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Επισκόπηση
Το Ίδρυμα Bertelsmann, με τη γενναιόδωρη υποστήριξη του
Open Society Foundations, συνεργάστηκε με την πρωτοβουλία 100 Ανθεκτικές Πόλεις (την οποία εγκαινίασε το Ίδρυμα
Rockefeller) και με το Γερμανικό Ταμείο Marshall των Ηνωμένων
Πολιτειών Αμερικής (GMF) με σκοπό να δημιουργήσει το εργαστήριο διατλαντικής πολιτικής Transatlantic Policy Lab («το εργαστήριο»). Πρόκειται για τη μοναδική πλατφόρμα με ατζέντα
τη διερεύνηση και την προώθηση της ίσης και δίκαιης ένταξης,
ή αλλιώς της ισότητας, στις πόλεις της Αμερικής και της Ευρώπης. Η Βοστώνη, η Μασαχουσέτη και η Αθήνα αποτελούν το
αστικό σκηνικό στο οποίο εξετάζονται τα ζητήματα αυτά, σε μια
εβδομαδιαία βάση διαλόγου, από μια ομάδα ειδικών σε διατλαντικά θέματα που αποτελείται από εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα, φιλανθρωπικών οργανώσεων, δεξαμενών σκέψης και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το
εργαστήριο αποτελεί εφαρμοσμένη άσκηση που αποκοπεί όχι
μόνο στη διευκόλυνση του διατλαντικού διαλόγου, αλλά και στον
αποτελεσματικό σχεδιασμό τοποκεντρικών πολιτικών υποδειγμάτων που μπορούν να προωθήσουν την αστική ανθεκτικότητα
και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα αποτελέσματα του εργαστηρίου
της Αθήνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 26 έως τις 30
Ιουνίου 2016. Από την ίδρυσή του, το εργαστήριο συνεργάζεται
με την επικεφαλής του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας του
Δήμου Αθηναίων Ελένη Μυριβήλη. Σχεδιάστηκε με σκοπό να
αξιοποιήσει τα κυριότερα πορίσματα που προέκυψαν από την
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Ανθεκτικότητας που διενήργησε ο
Δήμος, στο πλαίσιο της οποίας πολίτες κλήθηκαν να αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν τις σχετικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Οι συστάσεις της έκθεσης θα τροφοδοτήσουν τη
Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα της πόλης, η οποία θα δημοσιοποιηθεί το 2017.
Ιστορικό του εργαστηρίου: Ανθεκτικότητα
Οι πόλεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη βρίσκονται αντιμέτωπες
με την αύξηση της ανισότητας ως απόρροια μιας ανάπτυξης
που δεν είναι βιώσιμη και προκαλεί αποκλεισμούς. Σε πολλές
περιπτώσεις, το γεγονός αυτό επιτείνει παγιωμένες ανισότητες
οι οποίες έχουν στερήσει από ορισμένες ομάδες το δικαίωμα
στην ευκαιρία. Η ανισότητα έχει βαθύ αντίκτυπο, ιδιαίτερα σε
ανθρώπους των οποίων η πρόοδος παρεμποδίζεται από δομικές
δυνάμεις της κοινωνίας, από τον ρατσισμό, τις προκαταλήψεις
ή τις απειλές ενάντια στην ατομική ευημερία. Αλλά η ανισότητα
εκδηλώνεται και στον αστικό χώρο. Τα καθιερωμένα πρότυπα
αστικοποίησης και τα συστήματα πολεοδομικού σχεδιασμού
προκάλεσαν συγκέντρωση της φτώχειας σε ορισμένες περιοχές
και αποθάρρυναν τις επενδύσεις. Η νέα αστική ανάπτυξη και οι
επενδύσεις που υπακούουν στα κελεύσματα της παγκοσμιοποίησης αναδιαμορφώνουν τις πόλεις, υπονομεύοντας την αναβάθμιση περιοχών και οδηγώντας σε εκτοπισμούς και περαιτέρω χωροταξική πόλωση. Συνεπώς, η ανισότητα αναγνωρίζεται ευρέως
ως μια από τις πιο επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι πόλεις και οι μητροπολιτικές περιφέρειες.
Οι αιτίες του φαινομένου στην Αθήνα συνδέονται με την ελληνική οικονομική κρίση, η οποία αύξησε την ανεργία σε επίπεδα

O Δήμος Αθηναίων με μια ματιά
Έκταση:
38,96
τετραγωνικά
χιλιόμετρα
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Πληθυσμός κατά ηλικιακή ομάδα
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32,27%

Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμοι/ες
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Έγγαμοι/ες
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Επίπεδο εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
15,16%

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
47,47%

Καθεστώς απασχόλησης
Ενεργοί
15,16%

Μη ενεργοί
47,47%

40-59
27,81%

60+
24,73%

Χήροι/ες
8,25%

Διαζευγμένοι/ες
5,81%

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
24,40%

Άλλο
12,70%

Απασχολούμενοι
24,40%

Άνεργοι
12,70%

Στέγαση

Συνολικές οικιακές
μονάδες
427.825

Κατειλημμένες
69,15%

Κενές
30,85%

Μόνιμοι κάτοικοι:
664.046
ρεκόρ, περιόρισε σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και προκάλεσε εύθραυστο επενδυτικό κλίμα. Αυτά τα μακροοικονομικά μεγέθη επηρέασαν επί τα χείρω την αποτελεσματικότητα
των δημοτικών υπηρεσιών, την πρόσβαση σε πόρους και την
υγεία και ευημερία των πολιτών. Ως αποτέλεσμα, η πόλη αυτή
καθαυτή, η δημοτική αρχή, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις βρίσκονται υπό πίεση και οι μακροχρόνιες ανισότητες διαιωνίζονται. Μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε από την άφιξη των
προσφύγων και των μεταναστών από τη Μέση ανατολή, την
Αφρική και τη νότια Ασία. Ο συνδυασμός των διερχομένων προσφύγων και μεταναστών και αυτών που σκοπεύουν να εγκατασταθούν στην Αθήνα δημιούργησε ένα μωσαϊκό νέων φορέων,
ειδικά στα δύο Δημοτικές Κοινότητες όπου επικέντρωσε τις
προσπάθειές του το εργαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, πολλές οργανώσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους πολίτες και υποστήριξαν τους νεοαφιχθέντες, παρέχοντάς τους στέγη, εργασία
και βασικές υπηρεσίες, και δημιουργώντας συνδέσμους με την
αθηναϊκή κοινωνία.
Μέσα σε αυτές τις προκλήσεις, η ανθεκτικότητα των Αθηναίων
είναι εντυπωσιακή. Η καταστροφολογία που κυριαρχεί στον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ καλύπτουν την οικονομική δυσπραγία
στην Ελλάδα διαψεύδεται στους δρόμους της Αθήνας. Μέσω
του εργαστηρίου, οι ειδικοί ήρθαν σε επαφή με εκπροσώπους
φορέων που είχαν στόχο τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής πόλης. Ειδικότερα, ο Δήμος επέστησε την προσοχή της ομάδας
εργαστηρίου σε δύο τομείς που σχετίζονται άμεσα με θέματα
ανθεκτικότητας. Ο πρώτος είναι η οικονομία, και η έμφαση δίνεται σε ζητήματα επιχειρηματικότητας, νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και δημιουργίας αλυσίδων αξίας. Ο
δεύτερος είναι το placemaking (σχεδιασμός χώρου με εμπλοκή
της κοινότητας), και αφορά τη διαδικασία αναζωογόνησης και
αξιοποίησης δημόσιων χώρων για κοινωνικές, πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Το placemaking αποτελεί
σημαντικό μοχλό για τη μείωση της ανισότητας, καθώς μπορεί

Δημογραφική αλλαγή (1991-2001)
-18,68%
Ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης
Αθήνα: 72,14%
Ελλλάδα: 57,99%
Ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων
100 παιδιά / 148,5 ηλικιωμένους
Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός
51%
Άνοδος της ανεργίας (2011-2015)
7%
Κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων (20082010)
-38,32%
Αλλαγή του μέσου αριθμού επιχειρήσεων (2008-2010)
+11,11%
Πτώση του μέσου εισοδήματος (2010-2012)
Αθήνα: 8,35%
Ελλάδα: 5,31%
Παλαιές κτιριακές εγκαταστάσεις
80%
Αστικοί χώροι πρασίνου
Αθήνα: 2 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο
ΕΕ: 8 τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Δημογραφική αλλαγή στον Δήμο
Αθηναίων
803.551

650.199

20,6%

16,5%

151.660

14%

11%

512.386

146.909

126.052

Ποσοστό φτώχειας

2%
1,49%

1991

2001
Έλληνες/ίδες

2011
Αλλοδαποί/ές

αφενός να συντελέσει στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου να γεφυρώσει τις διαφορές σφυρηλατώντας δεσμούς ανάμεσα στις κοινότητες της πόλης.
Η ομάδα εργαστηρίου εστίασε την ανάλυσή της αναφορικά με
τους δύο αυτούς τομείς σε δύο από τις πιο ποικιλόμορφες και
δυναμικές περιοχές της Αθήνας: στην 3η Δημοτική Κοινότητα,
με επίκεντρο την πλατεία Αυδή, και στην 6η Δημοτική Κοινότητα, με επίκεντρο την πλατεία Βικτωρίας. Καθένα από τα δύο
αυτά Δημοτικές Κοινότητες διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πόρων και
φορέων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και του placemaking. Με έμπνευση τις καινοτομίες
που ήδη υπάρχουν σ' αυτές τις γειτονιές, η ομάδα εργαστηρίου
κεντρίστηκε από την ιδέα να βασιστεί πάνω τους για να διαμορφώσει τις τελικές συστάσεις της.
Εργασίες του εργαστηρίου: Διατλαντική συνεργασία με
αθηναϊκούς φορείς
Ο στόχος των επιτόπιων εργασιών του εργαστηρίου ήταν να τεκμηριωθούν και να κατανοηθούν οι προκλήσεις ανθεκτικότητας
και ισότητας στην Αθήνα, ώστε να διατυπωθούν επικαιροποιημένες και εφαρμόσιμες συστάσεις. Μια σειρά ζητήματα δυσχέρανε τις εργασίες, όπως οι ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες και
η πολυπλοκότητα των κατά περίπτωση μελετώμενων θεμάτων
σε κάθε Δημοτική Κοινότητα. Παρά τις δυσκολίες, το Ίδρυμα
Bertelsmann και το GMF έθεσαν ως κοινό στόχο να φέρουν σε
πέρας τις εργασίες του εργαστηρίου με σοβαρότητα και αξιοπιστία. Συνεργάστηκαν με τον συντονιστή εταίρο TMI Consulting,

Αθήνα

4

2012
Ελλάδα

2013

Δήμος Αθηναίων

προκειμένου να σχεδιάσουν μια διαδικασία που να αξιοποιεί
τις στρατηγικές του design thinking (σχεδιαστική σκέψη) ή του
ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους
στην αμοιβαία κατανόηση. Έτσι, οι πρώτες τρεις ημέρες του
εργαστηρίου επικεντρώθηκαν στην εντατική συλλογή πληροφοριών τόσο σε επίπεδο πόλης όσο και Δημοτικών Κοινοτήτων.
Οι ειδικοί αφιέρωσαν 28 ώρες παρουσιάσεων, επισκέψεων και
συσκέψεων για να έρθουν σε επαφή με περισσότερους από 60
εκπροσώπους τοπικών φορέων. Η πλούσια γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε ανέδειξε καίριες προκλήσεις και ευκαιρίες ζωτικής σημασίας. Όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα,
χρειάστηκαν τέσσερις κύριες φάσεις εργασιών, συμπεριλαμβανομένης μιας τετραήμερης συνεδρίασης στην Αθήνα και της εξ
αποστάσεως συνεργασίας με τους ειδικούς του εργαστηρίου, για
να εκπονηθούν οι τελικές συστάσεις. Η πρώτη φάση βασίστηκε
σε στοιχεία απ' όλη την πόλη και οριοθέτησε τον ρόλο της κοινωνικής ανισότητας όσον αφορά τις προκλήσεις ανθεκτικότητας
που αντιμετωπίζει η Αθήνα. Το εναρκτήριο λάκτισμα του εργαστηρίου δόθηκε στο δίκτυο Impact Hub Athens, με ενημερώσεις
από αξιωματούχους του Δήμου, πανεπιστημιακούς και μέλη της
κοινωνίας πολιτών. Η πρώτη συνεδρία περιλάμβανε μια επισκόπηση της Στρατηγικής για την Ανθεκτικότητα της πόλης, μια συζήτηση για τις προκλήσεις κοινωνικής ισότητας στην Αθήνα, και
μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση των προσπαθειών αναζωογόνησης της 3ης και της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. Στη συνέχεια,
οι ειδικοί καταπιάστηκαν με την έρευνα και την ανάλυση. Χωρίστηκαν σε δύο θεματικές ομάδες (οικονομία και placemaking),

Εξ αποστάσεως συνεργασία

26-30 Ιουνίου 2016

Οριοθέτηση
της πόλης

2009

Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2016

Εξερεύνηση
και ανάλυση
της γειτονιάς

«Μεγάλη Ιδέα»
Ανταλλαγή απόψεων
(brainstorming)

Ανάπτυξη συστάσεων

6η Δημοτική Κοινότητα

3η Δημοτική Κοινότητα

Περιοχή: 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα
Μόνιμοι κάτοικοι: 130.582

Περιοχή: 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα
Μόνιμοι κάτοικοι: 46.508
Εθνικότητα

Έλληνες/ίδες
83,65%

Αλλοδαποί/ές
16,35%

Πληθυσμός κατά ηλικιακή ομάδα
0-19
16,82%

20-39
32,58%

Οικογενειακή κατάσταση
Άγαμοι/ες
43,73%

Έγγαμοι/ες
44,36%

Επίπεδο εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
19,11%

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
45,53%

Καθεστώς απασχόλησης
Ενεργοί
49,19%

Μη Ενεργοί
50,78%

Φύλο

Άνδρες
48,90%

Γυναίκες
51,10%

40-59
27,53%

60+
23,70%

Έλληνες/ίδες
64,75%

Αλλοδαποί/ές
35,25%

0-19
14,85%

20-39
32,27%

Άγαμοι/ες
46,32%

Έγγαμοι/ες
38,55%

Επίπεδο εκπαίδευσης

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
18,61%

Άλλο
16,67%

Απασχολούμενοι
38,91%

Άνεργοι
20,91%

Φύλο

Άνδρες
48,56%

Γυναίκες
54,44%

Πληθυσμός κατά ηλικιακή ομάδα

Οικογενειακή κατάσταση

Χήροι/ες
7,48%

Στέγαση

Συνολικές οικιακές
μονάδες
27.864

Εθνικότητα

Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
11,58%

Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
43,20%

Καθεστώς απασχόλησης
Ενεργοί
50,81%

Μη Ενεργοί
48,97%

40-59
28,19%

60+
24,74%

Χήροι/ες
8,76%

Διαζευγμένοι/ες
6,37%

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
33,90%

Άλλο
11,32%

Απασχολούμενοι
38,46%

Άνεργοι
24,30%

Στέγαση
Κατειλημμένες
70,82%

Κενές
29,18%

Συνολικές οικιακές
μονάδες
90.178

Κατειλημμένες
63,59%

Κενές
36,41%

Χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης
64,64%

Υψηλό ποσοστό έγγαμων
38,55%

Μικρός αλλοδαπός πληθυσμός
16,35%

Υψηλή πυκνότητα πληθυσμού
19,66%

Χαμηλό εισόδημα

Δεύτερη υψηλότερη μείωση πληθυσμού (2001-2011)
19,58%

Μεγάλη αναλογία χώρων πρασίνου
19% των χώρων πρασίνου του Δήμου
Λιγότερες οικιακές μονάδες
6% των οικιακών μονάδων του Δήμου
Λιγότερα τετραγωνικά μέτρα ανά κάτοικο
42% των κατοικιών κάτω από 30 τετραγωνικά μέτρα

ούτως ώστε να μάθουν περισσότερα για τους ανθρώπους, τις οργανώσεις, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες που σχετίζονται
με την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Ενημερώθηκαν γι' αυτά
τα ζητήματα πολιτικής και ταυτόχρονα γνώρισαν από κοντά το μοναδικό δίκτυο φορέων και οργανισμών κάθε Δημοτικής Κοινότητας
που εργάζεται για την αναζωογόνηση, την ανθεκτικότητα και την
ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας. Κάθε ομάδα συμμετείχε σε ενημερωτικές συναντήσεις, επισκέψεις και ξεχωριστές συζητήσεις με
εκπροσώπους της κοινότητας. Και στις δύο Δημοτικές Κοινότητες
η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μια συνεδρία δικτύωσης και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι
τοπικών αρχών και θεσμών, καθώς και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Υψηλό ποσοστό ανεργίας
24,3%
Μεγάλος αλλοδαπός πληθυσμός
35,25%
Μέσο εισόδημα (σε σύγκριση με άλλα Διαμερίσματα)
Υψηλό ποσοστό κενών οικιακών μονάδων
36,4% των συνολικών οικιακών μονάδων του Δήμου
Οικιακές μονάδες
21,2% του συνολικού αποθέματος κατοικιών
του Δήμου
Χαμηλή αναλογία αστικών χώρων πρασίνου
6% του Δήμου
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή
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Επισκέψεις της ομάδας
οικονομίας
• Αγορά Κυψέλης
• Μέλισσα
• Bios/Ρομάντσο

Η ενεργός εμπλοκή της γειτονιάς και των αρμόδιων φορέων
αποτέλεσε σημαντική εμπειρία για τις ομάδες του εργαστηρίου.
Σε μια διαδικασία αναστοχασμού, οι ειδικοί εξέφρασαν τη βαθιά
συγκίνησή τους για το έργο των επικεφαλής της κοινότητας και
για την προσωπική επιμονή τους. Κοινός τόπος σε όλες τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς φορείς ήταν η σημαντική έλλειψη
εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε συνδυασμό με τη γραφειοκρατία και τη διάχυτη απουσία λογοδοσίας. Τόσο η ομάδα της
οικονομίας όσο και αυτή του placemaking ανέφεραν ότι τα παραπάνω προβλήματα ακούστηκαν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των επαφών τους με τους εμπλεκόμενους φορείς. Μάλιστα,
αποκόμισαν την έντονη αίσθηση ότι η διασφάλιση της εμπιστοσύνης και της λογοδοσίας θα αποτελούσε σημαντικό προάγγελο
για την επιτυχία οποιασδήποτε σύστασης από πλευράς ομάδας
εργαστηρίου. Ως εκ τούτου, σχηματίστηκε μια τρίτη ομάδα η
οποία θα εστίαζε στις στρατηγικές για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας ως προπομπών ενόψει των κύριων συστάσεων του εργαστηρίου.
Μετά τις επισκέψεις στις Δημοτικές Κοινότητες και την ενεργό
εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων, οι ειδικοί, με τη χρήση
του μοντέλου SWOC (Πλεονεκτήματα, Αδυναμίες, Ευκαιρίες,
Προκλήσεις), ανέλυσαν τα νέα δεδομένα και τις πληροφορίες
που προέκυψαν. Όπως φαίνεται και στην παραπάνω φωτογραφία, οι εντυπώσεις και τα πρώτα συμπεράσματα συζητήθηκαν και
καταγράφηκαν διεξοδικά. Στη συνέχεια, οι τρεις ομάδες αξιοποίησαν στοιχεία της μεθόδου σχεδιαστικής σκέψης, προκειμένου
να επεξεργαστούν περαιτέρω τις εμπειρίες τους και να εγκαινιάσουν τη φάση ανταλλαγής απόψεων (brainstorming) που ονόμασαν «Μεγάλη Ιδέα». Μέσα από τη διεξοδική ανάλυση SWOC,
κάθε ομάδα προσπάθησε να εντοπίσει τα κύρια εργαλεία που θα
μπορούσαν να προωθήσουν πολιτικές κοινωνικής και οικονομικής ισότητας. Η ομάδα που ασχολήθηκε με τα ζητήματα εμπι6

στοσύνης και υπευθυνότητας εστιάστηκε σε στρατηγικές που
αφορούσαν ολόκληρη την πόλη, ενώ οι ομάδες του placemaking
και της οικονομίας διατύπωσαν συστάσεις τόσο σε επίπεδο Δημοτικών Κοινοτήτων όσο και σε επίπεδο πόλης. Ύστερα από
εντατικό διάλογο, ο κατάλογος των πιθανών θεμάτων περιορίστηκε σε μια σειρά «Μεγάλες Ιδέες». Όσο προχωρούσε η μέρα
και οι Μεγάλες Ιδέες έπαιρναν σάρκα και οστά, διατυπώνονταν
πιο συγκεκριμένες συστάσεις για τις ενδεικνυόμενες πολιτικές,
τα προγράμματα ή τις επενδύσεις. Ακολούθως, οι ομάδες συνήλθαν σε δύο συνεδριάσεις αμοιβαίας ανατροφοδότησης για να
επεξεργαστούν τις ιδέες τους. Στην πρώτη συνεδρίαση αντάλλαξαν απόψεις μεταξύ τους, ενώ στη δεύτερη πραγματοποίησαν
παρουσιάσεις στους φορείς των Δημοτικών Κοινοτήτων με τους
οποίους είχαν συναντηθεί κατά τις επισκέψεις που προηγήθηκαν.
Στην καταληκτική συνεδρίαση, οι τρεις ομάδες ανέλυσαν τις
πληροφορίες που συνέλεξαν από τις συνεδριάσεις ανατροφοδότησης, προχωρώντας σε τελικές προσαρμογές στις Μεγάλες Ιδέες τους και καταρτίζοντας ένα σχέδιο δράσης ώστε να μετατρέψουν τις σκέψεις τους σε συγκεκριμένες συστάσεις. Κάθε μέλος
του εργαστηρίου επέλεξε να εργαστεί πάνω σε μια συγκεκριμένη
Μεγάλη Ιδέα κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο
του 2016. Η φάση αυτή περιλάμβανε πρόσθετη έρευνα, συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και ανάπτυξη των συστάσεων της
παρούσας έκθεσης. Κάθε σύσταση περιέχει θεμελιώδεις στόχους
και δράσεις προς εφαρμογή, καθώς και περιγραφές διατλαντικών μοντέλων ή βέλτιστων πρακτικών. Κατά τη διάρκεια αυτής
της τελευταίας φάσης, το Ίδρυμα Bertelsmann και το GMF οργάνωσαν τηλεδιασκέψεις με τις επιμέρους θεματικές ομάδες
ώστε να καταγραφεί η πρόοδος, να εξεταστεί η συμμετοχή του
Δήμου και να προσδιοριστούν λεπτομερέστερα οι συστάσεις. Η
επόμενη ενότητα παρέχει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση κάθε

σύστασης που απευθύνει η ομάδα εργαστηρίου στον Δήμο Αθηναίων προς εξέταση.
Συστάσεις της ομάδας εργαστηρίου
Οι παρακάτω συστάσεις είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας
και της αλληλεπίδρασης της ομάδας εργαστηρίου με τον Δήμο
Αθηναίων και τους φορείς της 3ης και της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. Η γνώση και η εμπειρία που αποκτήθηκε από αυτή την
αλληλεπίδραση ενέπνευσε το εργαστήριο να επεξεργαστεί, τόσο
σε επίπεδο πόλης όσο και στο επίπεδο των συγκεκριμένων Δημοτικών Κοινοτήτων, συστάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα του Δήμου σε τρεις θεματικές περιοχές:
εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα, οικονομία, placemaking. Όπως
σημειώνεται στην έκθεση, υπάρχουν προκλήσεις που απαιτούν
σχεδιασμό και εφαρμογή εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, κάτι που προϋποθέτει την εμπεριστατωμένη και διεξοδική
ενασχόληση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με χρόνια και ιδιαίτερα πολύπλοκα ζητήματα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, με τις παρούσες συστάσεις το Ίδρυμα Bertelsmann, το
GMF και οι ειδικοί της ομάδας εργαστηρίου επιθυμούν να συμβάλουν στο όραμα του Δήμου Αθηναίων για μια πόλη πιο ανθεκτική,
χωρίς αποκλεισμούς.

Επισκέψεις της ομάδας
για το placemaking
•Δ
 ημοτική Πινακοθήκη
• Skate Park Latraac
• Πρόγραμμα Communitism
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Οικοδόμηση εμπιστοσύνης,
υπευθυνότητας και καινοτομίας
Η Αθήνα αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση: Πώς μπορεί
σε καιρό λιτότητας ο Δήμος να διατηρεί το επίπεδο των βασικών υπηρεσιών του και ταυτόχρονα να δημιουργεί ευκαιρίες
για τους κατοίκους, έτσι ώστε αυτοί να βελτιώσουν τη ζωή
τους και τη ζωή των κοινοτήτων στις οποίες ζουν; Οι περιορισμένοι πόροι, οι διοικητικές παθογένειες και ο έξωθεν
επιβεβλημένος έλεγχος αποδυναμώνουν την ικανότητα της
τοπικής αυτοδιοίκησης να παρέχει πολλές από τις υπηρεσίες που προσδοκούν και αξίζουν οι κάτοικοι. Παρά τις δυσκολίες, όμως, υπάρχουν ευκαιρίες ώστε ο Δήμος Αθηναίων να
βελτιώσει τη ζωή του πληθυσμού. Ναι μεν έχει περιορισμένες
δυνατότητες, ωστόσο δεν είναι ανίσχυρος. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικές ομάδες και άλλοι φορείς μπορούν να συνεργαστούν με σκοπό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που
εγείρει η τρέχουσα οικονομική κρίση και να ανταποκριθούν
στις αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων.
Πολλοί Αθηναίοι έχουν ήδη αναλάβει δράση και υλοποιούν
νέες ιδέες που μπορούν να συμβάλουν σ' ένα καλύτερο αύριο
για τον Δήμο. Οργανώσεις όπως οι «Atenistas»,1 «Μπορούμε»2
«συνΑθηνά»3 κ.ά. φέρνουν σε πέρας καινοτόμα προγράμματα
τα οποία αναδεικνύουν την εφευρετικότητα και τον δυναμισμό
των ανθρώπων απέναντι στα τεράστια εμπόδια. Για παράδειγμα,
από την ίδρυσή της το 2013, η στέγη του «συνΑθηνά» απέναντι
από τη Βαρβάκειο Αγορά έχει φιλοξενήσει 2.174 δράσεις που
πραγματοποίησαν 247 ομάδες πολιτών και ιδρύματα. Ο Δήμος
πρέπει να συνεχίσει να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει αυτές τις
πρωτοβουλίες και ταυτόχρονα να καλλιεργεί ένα νέο κύμα καινοτόμων ιδεών.
Ο δήμαρχος Γιώργος Καμίνης και το Δημοτικό Συμβούλιο της
πόλης έχουν κάνει τα πρώτα βήματα για να αντεπεξέλθουν
στις μακροχρόνιες ανάγκες των κατοίκων. Οι πολίτες, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια και άλλοι εταίροι μπορούν
να δουλέψουν από κοινού ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στην Αθήνα και να ευδοκιμήσει ο σπόρος της ανανέωσης. Αν αυτή η διαδικασία ακολουθήσει συνετό βηματισμό,
τότε η νέα ποικιλομορφία που θα προκύψει στον Δήμο χάρη
στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς μπορεί να αποτελέσει
πηγή ανάπτυξης.
Η ομάδα για την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και την
καινοτομία (ΤΑΙ) του Transatlantic Policy Lab προτείνει στον
Δήμο: 1) να αλλάξει τη νοοτροπία με την οποία η διοίκηση
υπηρετεί τους πολίτες, 2) να γίνει περισσότερο διαφανής και
υπεύθυνος και 3) να ενθαρρύνει τους κατοίκους να εργαστούν
ώστε να μετατραπεί η Αθήνα σε πόλη περισσότερο λειτουργική, βιώσιμη, ανθεκτική, ανοιχτή προς όλους.
Σε περιόδους κρίσης καθ' όλη την ιστορική πορεία της πόλης
οι άνθρωποι συνεργάζονταν.
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Αυτή η φορά δεν είναι διαφορετική. Όσο η Αθήνα και οι άνθρωποί της δουλεύουν από κοινού, τόσο θα βρίσκουν καινοτόμες λύσεις για τις πιο επείγουσες προκλήσεις. Με γνώμονα
τις συστάσεις της ομάδας για την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και την καινοτομία, ο Δήμος μπορεί να δημιουργήσει μια
πλατφόρμα για την υποστήριξη προγραμμάτων που σχεδιάζονται από τους κατοίκους για τους κατοίκους, καθώς και για
την ανεύρεση νέων ή διαφυγόντων πόρων, ώστε αυτές οι ιδέες
να γίνουν πράξη.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια βάση εκκίνησης για τις συστάσεις που προτείνουν οι ομάδες της οικονομίας και του
placemaking του Transatlantic Policy Lab. Οι συστάσεις των
δύο ομάδων τροφοδοτούν την πλατφόρμα καινοτομίας που
θα δημιουργήσουμε μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτες προσπάθειες οικοδόμησης εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας. Και ο
τελικός στόχος Δήμου και κατοίκων: κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα, οι πολίτες, η διοίκηση, οι επιχειρήσεις και
οι τοπικοί φορείς θα συνεργάζονται για να βρίσκουν και να
εφαρμόζουν λύσεις, συμπληρώνοντας ο ένας την προσπάθεια
του άλλου.

Κατευθυντήριες γραμμές
Για να μελετήσουμε και να προγραμματίσουμε τις δράσεις
μας βασιστήκαμε στις αρχές που αναφέρονται στη συνέχεια.
Πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές με θεμελιώδη σημασία
για τον Δήμο, ούτως ώστε να κάνει την Αθήνα πιο λειτουργική, βιώσιμη, ανθεκτική, ανοιχτή προς όλους:
• Έμφαση στο θετικό και το εφικτό, μέσω της θετικής σκέψης
• Έμφαση στην ένταξη και στην εξασφάλιση ότι οι κάτοικοι διαθέτουν ό,τι χρειάζονται για να συμμετέχουν στις κοινωνικές
διαδικασίες και να ευημερούν
• Εξασφάλιση αμοιβαίας επικοινωνίας και μάθησης
• Εξασφάλιση διαφάνειας στην πληροφόρηση, παροχή τακτικής ενημέρωσης, παρακολούθηση των διαδικασιών σχεδιασμού και τήρηση των δεσμεύσεων
• Ελεύθερη πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό προς
όλους τους κατοίκους
• Στοχευμένη επικοινωνία με τη γειτονιά και τις ανάγκες της
• Έμφαση στον αντίκτυπο που έχει στους ανθρώπους η δουλειά μας
• Καταγραφή και κοινοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων που αφορούν τις προσπάθειες και τις επιδόσεις μας
• Σεβασμός στους κατά τόπους θεσμούς και τις ιδιαιτερότητες, αξιοποίησή τους σε όλες τις δράσεις

Δημιουργία μιας Αθήνας πιο λειτουργικής, βιώσιμης, ανθεκτικής,
ανοιχτής προς όλους
Διάγραμμα 1: Κατευθυντήριες γραμμές

Εμπιστοσύνη
και υπηρεσίες

Διαφάνεια
και λογοδοσία

• Υπεύθυνες ομάδες

• Έλεγχος και αξιολόγηση

• Αλλαγή νοοτροπίας

• Διαθεσιμότητα δεδομένων

• Παροχή υπηρεσιών

• Πλατφόρμα επικοινωνίας

Περίληψη βασικών συστάσεων

Προτείνουμε την ανάληψη των πρωτοβουλιών που εισηγείται η
ομάδα για την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και την καινοτομία, προκειμένου να υποστηρίξουμε έναν Δήμο πιο λειτουργικό, βιώσιμο και ανοιχτό προς όλους, ο οποίος θα προάγει την
ευημερία και τις ευκαιρίες ώστε να έχουν όλοι οι Αθηναίοι τη
δυνατότητα να αναπτυχθούν. Το διάγραμμα 1 απεικονίζει τις
δράσεις για την άμεση εκκίνηση των πρωτοβουλιών, με σκοπό
να διευκολυνθεί η διάδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Αν και η διάδραση μπορεί να επιτευχθεί με εξωτερικούς
διαμεσολαβητές, εντούτοις ο Δήμος οφείλει να θέσει προγραμματικούς στόχους και να συμφωνήσει σε βασικούς δείκτες
επίδοσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες κινούνται
στον σωστό δρόμο της επιτυχίας. Οι παρακάτω καθολικές συστάσεις ενισχύουν την πρωτοβουλία για την εμπιστοσύνη, την
υπευθυνότητα και την καινοτομία:

Σύσταση 1 – Εμπιστοσύνη και υπηρεσίες

Σφυρηλάτηση σχέσης εμπιστοσύνης με τους κατοίκους και
καλλιέργεια πίστης στη διοίκηση και τις υπηρεσίες της, ξεκινώντας από το επίπεδο της γειτονιάς. Ο Δήμος πρέπει
να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων και των
κοινωνικών φορέων, ώστε αυτοί να ανταλλάξουν ιδέες και
να προθυμοποιηθούν να συνεργαστούν τόσο μαζί του όσο
και μεταξύ τους. Έπειτα από πολλά χρόνια αυξανόμενης

Καινοτομία
των κατοίκων
και διοίκηση
• Πρωτοβουλίες πολιτών
• Πλατφόρμα καινοτομίας

απογοήτευσης των πολιτών, η δημοτική αρχή οφείλει να
δείξει προθυμία να παρέχει υπηρεσίες και να λειτουργεί με
υπευθυνότητα.

