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EIΣAmnKQ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η συγκεκριμένη διnλωμσtoo'ι εργοolσ οφορό σm δημιoυρyiσ ενός /Iot1ΤΡOnoλιnκoU Στσθμού Mέσ<ιJ\I Μοζ1κής Μετοφοράς

σmν Αθι\νσ, με oφowή mν επικεiμtνn εvooo(nσn των δύο υφιστάμενων Σταθμών νπερoσnκών Λεωφορείων (Κnφισσσίι και

Λιoσiων) σε tνσv 'li:o ΣτσBvό στην περιοχή rou Ελαιώνα. Η εν λIrγω μελtm mιχεφd να εnσνσπρoσδιoρioεl m onμοσίσ τnc

δnμιouρyioς ενός iρyou outής της MIμoKQ( γιο την Αθήνα. ΠΡOτEiνovr:oς τη δnμιouρy;σ του εvtό( του εUΡΎτφoι.ι κίνφou

mc;. ΣτόΧος της ε!vol το νi:o αυτό κτ{ριο νο anorελiσει crιμεiσ σνοφορός γΙΟ mν ευρύτερη nEptoxn mς ΑπικΛς. στο ζnu'ιμσrσ

τnς μαοφορός και ιnς κίνnσnς. εmρεόζσνtαι:; τoυrόχρσνσ τον OOΌJ(ό ισtό κοl mν nuΚYόmro της περιoxnς στnν Of"Iokι βσ

τonoθεtnθιi ΠαρόλNWJ. ΈΧιι ως στόΧο την ενφyonoί1σn του σuστι'lμaτoς ειoρonς πεζών στο κίvφo mς. και εlδιKόιφo σης

nqMOΧές όnou α.nό nόσxει Η δtaδι.Koσiσ τnc: μιλίmς Xωρίζ'εtα σε δύο στάδια. ουτό mς nρoετoψoσioς tn( περιοχήςκαι σuro

του σχεδιοσμού.το onola όνοι aλ/nλiνδι:ιo μαοξύ rou< και σuμnλnρώνu
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ΠΡΟΤΗΦΑΣΗ

EI1IiIOIΉ ΠEPIJXHΣ

Τα κρrdιρια mιλoyΛς mς κιn:όλ/rιλnς nφιoxής νια mν τonoθέm<rI mυ Σταθμού ήταν πολλαπλά. Το αnμσνιιιφτεpo όλωιι

ήταν n ycι.J'fPCIφIΚή tnς θlon νο tnς δiνD m ΔUΝΣΤόmτα να oooτEλtoo έναν νίο ovyκorνωw:ιK6 κόμβο. r τrrν nρόfj1. aυτό

ιrιand mν σιικοι\<&Μο mς με 10 δίκιua της nόλnς. όπως αυτό τou Mcφό, (ου φίνου Και των κUρωι οδικών of/Nωv,

ΓIoρόλλnλa. όμως, n θlon ovm θο έnρεnι: να όνοι τiταα. ώστε να noρέxo όμιon oύνδιαn με 10 Εθνικό Οδικά Δίκτυα. ώσrε

ro ιιηφοσπκό λεωφοριία να ιnι oνσyκόζρvται w διoσxΚ;ouν τ:σuc: στενούς δρόμους τou κiνφou. nρoιwμtνoιι να φιόoouν

στσν nρooριαμδ τους..

Με 136m 10 πoρan6Yω, n μιλttn oτρόφnκε προς mν~λύσιωιι σης πaρuφiς τou ιστορικού κtνφoυ mς Αθήνος.

ouι:ωoώσtε να nλnρoίNιαι όλα 10onoρoίτrno~.ΜόόλεςnςunoψήφIεςηφι:ιχΙςσιιλtxmκι:αιnn του Mαoξouρyεiou

και. ouyκ.oφψlνa 10 wnιό φίΥωνο nou σxnμoΙίζεtaι aπό ης οδούς Kωwι:oντινounόλεωι;. Axιλλtως- (nρobπaon mς

