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PERAΑΡΕΠ

Αποκλειστικός Δωρητής:Ενα πρόγραμμα του: Φορείς υλοποίησης:

SNF logoS & APPLICATIONS

Clear space: The minimum clear space around the SNF logo is the height of the rectangular SNF initials frame.
Do not place graphics or typography in that clear space area.

SNF logo integrity: Do not alter the signature in any way, including changing the typeface or colors.
No part of the logo is to be used by itself. Do not add effects, including a drop shadow, bevel, or glow.
The space and proportions of and between the elements should not be altered.

Primary SNF logo color configurations:

PMS Cool Gray 11
Process: M2, K68

PMS 301C
Process: C100, M60, K10

PMS 299C
Process: C85, M19

one color options: according to background the SNF logo can also be applied in the following one color configurations:
Pantone 301C, Pantone 299C, Pantone Cool Gray 11, Black or White



TO ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ Β’ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

“ΕΧΩ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΠΟΛΎ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΕΝΩ ΟΛΟΙ ΖΟΎΜΕ 
ΕΔΩ ΚΟΝΤΑ, ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΩΣ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ  
ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΣΎΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΣΑΙ ΜΑΖΙ 
ΤΟΎ”

Το Δωμάτιο της Β’ Δημοτικής Κοινότητας.

Σταματία, 61, Οικιακά.

TO ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ Γ’ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

TO ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ Δ’ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
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Το Δωμάτιο της Γ’ Δημοτικής Κοινότητας. Το Δωμάτιο της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας.

“ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΚΗΣ 
ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΟΎ ΜΕ ΒΟΗΘΑΕΙ ΝΑ 
ΦΤΙΑΧΝΩ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΎ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΎ ΣΤΗΝ ΟΎΣΙΑ.”
Θεοδώρα, 38, βοηθός φαρμακοποιού.

“ΑΎΤΟ ΠΟΎ ΜΟΎ ΑΡΕΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΣΕ ΑΎΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΟΣΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ. ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ 
ΠΟΎ ΜΑΘΑΙΝΟΎΜΕ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ, 
ΚΙ ΕΠΕΙΤΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΑΣ, 
ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΔΕΙΞΟΎΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 
ΣΕ ΑΛΛΟΎΣ.”
Ελίνα, 21, φοιτήτρια.
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Το Δωμάτιο της Γειτονιάς είναι ένα πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που 
υλοποιείται στις Β’, Γ’ και Δ’ Δημοτικές Κοινότητες από την Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρία ΠΕΡΑ με την υποστήριξη του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). To πρόγραμμα πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στo πλαίσιo της δωρεάς ύψους 10.000.000€ στον Δήμο 
Θεσσαλονίκης.

Τα “Δωμάτια” αποτελούν ένα δίκτυο χώρων κοινότητας, διαθέτουν εξοπλισμό για 
κατασκευές, χώρους συνάθροισης και εργαστηρίων, και είναι ανοιχτοί σε όλους. 
Κεντρικούς άξονες του προγράμματος αποτελούν η προώθηση της ανταλλαγής γνωσης 
και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε κοινωνικό περιβάλλον μέσω πρακτικών DIY (do-it- your-
self, φτιάξ’το μόνος σου) και DIT (do-it-together, φτιάχνουμε μαζί).

Η διαμόρφωση των χώρων και του προγράμματος εργαστηρίων και δράσεων 
γίνεται συμμετοχικά σε συνεργασία με τις Κοινότητες του Δήμου και τους πολίτες 
που αποτελούν το κοινό των Δωματίων της Γειτονιάς. Η λειτουργία των Δωματίων 
προωθεί την εθελοντική προσφορά, την αυτο-οργάνωση, την συν-διαχείριση και 
τον ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς οι πολίτες μπορούν να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν εργαστήρια και δράσεις με κίνητρο ανταπόδοσης την ελεύθερη χρήση 
του χώρου, των εργαλείων και του εξοπλισμού, του δικτύου wifi, και την ελεύθερη 
συμμετοχή σε άλλα εργαστήρια.
 
