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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

ηελ πόιε ηνπ βόινπ δξαζηεξηνπνηνύληαη πεξίπνπ 5000 θνηηεηέο, θαζώο ε πόιε 

απνηειεί ηελ έδξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. ην Παλεπηζηήκην ζήκεξα 

ιεηηνπξγεί Φνηηεηηθή Δζηία κε δπλαηόηεηα ζηέγαζεο ζαξάληα (40) θνηηεηώλ, κε 

θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε, κε ρακειή 

νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή. 

Η δηπισκαηηθή καο εξγαζία έρεη ζαλ ζέκα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο εζηίαο γηα ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Βόινπ δπλακηθόηεηαο 234 θνηηεηώλ θαη παξάιιεια ζην θηηξηαθό 

ζπγθξόηεκα δεκηνπξγία δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο , ρώξσλ ςπραγσγίαο  (play rooms), 

ρώξσλ άζιεζεο , εζηηαηνξίνπ ζίηηζεο, ακθηζεάηξνπ θαζώο θαη θιεηζηνύ 

θνιπκβεηήξηνπ.  

Σν νηθόπεδν πνπ επηιέμακε γηα ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα βξίζθεηαη ζηελ Νεάπνιε ηνπ 

Βόινπ πιεζίνλ ηνπ Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, όπνπ θαη εδξεύεη ε πιεηνςεθία ησλ 

πνιπηερληθώλ ζρνιώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Οη δηαζηάζεηο ηνπ νηθνπέδνπ 

είλαη 200 κέηξα ρ 70 κέηξα. Σν ζπγθεθξηκέλν νηθόπεδν επηιέρζεθε όρη κόλν βάζε 

ηνπ κεγέζνπο ηνπ αιιά θπξίσο βάζε ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ, θαζώο είλαη εύθνια 

πξνζβάζηκν από ηελ ιεσθόξν Αζελώλ θαη γηα ηνλ ιόγν όηη δελ βξίζθεηαη κέζα ζηνλ 

ππθλό αζηηθό ηζηό ηεο πόιεο, πξνζθέξνληαο έηζη πεξηζζόηεξε εξεκία ζηνπο θνηηεηέο 

πνπ ζα δνπλ εθεί αιιά θαη άλεζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο. Παξ’ όια απηά όκσο έρεη άκεζε ζύλδεζε κε ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα βξίζθεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ ελόο ρηιηνκέηξνπ από 

ηνλ ζηαζκό ηξέλσλ θαη πεξίπνπ ζηα 500 κέηξα από ηνπο ζηαζκνύο ησλ αζηηθώλ θαη 

ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ, πξνζθέξνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν άκεζε ζύλδεζε γηα 

ηνπο θνηηεηέο πνπ ζα δηακέλνπλ θαη ζα δξαζηεξηνπνηνύληαη εθεί  κε ην θέληξν ηνπ 

Βόινπ. 

Σν θηηξηνινγηθό πξόγξακκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ θνηηεηηθώλ εζηηώλ 

πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηνπο παξαθάησ ρώξνπο : 
1. Χώροι ςτάκμευςθσ :  2400 m2  ( 64 κζςεισ για αυτοκίνθτα ) 

2. Αμφικζατρο :  215 m2  ( 132 κεατζσ ) 

3. Γραμματεία – Χώροσ υποδοχισ – Αναψυκτιριο :  430 m2   

4. Εςτιατόριο :  550 m2  ( 208 άτομα) 

5. Κουηίνα Εςτιατορίου :   190 m2   

6. Γυμναςτιριο :  320 m2   

7. Αναψυκτιριο ( Play Rooms ) :  460 m2   

8. Κολυμβθτιριο  :  900 m2  ( διαςτάςεισ πιςίνασ 10 χ 20 ) 

9. Βιβλιοκικθ :  1640 m2   

10. Χώροι διαμονισ φοιτθτών :  6000 m2  ( 234 άτομα ) 