Λεωφόρου A&ιvώri) και Δnλnyιόwn ΚΟΙ διoσxiζntw. CIlό mνοδό Λίνορμαν. Η σvγκειφιμtνn ηφιοχι'ι, πίραν της ytωypαφικής

mt.; θtcrις nou την ιonoθcιεί οι onόo'taon ανonνoής από mν nλιπriσ Ομονοίας. ηφ).oμβόνD τnνΠλστι:ίo Κoρσiσι«wt. όπου

βρίoκnoι ο Σταθμός Μι:φό του Mετoξouρyόou. καθώς κοι n~σnoλλών unερoσnκώνλι~ενtός ΤOU Νομοίι

Απικής. εφόmnοι σuς σlδnρoδρoμtκtς yρaμμέι:. ΥεΥσοιός rιou δiνει m δuναtόmtο δnμOYρ'y{ας νιου σταθμού του HΣAn Υισ

mν εευrmρέτnα'l π.Ν xpnσtών τou oτσθμoιj κοι των κστοίΜ;ων mς ηφoxnς κα: ouYδtεtol 6μwσ με την Eθνιισ'l Οδό. μέσω

mς οδού Λivoρμoν.



• • • δίκτυο Μετρο

προτεινόμενο δ'
ποδηλατόδ ικτυο

ρομων

~ίKτuα Κ'lvnanc
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ΑΛΓΟΡlθΜΟΣ

Με βάση την παραπάνω μέθοδο και ΤΟ συμπεράσμοτα στο οποία αυτή κατέληξε. προέκυψε n Kατάλλnλη ΠεΡιοχΓι γιο την

τοποθέτηση του νέου προγράμματος, Στην παρούσα φάση. όμως, n περlοχι'Ί outri αποτελεί ένα κομμάτι του πυκνοκατοικημένου

αστικού ιστού του κέντρου της Αθήνας και συνεπώς είναι αδύνατον να εφαρμοστεί οποιοδήποτε πρόγραμμα μεγόλnς κλίμακας

με βάση τις υπάρχουσες OUVenKEC, Έτσι. κρίθηΚΕ αναγκαίο n εύρεση μίας στρστπγlκΓις που να δημιουργεί τις Koτόλλnλες

προϋποθέσεις για την πόλη, ώστε n ίδιο να "γεννήσει' χωρο μέσα από το "σπλάχνο" της, Kaλύπιovτας τις ανάγκες της.

Συγκεκριμένα. δημιουργήθΠΚΕ ένας αλγόριθμος που λαμβάνει υπόψη μία σειρά παραμέτρων. σχετικών με την nεploxri.

όπως το πότε κρινεταl σκόπιμο να απομακρυνθεί κόθε κτίριο. τι ανάγκες δπμιουργεί. τί χώρο αφήνει κλπ .. με σκοπό να τις

τροποποιήσει προς όφελός τπς. προνοώντας ταυτόχρονο γισ το μέλλον τπς. Όλα το κτίρισ τπς περιοχής. για παρόδειγμσ.

πρόκειται νσ "πεθάναυν" σνσπόφευκτσ μέσσ στα επόμενα 70 χρόνια. με ορισμένα σπό αυτά να έχουν αρκετά πιο σύντομπ

"πμερομπνlα λήξnς". Ρυθμίζοντσς τον αλγόρΙθμο με τον KστάλλnλO τρόπο, ο "θονατος" αυτός μπορεί να επιαπευθεί. όπου αυτό

κριθεl αναγκσίο. σε συνδυααμό με τπ "γΈWπσπ" νέων εγκατσστάαεων πσυ θο υπακούουν στους νέαυς κσνονισμαύς κσι θσ

δπμισυργούν καλύτερες ποιότπτες ζωΓΊς.

