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Σκοπός και μεθοδολογική προσέγγιση

...διαμόρφωση ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης και 
αναγέννησης δημόσιου χώρου Καρδίτσας - ενεργή εμπλοκή πολιτών  
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τε ? εξέλιξη προσεγγίσεων 

δημόσιου χώρου - τάσεις 
διαχείρισης
? εξέλιξη χωρικού σχεδιασμού -
ελληνική πραγματικότητα -
συμμετοχικότητα & δημόσιος 
χώρος
? διαχείριση & αναγέννηση 
δημόσιου χώρου
? εξέλιξη πόλης Καρδίτσας –
κατάσταση δημόσιων χώρων
? πρότυπα χρήσης κεντρικών 
δημόσιων χώρων Καρδίτσας
? μέλλον δημόσιου χώρου και 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων
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? οραματισμός 
για το μέλλον 
του δημόσιου 
χώρου
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με ? δημόσιος 

χώρος 
Καρδίτσας -
ολοκληρωμένη 
στρατηγική 
προσέγγιση



Μεθοδολογική προσέγγιση και εργαλεία

Πρωτογενής
έρευνα

Μικτή προσέγγιση έρευνας (ποσοτική και ποιοτική)

Δευτερογενείς
πηγές

Ανάλυση
> εσωτερικού περιβάλλοντος - SWOT
> εξωτερικού περιβάλλοντος - PESTLE



ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



ΣΥΝΘΗΚΕΣ

αστικός χώρος ως 
αποτέλεσμα διαρκούς 

ανταγωνισμού, ιδιωτικών 
συμφερόντων και δημόσιων 

παρεμβάσεων 

μέγεθος, οικονομικά 
χαρακτηριστικά και 

συγκριτικά 
πλεονεκτήματα 

καθορίζουν το μέλλον 
των πόλεων

οι κρίσεις είναι η 
νέα κανονικότητα 
για τις πόλεις στον 

21ο αιώνα



Δημόσιος χώρος
Κοινόχρηστος χώρος*

Χώρος παραμονής, αναψυχής,  
διακίνησης πεζών και 

τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί 
ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, 

αμιγείς πεζόδρομοι, 
ποδηλατόδρομοι, 

πλατείες, άλση, πράσινο και 
παιδικές χαρές

Κοινωφελής χώρος*
Κοινωνική πρόνοια, 

Εκπαίδευση, 
Αθλητικές εγκαταστάσεις, 

Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 
Περίθαλψη

Διαχείριση δημόσιου χώρου
Τρόπος με τον οποίο τα 

Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, οι 
φορείς και οι πολίτες 

οργανώνουν τον χώρο

Αστική αναγέννηση
>Ένας από τους τρόπους διαχείρισης 
και επαναπροσδιορισμού του χώρου
>Πολυεπίπεδη κρατική παρέμβαση
>Σημαντικό τμήμα μιας ευρύτερης 

πολεοδομικής πολιτικής

* Καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οικισμού / σχέδιο πόλεως / πολεοδομικό
σχέδιο / μελέτη : διάγραμμα που καθορίζει τους όρους δόμησης, τους κοινοχρήστους και κοινωφελείς
χώρους και τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού

ΟΡΙΣΜΟΙ



Χωρικός σχεδιασμός και συμμετοχικότητα

Διαχρονική μεταβολή θεωριών σχεδιασμού
 μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
 αβεβαιότητα για το μέλλον
 ανησυχίες της κοινωνίας

Παραδοσιακές μορφές 
χωρικού σχεδιασμού:
 αδυνατούν να επιφέρουν τα 

επιθυμητά αποτελέσματα
 αποκλείουν την ίδια την κοινωνία 

από τις διαδικασίες σχεδιασμού

Συμμετοχή πολιτών στον 
σχεδιασμό - καταλύτης για: 
 την αναπτυξιακή διαδικασία
 τον μετασχηματισμό των 

μελλοντικών πόλεων

σχεδιασμός .... οργανωμένη, λογική προσπάθεια επιλογής των 
αποτελεσματικότερων δυνατών εναλλακτικών λύσεων και μέσων 
για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 



Μεταρρυθμίσεις με φόντο την 
ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας 
και ενδυνάμωσης του επενδυτικού 
κλίματος  - *Ν. 4269/2014

Η ελληνική πραγματικότητα
 Σύστημα χωρικού σχεδιασμού  (≠) εφαρμοσμένα σχέδια
 Ρύθμιση του χώρου κυρίως μέσω μη σχεδιαστικών μηχανισμών