Σύσταση 2 – Διαφάνεια και λογοδοσία

Περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία προς τους κατοίκους. Ο Δήμος πρέπει να καταγράφει και να κοινοποιεί
πληροφορίες, να είναι ξεκάθαρος ως προς τους στόχους
του, να επιβλέπει την έκβαση του προγράμματος και να
ανακοινώνει έγκαιρα και τακτικά τα αποτελέσματα στους
κατοίκους.

Σύσταση 3 – Καινοτομία των κατοίκων και διοίκηση

Υποστήριξη και προώθηση της συμμετοχής των κατοίκων,
της παραγωγής ιδεών και της καινοτομίας. Ο Δήμος καλείται να παίξει καίριο ρόλο στην αναγνώριση και υποστήριξη
λύσεων που υπάρχουν ήδη σε τοπικό επίπεδο, διευκολύνοντας τις εγχώριες και διεθνείς συμπράξεις, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, συλλέγοντας εσωτερικά δεδομένα
αναφορικά με τις υπηρεσίες και τους πόρους της πόλης
(μη διαθέσιμα σε ιδιωτικούς φορείς) και εμπνέοντας τους
πολίτες να καινοτομήσουν και να γίνουν οι φορείς της αλλαγής.

Πρωτοβουλία για την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και την
καινοτομία
Διάγραμμα 2: Κύκλος προγράμματος
Πρώτο τετράμηνο

Εμπιστοσύνη
Αλλαγή νοοτροπίας, Ημέρα
Υπηρεσίας, Ημέρα Let’s Do It!

Διαφάνεια
και λογοδοσία
Γραφική απεικόνιση
δεδομένων, Πλατφόρμα
ηλεκτρονικής επικοινωνίας,
Βαθμολογικός πίνακας

 πικοινωνία με τον Δήμο πραγματοποιείται
Ε
σε κάθε στάδιο, συμπεριλαμβανομένων του
κύκλου καινοτομίας και της εφαρμογής
πιλοτικών προγραμμάτων

Τέσσερις μήνες

Δύο μήνες

Κύκλος καινοτομίας

Στάδιο εφαρμογής

Χρήση μεθοδολογίας design
thinking και lean startup

Εφαρμογή δοκιμασμένων
λύσεων με ορθά κριτήρια
μέτρησης

Επαναλαμβάνονται κάθε έξι μήνες, εμπλέκοντας νέες
περιοχές ευκαιριών, ομάδες και τοπικές κοινωνίες
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Κύριες δράσεις για την υποστήριξη της Σύστασης 1:
Εμπιστοσύνη και υπηρεσίες

Ο στόχος της πρώτης σύστασης είναι η σφυρηλάτηση σχέσης
εμπιστοσύνης με τους κατοίκους και η καλλιέργεια πίστης στη
διοίκηση και τις υπηρεσίες της, ξεκινώντας από το επίπεδο της
γειτονιάς και με έμφαση στην καθημερινή ζωή. Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
ΒΉΜΑ 1: Ορισμός της ηγετικής ομάδας για τον συντονισμό του
προγράμματος. Την ευθύνη της ομάδας έχει ο δήμαρχος. Όλα
τα μέλη που την απαρτίζουν είναι:
α) Πολιτικός αρχηγός: Προωθεί την πρωτοβουλία και καλλιεργεί
την κατάλληλη νοοτροπία (δήμαρχος).
β) Καθοδηγητής/επιχειρησιακός υποστηρικτής: Διευκολύνει την
πρόσβαση σε πόρους και τη λήψη αποφάσεων (φιλανθρωπικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις).
γ) Σ
 υντονιστής: Διοργανώνει εργαστήρια και διευθύνει τη διαδικασία (επικεφαλής του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας)
δ) Ε
 σωτερικές εκτελεστικές ομάδες: Προωθούν τις επιμέρους
διαδικασίες
Πολιτικός
αρχηγός

Καθοδηγητής/
επιχειρησιακός
υποστηρικτής

Προγράμματα
καινοτομίας
με επίκεντρο
τον πολίτη

Συντονιστής

Εσωτερικές
εκτελεστικές
ομάδες
ΒΉΜΑ 2: Εγκαινίαση υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, και ειδικότερα μιας σειράς από ηλεκτρονικές διαπροσωπικές πλατφόρμες και δράσεις που έχουν στόχο να αλλάξουν τον τρόπο
με τον οποίο αλληλεπιδρούν κάτοικοι, δημόσιοι υπάλληλοι και
αξιωματούχοι. Η πρωτοβουλία αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση
των τοπικών αρχών να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους προς
τους πολίτες, κι έτσι να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
α) Τη δημιουργία πιο φιλόξενου περιβάλλοντος στα βασικά σημεία επαφής κατοίκων και τοπικών αρχών, ιδίως στα γραφεία
των δημοσίων υπηρεσιών. Αυτό μπορεί να γίνει με απλές λύσεις
χαμηλού κόστους. Για παράδειγμα, ο Δήμος μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητική θερμοκρασία στον χώρο, κατάλληλα
καθίσματα και σαφείς πινακίδες με πληροφορίες. Υπάλληλοι
στην υποδοχή μπορούν να καλωσορίζουν τους κατοίκους και
10

να τους κατευθύνουν στο σωστό σημείο για την εξυπηρέτησή
τους. Ακόμη, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις ανάγκες
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των νέων Αθηναίων (π.χ.
μεταναστών, παλιννοστούντων Ελλήνων της διασποράς, νέων
ενήλικων που κάνουν χρήση των υπηρεσιών για πρώτη φορά).
β) Την εγκατάσταση ενημερωτικών περιπτέρων όπου θα εργάζονται μια μέρα τον μήνα οι υπάλληλοι του Δήμου και θα
απαντούν σε ερωτήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Αυτό θα βοηθούσε τους υπαλλήλους να κατανοήσουν καλύτερα τις προσδοκίες και τις ανάγκες των κατοίκων.
γ) Τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πύλης με θέμα τις δράσεις
της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε οι πολίτες να ενημερώνονται
για τις θετικές και εποικοδομητικές προσπάθειες της δημοτικής αρχής, των Δημοτικών Κοινοτήτων, των υπαλλήλων του
Δήμου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΒΉΜΑ 3: Εξέταση της αποτελεσματικότητας της τηλεφωνικής
γραμμής 1595 για την εξυπηρέτηση του δημότη ως γραμμής
ανταπόκρισης σε αιτήματα, προτάσεις και παράπονα. Ανάδειξη παραδειγμάτων από αιτήματα που ικανοποιήθηκαν ή από
προτάσεις που εφαρμόστηκαν. Έναρξη δημόσιας εκστρατείας
ενημέρωσης σχετικά με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του δημότη. Μπορούν, για παράδειγμα, να διανεμηθούν
κάρτες ή να γίνουν αφισοκολλήσεις σε μικρά μαγαζιά και σε
λαϊκές αγορές. Διερεύνηση της σκοπιμότητας να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή εκδοχή της γραμμής 1595, παρόμοια με τη
γραμμή 311 στην Ουάσιγκτον. Το σύστημα της Ουάσιγκτον, το
οποίο μετεξελίχθηκε από τηλεφωνικό κέντρο σε διαδικτυακή
πλατφόρμα,4 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο για
την Αθήνα. Την ευθύνη της ομάδας όσον αφορά αυτό το βήμα
έχουν ο δήμαρχος και οι επικεφαλής των Δημοτικών Κοινοτήτων.
ΒΉΜΑ 4: Εκκίνηση των πρωτοβουλιών από πλευράς εργαζομένων του Δήμου, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και
κατοίκων, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα μπορούσαν να οργανωθούν είτε με συντονισμένες δράσεις είτε σε αποκεντρωμένη βάση. Σε περιοχές
όπου είναι έντονη η δυσπιστία και η απογοήτευση, θα ήταν
σκόπιμο την αρχή να κάνουν οι δημοτικές υπηρεσίες. Επίσης,
οι δράσεις μπορούν να λάβουν τη μορφή «Fix-It στη Γειτονιά»,
όπως περιγράφεται στις συστάσεις για το placemaking. Oι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
α) Την καθιέρωση Ημέρας Υπηρεσίας Δημοτικών Υπαλλήλων
και ΜΚΟ, με σκοπό την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και τη σφυρηλάτηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Δήμου
και κατοίκων. Η πρωτοβουλία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει
ορατή και απτή απόδειξη της δέσμευσης του Δήμου να εξυπηρετεί τους κατοίκους. Σημαίνοντες άνθρωποι της πόλης, εργαζόμενοι και άλλοι εθελοντές θα μπορούσαν να συνδράμουν τα
ομαδικά προγράμματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών, με
άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τέτοια παραδείγματα
είναι η αφαίρεση των γκράφιτι, η αποκομιδή των απορριμμάτων, ο εξωραϊσμός των χώρων πρασίνου και τα προγράμματα
για τον επιχρωματισμό των πεζοδρομίων. Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα μπορούσαν να συμβάλουν εθελοντικά στην προσπάθεια
και, σε περίπτωση που τα προγράμματα υπερβαίνουν το κανονικό ωράριο εργασίας, θα μπορούσαν να πάρουν άδεια μετ'

αποδοχών για να συμμετάσχουν. Οι ΜΚΟ και οι φιλανθρωπικές
οργανώσεις είναι δυνατόν να παρέχουν πόρους και έμψυχο
δυναμικό, ώστε να διευρυνθεί το αντικείμενο των προγραμμάτων και να τροφοδοτείται με ενέργεια και νέο νόημα. Επίσης,
οι ΜΚΟ θα μπορούσαν να προσλάβουν πρόσφυγες γι' αυτόν
τον σκοπό. Την ευθύνη της ομάδας όσον αφορά αυτό το βήμα
έχουν ο δήμαρχος και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων.
β) Την καθιέρωση Ημέρας Let’s Do It!5 για τους κατοίκους, με
σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων που θα προκύψουν από την Ημέρα Υπηρεσίας Δημοτικών Υπαλλήλων και ΜΚΟ. Πρόθεση είναι να αποτελέσει το πρώτο βήμα για την καλλιέργεια μιας νοοτροπίας
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία, ο Δήμος θα πρέπει να συνεργαστεί με ΜΚΟ και
φιλανθρωπικές οργανώσεις ώστε να διατεθούν επαρκείς πόροι
στο πρόγραμμα. Την ευθύνη της ομάδας όσον αφορά αυτό το
βήμα έχουν οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

ας Δημόσιας Διοίκησης και οι ειδικοί των εταιρειών που έχουν
αναλάβει την απεικόνιση των γραφημάτων. Οι ειδικές δράσεις
περιλαμβάνουν:
α) Την εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγει ο Δήμος
και την κατανοητή απεικόνισή τους. Τη δημιουργία ενός ενιαίου
χώρου όπου θα συγκεντρωθούν τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εγχώριες και διεθνείς ΜΚΟ καθώς και οι ακαδημαϊκοί
φορείς, έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα, διαθέσιμα και
εύχρηστα. Ο στόχος είναι να καταστούν τα δεδομένα της πόλης
«ψηφιακά κατά παραγγελία», να μπορούν να απεικονιστούν σε
γραφήματα και να εμπλουτίζονται σε βάθος χρόνου
β) Την προσθήκη εργαλείων που θα επιτρέπουν στην κοινότητα να ασκεί επιρροή. Σχετική διερεύνηση και ενδεχομένως
υιοθέτηση ενός εργαλείου για τα αθηναϊκά δεδομένα παρόμοιου με αυτό του Partnership for Southern Equity’s (PSE) Metro
Atlanta Equity Atlas8 και του National Neighborhood Indicators
Partnership.9

Τελικός στόχος αυτών των δράσεων είναι η διοργάνωση και
προβολή εκδηλώσεων που θα ενισχύουν την εμπιστοσύνη. Ουδέτεροι συντονιστές θα διαχειρίζονται τυχόν εντάσεις μεταξύ
των συμμετεχόντων και θα βοηθούν στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων. Μπορούν να προσκληθούν για να συμμετάσχουν
οι άνθρωποι της γειτονιάς, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και
τα πανεπιστήμια.

γ) Την υποστήριξη των ΜΚΟ που εκπονούν ανεξάρτητα ανοιχτά
προγράμματα χαρτογράφησης (για παράδειγμα, για την υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών σε πολλές γλώσσες).

Κύριες δράσεις για την υποστήριξη της Σύστασης 2:
Διαφάνεια και λογοδοσία

ΒΉΜΑ 3: Ίδρυση ψηφιακής πλατφόρμας για τη διαπροσωπική
επικοινωνία με τους αρμόδιους. Την ευθύνη έχουν οι ειδικοί της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ψηφιακής πολιτικής, οι
ΜΚΟ και οι κοινωνικοί φορείς. Οι συντονιστές της πλατφόρμας
είναι υπεύθυνοι αφενός να φιλτράρουν τυχόν υβριστικά σχόλια,
αφετέρου να δίνουν διέξοδο στην απογοήτευση και τον θυμό
κατοίκων και φορέων, παρέχοντας ταυτόχρονα μια ηλεκτρονική φόρμα που θα επιτρέπει στους πολίτες να μετατρέπουν τα
παράπονα σε εποικοδομητικές προτάσεις. Βεβαίως, η πλατφόρμα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ανθεκτική στις
κυβερνοεπιθέσεις. Oι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:

Ο στόχος αυτής της σύστασης είναι να ενθαρρυνθεί ο Δήμος
ώστε να συμπεριφέρεται με μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα προς τους κατοίκους.
ΒΉΜΑ 1: Κατάρτιση και δημοσιοποίηση ενός βαθμολογικού
πίνακα για την τοπική αυτοδιοίκηση, με σκοπό να ενισχυθεί η
διαφάνεια και να διευκολυνθεί ο εσωτερικός και εξωτερικός
έλεγχος. Την ευθύνη έχει ο δήμαρχος και οι εταιρείες ερευνών.
Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
α) Τη δημιουργία ενός συστήματος αυτοαξιολόγησης της πόλης, αναφορικά με τις επιδόσεις της διοίκησης και την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε Δημοτική Κοινότητα. Κάτι τέτοιο
θα αποδείκνυε στους πολίτες ότι ο Δήμος ενεργεί καλόπιστα
και προσπαθεί να διασφαλίσει ένα ελάχιστο όριο εμπιστοσύνης. Δεδομένης της σημερινής απογοήτευσης από τη διοίκηση,
αυτό το πρώτο βήμα έχει καθοριστική σημασία ώστε ακολούθως ο Δήμος να εφαρμόσει πιο σύνθετα προγράμματα για την
ανατροφοδότηση και τη συμμετοχή των πολιτών.
β) Τη δοκιμαστική εφαρμογή ενός ψηφιακού εργαλείου «σφυγμομέτρησης», μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να
αξιολογούν τις εκδηλώσεις που στοχεύουν στην αύξηση της
εμπιστοσύνης προς τις αρχές και τις δημοτικές υπηρεσίες, με
τη χρήση μιας κλίμακας με χαμογελαστά προσωπάκια (όχι με
γραπτά σχόλια).6 Τέτοια δημοσκοπικά εργαλεία θα μπορούσαν να αυξήσουν τη συμμετοχή των πολιτών στις αποφάσεις
που λαμβάνει ο Δήμος. Στο Όστιν του Τέξας, για παράδειγμα,
εφαρμόζονται τέτοιου είδους τακτικές.7
ΒΉΜΑ 2: Δημιουργία μιας σειράς γραφημάτων για την προώθηση της διαφάνειας στη διοίκηση. Την ευθύνη έχουν ο επικεφαλής ψηφιακής τεχνολογίας του Δήμου, ο γενικός γραμματέ-

δ) Την πρόσκληση εταιρειών που ειδικεύονται σε καινοτόμα και
ανοιχτά προγράμματα επικεντρωμένα στον χρήστη, ώστε να
μοιραστούν πληροφορίες και τεχνογνωσία με τους κατοίκους.

α) Την προβολή των πρωτοβουλιών της ομάδας για την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα και την καινοτομία, με τη δημοσίευση των δράσεων και των προθεσμιών και με την αναφορά
στα εμπλεκόμενα μέρη αλλά και στις συνέπειες της αδράνειας.
Την πλατφόρμα αυτή μπορεί να τη διαχειρίζεται ο Δήμος.
β) Τη δημιουργία μηχανισμού για την ανατροφοδότηση των
ΜΚΟ, της κοινωνίας πολιτών, των μικρών επιχειρήσεων και των
εμπλεκόμενων φορέων.
γ) Τη διαπροσωπική επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη διαφάνεια.
ΒΉΜΑ 4: Ίδρυση δημοτικής υπηρεσίας για την ενίσχυση των
συμμετοχικών διαδικασιών και την παροχή υπηρεσιών στη γειτονιά. Οι υπάλληλοι αυτής της υπηρεσίας θα αναζητούν ευκαιρίες διαλόγου, ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασίας και κοινών δράσεων ανάμεσα στη δημοτική αρχή και τους κατοίκους
της γειτονιάς. Μια χρήσιμη μελέτη περίπτωσης είναι το Σχέδιο
για τη Συμμετοχή της Γειτονιάς (Neighborhood Participation
Plan) στη Νέα Ορλεάνη.10
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Κύριες δράσεις για την υποστήριξη της Σύστασης 3:
Καινοτομία των κατοίκων και διοίκηση11

Ο στόχος αυτής της σύστασης είναι η υποστήριξη και προώθηση
της παρέμβασης των κατοίκων, της παραγωγής ιδεών και της
καινοτομίας. Την ευθύνη έχουν ο δήμαρχος, οι καινοτόμες ομάδες, το «συναΑθηνά» και οι κάτοικοι.
ΒΉΜΑ 1: Δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας για την
καινοτομία, που θα επιτρέπει την παρέμβαση των πολιτών και
την παραγωγή ιδεών. Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
α) Τη δημιουργία μιας μονάδας καινοτομίας εντός του Δήμου,
που θα εγκαινιάζει κύκλους καινοτομίας ώστε να αναπτυχθούν
νέα προγράμματα για τους πολίτες ή να αξιολογηθούν τα ήδη
υπάρχοντα. Η μονάδα μπορεί να λειτουργεί τόσο στον ψηφιακό
όσο και στον φυσικό δημόσιο χώρο, προκειμένου να συλλέγει και
να κοινοποιεί τα δεδομένα που παρέχουν οι πολίτες. Μπορούν
να συσταθούν και συνεργατικά σχήματα με σκοπό να συμμετάσχουν στα προγράμματα άνθρωποι με εμπειρία στην καινοτομία.
β) Τη λειτουργία της πλατφόρμας καινοτομίας12 σε τετράμηνους
κύκλους, σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:
1. Ορισμός ευκαιριών: Εντοπισμός των περιοχών καινοτομίας,
με βάση τους στόχους και τη στρατηγική που έχει ορίσει ο Δήμος. Σ' αυτό μπορούν να συμβάλουν οι κάτοικοι, συμμετέχοντας στην πλατφόρμα χαρτογράφησης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως περιγράφεται στην ενότητα για τη διαφάνεια
και τη λογοδοσία.
2. Δημιουργία ομάδων: Δημιουργία εσωτερικών δημοτικών ομάδων με αντικείμενο τον συντονισμό με την τοπική κοινωνία και
τους φορείς κατά τη διάρκεια του κύκλου καινοτομίας.
3. Στάδιο διερεύνησης: Αξιοποίηση των ομάδων καινοτομίας,
ώστε μέσα από συνεντεύξεις με πολίτες και φορείς να κατανοήσουν τα κίνητρα, τις απογοητεύσεις και τις επιθυμίες τους.
Το βήμα αυτό θα φέρει στο φως χρήσιμες πληροφορίες για το
επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

4. Σχεδιασμός και εκπόνηση πρωτότυπου εργαστηρίου (που θα
διεξαχθεί ηλεκτρονικά ή σε δημόσιο χώρο): Στο πλαίσιο αυτού
του εργαστηρίου, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν στα προηγούμενα στάδια μελετώνται προκειμένου να μετασχηματιστούν
σε πρωτότυπα προγράμματα για την πόλη. Για τον σκοπό αυτόν
θα χρειαστεί ένας ανεξάρτητος συντονιστής, εκτός Δήμου, που
δε θα συνδέεται με τη διοίκηση ή με τις ομάδες των κατοίκων.
5. Στάδιο ελέγχου και μάθησης/Εργαστήρια (ηλεκτρονικά ή σε
δημόσιο χώρο): Οι ιδέες που θεωρήθηκαν επαρκώς ανεπτυγμένες (και σύμφωνες με τους στόχους του Δήμου) θα χρησιμοποιηθούν αρχικά ως πρότυπα για να ελεγχθεί η σκοπιμότητά τους
και να γίνει η επεξεργασία των μοντέλων προγραμματισμού.
6. Έλεγχος βιωσιμότητας και σκοπιμότητας: Εφόσον εγκριθούν
οι λύσεις, οι ομάδες εκπονούν ένα σχέδιο για τη μεγιστοποίηση
της επιρροής τους. Οι δείκτες μπορούν να περιλαμβάνουν αναλύσεις κόστους-οφέλους, αλλά και την αξιολόγηση της πιθανότητας να αυξηθεί μέσω αυτών των καινοτομιών η εμπιστοσύνη
των κατοίκων αλλά και η ποιότητα ζωής τους.
ΒΉΜΑ 2: Επεξεργασία και εφαρμογή των πιο ελπιδοφόρων
ιδεών που προέκυψαν από την πλατφόρμα καινοτομίας. Την
ευθύνη έχουν η ομάδα για την εμπιστοσύνη, την υπευθυνότητα
και την καινοτομία (ΤΑΙ) και το Innovathens.13 Οι ειδικές δράσεις περιλαμβάνουν:
α) Τη σύνδεση με θερμοκοιτίδες νέων ιδεών και με εργαστήρια
καινοτομίας, καθώς και την οικοδόμηση διεθνών δικτύων για την
αξιολόγηση της κοινωνικής καινοτομίας που κυοφορείται σε οργανώσεις όπως το δίκτυο Impact Hub Athens14 και το Ashoka.15
β) Την παροχή εκπαίδευσης ή καθοδήγησης.
γ) Την παροχή βοήθειας και καθοδήγησης για την αναζήτηση
εξωτερικής χρηματοδότησης, ώστε να προαχθεί, να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί η καινοτομία.
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Ενίσχυση της σταδιοδρομίας,
της φροντίδας και της
απασχόλησης
Κατά τη διάρκεια του Transatlantic Policy Lab στην Αθήνα, οι
πολίτες εξέφρασαν απογοήτευση και βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και τους γραφειοκρατικούς κανονισμούς. Ο δείκτης ανεργίας (ειδικά όσον αφορά τους νέους)
έχει αγγίξει πολύ υψηλά επίπεδα, και οι ιθύνοντες στον τομέα
της εκπαίδευσης ανησυχούν για το ποσοστό των μαθητών που
εγκαταλείπουν το σχολείο, καθώς και για τα κίνητρά τους. Οι
μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας,
των κοινωνικών υπηρεσιών και της εκπαίδευσης, όπως και οι
μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού προσωπικού, έχουν επιβαρύνει
πολύ τόσο τις δημόσιες υπηρεσίες όσο και τον μέσο Αθηναίο.
Οι πρόσφατες προσφυγικές ροές έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα, ασκώντας επιπρόσθετες πιέσεις στις γειτονιές που
είναι ήδη υποβαθμισμένες. Με δεδομένες τις προκλήσεις που
εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη στην 3η και στην 6η Δημοτική Κοινότητα, η ομάδα για την οικονομία σχεδίασε τις προτάσεις της στοχεύοντας να επιτύχει διορθωτικά αποτελέσματα
που θα αφορούν τους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης,
καθώς και τους πρόσφυγες.
Και παρά τις προκλήσεις, η ομάδα εργαστηρίου έμεινε έκπληκτη από τις αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες και το σθένος των
ανθρώπων και των οργανισμών με τους οποίους συναντήθηκε.
Η ομάδα της οικονομίας ανέπτυξε τις προτάσεις της με γνώμονα να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα μέσα από πρωτοβουλίες
για την υποστήριξη της εμπιστοσύνης, της εκπαίδευσης, της
υγείας και της εργασίας. Οι συστάσεις εστιάζονται σε δύο επίπεδα: πρωτοβουλίες σε ολόκληρη την πόλη και στρατηγικές
που στοχεύουν ειδικά στην 3η και στην 6η Δημοτική Κοινότητα.
Σε επίπεδο πόλης, η ομάδα εργαστηρίου γνωμοδοτεί πως οι
ελπίδες για την οικονομία θα αναπτερωθούν εφόσον υποστηριχθεί η ατομική πρόσβαση στις νόμιμες ευκαιρίες «επιπλέον
εργασίας» και εφόσον αξιοποιηθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα
της Αθήνας στον τομέα του ιατρικού τουρισμού. Σε επίπεδο
γειτονιάς, συστήνονται στρατηγικές που θα εμπλέξουν τους νέους και θα σφυρηλατήσουν σταθερές σχέσεις μεταξύ θεσμών
και κοινότητας.

Σύσταση 1

Η ανάπτυξη πλατφόρμας για επιπλέον εργασία επικεντρώνεται στο πώς μπορεί ο Δήμος να κάνει την τοπική αγορά εργασίας πιο αποδοτική, καθιερώνοντας μια ψηφιακή
πλατφόρμα όπου οι Αθηναίοι θα μπορούν να αναζητούν
άτυπη απασχόληση.

Σύσταση 2

Η επέκταση του ιατρικού τουρισμού για την ενίσχυση της

αθηναϊκής οικονομίας σκιαγραφεί μια στρατηγική προσέλκυσης Ελλήνων της διασποράς, Αμερικανών με ελλιπή ασφαλιστική κάλυψη και όσων αναζητούν υγειονομικές
υπηρεσίες χαμηλού κόστους, ως επισκεπτών ιατρικού τουρισμού στην Αθήνα.

Σύσταση 3

Η δοκιμή του προγράμματος «ΜyAthens» για την ενίσχυση
της εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της ιδιότητας του
πολίτη παρέχει σε παιδιά 11-13 ετών ένα συναρπαστικό
μαθησιακό περιβάλλον και μια «μικρογραφία της Αθήνας»,
προωθώντας τη γνώση για τους θεσμούς της πόλης και τις
επιμέρους κοινότητες.

Σύσταση 4

Η ενεργός εμπλοκή του πανεπιστημίου ως φορέα κοινωνικής ανάπτυξης για την προώθηση των κοινωνικών σχέσεων και των επιχειρήσεων προτείνει μια στρατηγική για τη
βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα σε βασικούς θεσμούς και
στην 6η Δημοτική Κοινότητα.

Σύσταση 1: Ανάπτυξη πλατφόρμας για επιπλέον
εργασία

Το ανεπαρκές εισόδημα από την κύρια απασχόληση οδηγεί
τους Αθηναίους σε αναζήτηση επιπλέον ωρών εργασίας. Το
βάθος της ανάγκης για επιπλέον εργασία στην Ελλάδα δεν είναι καταγεγραμμένο ούτε εύληπτο. Ανεπίσημα στοιχεία μαρτυρούν ότι χιλιάδες πολίτες βρίσκουν επιπλέον ευκαιρίες στη
λιανική πώληση, τη φροντίδα κατ' οίκον, τον τουρισμό, τη διαφήμιση, την οδήγηση και σε αμέτρητα άλλα επαγγέλματα. Για
παράδειγμα, μια δασκάλα με σύμβαση μερικής απασχόλησης
20 ωρών την εβδομάδα μπορεί κάποιες μέρες να εργαστεί και
ως αποκλειστική νοσοκόμα σ' ένα σπίτι όπου κάποιο μέλος της
οικογένειας χρειάζεται φροντίδα. Επίσης, υπάρχουν Αθηναίοι
που δεν μπορούν να βρουν δουλειά πλήρους απασχόλησης και
ψάχνουν να απασχοληθούν για λίγες ώρες. Ορισμένοι κάτοικοι
αναζητούν ευέλικτο ωράριο προκειμένου να αντιμετωπίσουν
ένα απροσδόκητο πρόβλημα υγείας, τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους ή τις απαιτήσεις της δουλείας απ' το σπίτι.
Η ανάπτυξη πλατφόρμας για επιπλέον εργασία προτείνει στον
Δήμο Αθηναίων να θέσει σε λειτουργία μια διαδικτυακή πλατφόρμα με στόχο να γίνει η αγορά εργασίας πιο αποδοτική, να
τονωθεί το ΑΕΠ και να αυξηθεί η ευημερία. Ένα επιτυχημένο
πιλοτικό πρόγραμμα στην Αθήνα μπορεί να υιοθετηθεί και από
άλλους Δήμους της Ελλάδας. Η Αθήνα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να λειτουργήσει ως πιλοτική περιοχή: υπάρχει υψηλό
ποσοστό αστικού τουρισμού, σημαντική ανάγκη για επιπλέον
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εργαζόμενους στον τομέα αυτό, ενώ και η ανεργία είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο Δήμος πρέπει να δράσει ως κινητήριος δύναμη σ' αυτό, εφόσον ήδη διατηρεί σχέσεις μ' ένα ευρύ φάσμα εργαζομένων,
καθώς και με κεντρικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς, οι
οποίοι είναι απαραίτητοι προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχημένη εκκίνηση της πρότασης.

