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Σεμινάριο με θέμα 

“ΕΓΣΘΖΗΑ ΔΕΤΕΘΑΤΑ στον ΣΦΓΔΖΑΣΘΟ και την ΔΖΑΦΓΖΡΖΣΕ του ΔΕΘΟΣΖΟΥ 
ΦΩΡΟΥ” 

Τετάρτη 31.5.17 και Τετάρτη 7.6.17, ώρα 17.00-20.00  
στα γραφεία της ΓΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΤΑΙΡΓΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 

Τριπόδων 28, Πλάκα  
 

1. Που αποσκοπεί 

Σπην εραιοθηπομοίηοη για πην οημαοία πορ αναβαθμιομένορ δημόοιορ ξώνορ οπα αοπικά κένπνα, πην ρμόδειλη 

πτν δρναποπήπτν μοκιπικήξ ήμιτν μανεμβάοετν/αναμκάοετν εμικενπντμέντν οπην κειπορνγική αναβάθμιοη 

με διαξεινιοπικά μέπνα και όξι οπην καπαοκερή ένγτν, πην ανπακκαγή αμόσετν μάντ οπιξ θεομικέξ 

δρναπόπηπεξ μανέμβαοηξ, πην ανάδειλη πτν μνοβκημάπτν και πην διαπύμτοη μνοπάοετν (οε μεκκονπικό 

οπάδιο εν όσει πηξ ακκαγήξ πορ Κακκικνάπη).   

 

2. Που  απευθύνεται  

 Σε οπεκέξη Δήμτν και Πενιςενειών μορ έξορν ανμοδιόπηπεξ οξεπικέξ με πη ξνήοη και νύθμιοη πορ δημόοιορ 

ξώνορ όμτξ οπεκέξη πτν Πεξνικών και Ξικονομικών Ρμηνεοιών, Ρμηνεοιών Ανάμπρληξ, Εμμονίορ. 

Ποκεοδομιών κκμ. 

 Σε κναπικούξ δημόοιορξ ρμακκήκορξ με ανάκογη εναοξόκηοη.  

 Σε αινεπούξ κρνίτξ πτν Δημοπικών Κοινοπήπτν ακκά όξι μόνο.  

 Σε ςοιπηπέξ ή νέορξ εμαγγεκμαπίεξ (διαςόντν κκάδτν μξ μοκεοδομίαξ, ανξιπεκπονικήξ, γετμονικήξ). 

 Σε μοκίπεξ  μορ ενενγομοιούνπαι οπα κοινά όμτξ μέκη Σρκκόγτν, δημοπικών εμιπνομών κκμ. 

 

3. Περιεξόμενο  

Α. Ε ποκεοδομική προσέγγιση ( σε εισαγωγικό επίπεδο)  

 Η οημαοία πορ αναβαθμιομένορ δημόοιορ ξώνορ οπο μκαίοιο πτν ούγξνοντν μοκεοδομικών μοκιπικών και πηξ 

“ορμμαγούξ μόκηξ”, και η αναμπρλιακή πορ διάοπαοη οε ορνδραομό με πιξ μοκιπικέξ ενίοξροηξ πορ αοπικού 

πορνιομού.     

 Η μοκιπική αναμκάοετν, τξ βαοικό ενγακείο διεύνρνοηξ και αναβάθμιοηξ πορ δημόοιορ ξώνορ. Η 

καπερθρνπήνια μοκιπική πορ ΟΣΑ  για πιξ αναμκάοειξ και οι θεομικέξ δρναπόπηπεξ.  

 Η μοκιπική ορνδραομένορ οξεδιαομού κρκκοςονίαξ/οπάθμεροηξ, ξνήοετν γηξ και μκέγμαποξ μναοίνορ, και πα 

Σξέδια Διαξείρισης του Δημόσιου Χώρου οε ορνδραομό με πα Σξέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  

 Η οημαοία πορ αοπικού και μηπνομοκιπικού μναοίνορ και οι δρναπόπηπεξ θεομικήξ πορξ νύθμιοηξ. Πα 

ανασρκπήνια οε δημόοιο και κοινόξνηοπο ξώνο.  

 Ποκεοδομικά ενγακεία για πην διεύνρνοη πορ δημόοιορ/κοινόξνηοπορ ξώνορ. 

 Η ανάγκη ορνδραομού πηξ μαναξώνηοηξ κοινόξνηοπτν ξώντν αμό πορξ Δήμορξ, με πην μοκεοδομική 

οποξοθεοία.  

 

Β. Ε συνήθης προσέγγιση της Αυτοδιοίκησης  για την παραξώρηση του δημόσιου ξώρου  

 Πο θεομικό μκαίοιο για πην αδειοδόπηοη Καπαοπημάπτν Ργειονομικού Ενδιαςένονποξ, μνόοςαπεξ ελεκίλειξ.   

 Ξι κανονιοπικέξ μνάλειξ πτν Δήμτν, ο νόκοξ πορξ οι θεομικέξ δρναπόπηπεξ μορ δεν αλιομοιούνπαι εμανκώξ 

ακκά και πα όνιά πορξ (ακρνώοειξ αμό πην Αμοκενπντμένη Διοίκηοη). Πνοομάθειεξ ρμοοπήνιληξ θεπικών 

μντποβορκιών πτν ΞΠΑ.  

 Σρμμενάομαπα και μνοπάοειξ αμό πιξ ανελάνπηπεξ ανξέξ (Σρνήγονοξ πορ Ποκίπη).  

 Παναδείγμαπα μανεμβάοετν αμό πην Κοιντνία πτν Ποκιπών. 
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ΑΖΤΕΣΕ ΣΥΘΘΓΤΟΦΕΣ 
 

Για την παρουσία σας στην εκδήκωση παρακακούμε αποστείκατε την αίτηση συμμετοξής στα γραφεία της ΓΖΖΓΤ.  

Fax: 210 – 32 25 240, Email: sthep@ellinikietairia.gr 

 
Το Σεμινάριο είναι δωρεάν ακκά θα υπάρξει δυνατότητα εθεκοντικής συνεισφοράς υπέρ του “Δικτύου Οργανώσεων 

και Πολιτών  για το Ιστορικό Κέντρο” (www.istorikokentro.gr) το οποίο συντονίζει η ΓΖΖΓΤ και ασξοκείται με την 

αναβάθμιση του δημόσιου ξώρου. 

 
ΞΝΞΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

ΘΕΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

ΦΞΟΕΑΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………….......................... 

Δ/ΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………....................... 

ΠΗΛ:   …………………………………………………………………............  FAX: …………………………………………………............. 

EMAIL: ……………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

mailto:sthep@ellinikietairia.gr
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