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14.

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΟ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Ειδικότερα, για το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, ένα ανάλογο πρόγραµµα
αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος, µέσω της δηµιουργίας ενός λειτουργικού
δικτύου χώρων πρασίνου δια µέσω του αστικού ιστού, µε την ενεργό συµµετοχή των
πολιτών, θα µπορούσε να διαρθρώνεται ως εξής:
1. Σε επίπεδο Β΄ βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νοµαρχία):
1α. Ανάθεση εκπόνησης Χωροταξικής Μελέτης οργάνωσης των χώρων
πρασίνου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, σε ενιαίο και λειτουργικό
δίκτυο.
1β. Σύσταση Συµβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών στην αρχή της διαδικασίας
του χωροταξικού σχεδιασµού, η οποία εκτός από εκπροσώπους των
αρµοδίων Φορέων Υλοποίησης (Νοµαρχία , ∆ήµοι), θα περιλαµβάνει
αντιπροσώπους Κυβερνητικών Φορέων, µη Κυβερνητικών Οργανώσεων και
διαφόρων Οµάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος, αποδέχεται δε την οµοφωνία ως
µοναδικό µέσο λήψης αποφάσεων.
Η Επιτροπή εξετάζει τις διάφορες απόψεις που εκφράζονται, αξιολογεί τις
προτάσεις των πολιτών και αφού µελετήσει τις εισηγήσεις αρµοδίων
τεχνικών οργάνων, καταλήγει σε αποφάσεις, που µεταφέρονται στους
µελετητές και µετά από επεξεργασία αποτυπώνονται µέσω του σχεδιασµού
στον Γενικό Χωροταξικό Χάρτη, υπό µορφή του βασικού δικτύου πράσινων
διαδροµών στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα.
1γ. Σύσταση Οµάδων Εργασίας, που στελεχώνονται από τεχνικούς,
επισκέπτονται επί τόπου τις προτεινόµενες διαδροµές, τις αξιολογούν βάσει
καθορισµένων κριτηρίων και συντάσσουν αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις µε
τελικές προτάσεις, τις οποίες εισηγούνται προς την Συµβουλευτική Επιτροπή.
1δ. Συντονισµός
ενεργειών
των
∆ήµων
του
πολεοδοµικού
Συγκροτήµατος, δοθέντος ότι το ζήτηµα των κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου είναι υπερτοπικής σηµασίας, υπό την έννοια ότι αφορά και
ενδιαφέρει τους κατοίκους του ευρύτερου πολεοδοµικού συγκροτήµατος και
όχι µόνο εκείνους των κατά τόπο αρµοδίων ∆ήµων.
Συγκεκριµένα, για να διασφαλιστεί η αρµονική συνεργασία των επί µέρους
∆ήµων, στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος, θα πρέπει από κοινού να
αναλάβουν τις παρακάτω δεσµεύσεις:
 Αναγνώριση της υπερτοπικής σηµασίας των κοινοχρήστων χώρων
πρασίνου, που βρίσκονται εντός των ορίων αρµοδιότητας των ∆ήµων
που συµµετέχουν.
 ∆ιατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των χώρων αυτών και συνέχιση
του καθεστώτος δωρεάν πρόσβασης του κοινού σε αυτούς.
 Λήψη µέριµνας για την υπερτοπική διασύνδεση των χώρων µε τα δίκτυα
µέσων µαζικής µεταφοράς, υπάρχοντα και υπό δηµιουργία, καθώς και για
την ευχερή πρόσβαση του κοινού σ’ αυτούς.
 ∆ιατύπωση προτάσεων για πιθανούς τρόπους αξιοποίησης των χώρων
που θα προκύψουν µετά την αποµάκρυνση στρατοπέδων, βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων κ.λ.π., προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας νέων
χώρων πρασίνου και όχι της οικοδοµικής εκµετάλλευσης.
 ∆ιεξοδική διερεύνηση δυνατοτήτων δηµιουργίας και άλλων νέων χώρων
πρασίνου, εκτός από τους παραπάνω, και εξεύρεσης πόρων για τον
σκοπό αυτό.
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1ε.