11. Βοθκθτικοί χώροι  -Αποκικεσ :  130 m2   

12. Υπαίκριοι – Ημιυπαίκριοι χώροι :  4400 m2   

13. Βατό δώμα – Πράςινθ Στζγθ :  4400 m2   



University of Thessaly School of Architecture 
 

STUDENTS’ HALLS IN NEAPOLI VOLOS 
 
Students : ACHILLEAS MANDALOS, ELIS TAFILAKU 
Supervisor : Lois Papadopoulos 
 
 
SUMMARY of the project 
 
In the city of Volos there are about 5000 students, the city is the home of the 
University of Thessaly. The University currently can provide accommodation for 40 
students. The terms of use depends of financial and family circumstances. 
Our project’s subject is the creation of a new students’ centre of the University of 
Volos with the capacity to accommodate 234 students. 
The building complex will also has a lending library, play rooms, sports 
sites, restaurant, an amphitheatre and an enclosed swimming pool. 
The site chosen for building complex located in Neapoli near Volos’ Areos Park, 
where there are established the majority of the polytechnics schools of the 
University of Thessaly. 
The dimensions of the site is 200 meters x 70 meters. This plot was chosen not 
only on size but mainly based on its location and its accessibility from the avenue of 
Athens and on the ground that is not in the dense urban fabric of the city, 
offering greater peace of mind to students who will live there and the comfort to 
create the necessary parking spaces. 
However, has a direct connection to public transport because it is less than a 
kilometre from the train station and approximately 500 meters from the bus station, 
offering thus a direct link for students to the centre of the city. 
 
The building program of the group of student halls include analytically the following 
areas : 
 
1. Parking areas : 2400 m2 (64 seats for cars) 
2. Auditorium : 215 m2 (132 spectators) 
3. Reception - Refreshments: 430 m2 
4. Restaurant: 550 m2 (208 people) 
5. Cuisine Restaurant: 190 m2 
6. Gym: 320 m2 
7. Refreshment (Play Rooms): 460 m2 
8. Swimming: 900 m2 (pool size 10 x 20) 
9. Library: 1640 m2 
10. Student accommodation facilities: 6000 m2 (234 people) 
11. Utility rooms, storage space: 130 m2 
12. Outdoor area: 4400 m2 
13. Green Roof: 4400 m2 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 

τθν πόλθ του βόλου δραςτθριοποιοφνται περίπου 5000 φοιτθτζσ, κακϊσ θ πόλθ αποτελεί τθν ζδρα του 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και το οποίο οργανϊνεται ακαδθμαϊκά ωσ εξισ : 

1. χολι Επιςτθμϊν του Ανκρϊπου ςτθν οποία ανικουν και λειτουργοφν τζςςερα τμιματα:  

1α) Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (Βόλοσ) 

1β) Παιδαγωγικό Σμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ (Βόλοσ)  

1γ) Σμιμα Παιδαγωγικό Ειδικισ Αγωγισ (Βόλοσ)  

1δ) Σμιμα Ιςτορίασ-Αρχαιολογίασ-Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ (Βόλοσ) 

 

2. Πολυτεχνικι χολι ςτθν οποία ανικουν και λειτουργοφν πζντε τμιματα:  

2α) Σμιμα Μθχανικϊν Χωροταξίασ Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Βόλοσ)  

2β) Σμιμα Μθχανολόγων Μθχανικϊν Βιομθχανίασ (Βόλοσ)  

2γ) Σμιμα Πολιτικϊν Μθχανικϊν (Βόλοσ)  

2δ) Σμιμα Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν (Βόλοσ)  

2ε) Σμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν Σθλεπικοινωνιϊν και Δικτφων (Βόλοσ) 

 

3. χολι Επιςτθμϊν Τγείασ ςτθν οποία ανικουν και λειτουργοφν τρία τμιματα:  

3α) Σμιμα Ιατρικισ (Λάριςα) 

3β) Σμιμα Κτθνιατρικισ (Καρδίτςα)  

3γ) Σμιμα Βιοχθμείασ-Βιοτεχνολογίασ (Λάριςα) 

 

4. χολι Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν ςτθν οποία κα ανικουν και κα λειτουργοφν τα τμιματα:  

4α) Σμιμα Γεωπονίασ, Φυτικισ Παραγωγισ και Αγροτικοφ Περιβάλλοντοσ (Βόλοσ)  

4β) Σμιμα Γεωπονίασ, Ηωικισ Παραγωγισ και Τδάτινου Περιβάλλοντοσ (Βόλοσ)  

 

5. Επίςθσ λειτουργοφν και δφο ανεξάρτθτα τμιματα:  

5α) Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (Σρίκαλα)  

5β) Σμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν (Βόλοσ) 

Οι φοιτθτζσ που διαμζνουν ςτο Βόλο  αποτελοφν αναπόςπαςτο κομμάτι  τθσ κακθμερινότθτάσ των μόνιμων 

κατοίκων. Μζςα από τισ δράςεισ τουσ ςυνδράμουν ενεργά ςτθν διαμόρφωςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ 

πόλθσ αλλά και ευρφτερα τθσ Θεςςαλίασ κακϊσ επίςθσ διαμορφϊνουν και τθν κοινωνικι ηωι τθσ περιοχισ και 

τονϊνουν τθν οικονομία τθσ. 

