
 
 

 

ARVHA 

 

 

  
   
ARVHA  
75, rue des Archives 
75003 PARIS 
Tel : 00 33 142 77 34 20 
Fax : 00 33 142 77 34 30 
e-mail : 
arvha@arvha.org  
Site web :  
www.arvha.asso.fr

BBM grup Sotiris 
PAPADOPOULOS 1, impasse 

Filioara, apt. 1 (OMADA 80)  
 
M. Mela 5 - Athens 
11521 - Greece 
T: +30 210 64 342 65 
F: +30 210 64 463 42 
sotipap@ath.forthnet.gr
 

 
DIPSA, Dipartimento di 
Progettazione e studio 
dell’architettura 
Department of Design 
and architectural studies 
Piazza della Repubblica, 10 
- 00185 Roma (RM) 
Tel: +390657332943     
Fax:+390657332940 
Site web: 
http://dipsa.uniroma3.it
 
e-mail: dipsa@uniroma3.it

 
Centre for 
Accessible 
Environments  
70 South Lambeth 
Road, London SW8 
1RL   
Tel / textphone:  
020 7840 0125   
Fax: 020 78405811  
Email: 
info@cae.org.uk         
Web: 
www.cae.org.uk
 
 

 
SMALA 
Appui à l'innovation 
sociale, culture et 
environnementale 
+ 41 21 3113047 - 
Pichard 6 - CH 
1003 Lausanne 
Site web & 
documentations : 
www.lasmala.org
move@cooperation.net

010605 
BUCAREST 
Tel/Fax 0040 21 
2117218 
 
E-mail: 
ofice@bbm-grup.ro
Site web: 
www.bbm-grup.ro
 

 
 
 

 
 

Πρόγραμμα Ε.Ε μεταφοράς καινοτομίας  

Leonardo da Vinci 
 

 
EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 

 

Υπό την Αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων - ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
 
 

Ανοιχτή συνεδρία του προγράμματος στην Αθήνα  
28 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00 

Με την υποστήριξη της Επιτροπής Προσβασιμότητας του ΤΕΕ 

 
 

Στην αίθουσα συνεδριάσεων  
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ίθουσα Συνεδριάσεων, Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Νίκης 4, Σύνταγμα 

α υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση,  Αγγλικά  Ελληνικά   Αγγλικά  
 

 
Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 15:00 – 18:00 
Α
 
Θ

 

4:30 Εγγραφή - Καλωσόρισμα 

5:00 Έναρξη της Συνεδρίας 

ντονισμός: Σωτήρης Παπαδόπουλος, αρχιτέκτονας, εταίρος του 

κη, Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας  

πο του  
 Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών 

 
1
 
1
 
Εισαγωγή  
Εισαγωγή και συ
προγράμματος 
- Χαιρετισμός από τον Γιάννη Θεοδωρά
  του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
- Χαιρετισμός από τον Πέτρο Συναδινό, Αρχιτέκτονα, εκπρόσω
  
 
15:20 – 16:20, 1ος Κύκλος: Έλληνες Ομιλητές  
- Κατερίνα Παπαμιχαήλ, Αρχιτέκτονας, ειδική σε θέματα προσβασιμότητας
- Γεράσιμος Πόλης, Αρχιτέκτονας, ειδικός σε θέματα προσβασιμότητας
- Γιάννης Πολυχρονίου, Αρχιτέκτονας, ειδικός σε θέματα προσβασιμότητας  

, Καθηγητής Τμήματος  

ι Διευθύντρια  
της «Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.»  

vry, ARVHA (Association pour la Recherche  

 
ents - CAE 

sity,  
Department of Architecture and Design (DIPSA) 

στρογγυλής τραπέζης, με τη συμμετοχή όλων  

- Αλέξανδρος Τριποδάκης, Αρχιτέκτονας
  Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Κρήτης 
- Ντόρα Γαλάνη, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος, Πρόεδρος κα
  
 
16:20 – 17:10, 2ος Κύκλος: Εταίροι του Προγράμματος 
- Catherine Guyot, Luc Gi
  sur la Ville et l'Habitat) 
- Doina Butica, Anca Godeanu, BBM-Grup, an agency for architecture
- Brenda Puech, Wai-Mei, Centre for Accessible Environm
- Lucia Martincigh, Chiara Tonelli, Roma Tre Univer
  
 
17:10-18:00, Συζήτηση 
   των ομιλητών και των:  
- Βαγγέλη Αυγουλά, Δικηγόρου, Αντιδημάρχου Ιλίου Αττικής, και  
- Μαρίλυς Χριστοφή, Τοπογράφου Μηχανικού, ειδική σε  
  θέματα προσβασιμότητας

υντονιστής: Σωτήρης Ν. Παπαδόπουλος 

         Θα ακολουθήσει ελαφρύ μπουφέ στο χώρο της υποδοχής  

    
Σ
 
18:00, Κλείσιμο του Συνεδρίου.  
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

β ω

ίων τα Προγράμματα για τη Μεταφορά και την 
νάπτυξη της Καινοτομίας. 

