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Άδειες Χρήσης
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε
άδειες χρήσης Creative Commons.
• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που
υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η
άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
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Χρηματοδότηση
•
•
•

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού
έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει
χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
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ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΟΡΙΣΜΟΙ
Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Ν. 1577/1985, Άρθρο 2-42).


1. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και
γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που
καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν
τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.



2. Ως πεζόδρομος ορίζεται ο διαμορφωμένος υπαίθριος κοινόχρηστος
ελεύθερος χώρος, που εξυπηρετεί αποκλειστικά την συνεχή, ασφαλή και
χωρίς εμπόδιο κυκλοφορία των πεζών και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
μόνο από τα οχήματα τροφοδοσίας και τα ειδικά οχήματα.

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
.


Φροντίσαμε επί δεκαετίες τα δίκτυα δρόμων και την αυτοκίνηση, ενώ
δεν συνέβη το ίδιο για το δίκτυο του πρασίνου, των ποδηλατοδρόμων και
πεζοδρόμων



Στις αστικές περιοχές η βλάστηση αποτελεί τον ενδιάμεσο κρίκο του
ανθρώπου με τη φύση. Η συμβολή της στην αισθητική του τοπίου, όπως έχει
διαπιστωθεί από σχετικές έρευνες είναι πολύ σημαντική.



Το δίκτυο πρασίνου στην πόλη είναι συμβατό με την πεζή μετακίνηση, με
ποδηλατοδρόμους, με αναψυχή. Οι κλειστοί χώροι άθλησης, όπως και οι
περιφραγμένοι, τα σχολεία-νηπιαγωγεία, δεν πρέπει να θεωρούνται κατ’
αρχήν συμβατά με το δίκτυο πρασίνου και ελεύθερων χώρων στην πόλη.



Οι ελεύθεροι χώροι, που αποτελούνται από τα πάρκα, τις πλατείες, και τα
ρέματα πρέπει να αποτελούν δίκτυο χώρων πράσινου μέσα στην πόλη και όχι
μεμονωμένες και σημειακές ευκαιρίες για «ανάσα» στην πόλη.

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ


Μερικές μόνο από τις πολλές παραμέτρους, που αποδεικνύουν τη
σημασία και την αξία του αστικού πρασίνου:

-Το αστικό πράσινο επηρεάζει τις θερμοκρασίες μειώνοντας τις το καλοκαίρι
και αυξάνοντας τις τον χειμώνα.
-Το αστικό πράσινο λειτουργεί σαν φίλτρο για την σκόνη και τα αιωρούμενα
σωματίδια των διάφορων ρύπων.
-Το υψηλό πράσινο λειτουργεί σαν αισθητική όαση προσφέροντας στους
επισκέπτες μιας πράσινης πλατείας, την δυνατότητα δραπέτευσης έστω για
λίγο από τις επιθετικές ευθείες των σύγχρονων οικοδομών.
-Επίσης λειτουργεί σαν ηχοαπορροφητικό φίλτρο επιτρέποντας την
προσωρινή ανακούφιση από το κυκλοφοριακή ρύπανση.

ΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Πολλά σχέδια για τη βιώσιμη ανάπτυξη προτείνουν τη δράση για την ‘πράσινη
πόλη’. Αναγνωρίζεται ότι τα φυτά είναι σημαντικά για την ‘άμβλυνση των
επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων’.



Είναι φανερό ότι οι χώροι πρασίνου των πόλεων βρίσκονται υπό έντονη πίεση,
μειώνονται σε αριθμό και μέγεθος από πιο επικερδείς επιχειρήσεις.



Οι επιτυχημένες στρατηγικές πρέπει να δώσουν προσοχή και στον τύπο των
χώρων πρασίνου στις πόλεις, το μέγεθος του και την κατανομή του. Σίγουρα
δεν ισχύει ότι περισσότερο πράσινο καθεαυτό σημαίνει απαραίτητα και πιο
πράσινη πόλη.



Ο Hough κάνει διάκριση μεταξύ 2 τύπων χώρου πρασίνου, τα ‘προσεγμένα
τοπία’ (επίσημα σχεδιασμένοι και καλλωπισμένοι χώροι) και ‘τυχαία τοπία’
(μη σχεδιασμένα σε παραμελημένες περιοχές).

ΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2)

Ο Hough υποστηρίζει ότι τα ‘προσεγμένα τοπία’ είναι χώροι περιβαλλοντικά και
οικολογικά προβληματικοί, διότι:

Πρώτον,
Είναι πανομοιότυποι, σε εντελώς διαφορετικούς αστικούς οικισμούς
παγκοσμίως, και δεν εκφράζουν τους τοπικούς πολιτισμούς και τα τοπικά
οικολογικά συστήματα
Δεύτερον,
Καταπιέζουν την ποικιλομορφία της φύτευσης – λειτουργούν περισσότερο
ενάντια στις φυσικές διαδικασίες παρά υπέρ τους
Τρίτον,
Η διαχείριση των χώρων αυτών προϋποθέτει εντατική χρήση πόρων, όπως το
νερό (πότισμα γρασιδιού, σιντριβάνια κ.λπ.)

ΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (3)

Aντίθετα ο Hough αναγνωρίζει κάποια οικολογικά πλεονεκτήματα στους μη
σχεδιασμένους ελεύθερους χώρους.
Οι χώροι αυτοί:


επιτρέπουν την ανάπτυξη της ποικιλομορφίας,



καταναλώνουν ελάχιστους ή καθόλου πόρους,



τα φυτά αντανακλούν τα τοπικά οικολογικά συστήματα,



αντικατοπτρίζουν τις φυσικές διαδικασίες ενώ εξελίσσονται

ΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (4)



Τα μειονεκτήματα των τεχνητά σχεδιασμένων αστικών χώρων πρασίνου, έχουν
οδηγήσει στην ανάπτυξη πιο αυθόρμητων αστικών χώρων, όπως των Αστικών
Τοπικών Βιοτόπων – ΑΤΒ (Local Nature Reserves) στη Μεγάλη Βρετανία



Οι ΑΤΒ αποτελούν καταφύγια για τη μελέτη της άγριας ζωής και της άγριας φύσης
– προσφέρουν τη δυνατότητα για εκπαίδευση στα σχολεία και στις τοπικές
κοινωνίες



Η αριθμητική ανάπτυξη τους είναι γοργή (από 24 το 1970 σε 629 το 1997)



Η ανάπτυξη τους στη Μ. Βρετανία είναι ένα βήμα για την επανεξέταση της αξίας
των διαφορετικών ειδών του αστικού χώρου πρασίνου

ΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (5)
Το μέγεθος και η κατανομή των αστικών χώρων πρασίνου είναι σημαντικά σε
όρους περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Τα μεγάλα αστικά πάρκα, όπως το
Central Park στη Νέα Υόρκη, παρά τις προφανείς θετικές ψυχολογικές
επιπτώσεις στην αστική ζωή μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις.
Τέτοιες είναι:
 Συντηρούν ένα περιορισμένο οικολογικό χώρο
 Τείνουν να χωρίζουν τις λειτουργίες της πόλης, με αποτέλεσμα την
εκτεταμένη χρήση αυτοκινήτου
 Δημιουργούν τα δικά τους προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης
 Προσελκύουν κοινωνικά προβλήματα – είναι επικίνδυνα το βράδυ
 Μεταβάλλονται σε χώρους υποδοχής διακινητών ναρκωτικών (McArthur
Park in Los Angeles)
 Τα πάρκα είναι απομακρυσμένα μεταξύ τους στην πόλη – οικολογικά
προβλήματα π.χ. στην μετανάστευση ειδών

ΑΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (6)






Αντί να δημιουργηθεί ένας μικρός αριθμός διασκορπισμένων πάρκων, ένα
πιο πετυχημένο μοντέλο μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία
μικρότερων πάρκων σε ολόκληρη την πόλη και την ανάπτυξη πάρκων σε
επίπεδο γειτονιάς, κοινότητας ή ακόμα και μικρότερο
Αναγκαιότητα της ποικιλομορφίας στους χώρους αστικού πρασίνου
Δεν αποτελεί επιλογή να καταληφθούν οι χώροι αστικού πρασίνου από
την ‘άγρια φύση’. Θα ήταν πιο λογικό να υποστηριχθεί:
- είτε η ανάπτυξη στις πόλεις χώρων εξολοκλήρου άγριας φύσης, όπως οι

ΑΤΒ, παράλληλα με τα υφιστάμενα πάρκα
- είτε να επιτραπεί η ανάπτυξη ‘άγριων’ περιοχών μέσα σε μεγαλύτερους
περιποιημένους χώρους πρασίνου