το Πανεπιςτιμιο ςιμερα λειτουργεί Φοιτθτικι Εςτία ςτο κτίριο του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Νεότθτασ (2ασ 

Νοεμβρίου και Βερναρδάκθ, Βόλοσ), με δυνατότθτα ςτζγαςθσ ςαράντα (40) φοιτθτϊν, με κριτιριο τθν 

οικονομικι και τθν οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, με χαμθλι οικονομικι ςυμμετοχι. 

τισ δφςκολεσ οικονομικζσ ςυγκυρίεσ τθσ εποχισ μασ και προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ πρόςβαςθ ςτθν 

τριτοβάκμια εκπαίδευςθ όλων των φοιτθτϊν που επικυμοφν να ςπουδάςουν ςτθν πόλθ του Βόλου και 

αντιμετωπίηουν οικονομικά προβλιματα θ φοιτθτικι εςτία δυναμικότθτασ 40 ατόμων κρίνεται ανεπαρκισ. 
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ΠΡΟΣΑΗ 

 

Θ διπλωματικι μασ εργαςία ζχει ςαν κζμα τθν δθμιουργία μιασ νζασ εςτίασ για το πανεπιςτιμιο του Βόλου 

δυναμικότθτασ 234 φοιτθτϊν και παράλλθλα ςτο κτιριακό ςυγκρότθμα δθμιουργία δανειςτικισ βιβλιοκικθσ , 

χϊρων ψυχαγωγίασ  (play rooms), χϊρων άκλθςθσ , εςτιατορίου ςίτιςθσ, αμφικεάτρου κακϊσ και κλειςτοφ 

κολυμβθτιριου.  

Σο οικόπεδο που επιλζξαμε για το κτιριακό ςυγκρότθμα βρίςκεται ςτθν Νεάπολθ του Βόλου πλθςίον του 

Πεδίον του Άρεωσ, όπου και εδρεφει θ πλειοψθφία των πολυτεχνικϊν ςχολϊν του πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. 

Οι διαςτάςεισ του οικοπζδου είναι 200 μζτρα χ 70 μζτρα. Σο ςυγκεκριμζνο οικόπεδο επιλζχκθκε όχι μόνο βάςθ 

του μεγζκουσ του αλλά κυρίωσ βάςθ τθσ τοποκεςίασ του, κακϊσ είναι εφκολα προςβάςιμο από τθν λεωφόρο 

Ακθνϊν και για τον λόγο ότι δεν βρίςκεται μζςα ςτον πυκνό αςτικό ιςτό τθσ πόλθσ, προςφζροντασ ζτςι 

περιςςότερθ θρεμία ςτουσ φοιτθτζσ που κα ηουν εκεί αλλά και άνεςθ για τθ δθμιουργία των απαραίτθτων 

κζςεων ςτάκμευςθσ. Παρ’ όλα αυτά όμωσ ζχει άμεςθ ςφνδεςθ με τισ αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα βρίςκεται ςε απόςταςθ μικρότερθ του ενόσ χιλιομζτρου από τον ςτακμό τρζνων και περίπου ςτα 

500 μζτρα από τουσ ςτακμοφσ των αςτικϊν και υπεραςτικϊν λεωφορείων, προςφζροντασ με αυτόν τον τρόπο 

άμεςθ ςφνδεςθ για τουσ φοιτθτζσ που κα διαμζνουν και κα δραςτθριοποιοφνται εκεί  με το κζντρο του Βόλου.  
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ΚΣΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σο κτιριολογικό πρόγραμμα του ςυγκροτιματοσ των φοιτθτικϊν εςτιϊν περιλαμβάνει αναλυτικά τουσ 

παρακάτω χϊρουσ : 

1. Χϊροι ςτάκμευςθσ :  2400 m2  ( 64 κζςεισ για αυτοκίνθτα ) 

