο κε πεξηνξηζκό ζηελ θίλεζε ηωλ νρεκάηωλ. Η δώλε 

απηή ζα απαξηίδεηαη από έλα πνιππιεζέο δίθηπν πεδνδξόκωλ 

θαη νδώλ ήπηαο θπθινθνξίαο, θαζηζηώληαο ην θέληξν ηεο 

πόιεο πεξηζζόηεξν ειθπζηηθό θαη θηιηθό γηα ηνλ επηζθέπηε θαη 

ηνλ θάηνηθν, απνζαξξύλνληαο, παξάιιεια, ηε δηακπεξή 

δηάζρηζε ηνπ. 

Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ δείρλνπλ νη ηνπηθέο 

αξρέο ηεο πόιεο είλαη ε ππνγξαθή ζπκβάζεωλ θαη ε εθηέιεζε 

έξγωλ πνπ αθνξνύλ νδηθέο ππνδνκέο ηεο πόιεο, κεηαμύ ηωλ 

νπνίωλ θαη ε ππνγξαθή ζύκβαζεο κεηαμύ αλαδόρνπ θαη 

Δήκνπ γηα ηελ θαηαζθεπή λένπ θπθιηθνύ θόκβνπ ζηε 

δηαζηαύξωζε ηωλ νδώλ Δωδώλεο, Δνκπόιεωο θαη Κελάλ 

Μεζζαξέ. Τν έξγν απηό πξόθεηηαη λα νξγαλώζεη ηελ εηθόλα θαη 

ηηο θηλήζεηο ζηελ πεξηνρή, ελώ απνηειεί πξάμε αλαγλώξηζεο 

ηνπ ζεκείνπ ωο πύιε εηζόδνπ ζηελ πόιε θαη δηεπζέηεζεο ηεο 

άλαξ ρεο εηθόλαο πνπ επηθξαηεί. 

Η θαηαζθεπή ζύγρξνλνπ ηζόπεδνπ θπθιηθνύ θόκβνπ ζηελ 

πεξηνρή δηαζθαιίδεη ηελ όζν ην δπλαηό πην απξόζθνπηε θαη 

ζπλερή θίλεζε ηωλ νρεκάηωλ ζηηο νδνύο πνπ 

δηαζηαπξώλνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θόκβν αιιά θαη ηελ άλεηε 

θαη αζθαιή θίλεζε πεδώλ θαη αηόκωλ κε αλαπεξία, πξνο όιεο 

ηηο θαηεπζύλζεηο ηόζν κέζω ηωλ πεδνδξνκίωλ όζν θαη κέζω 

ηωλ δηαβάζεωλ πνπ πξνβιέπνληαη.  

Η ιεηηνπξγηθή ηεξάξρεζε ελόο νδηθνύ δηθηύνπ έρεη ζθνπό λα 

δώζεη ζε θάζε ηκήκα ηνπ έλα ραξαθηήξα, ν νπνίνο 

πξνζδηνξίδεηαη από ην είδνο ηεο εμππεξέηεζεο πνπ θαιείηαη 

λα πξνζθέξεη. Η ιεηηνπξγηθή θαηάηαμε ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ έρεη 

ωο εμήο: ε νδόο Δωδώλεο δηαηξέρεη πεξηβάιινλ ηόζν 

πεξηαζηηθό ινζν θαη αζηηθό ελώ απνηειεί θαη κηα από ηηο 

θύξηεο εηζόδνπο ζηελ πόιε ηωλ Ιωαλλίλωλ. Οη νδνί Δόκπνιε – 

Κελάλ Μκεζζαξέ είλαη δεπηεξεύνπζεο αζηηθέο αξηεξίεο. 

Ωζηόζν έρεη πξνβιεθζεί θαη θύηεπζε κε πξνηεηλόκελα είδε 

ηελ Αγγειηθή nana ή θωηίληα nana. Εγθαηάζηαζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πξνβιέπεηαη ζε όιε ηελ 

έθηαζε ηνπ πξαζίλνπ ηνπ θπθιηθνύ θόκβνπ θαη ηεο λεζίδαο 

πνπ ζα δηακνξθωζεί εθηόο ηνπ ρώξνπ θύηεπζεο ηωλ ζάκλωλ.
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Πηζηεχεηαη φηη νη CBD έρνπλ ηηο θαηαβνιέο ηνπο ζηελ αξραία 

αγνξά, φπνπ ζπγθεληξψλνληαλ νη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δδψ έρεη ζεκαζία λα ζπκεζνχκε φηη θαηά ηελ εμέιημή ηεο ε 

αξραία αγνξά απφ έλαλ ρψξν ειεχζεξν κε πξφρεηξα 

ζηέγαζηξα, κεηαηξάπεθε ζε νξγαλσκέλν κε ζηνέο πεξηκεηξηθά 

κηαο πιαηείαο. Οη ζηνέο είραλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ε 

θαζεκία. ηελ πεξίπησζε ηεο αγνξάο ησλ Αζελψλ, ηελ 

πιαηζίσλαλ θηίξηα θαη ηελ δηέζρηδε ε νδφο ησλ Παλαζελαίσλ. 

Αθφκε, δηακνξθσλφηαλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

αθνινπζψληαο ηηο εμάξζεηο ηνπ εδάθνπο. Η αξραία αγνξά 

απνηέιεζε αλεπίζεκν ρψξν ζπλαληήζεσλ, αλαδεηθλχνληάο 

ηνλ ζε έλα θνηλσληθφ θέληξν κεγάιεο ζεκαζίαο ζηελ ηζηνξία 

ησλ ιαψλ. ηελ αγνξά πεξλνχζαλ ηελ κέξα ηνπο νη πνιίηεο, 

γηλφηαλ ε έθζεζε επηγξαθψλ, ςεθηζκάησλ θ.ά., ππήξραλ 

βάζξα γηα ηνπο ξήηνξεο, θξήλεο θηι. Σέινο, ε ζέζε ηεο 

ζρεηηδφηαλ κε θχξηα νδφ ηεο πφιεο, φπνπ ήηαλ ζε άκεζε 

ζρέζε. 

Αλαηξέρνληαο πίζσ ζηελ ηζηνξία ησλ αγνξψλ σο ρσξηθέο 

νληφηεηεο, ζα δνχκε πσο ππήξμε ζηαδηαθά κηα κεηαθίλεζή 

ηνπο απφ ηα πεξίρσξα πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο 

πφιεο, φπνπ ζεκεηψλνληαλ έληαζε ζηηο κεηαθηλήζεηο. Η 

επηινγή ηεο ζέζεο ινηπφλ έγηλε ζηξαηεγηθά ελψ αθφκε 

αξγφηεξα επηιέρζεθαλ νη κεγάιεο κεηξνπφιεηο ζηνρεχνληαο 

κηα ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα. Απφ ηνλ 18ν θαη 19ν 

αηψλα, νη δνκέο πνπ ζρεηηδφηαλ κε επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ρσξνζεηνχληαη πιένλ ζηνπο θφκβνπο ησλ 

κεηαθνξψλ ησλ πφιεσλ, ελψ ζηνλ 20ν θαη 21ν αηψλα, απηέο 

νη επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάλεθε λα 

αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ηηο κεηαθνξέο. Οη αγνξέο σο 

CBD κνληέιν ζρεηίδνληαη κε ην θέληξν ησλ πφιεσλ ή αθφκε 

ηαπηίδνληαη κε απηφ ζπγθεληξψλνληαο θηίξηα γξαθείσλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ θηηξίσλ, δεκηνπξγψληαο νηθνλνκηθέο λεζίδεο κε 

εληππσζηαθά θηίξηα ζπλήζσο νπξαλνμχζηεο. Χζηφζν, 

πξνβιέπεηαη ηηο επφκελεο δεθαεηίεο νη CBD λα αλαπηχζζνληαη 

πεξηθεξεηαθά, εθηφο ζπλεθηηθνχ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πξνζειθχνληαο επηπιένλ πιεζπζκηαθέο νκάδεο θαη ζε ζρέζε 

κε ηα δίθηπα κεηαθνξψλ.  

ε γεληθφ πιαίζην, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νη 

πεξηζζφηεξεο CBD ζπληςίδνληαη ζηα εμήο:  

 Δμαηξεηηθά πςειέο ηηκέο αθηλήησλ, κεηαμχ ησλ 

πςειφηεξσλ ζηελ πφιε ιφγσ ησλ εκπνξηθψλ αμηψλ 

ηνπο. 

 Τςειή πξνζβαζηκφηεηα θαη εγγχηεηα ζε νδηθά δίθηπα 

θαη κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 

 Πηζαλφλ ζε κεγάιεο κεηξνπφιεηο λα ππάξρνπλ πνιιέο 

επηρεηξεκαηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο λα ιεηηνπξγνχλ θαη 

λα εμππεξεηνχλ θάηη δηαθνξεηηθφ. 



CBD vs CBD 

32 | 84 

 Η ρσξνζέηεζε δελ είλαη πάληα ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

Η επηινγή ηεο ζέζεο είλαη πνιππαξαγνληηθή 

δηαδηθαζία.  

 πλήζσο, ππάξρεη έιιεηςε αλνηθηψλ ρψξσλ θαη 

πξαζίλνπ, ιφγσ πςειήο αμίαο γεο. 

 Σα ελνίθηα είλαη εμαηξεηηθά πςειά, ζπλεπάγνληαο 

κηθξνχο ρψξνπο γξαθείσλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο 

φπνπ έρνπκε νπξαλνμχζηεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. 

 πλήζσο ζε CBD δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιπεζληθέο θαη 

γεληθά εχξσζηεο νηθνλνκηθά επηρεηξήζεηο πνπ δχλαηαη 

λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηά ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε. 

 Απμεκέλε θίλεζε νρεκάησλ θαη πξνζβάζηκε ζέζε 

θηηξίσλ ελδηαθέξνληνο.  

 

Πψο αμηνινγείηαη; 

Πιενλεθηήκαηα: 

 Γεκηνπξγία αξθεηψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Γπλαηφηεηα νξγάλσζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε ζπλνδέο δξαζηεξηφηεηεο 

(ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θηι). 

 Πξνζέιθπζε επελδχζεσλ. 

 Καηάιιειν πεξηβάιινλ γηα λέεο επηρεηξήζεηο. 

 Πξνζβαζηκφηεηα πνιηηψλ θαη επαθή κε επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 Δγγχηεηα κε ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, 

θαηαζηήκαηα θαη δηαζεζηκφηεηα θαηνηθηψλ (κεηά ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ρψξνη γξαθείσλ ζηα αζηηθά θέληξα 

δηαζθεπάζηεθαλ ζε θαηνηθίεο). 

 Γπλαηφηεηα βξαρπρξφληαο κίζζσζεο γξαθείσλ, 

πξνζειθχνληαο επαγγεικαηίεο κε κε ζηαζεξφ 

εηζφδεκα θαη επαγγεικαηίεο πνπ κεηαθηλνχληαη ζπρλά. 

Μεηνλεθηήκαηα: 

 Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ νξηζκέλεο θνηλσληθέο 

νκάδεο (παηδηά, άλεξγνη, ειηθησκέλνη). 

 Με θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα νηθνγελεηαθή βφιηα. 

 Με θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα κε έρνληεο εξγαζία ζε 

απηνχο ηνπο ρψξνπο. 

 Δμεηδίθεπζε ζε έλαλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ζπλήζσο. 

 ριεζε αλ ηνπνζεηείηαη ζε ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή 

ζε θέληξν πφιεο. 

 

Παξαδείγκαηα αλαθνξάο. 

Οη πεξηζζφηεξεο κεηξνπφιεηο ζήκεξα έρνπλ CBD πνπ 

απνηεινχλ επηκέξνπο θέληξα ζην θέληξν ηεο πφιεο φπνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο θαη 
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επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Η πην γλσζηή CBD είλαη ε 

Midtown Manhattan ζηε Νέα Τφξθε, ε νπνία απνηειεί ην 

πξνθίι ηεο πφιεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δπίζεο, ε Raffles 

Place ζην Downtown Core ζηε ηγθαπνχξε απνηειεί έλα θαιφ 

παξάδεηγκα κηαο επηηπρεκέλεο CBD.Γε ζα κπνξνχζε λα 

ιείπεη ε Δπξψπε κε ην παξάδεηγκα ηεο La Défense ζην 

Παξίζη, κηα δεκνθηιή CBD πνπ είλαη θαη ηνπξηζηηθφο θφκβνο. 

Σν Παξίζη θαηέρεη κηα θεληξνβαξηθή ζέζε ζηελ Δπξψπε θαη 

απνηειεί ηνπξηζηηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πφιν ηεο.  

ηα αλαπηπζζφκελα έζλε, φπσο ε Ιλδία, ην Connaught Place 

(CP) ηνπ Νένπ Γειρί, είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή θαη 

γλσζηά CBD ηεο ρψξαο, κηαο θαη δηαζέηεη αξθεηά. Σν CP 

δηαζέηεη βηβιηνπσιεία, γξαθεία, εζηηαηνξηα, θαθέ, 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, ζνχπεξ κάξθεη θαη πνιιέο 

άιιεο επηρεηξήζεηο φπνπ νη ληφπηνη κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ 

θαζεκεξηλά. Άιια παξαδείγκαηα CBD αλά ηνλ θφζκν είλαη ζην 

ίδλετ, ζηε Μπνηζνπάλα θαη αιινχ φπνπ έρνπλ αλαδεηρζεί ζε 

νηθνλνκηθφ θφκβν ηεο πεξηνρήο.  

 

Δηθόλα 1: CBD Midtown Manhattan ζηε Νέα Τόξθε. 

