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Διεθνώς 

 Αστικό πράσινο → υψηλή ποιότητας ζωής → ευζωία → 
αισθητικό περιβάλλον → προϋποθέσεις για δημιουργία, για 
επενδύσεις, για αειφόρο – βιώσιμη - αξιοβίωτη ανάπτυξη

 Πόλεις διεθνώς ανταγωνίζονται σε κατατάξεις για το 
ποσοστό και την ποιότητα του αστικού πρασίνου – Ιδιαίτερη 
έμφαση στα Πάρκα

 Πανεπιστημιακά Τμήματα – Σχολές εξειδικεύονται μόνο στο 
σχεδιασμό και διαχείριση Πάρκων  - Νέες Τεχνολογίες



Ελλάδα

Χαμηλό ποσοστό Αστικού Πρασίνου – Δομημένου Περιβάλλοντος 
(νησίδες, αρχαιολογικοί χώροι).

Χαμηλή ποιότητα Αστικού Πρασίνου (λάθος επιλογές φυτών-
ξενικά-νερό, κακή συντήρηση).

Χαμηλό επίπεδο πρόσβασης – επαφής των κατοίκων με το αστικό 
πράσινο (νησίδες). 

Λανθασμένη πρακτική – νοοτροπία δημιουργίας πλατειών –
παιδικών χαρών – ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων (τσιμέντο, 
πλάκες, χαμηλή βλάστηση). 

Έλλειψη εκπαίδευσης – περιβαλλοντικής παιδείας (θα μου χαλάσει 
το πεζοδρόμιο – θα μου κλείσει το μαγαζί μου)



Η Ελλάδα της Κρίσης

 Όξυνση του (οικονομικού) προβλήματος για την 
επέκταση, αναβάθμιση και συντήρηση του 
αστικού πρασίνου

 Επιστροφή στην επαρχία –
Φυγή από τα μεγάλα αστικά κέντρα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΛΛΑΓΗ

Έρευνες – Καθημερινότητα αποδεικνύουν:

 την αύξηση της επισκεψιμότητας των ελεύθερων 
δημόσιων χώρων από πολίτες κάθε ηλικίας 

 την αύξηση του υγιεινού τρόπου ζωής 
(περπάτημα, ποδήλατο, ανοιχτά γυμναστήρια)

 Κοινωνικές συναναστροφές – κοινωνική δράση      



Ελλάδα της κρίσης

 Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για το αστικό πράσινο 
(δενδροφυτεύσεις, πότισμα, υιοθέτηση δένδρων)

 Ανακαλύφθηκαν πάλι τα καρποφόρα δέντρα των οδών 

 Γέμισαν αρκετά μπαλκόνια με γλάστρες 

 Νέες τάσεις όπως αστικοί λαχανόκηποι  



Γαλάτσι

 60.000 κάτοικοι, 6ος πιο 
πυκνοκατοικημένος Δήμος στην 
Αττική, 2-3ος στον Κεντρικό Τομέα 
(άτομα/τ.χλμ).

 Επένδυση στον τομέα της 
Καθαριότητας – Κοινωνικών Δομών 

 Εξειδίκευση στους τομείς του 
Πολιτισμού – Αθλητισμού

 Το ποσοστό του αστικού πρασίνου 
που διαχειρίζεται ο Δήμος είναι 
σημαντικό αλλά ανομοιόμορφα 
κατανεμημένο (Αττικό Πάρκο –
Άλσος Βεϊκου)



Άλσος Βεϊκου 



Άλσος Βεϊκου

 220 στρέμματα

 60 στρ. γκαζόν, 76 στρ. πεύκα, 10 
στρ. καλλωπιστικά φυτά

 Πανίδα (πάνω από 10 είδη ζώων 
ζουν ελεύθερα)

 3.500 χλμ σε μονοπάτια 
(περπάτημα, jogging, ποδηλασία) 

 Υπερτοπικός πόλος πρασίνου –
αναψυχής – αθλητισμού

 13.500 επισκέπτες την εβδομάδα 
(μ.ο.)–πάνω από 700.000 
επισκέπτες τον χρόνο (ηλ. 18-44)



Γήπεδα μπάσκετ

Γήπεδα τένις

Υπαίθριο Γυμναστήριο

Κολυμβητήριο
Δίκτυο δρόμων 

περιπάτου

Ανοιχτό Θέατρο 

Θερινός 
Κινηματογράφος

Καφετέριες 

Ξύλινα Κιόσκια

Υπαίθριος Εκθεσιακός 
Χώρος

Χλωρίδα

Πανίδα

Γήπεδα Ποδοσφαίρου

Πέτρινα – χώρος 
ανοιχτών εκδηλώσεων

Παιδικές χαρές

Κλειστό γήπεδο 
πολλαπλών χρήσεων



Πηγή: Καθημερινή, 28/5/2016



Άλσος Βεϊκου

 Ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1979 από τον 
αείμνηστο Δήμαρχο Β. Παπαδιονυσίου

 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2014

 2/2015 κατεδαφίζεται το αμαξοστάσιο

 4/2016 παραχωρείται η χρήση χωρίς 
αντάλλαγμα για αόριστο χρόνο από τον Γεν. 
Γραμ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης το 
Άλσος Βεϊκου στον Δήμο Γαλατσίου 

