ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2020-2024
1. Αρχιτεκτονικι και παιδιά
υνζχιςθ τθσ δράςθσ που είχε πραγματοποιθκεί από ομάδα εργαςίασ τθσ Μ.Ε. κατά το ζτοσ
2018, θ οποία ζφερε ςε επαφι παιδιά δθμοτικοφ ςχολείου με τθν αρχιτεκτονικι, το ςχεδιαςμό
και τθν παρζμβαςθ ςτο χϊρο. Ειδικότεροι ςτόχοι είναι θ ερμθνεία τθσ αρχιτεκτονικισ μζςα
από τα μάτια των παιδιϊν, θ ψυχαγωγία, θ φανταςία, θ δθμιουργικότθτα, θ ενκάρρυνςθ τθσ
μακθτικισ πρωτοβουλίασ, θ βιωματικι προςζγγιςθ ςτθ μάκθςθ, θ ςυνεργατικι μάκθςθ, θ
εξοικείωςθ με όγκουσ, μεγζκθ, κλίμακεσ, θ παρατιρθςθ και κατανόθςθ του περιβάλλοντοσ
χϊρου και του κτιςμζνου περιβάλλοντοσ, ο προβλθματιςμόσ για κζματα του χϊρου και τθσ
πόλθσ. Η προθγοφμενθ εμπειρία εφαρμογισ τθσ δράςθσ, με πολφ κετικι ανταπόκριςθ από
δαςκάλουσ και μακθτζσ και ενδιαφζροντα αποτελζςματα, απζδειξε τθ ςθμαςία δράςεων που
απευκφνονται ςε παιδιά.
Επιςκζψεισ μελϊν τθσ ΜΕ αρχιτεκτονικϊν κεμάτων ςε επιλεγμζνα δθμοτικά ςχολεία, ςτα
οποία κα γίνουν διαλζξεισ- ςυηθτιςεισ με ςκοπό τθν ειςαγωγι ςτισ βαςικζσ ζννοιεσ τθσ
αρχιτεκτονικισ και εκπόνθςθ μικρϊν projects. Κατά τθν προθγοφμενθ εφαρμογι τθσ δράςθσ
οργανϊκθκαν εκπαιδευτικά εργαςτιρια, δθμιουργικθκαν αςκιςεισ και οργανωμζνο υλικό το
οποίο παρουςιάςτθκε ςτθν τάξθ. Οι παρουςιάςεισ ςυνοδευόταν από ςυηιτθςθ, μικρζσ
αςκιςεισ και εκπόνθςθ projects - καταςκευϊν από τουσ μακθτζσ. Προτείνεται χριςθ του
οργανωμζνου αυτοφ υλικοφ και εμπλουτιςμόσ του.
Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ/ ζκκεςθσ ςτθν οποία κα παρουςιαςτοφν οι δθμιουργίεσ των παιδιϊν.
2. Ο ρόλοσ των αρχιτεκτονικών διαγωνιςμών και το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο
Ενζργειεσ ςχετικά με τθν τροποποίθςθ/ βελτίωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου που διζπει τουσ
αρχιτεκτονικοφσ διαγωνιςμοφσ. Αξιοποίθςθ τθσ ζρευνασ μζςω ερωτθματολογίου που
πραγματοποιικθκε από τθν Μ.Ε. κατά τθν προθγοφμενθ κθτεία και είχε ικανοποιθτικι
ςυμμετοχι, με τθν οποία διερευνάται θ άποψθ των Αρχιτεκτόνων ςχετικά με το κζμα και
αξιολογείται το κεςμικό πλαίςιο.
3. Θεςςαλονίκθ … όπωσ τθ φαντάηεςαι
ειρά δράςεων για τθν αρχιτεκτονικι και το δθμόςιο χϊρο, ςτο πλαίςιο τθσ εξωςτρζφειασ τθσ
Μ.Ε. και τθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ τθσ με τουσ φορείσ τθσ πόλθσ και τουσ πολίτεσ.
Living Labs: Ανάκτθςθ Κοινόχρθςτων και Κοινωφελϊν Χϊρων ςτο Αςτικό Περιβάλλον
υνεργαςία τθσ ΜΕ με φορείσ και με πρωτοβουλίεσ πολιτϊν με ςτόχο τθ ςυμμετοχικι
διαχείριςθ του ελεφκερου δθμόςιου και κοινόχρθςτου χϊρου ( π.χ. pocket parks, ενοποίθςθ
εςωτερικϊν ακαλφπτων κ.α.). Δθμιουργία Living Lab, ςτο πλαίςιο ςτόχου για εξωςτρζφεια τθσ
επιτροπισ, με δυνατότθτα χριςθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ από το κοινό.
