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Σεμινάριο με θέμα 

“ΘΕΣΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ στον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ και την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ” 
Τετάρτη 31.5.17 και Τετάρτη 7.6.17, ώρα 17.00-20.00  

στα γραφεία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
 Τριπόδων 28, Πλάκα  

 
1. Που αποσκοπεί 

Στην ευαισθητοποίηση για την σημασία του αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου στα αστικά κέντρα, την 
υπόδειξη των δυνατοτήτων πολιτικής ήπιων παρεμβάσεων/αναπλάσεων επικεντρωμένων στην 
λειτουργική αναβάθμιση με διαχειριστικά μέτρα και όχι στην κατασκευή έργων, την ανταλλαγή απόψεων 
πάνω στις θεσμικές δυνατότητες παρέμβασης, την ανάδειξη των προβλημάτων και την διατύπωση 
προτάσεων (σε μελλοντικό στάδιο εν όψει της αλλαγής του Καλλικράτη).   
 

2. Που  απευθύνεται  
• Σε στελέχη Δήμων και Περιφερειών που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με τη χρήση και ρύθμιση του 

δημόσιου χώρου όπως στελέχη των Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Ανάπτυξης, 
Εμπορίου. Πολεοδομιών κλπ. 

• Σε κρατικούς δημόσιους υπαλλήλους με ανάλογη ενασχόληση.  
• Σε αιρετούς κυρίως των Δημοτικών Κοινοτήτων αλλά όχι μόνο. 
• Σε φοιτητές ή νέους επαγγελματίες (διαφόρων κλάδων πχ πολεοδομίας, αρχιτεκτονικής, γεωπονικής) 
• Σε πολίτες  που ενεργοποιούνται στα κοινά όπως μέλη Συλλόγων, δημοτικών επιτροπών κλπ. 

 
3. Περιεχόμενο  

 

Α. Η πολεοδομική προσέγγιση (σε εισαγωγικό επίπεδο)  
• Η σημασία του αναβαθμισμένου δημόσιου χώρου στο πλαίσιο των σύγχρονων πολεοδομικών 

πολιτικών και της “συμπαγούς πόλης”, και η αναπτυξιακή του διάσταση σε συνδυασμό με τις πολιτικές 
ενίσχυσης του αστικού τουρισμού.     

• Η πολιτική αναπλάσεων, ως βασικό εργαλείο διεύρυνσης και αναβάθμισης του δημόσιου χώρου. Η 
κατευθυντήρια πολιτική του ΡΣΑ  για τις αναπλάσεις και οι θεσμικές δυνατότητες.  

• Η πολιτική συνδυασμένου σχεδιασμού κυκλοφορίας/στάθμευσης, χρήσεων γης και πλέγματος 
πρασίνου, και τα Σχέδια Διαχείρισης του Δημόσιου Χώρου σε συνδυασμό με τα Σχέδια Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας.  

• Η σημασία του αστικού και μητροπολιτικού πρασίνου και οι δυνατότητες θεσμικής τους ρύθμισης. Τα 
αναψυκτήρια σε δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο.  

• Πολεοδομικά εργαλεία για την διεύρυνση του δημόσιου/κοινόχρηστου χώρου. 
• Η ανάγκη συνδυασμού της παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων από τους Δήμους, με την πολεοδομική 

στοχοθεσία.  
 
Β. Η συνήθης προσέγγιση της Αυτοδιοίκησης  για την παραχώρηση του δημόσιου χώρου  

• Το θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, πρόσφατες 
εξελίξεις.   

• Οι κανονιστικές πράξεις των Δήμων, ο ρόλος τους οι θεσμικές δυνατότητες που δεν αξιοποιούνται 
επαρκώς αλλά και τα όριά τους (ακυρώσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Προσπάθειες 
υποστήριξης θετικών πρωτοβουλιών των ΟΤΑ.  

• Συμπεράσματα και προτάσεις από τις ανεξάρτητες αρχές (Συνήγορος του Πολίτη). 
• Παραδείγματα παρεμβάσεων από την κοινωνία των πολιτών. 



 
 
 
 
 
 

Τριπόδων 28, 10558 Αθήνα, ∙ Τηλ: + 30 210 3225 245, + 30 210 3226 693, Fax +30 210 3225 240 e‐mail: elet@ellinikietairia.gr,  www.ellet.gr 
 Μέλος/Member:  International  Union  for  Conservation  of  Nature  and  Natural  Resource  (IUCN),  Europa  Nostra/IBI,  European 
Environment Bureau (EEB), Mediterranean Information Office for the Environment, Culture and Sustainable Development (MIO‐ECSDE) 

 
4. Πρόγραμμα   

1η ημέρα. Τετάρτη 31.5.17-Γενικά θέματα   
 

Χαιρετισμός: Λυδία Καρρά, Πρόεδρος ΕΛΛΕΤ  
 
Προεδρείο: Γιάννης Πολύζος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ  (Συντονιστής) 

       Κων/νος Σερράος, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΘΕΠ /ΕΛΛΕΤ (Εισαγωγή) 
 
17.00-
17.30 

Μάρω Ευαγγελίδου  
Πολεοδόμος-Χωροτάκτης,  
διδάσκουσα στο ΕΚΔΔ, μέλος 
Συμβουλίου Θεσμικού 
Πλαισίου/ΕΛΛΕΤ 