2. Αμφικζατρο :  215 m2  ( 132 κεατζσ ) 

3. Γραμματεία – Χϊροσ υποδοχισ – Αναψυκτιριο :  430 m2   

4. Εςτιατόριο :  550 m2  ( 208 άτομα) 

5. Κουηίνα Εςτιατορίου :   190 m2   

6. Γυμναςτιριο :  320 m2   

7. Αναψυκτιριο ( Play Rooms ) :  460 m2   

8. Κολυμβθτιριο  :  900 m2  ( διαςτάςεισ πιςίνασ 10 χ 20 ) 

9. Βιβλιοκικθ :  1640 m2   

10. Χϊροι διαμονισ φοιτθτϊν :  6000 m2  ( 234 άτομα ) 

11. Βοθκθτικοί χϊροι  -Αποκικεσ :  130 m2   

12. Τπαίκριοι – Θμιυπαίκριοι χϊροι :  4400 m2   

13. Βατό δϊμα – Πράςινθ τζγθ :  4400 m2   
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ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Λόγο ότι το οικόπεδο που επιλζξαμε για τθν ανζγερςθ των φοιτθτικϊν μασ εςτιϊν βρίςκεται δίπλα ςτον 

πολυςφχναςτο και πολφβουο δρόμο τθσ Λεωφόρου Ακθνϊν προςπακιςαμε να ςχεδιάςουμε και να 

οργανϊςουμε τουσ απαιτοφμενουσ χϊρουσ του κτιριολογικοφ μασ προγράμματοσ κατά τρόπο τζτοιο ϊςτε να 

είναι προςτατευμζνοι  όςο το δυνατόν καλφτερα από τθν θχθτικι αλλά και τθν οπτικι ρφπανςθ ενόσ κεντρικοφ 

δρόμου. 

Ζχοντασ ςαν οδθγό μασ αυτι τθν προχπόκεςθ οδθγθκικαμε ςε μια διάταξθ τζτοια ϊςτε οι είςοδοι κακϊσ και 

οι υπαίκριοι χϊροι του ςυγκροτιματοσ μασ να μθν ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ με τθ λεωφόρο Ακθνϊν.  

Παράλλθλα ςτο μζτωπο του δρόμου τοποκετιςαμε χϊρουσ, οι οποίοι είτε χρθςιμοποιοφνται  από τουσ  

εργαηόμενουσ, είτε ςποραδικά από τουσ φοιτθτζσ. ‘Ζτςι ςτθν βορειοδυτικι πλευρά που ςχετίηεται άμεςα με 

τθν Ακθνϊν τοποκετιςαμε τθν κουηίνα του εςτιατορίου, τισ αποκικεσ εργαλείων, τισ αποκικεσ τροφίμων και 

τα αποδυτιρια του κολυμβθτθρίου. 

Παρόλο το μεγάλο μζγεκοσ του οικοπζδου μασ θ αρχικι μασ πρόκεςθ ιταν θ άμεςθ ςφνδεςθ όλων 

κοινόχρθςτων χϊρων του ςυγκροτιματοσ βάςθ τθσ λειτουργία τουσ αλλά και τθν ςυχνότθτα χριςθσ τουσ. 

Ζτςι ο προςανατολίςαμε τθν κεντρικι μασ είςοδο προσ τθν μεριά που ςυνδζεται άμεςα με τα κτίρια των 

πολυτεχνικϊν ςχολϊν ςτο πεδίον του Άρεωσ και τοποκετιςαμε εκεί εξωτερικά τον χϊρο ςτάκμευςθσ και 

ενδότερα το εςτιατόριο τισ πλθροφορίεσ – χϊρο υποδοχισ, το αναψυκτιριο, το αμφικζατρο ςτο ιςόγειο και 

τθν δανειςτικι βιβλιοκικθ ςτον όροφο. 