γ

  
ς
ι , 

ο σχεδιασμό και τη δημιουργία 
ροσβάσιμων δημόσιων χώρων και υποδομών. 

π

μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και σε ιδιωτικά 
παγγελματικά γραφεία.  

ς

υργία και τη διαχείριση της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής 
άθησης (e-learning). 

 

 
 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci, στα πλαίσια του ευρύτερου 
προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης 2007-2013, έχει ως στόχο την υποστήριξη 
της ελτί σης της ποιότητας και της καινοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης 
και της επαγγελματικής κατάρτισης. Αναπτύσσεται σε διάφορους τύπους 
δράσεων μεταξύ των οπο
Α
 
Ο συντονισμός των στόχων και των στρατηγικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
υπογραμμίζει την ανάγκη καθορισμού κοινών εργαλείων κατάρτισης ώστε να 
δοθεί στους επαγ ελματίες του αντίστοιχου χώρου η κατάλληλη τεχνογνωσία και 
ταυτόχρονα να διαδοθούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρησιακές 
τεχνικές. Έχοντας επίγνωση αυτής της ανάγκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
χρηματοδότησε, στο πλαίσιο του προαναφερθέντος προγράμματος Leonardo, το 
ερευνητικό έργο "Εκπαιδευτικά Εργαλεία για Προσβάσιμες Πόλεις" (Training 
Tools for Accessible Towns-TTAT). Το έργο έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας 
πολύγλωσση  ηλεκτρονικής πλατφόρμας στα αγγλικά, γαλλικά, ελληνικά, 
ιταλικά κα  ρουμάνικα για, αρχιτέκτονες επαγγελματίες των κατασκευών, 
τεχνικούς και στελέχη της διοίκησης που επηρεάζουν τις αποφάσεις 
διαμόρφωσης των δημόσιων χώρων. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θ’ αποτελέσει το 
βοηθητικό  εργαλείο για τον προγραμματισμό και τη δημιουργία μαθημάτων 
εκπαίδευσης με απώτερο στόχο, τον καλλίτερ
π
 
Στο ερευνητικό έργο συμμετέχουν εταίροι από 5 χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Ελλάδα, 
Ιταλία και Ρουμανία. Όλοι οι εταίροι έχουν και στο παρελθόν συμμετάσχει σε 
αντίστοιχα εκπαιδευτικά ρογράμματα και δραστηριότητες και προέρχονται από 
διαφορετικούς τομείς: αρχιτεκτονική, αστικός σχεδιασμός, κοινωνιολογία. 
Εργάζονται δε για το δημόσιο ή και τον ιδιωτικό τομέα - σε πανεπιστήμια και 
ερευνητικά κέντρα, σε 
ε
 
Αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά το σχεδιασμό προσβάσιμων πόλεων 
για όλους, διαρκεί δύο χρόνια. Είναι οργανωμένο σε φάσει  που αφορούν τόσο 
σε θεωρητική όσο και σε πρακτική κατεύθυνση. Το πρώτο μέρος είναι 
αφιερωμένο στην διακρατική σύγκριση των διαφόρων νόμων και κανονισμών και 
την ανάλυση των μέσων διδασκαλίας, το δεύτερο μέρος αφορά σε τεχνικές 
λύσεις και παραδειγματικές (καλές και κακές) πρακτικές. Το δε τρίτο μέρος 
επικεντρώνεται στην οργάνωση της τεχνογνωσίας, που έχει ήδη αποκτηθεί στο 
παρελθόν, για τη δημιο
μ
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 
 

              ARVHA 
Συντονιστής του έργου: ARVHA – Γαλλία 
 
H ARVHA (Association pour la Recherche sur la Ville et  l’Habitat) είναι ένας μη-
κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1993 από αρχιτέκτονες και πολεοδόμους 
που ειδικεύεται στην ανάπλαση περιοχών κατοικίας και παλιών συνοικιών στο κέντρο 
της πόλης. Έχει θέσει δε ως στόχους την προώθηση των: 
 
• Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των ανακαινίσεων, αναπλάσεων και  
   αποκαταστάσεων περιοχών κατοικίας και αστικών κέντρων, 
• Κατάρτιση εταίρων και εξειδίκευση εργαζομένων στις κατασκευές, στους τομείς  
  που είναι σχετικοί με τους προαναφερθέντες στόχους, 
• Διεθνείς δραστηριότητες, κυρίως σε ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της  
  Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία. 
 