Η αρχή της συμπαγούς πόλης και γιατί  σχετίζεται με την 
αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.  Νέες τάσεις στην πολιτική 
αναπλάσεων, προβλέψεις και κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ/14 

17.30-
18.15 Συζήτηση - διάλογος - Διάλειμμα (η συζήτηση θα γίνεται και κατά την διάρκεια της 

παρουσίασης) 
18.15-
18.30 

Λαγουδάκη Τασία  
Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Δ/νων 
Σύμβουλος Citiplan, Σύμβουλος 
ΚΕΔΕ 

Τεχνική και θεσμική υποστήριξη των Δήμων για την διαχείριση 
του δημόσιου χώρου 

18.30-
18.35  Μιχάλης Χρηστάκης  

Πρόεδρος της Ένωσης  Γεν. 
Γραμματέων Δήμων  “Κλεισθένης” 

Ο ρόλος των Δήμων και η σημασία της εσωτερικής τους 
οργάνωσης στην διαχείριση του δημόσιου χώρου 

18.35 -
18.50  

Νέλλη Παπαχελά  
Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Εμπορίου 
και Κοινόχρηστων Χώρων  

Παρουσίαση της πολιτικής του Δήμου Αθηναίων 

18.50-
19.05 Παναγιώτης Κρανιδιώτης 

Σύμβουλος Πληροφορικής 
Καινοτόμες δυνατότητες και καλές πρακτικές για την 
μηχανοργάνωση της πληροφορίας στην διαχείριση του 
δημόσιου χώρου 

19.05-
19.20 Σωτηρόπουλος Βασιλης Νομικός, 

Περιφερειακός Συνήγορος Αττικής  
Παρουσίαση των εκθέσεων και υποδείξεων εκ μέρους της 
ανεξάρτητης αρχής, σε θέματα σχετικά με την διαχείριση των 
κοινόχρηστων χώρων 

19.20-
20.00  Διάλογος – Συζήτηση 
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2η Ημέρα Τετάρτη 7.6.17-Ειδικά θέματα και παραδείγματα  
 
Προεδρείο: Γιάννης Μιχαήλ, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Αντιπρόεδρος ΕΛΛΕΤ (Συντονιστής) 

       Κων/νος Σερράος, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρόεδρος ΣΘΕΠ/ΕΛΛΕΤ (Εισαγωγή) 
  

17.00-
17.30  

Μάρω Ευαγγελίδου 
Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, διδάσκουσα 
στο ΕΚΔΔ 

Πολεοδομικά εργαλεία πολιτικής γης για την διεύρυνση και 
κατοχύρωση των κοινόχρηστων χώρων. Ζητήματα 
εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων 

17.30-
18.00  Συζήτηση Διάλογος (η συζήτηση θα γίνεται και κατά την διάρκεια της 

παρουσίασης) 
18.00-
18.15  

Νίκος Δασκαλάκης, 
Δικηγόρος διαπιστευμένος 
διαμεσολαβητής. Μέλος του Δικτύου 
Οργανώσεων και Πολιτών  για το Ιστορικό 
Κέντρο 

 
Δικαίωμα στον δημόσιο χώρο: το πλαίσιο και η 
πραγματικότητα 

18.15-
18.30  Διάλειμμα 

18.30 -
18.45 

Γερολυμάτος Κωνσταντίνος 
Μεταλλειολόγος Μηχ., Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χαλανδρίου 

Η Κανονιστική Πράξη του Δήμου Χαλανδρίου για  τον 
περιορισμό της ανάπτυξης ΚΥΕ. Ένα καλό παράδειγμα 
συναντά προβλήματα στην κρίση νομιμότητας? 

18.45-
19.00 

Ηλιοπουλου  Μαρία 
Νομικός, Απόφοιτος ΕΚΔΔ, τ. στέλεχος 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

Συνοπτική παρουσίαση συμπερασμάτων από τους 
ελέγχους νομιμότητας των πράξεων των Δήμων 

19.00-
19.15 

Βλάχου Κατερίνα, 
Ζωή Καραμήτρου 
Ειδικές Επιστήμονες του 
Συνηγόρου του Πολίτη 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης του Δημόσιου Χώρου. Η 
εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη 

19.15-
19.30 Παρεμβάσεις  παραδείγματα: 

1. Κατερίνα Αποστόλου Αρχιτέκτων, 
Μέλος επιτροπής Πρωτοβουλίας Πλάκας 
 
2. Χριστίνα Μελά Πρόεδρος της 2ης 
Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων 
 
3. Μάνος Αδαμάκης 
Κάτοικος Παγκρατίου 

 
1. Παρουσίαση παραδείγματος κατάληψης Κ.Χ. και 
ηχορύπανσης με θετική κατάληξη μετά από επιμονή 
ομάδας πολιτών κατοίκων 
 
2. Αδειοδότηση ΚΥΕ επί Κοινοχρήστου Χώρου. Μια 
δημιουργική συνεργασία της Δ.Κ με τοπικό σύλλογο χωρίς 
αποτέλεσμα  
 
3. Παρουσίαση συγκεκριμένης εμπειρίας πολιτών. Οι 
δυσκολίες εφαρμογής των Αποφάσεων του Δήμου 

19.30- 
20.00  Συζήτηση-Διάλογος- Συμπεράσματα (Κων/νος 

Σερράος) 
 


