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«Η αλαβίωζε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ 

ηεο Αζήλαο πεξλάεη κέζα από ηηο 

δεκηνπξγηθέο ΜκΕ» 

Αθξνδίηε Τδηαληδή 

 

Τν λέν πξφγξακκα Innomed-Up πνπ αθνξά κεζνγεηαθέο πφιεηο θαη κηθξνκεζαία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα μεθίλεζε θαη ζηελ Αζήλα. 

Απηφ ην θαινθαίξη ην θέληξν ηεο Αζήλαο είρε ηελ ηηκεηηθή ηνπ. Σηα ιφγηα 

ηνπιάρηζηνλ, γηαηί ζηελ πξάμε ν πνιπδηαθεκηζκέλνο «Μεγάινο Πεξίπαηνο», πνπ 

ζηαδηαθά ζπξξηθλψζεθε, πεξηζζφηεξε γθξίληα θαη ηαιαηπσξία πξνμέλεζε ζηνπο 

Αζελαίνπο παξά ρακφγεια αλαθνχθηζεο. 

Μεηά ηα θπθινθνξηαθά κέηξα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ιφγσ θνξνλντνχ, κεηά ηελ 

απαγφξεπζε νξζίσλ ζηα φιν θαη ιηγφηεξα καγαδηά ηνπ θέληξνπ πνπ έρνπλ αθφκα 

θφζκν, ήξζε ην γεληθφ ζησπεηήξην γηα λα δψζεη άιιν έλα ρηχπεκα ζηελ ήδε 

αζζκαίλνπζα νηθνλνκία. Σηελ άδεηα απφ ηνπξίζηεο ζεξηλή Αζήλα, νη βξαρπρξφληεο 

κηζζψζεηο ηνπ airbnb ππνρψξεζαλ, ηα ελνηθηαζηήξηα έθαλαλ μαλά ηελ εκθάληζή ηνπο 

ζηηο θνιφλεο ηεο ΓΔΗ θαη ηα ινπθέηα ζηα κηθξνκεζαία καγαδηά άξρηζαλ μαλά λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη. 

Κη φκσο, φπσο ππνζηεξίδνπλ επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηεζλέο πξφγξακκα ΙΝΝΟΜΔD-UP γηα ηηο 

κεζνγεηαθέο πφιεηο θαη ηελ θαηλνηνκία, ε αλαβίσζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο 
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Αζήλαο είλαη εθηθηή θαη αλαγθαία, ρσξίο κεγαιεπήβνια θαη ακθηιεγφκελα ζρέδηα 

αλάπιαζεο πνπ επλννχλ θπξίσο ηηο πνιπεζληθέο αιπζίδεο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

επελδπηέο ησλ mall θαη ηνπ realestate. Ιζα ίζα πνπ ε θαηλνηνκία πεξλάεη κέζα απφ 

ήπηεο παξεκβάζεηο, θάλνληαο ζπκκέηνρνπο θαη πξσηαγσληζηέο παξαδνζηαθά αιιά 

θαη λέα δεκηνπξγηθά επαγγέικαηα ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο, ηερλίηεο, ρεηξνηέρλεο, 

ζρεδηαζηέο, κηθξνχο εκπνξνβηνηέρλεο. 

Αμηνπνηψληαο ηηο πξαθηηθέο ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, δειαδή ηε δεκηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ πιηθψλ αληί γηα ηελ απφξξηςή ηνπο ζηηο ρσκαηεξέο, 

ην πξφγξακκα ΙΝΝΟΜΔD δίλεη έκθαζε ζηε ξαρνθνθαιηά ηεο πφιεο, ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηνπο ρψξνπο πνπ εδψ θαη δεθαεηίεο δίλνπλ ρξψκα, δσή θαη 

ραξαθηήξα ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο. 

 

Η Σνθία Απγεξηλνχ, θαζεγήηξηα Αξρηηεθηνληθήο ΔΜΠ 

Η θαζεγήηξηα αξρηηεθηνληθήο ηνπ ΔΜΠ Σνθία Απγεξηλνχ, ζπληνλίζηξηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο INNOMED πνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη έλα ρξφλν ην εξγαζηήξην 

Φσξνηαμίαο θαη Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Σρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, 

κηιάεη ζηελ «Δθ.Σπλ.» γηα ηνλ λεπξαιγηθφ ξφιν πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ μαλά ζηηο 

πφιεηο καο ηα ζπρλά ππνηηκεκέλα, αιιά ηφζν απαξαίηεηα κηθξνκάγαδα, εξγαζηήξηα 

θαη αηειηέ, κάζηνξεο θαη καζηφξηζζεο, απφ δηαθνξεηηθέο γεληέο, θιάδνπο θαη 

ηερλνηξνπίεο. 