 

Δηθόλα 2: Raffles Place ζην θέληξν ηεο ηγθαπνύξεο. 
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Δηθόλα 3: Η La Défense ηνπ Παξηζηνύ. 

 

πκπέξαζκα. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, CBD ζεσξείηαη ε εληαηηθά 

αμηνπνηεκέλε πεξηνρή κηαο πφιεο, ελψ ζπλήζσο απνηειεί ην 

θέληξν δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Μηα CBD αλαπηχζζεηαη ζε ζρέζε 

κε ηα ζπγθνηλσληαθά δίθηπα ζε θνκβηθέο ζέζεηο πνπ 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξφζβαζε. Η CBD κηαο πφιεο κπνξεί λα 

έρεη νπνηαδήπνηε κνξθή εμππεξεηεί θάζε θνξά ηελ 

ζηνρνζεζία θαη ηα ηδηαίηεξα ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ζπλήζσο θέξεη έλα δηαθξηηηθφ φλνκα φπσο αθξηβψο ζα έθαλε 

κηα επηρείξεζε. ε φιν ηνλ θφζκν, θάζε κεγάιε πφιε, έρεη κηα 

CBD φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηά 

ηεο. Τπάξρνπλ σζηφζν θαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζπλζήθεο 

νδήγεζαλ αθφκε θαη ζε ζρεκαηηζκφ δνξπθνξηθψλ πφιεσλ. 

Μηα CBD απνηειεί πφιν έιμεο θαη θαζεκεξηλήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο θπξίσο γηα ελήιηθεο επαγγεικαηηθά 

ελεξγνχο, αθνχ δηαζέηνπλ ρψξνπο γξαθείσλ, ζπζθέςεσλ, 

πξνβνιψλ, ζπλεδξηάζεσλ θαη ακθηζέαηξα. Η εκπεηξία έσο 

ηψξα παγθνζκίσο έρεη δείμεη φηη ππάξρεη ε πξφζεζε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηέηνησλ ρψξσλ απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο 

ηάμεηο. 
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5. εκεία θαη Πεξηνρέο Αλαθνξάο  

 

Καηά ηνλ κεζνπφιεκν, δχν ζεκαληηθά ζηνηρεία βνήζεζαλ ηελ 

αλνηθνδφκεζε ηεο πφιεο ησλ Ισαλλίλσλ. Σν έλα είλαη ε 

παξνπζία ηθαλψλ δηπισκαηνχρσλ κεραληθψλ θαη ην άιιν ε 

ρξήζε ηνπ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (κπεηφλ αξκέ), πνπ 

έδσζε λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε, ηδηαίηεξα 

δε εθείλε ηελ πεξίνδν ηνπ κνληεξληζκνχ. Χζηφζν ν δεχηεξνο 

παγθφζκηνο πφιεκνο ζηακάηεζε ηελ θάζε απηή ηεο εμέιημεο 

ηεο πφιεο.  

Κηίξηα ζπζρέηηζεο:  

 

5.1 Παιηό Παλεπηζηήκην 

 

Δηθόλα 4: Άπνςε Παιηνύ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ θαηά ηελ 
πεξίνδν πνπ ιεηηνπξγνύζε σο Παλεπηζηήκην. 

 

ηελ αξρηθή ηνπ θάζε ην θηίξην μεθίλεζε λα θαηαζθεπάδεηαη ην 

1960, έπεηηα απφ ζχληαμε κειεηψλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, πξνθεηκέλνπ λα 

θηινμελήζεη ην Παλεπηζηήκην ηεο πφιεο ζε κηα αξαηνδνκεκέλε 

πεξηνρή θαη ιεηηνχξγεζε σο ηέηνην έσο ην 1990. Σν 1999 

παξαρσξήζεθε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα λα ζηεγάζεη 

ππεξεζίεο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηαζθεπή πνπ δηήξθεζε 

ζρεδφλ είθνζη ρξφληα δηεξεκέλε ζε έμη θαηαζθεπαζηηθέο 

θάζεηο, νη νπνίεο απνηππψλνληαη ζηα αλεμάξηεηα θηίξηα πνπ 



CBD vs CBD 

36 | 84 

απαξηίδνπλ ην όιν ζπγθξόηεκα. Πξόθεηηαη γηα έλα θηίξην, κε 

ζεκαίλνληα ξόιν ζηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο πόιεο, θαη ε 

όπνηα ρξήζε ηνπ απνδνζεί εθ λένπ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ 

εηθόλα θαη ηελ «θηλεηηθόηεηα» ηεο πόιεο, δεδνκέλνπ ηνπ όγθνπ 

ηνπ. Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ζπκκεηνρηθόηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. Από ην 2018 ππάξρεη κηα πξόηαζε γηα ηε 

δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ Κέληξνπ Μνληέξλαο Τέρλεο από 

ηνλ Εκκαλνπήι Κνινθπζά, αξρηηέθηνλα, απόθνηηνπ ηνπ 

Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Φπζηθνύ Τκήκαηνο 

Ισαλλίλσλ. Η πξόηαζε απηή ελόο πνιπρώξνπ πνιηηηζκνύ 

δηεζλνύο απήρεζεο, έρεη βξεη αξθεηνύο ππνζηεξηθηέο κέζα 

ζηελ θνηλσλία θαη ζθηαγξαθεί έλα λέν ηνπόζεκν. Ωζηόζν, δε 

κπνξεί λα εηδσζεί απνκνλσκέλα, αιιά ζε ζρέζε κε ηα 

γεηηνληθά ηνπ θηίξηα θαη ηηο δπλακηθέο πνπ έρνπλ, κέζα από 

ρξήζεηο πνπ έρνπλ κέιινλ θαη ζα εγγπώληαη βηώζηκεο ιύζεηο 

θαη πξννπηηθέο.  

Η πξόηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ζύγρξνλνπ Κέληξνπ 

Μνληέξλαο Τέρλεο –ΚΕΜΟΝΤΕ, πξνζσξηλή νλνκαζία- 

απνηειεί  ήδε έλαλ νινθιεξσκέλνο θάθεινο πνπ σο έξγν πηα 

κπνξεί άκεζα λα πινπνηεζεί, απνδίδνληαο λέα ηαπηόηεηα ζην 

θηίζκα, ηελ πεξηνρή θαη ηελ πόιε. Η ηαπηόηεηα απηή αλ 

ζπζρεηηζηεί κε ηα γεηηνληθά θηίξηα, ηόζν αξρηηεθηνληθά, όζν θαη 

σο πξνο ηηο απνδνζείζεο ρξήζεηο, ζα ζπλδέεηαη κε ην 

πλεπκαηηθό παξειζόλ θαη κέιινλ ηεο πόιεο. Οη όπνηεο 

δηαζθεπέο ησλ θηηξίσλ, ε αξρηηεθηνληθή – κνξθνινγηθή 

ζπγγέλεηα ησλ θηηξίσλ ελόο επξύηεξνπ ζπλόινπ κε ζύλδεζε 

ρξήζεσλ ζα επαλελεξγνπνηήζεη ηελ πεξηνρή κε ζεκαίλνληα 

ξόιν ρσξηθά, ιεηηνπξγηθά θαη ηδενινγηθά. Θα δεκηνπξγήζεη κηα 

ζαθή πξνβνιή ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο ζην κέιινλ, άμηα εθείλεο 

ηεο πξώηεο ζηα άξκαηα, ηα γξόζηα θαη ηα γξάκκαηα. 

 

5.2 Φοιηηηικές Εζηίες ηης Δόμπολη 

 

 

Εικόνα 5: Γενική άποτη θοιηηηικών εζηιών ηηρ Δόμπολη 

 

Οη Φνηηεηηθέο Εζηίεο ηεο Δόκπνιε θαηαζθεπάζηεθαλ πεξίπνπ 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη δηαηεξνύλ έσο θαη ζήκεξα 

ηελ ίδηα ρξήζε. Η δηάηαμε θαηά ηελ κεγάιε πιεπξά είλαη 

παξάιιεια ζηνλ δξόκν πνπ νδεγεί ζηελ εθθιεζία ηεο 

Πεξηβιέπηνπ θαη ζρεδόλ παξάιιεια ζηελ νδό Δσδώλεο, αλ 

θαη ελδηάκεζα παξεκβάιινληαη θαη άιια λεόηεξα θηίξηα. Τν 

ζπλνιηθό εκβαδόλ είλαη πεξίπνπ 14.000 η.κ. Θα ιέγακε πσο 
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καδί κε ην Παιηό Παλεπηζηήκην πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ζην 

γεηηνληθό νηθόπεδν, απνηεινύζαλ κηα ιεηηνπξγηθή ελόηεηα. 

Αξρηηεθηνληθά, θαη ηα δύν θηίξηα έρνπλ  ηηο θαηαβνιέο ηνπο ζην 

κνληέξλν θίλεκα, γεγνλόο πνπ απνηππώλεηαη επθξηλώο θαη 

ζηηο όςεηο. Σηελ ζπιινγηθή κλήκε ησλ Γηαλλησηώλ, αιιά θαη 

ησλ θνηηεηώλ πνπ ζπνύδαζαλ εδώ, ηα δύν απηά θηίξηα 

απνηεινύλ κηα ελόηεηα θαη ηζρπξά ηνπόζεκα ηεο πόιεο.  

Ωζηόζν, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ πξόθεηηαη γηα έλα 

θηίξην αιιά γηα πέληε θπξίσο θηίξηα, αθνύ ν αξρηθόο 

ζρεδηαζκόο πξνέβιεπε ηέζζεξα θηίξηα κε δσκάηηα θηινμελίαο, 

δύν γηα άλδξεο θαη δύν γηα γπλαίθεο, ελώ ζήκεξα δελ ηζρύεη 

απηόο ν δηαρσξηζκόο. Σην θάζε δσκάηην απνδίδνληαη πεξίπνπ 

10 η.κ. θαηά κέζν όξν, ελώ ε δπλακηθόηεηα ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο είλαη 470 θιίλεο. Τα δσκάηηα ρσξνζεηνύληαη 

ζηνπο νξόθνπο, ελώ ζην ηζόγεην ζπγθεληξώλνληαη όιεο νη 

θνηλόρξεζηεο ιεηηνπξγίεο. Σήκεξα, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Παλεπηζηεκηνύπνιεο ζηελ Δνπξνύηε έρνπλ αλεγεξζεί 

επηπιένλ ρώξνη θηινμελίαο, κηαο θαη ζα ήηαλ αδύλαην νη Εζηίεο 

ηεο Δόκπνιε λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απμεκέλεο αλάγθεο 

ζηέγαζεο, ζηνλ βαζκό πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζήκεξα ην 

Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ.  

 

5.3 Ξενοδοχεio «Ακροπόλ»  

 

 

Εικόνα 6: Άποτη ξενοδοσείος «Ακποπόλ» ππιν ηην μεηαζκεςή. 

 

Μεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΕΟΤ, ηνπ νξγαληζκνύ πνπ ζα έζεηε ηηο 

βάζεηο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Ειιάδα.  ην 1927, ε μελνδνρεηαθή 

ππνδνκή αξρίδεη λα απνθηά ππόζηαζε θαη ζηα Γηάλλελα, όπνπ 

ην 1930, αλεγείξνληαη ηα μελνδνρεία «Αθξνπόι», «Ίιηνλ» θαη 

«Μetropolis». Τν «Αθξνπόι» θαη ην «Ίιηνλ» ζπλδέζεθαλ 

κάιηζηα κε ζεκαληηθά γεγνλόηα. Τν μελνδνρείν «Αθξνπόι»  

ζηε γσλία ηεο 28εο Οθησβξίνπ θαη Δσδώλεο, αλεγέξζεθε ην 

1936 από ηελ νηθνγέλεηα Καινγεξίδε. Ήηαλ ην πξώην θηίξην 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα θαη πνπ δηέζεηε 

αζαλζέξ. Μέρξη ην 1955 ζεσξνύληαλ ην πην πνιπηειέο 
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μελνδνρείν ζηελ πφιε γη’ απηφ θαη είρε ηελ ιέμε ‘’Palace’’ ζηνλ 

ηίηιν ηνπ. Η δηαδξνκή ηνπ ‘’Acropole Palace’’ ζηακάηεζε ην 

1990, φηαλ θαη κεηαηξάπεθε ζε ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα, κε ηελ 

αξρηθή ηνπ κνξθή λα έρεη αιινησζεί.  

 

Δηθόλα 7: Άπνςε μελνδνρείνπ «Αθξνπόι» κεηά ηελ κεηαζθεπή. 

 

5.4 Ξελνδνρεio «Ίιηνλ» 

Απέλαληη απφ ην «Αθξνπφι» θαη θηηζκέλν ηελ ίδηα πεξίνδν 

απφ ηελ νηθνγέλεηα Κσλζηαληίλνπ, αξρηθά ζρεδηαζκέλν κε 

αθφκε έλαλ φξνθν, ν νπνίνο δελ έγηλε πνηέ, ελψ νη εξγαζίεο 

νινθιεξψζεθαλ ην 1939. Καηαζθεπαζκέλν κε πιηθά 

εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη επίπισζε αγνξαζκέλε απφ ηελ 

Δπξψπε, πεξηειάκβαλε 25 δσκάηηα θαη απνηέιεζε έλα αθφκε 

ηνπφζεκν ηεο κεζνπνιεκηθήο εηθφλαο ησλ Ισαλλίλσλ, σζηφζν 

ν αξρηηέθηνλάο ηνπ δελ είλαη γλσζηφο. Σφζν ην «Ίιηνλ» φζν θαη 

ην «Αθξνπφι» θηινμέλεζαλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο. Απφ 

ηα κπαιθφληα ηνπο, έγηλαλ επίζεο πνιιέο πνιηηηθέο νκηιίεο. Σν 

«Ίιηνλ» έκειιε λα απνηειέζεη θαη ην θφλην κηαο ηζηνξηθήο 

θσηνγξαθίαο ηνπ Κψζηα Μπαιάθα ν νπνίνο απαζαλάηηζε ζε 

απηφ ην ζεκείν ηνλ Άξε Βεινπρηψηε θαη ηνλ ηέθαλν αξάθε 

λα κπαίλνπλ ζηα Γηάλλελα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1944. 

