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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ ΠΝΔΤΜΑΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ, ΔΠΑΝΑΥΡΖΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΔΛΤΦΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΖΝ 

ΔΡΜΟΤΠΟΛΖ ΣΖ ΤΡΟΤ – ΑΤΓΟΤΣΟ 2019  

Γεληθή Περηγραθή 

Ζ Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή Δηαηξεία δηνξγαλψλεη εξγαζηήξην Αξρηηεθηνληθνχ θαη Αζηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε ζέκα: «Eπανάσπηζη ανενεπγών κελςθών και οπγάνωζη δημόζιων σώπων ηηρ 

Βιομησανικήρ Ζώνηρ Επμούποληρ», κε εηδηθφηεξν αληηθείκελν κειέηεο θαη πξφηαζεο 

επαλάρξεζεο, ηνλ πξψελ Αιεπξφκπιν Βέιηζνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ Νεσξίνπ. Σν εξγαζηήξην ζα 

δηεμαρζεί ην δηάζηεκα 1-8 Ασγούζηοσ 2019, ζηελ Δρκούποιε ηες ύροσ, ππφ ηελ επηκέιεηα 

θαη ηο ζσληοληζκό ηοσ Eπίθοσροσ θαζεγεηή ηες Αρτηηεθηοληθής τοιής ΔΜΠ Γρα. 

Νηθοιάοσ-Ίωλα Σερδόγιοσ, ηελ νξγαλσηηθή κέξηκλα λέσλ δηδαζθφλησλ, αξρηηεθηφλσλ θαη 

εξεπλεηψλ θαη ηελ παξνπζία πξνζθεθιεκέλσλ θαζεγεηψλ. Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπνπδαζηψλ, πνπ ζα εθπαηδεπηνχλ κέζσ δηαιέμεσλ θαη ζα κειεηήζνπλ ην πλεχκα ηνπ ηφπνπ θαη 

ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο Δξκνχπνιεο, αλέξρεηαη ζε είθοζη έλα (21) άηοκα. Σν ζπλέδξην 

ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο Δηαηξείαο, ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ χξνπ, ηνπ Δξγαηνυπαιιειηθνχ Κέληξνπ Κπθιάδσλ, ηνπ Νεσξίνπ χξνπ, ηνπ 

Βηνκεραληθνχ Μνπζείνπ Δξκνχπνιεο, ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

θαη ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο χξνπ.  

Υνξεγνί: Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή Δηαηξεία, Onex Shipyards (Neorion Syros), Blue Star Ferries, 

Encodia Engineering Solutions, Η.&Φ. Σεξδφγινπ-Αξρηηέθηνλεο. 

ηότος, Πιαίζηο θαη Αληηθείκελο ηοσ Δργαζηερίοσ 

Ζ λενθιαζηθή Δξκνχπνιε, δεκηνπξγεκέλε εθ ηνπ κεδελφο ηνλ 19
ν
 αηψλα, απφ πξφζθπγεο 

Υηψηεο, Τδξαίνπο, Κξήηεο θαη άιινπο, απνηέιεζε ηελ πξψηε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή πφιε 

ηνπ λενζχζηαηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο θαη έλα κνλαδηθφ κλεκεηαθφ αξρηηεθηνληθφ ζχκβνιν. Μηα 

πφιε γέλεζεο ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο θαη έλα ζεκαληηθφ απνζεηήξην βηνκεραληθήο 

θιεξνλνκηάο, πνπ απνηππψλεηαη αξρηθά ζηελ αληηιεπηηθή εηθφλα ηνπ νηθηζκνχ, ήδε απφ ηελ 

είζνδν ζην ιηκάλη, κε ηελ παξνπζία ηνπ Νεσξίνπ θαη ησλ πινίσλ, θαη εζσηεξηθά απηνχ, ζε 

δηάζπαξηα θηεξηαθά ζχλνια, εγθαηαζηάζεηο, αληηθείκελα. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη ησλ 

θξίζεσλ, νηθνλνκηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιιά θηήξηα κεηακνξθψζεθαλ ζε 
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αλελεξγά θειχθε, πνπ παξακέλνπλ έσο ζήκεξα ζε εξεηπηψδε θαηάζηαζε, κε ζεκαληηθέο θζνξέο 

θαη απψιεηεο ζε πιηθφ θαη άυιν επίπεδν. θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε επαλ-ελεξγνπνίεζε 

θαη αξκνληθή έληαμε ησλ θειπθψλ απηψλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ε νξγάλσζε ησλ λέσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζε νξγαληθφ ζπληνληζκφ κε ην «πνεύμα ηος ηόπος» (genius loci), ηνλ δεκφζην 

ρψξν θαη ηελ δηαρξνληθή αζηηθφηεηα ηεο Δξκνχπνιεο. ην ζρεδηαζηηθφ κέξνο ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

νη ζπνπδαζηέο, κέζσ επηηφπηαο έξεπλαο ζην βηνκεραληθφ θηήξην ηνπ πξψελ Αιεπξφκπινπ 

Βέιηζνπ θαη ην επξχηεξν ζπγθείκελν ηνπ, ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλάιπζε, ηεθκεξίσζε θαη 

πξφηαζε επαλάρξεζεο απηνχ.  