 8/2016 ο Δήμος Γαλατσίου εκπονεί και 
λαμβάνει την 1η Διαχειριστική Μελέτη 
Πάρκου – Άλσους στην Χώρα (του νόμου 
4280/2014)



1.200.000 €



 Νέα Διαχειριστική Μελέτη για το μικρό Άλσος στο Λόφο του Παιδιού 

 Υλοποίηση της πρόβλεψης του Νόμου 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας - Αττικής» για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 
στα Τουρκοβούνια                                                                                                  
(1. Ελληνικού, 2. Γουδί, 3. Τουρκοβουνίων, 4. Τρίτση, 5. Φαληρικού Όρμου, 6. Σελεπίτσαρη, 7. Νέας 
Φιλαδέλφειας & των Περιαστικών: 1. Τατοϊου, 2. Αρχαίων Λατομείων Πεντέλης, 3. Αρχαίων Μεταλλείων 
Σουνίου, 4. Σχοινά Μαραθώνα, 5. Βραώνας, 6. Κηφισού)   





Μητροπολιτικό Πάρκο 
Τουρκοβουνίων 

2.800 στρ. περίπου

Αν και στο κέντρο 
του Λεκανοπεδίου 
είναι περιοχή είναι 
«εκτός σχεδίου», 
δασική 
αναδασωτέα, 
εκατοντάδων 
ιδιοκτητών και με 
δύο οικισμούς 



Πάρκα στην Ελλάδα - Προβλήματα

Διαφορετικά είδη Πάρκων 

 Αστικά Πάρκα – Άλση (Χώροι Πρασίνου – Κοινόχρηστοι χώροι χωρίς 
ιδιαίτερο χαρακτηρισμό)

 Εθνικά Πάρκα - Δρυμοί (π.χ. Κερκίνης, Δέλτα Έβρου όμως και του Σχοινιά 
όπου το ΡΣΑ το εμφανίζει ως Μητροπολιτικό)

 Αισθητικά Δάση, τα Μνημεία της Φύσης, οι Υγρότοποι Ramsar, τα 
Καταφύγια Άγριας Ζωής, τα Εκτροφεία Θηραμάτων, το Απόθεμα 
Βιόσφαιρας, το Βιογενετικό Απόθεμα, η Διεθνής Κληρονομιά, οι Περιοχές 
Απόλυτης Προστασίας της Φύσης κ.ά.

Θαλάσσια Πάρκα –

Καταδυτικά Πάρκα (θαλάσσια όρια ΟΤΑ) 



Πάρκα στην Ελλάδα - Προβλήματα

 Πληθώρα Νομοθετημάτων για τα Πάρκα – Άλση 

 Διαφορετική Αντιμετώπιση για κάθε ένα Πάρκο (ΠΔ για το Γουδί, Νόμος για 
το Ελληνικό, επίσης διαφορετικό ποσοστό δόμησης, χρήσεων κ.ο.κ.)

 Διαφορετικός έλεγχος–διαχείρισης των Πάρκων και της χρηματοδότησής 
τους (Υπουργείο, Αποκεντρωμένη, Περιφέρειες, Δήμοι, Διαδημοτική 
Συνεργασία, Ενώσεις, ΝΠΔΔ βλ. Πάρκο Τρίτση). Φυσικά υπάρχει τεράστιο 
έλλειμα χρηματοδότησης, εξειδικευμένου προσωπικού, αλληλοενημέρωσης.

 Εμπλοκές, Αλληλοαναιρέσεις της Δασικής – Περιβαλλοντικής (όχληση –
πράσινα σημεία) – Χωροταξικής – Πολεοδομικής Νομοθεσίας (χρήσεις γης 
σε Πληθώρα  πολεοδομικο-χωροταξικών εργαλείων (περιφερειακός 
χωροταξικός σχεδιασμός, Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ΖΟΕ, 
Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ), Ειδικά 
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 

 Χτες βγήκε σε διαβούλευση για 13 μέρες το Σχέδιο ΠΔ «Κατηγορίες και 
περιεχόμενο χρήσεων γης», για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
προέκυψαν από το νόμο 4269/2014.



Προτάσεις

 Ο εθνικός σχεδιασμός σε ένα βαθμό είναι ολοκληρωμένος. 
Απαιτείται άμεσα η εφαρμογή του. Να αποτελέσει προτεραιότητα.  

 Ένας βασικός νομικός κανόνας για όλα τα Πάρκα, με δυνατότητα 
εξειδικεύσεων για τις διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος.

 Δίκτυο καταγραφής, παρακολούθησης, αλληλοενημέρωσης όλων 
των πάρκων.

 Θεσμοθέτηση περιορισμένου αριθμού αλλά εύχρηστων εργαλείων 
για την άμεση υλοποίηση και συντήρησή τους (απαλλοτριώσεις, 
ΣΔΙΤ) 

 Διαχείριση όλων των οργανωμένων χώρων φυσικού περιβάλλοντος 
αποκλειστικά από τους Δήμους, ως οι πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι, 
εμπλεκόμενοι και ικανοί πλέον να διαχειριστούν τέτοιους χώρους. 

 Αυστηροί έλεγχοι από το επιτελικό Υπουργείο Περιβάλλοντος.



Σας ευχαριστώ πολύ