Οι αστικοί χώροι πρασίνου μπορεί να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα ως
χώροι παραγωγής τροφίμων (π.χ. Hartcliffe στην περιοχή του
Μπρίστολ)

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ











Κύρια συνιστώσα η αντιρρυπαντική λειτουργία των περιαστικών δασών.
Φιλτράρουν τον αέρα που περνάει ανάμεσά τους κατακρατώντας ρύπους
και σκόνη, επομένως εμπλουτίζοντας την ατμόσφαιρα της πόλης σε
οξυγόνο και υγρασία.
Συμβάλλουν επίσης στη μείωση των υψηλών θερμοκρασιών, που
αναπτύσσει το αστικό τσιμέντο κατά το καλοκαίρι εμποδίζοντας τους
καύσωνες. Αποτελούν ένα πόλο αναψυχής των κατοίκων υψηλής ποιότητας
μάλιστα, μπροστά στη γιγάντωση των σημερινών πόλεων. Αποτελούν
καταφύγιο πολλών ειδών άγριας ζωής.
Είναι γνωστό το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό πράσινου των ελληνικών
πόλεων, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως και ότι το μικρό
αυτό ποσοστό όλο και μειώνεται τις τελευταίες δεκαετίες.
Θα πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη πως η σχέση πολεοδόμησης-ρύπανσης
δεν είναι αναλογική αλλά λογαριθμική. Δηλαδή διπλασιασμός της
πολεοδόμησης σημαίνει δεκαπλασιασμό της ρύπανσης.
Τέλος οι ελεύθεροι χώροι των πόλεων είναι ανάγκη να διατηρηθούν με κάθε
τίμημα, δεδομένης της περιόδου σεισμικής έξαρσης την οποία διανύουμε .

Κύριες αιτίες για την συνεχή επιβάρυνση του αστικού τοπίου, μέσω των
αποτυχημένων προγραμμάτων αναπλάσεως πλατειών (1)






Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πλατειών όπου ευδοκιμούν οι πλάκες, το τσιμέντο
και τα πάσης φύσεως δομικά υλικά και απουσιάζει το πράσινο. Η γενική εντύπωση
είναι ότι το πράσινο ευρίσκεται υπό διωγμό, επειδή είναι λιγότερο κερδοφόρο και
περισσότερο δύσκολο στην εγκατάσταση για τους κατασκευαστές επειδή
χρειάζεται περισσότερη φροντίδα και συντήρηση;
Οι αναπλάσεις που γίνονται, ιδίως με ευρωπαϊκά κονδύλια, θα πρέπει να έχουν
διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που γίνεται στην πράξη, γιατί τσιμεντάρουν και
πλακοστρώνουν πάρκα και πλατείες αντί να δημιουργούν οάσεις στον αστικό ιστό
με φυτεύσεις υψηλού πρασίνου. Θα πρέπει να μην είναι αποσπασματικές αλλά να
στοχεύουν στη δημιουργία δικτύου πρασίνου και εναλλακτικής μετακίνησης.
Οι σύγχρονες τάσεις για την δημιουργία των πράσινων πλατειών, προτείνουν την
φύτευση ενδημικών θάμνων και δένδρων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την
ευαισθησία και τις ανάγκες του αστικού τοπίου. Δηλαδή τις ιδιαίτερες κλιματικές
συνθήκες και την οικολογική ταυτότητα της πόλης. Η ατμόσφαιρα αυτή συνδέεται
με το παρελθόν που προϋπήρχε της δόμησης, αλλά επίσης και την καταγωγή των
περίοικων της ιστορίας του χώρου, της τοπικής αρχιτεκτονικής κλπ.

Κύριες αιτίες για την συνεχή επιβάρυνση του αστικού τοπίου, μέσω των
αποτυχημένων προγραμμάτων αναπλάσεως πλατειών (2)



Οι αρμόδιες αρχές, παρά το ότι προβλέπεται νομοθετικά, δεν
καλούν τους κατοίκους να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό του
πράσινου των πλατειών, ο οποίος τελικά αποφασίζεται από τυχαίους
υπαλλήλους του Δήμου ή άλλων υπηρεσιών, χωρίς καν να
λαμβάνεται η γνώμη ειδικών επιστημόνων.