 

ε αξρηηεθηνληθφ επίπεδν, ηα ελδηαθέξνληα ζηνηρεία απηνχ ηνπ 

θηηξίνπ είλαη νη εμψζηεο κε ηα θνπξνχζηα, ηα ζηδεξέληα 

θηγθιηδψκαηα θαη ε επηβιεηηθή ηνμσηή είζνδνο λεναπνηθηαθνχ 

ζηηι. Χο μελνδνρείν ιεηηνχξγεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’80, θαη ε ρξήζε ηνπ έπεηηα άιιαμε. Οη ρψξνη ησλ 

δσκαηίσλ κεηαηξάπεθαλ θπξίσο ζε γξαθεία, κε ηελ 

ελνπνίεζε ησλ ρψξσλ ησλ δσκαηίσλ. Αξγφηεξα, 

θηινμελήζεθαλ άιιεο ρξήζεηο φπσο Γεκνηηθφ Χδείν, Ίδξπκα 

Απνθαηάζηαζεο Παιηλλνζηνχλησλ Διιήλσλ, εθινγηθφ θέληξν, 

αζθαιηζηηθή εηαηξία, θαθεηέξηα, θέληξν αηζζεηηθήο θαη 

απνζήθε. ήκεξα ν φξνθνο παξακέλεη θιεηζηφο θαη έρεη 

ππνζηεί θζνξέο. ζνλ αθνξά ην ηζφγεην, ε ρξήζε ησλ ρψξσλ 

δελ έρεη αιιάμεη. πλερίδεη λα ζηεγάδεη κηθξά θαηαζηήκαηα, 

φκσο ε επηινγή ησλ πιηθψλ ησλ φςεσλ θαηά ηηο αλαθαηλίζεηο 
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ησλ θαηαζηεκάησλ, έρνπλ αιινηψζεη ηε ζπλνιηθή φςε ηνπ 

θηηξίνπ. 

Χζηφζν, ην 2008 ην θηίξην ραξαθηεξίζηεθε δηαηεξεηέν κλεκείν 

απφ ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ, ελψ ε ζεκεξηλή ηνπ εηθφλα δε 

ζπκίδεη ζε ηίπνηα ην έλδνμν παξειζφλ ηνπ.  

 

Δηθόλα 8: Άπνςε μελνδνρείνπ «Ίιηνλ». 

 

Με ηελ παξνχζα εξγαζία ιακβάλνληαη ππφςε ηα δπν απηά 

μελνδνρεία σο δνκέο, θπξίσο γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο 

γσλίαο απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ, 

αθνχ ηφηε ε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ 28εο Οθησβξίνπ θαη 

Γσδψλεο απνηεινχζαλ ην φξην ηεο πφιεο, ελψ ζήκεξα ην 

φξην απηφ θαίλεηαη πσο έρεη κεηαηνπηζηεί πεξίπνπ θαηά 1,5 

ρικ, ζε κηα πην δηεπξπκέλε δηαζηαχξσζε ηνλ θφκβν πνπ 

πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ζηε κηα άθξε ηνπ νηθνπέδνπ πνπ 

επεμεξγάδεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.  

 

5.5 Ξελνδνρεio «Βπδάληην» 

 

Δηθόλα 9: Άπνςε μελνδνρείνπ «Βπδάληην». 

 

Σν θηίξην πνπ θηίζηεθε γηα λα ζηεγάζεη ην μελνδνρείν απηφ έσο 

ζήκεξα παξακέλεη έλα ηνπφζεκν θαηά ηελ είζνδν ζηελ πφιε 

απφ ηελ νδφ Γσδψλεο. Αξρηηεθηνληθά εληάζζεηαη ζηελ χζηεξε 

κνληέξλα πεξίνδν κε δηάηαμε ηππηθψλ νξφθσλ θαη γεληθή 

θάηνςε ζρήκαηνο Π. Η επηκήθεο θχξηα φςε είλαη παξάιιειε 
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ζηελ νδό Δσδώλεο, ελώ ελδηάκεζα παξεκβάιιεηαη ην 

νηθόπεδν ελδηαθέξνληνο θαη δεπηεξεύνπζα νδόο θαη επνκέλσο 

απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν θαηά ηελ ζρεδηαζηηθή 

δηαδηθαζία ελόο πηζαλνύ θηηξίνπ ζην νηθόπεδν.  

Γεληθά, ην αξρηηεθηνληθό ιεμηιόγην ησλ γεηηνληθώλ ηνπόζεκσλ 

αληιεί ηηο αλαθνξέο ηνπ θπξίσο από ηνλ κνληεξληζκό, ελώ 

ελζσκαηώλεη θαη ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο αξρηηεθηνληθήο. Ο 

ζηαηηθόο θάλαβνο απνηππώλεηαη κε επθξίλεηα ζηηο όςεηο ησλ 

θηηξίσλ, δίλνληάο ηνπο ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλνκηιήζνπλ θαη λα 

ζπλδηακνξθώζνπλ έλα ζαθέο ζπληαθηηθό. Η θαηάζηαζε 

βέβαηα απηή έρεη δηακνξθσζεί από ην Παιηό Παλεπηζηήκην έσο 

θαη ην νηθόπεδν ελδηαθέξνληνο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο, 

δειαδή ζηελ νδό Δόκπνιε.  

Σε ό,ηη αθνξά ηελ νδό Δσδώλεο, εδώ ε αλάγλσζε ηνπ 

δνκεκέλνπ ζπλζέηεη κηα δηαθνξεηηθή εηθόλα, ελόο ζπλερνύο 

κεηώπνπ κε επαλάιεςε ηνπ κνληέινπ ηεο αζηηθήο 

πνιπθαηνηθίαο ηνπ 1960, ε νπνία έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο από 

ην κνληέξλν. 

 

5.6  Οδός Δωδώνης 

Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ  ηα κέησκα ηνπ ηκήκαηνο 

ηεο ιεσθόξνπ Δσδώλεο πνπ νξηνζεηείηαη από ηνπο δύν 

θόκβνπο – όξηα πόιεο, αιιά θαη ό,ηη ζπκβαίλεη ζην 

θαηάζηξσκα ηνπ δξόκνπ θαη ζηνπο ελδηάκεζνπο ρώξνπο. Πώο 

έρνπλ δηακνξθσζεί θαη ηη ζρέζε κπνξεί λα έρνπλ ηα δύν απηά 

όξηα ηεο πόιεο γηα ηελ εηθόλα ηεο θαη ηελ εμειηθηηθή ηεο 

πνξεία. 
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Δηθόλα 10: Σκήκα νδνύ Γσδώλεο θαη ζέζεηο θηηξίσλ κε πξόζσπν επί ηεο νδνύ.  
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ην ηκήκα απηφ παξεκβάιιεηαη ηκήκα ηεο νδνχ Γσδψλεο κε έλα ζρεδφλ ζπλερέο κέησπν θαη πινχζην skyline, φπσο δηακνξθψζεθε 

απφ ην κνληέιν ηεο αζηηθήο πνιπθαηνηθίαο ηνπ 1960 κε κνξθνινγία πνπ έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ην κνληέξλν. 

 

 

 

Δηθόλα 11: Skyline θηηξίσλ κε πξόζσπν ζε ηκήκα ηεο νδνύ Γσδώλεο.  
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Δηθόλα 12: Σκήκα όςεσλ θηηξίσλ κε πξόζσπν ζηελ νδό Γσδώλεο.  

 

Δηθόλα 13: Σκήκα όςεσλ θηηξίσλ κε πξόζσπν ζηελ νδό Γσδώλεο. 

 

Δηθόλα 14: Σκήκα όςεσλ θηηξίσλ κε πξόζσπν ζηελ νδό Γσδώλεο. 

 

Δηθόλα 15: Σκήκα όςεσλ θηηξίσλ κε πξόζσπν ζηελ νδό Γσδώλεο.
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Γηαζρίδνληαο ηελ νδφ θαηά κήθνο, απφ ηε ζέζε ηνπ 

πεξηπαηεηή, θαίλεηαη πσο ηελ πξαζηά ελίνηε δηεθδηθνχλ 

ρξήζεηο ζε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πέξαλ ησλ θηηξηαθψλ 

φγθσλ, ελψ νη βαζκηδσηνί ελδηάκεζνη δεκφζηνη ρψξνη πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ ησλ πνιπθαηνηθηψλ απνηεινχλ ρψξν 

θνηλσληθήο επαθήο θαη κεηάβαζεο απφ ην έλα επίπεδν ηεο 

πφιεο ζην άιιν ιφγσ ησλ εμάξζεσλ ηνπ εδάθνπο. 

 

 

Δηθόλα 16: Γηαγξακκαηηθέο εγθάξζηεο ηνκέο νδνύ Γσδώλεο. 
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6. Μνληεξληζκόο- Αζηηθή Γσλία – Γεσκεηξία - 
Μνξθνινγία 

 

Η ηέρλε πνπ εθθηλεί ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ απνηειεί 

δηαρξνληθά δηδαθηηθφ εξγαιείν θαη πεδίν δηεξεχλεζεο, αθνχ 

απνηειεί ρξφλν γέλλεζεο λέσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη 

ζπλζεηηθψλ κεζφδσλ. Απνηειεί βέβαηα ηδηαίηεξε ηζηνξηθή, 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζπλζήθε κε πξνεθηάζεηο 

πνπ απνηππψλνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ζθέςε θαη πξαθηηθή 

αθφκε θαη ζήκεξα. Απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ ζπλέηαμε έλα ιεμηιφγην εχθνια αλαγλσξίζηκν 

θαη δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο αξρηηεθηνληθνχο ξπζκνχο ηνπ 19νπ 

αηψλα, κε βαζηθή αξρή ε κνξθή λα ππνηάζζεηαη ζηε 

ιεηηνπξγία. Με θχξην ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηνπ ζπιινγηθνχ 

ηξφπνπ δσήο θαη ζθέςεο νη πξσηνπφξνη κνληέξλνη 

αξρηηέθηνλεο δελ απαξλήζεθαλ ηε ζπκβνιή ηεο κνξθήο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε. Αληίζεηα, ηα ίδηα ηνπο ηα έξγα 

ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα αλαδεηήζεσο λέσλ 

κνξθψλ πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο λέεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

θαη κάιηζηα ηφηε ήηαλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αξρεηππηθά, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο γνληδίσκα πνιιψλ ζεκεξηλψλ θηηξίσλ.  

πσο εθθξάζηεθε ν κνληεξληζκφο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα, αμίδεη λα πξνζέμνπκε ηελ Αζελατθή 

αξρηηεθηνληθή ηνπ κεζνπνιέκνπ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ κηα νγθνπιαζηηθή δηάζεζε κε θαζαξέο 

γεσκεηξίεο θαη ηάζε πξνο ηελ αθαίξεζε, κε επηκέιεηα γηα ηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία. Η ζηελφηεηα φκσο ηνπ κηθξνχ αζηηθνχ 

νηθνπέδνπ θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπλερνχο ζπζηήκαηνο δελ 

επέηξεςαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ θηήξηα κε νινθιεξσκέλν ην 

ζχγρξνλν αξρηηεθηνληθφ θαη κνξθνινγηθφ ιεμηιφγην ζηελ 

νιφηεηά ηνπο. Δπνκέλσο, ε γσλία πξνζθέξεηαη γηα ειεπζεξία 

εθθξάζεσο θαη αθνινχζσο ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ηνπ 

ρεηξηζκνχ ηεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. πλεπψο, ε 

γσλία σο δνκηθφ θαη κνξθνινγηθφ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη θαη 

θαλεξψλεη ζε κεγάιν βαζκφ πνιιέο απφ ηηο επηδηψμεηο ησλ 

αξρηηεθηφλσλ ηεο επνρήο. Γηα απηφ θαη ην κάζεκα ηεο γσλίαο 

εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα έρεη επίθαηξν πεξηερφκελν. Οη 

αξρηηέθηνλεο φπσο είλαη αλακελφκελν αληινχλ πιεξνθνξίεο 

θαη θαηεπζχλζεηο απφ ηα παξαδείγκαηα ηνπ εγρψξηνπ θαη 

δηεζλνχο κνληεξληζκνχ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ρεηξηζκνχ ηεο γσλίαο. 