Προβολή και προώθηση του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου, µέσω της
Συµβουλευτικής Επιτροπής Πολιτών, µε ποικίλες δηµόσιες παρουσιάσεις και
ανάλογες δράσεις (π.χ. έντυπο ενηµερωτικό υλικό), στοχεύοντας στην
εξοικείωση των χρηστών µε την προτεινόµενη επέµβαση, ώστε να την
κατανοήσουν, να την αποδεχθούν και να συµβάλλουν ενεργά στην
υλοποίησή της (ο καθένας στην περιοχή του) και στην µετέπειτα ορθή χρήση
των χώρων που θα προκύψουν.

2. Σε επίπεδο Α΄ Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµοι):
2α. Εποπτεία και συµµετοχή σε όλες τις φάσεις του χωροταξικού
σχεδιασµού, µέσω ορισµού εκπροσώπων στην Οµάδα Επίβλεψης της
χωροταξικής µελέτης, στη Συµβουλευτική Επιτροπή Πολιτών και στις Οµάδες
Εργασίας.
2β. Ανάθεση και Επίβλεψη εκπόνησης µελετών οριστικών και εφαρµογής
για το τµήµα δικτύου πρασίνου, που εµπίπτει εντός των ∆ιοικητικών Ορίων
τους.
2γ. Εφαρµογή µεθόδων για την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των
χρηστών, ώστε να συµµετάσχουν ενεργά στις διαδικασίες υλοποίησης του
προγράµµατος.
Τέτοιες µέθοδοι µπορεί να είναι:
2γ.1. ∆ιοργάνωση παιχνιδιών και διαγωνισµών µε θέµα το αστικό
πράσινο, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται:
 Προσέλκυση και συµµετοχή εκείνων των πολιτών που
διαφορετικά θα έµεναν αµέτοχοι.
 Ανάπτυξη δηµοσιότητας για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των
δικτύων πρασίνου.
 Ενθάρρυνση ανάπτυξης νέων ιδεών (κυρίως µέσω των
διαγωνισµών).
 Εµπλοκή των χρηστών στις διαδικασίες σχεδιασµού και
κατασκευής έργων.
 ∆υνατότητα ανίχνευσης των προτεραιοτήτων των πολιτών
(κυρίως µέσω παιχνιδιών ιεράρχησης).
 Προβολή θεµάτων αστικού σχεδιασµού και δηµοσιοποίηση
κατασκευής έργων.
 Αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ ∆ήµου και του
ενδιαφεροµένου κοινού.
Γενικά τα παιχνίδια και οι διαγωνισµοί αποτελούν ευέλικτη µέθοδο,
αναφορικά µε τον τόπο, τον χρόνο, τους ανθρώπινους πόρους και το
κόστος υλοποίησής τους, είναι δε ιδιαιτέρως αποτελεσµατικά για την
ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος του κοινού, όταν µάλιστα
χρησιµοποιούνται στην αρχή της διαδικασίας του σχεδιασµού.
2γ.2. ∆ιοργάνωση προσεκτικά σχεδιασµένων εκδηλώσεων, στις
οποίες θα συµµετέχουν συλλογικά όλες οι ενδιαφερόµενες οµάδες
πολιτών, µε στόχο την δηµιουργία κοινών οραµάτων για το µέλλον
του αµέσου αστικού περιβάλλοντός τους και τον προσδιορισµό µακρο
και βραχυπρόθεσµων στρατηγικών για την πραγµατοποίησή τους, στα
πλαίσια του ευρύτερου προγράµµατος αναβάθµισης του αστικού
πρασίνου.
Τέτοιες εκδηλώσεις, στις οποίες το κοινό συµµετέχει ελεύθερα,
χαρακτηρίζονται από δυναµισµό και ρεαλισµό, προωθούν την
ανανεωµένη σκέψη, δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης δηµιουργικών
µεθόδων εργασίας και ρεαλιστικής προσέγγισης των προβληµάτων,
ενώ παράλληλα, µέσω των ανοιχτών συζητήσεων και του
εποικοδοµητικού διαλόγου, εξασφαλίζουν αυξηµένη πληροφόρηση
του κοινού, ώστε να αποκτήσει συνείδηση των αναπτυξιακών
ζητηµάτων, που αφορούν την περιοχή του.
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2δ. Αναζήτηση και εξασφάλιση πρόσθετης χρηµατοδότησης για την
ανάπτυξη των παράλληλων δράσεων σχετικών µε το πρόγραµµα. Πηγές
αυτής της χρηµατοδότησης εκτός από κρατικά κονδύλια και κοινοτικά
προγράµµατα µπορεί να είναι και τοπικοί ιδιωτικοί φορείς, µε την
προϋπόθεση, βεβαίως, της άρτιας προετοιµασίας των προτάσεων από
πλευράς ∆ήµων, ώστε να πεισθούν οι χρηµατοδότες.
2ε.