Εισαγωγή

Στις μέρες μας, η πρόσβαση στην επιπλέον εργασία εξαρτάται
από τις προσωπικές επαφές. Όποιος ψάχνει για δουλειά πρέπει να βρει έναν εργοδότη που να χρειάζεται κάποιον τις ώρες
που αυτός είναι διαθέσιμος, στη σωστή τοποθεσία και με τα
κατάλληλα προσόντα. Αυτές οι ανεπίσημες προϋποθέσεις είναι
περιοριστικές, και οι πιθανότητες εύρεσης πιο καλοπληρωμένης ή σταθερής επιπλέον εργασίας είναι ελάχιστες. Οι εργοδότες συνηθίζουν να διατηρούν έναν κύκλο προσωπικών επαφών
στον οποίο απευθύνονται όταν βρεθούν σε ανάγκη.
Η ελληνική γραφειοκρατία αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό
παράγοντα. Για παράδειγμα, για να προσλάβει κανείς μια καθαρίστρια για τρεις ώρες στο σπίτι του, πρέπει να επισκεφθεί
το ταχυδρομείο ή την τράπεζα, να προσδιορίσει το είδος της
εργασίας και την πληρωμή, να πληρώσει για την εργασία και τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και μετά να πάρει το έντυπο
εργοσήμου. Το έντυπο αυτό δίνεται στον εργαζόμενο, ο οποίος
επιστρέφει στο ταχυδρομείο ή στην τράπεζα για να εισπράξει
την αμοιβή του και να βεβαιωθεί ότι εξοφλήθηκε και η κοινωνική ασφάλιση. Αυτά τα βήματα είναι ανασταλτικά εάν το άτομο που αναζητά εργασία δεν μπορεί να δεσμευτεί σε κανονικό
ωράριο.
Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία αναφορικά με
ανεπίσημες ή ασυνήθιστες ώρες εργασίας. Ωστόσο, έρευνα της
Παγκόσμιας Τράπεζας έδειξε ότι το 75% της παραοικονομίας
στις ευρωπαϊκές χώρες προέρχεται από επιπλέον ώρες εργασίας.1 Εάν το 40%2 της οικονομικής δραστηριότητας στον Δήμο
Αθηναίων γίνεται με όρους παραοικονομίας, και εάν η εργασία
αυτή εντασσόταν στο συμβατικό πλαίσιο, τότε θα σημειωνόταν
αύξηση του επίσημου ΑEΠ κατά 30%.
Η νομιμοποίηση αυτού του είδους εργασίας συνάδει με τη δέσμευση του δημάρχου Γιώργου Καμίνη να βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και αξιοπρέπεια.3 Μια
αγορά επιπλέον εργασίας σε επίπεδο πόλης θα έδινε περισσότερες επιλογές σε άτομα και επιχειρήσεις.
Εάν ο Δήμος ή οι δημόσιοι φορείς δε διαθέτουν στρατηγική για
να διαχωρίσουν την περιστασιακή εργασία από την παραοικονομία, η οικονομία του διαμοιρασμού (sharing economy) είναι
πιο πιθανό να κερδίσει έδαφος. Για παράδειγμα, η εφαρμογή
Uber, που επιτρέπει σχεδόν σε κάθε ιδιοκτήτη αυτοκινήτου να
ανταγωνιστεί τους οδηγούς ταξί, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί στην Αθήνα.4 Εταιρείες όπως η Uber έχουν σημαντική οικονομική δύναμη προκειμένου να υπονομεύουν τους εκάστοτε τοπικούς κανονισμούς και να εμπλέκονται σε ρυθμιστικές
διαμάχες παγκοσμίως.5 Στις πόλεις όπου δραστηριοποιείται,
η Uber φέρνει κοντά οδηγούς και πελάτες, αλλά μόλις καθιερώνεται ως σημαντικό εργαλείο για τους πολίτες μειώνει τους
μισθούς των επαγγελματιών οδηγών για να αυξήσει το κέρδος
της.6 Η τακτική αυτή προάγει τον ανταγωνισμό και μπορεί να
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συμπαρασύρει και άλλες πλατφόρμες που παρέχουν επιπλέον
εργασία να συμπεριφερθούν αντίστοιχα.7 Κάθε πλατφόρμα αυτού του είδους αγωνίζεται περισσότερο να κυριαρχήσει σ' ένα
συγκεκριμένο είδος εργασίας (στην περίπτωση της Uber, στα
ταξί) παρά να δημιουργήσει ευκαιρίες για καλύτερες αμοιβές
ή πιο σταθερή δουλειά. Αυτή η κοντόφθαλμη λογική μπορεί να
οδηγήσει σε επιθετικές κινήσεις ανάμεσα στις πλατφόρμες, οι
οποίες κάνουν ελάχιστα για να ενισχύσουν την ποιότητα της
αγοράς εργασίας στον Δήμο.8
Ως απάντηση, ο Δήμος θα πρέπει να δημιουργήσει τη δική του
αγορά επιπλέον εργασίας. Αυτή πρέπει να προετοιμάσει το
έδαφος προκειμένου να είναι πιο ελκυστικό, για παράδειγμα,
αν προσλάβεις έναν διερμηνέα για λίγες ώρες να τον πληρώσεις νόμιμα παρά κάτω απ' το τραπέζι. Λόγω της πολυπλοκότητας των συναλλαγών, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο μέσω
μιας εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας.
Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη χρηματοδοτήσει μια τέτοιου είδους αγορά. Το μοντέλο αυτό, προσαρμοσμένο στο ελληνικό
δίκαιο και την ελληνική γλώσσα, θα επέτρεπε σε κάθε Αθηναίο
να προσδιορίζει το είδος της δουλειάς που προτίθεται να κάνει· τα δικά του χρονικά όρια, την απόσταση από το σπίτι του
και άλλους παράγοντες· επίσης, τις ώρες που διαθέτει σήμερα,
αύριο ή τις επόμενες εβδομάδες. Για παράδειγμα, ένας αγοραστής που ψάχνει «τρεις ανθρώπους για τοποθέτηση χαλιών
απόψε» μπορεί να δει άμεσα ποιος είναι διαθέσιμος, πρόθυμος
και ικανός να αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία. Κάθε εργαζόμενος πρέπει να έχει ένα ωρομίσθιο στη βάση της προσωπικής του προτίμησης και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Υπό αυτούς τους όρους, οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι μπορούν να
προσληφθούν μέσα σε λίγα λεπτά.
Η πλατφόρμα τηρεί αρχείο σχετικά με την αξιοπιστία κάθε εργαζόμενου, ενθαρρύνοντας όσους έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία να κοστολογήσουν ακριβότερα την εργασία τους. Επίσης, παρουσιάζει δεδομένα που αντιστοιχούν σε νέες ευκαιρίες
για κάθε εργαζόμενο, για παράδειγμα προτείνει επιμορφώσεις
που θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη του. Ακόμη, είναι
δυνατόν να παρέχει στον Δήμο δεδομένα υψηλής ακρίβειας για
κάθε δραστηριότητα. Στο περιθώριο κάθε συμφωνίας για δουλειά, η πλατφόρμα θα δημιουργεί ένα εργόσημο που θα χρεώνεται στον εργοδότη μέσω ενός μηχανισμού τύπου PayPal. Θα
το υποβάλλει (πιθανώς εκτυπωμένο στο ταχυδρομείο) και στη
συνέχεια θα κατατίθεται ένα έγγραφο για τον εργαζόμενο, μόλις το διαδικτυακό δελτίο χρόνου εργασίας γίνει αποδεκτό από
τον αγοραστή και τον πάροχο.
Η σκοπιμότητα εφαρμογής αυτής της σύστασης εξαρτάται από
αρκετούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, το κόστος της εν λόγω
διαδικτυακής αγοράς εργασίας δεν πρέπει να το επωμισθεί ο
Δήμος. Τα αρχικά έξοδα μπορούν να διακριθούν σε δύο μέρη:
πρώτον, δημιουργία πλαισίου αναφοράς από τον Δήμο για το
ξεκίνημα μιας «αγοράς»· και δεύτερον, διεργασίες και χρηματοδότηση της «αγοράς» μετά το ξεκίνημά της. Η ελληνική νομοθεσία δεν επιτρέπει σε μεσάζοντες να χρεώνουν για υπηρεσίες,
επομένως και οι δύο χρηματοδοτήσεις πιθανώς να προέλθουν
από πόρους φιλανθρωπικών οργανισμών ή ΜΚΟ. Η φιλανθρωπία και οι ΜΚΟ στην Ελλάδα υποστηρίζουν την αγορά εργασίας
με πολλούς τρόπους, αλλά φαίνεται πως αυτοί δεν επαρκούν

για να βοηθήσουν τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πολιτών
που χρειάζονται επιπλέον εργασία. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα
ίσως προσελκύει και πρόσθετους εξωτερικούς χρηματοδότες.
Κίνητρο για να δραστηριοποιηθούν θα μπορούσε να είναι η
δέσμευση του δημάρχου για την πλατφόρμα και για δουλειές
καλύτερης ποιότητας. Ένα πετυχημένο ξεκίνημα στην Αθήνα
θα υποδείκνυε ένα μοντέλο που πιθανώς θα μεταφερόταν με
προσαρμογές και σε άλλους Δήμους της Ελλάδας.
Διεθνείς οργανισμοί έχουν ζητήσει μεγαλύτερη ευελιξία στην
αγορά εργασίας στην Ελλάδα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση. Ισχυρή κινητήριο δύναμη για την εργασία
και την ανάπτυξη θα μπορούσαν να αποτελέσουν νομοθετικές
πρωτοβουλίες όπως ο κανονισμός των 30 ωρών, ο οποίος παροτρύνει μεν τους εργοδότες να περιορίσουν το εβδομαδιαίο
ωράριο της δουλειάς, αλλά επιτρέπει στους εργαζόμενους να
εργάζονται και αλλού χωρίς κυρώσεις. Με το παράδειγμα της
Αθήνας ως απόδειξη ότι η ιδέα είναι ορθή, μια τέτοια αγορά θα
ήταν δυνατόν να αναπαραχθεί και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Κύριες δράσεις

1. Προσδιορισμός διαθέσιμης ζήτησης: Οι ανάγκες της νέας
αγοράς απαιτούν άμεση εκκίνηση των συναλλαγών. Δε θα
υπάρξει έλλειψη πολιτών που αναζητούν επιπλέον εργασία.
Μια βασική πρόκληση είναι η εύρεση εργοδοτών, ώστε να ξεκινήσουν να απασχολούνται εργαζόμενοι μέσω της πλατφόρμας
εργασίας αμέσως μετά την έναρξη λειτουργίας της. Οργανισμοί
με τους οποίους η πόλη ήδη διατηρεί σχέσεις μπορούν να συνεισφέρουν σ' αυτό. Για παράδειγμα, τα μέλη του Γραφείου Συνεδρίων και Επισκεπτών του Δήμου Αθηναίων (ACVB) ίσως θεωρούν ωφέλιμη τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού υψηλής
ποιότητας για την κάλυψη της ζήτησης σε επιχειρήσεις. Εάν
δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν έναν καινούριο δίαυλο, μπορεί να δημιουργηθεί ικανοποιητική ζήτηση για την αναζωογόνηση της αγοράς. Εκτιμάται ότι στην αγορά της Αθήνας πρέπει
να υπάρχουν τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν
τη ζήτηση εργαζομένων οι οποίοι θα δεσμευτούν για το πρώτο 12μηνο. Αυτή είναι απλώς μια εκτίμηση του πραγματικού
ποσού που απαιτείται. Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, κρίνεται
αναγκαίος ο ακριβέστερος υπολογισμός.
2. Εμπλοκή επενδυτών: Αφορά οργανισμούς που βρίσκονται
ήδη σε επικοινωνία με τον Δήμο. Πρέπει να δοθεί σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ΜΚΟ και Ευρωπαίους επενδυτές μια
πρόταση που θα περιγράφει την περίπτωση της πρωτοβουλίας
στην Αθήνα και τον ευρύτερο αντίκτυπό της για την Ελλάδα.
Από το αρχικό αίτημα για χρηματοδότηση ενός πιλοτικού προγράμματος παράγεται μια λεπτομερής έκθεσης επιχειρησιακής
σκοπιμότητας έργου (business case) για τον Δήμο.
3. Η αγορά επιπλέον εργασίας πρέπει να βρίσκεται κάτω από
τοπικό έλεγχο. Ρυθμιστική αρχή μπορεί να είναι ο Δήμος, μια
υπηρεσία του, ένα τοπικό ίδρυμα ή μια διεθνής ΜΚΟ. Έχει
ζωτική σημασία η εκτελεστική αρχή να είναι ένας φορέας αξιόπιστος και ουδέτερος για όλους τους χρήστες της αγοράς.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα από το
Ηνωμένο Βασίλειο, με τις απαραίτητες προσαρμογές βέβαια
για την κάλυψη των ελληνικών αναγκών, κάτι που θα δημιουργούσε ευκαιρίες και για ντόπιες εταιρείες τεχνολογίας. Ακριβείς εκθέσεις επιχειρησιακής σκοπιμότητας έργου για τυχόν
συμβαλλόμενους θα διευκρινιστούν περαιτέρω, κατά τη φάση

της διερεύνησης. Η έκθεση επιχειρησιακής σκοπιμότητας έργου εξαρτάται από τον βαθμό δραστηριοποίησης στην αγορά,
και είναι κάτι άγνωστο σ' αυτό το στάδιο.
Προτείνεται η αρχική εστίαση να αφορά την «ειδική διαπραγμάτευση», προκειμένου να αποσαφηνιστεί εάν η Αθήνα διαθέτει επαρκή ζήτηση για μια υγιή αγορά. Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, χρειάζεται έρευνα για να προσδιοριστεί ο χρόνος
έναρξης του προγράμματος, καθώς και ποιος θα ωφεληθεί περισσότερο αν λειτουργήσει ως αρχή της αγοράς.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Άλλοι Δήμοι που έχουν θέσει σε λειτουργία αγορές επιπλέον
εργασίας έχουν διδαχθεί ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί
η ζήτηση από πλευράς εργοδοτών πριν την εκκίνηση του προγράμματος. Χωρίς αυτό το βήμα, ενδέχεται η νέα αγορά να κατακλυστεί από ανθρώπους που χρειάζονται εργασία και η ζήτηση από πλευράς εργοδοτών να είναι ανεπαρκής. Επειδή κατά
κανόνα οι εργοδότες αργούν να υιοθετήσουν ένα νέο σύστημα,
πολλές φορές οι εργαζόμενοι δε λαμβάνουν άμεσα προσκλήσεις για δουλειά κι έτσι μένουν με την πεποίθηση ότι η αγορά
δε θα λειτουργήσει.
Η λύση είναι να διασφαλιστεί η δέσμευση μιας ομάδας εργοδοτών πως θα αγοράσει τις επιπλέον ώρες εργασίες των Αθηναίων για το πρώτο 12μηνο. Αυτό θα επιτευχθεί αν προσδιοριστεί
το μέγεθος της ζήτησης και αν πεισθούν μεγάλοι εργοδότες
— ξενοδοχεία, εστιατόρια, νοσοκομεία ή καταστήματα — να
δεσμευτούν πως θα προσλάβουν επιπλέον εργαζόμενους.
Επίσης, είναι σημαντικό η νέα αγορά να γίνει γνωστή στο ευρύ
κοινό. Η εμπειρία δείχνει ότι αυτό γίνεται πιο εύκολα με την
αφισοκόλληση και τη διανομή φυλλαδίων σε σημεία όπου αλληλεπιδρούν οι πολίτες με τις δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των δομών εύρεσης εργασίας. Ωστόσο, κατά
τη διάρκεια του εργαστηρίου στον Δήμο Αθηναίων δεν ξεκαθαρίστηκε αν αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει. Ίσως
είναι καλύτερη εναλλακτική να παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στην αγορά οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ
που καταπιάνονται με θέματα απασχόλησης.
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου στην Αθήνα, οι ειδικοί παρατήρησαν ότι η αγορά είναι ανεπαρκής και ταυτόχρονα στηρίζεται στην παραοικονομία, τονίζοντας την ανάγκη για επιπλέον
εργασία. Η δημιουργία μιας πιο αποδοτικής αγοράς εντός της
νόμιμης οικονομίας θα ωφελήσει εργοδότες και άτομα που θέλουν να αξιοποιήσουν την επιπλέον εργασία ως δρόμο για μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες. Αυτό το πείραμα πρέπει να
ξεκινήσει σε μία πόλη, και η Αθήνα έχει πολλούς εργοδότες σε
τομείς-κλειδιά, όπως ο αστικός τουρισμός, κάτι που δεν ισχύει
για την υπόλοιπη χώρα.

Σύσταση 2: Επέκταση του ιατρικού τουρισμού για
την ενίσχυση της αθηναϊκής οικονομίας

Η επέκταση του ιατρικού τουρισμού για την ενίσχυση της αθηναϊκής οικονομίας στοχεύει στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού προς εξυπηρέτηση Ελλήνων της διασποράς, Αμερικανών
με ελλιπή ασφαλιστική κάλυψη και όσων αναζητούν υγειονομικές υπηρεσίες χαμηλού κόστους σ' έναν ελκυστικό ευρωπαϊκό
προορισμό. Οι υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν γενικές
ιατρικές υπηρεσίες· γυναικολογικές υγειονομικές υπηρεσίες
και εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF)· οδοντιατρική περίθαλψη,
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όπως πλαστική χειρουργική και εμφυτεύματα· τουρισμό τρίτης ηλικίας, υποβοηθούμενης διαβίωσης, καθώς και υπηρεσίες μακροπρόθεσμης φροντίδας. Η πρωτοβουλία αυτή μπορεί
επίσης να περιλαμβάνει τους παρακάτω έξι τομείς εξειδικευμένων υπηρεσιών, που έχουν αναγνωριστεί από την Εταιρεία
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ): ιατρική,
οδοντιατρική, ευεξία, ιαματικά λουτρά, άθληση και γαστρονομία. Κατά την ανάληψη της εν λόγω πρωτοβουλίας για την οικονομική ανάπτυξη, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθούν δίκαια και
αποδοτικά οι δομές δημόσιας και ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης που υπάρχουν ήδη στην Αθήνα.

Εισαγωγή

Μέσα από επισκέψεις και συνεντεύξεις στο πολυϊατρείο της
Praksis στην 6η Δημοτική Κοινότητα, αλλά και από τη συνέντευξη με τον προϊστάμενο των Δημοτικών Ιατρείων Αλέξανδρο Θεοφανόπουλο, έγιναν φανερές οι επιπτώσεις από τη
δραστική μείωση της χρηματοδότησης και του προσωπικού
στη δημόσια υγεία, καθώς και οι έντονες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης προσφύγων και μεταναστών που δεν μπορούν
να καλυφθούν. Από το 2007, υπήρξαν σημαντικές περικοπές
στη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, οι οποίες επιταχύνθηκαν μετά το 2010. Οι δαπάνες για τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη μειώθηκαν κατά 82% από το 2010 και έφτασαν στο 5% του ΑΕΠ για το 2015, το χαμηλότερο ποσοστό
μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Το 2015, οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων μειώθηκαν στο μισό και οι γιατροί είτε
απολύθηκαν είτε είδαν τους μισθούς τους να συρρικνώνονται. Ο δημόσιος τομέας δεν είναι σε θέση να προσλάβει επιπλέον υγειονομικό προσωπικό εξαιτίας των περικοπών στις
δημόσιες δαπάνες.
Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς υποαπασχολούμενους επαγγελματίες υγείας, άριστα εκπαιδευμένους και με πολλά προσόντα
— παθολόγους, μαιευτήρες-γυναικολόγους, χειρουργούς κάθε
ειδικότητας, οδοντιάτρους, καθώς και υποστηρικτικό προσωπικό, όπως νοσηλευτές, οδοντοτεχνίτες κ.ά. Το 2013, η Ελλάδα
είχε τον υψηλότερο αριθμό ιατρών κατά κεφαλή — 6,3 ιατροί
ανά 1.000 άτομα — από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΟΣΑ.9
Υπάρχουν 17.000 οδοντίατροι στην Ελλάδα, και απ' αυτούς οι
6.000 εργάζονται στην Αθήνα.
Παρότι η οικονομική κρίση έχει επιφέρει πολλά προβλήματα
στην ελληνική βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης, υπάρχει η
ευκαιρία να δημιουργηθεί ένας νέος οικονομικός τομέας στην
Αθήνα, με τη διοχέτευση της παγκόσμιας ζήτησης για ιατρικό
και υγειονομικό τουρισμό — διακοπές στην Ελλάδα με σκοπό
την υγειονομική περίθαλψη. Οι επισκέπτες ιατρικού τουρισμού
ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για θεραπείες που έχουν χαμηλότερο κόστος ή είναι απαγορευμένες στην πατρίδα τους. Μια
μεγαλύτερη κατηγορία, οι επισκέπτες υγειονομικού τουρισμού,
μπορούν να αναζητήσουν πληθώρα υπηρεσιών πρόληψης και
υγείας. Ο τουρισμός ευεξίας, που συμπεριλαμβάνει τα ιαματικά
λουτρά, αποτελεί συναφές πεδίο.
Μετά τη συνομιλία τους με τον Αλέξη Γαληνό, διευθύνοντα
σύμβουλο της ΕΑΤΑ, οι ειδικοί του εργαστηρίου προχώρησαν
σε πρόσθετες συναντήσεις με εκπροσώπους του ιατρικού κλάδου, όπως με τους δόκτορες Νικόλαο Κούβελα και Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, προκειμένου να συζητήσουν το θέμα των
υποαπασχολούμενων, υψηλά καταρτισμένων ιατρικών και οδο16

ντιατρικών επαγγελματιών, καθώς και το ενδιαφέρον τους για
την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού. Ο Κ. Κωνσταντινίδης πρότεινε μια πρωτοβουλία για τον Τουρισμό Υποβοηθούμενης Διαβίωσης (ΤΥΔ), με την παροχή υπηρεσιών στέγασης και μακροχρόνιας φροντίδας σε ηλικιωμένους, σ' ένα φάσμα περίθαλψης
που θα κινείται ανάμεσα στην «ανεξάρτητη διαβίωση» και την
επονομαζόμενη «υποβοηθούμενη διαβίωση». Ο ΤΥΔ μπορεί να
περιλαμβάνει κτίρια/ιδιοκτησίες, μηχανολογικό/αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό για ηλικιωμένους κατοίκους, τεχνολογία, υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, διαχείριση γήρανσης, γλωσσικές,
γαστρονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες.10 Ο Ν. Κούβελας
οραματίζεται μια πρωτοβουλία για τον οδοντιατρικό τουρισμό,
σ' ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας που θα απασχολεί οδοντιάτρους με τριετή μεταδιδακτορική εμπειρία στις ΗΠΑ ή στην
ΕΕ, διασφαλίζοντας έτσι υψηλά επίπεδα πιστοποίησης, εξειδίκευσης, καθώς και ομαδικές συνεργασίες, προκειμένου να
παρέχονται όλες οι υπηρεσίες σε κάθε οδοντιατρική μονάδα.11

Κύριες δράσεις

1. H EATA θα πρέπει να διερευνήσει την παγκόσμια βιομηχανία
ιατρικού τουρισμού για να διαπιστώσει τι υπηρεσίες και υποδομές παρέχονται σε κάθε προορισμό, σε ποιο κοινό απευθύνονται και ποιο είναι το κόστος τους. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογήσει σε ποιους τομείς ιατρικών υπηρεσιών υπερτερεί η Αθήνα
και τι επιπλέον δυνατότητες υπάρχουν. Ακόμη, η ΕΑΤΑ μπορεί
να αξιολογήσει την πιστοποίηση και τις βασικές ικανότητες των
επαγγελματιών υγείας σήμερα, ώστε να εναρμονιστούν με τα
διεθνή πρότυπα. Ακολούθως, μπορεί να αναζητήσει πιθανούς
δημόσιους ή ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς εταίρους στην ελληνική τουριστική βιομηχανία και να εγκαθιδρύσει συνεργασίες
ανάμεσα σε επαγγελματιών υγείας και γιατρούς από τη μια, και
οργανισμούς και παρόχους τουριστικών υπηρεσιών από την
άλλη, όπως αερομεταφορείς, ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης.
Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που βοηθούν τους ασθενείς να
εξετάσουν τη διαθεσιμότητα, το κόστος και την τοποθεσία των
υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Για παράδειγμα, η Meditour
παρέχει υπηρεσίες οδοντιατρικής, ιατρικής, πλαστικής χειρουργικής και ευεξίας σε συνδυασμό με διακοπές σ' ένα δίκτυο
χωρών. Η MUrgency Medical Care παρέχει υπηρεσίες σε όλο
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης φυσικά της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και οι δύο υποστηρίζουν ασφαλείς
διαδικτυακές πύλες για τους ασθενείς, προχωρούν σε ειδικές
προσφορές, συνεργάζονται με φορείς ασφάλισης και χρηματοδότησης, και προτείνουν εξατομικευμένα πακέτα διακοπών και
άλλων υπηρεσιών.
2. Ο δήμαρχος και ο επικεφαλής του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας θα πρέπει να συνεξετάσουν με τους επενδυτές του
Transatlantic Policy Lab τη δυνατότητα αδελφοποίησης της
Αθήνας με τη Βοστώνη, με σκοπό να υποστηριχθούν ανταλλαγές ιατρικού τουρισμού και να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας
στην Αθήνα. Η οργάνωση Sister Cities International, με έδρα
την Αλεξάνδρεια στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, θα μπορούσε να διευκολύνει τέτοιες ανταλλαγές. Ο θεσμός των αδελφοποιημένων
πόλεων θα ήταν δυνατόν να προωθήσει συνεργασίες μεταξύ
υγειονομικών φορέων σε Βοστώνη και Αθήνα, καθώς και μεταξύ σημαντικών παραγόντων από τους τομείς της περίθαλψης
και του ιατρικού τουρισμού και στις δύο πόλεις. Οι ανταλλαγές
μπορούν να εστιαστούν στην αποδοτική χρήση υγειονομικών
υπηρεσιών και στην υποστήριξη του ιατρικού τουρισμού, έτσι

ώστε να δημιουργηθούν πρόσθετες θέσεις εργασίας τόσο στον
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης όσο και στην τουριστική
βιομηχανία.
3. Ο δήμαρχος, ο επικεφαλής του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας και οι αντιπρόσωποι της ΕΑΤΑ πρέπει να εξετάσουν
τη δυνατότητα συνεργασίας αθηναϊκών ιατρικών κέντρων και
πανεπιστημίων με αντίστοιχα ιδρύματα της Βοστώνης, όπως
η Ιατρική Σχολή του Harvard και σχολές δημόσιας υγείας στα
Πανεπιστήμια Brandeis και Clark. Το Transatlantic Policy Lab
πρέπει να διευκολύνει τις επαφές μεταξύ ανθρώπων του τομέα υγείας στην Αθήνα, όπως οι κ. Θεοφανόπουλος, Κούβελας
και Κωνσταντινίδης, και παραγόντων του ιατρικού τουρισμού
και της οικονομίας στη Βοστώνη. Οι εκπρόσωποι της Αθήνας
θα μπορούσαν να οικοδομήσουν σχέσεις με ειδικούς από την
ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης, Ελληνοαμερικανούς και
Έλληνες επαγγελματίες στον τομέα υγείας. Αμερικανικά προγράμματα κοινωνικής μέριμνας, ιδρύματα και ιατρικές σχολές
μπορούν να υποστηρίξουν τις ανταλλαγές ειδικών μεταξύ Αθήνας και Βοστώνης.
4. Προς τον Δήμο Αθηναίων: Αίτημα να αναλάβει ο δήμαρχος
και η δημοτική αρχή την ευθύνη συγχώνευσης και διαχείρισης
όλων των υφιστάμενων υπηρεσιών δημόσιας υγείας σε όλα τα
επίπεδα διοίκησης. Αίτημα να αναλάβει την ευθύνη όλων των
σχετικών πόρων, μεταξύ αυτών της χρηματοδότησης, του προσωπικού, του εξοπλισμού και των κτιρίων. Συντονισμός των εν
λόγω υπηρεσιών, μείωση των επικαλύψεων και των απολύσεων
λόγω περικοπών, και προσπάθεια να γίνουν πιο αποτελεσματικές. Καθιέρωση συνεργασίας με μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
όπως η Praksis, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Mercy Corps,
για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Συμμετοχή σε προγράμματα ιατρικού τουρισμού για την εξασφάλιση δωρεάν υπηρεσιών προς τους μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς της περιοχής.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Πριν την οικονομική κρίση, η Ελλάδα διέθετε ένα σύστημα υγείας
υψηλής ποιότητας, 14ο στη συνολική κατάταξη των χωρών του
ΟΟΣΑ. Οι επαγγελματίες της υγείας είχαν πολύ καλή εκπαίδευση
και ήταν πιστοποιημένοι.
Ωστόσο, οι περικοπές των δημοσίων δαπανών συρρίκνωσαν
το υγειονομικό προσωπικό στην Αθήνα, αφήνοντας επαγγελματίες με υψηλή κατάρτιση άνεργους ή υποαπασχολούμενους.
Αυτό οδήγησε, μεταξύ άλλων, σε μαζική μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας σε άλλες χώρες της ΕΕ.
Οι περικοπές πλήττουν τους φτωχούς, καθώς και τους πρόσφυγες και μετανάστες, διαιωνίζοντας έτσι την κοινωνική
ανισότητα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας για την υγεία της γυναίκας, «οι περισσότερες μητέρες μετανάστριες έχουν πιο ευάλωτη υγεία από τις
υπόλοιπες γυναίκες στην Ευρώπη. Αποδεδειγμένα, οι κίνδυνοι
συνδέονται όχι μόνο με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και την
επιλόχεια περίοδο, αλλά και με γεγονότα πριν τη σύλληψη. Η
εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στην υγεία και την πρόνοια
ανεξάρτητα από πολιτισμικές διακρίσεις θα ενισχύσει την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας προς τη μητέρα και εντέλει θα βελτιώσει την υγεία της μετανάστριας μητέρας». Ένας
καλύτερος συντονισμός των υφιστάμενων δομών δημόσιας

υγείας και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών προγραμμάτων θα
βελτιώσει το επίπεδο υγείας τόσο των Αθηναίων όσο και των
μεταναστών στην 3η και στην 6η Δημοτική Κοινότητα, προάγοντας έτσι την κοινωνική ισότητα σε όλες τις περιοχές και τις
κοινωνικές τάξεις.
Η ανάπτυξη του υγειονομικού και ιατρικού τουρισμού, όπως και
του τουρισμού υποβοηθούμενης διαβίωσης μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικές θέσεις εργασίας για υψηλά καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό και να συνδράμει στον περιορισμό της διαρροής
επαγγελματιών υγείας προς το εξωτερικό. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας ιατρικού τουρισμού θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει
τις θέσεις εργασίας και στην τουριστική βιομηχανία. Για παράδειγμα, στην Ινδία και την Ταϊλάνδη έχουν εισρεύσει δισεκατομμύρια δολάρια από τον ιατρικό τουρισμό. Οι ΗΠΑ παρέχουν
νοσηλεία σε επισκέπτες ιατρικού τουρισμού στη χώρα και παράλληλα αγοράζουν ιατρικές υπηρεσίες για Αμερικανούς στο
εξωτερικό, με στόχο να μειώσουν το κόστος των εργαζομένων
στον τομέα της περίθαλψης. Για περισσότερες πληροφορίες
ανατρέξτε στο «Διαβάστε περισσότερα», στο τέλος αυτού του
κεφαλαίου.
Η σταθεροποίηση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας,
του προσωπικού, του εξοπλισμού και των κτιρίων, καθώς και
ο συντονισμός και οι συνέργειες με ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς παρόχους υγειονομικής φροντίδας θα βελτιώσουν τις
υπηρεσίες προς τους Αθηναίους και τους πρόσφυγες και μετανάστες, ενισχύοντας την κοινωνική ισότητα.

Σύσταση 3: Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
«MyAthens» για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της
σταδιοδρομίας και της ιδιότητας του πολίτη
Εισαγωγή

Οι νέοι στην Ελλάδα πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική
κρίση. Σχεδόν το 50% όσων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 1529 ετών είναι άνεργοι, ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο του μέσου όρου στις χώρες του ΟΟΣΑ. Επιπλέον, το
27% δεν εργάζεται ούτε σπουδάζει ούτε επιμορφώνεται, ποσοστό αρκετά υψηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ ή της
ΕΕ. Η Ελλάδα έχει συνολικά το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας
ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ. Τα ποσοστά σχολικής διαρροής στη χώρα είναι ανοδικά, ιδίως στην Αθήνα. Αυτές
οι οικονομικές και εκπαιδευτικές προκλήσεις έχουν οδηγήσει
στην αποδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, στην πτώση του
μορφωτικού επιπέδου και στην αύξηση της ανεργίας εντός του
Δήμου Αθηναίων. Η πόλη, με πρότυπο τη βραβευμένη εκπαιδευτική πρωτοβουλία Me & MyCity12 που πρωτοπόρησε στη
Φινλανδία, θα πρέπει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία στην 6η
Δημοτική Κοινότητα με στόχο την ενίσχυση της βασικής εκπαίδευσης, ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και η οικονομική ανάπτυξη και να αποκατασταθεί η κοινωνική συνοχή. Η
πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «MyAthens» για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της ιδιότητας
του πολίτη (εν συντομία MyAthens) θα επιτρέψει στον Δήμο να
αντιμετωπίσει την έλλειψη κινήτρων και πολιτικής αγωγής σε
μαθητές 11-13 ετών. Αποστολή του MyAthens είναι να παράσχει ένα περιβάλλον μάθησης εντός μιας «μικρογραφίας της
πόλης», όπου οι μαθητές περνούν μια μέρα ως εργαζόμενοι,
πολίτες και καταναλωτές, με την υποστήριξη δασκάλων, ειδικών συντονιστών και δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.
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Στόχος του MyAthens είναι να κατανοήσουν οι μαθητές
τη σημασία της ομαδικής δουλειάς, της κοινότητάς τους,
των ΜΚΟ και του Δήμου Αθηναίων. Θα εξοπλίζει τους μαθητές με τα απαραίτητα κλειδιά για την καλύτερη κατανόηση της ζωής και της σταδιοδρομίας τους, καθώς και
για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας
μακροπρόθεσμα.
Μια μικρογραφία της πόλης μπορεί να στηθεί στην Αγορά της
Κυψέλης που ανακαινίστηκε πρόσφατα, αλλά και σε διάφορα
σχολεία της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. Κάθε μία μέρα μπορεί
να είναι αφιερωμένη σε διαφορετικές εκφάνσεις της ζωής στην
πόλη, όπως στην ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, τη ρύπανση, τις γεωργικές καλλιέργειες και τη συμμετοχή στον αστικό
τρόπο ζωής. To MyAthens θα μπορούσε να ασχοληθεί και με
ζητήματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τις ανάγκες συγκεκριμένων Δημοτικών Κοινοτήτων και σχολείων. Μέσα από
επόμενες εκδοχές της εν λόγω πρωτοβουλίας, η σύσταση αυτή
αναφέρεται και σε μεταγενέστερα στάδια εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πιλοτικού
προγράμματος, το μοντέλο του MyAthens μπορεί να αξιοποιηθεί και σε άλλες Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας.
Είναι σημαντικό ότι στηρίζεται σε πρωτοβουλίες που βρίσκονται
ήδη σε εξέλιξη εντός του Δήμου και της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, και ειδικότερα στην πρωτοβουλία Ανοιχτά Σχολεία και
στην Αγορά της Κυψέλης. Τα Ανοιχτά Σχολεία επιδιώκουν να
συνδέσουν τα σχολεία με την κοινωνία, προς όφελος της κατανόησης, της εμπιστοσύνης, της αποδοχής των μεταναστών και
της συνεργασίας. Οι διοικητικές δομές της εκπαίδευσης, ειδικά
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αλλά και τα σχολεία της 6ης Δημοτικής Κοινότητας, μπορούν να τεθούν επικεφαλής αυτής της
πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλους
τοπικούς φορείς.
Για να είναι επιτυχημένο, το MyAthens πρέπει να φέρει κοντά
τους κοινωνικούς φορείς, ώστε να δημιουργηθεί ένας συλλογικός χώρος μάθησης που θα λάβει υποστήριξη από επιχειρήσεις
και οργανισμούς. Παρακάτω αναλύονται συγκεκριμένα βήματα. Για παραδείγματα επιτυχών πρωτοβουλιών, ανατρέξτε στο
«Διαβάστε περισσότερα», στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.