ε φ,ηη αθνξά ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ άκεζε ζρέζε ηεο ελ 

γέλεη κε ηελ γεσκεηξία, ζήκεξα θαινχκαζηε λα δηεξεπλήζνπκε 

ηελ ζρέζε απηή κε πεξηζζφηεξεο παξακέηξνπο, κηαο θαη ε 

ξήμε κε ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο είλαη 

έθδειε παξά πνηέ κέζα απφ εληππσζηαθά παξαδείγκαηα 

έξγσλ ηεο ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο. ε απηφ βέβαηα έρεη 

ζπλδξάκεη ηα κέγηζηα ε δεκηνπξγία ινγηζκηθψλ πςειήο 

ηερλνινγίαο, ηα λέα αλαπαξαζηαηηθά κέζα θαζψο θαη ηα λέα 
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εξγαιεία πινπνίεζεο ησλ ηδεψλ, δεκηνπξγψληαο ρψξν 

αλάπηπμεο κηαο άιινπ ηχπνπ πξνζέγγηζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

πνπ νπσζδήπνηε πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ εηδηθψλ θαη επξχ 

θνηλνχ. Χζηφζν ζε κηα δεχηεξε αλάγλσζε απηή ε επηδεηθηηθή 

θαηλνηνκία πνπ δεκηνπξγεί ζπλερψο πξσηνθαλείο κνξθέο 

θαηαδεηθλχνληαο ηνλ λεσηεξηζκφ ηεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απνδεηθλχεη ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο αξρηηεθηνληθήο, αθνχ 

κάιινλ φρη ηπραία απηέο νη λέεο εληππσζηαθέο κνξθέο ηεο 

ζχγρξνλεο αξρηηεθηνληθήο απαληάηαη ζηηο φρη θαη πην 

δεκνθξαηηθέο ρψξεο φπσο ην ληνπκπάη, απνηειψληαο 

εξγαιείν απηαξρηθψλ πνιηηηθψλ θαζεζηψησλ. Απηέο νη κνξθέο 

δηεθδηθνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν, ξφιν κλεκείνπ.   

 Οπσζδήπνηε νθείινπκε λα αλαξσηεζνχκε πεξί ηθαλφηεηαο ή 

αθφκε θαη αλαγθαηφηεηαο ηξνθνδφηεζεο κηαο αλαλέσζεο ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ ιεμηινγίνπ. Αλαβαζκίδνληαη πξάγκαηη νη 

πνηφηεηεο ηνπ ρψξνπ κέζα απφ ηελ ξήμε κε ηελ επθιείδεηα 

γεσκεηξία θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ ρσξηθψλ δνκψλ; Μπνξνχκε 

κέζσ απηήο ηεο λέαο ςεθηαθήο γεσκεηξίαο λα παξάμνπκε ad 

hoc ρψξνπο αηνκηθνχο θαη ζπιινγηθνχο εμππεξέηεζεο θαη 

έθθξαζεο ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο; Με πνηφλ ηξφπν 

αληηθαζίζηαληαη ηα γεσκεηξηθά αξρέηππα ηνπ πεξίθεληξνπ 

ρψξνπ ζηάζεο, ηνπ γξακκηθνχ ρψξνπ θίλεζεο (ζηνά), αιιά θαη 

ησλ έμη εδξψλ ελφο απινχ νξζνγσληθνχ ρψξνπ πνπ θαιχπηεη 

δηαρξνληθά εδψ θαη αηψλεο ηηο πνιπάξηζκεο απαηηήζεηο;  

ια απηά ιακβάλνληαο ππφςε πσο λαη κελ άιιαμε ή κάιινλ 

εκπινπηίζηεθε ν ηξφπνο αξρηηεθηνληθήο έθθξαζεο ηνπ 

αλζξψπνπ, νη αλαδεηήζεηο ίζσο θαη ε αηζζεηηθή ηνπ, ε ίδηα ηνπ 

ε θχζε φκσο θαη ε αίζζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο παξακέλνπλ 

αλαιινίσηεο, θαηαγεγξακκέλεο ζην DNA ηνπ. Ο αιγφξηζκνο 

ηνπ ζρεδίνπ πνπ παξάγεηαη δηαρξνληθά, ν θάζε ηχπνο γσλίαο 

πνπ εμππεξεηεί αθφκε θαη ε απιή επζεία γξακκή, 

πξνεξρφκελα αηψλεο πξηλ, εληζρχζεθαλ θαη επαιεζεχηεθαλ 

απφ ηηο ηάζεηο ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο θαη ηα θαηλνηφκα πιηθά 

πνπ παξακέλνπλ ζε επξεία ρξήζε έσο ζήκεξα κε κηα νινέλα 

εμειηζζφκελε ηερλνινγία. Ίζσο θαη ππνζπλείδεηα λα 

αηζζάλεηαη αζθαιήο θάπνηνο ζε έλαλ νξζνθαλνληθφ ρψξν 

αθνχ παξαδνζηαθά έρεη εληππσζεί αηνκηθά θαη ζπιινγηθά ζηε 

κλήκε ηνπ. ρη σο επηδεξκηθή κεηαρείξηζε ελφο θειχθνπο ζε 

δηαθνζκεηηθή βάζε, αιιά σο δνκή απφ ηε ζηηγκή ηεο 

ζχιιεςήο ηνπ σο απιή ζεσξία ζχλζεζεο επηπέδσλ θαη 

γξακκηθψλ ζηνηρείσλ, γηα λα εμππεξεηήζεη θάπνηα ιεηηνπξγία 

ή θαη πνιιέο ηαπηφρξνλα. Ίζσο ινηπφλ κηα δνκή ζηελ πην 

απιή θαη φρη άδηθα εδξαησκέλε κνξθή ηεο, ην νξζνγψλην, δελ 

έρεη επηβηψζεη ηπραία απφ ηελ αξρή δεκηνπξγίαο δνκψλ απφ 

ηνλ άλζξσπν κέρξη ζήκεξα.  

Χο ζηνηρεηψδεο ρψξνο έρεη απνδεηρηεί ηθαλφο λα εμππεξεηήζεη 

ηελ αλζξψπηλε ζηάζε θαη θίλεζε, ηελ απνκφλσζε θαη ηελ 

ζπιινγηθφηεηα, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε θάζε νηθφπεδν, ζε 
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θάζε θελφ θαη πιήξεο πνπ θαινχκαζηε δηαρξνληθά λα 

ζρεδηάζνπκε. Η πξσηνγελήο απηή δηάηαμε επαιεζεχεηαη απφ 

ηελ ίδηα ηελ θχζε κέζσ ηεο βαξχηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο πνπ ην αλαγθάδνπλ λα δηαγξάςεη θαηαθφξπθε 

θίλεζε, ελψ θαηά ηνλ κνληεξληζκφ εδξαηψζεθε κέζσ ηνπ 

δνκηθνχ ζπζηήκαηνο δνθνχ επί ζηχινπ. Σν δνκηθφ απηφ 

ζχζηεκα θηάλεη έσο ζήκεξα σο εξγαιείν ζρεδηαζκνχ, 

δπλακηθφ θαη εχπιαζην παξά ηελ θαηλνκεληθά άθακπηε κνξθή 

ηνπ. Οη πνιιαπιέο αλαγλψζεηο θαη εξκελείεο ηνπ δελ παχνπλ 

λα εθπιήζζνπλ.  

Δθθηλψληαο ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ απφ ηελ ίδηα ηελ 

γεσκεηξία ηνπ νηθνπέδνπ πνπ ζπλήζσο είρε έρεη θαη ζα έρεη 

νξζνγσληθφ ζρήκα, απηή ε ράξαμε επαλαιιακβάλεηαη θαη ζηα 

αλψηεξα επίπεδα ζπγθξφηεζεο ηνπ θηηξίνπ. Μέζα απφ 

δηαδηθαζίεο πξφζζεζεο θαη αθαίξεζεο εκπινπηίδεηαη θαη 

κεηαζρεκαηίδεηαη ην αξρηθφ γεσκεηξηθφ ζηεξεφ εκπεξηέρνληαο 

πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο ρσξηθψλ δηαηάμεσλ ζε 

νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν επίπεδν, ρσξίο φκσο λα 

αιινηψλεηαη ε ηαπηφηεηά ηνπ σο νξζνγσληθφ ζηεξεφ. Σν 

αξρεηππηθφ θνπηί ινηπφλ απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην 

αλαθνξάο ησλ δνκψλ κε πνηθίιεο δπλαηφηεηεο 

κεηαζρεκαηηζκνχ θαη αλαθνξέο ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ 

νξίδνληα. Σέινο, ην νξζνγψλην ζε θάηνςε ζρήκα κπνξεί λα 

εγγξάςεη - ελζσκαηψζεη εληφο ηνπ νπνηαδήπνηε άιιε 

γεσκεηξηθή ράξαμε, αιιά θαη σο ηξηζδηάζηαηνο ρψξνο λα 

επεθηαζεί πξνο νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε ρσξίο λα ράλεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο νξζήο γσλίαο θαη είλαη εδψ πνπ έρεη λφεκα λα 

δνχκε ην ζεκείν ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηνπο.  

Πνιιέο θνξέο απηφο ν πεηξακαηηζκφο απαληάηαη ζε θηίξηα ηνπ 

κνληεξληζκνχ θαη ηδηαίηεξα ζε γσληαθέο απνιήμεηο θηηξίσλ, 

αθνχ νη λέεο ηερλνινγηθέο κέζνδνη δνκήζεσο θαη θχξηα ην 

κπεηφλ, επέηξεςε έλαλ πξσηνπνξηαθφ ρεηξηζκφ ηεο γσλίαο. Η 

γσλία απνηέιεζε πεδίν κνξθνινγηθήο έθθξαζεο ησλ 

κνληεξληζηψλ θαη απφδεημε ηεο γεσκεηξηθήο θαζαξφηεηαο θαη 

ειεπζεξηφηεηαο ησλ φςεσλ. Σν κνληέξλν θίλεκα ληχζεθε κε 

έλα «εθεβηθφ έλδπκα», φπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Banham, πνπ 

ην απέβαιε ζηαδηαθά κεηά ηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, 

ρσξίο σζηφζν λα ην εγθαηαιείςεη ηειείσο, ελψ ζε απηφ ην 

«έλδπκα» αλαηξέρνπλ πνιινί ζχγρξνλνη αξρηηέθηνλεο γηα λα 

βαζίζνπλ ην έξγν ηνπο. Απηφ ην έλδπκα εκπεξηέρεη ηηο πέληε 

αξρέο ηνπ Le Corbusier κε επηξξνέο απφ ηνλ θπβηζκφ θαη ηελ 

αθεξεκέλε ηέρλε.  

Οη θύξηεο εθδνρέο - κνξθέο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ δηαρείξηζε 

ησλ γσληαθψλ θηηξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ κνληεξληζκνχ 

ήηαλ απηά κε ην γσληαθφ άλνηγκα, φπνπ ε δηαθάλεηα (γσληαθφ 

παινζηάζην) εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε δηάζπαζε ηνπ 

φγθνπ, ε ζπκπαγήο γσλία «εμαθαλίδεηαη» θαη ε θχξηα φςε 

πξνεθηείλεηαη θάζεηα ψζπνπ λα ζπλαληήζεη ην θέξνλ 
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θαηαθφξπθν ζηνηρείν. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί  

ην εξγνζηάζην Fagus ηνπ Walter Gropius, πνπ ρηίζηεθε ην 

1911. 

 

Δηθόλα 17: Δξγνζηάζην Fagus, αξρηηέθηνλεο W. Gropius - A. Meyer, 
1911. 

 

Άιιε πεξίπησζε δηαρείξηζεο ηεο γσλίαο απνηέιεζαλ εθείλεο 

πνπ θπξηάξρεζαλ ζηνλ φγθν ηνπ θηηξίνπ θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηά ην 1928. Δδψ ζπλαληάκε ζηε ζέζε 

ηεο γσλίαο πιαζηηθά ζηνηρεία ηνπ θπβηζκνχ φπσο ν θχιηλδξνο 

πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηηο δηάθνξεο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο 

φπσο ην θιηκαθνζηάζην (Novocomum apartment house) θαη ηα 

παλνξακηθά θνπαγηέ (Σhe Zuev Worker’s Club). Απηή ε 

κνξθνινγηθή αλε-μαξηεζία ηεο γσλίαο φρη κφλν δηακνξθψλεη 

ηνλ φγθν αιιά πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ελζσκάησζε θαη 

άιισλ κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ. 
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Δηθόλα 18: Κηίξην θαηνηθηώλ Novocomum apartment house, 
αξρηηέθηνλαο G. Terragni, 1927 – 1929. 

 

Δηθόλα 19: Σhe Zuev Worker’s Club, αξρηηέθηνλαο I. Golosov, 1926 
– 1928. 

 

Μηα αθφκε εθδνρή ηεο γσλίαο είλαη ε  απφιεμε κε θακπχιε 

πνπ εκθαλίζηεθε ζην Petersdorff apartment store ηνπ 

αξρηηέθηνλα Erich Mendelson θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ 

παξάδεηγκα ζπλδπαζκνχ κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο θαη εμ-

πξεζηνληζκνχ Η θακπχιε απφιεμή ηνπ, πξνζδίδεη κηα πην 

νξγαληθή θφξκα, ελψ νπηηθά βνεζάεη ζην λα κνηάδεη ε φςε φηη 

έρεη κεγαιχηεξν κήθνο, εηδηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επηκήθε 

νξηδφληηα αλνίγκαηα.  
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Δηθόλα 20: Petersdorff department store, αξρηηέθηνλαο E. 
Mendelson Wroclaw, Πνισλία, 1928, 

 

Απηή ε εθδνρή ηεο γσλίαο απαληάηαη θαη κέζα απφ επηκέξνπο 

ηνπηθέο επηιχζεηο – παξαιιαγέο. Σέηνηνπ είδνπο θηήξηα γηα 

παξάδεηγκα, απνηεινχλ ην θηήξην κνπζείνπ Schabot ησλ 

Gerrit Willem Baas θαη Leonard Stokla, ζηελ Οιιαλδία 

ρηηζκέλν ην 1938. 

 

Δηθόλα 21: Μνπζείν Schabot, αξρηηέθηνλεο Gerrit Willem Baas θαη 

Leonard Stokla, Οιιαλδία, 1938. 

