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Τι είναι η πράσινη ανάπλασηΤι είναι η πράσινη ανάπλαση

Η λειτουργικήΗ λειτουργική

11

. . 

��Η λειτουργικήΗ λειτουργική

��Η περιβαλλοντικήΗ περιβαλλοντική

��Η αισθητικήΗ αισθητική

��Η αειφορικήΗ αειφορική



Γιατί επιβάλλεταιΓιατί επιβάλλεται

1. Μικρή έκταση πράσινου1. Μικρή έκταση πράσινου 2. Τάση για περαιτέρω μείωση 2. Τάση για περαιτέρω μείωση 

33



3. Κακή ποιότητα πρασίνου3. Κακή ποιότητα πρασίνου 4. Επιπτώσεις στην υγεία4. Επιπτώσεις στην υγεία

Γιατί επιβάλλεταιΓιατί επιβάλλεται

44



5. Επίδραση στο μικροκλίμα5. Επίδραση στο μικροκλίμα 6. Απώλειες φυσικών πόρων6. Απώλειες φυσικών πόρων

Γιατί επιβάλλεταιΓιατί επιβάλλεται

55



Γιατί επιβάλλεταιΓιατί επιβάλλεται

7. Απάντηση στην οικονομική κρίση7. Απάντηση στην οικονομική κρίση

Υπεραξία στα ακίνητα. Υπεραξία στα ακίνητα. 

66

Υπεραξία στα ακίνητα. Υπεραξία στα ακίνητα. 

Απασχόληση ατόμων όλων των Απασχόληση ατόμων όλων των 

βαθμίδων εκπαίδευσης.βαθμίδων εκπαίδευσης.

Πολλά επαγγέλματα συμμετέχουν.Πολλά επαγγέλματα συμμετέχουν.

Δυνατότητα εκτέλεσης των έργων Δυνατότητα εκτέλεσης των έργων 

από Ελληνικές εταιρείες.από Ελληνικές εταιρείες.

Φθηνό έργο (το πράσινο καθ’ αυτό).Φθηνό έργο (το πράσινο καθ’ αυτό).



Γιατί επιβάλλεταιΓιατί επιβάλλεται

77



Ολοκληρωμένη δράσηΟλοκληρωμένη δράση

Θα πρέπει να έχει:Θα πρέπει να έχει:

Πώς επιτυγχάνεταιΠώς επιτυγχάνεται

88

Θα πρέπει να έχει:Θα πρέπει να έχει:
�� Άμεση έναρξηΆμεση έναρξη
�� Σαφές και ορατό χρονοδιάγραμμα Σαφές και ορατό χρονοδιάγραμμα 

επίτευξης και  διατήρησης του επίτευξης και  διατήρησης του 
σκοπούσκοπού

��ΟΧΙΟΧΙ αποσπασματικά, ευκαιριακά, αποσπασματικά, ευκαιριακά, 

εντοπισμένα, με διακοπτόμενη  εντοπισμένα, με διακοπτόμενη  

χρηματοδότησηχρηματοδότηση



ΣτόχοςΣτόχος

1.1. Η αύξηση του ποσοστού Η αύξηση του ποσοστού 

πρασίνου ανά κάτοικο πρασίνου ανά κάτοικο 

99

�� Ελάχιστο απαιτούμενο όριο Ελάχιστο απαιτούμενο όριο 

διαβίωσης είναι τα 10διαβίωσης είναι τα 10mm22

πρασίνου/κάτοικοπρασίνου/κάτοικο..

�� Πρέπει να προστεθούν Πρέπει να προστεθούν 

7,5 7,5 mm2 2 xx 5.000.000 κάτοικοι =  5.000.000 κάτοικοι =  

37.500.000 37.500.000 mm22 πρασίνου.πρασίνου.

�� Εκτιμώμενο κόστος κατασκευήςΕκτιμώμενο κόστος κατασκευής

1515 ευρώ/ ευρώ/ mm2 2 = 600.000.000 ευρώ= 600.000.000 ευρώ



αα. . Αύξηση των πεζοδρομήσεων για τη δημιουργία              Αύξηση των πεζοδρομήσεων για τη δημιουργία              

«πράσινων οπτικών διαδρόμων».«πράσινων οπτικών διαδρόμων».