Ν. 1337/1983 αρ. 30: Πολεοδομική Επιτροπή 
Γειτονιάς (ΠΕΓ) – μη στήριξη από τοπικές αρχές
Ν. 3422/2005: Σύμβασης Aarhus – δικαίωμα η 

συμμετοχή πολιτών στη λήψη αποφάσεων 
Ν. 3882/2010 (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 

Πληροφοριών): Κομβικά Σημεία Επαφής - τοπικά 
παρατηρητήρια - πρόσβαση σε πληροφορία
Ν. 3852/2010 αρ. 76: Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης – συμβουλευτικό/γνωμοδοτικό όργανο

Διαχειρίζονται από τους ΟΤΑ 
– στόχος : εξασφάλιση κοινής 
χρήσης και ωφέλειας
 Αξιοποίηση - πηγή εσόδων 
Προβλήματα μεταξύ πολιτών 
και ΟΤΑ - αδυναμία ελέγχου -
συχνά έλλειψη πολιτικής 
βούλησης για την επιβολή 
κυρώσεων



Περίπτωση μελέτης    ΚΑΡΔΙΤΣΑ



Διαχρονική αστική ανάπτυξη - όρια αστικού ιστού πόλης

Περιγραφή περιοχής μελέτης

Γεωγραφική θέση /διοικητική διαίρεση
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Πληθυσμιακή εξέλιξη 1961 – 2011



Συνοικίες 

Κεντρικές
λειτουργίες

πολεοδομική οργάνωση 

Θεσμοθετημένες και υπάρχουσες χρήσεις γης 



φυσικό & ανθρωπογενές περιβάλλον Μεταφορικό
δίκτυο

0

Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος 
άμεσα συσχετιζόμενα με την πόλη

Άλσος Παυσιλύπου

Ποταμοί νοτιοανατολικά
της Καρδίτσας

Αξιοποιήσιμα επίπεδα
ηλιακής έκθεσης

Χώροι πρώην 
στρατοπέδων



δημόσιος χώρος

Κέντρο Καρδίτσας          



ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ



Πρωτογενής έρευνα
Στάδιο Ι - Συστηματική έρευνα κοινωνικής παρατήρησης

ΠΟΤΕ;

ΠΟΥ;
18 – 24 Ιουλίου 2016

πρωί / βράδυ από 10 έως 30 λεπτά

Περιοχή κεντρικότερων κοινόχρη-
στων χώρων κέντρου πόλης:
 Πλατεία Ελευθερίας
 Παυσίλυπο
 Πλατεία Πλαστήρα 

Προσέγγιση κοινωνικών & χωρικών «προτύπων» 
χρήσης κεντρικότερων κοινόχρηστων χώρων 

ΓΙΑΤΙ;

 Χαρακτηριστικά χρηστών
 Κοινωνικές δραστηριότητες και πού
 Χωρικές ενότητες με έντονη χρήση
 Σχόλια για τη λειτουργία των επιχειρήσεων
 Άλλες παρατηρήσεις για τον παρατηρούμενο δημόσιο χώρο
 Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας

ΤΙ;



αποτελέσματα παρατήρησης



Πρωτογενής έρευνα

Πολίτες [κατηγορία 1]: 68 ερωτηματολόγια
Επιχειρήσεις [κατηγορία 2]: 24 ερωτηματολόγια
Φορείς [κατηγορία 3]: 7 ερωτηματολόγια (+1 ημι-δομημένη συνέντευξη)
Δημοτική αρχή [κατηγορία 4]: 6 ερωτηματολόγια

Στάδιο ΙΙ - Έρευνα ερωτηματολογίων

ΠΟΙΟΙ;

Διερεύνηση ζητημάτων δημόσιου χώρου πόλης 
της Καρδίτσας – οπτική καθημερινών χρηστώνΓΙΑΤΙ;

ΠΩΣ;
4 ενότητες ερωτήσεων
Α’. Γενικές πληροφορίες 
Β’. Ερωτήσεις σχετικές με τον δημόσιο χώρο της πόλης
Γ’. Ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση του δημόσιου χώρου
Δ’. Ερωτήσεις για τη συμμετοχικότητα στη λήψη αποφάσεων



Άνδρες
57%

Γυναίκες
43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

 =<18 19-35 36-50 51-65 66-75  >=76

Ηλικιακή κατανομή 
Ποσοστιαία 

κατανομή φύλου 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% Εκπαιδευτικό επίπεδο 

χαρακτηριστικά δείγματος

αποτελέσματα ερωτηματολογίων

3 5 9

32

53

3
0

10

20

30

40

50

60

καθόλου λίγο μέτρια αρκετά πολύ ΔΑ

Δημόσιος χώρος - ζωτικό στοιχείο της κοινωνίας (%) 

