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Το έργο Κοινωνικές επιπτώσεις του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού βιώσιμης
ανάπτυξης των πόλεων (www.ekke.gr/wp/αστικός σχεδιασμός) αποτέλεσε υποέργο του
προγράμματος Κοινωνικές επιπτώσεις και δημόσιες πολιτικές στους τομείς της ενέργειας, της βιομηχανίας, του αστικού σχεδιασμού, και των υποδομών του διαδικτύου του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Στόχος του
γενικότερου αυτού προγράμματος ήταν «να διερευνήσει τις διαστάσεις κρίσιμων παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αξιολογείται ότι προκαλούν έντονες αλλά και άμεσες
κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τέτοια κρίσιμα πεδία αποτελούν: η Ενέργεια, η
Βιομηχανία, το Διαδίκτυο, η Αστική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον» (βλ. αρχική σελίδα στον
ιστότοπο του προγράμματος www.ekke.gr/wp). Ο Καθηγητής Νίκος Δεμερτζής, Διευθυντής
και Πρόεδρος του ΕΚΚΕ, διετέλεσε επιστημονικός υπεύθυνος του προαναφερόμενου προγράμματος με συνυπεύθυνο τον ερευνητή Νίκο Γεωργαράκη.
Τη διεπιστημονική ερευνητική ομάδα του έργου αποτέλεσαν οι:
Καλλισθένη Αβδελίδη, επιστημονική υπεύθυνη του έργου, αρχιτέκτων D.P.L.G., πολεοδόμος και χωροτάκτης με ερευνητική ειδικότητα σε θέματα κοινωνικής θεώρησης του
αστικού σχεδιασμού και φυσικής μορφολογίας του πολεοδομημένου ιστού, ερευνήτρια
ΙΚΕ/ΕΚΚΕ.
Αθηνά Βιτοπούλου, διδάκτωρ αρχιτέκτων-πολεοδόμος, με ειδικότητα σε θέματα θεωρίας και πρακτικής του αστικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και ιστορίας της πόλης και
της πολεοδομίας, επίκουρη καθηγήτρια ΑΠΘ, εξωτερική συνεργάτιδα ΕΚΚΕ.
Φιλύρα Βλαστού - Δημοπούλου, κοινωνική περιβαλλοντική ψυχολόγος, με ειδικότητα
σε θέματα αστικού χώρου, εξωτερική συνεργάτιδα ΕΚΚΕ.
Γεωργία Γεμενετζή, διδάκτωρ αρχιτέκτων-πολεοδόμος, με ειδικότητα σε θέματα χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και χωρικής-αστικής ανάλυσης, επιστημονική συνεργάτιδα και διδάσκουσα ΑΠΘ και ΕΑΠ, εξωτερική συνεργάτιδα ΕΚΚΕ.
Κώστας Γκόρτσος, αρχιτέκτων-πολεοδόμος, με ειδικότητα σε θέματα πολεοδομικών
θεσμών και οικιστικής ανάπτυξης, ερευνητής ΙΚΕ/ΕΚΚΕ.
Ευθαλία Μάσσου, διδάκτωρ μαθηματικός εφαρμογών με ειδικότητα σε θέματα στατιστικής σε κοινωνικές επιστήμες, εξωτερική συνεργάτιδα ΙΚΕ/ΕΚΚΕ.
Κώστας Σακελλαρόπουλος, οικονομολόγος και πολεοδόμος με ειδικότητα σε θέματα
περιβάλλοντος και αστικού σχεδιασμού, ερευνητής ΙΚΕ/ ΕΚΚΕ.
Στο έργο, συνεργάστηκαν επίσης, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, οι προπτυχιακές φοιτήτριες Ευαγγελία Γατσάκου και Αικατερίνη Γκόρτσου (Τμήμα Πολεοδομίας,
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστη-μίου Θεσσαλίας) και η Αγάθη
Σιανούδη (Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), στο
πλαίσιο της ερευνητικής της εργασίας του τελευταίου έτους σπουδών.
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Project and contributors
The project Social Impact of Urban Design and Sustainable Development of Cities (www.
ekke.gr/wp/Urban Design) was realized in the framework of the Social Impact and Public
Policy Program in the fields of energy, industry, urban design and infrastructure of the Web
at the Institute of Social Research of the National Center for Social Research. The objective
of this general program was “to explore the dimensions of critical production activities,
which are assessed to have strong but also direct social and economic impacts. Such crucial areas are: Energy, Industry, the Internet, Urban Development and the Environment”
(see homepage at www.ekke.gr/wp), with program’s general head, Professor Nicolas Demertzis, Director and President of EKKE and co-manager, researcher Nikos Georgarakis.
The aforementioned project was carried out by the project’s scientific head in charge
and the research team constituted on basis of the expertise of its members with the aim
to ensure the interdisciplinary dimension of the project. The research team consists of:
Kalisteni Avdelidi, the project’s scientific head in charge; she is an architect D.P.L.G.,
urban and regional planner and researcher with scientific research specialization on social
dimension of urban design, at the Institute of Social Research (ISR)/ National Centre for
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Athina Vitopoulou, Ph.D., architect-urban planner, specialist in the theory and practice
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project as external collaborator of EKKE. She is actually assistant professor at the Aristotle University of Thessaloniki.
Filyra Vlastou – Dimopoulou, an environmental social psychologist, with specialization
in urban issues; she participated in the project as external collaborator of EKKE.