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κσl περιοχές, κρίνοντας από το

πώς εlναι τώρσ και πως τείνουν να γίνουν στο μέλλον. Δnμιoυργείτoι από αρχιτέκτονες, όχι από προγρσμματιστές κσι έχει ως

στόχο τπν σνσβάθμισπ τπς ζωΓΊς των ανθρώπων τπς nερισχnς. μέαω τπς βελτίωαπς τπς αχέσπς πολίτπς-πόλπ. όχι μέσσ από

αυθαίρετες υπολογιστικές μεθόδους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Στπν περιαχΓΊ μελέτπς. σε πρώτπ φάσπ κάθε κτίριο απέκτπσε ταυτότπτα. τα δεδαμένα τπς οπαίας περιελόμβαναν τπ

γεωγραφικΓΊ του θέαπ. το ποααστό κάλυψπς του οικοπέδου στο οποίο ανΓΊκει. το ύψος του, τον υφιστόμενο auvtEλEoτn

δόμπαπς, το κτιριακό του απόθεμα, τπν ανάγκπ τοποθέτπαπς νέου προγρόμματος στπ θέσπ ταυ, τπ δυνατότπτα τοπσθέτπσπς

νέου προγρόμματος στπν ίδια θέσπ, καθώς και τπ σπμaντΙKότπτό του με βάσπ τπν (oτoPIKn του αξlα. Με βάσπ τα παραπάνω,

τα κτίρια τπς nεριοχnς κατπγοριοποιΓΊθπκαν σε τέσσερις βααικές κατπγαρίες, από το Α εως το Δ, με το Δ να ορίζει τα κτίρια

που είναι σε θέαπ να απομακρυνθούν άμεσα.
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Κτ(ρια ΚamγΟΡiaς Β
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Κτίρια Κατnγορίας Γ

J

Κτίρια Κατnγορίας Δ
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Περιοχι'! τοποθέτησης νέου προγράμματος

Στη συνέχεια. σημειώθΠΚΕ το κατάλληλο οπμεΙο. μέσα στπν [δια την nrPloxr'1. γιο την εγκατάσταση του νέου προγράμματος.

βάσΕΙ των δεδομένων που συνέλεξε ο αλγόριθμος, Τα υφιστάμενο κι(ρια έπρεπε να οπομακρυνθούν ΚΟΙ οι ov6γκες τους να

καλυφθούν μέσα οπό το κτιριακό οπόθεμα της περιοχής, Έτσι, εντοπίστηκαν όλο το εγκαταλελειμμένο κοι υπό κατάρρευση

κτίρια. 10 οποίο αυτή τη σηγμΓι aποτελοίιν το «καρκίνωματης περιοχι'1ς» και στη συνέχεια aφΟιΡέθηκον.Lm θέση ουιων

μεταφέρθπκαν.οια πλάισιο μίας .ψετανάΟΤΕυσηςεντός της γΕιτονιάς», όλοι ΟΙ κάτοικοι κσι 0\ λειτουργίες των υπό oλλayri

οικοδομικών τετραγώνων. επαναχρπσιμοποιώντας 10 άδειο κτιριακό απόθεμα της ΠΕΡlοχι'ις.
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Περιοχι'Ί μελέτπς μετό mv aπομόκρυνσπτων κτιρίωνΔ

Κτιριακό απόθεμα τπς περιοχΓΊς{ou μελλοvrικοuσταθμού



Ιό

Συμπύκνωση μετακινούμενων λειtοuργιών σε νέο blocks κατοικιών

Στη νέα τους μOρφr'ι. όλες οι μεταφερόμενες διάσπαρτες λειτουργίες συμπυκνώνονται σε μεγαλύτερα blocks, τα οποΙο

υπακούουν στο νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ,ΟΚ) κοι έχουν ως σκοπό να δπμιouργriσoυν σταδιακό μία νέο τάξη

πραγμάτων, πρώτο στην περιοχπ μελέτης κι έπειτα στην πόλn. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 5 νέα blocks κοτοικιών, μέσα

σω οποία μαοφέρθπκαν όλες ΟΙ υφιστάμενες λειτουργίες που μεΤOKIνιiθΠKOγ, Στο πρώτο κτίριο. σUνσλlκnς επιφάνειας 5.640
Τ.μ. (940 Τ.μ. • 6 όροφοΙ), μΕταφέρθηκαν οι λειτουργίες 6 κτιρίων. στο δεύτερο (3.882 Τ.μ. - 647τ.μ. • 6 όροφοι) 7 κτιρίων. στο

φίτο (8.310 ψ. - 1.385 ψ.• 6 όροφοι) 16 κτιρίων. 0'10 τέτορτο (2.874 Τ.μ. • 6 όροφοι) 5 κηρίων και στο πέμπτο (9.000 Τ.μ.

