
H CPD είναι μια ανοιχτή οριζόντια συνεργατική 

διεπιστημονική ομάδα μελετητών με κοινό 

όραμα για την πόλη, την ύπαιθρο και την 

κοινωνία, που θέλει να συμβάλει θετικά, με 

έμπρακτες εφαρμογές, στην προώθηση αυτού 

του οράματος, δίνοντας προτεραιότητα σε 

περιοχές και τοπικές κοινωνίες που έχουν 

αυξημένες ανάγκες πολεοδομικής, 

περιβαλλοντικής και παραγωγικής 

ανασυγκρότησης. 

Απαρτίζεται από μελετητές-ερευνητές με 

σημαντική και ευρεία εμπειρία σε μελέτες και 

έργα υποδομής κοινωφελούς/κοινόχρηστου 

χαρακτήρα, όπως και με σημαντική συμβολή 

στον ακαδημαϊκό χώρο και την έρευνα. 

 

 

Κοινό της όραμα είναι:  

 η ανασυγκρότηση της ελληνικής πόλης και υπαίθρου με κριτήριο τις πραγματικές 

κοινωνικές ανάγκες και προτεραιότητες 

 η ανάδειξη / ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου 

 η βιώσιμη κινητικότητα, με έμφαση στα ήπια μέσα μεταφοράς (περπάτημα, 

ποδήλατο) 

 η ανάπτυξη θετικών και καινοτόμων προτύπων παραγωγής που στηρίζονται στη 

δημιουργική και συλλογική κινητοποίηση των τοπικών πόρων 

 ο δημοκρατικός / συμμετοχικός σχεδιασμός και υλοποίηση των δημόσιων έργων 

 ο εξορθολογισμός του κόστους και η άρνηση κάθε μορφής συνδιαλλαγής μεταξύ 

πολιτικών αρχών και οικονομικών παραγόντων 

 η αποκατάσταση / προστασία του περιβάλλοντος και ο περιορισμός του οικολογικού 

αποτυπώματος κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας 

Τα βασικά κίνητρα για την ίδρυσή της ήταν: 

 Η αξιοποίηση των τεχνικών δεξιοτήτων των μελών της σε ένα αντικείμενο εργασίας με 

σαφή κοινωνικό προσανατολισμό και κύριο στόχο αυτό που αντιλαμβάνονται ως 

«δημόσιο συμφέρον» 

 Η παραγωγή αντικειμένου εργασίας για τα μέλη της, αλλά και για κατοίκους των 

τοπικών κοινωνιών, σε μια λογική «αποζημίωσης» της εργασίας και όχι παραγωγής 

«κέρδους» εις βάρος του δημόσιου χρήματος και της δημόσιας περιουσίας 

 Η ανάδειξη οριζόντιων δημοκρατικών δομών συνεργασίας για την παραγωγή 

μελετών και έργων δημόσιου ενδιαφέροντος 

Σε συνθήκες συστημικής κρίσης του υφιστάμενου μοντέλου οικονομικής και κοινωνικής 

οργάνωσης και παραγωγής του κοινωνικού πλούτου και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, αναζητούμε νέους τρόπους οργάνωσης της δουλειάς μας, νέο 

περιεχόμενο εργασίας, νέους στόχους και κριτήρια παραγωγής.  

Η οικονομική δυσχέρεια του δημοσίου τομέα και το ευρύτερο κλίμα απονομιμοποίησης των 

υφιστάμενων θεσμών και διαδικασιών παραγωγής των δημοσίων έργων δεν αποτελεί 

αποτρεπτικό παράγοντα. Αντίθετα, καθίσταται κρίσιμο, οι πόροι που υπάρχουν ή μπορούν 
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να αναπτυχθούν (οικονομικοί και ανθρώπινοι) να διατίθενται για στοχευμένες δράσεις 

ουσίας. Δημιουργείται έτσι χώρος για ανάδειξη εναλλακτικών / καινοτόμων ιδεών και 

διαδικασιών παραγωγής του χώρου. 

Τα προβλήματα των ελληνικών πόλεων, παρά τις τελευταίες δεκαετίες πραγματικής ή 

επίπλαστης ευμάρειας, παραμένουν τεράστια, άλυτα, μη ιεραρχημένα, ενδεχομένως και μη 

κοινώς αναγνωρισμένα.  

Τπάρχει μεγάλη ανάγκη για ανάδειξη των ζητημάτων του αστικού περιβάλλοντος, του 

δημόσιου χώρου, της αρχιτεκτονικής των πόλεων και των υποδομών, των μεταφορών και 

της αστικής κινητικότητας, της διάρθρωσης των χρήσεων γης, των έργων περιβάλλοντος, 

της διαχείρισης των προστατευτέων στοιχείων της πόλης και της υπαίθρου, της ένταξης των 

παραγωγικών και κοινωνικών υποδομών στο περιβάλλον της καθημερινής ζωής, της 

επαναξιολόγησης των θεμάτων της πολιτιστικής δημιουργίας, του τουρισμού. 