Georgia Gemenetzi, Ph.D., architect-urban planner, specialist in spatial and urban design and spatial-urban analysis; she participated in the project as external collaborator of
EKKE. She is teaching at the Aristotle University of Thessaloniki and the Hellenic Open
University.
Kostas Gortsos, an architect-urban planner and researcher at the Institute of Social
Research (ISR)/ National Centre for Social Research (EKKE), with specialization on urban
institutional planning and on housing development issues.
Efthalia (Lina) Massou, PhD., a mathematician with specialization in mathematical applications and statistics for social and psychological sciences. She participated in the project as external collaborator of EKKE.
Kostas Sakellaropoulos, an economist and urban planner and researcher with specialization in environmental and planning issues at the Institute of Social Research (ISR)/
National Centre for Social Research (EKKE).
The students Evaggelia Gatsakou and Aikaterini Gortsou from the University of Thessaly-Department of Planning and Regional Development also participated in the project
in the framework of their internship for research training as well as the student Agathi
Sianoudi from the Aristotle University of Thessaloniki-School of Architecture, in the framework of her research work for the last year of studies.
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Ευχαριστίες
Για τη δυνατότητα της πραγματοποίησης των ερευνητικών εργασιών του έργου που άπτονται του εξειδικευμένου τομέα της κοινωνικής θεώρησης στην ανάλυση του χώρου της
σύγχρονης πόλης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους υπεύθυνους του προγράμματος,
τον Καθηγητή Νίκο Δεμερτζή, Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και
τον ερευνητή Νίκο Γεωργαράκη.
Για την επιστημονική και ερευνητική συνεργασία στην περάτωση του εγχειρήματος,
ευχαριστώ θερμά τους συμμετέχοντες, συγγραφείς και συνεργάτες της ερευνητικής
ομάδας του έργου, την επίκουρη καθηγήτρια Αθηνά Βιτοπούλου, την ερευνήτρια Φιλύρα
Βλαστού-Δημοπούλου, την Δρ Γεωργία Γεμενετζή, τον ερευνητή Κώστα Γκόρτσο, την Δρ
Ευθαλία Μάσσου και τον ερευνητή Κώστα Σακελλαρόπουλο.
Για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους, με την ειδική επιστημονική εμπειρία τους,
στην ποιοτική έρευνα με ημιδομημένες συνεντεύξεις, θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες
ευχαριστίες εκ μέρους όλης της ερευνητικής ομάδας προς τους: Έλλη Ανδριοπούλου, υπεύθυνη Διαχείρισης Δωρεάς στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)· Ντόρα
Γαλάνη, τ. Πρόεδρο της εταιρείας Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΑΧΑ Α.Ε.)·
Μαρία Γιαννικουρή, Διευθύντρια Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων του Δήμου Μοσχάτου· Δημήτριο Κάρναβο, Δήμαρχο του Δήμου Καλλιθέας, Δρόσο Μακρή, τ. προϊστάμενο Υπηρεσιών
Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων· Γεώργιο Παπαδιά, Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Αστικών Δομών και Αναπλάσεων Δήμου Αιγάλεω και Σαμάνθα Φανού, τ. Διευθύντρια Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων.
Για την τεκμηρίωση επιμέρους εργασιών του έργου με δεδομένα χαρτογραφικού, αρχειακού, φωτογραφικού και βιβλιογραφικού υλικού, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας τα φωτογραφικά αρχεία των ΕΛΙΑ/ΜΙΕΤ, ΕΡΤ ΑΕ, Μουσείο
Μπενάκη καθώς και τους μελετητές: Γρηγόρη Δεσύλα, αρχιτέκτονα και Βάσω Μανιδάκη, αρχιτέκτονα-σκηνογράφο όπως επίσης και: την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής
Προβολής Αθηνών Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., τη Διεύθυνση Κοινόχρηστων Χώρων και Κτηριακών
Έργων του Δήμου Αθηναίων, τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής, τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΚΑ, το
Επιχειρηματικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ Α.Ε., το Κτηματολογικό
Γραφείο Πρωτευούσης, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών
ΣΑΔΑΣ, το Τμήμα Σχεδιασμού Μεταφορών Διεύθυνσης Μελετών της Αττικό Μετρό Α.Ε.,
το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας και Αττικής του ΥΠΕΚΑ και το Τμήμα Χαρτογραφίας της Διεύθυνσης Πληροφόρησης και Εκδόσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Για τη συμβολή τους στην έρευνα στις τέσσερις κεντρικές πλατείες της Αθήνας, ευχαριστώ ιδιαιτέρως και εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας όλους τους ιδιοκτήτες, προϊσταμένους και υπαλλήλους των επιχειρήσεων που έδειξαν ενδιαφέρον και συμπλήρωσαν το
ερωτηματολόγιο.
Τέλος, ευχαριστώ την Αικατερίνη Σάββα για τη συμβολή της στην γλωσσική και τυπο13
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γραφική επιμέλεια της έκδοσης και τους Αναστασία Τρευλάκη, Ευάγγελο Καρανίκα και Χρυσούλα Κατωπόδη, για την υποστήριξη του έργου, εκ μέρους του ΕΚΚΕ. Επίσης, ευχαριστώ
τον Νίκο Κορνήλιο και την Ελένη Κρητικού για τις διορθώσεις δικών μου γλωσσικών λαθών
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
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