Κύριες δράσεις

1. Ανάπτυξη και ορισμός της κεντρικής ιδέας, των ρόλων,
του υλικού και της διαδικασίας. Σχεδιασμός ενός πιλοτικού
προγράμματος για την 6η Δημοτική Κοινότητα, με οδηγό την
πρωτοβουλία Me & MyCity, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς,
διευθυντές σχολείων, μαθητές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και την κοινότητα.
2. Αμέσως μετά τον καθορισμό της κεντρικής ιδέας, των ρόλων, του υλικού και της διαδικασίας, εκπαίδευση δασκάλων για
τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, μαζί με διευθυντές σχολείων, ειδικούς, ΜΚΟ και επιχειρηματίες εντός και εκτός της 6ης
Δημοτικής Κοινότητας.
3. Ανάπτυξη πέντε έως δέκα προπαρασκευαστικών μαθημάτων, τα οποία θα μπορούν να ενσωματωθούν στο επίσημο
ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών. Κατά τη διάρκειά τους, οι
μαθητές μαθαίνουν για την κεντρική ιδέα, τους ρόλους τους και
τη διαδικασία.
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4. Καταμερισμός: Κατά την προπαρασκευαστική φάση, οι μαθητές φτιάχνουν μια φόρμα αίτησης εργασίας, την οποία θα
χρησιμοποιήσουν για να ζητήσουν δουλειά στη μικρογραφία
της πόλης MyAthens. Οι θέσεις εργασίας μπορούν να έχουν
σχέση με πωλήσεις, οικονομία, τεχνολογίες πληροφορίας και
επικοινωνίας (ΤΠΕ), υγειονομική περίθαλψη, γεωργία, ΜΜΕ ή
πολιτισμό. Οι δάσκαλοι αναθέτουν εργασίες στους μαθητές και
τους χωρίζουν σε ομάδες.
5. Στη μικρογραφία της πόλης MyAthens, σχηματίζονται ομάδες των πέντε έως επτά μαθητών, ανάλογα με τους ρόλους
τους. Μερικά παραδείγματα: Μια ομάδα λιανικού εμπορίου
πουλάει προϊόντα, μια τραπεζική ομάδα παρέχει πρόσβαση
σε κεφάλαια, μια πανεπιστημιακή ομάδα διεξάγει έρευνες, μια
δημοσιογραφική ομάδα γράφει και επιμελείται ιστορίες, μια
ομάδα υγείας κάνει ιατρικό έλεγχο στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Σ' αυτό το στάδιο παρέχεται υποστηρικτικό υλικό (στις
ομάδες του Me & MyCity στη Φινλανδία δόθηκαν iPads).
6. Θέσπιση εικονικού νομίσματος: Κάθε ομάδα παίρνει ένα
εικονικό δάνειο από την τράπεζα, το οποίο χρησιμοποιεί για
καταβολή μισθών και ως μέσο συναλλαγής στη μικρογραφία
της πόλης.
7. Συνδέσεις: Οι ομάδες συνδέονται μεταξύ τους στη μικρογραφία της πόλης και αλληλεπιδρούν. Για παράδειγμα, η τραπεζική ομάδα εκδίδει δάνεια, η ομάδα ΤΠΕ παρέχει ψηφιακή
υποστήριξη, η ομάδα εμπορίου πουλάει προϊόντα και η ομάδα
γεωργικής καλλιέργειας «παράγει» φαγητό μέσω μιας διαδικασίας προσομοίωσης.
8. Πολιτική διάσταση: Καθιέρωση δημοτικής αρχής με τη συμμετοχή εκπροσώπων από κάθε ομάδα, και ψηφοφορία σχετικά
με πρωτοβουλίες που αφορούν τις υπηρεσίες, το περιβάλλον
και άλλα θέματα. Επίσης, οι μαθητές θα μπορούσαν να επισκεφθούν το δημαρχείο της Αθήνας, να καταθέσουν τις ιδέες τους
και να λάβουν μέρος σε μια εικονική ψηφοφορία.
9. Συντονισμός: Οι εκπαιδευμένοι δάσκαλοι και οι συντονιστές
του MyAthens καθοδηγούν τη διαδικασία και τις ομάδες. Οι
ίδιοι οι μαθητές είναι οι δρώντες.
10. Ανατροφοδότηση και αναστοχασμός: Οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι άλλοι βασικοί συμμετέχοντες καταθέτουν αυτό
που αποκόμισαν.
11. Με πυξίδα τη δημιουργικότητα των Αθηναίων, το MyAthens
μπορεί να εμπλουτίσει τις δραστηριότητές του και να συνδέσει
την ενεργή πρωτοβουλία του Ανοιχτού Σχολείου, την Ανθεκτική
Αθήνα και τις πλατφόρμες καινοτομίας και δράσης, με τις συστάσεις της πρωτοβουλίας για την εμπλοκή του πανεπιστημίου
ως φορέα κοινωνικής ανάπτυξης για την προώθηση των κοινωνικών σχέσεων και των επιχειρήσεων, αλλά και του πιλοτικού
προγράμματος Σχολικές Υπαίθριες Αγορές (για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με αυτό, διαβάστε το κεφάλαιο για το
placemaking).
12. Πέρα από το MyAthens: Με βάση το πιλοτικό πρόγραμμα,
μπορούν να αναληφθούν και συμπληρωματικές πρωτοβουλίες.
Για παράδειγμα, το «MyAthens στον κόσμο», που θα απευθύνεται σ' έναν 15χρονο έφηβο, μπορεί να εστιάζεται στην ιδέα της
επιχειρηματικότητας σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Επίσης, η πρωτοβουλία θα μπορούσε να αφορά και τις παγκόσμιες

περιβαλλοντικές προκλήσεις. Άλλες εκδοχές θα περιλάμβαναν
διαγωνισμούς καινοτομίας ή ενεργό εμπλοκή σε επιχειρηματικές δράσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αντίστοιχες επιτυχημένες πρωτοβουλίες, ανατρέξτε στο «Διαβάστε
περισσότερα», στο τέλος αυτού του κεφαλαίου.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Η ιδέα του MyAthens έχει παρουσιαστεί στην αντιδήμαρχο
Μαρία Ηλιοπούλου, στη δημοτική σύμβουλο και πρόεδρο της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας της 6ης Δημοτικής Κοινότητας
Ελένη Μεγαλοοικονόμου, και στην υπεύθυνη για τα σχολικά
κτίρια της 6ης Δημοτικής Κοινότητας Ελένη Ζωντήρου. Η αντίδρασή τους ήταν ενθουσιώδης. Εφόσον η ιδέα γίνει δεκτή, το
MyAthens μπορεί να ξεκινήσει πιλοτικά στην 6η Δημοτική Κοινότητα, πριν εξαπλωθεί και στις υπόλοιπες. Η αρχική έκδοση
του Me & MyCity παρουσιάστηκε με αντίστοιχο τρόπο στη Φινλανδία. Σήμερα, το 75% των 12χρονων μαθητών στη Φινλανδία
συμμετέχει στο πρόγραμμα.
Η 6η Δημοτική Κοινότητα είναι κατάλληλη για να φιλοξενήσει το πιλοτικό πρόγραμμα MyAthens, καθώς τα σχολεία της
παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Σε κάθε πειραματική
δράση πρέπει να συμμετέχουν διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί φορείς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ και πανεπιστήμια.
Η πρωτοβουλία για την εμπλοκή του πανεπιστημίου ως φορέα κοινωνικής ανάπτυξης για την προώθηση των κοινωνικών
σχέσεων και των επιχειρήσεων μπορεί να συνδυαστεί με την
πρωτοβουλία MyAthens, δίνοντας σε φοιτητές τη δυνατότητα
να αναπτύξουν τη διαδικασία και να τρέξουν το πρόγραμμα.
Επιπλέον, ο ανακαινισμένος χώρος της Αγοράς της Κυψέλης
προσφέρεται για να δημιουργηθεί εκεί η μικρογραφία της πόλης. Η δράση μπορεί να συνδυαστεί με εκθέσεις, παζάρια και
άλλες δραστηριότητες της κοινότητας, όπως και με το πιλοτικό πρόγραμμα για τις Σχολικές Υπαίθριες Αγορές.
Αρχικά, ο Δήμος πρέπει να προσκαλέσει εκπροσώπους της
πρωτοβουλίας Me & MyCity από τη Φινλανδία, ώστε να εξεταστεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η κεντρική ιδέα. Εάν ο Δήμος
επιθυμεί να υιοθετήσει το μοντέλο Me & MyCity (με την ίδια
επωνυμία και το ίδιο λογισμικό προσομοίωσης), θα χρειαστούν
κάποιες διαπραγματεύσεις για την αναζήτηση κονδυλίων και
χορηγών. Πρόκειται για ένα εμπορικό προϊόν της Συνομοσπονδίας Βιομηχανιών Φινλανδίας, που το διαχειρίζεται το Γραφείο
Οικονομικών Πληροφοριών της χώρας (ΤΑΤ)13 σχεδιάζοντας να
τοεξαγάγει στη Σουηδία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Παρότι
το λογισμικό προσομοίωσης είναι βασικό τμήμα του Me &
MyCity, το πιλοτικό πρόγραμμα MyAthens θα μπορούσε να διεξαχθεί και χωρίς τη χρήση του.

Σύσταση 4: Εμπλοκή του πανεπιστημίου ως φορέα
κοινωνικής ανάπτυξης
Εισαγωγή

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), σε απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων από την πλατεία Βικτωρίας,
έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση της 6ης Δημοτικής
Κοινότητας. Το ίδρυμα παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου σε
11.000 φοιτητές, με 1.800 προπτυχιακούς και 1.200 μεταπτυχιακούς νέους φοιτητές κάθε χρόνο. Ωστόσο, παρότι βρίσκεται
στην καρδιά της Δημοτικής Κοινότητας, φοιτητές, διδάσκοντες

και τοπική κοινωνία δεν φαίνεται να συνδέονται. Η αξιοποίηση
του πανεπιστημίου έτσι ώστε να αναλάβει έναν πιο δραστήριο
ρόλο για το αύριο της Δημοτικής Κοινότητας μπορεί να ωφελήσει το ίδιο το ίδρυμα, τους φοιτητές και τους κατοίκους της
περιοχής. Επιπλέον, η διασύνδεση της νεολαίας με την ευρύτερη κοινωνία θα ωφελήσει ολόκληρη την πόλη. Η προσφορά κοινωφελούς εργασίας δεν έχει θετική επίδραση μόνο στην
ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά και στον προσανατολισμό των ίδιων
των φοιτητών ως προς τη σταδιοδρομία τους.14 Επομένως, η
πόλη θα αποκτήσει ένα καλά προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό, που θα έχει εμπλακεί με την κοινότητα. Οι συμμετέχοντες
στο εργαστήριο επισκέφθηκαν για λίγο το ΟΠΑ, μίλησαν με
φοιτητές και εντυπωσιάστηκαν από την ευφράδειά τους, την
ωριμότητα και τις προσδοκίες τους για το μέλλον. Αν και το
ΟΠΑ είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που ανήκει στο Υπουργείο
Παιδείας (έξω από τη δικαιοδοσία του Δήμου), ωστόσο ο Δήμος
μπορεί να παίξει έναν μετασχηματιστικό και διαμεσολαβητικό
ρόλο για την εμπλοκή του ιδρύματος, των κατοίκων και των μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων στις δράσεις.
Υπάρχουν ευκαιρίες σε τρία επίπεδα, ώστε να ενδυναμωθεί ο
ρόλος του ΟΠΑ και να καταφέρει να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη στην 6η Δημοτική Κοινότητα. Πρώτον, οι φοιτητές
και οι διδάσκοντες μπορούν να προωθήσουν την καινοτομία σε
τοπικό επίπεδο, μέσω του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΚΣΕΚ). Όπως περιγράφεται στον ιστότοπό του, το ΚΣΕΚ καταβάλλει σημαντική προσπάθεια προκειμένου να «προσφέρει υποστήριξη στους φοιτητές που επιθυμούν
να μετατρέψουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές τους ιδέες ή
τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και στη συνέχεια σε start-up εταιρείες».15 Όσο
οι φοιτητές του ΟΠΑ και οι ερευνητές θα χρησιμοποιούν τις
επιχειρηματικές τους ικανότητες, τόσο θα προκύπτουν προγράμματα μικρής κλίμακας που θα βασίζονται στην κοινότητα.
Δεύτερον, το πανεπιστήμιο μπορεί να δράσει ως εταίρος,
τόσο σε ερευνητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, ώστε να δημιουργήσει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης ή έρευνας για τους
φοιτητές του. Ο δυναμικός χαρακτήρας της 6ης Δημοτικής
Κοινότητας αφήνει μεγάλα περιθώρια για την ενεργό εμπλοκή
φοιτητών και διδασκόντων σε ερευνητικά προγράμματα, αλλά
και σε δράσεις τοπικών οργανώσεων. Πέρα από τις ευκαιρίες
να αποκτηθούν δεξιότητες και να θεμελιωθούν οι βάσεις για
μελλοντική σταδιοδρομία, πανεπιστήμια και εργοδότες αναφέρουν ότι η προσφορά υπηρεσιών και η συμμετοχή σε δράσεις
βοηθούν τους φοιτητές να αναπτύξουν το αίσθημα του «καλού πολίτη», που αποτελεί σημαντικό προσόν στον δρόμο της
κοινωνικής ένταξης και αποδοχής.16 Η 6η Δημοτική Κοινότητα προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες να εργαστεί κανείς για την
πόλη και για προγράμματα που έχουν προσανατολισμό την κοινωνία. Τέλος, το ΟΠΑ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για το
μέλλον της 6ης Δημοτικής Κοινότητας χρησιμοποιώντας την
αγοραστική του δύναμη προς όφελος της κοινωνίας.

Κύριες δράσεις

Ο Δήμος έχει ρόλο συντονιστή και στα τρία επίπεδα. Αυτές οι
πρωτοβουλίες μπορούν να προχωρήσουν μόνο αν τα προγράμματα έχουν την αναγνώριση όλων και αν ο Δήμος δρα ως συντονιστής. Αυτό ξεκινά με την καλλιέργεια αισθημάτων αμοιβαίας
εκτίμησης μεταξύ Δήμου και πανεπιστημίου. Ένας τρόπος να
συμβεί αυτό είναι να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του πανεπι19

στημίου σε συνεδριάσεις και διαβουλεύσεις για τον χωροταξικό
σχεδιασμό. Αφού ενισχυθεί η σχέση με το πανεπιστήμιο, πρέπει
να ακολουθηθούν τα επόμενα βήματα:
Πρώτα βήματα για την ενδυνάμωση της σχέσης πανεπιστημίου
και Δήμου:
1. Έναρξη διαλόγου μεταξύ Δήμου, ΚΣΕΚ και Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας. Οι συζητήσεις πρέπει να διεξάγονται σε επίπεδο μεσαίων και ανώτερων διευθυντικών στελεχών. Ο επικεφαλής του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας μπορεί να δρα ως
συντονιστής.
Από τον διάλογο αυτόν είναι δυνατόν να προκύψουν μια σειρά
δραστηριότητες τοπικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ, στο πλαίσιο
των οποίων η συνεργασία με φοιτητές θα καθίσταται εύλογη.
Ένα επιτυχημένο παράδειγμα είναι η Μέλισσα, ένα κέντρο μεταναστριών στην 6η Δημοτική Κοινότητα, όπου εμπλέκονται
μετανάστριες και γυναίκες πρόσφυγες από 45 διαφορετικές
χώρες. Η Μέλισσα συνεργάζεται με μετανάστριες για τη δημιουργία μικρών συνεργατικών επιχειρήσεων παροχής σίτισης,
αξιοποιώντας τις μαγειρικές ικανότητες των μελών της. Η
ανάμειξη του ΚΣΕΚ μπορεί να ενδυναμώσει τις επιχειρηματικές προοπτικές, υποστηρίζοντας παράλληλα τον βασικό στόχο
της Μέλισσας, δηλαδή την ένταξη. Κάθε συνεργασία πρέπει να
σέβεται την bottom-up (από τα κατω) προσέγγιση του οργανισμού.
Υπάρχουν κι άλλες πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες, που
σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα, την προστασία από τις καιρικές συνθήκες, τις ανακαινίσεις και τις κατασκευές. Ο Δήμος αντιμετωπίζει την επιτακτική ανάγκη ανακαίνισης πολλών κτιρίων, με στόχο να γίνουν κατοικήσιμα.
Έτσι, στην 6η Δημοτική Κοινότητα προκύπτουν ευκαιρίες
για τη σύσταση επιχειρήσεων με αντικείμενο την προστασία
από τις καιρικές συνθήκες (weatherization). Ο Δήμος βρίσκεται σε καίρια θέση, καθώς έχει δεσμευτεί ότι θα στεγάσει χιλιάδες πρόσφυγες. Τα κτίρια χρειάζονται ανακαίνιση. Νέες
πράσινες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες, και προκύπτουν ευκαιρίες να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για Αθηναίους
και μετανάστες.
2. Ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων του πανεπιστημίου με
την αναγκαιότητα της κοινωνικής εμπλοκής. Για παράδειγμα,
αν το Πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται να υποστηρίξει την πράσινη
οικονομία, ένα σημείο εκκίνησης θα ήταν η συνοπτική περιγραφή των ευκαιριών στον τομέα. Εάν το ΚΣΕΚ αναζητεί χώρο για
να επεκταθεί, θα μπορούσε να είναι επωφελής η συνεργασία
του με το Bios, το Ρομάντσο και άλλους συνεργατικούς χώρους.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την καλύτερη κατανόηση των
απαιτήσεων πρακτικής άσκησης και κοινωφελούς εργασίας
που θέτει το πανεπιστήμιο, και με την εξέταση της δυνατότητας να αποδίδονται διδακτικές μονάδες σε φοιτητές που
εργάζονται ως ασκούμενοι ή εθελοντές σε τοπικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, η Praksis είναι μια πολυδιάστατη
ΜΚΟ, που παρέχει πολλές υπηρεσίες σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, ενώ παράλληλα προωθεί την αλληλεγγύη
και τον εθελοντισμό. Δύο προγράμματα της Praksis μπορεί
να ταιριάζουν ιδανικά στους φοιτητές του ΟΠΑ. Το πρώτο
αφορά την «εργασιακή συμβουλευτική και προώθηση στην
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εργασία», το οποίο δίνει την ευκαιρία να εργαστούν εθελοντικά φοιτητές που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ευάλωτες ομάδες. Το
δεύτερο είναι το Business Coaching Center, το οποίο μπορεί να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία του πανεπιστημίου
σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, η καταγραφή επιτυχημένων επιχειρηματικών προσπαθειών σε επίπεδο κοινότητας θα μπορούσε να χρησιμεύσει
ως μαθησιακή εμπειρία για τους φοιτητές και ως πηγή έμπνευσης για όσους ξεκινούν παρόμοια εγχειρήματα. Για παράδειγμα, η ομάδα της οικονομίας ενημερώθηκε για την εντυπωσιακή
θερμοκοιτίδα και το πολιτιστικό κέντρο που ίδρυσε ο Βασίλης
Χαραλαμπίδης στο Ρομάντσο, στην 1ο Δημοτική Κοινότητα της
Αθήνας. Τα διδάγματα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπο για επιχειρηματίες της 6ης Δημοτικής
Κοινότητας. Τέλος, η δημιουργία ενός ερευνητικού φορέα που
θα αξιολογεί την αποδοτικότητα των κοινωνικών παρεμβάσεων
σε τοπικό επίπεδο θα αποτελούσε σημαντική συνεισφορά τόσο
για το πανεπιστήμιο όσο και για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
που επιθυμούν να βελτιώσουν τα προγράμματά τους.
3. Ενεργός εμπλοκή και συμμετοχή φοιτητών και φοιτητικών
συλλόγων στην Ημέρα Let's Do It, όπως προτάθηκε από την
ομάδα εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και καινοτομίας.
4. Ενθάρρυνση των φοιτητών και διδασκόντων να συμμετάσχουν
στην πλατφόρμα καινοτομίας (βλέπε τρίτη βασική σύσταση της
ομάδας εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και καινοτομίας).
5. Ουσιαστική συμμετοχή των πανεπιστημιακών στον διάλογο
για τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
6. Βαθύτερη κατανόηση των διαδικασιών στις συμβάσεις προμηθειών του πανεπιστημίου. Διερεύνηση της δυνατότητας να
αξιοποιηθούν πόροι του πανεπιστημίoυ για την ενίσχυση αγορών και για προσλήψεις σε τοπικό επίπεδο. Διερεύνηση τρόπων με τους οποίους η αγοραστική δύναμη του ΟΠΑ μπορεί
να αξιοποιηθεί προς όφελος της6ης Δημοτικής Κοινότητας. To
πολύπλοκο και συγκεντρωτικό προμηθειών στο ΟΠΑ καθιστά
δύσκολη την πραγματοποίηση ουσιαστικών αλλαγών βραχυπρόθεσμα. Ένα καλό πρώτο βήμα θα μπορούσε να εστιάζεται
σε πιλοτικά προγράμματα μικρής κλίμακας, στα οποία θα τίθενται επικεφαλής άνθρωποι αποφασισμένοι να συνεργαστούν
με τον Δήμο, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και κατοίκους.
Αυτό θα προϋπέθετε την επανεξέταση της πεπατημένης σχετικά με προμηθευτές, υπηρεσίες καθαρισμού και σίτισης. Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να περιλαμβάνει την κατασκευή ή
ανακαίνιση αιθουσών διδασκαλίας και κτιρίων.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Η αναγνώριση του ΟΠΑ ως σημαντικού παράγοντα για την τοπική κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να
αλλάξει τα δεδομένα στην 6η Δημοτική Κοινότητα. Η κοινή
ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς πανεπιστημίου, Δήμου
και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων θα ήταν ωφέλιμη για τους
κατοίκους, τους φοιτητές και τους ερευνητές. Αναλαμβάνοντας κεντρικό ρόλο, ο Δήμος θα πρέπει να σεβαστεί τις διαφορετικές οπτικές και ανάγκες κάθε φορέα. Η συμμετοχή της
κοινότητας, ο εθελοντισμός και η πρακτική άσκηση θα πρέπει
να οργανωθούν σύμφωνα με την bottom-up προσέγγιση που
ακολουθούν οι οργανώσεις.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η προσέγγιση του Transatlantic Policy
Lab αναφορικά με τη Βοστώνη συμπεριλάμβανε και αρκετά παραδείγματα εμπλοκής κεντρικών θεσμών και πανεπιστημίων.17
Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το ελληνικό
σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφέρει από το αντίστοιχο
των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, ο Δήμος Αθηναίων δε θα μπορούσε να επηρεάσει ιδιαίτερα προς την εφαρμογή ενός προγράμματος αποζημίωσης ως αντιστάθμισης στην απώλεια φόρων
(PILT). Ωστόσο, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως
προς την ανάμειξη του ΟΠΑ στον διάλογο για το παρόν και το
μέλλον της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. Τέλος, η εμπλοκή των
φοιτητών δίνει στην Αθήνα τη δυνατότητα να αξιοποιήσει το νεανικό δυναμικό της και όσους ανθρώπους έχουν το βλέμμα στο
μέλλον προς όφελος της ευρύτερης κοινωνίας.

Διαβάστε περισσότερα
Επέκταση του ιατρικού τουρισμού για την ενίσχυση
της αθηναϊκής οικονομίας
Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει ενταχθεί σχετικά πρόσφατα στην αγορά του ιατρικού τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί τουρίστες έρχονται στη χώρα για αποκατάσταση και θεραπεία. Σε σύγκριση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα προσφέρει χαμηλότερες
τιμές και αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους τουρίστες.
Ταϊλάνδη
Η Ταϊλάνδη διαθέτει 37 νοσοκομεία πιστοποιημένα από την
Joint Commission International. Το 1994, ιδρύθηκε το Οδοντιατρικό Συμβούλιο της χώρας και έκτοτε έχει θεσπίσει ενιαία πρότυπα για τις οδοντιατρικές υπηρεσίες. Επίσης, σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης διαδραματίζει
το Υπουργείο Υγείας. Αλλοδαποί που αναζητούσαν θεραπείες
κάθε είδους, από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς έως αλλαγή φύλου, έκαναν την Ταϊλάνδη έναν δημοφιλή προορισμό ιατρικού
τουρισμού, ο οποίος προσέλκυσε 2,81 εκατομμύρια ασθενείς
το 2015.18 Το 2013, ο ιατρικός τουρισμός συνέβαλε με 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία της χώρας, σύμφωνα με
στοιχεία της κυβέρνησης.19
Ινδία
Ο ιατρικός τουρισμός αναπτύσσεται ταχύτατα στην Ινδία.
Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο επισκέπτονται τη χώρα περίπου 150.000 άνθρωποι που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη σε λογικές τιμές. Μεταξύ των πιο δημοφιλών υπηρεσιών σε αλλοδαπούς ασθενείς συγκαταλέγονται πράξεις
πλαστικής και βαριατρικής χειρουργικής, η αντικατάσταση επιγονατίδας, η μεταμόσχευση ήπατος και η θεραπεία
του καρκίνου.
ΗΠΑ
Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η McKinsey & Company το
2008, κάθε χρόνο επισκέπτονται τις ΗΠΑ για να λάβουν νοσοκομειακή περίθαλψη 60.000 με 85.000 ασθενείς.20 Η ίδια έρευνα εκτιμά ότι 750.000 Αμερικανοί ταξίδεψαν σε άλλες χώρες
για ιατρικό τουρισμό το 2007 (σε σχέση με 500.000 το 2006).21
Η προηγμένη ιατρική τεχνολογία και η υψηλή κατάρτιση των
γιατρών θεωρούνται τα βασικότερα κίνητρα για τον αυξημένο
αριθμό αλλοδαπών που επισκέπτονται τις ΗΠΑ προκειμένου
να λάβουν ιατρική περίθαλψη. Αντίθετα, το χαμηλό κόστος νοσηλείας και η ανάγκη για σοβαρές ή πολύπλοκες επεμβάσεις
σε πιστοποιημένες ιατρικές μονάδες της Δύσης αποτελούν τα
βασικά κίνητρα των Αμερικανών για την αναζήτηση υπηρεσιών

υγείας στο εξωτερικό.
Πολλά μεγάλα ιατρικά κέντρα και πανεπιστημιακά νοσοκομεία
(συμπεριλαμβανομένων αυτών της Βοστώνης) διαθέτουν διεθνή
τμήματα που εξυπηρετούν ασθενείς από άλλες χώρες οι οποίοι αναζητούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις ΗΠΑ. Πολλοί
από αυτούς τους οργανισμούς προσφέρουν έναν ολοκληρωμένο συντονισμό υπηρεσιών, που αφορά την πλήρη ιατρική φροντίδα των αλλοδαπών ασθενών, καθώς και οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μεταφοράς (αεροδιακομιδής), διαμονής κλπ.
Στον αντίποδα, ορισμένοι εργοδότες στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει
να εξετάζουν προγράμματα ιατρικών ταξιδιών με στόχο να μειωθεί το κόστος για την υγειονομική περίθαλψη των εργαζομένων. Ενδέχεται να προσφέρουν κίνητρα όπως την κάλυψη των
αεροπορικών εισιτηρίων και των πρώτων εξόδων για την περίθαλψη εκτός χώρας. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2008,
η Hannaford, μια αλυσίδα σουπερμάρκετ με έδρα το Maine,
ξεκίνησε να καλύπτει τα έξοδα εργαζομένων προκειμένου να
ταξιδέψουν στη Σιγκαπούρη για αντικατάσταση γοφού και γονάτου, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ενός συνοδού.23
Τα πακέτα των ιατρικών ταξιδιών είναι συμβατά με όλους τους
τύπους ασφάλισης, είτε πρόκειται για ασφάλιση χαμηλού κόστους είτε για επιλεγμένες παροχές υγείας είτε για ασφάλιση
με υψηλές φοροαπαλλαγές.24 Επίσης, το 2007, μια θυγατρική
της BlueCross BlueShield στη Νότια Καρολίνα, η Companion
Global Healthcare, συνήψε συνεργασία με νοσοκομεία σε Ταϊλάνδη, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Ιρλανδία, Κόστα Ρίκα και Ινδία.25
Σχέσεις αδελφοποιημένων πόλεων
Η Αθήνα είναι αδελφοποιημένη πόλη με το Πεκίνο (Κίνα), τη
Βηθλεέμ (Παλαιστινιακά εδάφη), το Λος Άντζελες (Καλιφόρνια,
ΗΠΑ), τη Λευκωσία και την Αμμόχωστο (Κύπρος).
Η Βοστώνη, πρωτεύουσα της πολιτείας της Μασαχουσέτης,
έχει αδελφοποιηθεί με τη Μελβούρνη (Αυστραλία), τη Χανγκζού
(Κίνα), το Στρασβούργο (Γαλλία), το Σεκόντι-Τακοράντι (Γκάνα),
το Μπέλφαστ (Βόρεια Ιρλανδία), την Πάντοβα (Ιταλία), το Κιότο
(Ιαπωνία) και τη Βαρκελώνη (Ισπανία).

Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «MyAthens»
για την ενίσχυση της εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας
και της ιδιότητας του πολίτη
MyAthens
Το Me & MyCity26 ξεκίνησε στη Φινλανδία και απευθυνόταν αρχικά σε μαθητές ηλικίας 11 έως 13 ετών.27 Το πρόγραμμα βασίζεται στην κοινωνία, την εργασία και την επιχειρηματικότητα.
Προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να μελετήσουν ιδιωτικές
επιχειρήσεις, την κοινότητά τους, την καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά και διάφορα επαγγέλματα. Ακόμη, συμπεριλαμβάνει επιμόρφωση δασκάλων, εκπαιδευτικό υλικό και μια επίσκεψη σε περιβάλλον μάθησης MyCity. Το εκπαιδευτικό υλικό των
10 μαθημάτων παρέχει βασικές πληροφορίες για τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις, την οικονομία και την κοινωνία. Το περιβάλλον
μάθησης είναι μια μικρογραφία της πόλης με κινούμενους τοίχους. Περιέχει γραφεία και δημόσιες υπηρεσίες. Οι μαθητές
περνούν μια μέρα σαν εργαζόμενοι, κερδίζουν ένα ημερομίσθιο
και συμπεριφέρονται σαν καταναλωτές και μέλη της κοινωνίας.
Διαγωνισμός καινοτόμου κακής ιδέας
Πέρα από το MyAthens, ο διαγωνισμός «κακής ιδέας»28 είναι
ένα πιστοποιημένο επιχειρηματικό πρόγραμμα προσωπικής
ανάπτυξης, το οποίο αναπτύχθηκε στη Γλασκώβη της Σκωτίας.
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Σχέδιο μικρογραφίας της πόλης

Καταστήματα

Πανεπιστήμιο

Είσοδος

Κέντρο υγείας

Πολιτιστικό
κέντρο

ΜΜΕ

Τράπεζα

Επιχειρήσεις

Δημαρχείο

Φοιτητικό
καφέ

Φιλοδοξεί να δώσει έμπνευση και κίνητρα σε μαθητές Λυκείου
(ιδιαίτερα σε όσους προέρχονται από μη προνομιούχα περιβάλλοντα) όσο βρίσκονται ακόμη στο σχολείο, ενθαρρύνοντας τη
δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση, το επιχειρηματικό πνεύμα. Οι μαθητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ιδέες τους για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιλέγονται οι πιο ευρηματικές
απ’ αυτές, και οι εμπνευστές-δημιουργοί τους προσκαλούνται σε
εργαστήρια.
Κατά τη διαδικασία αυτή, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν καθοδήγηση ώστε να αναπτύξουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για την
ιδέα τους, αλλά και να μάθουν άλλες μορφές επιχειρηματικότητας. Η μεθοδολογία της «κακής ιδέας» αναπτύχθηκε για να καταπολεμηθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθειά τους να εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι. Μπορεί να
δώσει στόχους στους μαθητές, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή
τους και να χαράξει τον δρόμο μιας εναλλακτικής σταδιοδρομίας.
Η εκστρατεία υλοποιήθηκε πιλοτικά και σημείωσε επιτυχία, ενώ
πλέον εξαπλώνεται σε όλη τη Σκωτία και την Ευρώπη. Με δυο
λόγια, το μοντέλο της «κακής ιδέας» προσφέρει συμβουλευτικές
υπηρεσίες για την άμεση εκκίνηση της πρωτοβουλίας.
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Φάρμα

Επιχειρηματικό πρόγραμμα ProAcademy
Το ProAcademy,29 το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο
Εφαρμοσμένων Επιστημών της Φινλανδίας, μετατρέπει ένα εκπαιδευτικό ωρολόγιο πρόγραμμα σε επιχειρηματική κατάρτιση.
Στο πλαίσιο του μοντέλου ProAcademy, οι φοιτητές διευθύνουν
ομαδικά μια πραγματική επιχείρηση (συνεργατικής ή άλλης μορφής) για δυόμισι χρόνια, ενώ παράλληλα σπουδάζουν. Οι καθηγητές συντονίζουν και καθοδηγούν, ενώ η αυτοκατευθυνόμενη διαδικασία διέπεται από την αρχή της βιωματικής μάθησης
(learning-by-doing). Οι φοιτητές μαθαίνουν από τα λάθη τους σ’
ένα ασφαλές περιβάλλον, το οποίο τους προετοιμάζει για πιο
απαιτητικές συνθήκες. Το πρόγραμμα αυτό έχει γνωρίσει μεγάλη
επιτυχία. Μάλιστα, εάν πετύχει η επιχείρηση, η ομάδα μπορεί να
συνεχίσει και μετά την αποφοίτηση. Αλλά ακόμη κι αν αποτύχει,
οι φοιτητές είναι σε θέση να ακολουθήσουν επιχειρηματική σταδιοδρομία. Το πανεπιστήμιο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες
για την άμεση εκκίνηση της πλατφόρμας ProAcademy σε άλλες
χώρες.

