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Περύληψη
Σν δήηεκα ηεο αεηθνξία ο απαζ ρνι εί εδψ θαη πάξα πνι ι ά ρξφληα ηα θξάηε αι ι ά
θαη ηνπο πνι ίηεο. Μεηά απφ ηηοεμει ίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη εηδηθφ
ηεξα ηεο
ππνγξαθήο δηαθφξσλ ζπ λζε θψλ γηα ην πεξηβάι ι νλ πνπ αλαθέξνληαη ξε ηά ζηνλ
φξν «βηψζηκε

αλάπηπμε » απφ αξθεηά θξάηε, νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο

ελζσκ αηψζεθαλ θαη ζηε λ λνκνζ εζία αι ι ά θαη ζην ζθ επηηθφ γηα ηε ι ής ε
απνθ άζεσ λ γηα παξεκβάζεηοπνπ επηδξνχλ ζην πεξηβάιι νλ.
Δηδηθ
φηεξα ζην ζέκ α ηεο αεηθνξίαο ζην αζηηθφ πεξηβάι ι νλ πξέπεη λα δνζεί
κεγαι χηεξε πξνζνρή αθ νχ απηφ απνηει εί ην ρψξν εξγαζίαο αι ι ά θαη αλας πρήο
ηεο ζπ ληξηπηηθήο πι εηνςεθί αο ησλ θαηνίθσλ ηεο Δπξσπα τθήο Έλσζεο ρψξν πνπ
αλήθεη εδψ θαη δεθαεηίεο θαη ε Δι ι άδα. Ζ παξνχ ζα εξγαζία ζα αζρν ι εζεί κε ην
δήηεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ κε ηελ κει έηε πεξίπησζεο
ελφο κηθξνχ αι ι ά κε ελδηαθέξνληα ραξαθηεξηζηηθά δήκνπ ηεο Αηηηθήο, ηνπ δήκνπ
Τκεη ηνχ θαη ηηοπαξεκβάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ή ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ψζ ηε λα
πξναρζνχ λ νη αξρέο ηεο βηψζ ηκεο αλάπηπμεο ζηε λ πεξηνρή ηνπ.

Abstract
The question of sustainability has been a concern for many years for both
countries and for its citizens. Especially after the developments in the matter of
sustainability and the signing of certain international treaties concerning the
environment which include the term “sustainable development” .The principles of
sustainable development have been included in not only legislation but also
whereas decisions concerning the environment are taken.
When it comes to the matter of sustainability of the urban environment additional
care must be taken since the urban environment is not only a place where people
4

work but where they spend most of their leisure time. In the European Union a
strong percentage of its citizens live and work in cities.
The present paper will focus on the issue of sustainable development of urban
centers’ while focusing on the study of a small but with distinctive characteristics
municipality, the municipality of Imitos. The paper will deal with and report all
kinds of interventions that have been implemented or are on the way to be
implemented when it comes to the sustainable development of the municipality
and the welfare of its citizens.

Βιώςιμη
Ανάπτυξη
ελληνικήσ
πόλησ. Η περίπτωςη του Δήμου
Τμηττού
Ειςαγωγό
Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη κάι ηζηα κεηά ηελ πηνζέηεζε απφ φι εο ηηο ρψξεο κέι ε
ηνπ ΟΖ Δ

ησλ επηηαγψλ ηεο Agenda 21 θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα λνκηθά

δεζκ επηηθή ζπ κθσ λία, απφ ηε ζπ λδηάζθ ες ε ηνπ Ρίν θαη κεηά έρεη ηεζείην δήηε κα
ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ πφι εσλ πνπ απνηειεί κία απφ ηηο επηηαγέο ηνπ
θεηκέλνπ ηεο Agenda 21.
Απφ ηε ζηηγκή πνπ έλα κεγάι ν κέξνο ηνπ πι ε ζπζκ νχ δεη θαη απαζρν ι είηαη ζε
αζηηθά θέληξα ηίζεηαη ην δήηεκα φρη κφλν ηεο αλάπηπμεο κε ηελ παξαδνζηαθή
έλλνηα δει αδή ηεο αχμεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ φπσο ην ΑΔΠ(φπνπ πι ένλ
αξρίδνπλ θαη ζεσ ξνχ ληαη ει ι ηπείο) αι ι ά αλάπηπμε ηνπο κε ηελ πηνζέηεζε ησλ
αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαηαπφ δηάθνξ νπο θνξ είο
φπσο ε ΔΔ, ε Local Agenda 21 θι π.
Αληηθείκελν ηεο παξνχ ζα ο πηπρηαθήο εξγαζί αο είλαη λα γίλεη κηα αλαθ νξά ζηηο
αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ βηβι ηνγξαθί α θαη πξσηνγελείο αι ι ά
θαη άι ι εο πεγέο φπσο νδε γίεο αλαθνηλψζεηο ηεο ΔΔ, λνκνζεζί α
5

βηβι ία αι ι ά

θαη αξζνγξ αθί α φπσο θαη ηζηνζει ίδεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο

πνπ έρνπλ αζρν ι εζεί κε ην δήηεκα ηεο

θαη εηδηθφηεξα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ αζηηθψλ

θέληξσλ. ηελ παξνχ ζα εξγαζία ζα πεξηνξηζηνχκε ζηα δεηήκαηα βηψζηκε ο
αζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πφι εο ηνπ Τκεη ηνχ θαη ηηοδξάζεηο πνπ ππεξεηνχλ ην
ζηφρν απηφ.
ηφρνο ηεο εξγαζίαο ζα είλαη λα παξνπζηαζηεί

ε πεξίπησζε ελφο δήκνπ ηεο

Αηηηθήο, ηνπ δήκνπ Τκεη ηνχ θαη πσο νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο εθαξκφδνληαη θαη
θαηά πφζν ζην πεξηβάιι νλ ηνπ θαζψο θαηθπξηφηεξα νη δξάζεηο πνπ έρεηαλαι άβεη
ε ζρεδηάζεη ν δήκνο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε . ηελ πξνζπ άζεηα καο απηή ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία ηνπ δήκνπ πνπ ζα έρνπκε πάξεη απφ δηάθνξ εο πε γέο
φπσο ην θαηαξηηζκέλν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ, ζηνηρεία απφ ηελ
εζληθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία αλαθνξ έο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, θαζψο θαηκηαπξφζθ αηε
κει έηε γηαην βηνθι ηκαηηθφ ζρεδηαζκ φ νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ δήκνπ.
Μεζνδνι νγία
Ο δήκνο Τκεη ηνχ επηιέρζεθ ε γηα ηελ παξνχ ζα εξγαζία ι φγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη
είλαη έλαο δήκνο πνπ παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηα
ίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο π.ρ.
ρακει φ ζπ ληει εζηή δφκεζεο θαη πς ει ή αλαι νγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν θαη
ζεσξ νχ κε φηη κπνξνχ λ ζε απηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ παξεκβάζεηο πνπ λα
πξνσζ νχ λ ηηοαξρέο ηεο αεηθνξίαο. Φπζηθά ην γεγνλφο φηην ππνγξάθσ λ είλαη
θάηνηθνο ηνπ δήκνπ γηα πνι ι ά ρξφληα έπαημε ζεκαλ ηηθφ ξφι ν ζηε λ επηι νγή ηεο
ι φγσ θαηπξνζσ πηθνχ ελδηαθέξνληνο.
Καηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο πι ηθνχ γηα ηελ παξνχ ζα εξγαζία βαζηζηήθακε ζε
δεπηεξνγελέο θαη πξσην γελέο πι ηθφ. Σν δεπηεξνγελέο πι ηθφ είλαη ε βηβι ηνγξαθί α
γηα ην δήηεκα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ηεο αζ ηηθήο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο κε επηζθέςεηο ζε βηβι ηνζήθεο αι ι ά θαη βηβι ηνπσιεία φπσ ο θαη νη
επηζθέςεηο ζε ηζηνζει ίδεο θαζψο θαη άληι εζε ζηνηρείσ λ απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν.
Δπίζεο αλαδε ηήζε θαλ θαη πι εξνθ νξίεο απφ πξσηνγελείο πεγέο κε επίζ θες ε θαη
άληι εζε ζηνηρείσ λ απφ ηελ Σερληθή ππεξεζί α ηνπ Γήκνπ, ηελ ηνπηθή βηβιηνζήθ ε ,
ζπ δεηήζεηο κε ζηει έρε ηνπ Γήκνπ .Δπίζεο επηηφπηα έξεπλα εηδηθφ
ηεξα ησλ
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πεξηνρψλ πνπ θξίλνληαη πεξηβαιι νληηθνχ ελδηαθ έξνληνο( π.ρ ηα πάξθα(άι ζε) ηνπ
δήκνπ νη πι αηείεο πνπ είλαη ζην ζρεδηαζκ φ γηα αλάπι αζε θι π. Δπίζεο ζε καληηθφ
ξφι ν παίδεηγηα ηνπο δήκνπο θαη ν επηρεηξεζηαθφο πξνγξα κκαηηζκφο αθνχ αξθεηά
ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζία αληι ήζεθαλ απφ ην εθπνλε κέλν επηρεηξε ζηαθφ
πξφγξακκα ηνπ δήκνπ.
ε απηφ ην ζεκείν ζέι σ λα επραξηζηήζσ ηα ζηει έρε ηνπ δήκνπ θα Μάξζα
Βαζηινπνχ ι νπ θαη

θα Βαζηιηθή Καδαληδά

θαζψο θαη ηελ επηβι έπνπζα

θαζεγ ήηξηα θα Μεηνχ ι α Ρφηδσ γηα ηελ πνι χηηκε βνήζεηα ηνπο θαηά ηε λ
εθπφλεζ ε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δπίζεο ηελ νηθνγέλεηακνπ γηαηελ απαξαίηεηε
εζηθή ππνζηήξημε.

1.Θεωρητικό υπόβαθρο τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ.
Πξηλ αλαθεξζνχ κε εηδη
θφηεξα ζην δήηεκα ηε ο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμε ο
θξίλεηαη ζ θφπηκν λα παξαζέζνπ κε νξηζκέλνπο φξνπο γηα ην πψο νξίδεηαη ν φξνο
«βηψζηκε αλάπηπμε ».
Βηψζηκε αλάπηπμε ι νηπφλ κπνξνχ κε λα ζεσ ξήζνπ κε αξρηθά φηη «Βηψζηκε
αλάπηπμε είλαη ε βει ηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο κέζα ζηα πι αίζ ηα ηεο
θέξνπζα ο ηθαλφηεηαο ησλ ππνζηε ξηθηηθψλ νηθνζπ ζηε κάησλ»(WWF 1991).Έλαο
άι ι νο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ αλαθέξζεθ ε κέζσ ηεο γλσζ ηήο πι ένλ έθζεζεο
Brundtland «Σν θνηλφ καο κέι ι νλ»
«Ηθαλνπνίεζε

δει αδή φηη βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε

ησλ αλαγθψλ ηνπ παξφληνο ρσξ ίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε

δπλαηφηεηα ησλ κει ι νληηθψλ γεληψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπ
αλάγθεο»(WCED 1987). Ζ παγθφζκηα ηξάπεδα έδσζε έλαλ άι ι ν νξηζκφ ζηε λ
έλλνηα, «Βηψζηκε αλάπηπμε ζεκαίλ εη λα βαζίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο θαη
πεξηβαι ι νληηθέο πνι ηηη
θέο ζε κία αλάι πζε

θφζηνπο-νθ έι νπο θαη ζε κία

πξνζεθη ηθή νηθνλνκηθή αλάι πζε πνπ ζα ελδπλακψλεη ηελ πεξηβαι ι νληηθή
πξνζηα ζία

θαη ζα

νδε γεί

ζε

απμαλφκελα

επεκεξίαο»(World bank 1992).
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θαη δηαηεξήζηκα

επίπεδα

ρεηηθά κε ηα ζπ κπεξάζκ αηα ηεο επηηξνπήο Brundtland(γλσζ ηή απφ ην φλνκα ηεο
ηφηε πξσζ ππνπξγνχ ηεο Ννξβε γίαο Gro Harlem Brundtland )

έρνπκε ηηοεμήο

παξαηεξήζεηο. Ζ έθ ζεζε
Δηθόλα 1.1 Σν θείκελν ηεο έθζεζ εο"Σν θνηλό καο κέιινλ ”. Πεγή :
http://www.amazon.co.uk/Our-Common-Future-OxfordPaperbacks/dp/019282080X

δίλεη βάξνο ζην δήηεκα ησλ «αλαγθψλ» ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί
πξνηεξαηφηεηα θαη επίζ εο αλαθέξεηαη ζε «πεξηνξηζκνχο» ζηε λ ηερλνι νγία θαη
νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο γηα ηε δπλαηφηε ηα ηνπ πεξηβάιι νληνο λα ηθαλνπνηεί
ησξηλέο θαη κει ι νληηθέο αλάγθεο. Αλάπηπμε ηέηνηαο κνξθ ήο απαηηεί έλα
κεηαζρε καηηζκφ ησλ θνηλσληψλ θαηηεο νηθνλνκίαο Οη πνι ηηη
θέο πξέπεη πι ένλ λα
ι ακβάλνπλ ππφς ε ηνπο ηελ αξρή ηεο αεηθνξίαο θαη ηελ ηπρφλ ππνβάζκ ηζε ηνπ
θπζηθνχ θεθαι αίνπ ην νπνίν δελ κπνξεί λα ζεσ ξεζεί πι ένλ αλεμάληι ε ην. Ζ
έθζεζε δίλεηέκθαζε ζηε λ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ αλζξψ πσλ γηα
ηξνθή, ζηέγε γηα φι ν ηνλ πι αλήηε. Γηαθνξ εηηθά, ν θφζκνο ζα είλαη πάληα ζε
θίλδπλν απφ δηάθνξ εο θξίζ εηονηθνι νγηθέο θαη κε. ην ίδην πλεχκα θαηαθξίλεηαη
θαη ε ππεξθαηαλάι σζ ε πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ επνρή καο, φπνπ θνηλσλίεο
θαηαλαι ψλνπλ κε αζχ δνην ηξφπν θπζηθνχο πφξνπο αδηαθνξ ψληαο γηα ηηο
επηπηψζεηοηεο πξαθηηθήο απηήο ζην κέι ι νλ θαηζηηοεπφκελεο γεληέο. Αλαθέ ξεηαη
ε επίδξαζ ε ηνπ αλζξψπνπ ζην νηθνζχ ζηε κα φπνπ ι φγσ ηεο πξν φδνπ ηεο
ηερλνι νγίαο απηή έρεη επηηαρπλζεί ζε ζρέζε κε ην παξει ζφλ θαη ηα ι ηγφηεξν
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απνδνηηθά κέζα

αι ι ά θαη νη παξεκβάζεηο ήηαλ κηθξφηεξεο θι ίκαθαο.

Δηθόλα 1.2 Gro Harlem Brundtland.Πε γή:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gro_Harlem_Brundtland1_2007_04_20.jpg
Ζ έθζεζε αλαγλσξ ίδεη φηηνη παξεκβάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηε ξηφηεηαο ζα
έρνπλ ζίγνπ ξα επηπηψζεηοζε έλα νηθνζχ ζηε κα. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη φκσο είλαη νη
παξεκβάζεηο απηέο λα είλαηζηνρεπφκελεο θαηζρεδηαζκ έλεο ψζ ηε νη επηπηψζεηο λα
κελ εμαληι νχ λ ηνλ θπζηθφ πφξν θαηλα ηνλ θαηαζ ηήζνπ λ κε αλαλεψζηκν. Γε ι αδή
γίλεηαη πάι η αλαθνξ ά ζ ην δήηεκα ησλ πεξηνξηζκ ψλ(νξίσ λ) ζηηο παξεκβάζεηο.
Αλαθνξ ά γίλεηαη θαη ζηε βηνπνηθηιφηεηα θαη ζηελ αλάγθε δηαηήξεζε ο ηεο, αθνχ
ηα νηθνζπ ζηήκαηα είλαη πεξίπι νθα θαη δελ γλσξ ίδνπκε ηη επηπηψζεηο έρεη ε
εμαθάληζε θάπνηνπ είδνπο είηε ρι σξ ίδαο είηε παλίδαο. Πξνθαλ ψο εδψ ηίζεηαη θαη
ην δήηεκα ησλ κει ι νληηθψλ γεληψλ αθνχ ζα βξεζ νχ λ κπξνζηά ζε κηαππνβάζκ ηζε
ηνπ νηθνζπ ζηήκαηνο ηελ νπνία ζα ππνζηνχ λ ρσξ ίο λα είραλ νη ίδηνη θάπνηα
επζχ λε. Αλαθνξ ηθά κε ηα «ει εχζεξα αγαζά» ε έθζεζε ηα ραξαθηεξίδεη ηει ηθά σ ο
φρη θαη ηφζν ει εχζεξα. Φπζηθνί πφξνη φπσο ην λεξφ ή ν αέξαο είλαη παξαγσγηθνί
ζπ ληει εζηέο νπζηαζηηθά. Άξα απαηηείηαη ει αρηζηνπνίεζε ησλ ζπ λεπεηψλ ηεο
αλάπηπμεο ζηε λ πνηφηεηα

ηνπο .ψζ ηε λα δηαηεξεζεί ε αθεξαηφηε ηα ηνπ

νηθνζπ ζηήκαηνο.
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ην δήηεκα ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο θαη ράξαμεο ζηξαηεγηθήο ε έθζεζε
αλαθέξεη φηη κέζσ λνκνζεζί αο, αξρψλ φπσο απηήο ηεο πξφι ες εο αι ι ά θαη
επηδνηήζεσ λ κπνξνχ λ λα πεξηνξίζνπ λ ηηοαξλε ηηθέο ζπ λέπεηεο ζην πεξηβάι ι νλ.
Γηαθξίλεηαη θαη ε ζεκα ζία ηεο ζπ κκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλζηε λ ι ής ε
απνθ άζεσ λ πνπ ηνπο αθνξ νχ λ, θάηηπνπ ζπ λερίζηε θε θαη κε ηελ θαζηέξσζε ζηε
ζπ λδηάζθ ες ε ηνπ ΡΗΟ(1992) ηεο Local Agenda 21.
Ζ έθζεζε δίλεη έκθαζε ζην γεγνλφο φηη ε ππνβάζκ ηζε ηνπ πεξηβάιι νληνο έρεη
δξακαηηθέο ζπ λέπεηεοζε θησρνχ ο πι εζπζκ νχο εηδηθά ζε ρψξεο πνπ ζηε ξίδνληαη
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγή ο. Αι ι ά θαη ζην αζηηθφ πεξηβάιι νλ ε
ππνβάζκ ηζε π.ρ. ηνπ αηκνζθ αηξηθνχ αέξα επηδξά πξψηα ζηηο ππνβαζκ ηζκέλεο
πεξηνρέοθαη εηδηθά ζε φζνπο δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αι ι άμνπλ
ηφπν δηακνλήο ή αληίζηνηρα λα επηι έγνπλ κεηαμχ ηφπν δηακνλήο θαη εξγαζίαο.
Πξφζθ αηα ζηηοθνηλσλίεο ζπ λαληάκε ηελ εμάπι σζ ε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηελ
χπαηζξν αι ι ά κφλν γηααπηνχο πνπ έρνπλ ηελ αλάι νγε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα.
Γεληθά δίλεηαη έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο αι ι αγήο ηεο πνι ηηηθ
ήο θαη ηελ αλάγθε
ράξαμεο ζηξαηεγηθήο κε έκθαζε ζηε λ βηψζηκε πι ένλ αλάπηπμε. Κπξίσ ο εζληθέο
ζηξαηεγηθέο αθνχ «ρσξ ίο ηε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο δελ κπνξεί λα ππάξμεη βηψζηκε
αλάπηπμε » (Γεθι εξήο 2000).Ζ βησζηκφηεηα γεληθά απαηηείκηαζηελή ζρέζ ε κε ην
θξάηνο, απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ θξαηηθέο παξεκβάζεηο κέζσ λνκνζεζί αο θι π.
Γελ

κπνξεί

πι ένλ

λα

είλαη αξθεηφ έλα

είδνπο «Management»

ηνπ

νηθνζπ ζηήκαηνο(Γεθι εξήο 2000).
Ζ Agenda 21 πνπ έπεηαη ρξνληθά ηεο έθζεζ εο ζπ ληζηά ηελ «Δλδπλάκσ ζε ηνπ
εζληθνχ θξάηνπο σο θχξηνπ θνξ έα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο»(Agenda 21).Σν
θξάηνο πξέπεη λα

αλαι άβεη πξσηαξρηθφ ξφι ν ζην δήηεκα απηφ. Πην

ζπ γθεθξηκέλα ζηε λ Agenda 21 αλαθέξεηαη ζ ην δήηεκα ηεο αχμεζ εο ηεο
«θπβεξλεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ θξαηψλ» Γελ κπνξεί λα πθί ζηαηαη βηψζηκε
αλάπηπμε αλ δελ ζπ λνδεχεηαη απφ έλα αληίζηνηρα βηψζηκν θξάηνο. ηφρνο ηνπ
βηψζηκνπ απηνχ θξάηνπο πέξα απφ ηηοάι ι εο ι εηηνπξγίεο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη
πι ένλ θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γε ι αδή
απαηηνχληαη αι ι αγέο ζηε δνκή θαη ζηε ι εηηνπξγία ηνπ γηαην ζθνπφ απηφ.
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Πξνθαλ ψο απηφ ηζρχεη αθνχ ην θείκελν ηεο Agenda 21 δελ είλαη έλα απι φ
επρνι φγην θαη θάπνηεο απι έο πξνηάζεηο, άι ι α κηα ζπ κθσ λία κε ηελ νπνία ηα
θξάηε πνπ ππέγξας αλ ππνρξενχ ληαη λα ηεξήζνπ λ ελζσκ αηψλνληαο αξρέο ηεο
ζην εζληθφ ηνπο δίθαην θαηλνκνζ εζία .Γίλεηαηέκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο αξρήο ηεο
πξφι ες εο(πλδηάζ θες ε ηνθρφι κε ο) δε ι αδή κε ηε ζ εκαζία ηεο εθηίκεζεο ησλ
πεξηβαιι νληηθψλ ζπ λεπεηψλ πξηλ εκθαληζηεί ε δε κηάζην πεξηβάι ι νλ. Ζ δηάζθ ες ε
ηνπ Ρίν θέξλεη πάι η ζην πξνζθή λην ηελ αξρή απηή πνπ είρε ππνβαζκ ηζηεί ι φγσ
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με ηελ ππνρξέσζ ε πι ένλ ησλ θξαηψλ λα
ζπ κπεξηιακβάλνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιι νληνο ζε θάζε είδνπο απφθαζε.
Γει αδή βι έπνπκε κηα δηάρπζε ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο πι ένλ ζε φι εο ηηο
απνθ άζεηο ηνπ θξάηνπο. Με ι ίγα ι φγηα φρη απι ά κηα άλαξρε θαη ρσξ ίο φξηα
νηθνλνκηθή αλάπηπμε αι ι ά κηα αλάπηπμε πνπ ζα νδε γήζεη ζε έλαλ «prospering
world» φπνπ ε αλάπηπμε ζα είλαη αεηθφξνο θαη φρη κφλν γηα ηελ ησξηλή γεληά

αι ι ά θαη γηαηηοεπφκελεο.
Δηθόλα
1.3
Σν
θείκελν
Agenda
21.Πε γή
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/agen_images/agenda21_cover_sml.gif
ε κηα πξνζ πάζεηα λα θαηαξηηζηείέλα ζχ ζηε κα γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμεο ν Μ.
Γεθι εξήο δηαηχπσζε κηα ζεηξά απφ βαζηθέο αξρέο κε ηειηθφ ζηφρν ηε δεκηνπξγία
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ελφο ζπ ζηήκαηνο εθαξκνγήο ηνπο. Σν ζχ ζηε κα απηφ ελζσκ αηψζεθε θαη ζε έλα
θείκελν ηεο Δπξσπα τθήο Δπηηξνπήο(.Δπξσπα τθή Δπηηξνπή 2000) Οη αξρέο απηέο
ζπ λνπηηθά είλαη
i.