1.500 Τ.μ.• 6 όροφοι) 12 κηρίων. ΠOρόλλnλα. στους χώρους παυ απελευθερώθπκαν από τπν απομάκρυναπ των ανενεργών

κηρίων και δεν αξιοποιήθπκαν στπ στέγασπ των μεταφερόμενων λειτουργιών. ΠΡΟ1είνεται π ταποθέτπαπ 16 νέων όόροφων

κτιρίων με πρόγραμμα βοπθπηκό προς τπν nεploxn. όπως χώρους ατάθμευαπς. τοπικές ογορές κλπ. Η επιφΌVεια ορόφου

αυ1ών 1ων κτιρίων ποικίλει οπό 37.5 Τ.μ. μέχρι 2ΙΟ 1.μ.
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Τελικπ κατάστασπ με τα νέα blocks και ταυς νέους χώρους προς εκμετάλλευσπ

Το σύατπμα αυτό ονομάζεται ,ωνασυγκρότπσπ» και ξεκινάει από τπν τοπικιΊ κλίμοκα. KOταλr'ιγOντας ατπν υπερτοπικΠ. Στπν

πράξπ, αυτό σπμαΙνει πως με τπν αφαίρεσπ ενός αριθμού ανενεργών κτιρΙων από μία ΣUγKεKριμένπ περιοχιΊ. αυτόματα π

περιοχιΊ σνασυγκροτείται, ελευθερώναντσς χώρους για τπν τοποθέτπσπ νέου προγράμματος. αλλά και προγράμματος

που υπάρχει σε άλλn περιοχιΊ και μετοφέρεται σε αυτούς. απελευθερώνοντας ταυτόχρονα τπ θέσπ τπν οποίο κοτείχε και

δπμιουργώντας συνθιΊκες ανασυγκρότπσπς στπ δικιΊ του περιοχιΊ. Είναι λογικό. πως αν n πόλπ συνεχίσει να «γεννάει»

ελεύθερους χώρους μέσα από το «σπλάχνα τπς». αφαιρώντας όαα τμιΊματά τπς τιΊς είναι περιπά, τότε n εικόνα τπς θα αλλάξει

μέσα στα επόμενα χρόνια.
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Η θέσπ τnς περlοχιΊς μελέτnς σε σχέση με τα τοπόσπμα τnς ABnvo,

Το σύστπμα αυτό ονομάζεται «ανασυγκρότnσn» και ξεκινάει από τπν tonIKn κλίμακα, καταλnγοντας στπν unEptonlKn. Στπν
πράξn, αυτό σnμσίνεl πως με τπν αφαίρεσπ ενός αριθμσύ ανενεργών κτιρίων από μία συγκεκρlμένn nεploxn, αυτόματα n
περlοχιΊ ανασυγκροτείται' ελευθερώνοντας χώρους για τπν tonoettnon νέου προγράμματος, αλλά και προγράμματος

που υπάρχει σε άλλπ περlοχιΊ και μεταφέρεται σε αυτούς, απελευθερώνονταςταυτόχρονα τπ θέση τπν οποία κατείχε και

δnμιουργώνταςσυνθιΊκες ανασυγκρότnσnςστπ δικn του nεploxn. Είναι λογικό. πως αν n πόλπ συνεχίσει να «γεννάει»

ελεύθερους χώρους μέσα από τα «σπλάχνο τπς», αφαιρώντας όσα τμιΊματά τπς τιΊς είναι περιττά, τότε n εικόνα τnς θα αλλάξει

μέσα στα επόμενα χρόνια.
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Ανασυγκρότπσπ στπν κλίμακα τπς πόλnς

Στα πλαίσια του κόμβου κινπτικότπτας, στπν περιοχιΊ μελέτπς δπμιουργιΊθπκαν τρία κτίρια που συνδέονται μεταξύ τους σε

πέντε επίπεδα (-9.00. -3.00, +0.00. +4.50, +9.00), το κεντρικό κτίριο του σταθμού. το κτίριο του ξενοδοχείου, που λειτουργεί

υποστπρικτικά στο σταθμό και αυτό των ΕΛ.ΤΑ .. που μεταφέρετqι σπό τπν απέναντι πλευρά τπς οδού Κωνσταντινουπόλεως.