Εμπλοκή του πανεπιστημίου ως φορέα κοινωνικής
ανάπτυξης
Συνέργειες πανεπιστημίου και κοινωνίας30
Δημιουργία κοινωνικού πλούτου: Ενδεικτικοί τρόποι με τους
οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν σημαντικοί θεσμοί, όπως τα
νοσοκομεία και τα πανεπιστήμια, για την υποστήριξη επιχειρήσεων βασισμένων στην κοινότητα, ακόμα και σε πόλεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, μπορείτε
να ανατρέξετε στο «Owning Your Own Job Is a Beautiful Thing:
Community Wealth Building in Cleveland, Ohiο».31
«Κολέγια και πανεπιστήμια ως άξονες οικονομίας: Προφίλ και
υποσχόμενες πρακτικές»:32 Στόχος αυτής της μελέτης είναι να
«...ενθαρρύνει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να αρχίσουν να εξετάζουν τους οικονομικούς παράγοντες ενιαία και συντονισμένα,
δηλαδή ως ένα ενιαίο πλέγμα δραστηριοτήτων και πρακτικών,
και όχι ως αποσπασματικά και ξεχωριστά φαινόμενα».

«Αξιοποίηση κολεγίων και πανεπιστημίων για την αστική οικονομική αναζωογόνηση:33 Ατζέντα δράσης». Αυτή η συνεργατική
προσπάθεια της «Πρωτοβουλίας για ένα ανταγωνιστικό κέντρο
της πόλης και για τον θεσμό του διευθύνοντος συμβούλου της
πόλης» μελετά τον καίριο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν
τα πανεπιστήμια στη ζωή και την ευημερία των πόλεων.
Haley House Boston: Μια συνέργεια για την παροχή σίτισης,
που απασχολεί ευάλωτες ομάδες. Ένα μικρό εστιατόριο κατάφερε μέσα σε 60 χρόνια να αναπτυχθεί σε όμιλο επιχειρήσεων
που περιλαμβάνει καφέ, φούρνο, πιτσαρία, μια μικρή φάρμα κι
ένα πολιτιστικό κέντρο. Το Haley House συνεργάζεται τακτικά με
μεγάλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, ενώ έχει συνεργαστεί για χρόνια και με το Boston
College, πουλώντας αρτοσκευάσματα στον χώρο του πανεπιστημίου και προσφέροντας ευκαιρίες εθελοντικής απασχόλησης σε
φοιτητές.34
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Ο δημόσιος χώρος και το
placemaking ως καταλύτες
για την αλλαγή
Η ομάδα placemaking του Transatlantic Policy Lab επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη τακτικών placemaking σε οριοθετημένο
πλαίσιο, με στόχο τη σφυρηλάτηση της κοινωνικής ισότητας
στην Αθήνα. Οι συστάσεις της ομάδας βασίζονται σε έρευνες
που πραγματοποιήθηκαν στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα. Πρόκειται για περιοχές που φιλοξενούν κοινότητες ζωντανές, οι οποίες ωστόσο εξακολουθούν να μη συνδέονται συνολικά με την πόλη. Oι κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις είναι
βαθιές και εμφανείς, και η συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων
είναι περιορισμένη. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων μπορεί
να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην 3η και την 6η Δημοτική
Κοινότητα, με την ενίσχυση και τη συμμετοχή των κατοίκων. Ο
δημόσιος χώρος μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο σ' αυτή
τη διαδικασία, λειτουργώντας ως σταυροδρόμι ανθρώπων, τόπων και πολιτικών. Στον δημόσιο χώρο οι πολίτες ανταλλάσσουν απόψεις και εκεί συναντιούνται η συλλογική νοοτροπία, η
πολιτική, η οικονομία και η οικολογία.

Εν συντομία, το ανοιχτό προς όλους placemaking, χωρίς αποκλεισμούς, αποσκοπεί στη χρήση του δημόσιου χώρου ως καταλύτη για την αλλαγή. Κατά την εξέταση των συστάσεων, είναι
σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι επιθυμίες των κατοίκων και το
κατά τόπους πολιτικό περιβάλλον. Οι συστάσεις της ομάδας
placemaking χωρίζονται σε τρεις βαθμίδες. Αυτές αφορούν
βραχυπρόθεσμες δράσεις, μακροπρόθεσμες δράσεις και πιλοτικά προγράμματα που με τη σειρά τους αποσκοπούν στην περαιτέρω ανάπτυξη άλλων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων,
βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Οι βαθμίδες και οι
σχετικές συστάσεις είναι οι ακόλουθες:

Ο Δήμος Αθηναίων θα πρέπει να καταβάλει διαρκή προσπάθεια
για να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή και την ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και πρακτικών μεταξύ των πολιτών. Οι συστάσεις
της ομάδας placemaking λαμβάνουν υπόψη τις ακόλουθες πέντε γενικές προσεγγίσεις σχετικά με τον δημόσιο χώρο:

Εκκίνηση της εκστρατείας για τις υποδομές «Δράσεις Fix-It στη
γειτονιά», με στόχο την αξιοποίηση των δημόσιων πόρων και
τη διασφάλιση πολύπλευρης δέσμευσης για την ενίσχυση των
υποδομών στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα.

Πόροι: Διερεύνηση του αποθέματος και του διαθέσιμου
χώρου. Η χαρτογράφηση και η καταγραφή δράσεων είναι
καίριας σημασίας, προκειμένου να αποφασιστεί από πού
θα πρέπει να ξεκινήσει η εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών συστάσεων.
Ικανότητα: Σύνδεση κοινοτήτων και κατοίκων. Οι σχέσεις
μεταξύ εθνοτικών ομάδων, καθώς και το κοινωνικό και
πολιτισμικό κεφάλαιο θα πρέπει να αποτελούν μέρος του
κοινοτικού σχεδιασμού και τουplacemaking.
Σχεδιασμός: Βελτίωση υποδομών. Οι σχεδιαστικές παρεμβάσεις μπορούν να βοηθήσουν τους κατοίκους να παραμείνουν στις γειτονιές τους, βελτιώνοντας ταυτόχρονα
τις συνθήκες διαβίωσης. Η ενεργοποίηση της κοινότητας
είναι απαραίτητη προκειμένου να αναδειχθούν οι ανάγκες
υποδομών.
Αντίκτυπος: Διατήρηση κανονισμών και υπηρεσιών. Αυτό
αφορά και ιδέες ώστε να γίνει ο δημόσιος χώρος πιο ευχάριστος και φιλόξενος. Αν δοθεί έμφαση στον αντίκτυπο,
εξασφαλίζεται ένα ζωντανό φυσικό περιβάλλον καθώς και
η δέσμευση των κατοίκων να δημιουργηθούν ποιοτικοί χώροι.Σκοπός
Σκοπός: Χρήση του δημόσιου χώρου ως καταλύτη για την
αλλαγή. Η διαδικασία αναζωογόνησης του χώρου μπορεί
να φέρει πιο κοντά τους κατοίκους μεταξύ τους.
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Υποστήριξη της πρωτοβουλίας «Καθαριότητα, πράσινο και ασφάλεια για άμεση δράση»

Εκκίνηση της πρωτοβουλίας «We Are Athens» με στόχο τον
εξωραϊσμό της 3ης και της 6ης Δημοτικής Κοινότητας και την
υποστήριξη της βιωσιμότητας του δημόσιου χώρου.

Υποστήριξη του σχεδιασμού και της χαρτογράφησης
πόρων

Εφαρμογή ενός συμμετοχικού προγράμματος χαρτογράφησης
κοινωνικών πόρων που θα επιτρέψει στους κοινωνικούς φορείς να αναγνωρίσουν τους υφιστάμενους πόρους και να ενεργοποιήσουν την αλληλεπίδραση των πολιτών με τον δημόσιο
χώρο.
Δημιουργία κοινωνικού συνασπισμού για την απόκτηση ικανοτήτων και τη σύνδεση πρωτοβουλιών με το τοπικό κοινωνικό
κεφάλαιο ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία Δημοτικών Κοινοτήτων και Δήμου.

Υποστήριξη, ενεργοποίηση και συμμετοχή μέσω πιλοτικών προγραμμάτων

Καθιέρωση του «Athens Creates» για την εισαγωγή της τέχνης
στον δημόσιο χώρο, το οποίο προτείνει ένα δημιουργικό πρόγραμμα placemaking που αναβαθμίζει τη δημόσια ζωή στην 3η
και την 6η Δημοτική Κοινότητα.
Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος Σχολικών Υπαίθριων Αγορών για την αξιοποίηση των ευκαιριών εκπαίδευσης, διατροφικής δικαιοσύνης, κοινωνικής ισότητας και αγοράς εργασίας και
για την προώθηση διαταξικών και διαπολιτισμικών εμπειριών
βασισμένων στη δράση.

Βαθμίδα 1: Υποστήριξη της πρωτοβουλίας
«Καθαριότητα, πράσινο και ασφάλεια για άμεση δράση»

Σε πολλές αστικές περιοχές, η καθαριότητα, η δημιουργία
χώρων πρασίνου και η ασφάλεια είναι το πρώτο βήμα για την
αποκατάσταση της βιώσιμης ενεργοποίησης και χρήσης του
δημόσιου χώρου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του δημόσιου
χώρου μπορεί να δώσει ώθηση για την ενεργό εμπλοκή των φορέων, καθώς και να εμπνεύσει ιδέες για μελλοντικά δημιουργικά προγράμματα placemaking. Οι ακόλουθες συστάσεις έχουν
στόχο να γίνει ο δημόσιος χώρος στην 3η και την 6η Δημοτική
Κοινότητα καθαρός, πράσινος και ασφαλής:

Εκκίνηση της πρωτοβουλίας «We Are Athens»
Εισαγωγή

Η δυνατότητα του Δήμου να επιφέρει αλλαγές στην 3η και την
6η Δημοτική Κοινότητα περιορίζεται από την έλλειψη πόρων
και την αδυναμία των πολιτών να συμμετάσχουν ενεργά στην
αναζωογόνηση της γειτονιάς. Ωστόσο, η ύπαρξη ενός πιο ζωντανού φυσικού περιβάλλοντος θα μπορούσε να εμπνεύσει
τους κατοίκους να διοχετεύσουν την ενέργειά τους στην κοινότητα όπου ζουν, εργάζονται, μαθαίνουν και παίζουν. Η πρωτοβουλία «We Are Αthens» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός
τέτοιου περιβάλλοντος, διατηρώντας και ενισχύοντας την αίσθηση του χώρου στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα.
Επιδιώκει να αναπτύξει το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης
κατοίκων, επιχειρήσεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η
αξιοποίηση του δημόσιου χώρου μπορεί να αποφέρει συνολικές βελτιώσεις τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο.
Η εφαρμογή της λογικής της «θεωρίας των σπασμένων παραθύρων»1 στην αποκατάσταση της κοινότητας υποστηρίζει ότι
μικρά προβλήματα, όπως η ύπαρξη μη επαρκώς συντηρημένων κτιρίων ή απορριμμάτων, σταδιακά μειώνουν την κοινωνική συνοχή και καθιστούν την κοινωνία ευάλωτη σε παθογένειες
και φαινόμενα όπως η εγκατάλειψη κτιρίων, οι χωματερές, τα
γκράφιτι και εντέλει η αύξηση της εγκληματικότητας.
Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη, η πρωτοβουλία
«We Are Athens» ενθαρρύνει τους κατοίκους, τους επισκέπτες,
τους ενοικιαστές, τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αλλά και τις
μη κυβερνητικές οργανώσεις να προσδιορίσουν την ποιότητα
ζωής που επιθυμούν στις κοινότητές τους και να καλλιεργήσουν μια νοοτροπία που θα στηρίζει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χώρου. Ο πρωταρχικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η
καθαριότητα και ο εξωραϊσμός ευάλωτων περιοχών στην 3η και
την 6η Δημοτική Κοινότητα. Η πρωτοβουλία «We Are Athens»
δεσμεύει και παρακινεί τους κατοίκους να υλοποιήσουν αυτόν
τον στόχο, ελαχιστοποιώντας τα έξοδα και την προσπάθεια
που απαιτείται από τον Δήμο.

Κύριες δράσεις

1. Εισαγωγή του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν χώρο».2,3,4,5
Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβουλίας «We Are Athens», παρακινώντας επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα να αναλάβουν την ευθύνη ενός συγκεκριμένου δημόσιου χώρου. Το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν χώρο»
αντιμετωπίζει τρεις σημαντικές προκλήσεις στον δημόσιο
χώρο. Κατ' αρχάς, μειώνει τα έξοδα συντήρησης. Δευτερευόντως, προσφέρει στους κοινωνικούς φορείς την ευκαιρία να
γίνουν πρότυπα καλού πολίτη και να ενθαρρύνουν αλλαγές στη

συμπεριφορά. Τέλος, επιτρέπει στους διαχειριστές του δημόσιου χώρου να εστιαστούν στη βελτίωση και την ανάπτυξή του.
Έχουν υπάρξει ad hoc παραδείγματα αυτής της διαδικασίας
στην Αθήνα, όπως οι περιπτώσεις ξενοδοχείων που ανέλαβαν
την ευθύνη του δημόσιου χώρου γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
Η εφαρμογή του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν χώρο» θα
πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί από ειδική υπηρεσία
του Δήμου (όπως η αντίστοιχη υπηρεσία για την αφαίρεση
γκράφιτι, εντός της Διεύθυνσης Καθαριότητας). Αυτό επιτρέπει στην υπηρεσία να μελετήσει το νομικό πλαίσιο, να τυποποιήσει τη διαδικασία, να δέχεται και να εξετάζει τις αιτήσεις,
να διενεργεί τον έλεγχο ποιότητας, να παρέχει ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια, καθώς και να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. Η παροχή σήμανσης από
τον Δήμο με το όνομα και το λογότυπο του αναδόχου ίσως θα
υπογράμμιζε την ευθύνη διαχείρισης του χώρου. Η εφαρμογή
του προγράμματος «Υιοθετήστε έναν χώρο» θα μπορούσε να
εμπνεύσει αισθήματα υπερηφάνειας, καθώς και την αναγνώριση του Δήμου και των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας. Ο
Δήμος έχει καίριο ρόλο κατά την έναρξη του προγράμματος,
ενώ υπεύθυνη για τη μακροπρόθεσμη διαχείρισή του θα είναι
μια επιτροπή που θα ορίσει η δημοτική αρχή και θα αποτελείται
από εθελοντές, επιχειρηματικές ενώσεις και ΜΚΟ.
2. Εφαρμογή αποτελεσματικής και συμφέρουσας αποκομιδής
απορριμμάτων.6 Κατά την επίσκεψή τους στην 3η και την 6η
Δημοτική Κοινότητα, οι ειδικοί της ομάδας εργαστηρίου είδαν
μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών στους δρόμους. Με δεδομένες τις περικοπές στον προϋπολογισμό του Δήμου, θα πρέπει
να ακολουθηθεί μια αποτελεσματικότερη και πιο συμφέρουσα
στρατηγική για την απομάκρυνση των απορριμμάτων. Η στρατηγική αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί απευθείας από τον
Δήμο ή να αποτελέσει προϋπόθεση στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων που θα απευθυνθεί σε παρόχους υπηρεσιών
αποκομιδής απορριμμάτων. Σε πολλές πόλεις του κόσμου
χρησιμοποιούνται «έξυπνοι κάδοι», οι οποίοι επιτρέπουν την
παρακολούθηση της ποσότητας σκουπιδιών και συνεπώς τη
βελτιστοποίηση των διαδρομών αποκομιδής βάσει της χωρητικότητάς τους. Η χρήση αυτών των αισθητήρων συνεπάγεται
μείωση στην κατανάλωση καυσίμων, μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από την υπερχείλιση των κάδων. Οι σημερινοί
κάδοι μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε «έξυπνους», με την
προσθήκη ενός αισθητήρα χαμηλού κόστους. Ένα προηγμένο
λογισμικό σύστημα, με τη χρήση ιδιόκτητων αλγορίθμων, συλλέγει τα δεδομένα από τους αισθητήρες και βελτιστοποιεί τις
διαδρομές αποκομιδής. Αυτό συμβάλλει αφενός στη διατήρηση της καθαριότητας και αφετέρου ενθαρρύνει τους κατοίκους
να διαχειρίζονται τα απορρίμματα με κατάλληλο τρόπο. Έτσι,
η 3η και η 6η Δημοτική Κοινότητα θα γίνουν πιο ελκυστικές
περιοχές για επιχειρήσεις, κατοίκους και τουρίστες.
3. Μετατροπή των σημείων με γκράφιτι σε χώρους δημόσιας
ανταλλαγής πληροφοριών και συλλογικής έκφρασης7,8,9 Για κάποιους οι λέξεις «γκράφιτι» και «τέχνη» είναι συνώνυμες. Για
άλλους είναι τελείως διακριτές. Στην 3η και την 6η Δημοτική
Κοινότητα υπάρχουν πάρα πολλά γκράφιτι ως μέσα κοινωνικής
έκφρασης, τα οποία έχουν είτε θετικό είτε αρνητικό αντίκτυπο
στην κοινωνία. Οι πόλεις που έχουν αποδεχτεί το γκράφιτι ως
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μορφή τέχνης είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τη δυναμική του
για να αναπτύξουν κοινωνικό διάλογο, εκπαιδευτικές ευκαιρίες,
εγκαταστάσεις δημόσιας τέχνης και τουρισμό. Επίσης, στην 3η
και την 6η Δημοτική Κοινότητα υπάρχουν ενημερωτικές αφίσες
αναρτημένες σε δημόσιο χώρο, φαινόμενο που γίνεται αποδεκτό. Οι αφίσες λειτουργούν ως μέσο επικοινωνίας και διάδοσης
σημαντικών πληροφοριών. Είναι ενδεικτικό ότι δεν καταστρέφονται ούτε καλύπτονται από γκράφιτι. Έτσι, μια λύση για τη
μείωση των γκράφιτι θα μπορούσε να είναι η αντικατάστασή
τους με εργαλεία διάδοσης πληροφοριών. Στους τοίχους που
καλύπτονται από γκράφιτι θα πρέπει να στηθούν πίνακες ανακοινώσεων της γειτονιάς, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις υποδείξεις της κοινότητας. Την αρχική καθοδήγηση και υποστήριξη
θα πρέπει να παρέχει ο Δήμος, και ύστερα η ευθύνη να ανατεθεί σε ΜΚΟ ή σε τοπική οργάνωση.
Προς το παρόν οι αφίσες εξυπηρετούν τη διάδοση πληροφοριών, ωστόσο κάποιες φορές παρατηρείται υπερβολική συσσώρευση, προκαλώντας το αντίθετο αποτέλεσμα. Κάτι τέτοιο
είχε συμβεί με την εικαστική εγκατάσταση «Before I die...» της
Candy Chang10 ή με πρωτοβουλίες
της κοινότητας, για παράδειγμα με
το «Ideas for Lisbon» στη Λισσαβώνα.11 Η Candy Chang μετέτρεψε τοίχους σε χώρους συλλογής
πληροφοριών, χρησιμοποιώντας
χρώματα μαυροπίνακα (chalkboard
paint) και καλώντας τον κόσμο να
συμπληρώσει τη φράση «Πριν πεθάνω, θέλω να....». Στη Λισσαβώνα,
«Ιdeas for Lisbon», Μουσείο Σχεδίου
ο Δήμος ζήτησε από τους πολίτες
και Μόδας (Λισσαβώνα, Πορτογαλία)
να εκφράσουν με αυτοκόλλητα σημειώματα τις ιδέες τους για τη βελτίωση της πόλης. Μαζεύτηκαν περισσότερα από 55.000 αδιάβροχα σημειώματα, τα οποία
διαβάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μιας τοιχογραφίας στην πρόσοψη του Μουσείου Σχεδίου και Μόδας
της πόλης.
Παρακινώντας την κοινότητα να διερευνήσει τον χώρο, να επιλέξει θέματα και καλλιτέχνες και να κάνει δικό της το τελικό
αποτέλεσμα, ο Δήμος μπορεί να αξιοποιήσει το πρόγραμμα ως
εργαλείο εμπλοκής των κατοίκων και οικοδόμησης κοινοτικής
ταυτότητας. Επιπλέον, οι συλλογικές διαδικασίες στην επιλογή
θεμάτων για τις εγκαταστάσεις, αλλά και οι ίδιες οι τοιχογραφίες μπορούν να ενθαρρύνουν τον διάλογο ανάμεσα στα μέλη
της κοινότητας και σε άλλους, όπως είναι οι διοικητικοί φορείς,
οι επιχειρήσεις και οι επισκέπτες. Οι κάτοικοι μπορούν να ανοίξουν έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην κοινότητά τους
και την ιστορία ή την ποικιλομορφία της γειτονιάς, τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ή τις ελπίδες τους για το
μέλλον. Όπως το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν χώρο», έτσι και
αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να επεκταθεί και να καθιερώσει
επετειακές εκδηλώσεις, δράσεις για τη συγκέντρωση χρημάτων, συνεργασίες με σχολεία, ευκαιρίες δημιουργικότητας, έκφρασης και κινητοποίησης της κοινότητας.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Η πρωτοβουλία «We Are Athens» επιδιώκει να αντιμετωπίσει
ζητήματα ορατά, που μαστίζουν την 3η και την 6η Δημοτική
Κοινότητα, καθώς και να ανακόψει την απότομη υποβάθμιση
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των περιοχών αυτών. Επιτρέπει στον Δήμο να αποδείξει ότι
έχει επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές
κοινότητες και ότι είναι σε θέση να δεσμευτεί για την επίλυση
των προβλημάτων. Επιπλέον, η πρωτοβουλία δίνει κίνητρα σε
άτομα, επιχειρήσεις και διοίκηση να συνεργαστούν για να πετύχουν αλλαγές στην πράξη. Αυτό μπορεί να έχει μια σειρά θετικά
αποτελέσματα, με αυξημένες επενδύσεις νέων επιχειρήσεων
και κινητοποιημένους κατοίκους, επισκέπτες και όσους άλλους
αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η 3η και η 6η Δημοτική Κοινότητα.

Εκκίνηση της εκστρατείας για τις υποδομές «Δράσεις Fix-It12 στη γειτονιά»
Εισαγωγή

Οι υποδομές της γειτονιάς αποτελούν θεμελιώδες στοιχείο
ποιότητας ζωής στην πόλη. Οι καλοσυντηρημένοι δρόμοι,
τα κράσπεδα, τα πεζοδρόμια, ο φωτισμός, οι στάσεις και οι
σταθμοί των μέσων μεταφοράς, τα πάρκα και οι άλλες εγκαταστάσεις αποτελούν ενδείξεις ευημερίας, αλλά και υπευθυνότητας της δημοτικής αρχής. Ωστόσο, σε κάποιες Δημοτικές
Κοινότητες της Αθήνας η υποβάθμιση των υποδομών μαρτυρά
ανασφάλεια και παραμέληση, κάτι που αποθαρρύνει τις επενδύσεις από πλευράς κατοίκων, επιχειρηματικής κοινότητας και
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. Η ύπαρξη αυτού του φαύλου
κύκλου γίνεται φανερή στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα,
οι οποίες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον αντίκτυπο της
οικονομικής κρίσης και στις οποίες αντιστοιχεί δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό αναξιοποίητων πόρων.
Η υποβάθμιση των υποδομών είναι μια δυσεπίλυτη εξίσωση για
την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
συνιστούν καίριο πόρο του Δήμου και μεγάλη διαρροή για τον
περιορισμένο προϋπολογισμό του. Ο όγκος των αναγκών, το
κόστος του προσωπικού και άλλων δαπανών, καθώς και η πολυεπίπεδη γραφειοκρατία στη διοίκηση έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την αδράνεια. Παρόλο που οι Ολυμπιακοί Αγώνες του
2004 έδωσαν ώθηση στην κατασκευή πληθώρας νέων υποδομών, έκτοτε δεν υπήρξε άλλη διάθεση δημόσιων δαπανών. Ως
εκ τούτου, η Αθήνα χρειάζεται τη σύμπραξη αρκετών φορέων
για να αναζωογονήσει τις υποδομές της.
Για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες, το 2017 ο Δήμος θα πρέπει να ξεκινήσει την εκστρατεία «Εβδομάδα δράσεων Fix-It στη
γειτονιά», ώστε να δώσει ώθηση για τη βελτίωση των υποδομών
και την αξιοποίηση των πόρων, να αντιμετωπίσει τη φανερή
υποβάθμιση και να υποστηρίξει τις δημόσιες επενδύσεις. Παρόλο που δε δίνει μακροπρόθεσμες λύσεις όσον αφορά τη διαχείριση των υποδομών, μια εβδομάδα δράσεων Fix-It μπορεί να
αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών της γειτονιάς,
σε μια εποχή δημοσιονομικής λιτότητας.
Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής, ένα οικοδομικό τετράγωνο στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα θα υποστεί
εκτεταμένες επισκευές κατά τη διάρκεια μίας εβδομάδας. Για
παράδειγμα, θα μπορούσαν να επιδιορθωθούν λακκούβες και
να γίνουν εργασίες αποκατάστασης κρασπέδων, πεζοδρομίων,
φωτισμού ή άλλων υποδομών σε δημόσιους χώρους. Τα οικοδομικά τετράγωνα και οι βελτιώσεις θα επιλεγούν με βάση τις
επιμέρους ανάγκες, την προοπτική έγκαιρης ολοκλήρωσης, τη
δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων, τον αντί-

κτυπο στην ποιότητα ζωής και την οικονομική ανάπτυξη της
γειτονιάς, καθώς και με βάση τη δυναμική της συνεργασίας
μεταξύ των κοινωνικών φορέων. Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν, και από τις επιτυχημένες περιπτώσεις θα προκύψουν
μοντέλα που μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες Δημοτικές
Κοινότητες.

Κύριες δράσεις

1. Προώθηση μιας διατομεακής προσέγγισης στα ενσώματα
περιουσιακά στοιχεία και την επισκευή των υποδομών, υπό τη
διεύθυνση της Διαχειριστικής Ομάδας Υποδομών Γειτονιάς («η
ομάδα»), η οποία αποτελείται από ΜΚΟ, εκπροσώπους του
Δήμου, σχολεία, τοπικές επιχειρήσεις και φιλανθρωπικές οργανώσεις. Έργο της ομάδας είναι να προτείνει υλοποιήσιμες και
καινοτόμες επισκευές χαμηλού κόστους σε εμφανή σημεία, και
αυτό πριν σχεδιαστεί μια πλήρης δέσμη συντονισμένων προγραμμάτων για τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πόροι
από πολλούς τομείς. Οι εταίροι συνεργάζονται στενά για την
επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων. Η ομάδα συγκεντρώνει διαθέσιμους πόρους από όλους τους τομείς και αντιμετωπίζει τις γραφειοκρατικές εμπλοκές προκειμένου να επιτύχει
γρήγορα αποτελέσματα με εξοικονόμηση κόστους. Ο Δήμος
αξιοποιεί την τεχνογνωσία του στις υποδομές, τον σχεδιασμό,
τους κανονισμούς και τη διαχείριση για να δώσει ώθηση στα
προγράμματα, πριν επιλέξει έναν μη κερδοσκοπικό εταίρο που
θα ενταχθεί στην ομάδα και θα αναλάβει τη συνδιαχείριση της
υλοποίησης.
2. Καθορισμός των βελτιώσεων, εστίαση στους πόρους και
τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. Προσδιορίζοντας συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα σε κάθε Δημοτική Κοινότητα, οι
«Εβδομάδες δράσεων Fix-It στη γειτονιά» μπορούν να αποφέρουν σημαντικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα ιδρύματα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να συμβάλουν εκτιμώντας
την κατάσταση συγκεκριμένων δρόμων, αξιολογώντας τα αποτελέσματα και καταρτίζοντας έναν πίνακα εργαλείων αξιολόγησης φιλικό προς τον χρήστη. Οδηγό για το πώς στοχευμένες διατομεακές στρατηγικές μπορούν να αποφέρουν απτά
αποτελέσματα αποτελεί το Neighborhoods In Bloom (NIB),
ένα δημοτικό πρόγραμμα για την αναζωογόνηση περιοχών στο
Richmond της Βιρτζίνιας στις ΗΠΑ. Αξιοσημείωτη επιτυχία του
NIB ήταν η σύναψη συμφωνίας με το δημοτικό συμβούλιο της
πόλης ώστε να κατευθυνθεί η χρηματοδότηση σε συγκεκριμένες γειτονιές, ακόμα κι αν δε συμπεριλαμβάνονταν στον αρχικό
κύκλο δράσεων. Κατά την εξέλιξη του προγράμματος, σε συγκριτικό πλεονέκτημα αναδείχθηκαν τα εργαλεία αξιολόγησης
και παρακολούθησης των έργων αποκατάστασης.
3. Μαρτυρία για την ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης
και την αποκατάστασης της γειτονιάς. Δημιουργία βίντεο για
την «Εβδομάδα δράσεων Fix-It στη γειτονιά» και κοινοποίηση
των αποτελεσμάτων στα ΜΜΕ, προκειμένου να προσελκυστεί
η προσοχή γύρω από το πρόγραμμα. Το βίντεο θα πρέπει να
περιλαμβάνει συνεντεύξεις κατοίκων με αφηγήσεις για την
ιστορική και πολιτιστική εξέλιξη κάθε Δημοτικής Κοινότητας.
Κινητοποίηση νέων επαγγελματιών, σχολείων και καλλιτεχνών
της γειτονιάς για την παραγωγή του βίντεο. Οι σκηνοθέτες θα
πρέπει επίσης να εμπλέκονται στις ομάδες «Δράσεων Fix-It
στη γειτονιά». Για παράδειγμα, ο δήμαρχος του Σιάτλ πραγματοποίησε περιπάτους Fix-It στις 13 Δημοτικές Κοινότητες της