Σα προβλήματα αυτά διαπνέουν το σύνολο των ΟΣΑ, με διαφορετικό τρόπο σε κάθε 

περίπτωση και με μεγαλύτερη ένταση στις περιοχές κατοικίας μεσαίων και χαμηλών 

εισοδηματικών στρωμάτων. 

Ο τρόπος δουλειάς της CPD προκύπτει από έναν συγκερασμό υφιστάμενων συμβατικών 

μεθόδων και νέων ριζοσπαστικών τεχνικών και πρακτικών που έχουν δοκιμαστεί και 

καταξιωθεί διεθνώς, αλλά δεν προδιαγράφονται και δεν επιβάλλονται από το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, παρόλο που δεν αποκλείονται από αυτό. 

Η μεθοδολογία αυτή, στις γενικές της αρχές, είναι ενιαία για το σύνολο των έργων, αλλά 

εξειδικεύεται αναφορικά με τον τρόπο που θα αναπτυχθεί σε κάθε περίπτωση. 

Αυτό που ξεχωρίζει στον τρόπο δουλειάς της CPD, είναι η «ολοκληρωμένη προσέγγιση» ή, 

αλλιώς, η διαλεκτική αλληλεπίδραση όλων των παραμέτρων του σχεδιασμού ταυτόχρονα 

με την διεπιστημονική προσέγγιση σε μελετητικό επίπεδο. 

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τον υπολογισμό και τον περιορισμό του κόστους 

κατασκευής κάθε προτεινόμενης παρέμβασης, ενώ αναπόσπαστο μέρος κάθε πρότασης 

αποτελεί η υποβολή ενός προγράμματος υλοποίησης, που περιλαμβάνει τόσο τον χρονικό 

προγραμματισμό και την αλληλουχία των δράσεων/παρεμβάσεων, όσο και τον ακριβή 

τρόπο με τον οποίο μπορούν να υλοποιηθούν οι προτάσεις. 

Ο συμμετοχικός σχεδιασμός, αλλά και η συλλογική κατασκευή των έργων από το 

προσωπικό των Δήμων και τους κατοίκους τους, αποτελεί διακριτό στοιχείο της 

μεθοδολογίας, με στόχο την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού βαθμού καταλληλότητας, 

αποτελεσματικότητας, ωριμότητας και οικονομίας των έργων. 

Η CPD έχει ως γενική οικονομική αρχή, τη δυνατότητα διατύπωσης -στο πλαίσιο των 

ενδιαφερόντων της-  εκθέσεων και σχεδίων αναγνώρισης της υφιστάμενης κατάστασης και 

των αναγκών μιας περιοχής, καθώς και διατύπωσης στρατηγικών στόχων και 

κατευθύνσεων πιθανών παρεμβάσεων, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από 

πρόσκληση θεσμικών ή μη φορέων και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος.  Η εκπόνηση των 

επόμενων μελετητικών σταδίων θα γίνεται με κριτήριο την «αποζημίωση» της εργασίας της 

και όχι την παραγωγή κέρδους. 

Αποτελείται από συνεκτικές ομάδες ειδικοτήτων που συνεργάζονται ελεύθερα και οριζόντια 

για τις ανάγκες κάθε έργου.  

Η λειτουργία της είναι αμεσοδημοκρατική, συνεταιριστική και δεν καθοδηγείται από έναν 

μόνιμο επικεφαλής, αλλά από συντονιστές κάθε έργου, οι οποίοι κυκλικά διαδέχονται ο ένας 

τον άλλον ανάλογα με τη θεματική και το φόρτο εργασίας. 

Κύριο όργανο λήψης των αποφάσεών της είναι η γενική της συνέλευση. 
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υνοψίζοντας, η CPD επιδιώκει να ανοίξει νέους δρόμους για τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να γίνεται η παράγωγη του δημόσιου χώρου και των υποδομών και μάλιστα να 

πετύχει τον στόχο αυτό σε καιρό σοβαρής οικονομικής κρίσης, ανταποκρινόμενη απόλυτα 

στα νέα δεδομένα. Με αυτήν την έννοια η CPD δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία 

συμβατική μελετητική εταιρία, αλλά και ούτε ως ένα ερευνητικό εργαστήριο ή μια κοινωνική 

συλλογικότητα, αλλά αποπειράται να δράσει έξω από τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς 

των ανωτέρω χώρων, ακολουθώντας τους τρεις παρακάτω άξονες: 