όπου στεγόζεται σιΊμερα, απ ελευθερώνοντας το χώρο που κατείχε για τπ δπμιουργία ενός πόρκου. Ταυτόχρονα, σε κάποιους

από τους χώρους που απελευθερώθπκαν από τπν απομόκρυνσπ των ανενεργών κτιρίων και δεν αξιοποιιΊθπκαν στπ

δπμιουργία του σταθμού, δπμlOυργεΙται π δυνατότπτα τοποθέτπσπς χώρων στόθμευσπς και άλλων βοπθπτικών λειτουργιών

για τπν περιοχιΊ.
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μεταβατικό στόδι

απομακρwση τοο ΚΤιρια,οθΙματος της ΠεΡlοχής του

σταθμού '

στάδιο υλοποίησης

καταακευή οταθμού Κ.Τ.Ε.Λ.

κατασκευή ΕΛ.ΤΑ.

καταοκευή ημψονιμων κστοlκιων στην περιοχή του

σημείων nληρoφόρησης στην ευρύτερη

τελικό στόδιο

μΕΤσκίνηση των στσθμών Λιοσίων και Κηφισού στο νΙο κτίριο

μιtOKlνηση ,ων ΕΛ,ΙΑ σια ν D κτίρια

IIt:PIUX'1

1ο στάδιο ανασυγκρότησης (μέσω αλγορίθμου)
τou nληθuσμo(ι ΚOl1WY λεltQYργlών

c στο oδιiΦ 6um.ιo

CIlIOΜΑιφwΣΗ αw:νερνων ιcτιριων

Ι ιβόση ιφooaρμooμtuων για τ/" περlO)(ή noρoμέτρων}

εισανωνιΊ νtων EJ,J:ΠOΡΙΚ~εων

δημιouρyiα παλιιΚΙΠΟ

δημιouρyια ανοιχτού )(ώρou πρoσiνou στην περιοχή των

nαλαιιίιν ΕΑΤλ.

Ι δuναtότητα εnσνόxρηση< των προηγοίιμοιων οικαπέδων τωv

σταθμών Λιoσίωlι και Κηφισού για ης ονάΥκε:ς πc κό1k

'περιoxήc

σήμερα . 20 χρόνιο οπό σήμερα

Ι

Ι

Ι

Ι

-0)-

• πρoσtOOία οι δια)(Ε ριση των CIIIOI)(Πίιν

πρόσινων Χώρων οπό τouς φoιτητέc τou

rEωnOllll<OU ~mστη ου

• κίνητρα γιο την σίισταση ε::rιιτρoπής

ρατικώll εκπροσώπ και ιδιωtων για την

διaxεiρηoη μtρouc του κτιριακού

oπoθtμιπ()( και των δημόσιων ή

καινόΧρηστων χώρων

παλιικaroι • στα

CbιόπιΕδα με την μορφή

ή ημιμόνιμης κατ aς

CItnσiα tOU κράroιιςκαι ιδιωτων

ΟΙικοδόμηοητou νtou κττριακούι

~

Ι
'Ι'Ιση μεpouςτωνεμπαρικών

οι KOl δημιouργiαζωνών για Ι

~τouς παράλληλα με την Ι

~εισαγωγή νtων

Ι

- - - - - - - - - - - -@-

• μετακiνηoη ομάδων οπό τα υ ό

αλλαγή O\I<OδoμJιιό τπρόνωuo

• OU\JnUκνωoη τou πληθuσμou

.Ε1ΙΟΙΙάΧρηοη τou όδειou ΙCΤΤΡΙOΚoύ

απoθtμoτoς-
Ι

οικονομι Ις διtιικαλUνoε:ις στouς

μετακινoύμενouς πληθuoμoύς Ι

-διατήρηση ή μεJωση τou ενοΙκιου Ι

για 1Ο χρόνιο·

Ι

Ι

- - - - - - - - - - - -CI)-
στρατηγικές δρόσης

Χρονοδιόγρομμο ΣτΡοτπγικών Δρόσπ<;
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ΔΕΥΤΕΡΗ ωΑΣΗ ΣΧΕΔIΑΣΜω