Το Δωμάτιο φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ζωτικό χώρο ενδυνάμωσης για την γειτονιά 
και τη βάση για την κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της. 
Κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι να φέρει πιο κοντά τους κατοίκους της κάθε 
Κοινότητας ενισχύοντας την δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και εν τέλει να συσφίξει 
τους δεσμούς της κοινωνίας των πολιτών. 

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ



Τα τρία Δωμάτια άνοιξαν διαδοχικά για το κοινό με 
πρώτο το Δωμάτιο της Γ’ Δημ. Κοινότητας στην Άνω 
Πόλη (Απρίλιος, 2018), και στη συνέχεια ακολούθησαν τα 
αυτά της Δ’ Δημ. Κοινότητας στην Κάτω Τούμπα (Μάιος, 
2018) και της Β’ Δημ. Κοινότητας στην Ξηροκρήνη 
(Ιούνιος, 2018). Τα τρία Δωμάτια στεγάζονται σε 
Δημοτικούς χώρους οι οποίοι ήταν προηγουμένως 
αναξιοποίητοι και αναδιαμορφώθηκαν κατάλληλα από 

Το Δωμάτιο της B’ Δημοτικής 
Κοινότητας στην Ξηροκρήνη στεγάζεται 
σε ισόγειο γωνιακό κατάστημα των 
– εμβληματικών για τη περιοχή - 
Δωδεκαόροφων πολυκατοικιών της οδού 
Λαγκαδά 57, στο συγκρότημα εργατικών 
κατοικιών «Πύλη Αξιού».



Το Δωμάτιο της Γ’ Δημοτικής 
Κοινότητας στην Άνω Πόλη φιλοξενείται 
στο ισόγειο του αρχοντικού κτιρίου της 
οδού Θεοφίλου 25, όπου στεγάζονται και τα 
γραφεία της Γ’ Δημοτικής Κοινότητας και το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. 



Το Δωμάτιο της Δ’ Δημοτικής 
Κοινότητας στην Κάτω Τούμπα βρίσκεται 
στην βορειοανατολική πτέρυγα του 
μεταοθωμανικού συγκροτήματος των 
«Παλαιών Δημοτικών Στάβλων Παπάφη» 
στην οδό Μυκόνου 2.



Το συγκεκριμένο συγκρότημα περιλαμβάνει 
περίπου 750 τ.μ. προαύλιου χώρου, του 
οποίου έγινε μερική αναδιαμόρφωση στο 
πλαίσιο του προγράμματος έτσι ώστε να 
ανοίξει στην γειτονιά και να φιλοξενήσει 
πληθώρα υπαίθριων δράσεων.
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Ξύλινα υπερυψωμένα 
παρτέρια φύτευσης

Ξύλινοι πάγκοι

Πανί για προβολές

Ψησταριές

Τραπέζια & καρέκλες

Φωτισμός

Μπάρες στάθμευσης 
ποδηλάτων



Τα Δωμάτια ως Δημοτικοί χώροι κοινότητας είναι ανοιχτοί σε όλους τους πολίτες 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνικότητας, θρησκεύματος και κοινωνικής ομάδας. 
Επιπλέον, οι χώροι είναι ανοιχτοί σε επαγγελματίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
συλλόγους, ακαδημαϊκές ομάδες, άτυπες ή/και εθελοντικές ομάδες πολιτών και σε 
πολίτες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια συλλογική πρωτοβουλία.

Τα Δωμάτια της Γειτονιάς, πέρα από τον φυσικό χώρο 
συνάντησης της κοινωνίας των πολιτών, προσφέρουν: 

• Ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της 
ελεύθερης πρόσβασης σε εργαστήρια κατασκευής και 
δημιουργίας χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων.