Ζκκεςθ: Θεςςαλονίκθ … όπωσ τθ φαντάηεςαι
Πρόςκλθςθ πολιτϊν/αρχιτεκτόνων για παρουςίαςθ ιδεϊν που αφοροφν ςε διαμόρφωςθ
τμθμάτων του δθμόςιου (ι μθ) χϊρου τθσ πόλθσ μασ μζςω εικόνων, βίντεο, ςκίτςων, κλπ.
υνεργαςία με ςχολεία, ςχολζσ κλπ.
Ζρευνα μζςω ερωτθματολογίου
Διερεφνθςθ τθσ άποψθσ των πολιτϊν ςχετικά με τθν αρχιτεκτονικι τθσ πόλθσ, τθν εικόνα του
δθμόςιου χϊρου, προτάςεισ για παρεμβάςεισ και ζργα ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κ.α.

Ψθφιακό Εργαςτιριο υμμετοχικοφ χεδιαςμοφ για τθν πόλθ
Διοργάνωςθ ενόσ online εργαςτθρίου με κζμα τθν πόλθ και το αςτικό τοπίο, όπου κάκε
ςυμμετζχων κα μπορεί να κατακζςει τισ απόψεισ, ιδζεσ, προτάςεισ, λφςεισ (υλοποιθμζνεσ ι
όχι) του, με ςκοπό τθν παραγωγι ενόσ 'εγχειριδίου' αςτικοφ τοπίου.
Διοργάνωςθ διαλζξεων από νζουσ αρχιτζκτονεσ
Παρουςίαςθ Online από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.
4. Διαδρομζσ ςτθν πόλθ - θ άγνωςτθ πόλθ
Οργάνωςθ περιπάτων ακολουκϊντασ λιγότερο γνωςτζσ διαδρομζσ. Μποροφμε να
διοργανϊςουμε ζξι περιπάτουσ / ζτοσ (10,11,12,3,4,5) ςε περιοχζσ όπωσ πρϊθν ςτρατόπεδα,
ρζματα, ακτζσ, οικιςτικά ςφνολα) πχ ςτρατόπεδα Παφλου Μελά, Καρατάςιου, Μεγάλου
Αλεξάνδρου, κλπ, ρζμα Αςθμάκθ κλπ, Δζλτα Αξιοφ και παραλία Καλοχωρίου, κλπ.
5. Εξυγίανςθ του campus του ΑΠΘ
Σα τελευταία χρόνια το campus του ΑΠΘ αποτελεί ζναν επικίνδυνο χϊρο, ειδικά μετά τισ
απογευματινζσ ϊρεσ, ενϊ κα μποροφςε να αναδειχκεί και να αποτελζςει πόλο ζλξθσ για
δραςτθριότθτεσ και κοινωνικζσ επαφζσ όχι μόνο φοιτθτϊν και διδαςκόντων αλλά και πολιτϊν.
Προτείνεται θ διοργάνωςθ θμερίδασ και θ ςυνεργαςία με το ΑΠΘ και λοιποφσ εμπλεκόμενουσ
φορείσ για τθν εφρεςθ λφςεων και προτάςεων που κα εξυγιάνουν το χϊρο και κα
προωκιςουν τθ διενζργεια εκδθλϊςεων ςτο campus.
6. Καταγραφι εγκαταλελειμμζνων κτιρίων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ και
προτάςεισ αξιοποίθςισ τουσ.
Προτείνεται λοιπόν θ ςφςταςθ μιασ διεπιςτθμονικισ Ομάδασ Εργαςίασ (ΑΜ και ΠΜ) θ οποία
κα αναλάβει να μελετιςει το ηιτθμα και ςυγκεκριμζνα:
Α) Σθν καταγραφι των εγκαταλελειμμζνων κτιρίων ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ του
Πολεοδομικοφ υγκροτιματοσ Θεςςαλονίκθσ (ΠΘ) ι και πόλεων των νομϊν τθσ Κεντρικισ
Μακεδονίασ.