10

Προτεινόμενα έργα πρασίνουΠροτεινόμενα έργα πρασίνου



ββ. . Δημιουργία δικτύου πράσινων ποδηλατόδρομων Δημιουργία δικτύου πράσινων ποδηλατόδρομων 

πεζόδρομων χωρίς τη χρήση σκληρών υλικών.πεζόδρομων χωρίς τη χρήση σκληρών υλικών.

11

Προτεινόμενα έργα πρασίνουΠροτεινόμενα έργα πρασίνου



γ. Απομάκρυνση γ. Απομάκρυνση -- απόκρυψη του αυτοκινήτου από τον αστικό απόκρυψη του αυτοκινήτου από τον αστικό 

ιστό για απελευθέρωση ανοικτών χώρων και ανεμπόδιστη ιστό για απελευθέρωση ανοικτών χώρων και ανεμπόδιστη 

κυκλοφορία των πεζών.κυκλοφορία των πεζών.

12

Προτεινόμενα έργα πρασίνουΠροτεινόμενα έργα πρασίνου

κυκλοφορία των πεζών.κυκλοφορία των πεζών.



δ. Ανάπτυξη ιδιωτικού πρασίνου με κίνητρα από την πολιτεία για δ. Ανάπτυξη ιδιωτικού πρασίνου με κίνητρα από την πολιτεία για 

φύτευση αδόμητων επιφανειών, ταρατσών, χώρων στάθμευσης      φύτευση αδόμητων επιφανειών, ταρατσών, χώρων στάθμευσης      

και περιβάλλοντα χώρου κτιρίων μέσα στον αστικό ιστό.  και περιβάλλοντα χώρου κτιρίων μέσα στον αστικό ιστό.  

13

Προτεινόμενα έργα πρασίνουΠροτεινόμενα έργα πρασίνου

και περιβάλλοντα χώρου κτιρίων μέσα στον αστικό ιστό.  και περιβάλλοντα χώρου κτιρίων μέσα στον αστικό ιστό.  



ε. Προστασία Δημόσιας Γης από καταπατήσεις.ε. Προστασία Δημόσιας Γης από καταπατήσεις.

14

Προτεινόμενα έργα πρασίνουΠροτεινόμενα έργα πρασίνου

ε. Προστασία Δημόσιας Γης από καταπατήσεις.ε. Προστασία Δημόσιας Γης από καταπατήσεις.

στ. Ανάκτηση Γης από απαλλοτριώσεις.στ. Ανάκτηση Γης από απαλλοτριώσεις.

ζ. Διάσωση ζ. Διάσωση –– Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων.Αξιοποίηση ελεύθερων χώρων.



1515

ΣτόχοςΣτόχος

2. 2. Ανάπλαση Ανάπλαση -- ανακατασκευή των  ανακατασκευή των  

υφιστάμενων χώρων πρασίνου υφιστάμενων χώρων πρασίνου υφιστάμενων χώρων πρασίνου υφιστάμενων χώρων πρασίνου 

Σκοπός η αισθητική και λειτουργική Σκοπός η αισθητική και λειτουργική 

αναβάθμισή τους.αναβάθμισή τους.



Προτεινόμενα έργα Προτεινόμενα έργα -- ενέργειεςενέργειες

Τοπικά πάρκαΤοπικά πάρκαΜητροπολιτικά πάρκαΜητροπολιτικά πάρκα

1616

Πανοραμική  άποψη του άλσους Πανοραμική  άποψη του άλσους 

ΠαγκρατίουΠαγκρατίου

Πάρκο Περιβαλλοντικής Πάρκο Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης Αντώνη ΤρίτσηΕυαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση



Προτεινόμενα έργα Προτεινόμενα έργα -- ενέργειεςενέργειες

Αρχαιολογικοί χώροιΑρχαιολογικοί χώροι Περιαστικά δάσηΠεριαστικά δάση

1717

Άποψη του λόφου Φιλοπάππου και του Άποψη του λόφου Φιλοπάππου και του 

αρχαιολογικού χώρου της Ακρόποληςαρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης
Αισθητικό Δάσος ΥμηττούΑισθητικό Δάσος Υμηττού



Προτεινόμενα έργα Προτεινόμενα έργα -- ενέργειεςενέργειες

Αθλητικά κέντρα Αθλητικά κέντρα Αποκομμένες περιαστικές εκτάσειςΑποκομμένες περιαστικές εκτάσεις

1818

Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Άλσος ΒεΑθλητικές εγκαταστάσεις στο Άλσος Βεῒῒκουκου Η περιφερειακή οδός ΥμηττούΗ περιφερειακή οδός Υμηττού



Προτεινόμενα έργα Προτεινόμενα έργα -- ενέργειεςενέργειες

ΣτρατόπεδαΣτρατόπεδα Αιγιαλοί Αιγιαλοί 

1919

Διαδρομή για περίπατο στο πρώην Διαδρομή για περίπατο στο πρώην 

Στρατόπεδο στο Γουδή.Στρατόπεδο στο Γουδή.
Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Φαλήρου, Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης Φαλήρου, 

Πάρκο Φλοίσβου.Πάρκο Φλοίσβου.



Προτεινόμενα έργα Προτεινόμενα έργα -- ενέργειεςενέργειες

Πράσινο δήμων Πράσινο δήμων ΔρυμοίΔρυμοί

2020

Το ανακαινισμένο πάρκο Ριζάρη στην έξοδο Το ανακαινισμένο πάρκο Ριζάρη στην έξοδο 

της στάσης του Μετρό «Ευαγγελισμός».της στάσης του Μετρό «Ευαγγελισμός».

Διαμορφώσεις στην λίμνη Μπελέτσι στο Διαμορφώσεις στην λίμνη Μπελέτσι στο 

Δρυμό της Πάρνηθας.Δρυμό της Πάρνηθας.



Προτεινόμενα έργα Προτεινόμενα έργα -- ενέργειεςενέργειες

Πράσινο οδοποιίαςΠράσινο οδοποιίας Ιδιωτικό πράσινοΙδιωτικό πράσινο

2121

Φυτεμένο μπαλκόνι οικίας με κρεμμοκλαδή Φυτεμένο μπαλκόνι οικίας με κρεμμοκλαδή 

φυτά στη Νέα Ερυθραία.φυτά στη Νέα Ερυθραία.

Νησίδα κεντρικού δρόμου διαμορφωμένη Νησίδα κεντρικού δρόμου διαμορφωμένη 

σε πάρκο στο Βύρωνα.σε πάρκο στο Βύρωνα.



1.1. Εφαρμογή συγκεκριμένου ολοκληρωμένου σχεδίου Εφαρμογή συγκεκριμένου ολοκληρωμένου σχεδίου 

((Master PlanMaster Plan). ). 

22

Τρόποι δράσης φορέωνΤρόποι δράσης φορέων

2.2. Αυτόνομη δημοπράτηση έργων πρασίνου.Αυτόνομη δημοπράτηση έργων πρασίνου.

3.3. Ανάθεση μελετών και κατασκευών στους ειδικούς Ανάθεση μελετών και κατασκευών στους ειδικούς 

επιστήμονες. επιστήμονες. 

4.4. Προϋπολογισμός έργων <2εκ Προϋπολογισμός έργων <2εκ €€ ανά έργο.ανά έργο.



ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:

Να ανατίθενται πλέον τα έργα πρασίνου στο ΥΠΟΜΕΔΙ με τη σημερινή Να ανατίθενται πλέον τα έργα πρασίνου στο ΥΠΟΜΕΔΙ με τη σημερινή 

23

Τρόποι δράσης φορέωνΤρόποι δράσης φορέων

Να ανατίθενται πλέον τα έργα πρασίνου στο ΥΠΟΜΕΔΙ με τη σημερινή Να ανατίθενται πλέον τα έργα πρασίνου στο ΥΠΟΜΕΔΙ με τη σημερινή 

του μορφή.του μορφή.