πόλης και μίλησε με τους πολίτες για τις ανάγκες σε υποδομές
και την εξεύρεση λύσεων από κοινού. Αυτοί οι περίπατοι έχουν
βιντεοσκοπηθεί και αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του Δήμου,
προσελκύοντας συχνά το ενδιαφέρον των ΜΜΕ.144
4. Σχεδιασμός και υλοποίηση «Εβδομάδων δράσεων Fix-It στη
γειτονιά» ως πρακτικής placemaking για τη μακροπρόθεσμη
αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων για την αύξηση κεφαλαίων. Αν πετύχουν, οι «Εβδομάδες δράσεων Fix-It στη γειτονιά»
μπορούν να επαναληφθούν σε μια σειρά από βραχυπρόθεσμες
παρεμβάσεις. Μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον ειδικών, επαγγελματιών, ΜΚΟ και χορηγών που θα είναι σε θέση να
χαράξουν στρατηγική για εξελιγμένα εργαλεία υποδομής. Για
παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί
και επεκτείνει προγράμματα αστικών υποδομών. Αρκετές πολιτείες και πόλεις των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πρόσθετους μηχανισμούς χρηματοδότησης, συμπληρωματικούς προς τους τοπικούς πόρους που προορίζονται για τις υποδομές.15 Το Σικάγο
διαθέτει μια τράπεζα υποδομών που μπορεί να λειτουργήσει
ως πρότυπο για την ανάπτυξη εναλλακτικής χρηματοδότησης
με στόχο την αύξηση κεφαλαίων.165
5. Δημιουργία μιας έκθεσης πόρων των φορέων της γειτονιάς,
σε συνδυασμό με τις «Εβδομάδες δράσεων Fix-It της γειτονιάς». Η έκθεση πόρων παρέχει ένα φόρουμ για την προσέγγιση
κατοίκων, επιχειρήσεων και δημοτικών υπαλλήλων, με στόχο
την επίσπευση συχνά χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών σε επίπεδο Δήμου. Φέρνει σε επαφή υπηρεσίες, επιχειρηματίες και την κοινότητα, ώστε να προωθηθούν βελτιώσεις για
κάθε Δημοτική Κοινότητα, με παράλληλη ενίσχυση των ικανοτήτων και της συνοχής.
Κατά τη διάρκεια κάθε «Εβδομάδας δράσεων Fix-It στη γειτονιά», οι φορείς αποστέλλουν εκπροσώπους τους σε κάποιο
δημόσιο χώρο κοντά στο καθορισμένο οικοδομικό τετράγωνο,
ώστε να διευθετούν τα αιτήματα κάθε φορέα, να δέχονται δηλώσεις συμμετοχής των κατοίκων στα δημοτικά προγράμματα,
να αναζητούν ανθρώπους της γειτονιάς ή απλώς να παρέχουν
πληροφορίες. Θα μπορούσαν επίσης να διοργανώνονται κατά
καιρούς εθελοντικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις
ή δράσεις για παιδιά, ώστε να προσελκύεται το κοινό και να
ενημερώνεται για το πρόγραμμα. Η έκθεση, για να είναι επιτυχημένη, πρέπει να φέρει σε επαφή ένα ευρύ φάσμα φορέων
του Δήμου. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία Greenmount East
Public Safety της Βαλτιμόρης υλοποιήθηκε από την Αστυνομία, τον Δήμο και την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της πόλης.17.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Βάσει των γνώσεων που αποκομίζουμε από την ενότητα «Διαβάστε περισσότερα» σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, για
την υλοποίηση αθηναϊκών «Εβδομάδων δράσεων Fix-It στη γειτονιά» θεωρούνται απαραίτητα τα παρακάτω:
α) Δέσμευση ενός υπευθύνου ή μιας οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς (π.χ. μιας μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης, μιας υπηρεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας
επιχείρησης, μιας τοπικής ή φιλανθρωπικής οργάνωσης). Καθένας απ' αυτούς τους φορείς διαθέτει διαφορετικές δεξιότητες και διαφορετικό κοινό για τον καταμερισμό των εργασιών
και τη δημιουργία ενός κοινού οράματος.
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β) Ικανότητα των εταίρων να βρουν και να συνδυάσουν πόρους για τη χρηματοδότηση βελτιώσεων σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου. Κανείς δεν μπορεί να υλοποιήσει μόνος του
το έργο, ωστόσο οι μη κυβερνητικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των «Εβδομάδων δράσεων Fix-It στη γειτονιά».
γ) Ικανότητα των φορέων του Δήμου να επισπεύσουν την έκδοση αδειών και να ελέγξουν τις διαδικασίες. Αυτές οι προσβάσεις και η τεχνογνωσία έχουν καίρια σημασία για τον
προσδιορισμό των εργασιών και την έγκαιρη ολοκλήρωση του
έργου.
δ) Ακριβής σχεδιασμός και φανερά αποτελέσματα: δύο βασικοί παράγοντες για την επιτυχία μιας καλά οργανωμένης πρωτοβουλίας. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα θα επιτρέψουν
στο πιλοτικό πρόγραμμα να λειτουργήσει ως πρότυπο και για
άλλες Δημοτικές Κοινότητες.
ε) Ουσιαστική αξιολόγηση, φιλική προς τον χρήστη, η οποία
είναι απαραίτητη για την καταγραφή των επιτυχιών, τη μάθηση από την εμπειρία και την τεκμηρίωση της αξίας των «Εβδομάδων δράσεων Fix-It στη γειτονιά».
Κατά την υλοποίηση της πρωτοβουλίας στην Αθήνα ενδέχεται
να ανακύψουν αρκετά εμπόδια: ανάγκη ενεργότερης συμμετοχής των μελών της ομάδας, αντιμετώπιση περίπλοκων πολιτικών εξελίξεων και επίσπευση διαδικασιών σχετικών με τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία. Ωστόσο, οι προκλήσεις αυτές
μπορούν να ξεπεραστούν. Η κοινότητα πρέπει να συνδεθεί με
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των «Εβδομάδων δράσεων
Fix-It στη γειτονιά». Στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των χαρισματικών ανθρώπων που
οραματίζονται με ενθουσιασμό το μέλλον της γειτονιάς τους.
Είναι άνθρωποι που μπορούν να προσδώσουν αξιοπιστία στα
αποτελέσματα, να προσφέρουν την υποστήριξή τους, αλλά και
να εκφράσουν τις ανησυχίες τους στον Δήμο. Επιπλέον, πρέπει
να αναφέρεται διαρκώς ότι το έργο, ως βέλτιστη πρακτική περιορισμένης διάρκειας που όμως μπορεί να επαναληφθεί, είναι
δυνατόν να προσελκύσει τη συμμετοχή φιλανθρωπικών οργανώσεων και ΜΚΟ.
Οι βελτιώσεις στις υποδομές της 3ης και 6ης Δημοτικής Κοινότητας συνιστούν ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για την αποκατάσταση της ευημερίας και της ανάπτυξης. Επειδή πολλά από
αυτά τα προγράμματα ίσως είναι ακριβά και σύνθετα, οι «Εβδομάδες δράσεων Fix-It στη γειτονιά» προσφέρουν μια ευκαιρία
να ενώσουν τις δυνάμεις τους όλοι οι τομείς και να επιτευχθεί
στοχευμένη πρόοδος. Οι επιτυχημένες «Εβδομάδες δράσεων
Fix-It στη γειτονιά» αναπτύσσουν τη συνεργασία με σκοπό την
εξεύρεση λύσεων σχετικών με τις υποδομές, και μπορούν να
προσελκύσουν πρόσθετες επενδύσεις από όλους τους τομείς.

Βαθμίδα 2: Υποστήριξη του σχεδιασμού και της χαρτογράφησης πόρων

Η επόμενη βαθμίδα συστάσεων εξελίσσει τη βραχυπρόθεσμη
προσέγγιση των δραστηριοτήτων καθαριότητας, πρασίνου και
ασφάλειας και στρέφει την προσοχή στον μακροπρόθεσμο
σχεδιασμό για την επανάχρηση και τις επενδύσεις στον δημόσιο
χώρο. Οι παρακάτω συστάσεις θέτουν ως προτεραιότητα την
εμπλοκή κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων, που θα
παίξουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία σχεδιασμού. Η εμπλοκή
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διαφορετικών τομέων έχει κομβική σημασία, επειδή οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υποβαθμισμένες κοινότητες απαιτούν ενιαίες πολιτικές σε πολλά επίπεδα, αλλά και ευρύτερο
ορισμό του όρου «επένδυση». Μια από τις κύριες προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν η 3η και η 6η Δημοτική Κοινότητα είναι η
προφανής έλλειψη επένδυσης κεφαλαίων σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα, καθώς και από ΜΚΟ. Οι Δημοτικές Κοινότητες αυτές
έρχονται αντιμέτωπες με τον ελλιπή συντονισμό και την υποανάπτυξη, κάτι που συνεπάγεται την έκφραση γενικευμένης
δυσαρέσκειας εναντίον της διοίκησης. Οι παλιές υποδομές
βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης εξαιτίας της απουσίας
χρηματοδότησης και πολλοί κάτοικοι αδυνατούν να επενδύσουν ίδια κεφάλαια εξαιτίας των συνεπειών της χρόνιας οικονομικής κρίσης.
Ωστόσο, αυτές οι Δημοτικές Κοινότητες μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις αποτελεσματικότερα αν εστιαστούν στον
τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι κινούνται στους δρόμους και
τα πεζοδρόμια, καθώς και στην εμπλοκή των κατοίκων με τον
δημόσιο χώρο. Οι πιθανές επενδυτικές κινήσεις κυμαίνονται
από την εθελοντική προσφορά μέχρι την επένδυση κεφαλαίων
από επιχειρήσεις και άτομα. Τέτοιες δραστηριότητες ενδέχεται
να προσελκύσουν περαιτέρω επενδύσεις και τελικά να δημιουργήσουν μια πιο ζωντανή, ασφαλή και ενεργή κοινότητα. Οι
παρακάτω στρατηγικές θα συμβάλουν στην υποστήριξη του
σχεδιασμού και της χαρτογράφησης πόρων στην 3η και την 6η
Δημοτική Κοινότητα.

Εφαρμογή ενός συμμετοχικού προγράμματος χαρτογράφησης κοινωνικών πόρων
Εισαγωγή

Η ομάδα placemaking προτείνει τη σχεδίαση ενός στρατηγικού
οδικού χάρτη με την εμπλοκή της κοινότητας, ο οποίος θα δώσει στους κατοίκους την ευκαιρία να φανταστούν και να ανακαλύψουν εκ νέου τις Δημοτικές Κοινότητές τους. Η παρακίνηση
των κατοίκων, των εκπροσώπων της κοινότητας και των επιχειρήσεων να αξιολογήσουν και να επαναπροσδιορίσουν δημιουργικά το περιβάλλον τους δημιουργεί απεριόριστες ευκαιρίες
placemaking. Η ανάμειξη του κοινού έχει ύψιστη σημασία για
την επιτυχημένη δημιουργία δημόσιων χώρων και είναι θεμελιώδης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται
στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα.
Η χαρτογράφηση των κοινωνικών πόρων επιτρέπει στους φορείς της κοινότητας να εντοπίσουν υπάρχοντες πόρους, περιοχές που χρειάζονται επενδύσεις, και τρόπους ώστε να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση κατοίκων και δημόσιου χώρου. Υπάρχουν
εύχρηστα εργαλεία και εφαρμογές για την ενθάρρυνση της
συνεργασίας μεταξύ διοίκησης, ΜΚΟ, κατοίκων και επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, αξιοποιώντας μια διαδικτυακή εφαρμογή
για κινητές συσκευές όπως το SeeClickFix,18 ένα πρόγραμμα
χαρτογράφησης κοινωνικών πόρων μπορεί να κάνει χρήση μιας
υπηρεσίας τοποθεσίας, η οποία θα επιτρέπει σε κατοίκους και
επιχειρήσεις να εντοπίζουν αυτούς τους πόρους.
Οι κοινωνικοί πόροι περιλαμβάνουν υφιστάμενες λειτουργικές
υποδομές και υποδομές που χρειάζονται επισκευές. Η χαρτογράφηση των πόρων ξεκινά με τη συλλογή δεδομένων και
την προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας. Μια εφαρμογή όπως το

SeeClickFix, εάν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό πόρων, θα μπορούσε να συγκεντρώσει αυτές τις πληροφορίες σε διάστημα
τριών μηνών. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από πολίτες
που χρησιμοποιούν την εφαρμογή είναι πολύτιμα για την ανάπτυξη σχεδίων υλοποίησης κάθε στρατηγικής placemaking που
αναφέρεται σ' αυτό το σύνολο συστάσεων.
Ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης κοινωνικών πόρων μπορεί να
εξυπηρετήσει βραχυπρόθεσμους στόχους, μέσω του εντοπισμού «hot spot» όπου χρειάζεται παρέμβαση, στο πλαίσιο της
πρώτης βαθμίδας συστάσεων που αναφέρονται παραπάνω. Το
πιο σημαντικό είναι ότι η χαρτογράφηση πόρων προσφέρει ένα
ουδέτερο σημείο αναφοράς για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό,
μέσω της καταγραφής των υφιστάμενων συνθηκών και της

ενεργοποίησης της κοινότητας. Τα απτά αποτελέσματα αυτής
της χαρτογράφησης συνιστούν βασικά εισερχόμενα δεδομένα
στις διαδικασίες σχεδιασμού.

Κύριες δράσεις

1. Έναρξη και προώθηση ενός πιλοτικού προγράμματος χαρτογράφησης κοινωνικών πόρων Στόχος είναι η δημιουργία
ενός γεωφράκτη περιμετρικά της 3ης και της 6ης Δημοτικής
Κοινότητας, προκειμένου να αξιολογηθεί η υφιστάμενη κατάσταση κοινωνικών πόρων, όπως οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια, τα
πάρκα και οι πλατείες. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα προσφέρει
σαφή αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των υποδομών
και ταυτόχρονα θα αναδεικνύει προγράμματα που μπορούν να
υλοποιηθούν εύκολα και γρήγορα. Όσον αφορά την προετοι-

Η στρατηγική placemaking «10 x 10 x 10»
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εκπρόσωποι ή
επικεφαλής
της κοινότητας

10
χώροι

Διαδικασία

Στόχος

• Ορίστε 10 εκπροσώπους της κοινότητας.

• Δημιουργήστε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν

• Εξουσιοδοτήστε τους εκπροσώπους ώστε
να έρθουν σε απευθείας επαφή με τους
υπεύθυνους του Δήμου αναφορικά με τα βασικά
σημεία της διαδικασίας σχεδιασμού (δηλ. μέσω της
συμμετοχής τους σε μια συμβουλευτική επιτροπή
ή ως ανεπίσημοι πρεσβευτές).

στους πολίτες να αναλάβουν ρόλο κοινοτικής
ηγεσίας, οργάνωσης και σχεδιασμού.

• Ξεκινήστε μια εκστρατεία επικοινωνίας (και στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για να υπογραμμίσετε
το έργο αυτών των εκπροσώπων και την προσφορά
τους στον δημόσιο χώρο.

• Βρείτε 10 χώρους μέσω μιας συνεργατικής
διαδικασίας.
• Βασιστείτε στη συμμετοχική προσπάθεια,
με στόχο τη χαρτογράφηση των πόρων και
τη διοργάνωση δράσεων Fix-It στις γειτονιές.

• Προσδιορίστε 10 χώρους για την οικοδόμηση
της κοινότητας, ώστε να εδραιωθούν
ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός
και οι επενδύσεις σε κάθε Δημοτική Κοινότητα.

• Χρησιμοποιήστε εργαλεία μέσω διαδικτύου
ή εκ του σύνεγγυς, ώστε να περιορίσετε τη λίστα
των χώρων.
• Φανταστείτε την επανάχρηση 10 σημείων ως
χώρων οικοδόμησης της κοινότητας. Επιλέξτε
ιδέες που μπορούν να διερευνήσουν και να
αξιοποιήσουν οι πολίτες, είτε οργανωμένα είτε
αυθόρμητα.
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μοναδικές δράσεις

• «Ενεργοποιήστε» τους 10 εκπροσώπους ή

επικεφαλής της κοινότητας και τους 10 χώρους,
προτείνοντας μια σειρά από δράσεις.

• Οργανώστε μικρές δράσεις για να ριζώσουν
οι ιδέες της κοινότητας. Ακόμη και οι μικρές
δράσεις μπορεί μια μέρα να γίνουν καθοριστικές
για τις γειτονιές.
• Επικεντρωθείτε στη μουσική, τις τέχνες,
τον αθλητισμό και τις παρελάσεις, προκειμένου
να προωθήσετε την εμπλοκή της γειτονιάς.
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μασία, ο Δήμος θα πρέπει να εντοπίσει τους υπάρχοντες δημόσιους χώρους και να εστιαστεί στη σύνδεση των αντίστοιχων
τοποθεσιών. Οι πλατείες, τα πάρκα, τα σχολεία και άλλα σημεία θα πρέπει συνδέονται μεταξύ τους με διακριτά μονοπάτια.
Το αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι σημεία δεδομένων
που θα έχουν δημιουργηθεί από τους πολίτες και θα μπορούν
να χαρτογραφηθούν, να αναλυθούν και να συγκριθούν μεταγενέστερα.
Τα σημεία δεδομένων θα πρέπει να συλλεχθούν με τη χρήση
συστήματος βαθμολόγησης της ποιότητάς τους, και συγκεκριμένα: 1=ελλιπής, 3=χρειάζεται βελτίωση, 5=καλή κατάσταση.
Τα προτεινόμενα σημεία δεδομένων περιλαμβάνουν:
• Επισκευή πεζοδρομίου
• Επισκευή δρόμου
• Λακκούβες
• Κατεστραμμένα παγκάκια ή ακατάλληλα για χρήση
• Χαμηλός ή ανύπαρκτος φωτισμός δρόμων
• Πλατεία που χρειάζεται επισκευές
• Υπερβολική ποσότητα γκράφιτι
• Ανάγκη για έργα δημόσιας τέχνης ή τοιχογραφίες

• Ιστορικός χώρος ή τοποθεσία

Διδάγματα και συμπεράσματα

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρακινηθεί το κοινό ώστε
να έρθει σε επαφή με την τοπική αυτοδιοίκηση, κάτι που θα
οδηγήσει στην ανάπτυξη ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών. Έτσι, θα ξεκινήσει μια επικοινωνία
που ενδέχεται να αναπτύξει ισχυρές συνεργασίες εντός της κοινότητας και να ωθήσει τους κατοίκους να αξιοποιήσουν τους
βελτιωμένους δημόσιους χώρους για εκδηλώσεις, δραστηριότητες και θεάματα που υποστηρίζουν ποιοτικούς χώρους. Στα
κύρια διδάγματα για την επιτυχημένη πραγματοποίηση αυτών
των δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται:
• Παροχή εκπαίδευσης: Η σαφής και τακτική ενημέρωση των
εθελοντών σχετικά με την ακολουθούμενη μέθοδο και το εύρος των δραστηριοτήτων έχει καίρια σημασία προκειμένου να
διασφαλιστεί η σταθερή συλλογή και εισαγωγή δεδομένων.
Σημαντική είναι και η συμφωνία για το σύστημα αξιολόγησης.
• Διευκόλυνση της πρόσβασης στους πόρους: Οι εθελοντές
θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους πόρους, ώστε να ολοκληρώσουν την καταγραφή επί τόπου, ανεξαρτήτως αν αυτή
πραγματοποιείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά.
• Διασφάλιση μιας δίκαιης προσέγγισης: Η χάραξη μιας
στρατηγικής που θα καλύπτει όλες τις γειτονιές έχει με-

Τέσσερα είδη placemaking:
Τυπικό
placemaking

Στρατηγικό
placemaking

Χρήσεις γης
και
λειτουργίες

Φυσική
μορφή
Ποιοτικοί
χώροι
Δημιουργικό
placemaking
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Κοινωνικές
ευκαιρίες

Τακτικό
placemaking

Σύγκριση των τεσσάρων ειδών placemaking:
Πρόβλημα

Διαδικασία

Λύση

Όφελος

Δημιουργία χώρων όπου
οι κάτοικοι θα θέλουν
να ζουν, να εργάζονται
και να μαθαίνουν. Αυτό
συνεπάγεται μεγάλη έμφαση
στην ανανέωση του φυσικού
περιβάλλοντος. To τυπικό
placemaking δομείται μέσω
της στόχευσης στην εμπλοκή
του κοινού.

Ευρεία εμπλοκή κοινού και
φορέων στην αναζωογόνηση,
την επανάχρηση και τη
δημιουργία δημόσιου χώρου.
To τυπικό placemaking
εφαρμόζει βραχυπρόθεσμες
και μακρυπρόθεσμες τεχνικές
που βασίζονται στην εμπλοκή
της κοινότητας και σε νέες
αρχές αστικού σχεδιασμού.

Διαμόρφωση ποιοτικών
χώρων και δράσεων που
δημιουργούν κοινότητες
για τις οποίες κάτοικοι,
επιχειρήσεις αλλά και
επισκέπτες δείχνουν
ειλικρινές ενδιαφέρον.

Δημιουργία περιβάλλοντος
που θα επικεντρώνεται σε
μια συγκεκριμένη αγορά,
βιομηχανία ή επιχειρηματικό
τομέα. Αυτή η διαδικασία
έχει σχεδιαστεί έτσι
ώστε να επιτευχθεί ένας
συγκεκριμένος στόχος ή ένα
απτό αποτέλεσμα.

Η αναζωογόνηση που
βελτιώνει τις επιλογές
στέγασης, μετακίνησης
και τις αστικές υποδομές,
ώστε να προσελκυστούν
ταλαντούχοι εργαζόμενοι.

Οφέλη σε επίπεδο
βιωσιμότητας,
ποικιλομορφίας, θέσεων
εργασίας, εισοδήματος και
μορφωτικού επιπέδου.

Συνεργασία με τον
δημόσιο, τον ιδιωτικό και
τον φιλανθρωπικό τομέα,
ώστε να τονιστεί ο φυσικός
και κοινωνικός ιστός μιας
κοινότητας μέσω των τεχνών
και του πολιτισμού.

Αναζωογόνηση μέσω
δημιουργικών πρωτοβουλιών
που ζωντανεύουν τον χώρο
και προωθούν την οικονομική
ανάπτυξη.

Οφέλη σε επίπεδο
βιωσιμότητας,
ποικιλομορφίας, θέσεων
εργασίας, εισοδήματος και
μορφωτικού επιπέδου.

Διαμόρφωση ποιοτικών
χώρων με τη βοήθεια
εφαρμόσιμων προγραμμάτων
μικρής κλίμακας και μικρής
διάρκειας, που αξιοποιούν
τη δημιουργικότητα μιας
κοινότητας.

Δοκιμή ποικίλων λύσεων, με
την αξιοποίηση πιλοτικών
προγραμμάτων χαμηλού
κόστους, για να αξιολογηθεί
η αποδοτικότητα και η
κοινωνική υποστήριξη.

Τα αποτελέσματα είναι
ορατά στο κοινό και στους
υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής, οι οποίοι είναι σε
θέση να κρίνουν τον βαθμό
στήριξης πριν προχωρήσουν
στη δέσμευση πρόσθετων
πόρων.

Τυπικό placemaking
Οι κοινότητες
δε χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά τον
δημόσιο χώρο, ώστε να
δημιουργήσουν ζωντανές και
βιώσιμες κοινότητες όπου
οι άνθρωποι θα θέλουν να
ζουν, να εργάζονται και να
μαθαίνουν.

Στρατηγικό placemaking
Οι κοινότητες δεν είναι
ανταγωνιστικές όσον
αφορά την προσέλκυση
και παραμονή ικανών
εργαζομένων.

Δημιουργικό placemaking
Πόλεις και προάστια
αντιμετωπίζουν δομικές
αλλαγές και εκτόπιση
κατοίκων.

Τακτικό placemaking
Πολλές βελτιώσεις σε υλικό
επίπεδο κοστίζουν, και οι
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
διστάζουν να δεσμεύσουν
τους ανάλογους πόρους.

γάλη σημασία για την κοινωνική πρόσληψη του προγράμματος. Εάν δεν υπάρχουν πόροι για την κάλυψη ολόκληρης της Δημοτικής Κοινότητας, θα πρέπει να καταρτιστεί
ένα πρόγραμμα για τη συλλογή δεδομένων μέσω επιπλέον εργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχει ερευνηθεί όλη η περιοχή και δεν έχουν παραλειφθεί κάποιες
κοινότητες.

επιδιωχθεί η εμπλοκή ευρέος φάσματος εθελοντών, που θα
περιλαμβάνει νέους, μετανάστες και άλλες ομάδες που συνήθως δε συμμετέχουν στις κοινοτικές δραστηριότητες. Επίσης,
η ανάπτυξη μιας στρατηγικής προβολής με σαφείς στόχους
θα συμβάλει στη δημιουργία κλίματος καλής θέλησης και ενθουσιασμού για το πρόγραμμα.

• Προτεραιότητα στην ανοιχτή συμμετοχή: Επειδή η χαρτογράφηση αποτελεί πρόγραμμα της κοινότητας, θα πρέπει να
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Δημιουργία κοινωνικού συνασπισμού για την
απόκτηση ικανοτήτων και τη σύνδεση πρωτοβουλιών
με το κοινωνικό κεφάλαιο

Εισαγωγή

Υπάρχει πληθώρα ιδεών για να δοθεί ώθηση στη βραχυπρόθεσμη αστική ανάπτυξη, τις δράσεις, τις εκθέσεις και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. Το επιτυχημένο και δημιουργικό
placemaking χρησιμοποιεί αυτές τις ιδέες προκειμένου να
φέρει σε επαφή τους ανθρώπους και να πολλαπλασιάσει τα
δυνατά σημεία και τους πόρους της κοινότητας. Στην 3η και
την 6η Δημοτική Κοινότητα, ειδικοί από το Transatlantic Policy
Lab εντόπισαν αρκετές περιπτώσεις όπου μεμονωμένοι φορείς
εργάστηκαν πάνω σε ιδέες για την ενίσχυση της κοινότητας.
Τέτοια παραδείγματα αποτελούν το αυτοσχέδιο Latraac Skate
Park και ένας εγκαταλελειμμένος κοινοτικός κήπος στην 3η
Δημοτική Κοινότητα. Στόχος είναι η βιωσιμότητα αυτών των
ιδεών και η σύνδεσή τους με μεγαλύτερες και πιο συνεκτικές
δράσεις σε κάθε Κοινότητα. Από αυτές τις γειτονιές απουσιάζει ένας σημαντικός παράγοντας: οι ενωμένες, συντονισμένες
φωνές, που θα συνδέσουν τις ομάδες και τις πρωτοβουλίες με
τον επιβαρυμένο Δήμο.
Η απόκτηση ικανοτήτων σε επίπεδο κοινότητας έχει καταλυτική σημασία για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Δημοτικών Κοινοτήτων και Δήμου. Εάν οι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων, οι κάτοικοι και οι συλλογικές οργανώσεις συνεργαστούν για συγκεκριμένες ανάγκες, μπορούν να διεκδικήσουν από κοινού την πραγματοποίηση αλλαγών, θέτοντας
προτεραιότητες για την κοινότητα και επιταχύνοντας την
ανταπόκριση του Δήμου. Ένα κοινωνικό δίκτυο οργανώσεων
«μεσαίας κλίμακας» μπορεί να προσεγγίσει διαφορετικούς
τομείς, ώστε να διασυνδεθούν οι μεμονωμένες πρωτοβουλίες και να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο επαφής ποικίλων φορέων. Η ενίσχυση της συλλογικής έκφρασης κατοίκων,
επαγγελματιών και επιχειρηματιών θα ενισχύσει την ταυτότητα της γειτονιάς. Αυτή η σύσταση θέτει τις βασικές αρχές για την απόκτηση ικανοτήτων εντός της 3ης και της 6ης
Δημοτικής Κοινότητας.

Κύριες δράσεις

1. Δημιουργία κοινωνικού συνασπισμού με εκπροσώπους από
ευρύ φάσμα ομάδων της γειτονιάς. Ο κοινωνικός συνασπισμός
θα πρέπει να αναλάβει υπό την ευθύνη του συγκεκριμένες
περιοχές και να εστιάσει το ενδιαφέρον του στην υποστήριξη
των τοπικών εκδηλώσεων, της σήμανσης, της ποικιλομορφίας της γειτονιάς και της δημόσιας ασφάλειας. Οι εκπρόσωποι
του Δήμου θα λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ κοινότητας
και δημοτικής αρχής. Ο κοινωνικός συνασπισμός θα πρέπει να
περιλαμβάνει τοπικούς θεσμούς, θρησκευτικές οργανώσεις,
συλλόγους της γειτονιάς, ακτιβιστές, κατοίκους και ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων. Θα συμβάλει στη διασύνδεση και την οργάνωση
των προσπαθειών που πραγματοποιούνται στην Δημοτική Κοινότητα και θα ιεραρχεί τις τοπικές προτεραιότητες. Θα εξελιχθεί σε μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων
του Δήμου. Ο κοινωνικός συνασπισμός δημιουργεί δυναμική
μέσω εκδηλώσεων, προβολής και ανάπτυξης προγραμμάτων.
2. Ανάπτυξη του κοινωνικού συνασπισμού. Όσο βρίσκονται σε
εξέλιξη οι διεργασίες του κοινωνικού συνασπισμού μέσω της
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οικοδόμησης συνεργασιών και εμπιστοσύνης, αναλαμβάνονται
πιο περίπλοκα προγράμματα. Έτσι, γίνεται το μέσο για την
ίδρυση μιας επίσημης οργάνωσης της γειτονιάς, που θα διαθέτει προσωπικό, στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα. Η
δημιουργία και υποστήριξη μιας τέτοιας οργάνωσης μπορεί
να χρηματοδοτηθεί με δημοτικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις.
Μακροπρόθεσμα, αυτή η οργάνωση θα μπορούσε να αναλάβει σύνθετα προγράμματα, να προωθήσει την τοπική ανάπτυξη
και να υιοθετήσει μια στοχευμένη προσέγγιση για την οργάνωση της γειτονιάς. Απώτερος στόχος είναι ο κοινωνικός συνασπισμός και η οργάνωση της γειτονιάς να δρουν από κοινού
για την αλληλοϋποστήριξη και την επικοινωνία Δήμου και Δημοτικών Κοινοτήτων. Οι δράσεις στηρίζονται στις παρακάτω
κατευθυντήριες γραμμές:
α) Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης. Ανάδειξη των εκπροσώπων που θα αποτελέσουν θετικό παράδειγμα και εμπλοκή διαφορετικών εταίρων στη διαδικασία. Εντοπισμός των υφιστάμενων κοινωνικών οργανώσεων ή άτυπων ομάδων κατοίκων,
επαγγελματιών και επιχειρηματιών και συμπερίληψή τους στη
διαδικασία. Η καλύτερη δυνατή εκδοχή είναι να σχηματιστεί
μια βασική ομάδα που θα περιλαμβάνει έναν σημαντικό θεσμό,
όπως ένα σχολείο ή ένα πανεπιστήμιο, έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης με κύρος, έναν αναγνωρισμένο εκπρόσωπο βάσης (από
την κοινωνία πολιτών, τη γειτονιά ή τα κινήματα), έναν εκπρόσωπο του Δήμου και πολεοδόμους. Η εξασφάλιση της συμμετοχής των δύο πρώτων εταίρων είναι το πιο δύσκολο μέρος της
διαδικασίας.
β) Εδραίωση της βασικής ομάδας. Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων για να τεθούν προτεραιότητες και στόχοι για την
κοινότητα. Μπορούν να δημιουργηθούν υποεπιτροπές για την
προώθηση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων. Μέσω αυτής της
διαδικασίας, οι πολίτες μαθαίνουν να εμπιστεύονται ο ένας
τον άλλον, αλλά και τον Δήμο. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι συναντήσεις θα είναι καλά οργανωμένες και
παραγωγικές. Η ενίσχυση της διαφάνειας και της κοινής λογοδοσίας καλλιεργεί την αίσθηση ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για την
επιτυχία του προγράμματος.
Θα μπορούσε να αναπτυχθεί μια μοναδική στρατηγική
placemaking «10 x 10 x 10»19 για να αξιοποιηθεί η εμπειρία και
το πάθος και των σημερινών κατοίκων. Μια πιθανή δομή θα
μπορούσε να περιλαμβάνει την ανάδειξη 10 επιφανών εκπροσώπων της κοινότητας, 10 χώρων και 10 μοναδικών δράσεων,
όπως φαίνεται στο σχήμα(βλ. σελ. 29).
Η στρατηγική «10 x 10 x 10» στηρίζει τις αλλαγές στον φυσικό χώρο, προσφέροντας σε κατοίκους και επιχειρήσεις τα
εργαλεία για να προχωρήσουν σε αλλαγές. Η κινητοποίηση 10
πρωτοπόρων κατοίκων ώστε να εντοπίσουν 10 μοναδικούς
δημόσιους χώρους για τον σχεδιασμό 10 μοναδικών δράσεων
θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την επέκταση της δημιουργίας ποιοτικών δημόσιων χώρων και σε άλλες κοινότητες.
γ) Καλλιέργεια μιας νοοτροπίας της συμμετοχής. Διοργάνωση
συναντήσεων και δράσεων στο Δημαρχείο για τους κατοίκους
και τα μέλη της κοινότητας. Οι Δήμοι μπορούν να λειτουργήσουν κατά καιρούς ως μέσο επικοινωνίας που φέρνει σε επαφή τους ανθρώπους και που προωθεί ζητήματα και ιδέες που
συζητιούνται στον κοινωνικό συνασπισμό. Θα πρέπει να υπάρ-

χουν δράσεις άτυπες και επίσημες, αναλογικές και ψηφιακές,
μικρής και μεγάλης κλίμακας. Η διαδικασία υλοποίησης αυτών
των προγραμμάτων είναι εξίσου σημαντική με το αποτέλεσμά
τους. Οι κοινωνικές δράσεις καινοτομίας που οργανώνονται
από τον κοινωνικό συνασπισμό συμβάλλουν στη δημιουργία
μιας πλατφόρμας για τον προσδιορισμό τοπικών προγραμμάτων με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και περαιτέρω επενδύσεων. Η κοινότητα μπορεί να οργανώσει εργαστήρια παρόμοια με εκείνα που οργανώθηκαν από το Detroit Collaborative
Design Center20 ή το Strong City Baltimore21, προσφέροντας
στο κοινό δυνατότητες ενημέρωσης και ανάπτυξης ιδεών.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Η κοινωνική συνοχή διασφαλίζει τη ζωντάνια και τη δύναμη της
γειτονιάς. Η δημιουργία μιας οργάνωσης γειτονιάς δε θα πρέπει να προκαλεί επιπλέον γραφειοκρατία, αλλά να συμβάλλει
στην καθιέρωση μηχανισμών με στόχο την απόκτηση ικανοτήτων και την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ κοινότητας
και Δήμου. Η επιτυχία εξαρτάται από τον βαθμό συνεχούς και
εποικοδομητικής συνεργασίας εντός ενός σύνθετου δικτύου
φορέων, κάτι που συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις. Αυτή η
σύσταση περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν
για την επισημοποίηση των συνεκτικών δικτύων, προς όφελος
του Δήμου και της κοινότητας.

