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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

Το κτίριο διατάσσεται σε ισόγειο και υπόγειο. Οι κύριες λειτουργίες τοποθετούνται όλες στο ισόγειο ενώ το 

υπόγειο περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 

Εξωτερικά το κτίριο είναι λιτό, ορθογωνικού σχήματος δομημένο σε δύο όγκους, έναν πιο συμπαγή, ο οποίος 

περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές και διοικητικές λειτουργίες του κέντρου, και έναν πιο χαμηλό και διάφανο, που 

περιλαμβάνει τις λειτουργίες κοινωνικού ενδιαφέροντος. Για τον σχεδιασμό του κελύφους του κτιρίου τα υλικά 

που επιλέχθηκαν είναι η πέτρα, σε μορφή επένδυσης, και το γυαλί σε δύο μορφές, των υαλότοιχων (U-GLASS) 

σε επιλεγμένους χώρους του χαμηλού όγκου, προσδίδοντας “ομαλή μετάβαση” από τον εξωτερικό χώρο στο 

εσωτερικό και αντίστροφα, καθώς και των ενεργειακών υαλοστασίων, τα οποία παρέχουν φυσικό φωτισμό στο 

εσωτερικό και διαφάνεια στον επισκέπτη και τον χρήστη. 

Το επίπεδο του Ισογείου έχει συνολικό εμβαδό 1.461,64 τ.μ., το επίπεδο του Υπογείου 1.458,12 τ.μ. 

διαμορφώνοντας τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου στα 2.919.76τ.μ. 

Το επίπεδο του Ισογείου αναπτύσσεται γύρω από ένα κεντρικό αίθριο που  παρέχει φυσικό φωτισμό και αερισμό 

σε χώρους γραφείων και χώρους κυκλοφορίας. 

Από το χώρο εισόδου του κτιρίου-φουαγιέ υπάρχει οπτική επαφή και άμεση πρόσβαση στις τρεις βασικές 

λειτουργικές ενότητες του κτιρίου: το Επιχειρησιακό κέντρο, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και Τμήματα Γ.Γ.Π.Π. 

και τους χώρους αλληλεπίδρασης με το κοινό. Οι παραπάνω βασικές λειτουργίες αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Η ενότητα του Επιχειρησιακού Κέντρου περιλαμβάνει: 

• Αίθουσα επιχειρήσεων με κλιμακωτή διάταξη των θέσεων εργασίας 

• Γραφεία Περιφερειακού Διοικητή και Περιφερειάρχη 

• Γραφεία των επί κεφαλής εμπλεκόμενων φορέων διαχείρισης κρίσεων 

• Control room και 

• Αίθουσα συσκέψεων 

Το Επιχειρησιακό Κέντρο πλαισιώνουν και υποστηρίζουν, διοικητικά η Γραμματεία, τεχνικά το Κέντρο τεχνικής 

υποστήριξης και επιχειρησιακά οι Οδηγοί.  

Στο πλαίσιο της αδιάλειπτης λειτουργίας του Κέντρου, δημιουργήθηκαν τέσσερεις χώροι ενδιαίτησης 

προσωπικού τεσσάρων ατόμων έκαστος με τους αντίστοιχους χώρους υγιεινής. 

Επιπροσθέτως, το  Επιχειρησιακό Κέντρο διαθέτει Γραφείο Τύπου και Αίθουσα συνεντεύξεων τύπου – 

ανακοινώσεων.  

Η ενότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων περιλαμβάνει: 

• Γραφείο Διευθυντού Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

• Γραφεία τμημάτων Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας 

• Βοηθητικούς Χώρους 

Η ενότητα των χώρων αλληλεπίδρασης με το κοινό περιλαμβάνει: 

• Γραφείο Τύπου 

• Αίθουσα συνεντεύξεων τύπου – ανακοινώσεων και σεμιναρίων. 