Οι κεντρικές πλατείες της πρωτεύουσας, πνιγμένες στο μπετόν
έχουν συντελέσει στη δημιουργία μιας αποστειρωμένης πόλης.
Χρόνια τώρα έχουν χάσει τη χρηστικότητά τους, την ανθρωπιά τους
ενώ είναι ακόμα πιο δύσκολο κάποιος να βρει πράσινο άξιο
αναφοράς.

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
















Η εικόνα για το αστικό πράσινο διεθνώς έχει ως εξής:
Η Ουάσινγκτον έχει 50 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Η Ζυρίχη 35 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Η Χάγη 27,7 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Το Άμστερνταμ 27 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Η Βιέννη 20 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Η Βαρσοβία 18 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Η Σόφια 15 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Το Βερολίνο 13 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Το Λονδίνο 9 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Η Ρώμη 9 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Το Παρίσι 8 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Ο Μέσος Ευρωπαϊκός όρος είναι 7 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Η Θεσσαλονίκη έχει 2,7 τετρ. μ ανά κάτοικο.
Το Λεκανοπέδιο Αθήνας 2,5 τετρ. μ ανά κάτοικο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ










Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εξέτασης της ποιότητας ζωής σε 321 ευρωπαϊκές
πόλεις, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την EUROSTAT.
Η εξέταση βασίστηκε σε 420.000 στατιστικά στοιχεία με επίκεντρο τις πλέον
σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα όπως τη γήρανση του πληθυσμού,
τη μετανάστευση, τη στέγαση και το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τα νέα στοιχεία θα
συμβάλλουν στην καλύτερη στοχοθέτηση όσον αφορά τα μέτρα και τις επενδύσεις
σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες. Επίσης, με τον τρόπο αυτό οι πόλεις θα
μπορούν να συγκρίνονται με άλλες πόλεις και να βελτιώνονται σε επιλεγμένους τομείς.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η πολιτική συνοχής αποσκοπεί στην αποφυγή του φαινομένου
της «γκετοποίησης» μέσα στις μεγάλες πόλεις. Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας, η
ανισότητα μεταξύ των συνοικιών της ίδιας πόλης είναι συχνά μεγαλύτερη από αυτή που
παρατηρείται μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με την ακτινογραφία των αστικών κέντρων συγκεντρώθηκαν νέα στοιχεία για τον
τομέα του περιβάλλοντος. Φαίνεται, π.χ., ότι ορισμένες πόλεις της Ευρώπης
κατορθώνουν να ανακυκλώνουν το 80% περίπου των απορριμμάτων τους. Από τις 180
πόλεις που υπέβαλαν αυτού του είδους στοιχεία, οι 67 δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν
χωματερές για άνω του 80% των απορριμμάτων τους. Η πολιτική συνοχής βοηθά τις
πόλεις αυτές να αντιστρέψουν τη τάση αυτή με επενδύσεις που αφορούν τη διαχείριση
των οικιακών και των βιομηχανικών αποβλήτων.
Από το 2009 και μετά, ο έλεγχος αστικών κέντρων θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

Ένα παράδειγμα: ΑΤΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Πενήντα ένας δήμοι του Λεκανοπεδίου συνεργάστηκαν στέλνοντας
στοιχεία, φωτογραφίες,διαγράμματα. Ταυτόχρονα δώδεκα φορείς
(μεταξύ των οποίων το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Τοπική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής, το Πανεπιστήμιο Αθηνών
και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) ένωσαν τις δυνάμεις τους στην
προσπάθεια για τη σωτηρία των ελεύθερων χώρων. Ήδη ετοιμάζουν
παρέμβαση ώστε να μη χτιστεί περαιτέρω η περιοχή του
μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδί.

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ.


Το πράσινο μειώνεται. Η εξέλιξη του αστικού πράσινου στο
Λεκανοπέδιο Αθηνών είναι αποκαλυπτική:
- 12,0 τ. μ. ανά κάτοικο το 1940
- 6,0 τ. μ. ανά κάτοικο το 1965
- 4,0 τ. μ. ανά κάτοικο το 1977
- 3,1 τ. μ. ανά κάτοικο το 1990
- 2,55 τ. μ .ανά κάτοικο το 2005