Ζ α ξρή ηεο δεκφζηαο νηθνι νγηθήο ηάμεο

ii.

Ζ α ξρή ηεο βησζηκφηεηαο

iii.

Ζ α ξρή ηεο θέξνπζα ο ηθαλφηεηαο

iv.

Αξρή

ηεο

ππνρξεσηηθήο

απνθαηάζ ηαζεο

δηαηαξαρζέλησλ

νηθνζπ ζηε κάησλ
v.

Αξρήο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο

vi.

Αξρή θνηλήο θπζηθήο θι εξνλνκ ηάο

vii.

Αξρή ήπηαο αλάπηπμεο εππαζψλ νηθνζπ ζηε κάησλ

viii.

Αξρή ρσξ νλνκί αο

ix.

Αξρή πνι ηηηζηηθ
ήο θι εξνλνκηάο

x.

Αξρή βηψζηκνπ αζηηθνχ πεξηβάιι νληνο

xi.

Αξρή ηεο αηζζε ηηθήο αμίαο ηεο θχ ζεο

xii.

Αξρή νηθνι νγηθήο ζπ λείδεζεο

Φπζηθά φπσο αλαθέξζεθ ε βηψζηκε αλάπηπμε δελ κπνξεί λα ππάξμεη αλ δελ
έρνπκε κηα κεηαζηξνθή ζην ππάξρνλ θαηαλαι σηηθφ πξφηππν. Απαηηείηαη κηα
είδνπο «πνι ηηηζηηθήκεηάι ι αμε»(Γεθι εξήο,2000) θαη απάξλεζε ή πεξηνξηζκφο ηνπ
ππάξρνληνο θαηαλαι σηηθνχ πξνηχπνπ πνπ πξνβάι ι εηαηκέζα απφ ηα ΜΜΔ θαηηηο
δηαθεκ ίζεηο. Δπίζεο έρνπκε κηα αι ι αγή ζηηο αμίεο ησλ θνηλσληψλφπνπ ε αμία
πι ένλ ηεο βησζ ηκφηεηαο έρεη θπξίαξρε ζέζε. Πξφθεηηαη δει αδή γηα κηα κεγάι ε
πνι ηηηζηηθ
ή αι ι αγή(Γεθι εξήο,2000). Ζ Agenda 21 επηζεκαίλεη επίζ εο φηηπξέπεη
λα ππάξρεη ζεβαζκ φο ζηνπο ηνπηθνχ ο πνι ηηηζκνχ ο θαη λα κε λ ππάξρεη ηζνπέδσζε
ηνπ ζην βσ κφ ηεο παγθνζκ ηνπνίεζε ο θαη ηεο αι φγηζηεο αλάπηπμεο. Δδψ αο
αλαθεξζεί πσο θαηλφκελαφπσο ν καδηθφο ηνπξηζκφο ππνβαζκ ίδνπλ ηνπο ηνπηθνχ ο
πνι ηηηζκνχ ο κε θαηλφκελα φπσο θνιθ ι φξ. Πξέπεη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο λα
ππεξακχλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θξάηνπο ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ θαη εζίκ σλ
θαη λα ππάξρεη δηαηήξε ζε αμηψλ φπσο ν ζεβα ζκ φο ζην πεξηβάιι νλ θαη ζηε λ
δηθαηνζχλε.
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Δδψ ζα ζέι ακε λα θάλνπκε κηα αλαθνξ ά ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο θαη ζηα
πξφηππα πνπ πηνζεηνχληαλ πξηλ ηελ έθζεζε Brundtland .Ζ παγθνζκ ηνπνίε ζε είλαη
ζίγνπ ξν φηηπξφζθ εξε αξθεηά ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο θαη βει ηίσζεο δεηθηψλ
φπσο ε κείσ ζε ηεο παηδηθήο ζλε ζηκφηεηαο, ν πξνζδφθ ηκνο ρξφλνο δσ ήο θι π.
Πίζσ απφ απηά φκσο θξχ βνληαη θαη άι ι εο ζπ λέπεηεο φπσο ε ππνβάζκ ηζε ηνπ
θπζηθνχ θεθαι αίνπ, θπζηθέο θαηαζηξνθέο (πην πξφζθ αηε απηή ζηε λ Ηαπσλία
φπνπ ε νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε ζηε ξίρηεθε ζηε λ ππξελ ηθή ελέξγεηα γηα ηε λ
ππνζηήξημε

ησλ

βηνκεραληψλ

ηεο).

Δηθόλα 1.4 Φνπθνπζ ίκα. Αηύρεκ α ζε ππ ξελ ηθό εξγνζηάζην Πεγή
http://www.sigmanewsnetwork.com/wp-content/uploads/2011/03/fukushimanuclear1.jpg
Καη φπσ ο είδακε ε χπαξμε ππξελ ηθψλ εξγνζηα ζίσ λ είρε ηξαγηθέο ζπ λέπεηεογηα
ηελ

πεξηνρή

πνπ

πι ήγε θε

απφ

ην

θαηαζηξνθηθφ

ηζνπλάκη.

Πέξα απφ απηφ, είλαη θ αλεξφ φηηην ΑΔΠ δελ κπνξεί λα ππνι νγίζεη κε αθξίβεηα
ηελ επεκεξία κηαο θνηλσλίαο θαη δελ απνηει εί δείθηε αεηθνξ ίαο. :Ο δείθηεο απηφο
δελ ι ακβάλεη ππφς ε ηνπ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπίλ νπ
θεθαι αίνπ. Γελ πεξηι ακβάλεη ζπ λέπεηεοηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο φπσο π.ρ. ε
εμάληι εζε

θπζηθψλ πφξσλ, θαηαζηξνθή δαζψ λ βηνηφπσλ θαη γεσξ γηθψλ

θαι ι ηεξγεηψλ, επηβαξχλζεηοζ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα. Γελ πεξηιακβάλεη κάι ηζηα
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νχ ηε θαλ επηδξάζεηο ησλ πνι έκσλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. Τζηε ξεί ζε ζέκ αηα
φπσο ν ππνι νγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο ξχ παλζε ο. Δίλαη εληππσζ ηαθφ φηηδαπάλεο
π..ρ γηα εμνπι ηζκνχ ο ζ πλεηζθέξνπλ ζην ΑΔΠ ελψ είλαη ακθί βνι ν θαηά πφζν
απηέο νηδαπάλεο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επεκεξία κηαο θνηλσλίαο.
Σν απηφ ίδην ηζ
ρχεηθαηγηαδείθηεο φπσο ην θαηά θεθαι ήλ εηζφδεκα, αθνχ αχμε ζε
ηνπ δελ ζπ λεπάγεηαη θαη επεκεξία γηα ην ζχ λνι ν κηαο θνηλσλίαο αθνχ ην
εηζφδεκα κπνξεί λα θαηαλέκεηαηζε κηακφλν κεξίδα ηνπ πι εζπζκ νχ , ίζσ ο θαηεηο
βάξνο θάπνηαο άι ι εο. Καη ζε κηθξννηθνλνκηθή θι ίκαθα, κηα εηαηξία κπνξεί λα
παξνπζηάδεη εληππσζ ηαθά νηθνλνκηθά απνηει έζκ αηα ηα νπνία φκσο γηα λα
πεηχρεη λα ην έρεη θαηαθέξεη κε καδηθέο απνι χζεηο ή θάλνληαο πεξηθνπέο ζε
δεηήκαηα αζθ άι εηαο. ην πλεχκα απηφ ι νηπφλ θηλήζεθ ε θαη ε αλαθνξ ά ηεο
επηηξνπήο θαη ζηελ αλάγθε λα πεξάζεη πξψηα ε επεκεξία θαη φρη ε αχμεζε απι ά
ησλ δεηθηψλ ζην επίθεληξν. Άξα ι νηπφλ απαηηείηαη κηα λένπ είδνπο πξν ζέγγηζε
ζην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο κε έκθαζε ζηε λ αηεθνξία. Να δνζεί έκθα ζε ζηε λ
ρξεζηκνπνίεζε ΑΠΔ ζ ηελ αι ι αγή ηνπ ππάξρνληνο θαηαλαι σηηθνχ κνληέι νπ,
ζηε λ έκθαζε ζηηοθαηαζθ επέο ηεο εθαξκνγήο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθ ηνληθήο.
Μηα αλάπηπμε πνπ ζα ζέβεηαη ηα νηθνι νγηθά φξηαηνπ πι αλήηε θαη δελ ζα νδε γεί
ζηε λ εμάληιεζε η σλ θ πζηθψλ πφξσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή νηθνζπ ζηε κάησλ.
Πξέπεη λα ππάξρεη δει αδή κηα είδνπο ηζνξξνπία έηζη ψζ ηε λα κελ μεπεξληνχληαη
ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέι ε πνπ πξνζθ έξεη ε αλάπηπμε απφ ηελ
ππέξκεηξε

αχμεζε ηαπηφρξνλα ηνπ πεξηβαιι νληηθνχ θφζηνπο .Έλαο ηξφπνο

κέηξεζεο ηεο θαηαζηξν θήο ηνπ θπζηθνχ θεθαι αίνπ είλαη θαη ην γλσζ ηφ πι ένλ
«νηθνι νγηθφ απνηχπσκ α». Ζ αλάι πζε ηνπ «πγθξίλεη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο
ηνπ πι αλήηε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ππάξρνληνο θαηαλαι σηηθνχ
κνληέι νπ θαη ηελ απνξξφθ εζε ησλ απνβι ήησλ πνπ απηφ παξάγεη, κε ηελ έθηαζ ε
πνπ απαηηείηαη γηα ηε λ ππνζηήξημε ελφο βηψζηκνπ κνληέι νπ»(Worldwatch
2008).Έρεηήδε ππνι νγηζηεί φηηην νηθνι νγηθφ απηφ απνηχπσκ α ππεξβαίλεη ήδε ηα
φξηαηνπ πι αλήηε θαηά 25%,δει αδή απαηηνχληαη 1,25 πι αλήηεο φπσο ε γε γηα λα
ζπ ληεξεζεί ην ησξηλφκνληέι ν αλάπηπμεο. Καη θπζηθά ην πξφβι εκα κεγεζχ λεηαη
αλ ζθ εθηνχκε φηηρψξεο φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία ηείλνπλ λα αληηγξάθνπ λ ηα
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θαηαλαι σηηθά πξφηππα ηεο Γχζεο. Δίλαη νξαηέο νη ζπ λέπεηεο αλ νη πι εζπζκ νί
απηψλ ησλ ρσξ ψλ πηνζεηήζνπ λ απηφ ην ζπ άηαι ν γηαηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηξφπν
δσήο θαη κνληέι ν αλάπηπμεο. ην δήηεκα ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο ρξήζε ο ηνπ σο δείθηε
κέηξεζεο ηεο επεκεξίαο ε Δπξσπα τθή Δπηηξνπή ν ΟΟΑ θαη αξθεηέο ΜΚΟ
ζπ κκεηείραλ ζην
ηειεπηαία

Δηθόλα 1.5
gdp.eu

πξφγξακκα «Beyond GDP»( http://www.beyond-gdp.eu/
επίζθεςε

20-08-11)

Η πλδηάζθε ς ε «Beyond GDP» Πεγή : http://www.beyond-

θαηπξαγκαηνπνηήζεθε γηαηελ πξνψζ εζε ηνπ δεηήκαηνο θαηκηαζπ λδηάζθ ες ε ην
2007 γηααπηφλ αθξηβψο ην ζθ νπφ, ηε ζπ δήηεζε γηαηελ θαηαι ι ει φηεηα ηνπ ΑΔΠ
σο δείθηε επεκεξίαο ησλ θξαηψλ .Απφ ηελ ζ πλδηάζθ ες ε απηή δελ πξνέθ πς ε
πάλησο θάπνην λνκηθά δεζκ επηηθά θείκελν φπσο πρ απφ απηή ηνπ ΡΗΟ αι ι ά ήηαλ
έλα βήκα γηακηαλέα νπηηθή ζην ζέκ α ηεο κέηξεζ εο ηεο επεκεξίαο.
Όι νη νη παξαπάλσ νξηζκνί ζπ κπίπηνπλ ζην γεγνλφο φηηνη θπζηθνί πφξνη είλαη
θάηη ην πεπεξαζκ έλν θαη κάι ηζηα δελ αλήθνπλ ζηε λ ησξηλή γεληά γηα λα ηνπο
εθκεηαι ι επηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, άι ι α θαηά θάπνην ηξφπν είλαηππφι νγνη θαη
ζηηο επφκελεο γεληέο πνπ έρνπλ θαη απηέο δηθαίσ κα λα βξνπλ ηνπο ελ ι φγσ
θπζηθνχο πφξνπο ζε κηα αλεθηή θαη αλαζηξές ηκε θαηάζηαζε. Απηφ έξρεηαη ζε
αληίζεζε κε παξαδνζηαθέο έλλνηεο ηεο αλάπηπμεο φπνπ ζεσ ξνχ ζα λ ην θπζηθφ
θεθάι αην σο θάηη αλεμάληιεην θαη κε απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο εθκεηάι ι επζεο .
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Σψξα ε ζεσ ξία απηή μεπεξληέηαη θαη θξίλεηαη ζ θφπηκν ε νπνηαδήπνηε αλάπηπμε
λα παίξλεη ππφς ε ηεο θαη ηηοαξρέο ηεο αεηθνξίαο κε ζεβαζκ φ ζην θπζηθφ θαη
αλζξψπηλν θεθάι αην. Δδψ ζα αλαθέξνπκε φηη ην ΑΔΠ(Αθαζάξηζην Δζληθφ ή
Δγρψξην Πξντφλ) φπνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχ ηαλ σο έλα κέηξν επεκεξίαο ή
πξνφδνπ κηαο θνηλσλίαο ή νηθνλνκίαο θξίλεηαη πι ένλ ει ι ηπέο αθνχ δελ
πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηελ αεηθνξία. πγθεθξηκέλα δελ ι ακβάλεη ππφς ε ηνπ
ηελ επίδξαζε ηεο αλάπηπμεο ζην αλζξψπηλν ή θπζηθφ θεθάι αην. (World watch
2008).ίγνπξα απαηηνχληαη λένη δείθηεο κέηξεζεο ηεο επεκεξίαο πνπ ζα
ζπ λππνι νγίδνπλ θαη ηνπο παξάγνληεο απηνχο, ηελ ππνβάζκ ηζε δε ι αδή ησλ
θπζηθψλ πφξσλ. Όι α απηά ζα δνχ κε πσο έρνπλ κεγάι ε ζ εκαζία γηα ηελ βηψζηκε
αλάπηπμε ελφο αζηηθνχ θέληξνπ φπνπ ζίγνπ ξα παξαηεξείηαη κεγάι ε ππνβάζκ ηζε
θπζηθνχ θεθαι αίνπ, εηδηθφηεξα ζηηο ζχ γρξνλεο κεγαι νππφι εηο πνπ καο
ελδηαθέξνπλ ζηε λ παξνχ ζα εξγαζία .

πγθεθξηκέλα έλα κεγάι ν κέξνο ηνπ πι εζπζκ νχ ηεο ΔΔ δεη ζε κηθξά θαη κεγάι α
αζηηθά θέληξα. Γχξσ ζην 80% ππνι νγίδεηαη ην πνζνζηφ απηφ κε φζα απηά
ζπ λεπάγεηαη γηα ην πφζν ζεκαλ ηηθφ είλαη λα πηνζεηεζνχ λ νη αξρέο ηεο αεηθνξ ίαο
ζην αζηηθφ πεξηβάι ι νλ. Έλα αζηηθφ πεξηβάι ι νλ πξέπεη λα είλαη πάλσ απφ φι α
βηψζηκν θαηλα πξνζθ έξεηζηνπο πνι ίηεο έλα ζσ ζ ηφ πεξηβάι ι νλ γηαλα εξγαζηνχ λ
λα ς πραγσγνχληαη θι π. Δηδηθ
ά αλ ππνι νγίζνπ κε πφζν ρξφλν πεξλνχ λ νη πνι ίηεο
κέζα ζε απηφ θαη εηδηθφ
ηεξα ζε θηίξηα. Γε ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχ κε ζε πφζα
πξνβι ήκαηα πξνθ χπηνπλ απφ κηαπφι ε πνπ καζηίδεηαηαπφ ερνξχ παλζε , κφι πλζε
ηνπ αηκνζθ αηξηθνχ αέξα, έι ι εηςε ρψξσλ αλας πρήο φπσο πάξθα θι π θαη ζην
πφζν ρακει ή αλαι νγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν αλαι νγεί ζε έλαλ θάηνηθν ηεο
Αζήλαο εηδηθά ζε ζχ γθξηζε κε έλαλ θάηνηθν κηαο άι ι εο ρψξαο ηεο ΔΔ, γχξσ ζηα
2,5 η.κ. αλά θάηνηθν(www.in.gr) έλαληηπ.ρ. 35 ηκ αλά θάηνηθν ζηε Βφλλε ή ζην
Άκζ ηεξληακ .Αο ζεκεησ ζεί πάλησο φηην δήκνο πνπ ζα εμεηάζνπ κε ζηε λ παξνχ ζα
εξγαζία δηαθνξ νπνηείηαη ζε απηφ ην δήηεκα αθνχ νη θάηνηθνη ηνπ απνι ακβάλνπλ
πς ει ή αλαι νγία πξαζίλ νπ, ζηα 21,4 ηκ αλά θάηνηθν(Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα
δήκνπ Τκεη ηνχ 2008).
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Όι α απηά πξνβι εκαηίδνπλ αθνχ ε χπαξμε πάξθσλ αλας πρήο θαη πξαζίλνπ
ι εηηνπξγνχ λ ζεηηθά ζηε λ ς πρηθή εξεκία ησλ θαηνίθσλ θαη ει αθξ χλνπλ ηελ
θαηάζηαζε. Πφι ε πνπ δελ ηεξεί ην ει άρηζην ζην δήηεκα απηφ δελ κπνξεί λα
ζεσ ξεζεί βηψζηκε θαη νη θάηνηθνη ηεο αληηκεησπίδνπλ κηα ππνβάζκ ηζε ηνπ
βηνηηθ
νχ ηνπο επηπέδνπ, αθφκα θαη αλ ζε ζηελνχο νηθνλνκηθνχ δείθηεο ε ελ ι φγσ
πφι ε κπνξεί λα παξνπζηάδεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
πκπεξαζκ αηηθά πξνθ χπηεη φηη ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο δελ είλαη πηα θάηη ην
αθεξεκέλν αθνχ εκπεξηέρεηθαη ζπ γθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε κηαο
αλάπηπμεο πνπ δελ ππνλνκεχ εη ην κέι ι νλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζ ε ησξηλψλ αλαγθψλ.
Αληίζεηα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα ζπ λππνι νγίδνληαη πι ένλ δηάθνξ νη παξάγνληεο
θαη καθξνπξφζεζ κεο επηπηψζεηοζην πεξηβάιι νλ απφ ηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε.

