ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Άρθρο 1ο
Εισαγωγή
Η Αθήνα έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την σχέση της με την φύση, το τοπίο και το
πράσινο γενικότερα. Η ιδιαίτερα πυκνή δόμηση των τελευταίων πενήντα ετών σε
συνάρτηση με την παντελή απουσία ορθολογικού σχεδιασμού έχει συντελέσει στη
διαμόρφωση ενός οικιστικού περιβάλλοντος εξαιρετικά φτωχού σε πράσινο και
ανοιχτούς δημόσιους χώρους, άνισα κατανεμημένους.

Το έλλειμμα και η

ανισοκατανομή του πρασίνου υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής και δημιουργεί
ανισότητες ενδεχόμενες επιπτώσεις υγείας ενώ, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες
όπως η ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή ανθρωπογενούς θερμότητας, συμβάλλει στην
επιδείνωση του μικροκλίματος.
Η ιδιαίτερα πυκνή δόμηση στο Λεκανοπέδιο των Αθηνών, παράλληλα με την
μεταβολή των χρήσεων γης που έχουν συντελεστεί τα τελευταία 50 χρόνια, τις
καταστροφικές πυρκαγιές μετά το 1970 στα περιαστικά δάση της Αττικής και την
ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή ανθρωπογενούς θερμότητας σε συνδυασμό με τη
μείωση του πράσινου και την αύξηση της αστικοποίησης και βιομηχανοποίησης έχουν
επιδεινώσει το φαινόμενο της θερμικής νησίδας στην πόλη και έχουν συμβάλει σε μια
δραματική αλλαγή του μικροκλίματος της Αθήνας.
Σαν συνέπεια, έχει αυξηθεί το ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος, έχει αυξηθεί ιδιαίτερα
σημαντικά η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, έχουν μεγαλώσει τα συνεχή
διαστήματα με υψηλή θερμοκρασία ενώ η συχνότητα των θερμών περιόδων έχει
μεγαλώσει σημαντικά. Στην Αθήνα ο αριθμός των διαδοχικών ωρών άνω των 30 C,
έχει αυξηθεί έως και κατά 40 % κατά την περίοδο 1990-2004. συγκριτικά με την
περίοδο 1977-1989. Οι καύσωνες εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Παράλληλα, η θερμοκρασία του αέρα στην πυκνά δομημένη αστική περιοχή της
Αθήνας είναι υψηλότερη από αυτή της περιβάλλουσας περιοχής. Το φαινόμενο αυτό
είναι γνωστό ως «αστική νησίδα» και προκαλείται από πολλούς παράγοντες, οι
σημαντικότεροι από τους οποίους είναι το κλίμα, η τοπογραφία και η φυσική διάταξη
- οροθέτηση της περιοχής. Οι βραχυπρόθεσμες κλιματικές συνθήκες παίζουν επίσης
έναν σημαντικό ρόλο
Πολυετείς μετρήσεις έχουν αναδείξει ότι κατά την διάρκεια του καλοκαιριού,
αναπτύσσονται μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ των αστικών και ημιαστικών
περιοχών. Μέσες διαφορές θερμοκρασίας ύψους έως και 7°C έχουν καταγραφεί κατά
την διάρκεια της ημέρας Αυτό οφείλεται κυρίως στο θερμικό ισοζύγιο της αστικής
περιοχής στην Αθήνα, όπου εισροές θερμότητας προστίθενται κυρίως από την
κίνηση, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την τοπική θερμοκρασία.
Οι υψηλές αστικές θερμοκρασίες επιδρούν σημαντικά στη ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας που απαιτείται για τον κλιματισμό των κτιρίων, ενώ αυξάνουν την εκπομπή
ρυπαντών, συμπεριλαμβανομένων των μονοξείδιου του άνθρακα, οξειδίων του
αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων. Παράλληλα, επιδεινώνονται οι συνθήκες
θερμικής άνεσης στην πόλη, αυξάνεται η θερμική δυσφορία ιδιαίτερα στον ευπαθή
πληθυσμό με άμεσο κίνδυνο για θανάτους πολιτών χαμηλού εισοδήματος που
κατοικούν σε μη προστατευμένα κτίρια (σε ποσοστό 93 %), ενώ αυξάνεται η
συγκέντρωση συγκεκριμένων αέριων ρύπων λόγω των κακών συνθηκών διασποράς
και λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης σωματιδίων.
Λεπτομερείς μελέτες έδειξαν ότι η υπερθέρμανση στο κέντρο της Αθήνας αυξάνει
δραματικά την απαραίτητη ενέργεια για τον κλιματισμό των κτιρίων στην Αθήνα.
Διαπιστώνεται, το φορτίο δροσισμού στο κέντρο της Αθήνας είναι σχεδόν διπλάσιο
από το αντίστοιχο στην περιοχή των προαστίων.
Εκτός από τα αυξημένα ενεργειακά φορτία για τον δροσισμό των κτιρίων, οι υψηλές
θερμοκρασίες του περιβάλλοντος αυξάνουν σημαντικά και το ηλεκτρικό φορτίο
αιχμής. Επίσης, οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος έχουν πολύ σοβαρή
επίδραση στην απόδοση των συμβατικών κλιματιστικών συσκευών Εξαιτίας του
προβλήματος αυτού υπολογίσθηκε ότι το πρόσθετο οικολογικό αποτύπωμα της
Αθήνας, λόγω της θερμικής νησίδας εκτιμάται ισο με 1.5 –2 φορές την έκταση της
πολιτικής περιοχή της πόλης.
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Οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν τους πολίτες πιο ευπαθείς και ιδιαίτερα τον
πληθυσμό χαμηλού εισοδήματος.

Όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι η μεγαλύτερη

συχνότητα θανάτων καταγράφεται στον πληθυσμό χαμηλού εισοδήματος

που

κατοικεί σε ακατάλληλα κτίρια χωρίς θερμική προστασία και αερισμό.
Ως κεντρικό συστατικό της ποιότητας ζωής του πολίτη, και ως βασική συνιστώσα της
αστικής δομής και λειτουργίας, το πράσινο αξιώνει συντονισμένη, μακροχρόνια και
συνολική φροντίδα και προγραμματισμό. Η Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας αποτελεί
την θεμελιώδη διακήρυξη που περιλαμβάνει αρχές, δεσμεύσεις και πολιτικές που
επιδιώκουν να προστατεύσουν και να αναδείξουν διαχρονικά το αστικό πράσινο ως
μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές δεσμεύσεις. Η προστασία του αστικού
πρασίνου αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του Δήμου Αθηναίων.
Μπορεί να βελτιωθεί το μικρόκλιμα μιας μεγάλης πόλης όπως η Αθήνα ? Η απάντηση
είναι θετική δεδομένης της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας. Έχει ήδη
πραγματοποιηθεί και πραγματοποιείται συνεχώς σε πολλές μεγάλες πόλεις του
κόσμου και μάλιστα από Έλληνες επιστήμονες. Οι σχετικές μεθοδολογίες είναι απλές.
Με την αύξηση του Αστικού Πράσινου , με χρήση ψυχρών Υλικών, με
βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας του αέρα καθώς και με μείωση της Ανθρωπογενούς
θερμότητας που εκλύεται από τα αυτοκίνητα και τα κλιματιστικά. Συνοπτικά, οι
τεχνικές που βοηθούν να βελτιωθεί το αστικό μικροκλίμα είναι :
•

H Aυξηση του Αστικού Πράσινου

•

Η χρήση ψυχρών Υλικών

•

Η μείωση της Ανθρωπογενούς θερμότητας

•

Την χρήση ψυχρών πηγών για την απόρριψη της πλεονάζουσας θερμότητας.