«φιλτραρίαματος'» τπς κίνπσπς και τπς οπτικής επαφnς με τπν πόλn για το κτίριο του σταθμού. που tonoeETnenKIE στο κέντρο

τπς πφιοχιΊς μελέτπς. Η αυνθετικ'; λογική, με βόσπ τπν οπο[α κινι'ιθπκε n μελέτπ. βασ[στπκε πάνω στπν κίνπσπ, δίνοντας

ιδιαίτερπ έμφασπ στα σπμε(α που αι κινιΊσεις των πεζών, των υπεραστικών κοι αστικών λεωφορε(ων, των !.Χ., των Ταξί κοι

των φορτπγών των ΕΛ.ΤΑ. συναντώνται Η οδός Λένορμον, που οτπν υφιστάμενπ κοτόστασπ χωρίζει τπν περιοχΓι σε δύο

τμΓιμοτα, γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του κτιριακού συμπλέγματσς και αποκτά ρόλο διαδρομπς εντός αυτού. Προτεροιότπτο

του σχεδιασμού ιΊταν n αένοπ Kίνnσπ σε μορφπ λούπας, ακόμο κοι πάνω στπν οροφπ ταυ σταθμού, όπου n εσωτΕΡIΚΓι κίνπσπ

συναντά τπν εξωτερικιΊ. Εντός του στοθμού. π κίνπσπ μετοβάλλεταl από φυσικιΊ (με ράμπες) σε μπχανικΓι (με κυλιόμενες
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οκάλες και ανελκυστι'φες), κάνοvrας σαφrΊ τπ μεταβOλrΊ των συνθπκών μεταξύ των δυο καταστάσεων (εvrός και εκτός).

Στα δύο υποστπρικτικά κτίρια, n κίνπσπ λαμβάνει χώρα γύρω και μέσα αε αυτά, αλλά όχι πόνω τους, ενισχύοvrας έτσι τπ

λOγΙKrΊ του «κελύφους» που τα περικλείει, «προστατεύοvrας» παράλλπλα τον ίδιο το σταθμό. Η κλίμακα που χρπσιμOΠOιrΊθΠKε

σε αυτά τα δύο κτίρια έχει μία τάσπ ΠΡOσαρμOγrΊς από mv κλίμακα τπς πόλπς σε αυτrΊ του σταθμού. δπμιουργώvrαςμία

μεταβστΙKrΊζώνπ μεταξύ των δύο, ενώ και το μέγεθοςτων ανοιγμάτωντων δύο κτιρίων στις εξωτερικέςτους πλευρέςτείνει

να εvrαχθείστπν πόλn. σε αντίθεσπ με αυτά που είναι προσανατολισμέναπρος το σταθμό, τα οποία είναι σαφώς μεγαλύτερα

και εναρμονισμένασε αυτόν.
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Τα τρίο κτίρια διατρέχει μία ΚoλrIσIn λωρίδα (σε μορφn λούπας), πλότοuς τριών μηρων. που άλλοτε συναντάει ισόπεδο και

όλλοιε ΚΕκλιμμένο επίπεδο. δημιουργώντας χώρους Kίνnσπς, αναμovrΊς κοι πρασίνου. επιχειρώντας μέσω των διακυμάνσεων

στη μεταβαλλόμενn διόσιασπ της. που ποικίλει από ένα έως και επτά μέτρα. να δηλώσει την ένταση της κίνησης (είτε των