Β) Σθν αξιολόγθςθ τουσ τόςο ωσ προσ τθν αξία τουσ αρχιτεκτονικά όςο και ωσ προσ τθν
ικανότθτα τουσ να επιδεχκοφν εργαςίεσ ςυντιρθςθσ - αποκατάςταςθσ πλζον.
Γ) Σθν διατφπωςθ προτάςεων για τθν κατάλλθλθ αξιοποίθςθ των παραπάνω κτιρίων ϊςτε να
αναδείξουν τθν πόλθ και να ςυμβάλουν ςτθν περαιτζρω οικονομικι, πολιτιςτικι και
τουριςτικι τθσ ανάπτυξθ.
7. City Branding – Προώκθςθ τθσ Πόλθσ
Προτάςεισ ανάδειξθσ τθσ πόλθσ μζςω διαδρομϊν πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ που
ςυνδυάηουν ςτοιχεία τθσ ςφγχρονθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ και κουλτοφρασ (ιςτορικά παραδοςιακά κτίρια, μουςεία, μνθμεία αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ,
ςθμεία με γαςτρονομικό ενδιαφζρον κ.ά.), αλλά και δράςεων που ςυνδυάηουν το
παραδοςιακό-διατθρθτζο με το ςφγχρονο.
8. Ελεφκεροι Χώροι εκτάκτου ανάγκθσ
Αναηιτθςθ τρόπων, τόπων και διαδικαςιϊν για τθ μετατροπι χϊρων ςε ελεφκερουσ,
υπαίκριουσ τόπουσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. Δεδομζνθσ τθσ πρόςφατθσ (και τθσ
απευκταία επικείμενθσ) εμπειρίασ λόγω πανδθμίασ, είναι χριςιμο να διερευνθκοφν οι
αλλαγζσ, που αντίςτοιχεσ εμπειρίεσ επιφζρουν ςτο ςχεδιαςμό, και να προτακοφν τρόποι,
μζςω τθσ αρχιτεκτονικισ διανόθςθσ και ματιάσ, γριγορθσ και ςωςτισ μετατροπισ υπαίκριων
χϊρων για τθν εξυπθρζτθςθ των κοινωνικϊν αναγκϊν.

9. Αρχιτεκτονικοί Διαγωνιςμοί / Μελζτεσ μθτροπολιτικοφ χαρακτιρα
Παρουςίαςθ των αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν / παρακολοφκθςθ (ΦΙΞ, ΔΕΘ, ΜΠΠΜ)
10. Ο ςχεδιαςμόσ ςτα χρόνια τθσ πανδθμίασ
τθν εποχι του Covid19 ςτθν εποχι των γενικευμζνων και ςυνεχόμενων απειλϊν πανδθμίασ, ο
ςχεδιαςμόσ των πόλεων και κυρίωσ του δθμόςιου χϊρου πρζπει να ειδωκεί ςε μθδενικι βάςθ.
Μετά τα γενικευμζνα lock-downs των πόλεων ςε παγκόςμιο επίπεδο και τισ πρωτοφανείσ
εικόνεσ εριμωςθσ, πολλζσ πόλεισ επανζρχονται με ςχζδια τθσ επόμενθσ θμζρασ αλλά και πιο
μακροπρόκεςμα που διαχειρίηονται, κυρίωσ, τα κζματα του δθμόςιου χϊρου και τθσ
κυκλοφορίασ. ε Ακινα και Θεςςαλονίκθ ζχουν ανακοινωκεί ςχζδια πεηοδρομιςεων, μεγάλοι
και μικροί περίπατοι με τθν κραυγαλζα απουςία των αρχιτεκτόνων αλλά και ενόσ ςυνολικοφ
διεπιςτθμονικοφ ςχεδιαςμοφ.
Μερικά αρχικά κζματα:







χζςθ δθμόςιου – ιδιωτικοφ // τα ρευςτά όρια
χεδιαςμόσ υγιϊν πόλεων
Σρόποσ χριςθσ των δθμόςιων χϊρων (άςκθςθ / περπάτθμα κλπ)
Οι πράςινοι δθμόςιοι χϊροι ωσ κεραπευτικό αντίςωμα ςτθν πόλθ
Επανεξζταςθ τθσ μετακίνθςθσ ςτθν πόλθ, πεηι μετακίνθςθ, ποδθλατόδρομοι, μζςα
μαηικισ μεταφοράσ αλλά και θ ιδιόμορφθ επανάκαμψθ του ΙΧ αυτοκινιτου
Κοινωνικι αποςταςιοποίθςθ και ψθφιακι διαςφνδεςθ

Η πρόταςθ περιλαμβάνει τθν διοργάνωςθ ςειράσ ςυηθτιςεων, ςυνεντεφξεων, ςτρογγυλϊν
τραπεηϊν, άρκρων κλπ., με ειδικοφσ ςε κάκε ζνα από τα παραπάνω κζματα. Σα παραπάνω
μπορεί να ςυμβαίνουν είτε ςε φυςικό τόπο είτε online, είτε με ζντυπο τρόπο.
