
ΤΟΠΟΣ

Το PPS είναι μια ΜΚΟ με έδρα τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ αφιερωμένη στη δημιουργία και 
διατήρηση δημοσιών χώρων γύρω από τους οποίους “χτίζονται” κοινότητες. 
Προσφέρουν τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση και έρευνα μέσω προγραμμάτων σε πάρκα και 
πλατείες, κτίρια και δημόσια αρχιτεκτονική, συγκοινωνία, και δημόσιες αγορές. 
Από το 1975, όταν και ιδρύθηκε ο οργανισμός, έχουν εργαστεί με περισσότερες από 2.500 Από το 1975, όταν και ιδρύθηκε ο οργανισμός, έχουν εργαστεί με περισσότερες από 2.500 
κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον κόσμο, βοηθώντας πολίτες να 
αναπτύξουν τους δημόσιους χώρους της γειτονιάς τους σε ζωντανούς τόπους για την 
κοινότητα.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΚΑΛΟ?
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Φόρμα αξιολόγησης ενός Τόπου

ένα εργαλείο εκκίνησης της διαδικασίας του placemaking



Τι αλλαγές θα κάνατε μακροπρόθεσμα οι οποίες θα είχαν και τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο για την τοποθεσία;

Ρωτήστε κάποιον που είναι στην ίδια τοποθεσία με εσάς για το τι τους 
αρέσει εκεί και τι θα έκαναν για να την βελτιώσουν. 
Καταγράψτε την απάντηση που σας έδωσαν:

Αναγνωρίζετε κάποιες τοπικές συνεργασίες ή κάποια τοπικά ταλέντα τα 
οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση των προτάσεων 
σας? Παρακαλούμε να είστε όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος/η.

Εντοπίστε τις Ευκαιρίες:

Τι σας αρέσει περισσότερο σε αυτή την τοποθεσία;

Καταγράψτε τι θα κάνατε για να βελτιώσετε την τοποθεσία άμεσα και 
χωρίς μεγάλο κόστος:

ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ

Συνολική ελκυστικότητα

Αίσθηση ασφάλειας

Καθαριότητα / Συντήρηση

Άνεση των χώρων ανάπαυσης

Σχόλια / Σημειώσεις:

ΑΝΕΣΗ & ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ορατότητα από απόσταση

Σχόλια / Σημειώσεις:

Ευκολία πρόσβασης με τα πόδια

Πρόσβαση με ΜΜΜ

Σαφήνεια πληροφοριών / σήμανσης

ΣΥΝΔΕΣΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ

Μίξη καταστημάτων και υπηρεσιών

Σχόλια / Σημειώσεις:

Συχνότητα εκδηλώσεων γειτονιάς

Συνολική δραστηριότητα στην περιοχή

Οικονομική ζωντάνια

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ

Άνθρωποι σε ομάδες/συντροφιές

Σχόλια / Σημειώσεις:

Ενδείξεις εθελοντισμού / ενεργού πολιτειότητας

Αίσθηση υπερηφάνειας και ιδιοκτησίας

Παρουσία παιδιών και ηλικιωμένων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΚΗ ΚΑΛΗ

Αξιολογήστε την Τοποθεσία:

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ # :


