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ΕΕΛ/ΛΑΚ

Παξνπζίαζε έξγσλ δηαγσληζκνύ κε ζέκα 

θαηαζθεπέο αλνηρηήο ζρεδίαζεο πνπ κπνξνύλ λα 

παξαρζνύλ ηνπηθά



Ελλέα από ηα κέιε ηεο ΕΕΛ/ΛΑΚ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ ησλ Μνλάδσλ Αξηζηείαο κε ελέξγεηεο εθπαίδεπζεο, 
δηάρπζεο θαη πξνβνιήο κέζσ εξγαζηεξίσλ, εθδειώζεσλ θαη 
ζπλεδξίσλ ζε δέθα ζεκαηηθέο πεξηνρέο. 

https://ma.ellak.gr/

https://ma.ellak.gr/


Υινπνίεζε:

74 έξγσλ αλνηρηώλ ηερλνινγηώλ

13 έξγα αλνηρηήο ζρεδίαζεο 

https://github.com/ellak-monades-aristeias



Γενικόρ Υπαίθπιορ Αζηικόρ Εξοπλιζμόρ: Κάδοι Αποππιμμάηων

Η βαζηθή ηδέα ζρεηίδεηαη κε ηελ πγηεηλή ησλ δεκόζησλ ρώξσλ. Τν έξγν αθνξά ηελ
θαηαζθεπή ελόο έμππλνπ θάδνπ ν νπνίνο ζα κεηώλεη ηηο νζκέο ησλ απνξξηκκάησλ,
ζα εηδνπνηεί όηαλ δελ κπνξεί λα δερζεί άιια απνξξίκκαηα, ζα είλαη εύρξεζηνο θαη
ζα θέξεη εηδηθή ζήκαλζε ώζηε λα κπνξεί λα επηζθεπαζζεί θαη λα αληηθαηαζηαζεί
εύθνια.



The Wi‐fi seat

Τν Wi‐Fi seat είλαη θάζηζκα εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε ελζσκαησκέλν router πνπ δίλεη
ειεύζεξε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν. Τν θάζηζκα θαηαζθεπάδεηαη από plexiglass θαη
είλαη θσηηδόκελν. Ο θσηηζκόο δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην ρξώκα θαη σο πξνο ηελ
έληαζε.



“J’arrive”

Τν ζύζηεκα “J’arrive” είλαη έλα ζύζηεκα πνπ ελώλεη ηελ έμππλε θνξεηή ζπζθεπή
ηνπ θαζελόο κε ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ ρώξνπ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη,
κέζσ bluetooth. Όηαλ ν ρξήζηεο πξνζέξρεηαη ζηνλ ρώξν ηόηε αλνίγνπλ όιεο νη
ελεξγνβόξεο ζπζθεπέο (πρ. θσηηζκόο, θιηκαηηζκόο) θαη όηαλ θεύγεη από ηνλ ρώξν
νη ζπζθεπέο απηέο θιείλνπλ. Με απνηέιεζκα θάζε γξαθείν λα γίλεηαη πιένλ
«έμππλν» θαη λα κελ ρξεηάδεηαη ν ρξήζηεο λα θιείλεη ηηο ζπζθεπέο.



OpenDeskLab

Τν OpenDeskLab απνηειεί έλα παξακεηξνπνηήζηκν γξαθείν εξγαζηεξίσλ πνπ
κπνξεί λα δηακνξθσζεί θαηάιιεια αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηνλ δηαζέζηκν
ρώξν. Φξεζηκνπνηεί θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πιηθά θαη ζα δηαηεξεί ρακειό
θόζηνο θαηαζθεπήο. Παξέρεη πξόζβαζε ζε ειεθηξηθή ηζρύ (ελαιιαζζόκελε ή
ζπλερήο ηάζε), παξνρή λεξνύ θαη απνρέηεπζε, παξνρή αέξα θαη ζύλδεζε κε ηνλ
εμαεξηζκό ηνπ ρώξνπ, θαζώο θαη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο γηα ηελ αζθαιή
ηνπνζέηεζε εμνπιηζκνύ θαη αλαιώζηκσλ.



Ένα παγκάκι μερ ζηην πόλη

Τν έξγν εζηηάδεη ζηε δεκηνπξγία ελόο επράξηζηνπ ρώξνπ ζηάζεο ησλ πεδώλ κέζα
ζηελ πόιε. Μηα πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ζρήκα γάκα, ε νπνία
«αησξείηαη», δειαδή απνθνιιάηαη από ην πθηζηάκελν έδαθνο, θαη νξίδεη λνεηά
έλαλ πάγθν ηεζζάξσλ ζέζεσλ, ε κία εθ ησλ νπνίσλ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
ιεηηνπξγεί σο πηπζζόκελν μύιηλν ηξαπεδάθη. Παξάιιεια, νξηνζεηείηαη έλα
νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο «ζθάκκα» πίζσ θαη γύξσ από ην παγθάθη σο ζηνηρείν
πξνζαξκνγήο ηνπ θαζηζηηθνύ πάγθνπ κε ηνλ επξύηεξν δεκόζην ρώξν, αιιά θαη σο
ιεηηνπξγηθό ζηνηρείν όπνπ ζα κπνξεί λα θπηεπηεί έλα δέληξν, γηα ιόγνπο ζθίαζεο.