 

Μία αθφκα θαηεγνξία θηεξίσλ παξαιιαγήο ηεο γσλίαο ηνπο 

απνηεινχλ απηά ησλ νπνίσλ ην ηειείσκα ηνπο απνηειείηε απφ 

θακπχιε γσλία, ε νπνία απνηειεί φιν ην ζηεξεφ θαη εληείλεηαη 

θπξίσο ζηα ςειά θηήξηα, πξνζδίδνληαο έλα πην γιππηηθφ 

απνηέιεζκα θαη κηα πην νκαιή κεηάβαζε απφ ηε κηα πιεπξά 

ηνπ θηεξίνπ ζηελ άιιε. Η θακπχιε γσλία σο γεσκεηξηθφ 
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ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο, είλαη θάηη πνπ απαληάηαη 

αξθεηά ζπρλά κε πνηθίιεο παξαιιαγέο θαη ζε άιιεο ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο. 

 

Δηθόλα 22: Δξγνζηάζην Red Banner Textile, αξρηηέθηνλαο Erich 
Mendelsohn, 1926. 

 

Μεξηθά ηέηνηα παξαδεηγκάηα απνηεινχλ, ην εξγνζηάζην Red 

Banner Textile, ηνπ Erich Mendelsohn ζην Λέληλγθξαλη ηεο  

Ρσζίαο, ρηηζκέλν ην 1926. Πξφθεηηαη γηα κηα δπλακηθή 

νγθνπιαζηηθή ζχλζεζε κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θακπχιε 

απφιεμε. Έλα αθφκε παξάδεηγκα απνηειεί ην αλαηφξην 

«σηεξία», (ζήκεξα Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Nνζνθνκείν 

Nνζεκάησλ Θψξαθνο Aζελψλ), ηνπ αξρηηέθηνλα Iσάλλε 

Γεζπνηφπνπινπ θαη καζεηή ηνπ Walter Gropius, πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε ηελ πεξίνδν 1932-37. Tν έξγν απηφ ήηαλ ε 

πξψηε εθαξκνγή ηεο θνηλσληνθεληξηθήο ηδενινγίαο ηνπ 

Bauhaus ζηηο εγθαηαζηάζεηο πγείαο ηεο κεζνπνιεκηθήο 

Aζήλαο, κε πξσηνπνξηαθή γηα ηελ Διιάδα πξνζέγγηζε φισλ 

ησλ δηαζηάζεσλ, ηνπ αξρηηεθηνληθνχ πξνβιήκαηνο, ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ, θνηλσληθνχ, ηερλνινγηθνχ, ηνπ αηζζεηηθνχ θαη ηνπ 

ςπρνινγηθνχ, πνπ αθνξνχλ ηηο εηδηθέο ζρέζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αζζελψλ θη επηζθεπηψλ .  
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Δηθόλα 23: αλαηόξην «σηεξία» ζήκεξα Πεξηθεξεηαθό Γεληθό 
Nνζνθνκείν Nνζεκάησλ Θώξαθνο Aζελώλ, αξρηηέθηνλαο Ισάλλεο 

Γεζπνηόπνπινο, 1932-37. 

 

Δηθόλα 24: Άπνςε ζαλαηόξηνπ «σηεξία». 

 

Παξφκνηαο γεσκεηξηθήο θαη κνξθνινγηθήο επίιπζεο, απνηειεί 

θαη ην θηήξην καγεηξείσλ ηνπ Πεξηθιή Γεσξγαθφπνπινπ . 

 

Δηθόλα 25: Κηίξην καγεηξείσλ ηνπ Πεξηθιή Γεσξγαθόπνπινπ. 

 

Σέινο, κεξηθά αθφκα παξαδείγκαηα ηα νπνία εληάζζνληαη ζε 

απηή ηε κνξθνινγία απνηεινχλ ην  θνλζηξνπθηηβηζηηθφ θηίξην 

θιηληθήο ηνπ Ivan Fomin ζηε Μφζρα,ρηηζκέλν ην 1933 θαη ην 

The house of Pioneers ηνπ Ivan Leonidov, επίζεο ζηε Ρσζία, 

ρηηζκέλν ην 1930. 
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Δηθόλα 26: Κηίξην θιηληθήο, αξρηηέθηνλαο Ivan Fomin, Μόζρα, 1933. 

 

Δηθόλα 27: The house of Pioneers, αξρηηέθηνλαο Ivan Leonidov, 

Ρσζία, 1930. 

 

 

Αλακθίβνια έλαο ζηαζεξφο πξνβιεκαηηζκφο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή πξαθηηθή παξακέλεη ε κνξθή πνπ ζα έρεη θάζε 

θνξά έλα θηίξην. Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζπληειεζηεί 

απνυινπνίεζε ηνπ αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη έρεη 

πξνθχςεη κηα απαίηεζε λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε έλλνηεο 

φπσο ε κνξθή. Η θαηάζηαζε απηή πξνέθπςε εθφζνλ εηαηξείεο 

ζαλ ηελ Amazon, ηελ Facebook θαη ηελ Airbnb, ρσξίο λα 

έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ρψξν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο ή εθκεηάιιεπζεο, έρνπλ αμία εθαηνληάδεο 

θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηνπο ρψξνπο, ελίνηε άπινπο – 

ςεθηαθνχο, πνπ εθκεηαιιεχνληαη επηρεηξεκαηηθά. Δδψ λα 

δηεπθξηληζηεί πσο ε κνξθή λνείηαη σο δνκή θαη ηξφπνο 

ζπγθξφηεζεο θαη φρη σο δηακφξθσζε φςεο ελφο θηηξίνπ γηα 

παξάδεηγκα. Βέβαηα, ε ηαπηφηεηα ελφο θηίζκαηνο 

ζπλδηακνξθψλεηαη απφ ηελ κνξθή θαη ηελ ρξήζε πνπ ηνπ 

απνδίδεηαη, ελψ πνιιέο θνξέο ε ρξήζε ππεξηζρχεη ηεο 

κνξθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν Παξζελψλαο 

κε αξρηθή ρξήζε σο λαφο ηεο Αζελάο γηα 800 ρξφληα, 

κεηαηξάπεθε ζε ρξηζηηαληθή εθθιεζία γλσζηή σο Παλαγία 

Αζεληψηηζζα γηα ηα επφκελα 900 ρξφληα, ελψ ζηα κέζα ηνπ 

15νπ αηψλα έγηλε ηδακί θξαηψληαο απηή ηελ ρξήζε γηα 400 

ρξφληα. Απνδεηθλχεηαη ινηπφλ έκπξαθηα πσο ε ηαπηφηεηα ελφο 

θηηξίνπ απνηειεί ηζηνξηθή – πνιηηηζκηθή δηαδηθαζία κε δηάξθεηα 

δσήο ίζεο ηνπ θηηξίνπ. Γελ είλαη κηα άπαμ απφδνζε θαηά ηελ 
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δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο. Απφ ηελ άιιε, δε 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε κνξθή σο δνκή θαη ηξφπνο 

νξγάλσζεο ελφο θηηξίνπ δελ ζρεηίδεηαη κε κηα ρξήζε πνπ 

πξφθεηηαη λα θηινμελεζεί. 

Ο Rem Koolhaas έρεη απφ θαηξφ παξαηεξήζεη πσο θαίλεηαη 

λα ππάξρεη έλα «παγθφζκην απειεπζεξσηηθφ θίλεκα κε 

ζχλζεκα ‘θάησ ν ραξαθηήξαο’» θαη ηα θηίξηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη δελ έρνπλ απαξαίηεηα έλα ηδηαίηεξν χςνο ζε 

ζρέζε κε ηελ ρξήζε ηνπο αιιά θαη ηελ παξάδνζε ηνπ ηφπνπ 

ηνπο. Δπνκέλσο κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπο απνδνζεί. Η λέα απηή ηάζε ησλ 

αξρηηεθηφλσλ θαη ησλ θνηλσληψλ θαίλεηαη πσο ζρεηίδεηαη κε 

κηα γεληθφηεξε απαίηεζε γηα ειεπζεξία ζθέςεο θαη 

απνδέζκεπζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πξάμε απφ πνιηηηθέο 

επηδηψμεηο.  

ε φια ηα παξαπάλσ έξρνληαη λα πξνζηεζνχλ νη λέεο 

ζπλζήθεο θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε θηλεηηθφηεηα, πξνζσξηλφηεηα θαη 

αδπλακία ρσξηθήο ζχλδεζεο. Η απνυινπνίεζε ησλ δνκψλ 

κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγίαο έρεη ελ κέξεη παγησζεί σο 

ζπλζήθε έπεηηα απφ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ παλδεκία ηνπ covid-19. Δπνκέλσο, ηα λέα θηίξηα θαη 

ηδηαίηεξα απηά πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα λα θηινμελήζνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, έηνηκα λα αληαπεμέιζνπλ ζε 

νπνηαδήπνηε πξνθχπηνπζα ζπλζήθε ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηε λέα ζπλζήθε ηελ απνυινπνίεζεο ησλ 

δνκψλ θαη ηε δπλαηφηεηα επειημίαο ησλ ρψξσλ λα 

κεηαηξέπνληαη ζε θάηη άιιν, λα δηαηξνχληαη ή λα ξένπλ 

ζπλερφκελα.  
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7. Παξάκεηξνη ρεδηαζκνύ ηεο ελ Λόγσ Αζηηθήο 
Γσλίαο 

 

 αλάγθε επέθηαζεο ηεο πφιεο ζην παξφλ φξην - θφκβν 

 επαλαζρεδηαζκφο ζε αζηηθφ επίπεδν 

 ζπκβίσζε αληηζεηηθψλ δίπνισλ: ηερλεηφ-θπζηθφ / 

παιηφ-λέν (δηαξθέο!) / δνκεκέλν-αδφκεην / ηδησηηθφ-

δεκφζην 

 δηακφξθσζε κηαο ζπλεθηηθήο εηθφλαο εηζφδνπ ζηελ 

πφιε κε ζπξξαθή κεηψπσλ 

 αλάδεημε κλεκεηαθψλ ζπλφισλ 

 ελζσκάησζε ηνπφζεκσλ ηνπ κνληέξλνπ θηλήκαηνο 

πνπ αθεγνχληαη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ  

 ε επψλπκε αξρηηεθηνληθή ηνπ ρζεο ηξνθνδνηεί ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ 

 ε θάζε γεληά ζηε ζχγρξνλή ηεο πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

ζπγθπξία, δηαβάδεη εθ λένπ ηελ ηζηνξία θαη δηακνξθψλεη 

ηελ ηζηνξηθή εηθφλα ηεο πφιεο  

 εκπινθή ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη αηκφζθαηξαο ηνπ 

ηφπνπ ζηελ αζηηθή πινθή 

 αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο πνπ έρεη ε αξρηηεθηνληθή 

θιεξνλνκηά ζηα αζηηθά θελά  

 απνηειεί πνιηηηθή βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο ε 

εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο δεκφζησλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ε αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ θαη 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

 δηαπιάηπλζε πεδνδξνκίσλ ίζσο θαη πεδνδξφκεζεο 

πθηζηάκελσλ δξφκσλ 

 αλαζεψξεζε νξίσλ ζπλεθηηθνχ αζηηθνχ ηζηνχ 

 αληηκεηψπηζε site σο εζηία αλάπιαζεο θαη σο πχιε 

εηζφδνπ ηεο πφιεο 

 αιιαγή αζηηθνχ ηνπίνπ σο κέζν εμάιεηςεο άγρνπο ησλ 

πνιηηψλ, θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ, απμάλνληαο 

ηαπηφρξνλα ηελ αμία ηεο πεξηνρήο θαη ησλ αθηλήησλ 

ηεο, πξνζειθχνληαο ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ 

 αλαθνξέο ζε δηεζλή παξαδείγκαηα κειέηεο θαη 

επξσπατθέο νδεγίεο 

  



CBD vs CBD 

56 | 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 28: Γηάγξακκα παξακέηξσλ ζρεδίαζεο. 
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8. Αηζζεηηθέο Θεσξίεο θαη ρεδηαζηηθέο 
Πξνζέζεηο. 

 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΗ ΜΔ ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ 

ε θάζε επνρή θαη ζε θάζε ζπλζήθε ε αξρηηεθηνληθή νθείιεη λα 

βξίζθεη εξείζκαηα ζηνλ ηφπν θαη ζηνλ ρξφλν πνπ αλαθέξεηαη 

γηα λα είλαη εηιηθξηλήο. «Να πξάμεη κηα <ρξνληθή ηνκή>: λα 

δηεηζδχζεη ζηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, λα θαηαλνήζεη ηε δνκή θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη λα ελζσκαηψζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηε ινγηθή ηεο. Ο αξρηηέθηνλαο 

πξνθεηκέλνπ λα απεγθισβηζηεί απφ ηελ απηναλαθνξηθφηεηα 

θαη ηνλ ππνθεηκεληζκφ, νθείιεη λα αθήζεη ηνπο αζηηθνχο ηνχο 

λα <κνιχλνπλ> ην έξγν ηνπ», φπσο καο ιέεη ν Γεκήηξεο 

Φαηνχξνο. Κάζε θηίζκα θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ κπνξεί λα 

αληιεζεί απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ πεδίνπ πνπ θαινχκαζηε θάζε 

θνξά λα ζρεδηάζνπκε, απνηειεί κηα πεγή ηξνθνδφηεζεο ηεο 

ζρεδηαζηηθήο δηαδηθαζίαο, έλα εξέζηζκα πνπ νθείινπκε λα 

αμηνινγήζνπκε θαη λα ζπκπεξηιάβνπκε ή θαη φρη ζηηο 

απνθάζεηο πνπ ζα πάξνπκε. 