2.Ευρωπαικό Ϊνωςη και αειφόροσ αςτικό διαχεύριςη.
«Αεηθφξνο αζηηθή δηαρείξηζε είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κπνξεί λα
εμαζθ αι ηζηεί ε αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ πεξηρψξσλ ηνπο
θαη ησλ πεξηθεξεηψλ κέζα ζηηονπνίεο βξίζθ νληαη. Δπηδηψθεηλα ει αρηζηνπνηήζεη
ηηο αξλε ηηθέο επηδξάζε ηο ζηνπο νηθνι νγηθνχ ο θχθι νπο ζε φι α ηα επίπεδα
εθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο πξνθ χι αμεο θαη λα

βει ηηψζεη ηηο νηθνι νγηθέο

ζπ λζήθεο γηα λα θαηαζηήζεη ηηοπφι εηο πγηεηλνχο ηφπνπο δηαβίσ ζεο. »(Δπξσπα τθή
επηηξνπή 2004).
Ζ επξσπα τθή Έλσζε πάληα πξσηνπφξα θαη ζ ε ζέκ αηα λνκνζ εζίαο αι ι ά θαη
πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ζ ρεηηθέο κε ηελ αεηθνξία έζεζε απφ ηελ αξρή σο ζηφρν ηελ
αηεθνξία ζ ηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Με ην ηξέρνλ πξφγξακκα δξάζεο(6 ν) κε ηίηιν
«Πεξηβάι ι νλ 2010:Σν κέι ι νλ καο ε επηινγή καο» ζηνρεχεη ζε κηα πι ήξε θαη
νι νθι εξσκ έλε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαι ι νληηθψλ δεηεκάησλ αλαγλσξ ίδνληαο
ηελ πνι πζχ λζεηε πθή ηνπο .Γηακνξθ ψλνληαο έηζη κηα ζεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ
λα έρεη σ ο ζηφρν « …ηελ νξηδφληηα πξνζέγγηζε ζε φι εο ηηοθνηλνηηθέο πνι ηηηθ
έο
θαη βειηίσζε η εο πνηφηεηαο ηνπ
αζηηθνχ πεξηβάιι νληνο, ε νπνία ζα ι ακβάλεη ππφς ε ηελ επηηειεζζεί ο πξφνδν
ζηε λ
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εθαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ πι αηζίνπ ζπ λεξγαζίαο, ζα ην επαλεμεηάδεη, φπνπ
ρξεηάδεηαη, θαη ζα θαι χπηεη:
– ηελ πξν αγσγή ηεο ηνπηθήο "Αηδέληαο 21",
-ηε κείσ ζε η εο ζχ λδεζε ο κεηαμχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζε ο θαη δήηεζ εο επηβαηηθψλ
κεηαθνξ ψλ,
– ηελ αλάγθε αχμεζ εο ηνπ κεξηδίνπ ησλ δεκφζησλ ζπ γθνηλσληψλ, ησλ
ζηδεξνδξφκσ λ,
ησλ εζσηεξηθψλ πι σηψλ νδψλ, ησλ κεηαθηλήζεσ λ κε ηα πφδηαή κε πνδήι αην,
– ηελ αλάγθε λα αληηκεησπηζζεί ν απμαλφκελνο φγθνο ηεο θπθι νθ νξίαο θαη λα
απνζπ λδεζεί ζε κεγάι ν βαζκ φ ε αχμεζε ησλ κεηαθνξ ψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ
ΑΔΠ,
– ηελ αλάγθε πξνα γσγή ο ηεο ρξήζε ο νρεκάησλ ρακει ψλ εθπνκπψλ ζηηο δε κφζηεο
ζπ γθνηλσλίεο,
– ηνλ ζπ λππνι νγηζκφ ησλ αζηηθψλ πεξηβαι ι νληηθψλ δεηθηψλ.»(6ν πξφγξακκα
δξάζεο,2010) .
Ζ

ζεκ αηηθή

ζ ηξαηεγηθή

αλαγλσξ ίδεη φηη φι εο νη επξσπα τθέο πφι εηο

αληηκεησπίδνπλ πεξηβαιι νληηθά πξνβ ι ήκαηα θαη ζηφρν έρεη λα ζεζπί ζεη έλα
πι αίζ ην γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάι ι νληνο. Αλαγλσξ ίδεηαη φηηπνι ι ά
απφ ηα πξνβι ήκαηα ησλ πφι εσλ είλαηθνηλάθαηαλαθέξεηαηζηηοδηάθνξ εο δξάζεηο
πνπ πξέπεη λα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή φπσο πξνγξά κκαηα ρξεκαηνδνηήζεσ λ
λνκνζ εζία θι π. Γίλεηαη αλαθνξ ά φηηγηα ηε ζέζ πηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζα δε ηεζεί
θαηε γλψκε ηνπηθψλ παξαγφλησλ, αληηπξφζσ πνη ρσξ ψλ κει ψλ, κέι ε ΜΚΟ, κέι ε
ηεο

αθαδεκατθήο

θνηλφηεηαο

θι π.

Όπσο είλαη γλσζ ηφ ε πφι ε εμππεξεηεί δηάθνξ εο ι εηηνπξγίεο. Οηθνλνκηθή
δηνηθε ηηθή, πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, ηνπξηζηηθή, ζ πγθνηλσληαθή θι π (Αξαβαληηλφο
1986).
χκθσ λα κε ηελ Πξάζηλε βίβι ν γηα ην αζηηθφ πεξηβάιι νλ(ΔΔ 1990) επίζεο ε
πφι ε είλαη ζπλπθαζκ έλε κε κηαζεηξά απφ δπλακηθέο φπσο


Οηθνλνκηθή,(ε πφι ε σο θέληξν πι εξνθ φξεζε ο θαηπαξαγσγ ήο)



Κνηλσληθή(Ζ πφι ε παξέρεη κηα ζ εηξά απφ θνηλσληθέο αλέζεηο φπσο
λνζνθ νκεία, βξεθ νλε πηαθνχ ο ζηαζκ νχ ο θι π)
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Πνι ηηηζηηθ
ή(χπαξμε κλεκείσ λ, δηαηεξεηέσλ θ ηηξίσλ θεζηηβάι θι π)



Πνι ηηηθ
ή(ηφπνο φπνπ εθθξ άδνληαη ει εχζεξα αληηιής εηο απφς εηο θι π ε
πφι ε αλαπλέεη αέξα ει εχζεξν). (Οηθνλφκνπ-Μεηνχι α 2010).
Οη ι εηηνπξγίεο απηέο φπσο είλαη θπζηθφ έρνπλ θαη έλαλ αληίζηνηρν
πεξηβαιι νληηθφ αληίθηππν. Δηδηθ
φηεξα είλαη έθδει ν φηη νηθνλνκηθέο
δξαζηε ξηφηεηεο επηβαξχ λνπλ

ζπ ρλά

ην

πεξηβάιι νλ(χπαξμε

π.ρ.

εξγνζηαζίσ λ),ή νη ηνπξηζηηθέο(αχμεζε φγθνπ απνξξηκκάησλ, ξχ παλζ ε
θπζηθψλ πφξσλ θαη ππνβάζκ ηζε θπζηθψλ ηνπίσ λ) θαη ελ ζπ λερεία νη
ζπ γθνηλσληαθέο(εηδηθά αλ κηα πφι ε απνηειεί επηρεηξεκαηηθφ θέληξν ).
Δίλαη ι νηπφλ εμαηξεηηθ
ά δχζθ νι ν λα πξν θχς εη έλα πς ει ήο πνηφηεηαο αζηηθφ
πεξηβάιι νλ ρσξ ίο θάπνηνπ είδνπο παξέκβαζε. Απαηηείηα
η κηα ζπ γθεθξηκέλε
ζηξαηεγηθή θαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα λα επηβαξχ λεηαη ην πεξηβάιι νλ φζν ην
δπλαηφλι ηγφηεξν. Έκθα ζε κάι ηζηαπξέπεηλα δνζεί ζην ηνπηθφ επίπεδν, ζχ κθσ λα
κε ηηο επηηαγέο ηεο AGENDA 21.Πάλησο ζην δήηεκα απηφ ππάξρεη θάπνηα
πζηέξεζε απφ ηνπο δήκνπο ηεο Δι ι άδαο αθνχ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ αξθεηνχο
νη

θαηεπζχλζεηο

ηεο.

Ζ ζεκ αηηθή ζηξαηεγηθή ζηε ζπ λέρεηα αλαπηχζζεη ηνπο ηνκείο γηα ηνπο νπνίνπο
απαηηείηαη λαπηνζεηεζνχ λ νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο θαη απηνί είλαη
a) Αεηθφξνη αζηηθέο κεηαθνξ έο
b) Αεηθφξνο δφκεζε
c) Αεηθφξνο πνι ενδνκ ηθφο ζρεδηαζκ φο
ην δήηεκα ησλ αζηηθψλ κεηαθνξ ψλ είλαη πξνθ αλέο φηηε αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο
θπθι νθ νξίαο ησλ νρεκάησλ έρεη νδε γήζεη ζε πξνβι ήκαηα αι ι ά θαη αι ι αγέο
φπσο ν ζφξπβνο θπθι νθ νξία ε απμεκέλε θηλεηηθφηεηα ζηηοαζηηθέο πεξηνρέο θαηε
θηλεηηθφηεηα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο φπσο θαη γεληθά ε θηλεηηθφηεηα ζηηο
πφι εηο(ΔΔ 2004).Υξεηάδνληαη ι νηπφλ παξεκβάζεηο γηα λα απνθ επρζνχ λ νη
αξλε ηηθέο πεξηβαιι νληηθέο ζπ λέπεηεο ηεο νι νέλα θαη πην απμαλφκελεο ρξήζε ο
νρεκάησλ θαη ΜΜΜ,. Μάι ηζηα ζχ κθσ λα κε ηελ «Πξάζηλε βίβι ν γηα ην αζηηθφ
πεξηβάιι νλ» έρεη ηεζεί ν ζηφρνο ηεο ππνθαηάζηαζεο ηεο βελδίλεο θαη ηνπ
πεηξει αίνπ κε ελαι ι αθηηθά θαχζηκα θαηά 20% κέρξη ην έηνο 2020(green paper for
the urban environment 1990)
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ηνλ ηνκέα ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο δφκεζεο ηψξα φπνπ φπσο είλαη θπζηθφ ηα
θηίξηα παίδνπλ ζεκαλ ηηθφ ξφι ν

αθνχ

ε

πι εηνλφηε ηα ηεο αλζξψπηλε ο

δξαζηε ξηφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηά (εξγαζία, αλας πρή θι π).Ζ ζέξκαλζε
θαη ν θσ ηηζκφο ηνπο κφλν θαηαι ακβάλνπλ κεγάι ν κεξίδην θαηαλάι σζ ε ο
ελέξγεηαο θαη ζπ κβάι ι νπλ ζεκαλ ηηθά ζηε λ αχμεζε

ησλ εθπνκπψλ ηνπ

ζεξκ νθεπίνπ(greenhouse effect).πλεπψο θαθέο ζ πλζήθεο ζηα θηίξηαεπηβαξχ λνπλ
ζεκαλ ηηθά ηνπο θαηνίθνπο κε ζ πλέπεηεοζηε λ πγεία ηνπο, ηφζν ζσ καηηθή φζν θαη
ς πρηθή. Κηίξηα ρακει ήο ελεξγεηαθήο απνδν ηηθφηεηαο, θαηαζθ επαζ κέλα ρσξ ίο λα
ι ακβάλνληαη ππφς ε νη αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκ νχ θαη αξρηηεθηνληθήο.
Λέγνληαο βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκ φ αλαθεξφκαζηε ζηα εμήο.
«Ζ βηνθι ηκαηηθή αξρηηεθηνληθή αθν ξά ζην ζρεδηαζκ ό θηηξίσ λ θαη ρώξσ λ
(εζση εξηθώλ θαη εμσ ηεξηθώλ - ππαίζξησ λ) κε βάζε ην ηνπηθό θιίκα , κε ζθνπό ηελ
εμαζθ άι ηζε ζπλζε θώλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο, αμηνπνηώληαο ηελ ε ι ηαθή
ελέξγεηα θαη άι ι εο πεξηβαι ι νληηθέο πε γέο αι ι ά θαη ηα θπζ ηθά θαηλόκελα ηνπ
θιίκα ηνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνθι ηκαηηθνύ ζρεδηαζκ νύ απνηει νύλ ηα παζ ε ηηθά
ζπζ ηήκαηα πνπ ελζσκ αηώλνληαη ζηα θηίξηα κε ζηόρν ηελ αμηνπνίε ζε ησλ
πεξηβαι ι νληηθώλ πε γώλ (π.ρ. ήι ην, αέξα - άλεκν, βιά ζηεζε, λεξό, έδαθν ο, νπξαλό)
γηα

ζέξκαλζε ,

ςύμε

θαη

θση ηζκό

ησλ

θηηξίσ λ»(http://www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_bioclimatic.ht
m
ηελ κει έηε πεξίπησζεο γηα ην δήκν Τκεη ηνχ ζην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα
γίλεη αλαθνξ ά ζηε λ κει έηε γηα ηελ «Αλάπι αζε ει επζέξσ λ ρώξσ λ αζηηθνύ ηζηνύ
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ηνπ Γήκνπ Τκε ηηνύ κε βηνθι ηκαηηθό ζρεδηαζκ ό» φπνπ βαζίδεηαη θαη πηνζεηεί ηηο

αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκ νχ .
Δηθόλα 1.6 Παξάδεηγκα βηνθιηκαηηθήο παξέκβαζεο. Γαλία.
http://www.evonymos.org/files1/144Denmark_open%20spaces.bmp

Πεγή :

Ζ ΔΔ έρεηεθδψζεη γηαηε λ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ κηαζεηξά απφ νδεγίεο φπσο
είλαη ε Οδε γία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ .Αο
αλαθεξζεί εδψ ε εζθ αι κέλε αληίι ες ε φηηπηνζέηεζε αξρψλ ηεο βηνθι ηκαηηθήο
αξρηηεθηνληθήο νδε γεί

ζε

πς ει φηεξν θφζηνο θαηαζθ επήο.

Απηφ δηφηη

παξαβι έπνληαη καθξνπξφζεζκ εο ζεηηθέο ζπ λέπεηεοθαη εμνηθνλφκεζε θφζηνπο κε
ρακει φηεξε αλάγθε γηαελέξγεηαγηαζέξκ αλζε θι π.

ην δήηεκα ηνπ αεηθνξηθνχ πνι ενδνκ ηθνχ ζρεδηαζκ νχ έρνπκε ηα εμήο. Έλα απφ
ηα πξνβι ήκαηα ησλ ζχ γρξνλσλ αζηηθψλ θέληξσ λ είλαη ε ζπ λερήο εμάπι σζ ε ηνπ
αζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηελ χπαηζξν. Υψξνη πξαζίλνπ κεηαηξέπνληαη ζ ε άι ι ε ο
ρξήζε ο κεηψλνληαο ηνπο πλεχκνλεο πξαζίλνπ ηεο πφι εο. Μάι ηζηα ζε πεξηνρέο
ρακει ήο ππθλφηεηαο θαηνίθσλ ην δήηεκα είλαη πην ζνβαξφ αθνχ νη θαζε κεξηλέο
δξαζηε ξηφηεηεο βξίζθ νληαη ζε κεγάι ε απφζηαζ ε κεηαμχ ηνπο θάλνληαο ηε ζπ ρλή
ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ απαξαίηεηε κε ζπ λέπεηα ην απμεκέλν πεξηβαιι νληηθφ
θφζηνο. ι φγσ ησλ ζπ ρλψλ κεηαθηλήζεσ λ ησλ θαηνίθσλ. Ζ αζηηθή απηή εμάπι σζ ε
γίλεηαη έθδε ι ε θαη κε ηελ ζπ λερή θαηαζθ επή εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηηο παξπθέ ο
ηεο πφι εο. Ζ απμεκέλε απηή θηλεηηθφηεηα εκθα λίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή λέσλ
κνληέι σλ αζηηθήο αλάπηπμεο, φπνπ ζε κηα πφι ε παξνπζηάδνληαη πνι ι ά «θέληξα»
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εμεηδηθεπκέλα ζε δηαθνξεηηθέο ι εηηνπξγίεο ην θαζέλα. Απηά νδε γνχλ ζηε λ
ππέξκεηξε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ αθνχ νη δηαθνξ εηηθέο δξαζηε ξηφηεηεο απέρνπλ
ζεκαλ ηηθά κεηαμχ ηνπο θαη ε κεηαθίλεζε θ ξίλεηαηαπαξαίηεηε.
εκαληηθφ ξφι ν ζηε λ αεηθνξία κηαο πφι εο παίδεηθαη ε χπαξμε ή φρη πλεπκφλσλ
πξαζίλνπ φπσο πάξθα θήπνη θι π. Οη ρψξνη απηνί πξνζθ έξνπλ πνι ι έο επηδξάζεηο
φπσο κείσ ζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξ κηθήο λεζί δαο βει ηηψλνληαο ην κηθξνθ ι ίκα
κηαο πεξηνρήο ,αι ι ά θαη ι εηηνπξγνχ λ σο ρψξνη αλας πρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο.
Υακει ή αλαι νγία πξαζ ίλνπ αλά θάηνηθν νδε γεί ζε ππνβάζκ ηζε ηνπ αζηηθνχ
πεξηβάιι νληνο(ελδεηθηηθά πάλησο εδψ ν Γήκνο Τκεη ηνχ πι ενλεθηεί ζε ζρέζε κε
άι ι νπο δήκνπο αθνχ ζ ηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ ππάξρνπλ 4 πάξθα. Οηθάηνηθνη ηνπ
δήκνπ ι νηπφλ απνι ακβάλνπλ κηα πς ει ή αλαι νγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν(21,4 ηκ
αλά θάηνηθν) (Eπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δήκνπ Τ κεηηνχ 2008).
Δδψ

ζα

αλαθεξζνχ κε

θαη

ζηε λ

«Αξρή

ηνπ

βηώζηκνπ

αζηηθνύ

πεξηβάι ι νληνο»(Γεθι εξήο 2000).χκθσ λα κε ηελ αξρή απηή ζήκεξα έρνπκε
πνι ι απι αζηαζκφ θαη κεγέζπλζε ησλ κεγαι νππφι εσλ φπσο θαη άλαξρε εμάπι σζ ε
νηθηζκψλ θπξίσ ο πξνο ηελ χπαηζξν .Οη ζπ λζήθεο δηαβίσ ζεο ρεηξνηεξεχνπλ
ζπ λερψο απφ ην θαηλφκελν απηφ Γει αδή έρνπκε ζπ λερή ππνβάζκ ηζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιι νληνο ι φγσ ηεο νηθηζηηθήο εμάπι σζ εο. Έρνπλ δε ι αδή νη κεγαι νππφι εηο
απηέο ππεξβεί ηελ θέξνπζα ηνπο ηθαλφηεηα(Γεθι εξήο 2000).Με ηελ αξρή ηνπ
βηψζηκνπ αζ ηηθνχ πεξηβάι ι νληνο ζηφρνο είλαη λα ει εγρζνχ λ ηα ζχ γρξνλα
πξνβι ήκαηα ρσξ νηαμίαο ησλ πφι εσλ. Γει αδή νη νηθηζκνί πξέπεη λα είλαη
βηψζηκνη ηφζν θαη ηανηθνζπ ζηήκαηα πνπ ηνπο ππνζηε ξίδνπλ.
Γει αδή ε βησζηκφηεηα πξέπεη λα ι ακβάλεηαη ππφς ε ζε θάζε είδνπο ζρεδηαζκ φ
θαηαπφθαζε πνπ έρεη λα θάλεηκε πεξαηηέξσ νηθηζηηθή αλάπηπμε ή αθφκα θαηγηα
απνθ άζεηο πνπ ι ακβάλνληαη ζε ήδε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Π.ρ. λα απνθ εχγεηαη
ε επηπι ένλ επηβάξπλζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, λα δίλεηαη έκθαζε ζε κέηξα θαη έξγα
πνπ απνζα ξξχ λνπλ ηε ρξήζε απηνθηλήηνπ θαη επλννχλ ηελ πξνψζ εζε ησλ
κεηαθηλήζεσ λ κε ΜΜΜ. Δπίζεο έλα έξγν πνπ ζα δεκηνπξγνχ ζε έλαλ αζθ αι ή
πνδε ι αηνδξφκν γηα ηνπο πνι ίηεο ζα ήηαλ ζπ κβαηφ κε ηελ αξρή αληί
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γηα

δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ ρψξσλ ζηάζκ επζεο πνπ απι ά δίλνπλ κηα πξνζσξ ηλή
ιχ ζε ζ ην πξφβι εκα θαη δελ απνηξέπνπλ νξηζηηθά ηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ.
Δίλαη δεδνκέλν φηηε επηβάξπλζε κε επηπι ένλ θπθι νθ νξία νρεκάησλ νδε γεί ζηε λ
ππνβάζκ ηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιι νληνο.
Δίλαη πξνθ αλέο φηη ε ΔΔ έρεη ζέζεη ζηνλ ππξήλα ησλ απνθ άζεσ λ θαη ην
ζρεδηαζκ φ ηεο ηηοαξρέο ηεο αεηθνξίαο ζην δήηεκα ηεο αζηηθήο δηαρείξηζε ο. Κάζε
είδνπο παξέκβαζε απφ ηα φξγαλα ηεο είηε είλαη ρξεκαηνδνηήζεηο είηε λνκνζεζί α
ι ακβάλεηππφς ε ηεο ηηοαξρέο ηεο αεηθνξίαο θαηεηδηθάγηαην δήηεκα ηνπ αζηηθνχ
πεξηβάιι νληνο θαη ηεο βησζ ηκφηεηαο ηνπ.

