
"Πξαθηηθέο Κνηλώλ" 

Οηιδήποηε γίνεηαι ζε κοινό τώρο? 

 

>> 

Πνηνη ρώξνη ζηελ Αζήλα ζήκεξα πξνζεγγίδνπλ απηή ηελ έλλνηα ηωλ θνηλώλ; 

Με δηάθνξεο παξαιιαγέο σο πξνο ην θαζεζηώο δηαρείξηζεο/ παξαρσξεζεο ρξήζεο 

θηι αλαθέξζεθαλ 

Ελληνικό, κηίρια πάρκοσ Καπαυ, θέαηρο Εμπρός, πάρκο Νασαρίνοσ, ο τώρος ποσ 

έλεγε ο Σηέλιος ζηη Ν. Σμύρνη….? 

 

>> 

Ωο πξνο ηελ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ/ Δηθαίωκα Υξήζεο 

Τα κοινά αρνούνηαι ηην έννοια ηης ιδιοκηηζίας 

 

Κνηλόο ρώξνο# Δεκόζηνο Χώξνο 

 

Έλαο παξαρσξεκέλνο από ην Κξάηνο ρώξνο δελ είλαη θνηλόο 

Κνηλό δελ είλαη απηό πνπ παξαρσξείηαη αιιά απηό πνπ παξαρσξείηαη θαηόπηλ 

αηηήκαηνο από ηα θάησ 

Είλαη ινηπόλ ε θαηάιεςε ν κόλνο ηξόπνο λα δεκηνπξγεζνύλ νη ρώξνη ησλ θνηλώλ; 

 

>> 

Ωο πξνο ηελ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ/ Απηνδηαρείξηζε 

 Η έννοια ηης ασηοδιατείριζης είναι ζσζηαηική και θεμελιώδης  αρτή ηφν κοινών 

 

Πώο νξίδνληαη ηα κέιε ηεο ζπλέιεπζεο 

Πώο εμαζθαιίδνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Η ελαιιαγή ησλ ξόισλ & θαζεθόλησλ δηαζθαιίδεη ηα θνηλά 

 

 
 

>> 

Ωο πξνο ηελ επηβνιή ηνπ Δηθαίνπ/ 
 

Πνηνο επηβάιιεη ην δίθαην  

Τη κνξθή κπνξεί λα έρεη ε επηβνιή ηνπ δηθαίνπ εζσηεξηθά, πρ απηόο πνπ παξαβαίλεη 

ην θαηαζηαηηθό πάλσ από 3 θνξέο απνβάιιεηαη από ηε ζπλέιεπζε γηα θάπνην 

δηάζηεκα. 

Σρέζε κε ηελ εμσηεξηθή Δηθαηνζύλε 

 

>> 

Ωο πξνο ηελ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΝΑΙ

Πώσ ςυγκροτείται

Ποιόσ είναι υπέυθυνοσ 
για την τήρηςη του

ΟΧΙ Άλλοι τρόποι



Η ακεηβόκελε εξγαζία ζε έλα ρώξν ησλ θνηλώλ ζα κπνξνύζε λα ζπλάδεη κε ηελ 

έλλνηα απηή; 

 

Κνηλά & Εζεινληηζκόο  

Κνηλά & Χξεκαηηθό θέξδνο 

 

>> 

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ  

 

Ιδηνπνίεζε & Σθεηεξηζκόο 

 

>> 

Ωο πξνο ηελ εθάζηνηε Πνιηηηθή/ Εμωηεξηθή πλζήθε  

 

Σν ηώξα/ κε ηελ λέα πνιηηηθή ζπλζήθε ζηελ Ειιάδα ηη έρεη αιιάμεη; 

Η πξννπηηθή ηεο παξαρώξεζεο ησλ θαηεηιεκκέλσλ ρώξσλ, ρώξσλ ησλ θνηλώλ  

δεκηνπξγεί κηα λέα ζπλζήθε πνπ θαίλεηαη λα θαηαγξάθεηαη ζηηο ηζνξξνπίεο θαη ζηηο 

εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο όισλ απηώλ ησλ ρώξσλ 

Άξα δελ ππάξρεη ηειηθά απηνλνκία θαη απηνξξύζκηζε; 

 

>> 

Σα θνηλά ζα είλαη πάληα ππό δηεθδίθεζε-  

αθόκα θαη όηαλ ην θξάηνο παξαρσξήζεη έλαλ ρώξν, ην πεδίν ηεο δηεθδίθεζεο 

κεηαθέξεηαη ζηηο εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο 


