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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

  H εφήμερη ή προσωρινή χρήση κτηρίων αφορά σε ένα σύνθετο πλέγμα (ιδιωτικών, δημόσιων, συλλογικών) συμφερόντων και 

ζητημάτων. Τα διαφορετικά κίνητρα αλλά κυρίως το γεγονός ότι το θέμα μόλις τώρα ξεκινά να περιλαμβάνεται στην πολιτική 

ατζέντα, καθιστούν αναγκαίο για τις τοπικές διοικήσεις να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη λειτουργία τους, τον πολεοδομικό τους 

σχεδιασμό και τον τρόπο που μπορούν να συνδυάσουν συμφέροντα που με την πρώτη ματιά φαίνονται αντικρουόμενα, έτσι ώστε 

να αναπτύξουν έναν πιο ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό. Παράλληλα, η διευκόλυνση της προσωρινής χρήσης κτηρίων, 

μπορεί να συμβάλει σε μια ισχυρή οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική δυναμική ανάπτυξης των πόλεων. 

Επιπλέον, μια τέτοια προσέγγιση θέτει σε προβληματισμό τον τρόπο διακυβέρνησης των πόλεων και το ρόλο που η τοπική 

διοίκηση μπορεί να παίξει στο διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων. Επομένως, οι στόχοι του δικτύου REFILL είναι να 

ερευνήσει τον τρόπο που η εφήμερη χρήση μπορεί να συνεισφέρει στην αναζήτηση νέων μοντέλων για την υποστήριξή της: 

 Ανταλλαγή και αξιολόγηση των τοπικών υποστηρικτικών μέσων· 

 Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης επιρροής του    εφήμερου(temporality) ·και 

 Δημιουργία μιας πιο ευέλικτης και συλλογικής δημόσιας διοίκησης. 

 Σε αυτήν τη Βασική Μελέτη επιδιώκουμε να σκιαγραφήσουμε το σημείο εκκίνησης του δικτύου μας. Μέσα από μία  επιστημονική  

προσέγγιση, δίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών  Εφήμερων Χρήσεων στην Ευρώπη και την προοπτική της για 

ενσωμάτωση στον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη διοίκηση: είτε πρόκειται για κενούς χώρους και  κτίρια είτε για  χώρους που δεν 

αξιοποιούνται επαρκώς, η πρακτική αυτή δεν περιλαμβάνεται στον   «κλασικό» πολεοδομικό σχεδιασμό. Ωστόσο, επειδή 

υποστηρίζει  μια  ποικιλομορφία οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αξιών, κάποιοι δήμοι έχουν αναπτύξει  την τάση για 

να τις ενεργοποιήσουν και να τις εισάγουν, να  τις διεκδικήσουν και να τις καθοδηγήσουν ή να τις επισημοποιήσουν και να τις 

αξιοποιήσουν. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υποστήριξη έγκειται ως επί το πλείστων σε εγκαταλελειμμένες 
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βιομηχανικές περιοχές, ενώ η ενίσχυση ή η έρευνα για την εφήμερη χρήση στις πόλεις είναι ακόμα σε νηπιακό στάδιο. 

Περιγράφεται επίσης δυνατότητα της εφήμερης χρήσης να παίξει έναν ενεργό ρόλο πυροδοτώντας ή επηρεάζοντας αλλαγές στην 

οργάνωση των διοικήσεων των πόλεων. 

 Στο δεύτερο μέρος αυτής της Βασικής μελέτης, παρουσιάζουμε την ποικιλία των διαφορετικών προφίλ των πόλεων που ανήκουν 

στο δίκτυο: Άμερσφουρτ (NL), Αθήνα (EL), Βρέμη (DE), Κλουζ (RO), Γάνδη (Γκεντ)(ΒΕ), Ελσίνκι (FI), Οστράβα (CZ), Πόζναν (PL), 

και Ρίγα (LV). Αυτές οι πόλεις παρουσιάζουν μια ποικιλομορφία προσεγγίσεων από πλευράς γεωγραφίας, μεγέθους, πολιτιστικής 

και πολιτικής κληρονομιάς , πολιτικού και ρυθμιστικού πλαισίου και ιστορίας αστικοποίησης. 

 Στο τρίτο μέρος της βασικής μελέτης καθορίζουμε τη βάση για τη δουλειά που θα φέρουμε εις πέρας κατά τη διάρκεια των δύο 

επόμενων ετών των έργων. Παρουσιάζουμε την προστιθέμενη αξία των στόχων του δικτύου REFILL. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε 

τα σημεία σύγκλισης, τις προσδοκίες και τη συνεισφορά καθεμιάς από τις πόλεις που συνεργάζονται στο δίκτυο. Για να το 

επιτύχουμε αυτό, συμφωνήσαμε από κοινού για έναν ορισμό εργασίας και θέσαμε έξι θεματικές που διέπουν τους τρεις βασικούς 

στόχους του δικτύου. Κατόπιν παρουσιάζουμε τη συμπληρωματικότητα των συνεργαζόμενων πόλεων σε διεθνές και τοπικό 

επίπεδο, παρουσιάζοντας με λεπτομέρειες τι επιθυμεί η καθεμία να εισάγει και τι να αποκομίσει απ’ το δίκτυο. 

 Τέλος, παρουσιάζουμε τη συμπληρωματικότητα του δικτύου μας με τα άλλα τρέχοντα δίκτυα URBACT III πριν παρουσιάσουμε τις 

παραπομπές σε όλη την μελέτη. 

Σε όλη την φάση Ι του δικτύου και στην επερχόμενη φάση ΙΙ, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην από κοινού δημιουργία μεθοδολογιών 

και εργαλείων ανάμεσα στον επικεφαλής εταίρο και εμπειρογνώμονα και στις συνεργαζόμενες πόλεις . Με μια  επαναληπτική 

διαδικασία, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την μεθοδολογία μας μέσα από κάθε πιθανό συμβάν και μ ’αυτόν τον τρόπο οι εταίροι 

προσπαθούν όχι μόνο να θέσουν επί τάπητος  το θέμα της εφήμερης χρήσης αλλά και να καθορίσουν τις μεθοδολογίες και 

επιπλέον να αντιμετωπίσουν κάθε αστικό θέμα και να αλληλοεπιδράσουν με έναν ολοκληρωμένο τρόπο με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς. 
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ΜΕΡΟΣ 1: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΌΟΔΟΣ 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Στην ταινία της δεκαετίας του ’50  “Le chantier des gosses”, τα παιδιά περνούσαν τον ελεύθερο χρόνο τους σ ’ένα εγκαταλελειμμένο 

οικόπεδο ακριβώς στο κέντρο της πόλης των Βρυξελλών: αυτό το μέρος ήταν άδειο, δεν είχε ακόμα χτιστεί. Σε ένα παρόμοιο μέρος ο 

ανιψιός του Tati’s My Uncle έτρωγε ντόνατς και σφύριζε στους πεζούς να πηδήξουν στο φανοστάτη. Αυτά τα μέρη δεν είχαν κανόνες, 

ήταν χώροι για ελεύθερο πειραματισμό, ατομική ενδυνάμωση και ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 

 
Η χρήση των κενών χώρων μια φορά κι έναν καιρό στην Ευρώπη ©Jean Harlez & TATI  

 

Οι Ευρωπαϊκές πόλεις έχουν εξελιχθεί, όλο και λιγότερο βλέπουμε  μέρη που δεν έχουν ακόμα μετασχηματιστεί σε μοντέρνες, ομογενείς 

γειτονιές της πόλης . Ωστόσο, καινούριοι τύποι κενών χώρων έχουν αναδυθεί: κτίρια που έχουν εγκαταλειφθεί καθώς δεν καλύπτουν τις 

εξελισσόμενες ανάγκες των εταιριών και των πρακτικών εργασίας , εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές (brownfields)  όπου βαριές 

βιομηχανίες άφησαν βαθιά ριζωμένη μόλυνση πράγμα που καθιστά αδύνατη την εμπορική εκμετάλλευση αυτών των εδαφών, ό,τι έχει 

απομείνει από το ισχυρό βιομηχανικό παρελθόν κάποιων περιοχών – με την μορφή κτιρίων ή εγκαταλειμμένων εδαφών , πρώην 

αποβάθρες,...Όλα αυτά δίνουν ένα καινούριο πρόσωπο στις Ευρωπαϊκές πόλεις και δημιουργούν τη δυνατότητα για εκ νέου 
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ενεργοποίηση μέσα από τις προσωρινές δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν χώρα σ ’αυτές. Όμως το να λαμβάνονται υπόψιν από 

τις διοικήσεις των πόλεων είναι πρόσφατο ή και ανύπαρκτο φαινόμενο σε κάποιες πόλεις. Οι δήμοι δεν έχουν ακόμα αναπτύξει δομές 

και πλαίσια που να επιτρέπουν την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. Όπως έχει παρατηρηθεί σε πολλές πόλεις, τέτοιες 

πρωτοβουλίες κινούνται κυρίως από πολίτες και δημιουργικούς επιχειρηματίες. Η κοινωνία αλλάζει, οι πόλεις επίσης. Οι πολίτες ζητούν 

μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη της πόλης. Αναλαμβάνουν ολοένα πιο ενεργό ρόλο στη διοίκηση των πόλεων, πράγμα  που θέτει 

υπό αμφισβήτηση τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται αυτή τη στιγμή. Η εφήμερη χρήση κενών χώρων μπορεί να αποτελέσει το σημείο 

έναρξης μιας οργανωτικής μεταστροφής  της διοίκησης, δίνοντας αυξημένη δυνατότητα  χειρισμών στους πολίτες. 

 

II. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ 

 

1. Κοινή χρήση των κενών χώρων 

 

 Μη χρησιμοποιούμενοι ή κενοί χώροι μπορεί να είναι οι χώροι που έχουν αφεθεί κενοί κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης της 

πόλης. Ωστόσο, ο αριθμός αυτών των χώρων συνεχώς μειώνεται κι έτσι εδώ περισσότερο μας ενδιαφέρουν χώροι και κτίρια 

που χρησιμοποιούνταν  πριν και κάποια στιγμή εγκαταλείφθηκαν. Αυτά μπορούν να ονομάζονται «Κενές επιφάνειες» (vacant 

terrain) όταν αναφερόμαστε σε μέρη άδεια σε σχέση με το δομημένο περιβάλλον γύρω τους που δεν είναι κατειλημμένο ούτε 

από ανθρώπους, ούτε από κατασκευές  και υποδομές. Θα μπορούσαμε να τα λέμε «Αστικά Κενά , Brownfields, 

Εγκαταλελειμμένη γη, Yποβαθμισμένη και Παρηκμασμένη γη ή κτίρια» όταν αναφερόμαστε σε εγκαταλελειμμένους χώρους  

χωρίς αστική δραστηριότητα και σε κάποιες περιπτώσεις μολυσμένους. (Nefts 2006). 

 Ωστόσο, ο προσδιορισμός των χώρων και των κτιρίων που δεν χρησιμοποιούνται είναι αρκετά δύσκολος. Πράγματι, είναι 

μερικές φορές δύσκολο να διευκρινίσουμε τι είναι «κενός» χώρος ή κτίριο  και επιπλέον κάθε έρευνα χρησιμοποιεί  

διαφορετική τυπολογία (Nefs 2006). Εξάλλου, ο ορισμός του κενού χώρου ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Πάντως, από τα 

δεδομένα που έχουμε, βλέπουμε ότι το ποσοστό των συμβατικών κατοικιών που είναι κενές κυμαίνεται από το πολύ χαμηλό 

1.7% στη Σουηδία στο ένα τρίτο του συνολικού αριθμού κατοικιών στην Ελλάδα . 



8 
 

 

Πίνακας 1 Κενές συμβατικές κατοικίες στην EΕ27 (%του 
συνολικού αποθέματος κατοικιών) (Dol and Haffner 2010) 

Χώρα Γύρω στο 2000 Γύρω στο 2009 

Αυστρία NA NA 

Βέλγιο NA NA 

Bουλγαρία NA NA 

Κύπρος  24.1 NA 

Τσεχία 12.3 NA 

Δανία 6.3 6.8 

Eσθονία 10.9 8 

Φινλανδία 8.8 9.6 

Γαλλία 6.1 6.3 

Γερμανία 8.2 8 

Ελλάδα 33.2 NA 

Ουγγαρία 5.6 NA 

Iρλανδία 12 NA 

Iταλία 20.7 NA 

Λετονία 3.1 8.6 

Λιθουανία 3.7 NA 

Λουξεμβούργο 2.3 3 

Mάλτα 27.6 NA 

Κάτω χώρες 2.2 1.5 

Πολωνία 5.3 NA 

Πορτογαλία 10.6 NA 

Ρουμανία NA NA 

Σλοβακία 11.6 11.1 

Σλοβενία 10.1 NA 

Ισπανία 21.9 NA 

Σουηδία 1.7 1.7 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

3.4 NA 
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Παρομοίως ο Guardian αποκάλυψε το 2014 ότι 11 εκατομμύρια σπίτια είναι ακατοίκητα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη: 3,4 εκατομμύρια στην 
Ισπανία,  2 εκατομμύρια στην Γαλλία και την Ιταλία, 1.8 εκατομμύρια στη Γερμανία  και πάνω από 700.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
την Πορτογαλία. Αυτό βρίσκεται σε μεγάλη αντίθεση με την εκτίμηση ότι 4,1 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άστεγοι στην ΕΕ (Neate 2014). 
 
 Στις Βρυξέλλες πάνω από 10% του συνολικού αριθμού γραφείων είναι κενά μέσα στην Περιφέρεια Πρωτευούσης των Βρυξελλών και 
30% αν λάβουμε υπόψιν και τα περίχωρα. Στο Άμστερνταμ το ποσοστό είναι 17% (Böhlke 2013).Για κάποιους συγγραφείς , αυτό 
δημιουργεί προβλήματα σε συνάρτηση με την αστική ανάπτυξη και την ανάγκη για νέα στέγαση αλλά και σε σχέση με τις νέες 
οικονομικές εξελίξεις. Πράγματι, εταιρίες όλων των ειδών τείνουν να αντικαθιστούν τα γραφεία που δεν ταιριάζουν πλέον στις ανάγκες 
τους μετακομίζοντας σε καινούρια και αφήνοντας τα προηγούμενα. Όμως ο σχεδιασμός και οι τεχνικές της αρχιτεκτονικής γραφείων 
εξελίσσεται συνεχώς,  αυξάνοντας το ρυθμό με τον οποίο θεωρούνται παρωχημένα.  Για τις εταιρίες και τους οργανισμούς το ζήτημα 
είναι να βρουν καλύτερους, καλά εξοπλισμένους , σύγχρονους χώρους (Böhlke 2013). Η αδιαφορία για τους κενούς χώρους και κτίρια, 
σημαίνει μεγαλύτερη αστική εξάπλωση και αυτό έχει συνέπειες για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και το περιβάλλον. 
Αυτό το ποσοστό κενών χώρων και κτιρίων συνεχώς αυξάνεται σ ’ολόκληρη την Ευρώπη.  H αλλαγή χρήσης της γης και των κτιρίων 
μπορεί να εξηγηθεί από οικονομικές αλλαγές όπως η οικονομική κρίση, η βιομηχανική και εμπορική αναδιάρθρωση, οι βιομηχανικές 
αλλαγές και οι νέες μορφές επιχειρηματικότητας. Εναλλακτικές μορφές αλληλεγγύης εμφανίζονται και το επίπεδο ανάληψης 
υποχρεώσεων αυξάνεται. Οι κοινωνικές και οργανωτικές διαδικασίες επίσης παίρνουν νέες μορφές: η δουλειά γραφείου γίνεται πιο 
ευέλικτη, η τηλεργασία εξαπλώνεται, ο δημόσιος χώρος χρησιμοποιείται διαφορετικά και τα ακίνητα εξελίσσονται σε μονάδες 
πολλαπλών χρήσεων. Aυτό ισχύει όλο και περισσότερο σε κάποιους τομείς: στη δημιουργική βιομηχανία, την κουλτούρα και αντι-
κουλτούρα (counter-culture). Οι ανάγκες για χώρο αυξάνονται, αυτές οι δραστηριότητες αναζητούν διαρκώς χώρους για πειραματισμό, 
συχνά αναπτύσσοντας κάποιες πρωτοποριακές δραστηριότητες με επιρροή από τη βάση προς τα άνω με την υποστήριξη κοινωνικών 
καινοτομιών.  Νέες τεχνολογίες συνεισφέρουν σ ’αυτήν τη νέα δυναμική που εξαπλώνονται γρήγορα, υποστηρίζοντας την επικοινωνία  
και την αναδιάρθρωση κάθε μορφής μεταφορών. Περισσότερες λεπτομέρειες και παραδείγματα δίδονται στο υπόλοιπο αυτού του 
μέρους . 
 
2.Αξία της Εφήμερης Χρήσης 
 
Η εφήμερη χρήση αυξάνεται συνεχώς από τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όπου τα ιστορικά κέντρα εγκαταλείφθηκαν και οι 
περιφέρειες άρχισαν να εξαπλώνονται. Κινήματα καταλήψεων  αναδύθηκαν τη δεκαετία του 1970  για να εκμεταλλευτούν αυτούς τους 
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κενούς χώρους και τα κτίρια και νέες μορφές προγραμμάτων και συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εγκαθιδρύθηκαν τη 
δεκαετία του 1980 με σκοπό να μετατρέψουν αποβάθρες και  βιομηχανικές περιοχές σε κατοικίες και γραφεία. Από την επόμενη 
δεκαετία αρχίζει μια τάση επιστροφής στα κέντρα των πόλεων  που συνδέεται στενά με εργασίες αστικής αναβάθμισης, 
αναπροσανατολισμό, ανάπλαση και αναδιοργάνωση αχρησιμοποίητων εδαφών και κτιρίων (Nefs 2006). To Βερολίνο συχνά 
αναφέρεται ως παράδειγμα μιας πόλης που η εφήμερη χρήση αξιοποίησε τις κενές ιδιοκτησίες κατά τις δεκαετίες του 1990 και 2000, σε 
μια πόλη όπου η διαφορετική, εναλλακτική και underground κουλτούρα είχε κυρίαρχο ρόλο (Colomb 2012). 
 
  H εφήμερη χρήση εμφανίζεται εκτός της συνηθισμένης λειτουργίας της αγοράς ακινήτων.  Μπορεί να κινείται από δημιουργικούς 
χώρους, από ακτιβιστικές και κοινωνικές  χρήσεις, να προωθεί την κουλτούρα και αντικουλτούρα (counter-culture), να προσεγγίζει με 
νέους τρόπους τον αστικό χώρο, να αποτελεί μορφή καταναλωτισμού ή να προωθείται από πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα (SEEDS 
2015). Η εφήμερη χρήση εξαρτάται από τις στρατηγικές των χρηστών, των ιδιοκτητών και των μεσαζόντων όπως παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα. 
 
Πίνακας 2 Εφήμερη χρήση:στρατηγικές των χρηστών,των ιδιοκτητών και των μεσαζόντων  (Oswalt, Overmeyer, και Misselwitz 2013) 

Στρατηγική Περιγραφή 

Eνεργοποίηση Άρση των περιορισμών για την εφήμερη χρήση σε μια αρκετά μεγάλη αστική περιοχή με 
πολλά ακίνητα που υπολειτουργούν. Χωρίς επίσημο πρόγραμμα. 

Έναρξη Επίτευξη συμφωνίας  με τους ιδιοκτήτες της γης και  επίλυση νομικών ζητημάτων. Ανάγκη 
για ένα φορέα να εισάγει  ένα σύνολο εφήμερων χρήσεων. 

Διεκδίκηση Aγώνας για αμφισβητούμενους χώρους ή αμφισβητούμενες δραστηριότητες 

Καθοδήγηση  Εκπαίδευση και ισχυροποίηση των αυτο-διαχειριζόμενων χρηστών. 

Νομιμοποίηση Μετάβαση σε μόνιμες κaι διαρκείς δομές, ανοιχτές μισθώσεις και άδειες, επίσημες νομικές 
δομές, επαγγελματική διαχείριση. 

Eκμετάλλευση Εμπορική χρήση από τους ιδιοκτήτες ακινήτων. 

 

Η εφήμερη χρήση ωστόσο, δεν αφορά μόνο τη χρήση κενών χώρων και κτιρίων. Μπορεί να είναι η διαφορετική χρήση ενός χώρου 

ή κτιρίου για μια μικρή χρονική περίοδο συνήθως σε αναζήτηση καλλιτεχνικών ή ακτιβιστικών ενεργειών. Μια τέτοια περίπτωση 

είναι η παγκοσμίου φήμης πρωτοβουλίας PARK(ing) Day όπου ομάδες πολιτών δημιουργούν προσωρινά πάρκα σε χώρους 

στάθμευσης: πειραματιζόμενοι σε νέους τρόπους αλληλεπίδρασης και ενίσχυσης της κοινότητας, οι πολίτες επιχειρούν να πάρουν 
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πίσω την πόλη τους και να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στo περιβάλλον τους (βλ. παρακάτω πίνακα). 

 

 

PARK(ing) Day (Ημέρα Πάρκιν) – Εφήμερη χρήση δημόσιου χώρου για έκφραση των πολιτών 

Από το 2005, η ημέρα PARK(ing) είναι μια ετήσια παγκόσμια εκδήλωση, που λαμβάνει χώρα κάθε τρίτη Παρασκευή του 

Σεπτεμβρίου, όπου καλλιτέχνες, σχεδιαστές και πολίτες μεταμορφώνουν τους προκαθορισμένους χώρους στάθμευσης σε 

προσωρινά δημόσια πάρκα. Για λίγο ο χώρος στάθμευσης γίνεται εφαλτήριο για συμμετοχή των πολιτών και για διαμόρφωση του 

αστικού περιβάλλοντος. Η δράση αυτή έχει υιοθετηθεί ως ανοιχτής πρόσβασης σε 162 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Οι 

δραστηριότητες που έχουν οργανωθεί σ ’αυτά τα «προσωρινά πάρκα» ποικίλουν από δωρεάν κλινικές, προσωρινά  φυτώρια, 

οικολογικές εκδηλώσεις, πολιτικά σεμινάρια, κατασκευές τρισδιάστατων έργων τέχνης, εργαστήρια δωρεάν επισκευής ποδηλάτων 

κτλ. Μέσα απ’ το μοντέλο ανοιχτής πρόσβασης, οι οργανωτές της κάθε κοινότητας μπορούν να αναγνωρίσουν τις τοπικές ανάγκες 

και να αναπτύξουν στοχευμένες δραστηριότητες, πειραματιζόμενοι σε κοινές λύσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία αμφισβήτησης 

των αντιλήψεων περί αστικού δημόσιου χώρου και ενθάρρυνσης των πολιτών να βοηθήσουν στον επαναπροσδιορισμό του 

χώρου έτσι ώστε να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες της κοινότητας. Οι χώροι στάθμευσης αναγνωρίζονται ως ένα 

σημαντικό μέρος των κοινών αγαθών, ένας χώρος προσφοράς, πολιτιστικής έκφρασης, κοινωνικοποίησης και παιχνιδιού. Αυτή η 

δράση προωθείται με βάση τα νομικά πλαίσια  κάθε πόλης. Η συνεργασία με τους δήμους μπορεί να  επιδιωχθεί όμως σπανίως 

επιτυγχάνεται γιατί θεωρείται «μη εγκεκριμένη αντισυμβατική καλλιτεχνική δραστηριότητα». 
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Η ημέρα PARK(ing) είναι για όλους!-Νέα Υόρκη και η σύνθεση των Kropfhamer και Blütenkorb's – Μόναχο, 2009 ©Kate Nicholson 

& via Green City Munich my.parkingday.org 

 Οι εφήμερες χρήσεις δίνουν την ευκαιρία για επικοινωνία, συμμετοχή και εκκινήσεις πρωτοβουλιών. Αποτελούν επίσης  κενή 

σελίδα για το πολεοδομικό σχεδιασμό και συνεισφέρουν στο βιώσιμο σχεδιασμό της αστικής αλλαγής (Ziehl et al.2012). Η 

εφήμερη χρήση, εκτός από απλή χρήση κενών χώρων, έχει ευρέως αναγνωρισθεί ως καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη 

νέων αξιών για τις πόλεις:  τη «χρηστική αξία» (για τον πολίτη που χρησιμοποιεί το διαθέσιμο χώρο) καθώς και  την 

«ανταλλακτική αξία» (που δημιουργεί έσοδα και οφέλη για τον κτηματομεσιτικό κλάδο) (Nefs 2006). Aυτές οι αξίες μπορεί να είναι 

οικονομικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής φύσης.  

