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ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ

ΟΔΟΣ ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ
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00. Υπάρχουσα κατάσταση

01. Απαιτούμενη επέκταση κτηρίου

02. Υποχώρηση τμημάτων για 
τη δημιουργία υπαίθριων και 
ημιυπαίθριων χώρων

03. Αυλές - Πράσινοι χώροι

04. Παιδότοποι - Χαρακτήρας κτηρίου

05. Ηλιοπροστασία και βιοκλιματική 
λειτουργία του κτηρίου μέσω 
εκτατικής φύτεθσης και ανάπτυξης 
αναρριχώμενων φυτών 

05. Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
πανέλων και ηλιακών 
θερμοσιφώνων 
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Σχεδιάζοντας για παιδιά
Αλήθεια, πόσο εύκολο είναι πράγματι να ισχυριστεί κα-
νείς ότι σχεδιάζει για το παιδί όταν καλείται να ισορρο-
πήσει ανάμεσα στον ορθό σχεδιασμό και την επιτακτι-
κότητα της πραγματικότητας;
Το συγκεκριμένο ερώτημα τέθηκε ξανά και ξανά στην 
ομάδα μας κατά τη διάρκεια μελέτης της συγκεκριμέ-
νης πρότασης. 
Στα αστικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά, οι χώροι 
εκπαίδευσης συμπαρασυρόμενοι από την περιβάλ-
λουσα ποιότητα ζωής καταλήγουν και αυτοί ψυχρές 
μπετονένιες μάζες, με ελάχιστους εξωτερικούς χώρους 
και χώρους πρασίνου. Ένα αποτέλεσμα το οποίο αντι-
βαίνει στην ίδια τη φύση του τόπου στον οποίο ζούμε 
και μιας ζωής βαθιά συνδεμένης με το ύπαιθρο. Στον 
αντίποδα, η επιτακτική ανάγκη για στέγαση όσο τω δυ-
νατόν περισσότερων παιδιών έχει ως αποτέλεσμα οι 
υπάρχουσες δομές να υπερβαίνουν τα όρια τους μαζί 
με τα νομικά πλαίσια. 
Σε αυτό το τοπίο ήταν συνειδητή μας επιλογή η προ-
σπάθεια για ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο κρί-
σιμα ζητήματα. Την αναζήτηση δηλαδή των μέγιστων 
χωρικοτήτων μέσα σε ένα προστατευμένο και ποιοτικό 
περιβάλλον όπου κυριαρχεί το πράσινο και το παιχνίδι.  

Οργάνωση
Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη του διαγωνι-
σμού, ο παιδικός σταθμός αναπτύσσεται κατά βάση 
στο ισόγειο με τον βρεφικό σταθμό να  χωροθετέιται 
στον όροφο. Παράλληλα οι εξωτερικοί χώροι διαμορ-
φώνονται με τη σειρά τους σε τρία επίπεδα συμπερι-
λαμβανομένου του δώματος, προκειμένου να εξυπη-
ρετείται το σύνολο των παιδιών.  Η είσοδος του κτιρίου 
τοποθετείται στη νοτιοδυτική γωνία του οικοπέδου με 
τον πυρήνα των κλιμακοστασίων στα αριστερά της. 
Το ισόγειο χαρακτηρίζεται από τις δύο βασικές αίθου-
σες των νηπίων, οι οποίες οργανώνονται αντιδιαμε-
τρικά, με την μία να βρίσκεται σε άμεση επαφή με την 
αυλή την άλλη να ανοίγεται στον νότο με θέα το απέ-
ναντι πάρκο. Οι λειτουργικοί χώροι τοποθετούνται στο 
βάθος του ισογείου και εξυπηρετούνται άμεσα από τη 
βοηθητική υπάρχουσα είσοδο την οποίο και διατηρού-
με. 
Στον όροφο βρίσκονται οι αίθουσες του βρεφονηπια-
κού καθώς και η κρεβατοκάμαρα των νηπίων για με-
γαλύτερη απομόνωση. Για τον αυλισμό των βρεφών 
έχει προβλεφθεί χώρος προς τον νότο μέσω της υπο-
χώρησης του όγκου του ορόφου προκειμένου να είναι 
σε άμεση επαφή με την αίθουσα απασχόλησης.
Τόσο το δώμα όσο και η αυλή στο ισόγειο διαμορφώ-
νονται ως περίκλειστοι πράσινοι κήποι, όπου τα παιχνί-
δια συνδυάζονται με τη φύτευση και τους πράσινους 
λόφους δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό περιβάλλον 
για το παιδί. 

Συνθετική αντιμετώπιση 
Ως συνέχεια των παραπάνω, επίκεντρο του σχεδι-
ασμού μας αποτέλεσε από τη μία η μέγιστη χωρική 
εκμετάλλευση του εσωτερικού και από την άλλη, το 
άνοιγμα και η στροφή του σε όσο τω δυνατόν μεγαλύ-
τερους πράσινους και ανοιχτούς χώρους χαλάρωσης 
και παιχνιδιού. 
Η συνθετική λύση κατά συνέπεια έρχεται να διαμορφω-
θεί ως η σύνθεση των κλειστών και ανοιχτών χώρων 
του κτιρίου, με τον λευκό  όγκο του νηπιαγωγείου να 
συνδιαλέγεται και να χαρακτηρίζεται εξωτερικά από τα 
πορτοκαλί στοιχεία των χώρων παιχνιδιού, αποτελώ-
ντας ένα αρμονικό και φιλικό προς την πόλη αλλά και 
το παιδί σύνολο. 

A1 ΕΙΣΟΔΟΣ-ΑΝΑΜΟΝΗ 12 19.4
Α2 ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ 7 7.6
Α3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ Χ. 9 9.4
Α4 ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7 7
Α5 ΜΟΝΩΣΗ 6 6
Α6 WC/DS 6 8

B1.1 ΑΙΘ. ΥΠΝΟΥ ΒΡΕΦΩΝ (18) 45 52.5
B1.2 ΑΙΘ. ΑΠΑΣ. ΒΡΕΦΩΝ (18) 21.6 21.6
B1.3 Χ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ (18) 7.5 10
Β1.4 Χ. ΠΑΡΑΣΚ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ 4 4

Β2.1 ΑΙΘ. ΑΠΑΣ. ΝΗΠΙΩΝ 84 92.1
Β2.2 ΑΙΘ. ΥΠΝΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 15 15.2
Β2.4 WC/ ΛΟΥΤΡΟ ΝΗΠΙΩΝ 12 22

Γ1 ΚΟΥΖΙΝΑ 8 13
Γ2 ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 3
Γ3 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 7 7
Γ4 ΑΚΑΘΑΡΤΑ 3 3
Γ5 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 5 5

Ζητούμενα
 τ.μ.

Αποδιδόμενα*
 τ.μ.

*ο υπολογισμός των τετραγωνικών γίνεται για 42 νήπια 
και 18 βρέφη
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