3. Η βιωςιμότητα του ελληνικού αςτικού περιβϊλλοντοσ
Ζ Δι ι άδα φπσο είλαη γλσζηφ αληηκεησπίδεη πεξηβαι ι νληηθά πξνβι ήκαηα φπσο
θαη φι εο νη δπηηθέο ρψξεο. Γει αδή νη πφι εηο ηεο θαη θπξίσ ο ηα κεγάι α αζηηθά
θέληξα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβι ήκαηα αλάι νγα κε απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζε
φι εο ηηοζχ γρξνλεο κεγαι νππφι εηο. Ρχπαλζε δηαθφξσλ εηδψλ( π.ρ. ερνξ χπαλζε )
επέθηαζ ε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πξνο ηελ χπαηζξν, αδπλακία εχξεζεο ρψξσλ γηα ηελ
απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νι νέλα απμάλεηαη ν φγθνο ηνπο, πξνβι ήκαηα
ι φγσ απζαίξεηεο ή θαη άλαξρεο δφκεζεο θι π. Μάι ηζηα πνι ι έο πφι εηο ηεο
Δι ι άδαο κηκνχ ληαη ηα κεγάι α αζηηθά θέληξα απηήο κε αξλε ηηθέο ζπ λέπεηεοζην
πεξηβάιι νλ.(παξαπνκπή άξζξ νπ?) Σν γλσζ ηφ πξφβι εκα ηεο απζαίξεηεο δφκε ζεο
πνπ ηαι αλίδεη ηνλ ει ι εληθφ αζηηθφ ρψξν εηδηθά ι φγσ ηεο πνι πλνκίαο πνπ
παξαηεξείηαη θαη ηεο πξν βι εκαηηθήο ηνπ αληηκεηψπηζεο απφ ην θξάηνο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβι εκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε λνκνζεζί α
μεθηλψληαο απφ ην ζχ ληαγκα ηνπ 1975 φπνπ γίλεηαη ξεηή αλαθν ξά ζηε λ
πξνζηα ζία ηνπ πεξηβάιι νληνο(άξζξ ν 24) φπνπ ε πξνζηα ζία ηνπ πεξηβάι ι νληνο
είλαη πι ένλ ππνρξέσ ζε ηνπ θξάηνπο. Μάι ηζηα ζηε λ ηειεπηαία κέρξη ηψξα
αλαζεψξεζε ηνπ ζπ ληάγκαηνο ζην άξζξ ν 24 έρεη πι ένλ γίλεηξεηή αλαθν ξά ζηνλ
φξν «αηεθνξία » θαη ηελ ππνρξέσ ζε ηνπ θξάηνπο λα πξνάγεη ηελ αεηθφξν
αλάπηπμε. Σν 1980 έρνπκε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΤΥ ΟΠ θαη ηε ζπ γθξφηεζ ε
μερσξ ηζηήο Γηεχζπλζε ο Πεξηβάι ι νληνο πνπ ήηαλ έλαο πξψηνο κε ραληζκφο
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εθαξκνγήο πεξηβαιι νληηθήο πνι ηηηθ
ήο(Αγγει ίδεο 2000).Σν 1986 έρνπκε ηελ
ς ήθηζε ηνπ λφκνπ 1650/1986(ΦΔΚ 160α 17-10-1986).Οη βαζηθνί ζ ηφρνη ηνπ
λφκνπ είλαη ε απνηξνπή ηεο ξχ παλζεο ε πξφι ε ς ε αι ι ά θαη σο ζηφρν έρεη ηελ
απνθαηάζηαζε η νπ πεξηβάι ι νληνο. Αλαθνξ ηθά νη ζηφρνη ηνπλφκνπ είλαη
i.

Απνηξνπή ηεο ξχ παλζε ο θαη γεληθά ηεο ππνβάζκ ηζεο ηνπ πεξηβάιι νληνο
θαη ιής ε κέηξσλ γηα ηελ απνηξνπή απηψλ.

ii.

Γίλεηβάζε ζην ζέκ α ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαηεηδηθφηεξα ζην δήηεκα ηεο
ξχ παλζε ο θαη ησλ δη
αθφξσλ εηδψλ απηήο.

iii.

Αλαθνξ ά ζηε λ αλάπηπμε θαη κάι ηζηα ηελ ηζφξξν πε κέζσ ηεο δηαρείξηζεο
ηνπ πεξηβάι ι νληνο

iv.

ην ζέκ α ηεο αεηθνξίαο(αλ θαη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζε απηή) έρνπκε
αλαθνξ ά ζηε δπλαηφηεηα ηεο αλαλέσζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ αι ι ά θαη
ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ(λεξφ π.ρ.) ζε ζρέζ ε κάι ηζηα φρη κφλν ησλ
ησξηλψλαι ι ά θαηησλ κει ι νληηθψλ αλαγθψλ. Δδψ βι έπνπκε ζπ ζρέηηζε κε
ηνλ νξηζκφ ηεο έθζεζεο «Σν θνηλφ καο κέι ι νλ» γηαηελ βηψζηκε αλάπηπμε

v.

Αλαθνξ ά ζηελ δηαηήξε ζε ησλ νηθνζπ ζηε κάησλ θαη ηελ πξνζηα ζία ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο.

vi.

Έκθαζε θαηζην δήηεκα ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιι νληνο απφ ηπρφλ
δεκηέο φρη κφλν δει αδή πξφι ες ε

αι ι ά θαη κέξηκλα γηα ηελ

απνθαηάζηαζε. (1650/1986).
Αλαθνξ έο γίλνληαη επίζ εο ζηε λ πξνζηα ζία φι σλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο
ρψξαο είηε είλαην αηκνζθαηξηθφοαέξαο, ηα δάζε, νη αθηέο θαηνη ζάι αζ ζ εο ην
ππέδαθνο θι π. Δπίζεο δί λεηαη θαη έκθαζε ζηελ αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο ησ λ
πνι ηηψλ γηα πεξηβαι ι νληηθά ζέκ αηα κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
ελεκέξσζ ε ηνπο κέζα απφ δηάθνξ εο δξάζεηο. Αλάγθε πνπ φπσο αλαθέ ξακε
βι έπνπκε θαη ζε δξάζεηο ζε παγθφζκην επίπεδν φπσο ε Αηδέληα 21 πνπ δίλεη
έκθαζε ζηε δξαζηε ξηνπνίεζε ηνπ ηνπηθνχ πι εζπζκ νχ θαηησλ πνι ηηψλθαζψο
θαη ΜΚΟ.
ηα παξαπάλσ παξαηεξνχ κε φηη αλ θαη δελ εκπεξηέρεηαη ξεηά ν φξνο
«αεηθνξία » ν λφκνο θηλείηαη ζηα πι αίζηα ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο
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θαη ζηε λ πξνζη αζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε αξρέο φπσο ε πξφι ε ς ε ε
πξνθ χι αμε

ε

απνθαηάζηαζε

θι π.

Γηα ηνλ φξν αεηθνξία ξε ηή αλαθνξ ά ζα δνχ κε παξαθάησ ζηνλ λφκν 2742/99
φπνπ έρνπκε μεθάζαξε α λαθνξ ά ζηνλ φξν απηφ.
Δδψ πι ένλ κεηά ην λφκν 1650/86 έρνπκε ηα ΔΠΠΔΡ ηνπ εθάζηνηε ΚΠ κε
έλα απφ θπξηφηεξαλα είλαη απηφ ηνπ Β’ ΚΠ 1994-1999.ην ΔΠΠΔΡ
εκπεξηέρνληαη κηαζεηξά απφ δξάζε ηοφπσο π.ρ. έι εγρνο ξχ παλζε ο ηεο Αζήλαο,
ρσξ νηαμηθφο θαη πνι ενδνκηθφο ζρεδηαζκ φο, ε ράξαμε εζληθνχ θηεκαηνι νγίνπ
ε ηερληθή βνήζεηα θ.α.
Καηλνηνκία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο θπξίσ ο ζην δήηεκα
ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο δηαρείξηζεο

ήηαλ ν λφκνο 2742/99.«Υσ ξνηαμηθόο

ζρεδηαζκ όο θαη αεηθόξνο αλάπηπμε & άι ι εο δηαηάμεηο». Δδψ έρνπκε ξεηή
αλαθνξ ά ζηνλ φξν αηεθνξία απφ ην πξψην άξζ ξν ηνπ λφκνπ φπνπ «θνπόο
ηνπ λόκνπ απηνύ είλαη ε ζέζπηζε ζεκει ησδώλ αξρώλ θαη ε ζεζκ νζ έηεζε
ζπγρξόλσ λ νξγ άλσ λ

θαη δηαδηθαζηώλ θαη κέζσλ άζθεζεο ρσ ξνηαμηθνύ

ζρεδηαζκ νύ πνπ πξνσ ζνύλ ηελ αεηθόξν θαη ηζόξξνπε αλάπηπμε , θαηνρπξώλνπλ
ηελ παξαγσ γηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, δηαζθ αι ίδνπλ ηελ πξνζ ηαζία ηνπ
πεξηβάι ι νληνο ζην ζύλνι ν ηνπ εζληθνύ ρώξνπ θαη ζηηοεπηκέξνπο ελόηεηεο ηνπ
θαη εληζρύνπλ ηε ζέζε ηε ο ρώξαο ζην δηεζλέο θαη επξσ πατθό πι αίζην»
ην άξζξ ν 2 γίλεηαη αλαθνξ ά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ρσξ νηαμηθνχ ζρεδηαζκ νχ
φπνπ έρνπκε ηα εμήο


Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιι νληνο, πξνβνι ή ησλ
πι ενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο είηε είλαη απηά πνι ηηηζηη
θά γεσγξ αθηθά
θι π



Δλίζρπζε η ε ο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο



ηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπ λνρήο(εδψ έρνπκε
ζπ ζρέηηζε κε ηελ επξσπ ατθή πνι ηηηθ
ή ηεο ζπ λνρήο γηαηελ κείσ ζε ησλ
δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ) θαη θπξίσ ο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ
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κεηνλεθηνχλ ζηε λ Δι ι άδα ι φγσ γεσγξα θηθήο ζέζεο (π.ρ. νξεηλέο
πεξηνρέο θιπ)
ηε ζπ λέρεηαγίλεηαη αλαθνξ ά ζε κ ηαζεηξά απφ αξρέο πνπ φπσο


Δμαζθ άι ηζε ίζσ λ φξσλ δηαβίσ ζεο ζ ηηοπεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο



Αλαβάζκ ηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνι ηηψλ



Ηζφξξν πε ζρέζε κεηαμχ αζηηθνχ , πεξηαζηηθν χ θαη αγξνηηθνχ
ρψξνπ



Αλαθνξ ά ζηα κεηξνπνι ηηηθά θέληξα θαη ζηε λ ζηήξημε ηνπο γηα λα
πεηχρνπλ κεγαι χηεξε αλάπηπμε



Πξνζηαζία

φι σλ

ησλ

θπζηθψλ

ηνπίσ λ

πνπ

δηαζέηνπλ

αξρηηεθηνληθή πνι ηηηζηη
θή ή θπζηθή θι εξνλνκ ηά


Οξζνι νγηθή δηαρείξηζ ε πδάηηλσλ πφξσλ



Αλαθνξ ά ζε δξάζεηο γηαπι εξνθ φξεζε θαηελεκέξσζ ε θνηλσληθψ λ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ κε θάπνην ηξφπν ηελ ρσξ ηθή
αλάπηπμε .

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία κηαο ζε ηξά απφ
φξγαλα φπσο π.ρ. ην ζπ ληνληζκφ δηαθφξσλ ππνπξγείσ λ θαη θπξηφηεξα ηε
ζπ γθξφηεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπι ίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκ νχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο, έλα φξγαλν κε γλσκ νδνηηθφ θαη ζπ κβνπι επηηθφ ραξαθηήξα κε
αξκνδηφηεηα ηελ ππνβνι ή πξνηάζεσ λ.
ηε ζπ λέρεηαηνπ λφκνπ πξνέθ πς ε θαη ην γεληθφ πι αίζην ρσξ νηαμηθνχ ζρεδηαζκ νχ
θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο φπνπ ζηφρν έρεη «ηνλ πξνζδηνξηζκ φ ησλ ζηξαηεγηθψλ
θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ αεηθφξν νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ γηα ηα επφκελα 15
ρξφληα»(ΓΠΥΑΑ).
Δδψ γίλεηαη αλαθνξ ά ζηελ αλάγθε ηεο πξνψζ εζ εο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο αι ι ά
θαη ην θπξηφηεξν ηελ ηθαλνπνίεζ ε ησλ δεζκ εχζεσ λ πνπ έρεη αλαι άβεη ε ρψξα
κέζσ ππνγξαθήο δηεζλψλ ζπ λζε θψλ(φπσο π.ρ. ε Agenda 21.Αλαθέξεηαηδει αδή ε
αλάγθε γηα πξνζη αζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ν πεξηνξηζκφο ηεο άλαξρεο δφκε ζεο
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αλαβάζκ ηζε ηνπ ζρεδηαζκ νχ ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ θαη αλάγθε γηα δηάθνξ εο
αλαπι άζεηο.
Δδψ αο εηπσζ εί ε ζε καζία ηεο θαηάξηηζεο ελφο ζσ ζηνχ θαη νξζνι νγηθά
ζρεδηαζκ έλνπ ρσξ νηαμηθνχ ζρεδηαζκ νχ . Π.ρ. ζ ην δήηεκα ηεο αλάπηπμεο είλαη
επηινγή ησλ θπβεξλήζ εσλ πνηνχ είδνπο αλαπηπμηαθέο δξαζηε ξηφηεηεο ζα
ππνζηε ξίμνπλ θαη κε ηηο αλάι νγεο πεξηβαι ι νληηθέο επηπηψζεηο. Π.ρ. αληί γηα
ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζην κνληέιν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ ην
θξάηνο κπνξεί λα επηρνξεγ ήζεη άι ι νπ είδνπο. Όπσο πρ. ν νηθνηνπξηζκ φο ,ν
αγξνηνπξηζκφο θι π. Γει αδή ηνπξηζκφο κε επηφηεξεο παξεκβάζεηο ζην ρψξν θαη
ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο απφ φηηθαηαζ θεπή π.ρ. κεγάι σλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ
πνπ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάι ι νλ.
Αληίζηνηρα ζην ζέκ α ησλ βηνκεραληψλ κπνξ εί λα απνηξαπεί ε θαηαζθ επή
ξππνγφλσλ κνλάδσλ φπσο ραξηνβηνκεραλίεο θαη λα δνζεί έκθαζε ζε κνλάδεο
φπσο θαηαζθ επή θσ ηνβνι ηαηθψλ ζπ ζηε κάησλ κε πνι ι απι αζηαζηηθέο επηδξάζεηο
γηα ηελ νηθνλνκία(θαηλνηνκία θι π). Γεληθά είλαη γλσζ ηφ φηη ε «Πόι ε είλαη
ρηηζκ έλε πνι ηηηθή»(Αξηζηνηέι εο). Όλησο ν ζρεδηαζκ φο είλαη ηειηθά κηα πνι ηηηθ
ή
απφθαζε

κε καθξνπξφζεζκ εο ζ πλέπεηεο. Λάζε

ζην ζρεδηαζκ φ δχζθ νι α

δηνξζψλνληαη θαη έρνπλ επίδξαζε θαη ζηηο κει ι νληηθέο γεληέο πνπ φπσο είδακε
είλαη κηα απφ ηηοπξνβι εκαηηθέο ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο .Ζ επίδξαζε δει αδή
ησξηλψλ απνθ άζεσ λ ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ επφκελσλ θαη κει ι νληηθψλ γεληψλ.
Απαηηείηαη δε ι αδή ζε ζέκ αηα ρσξ νηαμηθνχ ζρεδηαζκ νχ ε χπαξμε επηινγψλ
κεηαμχ δξαζηε ξηνηήησλ κε γλψκνλα ην ζπ κθέξνλ φρη κφλν ην κεζνπ ξφζεζκ ν θαη
ηα ηπρφλ νθ έι ε αι ι ά θαη ηηοκαθξν πξφζεζ κεο ζπ λέπεηαο κηαο παξέκβαζεο ζην
θπζηθφ πεξηβάιι νλ. Γεληθά «Οη αξρέο ηεο βηώζηκε ο αλάπηπμε ο πξέπεη λα
θαηεπζύλνπλ όι εο ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη ζηα ρσ ξνηαμηθά ζρέδηα»(Αγγει ίδε ο
2000).Τπ άξρνπλ απεηιέο δει αδή ηφζν ζηε λ πνηφηεηα φζν θαη ζηε λ πνηθηι ία ησλ
πεξηνρψλ απηψλ. Αλαι πηηθφηεξα, απεηιέο ππάξρνπλ ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο κε
ηελ ππνβάζκ ηζε ηνπο αι ι ά θαη ηελ απεηι ή πξνο ηελ βηνπνηθηιφηε ηα πνπ
παξαηεξείηαη. Έλαο ζσ ζηφο ζρεδηαζκ φο ζα βνεζήζεη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ
απεηιψλ απηψλ. Αγξνηηθέο πεξηνρέοεγθαηαι είπνληαηκε ζπ λέπεηαηελ ππνβάζκ ηζε
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θαι ι ηεξγεζίκσλ

εθηάζ εσλ θαη ηελ θπγή ηνπ πι εζπζκ νχ αθνχ δελ ππάξρνπλ

πι ένλ επθαηξίεο.
ε πι ήξε ελαξκφληζε κε ηελ νδε γία Natura 2000 πξέπεη λα πξνζη αηεχνληαη νη
πεξηνρέο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ θαη λα απνθεχγνληαη ρξήζεηο κε επηηξεπηέο
θαηλα ηεξείηαηε λνκνζ εζία θαηφηηπξνβι έπεηαηαπφ ηελ νδεγία .ηηοηνπξηζηηθέο
πεξηνρέοείλαη πνι χ ζεκ αληηθφ λα ππάξρεη ζσ ζηφο ρσξ νηαμηθφο ζρεδηαζκ φο ψζ ηε
λα πεξηνξίδεηαη ε ππνβάζκ ηζε ηνπ πεξηβάιι νληνο ηφζν θπζηθνχ φζν θαη ηνπ
πνι ηηηζηηθ
νχ .
ην δήηεκα ηεο πνι ηηηζηηθήο θι εξνλνκ ηάο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξφβι ες ε γηα
πξνζηα ζία απηήο κε έκθαζε

ζηε δηαηήξεζε

ηεο πνηφηεηαο ηεο(Αγγει ίδε ο

2000).Όζνλ αθνξ ά ηηοπφι εηοηπρφλ πεξηβαιι νληηθή ππνβάζκ ηζε ηεο είλαη ζηελά
ζπ λπθαζκ έλε κε ηελ θνηλσληθή ππνβάζκ ηζε. Θέκαηα φπσο ε επέθηαζ ε πξνο ηελ
χπαηζξν(«αζηηθή δηάρπζε ») ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ΜΜΜ θαη ε θπξηαξρία ηνπ
απηνθηλήηνπ επηβαξχλεη κηα πφι ε κε επηπι ένλ ξχ παλζε θαη φρι εζε. Δπίζεο
πξνβι ήκαηα φπσο ε ππνβάζκ ηζε ζηε λ Αζήλα ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ρξεηάδνληαη
κηα νι νθι εξσκ έλε παξέκβαζε κε ζπ ληνληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ΜΚΟ θαη
θξαηηθψλ ππεξεζηψλ. Γεληθά ε εγθαηάι εηςε ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο είλαη έλα
παξάδεηγκα πξνο απνθ πγή γηαθάζε ρψξα.
ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα ζπ λεηζθέξεη θαη ε ζέζπ ηζε ηνπ
ρεδίνπ Αλάπηπμεο Κνηλνηηθνχ Υψξνπ(1997) ην νπνίν έρεη ηε βηψζηκε αλάπηπμε
σο κηααπφ ηηοβαζηθέο ηνπ θαηεπζχλζεηο. Αλαθέξεηαηζηε δηαρείξηζε ηεο θπζηθήο
θαηπνι ηηηζηηθ
ήο θι εξνλνκηάο κηαο πφι εο θαηηε δηαηήξεζε ηφζν ηεο θπζηθήο φζν
θαη ηεο πνι ηηηζηη
θήο θι εξνλνκ ηάο απηήο . Όπσ ο αλαθέξζεθ ε παξαπάλσ θαη ν
λφκνο 2742/99 ελζσ καηψλεη ηηο αξρέο ηεο βηψζ ηκεο αλάπηπμεο. Παξάδεηγκα
πάλησο παξεκβάζεσ λ ηέηνηνπείδνπο ήηαλ θαηε θνηλνηηθ
ή πξσηνβνπ ι ία Urban κε
παξεκβάζεηο ζε πεξηνρέο φπσο ε Γξαπεηζψλα Κεξαηζίλη Πεξηζηέξη θι π. Δδψ
θάλεθε θαη ε αλάγθε νι νθι εξσκ έλσλ παξεκβάζεσ λ θαη πνι ηηη
θψλ γηα ηελ
αλαζπ γθξφηεζ ε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ.
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Σν πξφβι εκα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη φηη δελ ππάξρνπλ αθφκα ζπ γθεθξηκέλα
θξηηήξηα ή δείθηεο γηα λα εθηηκήζνπ κε πφζν θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιι νλ είλαη
απηέο νηπαξεκβάζεηο(Αγγει ίδεο 2000).
πκπεξαζ καηηθά ζην θνκκάηηαπηφ κπνξνχ κε λα πνχ κε φηηλνκνζ εηηθφ πι αίζην
γηα παξεκβάζεηο πθί ζηαηαη. Σφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε επξσπα τθφ κέζσ
θνηλνηηθ
ήο λνκνζ εζίαο θαηελζσκ άησζεο νδε γηψλ πι αίζην. Σν δήηεκα είλαηπάληα
ε νξζνι νγηθή εθαξκνγή ηνπ θαη νη ζηνρεπφκελεο παξεκβάζεηο κε επαξθή
ρξεκαηνδφηεζ ε.