● Τη είλαη ην ΙNNOMED-UP; 

Δίλαη έλα πξφγξακκα πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο πφιεηο θαη εζηηάδεη ζηελ παξαγσγηθή 

ηνπο βάζε, ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Σηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπιεχνπλ ζε 

δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πηζαλά λα κελ είλαη νη ζπλεζηζκέλεο - απφ ηε 

βπξζνδεςία θαη ηελ θεξακηθή, ηελ αξγπξνρξπζνρνΐα, αιιά θαη ηνλ ςεθηαθφ 

ζρεδηαζκφ, ηελ ηξηζδηάζηαηε εθηχπσζε, ηελ θαηαζθεπή πξσηφηππσλ αληηθεηκέλσλ, 

ηελ θνηλφηεηα ησλ makers. Σην ΙΝΝΟΜΔD-Up ζπκκεηέρνπλ θνξείο απφ επηά επξσ-

κεζνγεηαθέο πφιεηο θαη πέληε ρψξεο: Ιηαιία, Διιάδα, Τπλεζία, Παιαηζηίλε, Ινξδαλία. 

Μαο αλαηέζεθε ζην πιαίζην ηεο επξσκεζνγεηαθήο ζπλεξγαζίαο, ελψ ε δηθή καο 

πξφηαζε σο Δξγαζηήξην Φσξνηαμίαο θαη Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ ΔΜΠ 

αμηνινγήζεθε ζε πνιχ πςειή θαηάηαμε αλάκεζα ζε πάλσ απφ 400 πξνηάζεηο θαη 
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ηέζεθε ζε πξνηεξαηφηεηα. Αζρνινχκαζηε κε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

ηεο κεζνγεηαθήο πφιεο θαη έρνπκε επηιέμεη νξηζκέλεο αληηπξνζσπεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ηε δηάζηαζε πνπ έρεη απηφ ην δήηεκα, 

γεθπξψλνληαο ηηο απνζηάζεηο κεηαμχ κεζνγεηαθνχ Βνξξά θαη κεζνγεηαθνχ Νφηνπ. 

● Σε ηη ζηνρεύεη ε επξωκεζνγεηαθή ζπλεξγαζία ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο 

απνβιήηωλ; 

Οη πφιεηο ηνπ κεζνγεηαθνχ Βνξξά ρξεζηκνπνηνχλ πην εμειηγκέλεο πξαθηηθέο ζην 

δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Οκσο θαη νη κεζνγεηαθέο πφιεηο ηνπ Νφηνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηξφπνπο πνπ είλαη πην παξαδνζηαθνί, πην παιηνί. Μαο ελδηαθέξεη πψο 

ν κεζνγεηαθφο Βνξξάο κπνξεί λα δψζεη ηερλνγλσζία ζηνλ Νφην θαη λα πάξεη απφ 

απηφλ έκπλεπζε κέζα απφ κεζφδνπο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ μεραζηεί. Παξαδείγκαηα 

δεκηνπξγηθήο αλαθχθισζεο θαη επαλάρξεζεο ππάξρνπλ ζε πνιιέο κεζνγεηαθέο 

παξαδφζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα ιηπάζκαηα απφ ηξφθηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηε 

γεσξγία ή ε επαλάρξεζε παιηψλ λεκάησλ θαη ξνχρσλ. Δηδηθά ε Ιηαιία θαη ε πφιε 

ηνπ Πξάλην, πνπ είλαη ν εηαίξνο καο, έρεη αλαπηχμεη ηεξάζηηα ηερλνγλσζία γηα ην 

πψο είλαη δπλαηφλ λα αλαθπθιψζεηο θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα θαη λα παξάγεηο 

λέα αληηθείκελα. Δκείο έρνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ πεξηνδηθνχ «Σρεδία». Παίξλεη ηα 

παιηά ηεο ηεχρε θαη θηηάρλεη θσηηζηηθά θαη άιια ρξεζηηθά αληηθείκελα. Η ηερληθή 

ηνπ παπηέκαζέ είλαη πνιχ παιηά, αιιά ζήκεξα κπνξεί λα αλαβηψζεη θαη λα 

πξνρσξήζεη κε λέα ηερλνγλσζία. Η ζπδήηεζε ηεο επξσκεζνγεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη πνιχ κεγάιε, γηαηί ζπλήζσο νη αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο γηα λα ζηείινπλ εθεί αλεπηζχκεηα 

απνξξίκκαηα, φπσο ηα ειεθηξνληθά απφβιεηα. 