Α. Οικονομική αξία 
Η εφήμερη χρήση έχει τη δυναμική να αναπτύξει τις οικονομικές δραστηριότητες μιας πόλης, να δημιουργήσει δουλειές και νέες 
επιχειρήσεις, να αναπτύξει δεξιότητες και να βελτιώσει την ελκυστικότητα των χώρων. Αυτό το επιτυγχάνει προσφέροντας: 
(ευέλικτους και φτηνούς) χώρους εργασίας, χώρους δικτύωσης και συγκέντρωση δραστηριοτήτων (κόμβοι).  Έτσι, τα προσωρινά 
μέρη μπορούν να αποτελέσουν  καταλύτες ή «εκκολαπτήρια» των πόλεων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποδοτική ως 
προς το κόστος επαναχρησιμοποίηση των κενών ακινήτων όταν αυτά έχουν μείνει άδεια για ένα διάστημα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
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χρήσιμο στους ιδιοκτήτες ακινήτων που αναζητούν μια ενδιάμεση κατάσταση πριν την ανακαίνιση ή την εξαγορά: με μια μικρή 
επένδυση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να στεγάσουν μια εφήμερη χρήση για μία περιορισμένη περίοδο: επωφελούνται από τη 
συντήρηση της ιδιοκτησίας τους ενώ την ίδια στιγμή οι ενοικιαστές επωφελούνται από το χαμηλό ενοίκιο. Από την άλλη μεριά, 
προσφέρει στις νέες εταιρίες, τα κοινωνικά προγράμματα και τις κοινωνικές πρωτοβουλίες, έναν χώρο για να δοκιμάσουν τις 
επιχειρηματικές και οργανωτικές δομές τους, σαν μια περίοδο εκκόλαψης. Aυτή η έννοια έχει προωθηθεί μέσω του «Ο χώρος εν τω 
μεταξύ» (‘Meanwhile space’): ενώ προσφέρει εργαλεία για συνεργασία ανάμεσα στους ιδιοκτήτες ακινήτων, τους δήμους και τους 
πολίτες, προωθεί τα αμοιβαία πλεονεκτήματα που μπορεί να αποφέρει η εφήμερη χρήση των κενών κτιρίων, όπως παρουσιάζεται 
στην εφαρμογή της στο Κρέγκαβον (Ιρλανδία) (βλ. πίνακα παρακάτω). 
 
 

Meanwhile space,(Ο χώρος εν τω μεταξύ) Craigavon (IE) – Εφήμερη χρήση για οικονομική αναβάθμιση   

Η ιδέα του Meanwhile ή «Εν τω μεταξύ»  είναι να προσφέρει την πλατφόρμα για μια κοινότητα ανθρώπων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν οικονομικά 

προσιτούς χώρους για προσωρινές περιόδους. Καταγράφει και συγκεντρώνει τις τοπικές αρχές, τους εμπλεκόμενους στα ακίνητα και την κατασκευή τους, καθώς 

και  δημιουργικούς επιχειρηματίες σε μια κοινή προσπάθεια να χρησιμοποιήσουν τα κενά ακίνητά για εναλλακτικές χρήσεις. Οδηγοί, μισθώσεις και υλικό εργασίας 

προσφέρονται για να σταθεροποιηθεί και να αυξηθεί η επίδραση της «εν τω μεταξύ»  χρήσης. Στο Κρέγκαβον, έμεινε κενό το 25% της πόλης εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης. Μέσω μιας συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, συστάθηκε ένα πρόγραμμα για την προσωρινή  χρήση των κτιρίων. Η εμφάνιση των 

δρόμων άλλαξε και επανήλθε η ζωή στις γειτονιές αυξάνοντας την ασφάλεια τη νύχτα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην περιοχή. 

http://www.meanwhilespace.com/projects/past/meanwhile-craigavon/
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Η οδός Edward επωφελείται από το πρόγραμμα ‘Meanwhile’ ©Craigavon 

 

 
Μια άλλη δυνατότητα των προσωρινών δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσει στην ανάπλαση χώρων και κτιρίων. Μέσω 

συμπληρωματικών έργων, μπορούν να δώσουν νέα ζωή σε εγκαταλελειμμένα μέρη ή κτίρια τα οποία μπορούν να επιστρέψουν στην 

αγορά με μεγαλύτερη αξία. Μια τέτοια περίπτωση είναι ένα πρώην νοσοκομείο αδέσποτων στην Μπολόνια (βλ. πίνακα  παρακάτω) 

 

Νοσοκομείο Αδέσποτων,Μπολόνια (ΙΤ) –Προσωρινή χρήση με σκοπό την ανάπλαση 

Ύστερα από μια αποτυχημένη προσπάθεια να πουλήσει το παλιό νοσοκομείο αδέσποτων, η Επαρχία της Mπολόνια το πρότεινε σαν χώρο για καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες. Από το 2013, φιλοξενεί το Bologna WaterDesign, #THISISISBOLOGNA, την έκθεση FRUIT για αυτόνομη έκδοση και πολλές ακόμη εκθέσεις,παραστάσεις 

και εικαστικές παρεμβάσεις.  

Μέσω της προώθησης αυτής της καλλιτεχνικής πλατφόρμας,  η Μητρόπολη εφάρμοσε ολοκληρωμένη διαχείριση και συνεργάστηκε στενά με πολιτιστικoύς συλλόγους και 

οργανισμούς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και οικονομικούς παράγοντες. Μέσω της εφήμερης χρήσης του,το νοσοκομείο ανέβασε την αγοραστική του αξία. Επιπλέον, 

έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην προώθηση του πολιτισμού, ενώ έχει συνεισφέρει σημαντικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και καινοτόμων επιχειρήσεων στο 

χώρο της τεχνολογίας. Αποτελεί επίσης το σημείο συγκέντρωσης όλου του δυναμικού της πόλης και αυτό το επιτυγχάνει μέσα από την εφήμερη χρήση. 
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 Το δυναμικό του παλιού νοσοκομείου προωθείται μέσα από 

τον πολιτισμό ©Δήμος της Μπολόνια 

 
 
Β. Κοινωνική αξία 
 
H δημιουργία ή η ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών, οι συνεκτικοί δεσμοί των κοινοτήτων  καθώς και η κοινωνική ενσωμάτωση, 
είναι σημαντικές για πολλές εφήμερες χρήσεις. Πράγματι, προσφέρουν το χώρο για συναντήσεις και δραστηριότητες και επιτρέπουν 
την προσωρινή στέγαση. Μπορούν να προσφέρουν καταφύγιο σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, όπως οι πρόσφυγες. 
Μπορούν επίσης να αποτελέσουν πεδίο πειραματισμού για νέους τρόπους χρήσης του δημόσιου χώρου για τη δημιουργία 
κοινωνικών δεσμών, όπως η άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών συγκρούσεων σε σχέση με τα κτίρια που παραμένουν 
κενά. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το παράδειγμα ενός παιδικού σταθμού που στεγάζεται σε ένα κενό κτίριο πριν χτιστεί το 
καινούριο. Αυτό το κέντρο έχει γίνει το  σημείο αναφοράς για την  κοινωνική πρόνοια και  συνύπαρξη στην γειτονιά. 
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Παιδικός σταθμός, Satu Mare (RO) – προσωρινός χώρος πριν την τελική εγκατάσταση 
 
Το “Sfantul Acoperamant al Maicii Domnului” είναι ένας σύλλογος φροντίδας παιδιών από μειονεκτούσες οικογένειες που συστάθηκε το 2010. Στόχος του είναι να 
διαφυλάξει την κοινωνική συνοχή και να εμποδίσει την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Σε αναμονή της κατασκευής ενός νέου κτιρίου το 2016, έχει εγκατασταθεί 
σ’ ένα κενό δημόσιο κτίριο, ένα παλιό κοινωνικό κέντρο. Το κέντρο οργανώνει ολοκληρωμένες κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και ποικίλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Αυτές οργανώνονται από διάφορες κατηγορίες εθελοντών:  ιερείς, δασκάλους, συνταξιούχους και δημόσια πρόσωπα.  
 

 
 
Παιδιά που λαμβάνουν φροντίδα σε ένα προσωρινό παιδικό σταθμό©Satu Mare 
 

 
 
Γ. Περιβαλλοντική αξία 
 
Η προσωρινή χρήση των χώρων και των κτιρίων μπορεί επίσης να συνεισφέρει στη βελτίωσή τους μέσω της βελτίωσης των χώρων 
πρασίνου, της διατήρησης των φυσικών οικοσυστημάτων , βοηθώντας στην απορρύπανση, καθώς και τη προώθηση της αστικής 
καλλιέργειας και των τοπικών  προϊόντων. Πράγματι, ειδικά όταν οι χώροι είναι κενοί, προσφέρουν νέο έδαφος για γεωργία και 
αναψυχή αλλά κυρίως για πειραματισμό. Μια τέτοια περίπτωση ήταν το «Καυτό καλοκαίρι της αστικής καλλιέργειας», μια δράση 
που έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη, στη Δανία, όπου καλλιτέχνες αναζήτησαν καινούριες ιδέες σχετικά με την αστική γεωργία και την 
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επάρκεια του φαγητού (βλ. πίνακα  παρακάτω). 
 
To καυτό καλοκαίρι της Αστικής Καλλιέργιας στην Κοπεγχάγη(DK)- Εφήμερη χρήση, πολιτισμός, βιώσιμη ανάπτυξη 
Έξω από το Nørrebro στη Δανία, οκτώ Δανοί και ξένοι καλλιτέχνες έφτιαξαν προσωρινά έργα, κήπους και φύτεψαν σε κενούς 
χώρους. Αυτή η δράση ήταν ένας πειραματισμός για την εξερεύνηση ανεπίσημων και εφήμερων χρήσεων σε χώρους μη 
καθορισμένης χρήσης. Η δράση επικεντρώθηκε κυρίως στα ακόλουθα: ένταξη και αποκλεισμό,  χρήση του δημόσιου χώρου, 
προέλευση και ιστορία των φυτών και σχέση της πόλης με τα περίχωρά της, με λίγα λόγια σε μια στενότερη σχέση του αγροτικού 
χώρου με την πόλη. Ξεκινώντας από ουτοπικές έννοιες, έγινε μια προσπάθεια για οραματισμό του τι θα μπορούσε να γίνει αυτό το 
μέρος. Μια κινητή κουζίνα εγκαταστάθηκε στο σημείο. Η δράση αυτή οργανώθηκε από τον εικαστικό καλλιτέχνη Nis Rømer στα 
πλαίσια της οργάνωσης για την τέχνη στους δημόσιους χώρους και στα media, Public DK. 
 

 
Το καυτό καλοκαίρι της αστικής γεωργίας©Eco-publicart.org 
 
 
Επιπλέον, η εφήμερη χρήση επανεξετάζει το τρέχον μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης: η συνεχής κατασκευή κτιρίων, η δημιουργία 
απορριμμάτων, η απομόνωση των εργατών και των πολιτών, όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση με τις πρακτικές της εφήμερης χρήσης, 
που αναζητά τις ευκαιρίες για τις πόλεις να βελτιστοποιήσουν τους υπάρχοντες πόρους τους. Οι εφήμερες χρήσεις συνεισφέρουν 
στη δημιουργία «έξυπνων» ή «συμπαγών» πόλεων του μέλλοντος, αν όχι μειώνοντας την ατμοσφαιρική ρύπανση και την 
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ηχορύπανση (που συνεχώς αυξάνεται) τουλάχιστον στην ανάπτυξη ευέλικτης δημόσιας συγκοινωνίας, νέων τρόπων κατανάλωσης 
και καινούριων υπηρεσιών συνεργασίας. 
 
 
Δ. Πολιτιστική αξία 
 
Σε πολλές περιπτώσεις η εφήμερη χρήση συνδέεται στενά με την ιστορία, κυρίως τη βιομηχανική, της πόλης. Η χρήση αυτών των 
χώρων ενισχύει την ιστορική μνήμη, επιτρέπει τη δημιουργία πολιτισμού και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας σχετικά με τις 
εικόνες που προσφέρουν αυτοί οι χώροι. Πολλές πρωτοβουλίες λαμβάνουν χώρα σε εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές ή στρατιωτικές 
τοποθεσίες. Το Ground Control στο Παρίσι ειδικεύεται στο να οργανώνει εφήμερες εκδηλώσεις σε διαφορετική τοποθεσία κάθε 
χρόνο, ρίχνοντας φως σε κάποια άγνωστα μέρη της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρει εναλλακτική νυχτερινή 
διασκέδαση (βλ. πίνακα  παρακάτω). 
 
Το εφήμερο κινητό bar Ground Control, Παρίσι (FR)-2015  σε μια παλιά σιδηροδρομική αποθήκη 
To  σχέδιο Ground Control οργανώνει προσωρινά bar σε διαφορετική τοποθεσία κάθε καλοκαίρι. Το 2015, εγκαταστάθηκε σε μια 
παλιά αποθήκη και συνεργείο για τρένα με έκταση τριών εκταρίων, που είχε να χρησιμοποιηθεί από το 2009. Φιλοξενήθηκε ένα 
μεγάλο πολιτιστικό και ψυχαγωγικό κέντρο με κέντρο για bowling, κοτέτσι και κήπο, bar και καντίνα. Καθισμένοι σε ξαπλώστρες 
πάνω στις εγκαταλελειμμένες γραμμές οι επισκέπτες μπορούσαν να παρακολουθούν και να ακούν τα τρένα που περνούσαν από 
κοντά. Συναυλίες και παραστάσεις καθώς και υπαίθρια αγορά στήθηκε εκεί. Τo Ground Control έγινε δεκτό σαν ένα «ζωντανό 
μέρος». Μια σύμβαση για προσωρινή χρήση υπογράφηκε ανάμεσα στους οργανωτές, ειδικευμένους στην οργάνωση εκδηλώσεων, 
και στην Γαλλική Εταιρία Σιδηροδρόμων SNCF. Η εταιρία επωφελήθηκε από τη χρήση – και το ενοίκιο - του χώρου πριν 
κατεδαφιστεί το 2016 για την ανοικοδόμηση κοινωνικής στέγης. Οι δύο εταίροι συμφώνησαν ότι οι οργανωτές θα σεβαστούν το 
πνεύμα του χώρου και θα παραμείνουν ανοιχτοί στη ζωή της γειτονιάς. 
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Ground Control 2015 : ephemerla bar σε μια παλιά σιδηροδρομική αποθήκη©cheminots.net & Parisianist 
 
 
 
III. ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ 

 
Η εφήμερη χρήση δεν είναι δεδομένη. Συνήθως δεν θεωρείται μέρος της καθιερωμένης ατζέντας αστικής ανάπτυξης. 
Ενοχλεί τον παραδοσιακό πολεοδομικό σχεδιασμό και διαχείριση λόγω της ασυνήθιστης χρήσης του χώρου, που οδηγεί 
σε απαραίτητες ανακατατάξεις: οικονομικές, νομικές, κοινωνικές και διαχειριστικές. Ωστόσο, «οι εφήμερες χρήσεις 
μπορούν να αποτελέσουν ένα εξαιρετικά επιτυχημένο, καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς μέρος της σύγχρονης αστικής 
κουλτούρας»  (SUC Studio Urban Catalyst 2003, p.4). Σημαντικό όμως είναι ότι κάποιοι δήμοι έχουν αρχίσει να 
αναγνωρίζουν την ανάγκη για ανάπτυξη ενός επαρκούς διεπιστημονικού μοντέλου διαχείρισης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
πολυπλοκότητα του περιβάλλοντος και των ζητημάτων που διακυβεύονται. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να χωριστεί σε 
τρεις στρατηγικές που αναφέρονται στον πίνακα 2: Ενεργοποίηση και έναρξη, διεκδίκηση και καθοδήγηση και 
επισημοποίηση και εκμετάλλευση. 
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A. Ενεργοποίηση και έναρξη 
 
Κάποιοι δήμοι ανοίγουν τις βάσεις δεδομένων των ακινήτων τους για να ενεργοποιήσουν τους πολίτες και τους επιχειρηματίες να 
δώσουν νέα πνοή στις  ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται. Κάποιοι έχουν αναπτύξει πλαίσια για να ενθαρρύνουν την 
προσωρινή χρήση: δυνατότητα ελεύθερης  πρόσβασης στη βάση δεδομένων των ακινήτων της πόλης, μεσολάβηση μεταξύ 
ιδιοκτητών και χρηστών, εισαγωγή φόρων, φοροαπαλλαγών και κινήτρων, χορήγηση αδειών, προσφορά χρηματοδότησης και 
δανείων, προτάσεις για επαρκείς δομές και μηχανισμούς (Patti and Polyak 2015a). Mε αυτήν την προσέγγιση, οι δήμοι προσφέρουν 
δυναμικά χρηματοδότηση εκ των άνω προς τα κάτω έτσι ώστε να δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα για την εφήμερη χρήση. Μπορούν 
να προσφέρουν την κατάλληλη υποδομή για πειραματισμό, συνήθως σε αναζήτηση μιας μακροπρόθεσμης επιρροής στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή. Κάποιες πόλεις έχουν ξεκινήσει συγκεκριμένες διαδικασίες για να οραματιστούν τη δική τους 
δυναμική ανάπτυξης. Για παράδειγμα, Ο Δήμος Κοπεγχάγης (Τεχνική και Περιβαλλοντική Διοίκηση) χρηματοδότησε το 2010 ένα 
έργο για την μελέτη του αποτελέσματος, των περιορισμών και των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν οι εφήμερες χρήσεις καθώς και 
μια συγκεντρωμένη μελέτη παραδειγμάτων επιτυχημένων εφήμερων χρήσεων. 
Η ενεργοποίηση της εφήμερης χρήσης ξεκινάει με την έρευνα και την προώθηση των στοιχείων των κενών χώρων και κτιρίων. Αυτό 
μπορεί να έχει την μορφή ενός ηλεκτρονικού χάρτη, που καταγράφει τους κενούς χώρους με βάση τις υπάρχουσες βάσεις 
δεδομένων διασταυρώνοντας τα διαθέσιμα στοιχεία. Τέτοιες βάσεις δεδομένων προσφέρουν επίσης υποστήριξη στην αρχή, 
συμπεριλαμβάνοντας και βοήθεια σε νομικά θέματα, όπως το πρόγραμμα ‘Grounded in Philly’ (εγκατάσταση στη Φιλαδέλφεια). 
 
‘Grounded in Philly’,Φιλαδέλφεια (USA)- χαρτογράφηση και υποστήριξη της πρόσβασης στους κενούς χώρους 
Το «Grounded in Philly» είναι μια πρωτοβουλία του Νομικού Κέντρου Δημοσίου Συμφέροντος της Φιλαδέλφειας. 
Επιδιώκει να διευκολύνει την μετατροπή κενών οικοπέδων  σε χώρους πρασίνου, κήπους και χώρους συγκέντρωσης  ελεγχόμενους 
από την κοινότητα. Αυτό γίνεται με την μορφή ενός ηλεκτρονικού χάρτη που συγκεντρώνει δεδομένα από διάφορους δημόσιους 
φορείς. Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους κατοίκους να συνδεθούν καθώς και να συγκεντρώσουν πληροφορίες, συμπεριλαμβάνονται 
και νομικές, για την εξασφάλιση και τη χρήση υποψήφιων χώρων πρασίνου. 
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Από τη χαρτογράφηση στην καλλιέργεια με το Grounded in Philly©Grounded in Philly 
 

B. Διεκδίκηση και Καθοδήγηση  
Οι δήμοι είναι λιγότερο εξελιγμένοι στην προώθηση πρωτοβουλιών από τη βάση προς τα πάνω, στην υποστήριξη νέων αναγκών ή 
στην αποδοχή νέων μορφών συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Όταν το επιτυγχάνουν, αναγνωρίζουν τη δυνατότητα  των 
πρωτοβουλιών εφήμερης χρήσης όχι μόνο να αποτελέσουν μέρος του πολεοδομικού σχεδιασμού, αλλά γενικότερα της αστικής 
ζωής. 
Μια τέτοια περίπτωση είναι η πρωτοβουλία Toestand στις Βρυξέλλες (ΒΕ), που ξεκίνησε ως προσωρινή και ανεπίσημη κατάληψη 
δημόσιων χώρων πριν γίνει ένας νόμιμος φορέας στο πεδίο του πολεοδομικού σχεδιασμού και της περιβαλλοντικής προστασίας 
στην περιοχή (βλ. πίνακα  παρακάτω). 
 
Toestand, Βρυξέλλες (ΒΕ)-Εμπειρογνωμοσύνη από τη βάση προς τα πάνω για την πολιτική σχετικά με την εφήμερη χρήση 
Το Toestand είναι μια οργάνωση που ενεργοποιεί πρωτοβουλίες εκ των κάτω (Bottom up) για ενεργοποίηση της πόλης εκεί που δεν 
είναι πια ενεργή: ξεχασμένα η εγκαταλελειμμένα κτίρια, οικόπεδα και δημόσιοι χώροι- που πρόκειται να καταστραφούν ή να 
ανοικοδομηθούν – ενεργοποιούνται μέσω προσωρινών και αυτόνομων κοινωνικών και πολιτιστικών κέντρων. Επικεντρώνεται στο 
διάλογο, τη δημιουργία, την αυτονομία και τις δράσεις. Παράλληλα και αφού η οργάνωση κατέλαβε και πειραματίστηκε σε μερικούς 
χώρους, το Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος  Bruxelles Environment έκανε ένα κάλεσμα για προσωρινή χρήση κενών χώρων 
σε ένα οικόπεδο πριν την κατασκευή ενός πάρκου. To Toestand το οποίο περιλαμβάνει 4 κτίρια και εξωτερικό χώρο που φτάνει 
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τα7000m2. κέρδισε το διαγωνισμό Allee du Kaai και έτσι κατασκευάζεται ένα πάρκο σε διαφορετικές φάσεις και η περιοχή απο-
ρυπαίνεται. Τα κτίρια θα κατεδαφιστούν μεταξύ του 2016 και του 2018. Η οργάνωση πέτυχε την ευαισθητοποίηση του Υπουργείου 
για τις ανάγκες της γειτονιάς και τις δυνατότητες για την εξέλιξη ενός τέτοιου πάρκου. H Toestand έχει γίνει ο ειδικός στην εφήμερη 
χρήση για το Υπουργείο που για πρώτη φορά ασχολείται απευθείας με ένα τέτοιο ζήτημα. 
 

 
Allee du Kaai, Toestand βασικό έργο  ©Toestand & Allee du Kaai 
 

Γ. Νομιμοποίηση και εκμετάλλευση  
 
H βασική έννοια της εφήμερης χρήσης των κενών χώρων και κτιρίων είναι ο χρονικός περιορισμός. Ως «ενδιάμεσοι»  ή «προσωρινοί»  
χώροι, το ερώτημα είναι το τι μπορούν οι πόλεις να κάνουν για να αξιοποιήσουν την εμπειρία αυτή, να ενσωματώσουν τα 
αποτελέσματα στον πολεοδομικό τους σχεδιασμό και να  προβλέψουν άλλες παρόμοιες εμπειρίες. Μετά το πέρας του δεδομένου 
χρόνου για την εφήμερη εμπειρία ή πείραμα, το μέρος ή κτίριο βρήκε άλλη χρήση είτε γιατί το έργο τελείωσε, είτε γιατί οι κανόνες του 
παιχνιδιού αλλάζουν. Η εφήμερη χρήση μπορεί να πάρει διάφορες νέες μορφές για τις οποίες οι δήμοι έχουν αναπτύξει νέες 
στρατηγικές για μια μετάβαση πέρα από την προσωρινότητα (temporality). 
 

α. Περιοδικότητα 
Η εφήμερη χρήση μπορεί να γίνει επαναλαμβανόμενη: η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό 
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διάστημα στο ίδιο μέρος εφόσον  ο χώρος ή το κτίριο παραμένει κενό. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι πρωτοβουλίες  μπορεί να είναι 
από τη βάση προς τα πάνω, αλλά απαιτούν την υποστήριξη της δημοτικής αρχής για συμφωνία στους όρους χρήσης της γης. Σε 
άλλες περιπτώσεις, μια τέτοια χρήση μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για την αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών και ταυτόχρονα 
να αυξήσει την ευημερία των πολιτών καθώς και την ελκυστικότητα εγκαταλελειμμένων περιοχών της πόλης. Ένα παράδειγμα μιας 
τέτοιας εφήμερης χρήσης είναι η  αστική παραλία της Πράγας. 
 
Παραλία Smichov,Πράγα (CZ)-Eτήσια αστική παραλία 
Όπως σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο τον κόσμο η Πράγα οργανώνει προσωρινές καλοκαιρινές παραλίες εδώ και 2 χρόνια. Στην 
ακτή της πάνω αποβάθρας του ποταμού Βολτάβα υπάρχει μια παραλία 200 μέτρων με άμμο, εξοπλισμένη με ξαπλώστρες, 
ομπρέλες, ντους, αποδυτήρια, υποδομή για καλοκαιρινά αθλήματα σκηνή για πολιτιστικά δρώμενα και προβλήτα για γιοτ και 
ατμόπλοια. Η παραλία επίσης προτείνει κάποιες εγκαταστάσεις για φαγητό και ποτό. Η παραλία οργανώθηκε από έναν ιδιωτικό 
φορέα μαζί με τη διοίκηση του 5ου διαμερίσματος του δήμου της Πράγας και κάθε καλοκαίρι υποβάλλει ένα νέο σχέδιο για την 
οργάνωση της παραλίας της πόλης. 