Θα ήηαλ ζνβαξή παξάιεηςε λα ζεσξήζνπκε ην εθ ιφγσ πεδίν 

ζρεδηαζκνχ έλα αζηηθφ θελφ έηνηκν λα ππνδερηεί νπνηαδήπνηε 

εγθαηάζηαζε. ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ έρεη εγγξαθεί 

θνκκάηη ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ θαη θηίξηα πνπ δηαρξνληθά 

απνηεινχλ ηζρπξφ ηνπφζεκα πνπ ζπλζέηνπλ ην θνιάδ ηνπ 

πξνθίι ηεο πφιεο. Μεγάια θηίξηα, δείγκαηα ηνπ κνληεξληζκνχ 

πνπ ππάξρνπλ εδψ θαη δεθαεηίεο ζηελ πεξηνρή ζα 

απνηειέζνπλ έλα αδηάζπαζην ζχλνιν πνπ ζα ζπγθξνηνχλ ην 

αζηηθφ ηνπίν θαηά ηελ είζνδν ζηελ πφιε. Παιηφ θαη λέν 

νθείινπλ λα βξίζθνληαη ζε αλνηθηφ δηάινγν, αληηιεπηφ ζηνλ 

παξαηεξεηή.  

Ο ίδηνο ν Γνμηάδεο κέζα απφ ηελ δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή θαη 

ζχκθσλνο πάληα κε ηηο ζεσξίεο  ηνπ κεζνπνιεκηθνχ 

κνληεξληζκνχ, παξαηεξεί ζεκαληηθά θηηξηαθά ζχλνια λαψλ θαη 

ηεξψλ ηεο αξραίαο Διιάδαο θαη απνδεηθλχεη ηε ζρέζε ησλ 

αξκνληθψλ καζεκαηηθψλ ζρέζεσλ ηεο γεσκεηξηθήο ράξαμήο 

ηνπο θαη ηεο νπηηθήο αληίιεςεο ηνπ παξαηεξεηή. Η ζεσξία ηνπ 

δε βαζίζηεθε ζε αθιφλεηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία, αιιά ζε 

ζπζρεηηζκνχο αξραίσλ θεηκέλσλ, θηινζνθηθψλ ηδεψλ θαη 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ πίζηεπε πσο ζρεηίδνληαη κε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ θαη αθνινχζσο κε ην πψο 

αληηιακβαλφκαζηε ηνλ ρψξν. Δπίζεο, ηζρπξίζηεθε φηη θαη ην 

ίδην ην ηνπίν είλαη κέξνο ηεο γεληθήο ζχλζεζεο θαη ζπκκεηέρεη 

ζηελ αξκνληθή νπηηθή ηζνξξνπία. Έηζη ινηπφλ ν Γνμηάδεο 

‘’λνκηκνπνίεζε’’ ηελ θαηλνκεληθά απζαίξεηε νπηηθή αληίιεςε, 

κέζα απφ καζεκαηηθέο ζπζρεηίζεηο.  
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9. Κηηξηνινγηθό πξόγξακκα 

 

9.1 Υσξηθέο ελόηεηεο 

Πξνηείλνληαη ηξία θηίξηα γξαθείσλ ζην κέησπν ηεο νδνχ 

Γσδψλεο, ελψ ζην άθξν ηνπ νηθνπέδνπ πνπ γεηηληάδεη κε ηνλ 

θφκβν ρσξνζεηείηαη έλα θηίξην θηινμελίαο εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ ζηνπο νξφθνπο θαη ζπλεδξηαθφ θέληξν ζην 

ηζφγεην. Κεληξνβαξηθά, ζηελ θαξδηά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έλα 

ρακειφηεξν θηίξην ακθηζεάηξνπ κε βχζηζε ρψξνπ εζσηεξηθά 

θαη αλαθνξέο ζηελ αξραία αγνξά. Σα θηίξηα γξαθείσλ θαη 

εκπνξίνπ κε ην ζπλεδξηαθφ, επηθνηλσλνχλ άκεζα κε ηνλ εληαίν 

ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο, ζε αληίζεζε κε ην θηίξην 

ακθηζεάηξνπ πνπ αλνίγεηαη θαηά ηνλ νξηδφληην άμνλα πξνο ηελ 

πφιε.  

Δηθόλα 29: Γηάγξακκα πξνηεηλόκελσλ ρσξηθώλ ελνηήησλ. 

 

Καηά πιεηνςεθία, ζην ζπγθξφηεκα θηινμελνχληαη ρξήζεηο 

φπσο γξαθεία [αηνκηθά θαη νκαδηθά], αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ, 

εθπαίδεπζεο, πξνβνιψλ θαη δηαιέμεσλ, ακθηζέαηξα, ρψξνη 

θίλεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ζπλεδξηαθφ θέληξν, εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα θαη ππφγεηα ζηάζκεπζε. Πξνο ππνζηήξημε απηψλ 

ρψξνη πγηεηλήο, info point, αλαςπθηήξηα, ππεξεζία 

θαζαξηφηεηαο θαη απνζήθεο. 
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 Γξαθεία [αηνκηθά, νκαδηθά] 

 Αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ 

 Αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ 

 Ακθηζέαηξα 

 Αίζνπζα πξνβνιήο 

 Υψξνη δηαιεηκκάησλ 

 Υψξνη πγηεηλήο 

 Info point 

 Γξαθεία δηνίθεζεο 

 Υψξνο εζηίαζεο – αλαςπθηήξηα 

 Βνεζεηηθνί ρψξνη [ππεξεζία θαζαξηφηεηαο & 

απνζήθεο] 

 Υψξνη ζηάζκεπζεο 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε θηηξηαθή κνλάδα γξαθείσλ ζηε 

ρακειφηεξε ζηάζκε ηνπ νηθνπέδνπ είλαη δπλακηθφηεηαο 163 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ε δεχηεξε κνλάδα 789 ζέζεσλ θαη ε ηξίηε 

274 ζέζεσλ, δειαδή ζπλνιηθά ην ζπγθξφηεκα δχλαηαη λα 

θηινμελήζεη 1.226 εξγαδφκελνπο γξαθείνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ. ηηο 

θηηξηαθέο απηέο κνλάδεο παξεκβάιινληαη ζπλδεηηθνί ρψξνη 

νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο επηθνηλσλίαο, κε βαζηθφ πιηθφ 

θαηαζθεπήο παινζηάζηα ζε κεηαιιηθφ πιαίζην, πξνζδίδνληαο 

νπηηθή ειάθξπλζε ζην ζχλνιν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

Σαπηφρξνλα, ν ρψξνο δηαιιείκαηνο – θίλεζεο – θνηλσληθήο 

επαθήο ησλ εξγαδνκέλσο απνθηά κηα άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

εμσηεξηθφ ρψξν θαη αλεκπφδηζηε ζέαζε πξνο ηνλ δξφκν θαη 

ην ηνπίν. 

Σν θηίξην ηνπ ακθηζεάηξνπ είλαη εκθαλψο ρακειφηεξν ζε 

ζρέζε κε ηα ππφινηπα θηίξηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ελψ 

εζσηεξηθά βπζίδεηαη. Με απηή ηελ ρεηξνλνκία ζηνρεχνληαη 

αθελφο ε δηαηήξεζε ηεο ζρέζεο ηνπ μελνδνρείνπ ‘’Βπδάληην’’ 

κε ηνλ δξφκν, αθεηέξνπ ε ζπκβνιηθή βχζηζε ηεο ζθελήο ηνπ 

ακθηζεάηξνπ ζε ζρέζε κε ηελ αξραία αγνξά φπνπ ν νκηιηηήο, 

ζπλήζσο πνιηηηθφο κηινχζε ζε βάζξν έρνληαο ην θνηλφ 

ρακειφηεξα. Δδψ επηρεηξείηαη αληηζηξνθή, κηαο θαη απηφο ν 

ρψξνο είλαη ε ζχλδεζε ηνπ CBD κε ηελ πφιε θαη πξνζθέξεηαη 

γηα νκηιίεο ζε θνηλφ δεδνκέλνπ φηη παξαηεξείηαη απμεκέλε 

δήηεζε ηέηνησλ ρψξσλ ζηελ πφιε ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Απηή ε δηαρείξηζε ησλ θηηξηαθψλ ελνηήησλ δεκηνπξγεί έλα 

πινχζην skyline θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ θαη ζα ιέγακε πσο 

θαίλεηαη λα ζπλερίδεη φ,ηη παξαηεξήζακε λα ζπκβαίλεη ζην 

ηκήκα ηεο νδνχ Γσδψλεο κεηαμχ ησλ δχν θφκβσλ. Κάηη ζαλ 

θαζξεπηηζκφο ηφζν ζηελ θιίζε εδάθνπο φζν θαη ζην χςνο ησλ 

θηηξίσλ πξηλ θαη κεηά ηνλ λέν θφκβν. 
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Δηθόλα 30: Γηάγξακκα κεηαηόπηζεο νκηιεηή αξραίαο αγνξάο (άλσ) θαη πξνηεηλόκελνπ CBD. 

 

Δηθόλα 31: Υακειόηεξν ύςνο θηηξίνπ ακθηζεάηξνπ θαη δηαηήξεζε νπηηθήο επαθήο μελνδνρείνπ Βπδάληην κε ηνλ δξόκν. 
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Δηθόλα 32: Αλαηνιηθή όςε – πξόζνςε ζπλόινπ θηηξίσλ CBD κε πινύζην skyline. 

 

 

Δηθόλα 33: Γπηηθή όςε ζπλόινπ θηηξίσλ CBD κε πινύζην skyline. 
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Δηθόλα 34: Άπνςε θηηξηαθνύ ζπλόινπ CBD από ην λόηην ηκήκα. 
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Δηθόλα 35: Νόηηα όςε θηηξίσλ CBD κε πινύζην skyline. 

 

 

Δηθόλα 36: Mirror θαηά κήθνο ηεο νδνύ Γσδώλεο αμνληθά ηνπ λένπ 
θόκβνπ. 
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Δηθόλα 37: Άπνςε εζσηεξηθά ηνπ πξνηεηλόκελνπ  θεληξηθνύ ακθηζεάηξνπ. 

 

ε φ,ηη αθνξά ην θηίξην πνπ είλαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ θφκβν, απηφ θηινμελεί εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ζηνπο νξφθνπο, ελψ ην 

ηζφγεην δηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα. ην έλα ρσξνζεηείηαη  έλα ζπλεδξηαθφ θέληξν δπλακηθφηεηαο 210 ζέζεσλ θαη ην δεχηεξν ηκήκα 

απνηειεί ην θνπαγηέ ηνπ θεληξηθνχ ακθηζεάηξνπ κε ην νπνία είλαη ζε άκεζε επαθή.  Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

νηθνπέδνπ θαη ησλ πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ απνηειεί ε δηαηήξεζε ηνπ δεπηεξεχνληνο δξφκνπ. Απηφο εμππεξεηεί ηελ πξφζβαζε ζην 

γεηηνληθφ νηθφπεδν θαη νδεγεί απεπζείαο ζηελ είζνδν ηνπ μελνδνρείν Βπδάληην.  
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Δηθόλα 38: Άπνςε δηαίξεζεο ηζόγεηνπ ρώξνπ γσληαθνύ θηηξίνπ σο δηαηήξεζε πθηζηάκελσλ ζρέζεσλ θαη θηλήζεσλ. 
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Δηθόλα 39: Άπνςε ηνπ ηζόγεηνπ πεξάζκαηνο κέζσ ηεο εκπνξηθήο θηηξηαθήο ελόηεηαο. 
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ιεο νη θηηξηαθέο ελφηεηεο επηθνηλσλνχλ θαηαθφξπθα κε ηνπο ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ζην επίπεδν πνπ ζπλαληνχλ ην 

θαηάζηξσκα ηνπ δξφκνπ επηθνηλσλνχλ κε ηελ πφιε. Απηή ε ζρέζε δελ ηζρχεη ζην θηίξην ηνπ θεληξηθνχ ακθηζεάηξνπ, ην νπνίν 

θαίλεηαη λα έρεη κηα αλνηθηή ζρέζε πηα κε ηελ πφιε θαη ε πξφζβαζε ζηα ππφγεηα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ρψξνπο θαηαθφξπθεο 

επηθνηλσλίαο ησλ ππφινηπσλ θηηξίσλ. 

 

Δηθόλα 40: Γηάγξακκα πξνηεηλόκελσλ ιεηηνπξγηώλ αλά ρσξηθή ελόηεηα. 

 

ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα πεξηγξάθνληαη ε νξηδφληηα θίλεζε πεδψλ κε δηαθεθνκκέλε γξακκή θαη ησλ απηνθηλήησλ κε ζπλερφκελε. 

Σα θηίξηα γξαθείσλ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζα απφ ελδηάκεζνπο ρψξνπο, ηα θιηκαθνζηάζηα. ην δεχηεξν δηάγξακκα 

πεξηγξάθεηαη ε νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε θίλεζε φζσλ θηλνχληαη εληφο ησλ θηηξίσλ. 
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Δηθόλα 41: Γηάγξακκα νξηδόληησλ θηλήζεσλ πεδώλ θαη νρεκάησλ. 

 

Δηθόλα 42: Γηάγξακκα νξηδόληησλ θαη θαηαθόξπθσλ θηλήζεσλ πεδώλ. 