πεζών. είτε των οχημάτων) στα επίπεδο που βρίσκοντοl κόιω οπό auTnv.
Προγραμματικό. 010 κατώτερο επίπεδο (-9.00) πραγμοτοποιείταl n βοσικΓι κίνηση των υπεραστικών λεωφορείων. ενώ εκεί

βρίσκονται και οι χώροι οφίξεων ~ ανaχωρπσεων, ο χώρος στάθμευσης 'ων λεωφορείων. καθώς και ΟΙ οποθήκες και οι

βοηθητικοί χώροι του σταθμού, με συνολική επlφ6νεlα 17.000 Τ.μ. Σε ουτι1 τη στάθμη μπορεί κανείς να φτάσει μόνο από

συγκεκριμένα σπμεία ελέγχου από ιο -3.00. έχΟΥΊας αφήσει πρώια τις αποσκευές του και έΧΟΥΊας κάνει check-in, ma πλαίσια

τπς λογικnς του οεροδρομίου.δlευκολύνΟΥΊαςέτσι την άμεσπ επιβίβαση κοι τσΧύτερη εξυπηρέτπση των επιβστών με πιο

ουχνό δρομολόγια και μικρότερο χρόνο οναμονnς, ολλά και τον περίπατο του επιβάτη σε όλους τους χώρουςτου mαθμού.

Συνολικά υπάρχει χώρος οτάθμευοπς, ικανός νο εξυπηρετήσειτις ανάγκες των λεωφορείωνόλων των νομών τπς Χώρος.

ενώ οπό τους χώρουςαφίξεων - αναχωρήοεων έχουν τη δυνοτότητα τoυτόχρoνnς επιβίβασης 42 δρομολόγιακάθε ώρα και

18 τπν ίδια mιγμn. Στο επίπεδο -6.00 βρίοκεταl το υπογειοποlημένα κομμότι τπς οδού Λένορμαν. κύριου οδικού άξονα που

ουνδέεl το Στοθμό με τπν EBνlKn οδό κοl πόνω mov οποίον κινούνται όσο υπεροοτικάλεωφορείαεκτελούνδρομολόγιοαπό

nπρος το Στοθμό,
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Στο επίπεδο του -3.00 τοποθετούνται οι κύριες είσοδοι του σταθμού. από τπ μεριά τπς οδού Κωνσταντινουπόλεως και από τπ

μεριά mς πλατείας. καθώς και τα εKδOτr'ιρια, ο χώρος αναμOνr'ις. μία καφετέρια και άλλα ι βοπθπτικοί χωροι. Το συγκεκριμένο

επίπεδο επικοινωνεί οπτικά με το χώρο του σταθμού στο -9.00. κάτι το οποίο δπμιουργεί μία <<ούνδεσπ» του επιβατπ με το

μέσον του πριν ακόμα ξεKινr'ισει το κοινό τους ταξιδι. Στο -3.00 φτάνει κανείς είτε μέσω ραμπών. εξωτερικά του σταθμού. είτε

μεσω κυλιάμενων r'ι ανελKυστr'ιρων εντός αυτού. Το εμβαδόν αυτού του χώρου, εντός των πλαισίων του σταθμού είναι 4.600
Τ.μ, ενώ συνολικό μαζί με τον υπόγειο χώρο του ξενοδοχείου, στον οποίον βρίσκεται n υΠOδOχr'ι καθώς και βοπθπτικοί χώροι.

το συνολικό εμβαδόν του επιπέδου υπολογίζεται στα 7.000 Τ.μ.

Στο ισόγειο του κτιρίου του σταθμού υπάρχει μόνο ένα βοπθπτικό επίπεδο 500 Τ.μ, το οποίο οδπγεί τον εππισκέπτπ/επιβάτπ

είτε στο επίπεδο -3.00, είτε στο +4.50, χωρίς το ίδιο να παραλαμβάνει κάποιο πρόγραμμα. Αντίθετα. στο χώρο των ΕΛΤΑ.,

σε έναν ανοιχτό χώρο 3000 Τ.μ τα μόνα κλειστά τμr'ιματα του κτιρίου είναι 700 Τ.μ, μέσα στα οποία υπάρχουν γραφεία και