 
Χαλαρώνοντας στην παραλία ...στο κέντρο της πόλης ©bles.cz&mycompanion.cz 
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β. Μεταφερόμενη  
Η εφήμερη χρήση μπορεί να είναι μεταφερόμενη: η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται σε διάφορες τοποθεσίες με την ίδια μορφή. 
Μπορεί ακόμα να γίνει μέρος ενός διεθνούς κινήματος, που επαναλαμβάνεται αλλού και προσαρμόζεται στo τοπικό πολιτιστικό 
πλαίσιο. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η δράση συνήθως λαμβάνει χώρα σε «εγκαταλελειμμένους» χώρους, χωρίς την ανάγκη για 
αυστηρή συμφωνία με τις δημοτικές αρχές. Παρόλα’ αυτά, για λόγους ασφαλείας αλλά και πολιτικής, μπορεί να υπάρξει η ανάγκη 
να προηγηθεί συμφωνία. Κάποιες φορές, αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται εμβληματικές της κινητοποίησης των πολιτών για τα θέματα 
πολεοδομικού σχεδιασμού στις πόλεις τους, καταδεικνύοντας το τι μπορεί να επιτευχθεί, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 
χώροι και ξεκινώντας ένα διαρκή  διάλογο για συγκεκριμένους χώρους. Σε άλλες περιπτώσεις, συνδυάζουν την 
επαναχρησιμοποίηση κινητών υποδομών με την ανάπλαση εγκαταλελειμμένων περιοχών, όπως το σχέδιο Deptford, στον πίνακα  
παρακάτω. 
 

Tο σχέδιο Nτέπτφορντ (The Deptford project), Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (UK)-Προσωρινό cafѐ σε βαγόνι τρένου 

Ένα βαγόνι τρένου του 1960 ανακαινίστηκε για να γίνει cafѐ. Εγκαταστάθηκε στην εγκαταλελειμμένη συνοικία του Deptford στο 

Λούισχαμ του Λονδίνου το 2008. Εκτός από το να προσφέρει φαγητό και ποτό, το βαγόνι φιλοξενούσε ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων 
και κάλεσε την δημιουργική κοινότητα να τρέξει δραστηριότητες στο σημείο: Γιορτάζοντας το Deptford, Βωβός Κινηματογράφος, 
Φεστιβάλ Σχεδίου του Λονδίνου, Deptford X, χοροί, πάρτι και Χριστουγεννιάτικος εορτασμός. Χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν από πολύ 
μακριά για να επισκεφτούν την περιοχή. Εκτός από το να προκαλέσει το αρχικό ενδιαφέρον και να διαμορφώσει την ταυτότητα της 

περιοχής, το τρένο cafѐ αποτελεί προσωρινό μέρος της νέας ανάπτυξης της συνοικίας προσφέροντας το σύνδεσμο ανάμεσα στο 

σιδηροδρομικό σταθμό και τις νέες διαδρομές προς το κέντρο της πόλης. Πέντε χρόνια μετά, η παρουσία του cafѐ ανανέωσε μια 

ολόκληρη περιοχή  που ανήκει στον Όμιλο Cathedral Plc. Έφυγε από την τοποθεσία του το 2014 και ψάχνει για μια άλλη περιοχή 
να αναπλάσει. 
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Ένα προσωρινό cafѐ στην μορφή παλιού βαγονιού τρένου αναπλάθει συνοικίες©Deptford project. 

 
γ. Mεταβατική-βαδίζοντας προς τη θεσμοθέτηση; 
 
Το πρόγραμμα της εφήμερης χρήσης μπορεί να είναι μεταβατικό ή να σταματήσει: η δραστηριότητα διήρκεσε για μια χρονική 
περίοδο. Δεν είναι απαραίτητη πλέον ή ο χώρος έχει μια επίσημη καινούρια  λειτουργία. Τότε η πόλη θα αποφασίσει πώς θα 
ενσωματώσει όσα αποκόμισε από αυτήν την εμπειρία στη διακυβέρνησή της. 
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η εφήμερη χρήση μπορεί να προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις πόλεις και στους πολίτες, που μπορεί να 
είναι οικονομικές, περιβαλλοντικές ή κοινωνικές. Σε κάποιο βαθμό, η εφήμερη χρήση μπορεί τότε να θεσμοθετηθεί σαν την 
«ελεύθερη ζώνη» που κάνει το προσωρινό- μόνιμο. Μια τέτοια θεσμοθέτηση επαναπροσδιορίζει την ισορροπία μεταξύ της 
οικονομικής αξίας του χώρου/κτιρίου και της κοινωνικής αξίας που απέκτησε με τις δράσεις, όπως όταν oι δράσεις έχουν 
εμβληματική αξία για κάποιο κίνημα αμφισβήτησης και ταυτόχρονα κάνουν τις συνοικίες πιο ελκυστικές.  Στην περίπτωση της 
Christiania στην Κοπεγχάγη (DK) ο δήμος έχει διαμορφώσει μία ζώνη με ειδικό νομικό καθεστώς, και διαρκώς προσαρμόζει την 
προσέγγισή του για να υποστηρίξει αυτό το εναλλακτικό ζωντανό κίνημα και την αξία του για την πόλη (βλ. παρακάτω πίνακα). 
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Christiania Ελεύθερη Πόλη, Κοπεγχάγη (DK) –Αποκλειστικό νομικό καθεστώς για μακροπρόθεσμη εφήμερη χρήση 
Η κατάληψη της Christiania, μια περιοχή του Christianshavn της Κοπεγχάγης, ξεκίνησε σαν παράνομη εγκατάσταση σε μια 
στρατιωτική περιοχή το 1971 -εμπνευσμένη από το κίνημα των χίπηδων, το κίνημα των καταλήψεων, τον κολεκτιβισμό και τον 
αναρχισμό- σαν διαμαρτυρία για την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγασης. Η περιοχή προσέφερε τις συνθήκες για καλλιτεχνική 
ανάπτυξη αλλά και χαλάρωση και ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τους επισκέπτες. Τώρα αποτελεί μια αυτοανακυρηχθείσα 
αυτόνομη περιοχή με περίπου 850 κατοίκους, έκτασης 34 εκταρίων , με δικιά της ηλεκτρική ενέργεια, δημόσιο λουτρό, 
αυτοδιοικούμενη και σε αναζήτηση οικονομικής ανεξαρτησίας.  
Οι συζητήσεις γύρω από το καθεστώς της περιοχής επισημοποιήθηκαν πρώτη φορά με το  Νόμο της Christiania το 1989, όπου 
αναγνωρίστηκε ειδικό καθεστώς στην περιοχή, μεταφέροντας αρμοδιότητες για επίβλεψή της από το δήμο της Κοπεγχάγης στο 
κράτος. Από το 1994, οι κάτοικοι πληρώνουν φόρους και λογαριασμούς για νερό, ηλεκτρισμό και αποκομιδή σκουπιδιών. Στη 
συνέχεια έγινε συμφωνία για τη χρήση της γης με το Υπουργείο Αμύνης της Δανίας (στο οποίο ακόμα ανήκει η έκταση) το 1995. Από 
τότε και μέχρι σήμερα, οι διαφωνίες μεταξύ των παράνομων καταληψιών και της πόλης δεν έχουν σταματήσει, καθώς και οι δύο 
διεκδικούν τη χρήση της γης, οι μεν σε τέλεια αυτονομία από τους κανόνες και τις υπηρεσίες του κράτους, οι δε  κάνοντας 
παραχωρήσεις αλλά κρατώντας τον έλεγχο. Μετά από μια συμφωνία το 2007 που έδωσε τον έλεγχο της Christiania στην πόλη για 
μια περίοδο 10 χρόνων με σκοπό την επιχειρηματική ανάπτυξη, οι κάτοικοι της Christiania συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα 
κοινό ταμείο για να αγοράσουν επίσημα τη γη σε τιμές κάτω απ’ τις τιμές της αγοράς. Η κοινότητα έκανε την πρώτη της πληρωμή τον 
Ιούλιο του 2012 κι έτσι έγιναν και επισήμως ιδιοκτήτες. Το ότι έγιναν ιδιοκτήτες όμως δεν σημαίνει ότι σταματάει και η διαφωνία 
σχετικά με το νομικό καθεστώς της περιοχής, που αρχικά ήταν μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός «κράτους εν κράτει» με τους 
δικούς του κανόνες, ανεξάρτητου απ’ την κυβέρνηση της Δανίας. Μια από τις κύριες αντιπαραθέσεις, εκτός από την μη πληρωμή των 
φόρων,  παραμένει η ανοχή της πώλησης της κάνναβης, θεσμοθετημένη από το 2004. 
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Christiania αυτοανακηρυχθείσα ελεύθερη ζώνη στην πόλη της Κοπεγχάγης ©Christophe Gouache 
 
Μια τέτοια θεσμοθέτηση απαιτεί μια αποτελεσματική συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης αμφισβητεί τα νομικά 
πλαίσια , , αλλά και συνολικά τη νομιμότητα της δημοτικής αρχής. Σε κάποιες περιπτώσεις η πολιτική δύναμη που προκύπτει από τη 
χρήση αυτών των χώρων ή των κτιρίων, απαιτεί από τις δημοτικές αρχές να αναζητήσουν ένα συμβιβασμό για να μπορέσουν να 
διατηρήσουν τη νομιμότητά τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μερικές σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι χώροι και τα κτίρια 
αυτοδιοικούνται. Οι δήμοι μπορούν να έχουν έναν αυξανόμενο ρόλο σε αυτό, που όμως έρχεται σε αντίθεση με την αρχική ιδέα των 
κινημάτων από τη βάση προς τα πάνω και με σκοπό την εφήμερη χρήση και έτσι μπορεί να επηρεάσει τις αξίες και τους στόχους 
των ίδιων των δράσεων. Στο Παρίσι, στο καλλιτεχνικό κίνημα της  μετα-κατάληψης Rivoli 59, συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με 
τις υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος και που μέχρι τώρα υπήρξαν αρκετά υποστηρικτικές, υπάρχουν όμως πολλοί που 
αμφισβητούν τα όρια της ανάμιξης του δήμου στο χώρο (βλ. παρακάτω πίνακα).  
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Η μετα-κατάληψη του Rivoli 59, Παρίσι (FR) –Moνιμότητα της κατάληψης μέσω της διοίκησης του δήμου 
Το Νοέμβριο του 1999 ,το παλιό κτίριο της τράπεζας Crédit Lyonnais, εγκαταλελειμμένο για τα προηγούμενα 15 χρόνια, κατελήφθη 
από μια ομάδα καλλιτεχνών με σκοπό την αναβίωσή του, τη δημιουργία ενός χώρου για τους καλλιτέχνες όπου θα μπορούσαν να 
δημιουργούν, να ζουν και να εκθέτουν υποστηρίζοντας μια εναλλακτική πολιτιστική πρόταση. Σήμερα φιλοξενεί 30 καλλιτεχνικά 
στούντιο ανοιχτά στο κοινό 6 μέρες την εβδομάδα με μέσο όρο 4000 επισκέψεις την εβδομάδα στα στούντιο, τις εκθέσεις ή τις 
συναυλίες. Αποτελεί έναν κόμβο για τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό, έναν χώρο που έχει σαν στόχο να είναι δημοκρατικός, 
ανοιχτός για το κοινό και να δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στους πολίτες και τους καλλιτέχνες. 
Μετά από μια πρώτη ειδοποίηση για έξωση για τις 4 του Φεβρουαρίου 2000,οι καλλιτέχνες πήρανε μια 6μηνη αναβολή κατά την 
διάρκεια της οποίας ο Τύπος ενημερώθηκε γι‘ αυτήν την «κατάληψη» (εμπλοκή της κατάληψης με την τέχνη). Σαν αποτέλεσμα, η 
κατάληψη παρέμεινε ασταθής για πολλά χρόνια ενώ η κυβέρνηση δεν έπαιρνε καμμιά απόφαση αφήνοντας τους καλλιτέχνες στα 
πρόθυρα της έξωσης. Η μεγάλη αλλαγή έγινε όταν ο Bertrand Dalanoe , που κατέβαινε τότε για δήμαρχος, του Παρισιού, 
υποσχέθηκε να νομιμοποιήσει την κατάληψη αν εκλεγόταν, πράγμα που έκανε όταν τα αποτελέσματα των εκλογών του έδωσαν τη 
θέση το 2001. Το 2005, η Πόλη του Παρισιού εξαγόρασε το κτίριο από την Crédit Lyonnais για να διατηρήσει τις δραστηριότητες των 
καλλιτεχνών. Το 2013, κάποιες αντιπαραθέσεις προέκυψαν μετά από έναν λογιστικό έλεγχο από τη διοίκηση του κτιρίου όπου η 
διοίκηση ήθελε να έχει λόγο στο αν οι καλλιτέχνες θα δικαιούνται να κατοικούν στο κτίριο. Οι αντιπαραθέσεις αυτές ακόμα  
βρίσκονται σε  εξέλιξη. 

 

 
Η υποστήριξη του Δημάρχου Bertrand Delanoe, Rivoli©59rivoli.org&Lutetia 
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Όπως παρουσιάσαμε πιο πάνω, το χρονικό πλαίσιο της εφήμερης χρήσης είναι σημαντικό: αν και αρχικά την αντιλαμβανόμαστε 
σαν περιορισμένου χρόνου, οι εμπνευστές της και οι χρήστες της μπορούν να διεκδικήσουν την μονιμότητά της. Μπορεί να έχει 
μεγάλη –συνήθως κοινωνική- αξία για την πόλη. Παρόλα αυτά, οι δήμοι ακόμα δυσκολεύονται να αναπτύξουν το κατάλληλο πλαίσιο, 
εργαλεία και νοοτροπία για να μπορέσουν να επωφεληθούν από την ενέργεια –και τη δύναμη για πειραματισμό- που απορρέει από 
αυτές τις εμπειρίες και την ίδια στιγμή να μπορέσουν να τις χωρέσουν στους κανόνες και τις πολιτικές του δήμου, με έναν 
οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Η δυναμική που προκύπτει από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι επίσης σημαντική για τη λειτουργία της 
πόλης και οι δήμοι πρέπει να αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση για να την καρπωθούν και να τη διατηρήσουν μέχρι το τέλος των 
δράσεων. 
 
 

IV. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ  
 
 

1. Eγκαταλελειμμένες βιομηχανικές περιοχές (Brownfields) και Ανάπλαση  

 

Η εφήμερη χρήση έχει υποστηριχθεί από αποφάσεις, πολιτικά έγγραφα που ανοίγουν το δρόμο για νέους τρόπους εξασφάλισης της 

κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης οικονομικών κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Η επαναχρησιμοποίηση των 

εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών συγκεκριμένα, θεωρείται ότι προωθεί αυτούς τους στόχους και αποτελεί μια εναλλακτική 

στην αστική εξάπλωση. Πρόκειται για την επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων αστικών, βιομηχανικών, στρατιωτικών 

περιοχών και λιμανιών, όπως αναφέρεται σε μια σειρά από αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006, καθώς και σε 

ανακοινώσεις και έγγραφα εργασίας του προσωπικού: για την ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 

χώρων (brownfields) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006d), αναπτύσσοντας προγράμματα πάνω σ’ αυτό σε πόλεις και περιοχές 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006α) και κυρίως σε σχέση με την Πολιτική Συνοχής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2006c, Eυρωπαϊκή Επιτροπή 

2006b). 
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Eν προκειμένω, μερικά προδρομικά προγράμματα ήταν το FP5 URBS PANDENS-Αστική Εξάπλωση: Ευρωπαϊκά Πρότυπα, 

Περιβαλλοντική Υποβάθμιση και Βιωσιμότητα (2002-2005) και το FP7 URBAN Atlas (2006 και 2012), που χαρτογράφησαν την 

περιβαλλοντική επιρροή του πολεοδομικού σχεδιασμού στις 305 πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ευρώπης των 27 και κατέγραψε 

τους κενούς χώρους και κτίρια στις αστικές περιοχές και το οικονομικό τους δυναμικό. 

Επίσης, μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ χρηματοδοτήθηκαν με σκοπό να ερευνήσουν το ζήτημα των brownfields και 

την αναγέννησή τους καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμου σχεδιασμού στις πόλεις: FP4 CLARINET-Δίκτυο αποκατάστασης 

Μολυσμένης Γης για Τεχνολογίες Περιβάλλοντος (1998-2001), FP5 CABERNET- Δίκτυο για Συντονισμένη δράση στα Brownfields 

και για την Οικονομική Αναδιάρθρωση. (2002-2005) και FP5 RESCUE-Ανάπλαση Ευρωπαϊκών περιοχών των πόλεων και του 

Αστικού Περιβάλλοντος (2002-2005). Το FP5 LUDA (2004-2006) επίσης εστίαζε στην ανάπλαση υποβαθμισμένων αστικών 

περιοχών. 

 

Υπό την αιγίδα του INTERREG III B, οι πόλεις συγκεντρώθηκαν για να αλλάξουν χρήση πρώην στρατιωτικών ζωνών CONVERNET 

(2003-2006) και υπό την αιγίδα του REVIT (2004-2007) για να κάνουν ανάπλαση στις πρώην βιομηχανικές περιοχές. 

Σε συμφωνία με το θέμα του DG REGO «4.4 Επαναχρησιμοποίηση των brownfields και των τόπων αποκομιδής σκουπιδιών», (DG 

REGIO 2007), το πρόγραμμα URBACT II (2007-2013) υποστήριξε μια σειρά από έργα που αντιμετώπισαν το θέμα των brownfields 

σαν δεύτερη προτεραιότητά του- «Περιβαλλοντικά Ζητήματα» και «ολοκληρωμένη ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών και 

περιοχών σε κίνδυνο Υποβάθμισης”. Το πρόγραμμα REPAIR αναφερόταν στην μετατροπή εγκαταλελειμμένων στρατιωτικών ζωνών 

σε πηγές ακμάζουσας οικονομικής δραστηριότητας, εργασίας και κοινωνικής συνοχής. Το πρόγραμμα BRING-UP εστίαζε στην 

ανάπλαση των brownfields και των κεντρικών μητροπολιτικών περιοχών και σε ολοκληρωμένες αστικές και περιβαλλοντικές 

προσεγγίσεις για υποβαθμισμένες περιοχές σε αποκεντρωμένες τοποθεσίες. 

Οι πολιτικές και τα έργα που αναφέρουμε παραπάνω εστιάζουν στη διαχείριση της γης. Ένα άλλο ρεύμα της προσέγγισης της ΕΕ 

έχει οραματιστεί τον τρόπο με τον οποίο οι κενοί χώροι και τα brownfields μπορούν να ενσωματωθούν στην πόλη σαν καινούριο 

στοιχείο πολεοδομικού σχεδιασμού ή και διοίκησης της πόλης γενικά. 

 

http://www.ufz.de/index.php?en=14356
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas
http://www.commonforum.eu/Documents/DOC/Clarinet/brownfields.pdf
http://www.cabernet.org.uk/
http://www.rescue/
http://www.luda-project.net/
http://www.bsrinterreg.net/programm/project.php?id=10704&start=120
http://www.eugris.info/displayproject.asp?Projectid=4509
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2. Επανάχρηση και εφήμερη χρήση  

 

Στην αναφορά «Οι Πόλεις του Αύριο», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στο δυναμικό της εφήμερης χρήσης για ενδυνάμωση 

της θέσης των πόλεων στην ΕΕ. Η μείωση του πληθυσμού των πόλεων αποτελεί απειλή για την αξία σε κεφάλαιο, οδηγώντας σε 

κενά διαμερίσματα, καταστήματα και γραφεία: αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγκαταλελειμμένες συνοικίες μετατρέποντάς τις σε 

πόλεις-φαντάσματα, με αποτέλεσμα την απόσυρση των ιδιωτικών συμφερόντων δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο. Παράλληλα, οι 

πόλεις πρέπει να στραφούν σε μια πιο συμπαγή δόμηση, με περιορισμένη αστική εξάπλωση και έτσι να γίνουν πιο ελκυστικές και 

με μεγαλύτερες δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η αναφορά, επομένως, βλέπει την εφήμερη χρήση και τις διαδικασίες 

πειραματισμού σ’ αυτές τις περιοχές σαν λύσεις. Θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων, σε μεγαλύτερη 

εξασφάλιση της απασχόλησης και φυσικά σε αποτελεσματικότερη χρήση των κτιρίων, επιτρέποντας έτσι στους επιχειρηματίες και 

σε δημιουργικούς ανθρώπους να κερδίζουν από το μειωμένο ενοίκιο προτείνοντας στους ιδιοκτήτες την αποδοχή της χρήσης των 

κτιρίων σε κατάληψη. Θα μπορούσαν επίσης να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας στρατηγικής ανάπλασης και ανάπτυξης. Η 

αναφορά «Οι Πόλεις του Αύριο» καταλήγει ότι «η εφήμερη χρήση αποτελεί μια βάση για νέες μορφές κοινωνικής συνοχής και 

τοπικών οικονομικών δικτύων.» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011,σελ.57).  

Με την υποστήριξη της ΕΕ, το πρόγραμμα FP5 URBAN catalyst (Αστικός Καταλύτης) εργάστηκε μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς 

προς όφελός τους για να αναπτύξει το δυναμικό της εφήμερης χρήσης (βλ. πίνακα παρακάτω). Αυτό το πρόγραμμα υπήρξε το κλειδί 

για τη σύσταση των βασικών γραμμών της έρευνας και της ανάπτυξης των πολιτικών σχετικά με την εφήμερη χρήση. 

 

URBAN CATALYSTS (ΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ)- αρχική χαρτογράφηση και εργαλεία για την ανάπτυξη της εφήμερης χρήσης 

(FP5,2001-2003) 

Oi Urban Catalysts εξερεύνησαν στρατηγικές για την εφήμερη χρήση εγκαταλελειμμένων χώρων στις αστικές περιοχές. Ως 

διεπιστημονική πλατφόρμα για την έρευνα και τις δημόσιες παρεμβάσεις, επικεντρώθηκε στο να εγείρει τη συζήτηση μεταξύ 

αρχιτεκτόνων και οργανωτών, σχετικά με τη χρήση των κενών χώρων στην πόλη: ανεπίσημες και μη σχεδιασμένες χρήσεις αυτών 

των χώρων, που λειτουργούν μέσα σε ανεπίσημες οικονομίες και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του παραδοσιακού αστικού 

σχεδιασμού, καθώς και νέες μορφές αστικής ανάπτυξης, όπου αντί για επαγγελματίες εργολάβους, οι απλοί πολίτες αναλαμβάνουν 
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πρωτοβουλία. Το πρόγραμμα καθόρισε στρατηγικές για την εφήμερη χρήση και ανέπτυξε εργαλεία και μεθόδους που 

ενσωματώνουν το δυναμικό της εφήμερης χρήσης στην σύγχρονη διοίκηση των πόλεων και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Το 

πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τα εμπλεκόμενα μέρη, καθιστώντας την εφήμερη χρήση ένα 

εμπορεύσιμο προϊόν στα χέρια των πόλεων και των αρμόδιων του έργου. 

 

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα ,το OLE (Open LAB Ebbinge, 2009-2011) που χρηματοδοτείται από το ERDF, ανέπτυξε μία 

σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έτσι ώστε να δοκιμάσει την ανάπτυξη μιας «μικρο-πόλης» μέσα στην πόλη του 

Groningen, σε μια άγονη έκταση ενός εκταρίου. Το βασικό στοιχείο αυτού του προγράμματος ήταν η συμμετοχή μιας σειράς 

εμπλεκομένων φορέων και κυρίως η σύσταση ενός συνεταιρισμού μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Προσέφερε γόνιμο έδαφος 

σε καινοτόμους και δημιουργικούς επιχειρηματίες για να πειραματιστούν στη χρήση λυόμενων-μετακινούμενων και αειφόρων 

κτιρίων. 

 

Το πρόγραμμα URBIS (Urban Land Recycling Information Services for Sustainable Cities, 2014-2017) επικεντρώνεται στην 

επανάχρηση της κενής γης. Με ισχυρό οικονομικό προσανατολισμό ( χρηματοδοτήθηκε από το FP7 σαν μέρος του Προγράμματος 

για τον Ανταγωνισμό και την Καινοτομία), αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποίησε εξελιγμένα συστήματα δεδομένων για να 

προσδιορίσει το δυναμικό των κενών χώρων και να επεξεργαστεί   στρατηγικές επαναχρησιμοποίησης. Ο στόχος αυτού του 

προγράμματος ήταν να συνδυάσει το δυναμικό των αστικών περιοχών με την οικονομική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, επιδίωξε να 

ελέγξει την αστική δι΄χυση, να επαναχρησιμοποιήσει την κενή γη, και να διατηρήσει την αστική πυκνότητα με σκοπό να προσφέρει 

την οικονομική βάση για δημόσιες συγκοινωνίες. Επίσης, χρησιμοποίησε τα ανοιχτά  δεδομένα για την παρατήρηση της γης με 

σκοπό να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπλαση των brownfields. Στη συνέχεια, δημιούργησε τυποποιημένες λειτουργικές πληροφορίες 

απ’ τις υπηρεσίες πληροφοριών του URBIS για την ενίσχυση της ανακύκλωσης σε βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.  

Το πρόγραμμα INTERREG IV B SEEDS συνδύασε την ακαδημαϊκή έρευνα με πειραματισμό σε επίπεδο πόλης: δούλεψε πολύ πάνω 

στα προηγούμενα προγράμματα για να εφαρμόσει πιλοτικές πολιτικές για την εφήμερη χρήση στις συνεργαζόμενες πόλεις (βλ. 