         
 
 
 
Εταίρος του έργου: BBM Grup, Ρουμανία 
 
Το αρχιτεκτονικό γραφείο B.B.M. GRUP αναλαμβάνει τις εργασίες στους ακόλουθους 
τομείς: 
 
 • Έργα, Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και Εσωτερικών χώρων 
 • Έργα, Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
 • Αποκαταστάσεις διατηρητέων και ιστορικών κτηρίων 
 • Έρευνα στους τομείς της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, καθώς και στην ιστορία 
    και τη θεωρία αυτών των θεματικών.  
 

Εταίρος του έργου: DIPSA, Ιταλία 

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικών Μελετών και Σχεδιασμού (DIPSA) συστάθηκε για να 
προωθήσει και να συντονίσει τις δραστηριότητες της επιστημονικής έρευνας και να 
παράσχει εκπαιδευτική στήριξη στον τομέα της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος. 
Οι ερευνητικές δραστηριότητες οργανώνονται σε έξι μαθήματα: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, 
Αποκατάσταση, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Τεχνολογία Κτιρίων, Έρευνα και 
Αναπαράσταση και Φυσικό Περιβάλλον, - υποστηρίζονται από διάφορα εργαστήρια, 
όπως αυτό του εργαστηρίου κατασκευής υλικών και εξαρτημάτων. Το τμήμα προάγει 
την έρευνα και παρέχει συμβουλές σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, την αστική κινητικότητα, το φωτισμό και την ακουστική. 
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Εταίρος του έργου: Centre for Accessible Environments (CAE), Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Το Κέντρο για Προσβάσιμα Περιβάλλοντα (CAE) αναγνωρίζεται ότι είναι ο κύριος φορέας 
του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις πρακτικές του ολιστικού σχεδιασμού (inclusion 
by design) - του σχεδιασμού για όλους. Ιδρύθηκε το 1969 και το 1976 καταχωρήθηκε 
ως φιλανθρωπικός οργανισμός. Μέχρι σήμερα το CAE έχει ως αποστολή την μετάδοση 
των ευρύτατων γνώσεων και των εμπειριών που διαθέτει. Οι δε υπηρεσίες του 
περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και μέσω 
γραμμών βοηθείας, δημοσιεύσεων, εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών. Το CAE 
αφαιρώντας τα σωματικά, αισθητηριακά και πνευματικά εμπόδια, υιοθετεί μια 
προσέγγιση για όλους του χρήστες και προσφέρει καινοτόμα, ευέλικτα και 
ολοκληρωμένα περιβάλλοντα που εξυπηρετούν τελικά όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. 
 

  

 

Εταίρος του έργου: Σωτήρης Ν. Παπαδόπουλος (Ομάδα 80), Ελλάδα  
Το μικρής κλίμακας αρχιτεκτονικό γραφείο δραστηριοποιείται από το 1975 σε όλο το 
φάσμα του σχεδιασμού, έρευνας και παροχής συμβουλών στον Αρχιτεκτονικό, 
Πολεοδομικό και Χωροταξικό Σχεδιασμό. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς εθνικούς 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει κερδίσει δεκαπέντε βραβεία - τα περισσότερα 
από τα βραβευμένα του έργα έχουν πραγματοποιηθεί. Μαζί με τα έργα, σχεδιασμού 
δημόσιου ενδιαφέροντος και έρευνας, το γραφείο έχει πραγματοποιήσει επίσης ένα ευρύ 
φάσμα έργων στον ιδιωτικό τομέα. 
Από το 2000 ο Σωτήρης Ν. Παπαδόπουλος έχει συμμετάσχει, σε συνεργασία με την 
ARVHA, σε διάφορα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα, με πιο πρόσφατο το έργο: 
«Σχεδιασμός για Όλους, από το σχολείο στην πράξη", (www.dfa-archi-urban.org), το 
οποίο και συνδέεται άμεσα με αυτό το πρόγραμμα. 
 
 
 

http://www.dfa-archi-urban.org/
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