Επίβλεψη και κατασκευή των έργων, που εµπίπτουν στα διοικητικά τους
όρια και στενή συνεργασία µε τους όµορους ∆ήµους, για επεµβάσεις και
έργα διαδηµοτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η µορφολογική και λειτουργική
οµοιογένεια του δικτύου, όπως αυτή προβλέπεται από τον συνολικό
σχεδιασµό.

2στ. Ευθύνη συντήρησης του δικτύου πρασίνου εντός των ορίων τους και
διασφάλισης της λειτουργικής ποιότητας των χώρων πρασίνου, που το
συνιστούν, διατηρώντας, µέσω κατάλληλων δράσεων, αµείωτο το
ενδιαφέρον των χρηστών.
15.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ∆ΗΜΩΝ

Ένα πρόγραµµα δηµιουργίας ενιαίου δικτύου αστικού πρασίνου στο Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, όπως αυτό που αναλύθηκε παραπάνω, είναι
αναµφισβήτητα αµέσου προτεραιότητας και ανάγκης, αλλά αποτελεί µία,
µεσοπρόθεσµη αν όχι µακροπρόθεσµη, στρατηγική επέµβασης στον συγκεκριµένο
αστικό χώρο.
Παράλληλα, λοιπόν, µε την εκκίνηση των διαδικασιών για την υλοποίηση του
συγκεκριµένου γενικού προγράµµατος, οι ∆ήµοι του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος
µπορούν και οφείλουν να προχωρήσουν στην εφαρµογή µιας βραχυπρόθεσµης
στρατηγικής, εντός των ορίων του ο καθένας, η οποία θα περιλαµβάνει σύνολο
εφικτών παρεµβάσεων τοπικού χαρακτήρα σε σχέση µε το πράσινο, µε στόχο την
άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος υποβάθµισής του, αφενός στην µικρή κλίµακα
του δηµόσιου χώρου και αφετέρου στον ιδιωτικό χώρο των κτιρίων, µε την
αντιµετώπισή του ως µέρους και αναπόσπαστου στοιχείου του αστικού τοπίου.
Τέτοιες παρεµβάσεις, στην κλίµακα ενός οικοπέδου, ενός οικοδοµικού τετραγώνου ή
µιας γειτονιάς, µπορούν να συµβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής των κατοίκων, τόσο από βιολογική όσο και από αισθητική άποψη. Έχουν
σχετικά µικρό οικονοµικό κόστος για τους ∆ήµους ή τους ιδιώτες, αποσκοπούν στη
βελτίωση του δοµηµένου περιβάλλοντος, µέσω της επαναφοράς του πρασίνου µε
άµεσο ή έµµεσο τρόπο και στην δηµιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη εστιών
πρασίνου, σε όσες επιφάνειες δοµηµένου και αδόµητου χώρου είναι εφικτό.
Μερικές προτάσεις παρεµβάσεων που µπορούν να επαναφέρουν τη φύση στην πόλη
µπορούν να είναι:
1. Λειτουργική αναβάθµιση των δηµοσίων χώρων πρασίνου µε:
 Σταδιακή ανανέωση του υπάρχοντος φυτικού δυναµικού, µε επιλογές
προσαρµοσµένες στο τοπικό κλίµα (ενδηµικά φυτά).
 Σταδιακή αντικατάσταση των σκληρών υλικών διαµόρφωσης των χώρων (π.χ.
µπετόν), µε µαλακά υλικά φιλικά στο περιβάλλον (π.χ. συµπιεσµένο χώµα).
 Αποφόρτιση των υπαρχόντων χώρων πρασίνου από ασύµβατες χρήσεις, όπως
η στάθµευση και οι, εκτός κλίµακας, αθλητικές και κτιριακές εγκαταστάσεις.
 Αναδιοργάνωση του πρασίνου σε πλατείες και πεζοδρόµους για περιορισµό της
ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων και για την δηµιουργία ελκυστικών σηµείων
στάσης και ανάπαυσης του κοινού.
 Ανανέωση και πύκνωση των δενδροστοιχιών κατά µήκος του οδικού δικτύου.
 Αξιοποίηση των οδικών νησίδων µε κατάλληλα φύτευση.
 Ανάληψη της αρµοδιότητας φύτευσης των αύλειων χώρων των σχολικών
κτιρίων και αξιοποίηση, κατά περίπτωση, της δυνατότητας λειτουργικής
σύνδεσής τους µε παρακείµενους δηµόσιους χώρους πρασίνου, εκτός ωραρίου
των µαθηµάτων.
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Αξιοποίηση της δυνατότητας επέκτασης του πρασίνου σε δώµατα και πλάγιες
όψεις δηµοσίων κτιρίων.