4.Η περύπτωςη του δόμου Τμηττού
4.1 Η ταυτότητα του δόμου Τμηττού.
Ο δήκνο Τκεη ηνχ είλαηέλαο αζηηθφο δήκνο θαηνηθίαο. πλνξεχεηκε ηνπο δήκνπο
Ζι ηνχπνι εο, Γάθλεο θαη Βχξσλα θαζψο θαη ηνπ δήκνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Δίλαη
έλαο απφ ηνπο κηθξφηεξνπο δήκνπο ηεο Αηηηθήο κε ρακε ι φ ζπ ληει εζηή
δφκεζεο(1.40,ΦΔΚ 1061/17-09-1996) θαζψο θαη πς ει ή αλαι νγία πξαζί λνπ αλά
θάηνηθν(21,4ηκ αλά θάηνηθν) θάηηπνπ ηνλ θάλεηλα μερσξ ίδεηαπφ άι ι νπο δήκνπο
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ηεο

Αηηηθήο

.ηνλ

ράξηε

έρνπκε

Υάξηεο
1.1
Γήκνο
Τκε ηηνύ
Πε γή:
http://www.ymittos.gov.gr/portal/page/portal/ymittos/CityOf/maps/FullStory
?id=1408633

4.2 Ιςτορικϊ ςτοιχεύα για το Δόμο
Γηα ηελ νλνκαζ ία ηνπ δήκνπ:

α. Ζ ι έμε Τκεη ηφοπξνέ ξρεηαηαπφ ην θύμος (θνηλ. ζπκάξη ) πνπ έγηλε ζηγά - ζηγά
θσμέη - Υμέη - Υμηηηός. Οη αξραίνη (Θεφθξαζηνο ) νλφκαζαλ ζχ κνπο, ηα
θξ χγαλα πνπ αθζ νλνχ ζα λ ζηνλ Τκεη ηφ, θαηπνπ κε ην δπλαηφ άξσκ ά ηνπο έθαλαλ
ηηο κέι ηζζεο λα ζηξνβηι ίδνπλ ζα λ κεζπζκ έλεο. Απφ απηφ ην θ αηλφκελν ηεο
"ηξέι αο" ησλ κει ηζζψλ νλνκάζηεθε θαη ην βνπλφ Σξειόο . Γηα ηελ εμήγε ζε φκσο
απηή, θαζψο θαη γηα ηελ ηαχηηζε ησλ δχν νλνκαζηψλ ηνπ βνπλνχ, δε γίλεηαη
πνπζελά κλεία ζη’ αξραία θείκελα.
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β. Οη παι αηνί θάηνηθνη ηεο Ν. Ηηαι ίαο (Μεγάι ε Δι ι άδα ) πξφθεξαλ ηε ι έμε
Τκεη ηφο Υμαηηός πνπ απφ παξαθνξ ά έγηλε Μάηηνο. Αξγφηεξα νη Φξάγθνη ησλ
Αζε λψλ εξκήλεπζ αλ ηνλ Τκεη ηφ - Μάηην ζηνπο ληφπηνπο, ζα λ ηξει φ.

γ. Ο Τκε ηηφο κεηαθξ άζ ηεθε ζηα ρξφληα ηεο Φξαγθνθξαηίαο Μόληε Ικέηην θαη

Δηθόλα 1.7 Τκε ηηόο.Πε γή: Δπηρεηξε ζηαθό πξόγξακκα δήκνπ Τκε ηηνύ 2008

απφ παξαθνξ ά ι εγφηαλ Μόληε Μάηην πνπ θαηά ζχ κπησζε ζεκαίλ εη Σξειό
βνπλό, νλνκαζία πνπ δηαηεξήζε θε. Σν πηζαλφηεξν είλαη φηη δελ έγηλε θακηά
παξαθνξ ά ηεο ι έμεο αι ι ά ε νλνκαζία Σξει φο πξνυ πήξρε, γη απηφ θαη νη Φξάγθνη
ηνλ είπαλ θαη κε ηα δχν ν λφκαηά ηνπ, δει αδή Monte Imetto θαηMonte Matto.
δ. Μηα εχθνι ε θαη πνι χ δηαδεδνκέλε εμήγεζε είλαη φηηην Σξει φο πξν εξρφηαλ
απφ ηελ νλνκαζία tres long = πνι χ καθξχ ο, πνπ έδσζαλ νη Γάι ι νη, γηαηί δελ
γλψξηδαλ ηε ι έμε Τκε ηηφο. Απηφ δελ επζηαζεί θαζφι νπ γηαηί ε νλνκαζία
πξνυ πήξρε αηψλεο πξηλ.
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ε. Σνλ Τκεη ηφ ηνλ ρξεζ ηκνπνηνχζα λ θαη απφ ηελ αξραηφηεηα γηα κεηεσξνι νγηθφ
βαξφκεηξν, δει αδή βι έπνληαο ηελ θνξπθή ηνπ πξφβι επαλ ηη θαηξφ ζα θάλεη,
Θεφθξαζηνο : "Πεξί ζεκε ίσ λ, πδάησλ θαη πλεπκάησλ " Γ 43 γη απηφ θαη είραλ
ηνπνζεηήζεη βσκ νχ ο ηνπ Οκβξίνπ Γία θαηηνπ Πξννς ίνπ Απφι ι σλα. Δπεηδή φκσο
παξά ηηο πξνβι ές εηο, αξθεηέο θνξ έο παξνπζηάδνληαλ θαηξηθέο αλσκ αι ίεο,
νλφκαζαλ κε ηνλ θαηξφ ην βφξεην Τκεη ηφ Σξει φ (ην λφηην Τκεη ηφ ηνλ έι εγαλ
Μαπξνβνχ λη). Μάι ι νλ απηή είλαη ε πην πηζαλή εθδνρή.
Ο νλνκαζηφο Σνχξθνο πεξηεγεηήο ηνπ 17νπ αηψλα Evliya Celebi, πνπ δηέζρηζε
νι φθι εξε ηελ Δι ι άδα (απφ ην 1667 θαη κεηά), αλαθέξεη ηνλ Τκεη ηφ κφλν ζα λ
Νηει ή Νηαγ, δει αδή Σξει φ βνπλφ.
' έλα ηνχξθηθν ηαπί (επίζεκνο θηεκαηηθφο ηίηινο ) ηνπ 1761 ηεο Μνλήο
Πεηξάθε, εκθαλίδεηαη ν κηζφο Τκεη ηφο ζα λ Νηειή Νηαγ (Σξει νβνχ λη) θαη ν
άι ι νο κηζφοζα λ Καξά Νηαγ (Μαπξνβνχ λη).
Ο επίζθνπ νο Ναλδηαλδνχ Ιγλάηηνοην 1772 αλαθέξεη φηην Τκεη ηφο ι εγφηαλ θαη
Σε ι εβνχ λη ήΣξει νβνχ λη.
Ο Γαληήι Φηιηππίδεο ζηε "Νεσηεξηθή Γεσ γξαθί α" ηνπ ην 1791 ηνλ αλαθέ ξεη
Τκεη ηφ ή Σε ι εβνχ λη. Σνλ αλαθέξεη αθφκα θαη Κεθξφπην, νλνκαζία πνπ δελ
αλαθέξεηαη φκσο πνπζελά αι ι νχ ( Κεθξφπηνλ ι εγφηαλ ν ηάθνο ηνπ Κέθξνπα,
Κεθξνπία ήηαλ ε αξρηθή νλνκαζία ηεο πφι εο ησλ Αζε λψλ θαη Κεθξνπίο ήηαλ κηα
απφ ηηοδέθα θπι έο ηεο Αηηηθήο).
ε έλα ζηγίι ι ην ( εθθι εζ ηαζηηθφ έγγξαθν ) ηνπ 1782 πνπ ππνγξάθεην Παηξηάξρε ο
Νεόθπηνο αλαθέξεηαη ν Τκεη ηφο σο Τκήηηεηνλφξνο.
ε έλα έγγξαθν ηνπ 1793 " Μνηξαζηά ηνπ Κνπξζα ι ά κε ι αρλνύο " (Κνπξζαι άο
είλαη ην ζεκεξηλφ Κνξσπί ) αλαθέξεηαη ν Τκεη ηφο ζαλ Σξει φο θαη Μαχξν Βνπλφ.
Κάπνηα επνρή νλφκαδαλ νη μέλνη πεξηεγεηέο ην Μαπξνβνχ λη, θπξίσ ο ηελ
αλαηνι ηθή ηνπ πι επξά, θαη Λακπξνβνχ λη (Ο Spom θαη ν Wheler ην 1675, ν
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Chandler ην 1764, ν Hobhouse ην 1810 θι π.) κάι ι νλ απφ ην ηφηε θνληηλφ ρσξ ηφ
Λακπξηθά.
ήκεξα έρεη επηθξαηήζ εη κφλν ε αξραία νλνκ αζία ηνπ, Τκε ηηόο, απηή πνπ
αλαθέξεη θαη ν Παπζα λίαο: " όρη δε Αθηναίοις εζηί... και Υμηηηός, ος θύει
νομάς μελίζζαις επιηηδειοηάηας πλην αλαζώνων... ".
Β. Ίδξπζε η νπ Γήκνπ
Οη πξψηνη Γήκνη πνπ δεκηνπξγήζεθ αλ αγθαι ηάδνληαο ην ζεκεξηλφ ηζηνξηθφ
θέληξν ηεο Αζήλαο, ππήξμαλ –νη πεξηζζφηεξνη- ην απνηέι εζκ α ηνπ ηεξάζηηνπ
κεηαλαζηεπηηθνχ θχκαηνο πξνζθ χγσλ πνπ θαηέθι πζε ηελ επξχ ηεξε πεξηνρή ηεο
πξσηεχ νπζα ο, κεηά ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξν θή ηνπ 1922. ηηο παξπθέ ο ηνπ
βνπλνχ Τκεη ηφο, μεθίλεζα λ ηε δσή ηνπο κηθξέο θνηλφηεηεο πξνζθ χγσλ πνπ ζε
ζχ ληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δεκηνχξγε ζα λ ηνπο ζεκεξηλνχο Γήκνπο, δίλνληαο
ζηνπο δξφκνπο θαη ηηοπι αηείεο ησλ ζπ λνηθηψλ ηνπο νλφκαηα απφ ηηοκλήκεο θαη
ηηο αλαθνξ έο θαηαγσγ ήο ηνπο.(επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δήκνπ Τκεη ηνχ
2008).Υαξαθηεξηζηηθά ζηνλ δήκν ζα δείηε νλνκαζία δξφκσλ πνπ ζπκίδεη ηηο
«ρακέλεο παηξίδεο».
Οη πξφζθ πγεο πνπ ζ πγθεληξψζ εθαλ ζηηο γεηηνληέο αλάκεζα ζηηο πεξηνρέο ηνπ
Βχξσλα , Γάθλεο θαη Ζι ηνχπνι εο δεκηνχξγε ζα λ ην 1928 ηελ Κνηλφηεηα
Τκεη ηνχ– ζε κηααπφζηαζε πεξίπνπ 4 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ πι αηεία πληάγκαηνοε νπνία θαη παξέκεηλε κε απηή ηε δηνηθε ηηθή κνξθ ή γηα 35 πεξίπνπ ρξφληα. ηηο
19 Απξηιίνπ ηνπ 1963 κε ππνπξγηθή απφθαζε, ν Τκεη ηφο ραξαθηεξίδεηαη γηα
πξψηε θνξ ά επίζεκα σο Γήκνο, μεθηλψληαο κηα δεχηεξε πεξίνδν εζσ ηεξηθήο
νξγάλσζεο θα η δξαζ ηεξηφηεηαο.( Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δήκνπ Τκεη ηνχ)
Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ θαη έσο ζήκεξα ν Γήκνο Τκ εηηνχ , ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν
ζηνηρεία πνπ ηνλ έρνπλ θάλεη θαη επξχ ηεξα γλσζ ηφ: ηνλ ρακε ι φ ζπ ληει εζηή
δφκεζεο θαη ηελ πς ει ή αλαι νγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν(21,4ηκ αλά θάηνηθν)
φπσο θαη γηα ηελ ζεκαλ ηηθή γηα ην κέγεζνο ηνπ πνι ηηηζηηθ
ή ηνπ δξάζε. Παξφηη
έλαο απφ ηνπο πην κηθξνχ ο Γήκνπο ηεο Αζήλαο, θαηφξζσζε λα παξακείλεη κηα
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αλζξψπηλε πφι ε θαη βηψζ ηκε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Δπίζεο λα δηνξγαλψλεη
θεζηηβάι παλεπξσπα τθήο απήρεζεο θαη ραξαθηήξα φπσο ην γλσζ ηφ Φεζηηβάι
ζεάηξνπ

Βξάρσλ

Δηθόλα
1.8
Θέαηξν
Βξάρσλ
http://www.liveinspector.gr/m/images/all/2009/07/15/800pxAthens_Vyronas_Theatro_Vraxon_jpg_522x363_q85.jpg

Τκεη ηνχ-Βχξσλα

Τκε ηηνύ-Βύξσ λα.

Πε γή:

4.3 Δημογραφικϊ ςτοιχεύα.
Απφ ηελ ηειεπηαία απνγξαθή (2001) πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία πξνθ χπηνπλ ηα εμήο
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Απνγξαθή πι εζπζκ νχ 2001(ΔΤΔ 2001) Πίλαθαο 1.1
Πεγή: ΔΤΔ
Γεσ γξαθηθά

Αζηηθά

Πεδηλά (Π),

δηακεξίζκ αηα,
λνκνί, δήκνη /
θνηλφηεηεο,
δεκνηηθά
θνηλνηηθ
ά

(Α)

θαηεκηνξεηλά Ακθ νηέξσλ

/ αγξνηηθά
(ΑΓ)

δηακεξίζκ αηα, ήΚ.Γ

(Ζ )

Αξξ έλεο Θήι εηο

θαηησλ θχ ι σλ

Γ.Γ νξεηλά (0)
Γ.Γ ή Κ.Γ

νκάδεο ει ηθηψλ
Γήκνο

11.139

5.185

5.954

11.139

5.185

5.954

Τκε ηηνύ
Γ.Γ.

Α

Π

Τκεη ηνχ

Ο δήκνο παξνπ ζηάδεη ηαεμήο φζνλ αθνξ ά ηνλ πι εζπζκ φ θαηηε ζχ λζεζε ηνπ
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χλζεζε πι εζπζκ νχ (θύιν, ειηθ ία)
χλζεζε Πιεζπζκ νχ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα
(Απνγξ αθή 2001 ΔΤΔ) Πίλαθαο 1.2 Πεγή:ΔΤ Δ
Ηιηθηαθέο Οκάδεο ύλνιν

Ακθ νηέξσ λ

Άξξελεο

Θήιεηο

ησλ θύι σ λ
11.139

5.185

5.954

0-4

481

228

253

5-9

554

278

276

10-14

529

267

262

15-19

634

320

314

20-24

757

369

388

25-29

882

413

469

30-34

935

466

469

35-39

897

426

471

40-44

850

396

454

45-49

655

306

349

50-54

729

345

384

55-59

534

250

284

60-64

593

244

349

65-69

673

269

404

70-74

578

252

326

75-79

402

172

230

80-84

253

101

152

85+

203

83

120
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθ χπηεηφηηππάξρεη κηα γεληθά ηζνξξνπία κεηαμχ αληξηθνχ
θαη γπλαηθείνπ πι εζπζκ νχ .
Όζνλ α θνξ ά ηψξα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ζην δ ήκν παξνπζηάδνληαη ηαεμήο

Πίλαθαο 1.3
Δπίπεδν Δθπαίδεπζ εο δεκ νηώλ
Πε γή ΔΤΔ. Απνγξαθή 2001
Άλδξεο

Δπίπεδν Δθπαίδεπζ εο

Γπλαίθεο

χλνιν

Κάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Σίηι νπ

39

17

56

Κάηνρνη Master

70

43

113

Πηπρηνχρνη Αλσηάησλ ρνι ψλ

713

665

1.378

Πηπρηνχρνη ΣΔΗ

263

204

467

Πηπρηνχρνη Μεηαδεπηεξνβάζκ ηαο Δθπαίδεπζεο

310

368

678

1.326

1.750

3.076

Πηπρηνχρνη ΣΔΛ

119

50

169

Πηπρηνχρνη ΣΔ

129

33

162

Απφθνηηνη Γπ
κ λαζίνπ

549

498

1.047

Απφθνηηνη Γεκνηηθνχ

940

1.371

2.311

Φνηηνχλ ζην Γεκνηηθνχ

315

323

638

Γελ ηει είσ ζα λ ην Γεκνηηθφ αι ι ά γλσξ ίδνπλ

83

207

290

40

110

150

Απφθνηηνη ΜέζεοΔθπαίδεπζεο

αλάγλσζ ε θαη γξαθή
Αγξάκκαηνη
ΤΝΟΛΟ ΓΖΜΟ Τ

4.896
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5.639

10.535

Δδψ παξαηεξνχ κε φηηππεξηεξνχλ νη απφθνηηνηκέζεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη φηη
κηθξφ κέξνο ηνπ πι εζπζκ νχ θαηέρεη πηπρίν κεηαπηπρηαθ ήο εθπαίδεπζεο. Τπ άξρεη
θαη έλα ζ ρεηηθά κεγάι ν πνζνζηφ απνθ νίησλ Σερληθψλ ζρν ι ψλ αθνχ ζηνλ δήκνπ
ι εηηνπξγεί αληίζηνηρε επαγγει καηηθή ζρνι ή (Παπαζηξάηεηνο).

4.4 Φλωρύδα και πανύδα του δόμου
Λφγσ ηεο ηνπνζεζί αο ηνπ δήκνπ(ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Τκεη ηνχ) ν δήκνο
παξνπζηάδεη δηάθνξ α είδε ρι σξ ίδαο θαη παλίδαο. Οη ππξθαγηέο θπζηθά έρνπλ
επηβαξχλεη ηελ πεξηνρή αι ι ά παξφι α απηά ε πεξηνρή παξνπζηάδεη ζεκαλ ηηθή
βηνπνηθηιφηεηα. πγθεθξηκέλα αλ θαη πεξηαζηηθφ δάζνο ππάξρεη πνηθηιία ζε
ρι σξ ίδα θαη παλίδα. Ζ βι άζηε ζε αλήθεη ζ ηελ θαηψηεξε δψλε ησλ πι αηχθπι ι σλ,
ζθ ι εξφθπι ι σλ θαη ησλ κεζνγεηαθψλ θσ λνθφξσ λ. Γεληθά πεξηιακβάλεη γχξσ
ζηα 600 είδε θπηψλ.(επηρεηξεζηαθφ Τκεη ηνχ 2008). Τπ άξρνπλ επίζ ε ο ζάκλνη
ραξνππηέοθι π.
Όζνλ αθνξ ά ηελ παλίδα έρνπκε ηα εμήο. Πάλσ απφ 100 είδε πνπι ηψλ θαη αξθεηά
είδε ζει αζηηθψλ εξπεηψλ αι ι ά θαη εληφκσλ. Γεληθά πθί ζηαηαη ηζρπξή
βηνπνηθηιφηεηα πνπ φπσο γλσξ ίδνπκε ε πξνζ ηαζία ηεο είλαη έλαο απφ ηνπο
ζηφρνπο πνπ πξνάγεη ε αεηθνξία θαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ ηνπίνπ. Λίγνη
δήκνη ζηε λ Αηηηθή έρνπλ απηφ ην πι ενλέθηεκα γεηηλίαζεο κε έλα ηφζν πι νχ ζην
θπζηθφ πεξηβάιι νλ.
Αο αλαθεξζεί εδψ φηη ν Τκεη ηφο έρεη πι ένλ παξαδνζεί ζε θάπνηαο κνξθ ήο
δεκφζηαο θαη ηδησηηθή
ο εθκεηάι ι επζεο. Ζ βφζθ εζε ε μχι επζε αι ι ά θαη νη
ππξθαγηέο επέθεξαλ ζεκαλ ηηθέο ζπ λέπεηεο ζηελ πεξηνρή. Ζ αζηηθνπνίεζε ηνπ
βνπλνχ μεθίλεζε κε ηνπο πξνζθ πγηθνχ ο θαηαπι ηζκνχ ο πνπ αξγφηεξα εμει ίρζε θαλ
ζε ζπ λεηαηξηζκ νχ ο. Μεηά εκθαλίζηε θαλ ζηε λ πεξηνρή ηα ι αηνκεία(ζεκεξηλή
πεξηνρή ηνπ Θεάηξνπ Βξάρσλ ηνπ δήκνπ) θαη άι ι εο ρξήζεηο. Φπζηθά ηει επηαία
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παξέκβαζε ήηαλ ε πεξηθεξεηαθή νδφο Τκεη ηνχ κε ηηοαλάι νγεο πεξηβαιι νληηθέο
ζπ λέπεηεοθπξίσ ο γηαην πξάζηλν θαη ην νηθ
νζχ ζηεκα ηεο πεξηνρήο.
Δγθαηαζηάζεηο ηεο Ππξθάι θαη δήκνο. ηα γεσγξα θηθά φξηα ηνπ δήκνπ
ζπ λαληάκε θαη ηηοεγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΤ ΡΚΑΛ. Υξφλην αίηεκα ησλ θαηνίθσ λ
αι ι ά θαη άι ι σ λ θνξ έσλ είλαη ε κεηαηξνπή ησλ εγθαηαζηάζεσ λ ζε πάξθν.
Μάι ηζηα ζ ρεηηθή πξφβι ες ε ππήξρε θαη ζην Γεληθφ Πνι ενδνκ ηθφ ζρέδην ηνπ
δήκνπ(ΦΔΚ

1061/1996).