βοπθπτικοί χώροι, ώστε να εξυππρετείται n φόρτωσπ - εκφόρτωσπ που πραγμοτοποιείται στο εξωτερικό - στεγασμένο

κομμάτι του ισογείου. Ακόμα,κατά μr'ιKOς τπς οδού Κωνσταντινουπόλεως. ακριβώς πάνω από το κτίριο των ΕΛΤΑ., βρίσκεται

ο νέος σταθμός τρένου που ΤOπoθετr'ιθΠKε για τπν εξυππρέτπσπ των επιβατών και επισκεπτών του σταθμού, αλλά και των

κατοίκων τπςγύρω πεΡΙOχr'ις. Στπν πλευρά του ξενοδοχείου. στο επίπεδο +0.00 βρίσκεται n KεντΡΙKr'ι είσοδος μαζί με το χώρο

υΠOδOχr'ις. καθώς και μία καφετέρια. σε συνOλΙKr'ι επιφάνεια 700 Τ.μ

Τοπογραφικό

Ι
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r
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Το επίπεδο +3.00, όπως και το +6.00
συναντώνται μόνο μέσα στο κτίριο του

ξενοδοχείου και κάθε ένα από αυτά έχει

συνολικό εμβαδό 800 Τ.μ., στα οποία

περιλαμβάνονταιδωμάτια, και μία κοινόχρπστn

κουζίνα. Στο ενδιάμεσο συναντάμε το επίπεδο

+4.50, που αποτελεί ένα απ' τα βασικότερα

επίπεδα κίνnσnς καθ' όλn τnν έκτασn του

κτιριακού συμπλέγματος. Ξεκινώντας από

το σταθμό, σε αυτό το επίπεδο βρίσκονται

δύο απ' τις εισόδους του κτιρίου, στις οποίες

φτάνει κανείς μέσω τnς κεντρικιΊς ράμπας

κίνnσnς από τnν nλατεία (+0.00) και μέσω

του κτιρίου των ΕΛΤΑ.. Η κίνnσn σε αυτπ τn

στάθμn λαμβάνει χώρα από τnν πλευρά του

ξενοδοχείου, έως το σταθμό του τρένου και

αποτελεί τον κύριο άξονα σύνδεσnς μεταξύ

τρένου-ΚΤΕΛ-ξενοδοχείου. Στο τελευταίο,

υπάρχει μόνο ένας χώρος υποδοχπς σε αυτό

το εnίπεδο. Στο σταθμό. τα 1.500 Τ.μ. που

στεγάζουν αυτπ τn στάθμn περιλαμβάνουν

καταστπατα και χώρους ανάπαυσπς, ενώ στα

ΕΛΤΑ., τα 2.400 Τ.μ. χώρους γραφείων και μία

καφετέρια.

Αντίστοιχα, στο +9.00 το πρόγραμμα των

ΕΛΤΑ. είναι ακριβώς το ίδιο, ενώ στο σταθμό

τα τετραγωνικά μειώνονται σε 1.000, ενώ το

πρόγραμμα παραμένει σταθερό. Στο ξενοδοχείο

συνεχίζεται το ίδιο πρόγραμμα με τα επίπεδα

+3.00 και +6.00, δπλαδπ υπνοδωμάτια και μία

κοινοχρnστπ κουζίνα σε συνολικό χώρο 800
Τ.μ. Τέλος. το επίπεδο του παραmρnτnρίου,

επιφάνειας 150 Τ.μ.. στο +12.00 ολοκλπρώνει

τπν nEplnynan του επισκέπτn μέσα στο κτίριο

του σταθμού, "κλείνοντας» τn λούπα τnς

κίνnσnς και συνδέοντάς τnν με τπν εξωτερικιΊ,

n οποία γίνεται μέσω ραμπών. μέχρι το

υπόγειο.



Κότοψn -9.00
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Κάτοψn ±Ο.ΟΟ



Κάτοψn 4.50



Κότοψπ +9.00
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Κότοψn +12.00
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ΤομnΑ'-Α

Τομπ 8'-8
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Toμr'ι Γ-Γ

Τομπ Δ'-Δ
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