παρακάτω πίνακα). 

 

http://www.openlabebbinge.nl/
http://www.ict-urbis.eu/


33 
 

 

SEEDS- INTERREG IV B (2012-2015)  

Το πρόγραμμα SEEDS προώθησε την επαναχρησιμοποίηση των κενών χώρων, εστιάζοντας στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 

για τη χωροταξική πολιτική, τονώνοντας την ανάπλαση και τη βιωσιμότητα σε καθεμιά από τις πιλοτικές περιπτώσεις των εταίρων. 

Προχώρησε στη διενέργεια έρευνας και ανάλυσης ταυτόχρονα με τον επιτόπιο πειραματισμό, αναπτύσσοντας δεξιότητες και 

ευκαιρίες  για αυτούς που βρίσκονται μακριά από τις αγορές εργασίας, επηρεάζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι 

φορείς και οι πολίτες βρίσκονταν στην καρδιά της ανάπτυξης αυτών των εργαλείων  και στρατηγικών. Το πρόγραμμα επιδίωξε να 

δημιουργήσει την απαραίτητη στις υποβαθμισμένες περιοχές οικονομική δυναμική, αλλάζοντας τη χρήση της γης. Επίσης, συνέταξε 

ένα «Καταστατικό για επαναχρησιμοποίηση», υποστηρίζοντας την εφήμερη χρήση κενών χώρων και κτιρίων μέσα από 10 δράσεις: 

ενεργοποίηση, αύξηση, πειραματισμός, δημιουργία, μάθηση, ωρίμανση, αξία, υποστήριξη, εξασφάλιση και αναγνώριση.  

 

Τέλος, το δίκτυο URBACT TUTUR έχει εξελίξει την σκέψη πάνω στις δυνατότητες προώθησης της εφήμερης χρήσης στην αστική 
ανάπλαση (βλ. παρακάτω πίνακα).  
 
Ο στόχος του προγράμματος TUTUR ήταν να εισάγει τις εφήμερες χρήσεις στην ανάπλαση των πόλεων. Η προσέγγισή του ήταν να 
βρει καινούρια εργαλεία πιο αποτελεσματικά που να ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες. Χρησιμοποίησε την εφήμερη χρήση 
σαν πηγή ζωής για τις γειτονιές, έτσι ώστε να προωθήσει μια βιώσιμη αστική ανάπλαση που θα προέρχεται από τη δημόσια 
διοίκηση και τους πολίτες. Το πρόγραμμα μετέφερε την πρακτική του γραφείου ZwischenZeitZentrale, που συνδέει αυτούς που 
προσφέρουν κενούς χώρους με εκείνους που τους έχουν ανάγκη , από τη Βρέμη στη Ρώμη (ΙΤ) και στην Άλμπα Ιούλια (RO). Το 
πρόγραμμα είχε σαν στόχο να φέρει σε επαφή τους φορείς, ανθρώπους που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση και την οικονομική 
ανάπτυξη και ιδιοκτήτες γης καθώς και πολιτιστικές οργανώσεις, για να αναπτύξει νέες  χρήσεις με βάση τις υπάρχουσες υποδομές 
και πόρους. Οι αρχιτέκτονες (καθώς και οι αρχιτέκτονες τοπίων και οι σχεδιαστές) παίζουν επίσης ένα κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη  
μοντέλων για ενδιάμεση χρήση καθώς και στη σύσταση προσωρινών χωροταξικών δυνατοτήτων. Το βασικό θέμα του 
προγράμματος  ήταν η ανταπόκριση στις ανάγκες της νεανικής εργασίας, με συνεργασία και ξεκινήματα νέων δραστηριοτήτων 
καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες 
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III. Η ΕΦΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΣΑΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
 

Η ΔΥΝΑΜΗ  ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 
Η εφήμερη χρήση μπορεί κάποιες φορές να αποτελέσει τη βάση για πειραματισμούς που λαμβάνουν χώρα στους κενούς χώρους 
χωρίς αρχική συμφωνία ή άδεια. Τέτοιοι πειραματισμοί είναι μία δοκιμή για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένας χώρος, τι θα 
ήταν ρεαλιστικό και εφικτό καθώς και τι θα εκτιμούσαν οι πολίτες. Αυτές οι διαδικασίες είναι συχνά συνεργατικές και συμμετοχικές 
και προτείνουν συμπληρωματικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις. Αυτές έχουν το δυναμικό να στηρίξουν τη διοίκηση προσφέροντας 
υπηρεσίες που δεν προσφέρονται κανονικά από τις δημοτικές αρχές, γιατί συνεργάζονται στενά με τους πολίτες, είναι 
προσανατολισμένες προς τους πολίτες, παίρνουν ρίσκα και κάνουν δοκιμές και λάθη όσον αφορά τα πιθανά αποτελέσματα της 
εφήμερης χρήσης της γης και των κτιρίων. Κάποιοι δήμοι έχουν μάθει να ενσωματώνουν τις προσθήκες αυτών των «εκτός 
πλαισίου» μέσα στο διοικητικό τους μοντέλο. Μια τέτοια περίπτωση ήταν το Park Fiction στο Αμβούργο όπου ένα πείραμα έλαβε 
χώρα σε ένα μέρος που είχε αρχικά προβλεφθεί για κατασκευή ακινήτου και στην πορεία ενσωματώθηκε στο σχέδιο ανάπτυξης της 
γειτονιάς (βλ. παρακάτω πίνακα). 
 
Park Fiction, Αμβούργο (DE)- Προσωρινή χρήση και πειραματισμός από τη βάση προς τα πάνω που συμβάλλει στην 
διοίκηση της πόλης. 
 
Ενώ είχε ξεκινήσει ένα νέο σχέδιο για κατασκευή σπιτιών και γραφείων στην πλατεία St Pauli του Αμβούργου στη Γερμανία, η 
οργάνωση Hafenrandverein (Harbour Edge Association), ξεκίνησε ένα πείραμα για την μετατροπή της περιοχής σε πάρκο: Το’Park 
Fiction’. Μέσα από συλλογικές και συμμετοχικές διαδικασίες, έφτιαξε το σχέδιο για ένα δημόσιο πάρκο και ξεκίνησε να οργανώνει 
δραστηριότητες, μια σειρά δημόσιων εκδηλώσεων, που περιλαμβάναν ομιλίες, εκθέσεις ,υπαίθριες προβολές και συναυλίες. Το 
όραμα αυτού του σχεδίου, ήταν να δράσει και να εφαρμόσει αλλαγές αντί να οργανώσει διαμαρτυρία για ένα δημόσιο χώρο: με 
αυτόν τον επιτόπιο πειραματισμό, οι πολίτες μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το πάρκο και να το βελτιώσουν ανάλογα με τις 
ανάγκες τους. 
Το σχέδιο, που χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το πρόγραμμα «η τέχνη στο δημόσιο χώρο» του πολιτιστικού τμήματος της πόλης, 
ανέπτυξε την ιδέα μιας «συλλογικής παραγωγής επιθυμιών». Ανέπτυξε μεθόδους και τεχνικές για να κάνει τις διαδικασίες 
προσβάσιμες, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια. Οργάνωσε μια δυνατή επικοινωνιακή εκστρατεία διαφάνειας, αποτρέποντας 

http://park-fiction.net/
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τη δημοτική αρχή από το να απορρίψει τις προτάσεις τους. Συγχρόνως, συνεχείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις λάμβαναν χώρα 
ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τους τοπικούς αξιωματούχους. Ένα από τα αποτελέσματα ήταν ένα μέλος του κινήματος να γίνει 
μέλος της τοπικής διοίκησης υπεύθυνος για την συνεργασία με τους κατοίκους της πόλης. Το πάρκο εγκαινιάστηκε το 2005. 

 
To Park Fiction,από τον πειραματισμό στην μονιμότητα©trover.com & park-fiction.net  
 
 
Η εφήμερη χρήση μπορεί να συνεισφέρει επίσης στην αποκατάσταση κτιρίων και χώρων και στην ανακαίνιση και ανάπλαση των 
προβληματικών περιοχών. Νέα αστικά σχέδια μπορούν να αναδυθούν καθιστώντας την εφήμερη χρήση έναν νέο τρόπο διαχείρισης 
κενών κτιρίων και χώρων. Κάποιες κυβερνήσεις αναγνωρίζουν το ρόλο που μπορεί να έχει η εφήμερη χρήση στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. Το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Δανίας για παράδειγμα, δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο για να προσδιορίσει το 
δυναμικό κάθε περιοχής μέσω εφήμερων χρήσεων, αναφέροντας ένα χώρο που βρισκόταν στην αρχή της διαδικασίας 
μεταμόρφωσής του. Μέσω δημιουργικής συζήτησης και συλλογικής προβολής σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί μια 
περιοχή να εξελιχθεί μελλοντικά, η μεθοδολογία προσφέρει σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές πόλεων, , συμβούλους, στελέχη του δημου, 
πολιτικούς και εργολάβους έναν καταλύτη για την ανάπτυξη της περιοχής γύρω από μια εφήμερη χρήση. Αυτός ο οραματισμός του 
αστικού χώρου, αφορά τους πολίτες, τους μελλοντικούς κατοίκους και τους μελλοντικούς χρήστες έτσι ώστε να δημιουργηθεί η 
δυναμική μεταξύ των μεθόδων του παραδοσιακού πολεοδομικού σχεδιασμού και της χρήσης των χώρων. 
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1. Η προσαρμογή των δήμων στην εφήμερη χρήση 
 
Ο δήμος του Άμστερνταμ προσπαθούσε να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες κενών χώρων, κατοικιών και σπιτιών να τα αξιοποιήσουν με  
εναλλακτικές χρήσεις, δημιουργικές προσπάθειες, νέες επιχειρήσεις και «εκκολαπτήρια». Όμως, ο δήμος παρατήρησε ότι 
απαιτούνταν η εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών καθώς και ΜΚΟ για την προσαρμογή στις τοπικές ανάγκες και επιπλέον ότι όλοι αυτοί 
δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα. Εξάλλου, δεν υπήρχε συνέχεια των σχεδίων από τη διοίκηση, τα ενδιαφερόμενα μέρη έπρεπε να 
παρουσιάζουν την υπόθεσή τους πάλι από την αρχή. Σαν αποτέλεσμα, η διοίκηση όρισε το 2000 μια θέση πλήρους απασχόλησης 
για ένα δημόσιο υπάλληλο με αποκλειστικό αντικείμενο την ανάπλαση των κενών χώρων, υπεύθυνο μεταξύ άλλων να συνεργάζεται 
και να μιλάει ξεχωριστά με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Polyak and Oravecz 2015). 
Πράγματι, η εφήμερη χρήση κενών χώρων απαιτεί νέες μορφές συνεργασίας ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση, τους ιδιοκτήτες και 
τους πολίτες. Μπορεί να ενισχυθεί από τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ ιδιοκτητών και χρηστών, από τη δημιουργία ενός 
δικτύου, τον προσδιορισμό των διαθέσιμων πόρων και τη συλλογή δεδομένων. 
Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη για στοιχειώδες νομικό πλαίσιο, γρήγορη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τοπική ευαισθητοποίηση και 
συνεχή αφομοίωση των διοικητικών μοντέλων (Elisei 2015). 
Η δημιουργία μιας καινούριας υποδομής και ενός οικοσυστήματος για εφήμερη χρήση είναι ένας από τους κύριους λόγους να το 
υποστηρίξουμε. Παράλληλα, είναι μια ευκαιρία για δημιουργία καινούριων διοικητικών μοντέλων . 
  

2. Η επιρροή της εφήμερης χρήσης στους δήμους 
 
Οι περιπτώσεις που παρουσιάσαμε σ’ αυτήν την μελέτη κατέδειξαν τον τρόπο που οι δήμοι έχουν προσαρμοστεί όσον αφορά το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών τους, έτσι ώστε να αναπτύξουν εφήμερες δραστηριότητες. Έχουν γίνει πιο συνεργάσιμοι, 
συμμετοχικοί και ελαστικοί. Ακόμα, έχουν μάθει να ακούνε και να αντιδρούν στα κινήματα βάσης και να ανοίγουν τη διοίκηση της πόλης 
σε ανθρώπους έξω απ’ τον κατεστημένο κύκλο. 
Η εφήμερη χρήση μπορεί πράγματι να προκαλέσει αλλαγές μέσα στη διοίκηση των πόλεων: οι δήμοι δεν πρέπει απλά να 
προσαρμοστούνε, αλλά αυτές οι αλλαγές μπορεί και να τους επηρεάσουν θετικά. Αυτό ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των 
πόλεων, όπως και στη διοικητική αναντιστοιχία που περιγράφεται στην αναφορά «Οι Πόλεις του Αύριο»:  «Τα διοικητικά όρια των 
πόλεων δεν αντικατοπτρίζουν πια την φυσική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική πραγματικότητα της αστικής 
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ανάπτυξης και χρειάζονται νέες μορφές ευέλικτης διοίκησης» (Eυρωπαϊκή Επιτροπή 2011, σελ 8). Η ίδια αναφορά κάλεσε για νέες 
εξελίξεις στη διοίκηση των πόλεων και συγκεκριμένα την ανάγκη για: 

 

 Αντιμετώπιση των προκλήσεων με έναν ολοκληρωμένο, ολιστικό τρόπο 

 Συνδυασμό των προσεγγίσεων που αναφέρονται στον άνθρωπο και αυτών που αναφέρονται στους χώρους  

 Συνδυασμό επίσημων κυβερνητικών δομών και δομών ελαστικής, ανεπίσημης διοίκησης  

 Ανάπτυξη διοικητικών συστημάτων ικανών να συνδυάζουν διαφορετικούς οραματισμούς, συμβιβάζοντας 
αντικρουόμενους στόχους αλλά και διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης. 

 Συνεργασία για την εξασφάλιση χωροταξικής ανάπτυξης με συνοχή και μιας επαρκούς χρήσης των πόρων. 

 Εισαγωγή νέων τρόπων διοίκησης βασισμένων στην ενδυνάμωση των πολιτών, συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων 
και καινοτόμο χρήση του κοινωνικού κεφαλαίου 
 
Η κοινωνική καινοτομία προσφέρει μεγαλύτερο χώρο για συμμετοχή στα κοινά, δημιουργικότητα  και κοινωνική συνοχή 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011).  
 
Η εφήμερη χρήση πράγματι παίζει ένα κρίσιμο ρόλο στις πόλεις, καθώς μπορεί να εισάγει καινοτομίες και να 
προσαρμόσει ανάγκες και δυνατότητες στους διαθέσιμους πόρους (Patti και Polyak 2015b). Ενθαρρύνει την ανάπτυξη 
δικτύων και τη δυναμική της συν-δημιουργίας. Επίσης, δίνει νέους ρόλους στους εμπλεκόμενους φορείς. Οι δημόσιοι 
υπάλληλοι γίνονται συντονιστές και μεσολαβητές. Οι ιδιοκτήτες γης ή κτιρίων και οι χρήστες αυτών των περιοχών 
προσφέρουν υπηρεσίες και λύσεις στα κοινά προβλήματα (π.χ. εξασφαλίζοντας την διατήρηση της εφήμερης χρήσης ή 
διατηρώντας τη χρήση του χώρου σε προσιτή τιμή). 
 
Η εφήμερη χρήση είναι ένα εργαλείο που προτείνει νέο πλαίσιο για αλληλεπίδραση με τα εμπλεκόμενα μέρη. Φέρνει 
κοντά πολλούς διαφορετικούς φορείς. Προσφέρει πληροφορίες στις διοικήσεις σχετικά με τις ανάγκες της γειτονιάς και τη 
δυνατότητα κάλυψης των αναγκών. Τέλος, μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της διοίκησης καθώς συμμετέχουν 
περισσότερες δυνάμεις της τοπικής κοινωνίας (Patti και Polyak 2015c ). 
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 Ι. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 

Κύρια χαρακτηριστικά της πόλης 

Η  Αθήνα είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο, με καταγεγραμμένη ιστορία που χρονολογείται από το 1400 π.Χ. 

Πρωτεύουσα, και μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, και νοτιότερη πρωτεύουσα της ηπειρωτικής Ευρώπης, η Αθήνα βρίσκεται στο 

νότιο τμήμα της περιοχής της Αττικής. Η Ευρύτερη Αστική Ζώνη (ΕΑΖ) της Αθήνας είναι, σύμφωνα με την EUROSTAT, η 7η πιο 

πολυπληθής στην ΕΕ, με σχεδόν τον μισό πληθυσμό των Ελλήνων να ζουν εκεί (περισσότεροι από 4 εκατομμύρια), και μία από 

τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ευρώπης (1540 κάτοικοι/τετραγωνικό χλμ). Ο δήμος των Αθηναίων, με περίπου 750.000 

κατοίκους, και έκταση 39 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι μία από τις περισσότερο δομημένες περιοχές της Ευρώπης, που 

περιλαμβάνεται στις δέκα πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ηπείρου μας (με πληθυσμιακή πυκνότητα σχεδόν 20000 άνθρωποι 

ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο). 

Η Αθήνα είναι ένας κεντρικός μεταφορικός κόμβος για την εναέρια κυκλοφορία, τον σιδηρόδρομο, τους δρόμους και τα καράβια. 

Ο δήμος Αθηναίων έχει αποβιομηχανοποιηθεί όπως οι περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις, και οι υπηρεσίες (κρατικές υπηρεσίες, 

τράπεζες, τουρισμός, λιανική πώληση, εκπαίδευση κλπ) είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα. Πρόκειται για μια πόλη με πολυάριθμα 

άριστα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης, ένα μείζον κέντρο αρχαιολογικής έρευνας, ένα παγκοσμίου φήμης τουριστικό κέντρο 

διεθνούς σημασίας εξιτίας του πλούτου του πολιτισμού του, που περιλαμβάνει: αρχαία μνημεία, μουσεία παγκοσμίου επιπέδου, 

μεγάλους σύγχρονους εκθεσιακούς χώρους, γκαλερί τέχνης κσι πολυάριθμές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 2010 είναι ευρείες και οξύνονται μέρα με τη μέρα. Με τον δείκτη μέσης 

ανεργίας να κυμαίνεται στο 25% το 2015 (ο υψηλότερος στην ΕΕ) και την πτώση του μέσου ακαθάριστου εισοδήματος στην Ελλάδα 

κατά περισσότερο από 30% από το 2009, υπάρχει ένας αυξανόμεος  αριθμός πτωχών και άστεγων στους δρόμους. 
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Εκτιμάται ότι πάνω από 1,1 εκατομμύριο μετανάστες ζουν στην Ελλάδα, και οι μισοί από αυτούς ζουν στην μητροπολιτική περιοχή 

των Αθηνών. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Συρία έφεραν χιλιάδες Σύριων προσφύγων στην Αθήνα. 

Κύρια χαρακτηριστικά των όρων της πρακτικής της εφήμερης χρήσης 

Το 5,5% της επιφάνειας του κέντρου της πόλης αφορά κενά οικόπεδα. Υπάρχουν μόνο πολύ λίγα βιομηχανικά συμπλέγματα που 

δεν χρησιμοποιούνται. Όμως, από το 2008, η οικονομική κρίση έπληξε βαθιά την πόλη, και περισσότερο όλων το κέντρο της. 383 

κτίρια καταγράφηκαν ως εγκαταλελειμμένα (μερικώς ή στην ολότητά τους) σε μία έρευνα του 2011 σχετικά με τα εγκαταλελειμμένα 

κτίρια στο δήμο Αθηναίων. Σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, το 2013, 16 κτίρια (σχεδόν όλα από τα οποία ανήκουν στον 

δημόσιο τομέα) τελούν υπό κατάληψη. Τα περισσότερα από τα εγκαταλελειμμένα ή υπό κατάληψη κτίρια αφορούν τις περιοχές 

του Ψυρρή, το Μεταξουργείο, τον Κεραμικό και την Πλατεία Βάθη. Ορισμένα από τα εγκαταλελειμμένα κτίρια χρησιμοποιούνται 

σαν καταφύγια για τους άστεγους – αυτά εκτιμούνται στα 1.700 στο δήμο Αθηναίων. Οι τελευταίες εξελίξεις στην Συρία έφεραν 

χιλιάδες Σύριους πρόσφυγες στην Αθήνα. 

Η οικονομική κρίση και η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού  οδηγούν σε φαινόμενα αστικής παρακμής. Η νεότερη γενιά, που 

επωφελείτο από τις θετικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με τις σκληρές συνέπειες της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, με μια κατακόρυφη  πτώση του επιπέδου διαβίωσης, και με έντονα περιορισμένες 

επαγγελματικές ευκαιρίες. 

Αυτά τα γεγονότα διαμορφώνουν μία συγκεκριμένη δυναμική στην πόλη. Κατά την διάρκεια της σύγχρονης κοινωνικής και 

οικονομικής κρίσης, δημιουργούνται συνθήκες που φέρνουν στο προσκήνιο καινούριους τρόπους θεώρησης του ρόλου του πολίτη,  

κατά πολύ απομακρυσμένους από τον επαγγελματικό οπορτουνισμό και τα επίπεδα ευημερίας της προηγούμενης δεκαετίας. 

Κοινότητες απλών ανθρώπων, πολιτικοί στοχαστές, αρχιτέκτονες, πολίτες και καλλιτέχνες που ένιωθαν την ανάγκη να χαράξουν 

έναν καινούριο τρόπο αντιμετώπισης της παρακμής του αστικού περιβάλλοντος ήταν οι πρώτοι εμπνευστές. Σταδιακά, ο δήμος 

Αθηναίων άρχισε να συμμετέχει στην διευκόλυνση ορισμένων σχεδίων. Προσπαθεί να ξεκλειδώσει κενά κτίρια και να ξεκινήσει 
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σχέδια εφήμερης χρήσης, για να υποστηρίξει τις κοινωνικές πρωτοβουλίες με προσβάσιμους χώρους συνάντησης και οργάνωσης 

των δραστηριοτήτων τους. 

 

Σε ό,τι αφορά τα κενά οικόπεδα, αναπτύσσονται παρόμοιες προσεγγίσεις εφήμερης χρήσης. Για παράδειγμα, υπό το πλαίσιο του 

προγράμματος URBACT - Δίκτυο Βιώσιμης Τροφής σε Αστικές Κοινότητες, η χρήση κενών οικοπέδων εντός σχολείων για την 

καλλιέργεια λαχανικών επεκτείνεται διαμέσου του Συμβουλίου Διατροφικής Πολιτικής  που έχει ξεκινήσει στον Δήμο Αθηναίων. 

Πολλές από αυτές τις καινοτόμες ιδέες έχουν συμπεριληφθεί στο  Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ) για το 

κέντρο της Αθήνας ν ( υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην βάση μιας ευρύτερης συμβουλευτικής διαδικασίας) 

που οδήγησε στην στρατηγική OXE για την περίοδο 2014-2020 και περιλαμβάνει μέτρα σχετιζόμενα με την εφήμερη χρήση. 

Η εφήμερη χρήση ως εργαλείο για την αναζωογόνηση των συνοικιών 

Παρά τον μεγάλο αριθμό κενών χώρων στην Αθήνα, η εφήμερη χρήση είναι μια πρακτική υπό ανάπτυξη. Παράλληλα, η κρίση του 

2008 επιτάχυνε το φαινόμενο της εγκατάλειψης αστικών χώρων και αύξησε την ζήτηση από οικονομικά αδύναμους παίκτες για 

πρόσβαση σε φτηνούς χώρους. Κατέστησε γνωστή την ευκαιρία για διαδικασίες εφήμερης χρήσης, αλλά είναι ακόμα νέα, και τόσο 

η δημόσια διοίκηση, όσο και η κοινωνία των πολιτών χρειάζεται να εξοικειωθούν με την ιδέα. 

Η κατάληψη του πάρκου Ναβαρίνου για παράδειγμα, συχνά συνδέεται με παράνομες  πρακτικές, που χαρακτηρίζουν την συνοικία 

των Εξαρχείων. Η συμμέτοχή του τοπικού πληθυσμού στην διαμαρτυρία ενάντια στην δημιουργία χώρου στάθμευσης σε ένα κενό 

οικόπεδο σε αυτήν περιοχή της Αθήνας οδήγησε στην δημιουργία χώρου πρασίνου με δέντρα, περιβόλι λαχανικών, παιδότοπο 

και χώρο για τοπικές συγκεντρώσεις, από τους ανθρώπους που ζουν στην γύρω περιοχή. Το γεγονός ότι το οικόπεδο αναφέρεται 

ως «Πάρκο Ναβαρίνου» αποτελεί παραδοχή ενός στην πράξη επιτεύγματος από τα κάτω (bottom up): Ένα πολύτιμο δημόσιο 

πάρκο έχει δημιουργηθεί και συντηρείται από τους κατοίκους της περιοχής. Παρότι δεν έχει επισήμως αναγνωριστεί το καθεστώς 
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του από την δημοτική διοίκηση έχει καταστεί εκ των πραγμάτων δημόσιος χώρος υπό  κατάληψη, διαθέσιμος για εφήμερη χρήση 

(Δείτε τον κάτωθι πίνακα). 

