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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Σάββατο 14 Νοεμβρίοσ 2020 
 

116 αιτήσεις από όλο τον κόσμο στην πρώτη υάση τοσ Διεθνούς 
Αρτιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ανάπλαση τοσ Εκθεσιακού 

Κέντροσ Θεσσαλονίκης 
 

Ψήυος εμπιστοσύνης από την παγκόσμια αρτιτεκτονική κοινότητα 
 

Τεξάζηηα απνδνρή γλώξηζε από ηελ δηεζλή αξρηηεθηνληθή θνηλόηεηα ε 
πξνθήξπμε ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Δηαγσληζκνύ γηα ην Project ηεο αλάπιαζεο 
ηνπ Εθζεζηαθνύ θαη Σπλεδξηαθνύ Κέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 
 
Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ εβδνκάδσλ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Δηαγσληζκνύ, www.thessaloniki-confexpark.gr, ελεγξάθεζαλ πάλσ από 300 
ελδηαθεξόκελνη από όιν ηνλ θόζκν.  
 
Η πξώηε θάζε ηνπ Δηαγσληζκνύ, ε νπνία αθνξά ζηελ ππνβνιή αηηήζεσλ 
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, νινθιεξώζεθε επηηπρώο ρζεο θαη θαηαγξάθηεθε 
κεγάιν δηεζλέο ελδηαθέξνλ.  
 
Εηδηθόηεξα, ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 116 αηηήζεηο από κεκνλσκέλα 
αξρηηεθηνληθά γξαθεία ή νκάδεο γξαθείσλ/αξρηηεθηόλσλ. Είλαη δε 
εληππσζηαθό όηη νη αηηήζεηο απηέο πξνέξρνληαη από αξρηηεθηνληθά γξαθεία ή 
νκάδεο γξαθείσλ/αξρηηεθηόλσλ, πνπ εδξεύνπλ ζε 33 ρώξεο θαη αλήθνπλ θαη 
ζηηο 5 επείξνπο. Μάιηζηα, ηζρπξό ελδηαθέξνλ εθδειώζεθε θαη από ειιεληθά 
αξρηηεθηνληθά γξαθεία.  
 
Όπσο πξνβιέπεηαη από ηελ δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηνπ Δηαγσληζκνύ, κέρξη 
ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2020 ζα γίλεη πξνεπηινγή 15 νκάδσλ 
γξαθείσλ/αξρηηεθηόλσλ, νη νπνίεο ζα ππνβάιινπλ ηηο ζρεδηαζηηθέο πξνηάζεηο 
ηνπο κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 2021. 
 
Ο Δηεζλήο Αξρηηεθηνληθόο Δηαγσληζκόο έρεη πξνθεξπρζεί ζύκθσλα κε ηηο 
αξρέο γηα αξρηηεθηνληθνύο δηαγσληζκνύο ηεο UNESCΟ θαη νη Καλνληζκνί ηνπ 
έρνπλ εγθξηζεί από ηε Δηεζλή Έλσζε Αξρηηεθηόλσλ (UIA).  
 

https://thessaloniki-confexpark.gr/
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Σηόρνο είλαη ν ζρεδηαζκόο ελόο θηιηθνύ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 
ππεξζύγρξνλνπ, εκβιεκαηηθνύ, Εθζεζηαθνύ θαη Σπλεδξηαθνύ Κέληξνπ κε ηα 
πςειόηεξα πξόηππα, θαζώο θαη ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ, ζε ζπλδπαζκό κε έλα αζηηθό πάξθν πξαζίλνπ γηα ρξήζε 
από ηνπο πνιίηεο. 
 
Τν έξγν πεξηιακβάλεη θαη ηε δεκηνπξγία ελόο αλνηρηνύ ρώξνπ πξάζηλνπ 60 
πεξίπνπ ζηξεκκάησλ γηα ρξήζε από ηελ πόιε, θαηάιιεινπ γηα αλαςπρή θαη 
ππαίζξηεο πνιηηηζηηθέο θαη εθζεζηαθέο ρξήζεηο. 
 
Η επηινγή ηνπ πξώηνπ βξαβείνπ από ηελ Δηεζλή Κξηηηθή Επηηξνπή ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2021. 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΕΘ-Helexpo, θ. Τάζνο Τδήθαο, δήισζε όηη “ε πνιύ κεγάιε 
ζπκκεηνρή αξρηηεθηνληθώλ γξαθείσλ από όιν ηνλ θόζκν ζηελ πξώηε θάζε 
ηνπ Δηαγσληζκνύ απνηειεί ςήθν εκπηζηνζύλεο ζην έξγν ηεο αλάπιαζεο ηνπ 
Εθζεζηαθνύ θαη Σπλεδξηαθνύ Κέληξνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Η δεκηνπξγία ελόο 
λένπ ηνπόζεκνπ ζε βηνθιηκαηηθή θαηεύζπλζε γηα κία ζύγρξνλε πόιε, ζα 
βνεζήζεη ηελ Θεζζαινλίθε λα γίλεη έλα ζεκαληηθό Εθζεζηαθό Κέληξν ηεο 
Ννηηναλαηνιηθήο Επξώπεο θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ πνιηηώλ 
ηεο”. 
 

Με ηην παράκληζη να μεηαδοθεί, να αναρηηθεί ή να δημοζιευθεί. 