• Εξέλιξη και βελτίωση δεξιοτήτων μέσω της ελεύθερης 
χρήσης των υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού των 
χώρων.

• Δικτύωση και προώθηση νέων επαγγελματιών μέσω της 
ανάδειξης του έργου τους και πρόσβαση σε εν δυνάμει 
υποστηρικτές και πελατειακό κοινό.

• Ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση μέσω της ανταλλαγής 
γνώσης, της συνεργασίας και συμμετοχής σε εκδηλώσεις 
αναψυχής.

• Διασύνδεση μεταξύ πολιτών και ομάδων της πόλης με 
άλλες ομάδες  για πιθανές συνέργειες.

• Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ των Δημοτικών 
Κοινοτήτων και των ενεργών πολιτών.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ IΔΕΕΣ

+ + +
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΎΠΟΔΟΜΕΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ
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654
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ + ΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

3,015 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Το ηλικιακό κοινό των Δωματίων της Γειτονιάς
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

230

750

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

+
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 
ANOIXTOY ΧΩΡΟΥ

Τα Δωμάτια της Γειτονιάς στεγάζονται 
σε κατάλληλους, προηγουμένως 
αναξιοποίητους,  δημοτικούς χώρους, 
με σκοπό να αυξηθεί η πρόσβαση σε 
ανοιχτούς, πολυ-λειτουργικούς χώρους 
κοινότητας σε περισσότερους πολίτες.
 
Το πρόγραμμα και η λειτουργία του 
κάθε Δωματίου διαμορφώνεται έτσι 
ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
κατοίκων της εκάστοτε Κοινότητας.

Τα Δωμάτια, ανάλογα με τις 
δυνατότητες του κάθε χώρου, 
έχουν όλα ή τα περισσότερα από τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά:

• Προσβάσιμοι και ισόγειοι χώροι με 
πρόσβαση σε εξωτερικό χώρο. 

• Λιτός σχεδιασμός έτσι ώστε ο χώρος 
να είναι οικείος και φιλόξενος.

• Χώρο ομαδικών εργαστηρίων, 
τραπέζια ατομικής εργασίας, 
κοινόχρηστη κουζίνα με 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, 
τουαλέτες (κατάλληλες και για 
ΑΜΕΑ), χώρο καθιστικού & παιδική 
γωνιά, και γενικό αποθηκευτικό 
χώρο υλικών.
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Στα Δωμάτια της Γειτονιάς υπάρχει 
εξοπλισμός, εργαλεία και υλικά για τη 
διεξαγωγή ανοιχτών εργαστηρίων και 
δράσεων. 
Ο εξοπλισμός εμπλουτίζεται διαρκώς 
έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα 
ενδιαφέροντα ευρύτερου κοινού. 

Οι κεντρικοί θεματικοί άξονες 
είναι:

Μεταποίηση & Επανάχρηση: 
εργαστήρια που εστιάζουν στην 
δημιουργική ανακύκλωση και την 
επανάχρηση υλικών (ξύλο, γυαλί, 
πλαστικό, ύφασμα, χαρτί, κ.α.) για τη 
κατασκευή χρηστικών αντικειμένων 
μέσω διαφόρων τεχνικών. 

Επιστήμη & Νέες τεχνολογίες: 
εργαστήρια που προωθούν την 
ένταξη νέων τεχνολογιών στην 
καθημερινότητα ευρύτερου κοινού 
μέσα από πρακτικές εφαρμογές.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση & 
Πράσινες πρακτικές: 
εργαστήρια και δράσεις που ενισχύουν 
την περιβαλλοντική συνείδηση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσα 
από πρακτικές εφαρμογές και δράσεις 
ενημέρωσης.

78% ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ
ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ.ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ + ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 

Για να ενισχυθεί η ενεργή συμμετοχή 
των πολιτών, το Δωμάτιο της Γειτονιάς  
προωθεί την ανταποδοτικότητα και 
τη μετάδοσης γνώσης: μέλη του 
Δωματίου μπορούν να μοιραστούν 
γνώσεις και δεξιότητες με άλλους 
μέσω της διεξαγωγής εργαστηρίων 
της επιλογής τους. 

Αυτή η διαδικασία έχει πολλαπλά 
οφέλη: 

• Προσωπική ενδυνάμωση μέσα από 
την ανάληψη πρωτοβουλίας και 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας.

• Σύσφιξη των σχέσεων των μελών 
της κοινότητας.

• Καταπολέμιση της αποξένωσης 
μέσω της ενεργούς 
κοινωνικοποίησης.

• Ενίσχυση της διαγενεακής 
αλληλεπίδρασης.

ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ EXOYN 
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ.69%

“Στο Δωμάτιο της Γειτονιάς έρχομαι για 
την αλληλεπίδραση: για να μάθω καινούρια 
πράγματα και να δείξω σε αλλους. Έχουμε 
κερδίσει έναν χώρο για να συναντιόμαστε 
με αυτούς που ξέρουμε και να γνωρίζουμε 
καινούριους.”
‘Εφη, 58, συνταξιούχος.
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16 κάτοικοι έχουν υιοθετήσει από ένα 
παρτέρι του λαχανόκηπου του Δωματίου 
της Γειτονιάς στην Κάτω Τούμπα.

Το Δωμάτιο της Γειτονιάς δίνει έμφαση 
τόσο στην κοινωνική όσο και στη 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας είναι η παραγωγή με 
μικρότερη δαπάνη πρώτης ύλης. 
Γι’αυτό, η δημιουργική ανακυκλωση 
και η τοπική & οικιακή παραγωγή 
βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων.

H κοινωνική βιωσιμότητα επιτυγχάνεται 
μέσα από τη διατήρηση κοινωνικής 
συνοχής, η οποία αυξάνεται με την 
αλληλεπίδραση των πολιτών και 
την ενδυνάμωσή της κοινωνίας των 
πολιτών.

Στο Δωμάτιο της Γειτονιάς 
συγκεντρώνουμε: 

• Μαγειρικό λάδι για την παρασκευή 
φυσικού σαπουνιού χεριών.

• Σπόρους για τη δημιουργία 
οικολογικών “βομβών” (seed 
bombs).

• Οργανικά οικιακά απορρίμματα για 
την παραγωγή κομπόστ.

• Υφάσματα για μεταποίηση & χρήση 
στα εργαστήρια.

• Πλαστικά δοχεία και γυάλινες 
φυάλες για μεταποίηση & χρήση στα 
εργαστήρια.

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
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Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης μελών του Δωματίου της Γειτονιάς, 
Δεκέμβριος 2019.

Στο καθε Δωμάτιο το πρόγραμμα, 
οι δράσεις και ο ίδιος ο χώρος 
διαμορφώνεται με τρόπο ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα της εκάστοτε 
κοινότητας. 

Σε αυτή τη διαδικασία τα μέλη του 
Δωματίου παίζουν ενεργό ρόλο μέσω 
της ανάληψης πρωτοβουλίας και 
συμμετοχής. Ταυτόχρονα, η ομάδα 
της ΠΕΡΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και 
εφαρμόζει προτάσεις από τα μέλη του 
Δωματίου.

Η συλλογική διαμόρφωση, και κυρίως 
η λειτουργία των Δωματίων, θα 
συμβάλει σημαντικά στην εδραίωση 
των χώρων αυτών ως χώρων 
ενδυνάμωσης της κοινότητας και 
συνεργασίας.

Ο Κύκλος Ανατροφοδότησης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

88%

99%

95%

ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΖΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

95% ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑ 
ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΎΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΎΣ ΠΟΡΟΎΣ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΎ 
ΔΙΚΤΎΟΎ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ



Στο Δωμάτιο της Γειτονιάς πραγματοποιούνται δράσεις 
και εργαστήρια που προωθούν έναν πιο υγιεινό τρόπο 
ζωής των πολιτων όπως η παρασκευή φυσικών 
προϊόντων, η οικιακή καλλιέργεια ζαρζαβατικών, και 
παρουσιάσεις καλών πρακτικών.