 

Πάρκο Ναυαρίνου, Εξάρχεια 

 
Πάρκο Ναυαρίνου ©Σενάρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

Το Πάρκο Ναβαρίνου ξεκίνησε ως μια προσωρινή παρέμβαση-διαμαρτυρία ενάντια στα σχέδια να 
κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης σε ένα κενό οικόπεδο ανάμεσα σε κτίρια στην συνοικία των Εξαρχείων. Οι 
γύρω κάτοικοι άρχισαν να φυτεύουν το οικόπεδο για να δείξουν την διαφωνία τους με εποικοδομητικό τρόπο, 
και υποστήριξαν ότι αυτό το κομμάτι της πόλης θα επωφελείτο ιδιαιτέρως από έναν χώρο πρασίνου. Χάρις στο 
κλίμα της Αθήνας, τα δέντρα μεγάλωσαν γρήγορα. Ένα τμήμα της έκτασης έχει μετατραπεί σε έναν κοινοτικό 
κήπο, όπου εθελοντές κηπουροί της γύρω περιοχής καλλιεργούν λαχανικά. Σε μία γωνία, κατασκευάστηκε ένας 
παιδότοπος με ανακτημένα υλικά. Ένα κοντέινερ χρησιμεύει ως χώρος φύλαξης για καρέκλες και τραπέζια, για 
τις συνοικιακές συναθροίσεις. Λόγω της αποφασιστικότητας του πληθυσμού και των θετικών συνεπειών της 
κατασκευής ενός δημόσιου χώρου πρασίνου, η κατάσταση στην Ναβαρίνου είναι μέχρι τώρα σταθερή. 

 

Η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας ανοίγει μια προοπτική εφήμερης χρήσης, τόσο ως πρακτική εξεύρεσης χώρων για τη 

διενέργεια εκδηλώσεων και εκθέσεων, όσο και ως αντικείμενο διερεύνησης για τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Αυτή η στόχευση 
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στην εφήμερη χρήση ως μια γενική καλλιτεχνική ιδέα προσφέρει την ευκαιρία για διερεύνηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 

δυνατότητες της εφήμερης χρήσης με χειροπιαστό τρόπο στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου λαμβάνει χώρα η Μπιενάλε. Τα 

«Ακατοίκητα Κτίρια» για παράδειγμα, έργο του Φάνη Καφαντάρη, ενός αρχιτέκτονα που συμμετέχει στην Μπιενάλε, αποτελείται 

από μια συλλογική διερεύνηση των κενών κτιρίων της συνοικίας, την δημιουργία ενός χάρτη που δείχνει το δυναμικό των κενών και 

μερικώς κενών κτιρίων, και την ανάπτυξη μιας άσκησης που διερευνά το είδος της εναλλακτικής οικονομίας που θα μπορούσε να 

αναπτυχθεί σε μακροχρόνια ακατοίκητα κτίρια. 

Η επιλογή της Μπιενάλε να εγκατασταθεί σε κενά κτίρια αποσκοπεί στο να στρέψει την προσοχή σε όλη την ιστορική κληρονομιά 

που ενσαρκώνεται σε αυτά τα ξεχασμένα κτίρια, στο να ανακαλύψει ξανά το τοπίο της γειτονιάς, να αποκαλύψει ανείπωτες ιστορίες, 

να αμφισβητήσει την λατρεία προς το «κτίριο φάντασμα» και την «πορνογραφία των ερειπίων», κλπ. 

Η διαδικασία της Μπιενάλε δεν αντιπροσωπεύει επίσημη πολιτική της διοίκησης της πόλης ακόμη, αλλά ασφαλώς συνεισφέρει 

στην εκλαΐκευση και διάδοση της πρακτικής της εφήμερης χρήσης (δείτε τον παρακάτω πίνακα) 
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Ντοκουμέντα 14 στο ξενοδοχείο Μπάγκειον 

 

Ντοκουμέντα 14 ©Σενάρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

Το τετραώροφο κτίριο του πάλαι ποτέ ξενοδοχείου Μπάγκειον, ένα άριστο δείγμα Αθηναϊκής αστικής αρχιτεκτονικής, 

χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η Μπιενάλε Αθηνών 2015-2017 χρησιμοποιεί το κενό κτίριο σαν χώρο παραστάσεων 

και εργασίας. 

Η επόμενη εκδοχή της Μπιενάλε Αθηνών θα ονομάζεται συμβολικά «Ομόνοια». Ξεκίνησε τις δραστηριότητές της τον Οκτώβριο του 

2015 και, σε αντιδιαστολή με το τυπικό μοντέλο μιας Μπιενάλε, θα διαρκέσει δύο χρόνια και θα κορυφωθεί τον Ιούνιο του 2017 με 

τα εγκαίνια της Ντοκουμέντα 14. Το ξενοδοχείο Μπάγκειον και πιθανώς άλλοι κενοί χώροι στην περιοχή θα χρησιμοποιηθούν 

προσωρινώς για να στεγάσουν εκθέσεις, εκδηλώσεις και εργαστήρια της Ντοκουμέντα. 

Η εμπειρία των Ιχνών Εμπορίου εν κατακλείδι δείχνει ένα αυθεντικό παράδειγμα εφήμερης χρήσης για την αναζωογόνηση 

συνοικών. Οι πρωτοβουλίες των Ιχνών Εμπορίου επικεντρώθηκαν στις πολλές εμπορικές στοές, χαρακτηριστικές των Αθηνών. Οι 
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περισσότερες από αυτές είναι κλειστές και ερημωμένες σήμερα, και είναι αντιπροσωπευτικές των ευκαιριών για εφήμερη χρήση. Η 

βασική ιδέα της πρωτοβουλίας είναι να βασιστεί στα «ίχνη» του παλαιού εμπορίου της πόλης (μικρά καταστήματα σε στοές), να 

εφαρμόσει πιλοτικά και να τεστάρει μια αναδυόμενη μορφή εμπορικής επιχείρησης, μια επακριβώς σχεδιασμένη επιχείρηση 

επικοινωνίας, με εγκατάσταση εμπορικών φωτιστικών πινακίδων για να φωταγωγούν την στοά, μια επιλογή ικανών επιχειρηματιών 

για να εγκατασταθούν στα καταστήματα, την διοργάνωση ενός προγράμματος δημοσίων εκδηλώσεων και εργαστηρίων για τους 8 

μήνες λειτουργίας της, την εκτεταμένη χρήση κοινωνικών δικτύων, την έκδοση ενός αναδρομικού τόμου κλπ. 

Δύο εκδοχές των Ιχνών Εμπορίου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Η επιτυχία τους οδηγεί τους διοργανωτές τους στο να 

προγραμματίσουν μια τρίτη εκδοχή, σε συνεργασία με την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Η Υπηρεσία θα 

βοηθήσει τα Ίχνη Εμπορίου να λειτουργήσουν τόσο ως κοιτίδα ανάδυσης νέων επιχειρήσεων, όσο και ως διαδικασία 

αναζωογόνησης εγκαταλελειμμένων δημόσιων εμπορικών χώρων στην Αθήνα. 
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Ίχνη Εμπορίου 

 

Ίχνη Εμπορίου  ©Ίχνη Εμπορίου 

H Στοά Εμπόρων είναι ένα κενό εμπορικό πέρασμα στο κέντρο της πόλης. Η πρωτοβουλία Ίχνη Εμπορίου είναι ένα συμμετοχικό 

σχέδιο που στοχεύει στην αναβίωση της εγκαταλελειμμένης στοάς και των κενών καταστημάτων της, μέσω συνεργειών μεταξύ 

μορφών δημιουργικής οικονομίας, τοπικής διακυβέρνησης, και δημοσίων οργανισμών. Η ομάδα Ίχνη Εμπορίου, υποστηριζόμενη 

από την Εταιρία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και την πλατφόρμα synAthina, δημοσίευσε ανοιχτό κάλεσμα σε 

νέους επιχειρηματίες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της δραστηριότητας σε ένα από τα καταστήματα της στοάς. Έλαβαν πάνω 

από 300 αιτήσεις, από τις οποίες επέλεξαν 12 επιχειρηματίες, δύο φορές.  Μεταξύ αυτών ένα εργαστήρι καινοτομίας (Fab Lab), ένας 

σχεδιαστής καπέλων, ένας εκδότης περιοδικού (fanzine), ένα ανθοπωλείο κλπ. και διοργάνωσαν εργαστήρια και ομιλίες με τους 

κατοίκους της περιοχής. Τα Ίχνη Εμπορίου ως εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία, και προσέλκυσε πολλούς επισκέπτες. Μετά από την 

περίοδο πειραματισμού, 2 από τους συμμετέχοντες άνοιξαν μόνιμα καταστήματα για να αναπτύξουν τις εμπορικές τους 

δραστηριότητες σε άλλες περιοχές της Αθήνας. 
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Η εφήμερη χρήση ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής 

Η Αθήνα έχει υποστεί έντονες αναταραχές τα τελευταία χρόνια, και αυτό οδήγησε στην αύξηση της συμμετοχικότητας των πολιτών 

στις γειτονιές και στις δραστηριότητες σε όλη την πόλη. Από δραστηριότητες για τη χρήση του δημόσιου χώρου, μέχρι προσωρινές 

λύσεις για τους άστεγους και τους ανέργους, ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών αναδύθηκε σε αρκετά διαφορετικά αστικά πεδία. Αυτή 

η δυναμική των απλών πολιτών που αντιδρούσαν στην οικονομική και κοινωνική κρίση ενθάρρυναν την Αμαλία Ζέππου, τότε 

κοινωνική ακτιβίστρια και δημιουργό ντοκιμαντέρ, και τώρα αντιδήμαρχο, να προτείνει στο Δήμο το σχέδιο δημιουργίας πλατφόρμας 

ενθάρρυνσης και διευκόλυνσης αυτής της θετικής κοινωνικής δυναμικής. Ο δήμος, που τελούσε υπό έντονη οικονομική δυσχέρεια, 

θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτές τις δυναμικές ώστε να αυξήσει την συλλογική συνοχή του κοινωνικού ιστού, αλλά δεν είχε 

τρόπο να συνδεθεί και να συνδιαλλαγεί με αυτές τις κοινότητες πολιτών. Ο Δήμαρχος ενέκρινε το σχέδιο, και τον Ιούλιο του 2013, 

δημιουργήθηκε η πλατφόρμα synAthina. Μια πρώτη εκδοχή του ιστότοπου λειτούργησε ως χάρτης και ημερολόγιο, δείχνοντας απλά 

τις πολλές πρωτοβουλίες που ξεπετάγονταν σε όλη την Αθήνα. Η επιτυχία της πλατφόρμας ενθάρρυνε την ομάδα του synAthina να 

διαγωνιστεί στο Bloomberg Mayors Challenge. Μετά από μια περίοδο εντατικών βελτιώσεων του synAthina, η Αθήνα κέρδισε το 

πρώτο βραβείο του ενός εκατομμυρίου Ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2014, ώστε να αναπτύξει την πλατφόρμα σε μια περίοδο 3 ετών. 

Σήμερα, περισσότερες από 2000 πρωτοβουλίες χαρτογραφούνται στον ιστότοπο του synAthina. Περισσότερες από 200 ομάδες – 

είτε πρόκειται για έναν μικρό αριθμό ανθρώπων, μια κολεκτίβα, μια δομημένη ΜΚΟ κλπ. – είναι εγγεγραμμένες στην πλατφόρμα ως 

αναγνωρισμένοι συντελεστές αυτών των πρωτοβουλιών (δείτε τον κάτωθι πίνακα). 
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Διαδικτυακή πλατφόρμα SynAthina 

 

Synathina ©synAthina 

Το δίκτυο synAthina έχει οργανωθεί μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι δράσεις των επόμενων ημερών είναι άμεσα 

προσβάσιμες σε έναν χάρτη της πόλης. Οι ομάδες που τις διοργανώνουν έχουν καθεμιά τους μια σελίδα παρουσίασης με το πλήρες 

ημερολόγιο των δραστηριοτήτων τους. Όταν καινούριες ομάδες αιτούνται να μπουν στην πλατφόρμα, η ομάδα του synAthina τους 

συναντά και εξετάζει το κατά πόσο οι δραστηριότητές τους ευθυγραμμίζονται με την βασική ιδέα της πλατφόρμας. Αν γίνουν 

αποδεκτές, είναι ελεύθερες να διαχειριστούν την σελίδα τους και να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους. Ο διαχειριστής 

δικτύου του synAthina, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας απασχολούνται πλήρως με την κινητοποίηση της κοινότητας, με την 
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κοινοποίηση νέων, με την προώθηση δράσεων και ανοιχτών καλεσμάτων στο ιστολόγιο της πλατφόρμας. Μια σελίδα  Facebook 

είναι αφιερωμένη στις δράσεις της κοινότητας του synAthina. Ο λογαριασμός Twitter προσανατολίζεται στα διεθνή σχέδια, ο 

λογαριασμός LinkedIn στην δημοσιοποίηση καλεσμάτων, και ο λογαριασμός Instagram στην δημοσιοποίηση φωτογραφιών. Μια 

ραδιοφωνική εκπομπή (που επιμελούνταν αποκλειστικά οι ομάδες και οι ΜΚΟ) στο δημοτικό ραδιόφωνο ήταν αφιερωμένη στις 

δράσεις της πόλης.  

 

Παράλληλα με την ανάπτυξη της διαδικτυακής πλατφόρμας synAthina, το φθινόπωρο του 2013 άνοιξε και η Στέγη του synAthina. Η 

ιδέα μιας «στέγης» ήρθε στην επιφάνεια ως ένας χώρος για τις δραστηριότητες της πλατφόρμας στην καρδιά της Αθήνας. Η ομάδα 

του synAthina πρότεινε να ανακαινίσει το παλιό Περίπτερο της πόλης που είχε χτιστεί για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπροστά από 

την Κεντρική Αγορά της Βαρβακείου, που είχε εγκαταλειφθεί. Ο δήμος έδωσε την συγκατάθεσή του για εφήμερη χρήση αυτού του 

δημόσιου χώρου. Από τότε, το Περίπτερο έχει καθαριστεί και ανακαινιστεί για να χρησιμοποιείται ως κοινοτικός χώρος 

συνάθροισης. Ο χώρος αποτελείται μόνο από δύο αίθουσες, αλλά είναι από πολλές απόψεις ένα σημαντικό πείραμα για το 

synAthina: Είναι μια εφήμερη χρήση ενός δημόσιου χώρου που αυτοδιοικείται από την κοινότητα: εγκαινίασε μια κυκλικά 

εναλλασσόμενη χρήση στην Αθήνα από ομάδες του synAthina για να διοργανώνουν τις δραστηριότητές τους. Είναι ένας δημόσιος 

χώρος που είναι προσβάσιμος πέραν του ωραρίου της διοίκησης με μια απλή κράτηση online στην πλατφόρμα του synAthina, 

χωρίς να χρειάζεται εκ των προτέρων κατάθεση αίτησης (δείτε τον κάτωθι πίνακα). 
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Περίπτερο SynAthina 

  

SynAthina Kiosk ©Σενάρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

Το εγκαταλελειμμένο δημοτικό περίπτερο μπροστά στην Κεντρική Αγορά Τροφίμων Αθηνών έχει μεταμορφωθεί σε στέγη του 

synAthina, στεγάζοντας το δίκτυο κοινωνικής καινοτομίας σε αυτήν τη συμβολική και κεντρική τοποθεσία της πόλης. Η μεταμόρφωση 

προτάθηκε από το δίκτυο αρχιτεκτονικής Imagine the City και υλοποιήθηκε από μια καινοτόμα συνέργεια μεταξύ ιδιωτικού τομέα, 

δημοτικών υπηρεσιών, και ανεξάρτητων αρχιτεκτόνων. Το Περίπτερο είναι μικρό και προσφέρει μόνο σχετικώς μικρούς χώρους, 

αλλά η κεντρική τοποθεσία του στην πόλη, και ο διαθέσιμος περιβάλλοντας χώρος της πλατείας το καθιστά ένα ενδιαφέρον μέρος 

συνάθροισης και διοργάνωσης δράσεων. Ενώ οι περισσότεροι δημόσιοι χώροι έχουν σταθερές ώρες λειτουργίας και απαιτείται 

έγγραφη αίτηση για τη χρησιμοποίησή τους, η Στέγη είναι ο πρώτος δημοτικός χώρος που διοικείται από τους χρήστες του: 

πρωτοβουλίες και ΜΚΟ που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Περίπτερο για τις δραστηριότητές τους, απλά χρειάζεται να τον 

κλείσουν διαδικτυακά εκ των προτέρων, να παραλάβουν τα κλειδιά στο πλησίον Δημοτικό Γραφείο και να τα επιστρέψουν αφού 

καθαρίσουν τον χώρο. Η θετική εμπειρία της Στέγης, και η αυξανόμενη δραστηριότητα των πρωτοβουλιών του synAthina 
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σηματοδοτούν ακόμα περισσότερο την σημασία της αντιμετώπισης νομικών διαδικασιών, διοικητικών ζητημάτων, και αναγκών 

υποδομής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση των κενών κτιρίων της Αθήνας. Η ζήτηση για διαθέσιμους χώρους προς 

διοργάνωση δράσεων έχει αρχίσει να έρχεται στην επιφάνεια και σίγουρα θα προκύψει ως ζήτημα. Το synAthina αναπτύσσει μια 

δεύτερη εκδοχή της διαδικτυακής πλατφόρμας και σκέφτεται να συμπεριλάβει με κάποιον τρόπο μια υπηρεσία προσανατολισμένη 

στην διευκόλυνση της εφήμερης χρήσης. 

Η δράση Ακάλυπτος 2.0 αναφερόταν στην πλατφόρμα synAthina ως υπόδειγμα πρωτοβουλίας προσανατολισμένης στην 

δημιουργία χώρων. Το Ακάλυπτος 2.0 είναι ένα κάλεσμα για ένα σχέδιο μεταξύ πολιτών που ζουν στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο: 

ιδιοκτήτες ακάλυπτων και εσωτερικών κήπων που επιθυμούσαν να τις συνδυάσουν και να οργανώσουν έναν συλλογικό χώρο (π.χ. 

έναν κοινό κήπο, μία σκιασμένη ταράτσα, ένα συνοικιακό μέρος συνάντησης κλπ.) μπορούσαν να αιτηθούν και να λάβουν 

οικονομική υποστήριξη και συμβουλές για να το πραγματοποιήσουν. Παρά την μη εφήμερή του χρήση, ο Ακάλυπτος 2.0 θα 

μπορούσε να αναφερθεί ως μια πολλά υποσχόμενη απόπειρα να ξεκλειδώσει χώρους στην Αθήνα για συλλογική χρήση, 

ακολουθώντας μια συμμετοχική διαδικασία (δείτε τον παρακάτω πίνακα). 
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Ακάλυπτος 2.0 

  

Ακάλυπτος 2.0 ©Σενάρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Η πρωτοβουλία «Ακάλυπτος 2.0» χρηματοδοτεί σχέδια για κενά οικόπεδα μεταξύ κτιρίων. Το κάλεσμα που άνοιξε για τους πολίτες στην πλατφόρμα synAthina πρότεινε 

σε ιδιοκτήτες μικρών ακάλυπτων, πίσω αυλών και κάθε είδους έκτασης γης μεταξύ των κτιρίων ενός οικοδομικού τετραγώνου να συναντηθούν και να συζητήσουν τι θα 

μπορούσαν να κάνουν αν συνδύαζαν αυτές τις διαφορετικές εκτάσεις γης. Αν συμφωνούσαν για παράδειγμα να γκρεμίσουν τον τοίχο που χωρίζει τις ξεχωριστές 

εκτάσεις γης ούτως ώστε να φτιάξουν έναν κοινοτικό κήπο, ένα μικρό εσωτερικό πάρκο ή μια συλλογική αυλή, μπορούσαν να προτείνουν την ιδέα τους στο κάλεσμα 

Ακάλυπτος 2.0 και να πάρουν επιδότηση, καθώς και μια φόρμα υποστήριξης από έναν αρχιτέκτονα για να την δημιουργήσουν. 
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Η εφήμερη χρήση ως εργαλείο για την εξέλιξη της διακυβέρνησης 

Δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για την εφήμερη χρήση. Τα σχέδια εφήμερης χρήσης αναπτύχθηκαν κατά 

περίπτωση. Ορισμένες φορές γίνονται ανεκτά και περιορίζονται στην παράνομη κατάληψη, όπως το Green Park. Σε αυτήν την 

περίπτωση, η Τοπική Διοίκηση κλείνει τα μάτια σε μια «θετική κατάληψη» ενός παλιού καφενείου απευθυνόμενη στους πρόσφυγες 

κατά μήκος του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στην περιοχή της Κυψέλης (δείτε τον κάτωθι πίνακα). 

Η ανάπτυξη νέων πολιτικών γύρω από την εφήμερη χρήση θα ενθάρρυνε την συνεργασία ανθρώπων διαφορετικών δογμάτων, θα 

υποστήριζε την αστική δημιουργικότητα, και θα παρακολουθούσε τις καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εκσυγχρονίσουν τους 

κανόνες του δημοσίου. 

 

Green Park 

  

Green Park ©Σενάρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 
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 Green Park ονομάζεται ένα παλιό καφενείο στα σύνορα του πάρκου του Πεδίου του Άρεως στην περιοχή της Κυψέλης. Το πάρκο είναι παραμελημένο, έχει μερικώς 

ανακαινιστεί, αλλά είναι ακόμη σε κακή κατάσταση. Το καφενείο Green Park είναι κλειστό. Η περιοχή της Κυψέλης και το πάρκο αντιπροσωπεύουν ένα σημείο-κλειδί 

για τα κύματα μεταναστών που περνούν στην Αθήνα. Το καφενείο είναι στην μέση του πάρκου, όπου μετανάστες που ταξιδεύουν βρίσκουν μέρος να κοιμηθούν και να 

επιβιώσουν, και κοντά στον σταθμό όπου ελπίζουν να πάρουν ένα τραίνο προς κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης. Το καλοκαίρι του 2015, μια ομάδα ακτιβιστών 

διέρρηξε το καφενείο Green Park  και προσπάθησε να ανοίξει ένα μέρος του για τους πρόσφυγες. Έκτοτε, το καφενείο είναι ένα κατειλημμένο κτίριο, όπου η ομάδα των 

ακτιβιστών διοργανώνει συναντήσεις, συζητήσεις και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις επικεντρωμένες στους πρόσφυγες. Ο χώρος είναι ιδιοκτησία τηςΠπεριφέρειας Αττικής, 

που μέχρι τώρα ανεχόταν την κατάληψη του Green Park. 

Ο Δήμος δημιούργησε μαζί με το synAthina έναν ειδικό μηχανισμό για την συλλογή του μεγάλου αριθμού δράσεων των πολιτών. Ο 

σκοπός είναι να αντιμετωπίσει κοινωνικά προβλήματα, που συνδέονται με την οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Αθήνα, μέσω 

καινοτόμων λύσεων. 

Το 2015, ο Δήμαρχος της Αθήνας εισήγαγε την θέση του Αντιπροέδρου για την Κοινωνία των Πολιτών και την Δημοτική 

Αποκέντρωση. Η νέα Αντιδήμαρχος Αμαλία Ζέππου είναι υπεύθυνη για το Γραφείο Κοινωνικής Καινοτομίας, και την εφαρμογή του 

προγράμματος synAthina. 

Το σχέδιο της αγοράς της Κυψέλης είναι ένα πολλά υποσχόμενο παράδειγμα αλλαγών στην διακυβέρνηση, και τον τρόπο 

διαχείρισης των χώρων προς εφήμερη χρήση. Η παλαιά αγορά τροφίμων είχε κλείσει, και τώρα εχει ανακαινιστεί μέσω ΕΣΠΑ. 

Κατόπιν παρέμβασης της Αντιδημάρχου, της ομάδας του synAthina και της πρωτοβουλίας «Ίχνη Εμπορίου», δημιουργήθηκε μια 

δημόσια συμβουλευτική διαδικασία με στόχο να επιτρέψει στους πολίτες να προτείνουν δημιουργικές πρωτοβουλίες για την εκ νέου 

αξιοποίηση της αγοράς της Κυψέλης. Τον Μάιο του 2015, κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης ημέρας, 20 καλλιτέχνες συντόνισαν την 

διαβούλευση, συγκεντρώνοντας ιδέες από τους πολίτες που ζουν στην περιοχή: στήθηκε μια έκθεση με καλά παραδείγματα από 

άλλες ευρωπαϊκές πόλεις ως προς την εναλλακτική χρήση των αγορών και χαρτογραφήθηκαν 470 ιδέες που συγκεντρώθηκαν σε 

έναν μεγάλο χάρτη της αγοράς που σχεδιάστηκε στο έδαφος. Τα αποτελέσματα που αντλήθηκαν είχαν πολλές αναφορές στο 

πρότυπο της Στέγης του synAthina. Για να χωρέσουν όλες οι ιδέες που συγκεντρώθηκαν στην αγορά, σχεδιάζεται ένα σύστημα 

κυκλικής, εναλλαγής προσωρινών χρήσεων που θα τεθεί σε λειτουργία. Για να διατηρηθεί η δυναμική των πολιτών, οι 
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δραστηριότητες θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν το τέλος της ανακαίνισης, με σκοπό τα επίσημα εγκαίνια του χώρου (δείτε τον 

παρακάτω πίνακα). 