21 18

44

15
1 1

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

καθόλου λίγο μέτρια αρκετά πολύ ΔΑ

Ικανοποίηση από τους 
κοινόχρηστους χώρους 
(πολίτες) 



Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ  ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ



Εγείρει την κριτική προσέγγιση 
των συμμετεχόντων
Παράγεται συλλογικό όραμα
Ιεραρχούνται προτεραιότητες

Κίνδυνος προβολής φόβων και 
ελπίδων του παρελθόντος των 
συμμετεχόντων

Μέθοδος Συμμετοχικής Διαδικασίας

 Εργαλείο συλλογικής λήψης αποφάσεων
 Αναπτύσσει ικανότητες συμμετοχής των εμπλεκομένων
 Τρόπος συλλογής και αποδελτίωσης πληροφορίας
 Καταλύτης για την αντιμετώπιση πολύπλοκων και αμφιλεγόμενων 

προβλημάτων, συνθέτοντας διαφορετικές απόψεις
 Επίπεδο εμπλοκής συμμετεχόντων - φτάνει έως και το στάδιο 

διαμόρφωσης μιας κοινής απόφασης

Εργαστήριο Οραματισμού

Jungk and Mullert (1987)

ΤΙ 
ΕΙΝΑΙ;

ΥΠΕΡ;

Βασίζεται στη συμμετοχικότητα -
οδηγεί στην ενδυνάμωση της 
κοινωνίας (αυτο-θέσμιση)
Ορισμός επιθυμητού μέλλοντος

ΚΑΤΑ;

ΓΙΑΤΙ;



οι πολίτες συμμετέχουν ...



σχεδιασμός  φάσεων εργαστηρίου



αποτελέσματα εργαστηρίου



αποτελέσματα εργαστηρίου

8%

92%

καθόλου
λίγο
μέτρια
αρκετά
πολύ

«Σας φάνηκε ενδιαφέρον
το εργαστήριο»;

25%

75%

καθόλου
λίγο
μέτρια
αρκετά
πολύ

«Θα συμμετείχατε πάλι σε κάποια
ανάλογη διαδικασία στο μέλλον»; 

25%

75%

καθόλου
λίγο
μέτρια
αρκετά
πολύ

«Πιστεύετε ότι τέτοια εργαστήρια θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε 

τρέχοντα ζητήματα λήψης 
αποφάσεων»;     

17%

83%

Νιώθετε ότι οι αρχές που βασίστηκε 
το εργαστήριο λειτούργησαν κατά τη 

διάρκειά του»; 



ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

αποτελέσματα εργαστηρίου

διαμόρφωση συλλογικού οράματος



Τελικοί στόχοι

• Διέξοδος από το φαύλο κύκλο της αδράνειας και των κοινωνικοοικονομικών 
προβλημάτων – Ενδυνάμωση πολιτών

Κοινωνία

• Βαρύτητα στην τοπική ενδογενή ανάπτυξη – αποδοτική διαχείριση 
οικονομικών πόρων

Οικονομία

• Ενσωμάτωση πολιτιστικών ερεθισμάτων στην καθημερινότητα της πόλης
Πολιτισμός

• Εισαγωγή τεχνολογικών επιτευγμάτων στις οργανωτικές δομές, στις 
υποδομές και στη διαχείριση της πληροφορίας

Τεχνολογία

• Βελτίωση δομών λήψης αποφάσεων και εισαγωγή διαδικασιών ενεργούς 
συμμετοχής πολιτών

Πολιτική

• Ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών, έξυπνη διαχείριση διαθεσίμων και 
αναβάθμιση ποιότητας ζωής

Περιβάλλον



ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ



Τομεακοί στόχοι και άξονες προτεραιότητας

6 τομεακοί στόχοι 
19 άξονες προτεραιότητας
49 κατευθύνσεις πολιτικής
143 μέτρα πολιτικής



Ανάγκη ενεργούς συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και συνεχή αλληλεπίδραση της τοπικής διοίκησης με τους πολίτες 
με βασικό γνώμονα την ποιότητα ζωής τους

Εφαρμογή μεθόδων πρωτογενούς έρευνας – επαφή με την τοπική 
κοινωνία – εκκίνηση συζητήσεων για τρόπους συμμετοχής  

Καρδίτσα:
Διαχείριση δημόσιου χώρου με τον «παραδοσιακό τρόπο»
Απουσία διαδικασιών ενεργούς συμμετοχής των πολιτών
Η κοινωνία σε αναζήτηση του ρόλου της στο πολιτικό γίγνεσθαι

Συμπεράσματα 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !
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