Η διοργάνωςθ μπορεί να γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν ΜΕ Χωροταξίασ.
11. Οδοςτρώματα και δίκτυα ςτον παραδοςιακό οικιςμό τθσ Άνω Πόλθσ (ςυνεργαςία με
Μ.Ε. Ζργων Τποδομισ και Δικτφων)
τθ δεκαετία του ϋ80 για τθν αναβάκμιςθ του δθμόςιου χϊρου καταςκευάςτθκαν οι τρείσ
αρχαιολογικζσ διαδρομζσ οι οποίεσ ενοποίθςαν τα βυηαντινά μνθμεία, με τθν κακοριςτικι
υποςτιριξθ του τότε Τπουργοφ Χ.Ο.Π Αντϊνθ Σρίτςθ. Οι μελζτεσ είχαν εκπονθκεί από το
τμιμα τθσ Άνω Πόλθσ τθσ ΔΙΠΕΧΩ.ΚΜ. και τθ ΔΕΠΟ θ οποία και ολοκλιρωςε τα ζργα.
Οι προδιαγραφζσ που τθρικθκαν για τθν καταςκευι των διαδρομϊν αφοροφςαν:
- Διατιρθςθ - επανάχρθςθ των παλαιϊν υλικϊν του οδοςτρϊματοσ που είχε καλυφκεί από
αςφαλτικό τάπθτα (κυβόλικοι, ακανόνιςτοι λίκοι κλπ.).
- Τπογείωςθ των εναερίων δικτφων (ΔΕΗ, ΟΣΕ).
- Επιςκευι και χρωματικι αποκατάςταςθ των όψεων των παλαιϊν κτιςμάτων κατά μικοσ των
διαδρομϊν.
- Ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων
τα τριάντα και πλζον ζτθ που ζχουν περάςει από τότε τα οδοςτρϊματα ςτθν άνω πόλθ ζχουν
δεχκεί πολλζσ επεμβάςεισ για τθ ςυντιρθςθ, τθν αντικατάςταςθ των δικτφων ι τθ διζλευςθ
νζων με αποτζλεςμα μία πολφ κακι εικόνα ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Προτείνεται να γίνει
καταγραφι και αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ του οδοςτρϊματοσ ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι τθσ
Άνω Πόλθσ και αναηιτθςθ τρόπων για τθ διζλευςθ, ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ των
δικτφων υποδομισ χωρίσ να δθμιουργείται θ ςθμερινι εικόνα.
12. Καταςκευζσ καταςτθμάτων εςτίαςθσ ςε κοινόχρθςτουσ χώρουσ τθσ πόλθσ και
Μορφολογία καταςτθμάτων ςε διατθρθτζα κτίρια

Σα καταςτιματα εςτίαςθσ αναπτφςςονται και ςε μζροσ του κοινόχρθςτου χϊρου τθσ πόλθσ,
τον οποίον και καταλαμβάνουν με διάφορεσ καταςκευζσ ( τραπεηοκακίςματα, ςτζγαςτρα,
ομπρζλεσ, ςτακερά ι κινθτά πετάςματα, διαχωριςτικά κ.α.). Προτείνεται να διερευνθκεί το
κεςμικό πλαίςιο * άρκρο 20 ν. 4067/2012, Αποφ-52716/01(ΦΕΚ-1663/Β/13-12-01)+, αντίςτοιχα
παραδείγματα ευρωπαϊκϊν χωρϊν και να γίνουν προτάςεισ για τθ διαχείριςθ του κζματοσ
αυτοφ.