 

Αυτές οι πρόσφατες αλλαγές μπορούν να εκληφθούν ως μια καινοτόμα προσέγγιση, που θα οδηγήσει σε μια διαφορετική μέθοδο 

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ποικίλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της διοίκησης της πόλης των 

Αθηνών. 

 

 Αγορά της Κυψέλης 

  

Αγορά της Κυψέλης  ©Σενάρια Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Η παλιά αγορά τροφίμων της Κυψέλης έχασε την δυναμική της σταδιακά, καθώς όλη η συνοικία υποβαθμίστηκε, και οι διαμένοντες σε αυτήν έφυγαν για άλλες πιο 

ελκυστικές περιοχές πριν την κρίση. Περισσότερα καταστήματα έκλεισαν, και η αγορά μετατράπηκε σε κτήριο υπό κατάληψη. Ο δήμος αποφάσισε να την κλείσει, 

πυροδοτώντας διαμαρτυρίες. Αιτήθηκε ευρωπαϊκά κονδύλια για να ανακαινίσει την αγορά. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, οι εργασίες ανακαίνισης έχουν ολοκληρωθεί. 



55 
 

 

Τον Μάιο του 2015, ξεκίνησε  μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης , ώστε να ανοίξει η αγορά με πρωτοβουλίες που προέρχονται από την γειτονιά και να την 

καταστήσει χώρο συνάθροισης της περιοχής. Το ανακαινισμένο κτίριο θα στεγάσει μεικτές χρήσεις (δημοτικές υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες και ομάδες της κοινωνίας 

των πολιτών) υπό ένα μοντέλο συλλογικής αυτοδιαχείρισης που θα εξασφαλίζει την οικονομική του βιωσιμότητα. Η διαδικασία διενεργήθηκε ως επιστέγασμα των 470 

προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Ο Δήμος δημοσίευσε κάλεσμα τον Ιούνιο του 2016 για την επιλογή μιας κοινωνικής επιχείρησης 

που θα διαχειριστεί ένα μείγμα κοινωνικών, πολιτιστικών, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα στην αγορά. Τα καταστήματα και οι υπόγειοι χώροι θα δοθούν 

σε μια κυκλική, εναλλαγή προσωρινών χρήσεων σε τοπικές πρωτοβουλίες και σχέδια. Υπάρχει επίσης πρόθεση να βρεθεί χορηγός, όπως ένα πολιτιστικό ίδρυμα, που 

θα ενδιαφερόταν να εγκατασταθεί σε κάποιον από τους χώρους και να βοηθήσει στο να εξασφαλισθεί οικονομική βιωσιμότητα στο εγχείρημα. 

 

Ευκαιρίες και προκλήσεις για την εφήμερη χρήση στην Αθήνα 

Εφήμερη χρήση καθοδηγούμενη από την κοινωνική καινοτομία 

Η Αθήνα έχει πρόσφατη εμπειρία από την εφήμερη χρήση. Το να ξεκινάς από το μηδέν δίνει την δυνατότητα να αναπτύξεις και να 

ακολουθήσεις μια κατάλληλη και αυθεντική προσέγγιση. Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της αντίδρασης στην κρίση στην Αθήνα είναι 

η άνθιση της δυναμικής που καθοδηγείται από τους πολίτες. Η πρωτοβουλία synAthina αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη 

πρακτική για να συλλάβει, να ενισχύσει και να δημιουργήσει συνέργειες για αυτές τις δυναμικές. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφήμερη 

χρήση αναδεικνύεται ως η συγκεκριμενοποίηση αυτών των δυναμικών των πολιτών. Η Στέγη του synAthina είναι χαρακτηριστικό 

αυτής της διαδικασίας: η δημιουργία ενός πραγματικού χώρου που δίνει απάντηση στην ανάγκη που δημιούργησε η online 

πλατφόρμα του synAthina, και στις διάχυτες συγκεκριμένες δράσεις στην πόλη. Η επιλογή ενός μικρού χώρου, σε ένα εξαιρετικά 

συμβολικό και κεντρικό σημείο, μπροστά από την Κεντρική Αγορά Τροφίμων στην Αθήνα, είναι ένας τρόπος για να παρέχονται 

χειροπιαστές αποδείξεις της δραστηριότητας των πολιτών και να δημιουργείται ένα «σημείο επαφής» με τις δημοτικές υπηρεσίες. 

Από αυτήν την συγκυρία, η Στέγη ανέπτυξε το δικό της μοντέλο εφήμερης χρήσης, που ορίστηκε ως «μόνιμη κυκλική εναλλαγή 

εφήμερης χρήσης» του χώρου από διαφορετικές πρωτοβουλίες που χρειάζονταν έναν χώρο για να αναπτύξουν τις δραστηριότητές 

τους. Το μοντέλο της Στέγης είναι πιθανόν να επεκταθεί, καθώς τμήμα των δραστηριοτήτων του synAthina θα χρειαστεί να βρει 

περισσότερους χώρους για να αναλάβει δράσεις, να διοργανώσει δραστηριότητες ή να εγκατασταθεί σε πραγματικούς χώρους. 
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Η εφήμερη χρήση αναπτύσσεται ως αίτημα από την δυναμική της κοινωνικής καινοτομίας που αναπτύχθηκε από το synAthina. Ενώ 

στις περισσότερες άλλες πόλεις του δικτύου REFILL η εφήμερη χρήση τείνει να πυροδοτεί την ανάπτυξη κοινωνικών και 

πολιτιστικών πρωτοβουλιών, στην Αθήνα η ανάποδη διαδικασία φαίνεται να συντελείται, δηλαδή αναδύεται μια εφήμερη χρήση 

που καθοδηγείται από την κοινωνική καινοτομία, και θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται ως μια νέα χρηστικότητα της πλατφόρμας 

synAthina. 

Δημιουργία μιας αυθεντικής εμπειρίας εφήμερης χρήσης 

Μία ακόμη πλευρά της ανάπτυξης εφήμερης χρήσης ως συνέπεια της υποστήριξης που παρέχει η πλατφόρμα του synAthina στις 

διαδικασίες κοινωνικής καινοτομίας είναι ότι οι διάφορες πρωτοβουλίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες. Στις περισσότερες πόλεις του 

δικτύου REFILL, οι εφήμερες χρήσεις μετά βίας γνωρίζονται μεταξύ τους. Ακολουθούν παράλληλες τροχιές, αντιμετωπίζουν 

παρόμοια προβλήματα, αλλά δεν συναντιούνται συχνά. Στην Αθήνα, οι πρώτες πρωτοβουλίες εφήμερης χρήσης κινητοποιήθηκαν 

από την διαδικασία του synAthina, ή τουλάχιστον συνδέθηκαν μεταξύ τους μέσω αυτής. Αυτή η διασύνδεση δίνει την ευκαιρία να 

διδαχθούν από προηγούμενες εμπειρίες, να οικοδομήσουν πάνω σε επιτυχημένες πρακτικές, και να αναπτύξουν έναν αυθεντικό 

δρόμο υπό την έννοια της εφήμερης χρήσης. 

Η εμπειρία της Στέγης του synAthina έφερε την ιδέα της υλοποίησης των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας, ενσωματώνοντάς τις σε 

έναν πραγματικό χώρο. Επίσης, φανερώνει μια καινούρια πρακτική «μόνιμης κυκλικής εναλλαγής εφήμερης χρήσης» ενός χώρου 

που μοιράζονται οι διάφορες πρωτοβουλίες μεταξύ τους. 

Η εμπειρία από τα Ιχνη Εμπορίου δείχνει το δυναμικό μιας κοιτίδας επιχειρηματικότητας ενταγμένης στην πραγματική ζωή, όπου η 

εφήμερη χρήση εγκαταλελειμμένων καταστημάτων επιτρέπει σε νέους επιχειρηματίες να τεστάρουν το εμπορικό δυναμικό των 

δραστηριοτήτων τους. 
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Ως τρίτη εμπειρία εφήμερης χρήσης, η Αγορά της Κυψέλης βασίζεται πάνω στις διδαχές του της Στέγης του synAthina και των Ιχνών 

Εμπορίου και δίνει περαιτέρω ώθηση στον πειραματισμό της ανάπτυξης αυτής της πρακτικής εφήμερης χρήσης. Η πρόκληση του 

χώρου της αγοράς της Κυψέλης θα είναι να ενσωματώσει την δυναμική του synAthina και των δραστηριοτήτων, αυτή τη φορά σε 

μια συνοικία, και το μοντέλο εφήμερης χρήσης με κυκλική εναλλαγή θα εφαρμοστεί σε έναν κατά πολύ μεγαλύτερο χώρο απ’ ό,τι 

είναι η Στέγη. Η εμπειρία της αγοράς της Κυψέλης θα στοχεύσει επίσης στο να εκκολάψει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θα 

επικεντρωθεί όμως λιγότερο σε εμπορικά καταστήματα απ’ ότι  στις δύο πρώτες εκδοχές των Ιχνών Εμπορίου, ώστε να 

πειραματιστεί με πιο αυτόνομες δραστηριότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, προσαρμοσμένες στην περιοχή της Κυψέλης. 

Επανάχρηση “ανοιχτού κώδικα” 

Η πρακτική της εφήμερης χρήσης στην Αθήνα καθοδηγείται από την ανάπτυξη του κινήματος κοινωνικής καινοτομίας. Τα μέλη του 

synAthina επομένως, επιδεικνύουν σημαντική ευαισθησία στο πώς οι χώροι εφήμερης χρήσης θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις 

διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες, και ειδικά πώς η επανάχρηση μπορεί να είναι και καταλύτης, και εμπόδιο. Τα δύο 

παραδείγματα της Στέγης του synAthina και των Ιχνών Εμπορίου δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο να επικεντρώνονται σε χώρους που 

να μπορούν να εμπνεύσουν και να δράσουν καταλυτικά ως προς την συμμετοχή των πολιτών. Η «ήπια επανάχρηση» που έλαβε 

χώρα και στις δύο περιπτώσεις έδωσε έμφαση στην προσβασιμότητα, στους ανοιχτούς χώρους, στην διασύνδεση κλειστών και 

ανοιχτών χώρων, κλπ. 

Στην περίπτωση της Αγοράς της Κυψέλης, η επανάχρηση είχε ξεκινήσει πριν το άνοιγμα του synAthina, όταν ο δήμος αιτήθηκε 

ευρωπαϊκά  κονδύλια. Επομένως, το σχέδιο ανακαίνισης δεν έλαβε υπόψιν του την πρόθεση μεταμόρφωσης της παλιάς αγοράς 

τροφίμων σε μια πλατφόρμα κοινωνικής καινοτομίας για την περιοχή. Ο νέος χώρος είναι όμορφος και ο μεγάλος σκεπασμένος 

χώρος, με πρόσβαση και από τις δύο πλευρές του κτηρίου, θα είναι ιδανικός τόπος συνάθροισης για την περιοχή. Από άλλες 

σκοπιές, οι αποφάσεις που ελήφθησαν (π.χ. η αναδιαμόρφωση των καταστημάτων ώστε να ανοίγουν μόνο προς τον εσωτερικό 

χώρο, ανακλαστικά τζάμια παραθύρων που δεν επιτρέπουν στο να βλέπεις τι συμβαίνει μέσα όταν βρίσκεσαι απ’έξω κλπ.) είναι 

πιθανόν να αποτελέσουν εμπόδια στην κοινωνική συναλλαγή και στην τοπική συμμετοχή. 
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Από αυτές τις τρεις εμπειρίες θα μπορούσαν να προκύψουν κατευθυντήριες γραμμές για διαδικασίες ανακαίνισης που θα επέτρεπαν 

την κοινωνική καινοτομία και δεν θα την περιόριζαν, που θα είναι ευέλικτες γιατί δεν είναι ολοκληρωμένες, και που είναι πιθανόν 

να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν μαζί με τις κοινωνικές δυναμικές που θα λάμβαναν χώρα στο κτίριο. Μια τέτοια διαδικασία 

καινοτομίας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «ανακαίνιση ανοιχτού κώδικα» υπό την έννοια ότι το σχέδιο επανάχρησης παραμένει 

ανοιχτό σε καινούριες πρωτοβουλίες των συμμετεχόντων. Αυτά που αντιστοιχούν στον πηγαίο κώδικα – το νόημα και οι 

λειτουργικότητες του σχεδίου επανάχρησης – δεν είναι προκαθορισμένα και ελεγχόμενα από το όραμα της δημόσιας διοίκησης για 

την ανακαίνιση. Με απτούς όρους, μια «ανακαίνιση ανοιχτού κώδικα» θα πρέπει να καθοδηγείται όσο το δυνατόν περισσότερο 

από τους εμπλεκόμενους συμμετέχοντες. Θα πρέπει να τους αφήνει δυνατότητες ευελιξίας, και να καθορίζει όσο το δυνατόν λιγότερο 

τον τρόπο χρήσης του κτιρίου. Όταν η διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού των συμμετεχόντων δεν είναι ικανή να αποφασίσει εκ 

των προτέρων την μία ή την άλλη λύση, το σχέδιο επανάχρησης πρέπει να σέβεται την έλλειψη αποφασιστικότητάς τους, και να 

μην επιλέγει αντ’ αυτών. Το φινίρισμα του κτιρίου πρέπει να αφήνεται στις πρωτοβουλίες, και πιθανώς τμήμα του προϋπολογισμού 

της επανάχρησης θα πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο για να αποφασιστεί το φινίρισμα αφού η εφήμερη χρήση του κτιρίου έχει 

ξεκινήσει, και οι εφήμεροι χρήστες μπορούν να αναγνωρίσουν τι είναι αληθινά υποστηρικτικό γι’ αυτούς. 

 

Προσέγγιση και στελέχωση της Τοπικής Ομάδας URBACT 

 

Η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης URBACT της Αθήνας θα οργανωθεί ως μια νέα ομάδα, και θα σχηματιστεί στην βάση μιας ανοιχτής 

δομής. Ο σχηματισμός μιας υποομάδας επικεντρωμένης ειδικά στον δημιουργικό τομέα θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ως πιθανότητα. 

Δεν θα υπάρξει ανοιχτό κάλεσμα, αλλά μέσω διαφορετικών τρόπων: ανακοινώσεις, παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις ή διασκέψεις, 

δελτία τύπου. Ο κύριος στόχος είναι να οικοδομηθεί ένα τοπικό δίκτυο σχετικά με την προσωρινή χρήση, και όσοι ασχολούνται με 

κτίρια που ανήκουν στον δημόσιο τομέα να μοιραστούν αποτελέσματα και ιδέες. Επίσης, αναμένεται ότι η τοπική ομάδα 
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υποστήριξης θα συμπεριλάβει αντιπροσώπους οργανώσεων και αντιπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών με τους οποίους η 

διοίκηση ήδη συνεργάζεται, αλλά επίσης ότι θα φέρει πιο δυσεύρετες ομάδες: 

Το τοπικό δίκτυο Αθηνών θα απότελείται από: 

Δημόσιος Τομέας: 

 Δήμος Αθηναίων: 

o Σύμβουλος του Δημάρχου 

o Εκπρόσωπος από το Νομικό Τμήμα του Δήμου Αθηναίων 

o Εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων 

o Μέλη της ομάδας synAthina 

o ΕΑΤΑ, Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας 

o Πολιτικοί αντιπρόσωποι, ένας από τα 7 Διαμερισματικά Συμβούλια 

o Αντιδήμαρχος Κατασκευών και Κτιριακών Έργων 

o Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας 

 

 

 Νομός Αττικής: 

o Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής 

 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τμήμα για την ιδιοκτησία ακινήτων των Πόρων 
Δημόσιας Ασφάλισης 
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 Eθνικό Σημείο Επαφής URBACT  

Επιχειρηματίες εργαζόμενοι στο πεδίο του δημιουργικού κλάδου, μέλη κοινοτικών ομάδων και πρωτοβουλιών από τα κάτω 

 Ίχνη Εμπορίου 

 Ακάλυπτος 2.0  

 Green Park (καλλιτεχνική κατάληψη, κίνημα απλών πολιτών) 

 Εκπρόσωποι start-up  

 ΜΚΟ που ασχολούνται με την μετανάστευση 

 Romantso-Bios 

 

 Διαχειριστές Ιστολογίων 

 

Εκπρόσωποι πολιτιστικών και επιχειρηματικών συνδέσμων 

 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

 Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών 

 Snehta Residency (καλλιτεχνικός οργανισμός) 

 Μπιενάλε Αθηνών (καλλιτεχνικός οργανισμός) 

 ULI Greece - Urban Land Institute  
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 Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων 

Ακαδημαϊκή Κοινότητα (Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασμός) 

 Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο Αθηνών 

 Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών 

 

Αρχική στόχευση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Δράσης 

Η πόλη των Αθηνών έχει ήδη αναπτύξει μια επικοινωνιακή και διαδικτυακή στρατηγική που φέρνει κοντά αξιωματούχους του 

δημοσίου, μέλη της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρηματίες μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας synAthina και την εμπειρία της εκτός 

διαδικτύου σε πρωτοβουλίες που προσελκύουν πιθανούς υποστηρικτές. 

Η συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική αναταραχή έδωσε την ευκαιρία σε μια σειρά από εκπροσώπους από δημιουργικούς 

κλάδους και την εναλλακτική οικονομία να βγουν στο προσκήνιο και να σχηματίσουν μια ισχυρή παρουσία στο πολιτιστικό και 

κοινωνικό τοπίο της Αθήνας. Ταυτόχρονα, πολλά δημόσια ή ιδιωτικά κατασκευαστικά προγράμματα παραμένουν στάσιμα λόγω 

μείωσης των προϋπολογισμών, εξ ου και πολλοί αστικοί χώροι παραμένουν ανενεργοί για ορισμένους μήνες ή χρόνια. 

 

Ο κύριος στόχος μας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη μιας πιο δομημένης – τόσο ως προς το νομικό πλαίσιο όσο και ως προς τις 

καθημερινές διαδικασίες – διαδικασίας που θα συνδέσει αυτούς τους δημιουργικούς παράγοντες (καλλιτέχνες, νέους σχεδιαστές, 

εναλλακτικούς επιχειρηματίες) με πρωτοβουλίες απλών πολιτών, με τον ιδιωτικό τομέα, και με την διοίκηση της πόλης. 
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Το κύριο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε την «εμπειρία του synAthina” ούτως ώστε να αναπτύξουμε ένα σχέδιο 

δράσης που θα υποστηρίξει και θα προωθήσει την προσωρινή χρήση από δημιουργικούς παίκτες με μια μορφή μεταβατικής φάσης, 

και μια εναλλακτική λύση για τους κενούς χώρους της Αθήνας.  

 

ΜΕΡΟΣ 3ο : ΣΥΝΘΕΣΗ  

 

1. ΤΙ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΤΟ REFILL ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΗ ΧΡΗΣΗ; 

Ερευνώντας το ζήτημα της εφήμερης χρήσης είναι ένα θέμα με υψηλή δυνατότητα ενσωμάτωσης, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει με 

την δυνατότητά για οργανωτικές αλλαγές. Τα ζητήματα που διακυβεύονται είναι όλο και πιο σύνθετα, τα συμφέροντα μπορεί να 

αποκλίνουν έντονα, ενώ είναι σαφές ότι οι δυνατότητες για τις πόλεις είναι τεράστιες. Στην τρέχουσα κατάσταση ανάπτυξης της 

πόλης η προσωρινή χρήση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να ενταχθεί στον κανονικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Την ίδια στιγμή, οι 

δήμοι όλο και περισσότερο δημιουργούν νέα συνεργατικά μοντέλα μέσω της συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και 

τους πολίτες, ενώ παράλληλα υιοθετούν νέες στάσεις. Αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και την ενδυνάμωση των 

απλών πρωτοβουλιών, την ίδια στιγμή που εργάζονται πιο εγκάρσια στη δική τους διοίκηση (Jégou και Bonneau 2015). Αυτό το 

τελευταίο σημείο είναι ζωτικής σημασίας υπό το φως της πολυπλοκότητας της εφήμερης χρήσης, η οποία συχνά συνεπάγεται την 

εμπλοκή ποικίλων υπηρεσιών διοίκησης της πόλης. 

 

Ως εκ τούτου, οι στόχοι του δικτύου REFILL είναι να πάει ένα βήμα πιο πέρα από ό, τι έχει επιτευχθεί στο παρελθόν και να 

συμβάλει σε μια ευρύτερη αναζήτηση για νέα μοντέλα διακυβέρνησης που θα υποστηρίξουν την εφήμερη χρήση: 

 Ανταλλαγή και αξιολόγηση των τοπικών μέσων υποστήριξης: για να αναβαθμιστεί και να διανεμηθεί η εφήμερη χρήση μέσα 

από καλές πρακτικές, να διερευνηθούν οι νέες προκλήσεις, και να ενισχυθεί η συμμετοχή και συν-δημιουργία των πρακτικών σε 

σχέση με αυτό το θέμα. 
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 Εξασφάλιση μακροχρόνιων αποτελεσμάτων της προσωρινότητας: να καταστεί δυνατή η συνεχής ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

για την εφήμερη χρήση, να κατασκευαστούν χρήσιμα επιχειρηματικά και οικονομικά μοντέλα που θα εξασφαλίζουν την συνέχεια 

και την ανεξαρτησία,  να ασχοληθούμε με τη υλοποίηση του προσδόκιμου σε σχέση με τα κενά οικόπεδα, και να συλλάβουμε τις 

δυνατότητες που δημιουργούνται γύρω από την προσωρινή χρήση, και, 

 Χτίσιμο μιας πιο ευέλικτης, συνεργατικής δημόσιας διοίκησης που θα ασχοληθεί με τις δυναμικές δυνατότητες στην 

κοινωνία της πόλης, θα αναζητήσει πιο ολοκληρωμένες και οριζόντιες διαδικασίες εργασίας, θα επανεξετάσει τους ρόλους των 

δημοσίων υπαλλήλων, θα υιοθετήσει νομικά πλαίσια, θα ενισχύσει τον ρόλο των πολιτικών σε αυτή την αλλαγή πολιτικής και θα 

προωθήσει την κοινωνική καινοτομία σε αυτές τις αλλαγές. 

 

II. ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ, ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ REFILL 

1. Προσεγγίσεις και κάλυψη του θέματος 

Επεκτείνοντας το θέμα 

Οι διαφορετικές πόλεις εταίροι έδειξαν μια μεγάλη ποικιλία αφετηριών στο θέμα. Τα αντίστοιχα διάφορα περιεχόμενα και οι 

διαφορετικές προσεγγίσεις επεκτείνουν το θέμα της προσωρινής χρήσης με πολλούς τρόπους παρέχοντας πλούσιες απόψεις για 

την διερεύνηση του δικτύου REFILL. Εμείς τους παραθέτουμε εδώ για να αποδείξουμε πέρα από την καλή και ισορροπημένη 

ευρωπαϊκή κάλυψη του δικτύου, τον πλούτο και την πολυδιάστατη κάλυψη του θέματος της προσωρινής χρήσης από τις πόλεις 

εταίρους που συμμετέχουν στο  REFILL. 

Αρχάριοι  ή έμπειροι 

Μερικές από τις εμπειρίες των πόλεων εταίρων στην προσωρινή χρήση είναι αρκετά νέες. Οι πόλεις Κλούζ, Οστράβα, ή σε 

ορισμένες πτυχές το Ελσίνκι, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από άλλες πόλεις εταίρους που έχουν περισσότερα από 10 χρόνια 
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εμπειρίας. Αντίστοιχα πόλεις όπως η Βρέμη, η Γάνδη της Ναντ θα επωφεληθούν από τις φρέσκιες ιδέες των αρχαρίων και την 

ανανέωση των προσεγγίσεών τους. 

 

Μικρή κλίμακα ή μεγάλη κλίμακα 

Ορισμένες πόλεις παρουσιάζουν πολύ μικρά παραδείγματα της προσωρινής χρήσης: Η Αθήνα με τη 2- δωματίων Στέγη του 

synAthina, τον πρώτο δημόσιο διαθέσιμο χώρο για εκ περιτροπής χρήση ή το Κλουζ με την εγκατάσταση «Somes» που επιτρέπει 

στον πληθυσμό να ξαναανακαλύψει τις όχθες του ποταμού. Αλλά αυτά τα παραδείγματα είναι πολλά υποσχόμενα για περαιτέρω 

εξελίξεις στις αντίστοιχες πόλεις, επειδή λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως τα μεγαλύτερα παραδείγματα της προσωρινής 

χρήσης, όπως αυτά στο νησί της Νάντης, στο DOK της Γάνδης ή στο Hlubina της Οστράβα: φιλοξενούν την κοινωνική καινοτομία 

και είναι" ρυθμιστές πειραματισμού " για την αναδιαμόρφωση της πόλης. 

Βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο 

Αν και οι περισσότερες από τις συμμετέχουσες πόλεις συμφωνούν με την φιλολογία / βιβλιογραφία για το συνηθισμένο χρονικό 

διάστημα ενός δύο χρόνων για την προσωρινή χρήση, μερικές φορές επεκτείνουν την προσωρινή περίοδο σε ακραία πλαίσια: 

από το φεστιβάλ αστικού προσωρινού προσανατολισμού ¨Ζώντας μια μέρα και κάτι διαφορετικά στην Οστράβα¨ στην πάνω από 

10 χρόνια προσωρινή θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων Karting της Νάντης... 

Υπαίθριο ή στεγασμένο  

Το δυναμικό της προσωρινής χρήσης και η σκοπιμότητα της εξαρτώνται φυσικά πολύ από το κλίμα στην Ευρώπη: ένα κενό κτίριο 

στην Αθήνα μπορεί να φιλοξενήσει δραστηριότητες σχεδόν όλο το χρόνο, ενώ στο Ελσίνκι απαιτεί ένα καλό επίπεδο μόνωσης και 

θέρμανσης. Η διάσταση αυτή επηρεάζει πολύ την προσβασιμότητα και το κόστος της προσωρινής χρήσης. 

Θεσμοθέτηση ή ανοχή  
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Η προσωρινή χρήση αναπτύσσεται στη Γάνδη χάρη στην υποστήριξη της Μονάδας Συμμετοχικής Πολιτικής και του Ταμείου 

Πόλεως για την προσωρινή χρήση. Στη Βρέμη, η ZwischenZeit Zentrale είναι μια μορφή δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού για 

την προσωρινή χρήση που έχει καθοριστεί από τη διοίκηση της πόλης. Σε αντίθεση, το πάρκο Ναβαρίνου στα Εξάρχεια είναι μια 

de facto εφήμερη χρήση ανεκτή από τη διοίκηση της πόλης που περιορίζεται σε μια κατάληψη. 

Δημόσιο ή Ιδιωτική πρωτοβουλία 

Στις περισσότερες από τις πόλεις-εταίρους, προχωρημένη ή όχι, η προσωρινή χρήση είναι ένα θέμα που επιχειρείται από τη 

διοίκηση της πόλης. Στη Ρίγα, το θέμα προέκυψε από πολιτιστικούς ακτιβιστές που διεκδικούσαν τους κενούς χώρους για την 

φιλοξενία των εκδηλώσεων της Ρίγας-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2014.  Στην Οστράβα, το μεγαλύτερο παράδειγμα 

προσωρινής χρήσης στην περιοχή Λιουμπίνα οδηγείται από την Vitkovice Machinery, μια ιδιωτική εταιρεία που κατέχει τον χώρο. 

Top down ή Bottom up 

Οι πόλεις - εταίροι επιδεικνύουν μια πλήρη παλέτα παραδειγμάτων από πρωτοβουλίες πολιτών όπως στο De Site της Γάνδης, 

όπου η διοίκηση της πόλης "άφησε" τον πληθυσμό της γειτονιάς Ραμπότ να κατευθύνει το έργο σε μακροπρόθεσμη 

προγραμματισμένη προσωρινή χρήση εντός της ανάπλασης της πόλης, καθώς και στο Νιού Σίτι του Άμερσφούτ ή στο νησί της 

Νάντης στη Νάντη. Στο μεταξύ, στο δίκτυο REFILL μπορεί κανείς να δει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς πρωτοβουλιών από 

κάτω προς τα επάνω με υποστήριξη εκ των άνω. 

Επιδότηση ή συνεργασία Το Ταμείο για την προσωρινή χρήση, στη Γάνδη, ή οι επιχορηγήσεις από το ZwischenZeit Zentrale, 

στη Βρέμη, που δαπανώνται για την υποστήριξη της ανάπτυξης της προσωρινής χρήσης αντί της επένδυσης ιδιωτικών κεφαλαίων 

σε προσωρινούς και συχνά ιδιόκτητους χώρους, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Τα ενοίκια που προτιμώνται για προσωρινή χρήση 

των κενών κτιρίων στο Πόζναν ή το χαμηλό ενοίκιο των κοινοτικών κέντρων εθελοντών στο Άμερσφορτ, επιτρέπουν στους 

ενοίκους να επωφεληθούν από μια φθηνή πρόσβαση σε κτίρια με αντάλλαγμα την προσφορά τους. 

Περιστασιακή χρήση του δημόσιου χώρου  ή εντατική  χρήση των δημόσιων περιουσιακών στοιχείων 
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Τελευταίο αλλά σημαντικό, το σημείο αφετηρίας ορισμένων πόλεων εταίρων στην προσωρινή χρήση προέρχεται από την 

υποδοχή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο δημόσιο χώρο: στη Νάντη η προσωρινή χρήση χρησιμοποιεί μια σύμβαση  προσωρινής 

χρήσης του δημόσιου χώρου, όπως κάνουν στις λαϊκές αγορές και στα καλοκαιρινά φεστιβάλ. Στο Κλουζ μια πολιτική τοπικών 

φόρων για την προσωρινή χρήση των δημόσιων χώρων αναπτύσσεται σε παρόμοια βάση. Σε άλλες πόλεις, το σημείο αφετηρίας 

είναι η προσωρινή χρήση των αχρησιμοποίητων δημόσιων περιουσιακών στοιχείων. Το Ελσίνκι έχει εμπλακεί σε μια διαδικασία 

εντατικοποίησης της χρήσης των δημόσιων εγκαταστάσεων όπως η παροχή πρόσβασης στη δημόσια βιβλιοθήκη το βράδυ και η 

Γάνδη εξετάζει την πρακτική των «πολλαπλών χρήσεων», όπως το άνοιγμα του γκαράζ μιας ιδιωτικής εταιρείας ως αίθουσα 

αθλημάτων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. 

1. Ορισμός εργασίας του REFILL  

Αυτές οι πολλαπλές διαστάσεις επεκτείνουν το θέμα της εφήμερης χρήσης σε πολλές κατευθύνσεις και μερικές φορές ελαφρώς 

πέρα από τα όρια του έργου. Ως εκ τούτου, σε ένα εργαστήριο κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης στο Πόζναν, οι 

εταίροι της πόλης σχεδίασαν από κοινού έναν ορισμό εργασίας του τι νοείται ως εφήμερη χρήση για το έργο REFILL (βλέπε 

παρακάτω πλαίσιο). 
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Συλλογική απεικόνιση του ορισμού REFILL  

  
Συλλογική απεικόνιση του ορισμού REFILL, 27 Οκτωβρίου 2015, Πόζναν  ©Strategic Design Scenarios 
 

Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνεδρίασης στο Πόζναν, στις 27 - 28 Οκτωβρίου 2015, ένα εργαστήριο με τις έξι 

αρχικές πόλεις του δικτύου REFILL ήταν αφιερωμένο στην χαρτογράφηση των πλεονεκτημάτων, των προσεγγίσεων και 
των εμπειριών του δικτύου. Οι συζητήσεις των υποομάδων οργανώθηκαν γύρω από 6 απεικονίσεις: 

 Κενός Χώρος: χαρτογράφηση προβλημάτων και ευκαιριών από την εμπειρία των πόλεων εταίρων. 

 Όρια: χαρτογράφηση πρωτοβουλιών εντός / εκτός ορίων του REFILL οριζόμενα από τα κριτήρια λειτουργικού 

ορισμού του REFILL (προσωρινότητα, βιωσιμότητα, κοινωνικότητα, συνέργειες) 

 Συνέργειες: χαρτογράφηση των διαφορετικών πρωτοβουλιών των πόλεων σε συνάρτηση με τον στόχο του 

REFILL για την οργάνωση ολοκληρωμένων, συλλογικών, διασταυρωμένων, γόνιμων δραστηριοτήτων. 

 Μέσα: χαρτογράφηση και ομαδοποίηση των διαφόρων τύπων μέσων που δοκιμάστηκαν από τους εταίρους 

του REFILL για να υποστηριχθεί η εφήμερη χρήση. 

 Μακροχρόνια αποτελέσματα: χαρτογράφηση μακροχρόνιων αποτελεσμάτων της εφήμερης χρήσης από 
μαρτυρίες των πόλεων-εταίρων και των στρατηγικών τους για υπέρβαση του εφήμερου. 

 Συνεργατική διοίκηση: χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων της εφήμερης χρήσης στον μετασχηματισμό της 
διακυβέρνησης της πόλης και των πρακτικών του δήμου. 

Το έργο αυτό κατέληξε με έξι συλλογικές απεικονίσεις που βοηθούν στο να πλαισιωθεί το θέμα του REFILL και να 
αξιολογηθούν τα στοιχεία προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της συνεργασίας. 
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Αντί ενός αυστηρού ορισμού, προτείναμε ένα ομόκεντρο μοντέλο με τέσσερις βασικούς πυλώνες, αλλά χωρίς να αποκλείουμε όλο 

τον πλούτο των προσεγγίσεων και των σημείων εισόδου για το έργο όπως περιγράφεται παρακάτω. 

Προσωρινότητα 

Η χρήση δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων / περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να έχει κάποιο ενδιαφέρον προσωρινότητας. Η 

ανακαίνιση των κενών χώρων σε μόνιμες δομές μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είναι ο πυρήνας του REFILL . 

Βιωσιμότητα 

Η συνολική εφήμερη χρήση και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται πρέπει να στοχεύουν σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα 

(κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική) και περισσότερη δημοκρατία. 

Ενοποίηση 

Οι προσωρινά χρησιμοποιούμενοι χώροι πρέπει να στοχεύουν στην οργάνωση ενοποιημένων, συλλογικών και γόνιμων 

δραστηριοτήτων. Η χρήση των κενών χώρων για μεμονωμένες δραστηριότητες μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν θεωρείται 

ο πυρήνας του REFILL. 

Κοινωνικότητα 

Τα προσωρινά χρησιμοποιούμενα μέρη θα πρέπει να παρέχουν μια προστιθέμενη αξία για την πόλη, για τους πολίτες της 

γειτονιάς. Το προσωρινά χρησιμοποιούμενο μέρος που παρέχει προστιθέμενη αξία μόνο στους δικαιούχους που το 

χρησιμοποιούν δεν θεωρείται ο πυρήνα του REFILL. 
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1. 6 αναδυόμενα θέματα 

Οι επιτόπιες επισκέψεις βοήθησαν στο να σχηματιστεί μια καλή εικόνα των πρακτικών και των προκλήσεων στις 10 πόλεις 

εταίρους. Βοήθησαν επίσης στο να σχηματιστούν έξι θεματικές ενότητες γύρω από τον πυρήνα του REFILL δηλαδή της εφήμερης 

χρήσης, οι οποίες ταιριάζουν με  τα επαναλαμβανόμενα ζητήματα και τις κοινές ανησυχίες. Αυτές οι 6 ενότητες έχουν 

παρουσιαστεί λεπτομερώς στους 10 εταίρους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του REFILL στη Γάνδη, στις 17 - 19 

Φεβρουαρίου 2016. Ο στόχος αυτών των παρουσιάσεων ήταν τόσο για να μοιραστούν ένα πρώτο επίπεδο των εμπειριών που 

πήραν επισκεπτόμενοι τις 10 πόλεις αλλά και για να τεστάρουν τα 6 αναδυόμενα θέματα.  Η κάτωθι παρουσίασή περιλαμβάνει τις 

παρατηρήσεις και τα σχόλια που ελήφθησαν από τις 10 πόλεις και συμφωνήθηκαν από αυτές. 

 

Παρουσίαση του θέματος 6 , 17 Φεβρουαρίου 2016 Γάνδη © Strategic Design Scenarios  

Περισσότερο από έναν ακαδημαϊκό διαχωρισμό της εφήμερης χρήσης, τα 6 θέματα που παρουσιάζονται πιο κάτω απεικονίζουν 

τις εμπειρίες, τα πλεονεκτήματα αλλά και τα γνωστικά κενά, τις αδυναμίες, τις προσδοκίες των 10 πόλεων εταίρων. Κάθε θέμα 

οργανώνεται με τον ίδιο τρόπο ξεκινώντας με βασικά ζητήματα, πρακτικές ανάγκες και καταλήγει με πιο διερευνητικές και 

εννοιολογικές ερωτήσεις. 
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Θέμα 1: Τοποθετώντας την εφήμερη χρήση στο νομικό πλαίσιο... 

Για να αναπτυχθεί η εφήμερη  χρήση πρέπει να αναγνωρίζεται ως πρακτική από τη διοίκηση της πόλης και θα πρέπει να 

επωφελείται από μια προσαρμογή ενός κτιρίου. 

 

Πώς μπορούν οι πόλεις να χαρτογραφήσουν την δυνατότητα του κενού χώρου και την προσφορά της εφήμερης χρήσης; 

 

Άτυπη έναντι ενεργής χαρτογράφησης © Strategic Design Scenarios & ZwischenZeitZentrale 

Οι πόλεις εταίροι εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα πρακτικών. Κυμαίνονται από άτυπες bottom-up πρωτοβουλίες  (π.χ. η κολεκτίβα 

ακτιβιστών Free Riga που κόλλησε σε μια νύχτα 5 000 κίτρινα αυτοκόλλητα " occupy-me" σε ακατοίκητα κτίρια στη Ρίγα, το έργο 

του Φάνη Καταντάρη “Unoccupied Buildings” για την έκθεση Documenta 14 Art Biennale που χαρτογραφούσε  την κατάληψη 

κτιρίου κατά τη διάρκεια μιας βόλτας πολιτών στην περιοχή της Ομόνοιας στην Αθήνα) μέχρι την ενεργή χαρτογράφηση που 

συντονίζεται από τις διοικήσεις της πόλης (π.χ. ο χάρτης Ανιχνευτής Κενών Χώρων στη Βρέμη και ο χάρτης Αστικής Κηπουρικής, 

μια πρωτοβουλία που προσδιορίζει όλα τα κενά αστικής γης κατάλληλης για καλλιέργεια στο Άμερσφουτ). Στο μεταξύ, άλλες 
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ενδιαφέρουσες πρακτικές θα πρέπει να αναφερθούν, όπως η ανταποδοτική χαρτογράφηση (π.χ. η ιστοσελίδα www.grausti.riga.lv 

όπου οι πολίτες μπορούν να σηματοδοτήσουν υποβαθμισμένες άδειες ιδιοκτησίες στο Τμήμα Ιδιοκτησίας στη Ρίγα) ή τα ανοιχτά 

δεδομένα (π.χ το  Φόρουμ Virium στο Ελσίνκι που πειραματίζεται με ανοιχτά δημόσια δεδομένα και είναι πιθανό να βοηθήσει 

στην ανίχνευση αχρησιμοποίητων κτιρίων στην πόλη). 

Πως μπορούν οι πόλεις να βρουν χώρο για εφήμερη χρήση μέσα στην υπάρχουσα διοικητική δομή και το νομικό 

πλαίσιο;  

  

Κοινές πρακτικές έναντι κατά περίπτωση © ZwischenZeitZentrale & CoolTour 

Γι 'αυτό το ερώτημα επίσης, οι πόλεις του REFILL προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων. Σε μερικές πόλεις η εφήμερη 

χρήση είναι μια κοινή πρακτική (π.χ. το ZwischenZeit Zentrale είναι ένα έργο από τη διοίκηση της πόλης της Βρέμης για την 

υποστήριξη της εφήμερης χρήσης, το Ταμείο για την Εφήμερη Χρήση είναι μια πρωτοβουλία της διοίκησης της πόλης της Γάνδης).  

Σε άλλες πόλεις, η εφήμερη χρήση εξακολουθεί να μην είναι ενσωματωμένη στο νομικό πλαίσιο (π.χ. η εφήμερη χρήση συζητείται 

κατά περίπτωση για την Αγορά της Κυψέλης στην Αθήνα ή για το πολιτιστικό κέντρο CoolTour στην Οστράβα). Σε άλλες πόλεις, η 

κατάσταση είναι σε εξέλιξη (π.χ. το Τμήμα Ιδιοκτησίας της πόλης της Ρίγα εξετάζει ένα Μνημόνιο για Εφήμερη Χρήση με τον 



72 
 

 

πολιτιστικό σύλλογο Free Riga, η πόλη του Άμερσφορτ στοχεύει σε μια συστηματοποίηση της πολιτικής της και στη μεγαλύτερη 

διαφάνεια μεταξύ των εφήμερων χρηστών. Το να βρεις έναν χώρο για εφήμερη χρήση τόσο στο νομικό πλαίσιο όσο και στις 

τρέχουσες πρακτικές της διοίκησης της πόλης, είναι μια σαφής πρόθεση του REFILL (π.χ. για Αθήνα, την Κλούζ, την Οστράβα, τη 

Ρίγα, το Άμερσφορτ). 

Πως μπορούν οι πόλεις να υιοθετήσουν τεχνικές προδιαγραφές, πρότυπα ασφαλείας, κανόνες πρόσβασης κοινού για να  

διευκολύνουν την εφήμερη χρήση; 

 

Ασφάλεια χώρων εφήμερης χρήσης © Strategic Design Scenarios 

"Αν εμείς δεν το είχαμε ζητήσει, δεν θα είχαν έρθει ποτέ να ελέγξουν», λέει ο Κασπάρς Λιελγκαλβίς ( Kaspars Lielgalvis), αφού 

ζήτησε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία να επιθεωρήσει το κέντρου τεχνών Totaldobze στη Ρίγα. Ανάμεσα στα πλήρη πρότυπα 

κατασκευής και στις ενέργειες χωρίς προδιαγραφές , η ανάπτυξη της εφήμερης χρήσης απαιτεί την εξεύρεση ηπιότερων 

προδιαγραφών ασφαλείας. Στη Νάντ, για παράδειγμα, αναπτύσσεται η εφήμερη χρήση σύμφωνα με τη  σύμβαση προσωρινής 

χρήσης. Αυτό το νομικό πλαίσιο χρησιμοποιείται συνήθως για λαϊκές αγορές ή φεστιβάλ που καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο για 

μερικές ώρες ή μερικές μέρες. «Επέτρεψε τη διαπραγμάτευση κάθε δυνατού προτύπου, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό 
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τεχνικών συμβιβασμών μεταξύ ασφάλειας, προσβασιμότητας και οικονομικού κόστους πιο κατάλληλων για την εφήμερη χρήση», 

λέει η Βιρζινί Μπαρέ (Virginie Barré), αρχιτέκτονας στο SAMOA, στη Ναντ, αλλά κάθε χρόνο, είναι και πιο δύσκολο. Αυτή η 

πρακτική μπορεί να είναι μια πιθανή λύση προς εξερεύνηση για άλλες πόλεις (π.χ. το Κλούζ ετοιμάζει ένα πρώτο σχέδιο πολιτικής 

για την προσωρινή κατάληψη των δημόσιων χώρων). 

Πώς μπορούν οι πόλεις να συσκεφθούν δημοκρατικά μεταξύ των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών 

γύρω από την εφήμερη  χρήση και την ιδιοκτησιακή οικονομική αξία; 

 

Προς περισσότερη διαφάνεια ©Strategic Design Scenarios 

Η πόλη του Άμερσφουρτ διερευνά αυτό το φλέγον ζήτημα. Μια ισχυρή διαφωνία σημειώθηκε το 2013 μεταξύ ενός καταστήματος 

που δινόταν δωρεάν και μιας κοινότητας κηπουρικής σχετικά με την εφήμερη χρήση: πώς μπορεί η πόλη να αποφασίσει μεταξύ 

του να διατηρήσει τα κοινωνικά οφέλη αυτής της τοπικής πρωτοβουλίας και τα άλλα κοινωνικά οφέλη από την πώληση του 

ακινήτου; «Δεν μπορείς να αξιολογήσεις την κοινωνική αξία σε χρήμα», λέει ο Μπερτιέν Χόουινγκ (Bertien Houwing), 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Καινοτομίας, Συμμετοχής & Επικοινωνίας στο Άμερσφορτ. Μόνο το αντίθετο είναι δυνατόν:  η 

εκχώρηση  χρηματοδότησης σε κοινωνικές δραστηριότητες που αποφασίζονται συλλογικά. Προκειμένου να προχωρήσει σε αυτό 
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το δύσκολο ζήτημα, το Τμήμα Έργων Ανάπτυξης του Άμερσφορτ αναπτύσσει έναν σχεδιασμό αποφάσεων για να διερευνήσει 

αυτό το δύσκολο ερώτημα. Στο Άμερσφορτ, ιδίως, και μεταξύ των πόλεων εταίρων του REFILL  σε γενικές γραμμές, αναζητούνται 

η μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια για την εφήμερη χρήση, καλύτερα ενημερωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και η 

δημοκρατική διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης. 

Θέμα 2: Διαμεσολάβηση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών που συμμετέχουν στην εφήμερη χρήση ... 

Η εφήμερη χρήση απαιτεί μια ακριβή και αφοσιωμένη διαμεσολάβηση μεταξύ των ενδιαφερομένων, υποστήριξη στο πεδίο, σε 

όλη τη διάρκεια της περιόδου της εφήμερης χρήσης αλλά και μετά. 

Πως μπορούν οι πόλεις να επικοινωνήσουν καλύτερα τα οφέλη της εφήμερης χρήσης προς τους διαφορετικούς 

ενδιαφερόμενους; 

 

Ξεναγήσεις, και διαφορετικές περιπτώσεις ©Strategic Design Scenarios & ZwischenZeitZentrale 

Η εφήμερη χρήση είναι μια συστημική διαδικασία αμοιβαίου οφέλους: σημαίνει «ήπια συντήρηση» των κτιρίων για τους 

ιδιοκτήτες, πρόσβαση σε χώρους με χαμηλό ενοίκιο για τους χρήστες, μια πιο ζωντανή και δυναμική περιοχή για τους κατοίκους 
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και τους εμπόρους: ένας «πειραματικός ρυθμιστής» για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και ένας πολιτιστικός, κοινωνικός και 

οικονομικός αρωγός ανάπτυξης για την πόλη, πεδίο εργασίας για αρχιτέκτονες και πολεοδόμους και εντατικοποίηση της χρήσης 

του κτηριακού αποθέματος από την άποψη της βιωσιμότητας, κλπ. 

Το να εξηγείς καλά την εφήμερη χρήση και να την καθιστάς κατανοητή σε κάθε ενδιαφερόμενο είναι μια πρόκληση. Οι πόλεις 

εταίροι απαντούν σε αυτό το θέμα συλλέγοντας παραδείγματα καλών πρακτικών (π.χ. η βάση δεδομένων των περιπτώσεων από 

το ZwischenZeit Zentrale στη Βρέμη) και παρουσιάζοντας αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. διευθυντές της γειτονιάς διοργανώνουν 

τακτικές επισκέψεις εφήμερης χρήσης στη Γάνδη, η εταιρεία SAMOA διεξάγει ξεναγήσεις διαδικασιών εφήμερης χρήσης στο νησί 

της Νάντης). 