● Με πνηνπο ζπλεξγάδεζηε ζηελ Αζήλα; 

Δρνπκε δηνξγαλψζεη εξγαζηήξηα θαη δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα γηα θεληξηθά δεηήκαηα, 

φπσο ε Κπθιηθή Οηθνλνκία, θαη πψο ηελ αληηιακβάλνληαη θαη ηελ αμηνπνηνχλ θνξείο, 

απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε. Η πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ν 

Γήκνο ηεο Αζήλαο κέζσ ηεο Δηαηξείαο Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζηηθήο Πξνβνιήο 

Αζελψλ (ΔΑΤΑ) πξνζεγγίδεη ην δήηεκα απηφ, αιιά δελ έρεη αλαπηπρζεί επαξθψο ε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο, ψζηε λα έρεη ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα. Γελ έρνπλ πξνρσξήζεη 

ζε αλαθχθισζε θαη θπξίσο ζε αλσ-θχθισζε, φπσο απνδίδνπκε ζηα ειιεληθά ηνλ 

φξν upcycling. Δπίζεο εζηηάδνπκε ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ εθπαίδεπζε θαη 

αλαδεηθλχνπκε θαιέο πξαθηηθέο. 

● Πώο εμαζθαιίδεηε όηη ε θπθιηθή νηθνλνκία δελ είλαη απιά έλαο όξνο ηεο 

κόδαο, έλα επρνιόγην γηα λα μεπιέλεη αθόκα θαη επηθίλδπλεο ξππνγόλεο 

πξαθηηθέο, όπωο ε θαύζε πιαζηηθνύ – ην RDF γηα ηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο, 

όπωο γίλεηαη ζηνλ Βόιν; 

Δδψ εκείο εληνπίζακε πξσηνβνπιίεο πνπ είλαη ζε ζσζηή δηαδξνκή. Γηα παξάδεηγκα, 

κηα επηρείξεζε λέσλ αλζξψπσλ, απφ αξρηηέθηνλεο θαη εξεπλεηέο, πνπ ιέγεηαη Τhe 

ΝewRaw. Αλαθπθιψλνπλ πιαζηηθά θαη θηηάρλνπλ κε 3dprinter λέα αληηθείκελα, 

φπσο θαζίζκαηα γηα ππαίζξηνπο ρψξνπο, δαξληηληέξεο, πιηθά κε ελδηαθέξνπζα θαη 

πξσηνπνξηαθή κνξθνινγία. Ή ην πξφγξακκα επαλάρξεζεο λεκάησλ απφ δίρηπα 

ςαξέκαηνο, ην ΒlueCycle, πνπ έρεη ηε ζηήξημε ηνπ Ιδξχκαηνο Λαζθαξίδε. Υπάξρεη 

ην πνιχ αμηφινγν Δξγαζηήξην Πνηψ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, πνπ είλαη MakerSpace, 



βξίζθεηαη φκσο αθφκα ζε ζηάδην καζεηείαο. Πνιιέο κηθξέο κνλάδεο, πνπ βξίζθνληαη 

αθφκα ζε έλα πξσηφιεην ζηάδην, αιιά κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά θαη λα 

πξνρσξήζνπλ. 

● Απηέο νη κηθξέο πξωηνβνπιίεο ζα κπνξνύζαλ λα αιιάμνπλ ηελ εηθόλα ηεο 

πόιεο πξνο ην θαιύηεξν; 

Φπζηθά θαη ζα κπνξνχζαλ. Φξεηάδεηαη επέλδπζε, π.ρ. λα αγνξαζηνχλ ηξηζδηάζηαηνη 

εθηππσηέο κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο πνπ λα ππεξβαίλεη ην πεηξακαηηθφ ζηάδην. 

Καη πάιη φκσο ζα ήηαλ νηθνλνκηθφηεξν απφ κηα ζπκβαηηθή επηρείξεζε. 

Οηαλ ηα απνξξίκκαηα είλαη πξψηε χιε, απηφκαηα ζα κεηψλεη ην θφζηνο. Σην ηξίην 

ζεκηλάξην κειεηήζακε ηηο δπλαηφηεηεο ζχγθιηζεο αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηηο κηθξέο δεκηνπξγηθέο επηρεηξήζεηο, κε ηε ζπκκεηνρή 

θνξέσλ φπσο ε ΓΣΔΒΔ, ν Δκπνξηθφο Σχιινγνο Αζήλαο θαη θνξείο απφ ηε Γηεχζπλζε 

ηνπ ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ΜκΔ. 