Δεν είναι όμως μόνο οι μεγάλοι γνωστοί χώροι που μπορούν να
βελτιώσουν σημαντικά την αναλογία κατοίκου- πρασίνου στο
Λεκανοπέδιο. Είναι και μικρότεροι χώροι που βρίσκονται σε κάθε
δήμο, σε κάθε γειτονιά και που η μετατροπή τους σε ελεύθερους,
δημόσιους, πράσινους χώρους θα μπορούσε να δώσει ανάσα στους
κατοίκους και να τους οδηγήσει σε μια νέα επαφή με το περιβάλλον
τους.

www.attiko-prasino.gr
Η ιστοσελίδα αυτή έχει καταγράψει τους χώρους της Αττικής που μπορεί κανείς να
επισκεφτεί προκειμένου να κάνει τον περίπατο του, να αθληθεί, να δει τον πολιτισμό ή
απλά να διασκεδάσει.
Παρουσιάζει έναν αναλυτικό χάρτη στον οποίο καταγράφονται όλοι οι χώροι, τα πάρκα,
οι πλατείες, τα άλση του Λεκανοπεδίου αλλά και οι διεκδικούμενες εκτάσεις της πόλης,
μέσω ενός διαδραστικού χάρτη, στον οποίο οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να
προσθέτουν στοιχεία και φωτογραφίες, να επισημαίνουν προβλήματα, να γράφουν
εντυπώσεις και να δίνουν οδηγίες,.
Εκτός από τις χρήσιμες πληροφορίες για τον κάθε χώρο περιλαμβάνει και φωτογραφίες
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα εικονικής περιήγησης. Επίσης,
εκτός από την καταγραφή των ήδη υπαρχόντων χώρων πρασίνου έχει ως σκοπό και την
καταγραφή νέων χώρων, οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν πάρκα. Πιο συγκεκριμένα
περιλαμβάνει χώρους οι οποίοι είναι υπό διεκδίκηση από τους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης ή από κινήσεις πολιτών.


Η ιστοσελίδα περιέχει φόρουμ, το οποίο έχει φτιαχτεί για να μπορεί ο οποιοσδήποτε να
δώσει πληροφορίες και να σχολιάσει διάφορους χώρους πρασίνου που μπορεί ακόμα και
να διεκδικούνται. Στόχος είναι ο διαρκής εμπλουτισμός της ιστοσελίδας με πληροφορίες
αλλά κυρίως με το διάλογο μεταξύ πολιτών και υπεύθυνων φορέων για το αστικό
πράσινο. Η συμμετοχή του κόσμου και η άποψή του για τους συγκεκριμένους χώρους
βοηθά την ιστοσελίδα να είναι ενημερωμένη για όλα τα ζητήματα.

Τι δείχνει ο πρώτος ψηφιακός χάρτης των ελεύθερων χώρων της Αττικής





Παρουσιάζει περισσότερα από 6.500 στρέμματα πρασίνου και ελεύθερων
χώρων στο Λεκανοπέδιο ως αμφισβητούμενα (Γκρίζες ζώνες). Οι δήμοι στα
όρια των οποίων βρίσκονται, θέλουν να παραμείνουν «ανάσες πρασίνου».
Ωστόσο ιδιώτες, η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, ΔΕΚΟ ακόμα και η
Εκκλησία τα διεκδικούν. Τα στοιχεία του ψηφιακού χάρτη αποτυπώνουν
επίσης την ανισοκατανομή αυτού του- λίγου έστω- πρασίνου που διαθέτει το
Λεκανοπέδιο. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τον
πρώτο ψηφιακό χάρτη των ελεύθερων χώρων του Λεκανοπεδίου.
Έχει δημιουργηθεί, επίσης, ένα αναλυτικό αρχείο με ιστορικά στοιχεία για
όλες τις αμφισβητούμενες εκτάσεις, ενώ υπάρχει σαφής οριοθέτησή τους
ώστε να μην μπορεί κανείς να τους καταπατήσει. Είναι η πρώτη φορά που
δημιουργήθηκε ένας «Άτλας του πρασίνου» στο Λεκανοπέδιο. Η
πρωτεύουσα έχει την ιδιαιτερότητα, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις,
της πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων σε ότι αφορά το πράσινο. Οι φορείς που
εμπλέκονται (υπουργεία, δήμοι, οργανισμοί) είναι πολλοί ενώ μέχρι τώρα δεν
υπήρχε μια ενιαία συνολική καταγραφή των ελεύθερων χώρων.