Βαζηθές Πιεροθορίες + Μαζεζηαθά Αποηειέζκαηα 

Σν εξγαζηήξην έρεη ζπιιεθζεί θαη ζρεδηαζηεί σο κία εκπεηξία πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

απαηηήζεσλ, εληαηηθή, κε ηζρπξφ αθαδεκατθφ ραξαθηήξα, ζπλδπάδνληαο εθηεηακέλε ζεσξία 

εκβάζπλζεο ζε θξίζηκεο έλλνηεο σο εξγαιεία νξγάλσζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ κε αξρηηεθηνληθφ 

θαη αζηηθφ ζρεδηαζκφ, ζε έλα ζπλερφκελν πξφγξακκα εννέα (9) ημεπών. Γηεπζχλεηαη θαη 

νξγαλψλεηαη απφ νκάδα δέκα (10) νέων επιζηημόνων κε πςειφ αθαδεκατθφ θαη εξεπλεηηθφ 

πξνθίι, πάλσ ζε ηδέα, πξσηνβνπιία θαη ζπληνληζκφ ηνπ Ν.-Η. Σεξδφγινπ, θαη ππνζηεξίδεηαη απφ 

ηελ παξνπζία πξνζθεθιεκέλσλ θαζεγεηψλ, εξεπλεηψλ θαη ελεξγψλ, δηαθεθξηκέλσλ λέσλ 

αξρηηεθηφλσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαιέμεηο θαη θξηηηθέο απνηηκήζεηο ησλ ζπνπδαζηηθψλ 

πξνηάζεσλ.  

Σν εξγαζηήξην ζα θηινμελεζεί ζε εγθαηαζηάζεηο θαη ρψξνπο ηνπ Τμήμαηορ Μησανικών 

Σσεδίαζηρ Πποϊόνηων και Σςζηημάηων ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 

ζην ηζηνξηθφ 1
ν
 Γπκλάζην ηεο χξνπ, θαζψο θαη ζε άιινπο ρψξνπο-έθπιεμε. Ζ δνκή ηνπ 

απνηειείηαη απφ πξστλέο δηαιέμεηο, αλνηθηέο γηα ην θνηλφ (είηε κεκνλσκέλεο, είηε ζε κνξθή 

νξγαλσκέλσλ ζεκαηηθψλ sessions), κεζεκεξηαλφ ειαθξχ γεχκα θαη απνγεπκαηηλά εληαηηθά 

εξγαζηήξηα ζρεδηαζκνχ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ δηδαθηηθψλ νκάδσλ. ηα πιαίζηα εμνηθείσζεο κε 

ην πλεχκα ηνπ ηφπνπ, ζα νξγαλσζνχλ μελαγήζεηο ζηελ Δξκνχπνιε, εθδξνκή ζηελ Άλσ χξν, 

θαζψο θαη πεξηήγεζε ζηε Βηνκεραληθή Εψλε. 

Μεηά ην πέξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ, νη ζπκκεηέρνληεο ζα κπνξνχλ λα: 

1. Γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο έλλνηεο ζηξαηεγηθνχ ρσξηθνχ ρεηξηζκνχ θαη επαλάρξεζεο ηεο 

βηνκεραληθήο θιεξνλνκηάο, έρνληαο αθνκνηψζεη έλα πιήξεο γλσζηνινγηθφ ππφβαζξν θαη 

πεξηερφκελν, βάζεη ηνπ νινθιεξσκέλνπ θχθινπ ζεσξεηηθψλ δηαιέμεσλ πνπ 

πξνζθέξνληαη. 

2. Αληαπνθξίλνληαη ζε έλα εληαηηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ παξαγσγήο ηδεψλ θαη ζρεδίσλ, 

κε πςειέο αθαδεκατθέο θαη αξρηηεθηνληθέο απαηηήζεηο. 

3. πλεξγάδνληαη αξκνληθά, ζηα πιαίζηα επξχηεξσλ νκάδσλ, θαη λα ζπλζέηνπλ αηνκηθέο 

ελνξάζεηο ζε ζπιινγηθέο πξνηάζεηο. 