πγθεθξηκέλα

αλαθέξεηαη φηη πξνβι έπεηαη ε

«Γεκηνπξγία αζι εηηθψλ εγθαηαζηάζεσ λ, πνι ηηηζηηθ
ψλ ρξήζεσ λ πξαζίλνπ ,
δεκνηηθήο αγνξάο θαη θέληξνπ πγείαο ζην ρψξν ηεο «ΠΤΡΚΑΛ » κεηά ηελ
απνκάθξπλζε ηεο.»ε εξψηεζε πνπ είρε γίλεηζηε Βνπι ή ζηηο29-01-2008 απφ ηνλ
βνπι επηή ηνπ ΤΝ Μηράι ε Παπαγηαλάθθε ε απάληεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο ηφηε
ππνπξγνχ ο ησλ εκπι εθνκέλσλ ππνπξγείσλ(Π νι ηηηζκνχ , Δζληθήο Άκπλαο θαη
ΤΠ ΔΥΩΓΔ) ήηαλ ε παξαπνκπή ζην Γεληθφ πνι ενδνκ ηθφ ζρέδην θαη ε αλάγθε
ππνβνι ήο κει έηεο απφ ην δήκν γηαην ζπ γθεθξηκέλν ζέκ α. Μέρξηηψξα ην δήηεκα
ηεο ΠΤ ΡΚΑΛ παξακέλεη ζηάζηκν θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί φζα
πξνβι έπνληαη ζην ΓΠ. Οη θάηνηθνη πάλησο πξαγκαηνπνηνχλ ζπ ρλά δξάζεηο
επαηζζεηνπνίεζε ο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ην δήηεκα.
ηελ πεξηνρή πάλησο ζα κπνξνχ ζε δπλεηηθά λα ππάξρεη έλα πάξθν κέρξη θαη 147
ζηξεκκάησλ κηα επηθάλεηα ίζε κε ηνλ εζληθφ θήπν.(Εσ ζηνλ Τκεη ηφ 2008).Απφ
ην πάξθν απηφ ζα επσθ ει νχ λην θαη γεηηνληθνί δήκνη(Ζι ηνχπνι ε Άγηνο
Γεκήηξηνο) θαη ζα είρε επεξγεηηθέο ζπ λέπεηεογεληθά ζην αζηηθφ πεξηβάι ι νλ ηε ο
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Αζήλαο. Οη πνι ίηεο έρνπλ αλαι άβεη δηάθνξ εο πξσηνβνπ ι ίεο πξνο απηφ ην ζθ νπφ

φπσο πνξείεο πνδε ι αηνδξνκ ίεο θι π.
Δηθόλα 1.9 Πξσ ηνβνπιία
δε κνηώλ γηα ηελ ΠΤΡΚΑΛ Πεγή :
http://2.bp.blogspot.com/_ewMbpebtFy8/Sio13qAzIJI/AAAAAAAAAWE/A_
XQtm3UxPA/s1600-h/pyrkal.jpg
Δπίζεο

αλαθνξ έο είραλ γίλεη ζηνλ εκεξήζην ηχπν(ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ -

25/01/2008) γηαην δήηεκα. Σν Γεληθφ Πνι ενδνκ ηθφ ζρέδην βέβαηαπξνζηα ηεχεηην
ρψξν αθνχ αλαθέξεη φηη κεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσ λ πξνηείλνληαη
θαη επηηξέπνληαη ζπ γθεθξηκέλεο ρξήζεηο φπσο αλαθέξζεθ ε παξαπάλσ.(Αζι ε ηηθέο
εγθαηαζηάζεηορψξνη πξαζίλνπ θι π.).
Αο ζεκεησ ζεί φηηθαη κέζ α ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΠΤ ΡΚΑΛ ππάξρνπλ θηίξηα
ηδηα
ίηεξεο βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο. Θα κπνξ νχ ζα λ λα θεξπρηνχλ δηαηε ξεηέα
λα ζπ ληεξεζνχ λ θαη λα αλαδεηρζνχ λ. Καη έπεηηα απφ ηελ εζσ ηεξηθή ηνπο
δηακφξθσζ ε ζα κπνξνχ ζ αλ λα απνηει έζνπ λ ρψξνπο εθζέζεσ λ δηαι έμεσλ θ ι π.

4.5 Πνεύμονεσ Πραςύνου του δόμου.
Ο δήκνο έρεη ζηα γεσγξ αθηθά ηνπ φξηα 4 άι ζ ε , 2 εθ ησλ νπνίσλ παξνπζηάδνπλ
ελδηαθέξνλ. Απηά είλαη ην άι ζνο Άξε Αι εμάλδξνπ θαη ην άι ζνο Πέηξνπ θαη
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Παχι νπ.

Δηθόλα 1.10 Άι ζ νο Άξε Αιεμάλδξνπ. Πεγή : http://www.attikoprasino.gr/Portals/0/ATTIKO_PHOTOS/Ymhttos_Arh%20Alexandrou/dent
ra-m.jpg
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Δηθόλα 1.11 Άι ζ νο Άξε
Αι εμάλδξνπ Πεγή : http://www.attikoprasino.gr/Portals/0/ATTIKO_PHOTOS/Ymhttos_Arh%20Alexandrou/mon
opati-m.jpg

Σα άι ζε παξνπζηάδνπλ ζεκαλ ηηθφ ελδηαθέξνλ αθνχ πξνζθ έξνπλ αλας πρή θαη
ει εχζεξνπ ο ρψξνπο γηα ηνπο θαηνίθνπο αι ι ά θαη ηνπο επηζθέπηεο ζην δήκν.
πκβάι ι νπλ θπζηθά θαη ζηε λ πς ει ή αλαι νγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθν πνπ
απνι ακβάλνπλ νη θάηνηθνη ηνπ δήκνπ.To άι ζ νο Άξε Αι εμάλδξνπ βξίζ θεηαη
απέλαληη απφ ηελ πι αηεία Ζξψσ λ Πνι πηερλείνπ θαη γεηηληάδεη κε ην Γεκαξρείν
ηνπ Τκεη ηνχ. Κνληά δε ι αδή ζηε λ πεξηνρή πνπ πξνβι έπεηαη λα γίλεη αλάπι αζ ε
φπσο ζα δνχ κε παξαθάησ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαλ ηηθνχ ο
πλεχκνλεο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ θαη είλαη ζεκαλ ηηθφ φηηδελ παξαρσ ξήζ εθε γηα
δφκεζε ή άι ι εο ρξήζεηο. Έρεη έθηαζε 34.800η.κ. θαη νξίδεηαη απφ ηηονδνχ ο:
Κνι νθνηξψλε, Και ι ηπφι εσο, Κξήηεο, Παπαθι έζζα θαη Κσλζηαληηλνππφι εσο.
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Δίλαηηδαληθφ γηαπεξίπαην θαηαλας πρή, δηαζέηεηπαηδηθή ραξά θαηζην εζ σηεξηθφ
ηνπ

ι εηηνπξγεί

ι έζρε

πξν ζθ φπσλ.(

http://www.attiko-

prasino.gr/Default.aspx?tabid=955&language=el-GR)
Όζνλ αθνξ ά ην άι ι ν άι ζνο ηνπ δήκνπ, ζ ηνλ ι φθν Πέηξνπ θαηΠαχι νπ ηνπ Γήκνπ
Τκεη ηνχ ππάξρνπλ ηξία αι ζχ ι ι ηα εθηάζεσ ο 15.000ηκ, 750η.κ, 2.000η.κ. Οη
δξφκνη πνπ νξίδνπλ ηνλ ι φθν είλαη Φίι σλνο, Αξγπξνππφι εσο θαη Αξραηδηθάθε .
ην θέληξν ηνπ άι ζνπ ο βξίζ θεηαην Ηεξφο Ναφο Πέηξνπ θαηΠαχι νπ απφ φπνπ έρεη
πάξεη

θαη

ην

φλνκα

ηνπ

ην

άι ζνο.

Δηθόλα 1.12
Άι ζ νο Πέηξνπ θαη Παύιν π Πεγή : http://www.attikoprasino.gr/Portals/0/ATTIKO_PHOTOS/Ymhttos_Petrou&Pavlou/spitakibig.jpg
(http://www.attiko-prasino.gr/Default.aspx?tabid=967&language=el-GR)
Δίλαη πξνθ αλέο φηη ζην δήηεκα ηεο αεηθφξνπ αζηηθήο δηαρείξηζεο ε χπαξμε
αι ζψ λ θαη πλεπκφλσλ πξαζίλνπ ζπ λεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα. Δηδηθ
ά φηαλ ζηε λ
Αζήλα ε αλαι νγία πξαζίλνπ αλά θάηνηθνπ ππνι είπεηαη ησλ ππνι νίπσλ
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επξσπα τθψλ πφι εσλ, ε πς ει ή αλαι νγία πνπ ζπ λαληάκε ζηε λ δήκνπ Τκεη ηνχ ηνλ
θάλεη λα μερσξ ίδεη ζην δήηεκα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. ηνλ ηνκέα πξαζίλνπ ν
δήκνο ραξαθηεξίδεηαη ζίγνπξα βηψζηκνο.
Γξάζεηοηνπ δήκνπ Τκεη ηνχ πνπ πξνσζ νχ λ ην δήηεκα ηεο αεηθνξίαο.
Ο δήκνο Τκεη ηνχ έρεη θαηά θαηξνχο πξνρσξ ήζ εη ζε δηάθνξ εο δξάζεηο γηα λα
θαηαζηήζεη ηελ πεξηνρή ηνπ βηψζηκε ηφζν γηα ηνπο θαηνίθνπο φζν θαη γηα ηνπο
επηζθέπηεο ηνπ. Σν 2007 ππέβαι ι ε ζηα πι αίζηα ηεο πξφζθι εζ εο ελδηαθέξνληνο
απφ ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο έλα πξφηππν θαηλνηφκν ζρέδην αλάπηπμε ο γηα
αμηνιφγεζε ην νπνίν είλαη έλα νι νθι εξσκ έλν ζρέδην αλάπηπμεο γηα ηα επξχ ηεξα
φξηα ηεο πεξηνρήο ηνπ. Κεληξηθνί ζηφρνη ηνπήηαλ
i.

Ζ πξνζηα ζία θαη αλαβάζκ ηζε ηνπ πεξηβάιι νληνο κε παξεκβάζεηο
ζπ κβαηέο ζηηοαξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο

ii.

Ζ α λάπηπμε ζχ γρξνλσλ π νι ηηηζηηθ
ψλ δξαζηε ξηνηήησλ

Καζψο θαη άι ι εο δξάζεηο. Όζνλ

αθνξ ά ηνλ πξψην ζηφρν ν Γήκνο

πξνζαλ αηνι ίδεηαη ζχ κθσ λα κε ην θαηλνηφκν ζρέδην αλάπηπμεο ζηε λ «πξνκήζεηα
δηαρείξηζε θαη ηνπνζέηεζε θση νβνιηα ηθώλ ζπζ ηεκάησλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
παξέκβαζεο αι ι ά θαη ζηελ αλαδηάξζξσ ζε ησλ ππεξεζηώλ θαη δνκώλ ηνπ έηζη ώζηε
λα αληαπνθξηζεί ζηελ απμαλόκελε δήηεζε πνπ ζα δε κηνπξγεζεί».(Εσ ζηνλ Τκεη ηφ
2007).Όλησο ζε ζπ λέρεηα ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο απηνχ πξνέθ πς ε θαη ε κει έηε
γηα ηελ αλάπι αζε αζ ηηθψλ ρψξσλ ηνπ δήκνπ πνπ πεξηιακβάλεηηελ εγθαηάζηαζε
θσ ηνβνι ηαηθψλ ζπ ζηε κάησλ θπξίσ ο γηα ηνλ θσ ηηζκφ ησλ δξφκσλ πνπ ζα
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πξαγκαηνπνηεζεί

ε

Δηθόλα
1.13
Φσηνβνιηαηθά
πζηήκαηα
ζε
http://www.greenprogress.gr/fotovoltaika-sto-geraka.php

αλάπι αζ ε .

ζ ηέγεο.

Πεγή :

Άι ι εο δξάζεηο είλαη ν εθζπ γρξνληζκφο ηνπ κεραλνι νγηθνχ εμνπι ηζκνχ ηεο
ππεξεζί αο θαζαξηφηεηαο ε ζ πζηε καηνπνίεζε ηεο απνθνκηδήο αλαθπθι ψζ εσο

Δηθόλα 1.14 Κάδνο αλαθύθι σ ζ εο πνπ ρξε ζ ηκνπνηείηαη ζ ην
Πεγή :Eεπηρεη
ξ εζηαθό πξόγξακκα δήκνπ Τκε ηηνύ
ραξηηνχ, γπαι ηνχ, πι αζηηθνχ θαη ζηδήξνπ. Δπίζεο έγηλε δηεχξπλζε

δήκν
ησλ

αλαθπθι ψζ ηκσλ εηδψλ ψζ ηε λα πεξηιεθζ νχ λ ζ ε απηά ηα ε ι εθηξνληθά απφβι ε ηα
θαη νη κπαηαξίεο.
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Δπίζεο έγηλαλ δελδξνθ πηεχζεηο κε ην πξφγξακκα «Φχηεςε θαη εζχ έλα δέληξν
κπνξείο» ,ζπ λνι ηθά θπηεχηεθαλ 365 δέληξα ζε δηάθνξ α ζεκεία ηεο πφι εο φπσο
π.ρ. ζε θήπνπο ζρν ι είσ λ ζε θελνχο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ζε πεδνδξφκηα ηεο
πφι εο.

Όζνλ αθνξ ά ηα δε ηήκαηα πνι ηηηζκνχ εθηφο απφ ην γλσζ ηφ θεζηηβάι ζεάηξνπ
βξάρσλ δήκνπ Τκεη ηνχ-Βχξσλα φπνπ θάζε ρξφλν έρνπκε κηα πνηθηιία απφ
πνι ηηηζηηθ
έο δξαζ ηεξηφηεηεο φπσο ζπ λαπι ίεο, ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θι π, ζπ ρλά
πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη «Γηνξηέο ζηνπο δξφκνπο» κηα πξσηφηππε ηδέα
θαι ι ηηερληθήο
παξέκβαζεο
γεηηνληά

θαη
πνπ

θαη

θαζεκεξ ηλφηεηα

θνηλσληθήο

δσληαλεχεη ηελ
νκνξθ αίλεη
ησλ

ηελ

πνι ηηψλ.

Πξνσζψ ληαο έηζη ηηο πνι ηηηζηηθ
έο
εθδει ψζ εηο θαη ηδηα
ηηεξφηεηεο ζην
πλεχκα θαη ηεο Agenda 21. ην δήκν
Δηθόλα1.15
Παξάδεηγκα
δεληξνθ ύηεπζ εο ζ ε πεδνδξόκην.
Πεγή :Δπηρεηξεζηαθό πξόγξακκα
δήκνπ Τκε ηηνύ

επίζεο ι εηηνπξγεί θαη ην Γεκνηηθφ
Ωδείν Τκ εηηνχ .
ην

δήηεκα

ησλ

θνηλσληθψλ

ππεξεζηψλ ι εηηνπξγεί ΚΑΠΖ , θέληξν
δεκηνπξγηθήο απαζρφι ε ζεο παηδηψλ.Ο δήκνο επίζεο ζπ κκεηέρεηζην Γηαδεκνηηθφ
Γίθηπν Τγείαο.
Αλαπι άζεηο πεξηιακβάλνπλ παηδηθέο ραξέο ηνπ δήκνπ θι π.Φπζηθά ππάξρεη θαη ε
κει έηε γηα ηελ αλάπι αζε ησλ ει εχζεξσ λ ρψξσλ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ δήκνπ
Τκε ηηνχ πνπ ζα αλαθεξζνχ κε παξαθάησ.
Σν ζεκαλ ηηθφηεξν έξγν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πι αίζηα ηεο βηψζηκε ο
αλάπηπμεο ηνπ δήκνπ είλαη ε «Αλάπι αζε ει επζέξσλ ρψξσλ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ
δήκνπ Τκεη ηνχ κε βηνθι ηκαηηθφ ζρεδηαζκ φ».Έλα έξγν πνπ ζηφρν έρεη λα
46

πξνζηα ηεπζεί αλαβαζκ ηζηεί θαη βει ηησζεί ν ηνπηθφο αζηηθφο ηζηφο ηνπ Γήκνπ
πάληα ζχ κθσ λα κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο ζ ρεδίαζεο.Αλαι πηηθφηεξα.

5. Δόμοσ Τμηττού: η μελϋτη για βιοκλιματικό ςχεδιαςμό

Ο δήκνο Τκεη ηνχ ζηε λ πξνζπ άζεηα ηνπ γηα ηελ πεξηβαιι νληηθή απνθαηάζηαζ ε
ηελ αλαβάζκ ηζε ηεο εηθφλαο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ηελ βει ηίσζε

ηνπ

κηθξνθ ι ίκαηνο ζηα πι αίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, απνθ άζηζε ηελ αλάπι αζε
ει επζέξσ λ ρψξσλ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πεξηνρήο κε έκθαζε ζην βηνθι ηκαηηθφ
ζρεδηαζκ φ.
Γηα ηε ζχ ληαμε ηεο κει έηεο ει ήθ ζεζα λ ππφς ε θαη ελζσκ αηψζεθαλ ηα
πξνηεηλφκελαπι ηθά νη ππνδείμεηοθαηεπζχλζεηο ζρεδηαζκ νχ πνπ ππαγνξεχ ηεθαλ
απφ ην ηκήκα

Μει έηεο Πεξηβάι ι νληνο ηνπ Δζληθνχ

Καπνδηζηξηαθνχ

Παλεπηζηεκίνπ Αζε λψλ, κε ζηφρν ηε βει ηίσζε ηνπ κηθξνθ ι ίκαηνο ηεο πεξηνρήο
θαη ηεο κείσ ζεο ηε ο ζεξκ νθξαζίαο ηνπ πεξηβάιι νληνο θαηά 2 βαζκ νχ ο Κει ζίνπ .
Ζ α μηνπνίεζε θάζε ει επζέξνπ ρψξνπ ηνπ αζ ηηθνχ ηζηνχ είλαη επηβεβι εκ έλε δηφηη


Γηα ηελ κείσ ζε ησλ δπζκ ελψλ απνηει εζκ άησλ ηεο ζεξκ ηθήο λεζίδα ο θαη
ηεο αζηηθήο ραξάδξαο, δει αδή ηεο επηδείλσζεο ηνπ κηθξνθ ι ίκαηνο
πεξηνρψλ ησλ πφι εσλ.



Γηα ηελ αλαβάζκ ηζε πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ,θαι χηεξεο θαη
αλζξσπνθ εληξηθέο

εμππεξεηήζεηο,

εμπγίαλζε ,

αζθ άι εηα αλας πρή.

Οη ρψξνη αλάπι αζεο επει έγεζα λ ψζ ηε λα απνηει νχ λ εληαίν ζχ λνι ν ηνπ
αζηηθνχ ηζηνχ, ελψ πξνζηέζεθ ε έλαο αλεμάξηεηνο ππαίζξ ηνορψξνο θαξδηά
γεηηνληάο. Έηζη ψζ ηε ε αλάπι αζ ε λα ι εηηνπξγήζεη ζην ζχ λνι ν ηεο σο
πηινηηθφ έξγν.

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΦΨΡΟΤ
ην ζπ γθεθξηκέλν έξγν πξνηείλνληαη νη αλαπι άζεηο ησλ εμήοπεξηνρψλ
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Α. Πι αηεία Γεκαξρείνπ θαη Αγίαο Λαχξαο ησλ νπνίσ λ πξνβι έπεηαη ε αηζζεη ηθή
ελνπνίεζε κε ηελ αλάπι αζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ι εσθ φξνπ Κσλζηαληηλνππφι εσο
απφ ηελ πεξηνρή κεηαμχ ησλ αλσηέξσ πι αηεηψλέσο ηελ πι αηεία Τκεη ηνχ, κήθνπο
300κ

πεξίπνπ.

Αλάπι αζε ηεο Πι αηείαο Τκεη ηνχ.
Αλάπι αζε ηεο νδνχ Καηζαξείαο ,απφ ηελ Πι αηεία Τκεη ηνχ έσο ηελ Πι αηεία
Γεκνπνχ ι νπ,

θαζψο

θαη

Πι αηεία

Γεκνπνχ ι νπ.

Οη αλσηέξσ π εξηνρέο απνηει νχ λ έλα εληαίν ζχ λνι ν ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηνπΓήκνπ.
Β. ε κηθξή απφζηαζε πξνηείλεηαη ε αλάπι αζε ηεο Πι αηείαο Αγίαο Φσηεηλήο, κε
ην

ζπ λνδεπηηθφ ηεο

ππαίζξ ην

ρψξν

πι αηεηψλ(παηδηθή

ραξά)

κε

ζπ κπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δξφκσλ. Λφγσ ηεο γεηηλίαζεο θαη απηή ε αλάπι αζε
πξνβι έπεηαη λα ι εηηνπξγήζεη ζα λ εληαίν ζχ λνι ν κε ηελ πεξηνρή Α ζηνλ αζηηθφ
ηζηφ ηνπΓήκνπ.
Γ. Αλάπι αζε ηεο πι αηείαο Δι επζέξαο Κχπξνπ. Έξγν πνπ αλακέλεηαη λα
ι εηηνπξγήζεη σο πξφηππν παξέκβαζεο ζε επίπεδν γεηηνληάο κε ηαπηφρξνλε
δηεπζέηεζε ηεο αθεηεξίαο ι εσθ νξείνπ .