Βαθμίδα 3: Υποστήριξη, ενεργοποίηση και συμμετοχή μέσω πιλοτικών προγραμμάτων

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις σχετικά με την υλοποίηση μιας
μακροπρόθεσμης στρατηγικής placemaking στην Αθήνα. Γι'
αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να γίνουν κατανοητά τα τέσσερα είδη placemaking που μπορούν να αξιοποιηθούν με στόχο
την εφαρμογή βιώσιμων τοποκεντρικών πολιτικών στην 3η και
την 6η Δημοτική Κοινότητα. Συστήνεται κατά τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση τοποκεντρικών προγραμμάτων να λαμβάνεται υπόψη κάθε στρατηγική placemaking.
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Transatlantic Policy Lab, θα
πρέπει να επιλέγονται προγράμματα που ταιριάζουν σε καθένα από τα είδη placemaking που περιγράφονται παραπάνω.
Η επιλογή μιας ισορροπημένης προσέγγισης στη διαμόρφωση
ποιοτικών χώρων θα συντελέσει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου
κινήματος. Ένα τέτοιο κίνημα θα αποδείξει στο κοινό ότι οι
πολίτες και οι επιχειρήσεις είναι οι επικεφαλής στη διαδικασία
βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις Δημοτικές Κοινότητες.

Καθιέρωση του «Athens Creates» για την εισαγωγή
της τέχνης στον δημόσιο χώρο
Εισαγωγή

Ο Δήμος Αθηναίων αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα καταγεγραμμένων προκλήσεων, όπως η ανεργία, η μετανάστευση, η φυγή
του πληθυσμού και η όξυνση των κοινωνικοοικονομικών διαφορών. Οι χρόνιες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τα παρατεταμένα μέτρα λιτότητας, αντανακλώνται
στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας. Το κοινωνικοοικονομικό
χάσμα είναι εμφανές στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την έλλειψη ζωντάνιας, φροντίδας και συντήρησης του δημόσιου χώρου, αποθαρρύνουν
τους πολίτες από το να περνούν τον χρόνο τους εκεί.
Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι πόροι, η δημιουργικότητα
και η ανθεκτικότητα των κατοίκων στις δύο αυτές Δημοτικές

Κοινότητες, το Transatlantic Policy Lab εισηγείται την υιοθέτηση και λειτουργία ενός δημοτικού προγράμματος δημιουργικού placemaking με τίτλο «Athens Creates». Ως δημιουργικό
placemaking ορίζεται η επί σκοπώ χρήση των τεχνών και του
πολιτισμού για τη διαμόρφωση του φυσικού, κοινωνικού και οικονομικού μέλλοντος των κοινωνιών.22 Το πρόγραμμα Athens
Creates θα αξιοποιήσει την τέχνη ούτως ώστε να ενισχυθεί η
δημόσια ζωή στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα.
Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι ήδη υπάρχουσες δράσεις τέχνης και πολιτισμού στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με τον κοινωνικό και φυσικό χώρο. Το πρόγραμμα Athens
Creates εστιάζεται στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Η
τέχνη και ο πολιτισμός αποτελούν ευρείες έννοιες και περιλαμβάνουν τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζονται σ' αυτά: οπτικές
τέχνες, παραστατικές τέχνες, μουσική, τηλεόραση, κινηματογράφος, μαγειρική, σχέδιο (αρχιτεκτονική, διακόσμηση, γραφιστική). Η τέχνη, ο πολιτισμός και το σχέδιο έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν άμεσα τον δημόσιο χώρο και να ενισχύσουν
μακροπρόθεσμα την κοινωνική συνοχή.
Το πρόγραμμα Athens Creates θέτει τέσσερις πρωταρχικούς
στόχους:
1. Αναζήτηση και εξασφάλιση δωρεάν υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού
2. Οραματισμός του δημόσιου χώρου εκ νέου, με την πιλοτική
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών
3. Προώθηση της κοινοτικής ταυτότητας, με τη χρήση των τεχνών και του πολιτισμού
4. Αλλαγή αφηγήματος στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα
Το Athens Creates συνίσταται σε μια σειρά προσωρινών, απτών
και συμμετοχικών παρεμβάσεων placemaking. Οι τέχνες και ο
πολιτισμός (συμπεριλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής και του
σχεδιασμού) κυριαρχούν. Αυτές οι προσωρινές παρεμβάσεις
θα αποφέρουν τα βέλτιστα αποτελέσματα, δεδομένων των
περιορισμών στον προϋπολογισμό και του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου του Δήμου. Είναι απαραίτητη η εμπλοκή δημιουργικών ταλέντων, καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών, με μικρό ή καθόλου κόστος, λόγω των περιορισμένων
πόρων. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι προσωρινές παρεμβάσεις
placemaking μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικές με τα
μόνιμα προγράμματα, ενώ συνήθως κοστίζουν λιγότερο και ξεπερνούν ευκολότερα τα εμπόδια της γραφειοκρατίας. Επίσης,
τα προσωρινά προγράμματα αφήνουν μεγαλύτερο περιθώριο
για καινοτομία και δημιουργικότητα, καθώς αντιμετωπίζουν
λιγότερους κινδύνους και εμπόδια (π.χ., κόστος, κοινή γνώμη,
χρονοβόρες διαδικασίες αδειοδότησης και έγκρισης). Εάν ένα
προσωρινό πρόγραμμα δεν αρέσει στους κατοίκους, καταργείται. Αλλά αν το πρόγραμμα είναι αρεστό, μπορούν να ακολουθήσουν περαιτέρω παρεμβάσεις. Σκοπός του Athens Creates
είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην εκστρατεία υποδομών «Δράσεις Fix-It στη γειτονιά». Ακόμη, θα ενισχύσει τα
υφιστάμενα προγράμματα του Imagine the City, το οποίο κατάφερε να ενεργοποιήσει δημόσιους χώρους μέσα από μοναδικές
εγκαταστάσεις και εκθέματα δημόσιας τέχνης.
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Κύριες δράσεις

1. Ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος «Η Αθήνα δημιουργεί φόρουμ για τη δημόσια ζωή». Το φόρουμ είναι μια
ημερήσια ή διήμερη δράση που δίνει ώθηση στην πρωτοβουλία
Athens Creates. Επικεντρώνεται στην 3η και την 6η Δημοτική
Κοινότητα, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της
μάθησης μεταξύ τους. Το φόρουμ εξετάζει μια σειρά ερωτημάτων:
• Τι γνώμη έχετε για τα πάρκα, τους δρόμους και τους άλλους
δημόσιους χώρους στην κοινότητά σας;
• Μπορείτε να περάσετε μια ώρα από τον χρόνο σας σ' αυτούς τους χώρους; Ένα απόγευμα; Μια μέρα;
• Έχετε ιδέες για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου;
Το φόρουμ θέτει τρεις στόχους. Κατ' αρχάς, εμπλέκει τους
κατοίκους σε μια συζήτηση για τη δημόσια ζωή και αντλεί
πληροφορίες για πιθανά προγράμματα. Δευτερευόντως,
εντοπίζει τοποθεσίες στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα, όπου μπορούν να υλοποιηθούν προσωρινά προγράμματα για τον δημόσιο χώρο. Τέλος, σχηματίζει ομάδες που
θα εργαστούν σ' αυτά τα προγράμματα. Οι ομάδες θα πρέπει να είναι διαθεματικές και να περιλαμβάνουν κατοίκους,
καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και εκπροσώπους
του Δήμου.
2. Εξασφάλιση δωρεάν υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού. Η Αθήνα διαθέτει μια μεγάλη κοινότητα αρχιτεκτόνων
και σχεδιαστών που θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρον.
Παρόλο που μπορεί να προκύψουν δυσκολίες στην εφαρμογή
ενός συστήματος παροχής δωρεάν υπηρεσιών, αυτή η στρατηγική παρουσιάζει πλεονεκτήματα όσον αφορά την ανάπτυξη
δεσμών μεταξύ των κοινοτήτων, των αρχιτεκτονικών γραφείων
και της πόλης. Μια άλλη προσέγγιση θα επιδίωκε τη συμμετοχή μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών ή τη συνεργασία τους
με τοπικές εταιρείες. Η επιτυχία του Athens Creates εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο αρχιτέκτονες και σχεδιαστές θα
διαθέσουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος των υπηρεσιών σχεδιασμού
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του
κινήματος σχεδιασμού με κοινωνικό αντίκτυπο, σύμφωνα με το
οποίο ο σχεδιασμός επιστρατεύεται για το κοινό καλό, ειδικά
σε υποβαθμισμένες κοινότητες.23
Πολύτιμο εργαλείο για την εξασφάλιση δωρεάν υπηρεσιών
σχεδιασμού είναι το Public Architecture. Αξιοποιεί το δομημένο
περιβάλλον για το κοινό καλό και φέρνει σε επαφή μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με παρόχους δωρεάν υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού.24 Ως το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής
δωρεάν υπηρεσιών αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, το Public
Architecture καλεί την κοινότητα των σχεδιαστών να αφιερώσει
το 1% των ωρών εργασίας της στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών. Επιπλέον, το 2015, στο πλαίσιο της Clinton Global Initiative
(Ίδρυμα Κλίντον) η ομάδα Public Architecture ανέπτυξε μια πρωτοβουλία ώστε πόλεις και Δήμοι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο πόρο για
τον Δήμο.
3. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής ενός προγράμ34

ματος «Build a Better Block»25. Το πρόγραμμα Build a Better
Block ξεκίνησε το 2010 ως εναλλακτική στις παραδοσιακές
στρατηγικές πολεοδομικού σχεδιασμού. Αξιοποιεί την πειραματική αρχιτεκτονική, τον τακτικό αστικό σχεδιασμό και τη ραγδαία παραγωγή πρωτοτύπων για να φέρει αλλαγές σε επίπεδο
γειτονιάς. Είναι ένα πρόγραμμα έργων επίδειξης, το οποίο, για
παράδειγμα, αναπτύσσει προσωρινές υποδομές για ποδήλατα, προτάσεις αρχιτεκτονικής τοπίου και χώρων αναψυχής, με
στόχο να αποκτήσουν ζωντάνια οι δρόμοι και οι λοιποί δημόσιοι χώροι. Το πρόγραμμα Build a Better Block αποδεικνύει ότι
οι κοινότητες μπορούν να εμπλακούν ενεργά στις διαδικασίες κατασκευής έργων και να εκφράζουν τις εντυπώσεις τους
σε πραγματικό χρόνο. Οι ομάδες που θα προκύψουν από τη
δράση «Η Αθήνα δημιουργεί φόρουμ για τη δημόσια ζωή» θα
αποτελέσουν τη δεξαμενή και για τις ομάδες του προγράμματος «Build a Better Block». Πρόκειται για ένα open source
πρόγραμμα το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να
αποτελέσει τη βάση για κάτι καινούριο.
4. Εξέταση δυνατοτήτων τακτικής συντήρησης, προκειμένου
να παρακαμφθούν οι δυσκολίες και το κόστος αποκατάστασης
παλιών ή ιστορικών κτιρίων που δεν πληρούν πια τον αρχικό
σκοπό χρήσης τους. Όταν εγκαταλείπονται τέτοια κτίρια, μένει πίσω μια υποβαθμισμένη περιοχή, ευάλωτη στην ανάπτυξη
εγκληματικότητας, γεγονός που προκαλεί πιέσεις στον αστικό ιστό. Ωστόσο, τα υποβαθμισμένα κτίρια εξακολουθούν να
έχουν δυνατότητες προσαρμογών και επανάχρησης, κάτι που
με τη σειρά του γεννά ζωτικότητα και ενισχύει την ταυτότητα
της γειτονιάς.
Επιπλέον, η τακτική συντήρηση απαιτεί μικρότερες επενδύσεις,
καθώς ένας μικρός χώρος μέσα στο κτίριο αρκεί για να αναζωογονήσει ευρύτερα την περιοχή. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε
να είναι η ανακαίνιση της αίθουσας αναμονής σε μια τράπεζα
ή της αίθουσας εκδηλώσεων σ’ ένα σχολικό συγκρότημα. Κατά
την εξέταση της δυνατότητας μερικής επανάχρησης ενός κτιρίου, πρέπει να απαντηθούν μια σειρά ζητήματα. Οι ερωτήσεις
αφορούν τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σ’ αυτά:
• Πώς συμμορφώνεται ο υπεύθυνος του έργου με τις απαιτήσεις μερικής ή πλήρους ασφάλειας;
• Πώς μπορεί να αλλάξουν υφιστάμενες διαιρέσεις για να προκύψουν νέες χρήσεις;
• Ποιοι οικοδομικοί κανονισμοί πρέπει να τροποποιηθούν,
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί το κτίριο;
• Πώς μπορεί να διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί η παροχή
κατασκευαστικών δανείων;
• Μπορεί η παροχή υπηρεσιών των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας να προσαρμοστεί στη μερική χρήση του κτιρίου;
• Πώς θα μπορούσαν άλλες ζώνες του μερικώς αποκατεστημένου κτιρίου να τεθούν σε αναμονή και να ασφαλιστούν για
πιθανή μελλοντική χρήση;
5. Ανάπτυξη ενός προγράμματος δημόσιας τέχνης. Στόχος του
προγράμματος είναι η ανάπτυξη και διατήρηση μιας συλλογής
δημόσιας τέχνης, καθώς και η δημιουργία ζωντανών κοινοτήτων τέχνης και σχεδιασμού. Το πρόγραμμα δημόσιας

Πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών
Υπαίθριων Αγορών
Τομέας πολιτικής

Στόχοι

Πιθανότητα περαιτέρω συνεργασίας

Εκπαίδευση

•Ε
 νίσχυση της συμμετοχής και της ένταξης
μέσω της συλλογικής δράσης. Αυτό είναι
εφικτό μέσω της επαφής με τις διαφορετικές
διατροφικές κουλτούρες που συνυπάρχουν
στις Δημοτικές Κοινότητες.

• Ανοιχτά Σχολεία/ Δήμος Αθηναίων/ Διεύθυνση
Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου
Μάθησης.

•Π
 ροετοιμασία των θεματικών πάγκων της
υπαίθριας αγοράς. Παρέχει την ευκαιρία σε
μαθητές και εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν
πρακτικές δεξιότητες και να εξοικειωθούν με
τους μηχανισμούς ίδρυσης και λειτουργίας
μιας επιχείρησης ή ΜΚΟ.

Διατροφική
ασφάλεια

•Δ
 ιασφάλιση της διατροφικής δικαιοσύνης και
της παροχής φαγητού σε υποεξυπηρετούμενες
ομάδες.
•Α
 ναδιανομή της περίσσειας τροφίμων από
εστιατόρια και αγορές σε όσους ζουν στο όριο
ή κάτω από το όριο της φτώχειας (ειδικά σε
παιδιά και οικογένειες).
•Β
 ελτίωση της ποιότητας των τροφίμων, με την
παροχή πληροφοριών για την ελληνική κουζίνα
και με οικονομικούς τρόπους προσφοράς
φαγητού υψηλής ποιότητας σε παιδιά και
εφήβους.

• Το πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών Υπαίθριων
Αγορών μπορεί να συνδυαστεί με το πρόγραμμα
«Σχολεία Ανοιχτά στη Γειτονιά, Ανοιχτά στην
Κοινωνία» που διοργανώνεται από τον Δήμο.
Πιθανώς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν
μαθήματα μαγειρικής, ξένων γλωσσών και
συνεδρίες ανοιχτού διαλόγου. Ο Δήμος
και άλλες πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να
στήσουν πάγκους στις αγορές, στο πλαίσιο του
πιλοτικού προγράμματος.
• Τοπικά εστιατόρια, ΜΚΟ που ασχολούνται με τη
διατροφική δικαιοσύνη, σχολές μαγειρικής και η
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για θέματα τροφίμων
και λαϊκών αγορών.
• Δημιουργία σημείων επαφής μεταξύ των φορέων
παροχής υπηρεσιών σίτισης και των παιδιών που
ενδιαφέρονται για τη διατροφή και τη μαγειρική.
• Σύνδεση με ΜΚΟ που ασχολούνται με τη
διατροφική δικαιοσύνη, με στόχο τη βελτίωση
των δικτύων αναδιανομής του φαγητού που δεν
καταναλώθηκε.
• ΜΚΟ που ασχολούνται με τη διατροφική
δικαιοσύνη και σχολές μαγειρικής μπορούν να
στήσουν πάγκους στην υπαίθρια αγορά.
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Πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών Υπαίθριων Αγορών
(συνέχεια)
Τομέας πολιτικής

Κοινωνία

Στόχοι

Πιθανότητα περαιτέρω συνεργασίας

•Ε
 νίσχυση της έννοιας της ένταξης ανάμεσα σε
διαφορετικές εθνότητες, γενιές και κοινωνικές
τάξεις, μέσω της λειτουργίας Σχολικής
Υπαίθριας Αγοράς. Αξιοποίηση της αγοράς ως
σημείου επαφής νέων και παλαιών κατοίκων.

• Η Δημοτική Πινακοθήκη της Αθήνας, δίκτυα
καθοδήγησης και δημιουργικής υποστήριξης.

•Ε
 πιβεβαίωση ότι η υπαίθρια αγορά προσφέρει
φαγητό χαμηλού κόστους και ότι το όποιο
κέρδος επανεπενδύεται στην ενίσχυση του
πιλοτικού προγράμματος Σχολικών Υπαίθριων
Αγορών.
•Α
 ξιοποίηση της αγοράς για τη βελτίωση των
συνθηκών όσων ζουν σε απόλυτη ή σχετική
φτώχεια ή στα όρια της φτώχειας.

Οικονομία/
Θέσεις
εργασίας

• Πρόσκληση αποφοίτων από τοπικές σχολές
γλωσσών προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες
καθοδήγησης σε μαθητές των σχολείων της 3ης
και της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. Δημιουργία
διασχολικών δικτύων καθοδήγησης ανά Δημοτική
Κοινότητα ή ανά πολεοδομικό τετράγωνο για τους
νέους που αναζητούν επαγγελματικές ευκαιρίες.
• Τα δίκτυα καθοδήγησης μπορούν να στήσουν
πάγκους στην υπαίθρια αγορά.

•Α
 ξιοποίηση των Σχολικών Υπαίθριων Αγορών
ώστε να βοηθηθούν οι νέοι άνθρωποι στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν
την πρόσβαση στην τοπική αγορά εργασίας.

• Η Δημοτική Πινακοθήκη και οι τοπικοί
επιχειρηματίες, φορείς εύρεσης εργασίας,
ευρωπαϊκά ή διεθνή επαγγελματικά δίκτυα ή
συλλογικές δράσεις αρχιτεκτονικής DIY.

•Ο
 ι μαθητές αποκτούν δεξιότητες διαχείρισης,
μέσα από το στήσιμο των πάγκων στις αγορές
ή την οργάνωση δικτύων παροχής τροφίμων.

• Παροχή εργαστηριακών προγραμμάτων για την
αναζωογόνηση της υφιστάμενης αγοράς εργασίας
ή για τη διασύνδεση με αναξιοποίητες αγορές
εργασίας (π.χ., στους τομείς της εκπαίδευσης, των
τροφίμων και της γαστρονομίας, του σχεδιασμού
και της αρχιτεκτονικής).

•Π
 αροχή νόμιμων και δημιουργικών πόρων ώστε
οι μαθητές να εξοικειωθούν με πρακτικές DIY.

• Πρόσκληση ευρωπαϊκών γραφείων και σχολών
σχεδιασμού ως ειδικών σε πρακτικές DIY, ώστε να
εργαστούν τόσο εντός όσο και μέσω των δημόσιων
χώρων. Σύνδεση αυτών των δράσεων με τοπικές
ομάδες DIY και ακτιβιστές της αρχιτεκτονικής και
του σχεδιασμού.
τέχνης θα αγοράσει ή θα αναθέσει έργα τέχνης και θα τα
εγκαταστήσει σε δημόσιους χώρους σε όλη την Αθήνα. Θα
δώσει την ευκαιρία στους κατοίκους να γνωρίσουν την τέχνη
στα πάρκα, στις βιβλιοθήκες, σε κέντρα της κοινότητας, στις
διοικητικές υπηρεσίες, στις γέφυρες και σε άλλους δημόσιους
χώρους. Το πρόγραμμα δημόσιας τέχνης θα μπορούσε να
εφαρμοστεί πιλοτικά στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα
και στη συνέχεια να επεκταθεί σε ολόκληρο τον Δήμο. Ο
Δήμος Αθηναίων και ο επικεφαλής του Γραφείου Αστικής
Ανθεκτικότητας είναι οι υπεύθυνοι του προγράμματος, το
οποίο θα μπορούσε να στεγαστεί στο Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Βασικό στοιχείο του προγράμματος δημόσιας τέχνης είναι
η δράση MuralsAthens. Είναι μια δράση που θα μπορούσε
να καταπολεμήσει το παράνομο γκράφιτι, εκπαιδεύοντας
ταυτόχρονα τους νέους να ζωγραφίζουν με τη χρήση σπρέι.
Το MuralsAthens κινητοποιεί τους νέους της Αθήνας, διδάσκει
καλλιτεχνικές τεχνικές, προσφέρει υλικά και ένα νόμιμο μέσο
για να εξασκήσουν τις ικανότητές τους, αλλά με τρόπο που να
προωθείται ο σεβασμός προς τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία.
Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των νέων,
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τους ενθαρρύνει, τους προσφέρει ευκαιρίες, καθοδήγηση και
εμπειρία. Οι τοιχογραφίες γκράφιτι θα πρέπει να αντανακλούν
τον χαρακτήρα, τον πολιτισμό και την ιστορία της 3ης και της
6ης Δημοτικής Κοινότητας. Κατά την επιλογή των κατάλληλων
τοποθεσιών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές
όπου ο Δήμος Αθηναίων έχει εντοπίσει υψηλά επίπεδα
παράνομου γκράφιτι.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Το πρόγραμμα placemaking «Athens Creates» είναι πρακτικό
και σχετικά χαμηλού κόστους. Βασίζεται στους πιο πολύτιμους
πόρους της Αθήνας: τους ανθρώπους και τη δημιουργικότητά
τους. Αρκετοί αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και καλλιτέχνες που
συμμετείχαν στο Transatlantic Policy Lab εξέφρασαν την
επιθυμία τους να διατηρήσουν επαφή με το πρόγραμμα μετά το
τέλος του εργαστηρίου. Ο Δήμος θα πρέπει να υπολογίζει στη
βοήθειά τους κατά την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Τρία
από τα τέσσερα συστατικά στοιχεία βασίζονται σε οργανωμένα
προγράμματα, βέλτιστες πρακτικές και μελέτες περίπτωσης.
Η στρατηγική της τακτικής συντήρησης αποτελεί νεότερη
έννοια που έχει να επιδείξει λιγότερα παραδείγματα. Ο Δήμος
Αθηναίων έχει την ευκαιρία να πρωτοπορήσει παγκοσμίως

σ' αυτόν τον τομέα. Παραδείγματα των τεσσάρων αυτών στοιχείων μπορείτε να βρείτε στο «Διαβάστε περισσότερα».

Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος Σχολικών Υπαίθριων Αγορών για την αξιοποίηση των ευκαιριών
εκπαίδευσης, διατροφικής δικαιοσύνης, κοινωνικής
ισότητας και αγοράς εργασίας
Εισαγωγή

Τα σχολεία αποτελούν ζωντανά κέντρα μάθησης για ανθρώπους
διαφορετικών πολιτισμών, θρησκειών και πεποιθήσεων, και διευκολύνουν την προσέγγιση ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Σ' έναν Δήμο που αντιμετωπίζει υψηλή
ανεργία και υψηλά ποσοστά παιδικής φτώχειας, τα σχολεία μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής ισότητας και της καινοτομίας στην αγορά εργασίας. Στα
σχολεία εκδηλώνεται ο αντίκτυπος των κακών συνθηκών διαβίωσης και προκύπτουν ζητήματα διατροφικής δικαιοσύνης. Το
φαγητό μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο για την ανάπτυξη διαταξικών και διαπολιτισμικών εμπειριών που βασίζονται στη δράση,
ειδικότερα όταν οι υπαίθριες αγορές χρησιμοποιούνται ως μέσο
ενθάρρυνσης της ανταλλαγής.
Οι υπαίθριες αγορές σε άλλες πόλεις έχουν δείξει ότι ο δημόσιος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξεταστούν
ζητήματα διατροφικής δικαιοσύνης, κοινωνικής ισότητας, σχολικής εκπαίδευσης και ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Η Αθήνα μπορεί να αναπαραγάγει το μοντέλο αυτό στην 3η και την
6η Δημοτική Κοινότητα. Δίνεται μια μοναδική ευκαιρία για την
αξιοποίηση της πλούσιας διατροφικής κουλτούρας του Δήμου,
του ιστορικού αστικού ιστού του, της επαγγελματικής κουλτούρας του στους τομείς των τεχνών, αλλά και των καινοτόμων
σχολικών πολιτικών, με στόχο το άνοιγμα των σχολείων προς
την κοινότητα. Το Translantic Policy Lab συστήνει την ανάπτυξη ενός πιλοτικού προγράμματος Σχολικών Υπαίθριων Αγορών
σε τέσσερα Δημοτικά και Γυμνάσια/Λύκεια της 3ης και της 6ης
Δημοτικής Κοινότητας. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να βελτιώσει την υγεία των παιδιών στις συγκεκριμένες περιοχές και
να συνδράμει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μακρών οριζόντων
μέσω αυτοοργανωμένων μορφών μάθησης.
Σε διάστημα ενός έτους, τα επιλεγμένα σχολεία θα διοργανώσουν μια υπαίθρια αγορά σε κάποιον παρακείμενο δημόσιο
χώρο. Η ιδέα βασίζεται σε μια προσέγγιση σχεδιοκατασκευής
DIY («φτιάξ' το μόνος σου») και μπορεί να υποστηριχθεί από
σχολές σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής. Οι εκπαιδευτικοί και
οι μαθητές θα διαχειρίζονται το πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών Υπαίθριων Αγορών σαν μια μικρή επιχείρηση. Οι μαθητές
θα παρουσιάζουν τις ιδέες τους για την οργάνωση της αγοράς, το μενού και τους προσκεκλημένους. Μέσω του πειραματισμού με τις διατροφικές παραδόσεις των ίδιων των οικογενειών τους, γίνεται εφικτή μια διαδικασία ενσωμάτωσης
και ένταξης.
Το πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών Υπαίθριων Αγορών εφαρμόζεται στον δημόσιο χώρο, με σκοπό την ανάληψη συνεκτικής δράσης για την οποία απαιτείται κοινή προσπάθεια από
ποικίλες πλευρές εντός του Δήμου. Στόχος είναι να συντονιστούν και να συμβαδίσουν μια σειρά δράσεις που συνδυάζουν
τις ευκαιρίες στην εκπαίδευση, τη διατροφική δικαιοσύνη, την
κοινωνική ισότητα και την ανάκαμψη της αγοράς εργασίας. Τα

σχολεία επιλέγονται με βάση την ποικίλη κοινωνικοοικονομική
προέλευση των μαθητών και την ικανότητα των εκπαιδευτικών
να προωθήσουν τις δράσεις του πιλοτικού προγράμματος Σχολικών Υπαίθριων Αγορών.
Μπορούν να υιοθετηθούν δύο προσεγγίσεις: Σε πρώτο στάδιο,
παρέχεται ένας μηχανισμός χρηματοδότησης για κάθε σχολείο.
Υιοθετώντας αυτή την προσέγγιση, ο Δήμος εργάζεται απευθείας με χορηγούς και με φιλανθρωπικές οργανώσεις. Η δεύτερη προσέγγιση περιλαμβάνει αυτοοργανωμένες προσπάθειες εκ μέρους του σχολείου, έτσι ώστε η εξασφάλιση πόρων να
αποτελέσει μέρος του σχολικού προγράμματος. Οι πάγκοι στις
αγορές μπορούν να στηθούν από τους μαθητές, αλλά και από
τρίτους (π.χ., σχολές μαγειρικής, ΜΚΟ που ασχολούνται με τη
διατροφική δικαιοσύνη, ομάδες μελέτης-κατασκευής και αρχιτεκτονικής DIY). Η δεύτερη προσέγγιση επιτρέπει στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με πιθανά μελλοντικά επαγγέλματα.

Κύριες δράσεις

1. Δημιουργία ομάδας Σχολικών Υπαίθριων Αγορών που θα
σχεδιάσει και θα προωθήσει το πιλοτικό πρόγραμμα. Κατά τη
διάρκεια ενός διήμερου εργαστηρίου που θα οργανωθεί από
τον δήμαρχο, τον επικεφαλής του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας και τους δημοτικούς σύμβουλους, θα επιλεγεί μια διαθεματική ομάδα Σχολικής Υπαίθριας Αγοράς. Εκπρόσωποι του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα θα γνωμοδοτήσουν για τη
σύσταση αυτής της ομάδας. Αφού συσταθεί, η ομάδα Σχολικών
Υπαίθριων Αγορών θα προωθεί αλλαγές στους υφιστάμενους
κανονισμούς, ώστε τα σχολικά κτίρια και οι παρακείμενοι δημόσιοι χώροι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπαίθριες
σχολικές αγορές έως τέσσερις φορές τον χρόνο.
Το προσωπικό του Δήμου θα πρέπει να συνεργαστεί με τους
αντιδημάρχους Παιδείας, Διατροφής και Κοινωνικής και Οικονομικής Πολιτικής, προκειμένου να προωθηθεί μια διατομεακή αντίληψη για τον δημόσιο χώρο. Με αυτόν τον τρόπο, η εν
λόγω πρωτοβουλία μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα για την
αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ανεργία των νέων, η παιδική φτώχεια, οι εθνοτικές διενέξεις και το χαμηλό μορφωτικό
επίπεδο. Η ομάδα Σχολικών Υπαίθριων Αγορών προσφέρει τα
εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνικής παραγωγικότητας και της ανακατανομής του δημόσιου
χώρου.26
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών
Υπαίθριων Αγορών συνδυάζεται με το πιλοτικό πρόγραμμα
MyAthens που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο για την οικονομία. Και τα δύο εντάσσονται στο σχολικό πρόγραμμα και
παρέχουν έναν εικονικό αλλά και φυσικό χώρο συνεργασίας,
όπου είναι δυνατόν να εξετάζονται ζητήματα που αφορούν
τις μελλοντικές ευκαιρίες και απαιτήσεις στην αγορά εργασίας. Επίσης, και οι δύο πρωτοβουλίες προάγουν τη μάθηση
και ενισχύουν τη συμμετοχή του δημότη στα κοινά. Παρόμοιες
προσεγγίσεις έχουν εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο, με στόχο
να αξιοποιηθεί το placemaking ως εργαλείο εκμάθησης (συχνά αποκαλείται «εκπαιδευτική αστική ανάπτυξη»).
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Ένας πιθανός τρόπος να συνδυαστεί το MyAthens με το
πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών Υπαίθριων Αγορών θα ήταν
να οργανωθεί ένα εργαστήριο με Έλληνες, Φινλανδούς και
Αυστριακούς ειδικούς της εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος
θα ήταν τα δύο αυτά πιλοτικά προγράμματα να μπορούσαν
να συνδυαστούν με την πολιτική Ανοιχτών Σχολείων που ήδη

Εκτίμηση των δυνατοτήτων
και της κατάστασης
της γειτονιάς
Αξιολόγηση των δυνατοτήτων της γειτονιάς

Δυνατότητες αναζωογόνησης της γειτονιάς
• Ενεργές ομάδες της κοινότητας
• Σχέδιο συντήρησης/ανάπλασης/αναμόρφωσης της γειτονιάς
• CDC/Richmond Redevelopment and Housing Authority
Investment
Πρόγραμμα για την αναζωογόνηση της επιχειρηματικής/
διοικητικής/ εμπορικής ζώνης
Παράγοντες της αγοράς
• Υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες επενδύσεις
• Δυνατότητες απασχόλησης
• Εμπορική δραστηριότητα ή προοπτικές
• Υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες υπηρεσίες
• Διαθεσιμότητα γης
• Σε σημαντικό οδικό άξονα
• Γειτνίαση με χώρους κοινωνικής στέγης
Τάσεις της γειτονιάς
• Η γειτονιά βελτιώνεται ή παρακμάζει;

Αξιολόγηση της κατάστασης της γειτονιάς
Κατάσταση των υποδομών
• Κενοί χώροι – αποκατάσταση
• Κενοί χώροι – κατεδάφιση
Εγκληματική δραστηριότητα
• Καταγραφή της εγκληματικής δραστηριότητας
• Κεντρικά σημεία («hot spots»)
Δημογραφικά στοιχεία
• Επίπεδο φτώχειας
• Ποσοστά ιδιοκατοίκησης

3. Συμμετοχή τοπικών εκπροσώπων και ενώσεων πολιτών σε
προσπάθειες να αναπτυχθούν προοπτικές απασχόλησης μαθητών. Αναζήτηση τρόπων με τους οποίους οι νέοι στην 3η και
την 6η Δημοτική Κοινότητα θα μπορούν να αποκτήσουν ένα
εισόδημα. Αυτό το στάδιο πρέπει να εστιαστεί στην ανάπτυξη
δικτύων καθοδήγησης σχετικά με επαγγελματικές δεξιότητες
που μπορούν να αποκτηθούν από τους πόρους της κοινότητας, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στο συμμετοχικό πρόγραμμα χαρτογράφησης κοινωνικών πόρων. Εδώ θα μπορούσαν να
συμπεριλαμβάνονται επαγγελματικές ενώσεις, σχολές μαγειρικής, ΜΚΟ που ασχολούνται με θέματα διατροφικής δικαιοσύνης, αρχιτεκτονικά γραφεία που εξειδικεύονται σε μελέτες-κατασκευές και τεχνικές DIY, αλλά και ευρωπαϊκοί επαγγελματικοί
οργανισμοί που έχουν ως αντικείμενο τον δημόσιο χώρο και
την αστική κουλτούρα.
Το είδος αυτό της καινοτόμου και αυτοοργανωμένης μάθησης
μπορεί να διευκολυνθεί από την εγκατάσταση πάγκων στις
Σχολικές Υπαίθριες Αγορές, στο πλαίσιο του σχετικού πιλοτικού προγράμματος. Τα συγκεκριμένα στάδια περιλαμβάνουν:
• Την ανταλλαγή ιδεών και την εύρεση θεμάτων
• Τον σχεδιασμό του έργου και την οργάνωση πόρων
• Την κατασκευή των πάγκων
• Την οργάνωση του ανεφοδιασμού σε τρόφιμα
• Την ανταλλαγή διατροφικών συνηθειών μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων

Πηγή: G.G. John Accordino, Iούλιος 2005

• Την αποκόμιση γνώσεων από επαγγελματίες και δίκτυα που
έχουν προσκληθεί

εφαρμόζεται από τον Δήμο στην 3η και την 6η Δημοτική
Κοινότητα.