Το Δωμάτιο της Γειτονιάς προωθεί την δια-βίου και 
την ενεργητική μάθηση (learning by doing) για όλες τις 
ηλικίες.Τα εργαστήρια και οι δράσεις που είναι ειδικά 
διαμορφωμένα για παιδιά εξασφαλίζουν ποιοτικό χρόνο 
μετά το σχολείο κατά τον οποίο έχουν τη δυνατότητα 
να πειραματιστούν και να θέσουν τις βάσεις για την 
ανάπτηξη νέων δεξιοτήτων με διασκεδαστικό τρόπο.

Στα Δωμάτια της Γειτονιάς απαγορεύονται οι διακρίσεις 
οποιουδήποτε είδους συμπεριλαμβανουμένων των 
διακρίσεων με βάση το φύλο, καθώς και τα σεξιστικά 
σχόλια. 

Η παρουσία των Δωματίων ως δίκτυο χώρων σε 
διάφορες γειτονιές αυξάνει τον αντίκτυπο του 
προγράμματος σε κλίμακα πόλης και αναβαθμίζει τη 
ποιότητα ζωής των κατοίκων στη κλίμακα της γειτονιάς 
παρέχοντάς τους ελεύθερη πρόσβαση σε έναν δημόσιο, 
ανοιχτό, δημιουργικό χώρο.

Τα Δωμάτια της Γειτονιάς αποτελούν χώρους 
ανοιχτούς και προσβάσιμους σε όλους ανεξαρτήτως 
εθνικότητας, φύλου, θρησκεύματος, κοινωνικής & 
οικονομικής κατηγορίας και φυσικής κατάστασης. Οι 
δράσεις και τα εργαστήρια στοχεύουν στην συνύπαρξη 
διαφοροποιημένου και διευρυμένου κοινού.

Η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή βρίσκονται στη 
καρδιά του προγράμματος του Δωματίου της Γειτονιάς 
προωθώντας την επανάχρηση και τη δημιουργική 
ανακύκλωση υλικών για την παραγωγή χρηστικών 
αντικειμένων, την οικιακή παραγωγή και παρασκευή 
προϊόντων, και τη στήριξη τοπικών επιχειρήσεων.

Το Δωμάτιο της Γειτονιάς αποτελεί προϊόν συνεργασίας 
ιδιωτικού και δημόσιου φορέα και απτό παράδειγμα 
ανάπτυξης συνεργιών μεταξύ, ομάδων, πολιτών, 
οργανισμών και επαγγελματιών.

ΤΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ
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ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ: 2020
Κατά τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας 
“το Δωμάτιο της Γειτονιάς” θα δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

• Διεύρυνση εργαστηρίων και 
δράσεων που προωθούν την 
ευαισθητοποίηση και ενισχύουν 
τη περιβαλλοντική συνείδηση των 
πολιτών σε συνεργασία με ομάδες, 
οργανισμούς και φορείς.

• Προώθηση του ψηφιακού 
γραμματισμού και της επιστήμης 
των πολιτών σε συνεργασία με 
την ακαδημαϊκή κοινότητα και 
επαγγελματίες.

• Ενθάρρυνση της ανάληψης 
πρωτοβουλίας μελών του 
Δωματίου και κατοίκων της 
Γειτονιάς και σχηματισμού ομάδων 
δράσης και διαβούλευσης. 

• Εντατικοποίηση της άμεσης 
συνεργασίας και επικοινωνίας 
με τις Δημοτικές Κοινότητες στις 
οποίες υλοποιείται το πρόγραμμα 
“το Δωμάτιο της Γειτονιάς”. 

“ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΕΛΠΙΖΩ ΕΚΤΟΣ 
ΑΠΟ ΦΙΛΙΚΕΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΎΞΩ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΎ ΔΩΜΑΤΙΟΎ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΎΛΙΑ 
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ”
Βασίλης, 40, προγραμματιστής Η/Υ
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Το Δωμάτιο της Γειτονιάς είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
του Δήμου Θεσσαλονίκης που υλοποιείται στις Β’, Γ’ 
και Δ’ Δημοτικές Κοινότητες. 

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ΠΕΡΑ. 
Αντικείμενο της ΠΕΡΑ αποτελεί η έρευνα, ο σχεδιασμός 
και η προώθηση δικτύων χώρων κοινότητας, με στόχο 
την βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την 
αναβάθμιση της ζωής στην πόλη.

To πρόγραμμα πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στo πλαίσιo της 
δωρεάς ύψους 10.000.000€ στον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

To Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) υποστηρίζει την ΠΕΡΑ ΑΜΚΕ στη 
διαχείριση της δωρεάς.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία & την υποστήριξη!

• E.ΔΙ.Φ.Ε.Τ. | Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής & 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ.

• Physics Partizani | Eθελοντική ομάδα από τη 
συνεργασία των τμημάτων Φυσικής και Παιδαγωγικού 
Α.Π.Θ.

• Περβολάρηδες Θεσσαλονίκης
• Sofar Sounds Thessaloniki
• Open House Thessaloniki
• Δ.Ο.Μ | Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης / Δομή 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
• Το «Φιλοξενείο Οικογενειών» στην Τούμπα | 

Συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης, & της ΑΡΣΙΣ.

Χορηγοί & υποστηρικτές:

Φωτογραφία:

• Σάκης Γιούμπασης
• Αρχείο της ΠΕΡΑ

• Θεοδώρα Μεσιμερλή
• Πρόδρομος Πογιατζίδης
• Μαγδαληνή Τογκούρη
• Γεωργία Καλπαζίδου
• Χρύσα Δοσίου
• Γεωργία Παπαστάθη
• Έφη Τσολακίδου
• Ευγενία Μιχαηλίδου 
• Μαρία Τσομπανίδου
• Τούλα Καρβουνιάρη
• Σταματία Βουδούρη
• Αλεξάνδρα Βλάχου
• Κυριακή Σαββίδου

• Ελίνα Ιωάννου
• Νίκη Νέστωρα-

Κηπουργιώτη
• Χρυσάνθη Παναρέτου
• Λουίζα Σωτηρίου
• Ελεάννα Μπάρμπα
• Μαρία Αράπη- Φράγκου 
• Άγαθα Μίγγου
• Ελένη Ασλανίδου 
• Άννη Χουδαλάκη
• Αγγελική Λύσσα
• Κυριάκος Κυριάκου

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΣΎΜΒΟΎΛΟΙ 

& ΣΎΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 

& ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΎΠΕΎΘΎΝΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΎ ΔΗΜΟΎ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
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PERAΑΡΕΠ

Αποκλειστικός Δωρητής:Ενα πρόγραμμα του: Φορείς υλοποίησης:

SNF logoS & APPLICATIONS

Clear space: The minimum clear space around the SNF logo is the height of the rectangular SNF initials frame.
Do not place graphics or typography in that clear space area.

SNF logo integrity: Do not alter the signature in any way, including changing the typeface or colors.
No part of the logo is to be used by itself. Do not add effects, including a drop shadow, bevel, or glow.
The space and proportions of and between the elements should not be altered.

Primary SNF logo color configurations:

PMS Cool Gray 11
Process: M2, K68

PMS 301C
Process: C100, M60, K10

PMS 299C
Process: C85, M19

one color options: according to background the SNF logo can also be applied in the following one color configurations:
Pantone 301C, Pantone 299C, Pantone Cool Gray 11, Black or White


