
ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΚΟΙΝΧΝ ΑΓΑΘΧΝ 

/ΚΣΗΡΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΧΝ / ΑΒΒΑΣΟ15 ΜΑΙΟΤ 2015 / (17:00-19:00) 

 

 

πλάληεζε 24-4-2015: 

 

Παξαδείγκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ γηα λα  ρξεζηκνπνηεζνύλ: 

 Πάξθν Ναπαξίλν 

 Αθαδεκία Πιάησλνο 

 Θέαηξν Δκπξόο 

 

Γηα ην ΚΑΠΑΦ ππάξρεη πξνβιεκαηηζκόο γηα ην αλ εκπίπηεη ζην ΚΟΙΝΑ. 

Ο Νίθνο Αλ.  ζα κπνξεί λα βνεζήζεη επί απηνύ. 

 

 
 
Πρώτη διάρθρωση παρουσίασης (ππό επεμεξγαζία): 

 
1. Σι είναι το ΚΟΙΝΟ Αθήνας (ζπληνκόηαηε αλαθνξά) 
 
2. Αντικείμενο της παρουσίασης 
[Σα θνηλά αγαζά ζε ζρέζε κε ηνλ πιηθό ρώξν / αλαγλσξηζηηθή παξνπζίαζε από 2008 

θαη κεηά , κέζσ επηιεγκέλσλ παξαδεηγκάησλ) 

ΓΔΝ ΔΥΔΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΔΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 
3. Πως εννοούμε τα Κοινά Αγαθά (εμείς ως ομάδα) 

[  Κνηλά Αγαζά = αλάκεζα ζην ηδησηηθό θαη δεκόζην / δηαδηθαζία από θάησ πξνο ηα 

επάλσ / ν ζεκαληηθόο ξόινο ησλ θαηνίθσλ / νξηδόληηεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπο /  

αλνηρηόηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο/ ε δεκηνπξγία  ρώξνπ έρεη σο αθεηεξία ηηο δηεθδηθήζεηο 

/ απηνδηαρείξηζε / πξνο ηελ δεκηνπξγία θνηλόηεηαο] 

 

Παξαηήξεζε 1: αλαθνξά ζηελ λνκηθή ππόζηαζε ησλ θνηλώλ αγαζώλ. Γελ ππάγνληαη 

ζην ηδησηηθό νύηε ζην δεκόζην. Απνηεινύλ κηα 3
ε
 θαηεγνξία.  

 

Παξαηήξεζε 2: ε ζρέζε κε ηελ αλνηρηόηεηα αληηπαξάδεηγκα : Villa Ακαιία 

(θιεηζηή νκάδα) 

 

Παξαηήξεζε 3: Κνηλά / Αγνξά : ε αγνξά αλέρεηαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ Κνηλώλ κέρξη 

ηνπ νξίνπ πέξαλ ηνπ νπνίνπ κπαίλεη ζε θίλδπλν ε αληαγσληζηηθόηεηα. 

 

Παξαηήξεζε 4: Κνλά / Γηακεζνιάβεζε : ν ξόινο ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ε 

επηδξαζή ηεο ζηα Κνηλά / Γεκηνπξγία γθξίδσλ δσλώλ. 

 
4. ΠΑΡΑΔΔΙΓΜΑΣΑ (πξώηεο ζθέςεηο γηα ην ηη ζα αλαθεξζεί. Αλαδεηάκε ηα βαζηθά 

ζεκεία αλαθνξάο / ππό επεμεξγαζία)  
 
Α) ΔΜΠΡΟ (ππό επεμεξγαζία /πξνζζήθεο):  
-Πξνζπάζεηα παξαρώξεζεο ζηνπο θαηνίθνπο κέζσ ζεζκηθώλ ελεξγεηώλ. 

-Η αξρηθή ελεξγνπνίεζε  κε ηελ αλνρή ησλ ζεζκώλ.  

-Καηάιεςε  : Δλέξγεηα απειεπζέξσζεο θαη όρη θαηνρήο / ηδηνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ     



- Λεηηνπξγνύζε ήδε ζην θαληαζηαθό ηεο πόιεο 

-Σν πεξηβάιινλ ηνπ Δκπξόο : εληόο κηαο πεξηνρήο πνπ από ην 1998 ππόθεηηαη ζε 

δηαδηθαζίεο εμεπγεληζκνύ. Κπξηαξρεί ην ζρήκα client server. 

  -Γηαρείξηζε κέζσ πλέιεπζεο / αλνηρηή δηαδηθαζία / ραξαθηήξαο θνηλόηεηαο peer to 

peer 

 

 

Παξαηήξεζε 1: αλνρή ζεζκηθή (ΣΔΔ) έρνπκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Πάξθνπ 

Ναπαξίλν.    
 
    
Β) ΠΑΡΚΟ ΝΑΤΑΡΙΝΟ: 
-Από ηδησηηθό κεηαηξάπεθε ζε θνηλν αγαζό 

-Γελλήζεθε από ην Κίλεκα (+δηεθδηθήζεηο) 

-Μαδηθή ζπκκεηνρή (+επηηξνπή θαηνίθσλ Δμαξρείσλ) 

-Γηαρείξηζε κέζσ πλέιεπζεο / αλνηρηή δηαδηθαζία 

-Σν δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ από ηνπο ζεζκνύο σο δεκόζηνο ρώξνο 

-Ο κεξηθόο ζπκκεηνρηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ (βι πξόηδεθη ΚΑΝΣΙΝΑ) / νη θάηνηθνη 

είδαλ/ζρνιίαζαλ  ηα ζρέδηα αλακόξθσζήο ηνπ 

-Η ηδηαηηεξόηεηα ηεο πεξηνρήο (ΔΜΠ, αξρηηέθηνλεο θιπ) 

 
Γ) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΣΩΝΟ 
-Αλνηρηό αξραηνινγηθό πάξθν κε έληνλε παξνπζία ησλ θαηνίθσλ 

-Γηεθδίθεζε γηα λα κελ κεηαηξαπεί ζε ηδησηηθό / αλνηρηέο δηαδηθαζίεο 

Πξνζπάζεηα λα γίλεη Κνηλό αγαζό από ηνπο θαηνίθνπο θαη ηηο ζπιινγηθόηεηεο κε : 

Γηεθδηθήζεηο / θύιαμε /ελέξγεηεο ζηελ πεξίκεηξν / εληόο ηνπ πάξθνπ 

 

 
 
5) ΣΔΛΟ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ? 
 
 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ? 