• Αίθουσα ενημέρωσης πολιτών και επιμορφώσεων 

• Κυλικείο και χώρους αναψυχής 

• Βοηθητικούς Χώρους 

Οι δύο αίθουσες συνεντεύξεων τύπου και ενημέρωσης πολιτών έχουν σχεδιαστεί ισομεγέθεις και  διαχωρίζονται 

με πτυσσόμενο ηχοαπορροφητικό πέτασμα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συνένωσης και δημιουργίας ενός 

ενιαίου μεγάλου χώρου πολλαπλών χρήσεων. 

Όλους τους παραπάνω χώρους συνδέουν ευρύχωροι και φωτεινοί διάδρομοι με εξόδους διαφυγής προς τον 

περιβάλλοντα χώρο σε όλες τις κατευθύνσεις για την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών και άνετοι χώροι 

υποδοχής και αναμονής. Το στοιχείο που χαρακτηρίζει τους παραπάνω χώρους είναι η διαφάνεια, η 

φωτεινότητα και η οπτική επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο χάρη στις μεγάλες υαλωτές επιφάνειες. 

Το επίπεδο του Υπογείου ακολουθεί κατά κύριο λόγο το περίγραμμα του Ισογείου και όπως προαναφέρθηκε, 

περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κλιμακοστάσια 

κατακόρυφης κυκλοφορίας.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ 
 

 
 
 
 



 

Το κτιριολογικό πρόγραμμα όπως διαμορφώθηκε περιλαμβάνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Ονομασία χώρων 
Θέσεις 

εργασίας 
τ.μ./χώρο 

 Κέντρο Διαχείρισης  Κρίσεων   

1. ΙΣΟΓΕΙΟ   

1.1 Αίθουσα Επιχειρήσεων 18 114,50 

1.2 Αίθουσα Συσκέψεων Διαχείρισης κρίσεων 20 35,50 

1.3 Γραφείο Περιφερειακού Διοικητή Πολιτικής Προστασίας με χώρο 
ανάπαυσης και υγιεινής 

1 32,00 

1.4 Γραφείο Περιφερειάρχη με χώρο υγιεινής 1 21,50 

1.5 Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης Κέντρου (Γραμματεία) 6 36,90 

1.6 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Κέντρου 4 33,80 

1.7 Server  9,00 

1.8 Γραφείο Οδηγών 4 27,40 

1.9 Γραφείο Επικεφαλής Πυροσβεστικού Σώματος 1 17,00 

1.10 Γραφείο Επικεφαλής Συνδέσμου Ελληνικής Αστυνομίας 1 10,50 

1.11 Γραφείο Επικεφαλής Συνδέσμου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής 

1 10,10 

1.12 Γραφείο Συνδέσμων Ενόπλων Δυνάμεων 1 12,70 

1.13 Control room 1 6,50 

1.14 Ανεμοφράκτης  8,90 

1.15 Είσοδος - αναμονή  90,00 

1.16 Υποδοχή 2 8,00 

1.17 Γραφείο Τύπου 1 9,70 

1.18 Αίθουσα συνεντεύξεων τύπου – ανακοινώσεων – σεμιναρίων 
δυναμικότητας 60 ατόμων 

 69,30 

1.19 Κέντρο ενημέρωσης πολιτών – επιμορφώσεων  60 ατόμων  69,30 

1.20 Κυλικείο  49,75 

1.21 Αποθήκη  8,15 

1.22 W.C.κοινού ανδρών  18,00 

1.23 W.C.κοινού γυναικών  18,00 

1.24 W.C.ΑΜΕΑ  4,40 

1.25 Γραφείο Διευθυντή Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας με 
χώρο υγιεινής και αναμονής 

1 35,00 

1.26 Γραφείο Τμημάτων Αυτοτελούς  Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας  6 78,30 

1.27 WC προσωπικού  7,50 

1.28 Χώροι ενδιαίτησης προσωπικού Κέντρου (4/κλινοι θάλαμοι  και χώροι 
υγιεινής) 

16 123,00 

1.29 Είδη καθαρισμού  2,40 

1.30 Κουζινάκι  3,85 

1.31 Αποθήκη Αναλώσιμων  4,00 

1.32 Κλιμακοστάσιο 1  26,30 

1.33 Κλιμακοστάσιο 2  21,75 

1.34 Διάδρομοι (διατμηματικοί και ενδοτμηματικοί)  332,00 

 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας Ισογείου  
 

 1355,00 



 