Α. Από το περιβόητο Ολυμπιακό Πράσινο φυτεύτηκε μόλις το 5% των
προβλεπόμενων δέντρων. Οι πολιτικοί φρόντισαν να αφήσουν καθαρά από δέντρα τα
Ολυμπιακά ... «οικόπεδα» για τους κτηματομεσίτες και τους επιχειρηματίες. Ούτε
ένας ποδηλατόδρομος δεν σχεδιάστηκε και δεν υλοποιήθηκε με αφορμή την
Ολυμπιάδα 2004.

B. Οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να αυξηθούν και να αποτελέσουν ένα ενιαίο δίκτυο
αστικού πρασίνου (Πρόγραμμα Ενοποίησης Χώρων Πρασίνου), σε σύνδεση με το
περιαστικό πράσινο. Η πλατεία και το πάρκο θα πρέπει να έχουν αποκλειστική
κοινωνική χρήση ως ελεύθεροι χώροι και χώροι πρασίνου, ως χώροι συνάντησης,
χαλάρωσης, παιχνιδιού και όχι άλλη χρήση, αλλά και ως ζωτικά σημεία καταφυγής
σε περίπτωση σεισμού.
Γ. Πρόγραμμα Ενοποίησης Χώρων Πρασίνου, Πολιτιστικών και Κοινωνικών
Δραστηριοτήτων

Η Αθήνα συγκεντρώνει σήμερα το 35% (4,5 εκ. κάτοικοι σε
3.500 km2) του πληθυσμού της χώρας. Οι μεγάλες πυκνότητες
κατοίκησης του Λεκανοπεδίου δημιουργούν ένταση των χρήσεων
γης. Αρκετές από τις χρήσεις γης που δεν είναι αναγκαίο να
βρίσκονται στην επιφάνεια μπορούν να τοποθετηθούν υπόγεια. Η
ανάγκη για αξιοποίηση του υπόγειου χώρου των πόλεων φαίνεται
στην περίπτωση των μεγαλουπόλεων, όπου το Μετρό διακινεί
υπόγεια δισεκατομμύρια επιβατών. Στα τρία μεγαλύτερα μετρό
του κόσμου διακινείται ετησίως ισόποσο μέγεθος όσο είναι ο
πληθυσμός όλης της γης.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ










1. Η πλατεία και το πάρκο έχουν αποκλειστική κοινωνική χρήση ως ελεύθεροι
χώροι και χώροι πρασίνου, ως χώροι συνάντησης, χαλάρωσης, παιχνιδιού και
όχι άλλη χρήση. Παράλληλα, είναι ζωτικά σημεία καταφυγής σε περίπτωση
σεισμού.
2. Οι ελεύθεροι χώροι, τα πάρκα, οι πλατείες, τα ρέματα και τα ποτάμια πρέπει
να αποτελούν δίκτυο χώρων πράσινου μέσα στην πόλη και όχι μεμονωμένες
και σημειακές ευκαιρίες για «ανάσα» στην πόλη. Η σύγχρονη πόλη φρόντισε
επί δεκαετίες τα δίκτυα δρόμων και την αυτοκίνηση και δεν συνέβη το ίδιο και
για το δίκτυο του πρασίνου, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων και το δίκτυο
πεζοδρόμων.
3. Το δίκτυο πρασίνου στην πόλη είναι συμβατό με την πεζή μετακίνηση, με
ποδηλατοδρόμους, με αναψυχή. Οι κλειστοί χώροι άθλησης, οι περιφραγμένοι
χώροι άθλησης, τα σχολεία-νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, δεν πρέπει να
θεωρούνται κατ’ αρχήν συμβατά με το δίκτυο πρασίνου και ελεύθερων χώρων
στην πόλη και θα πρέπει να χωροθετούνται εκτός αυτού.
4. Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων είναι συμβατοί με τον δρόμο και οι
υπόγειοι χώροι στάθμευσης μπορούν να εξευρίσκονται κάτω από μεγάλους
δρόμους.
5. Να θεσπιστεί ενιαίο δίκτυο πεζόδρομων, ικανού μήκους, ανάλογα με τις
συνθήκες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ










6. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές μείωσης του ΙΧ στην πόλη και ενίσχυση των
Μέσων μαζικής μεταφοράς αλλά και της εναλλακτικής μετακίνησης με δίκτυο
πεζοδρόμων-ποδηλατοδρόμων, στο οποίο κεντρικό ρόλο πρέπει να παίξει το δίκτυο
αστικού πρασίνου.
7. Η ιδιοκτησία του ΙΧ, να συνδεθεί με την υποχρέωση του ιδιοκτήτη να
εξασφαλίζει τον ιδιωτικό χώρο που θα το παρκάρει.
8. Τα αδόμητα οικόπεδα στις πυκνοδομημένες περιοχές θα πρέπει να δεσμευτούν
και να μην επιτρέπεται να χτίζονται.
9. Οι αναπλάσεις που γίνονται, ιδίως με ευρωπαϊκά κονδύλια, να έχουν
διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό που γίνεται στην πράξη, γιατί τσιμεντάρουν και
πλακοστρώνουν πάρκα και πλατείες αντί να δημιουργούν οάσεις στον αστικό ιστό
με φυτεύσεις υψηλού πρασίνου. Θα πρέπει να μην είναι αποσπασματικές αλλά να
στοχεύουν στη δημιουργία δικτύου πρασίνου και εναλλακτικής μετακίνησης.
10. Ο προαστιακός να υπογειοποιηθεί, όπως ήταν και η αρχική μελέτη για να
αποτελέσει σημαντικό πολεοδομικό πλεονέκτημα για το πράσινο και την
εναλλακτική μετακίνηση.
11. Την ίδρυση μητροπολιτικών οργάνων διοίκησης στις μεγαλουπόλεις. Ο
κατακερματισμός της πόλης είναι μία από τις αιτίες για τις οποίες δεν είναι και
λειτουργική και καθαρή η πρωτεύουσα. Έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες, η
Αθήνα να περάσει στο μοντέλο της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης, με ενιαίο
σύστημα διαχείρισης της καθαριότητας και συγκοινωνίας. Με αυτό τον τρόπο και η
κυβέρνηση θα κυβερνά καλύτερα και η ίδια η πόλη θα πάρει στα χέρια της τις
τύχες της.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ
Ο γενικός όρος ‘πολιτική γης’, περιλαμβάνει αφενός την κλασική
μεθοδολογία σχεδιασμού μέσω της θεσμοθέτησης σχεδίων (γενικά
πολεοδομικά ή ρυμοτομικά σχέδια) και αφετέρου τα λεγόμενα ‘ενεργά
εργαλεία’ που συμπληρώνουν τα σχέδια κάνοντας πιο αποτελεσματική τη
διαχείριση της γης.
Το θέμα της απόκτησης δημόσιας γης, που έχει απασχολήσει το λεγόμενο
“θεσμικό πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού” τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συνδέεται με την ισορροπία δύο βασικών
συνταγματικών αρχών:
(1) την υποχρέωση του κράτους να ασκεί πολιτικές χωροταξικούπολεοδομικού σχεδιασμού και προστασίας περιβάλλοντος
(2) την προστασία της ιδιοκτησίας.

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Οι παρακάτω δυνατότητες, θεσμοθετημένες στην πολεοδομική νομοθεσία
έρχονται να καλύψουν το πρόβλημα της διεύρυνσης του δημόσιου ελεύθερου
χώρου στον αστικό ιστό, και μάλιστα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό.
Μια συνοπτική παρουσίαση θα διέκρινε τα κλασσικά και συνήθως
χρησιμοποιούμενα εργαλεία από τα πιο σύνθετα και εξειδικευμένα που
συνήθως συνοδεύουν τα προγράμματα αναπλάσεων, αλλά μπορούν να
εφαρμοστούν και αυτόνομα.









1. Η απαλλοτρίωση
3. Η αγορά
4. Η επίσπευση της εφαρμογής του σχεδίου.
5. Οι όροι δόμησης που αποσκοπούν στην διεύρυνση του δημόσιου χώρου,
χωρίς να επιβαρύνεται η Δημοτική Αρχή, είναι η στοά και η πρασιά.
6. Η Ενοποίηση Ακαλύπτων Χώρων και η παραχώρηση σε κοινή χρήση
δικτύου πεζοδρόμων στο εσωτερικό ενός Οικοδομικού Τετραγώνου.
7. ιδιωτικών ακαλύπτων των δημοσίων κτιρίων.
8. Ο έλεγχος της πυκνότητας με την μείωση των ΣΔ (ή του ύψους).