•

Κατάλληλη διάταξη και χρήση των ελεύθερων χώρων με χρήση σκίασης,
αερισμού, κλπ

Τέτοιες δράσεις απαιτούν μια συνολική στρατηγική βελτίωσης του μικροκλίματος
στην πόλη που όμως προϋποθέτει ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο όπου κάθε
μέτρο έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί. Εμπειρικές και αποσπασματικές παρεμβάσεις
τοπικού χαρακτήρα, χωρίς ολοκληρωμένη διάσταση, ελάχιστα συνεισφέρουν έστω
και αν φαινομενικά είναι προς την ορθή κατεύθυνση.
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Άρθρο 2ο
Βασικές Αρχές και Στόχοι
Βασικές αρχές και στόχοι της Χάρτας Πρασίνου της Αθήνας είναι οι ακόλουθοι:
•

Η ολοκληρωμένη και συντονισμένη προστασία και ανάδειξη του πρασίνου ως
βασικού συστατικού της πόλης

•

Η προστασία και ανάδειξη του πρασίνου ως αυτούσιας αξίας (σεβασμός των
έμβιων όντων)

•

Η προστασία του υφιστάμενου πρασίνου και η δέσμευση για την αύξησή του

•

Η διασφάλιση των ευεργεσιών του πρασίνου για κάθε πολίτη

•

Η προστασία των υδατικών πόρων και του υδρογραφικού δικτύου

•

Η προστασία και επαύξηση της βιοποικιλότητας

•

Η ουσιαστική βελτίωση του μικροκλίματος μέσω της χρήσης πρασίνου

•

Η πρόνοια για την πανίδα

•

Η διασφάλιση της ευεργετικής επίδρασης του πρασίνου στην υγεία του κάθε
πολίτη

•

Η συμβολή του πρασίνου στην ανάδειξη της πολιτιστικής ,αισθητικής και
ιστορικής αξίας της πόλης

•

Η ακώλυτη πρόσβαση στο πράσινο για κάθε πολίτη

•

Η διασφάλιση ολοκληρωμένου και εκτεταμένου πράσινου δικτύου κίνησης για
πεζούς και ποδηλάτες

•

Η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με άξονα το
πράσινο

•

Η εξασφάλιση ισοκατανομής του πρασίνου στην πόλη και της πρόσβασης σε αυτό
για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες

•

Η διασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση

•

Ο σεβασμός των διεθνών συνθηκών και αρχών
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•

Η διασφάλιση των διοικητικών δομών, των οικονομικών πόρων, και του
στρατηγικού σχεδιασμού που απαιτούνται για την επίτευξη των Αρχών και
Στόχων της Χάρτας

Άρθρο 3ο

Για τους σκοπούς της Χάρτας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Πράσινο
η βλάστηση, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεμονωμένων ατόμων, όλων των
ομαδοποιήσεων, και όλων των χώρων που έχουν την βλάστηση ως το κύριό τους
συνθετικό στοιχείο

Φύση-οικοσύστημα
το σύνολο των (μη αυστηρώς ανθρωπογενών) βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων και
συστατικών μιας περιοχής (φυτών, ζώων, υδάτων, πετρωμάτων κλπ), και οι μεταξύ
τους σχέσεις αλληλεπίδρασης

Τοπίο
η χωρική διάσταση του περιβάλλοντος και του πολιτισμού, και η αντιληπτική
διάσταση των χωρικών συνόλων που αυτά δημιουργούν

Οικολογία
η επιστήμη που μελετά το φυσικό περιβάλλον και τις αμοιβαίες σχέσεις του με τους
ζωντανούς οργανισμούς δίνοντας έμφαση στη δυναμική ισορροπία που πρέπει να
έχουν οι σχέσεις αυτές
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Άρθρο 4ο
Η Χάρτα Πρασίνου και το Διεθνές - Ευρωπαϊκό Περιβάλλον
Η Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας λαμβάνει υπόψη της τις αρχές και τις προτάσεις που
διατυπώνονται από Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, Συνθήκες και Όργανα για
την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τα αστικά
κέντρα. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σημειωθούν η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για το Τοπίο, η
διακήρυξη εθελοντικής δέσμευσης για την εξοικονόμηση του νερού του ΕΜΠ και του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη’ 2007-2013, το 6ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (2001-2010) και η Οδηγία 2004/35/ΕΚ «σχετικά με την περιβαλλοντική
ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η «Σύμβαση του Άαρχους» σχετικά με την πρόσβαση των
πολιτών στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και η «Ατζέντα 21» του ΟΗΕ.