Το REFILL σκοπεύει επίσης να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση με τη συστηματική συλλογή περιπτώσεων προκειμένου να 

διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ του δικτύου REFILL και την καλύτερη διάδοση στον κόσμο (π.χ. 30 περιπτώσεις 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης στο Πόζναν,  96 περιπτώσεις μοιράστηκαν κατά τη διάρκεια της 

τελικής συνεδρίασης στη Γάνδη, ένα πρόγραμμα 3 διαφάνειών-3 λεπτών Ταχείας Παρουσίασης παρουσιάζεται σε βίντεο σε κάθε 

διεθνή συνάντηση ενώ υπάρχει και στη βιντεοθήκη του δικτύου REFILL). 
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Ποιες είναι οι ανάγκες και οι δεξιότητες διαμεσολάβησης μεταξύ των εφήμερων χρηστών, των ιδιοκτητών, των κατοίκων 

και των πόλεων; 

 

Μεσιτεία και πολιτική δέσμευση ©Strategic Design Scenarios 

Η εφήμερη χρήση απαιτεί την διαμεσολάβηση μεταξύ των ενδιαφερομένων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης (π.χ. οι μάνατζερ 

γειτονιάς παίζουν καθοριστικό ρόλο διευκόλυνσης στη Γάνδη, στο Άμερσφορτ το Τμήμα Πολεοδομίας εμψυχώνει το δίκτυο της 

Περιοχής Επιχειρήσεων με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων). Αυτή η δραστηριότητα μεσιτείας είναι μερικές φορές δύσκολη: «οι 

πρωτοβουλίες μεταξύ της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών, νιώθουν συχνά ότι είναι σαν ένα σάντουιτς», λέει η Ναταλί 

Ντεσμέτ (Nathalie Desmet), μάνατζερ γειτονιάς στη Γάνδη. Απαιτεί επίσης μια μορφή «μη παρέμβασης» από την πόλη. Για τον 

Στεφάν Βερβέτ ( Stefaan Vervaet), επίσης  μανατζερ γειτονιάς στη Γάνδη: «Είναι δύσκολο για μια πόλη να αφήσει τους πελάτες 

στην κουζίνα». Όπως υποστηρίζει ο Έλς Λεκόμπτ ( Els Lecompte), Επικεφαλής της Μονάδας Συμμετοχικής Πολιτικής στη Γάνδη : 

«Στοχεύουμε σε δημοσίους υπαλλήλους που δεν σκέφτονται εγωιστικά, είναι ευέλικτοι στο ωράριο εργασίας τους και στο μυαλό, 

και μπορούν να είναι πρεσβευτές της διοίκησης της πόλης στον τομέα τους». 
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Η πολιτική συνοχή στο εσωτερικό της διοίκησης της πόλης εξασφαλίζει τη συνέργεια μεταξύ των ακινήτων και των πρωτοβουλιών 

των χρηστών εφήμερης  χρήσης (π.χ. η διευθύνουσα ομάδα της Βρέμης ZwischenZeit Zentrale περιλαμβάνει τέσσερα τμήματα 

της πόλης: την οικονομία, τις κατασκευές, τη χρηματοδότηση και τον πολιτισμό). Τέλος, η συμμετοχική διακυβέρνηση και η 

πολιτική δέσμευση εξασφαλίζει ότι η εφήμερη χρήση λαμβάνεται υπόψη σε στρατηγικό επίπεδο πόλης (π.χ. η Μονάδα 

Συμμετοχικής Πολιτικής που διαχειρίζεται το Ταμείο Εφήμερης Χρήσης στη Γάνδη είναι η γέφυρα ανάμεσα στους πολίτες και 

τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, ένας νέος Αντιδήμαρχος για την Κοινωνία των Πολιτών και τη Καινοτομία συστάθηκε στην 

Αθήνα για να διευκολυνθεί η καλύτερη συνεργασία μεταξύ της διοίκησης της πόλης και των πολιτών). Και όπως λέει ο Ντάνιελ 

Τερμόντ (Daniel Termont), Δήμαρχος της Γάνδης: «Δεν μπορείτε να κυβερνάτε από το δημαρχείο της πόλης. Για να έχετε αυτού 

του είδους την πολιτική, θα πρέπει να είστε μαζί με τους πολίτες». 
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Πώς μπορούν οι πόλεις να προωθήσουν την συνάντηση μεταξύ εφήμερων χρηστών, ιδιοκτητών κενών χώρων, κατοίκων 

που ζουν τριγύρω και τμημάτων διαφορετικών πόλεων που δυνητικά εμπλέκονται; 

 

Με γνώμονα τη ζήτηση έναντι της προσφοράς ©Strategic Design Scenarios & Free Riga 

«Όταν οι πρωτοβουλίες καλούνται να δικαιολογήσουν τους εαυτούς τους τότε αρχίζουν να σκέφτονται την αξία τους», παρατηρεί 

ο Hans Buitelaar, Αντιδήμαρχος Υπεύθυνη για τα ακίνητα στο Άμερσφορτ. Με άλλα λόγια, οι πρωτοβουλίες εφήμερων χρηστών 

συχνά έχουν μεγάλες δυνατότητες, αλλά μια ειδική διαμεσολάβηση απαιτείται για να ενεργοποιήσει τα πολλαπλά κοινωνικά τους 

οφέλη (π.χ. το ZwischenZeit Zentrale της Βρέμης λειτουργεί ως πρακτορείο για εφήμερους χρήστες με γνώμονα τη ζήτηση. 

Αντιθέτως το μοντέλο της οργάνωσης Free Riga με γνώμονα την προσφορά αναζητά εφήμερους χρήστες που να καλύπτουν τα 

ζητούμενα των ιδιοκτητών). 

Οι πόλεις εταίροι του REFILL αισθάνονται την ανάγκη να ενισχύσουν τις ικανότητες διαμεσολάβησης τους. 

Οι ανταποδοτικές διαδικτυακές πλατφόρμες μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο (π.χ. η πλατφόρμα synAthina στην Αθήνα είναι 

πιθανό να διευκολύνει την εφήμερη χρήση για να είναι σε θέση να φιλοξενήσει την κοινωνική καινοτομία). Συναντήσεις θα 
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μπορούσαν να οργανωθούν μεταξύ των υπηρεσιών διοίκησης της πόλης και των πρωτοβουλιών των εφήμερων χρηστών(π.χ. ο 

χώρος Zaklad Makers στο Πόζναν και στην Κλουζ, τα κινήματα πολιτών στην Οστράβα είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος στο 

εργαστήριο συναντήσεων προκειμένου να βρουν πιθανές συνέργιες μεταξύ των δράσεων τους και των αντίστοιχων διοικήσεων 

της πόλη τους). Η διοίκηση μόνη της θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει προσωρινά κενές θέσεις για να συνεργάζεται καλύτερα με 

τον πληθυσμό (π.χ. προσωρινά γραφεία διοίκησης θα μπορούσαν να διευκολύνουν το διάλογο των ενδιαφερομένων μερών πριν 

από την ανακαίνιση του δρόμου Taczaka στο Πόζναν). 

Θέμα 3: Υποστηρίζοντας την εφήμερη χρήση 

Για να υπάρχει όφελος από την εφήμερη χρήση, οι πρωτοβουλίες πρέπει να υποστηριχθούν και να υιοθετηθεί μια σωστή στάση. 

 

Πως μπορούν οι πόλεις να προσφέρουν πρακτική υποστήριξη στην εφήμερη χρήση; 

 

Προπόνηση © Strategic Design Scenarios & ZwischenZeitZentrale 
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«Χρειαζόμαστε πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με το πώς να ασχοληθούμε με την οργάνωση και την ασφάλεια των χώρων 

εφήμερης χρήσης αντί επιδοτήσεων» ισχυρίζεται ο  Kaspars Delgalvis, εμπνευστής του κέντρου τεχνών Totaldobze στη Ρίγα. 

Μερικές από τις πόλεις-εταίρους έχουν αναπτύξει μια μεγάλη γκάμα τέτοιων τεχνικών υποστήριξης που θα μπορούσαν να 

μοιραστούν και να προσαρμοστούν μέσα στο δίκτυο REFILL (π.χ. υποδείγματα συμβάσεων εφήμερης χρήσης, συμβουλές για 

διαπραγμάτευση, καθοδήγηση των πρωτοβουλιών που ξεκινούν από την ανάγκη τους για χώρο, κλπ,  που  αναπτύχθηκαν από το 

ZwischenZeit Zentrale στην Βρέμη, το Ταμείο Εφήμερης Χρήσης στη Γάνδη ή το πρακτορείο SAMOA για την αστική και 

οικονομική ανάπτυξη στη Νάντη). 

Πως μπορούν οι πόλεις να βοηθήσουν στο να δημιουργηθούν χάρτες και κώδικες συμπεριφοράς; 

 

Κοινοτικό κτίριο ©Strategic Design Scenarios 

Τις περισσότερες φορές όσο πιο καινοτόμες  είναι οι πρωτοβουλίες τόσο πιο δύσκολο γίνεται να τις υποστηρίξει. Συχνα το θέμα 

ξεκινά με τους κατοίκους που ζουν τριγύρω: οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες συχνά δημιουργούν θόρυβο τη νύχτα και προσελκύουν 

τη συγκέντρωση ατόμων που ενδέχεται να θεωρηθούν ενοχλητικοί από τους κατοίκους που ζουν γύρω (π.χ. η νυχτερινή ζωή 

μπορεί να καταλαμβάνει δημόσιο χώρο στην οδό Taczaka αλλά πρέπει να τελειώνει στις 21:00, το Πολιτιστικό Κέντρο Kanepes 
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στη Ρίγα εγκαθιστά ηχομόνωση στα παράθυρα του κάθε βράδυ πριν ξεκινήσουν οι συναυλίες προκειμένου να αποφευχθεί η 

διατάραξη της γειτονιάς). Εκτός από τους κάτοικους που ζουν τριγύρω, οι διαφορετικοί εφήμεροι χρήστες του ίδιου χώρου είναι 

επίσης πιθανό να ενοχλήσουν ο ένας τον άλλον και να καταλήξουν σε σύγκρουση(π.χ. το Plantage 9 e.v. ένα πολιτιστικό 

ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Βρέμη απαιτεί συνεχή διαχείριση και διαμεσολάβηση μεταξύ των διαφόρων εφήμερων χρηστών 

για να λύνει πιθανές συγκρούσεις και να βρίσκει συλλογικές λύσεις στα προβλήματα). 

Οι χάρτες και οι κώδικες συμπεριφοράς απαιτούνται στα προαναφερθέντα παραδείγματα για την προώθηση της καλής 

κατανόησης μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων φορέων. 

Πώς μπορούν οι πόλεις να παρέχουν καθοδήγηση της εφήμερης χρήσης για να καταστεί η προσωρινότητα ως 

καθημερινό στοιχείο αντί να σχεδιάζεται ως μονιμότητα; 

 

Ανθεκτικότητα και κινητικότητα ©Strategic Design Scenarios  

Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού λέει η ελληνική παροιμία. Η πρώτη ανάγνωση είναι ότι, συχνά, οι προσωρινές ρυθμίσεις 

τείνουν να μείνουν για πάντα. Αλλά για τον Oļegs Burrow, Διευθυντή του Τμήματος Ακινήτων της πόλης της Ρίγα, αυτή η παροιμία 
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σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους εφήμερους χρήστες ελπίζουν να μείνουν πέρα από το χρονικό διάστημα που τους 

διατίθεται και έχουν την τάση να συμπεριφέρονται σαν να ήταν μόνιμοι χρήστες. Η προσωρινότητα γίνεται αντιληπτή ως 

επισφάλεια και δεν είναι θετική αξία για την πλειονότητα των εφήμερων χρηστών που συναντήσαμε στις διάφορες πόλεις-

εταίρους. Αυτή είναι η κατάσταση για τους περισσότερους από αυτούς, αλλά όχι για όλους: κάποιοι εφήμεροι χρήστες ανέπτυξαν 

την ιδέα ότι η προσωρινότητα μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα. Για το De War, στο Άμερσφορτ, ένας μεγάλος κενός 

ξενοδοχειακός χώρος με διάφορες πολιτιστικές, επιστημονικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες πρέπει να θεωρείται ως κοινό αγαθό. 

Το De War εδώ και 10 χρόνια βρίσκεται σε εφήμερη χρήση με μια προειδοποίηση 3 μηνών. Για τον Harmen Zijp, έναν από τους 

εμπνευστές, αυτό είναι που δίνει  τόνωση στο έργο. Για τον Gaetan Bourdin εμπνευστή του Les Badauds Associés, στο πλαίσιο 

της εφήμερης χρήσης στο νησί της Νάντης: «υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του απρόβλεπτου και εθελοντικά προσωρινού». 

Το δίκτυο REFILL είναι πιθανό να εξερευνήσει αυτή την πολλά υποσχόμενη στάση: στην ταχέως μεταβαλλόμενη κοινωνία μας, η 

ρευστότητα, η προσαρμοστικότητα, η κινητικότητα είναι πιθανό να είναι πιο ανθεκτικές σε σύγκριση με την παραδοσιακή 

μονιμότητα και σταθερότητα. 

Θέμα 4: Αναπτύσσοντας την εφήμερη χρήση ως (φυσιολογική) υπηρεσία… 

Η εφήμερη χρήση είναι το νέο ¨φυσιολογικό¨ των πόλεων (οι άδειοι αστικοί χώροι δεν θεωρούνται πλέον κάτι το αφύσικο) και ως 

τέτοιο είναι πιθανό να αναπτυχθεί σε μια υπηρεσία με κίνητρα και κανόνες. 

Ποια είναι τα διαθέσιμα μέσα για να δοθούν κίνητρα για την εφήμερη χρήση στους ιδιοκτήτες και στους χρήστες;  

Οι πόλεις εταίροι του REFILL επιδεικνύουν μια παλέτα κινήτρων για την εφήμερη χρήση που στοχεύουν τόσο στους χρήστες όσο 

και στους ιδιοκτήτες. 
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Εξαιρέσεις ενοικίου ©Strategic Design Scenarios 

Οι επιδοτήσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες για να βοηθήσουν τους εφήμερους χρήστες να βελτιώσουν τον κενό χώρο και να τον 

προσαρμόσουν στην ανάγκη της πρωτοβουλίας τους. Το Ταμείο Εφήμερης Χρήσης στη Γάνδη για παράδειγμα επικεντρώνεται 

μόνο σε μια μικρή ανακαίνιση (δηλαδή βελτίωση της ασφάλειας, προσαρμογή στην πρόσβαση του κοινού, βελτίωση της 

ηχομόνωσης, κλπ.). Μια κριτική επιτροπή από τη διοίκηση της πόλης ελέγχει κυρίως την ύπαρξη συμβολαίου με τον ιδιοκτήτη και 

τα κοινωνικά οφέλη της πρωτοβουλίας. 

Το ZwischenZeit Zentrale στη Βρέμη ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική κατανέμοντας τα λίγα χρήματα για να ωθήσουν τις 

πρωτοβουλίες και όχι την εφήμερη χρήση. Τα πολύ μικρά ποσά μελετώνται από την διευθύνουσα επιτροπή του ZZZ και 

λειτουργούν ως ενθάρρυνση για να πραγματοποιηθεί ένα πρώτο βήμα (δηλαδή να δημιουργηθεί μια νέα παράσταση, να 

διοργανωθεί μια συναυλία, να αγορασθεί εξοπλισμός για να ξεκινήσει μια επιχείρηση, κ.λπ.) και έμμεσα ενθαρρύνει την εφήμερη 

χρήση. Αυτή η μορφή της χορηγίας των πρωτοβουλιών είναι μέχρι τώρα ελλιπής σε σχέση με τον αριθμό της εφήμερης χρήσης 

που προωθείται από το ZZZ σε μεγάλο βαθμό. 
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Φορολογικές απαλλαγές και πρόστιμα ©Strategic Design Scenarios 

Οι πόλεις εταίροι του REFILL επιδεικνύουν επίσης μια παλέτα κινήτρων που απευθύνονται σε ιδιοκτήτες ακινήτων. Η πόλη της 

Ρίγα χρησιμοποιεί ένα σύστημα φορολογικής απαλλαγής: το Τμήμα Ιδιοκτησίας της πόλης εφαρμόζει διάφορα επίπεδα 

κυρώσεων στις υποβαθμισμένες ιδιοκτησίες. Πειραματίζονται σε συνεργασία με την ΜΚΟ Free Riga για ένα μοντέλο μείωσης του 

φόρου για τις κενές ιδιοκτησίες που ανοίγουν για εφήμερη χρήση. Σε αντάλλαγμα οι εφήμεροι χρήστες ασχολούνται με την 

ελαφριά ανακαίνιση των υποβαθμισμένων ιδιοκτησιών. 

Η διοίκηση της πόλης είναι πιθανό να παίξει ένα ρόλο εμπιστοσύνης και να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες όσον αφορά στην εφήμερη 

χρήση. Το Άμερσφορτ οργάνωσε ένα δίκτυο ιδιοκτητών ακινήτων και εισήγαγε την ιδέα της εφήμερης χρήσης προκειμένου να 

δυναμώσει την επιχειρηματική περιοχή της πόλης. Στη Βρέμη η διοίκηση της πόλης είναι πιθανό να καλέσει τους ιδιοκτήτες και να 

τους ενθαρρύνει να ανοίξουν τους κενούς χώρους για εφήμερη χρήση. 

Παρά τις ενέργειες αυτές, πολλές από τις πόλεις εταίρους του REFILL έχουν να αντιμετωπίσουν την απουσία των ιδιοκτητών 

κυρίως γιατί τα ακίνητα περιλαμβάνονται σε μεγάλα επενδυτικά πακέτα ή επειδή είναι στα χέρια των μεγάλων εταιρειών του 

εξωτερικού. Ο ΧHans Buitelaar, υπεύθυνος Αντιδήμαρχος για τα ακίνητα στο Άμερσφουρτ απευθύνει κάλεσμα στα δίκτυα πόλεων 
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όπως το REFILL για να "βοηθήσουν τις πόλεις να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και να είναι σε επαφή μεταξύ τους, ώστε να 

μπορούν να έχουν μεγαλύτερο κύρος απέναντι στους μεγάλους παίκτες των ακινήτων". 

 

Πως μπορούν οι πόλεις να συστηματοποιήσουν την εφήμερη χρήση μέσω της δημιουργίας μιας δημόσιας υπηρεσίας 

εφήμερης χρήσης; 

 

Εντατικοποιώντας τη χρήση των δημόσιων υπηρεσιών ©Central Library Helsinki  

Από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης, η εφήμερη χρήση μπορεί να οργανωθεί ως μια μορφή υπηρεσίας. Στη Βρέμη ανέθεσαν 

εξωτερικά αυτή την υπηρεσία με το έργο ΖwischenZeit Zentrale και οι εφήμεροι χρήστες χρησιμοποιούν το ZZZ ως μια υπηρεσία 

για την εφήμερη χρήση: όταν ψάχνουν για έναν χώρο ή όταν το προτεινόμενο ενοίκιο γίνεται πολύ υψηλό για τις οικονομικές 

δυνατότητές τους, χτυπούν την πόρτα του ZZZ για να τους βοηθήσει να βρουν ένα νέο χώρο. Η Free Riga προσφέρει μια μορφή 

υπηρεσίας ανίχνευσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων στη Ρίγα: υπογράφουν ένα συμβόλαιο με τον ιδιοκτήτη, καθορίζουν μαζί του / 

της το προφίλ του εφήμερου που αυτός / αυτή ψάχνει και καταφέρνουν να ψάξουν για τη ζήτηση στην δεξαμενή πολιτιστικών 
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ακτιβιστών και καλλιτεχνών που διαθέτουν. Η πόλη του Ελσίνκι εργάζεται στην εντατικοποίηση της χρήσης των δημόσιων 

υπηρεσιών της: εστιάζει στους υποχρησιμοποιούμενους δημόσιους χώρους, σε βραδινές και νυχτερινές δραστηριότητες κ.λπ., και 

τους θέτει στη διάθεση του πληθυσμού της πόλης μέσα από μια πειραματική δημόσια υπηρεσία κρατήσεων που λειτουργεί μέσα 

από μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Η αστική και οικονομική υπηρεσία ανάπτυξης SAMOA στη Νάντη ή η Μονάδα Συμμετοχικής 

Πολιτικής στη Γάνδη που έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω έχουν ενσωματώσει την εφήμερη χρήση, ως μέρος της διοίκησης της 

πόλης στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Πως μπορούν οι εφήμεροι χρήστες να δουν / διαθέσουν τους εαυτούς τους ως μια μορφή υπηρεσίας; 

 

Αυτο-ανακαίνιση και DIY πολεοδομία ©Oranssi Archives & Traces of Commerce 

Οι πόλεις εταίροι του REFILL έδειξαν επίσης πως η εφήμερη χρήση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως υπηρεσία από την πλευρά των 

χρηστών. 

Ο  Kaspars Lielgalvis είναι έτοιμος να εγκαταλείψει το κέντρο τέχνης "Totaldobze" που ο ίδιος δημιούργησε, γιατί δεν μπορεί να 

αντέξει πια το μίσθωμα της εφήμερης χρήσης που οφείλεται στη σταδιακή αναβάθμιση της περιοχής. Από τη μία πλευρά, η 
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προσωρινή χρήση μπορεί να επικριθεί ως η απόλυτη στήριξη του φιλελευθερισμού, διατηρώντας αδύναμα μέρη σε επισφαλείς 

καταστάσεις και εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των ιδιοκτητών. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν "κερδίζουν 

πάντα το παιχνίδι". Όταν η κυβέρνηση σταμάτησε το έργο του μουσείου σύγχρονης τέχνης στην περιοχή Dockland Andrejsala στη 

Ρίγα, η καλλιτεχνική κοινότητα μεταφέρθηκε σε πιο ελκυστικούς χώρους. Οι σχεδιαστές της περιοχής έχασαν όλες τις επενδύσεις 

τους με το να ανοίξουν τις αποθήκες στις πρώην αποβάθρες για εφήμερη χρήση. Με άλλα λόγια, σε αυτή την περίπτωση οι 

καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν τα μέσα από τα οποία συνήθως υποφέρουν. 

Σε μια κλίμακα πόλης, η εφήμερη χρήση είναι μια μορφή αυτοδιαχειριζόμενης πολεοδομικής υπηρεσίας. Τα  Ίχνη Εμπορίου στην 

Αθήνα, για παράδειγμα, έδειξαν πώς μέσω ανοικτών προσκλήσεων και συλλογικής δράσης ήταν σε θέση οι ενδιαφερόμενοι να 

εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις των εγκαταλελειμμένων καταστημάτων στις στοές της πόλης και να τονώσουν την αναδυόμενη 

αστική οικονομία. 

Είτε σε επίπεδο ιδιοκτητών είτε σε επίπεδο γειτονιάς ή πόλης , η εφήμερη χρήση λειτουργεί περισσότερο ως ανακαίνιση και 

αναδιαμόρφωση των υπηρεσιών. 

Θέμα 5: Μεταβατική  εφήμερη χρήση ... 

Πρωτοβουλίες που φιλοξενούνται μέσω λύσεων εφήμερης χρήσης πρέπει να προβλέπουν πως είναι πιθανό να μετασχηματιστούν 

πέρα από την προσωρινή περίοδο και να εξασφαλίσουν  οφέλη  και κέρδη. 

Θέμα 6: Αστικά εργαστήρια και στρατηγική εφήμερης χρήσης ... 

Η εφήμερη χρήση είναι ένα εργαλείο για τον από κάτω προς τα πάνω πολεοδομικό σχεδιασμό, τον πειραματισμό στην 

ανάπτυξη της πόλης και ένα εργαστήριο για να εφευρεθεί και να επωαστεί η πόλη του αύριο. 
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Πώς μπορούμε να περάσουμε από μια παθητική εφήμερη χρήση (ζήτηση), σε μια ενεργή εφήμερη χρήση (ως ένα μέσο 

χαρακτηρισμού); 

Από κάτω προς τα πάνω πειραματισμοί και πλατφόρμες 

©SAMOA & CoolTour 

Για να επιτευχθεί αυτό, η διοίκηση της πόλης έχει αφήσει την διαχείριση της εφήμερης χρήσης στους πολίτες. Η πόλη της Γάνδης 

άφησε τις κοινότητες να προσανατολιστούν στις δραστηριότητες της εφήμερης χρήσης και να εμπνευστούν όσον αφορά στην 

ανάπλαση του τοπίου. 

Η εφήμερη χρήση είναι συχνά ένας φορέας για τον τόπο λήψης αποφάσεων. Στην γειτονιά Rabot, έχουν φτιάξει έναν υπαίθριο νέο 

τύπο γειτονιάς για να κάνει κανείς όλες τις δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν σε ένα κανονικό σπίτι. 

Στην Οστράβα, το «Ζώντας στην Οστράβα Διαφορετικά»,  είναι ένα δημοφιλές φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς 

αυτοκίνητο που πειραματίζετε με νέους τρόπους για το πώς να χρησιμοποιούν τους δρόμους της πόλης. Η Πλατεία ανήκει σε 

όλους, είναι ένα έργο στην ίδια πόλη με μια κινητή ξύλινη ανοιχτή πλατφόρμα για την εμπλοκή του πληθυσμού στην επανεξέταση 

της γειτονιάς. 
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Πώς η εφήμερη χρήση λειτουργεί ως «εργαστήριο πόλης" για να εφεύρει, να πειραματιστεί και να αναπτύξει το μέλλον της 

πόλης; 

 

Αλλαγή συμπεριφοράς και αχρησιμοποίητα στοιχεία ©Living Street Ghent & Forum Virium Helsinki 

Οι περισσότερες από τις πόλεις εταίρους του REFILL μιλάνε για την εφήμερη χρήση ως μια μορφή αστικού εργαστηρίου. Το 

Smart Kalasatama στην περιοχή Kalasatama στο Ελσίνκι είναι μια ζώνη πειραματισμού για συνεργατικές υπηρεσίες και 

εντατικοποίηση των αχρησιμοποίητων στοιχείων. Η Αγορά της Κυψέλης στην Αθήνα θα είναι μια θερμοκοιτίδα νέων αστικών, 

κοινωνικών και οικονομικών μοντέλων στη δημοφιλή περιοχή της Κυψέλης.  

Στη Βρέμη το άδειο εμπορικό κέντρο Delloyd Hof θα μετατραπεί σε ένα εργαστήριο της πόλης για να δοκιμάσει τρόπους 

καλύτερης φιλοξενίας και ενσωμάτωσης των προσφύγων. Στη Γάνδη, το έργο Living Streets είναι ένας τρόπος για να διεκδικήσουν 

25 δρόμους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες για τις δραστηριότητες της γειτονιάς αντί να κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Είναι επίσης 

ένας πολύ καλός τρόπος για να πειραματιστούν στην αλλαγή συμπεριφοράς προς νέους και πιο βιώσιμους αστικούς τρόπους 
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ζωής. Ο Karl-Filip Coenegrachts, Επικεφαλής Στρατηγικού Συντονισμού στη Γάνδη καλεί για μια πιο στρατηγική εφήμερη χρήση: 

«Αυτό που μας λείπει περισσότερο είναι οι συνέργειες στους πειραματισμούς εφήμερης χρήσης στην ίδια περιοχή». Και για την 

καθηγήτρια Iris Reuther Senatsbaudirektorin στη Βρέμη εφήμερη χρήση πρέπει να είναι "ένα συντονισμένο οικοσύστημα για να 

αλλάξει η πόλη" 

 

 
 


