
Σκέψεις για μια Κοιν.Σ.Επ 

Αγραφιώτης Κωστής  
Ζούμπου Τίνα 

Κωνσταντινίδη Αγγελική  
Οικονομίδης Κώστας  

 

Ομάδα Εργασίας:  
 

στο 



• Στο λεκανοπέδιο Αττικής αντιστοιχούν 3 τ.μ. κοινόχρηστων χώρων ανά κάτοικο 
όταν από τη διεθνή εμπειρία απαιτούνται 15-20 τ.μ. καλά κατανεμημένου 
χώρου πρασίνου. Αντίστοιχα για αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτούνται 5 τ.μ. 
ανά κάτοικο ενώ στις ελληνικές πόλεις το υλοποιημένο πρότυπο δεν ξεπερνά το 
1 τ.μ. / κάτοικο. 
 

• Περιοχές του ιστορικού και ευρύτερου κέντρου έχουν απαξιωθεί και 
υποβαθμιστεί. Η ερήμωση και η εγκατάλειψη έχουν σημαντικό αντίχτυπο στη 
κοινωνική και οικονομική λειτουργία της πόλης 

Η ανάγκη 

στο 



Ακάλυπτοι – Όψεις – Δώματα 

Όραμα 
 

Ενεργοποίηση του υποβαθμισμένου κοινόχρηστου χώρου με «Γέμισμα του κενού» μεταξύ 
άμεσα δημόσιου χώρου για τον οποίο οι Δήμοι αδιαφορούν και υποβαθμισμένων 

τμημάτων της ιδιωτικής περιουσίας που είναι μέρος του περιβάλλοντος.  
 

Όφελος 
 

• Αναβάθμιση οικιστικού περιβάλλοντος 
• Επιστροφή κατοίκων – επιχειρήσεων στο κέντρο 
• Περιβαλλοντική – ενεργειακή αναβάθμιση  
• βελτίωση μικροκλίματος 
• Μείωση παραβατικότητας περιοχών 
• Βελτίωση ψυχολογίας κατοίκων  
• Αύξηση αγοραστικής αξίας ακινήτων 
• Απασχόληση ανέργων περιοχής 

Στόχος 
 

Να «φωτιστούν» ένα ένα τα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης με 
δυνατότητα επέκτασης σε κάθε οικιστικό υποσύνολο στο 



στο 

Ο ακάλυπτος θα είναι  
πλέον χώρος: 
 

• Συνάντησης 

• Παιχνιδιού για τα παιδιά 

• Βλάστησης  

• Αναψυχής  

• Καταφύγιο 

• Άθλησης 

Χρήσεις 



Εύρεση οικοδομικού Τετραγώνου-Πιλότου 

Σχέδιο ανάπτυξης 

Η επιτυχημένη πρώτη προσπάθεια να αποτελέσει το έναυσμα για την 
ανάθεση και άλλων τετραγώνων στην Κοιν.Σ.Επ. 

στο 



Πορεία εργασιών  

στο Οικοδομικό Τετράγωνο 

• ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΦΡΑΧΤΩΝ-ΤΟΙΧΩΝ 
• ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΑΠΟ ΜΠΑΖΑ 
• ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΠΡΟΤΑΣΗ 
• ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
 - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
 - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
 - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 - ΦΥΤΕΥΣΗ 
 - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 - ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   
   (ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΠΕΡΚΟΛΕΣ, ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ)  

ΑΚΑΛΥΠΤΟΙ 

στο 



-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
-ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ 
-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ 
-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΑΙΩΝ 
-ΦΥΤΕΥΣΗ 
-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
- ΥΔΡΟΡΟΕΣ  

- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
- ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 
- ΥΔΡΟΡΟΕΣ  

ΟΨΕΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 

ΔΩΜΑΤΑ 

στο 



Μηχανικοί 
Αρχιτέκτονες  

Πολιτικοί 
Μηχανολόγοι  
Τοπογράφοι 

Περιβάλλοντος 
 
 

Καλλιτέχνες 
Ζωγράφοι  

Γλύπτες 
Graffiti Artists 

 

Εθελοντές 

Τεχνίτες   
Ανειδίκευτοι 

Εξειδικευμένοι:  
Υδραυλικοί 

Ηλεκτρολόγοι 
Κηπουροί 

 

Σύμβουλοι 
Δικηγόρος  
Λογιστής  
Μεσίτης 

Γεωπόνος 
 

 Εργατικό Δυναμικό 

στο 



 
 
 

Πηγές επιδοτήσεων και εσόδων 

Δωρεές ιδιωτών και εταιριών που θα διαφημίζονται 

Δήμοι 

ΕΣΠΑ  

JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 

Δημοτικά τέλη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 

Ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας  
 
Δήμος 
Ένοικοι – Ιδιοκτήτες 
Καταστηματάρχες 
Σύλλογοι περιοχών 
Τοπική κοινωνία 
  

 Υποστήριξη 

στο 



Ευχαριστούμε ! ! ! 

στο 