1) Διεπιστημονικότητα - Ολοκληρωμένος χεδιασμός 

2) Όραμα για την πόλη, την ύπαιθρο και την κοινωνία - έμφαση στο δημόσιο 

χώρο/συμφέρον 

3) υμμετοχικές διαδικασίες παραγωγής του χώρου με προϋπόθεση την υψηλή ποιότητα 

και το χαμηλό κόστος του τελικού παραγόμενου προϊόντος 

Είδη Μελετών που έχουν συμμετάσχει τα μέλη της / Παρεχόμενες Υπηρεσίες 

 Γενικά Πολεοδομικά χέδια και ΦΟΟΑΠ 

 Πολεοδομικές Μελέτες 

 Ρυθμιστικές και Φωροταξικές Μελέτες 

 Μελέτες Μητροπολιτικών Πάρκων και Φώρων Πρασίνου 

 Μελέτες για την Ανάδειξη/Ανάπλαση Αστικών Δημόσιων Φώρων  

 Αρχιτεκτονικός χεδιασμός Κτιρίων Κοινωφελών Δραστηριοτήτων 

 Μελέτες κοπιμότητας για Τποδομές Πεζών και Ποδηλάτων 

 χεδιασμός Δικτύων Ποδηλατοδρόμων 

 Κυκλοφοριακές Μελέτες Δήμων 

 Μελέτες Κυκλοφορικών Επιπτώσεων Νέων Εγκαταστάσεων και Φρήσεων 

 Μελέτες Δημόσιας υγκοινωνίας 

 Μελέτες ιδηροδρομικών Τποδομών 

 Μελέτες Τποδομών Αεροδρομίων και Λιμανιών 

 Μελέτες Αστικής και Τπεραστικής Οδοποιίας και Κόμβων 

 Μελέτες Εσωτερικής Οδοποιίας/Κυκλοφορίας Μεγάλων Εγκαταστάσεων 

 Μελέτες Δημόσιας και Ιδιωτικής τάθμευσης  

 χεδιασμός Πολυεπίπεδων Φώρων και Κτιρίων τάθμευσης 

 Γεωγραφικά υστήματα Πληροφοριών και Φαρτογραφικές Εργασίες 

 Σοπογραφικές Εργασίες 

 Μελέτες Ύδρευσης/Αποχέτευσης 

 Μελέτες Αντιπλημμυρικής Προστασίας 

 Μελέτες Οριοθέτησης Ρεμάτων 

 Περιβαλλοντικές Μελέτες / Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 Μελέτες Έργων Προστασίας του Περιβάλλοντος  

 Μελέτες Αδειοδότησης Κτιρίων και Εγκαταστάσεων και Επίβλεψη Κατασκευής τους 

 Σεχνικές και Οικονομικές Μελέτες Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ενεργειακής Αναβάθμισης 

και Πιστοποίησης  

 Μελέτες εγκαταστάσεων ΑΠΕ  

 Μηχανολογικές Μελέτες 
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Στη CPD συμμετέχουν: 

1. Κώστας Αθανασόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-υγκοινωνιολόγος, 

PhD Βιώσιμη Κινητικότητα ΕΜΠ, 

Μέλος Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ (ΙΔΑΦ) 

2. Κοσμάς Αναγνωστόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-υγκοινωνιολόγος,  

MSc Πολεοδομία-Φωροταξία ΕΜΠ,  

υνεργάτης Dromos Consulting  

3. Θάνος Ανδρίτσος Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, 

MSc Πολεοδομία-Φωροταξία ΕΜΠ, 

ΤΔ Οικονομικής Γεωγραφίας Φαροκόπειο 

4. Κώστας Βουρεκάς Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, 

MSc Πολεοδομία-Φωροταξία ΕΜΠ, 

ΤΔ Πολεοδομίας-Φωροταξίας ΕΜΠ 

5. Κατερίνα Θεοδωροπούλου  Αγρονόμος-Σοπογράφος Μηχανικός, Τδραυλικός-

Οδοποιός,  

υνεργάτης Dromos Consulting 

6. Κώστας Κομνηνός Μηχανολόγος Μηχανικός-Ενεργειακός,  

MSc Αιολική Ενέργεια DTU (Δανία),  

υνεργάτης ΔΑΥΝΗ και Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου 

7. Γιάννης Μανουσάκης Αγρονόμος-Σοπογράφος Μηχανικός,  

Ειδικός GIS-Οδοποιός, 

MSc Γεωπληροφορική ΕΜΠ 

υνεργάτης Dromos Consulting 

8. Ελένη Μουγιάκου Γεωπόνος  

Ειδικός GIS - Υυτοτέχνης 

Γεωπονική χολή Αθηνών 

9. Γιώργος Πατρίκιος Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος,  

Επίκουρος Καθηγητής Αστικού χεδιασμού 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

10. Δημήτρης Πούλιος Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, 

MΑ Αστικός χεδιασμός Cardiff (UK), 

ΤΔ Αστικής Γεωγραφίας ΕΜΠ 

11. οφία Σσάδαρη  Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, 

MSc Πολεοδομία-Φωροταξία ΕΜΠ, 

ΤΔ Πολεοδομικού χεδιασμού ΕΜΠ 

12. Υώτης Φάγιος Πολιτικός Μηχανικός-Τδραυλικός 

MSc Διαχείριση Τδάτινων Πόρων 

υνεργάτης HPC Paseco 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/pub/kosmas-anagnostopoulos/43/8b8/593
http://gr.linkedin.com/pub/thanos-andritsos/3b/93b/965
http://gr.linkedin.com/pub/kostas-komninos/32/37a/110
http://gr.linkedin.com/pub/dimitris-poulios/40/505/916
http://gr.linkedin.com/pub/sofia-tsadari/5/647/145
http://gr.linkedin.com/pub/fotis-chagios/40/19a/714