5.2 ΣΟΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΛΑΗ
Δπηγξακκαηηθά βαζηθφο ζηφρνο ησλ αλαπι άζεσ λ απηψλ είλαη λα ι εηηνπξγήζνπ λ
πηινηηθά γηα ηελ πξνζηα ζία θαη ηελ αλαβάζκ ηζε ηνπ ηνπηθνχ αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ
Γήκνπ, κε ηελ αμηνπνίε ζε ησλ ππαηζξίσ λ ρψξσλ θάζε θαηεγνξίαο θαη θι ίκαθαο,
ζχ κθσ λα πάληα κε ηηο αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο ζρεδίαζεο. (Μει έηε γηα ηελ
αλάπι αζ ε ει επζέξσ λ ρψξσλ α ζηηθνχ ηζηνχ δήκνπ Τκεη ηνχ 2009)
Αλαι πηηθά
Με ηε ι εηηνπξγηθή αλαβάζκ ηζε ζα εμαζθ αι ηζηνχλ.
 Φαξδηά πεδνδξφκηα γηα απξφζθνπ ηε πξνζπ έι αζε θαη θπθι νθ νξία ησλ
πεδψλ.

48

 Καηαζ θεπή δψλεο απξφζθ νπηεο πνξείαο αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο
θαη

ζηνηρείσ λ

δηεπθφι πλζε ο.(ελδείμεηο

ξάκπεο).ηελ

θαηε γνξί α

εληάζζνληα η θαη νη γνλείο κε θαξνηζά θηα(ηδη
αίηεξα απμεκέλε θαηεγνξίαο
πι εζπζκ νχ δηφηηε πεξηνρή απνηει εί ηνλ θχξην πεξίπαην ηεο πφι ε ο θαη
ζπ κβάι ι εη ζηελ αλας πρή ησλ θαηνίθσλ).
 Πι αθφζηξσζε κε αληηνι ηζζεξφ δάπεδν, πς ει ήο αληνρήο, εληαίνπ χθνπο,
πνπ ζα ραξαθηεξίδεη θηλήζεηοπεδψλ, νρεκάησλ, ζηάζεηοθι π.
 Ζ νξγαλσκ έλε ξνή ηεο θπθι νθ νξίαο ησλ νρεκάησλ, ρσξ ίο ηξνπνπνίεζε
ηεο δηακνξθ σκ έλεο θπθι νθ νξηαθήο δνκήο ηεο πεξηνρήο,(δηέι επζε
ι εσθ νξείνπ , θαηεπζχλζεηο κνλνδξνκήζεσλ) , ε νπνία ζα γίλεηαη κε
ζπ λερήο θίλεζε, ρακε ι ήο ηαρχηεηαο ρσξ ίο δπλαηφηεηεο πξνζπ έξαζεο θαη
άλαξρεο ζηάζκ επζεο.
 Ζ δεκηνπξγία ζπ γθεθξηκέλσλ ρψξσλ ζηάζκ επζεο ψζ ηε λα απνθ επρζεί ην
ηπραίν παξθάξηζκα θαζψο θαη ην δηπ
ι νπαξθάξηζκα.
 ρεδηαζκ φο κει εηεκέλνπ θαη δηαβαζκ ηζκέλνπ, νκνηφκνξθ νπ θσηηζκνχ ζε
φι ν ην κήθνο ηεο δηαδξν κήο ησλ πεδψλ, επί ησλ δηεπξπκέλσλ πεδνδξνκ ίσ λ
κε ηελ ηνπνζέηεζ ε θσ ηηζηηθψλ ηζηψλαλά ηαθηέο απνζηάζεηο θαηκε εληαίν
πλεχκα ρσξ νζέηεζεο.
 Υξε ζηκνπνίεζε γηα ηνλ αλσηέξσ θσ ηηζκφ ησλ πεδνδξνκ ίσ λ, θσ ηηζηηθ
ψλ
ζσ κάησλ

πς ε ι ψλ

πξνδηαγξαθψ λ,

αληηβαλδαι ηζηηθψλ

,

ρακε ι ήο

ελεξγεηαθήο θαηαλάι σζ εο θαη«πξνζα λαηνι ηζκέλνπ» θσ ηηζκνχ .
 Γηα ην θσ ηηζκφ ηνπ νδνζηξψκ αηνο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ππάξρσλ, ι φγσ
ηνπ φηη είλαη ζπ ζρεηηζκέλνο κε ηηο πθηζηάκελεο θνι ψλεο ηεο ΓΔΖ
νπνηαδήπνηε κεηαβνι ή ησλ νπνίσλ, είλαη πέξα απφ ηα πι αίζηα ηεο
παξνχ ζ αο κει έηεο αλάπι αζεο.
 Σνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπι ηζκνχ γηα ηε ι εηηνπξγηθή αλαβάζκ ηζε ηνπ
ρψξνπ, φπσο θάδνη απνξξηκκάησλ, δεκηνπξγία ππνδνρψλ θεληξηθψλ,
ζπ ι ι εθηήξησλ θάδσλ.
 Μει έηε, εκπι νπηηζκφο θαη επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο πξαζίλνπ , είηε ζ ε
λεζίδεο είηε κεκνλσκ έλα (δεληξνθ χηεπζε).


Με ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκ ηζε ζα επηδησρζεί
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Ζ απφδνζ ε εληαίαο αληηιεπηηθήο εηθφλαο ηνπ άμνλα Πι αηεία
Γεκαξρείνπ-Αγίαο

Λαχξαο-Κσλζηαληηλνππφι εσο

–Πι αηεία

Τκεη ηνχ-Καηζαξείαο-Πι αηεία Γεκνπνχ ι νπ, ψζ ηε λα απνθηήζεη
πεξηζζφηεξν

ραξαθηήξα

αλζξσ πνθεληξηθφ

θαη

ι ηγφηεξν

απηνθηλεηνδξφκνπ.


Ζ αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ θίλεζεο ζηάζεο πεδψλ, κε απφδνζε
θπξίαξρνπ εληαίνπ πι ηθνχ ζηνπ ρψξνπο πεδνδξνκ ίσ λ-δξφκσλ,
ψζ ηε λα απνηεινχ λ αηζζεηηθά εληαίν ζχ λνι ν.

πλνπηηθά, ζηφρνη ηεο αλάπι αζ εο(εθηφο ηεο πξσηφηππεο εθαξκνγήο
ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκ νχ , γηα ηελ βει ηίσζ ε ησλ ζπ λζε θψλ ηνπ
πεξηβάιι νληνο) , είλαη


Να απνθηήζεη φι ε ε πεξηνρή αλάπι αζεο έλα εληαίν θαη
αηζζεηηθά αλαβαζκ ηζκέλν ραξαθηήξα, ηθαλφ λα ραξαθηεξίζ εη
ηνλ πνι ενδνκ ηθφ ηζηφ ηνπ θέληξνπ ηεο πφι εο θαη λα δψζε η
πηινηηθφ δείγκα αλάπι αζεο ηνπηθνχ θέληξνπ γεηηνληάο κηθξήο
θι ίκαθαο.



Ζ πνηνηηθ
ή αλαβάζκ ηζε ηεο θαηαζ θεπήο ησλ δαπεδνζηξψζεσ λ,
ψζ ηε ην έξγν λα έρεη ρξφλν δσήο θαη λα αληέμεη ζηε λ
θαζεκεξ ηλήβαξηά ρξήζε .



Ζ βει ηίσζε ηεο ι εηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ άμνλα, κε
άλεηνπο ρψξνπο θπθι νθ νξίαο πεδψλ ,νξγαλσκ έλνπο θαη κε
ραξαθηήξα ρψξνπο πξαζίλνπ .



Ζ παξνρή ι εηηνπξγηθνχ θσ ηηζκνχ ζηνπο ρψξνπο θίλεζεο ησλ
πεδψλ, κε ηνπνζέηεζε

θσ ηηζηηθ
ψλ ρακει ήο ελεξγεηαθήο

θαηαλάι σζ εο.


Ο θαηάι ι ει νο ζρεδηαζ κφο πξνβνι ήο ησλ «ηνπνζήκσ λ» ηε ο
πφι εο.(Γεκαξρείν-πι αηείεοο).



Ζ δηεπζεηεκέλε απξφζθ νπηε ξνή ησλ απηνθηλήησλ ηε κέγηζηε
δπλαηή παξνρή αζθ άι εηαο ζηνπο δηαθηλνχκελνπο πεδνχ ο.
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5.3ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Ζ πξφηαζε ηεο αλάπι αζ εο πξνέθ πς ε ζηελά ζπ ζρεηηζκέλε κε ηελ απνηχπσζ ε ηεο
ππάξρνπζα ο θαηάζ ηαζε ο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ νηθνδνκ ηθψλ ξπκνηνκηθψλ
γξακκψλ.
Οη βαζηθέο παξαηεξήζεηο ηεο ππάξρνπζα ο θαηάζ ηαζεο ζ πλνςίδνλ ηαη ζηαεμήο.


Ο δηαηηζέκελνο ρψξνο νδνζηξψκ αηνο ζηε λ Κσ λζηαληηλνππφι εσο, γχξσ
απφ ηελ πι αηεία Τκεη ηνχ θαη ζηε λ Πι αηεία Αγίαο Φσηεηλήο, γηα κνλήο
θαηεχζπλζε ο δξφκν-πνι ενδνκ ηθφ θέληξν, είλαη κεγάι νο κε απνηέι εζκ α
ηελ «άλαξρε » ξν ή ησλ νρεκάησλ, ην δηπι νπαξθάξηζκα θαη ελ ηέι εη ηελ
δεκηνπξγία πξνβι εκάησλ ζηελ θίλεζε η σλ νρεκάησλ.



Ο ρψξνο θίλεζεο -ζηάζ ε ο πεδψλ, αζηηθνχ εμνπι ηζκ νχ θαη θχ ηεπζεο, είλαη
ππνι εηπφκελνο ρψξνο αληί λα είλαη θπξίαξρνο θαη αλζξσπνθ εληξηθά
ζρεδηαζκ έλνο.



Οη ρψξνη ησλ πι αηεηψλ ζηεξνχ ληαη βαζηθψλ ζπ λζεηηθψλ αξρψλ
ζρεδηαζκ νχ κε απνηέι εζκ α λα κελ ηθαλνπνηνχλ ηνπο βαζηθνχο ι φγνπο
χπαξμεο ηνπο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ει επζέξσ λ ρψξσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηηο
αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο

5.4 ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΣΑΗ.
Οη βαζηθέο αξρέο ζηηονπνίεο ζηε ξίρζε θε ν ζρεδηαζκ φο ηεο παξνχ ζα ο πξφηαζεο
παξέκβαζεο είλαη
a) Ζ βηνθι ηκαηηθή ζρεδίαζ ε


Ζ αλάι πζε -αμηνιφγεζ ε ησλ ζπ λζε θψλ ηεο ππάξρνπζα ο θαηάζηαζεο.
Δπηθξαηνχζ εο ζεξκ νθξαζίεο, πλένληεο άλεκνη ,γεσκ εηξηθά ζηνηρεία ηνπ
ρψξνπ, γεσκ νξθ νι νγία.



Γηακνξθ σκ έλε-εγθι ηκαηηζκέλε βι άζηε ζε,

εθηίκεζε

ηεο ππάξρνπζα ο

θαηάζηαζεο, εμπγίαλζε θαη εκπι νπηηζκφο.


Υξήζε πι ηθψλ δηακνξθ ψζ εσλ θαηδαπεδφζηξσζ εο ηθαλψλ λα ζπ κβάι ι νπλ
ζηε δηακφξθσζ ε ζπ λζεθψλ ζεξκ ηθήο άλεζε ο θαη λα ππαθνχ νπλ ζην
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βέι ηηζην ζπ λδπαζκ φ

αλάθι αζεο

ηεο ε ι ηαθήο αθηηλνβνι ίαο θαη

ζεξκ νρσξ εηηθφηεηαο βαζηζκέλα ζηε λ ηερλνι νγία ησλ ς πρξψλ πι ηθψλ.
ηηοπεξηνρέο πνπ δηέξρνληαη απηνθίλεηα, ε επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκ αηνο
ζα επηθαι πθζ εί κε εηδηθφπι ηθφ, αληηξξππαληηθήο ηερλνι νγίαο ,ς πρξφ
ι επηνηάπεηα θπθι νθ νξίαο.


ηνηρεία εμνπι ηζκνχ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ, θσ ηηζηηθά ζψ καηα πς ε ι ψλ
πξνδηαγξαθψ λ, αληηβαλδαι ηζηηθά, ρακει ήο ελεξγεηαθήο θαηαλάι σζ ε ο θαη
πξνζαλ αηνι ηζκέλνπ θσ ηηζκνχ , ψζ ηε λα απνθ εχγεηαηε δηάρπζε ηνπ θσ ηφο
πξνο άζθ νπε θαηεχζπλζε.



Καηαζ θεπή ζηνηρείνπ θσ ηνβνι ηαηθνχ δξφκνπ σο ζηνηρεηφ αθελφο κελ
εμνηθνλφκεζε ο ελέξγεηαο, αθεηέξνπ σο πξφηαζε αηζζεηηθήο παξέκβαζεο
ζηε λ πφι ε, ην νπνίν ι εηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη γηα εθπαηδεπηηθνχ οεπηδεηθη
ηθνχ ο ζθ νπνχ ο, ελζσκ άησζεο ζηνηρείσ λ ζχ γρξνλε ο ηερλνι νγίαο
ζε α λαπι άζεηοαζηηθψλ ηζηψλ.



Υξήζε

ζηνηρείσ λ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκ νχ , πνπ ζπ κβάι ι νπλ ζηε

δεκηνπξγία ζπ λζε θψλ ζεξκ ηθήο άλεζε ο, φπσο πδάηηλα ζηνηρεία, κεηαι ι ηθά
ζηέγαζηξα ζθ ίαζεο κε αλνμείδσην πι έγκα, θαζψο θαη ελαι ι άθηεο
δξνζηζκ νχ εδάθνπο-αέξα.
β)Ο πεξηνξηζκφο ηνπ νδηθνχ άμνλα, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ θαη επηηξεπφκελν απφ
ηα πνι ενδνκ ηθά θαη θπθι νθ νξηαθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, κε λέα ράξαμε ,
πι άηνπο θαη’ει άρηζηνλ ηεο απαξαίηεηεο δψλεο ησλ 4 κ(επί επζείαο θαη κε ηηο
απαηηνχκελεο δηεπξχ λζεηο γηα ζηξνθή ι εσθ νξείσ λ θαη ελ γέλεη κεγάι σλ
νρεκάησλ),κε ηαπηφρξν λε απφδνζ εο φι νπ ηνπ ππνι νίπνπ ρψξνπ ζηε λ πξνο
αλάπι αζ ε

δψλε,

γηα

ρξήζε

πεδψλ

θαη

θχ ηεπζε ο.

γ)Ζ επηδίσμε απφδνζε ο εληαίνπ αηζζε ηηθνχ ραξαθηήξα ζε φι ν ηνλ άμνλα θαη
ζηνπο

επηκέξνπο

πφι νπο

αλάπι αζεο.

δ)Ζ πξφζζ εζε ρξεζηκνπνίεζε ο πι ηθψλ θηι ηθψλ πξνο ην πεξηβάιι νλ ,κεγάι ε ο
αληνρήο θαη δηάξθεηαο δσήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο, ψζ ηε ε πεξηνρή λα απνθηήζε η
πνηφηεηα

ζε

θαηαζ θεπαζηηθφ

θαη

αηζζεηηθφ

επίπεδν.

ε)Ζ απνηχπσζ ε ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσ λ θχ ηεπζεο θαη απηφ ζηε λ θαηεχζπλζε
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ηεο

αμηνπνίεζε ο

ηεο

ππάξρνπζα ο

«εγθι ηκαηηζκέλεο»

θχ ηεπζεο

θαη

ρξεζηκνπνίεζε ο ηεο σο βάζε γ ηαηνλ εκπι νπηηζκφ κε έληαμε λέαο.

5.5ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΦΕ ΑΝΑΠΛΑΗ
ΛΔΩΦΟΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΠΟΛΔΩ


ην δηαηηζέκελν ρψξν(κεηαμχ ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ) έγηλε λέα ράξαμε
ηνπ νδηθνχ άμνλα 4κ επί επζείαο θαη πξνζαξκν γήο ζηηοζηξνθέ ο γηα ηελ
θίλεζε νρεκάησλ θαη ν επηπι ένλ ρψξνο δφζεθ ε ζηε λ δηαπι άηπλζε ησλ
πξνο αλάπι αζ ε ρψξσλ γηα δηακνξθ ψζ εηο, θχ ηεπζ ε θαη θίλεζε πεδψλ.



Σν επίπεδν ηνπ νδνζηξψκ αηνο ζρεδηάζηε θε ζην ίδην πς φκεηξν κε ην
επίπεδν ησλ πεδνδξνκ ίσ λ, κε ξχζεηο γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ, ψζ ηε
λα απνθηήζεη εληαία νπηηθή εηθφλα.



Έγηλε ράξαμε δσλψλ απξφζθνπ ηεο φδεπζεο πεδψλ ,κε ι σξ ίδα ηπθι ψλ.
Εψλε θχ ηεπζεο πι άηνπο θαη αζηηθνχ εμνπι ηζκνχ κε έληαμε ησλ
ππαξρφλησλ ζηνηρείσ λ θχ ηεπζεο θαη εκπι νπηηζκφ απηψλ, νξγάλσζε ηνπ
πξαζίλνπ ζε κεγαι χηεξεο επηθάλεηεο(παξηέξηα) κε θαζηζηηθά, ηνπνζέηε ζε
θσ ηηζηηθ
ψλ ζσ κάησλ θαη αζηηθνχ εμνπι ηζκνχ (θάδνη απνξξηκκάησλ θι π),
αλά ηαθηέο απνζηάζεηο.



Γηαην ζχ λνι ν ηεο αλάπι αζεο επηιέρηεθε λα ρξεζ ηκνπνηεζεί έλα θπξίαξρν
πι ηθφ θαηρξψκ α(γθξη θπβφι ηζνο), ην νπνίν αθελφο κελ θαηαζθ επάδεηαηκε
ραξαθηεξηζηηθά ς πρξνχ πι ηθνχ ζε φι ε ηε κάδα ηνπ, αθεηέξνπ απνδίδεη
αηζζεη ηθά έλλνηα επηθάλεηα κε «έληνλε εζσ ηεξηθή κηθξνθ ι ίκαθα πι ηθνχ »
.Θα ηεξεζνχ λ ζπ γθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο.(Αξρηηεθηνληθή κει έηε γηα
ηελ αλάπι αζε ε ι επζέξσ λ ρψξσλ αζηηθνχ ηζηνχ Τκεη ηφο2009).

ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓ.ΛΑΤ ΡΑ-ΖΡΩΩ Ν ΠΟΛΤΣΔ ΥΝΔΗΟΤ


Οη 2 πι αηείεο ελνπνηήζεθαλ θαη αληηκεησπίζηε θαλ ζρεδηαζηηθά ζα λ
έλα εληαίν αηζζε ηηθφ θαηι εηηνπξγηθφ ζχ λνι ν.



ηελ πι αηεία Γεκαξρείνπ νξγαλψζεθ ε έλαο θεληξηθφο ππαίζξ ηνο
ρψξνο πξνβνι ήο ηνπ θηηξίνπ θαη εθδει ψζ εσλ, πνπ ηνλίδεη ηνλ άμνλα
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εηζφδνπ ζην θηίξην. Ζ είζνδνο ζηε λ θεληξηθή πι αηεία νξίζ ηεθε κε ηελ
ηνπνζέηεζε

ηξηψλ θνηλίθσλ

σο

ζηνηρείσ λ

πξνβνι ήο

θαη

κλεκεηθφηεηαο.


Σν χθνο θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο πι αηείαο θαζφξηζα λ ην πδάηηλν
ζηνηρείν πνπ δηαηξέρεη ηε κία πι επξά απηήο θαζψο θαη κεγάι εο
πεξηνρέο πξαζίλνπ κε πς ει ή θχ ηεπζε θαη αεηζαι ή δέληξα πνπ ηελ
νξηνζεηνχλ θαη απφ ηηο2 πι επξέο.



Ο θεληξηθφο ρψξνο γηα ι φγνπο πξνβνι ήο, ζθ ίαζεο θαη δξνζηζκ νχ
,νξγαλψζεθ ε κε ζηνηρεία κνληέξλαο αηζζεηηθήο θαη ηερλνι νγίαο, φπσο
κεηαι ι ηθά ζηέγαζηξα κε αλνμείδσην

πι έγκα

θαη ελαι ι άθηεο

δξνζηζκ νχ εδάθνπο-αέξα.


ηελ πι αηεία Αγίαο Λαχξαο θπξηαξρεί ην πξάζηλν, σο πλεχκνλαο ηεο
πφι εο θαη απαξαίηεην ζηνηρείν πνηφηεηαο δσήο ησλ ζεκεξηλψλ
αλζξψπσλ, ζε ζπ λδπαζκ φ κε ην πδάηηλν ζηνηρείν πνπ ελνπνηεί ηηοδχν
πι αηείεο.



Ζ

πξφζεζ ε

γηα βηνθι ηκαηηθφ ζρεδηαζκ φ ,πι νπνηήζεθε κε ηε

δεκηνπξγία ηνπ θσ ηνβνι ηαηθνχ δξφκνπ ζηνηρείν εμνηθνλφκεζε ο
ελέξγεηαο θαη πξνβν ι ήο.