1.1. Ανταγωνιστική σχέση πράσινου Ανταγωνιστική σχέση πράσινου –– τσιμέντουτσιμέντου

2.2. Απουσία ΓεωτεχνικώνΑπουσία Γεωτεχνικών



ΠΡΕΠΕΙ:ΠΡΕΠΕΙ:

1.1. Να δημιουργηθεί  Γεωτεχνική αυτόνομη Υπηρεσία, με Να δημιουργηθεί  Γεωτεχνική αυτόνομη Υπηρεσία, με 

24

Τρόποι δράσης φορέωνΤρόποι δράσης φορέων

1.1. Να δημιουργηθεί  Γεωτεχνική αυτόνομη Υπηρεσία, με Να δημιουργηθεί  Γεωτεχνική αυτόνομη Υπηρεσία, με 

αρμοδιότητες:αρμοδιότητες:

I.I. Καταγραφή και μελέτη Καταγραφή και μελέτη 

II.II. Ανάκτηση Ανάκτηση 

III.III.Κατασκευή Κατασκευή 

IV.IV.Συντήρηση Συντήρηση 

V.V. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων Εξοικονόμηση φυσικών πόρων 

VI.VI.ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση



2.   2.   Να στελεχώνεται υποχρεωτικά από:Να στελεχώνεται υποχρεωτικά από:

I.I. Γεωτεχνικούς Επιστήμονες (Γεωπόνους, Δασολόγους, κλπ)Γεωτεχνικούς Επιστήμονες (Γεωπόνους, Δασολόγους, κλπ)
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Τρόποι δράσηςΤρόποι δράσης

I.I. Γεωτεχνικούς Επιστήμονες (Γεωπόνους, Δασολόγους, κλπ)Γεωτεχνικούς Επιστήμονες (Γεωπόνους, Δασολόγους, κλπ)

II.II. Αρχιτέκτονες ΤοπίουΑρχιτέκτονες Τοπίου

III.III. Ειδικούς τεχνικούς συμβούλους που γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνικές Ειδικούς τεχνικούς συμβούλους που γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνικές 

αποκατάστασης του Τοπίου.αποκατάστασης του Τοπίου.

3.3. Αναθεώρηση τρόπου ανάθεσης των Μ.Π.ΕΑναθεώρηση τρόπου ανάθεσης των Μ.Π.Ε..

I.I. Ξεκάθαρες προδιαγραφές μελέτης.Ξεκάθαρες προδιαγραφές μελέτης.

II.II. Μελέτες που οδηγούν σε ποιοτική και ποσοτική αποκατάστασηΜελέτες που οδηγούν σε ποιοτική και ποσοτική αποκατάσταση



�� Πράσινος φόροςΠράσινος φόρος

�� Κρατικός προϋπολογισμόςΚρατικός προϋπολογισμός

26

ΧρηματοδότησηΧρηματοδότηση

�� Κρατικός προϋπολογισμόςΚρατικός προϋπολογισμός

�� Ευρωπαϊκά προγράμματα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

(ΕΣΠΑ, Πράσινη Ζωή στην πόλη)(ΕΣΠΑ, Πράσινη Ζωή στην πόλη)

�� Χορηγίες Χορηγίες 

�� Εταιρική κοινωνική ευθύνηΕταιρική κοινωνική ευθύνη

�� Ανταποδοτικά τέληΑνταποδοτικά τέλη

�� ΠρόστιμαΠρόστιμα



Η  πράσινη ανάπλαση της ΑθήναςΗ  πράσινη ανάπλαση της Αθήνας είναι το χαμένο στοίχημα των είναι το χαμένο στοίχημα των 

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και εξακολουθεί να αποτελεί Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και εξακολουθεί να αποτελεί 

αξεπλήρωτο χρέος της Πολιτείας στον Έλληνα Πολίτη.αξεπλήρωτο χρέος της Πολιτείας στον Έλληνα Πολίτη.

27

ΣυμπερασματικάΣυμπερασματικά

αξεπλήρωτο χρέος της Πολιτείας στον Έλληνα Πολίτη.αξεπλήρωτο χρέος της Πολιτείας στον Έλληνα Πολίτη.



Η δυνατότητα εφαρμογής Η δυνατότητα εφαρμογής 

28

ΣυμπερασματικάΣυμπερασματικά

Η δυνατότητα εφαρμογής Η δυνατότητα εφαρμογής 

της πρότασης για κάθε της πρότασης για κάθε 

πολεοδομικό συγκρότημα πολεοδομικό συγκρότημα 

αποτελεί προϋπόθεση για   αποτελεί προϋπόθεση για   

τη δημιουργία πράσινων τη δημιουργία πράσινων 

πόλεων δηλαδή πόλεων σε πόλεων δηλαδή πόλεων σε 

ισορροπία με τη φύση.ισορροπία με τη φύση.
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