 

ηε ζπλέρεηα απνηππψλνληαη νη θελνί θαηαθφξπθνη φγθνη ζηα θηίξηα γξαθείσλ, πνπ επηηξέπνπλ ηελ θνηλσληθή έθθξαζε ηνπ 

αλζξψπνπ-εξγαδνκέλνπ κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ δηαιείκκαηνο ή ηελ θίλεζε. Απηά ηα θελά 

θνηλσληθήο επαθήο θαη θίλεζεο επηηξέπνπλ ηελ ειάθξπλζε ηεο δνκήο, πξνζδίδνληαο πνηφηεηεο φπσο θπζηθφ θσο θαη αέξα. 

. 
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Δηθόλα 43: Γηάγξακκα  θαηαθόξπθσλ θελώλ επηθνηλσλίαο, θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη αεξηζκνύ . 

 

ην επφκελν δηάγξακκα εληνπίδεηαη ε ζέζε ηνπο ζε θάηνςε, ελψ γίλεηαη κηα δηαβάζκηζε ηεο έληαζεο θνηλσληθήο ζχλδεζεο πνπ 

επηηξέπνπλ νη ρψξνη ζπγθξνηήκαηνο ζπλνιηθά. Κπξίαξρν ξφιν θαηέρνπλ νη ελδηάκεζνη ρψξνη ησλ θιηκαθνζηαζίσλ φπνπ νη 

εξγαδφκελνη πνπ ίζσο θηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα, κπνξνχλ λα ζπλαληεζνχλ ζε απηέο ηηο εζνρέο, 

ζηα πνιιαπιά επίπεδα 

 

Δηθόλα 44: Γηάγξακκα  έληαζεο θνηλσληθώλ ζρέζεσλ θαη επηθνηλσλίαο.  
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9.2 Οη ρώξνη γξαθείσλ σο βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

CBD θαη αθεηεξία δεκηνπξγίαο ρώξνπ. 

Γξαθεία_Γνκή 

Ο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ζε γξαθεία, επεξεάδεη ηελ 

νξγάλσζε θαη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ρψξσλ. ηελ νξγάλσζε 

ηεο εξγαζίαο γξαθείνπ ν άλζξσπνο βξίζθεηαη πάληα ζην 

επίθεληξν. Με ηελ παγθφζκηα δηθηχσζε κπνξνχλ θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο λα απνθεληξψλνληαη (εξγαζία ζην ζπίηη, κεηαθνξά 

ππεξεζηψλ ζε γεηηνληθά ή/θαη ελνηθηαδφκελα θηίξηα). Η έδξα ηεο 

επηρείξεζεο κεηαηξέπεηαη ζε θέληξν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηεο πεξηζηαζηαθά θαη ζε νκάδεο δηαθνξεηηθήο 

ζχλζεζεο θάζε θνξά αλάινγα κε ηελ εξγαζία. Απφ ηηο 

αιιαγέο απηέο πξνθχπηνπλ θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο γηα ην 

ρψξν εξγαζίαο ζηα θηίξηα γξαθείσλ. Σν εχξνο ησλ επηινγψλ 

πνηθίιεη απφ ηελ αηνκηθή ζέζε εξγαζίαο (αηνκηθφ γξαθείν) 

κέρξη ρψξνπο νκαδηθήο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πεξηζηαζηαθά (desksharing). ζν πην επέιηθηε είλαη ε δνκή 

ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεπθνιχλεηαη ε 

πξνζαξκνγή ησλ εηαηξεηψλ ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο. Απφ ηε Νενιηζηθή επνρή θαη ηελ εκθάληζε ηεο 

παξαγσγηθήο εξγαζίαο πνπ κεηακφξθσζε ηνλ άλζξσπν ζε 

θαζηζηηθφ φλ, ζήκεξα έρνπκε πεξάζεη ζε κηα επνρή φπνπ ν 

άλζξσπνο – εξγαδφκελνο δελ ρξεηάδεηαη λα κέλεη 

θαζεισκέλνο ζε έλα κέξνο – εξγαζηαθφ ρψξν κε κεγάιεο 

ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σαπηφρξνλα ε δήηεζε πξνζσξηλήο 

επαγγεικαηηθήο ζηέγεο παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο, 

παξάιιεια κε ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε (μελνδνρεία, RBnB). 

Γξαθεία_Σάζεηο / Κξηηήξηα 

Η νξγάλσζε ησλ γξαθείσλ κε βάζε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

θαη ηηο αληίζηνηρεο κεηαηξνπέο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

κεκνλσκέλεο ζέζεο εξγαζίαο άιιαμε ηε δνκή ησλ γξαθείσλ. 

Τπάξρεη κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κείσζε ησλ νκάδσλ 

εξγαζίαο. Η κέρξη ζήκεξα ππάξρνπζα ηεξαξρηθή δνκή θαη ε 

αληίζηνηρε θαηαλνκή εξγαζίαο έρεη αιιάμεη κέζα ζηα πιαίζηα 

κηαο νκάδαο εξγαζίαο, πξάγκα πνπ έρεη επηπηψζεηο θαη ζηε 

δηαθνξεηηθή νξγάλσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ γξαθείνπ. 

Δπηπιένλ είλαη πξνθαλέο φηη νη θπξηαξρνχζεο ζηελ θνηλσλία 

απφςεηο αληαλαθιψληαη θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ άκεζνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ (θπζηθφο θσηηζκφο, 

ζρέζε κε πεξηβάιινλ, θαηαλάισζε ελέξγεηαο), αιιά θαη ηελ 

θάζε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (νηθνινγηθή νπηηθή, ρξήζε 

πιηθψλ). Η ζέζε εξγαζίαο σο ρσξηθφ ζηνηρείν απφ άπνςε 

ρξήζεο είλαη έλα ζεκείν θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο, πνπ 

απμάλεη ζε ζεκαζία ιφγσ ησλ ηππνπνηεκέλσλ δνκψλ 

εξγαζίαο (επεμεξγαζία ζηνηρείσλ κε ππνινγηζηή, νξγάλσζε 

εξγαζίαο θιπ). Σελ απμεκέλε θπζηθή θαη ςπρνινγηθή πίεζε 

κπνξεί λα εμηζνξξνπήζεη κηα κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηε 
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δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ (απμεκέλε επηθάλεηα, πξνζσπηθφο 

ρψξνο κε δπλαηφηεηα επέκβαζεο ζηελ επίπισζε, αεξηζκφο, 

θσηηζκφο, πξνζηαζία απφ ελνριήζεηο). Σν 75% ηεο εκεξήζηαο 

εξγαζίαο ιακβάλεη ρψξα ζην άκεζν θαη πνιχ εηδηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Μεγάιε ζεκαζία έρνπλ νη 

ρψξνη, ζηνπο νπνίνπο γίλνληαη νη αλαγθαίεο δηαπξνζσπηθέο 

επαθέο, φπσο ζπιινγηθά ρξεζηκνπνηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ππάξρεη απαίηεζε γηα ζπλδπαζκφ 

κεκνλσκέλσλ ρψξσλ κε ρψξνπο νκαδηθήο εξγαζίαο, 

«πξνζσπηθψλ» θαη «ζπιινγηθψλ» ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Γξαθεία_Σππνινγία 

Μεγάινη ρψξνη γξαθείσλ (Mies van der Rohe: ‘’…ειεχζεξνη 

ρσξίο θαηαθφξπθα ζηνηρεία δηακφξθσζε, απιή 

δηαξξχζκηζε…’’) ελδείθλπηαη γηα ηελ εξγαζία κεγάισλ νκάδσλ 

ζπλεξγαηψλ πνπ απαζρνινχληαη θπξίσο κε εξγαζίεο ξνπηίλαο 

πνπ δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε. ήκεξα ν ηξφπνο 

απηφο εξγαζίαο ηείλεη λα απνηειεί ηελ εμαίξεζε παξά ηνλ 

θαλφλα. Η ζχιιεςε απηήο ηεο δνκήο ηνπ ρψξνπ αλάγεηαη ζηε 

δεθαεηία ηνπ ’60. Σν κεγάιν βάζνο ησλ ρψξσλ ηεο ηάμεο ησλ 

20-30κ. απαηηνχζε κηα πνιχπινθε θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ 

πνπ ειάρηζηα επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ 

ζπλνιηθά. Χζηφζν, νη κεγάινη ρψξνη γξαθείσλ, φπσο 

πηζηεχεηαη απφ θνηλσληνιφγνπο δεκηνπξγνχλ κηα πίεζε ζηνπο 

εθεί εξγαδνκέλνπο (θνηλσληθφο έιεγρνο, εμάξηεζε απφ 

ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, νπηηθή θαη αθνπζηηθή ελφριεζε). Σα 

κεκνλσκέλα γξαθεία ελδείθλπληαη γηα πξνζσπηθή δνπιεηά κε 

ζπγθέληξσζε, σο ρψξνη ελφο αηφκνπ ή σο ρψξνη γηα κηθξέο 

νκάδεο, πνπ ρξεηάδνληαη κηα ζπλερή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

Η κε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ε αχμεζε ηνπ 

θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο θαη ε ζπλεπαγφκελε αληηνηθνλνκηθφηεηα 

έζεζαλ ζε ακθηζβήηεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ εληαίνπ ρψξνπ 

γξαθείνπ. Η αιιαγή ησλ δνκψλ θαη ησλ ζρέζεσλ εξγαζίαο 

(ρξήζε ππνινγηζηψλ) έδσζε ηε δπλαηφηεηα γηα νξγάλσζε ησλ 

γξαθείσλ ζε κηθξνχο νκαδηθνχο ρψξνπο. Υψξνη νκάδσλ 

εξγαζίαο (κηθξνί εληαίνη ρψξνη γξαθείσλ) ελδείθλπληαη γηα 

εξγαζία νκάδσλ ζπλεξγαηψλ, νη νπνίνη αληαιιάζζνπλ κεηαμχ 

ηνπο θάπνηεο πιεξνθνξίεο.  

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ απηνκαηηζκνχ ππήξμαλ 

αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ ζηνπο ρψξνπο γξαθείσλ, αιιά θαη 

ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, πξάγκα πνπ νδήγεζε 

ζηελ απαίηεζε αλαθαίληζεο πθηζηάκελσλ ρψξσλ, ελψ 

παξάιιεια απνξξίθζεθε ε ζε πνιιά ζεκεία κεηνλεθηηθή 

δηακφξθσζε ηνπ εληαίνπ ρψξνπ γξαθείνπ. Μέζα γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ ρψξσλ είλαη ε αλαδηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ, ε 

πξνζαγσγή ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ απφ εζσηεξηθά αίζξηα, ε 

απιή δηακφξθσζε ηεο θάηνςεο, ε δεκηνπξγία ηζνδχλακσλ 

πνηνηηθά ζέζεσλ εξγαζίαο σο πξνο ηνλ θσηηζκφ, ηνλ αεξηζκφ 

θαη ηελ ερνπξνζηαζία ή ε εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 
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δηαξξχζκηζεο γξαθείσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηερληθέο 

εγθαηαζηάζεηο, φπσο παξνρή θαισδηψζεσλ ζε θάζε ζέζε 

εξγαζίαο θιπ, θαζψο θαη ζηνηρεία δηαξξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ. 

ηφρνο είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ε 

δηαηήξεζε ηεο επειημίαο ηεο θάηνςεο, ψζηε λα δερζεί 

κειινληηθέο αλάγθεο, ε νηθνλνκηθφηεηα σο πξνο ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ρψξνπ θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη κηα επηθάλεηα ρψξνπ, πνπ λα κπνξεί λα είλαη 

κεηαηξέςηκε αθξηβψο ζηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη ρψξνπο γηα νκαδηθή εξγαζία, ρψξνπο γηα αηνκηθή 

εξγαζία θαη ηαπηφρξνλα ρψξνπο γηα πεξηζηαζηαθά ζπιινγηθή 

εξγαζία γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεη ηε 

δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη πςειή πνηφηεηα θαη απφδνζε ζηελ 

αηνκηθή εξγαζία. 

Οη ρψξνη γξαθείσλ δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη 

ηελ δηαξξχζκηζή ηνπο ζε δχν θαηεγνξίεο: κεκνλσκέλα 

γξαθεία θαη κεγάια γξαθεία. ινη νη άιινη ηχπνη είλαη 

παξαιιαγέο ζ’ απηνχο ηνπο δχν ηχπνπο αλάινγα κε ηηο 

επηκέξνπο απαηηήζεηο. 

Αηνκηθά γξαθεία: γξαθεία γηα έλα ή δχν άηνκα 

ηνπνζεηνχληαη ζηε ζεηξά θαηά κήθνοελφο ζπλήζσο ηερλεηά 

θσηηζκέλνπ δηαδξφκνπ. Η θαηαζθεπή απηή είλαη ζρεηηθά 

αθξηβή παξά ηελ θνηλή ππνδνκή, θαζψο απαηηεί αθελφο ηελ 

χπαξμε παξαζχξσλ γηα θάζε κεκνλσκέλε ζέζε εξγαζίαο θαη 

αθεηέξνπ απαγνξεχεη ηελ ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε 

επίπισζεο θαηά κήθνο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο. Η 

εμνηθνλφκεζε ρψξνπ κε ηελ αχμεζε ησλ αηφκσλ εκπνδίδεη ηε 

ζπγθέληξσζε ζηελ εξγαζία, ελψ ε απνκφλσζε ησλ αηφκσλ 

αλά γξαθείν εκπνδίδεη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία. Απνηειεί 

σζηφζν ηελ πην δηαδεδνκέλε κνξθή γξαθείσλ.    

Μεγάιεο αίζνπζεο γξαθείσλ: ε κνξθή απηή εμειίρζεθε ζηελ 

δεθαεηία ηνπ ’60 θαη ηνπ ’70 ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Χο 

κνξθή γξαθείνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηή ζ’ απηνχο πνπ ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ. 