Δίκηςο ανοικηών ζςζκεςών μικποσπημαηοδόηηζηρ

Η αλνηθηή ζπζθεπή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο έρεη ζαλ ζθνπό ηελ δηάδνζε θαη ηελ
πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο έξγσλ από ην πιήζνο (crowdfunding) ζε
θπζηθνύο ρώξνπο. Δίλεη ηε δπλαηόηεηα παξνπζίαζεο πνιιώλ έξγσλ, δηαδξαζηηθήο
πιεξνθόξεζεο, ρνξήγεζεο απόδεημεο, κεηξεηή ρξεκάησλ



Κπήνη

Τν έξγν αθνξά ηελ επαλαθνξά ηεο θξήλεο ζηα αζηηθά θέληξα γηα ηελ ειεύζεξε
παξνρή λεξνύ κε βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηελ επθνιία από άηνκα κε αλαπεξία αιιά
θαη από δώα.



Κάδοι - μπαζκέηερ

Οη θάδνη - κπαζθέηεο είλαη έλαο λένο ηύπνο θάδσλ ν νπνίνο κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνύ
ηνπ πνπ παξαπέκπεη άκεζα ζην γλσζηό παηρλίδη ηεο θαιαζνζθαίξηζεο, πξνζθαιεί
ηνπο καζεηέο ελόο ζρνιείνπ λα πεηάμνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηνλ θαηάιιειν θάδν
(ε θαηαζθεπή έρεη ηξεηο - έλαλ γηα θάζε ηύπν αλαθπθιώζηκνπ ζθνππηδηνύ)
ζηνρεύνληαο ζην ζηεθάλη, όπσο δειαδή ζα έθαλαλ ζε κηα θαλνληθή κπαζθέηα.



Παγκάκι

Αθνξά έλα παγθάθη, ζθνπόο ηνπ νπνίνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο πόιεο
κέζσ κίαο ζηάζεο μεθνύξαζεο. Απηόο ν ζθνπόο επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία
κηαο απιήο νξγαληθήο κνξθήο, ε νπνία εληάζζεηαη κε επειημία ζε θάζε ηύπν
δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, έρνληαο θαηλνηόκα θαη ηαπηόρξνλα θαηαλνεηή κνξθή.



OPEN CORNER ENTOURAGE

Η πξόηαζε αθνξά έλα επέιηθην, απιό ζηε ζπλαξκνιόγεζε θαη πνιπιεηηνπξγηθό
ζύζηεκα θαηαζθεπήο όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γξαθεηαθνύ εμνπιηζκνύ.
Τν ζύζηεµα απεπζύλεηαη ζε θάζε είδνπο νξγαληζκνύο, θνξείο ή ηδξύµαηα πνπ
έρνπλ αλάγθε άµεζεο ρξήζεο ρώξσλ γηα εξγαζία πνιιώλ αηόµσλ, ζεµηλάξηα,
workshops, pop-up γξαθείσλ θ.α



OPEN CORNER SPACE

Σθνπόο ηεο πξόηαζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο επέιηθηνπ θαη εύθνινπ ζην ζηήζηµν
ζπζηήκαηνο παηώµαηνο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ρώξνπο ρσξίο παξέµβαζε
ζην πθηζηάκελν δάπεδν θαη λα θηινμελήζεη pop-up γξαθεηαθνύο ρώξνπο,
εθδειώζεηο, ζπλέδξηα, ζεµηλάξηα θ.α.



ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ

Τν “Φσηόκεηξν” είλαη κία θσηηζηηθή κνλάδα αζηηθνύ ρώξνπ. Παξέρεη ζην ρξήζηε
ηε δπλαηόηεηα λα δηακνξθώζεη ην ρξώκα ηεο θσηηζηηθήο πεγήο ζύκθσλα κε ηηο
επηζπκίεο ηνπ, γηα θάπνηα δεπηεξόιεπηα. Πξνηείλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο
ππαίζξην θσηηζηηθό ρώξσλ εθηόλσζεο θαη δξάζεο, δειαδή ζε πιαηείεο,
αλαδεηθλύνληαο ηελ πξόζεζε ηνπ γηα ςπραγσγία –παηρλίδη θαη εθκάζεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξώκαηνο ηνπ θσηόο.



ΠΑΓΚΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ

Τν έξγν cityZEN απνηειείηαη από έλα πξνζαξκνζκέλν ζύζηεκα πάγθσλ θαη κία
πξόηαζε δεκνηηθήο ππεξεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ην ζύζηεκα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε αλέξγσλ θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ έσο ηώξα
παξάλνκνπ εκπνξίνπ αγαζώλ ζε ζεκεία ηεο πόιεο



www.eellak.gr

Δέζποινα Μηηποπούλος

des.mitropoulou@eellak.gr


