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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Σν  ΣΔΔ/ΣΚΜ νξγαλώλεη ην 2ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ηνλ Γεκόζην Υώξν 

 

«Γεκόζηνο Υώξνο +»  είλαη ε επωλπκία ηνπ 2νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ γηα ηνλ 

Γεκόζην Υώξν, πνπ νξγαλώλεη ην ΣΔΔ/ΣΚΜ ζηηο 28,29 θαη 30 Μαξηίνπ 2019 ζηηο αίζνπζεο 

«Τώνια Μαρκετάκη» και «Φρίντα Λιάππα» ηεο Απνζήθεο Γ΄ ηνπ Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο 

θαη ην νπνίν ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηνπ ΣΜΔΓΔ. 

 

Τν ζπλέδξην θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα «παλόξακα» ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο θαη ηεο 

κειινληηθήο εμέιημεο ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ ζηελ Διιάδα ηδηαίηεξα ζε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, 

θέξλνληαο ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηε ζπδήηεζε γηα ηα δεκόζηα κέξε κίαο πόιεο, 

κέζα από ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαιιαγή ηδεώλ, πξνηάζεωλ, επηζηεκνληθώλ ζέζεωλ θαη 

εξεπλώλ, ππό ην πξίζκα, κάιηζηα, ηωλ ζεκαληηθώλ θαη πνιππνίθηιωλ κεηαζρεκαηηζκώλ πνπ 

έρνπλ ιάβεη ρώξα ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιάδα ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλωληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δωήο. 

 

Οη αιιαγέο απηέο θαίλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηώζεηο θαη ζηελ εηθόλα, ηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηωλ πόιεωλ, νη νπνίεο ζα παξνπζηαζηνύλ, ζα αλαιπζνύλ θαη ζα εθηηκεζνύλ κε 

όξνπο κειινληηθήο εμέιημεο ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ, από πιήζνο επηζηεκόλωλ από όιε ηελ Διιάδα, 

ζε πέληε ζεκαηηθνύο άμνλεο. 

 

 Πξώηνο Άμνλαο: Αλαζεωξήζεηο ηνπ Γεκόζηνπ Χώξνπ 

 Γεύηεξνο Άμνλαο: Γεκόζηνο Χώξνο θαη Κνηλωληθή Γπλακηθή 

 Τξίηνο Άμνλαο: Γεκόζηνο Χώξνο θαη Βηωζηκόηεηα 

 Τέηαξηνο Άμνλαο: Γηεπξπκέλνο Γεκόζηνο Χώξνο θαη Νέα Ψεθηαθά Μέζα 

 Πέκπηνο Άμνλαο: Γεκόζηνη Χώξνη ωο Σπληειεζηέο Μεηαζρεκαηηζκνύ ηωλ Πόιεωλ 

 

Κεληξηθνί νκηιεηέο ηνπ ζπλεδξίνπ ζα είλαη νη: 

 

 Αιέμαλδξνο Σδώλεο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο & Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Δπηηξνπήο, ν νπνίνα ζα κηιήζεη ζέκα "Οη πεξηπέηεηεο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ", ηελ Πέκπηε 28 

Μαξηίνπ θαη ώξα 10:00. 

 Liane Lefaivre, Οκόηηκε θαζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Δθαξκνζκέλωλ Τερλώλ Βηέλλεο, πν 

ζα αλαπηύμεη ην ζέκα "ε πόιε θαη ην παηδί", ηελ Παξαζθεπή 29 Μαξηίνπ ζηηο 12:00. 

 Martin Knuijt, ηδξπηηθό ζηέιερνο ζην αξρηηεθηνληθό γξαθείν OKRA STUDIO, κε ζέκα 

"Green Cities of Tomorrow",  ην Σάββαην 30 Μαξηίνπ θαη ώξα 12:30. 

 

Σην site ηνπ ζπλεδξίνπ http://publicspace2019.gr/ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα έρνπλ 

πεξαηηέξω ελεκέξωζε γηα άιια ζηνηρεία ηεο δηνξγάλωζεο, ην  πξόγξακκα θαη ηηο παξάιιειεο 

εθδειώζεηο, όπωο ε Έθζεζε Βξαβεπκέλωλ Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγωληζκώλ πνπ ζα 

εγθαηληαζηεί ην Σάββαην 30 Μαξηίνπ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπλεδξίνπ, ζηνλ Κήπν ηωλ Γιππηώλ 

ηεο Νέαο Παξαιίαο. 

 

                                                                   Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ 

Σα Γειηία Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ θαηαρωξνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ, www.tkm.tee.gr, 

ζην link, Οξγάλωζε Τπεξεζηώλ/Γξαθείν Σύπνπ 

http://publicspace2019.gr/
http://www.tkm.tee.gr/

