


Ενώ γύρω μας υπάρχουν ευκαιρίες για παιχνίδια και άθληση (από ανοιχτά πάρκα, γήπεδα κτλ τα οποία πολλές φορές 
μένουν ανεκμετάλλευτα), οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι τόσο δραστήριοι όσο θα έπρεπε. Η μη εκμετάλλευση 
αυτών των ανοικτών χώρων υφίσταται και στη δική μας τοπική κοινωνία, στους Δήμους της ευρύτερης πόλης της 
Θεσσαλονίκης. Δηλαδή υπάρχουν χώροι και ειδικότερα υπαίθρια γυμναστήρια αλλά δεν χρησιμοποιούνται στο βαθμό 
που θα έπρεπε και η χρήση τους σταματά στο μειωμένο προσωπικό κίνητρο του καθενός που θέλει πραγματικά να 
αθληθεί και δεν επεκτείνεται στη χορήγηση κινήτρου που να έχει μία μαζικότητα και να παρακινεί την πλειοψηφία των 
δημοτών να αθληθούν και ιδιαίτερα εκείνους που δεν χρησιμοποιούν καθόλου αυτούς τους ανοιχτούς χώρους 
άθλησης. 
 Η πρότασή μας έρχεται να καλύψει ή να βοηθήσει την προώθηση και την καλύτερη αξιοποίηση των ήδη 
έτοιμων ανοικτών χώρων/πάρκων/υπαίθριων γυμναστηρίων. Η ουσία της πρότασης είναι πως εύκολα τέτοιοι χώροι 
που υπάρχουν ήδη, με κατάλληλες/στοχευμένες μετατροπές και παρεμβάσεις να γίνουν κάτι περισσότερο, και έτσι να 
δοθούν περισσότερα κίνητρα τους συμπολίτες μας να τους χρησιμοποιούν περισσότερο.
● Θα αποτελέσει έναν όμορφο χώρο για κοινωνικοποίηση και να χαίρεσαι που βρίσκεται εκεί είτε για να 
περάσεις όμορφα τον ελεύθερό σου χρόνο, είτε για να γυμναστείς → Σε ωθεί να βγεις από το σπίτι και να περάσεις 
καλά.  
● Αποτελεί ένα χώρο για δωρεάν εκγύμναση με χρήση κατάλληλων οργάνων γυμναστικής, κατάλληλα 
διαμορφωμένων, ώστε εύκολα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους. -->Δωρεάν γυμναστική
● Φιλικό προς το περιβάλλον, αφού το πάρκο θα είναι ενεργειακά αυτόνομο και θα παράγει την ενέργεια που 
χρειάζεται για να λειτουργήσει είτε από την παραγωγή ενέργειας (σε μικρότερο βαθμό) από τη χρήση των οργάνων 
(μετατροπή της κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική) είτε από την παραγωγή ενέργειας (σε μεγαλύτερο βαθμό) από τα 
φωτοβολταϊκά πάνελ που θα υπάρχουν στο χώρο (μετατροπή ηλιακής σε ηλεκτρική ενέργεια). → Net Metering.
● Χρήση Προηγμένης Τεχνολογίας, με αξιοποίηση π.χ. εφαρμογής για κλείσιμο ραντεβού, οργάνων κτλ. Η ίδια η 
εφαρμογή θα είναι και ένα κοινωνικό δίκτυο όπου θα μπορείς να βρεις φίλους που έτσι συμβάλλει θετικά και στην 
κοινωνικοποίηση του ατόμου.
● Φιλικό προς ΑΜΕΑ και Ομάδες: Προσφέρει κίνητρα σε ιδιαίτερες ομάδες συνανθρώπων μας όπως ΑΜΕΑ κ.α. 
και μπορεί να βοηθήσει τα άτομα αυτά να βγουν έξω από το σπίτι και να γυμναστούν μαζί με άλλους, βοηθώντας τους 
έτσι να νιώσουν ότι ενσωματώνονται κατάλληλα μέσα στον κοινωνικό ιστό και γίνονται εύκολα και γρήγορα 
αποδεκτά, καταρρίπτοντας κοινωνικές προκαταλήψεις και ρατσιστικές διαθέσεις.

Παραγωγή ενέργειας: 
1. φωτοβολταϊκά: καθώς η ηλιακή ενέργεια αποτελεί μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φιλικές προς το 
περιβάλλον) το πάρκο μας την αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο, μετατρέποντας την σε ηλεκτρική! 
Με την μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, τροφοδοτείται το πάρκο με ενέργεια που ελέγχεται 
από έναν ηλεκτρικό πίνακα. Όταν παράγεται πλεόνασμα ενέργειας, δηλαδή παραπάνω ενέργεια από ότι καταναλώνει 
το πάρκο, τροφοδοτείται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας 
2. όργανα εκγύμνασης: Κάθε όργανο γυμναστικής διαθέτει για μια γεννήτρια, ένα δυναμό. Αυτό θα μετατρέπει 
την κινητική ενέργεια που παράγεται από την άθληση, σε ηλεκτρική. Έπειτα, η ηλεκτρική ενέργεια θα τροφοδοτεί το 
πάρκο εκγύμνασης.

Εφαρμογή:
1. συστήματος καταμέτρησης πόντων: 
● App: Δημιουργώντας λογαριασμό στην εφαρμογή του πάρκου, ο χρήστης θα μπορεί να κάνει κρατήσεις σε 
όργανα γυμναστικής μέχρι μία ώρα. Βέβαια, αυτό θα μπορεί να γίνεται παράλληλα με οποιανδήποτε άλλον χρήστη για 
να αξιοποιούνται και τα ομαδοσυνεργατικά όργανα. Έτσι, ο χρήστης θα συλλέγει πόντους.
● Τρόποι απόκτησης πόντων: 1) ολοκλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου εκγύμνασης (10 πόντοι) 2) ομαδική 
άθληση (15 πόντοι) 3) άθληση ατόμου με αναπηρία (15 πόντοι) 4) αγορά προϊόντων του πάρκου (5 πόντοι)
2. επιβράβευση: ο ασκούμενος θα μπορεί να έχει εκτός από ηθικό και χρηματικό όφελος μέσω δωροεπιταγών 
που προσφέρουν οι εταιρίες οι οποίες διαφημίζονται στο πάρκο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι οι πόντοι (δηλαδή ο 
συνολικός χρόνος άσκησης των πολιτών) μετατρέπεται από τον εκάστοτε Δήμο σε χορηγίες ή έμπρακτη βοήθεια σε 
Κοινωφελή Ιδρύματα (π.χ Χαμόγελο του Παιδιού ή Γιατροί του Κόσμου κ.α.). Έτσι εξυπηρετούνται πολλαπλοί τομείς: 
και γυμνάζεσαι έχοντας ως στόχο την προσωπική σωματική και ψυχική αυτοβελτίωση και προσφέρεις έμπρακτα στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Προσαρμογή οργάνων σε ΑΜΕΑ: 
Θα υπάρχουν ειδικοί αντάπτορες για την προσαρμογή όλων των αναπηρικών καροτσιών στα ανάλογα όργανα 
εκγύμνασης

Πηγές: 
● ποσοστό από παγκόσμιο οργανισμό υγείας έφηβοι
● ποσοστό από παγκόσμιο οργανισμό υγείας ενήλικες
● τρόπος ανάλυσης πόντων
● τρόπος λειτουργίας δυναμό
● φωτοβολταϊκά