Οκαδηθά γξαθεία: απφ ηελ εκπεηξία ησλ κεγάισλ ρψξσλ 

γξαθείσλ πξνέθπςαλ νκαδηθά γξαθεία κε 4-16 ζέζεηο 

εξγαζίαο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ νκάδεο ή ηκήκαηα 

ηεο επηρείξεζεο. Η κνξθή απηή πξνηηκάηαη ζπλήζσο ζε 

ρψξνπο εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκηνπξγία θαη έρνπλ 

πςειφ βαζκφ απαηηήζεσλ γηα ζπληνληζκφ θαη επηθνηλσλία.  

ύλζεην γξαθείν: πνιχ κηθξά αηνκηθά γξαθεία ρσξίδνληαη ζε 

δηάθνξνπο ηνίρνπο απφ έλα κεγάιν εληαίν ρψξν φπνπ 

βξίζθνληαη νη θνηλφρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο. Ο ηχπνο απηφο 

εμειίρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’80 ζε κηα πξνζπάζεηα 

ζπλδπαζκνχ ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ αηνκηθψλ γξαθείσλ θαη 

ησλ κεγάισλ αηζνπζψλ. Κάζε ζπλεξγάηεο έρεη κηα 
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κεκνλσκέλε ζέζε εξγαζίαο γηα απηνζπγθέληξσζε, ελψ ν 

κεγάινο ρψξνο ηεο αίζνπζαο ζηε κεζαία δψλε θαη νη δηάθνξνη 

ηνίρνη εμππεξεηνχλ ηελ επηθνηλσλία. 

Hotellings Office, business-club: ζηηο κεκνλσκέλεο ζέζεηο 

εξγαζίαο αληηζηνηρνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Ο ρξήζηεο 

επηιέγεη ηε ζέζε εξγαζίαο πνπ ηαηξηάδεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θάζε θνξά δξαζηεξηφηεηα (κε απνθιεηζηηθά γξαθεία). Ο 

πξνζσπηθφο ρψξνο ηνπ θάζε ζπλεξγάηε πεξηνξίδεηαη ζ’ έλα 

θηλεηφ ληνπιάπη. Απηή ε κνξθή γξαθείσλ είλαη δπλαηή ράξε 

ζηε λέα ηερλνινγία θαη ηνλ ζχγρξνλν ηξφπν νξγάλσζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε θηλεηά ηειέθσλα θαη laptops. πλδπάδεηαη κε 

ηειε-εξγαζία ή κε κεγάιν πνζνζηφ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

γεγνλφο πνπ εμνηθνλνκεί πεξίπνπ 20-50% ρψξν ζε ζρέζε κε 

ηα αηνκηθά γξαθεία. 

Πεξηθεξεηαθή δηάηαμε γξαθείσλ: νη ρψξνη ησλ γξαθείσλ 

απνθεληξψλνληαη, γηα παξάδεηγκα ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο 

θνληά ζηνλ ρψξν ηνπ εξγνιήπηε. Με ηε κνξθή ησλ 

ελνηθηαδφκελσλ γξαθείσλ επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε ζέζεσλ 

εμππεξέηεζεο φρη κφλν σο πξφζζεηεο επηθάλεηεο κεγάισλ 

εηαηξεηψλ, αιιά επηηξέπνπλ θαη ζε κηθξέο εηαηξείεο ηε 

δηακφξθσζε αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε κηθξψλ ή κεγάισλ 

ρψξσλ γξαθείσλ θαη ππνδνκήο. Ο ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο 

θπθινθνξίαο γηα ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ε εμαζθάιηζε ηνπ 

απαξαίηεηνπ ρψξνπ γηα ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ 

θαζεκεξηλφηεηα, φπσο ν ρψξνο εθπαίδεπζεο, ζεκηλαξίσλ θαη 

δηαβνπιεχζεσλ.  
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Δηθόλα 45: Γηάηαμε γξαθείσλ θαη ινηπώλ ρώξσλ νξόθνπ θηηξίνπ ζην λόηην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ. 

 

Δηθόλα 46: Γηάηαμε γξαθείσλ θαη ινηπώλ ρώξσλ νξόθνπ ζην θεληξηθό θηίξην γξαθείσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 
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Δηθόλα 47: Γηαηάμεηο ρώξσλ γξαθείσλ ίδηνπ νξόθνπ ηεο λόηηαο θαη θεληξηθήο θηηξηαθήο ελόηεηαο, κε ελδηάκεζν ρώξν θίλεζεο θαη επηθνηλσλίαο. 

 

 

Δηθόλα 48: Γηάηαμε γξαθείσλ θαη ινηπώλ ρώξσλ νξόθνπ ηνπ λόηηνπ θηηξίνπ. 
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Δηθόλα 49: Γηάηαμε γξαθείσλ θαη ινηπώλ ρώξσλ νξόθνπ ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ γξαθείσλ. 

 

Δηθόλα 50: Γηάηαμε γξαθείσλ θαη ινηπώλ ρώξσλ νξόθνπ ηεο θηηξηαθήο ελόηεηαο γξαθείσλ ζην βόξεην ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ. 
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Δηθόλα 51: Γηαηάμεηο ρώξσλ γξαθείσλ ίδηνπ νξόθνπ ησλ ηξηώλ θηηξηαθώλ ελνηήησλ γξαθείσλ, κε ηνπο ελδηάκεζνπο ρώξνπο θίλεζεο θαη 
επηθνηλσλίαο. 
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Γξαθεία_Γηακφξθσζε ζέζεο εξγαζίαο 

Η κνξθή ησλ γξαθείσλ θαη νη απαηηνχκελεο επηθάλεηεο γηα ηε 

δηακφξθσζή ηνπο απνηεινχλ έλα θάζκα πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ηνλ ηχπν ηεο εξγαζίαο, ηε ξνή ηεο, ηα ηερληθά κέζα θαη ηε 

θηινζνθία επεμεξγαζίαο ησλ αληηθεηκέλσλ. Η δνκή ηνπ θηηξίνπ 

θαη ε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή 

επίδξαζε επάλσ ζηνλ εξγαδφκελν. Η απνδνηηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο κπνξεί λα απμάλεηαη κεηαμχ άιισλ κε ππνζηήξημε 

ηεο ξνήο εξγαζίαο κέζσ θαηάιιειεο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ 

θαη βειηίσζε ησλ θηλήηξσλ. Γηα ην ηειεπηαίν ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο είλαη θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθνί πνπ ζπζρεηίδνληαη 

κεηαμχ άιισλ κε ηα πιηθά δηακφξθσζεο, ηα ρξψκαηα ηνπ 

ρψξνπ, αιιά θαη απφ ηελ χπαξμε ρψξσλ αλάπαπζεο θαη 

επηθνηλσλίαο γηα ηππηθέο ή άηππεο ζπλαληήζεηο. Σέινο, ζε 

θάζε ζέζε εξγαζίαο ζα πξέπεη λα αληηζηνηρεί κηα ειεχζεξε 

επηθάλεηα θίλεζεο ηνπιάρηζηνλ 1,50η.κ., ελψ ε ζέα πξνο ηελ 

νζφλε πξέπεη λα είλαη παξάιιεια πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ 

αλνηγκάησλ θαη ηα θσηηζηηθά ζηνηρεία, ε νζφλε πξέπεη λα 

βξίζθεηαη θαηά ην δπλαηφ κεηαμχ ησλ δχν. 

Γξαθεία_Πξφζζεηεο επηθάλεηεο 

πλέδξηα, εθπαίδεπζε: Οη ρψξνη ησλ ζπλεδξίσλ / ζεκηλαξίσλ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε επαθή κε ην ρψξν εηζφδνπ θαη 

θίλεζεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ απνζήθεπζε 

θηλεηψλ ζηνηρείσλ ήρσλ πνπ κπνξεί λα επηκεξίζνπλ κεγάινπο 

ρψξνπο, γηα ηξαπέδηα, θαξέθιεο θαη κέζα παξνπζηάζεσλ, 

θαζψο θαη ρψξνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε θάπνηαο ζπλεζηίαζεο 

(απηνί oη βνεζεηηθνί ρψξνη αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 1/3 ηεο 

επηθάλεηαο ηεο αίζνπζαο ζεκηλαξίσλ). Θα πξέπεη λα δίλεηαη 

κεγάιε πξνζνρή ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ερνκφλσζεο. 

Υώξνη δηαιεηκκάησλ: Αλαςπθηήξην ή θαθεηέξηα 

δηακνξθψλνληαη ζπλήζσο σο απηφλνκεο κνλάδεο, ψζηε λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ δηεξρφκελνπο. Γσλίεο γηα 

Παξαζθεπή θαθέ ή ηζαγηνχ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη θνληά 

ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ρψξνπο 

ζπλάληεζεο. Γηα θάζε 50-100 ζέζεηο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπεηαη κηα γσληά θνπδίλαο πεξίπνπ 10η.κ. 

Σνπαιέηεο: ηνπο ρψξνπο πγηεηλήο ζα πξέπεη λα δίλεηαη 

πξνζνρή ζηνλ δηαρσξηζκφ ζε πξνζάιακν κε ληπηήξα θαη 

ρψξν ηνπαιέηαο. Δλδείθλπηαη ε δηακφξθσζε ή ηνπνζέηεζε 

κηαο ηνπαιέηαο αλά 50-80 ζέζεηο εξγαζίαο.  

Τπεξεζία θαζαξηόηεηαο: ε θάζε φξνθν ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ρψξνο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θαζαξηζκνχ θαη απνζήθε 

γηα πιηθά θαζαξηζκνχ. Κεληξηθφο ρψξνο ζπγθέληξσζεο ησλ 

ζθνππηδηψλ, ελδερνκέλσο ρψξνη ζπγθέληξσζεο ζθνππηδηψλ 

αλά φξνθν κε ρσξηζηνχο θάδνπο θαη κεραλήκαηα 

θαηαζηξνθήο εγγξάθσλ.  
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Γξαθεία_Κάλαβνο_Γηακφξθσζε ρψξνπ_πζρεηηζκνί 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ έλλνηα ηεο επειημίαο θαη ηελ 

κεηαηξεςηκφηεηαο ηνπ ρψξνπ, ζα πξέπεη λα επηιέγεηαη έλαο 

θάλαβνο κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα. Γηα 

ηχπνπο γξαθείσλ πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ζπλδπαζκφ αηνκηθψλ 

γξαθείσλ θαη κεγάισλ αηζνπζψλ, φπσο πξνηείλεηαη ελ 

πξνθεηκέλσ, πξνηηκάηαη θάλαβνο βήκαηνο 1,35 κ. Έλαο 

ηέηνηνο θάλαβνο παξάγεη ρψξνπο κε δηαζηάζεηο πνιιαπιάζηα 

ηνπ 1,35 κ. ηηο δηαζηάζεηο απηέο είλαη δπλαηή νπνηαδήπνηε 

δηαξξχζκηζε γξαθείνπ κε κεγάιε επειημία ρσξίο κεηαθίλεζε 

ησλ ηνίρσλ. 

ε φηη αθνξά ηελ πξφζνςε πνπ δηακνξθψλνπλ απηνί νη ρψξνη, 

κε θαηαθφξπθεο ισξίδεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμνληθή 

δηάζηαζε ηνπ θαλάβνπ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη αξθεηφ 

πιάηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ. 

Αληίζηνηρε κέξηκλα απαηηνχλ θαη νη ζέζεηο ησλ αλνηγκάησλ 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο θαη αεξηζκφο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζε ζρέζε φκσο κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Να ζεκεησζεί φηη ηα πνιιαπιάζηα απηνχ ηνπ βήκαηνο θαλάβνπ 

απνηεινχλ ηελ κνλάδα κέηξεζεο ρψξσλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πξνζδίδνληαο ζπζρεηηζκφ θιίκαθαο 

θαη ξπζκφ ηφζν ζε θάηνςε φζν ζε ηνκή θαη φςε. 

πγθεθξηκέλα, ην δηπιάζην ηνπ βαζηθνχ βήκαηνο ησλ 

γξαθείσλ  (1,35κ.) δηακνξθψλεη ην πιάηνο ζηνάο (2,70κ.). 

Σαπηφρξνλα, ε φςε ηνπ θηηξίνπ θηινμελίαο εκπνξηθψλ 

ρξήζεσλ, ζε νξηδφληηα πξνβνιή ‘’παηάεη’’ ζε θάλαβν κε κάηη 

πνιιαπιάζην ηνπ αξρηθνχ βήκαηνο. Χζηφζν, δελ πξφθεηηαη γηα 

επιαβηθή ηήξεζε κηαο δηάζηαζεο πνπ δηθαηνινγεί ηελ 

νπνηαδήπνηε ρεηξνλνκία ή ράξαμε. ε απηφ ην θηίξην πνπ 

βξίζθεηαη ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ λέν ηζφπεδν θπθιηθφ θφκβν, 

ν ξπζκφο ηεο φςεο φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ δηάηαμε ησλ 

επηκέξνπο ζηνηρείσλ ζρεηίδεηαη κε ηελ λέα θπθιηθή ράξαμε θαη 

ηνπ λένπ αλνηθηνχ ρψξνπ φπσο δηακνξθψλεηαη. Σν πιάηνο 

ηνπ θαλάβνπ απνηειεί θαη ηκήκα πεξηγεγξακκέλνπ 30πιεπξνπ 

ζηνλ αλνηθηφ ρψξν. 
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Δηθόλα 52: Σκήκα όςεο θηηξηαθώλ ελνηήησλ ζηέγαζεο γξαθείσλ.  
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