4. Αληηιεθζνχλ ηελ θαζνξηζηηθή ζεκαζία ηνπ πλεχκαηνο ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθάζηνηε αζηηθνχ ζπγθεηκέλνπ ζηελ ζπγθξφηεζε θαη λνεκαηνδφηεζε κίαο 

νινθιεξσκέλεο αξρηηεθηνληθήο πξφηαζεο. 

5. πιιάβνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ηεο έλλνηαο ηνπ ηφπνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ κία 

δηαζηξσκάησζε θαη δηθηπαθή ζπζρέηηζε πνιιαπιψλ πιηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ 

δηαζηάζεσλ ζε κία νξγαληθή νιφηεηα πνπ ηηο ππεξβαίλεη. 

Βαζηθές Πιεροθορίες Γηακολής, Φαγεηού, Μεηαθοράς: 

 

 Οη νκάδεο εξγαζίαο ζα απνηεινχληαη απφ ηρία άηοκα (3) = Δπηά (7) οκάδες ζσλοιηθά. 
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 Ο θαζνξηζκφο ηεο ζχλζεζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζα γίλεη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ, βάζεη ησλ βηνγξαθηθψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηνπ 

portfolio πνπ έρνπλ ππνβάιεη. 

 Μεδεληθό θόζηος ζσκκεηοτής ως προς ηης βαζηθές αλάγθες: Γωρεάλ δηακολή ζε Ξελψλα 

Φηινμελίαο ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο χξνπ («Το Σπίηι ηος Ταξιδιώηη») θαη δωρεάλ παροτή 

ελός κεζεκερηαλού γεύκαηος, θάζε εκέξα (catering). Όια ηα ππφινηπα έμνδα ζα 

θαιχπηνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αλ θάπνηνη δελ επηζπκνχλ λα δηακείλνπλ ζηνλ 

Ξελψλα, ζα πξέπεη λα θξνληίζνπλ λα θιείζνπλ μελνδνρείν αλεμάξηεηα. 

 Ωο πξνο ηε κεηαθίλεζε, ηο θόζηος επίζες ζα είλαη δωρεάλ (πξνζθνξά εηζηηεξίσλ κε 

έθπησζε απφ ηελ Blue Star Ferries). 

Αρηζκός ζσκκεηετόληωλ: Δίθοζη Έλα (21) άηνκα 

Προδηαγραθές γηα ηελ επηιογή ηωλ ζσκκεηετόληωλ θοηηεηώλ ζηο εργαζηήρηο 

Γηθαίωκα ζσκκεηοτής: 

Πξνπηπρηαθνί Φνηηεηέο Αξρηηεθηνληθήο, ποσ οιοθιερώλοσλ ηο 4
ο
 έηος ζποσδώλ θαη πάλω*, 

ζε κία απφ ηηο θάησζη ζρνιέο:  

 

ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν 

Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο 

Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

 

*Θα ππάξμνπλ πνιχ ιίγεο εμαηξέζεηο γηα θνηηεηέο απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο (2
νπ

 + 3
νπ

 

έηνπο), κε ζεκαληηθή πξφηεξε επαγγεικαηηθή θαη ζρεδηαζηηθή εκπεηξία. 

 

Απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά: 

 Βηνγξαθηθφ  κέγηζηνπ κεγέζνπο κηζήο ζειίδαο Α4  

 Δπηζηνιή θηλήηξσλ (κέρξη 150 ιέμεηο) ζηελ ίδηα ζειίδα Α4 

 Portfolio κε αληηπξνζσπεπηηθέο ζρεδηαζηηθέο εξγαζίεο, ζσλαθείς κε ηελ ζεκαηηθή ηοσ 

Δργαζηερίοσ  (κέρξη 4 ζειίδεο Α4) 

 

Όζνη ζπνπδαζηέο ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο ζην Δξγαζηήξην Δξκνχπνιεο 2019, 

παξαθαινχληαη λα ζηείινπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ως εληαίο, ζσλετόκελο αρτείο pdf. πέληε 

(5) ζειίδωλ (1 ζειίδα cv + θίλεηξα θαη 4 ζειίδεο portfolio) (max. 10 MB) ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε eaas.ermoupoli@gmail.com έσο ηηο  9 Ιοσλίοσ 2019. Σα απνηειέζκαηα ηεο θξίζεο 

ζα αλαθνηλσζνχλ ζηηο 15.6.2019 κε πξνζσπηθφ E-mail, ψζηε λα μεθηλήζεη ε πξνεηνηκαζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

 

Ο ηίηιος ηοσ ζσλεκκέλοσ αρτείοσ παξαθαινχκε λα έρεη ηελ κνξθή: 

Δπώλσκο_Όλοκα_Δργαζηήρηο Δρκούποιες 2019_εκ. αποζηοιής (π.τ. 6.6.2019). 
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