Γηα ην ζχ λνι ν ηεο αλάπι αζεο επηιέρηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα
θπξίαξρν πι ηθφ θαη ρξψκα(κάξκαξν γθξη ρηππεηφ) ζε ζπ λδπαζκ φ κε
ζηνηρεία θηππεηνχ beton, κε ζηφρν ηελ εληαία αληηι επηηθή εηθφλα.

ΠΛΑΣΔΗΑ Τ ΜΖΣΣΟ Τ


Ο πεξηκεηξηθφο δξφκνο ηεο πι αηείαο ραξάρηεθε εθ λένπ κε πι άηνο
5 κ θαη ν επηπι ένλ ρψξνο δφζεθε ζηε λ πι αηεία.



Σν επίπεδν ην νδνζηξψκ αηνο ζρεδηάζηε θε ζην ίδην πς φκεηξν κε ην
επίπεδν ησλ γχξσ απφ ηελ πι αηεία πεδνδξνκ ίσ λ θαη ηεο πι αηείαο,
κε ξχ ζεηο γηα ηελ απνξξνή ησλ φκβξησλ, ψζ ηε φι νο ν ρψξνο απφ
ηηοξπκνηνκηθέο γξακκέο λα απνηει έζεη έλα εληαίν ζχ λνι ν.



Γηα ην ζχ λνι ν ηεο αλάπι αζεο(π ι αηεία πεδνδξφκηα) επηιέρηεθε λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ

ζπ λαθή
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πι ηθά

(κάξκαξν

θηππεηφ-

θπβφι ηζνο),ηδίνπ ρξψκαηνο(γθξη),ζε ζπ λδπαζκφ κε

ζηνηρεία

θηππεηνχ beton κε ζηφρν ηελ εληαία θαηαληηιεπηηθή εηθφλα.


Γηα ην ζρεδηαζκ φ ηεο πι αηείαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ βηνθιηκαηηθά
ζηνηρεία πνπ ζπ κβάι ι νπλ ζηε λ δεκηνπξγία ζ πλζε θψλ ζεξκ ηθήο
άλεζε ο, φπσο ην πδάηηλν ζηνηρείν, κεηαι ι ηθά ζ ηέγαζηξα ζθ ίαζ ε ο
κε αλνμείδσην πι έγκα, πς ει ή θχ ηεπζε.



Γηα ην ζρεδηαζκ φ ησλ πεδνδξνκ ίσ λ γχξσ απφ ηελ πι αηεία
ρξεζηκνπνηήζεθαλ

μχι ηλεο πέξγθνι εο

εληαίνπ

χθνπο

θαη

αηζζεηηθήο γηα λα εμππεξεηήζνπ λ ηελ αλας πρή θαη λα νξίζ νπλ
ζα θψ ο ην ρψξν ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ ησλ θαηαζηε κάησλ θαη
δεκηνπξγίαο θαι χηεξσλ ζπ λζε θψλ δηαβίσ ζεο εληζρχεηαη κε ηελ
αχμεζε η εο πς ει ήο θχ ηεπζεο θα η ησλ αλαξξηρψκελσλ θπ ηψλ.
ΟΓΟ ΚΑΗΑΡΔΗΑ-ΠΛΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟ ΠΟΤ ΛΟΤ
Ζ αλάπι αζ ε ηεο νδνχ Καηζαξείαο-Ακθ ηθξάηνπο-Αξγπξνππφι εσο κέρξη ηελ
πι αηεία Γεκνπνχι νπ, νδήγεζε ζηνλ ε παλαζρεδηαζκ φ κε ηελ εμήοι νγηθή.


Εψλε απξφζ θνπηεο φδεπζεο πεδψλ κε ι σξ ίδα ηπθι ψλ, πι άηνπο 1,80κ
ζε επαθή κε ηε ξπκνηνκηθή γξακκή εθαηέξσζ ελ ηνπ άμνλα ηνπ
δξφκνπ.



Εψλε θχ ηεπζεο, πι άηνπο 1,50κ θαη αζηηθνχ εμνπι ηζκνχ (θαζηζηηθά,
θσ ηηζηηθ
ά ζψ καηα, θαι αζάθηα απνξξηκκάησλ) κε πεξηνρέο πξαζίλνπ
φπνπ εληάζζνλη αη ηα ήδε ππάξρνληα δέληξα θαη επαπμάλνληαη,
δηακνξθ ψλνληαο ηε λέα αηζζεηηθή ηνπ λένπ αζηηθνχ ηνπίνπ.



ηνλ θεληξηθφ άμνλα δηαηεξείηαη κηα δψλε πι άηνπο 3,5κ γηα ηελ
θπθι νθ νξία ησλ νρεκάησλ θαη γηα ηελ είζνδν ηνπο ζηνπο ηδησηηθνχ
ο
ρψξνπο ζηάζκ επζεο.



Σν θπξίαξρν πι ηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν ίδηνο θπβφι ηζνο κε
ραξαθηεξηζηηθά ς πρξνχ πι ηθνχ , ζε ζ πλδπαζκ φ κε ζηνηρεία θηππεηνχ
καξκάξνπ θαη beton, κε ζηφρν ε αλάπι αζε λα απνηει έζεη έλα εληαίν
νπηηθφ ζχ λνι ν.
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Ζ πι αηεία Γεκνπνχ ι νπ απνηει εί ην φξην ηεο πεξηνρήο αλάπι αζεο θαη
ζρεδηάζηε θε κε ηε ι νγηθή «ελφο πλεχκνλα πξαζίλνπ », ζηε λ θι ίκαθα
ηεο, κε ζηνηρεία πς ει ήο θχ ηεπζεο θαη θαζηζηηθά, κε ζηφρν λα ηνλίζεη
ηελ αλάγθε γηαδεκηνπξγία ρψξσλ ζην α ζηηθφ πεξηβάι ι νλ.

ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΓΗΑ ΦΩΣΔΗΝΖ 
Ζ νδφο Δπαγγει ηζηξίαοραξάρηεθε κε πι άηνο 6,20κ θαη ν επηπι ένλ ρψξνο
α δηεχξπλζε .
δφζεθ ε ζηε λ πι αηεία κπξνζηά ζηε λ εθθι εζία, φπνπ απαηηείην κη
Οη ι εηηνπξγίεο πνπ εμππεξεηεί ρσξ νζεηήζε θαλ εθ λένπ, κε ζηφρν λα κε λ
θαηαθεξκαηίδνπλ ηνλ ππαίζξ ην ρψξν.
Ζ ππάξρνπζα παηδηθή ραξά απι ά κεηαθέξζε θε θαη ρσξ νζεηήζεθ ε πξνο ηελ νδφ
Κσλζηαληηλνππφι εσο έηζη ψζ ηε λα νξγαλσζεί θαι χηεξα ν ρψξνο ηεο πι αηείαο
ζην ζχ λνι φ ηνπ. Οξηνζεηήζεθ ε κηα πς ει ή πεξίθ ξαμε γηα ι φγνπο αζθ άι εηαο.
Πξνηείλνληαη λέα παηρλίδηα, πνηνηη
θψλ ζηνηρείσ λ, ζε δηάηαμε θαη πνηθηι ία θαη ελ
γέλεη δηακνξθ ψζ εηο θαη ηνπνζέηεζε αζηηθνχ εμνπι ηζκνχ , ζχ κθσ λα κε ην ΦΔΚ
931/Β/18-05-2009
Έηζη ν πεξίβνινο ηεο εθθι εζίαο θαη ν ππφι νηπνο ρψξνο ηεο πι αηείαο απνηεινχ λ
έλα εληαίν ι εηηνπξγηθφ θαη αηζζεηηθφ ζχ λνι ν.
Σν χθνο θαηηελ αηζζεηηθή ηεο πι αηείαο θαζφξηζ αλ ην πδάηηλν ζηνηρείν πνπ νξίδεη
ηελ πι επξά ηεο πι αηείαο απφ ηελ νδφ Δπαγγει ηζηξίαο, θαζψο θαη νη κεγάι εο
πεξηνρέο πξαζίλνπ κε πς ει ή θχ ηεπζε θαη αεηζαι ή δέληξα.
ηα πι αίζηα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκ νχ ζρεδηάζηε θε, ζηνλ άμνλα ηεο πι αηείαο
πνπ ζπ λδέεη ηελ νδφ Κσλζηαληηλνππφι εσο κε ηελ νδφ Δπαγγει ηζηξίαο, έλαο
θσ ηνβνι ηαηθφο δξφκνο σο ζηνηρείν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αηζζεη ηθήο
παξέκβαζεο ζ ηελ πφι ε.
Σα πι ηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη εληαίνπ χθ νπο, αηζζεηηθήο θαη ρξψκ αηνο,
φπσο κάξκαξν θηππεηφ ζηνλ πεξηβάιι νληα ρψξν ηεο εθθι εζίαο θαη ίδησλ
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πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ς πρξφ πι ηθφ θπβφι ηζνο ζηνλ ππφι νηπν ρψξν ηεο
πι αηείαο, ζε ζπ λδπαζκ φ κε ι σξ ίδεο θηππεηνχ κπεηφλ.
ΠΛΑΣΔΗΑ ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΚΤΠ ΡΟΤ


Ο πεξηκεηξηθφο δξφκνο ηεο πι αηείαο ραξάρηεθε εθ λένπ κε πι άηνο 4κ κε
πξνζαξκνγέο ζηηο ζηξνθέο γηα ηελ θπθι νθ νξί α ησλ ι εσθ νξείσ λ θαη ν
επηπι ένλ ρψξνο δφζεθε ζηε λ δηαπι άηπλζε ησλ πεδνδξνκ ίσ λ.



Σα πεδνδξφκηα νξγα λψζεθ αλ κε ηελ ι νγηθή ηεο δεκηνπξγίαο ι σξ ίδαο
πι άηνπο 2κ απξφζθν πηεο φδεπζεο πεδψλ, κνλαδηαίσ λ(παι αηψλ θαη λέσλ)
ζηνηρείσ λ θχ ηεπζεο θαη αζηηθνχ εμνπι ηζκνχ (θσηηζηηθά ζψ καηα, θαι άζηα
απνξξηκκάησλ θι π) ζε θαζνξηζκ έλν επαλαι ακβαλφκελν κνηίβν θαη
νξηνζεηεκέλσλ

ρψξσ λ ζηάζκ επζεο, εληαγκέλσλ ζην πι άηνο ησλ

πεδνδξνκ ίσ λ.


Ζ πι αηεία Δι επζέξαο Κχπξνπ ζρεδηάζηε θε κε ηελ ι νγηθή ελφο «πλεχκνλα
πξαζίλνπ » κε ζηνηρεία πς ει ήο θχ ηεπζεο, θαζηζηηθά θαη κεηαι ι ηθά
ζηέγαζηξα ζθ ίαζεο.

5.6 ΥΤΣΕΤΗ
Ζ θχ ηεπζε κε ηελ πνηθηινκνξθ ία ηεο, ηνπο ρξσκ αηηζκνχο θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο(αεηζαι ή, θπι ι νβφι α) δηακνξθ ψλεη θαηά θχξην ι φγν ην
αηζζεηηθφ θαη ι εηηνπξγηθφ απνηέι εζκ α ησλ παξεκβάζεσ λ ζηνπο ππαίζξ ηνπο
ρψξνπο. Έγηλε πξνζπ άζεηα λα δηαηεξεζεί( αθ νχ εμπγηαλζεί) ε ππάξρνπζα
αμηφινγε βι άζηε ζε, φπνπ απηή δελ ελνρι νχ ζε ι εηηνπξγηθά. Αο ζεκεησ ζεί ε
πι νχ ζηα παλίδα ηνπ δήκνπ πνπ ζπ λαληάκε ζηα 2 κεγάι α άι ζε( Άξε Αι εμάλδξνπ
θαη Πέηξνπ θαη Παχι νπ).
Γηα ηελ πξνηεηλφκελε θχ ηεπζε πξέπεη λα ι εθ ζεί κέξηκλα ζηε λ επηινγή ησλ
δέληξσλ, ψ ζηε λα θαι χπηνληαη νη εμ
ήο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο.


Να είλαη πξνζαξκνζ κέλα θαη αλζεθηηθά ζηηοθι ηκαηνι νγηθέο θαη εδαθηθέο
ζπ λζήθεο ηεο πεξηνρήο ψζ ηε λα ππφζρνληαη αζθ αι ή εγθαηάζηαζε θαη
ηθαλνπνηεηηθή εμέι ημε .
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Να έρνπλ ζρεηηθά ηαρεία αλάπηπμε θαη λα εμει ίζζ νληαη ζε δέληξα
επηζπκεηνχ κεγέζνπο.



Να ππάγνληαη ζε δηάθ νξεο θαηεγνξίεο ηφζν απφ άπνς εο κνξθ ήο ηνπ
θπηνχ

(δελδξψδε

θαη

ζακλψδε)

φζν

θαη

απφ

άπνς ε

θπι ι ψκαηνο(πι αηχθπι ι α θαη θσλνθ φξα, αεηζαι ή θαη θπι ι νβφι α) γηα
εμαζθ άι ηζε πνηθηι ίαο.


Να εμαζθ αι ίδεηαη ε θ πζηθή ηνπο αλαγέλλεζ ε ζην δηελεθέο είηε κε
ζπ φξνπο είηε κε ηελ αλαβι άζηε ζε.



Να είλαηαλζεθηηθά ζηηοππξθαγηέο(πνι χ ζεκαλ ηηθφ).

5.7 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΗ ΥΤΣΕΤΗ
Ο ζρεδηαζκ φο ησλ θπηεχζεσλ θαη ε επηι νγή ηνπ θπηηθνχ πι ηθνχ έρνπλ ζηφρν ηελ
έληαμε ηνπ έξγνπ ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγ ελέο πεξηβάιι νλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Τκεη ηνχ,

κε

ζα θείο

αλαθνξ έο

ζην

αζ ηηθφ

ηνπίν.

Ο ζρεδηαζκ φο ησλ θπηεχζεσ λ θαη ησλ δηακνξθ ψζ εσλ ηνπ πεξηβάιι νληνο ρψξνπ
αθνι νπζεί ηηοαξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο επίι πζεο κε ζηφρν ηελ αλαβάζκ ηζε θαη
ηελ αλάπι αζ ε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ηελ δεκηνπξγία δσλψλ πξαζίλνπ θαη ηελ
νξγαλσκ έλε

θπθι νθ νξία

ησλ

πεδψλ.

Ζ επίδξαζε ηνπ πξαζίλν π ζηνλ αζηηθφ ηζηφ,γηα λα κπνξέζεη λα παίμεη ζεκαλ ηηθφ
ξφι ν ζηε βησζηκφηεηα ηεο πφι εο, θαζνξί δεηαη απφ ηε ι εηηνπξγία ηνπ σο ζχ λνι ν
θαη φρη απφ θάζε δέληξν ή θπηφ μερσξ ηζηά. Ζ θ χηεπζε ζηε λ παξνχ ζα αλάπι αζε
αληηκεησπίδνληαη σοέλα δπλακηθφ θαη δσληαλφ ζχζηε κα.
Σα παξαπάλσ δείρλνπλ μεθάζαξα ηε βνχ ι εζε ηνπ δήκνπ λα αλαπηπρζνχλ ζηα
φξηαηνπ παξεκβάζεηο πνπ πξνσζ νχ λ ηελ αηεθνξία. Ζ ζπ γθεθξηκέλε αλάπι αζε ζα
δψζεη έλα λέν χθνο ζηε λ πεξηνρή θαηκπνξεί δπλεηηθά λα απνηει έζεη πξφηππν θαη
γηα αλάι νγνπ είδνπο παξεκβάζεηο ζε άι ι νπο δήκνπο. Ζ απφθαζε γηα εθαξκ νγή
βηνθιηκαηηθψλ αξρψλ ζρεδηαζκ νχ είλαη πξσηνπνξηαθή γηα ην δήκν θαη ζα δψζεη
κηα λέα εηθφλα ζηελ πεξηνρή. Ζ ελνπνίεζ ε ησλ πι αηεηψλ Γεκαξρείνπ θαη ηνπ
άι ζνπ ο Άξε Αι εμάλδξνπ θξίλεηαηζεκαλ ηηθή γηαηελ πεξηνρή αθνχ ζα ελνπνηήζεη
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κηα πι αηεία κε έλαλ πλεχκνλα πξαζίλνπ θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλαλ λέν πεξίπαην
γηαηνπο δεκφηεο θαη ζα ι εηηνπξγήζεη σο έλαο φκνξθ νο ρψξνο αλας πρήο.

υμπερϊςματα.
Ζ αεηθνξία ησλ αζ ηηθψλ πεξηνρψλ απαζρν ι νχ ζε θαη ζα απαζρν ι εί γηα πνι ι ά
ρξφληα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ ράξαμε ηεο ζηξαηε γηθήο
αλάπηπμεο ηνπο. Σν αζηηθφ πεξηβάι ι νλ πξέπεη λα είλαη βηψζηκν γηα ηνπο
θαηνίθνπο ηνπ. Γελ αξθεί λα πξνζθ έξεη δει αδή θάπνηεο ππεξεζί εο αι ι ά λα ηηο
πξνζθ έξεη κε βηψζηκν ηξφπν.
Δηδηθ
φηεξα ζήκεξα φπνπ ηα αζηηθά θέληξα εμαπι ψλνληαη πξνο ηελ χπαηζξν είλαη
ζεκαλ ηηθφ λα πεξηνξίδνληαη νη αξλεηηθέο ζπ λέπεηεοζην πεξηβάιι νλ κε γλψκνλα
ηεο αξρέο ηεο αεηθνξίαο ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Οη δξάζεηο ζε ηνπηθφ επίπεδν
κάι ηζηα θξίλνληαη πνι χ ζεκαλ ηηθέο αθνχ θαη γηα ηε ι ής ε απνθ άζεσ λ αι ι ά θαη
γηα ηελ ράξαμε ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα ι ακβάλνληαη ππφς ε θαη νη ηνπηθνί θνξ είο
θαη θάηνηθνη. Πάληα θπζηθά κε ζηφρν ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.
Καηά ηελ κει έηε ηνπ δήκνπ Τκεη ηνχ ζηε λ παξν χζα εξγαζία δηαπηζηψζε θε φηην
δήκνο θαηαβάι ι εη ζεκα ληηθέο πξνζπ άζεηεο ψζ ηε λα απνι ακβάλνπλ νη θάηνηθνη
ηνπ έλα βηψζηκν αζηηθφ ρψξν. Ζ χπαξμε πς ει ήο αλαι νγίαο πξαζίλ νπ αλά
θάηνηθν κε ηελ παξνπζία αι ζψ λ αι ι ά θαη ηελ ζπ ληήξεζε θαη πξνζηα ζί α απηψλ
ζπ λεηζθέξεη ζηε λ αλαβαζκ ηζκέλε πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. Πεξαηηέξσ
παξεκβάζεηο φπσο δελδξνθ πηεχζεηο, πξσηνβνπ ι ίεο γηα ηελ ελεκέξσζ ε αι ι ά θαη
θηλεηνπνηήζεηογηα ηνπηθά δεηήκαηα φπσο απηφ ηεο ΠΤ ΡΚΑΛ εληζρχνπλ ην ξφι ν
ηνπ ηνπηθνχ παξάγνληα ζηνλ ηειηθφ ζηφρν ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ρψξνπ βηψζ ηκνπ
γηαηνπο θαηνίθνπο.
Ζ ππνβνι ή ηνπ δήκνπ ελφο ΠΚΑ δείρλεηηελ πξφζεζε ηνπ λα πξνζθ έξεη θάπνηεο
θαηεπζχλζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δήκνπ θαη ηελ βει ηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο
ησλ θαηνίθσλ ηνπ.
Ζ απφθαζε ηνπ δήκνπ γηα ηελ εθπφλεζε κει έηεο γηα ηελ αλάπι αζ ε αξθεηψλ
πεξηνρψλ ηνπ δήκνπ δείρλεη ηελ πξφζεζ ε ηνπ λα πξνσζ ήζεη ηηο αξρέο ηεο
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αεηθνξίαο ζην δήκν .Ζ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο
δείρλεη πσο έρνπλ ι εθζ εί ππφς ε νη ζχ γρξνλεο ηάζεηο ζην δήηεκα ησλ αζηηθψλ
παξεκβάζεσ λ. Σν ζπ γθεθξηκέλν έξγν φηαλ νι νθι εξσζ εί ζα αι ι άμεη ηελ εηθφλα
ηνπ δήκνπ θαηά έλα πνζ νζηφ θαη ζα βει ηηψζεηηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ
πξνζθ έξνληαο ηνπο πην ι εηηνπξγηθνχ ο ρψξνπο γηα αλας πρή αι ι ά θαη
βει ηηψλνληαο ηελ θαηάζηαζε

φζνλ αθνξ ά ηνπηθά δεηήκαηα θπθι νθ νξίαο

απηνθηλήησλ. Δηδη
θά ζε απηφ ην ζέκ α απφ ηε ζηηγκή πνπ ν δήκνο αληηκεησπίδεη
ι φγσ ηεο γεηηλίαζεο ηνπ κε ηελ Αηηηθή νδφ θαη ην ζηαζκ φ κεηξφ Γάθλεο δήηεκα
δηακπεξνχ ο θπθι νθ νξίαο. Κάζε παξέκβαζε πνπ βει ηηψλεηηελ θαηάζηαζε είλαη
επηζπκεηή.
Φπζηθά επηπξφζζ εηεο παξεκβάζεηο ζα ήηαλ επηζπκεηέο. Πεξηζζφηεξε πίεζ ε γηαην
ζέκ α ηεο ΠΤ ΡΚΑΛ πνπ ηαι αλίδεη ρξφληα ηνπο θαηνίθνπο ζα ήηαλ εππξφζδ εθηε.
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