• Την αξιολόγηση της κοινωνικής συμμετοχής μετά το τέλος
της δράσης

Οι υπεύθυνοι φορείς για την ομάδα Σχολικών Υπαίθριων Αγορών
και το αντίστοιχο πιλοτικό πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνουν
πολιτικό και τεχνικό προσωπικό από την τοπική αυτοδιοίκηση,
το Υπουργείο Παιδείας, τις συγκεκριμένες Δημοτικές Κοινότητες,
αλλά και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες.

• Τη διατύπωση συστάσεων για μελλοντικές αγορές. Το τελευταίο στάδιο θα πρέπει να δώσει έμφαση στη δημιουργία
κινήτρων, ώστε οι μαθητές να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη
και υλοποίηση των αγορών. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν
να επιβραβευθούν με διδακτικές μονάδες που θα αντιστοιχούν στις ώρες που εργάστηκαν εθελοντικά.

2. Αξιοποίηση καθημερινών αντικειμένων (φαγητό) και καθημερινών πρακτικών (υπαίθρια αγορά) για την ένταξη των μαθημάτων
στο πλαίσιο της τοποκεντρικής εκπαίδευσης. Οι Σχολικές Υπαί38

θριες Αγορές προωθούν τη θεώρηση του δημόσιου χώρου ως
κόμβου για τις καθημερινές διαδικασίες μάθησης, διατροφής,
ανταλλαγής και βιοπορισμού, μέσω της ένταξης στην αγορά
εργασίας. Οι υλικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές υποδομές
των σχολείων ενισχύονται μέσω ενός προγράμματος που
έρχεται να συμπληρώσει την πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων
για Ανοιχτά Σχολεία («Σχολεία Ανοιχτά στην Κοινωνία»). Έτσι,
προσφέρεται η δυνατότητα να ενεργοποιηθεί το παραγωγικό
δυναμικό των δημόσιων χώρων και να μετριαστεί η ένταση
ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες που συμβιώνουν εντός της
κοινότητας. Ένα μοντέλο που θα μπορούσε να υιοθετηθεί είναι
το πρόγραμμα τοποκεντρικής εκπαίδευσης Montag Stiftungen27 της Βόννης, στη Γερμανία. Μεταξύ άλλων, υπεύθυνοι
είναι διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί, μαθητές και ο αντιδήμαρχος Παιδείας της πόλης.

Όσο περισσότερες ώρες εθελοντισμού μπορεί να προσφέρει
μια τοπική ΜΚΟ στην αγορά, τόσο μεγαλύτερη υλική στήριξη
θα λάβει (δημόσιες επιχορηγήσεις, δωρεές από φιλανθρωπικές

οργανώσεις), προκειμένου να προχωρήσει το πρόγραμμα. Οι
κύριοι φορείς στο στάδιο αυτό είναι οι κάτοικοι των εν λόγω
Δημοτικών Κοινοτήτων, ΜΚΟ και ακτιβιστές, καθώς ο αντιδήμαρχος Κοινωνίας Πολιτών και Αποκέντρωσης.

Διδάγματα και συμπεράσματα

Βάσει των γνώσεων που αποκομίσαμε για τις βέλτιστες πρακτικές στην ενότητα «Διαβάστε περισσότερα», κλειδί της επιτυχίας
για τον Δήμο αποτελούν τα παρακάτω βήματα: Πρώτον, ο Δήμος
θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών
Υπαίθριων Αγορών συνδέεται με την τοποκεντρική μάθηση και
την απόκτηση ικανοτήτων. Δεύτερον, θα πρέπει να αναπτύξει
την ικανότητα βελτίωσης του παραγωγικού δυναμικού του δημόσιου χώρου, μέσω της διατομεακής διαμόρφωσης πολιτικών.
Τρίτον, θα πρέπει να δημιουργήσει μια πλατφόρμα αναδιανομής
και διαμοιρασμού πόρων (π.χ., φαγητού). Ο Δήμος θα πρέπει να
συμπεριλάβει και παραμέτρους που θα ενθαρρύνουν τις θετικές εμπειρίες μάθησης με τακτικές μελέτης-κατασκευής και DIY,
ώστε να επανεκκινήσει την αγορά εργασίας (προσφέροντας μια
ιδανική σύνδεση με την πρόταση του MyAthens). Τέλος, θα πρέπει να στοχεύσει στην εμβάθυνση της εμπιστοσύνης ανάμεσα
στις κοινότητες και τις αρχές, αλλά και μεταξύ των πολιτών, με
άξονα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο «Οικοδόμηση εμπιστοσύνης, υπευθυνότητας και καινοτομίας» αυτής της έκθεσης.
Το πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών Υπαίθριων Αγορών συναντά
και σημαντικά εμπόδια στην υλοποίησή του. Οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί και οι πολιτικές εντάσεις μπορούν να δώσουν
κίνητρο σε συγκεκριμένους φορείς να ιδιοποιηθούν τον δημόσιο χώρο, αυξάνοντας έτσι την πολιτική πόλωση και την καχυποψία μεταξύ των πολιτών. Επίσης, το πρόγραμμα θα ασκούσε
επιπλέον πίεση στα σχολεία και θα δημιουργούσε την ανάγκη
για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
Το βασικό δίδαγμα από το πιλοτικό πρόγραμμα Σχολικών Υπαίθριων Αγορών είναι η δυνατότητα συνδυασμού υλικών και εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και εντέλει η συνύφανσή τους στον
σύνθετο αστικό ιστό της Αθήνας. Η ισοτιμία και η ένταξη που
επαγγέλλονται τα Ανοιχτά Σχολεία και οι Υπαίθριες Αγορές
συνδέουν διακριτά πεδία πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης, της διατροφικής πολιτικής, της κοινωνικής ευημερίας και
των ευκαιριών στην αγορά εργασίας. Μέσω του συγκεκριμένου
και μελλοντοστραφούς πιλοτικού προγράμματος Σχολικών
Υπαίθριων Αγορών, ο δημόσιος χώρος μπορεί να αποτελέσει βασική συνιστώσα για την προαγωγή της μάθησης και των
ανταλλαγών μεταξύ εκπαίδευσης, μαθητικών δικτύων και αγοράς εργασίας. Η επικέντρωση στη διατροφική ισότητα και την
κοινωνική πολιτική βοηθά να αποκατασταθεί η επαφή μεταξύ
διαφορετικών εθνοτικών κοινοτήτων και κοινωνικοοικονομικών
ομάδων, η οποία απουσιάζει αισθητά στην 3η και την 6η Δημοτική Κοινότητα.

Διαβάστε περισσότερα
Εκκίνηση της εκστρατείας για τις υποδομές «Δράσεις Fix-It στη γειτονιά»
Πρόσθετες πηγές
Neighborhoods in Bloom,28 Richmond, Βιρτζίνια
Το NIB αποτελεί ένα διακεκριμένο μοντέλο για την αναζωογόνηση της κοινότητας, μια πολιτική του Δήμου που στοχεύ-

ει στην προσέλκυση βιώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων σε υποβαθμισμένες γειτονιές μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων στη
στέγαση και μέσω της εφαρμογής ενός κώδικα υποδομών και
στρατηγικών πρόληψης της εγκληματικότητας. Λόγω της περιορισμένης επιτυχίας των ήδη υφιστάμενων προγραμμάτων
αποκατάστασης και εξαιτίας της στενότητας του προϋπολογισμού, ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο διοχέτευσαν
την ομοσπονδιακή και τη δημοτική χρηματοδότηση σε επτά
γειτονιές με χαμηλό εισοδηματικό προφίλ, στο Richmond της
Βιρτζίνιας. Ακόμη, ένας τοπικός οργανισμός για την κοινωνική ανάπτυξη προσέφερε πόρους και τεχνογνωσία στο πεδίο.
Το πρόγραμμα άνθησε την περίοδο 1999-2004 και οδήγησε σε
σημαντικές βελτιώσεις στις υποβαθμισμένες γειτονιές, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα ιδιωτικές αγορές στις περιοχές-στόχους
και γύρω απ' αυτές. Μια διεξοδική αξιολόγηση από πλευράς
Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεματικού του Richmond, αλλά
και το έργο άλλων ερευνητών δίνουν μια εικόνα των επιτυχιών
και των αποτυχιών του Neighborhoods in Bloom.29
Η υλοποίηση του NIB συμπεριλάμβανε οκτώ σημαντικά στάδια:
1. Τον καθορισμό μιας δημοτικής ομάδας δράσης, στελεχωμένης από το τμήμα κοινοτικής ανάπτυξης.
2. Την αξιολόγηση των συνθηκών και των δυνατοτήτων της γειτονιάς και τον προσδιορισμό σαφών κριτηρίων για την τεκμηριωμένη επιλογή των περιοχών-στόχων. Τα αποτελέσματα
ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις τύπους γειτονιάς: Προς ανάπλαση
(Redevelop: γειτονιές με εκτεταμένα προβλήματα), προς αναζωογόνηση (Revitalize: γειτονιές με ενδείξεις υποβάθμισης), προς
σταθεροποίηση (Stabilize: γειτονιές σε οριακή υποβάθμιση) και
προς προστασία (Protect: γειτονιές με επαπειλούμενη ποιότητα ζωής). Το Neighborhoods in Bloom επικεντρώθηκε σε
τόπους με εκτεταμένα προβλήματα ή με σημαντική φθίνουσα
πορεία.
3. Την εμπλοκή εκπροσώπων της γειτονιάς και την επένδυση σ'
αυτούς, ως μέρος της λύσης.
4. Την προώθηση του προγράμματος σε εκλεγμένους αξιωματούχους και σε πολιτικούς φορείς, μέσω της προσεκτικής επικοινωνίας μαζί τους.
5. Τον προσδιορισμό και τη στόχευση πηγών χρηματοδότησης,
με τη δέσμευση ποσών από δημόσιες πηγές, την αναθεώρηση
του ενδοϋπηρεσιακού προϋπολογισμού του Δήμου, και την αναζήτηση μη δημόσιων φορέων χρηματοδότησης. Στο Richmond,
βασική προτεραιότητα ήταν οι βελτιώσεις σε υποδομές στέγασης και η κεφαλαιακή επάρκεια.
6. Προσδιορισμός των περιοχών-στόχων που θα λάβουν τη
χρηματοδότηση. Όλες οι περιοχές-στόχοι παρουσίαζαν υψηλή
συγκέντρωση φτώχειας, κυρίαρχους μειονοτικούς πληθυσμούς,
εκτενή αριθμό εγκαταλελειμμένων κτιρίων, μεγάλη ποικιλία
στον τύπο κατοικίας, και ιστορικό χαρακτήρα.
7. Την εφαρμογή προγραμμάτων αναζωογόνησης με συνδυασμό τοπικών πρωτοβουλιών και ανταγωνιστικής χρηματοδότησης προς τις κοινοτικές οργανώσεις.
8. Την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την προσαρμογή
των στρατηγικών βάσει αναγκών.
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Με τον καιρό η στρατηγική του NIB έχει εξελιχθεί περισσότερο. Τα αποτελέσματα της περιόδου 1999-2004 δείχνουν ότι οι
στόχοι προσεγγίστηκαν. Η αξία των ακινήτων ανέβηκε, οι άδειες
κατοικίες απέκτησαν νέες χρήσεις, ιστορικής αξίας κτίρια διασώθηκαν από την κατεδάφιση, δρόμοι εξωραΐστηκαν, ενώ τόσο
ιδιώτες όσο και μη κερδοσκοπικοί φορές ενδιαφέρθηκαν για την
περαιτέρω επένδυση στις γειτονιές αυτές.
Chicago Infrastructure Trust
Το Chicago Infrastructure Trust30 (CIT) ιδρύθηκε το 2012 με στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης σε υποδομές και της παράδοσης έργων, σε μια πόλη με έλλειψη ρευστότητας και με αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των αναγκών και της ικανοποίησής τους.
Το CIT παρέχει έναν εναλλακτικό μηχανισμό χρηματοδότησης
και διατηρεί έναν αγωγό έργων, έτσι ώστε να προσελκύονται
ιδιωτικές επενδύσεις, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, και
εντέλει να μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου. Το CIT
στηρίζει την αναστήλωση της υφιστάμενης υποδομής, αλλά και
την ανάπτυξη νέων πάγιων στοιχείων. Ακόμη, διαχειρίζεται τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, παρότι οι εν εξελίξει δράσεις ενδέχεται να παραχωρούνται σε ιδιωτικούς φορείς.
Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που απευθύνει ο Δήμος, είτε απευθείας από οργανισμούς ή ιδιώτες. Όπως και σε πολλά άλλα μέρη
όπου εισάγονται καινοτόμα εργαλεία υποδομών σε περιορισμένο δημοσιονομικό περιβάλλον, έτσι και στο Σικάγο η υλοποίηση
συνάντησε δυσκολίες, όμως τελικά προχωρά. Μια αξιοσημείωτη προσαρμογή στον σχεδιασμό ήταν ο αναπροσδιορισμός των
υποδομών, προκειμένου να προσελκυστεί μια πιο ετερογενής
ομάδα μη δημόσιων επενδυτών.
Στα επιλέξιμα προγράμματα του CIT περιλαμβάνονται τόσο βαριές (υλικές) όσο και ελαφρές υποδομές (οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά προγράμματα, δράσεις αναψυχής) που στηρίζουν
την ποιότητα ζωής. Για παράδειγμα, πάνω από 60 κτίρια σε 34
περιοχές λαμβάνουν ενισχύσεις για την ενεργειακή απόδοση,
ενώ σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες φωτισμού με πάνω από
276.000 λάμπες σε δρόμους, στενάκια και πάρκα. Οι χρηματοδότες αυτή τη στιγμή δέχονται αιτήσεις στο πλαίσιο ενός προγράμματος στεγαστικής βοήθειας που στηρίζει δαπάνες προκαταβολής και κλεισίματος για αγορά κατοικίας. Επίσης, το CIT
έχει λάβει μια προσφορά για το πρόγραμμα τηλεπικοινωνιακών
υποδομών CTA 4G, με στόχο την αναβάθμιση του ασύρματου
δικτύου στον υπόγειο σιδηρόδρομο της πόλης. Ως νέο μοντέλο,
το CIT «μαθαίνει στην πορεία», αλλά έχει να επιδείξει και αποτελέσματα στο πεδίο. Πολλά από αυτά τα προγράμματα στηρίζουν
τη δέσμευση του δημάρχου για μια βιώσιμη πόλη.

Πρόσθετες πληροφορίες για το Telling Neighborhood Stories:
NPR’s StoryCorps.35.

Δημιουργία κοινωνικού συνασπισμού για την απόκτηση ικανοτήτων και τη σύνδεση πρωτοβουλιών με το
κοινωνικό κεφάλαιο

Παραδείγματα οικοδόμησης ενός κοινοτικού συνασπισμού αποτελούν το Neighborhood Leaders Roundtable36
στη Νέα Ορλεάνη και η Southwest Partnership37 στη
Βαλτιμόρη του Μέριλαντ.
Μελέτες και σχέδια δράσης που συνιστούν παραδείγματα επιτυχημένης εμπλοκής της κοινότητας περιλαμβάνουν την έκθεση
«Building Neighborhoods of Opportunity»38 που δημοσίευσε ο
Λευκός Οίκος, το NeighborWorks America,39 και το New Orleans
Neighborhood Participation Plan.40
Παραδείγματα οργάνωσης εργαστηρίων από κοινότητες περιλαμβάνουν το εργαστήριο Detroit Design Collaborative
Neighborhood Engagement41 και το Strong City Baltimore
Neighborhood Institute.42
Στην ιστοσελίδα του Next City μπορείτε να αναζητήσετε πρόσθετα αναλυτικά παραδείγματα για το πώς να προσεγγίζετε
μέλη της κοινότητας.43

Καθιέρωση του «Athens Creates» για την εισαγωγή
της τέχνης στον δημόσιο χώρο
Πρόσθετες πηγές

Gehl Institute, Public Life Diversity Toolkit, Version 2.044
Καθώς η κοινωνία πολώνεται και οι πόλεις παλεύουν με την οικονομική ανισότητα, ο δημόσιος χώρος παραμένει σημείο επαφής για ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα και με διαφορετικά εισοδήματα. Η ποικιλομορφία και η εύνοια της τύχης
αποτελούν κεντρικά στοιχεία της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στις πόλεις μας, του πολιτικού ήθους και της δημοκρατίας. Αλλά το μόνο εργαλείο που έχουν οι σχεδιαστές πολιτικής
στη συζήτηση για την ανισότητα και την κοινωνική μείξη είναι τα
στοιχεία απογραφής βάσει του τόπου κατοικίας των ανθρώπων,
και όχι βάσει του τόπου όπου περνούν τον χρόνο τους.

Πρόσθετες παραπομπές

Το Ινστιτούτο Gehl έχει δημιουργήσει κάποια πρότυπα εργαλεία
για τον προσδιορισμό των τόπων όπου γίνεται αυτή η κοινωνική μείξη, αλλά και των ιδιαίτερων εκείνων στοιχείων σχεδιασμού
και προγραμματισμού που ευνοούν αυτές τις αλληλεπιδράσεις.
Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας νέος τρόπος αντίληψης της
πόλης, που θα βοηθήσει τις κοινότητες και τους πολιτικούς να
στηρίξουν τους τόπους που ευνοούν την κοινωνική μείξη.

Robert Puentes and Jennifer Thompson, “Banking on
Infrastructure: Enhancing State Redevelopment Funds for
Transportation” (Washington, DC: Brookings Institution, 2012).31

Το Ινστιτούτο Gehl προσδιόρισε τους στόχους του θέτοντας
τρεις ερωτήσεις αναφορικά με αυτούς τους τόπους «υπό δοκιμή»:

Jen Kinney, “Inside 5 Tools Cities Can Use to Pay for
Infrastructure.”32

• Περνούν χρόνο άνθρωποι από διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες σ' αυτό το μέρος;

National League of Cities, “Paying for Local Infrastructure in a
New Era of Federalism: A State-By-State Analysis.”33

• Γίνονται αυθόρμητες και τυχαίες συναντήσεις σ' αυτόν τον
χώρο; Αναγνωρίζει ο κόσμος τους γείτονές του και οικείες
πλην άγνωστες φυσιογνωμίες σ' αυτό το μέρος;

NGA Center for Best Practices, “Fixing It First: Targeting
Infrastructure Investments to Improve State Economies and
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Invigorate Existing Communities.”34

• Αν ναι, τι οδήγησε σ' αυτές τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις;

Public Architecture45

8-80 Cities49

To Public Architecture (δημόσια αρχιτεκτονική) είναι ένα πρώιμο
μοντέλο στο κίνημα του σύγχρονου σχεδιασμού για τον κοινωνικό αντίκτυπο. Προσφέρει έναν χώρο όπου αρχιτέκτονες και
σχεδιαστές μπορούν να συνεργαστούν για το κοινό καλό.

Το 8-80 Cities στοχεύει στη δημιουργία ασφαλών και «χαρούμενων» πόλεων, που έχουν ως προτεραιότητα την ευημερία των
ανθρώπων. Η ομάδα αυτή θεωρεί ότι, αν οτιδήποτε κάνουμε
στον δημόσιο χώρο είναι καλό τόσο για έναν 8χρονο όσο και για
έναν 80χρονο, τότε είναι καλό για όλους. Το 8-80 Cities βελτιώνει την ποιότητα ζωής στις πόλεις, φέρνοντας κοντά τους
πολίτες με στόχο να ενισχυθεί η κινητικότητα και ο δημόσιος
χώρος, ώστε να μπορέσουμε μαζί να δημιουργήσουμε πιο ζωντανές, υγιείς και δίκαιες κοινότητες.

To Public Architecture παρέχει το δίκτυο και την απαραίτητη
γνώση, ώστε ο σχεδιασμός του δομημένου περιβάλλοντος να
μπορεί να αποτελέσει εργαλείο κοινωνικού οφέλους. Μέσω του
εμβληματικού προγράμματός του 1+,46 φέρνει σε επαφή ΜΚΟ
με υπηρεσίες δωρεάν σχεδιασμού. Συνιστά έναν μεσίτη γνώσης,
που συμβάλλει στη δημιουργία συνεργασιών και στηρίζει τον κοινωνικά επωφελή σχεδιασμό.
Το 2015, στο πλαίσιο της Clinton Global Initiative,47 η ομάδα
Public Architecture ανέπτυξε μια πρωτοβουλία ώστε πόλεις και
Δήμοι να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Επίσης, το Public
Achitecture δεσμεύτηκε να στηρίζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 1+. Έτσι, οι Δήμοι θα
μπορούν να έρχονται σε επαφή με κορυφαίες εταιρείες αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες,
ώστε να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
προκλήσεις στις κοινότητές τους. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει σε υποεξυπηρετούμενους Δήμους, και η πλατφόρμα θα είναι
ανοιχτή σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη θετική επίδραση
και συνεισφορά στην κοινότητα, στην αστική ζωτικότητα και τις
ορθές πρακτικές.

Πρόσθετες πηγές
Duncan McLaren and Julian Agyeman, Sharing Cities: A Case
Study for Truly Smart and Sustainable Cities (Cambridge: MIT
Press, 2015).
Phil Wood and Charles Landry: The Intercultural City: Planning
for Diversity Advantage (Milton Park: Taylor & Francis, 2008).
Catie Marron: City Squares (London: Harper Collins, 2016).

Ανάπτυξη πιλοτικού προγράμματος Σχολικών Υπαίθριων Αγορών για την αξιοποίηση των ευκαιριών
εκπαίδευσης, διατροφικής δικαιοσύνης, κοινωνικής
ισότητας και αγοράς εργασίας
Πρόσθετες πηγές

Build a Better Block48

• Βαρκελώνη: International Public Markets Conference (Themes
and Outcomes).50

Το Build a Better Block είναι ένα open source πρόγραμμα το
οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να αποτελέσει τη
βάση για κάτι καινούριο. Εξετάζει τέσσερις θεματικούς τομείς:

• Μαδρίτη: Vivero de Iniciativas Ciudadanas.51 Aστική καινοτομία, τοπική αρχιτεκτονική DIY και δημόσιος χώρος.

• Την ασφάλεια (Safety), τόσο την πραγματική όσο και την αισθητή — αν σε μια περιοχή κυριαρχεί το αίσθημα ανασφάλειας, τότε τα πάντα καταρρέουν. Είτε αφορά την αναζωογόνηση μιας επιχείρησης είτε το σχολείο είτε τη γειτονιά, το κλειδί
στην προσπάθεια αλλαγής σ' έναν τόπο είναι η ικανοποίηση
του αισθήματος ασφάλειας.
• Την κοινή πρόσβαση (Shared Access) που εστιάζει στην εξεύρεση τρόπων να προσελκυστούν περισσότεροι άνθρωποι
στην περιοχή, με διαφορετικά μέσα μεταφοράς.
• Την προοπτική παραμονής (Stay Power) που αφορά τρόπους
ενθάρρυνσης του κόσμου να επισκεφθεί την περιοχή, να περάσει χρόνο και να προσκαλέσει φίλους. Εδώ συχνά περιλαμβάνονται οι τέχνες και ο πολιτσμός (π.χ., τοιχογραφίες, μουσική κλπ.), καθώς και η εστίαση (π.χ., καφετέριες, υπαίθρια
καφέ, καντίνες κλπ.), ως μηχανισμός προσέλκυσης του κόσμου στον δημόσιο χώρο και ενθάρρυνσης του να παραμείνει.
• Τις υποδομές (Amenities) που δεν οδηγούν σε αποκλεισμούς,
αλλά προσελκύουν τους πάντες, από βρέφη έως 80χρονους
και πάνω. Οι ομάδες αυτές αποτελούν δείκτες ενός υγιούς
περιβάλλοντος, που φαντάζει φιλόξενο και προσελκύει κι άλλες ομάδες.

• Seattle: Neighborhood Matching Program.
• Frag Nebenan Austria.52
• Μάθηση βασισμένη στην κοινότητα.53
• Προσεγγίσεις για τη μελέτη-κατασκευή υπαίθριων αγορών.54
• Montag Stiftungen Bonn (Πιλοτικά σχέδια στο πλαίσιο του
Program Montag Stiftungs Youth and Society/ Pedagogical
Architecture/ Education and Urban Development, συλλογή με
μελέτες περίπτωσης).55
• Social Street Bologna.56

Πρόσθετες παραπομπές
Sabine Knierbein, Ali Madanipour and Aglaée Degros, “Vienna:
(Re)Framing Public Policies, (Re)Shaping Public Spaces?” στο
Ali Madanipour, Sabine Knierbein, and Aglaée Degros, eds.,
Public Space and the Challenges of Urban Transformation in
Europe (New York: Routledge, 2013), pp. 23-37.
Sabine Knierbein and Chiara Tornaghi, eds., Public Space and
Relational Perspectives: New Challenges for Architecutre and
Planning (New York: Routledge, 2014).
Sabine Knierbein, Johanna Aigner, and Sophie Watson, “Street
markets as venues for informal economies in Vienna and
Budapest: Learning from phenomena in urban space,” 2011.
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Το Ίδρυμα Bertelsmann είναι μια ανεξάρτητη, αμερόληπτη, μη κερδοσκοπική ομάδα μελετών στην Ουάσιγκτον, με
διατλαντική προοπτική σε παγκόσμιες προκλήσεις. Εμπλέκει
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ομάδες σοφών σε καινοτόμες δράσεις, έρευνες και συζητήσεις, προκειμένου να διαμορφώσει πρακτικές προτάσεις και πολιτικές και να ασκήσει
πίεση πάνω σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.

Το Γερμανικό Ταμείο Marshall των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής (GMF) ενδυναμώνει τη διατλαντική συνεργασία
πάνω σε προκλήσεις και ευκαιρίες περιφερειακού, εθνικού
και παγκόσμιου επιπέδου, μέσα στο πνεύμα του Σχεδίου Μάρσαλ. Συνεισφέρει σε έρευνες και αναλύσεις και προσκαλεί κορυφαίους ειδικούς σε διατλαντικά θέματα χάραξης πολιτικής.
Το GMF παρέχει σε ανερχόμενους ειδικούς τις δυνατότητες
να αναπτύξουν τα ταλέντα και τα δίκτυά τους μέσω διατλαντικών ανταλλαγών, και υποστηρίζει την κοινωνία πολιτών στις
περιοχές των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, προάγοντας δημοκρατικές πρωτοβουλίες, το κράτος δικαίου και την
περιφερειακή συνεργασία.

Το Open Society Foundations εργάζεται για τη δημιουργία
ζωντανών και ανεκτικών δημοκρατιών, των οποίων οι κυβερνήσεις λογοδοτούν στους πολίτες. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές σε περισσότερες από 100 χώρες, το Open Society
Foundations υποστηρίζει τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, την ελευθερία έκφρασης και την πρόσβαση στη
δημόσια υγεία και την εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα 100 Resilient Cities (100 RC) είναι μια καινοτομία του Ιδρύματος Rockefeller και έχει σκοπό να βοηθήσει πόλεις σε όλο τον κόσμο να γίνουν πιο ανθεκτικές στις
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που
λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στον 21ο αιώνα.
Το πρόγραμμα 100RC υποστηρίζει την υιοθέτηση και ενσωμάτωση μιας οπτικής για την ανθεκτικότητα που αφορά όχι
μόνο τις έκτακτες κρίσεις – σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες
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κλπ.– αλλά και τις πιέσεις που αποδυναμώνουν τον αστικό
ιστό σε καθημερινή ή τακτική βάση. Αντιμετωπίζοντας τις κρίσεις και τις πιέσεις, μια πόλη έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να
ανταποκρίνεται σε αντίξοα γεγονότα, και σε γενικές γραμμές
μπορεί να παρέχει καλύτερες λειτουργίες σε όλες τις ομάδες,
ανεξαρτήτως συνθηκών.
Η πόλη της Αθήνας είναι μια μοναδική
ευρωπαϊκή μητρόπολη. Έχοντας ιστορία
που ξεπερνά τα 3.000 χρόνια, αποτελεί
μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο πολυπληθέστερος της Ελλάδας, καθώς απλώνεται στην καρδιά της μητροπολιτικής περιοχής, με 664.000 κατοίκους. Η συνεργασία
της Αθήνας με το πρόγραμμα 100 Resilient Cities (100 RC)
εστιάζεται στην κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα μιας
πόλης επηρεασμένης από μέτρα λιτότητας και από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ταυτόχρονα την πιθανότητα έκθεσής της και σε έκτακτες κρίσεις. Η Αθήνα επιλέχθηκε ανάμεσα
σε πόλεις όλου του κόσμου προκειμένου να συμμετάσχει στο
Δίκτυο 100 RC, το οποίο παρέχει στις πόλεις-μέλη του εργαλεία, χρηματοδότηση, τεχνογνωσία και άλλους πόρους ώστε
να γίνουν ανθεκτικές στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Το δίκτυο Ιmpact Hub Athens
είναι μια κοινότητα επαγγελματιών, κοινωνικών επιχειρηματιών,
καλλιτεχνών και δημιουργικών
μυαλών που δουλεύουν, συνεργάζονται και καινοτομούν από
κοινού, με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος βιώσιμων πρωτοβουλιών για την κοινωνική αλλαγή. Συμμετέχει στο
παγκόσμιο δίκτυο «85 Impact Hubs» που αφορά συνεργασίες
για τη διάδοση εξειδίκευσης, γνώσεων και μεθοδολογιών διεθνώς. Το δίκτυο Impact Hub Athens σχεδιάζει και διοργανώνει
εκπαιδευτικά προγράμματα, φιλοξενεί εκδηλώσεις, παρέχει
χώρο και εργαλεία σε επαγγελματίες και ομάδες με σκοπό την
ενδυνάμωση του επιχειρηματικού τους πνεύματος, προσφέρει
πρόσβαση σε νέες ιδέες, πόρους και ευκαιρίες δικτύωσης. Το
δίκτυο Impact Hub Athens δεν είναι ακόμη ένας χώρος συνεργασίας. Είναι μια πλατφόρμα που εμπνέει, δημιουργεί και
αναπτύσσει ιδέες και καινοτόμες υπηρεσίες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.
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