● Εηδηθά ηώξα, πνπ ιόγω παλδεκίαο έξρνληαη λέα ινπθέηα ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, πνύ βιέπεηε δηέμνδν; 

Οη ΜκΔ πεξλάλε ηεξάζηηα θξίζε, θαη νη θνξείο κάο κεηαθέξνπλ κηα κεγάιε 

αλεζπρία. Τν πξφγξακκά καο πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο κε παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ζε έλδπζε, ππφδεζε, 

αξγπξνρξπζνρνΐα. Σθνπφο είλαη νη επηρεηξήζεηο απηέο, αμηνπνηψληαο πξαθηηθέο ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο, λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη λα 

αληέμνπλ, δίλνληαο θαηλνχξγηα πξντφληα πνπ είλαη δεηνχκελα απηή ηε ζηηγκή. Τν 

INNOMED-Up σο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα δηαηππψλεη πξνηάζεηο θαη ειπίδνπκε λα 

βξεζνχλ θνξείο, εηαίξνη, πνπ λα ηα πινπνηήζνπλ. 

ΤνINNOMED-Upζε αξηζκνύο 

 

Δκπνξνβηνηέρλεο, ρεηξνηέρλεο, ζρεδηαζηέο, παξαδνζηαθά θαη λέα δεκηνπξγηθά 

επαγγέικαηα κπνξνχλ λα δψζνπλ μαλά πλνή ζην παξεθκαζκέλν θέληξν ηεο πφιεο 
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Πνηνη ζπκκεηέρνπλ: 7 θνξείο ζε ηζάξηζκεο κεζνγεηαθέο πφιεηο, ζε 5 ρψξεο 

Απφ ηελ Διιάδα έρεη επηιεγεί ην Δξγαζηήξην Πνιενδνκηθνχ Σρεδηαζκνχ θαη 

Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Αξρηηεθηνληθήο Σρνιήο ηνπ ΔΜΠ 

Σε πνηνπο απεπζχλεηαη: Σε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ Γεκηνπξγηθνχ-

Πνιηηηζηηθνχ Τνκέα (CulturalandCreativeIndustries - CCIs) 

Πνχ ζηνρεχεη: Σηελ αλαδσνγφλεζε ησλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο 

θπθιηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ ηηο CCIs, ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνγλσζίαο, ζηελ παξαγσγή λέσλ δεκηνπξγηθψλ πξντφλησλ απφ αλαθπθισκέλα θαη 

επαλαρξεζηκνπνηεκέλα πιηθά 

Πνηνη ζα σθειεζνχλ: 60 κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ πνιηηηζηηθφ θαη 

δεκηνπξγηθφ ηνκέα. Αλεξγνη θαη πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο – θπξίσο 

λένη θαη γπλαίθεο. Πεξηθεξεηαθνί θαη ηνπηθνί θνξείο. Πάλσ απφ 3.000 πνιίηεο 

Πξνζδνθφκελα απνηειέζκαηα: 

● 1 Πξφηππν κνληέιν γηα ηηο κεζνγεηαθέο πφιεηο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

θπθιηθήο νηθνλνκίαο ζηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ 

● 4 Κνηλσληθν-αζηηθά εξγαζηήξηα θπθιηθφηεηαο ζηελ Αζήλα, ηε 

Φεβξψλα/Νακπινχο, ην Παιέξκν θαη ην Ακκάλ 

● 6 Πηινηηθά Γίθηπα Σπλεξγαζίαο κεηαμχ ΜκΔ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε 

επηιεγκέλεο Μεζνγεηαθέο Ιζηνξηθέο Πφιεηο 

● 2 έμππλα-πξσηφηππα εξγαιεία γηα ηε ζπιινγή απνβιήησλ (έμππλν πνδήιαην θαη 

έμππλνο θάδνο απνξξηκκάησλ), 1 Κεληξηθφ Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπιινγήο απνβιήησλ 

● 1 Απνζεηήξηo Αλνηρηνχ Κψδηθα γηα ηελ πξφζβαζε ζηα πξσηφηππα ζρέδηα θαη ηηο 

εξγαιεηνζήθεο νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

● 27 Καηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

● 2 Αλνηρηέο Αγνξέο Δπαλάρξεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγηθήο 

αλαθχθισζεο θαη επαλάρξεζεο απνβιήησλ ή άιισλ αλεπηζχκεησλ πιηθψλ 
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