 Τοιχοποιίες, αγωγοί  106,50 

 Σύνολο μικτής επιφάνειας Ισογείου  1461,50 

2. ΥΠΟΓΕΙΟ   

2.1 Χώρος Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους εξασφάλισης εναλλακτικής παροχής 
ρεύματος(Γεννήτρια) 

 31,50 

2.2 UPS  16,70 

2.3 Ηλεκτροστάσιο  26,20 

2.4 Αντλιοστάσιο  28,50 

2.5 Μηχανοστάσιο Ανελκυστήρα  2,10 

2.6 Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες  120,60 

2.7 Υδροστάσιο  39,20 

2.8 Αποθήκη Υλικών  39,70 

2.9 Η/Μ διάδρομος  50,20 

2.10 Χώρος Στάθμευσης Αυτοκινήτων 31 θέσεων   947,60 

2.11 Κλιμακοστάσιο 1  26,30 

2.12 Κλιμακοστάσιο 2  21,75 

 Σύνολο ωφέλιμης επιφάνειας Υπογείου   1329,10 

 Τοιχοποιίες, αγωγοί  109,10 

 Σύνολο μικτής επιφάνειας Υπογείου  1458,40 

 

3. Συνολική επιφάνεια Περιφερειακού Κέντρου Επιχειρήσεων  2919,70 
 



 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

Το κτίριο θα καλύπτει την απαίτηση για Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (Κατηγορία Α, σύμφωνα με 

τον ΚΕΝΑΚ 2017). 

Με βάση το μέγεθος των γραφείων, το τοπικό κλίμα, το προφίλ χρήσης και τα ποσοστά χρησιμότητας, οι 

στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας περιλαμβάνουν: 

• Μείωση του φορτίου (με την βελτιστοποίηση του κελύφους του κτιρίου και μείωση της διείσδυσης αέρα). 

• Σωστή διαστασιολόγηση των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, και 

• Εγκατάσταση εξοπλισμού υψηλής απόδοσης, φωτισμού και συσκευών. 

Δίνεται μεγάλη σημασία στην υγεία, την ασφάλεια και την άνεση των υπαλλήλων των χρηστών και των 

επισκεπτών του κτιρίου. Θα είναι δυνατή η παρακολούθηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα με δυνατότητα 

εφαρμογής ρυθμίσεων. 

Θα παρέχεται δυνατότητα ελέγχου του κλίματος στους χρήστες, ώστε να ρυθμίζουν τη δική τους, τοπική 

θερμοκρασία γραφείου και τον ρυθμό εξαερισμού. 

Επιλογή φωτιστικών σωμάτων υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, με κεντρικό έλεγχο 

λειτουργίας. 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Σχεδιασμός χώρων - γραφείων με κατανεμημένη, ισχυρή και ευέλικτη υποδομή πληροφορικής, σε όλους τους 

κύριους χώρους. 

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού, θα προσδιοριστούν όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά συστήματα (π.χ. συστήματα 

φωνής / καλωδίων / δεδομένων όπως συστήματα οπτικοακουστικών μέσων, συστήματα ηχείων, πρόσβαση στο 

Internet και τοπικά δίκτυα [LAN] / δίκτυα ευρείας περιοχής [WAN] [WI-FI]). 

Ο σχεδιασμός θα παρέχει επαρκείς χώρους εξοπλισμού (χώροι Η/Μ υπογείου) και διαδρομές αγωγών 

(ψευδοροφές, υπερυψωμένα δάπεδα). 

 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Θα εξεταστεί η εφαρμογή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως: 

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα στο Δώμα του κτιρίου που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, 

• Ηλιακά θερμικά συστήματα που παράγουν ζεστό νερό για ζεστό νερό οικιακής χρήσης (DHW) ή 

κλιματισμό χώρου. 

• Συστήματα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας που αντλούν από την θερμική χωρητικότητα της γης, για 

τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος HVAC. 

• Σύστημα εφεδρικής παραγωγής ενέργειας 
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