Σο επικλινζσ δϊμα ςε ςυνδυαςμό με τθν πράςινθ ςτζγθ το επιλζξαμε για να μειϊςουμε τθν ορατι κτιςμζνθ 

επιφάνεια του κτιρίου μασ και για να ελαφρφνουμε τθν περιοχι από τθ κζα ενόσ ςυμπαγοφσ όγκου από 

τςιμζντο, αποςκοπϊντασ ζτςι ςτθ δθμιουργία μιασ πιο ευχάριςτθσ ατμόςφαιρασ για τουσ χριςτεσ, τουσ 

περαςτικοφσ αλλά και τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ. Παράλλθλα όμωσ με αυτά επιτφχαμε και τθν δθμιουργία 

περιςςότερων χϊρων πραςίνου αλλά και ηωνϊν κυκλοφορίασ οριηόντια και κακ’ φψοσ.  
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Κάτοψθ ιςογείου  

Είςοδοι του κτιρίου. 
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το κζντρο του οικοπζδου ςχεδιάςαμε μια εςωτερικι πλατεία θ οποία ζχει άμεςθ ςφνδεςθ με το εςτιατόριο, 

τον χϊρο υποδοχισ, το γυμναςτιριο, τα play rooms και το κολυμβθτιριο, διαδραματίηοντασ με αυτό τον τρόπο 

ζνα χϊρο εκτόνωςθσ για το κτίριο και παράλλθλα λφνει το πρόβλθμα του άμεςου και ζμμεςου φυςικοφ 

φωτιςμοφ των χϊρων που βρίςκονται ςτο ιςόγειο. 

 

τθ πλευρά του οικοπζδου που ςυνορεφει με το εκκεςιακό κζντρο του Διμου Βόλου δθμιουργιςαμε ζνα χϊρο 

πραςίνου μζροσ του οποίου μπροςτά ςτθν όψθ του κολυμβθτθρίου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί τισ κερμζσ 

μζρεσ του ζτουσ ςαν επιπλζον χϊροσ για τθν εςωτερικι πιςίνα.  
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΗ 

τθν ςχεδιαςτικι μασ λογικι εκτόσ από τουσ παραπάνω παράγοντεσ που λάβαμε υπόψθ προςπακιςαμε να 

εντάξουμε και να αφομοιϊςουμε ςτο κτίριό μασ όςο το δυνατόν καλφτερα βιοκλιματικζσ αρχζσ ςχεδίαςθσ, για 

να δθμιουργιςουμε ζνα πιο ευχάριςτο περιβάλλον για τουσ φοιτθτζσ , να μειϊςουμε τισ ενεργειακζσ 

απαιτιςεισ και να ζχουμε ζνα καλό αιςκθτικό αποτζλεςμα. 

Αναλυτικότερα ο προςανατολιςμόσ των κτιρίων κατοίκθςθσ είναι νότιοσ με μεγάλα ανοίγματα ςτθν 

νοτιοανατολικι πλευρά και μικρότερα ςτθν βορινι. Επιπρόςκετα το μζγιςτο φψοσ των κτιρίων προζκυψε 

φςτερα από μελζτθ ςκιαςμοφ ϊςτε το κακζνα να επιτρζπει απρόςκοπτα το φυςικό φωσ να ειςζλκει ςτο άλλο, 

αλλά ςυνάμα να το προςτατεφει από τθ φορά των ανζμων τθσ περιοχισ. 

 

 

Βορινι Όψθ 



 - 9 - 

 

τα μεγάλα ανοίγματα των κατοικιϊν προςκζςαμε ζνα επιπλζον τηάμι μεγαλφτερθσ ανακλαςτικότθτασ, για να 

μειϊςουμε τα επίπεδα τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ αλλά το οποίο να μπορεί να 

λειτουργεί και ςαν ζνασ χϊροσ ανάςχεςθσ για τθν κατοικία κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ προκερμαίνοντασ τον 

αζρα που ειςζρχεται μζςα ςτο κτίριο. Με τθν χρθςιμοποίθςθ τθσ πράςινθσ ςτζγθσ  αποςκοποφμε ςτθν μείωςθ 

του φαινομζνου τθσ αςτικισ κερμικισ νθςίδασ αλλά και ςτθν πιο επαρκι και αποτελεςματικι μόνωςθ του 

κτιριακοφ μασ κελφφουσ.  
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ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΧΕΔΙΩΝ 
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ΚΑΣΟΨΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ & ΦΩΣΟΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΓΙΑ 1 ΑΣΟΜΟ 
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ΚΑΣΟΨΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ & ΦΩΣΟΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΓΙΑ 2 ΑΣΟΜΑ 
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ΚΑΣΟΨΕΙ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΩΝ & ΦΩΣΟΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΓΙΑ 3 ΑΣΟΜΑ 

1οσ ΟΡΟΦΟ 
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2οσ  ΟΡΟΦΟ 
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ΦΩΣΟΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ  
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