τα διατθρθτζα κτίρια ςε εμπορικοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ, ελάχιςτα από τα καταςτιματα του
ιςογείου διατθροφν τθ μορφολογία των κουφωμάτων / ανοιγμάτων και του εςωτερικοφ
χϊρου του διατθρθτζου κτιρίου. Προτείνεται να διερευνθκεί το κεςμικό πλαίςιο αλλά και οι
απόψεισ των ιδιοκτθτϊν / ενοικιαςτϊν των καταςτθμάτων, αντίςτοιχα παραδείγματα
ευρωπαϊκϊν χωρϊν και να γίνουν προτάςεισ για τθ διαχείριςθ του κζματοσ αυτοφ.
13. Μετρό Θεςςαλονίκθσ
Ζνα από τα μεγαλφτερα ζργα τθσ πόλθσ είναι ακόμα και ςιμερα αφορμι για διχαςμό
(απόςπαςθ - διατιρθςθ αρχαιοτιτων) ςχόλια και ανζκδοτα, ζνασ διαχρονικόσ αςτικόσ μφκοσ.
υνδζοντασ το με τθν προθγοφμενθ δράςθ τθσ ΜΕ, το ζργο είναι δρομολογθμζνο να γίνει ςτθν
ίδια πεπατθμζνθ με το μετρό τθσ Ακινασ με πανομοιότυπουσ ςτακμοφσ και ωσ ςτοιχεία
διάκριςθσ μικρζσ διαφοροποιιςεισ μεταξφ τουσ, προςκικθ γλυπτϊν κτλ. Για άλλθ μια φορά ο
δθμόςιοσ χϊροσ αντί να δϊςει το ςτίγμα του με ταυτότθτα ξεχωριςτι ςτθν κάκε ςτάςθ κα
υποχωριςει μπροςτά ςτθν εργολαβικι τυποποίθςθ. Προτείνεται θ διερεφνθςθ τρόπων ϊςτε
να μθ χακεί άλλθ μια ευκαιρία διαμόρφωςθσ δθμόςιου χϊρου.
14. ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ –ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕ ΜΟΝΙΜΕ
ΕΠΙΣΡΟΠΕ του ΣΕΕ/ΣΚΜ (Ενδεικτικι Θεματολογία)
α. ΤΝΕΡΓΑΙΑ με Μ.Ε. ΧΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
• Μθτροπολιτικά Κζντρα τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και αντίςτοιχα παραδείγματα
Ευρωπαϊκϊν Μθτροπολιτικϊν Κζντρων. Βζλτιςτεσ πρακτικζσ και εφαρμογζσ Ζξυπνων Πόλεων
• Αξιοποίθςθ και ενοποίθςθ αςτικοφ και περιαςτικοφ πράςινου – Μθτροπολιτικά Πάρκα
β. ΤΝΕΡΓΑΙΑ με Μ.Ε. ΕΡΓΩΝ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ
• Αξιολόγθςθ των χϊρων ςτάςθσ ςε Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ
• Κυκλοφορία πεηϊν και ποδθλατϊν. Διερεφνθςθ των μελετϊν κυκλοφορίασ των ομάδων
αυτϊν και του κεςμικοφ πλαιςίου τουσ (ΒΑΚ κλπ)
γ. ΤΝΕΡΓΑΙΑ με Μ.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• Ενεργειακι απόδοςθ και αιςκθτικι των κτιρίων
• Ενςωμάτωςθ ΑΠΕ ςε κτίρια – δυνατότθτεσ και προοπτικζσ
δ. ΤΝΕΡΓΑΙΑ με Μ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
• Φζρουςα ικανότθτα τόπων με περιβαλλοντικζσ ιδιαιτερότθτεσ και ευαιςκθςίεσ
ε. ΤΝΕΡΓΑΙΑ με Μ.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
• Επιμόρφωςθ και εξοικείωςθ νζων διπλωματοφχων μθχανικϊν ςχετικά με το νομοκετικό
πλαίςιο που διζπει τθν αρχιτεκτονικι δραςτθριότθτα, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ που
απαιτοφνται για τθν ζγκριςθ και υλοποίθςθ αρχιτεκτονικϊν ζργων
• υνεργαςία με το Πανεπιςτιμιο για πικανζσ λφςεισ απαςχόλθςθσ για απόκτθςθσ εμπειρίασ
νζων μθχανικϊν (προγράμματα επιδοτοφμενθσ εργαςίασ ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα)
• Επάγγελμα και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ: ψθφιοποίθςθ ςυναλλαγϊν με το δθμόςιο για
αποφυγι γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν.

