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Συνοπτική περιγραφή:  

 

Στο πλαίσιο της παρούσας πράξης της αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη του επιστημονικού – 

πολιτιστικού – περιβαλλοντικού πάρκου του Α.Π.Θ., θα υλοποιηθούν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του 

αστικού μικροκλίματος με τη δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής, καθώς και η ανάπτυξη δικτύου 

μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός του πάρκου. 

Η περιοχή επέμβασης συνολικής έκτασης περίπου 50 στρεμμάτων χωροθετείται στην καρδιά της 

Πανεπιστημιούπολης του ΑΠΘ, σε επαφή με τις κεντρικές λειτουργίες του Πανεπιστημίου, όπως το Κτίριο Διοίκησης, 

την Κεντρική Βιβλιοθήκη, το Μετεωροσκοπείο, το Αστεροσκοπείο, το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, καθώς και με σημαντικό 

αριθμό των Σχολών του. Γειτνιάζει με τον χώρο της Δ.Ε.Θ. και το Τελλόγλειο Ίδρυμα, ενώ βρίσκεται σε ελάχιστη 

απόσταση από το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί δηλαδή έναν αξιόλογο ανοικτό πράσινο χώρο 

έκτασης 50.000m2 με πολλές δυνατότητες, ο οποίος ωστόσο παραμένει ανενεργός σε μεγάλο τμήμα του κατά τη 

διάρκεια της ημέρας και του χρόνου. 

Συνολικά, στο χώρο μελέτης, εντείνεται η έννοια του ελεύθερου ανοικτού χώρου με μη δαπανηρές παρεμβάσεις και 

με νέες χαμηλές - κατά κύριο λόγο- φυτεύσεις που επιτρέπουν την απρόσκοπτη θέαση και εποπτεία του συνόλου 

του Πάρκου. Κύριο εργαλείο για τη λειτουργική χωροταξική οργάνωση της περιοχής είναι η δημιουργία δύο πράσινων 

διαδρομών πεζών / ποδηλάτων (άξονας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και Λεωφόρος Περίπατου-Promenade) καθώς 

και μιας εκτενούς διαδρομής 'αντοχής' που διασχίζει το Πάρκο και διέρχεται από όλες τις διαφορετικά διαμορφωμένες 

χρήσεις. 

Το προτεινόμενο Πάρκο διαρθρώνεται σε τρεις λειτουργικές ενότητες που θα φιλοξενούν πολιτιστικές, αθλητικές και 

εκπαιδευτικές / περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Η φύση μετατρέπεται στην ενιαία βάση που διατρέχει το σύνολο 

και δέχεται τις διαφορετικές λειτουργίες και τις διαφορετικές ιστορίες των ανθρώπων μέσα και έξω από την 

ακαδημαϊκή κοινότητα, κατά τη διάρκεια της ημέρας και των εποχών του έτους. 

Υποέργο 3: «Κατασκευή έργου» 

Έκταση 50 στρεμμάτων του πάρκου του Α.Π.Θ., στην οποία θα υλοποιηθούν : 

1. Εκπαιδευτικός κήπος νερού  
2. Εκπαιδευτικός κήπος ανέμου  
3. Εκπαιδευτικός κήπος φαρμακευτικών φυτών 
4. Χώροι καθιστικών για συγκέντρωση και αναψυχή 
5. Υπαίθριο θέατρο 
6. Δρόμος αντοχής 
7. Υπαίθριοι σταθμοί άσκησης 

8. Ποδηλατόδρομοι 

 

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης:  
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 860.000,00 €. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Ε.Π. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και αποτελεί το Υποέργο 3: «Κατασκευή έργου» της πράξης                  

MIS: 5001634, με  κωδικό ενάριθμου: 2017ΣΕ27510012. 