2. ∆έσµη κινήτρων για επέκταση του πρασίνου στον διαθέσιµο ιδιωτικό
χώρο, δοµηµένο και µη.
 Μείωση ή και απαλοιφή δηµοτικών τελών, για τους δηµότες που
αποδεδειγµένα συντηρούν αξιόλογη φύτευση σε εξώστες, δώµατα, πρασιές και
τυφλές όψεις κτιρίων.
 Ενθάρρυνση ενοποίησης εσωτερικών ακαλύπτων σε οικοδοµικά τετράγωνα και
διάθεσής τους σε κοινή χρήση, µε την ανάληψη από πλευράς ∆ήµου του
κόστους διαµόρφωσης, φύτευσης και συντήρησής τους.
 Παροχή δωρεάν εποχιακών φυτών από τα δηµοτικά φυτώρια, µε την
προϋπόθεση ότι θα χρησιµοποιηθούν αποδεδειγµένα για φύτευση εξωστών,
δωµάτων και ιδιωτικών ακαλύπτων χώρων.
 Συµβουλευτική υποστήριξη των ενδιαφεροµένων πολιτών, σχετικά µε την
ανάπτυξη και συντήρηση φυτών, από ειδικούς , µέσω διοργάνωσης ειδικών
σεµιναρίων ανοικτών στο κοινό.
 ∆ιοργάνωση ετήσιων διαγωνισµών (π.χ. στα πλαίσια της ανθοέκθεσης) για το
καλύτερα φυτεµένο µπαλκόνι, πρασιά, ακάλυπτο κ. ά., µε την θέσπιση
αντιστοίχων χρηµατικών ή µη επάθλων.
3. Συµµετοχή του ∆ήµου σε κοινοτικά προγράµµατα για το αστικό πράσινο,
όπως π.χ. το πρόγραµµα GREENKEYS, στο οποίο συµµετέχουν ∆ήµοι ευρωπαϊκών
πόλεων και µεταξύ αυτών οι ∆ήµοι Βόλου, Ξάνθης και Χαλανδρίου. Το
συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει ως θέµα την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,
µέσω της ανάπτυξης των χώρων αστικού πρασίνου και προωθεί την διεθνή
συνεργασία για ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, ενώ παράλληλα
χρηµατοδοτεί πιλοτικές εφαρµογές στο αστικό πράσινο των συµµετεχόντων
∆ήµων.
Οι βραχυπρόθεσµες δράσεις των ∆ήµων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος, για το
πράσινο εντός των ορίων τους, που περιγράφονται παραπάνω και µπορούν να
εφαρµοστούν άµεσα, θα αναβαθµίσουν σηµαντικά τη λειτουργία του αστικού
πρασίνου στην πόλη, αποκαθιστώντας τον ρόλο του για βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος και θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού για την αποδοχή και
την προστασία του.
Έτσι, µπορεί να συντελεστεί ένα σηµαντικό βήµα, για την µετέπειτα επιτυχή
εφαρµογή του γενικότερου Προγράµµατος οργάνωσης του αστικού πρασίνου του
Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης σε ενιαίο δίκτυο, το οποίο και θα
οδηγήσει στην ουσιαστική αντιµετώπιση του προβλήµατος.