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ











9.Το Δικαίωμα Προτίμησης
10.Η εφαρμογή εισφορών γης σε περιοχές αναμόρφωσης του
σχεδίου.
11. Η εφάπαξ ειδική εισφορά για την εξασφάλιση μεγάλων ΚΧ.
12. Ο Κοινωνικός ΣΔ
13. Το Ενεργό Οικοδομικό Τετράγωνο (ΟΤ).
14. Η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΣΔ)
15. Αξιοποίηση Δημοσίων Ακινήτων.
16. Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης του δημόσιου χώρου.

Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ










Το οικοσύστημα «πόλη» χρειάζεται επανεξέταση. Χρειάζεται η δημιουργία
κυκλικών συστημάτων διαχείρισης σε αντικατάσταση του παραδοσιακού
γραμμικού «καταναλωτικού» μοντέλου. Ο μεταβολισμός της πόλης πρέπει να
είναι υγιής, χωρίς απόβλητα (ανθρώπινα, νεκρή ή ρυπασμένη γη, σκουπίδια,
λήμματα).
Η σχέση της πόλης με τον κύκλο του νερού χρειάζεται ρύθμιση.
Πρέπει να υπάρξουν ενιαίοι κανόνες για την προστασία και διαχείριση της
δημόσιας γης ενώ απαιτούνται ενιαία προστατευτικά μέτρα και ενιαία
διαχείριση για τους ελεύθερους χώρους και το πράσινο.
Απαιτούνται καινοτόμες πολεοδομικές εφαρμογές (αστικός αναδασμός,
ενεργός πολεοδομία, ζώνες αγοράς συντελεστή κλπ) ώστε να μην γίνεται
συσσώρευση πολεοδομικών προβλημάτων που καταλήγουν να γίνονται
κοινωνικά προβλήματα.
Χρειάζονται πολιτικές για τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης όπως και
πολιτικές για την προώθηση της περιβαλλοντικής-οικολογικής συνείδησης
(ανακύκλωση, προστασία και φροντίδα των ελεύθερων χώρων, εναλλακτική
κινητικότητα κλπ).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ





Η πόλη είναι ένας οργανισμός που εξελίσσεται από δικούς του κανόνες που
αλλάζουν συνεχώς και ανεξέλεγκτα. Οποιοδήποτε αντικειμενικά σωστό
σύστημα σκέψης εφαρμόσθηκε στο παρελθόν ως μοντέλο επέμβασης, μόνο
κατά τύχη πέτυχε. Η αδιαφορία των πολιτών για την πρωτεύουσα είναι
έκδηλη, ενώ δεν έχει να κάνει με τις δημοτικές αρχές. Έχει να κάνει με ένα
πολύ μεγάλο μέρος των πολιτών, που δεν αισθάνεται ότι ανήκει σε αυτή την
πόλη.
Για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαχειριστεί τα σύνθετα
ζητήματα που θίγει η εισήγηση χρειάζεται τεχνογνωσία αλλά και η
υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών. Οι θεσμοί πολιτικής γης είναι
στοιχείο του κοινωνικού κράτους που βάλλεται ποικιλοτρόπως στην εποχή
μας, και χρήζουν υποστήριξης. Η ενσωμάτωση της πολιτικής φιλοσοφίας της
πολιτικής γης στην περιβαλλοντική θεώρηση της πόλης και τη αειφόρο
διαχείριση της αστικής ανάπτυξης, έχει να αποδώσει ποικίλους καρπούς.

ΠΗΓΕΣ










ΥΠΕΧΩΔΕ: http://www.minenv.gr/1/13/131/13108/g13108242.html
Α. Μαούνης: Η ανάγκη πολιτικής βούλησης για δραστικές πολεοδομικές ρυθμίσεις
με σκοπό την αναβάθμιση του υπαίθριου δημόσιου χώρου.
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γης” για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στον αστικό ιστό
Ηλίας Γιαννίρης: Η εξέλιξη του αστικού πρασίνου των Αθηνών.
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Δ. Καλιαμπάκος: Η ανάγκη για ολοκληρωμένη πολιτική μεταφορών -των
δυνατοτήτων που προσφέρουν υπόγειες κατασκευές μεγάλου βάθους για
αποθήκευση και στάθμευση ώστε να μην καταλαμβάνεται πολύτιμος επίγειος
αστικός χώρος (Ε.Μ.Π.).