Άρθρο 5ο
Πεδίο προστασίας
1. Η Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας επιδιώκει να προστατεύσει και να αναδείξει το
πράσινο που αναπτύσσεται είτε αυτοφυώς ,είτε έχει προκύψει από φυτοτεχνικές
παρεμβάσεις

σε δημόσιους χώρους (λόφους, άλση, πάρκα, δασύλλια, νησίδες,

δενδροστοιχίες, παιδικές χαρές, πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια και κλίμακες) και
σε ιδιωτικούς χώρους (κήπους, ακάλυπτους, δώματα, όψεις και μεσοτοιχίες κτιρίων)
της πόλης.
2. Με την προστασία κάθε φυτικού οργανισμού στο Δήμο Αθηναίων βελτιώνεται η
ισορροπία της φύσης και το αστικό μικροκλίμα, αναβαθμίζονται οι βιότοποι της
πανίδας και το αστικό τοπίο, μειώνεται η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση
στην Αθήνα.

Άρθρο 6ο
Το πράσινο φίλτρο για το Δήμο Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εκπληρώνει το πράσινο τον
πολλαπλό ευεργετικό του ρόλο στην πόλη, να παράγει οξυγόνο, να φιλτράρει το
αέρα και να διακρατεί τα μικροσωματίδια , να συμβάλλει στη μείωση της
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ηχορύπανσης, να αποτελεί τον απαραίτητο σύμμαχο για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής, τον αναγκαίο φυσικό χώρο για την αναψυχή και την άσκηση των
δημοτών της.

Άρθρο 7ο
Πράσινο και προστασία των υδατικών πόρων
1. Το νερό είναι πολύτιμος φυσικός πόρος απαραίτητος για τη ζωή. Ο Δήμος
Αθηναίων λαμβάνει κάθε κατάλληλο μέτρο αποτροπής οποιασδήποτε απώλειας
νερού.
2. Ο Δήμος Αθηναίων για την εξοικονόμηση, τη βελτίωση της ποιότητας των
υδατικών πόρων, την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και την αναβάθμιση των
υδάτινων οικοσυστημάτων, οφείλει να:
α) αναπτύσσει σχέδιο για τη διαχείριση του νερού της πόλης,
β)

σχεδιάζει

και

εγκαθιστά

προγράμματα

συλλογής,

επεξεργασίας

και

επαναχρησιμοποίησης του νερού,
γ) μεριμνά για την φύτευση κατάλληλης βλάστησης με μειωμένες ανάγκες άρδευσης
δ) ενθαρρύνει μέτρα αποδοτικότητας νερού και διερευνά την εγκατάσταση
δεξαμενών ομβρίων σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης που θα προκύψουν από
μελέτη,
ε) φροντίζει για την καθαριότητα των υδάτινων οδών γύρω από την πόλη και τον
έλεγχο των κανόνων υγιεινής, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη ποιότητα του νερού,
στ) λαμβάνει μέτρα για την προστασία του φυσικού υδρογραφικού δικτύου, και κατά
το δυνατόν την ανάταξή του
ζ) υλοποιεί έργα προστασίας και αναβάθμισης των υδάτινων οικοσυστημάτων.
η) λαμβάνει μέριμνα για τη μείωση των πλημμυρικών νερών απορροής

Άρθρο 8ο
Πράσινο και Αττικό Τοπίο
Ο Δήμος Αθηναίων λαμβάνει την πρωτοβουλία και τα προσήκοντα μέτρα για την
επανασύνδεση του αστικού τοπίου και πρασίνου με το ιστορικό, πολιτιστικό
φυσικό Αττικό Τοπίο.

7

και

Άρθρο 9ο
Πράσινο και βιοποικιλότητα
Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να δημιουργεί χώρους πρασίνου για να προστατεύσει και
να ενισχύσει τα φυσικά οικοσυστήματα. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη
διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας στην πόλη. Μεριμνά για την ενίσχυση και
αποτελεσματική προστασία του πρασίνου, την επιλογή ενδημικών ειδών βλαστήσεως
ή και των καλλίτερα

προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, τη διαφύλαξη

μεγάλων επιφανειών πρασίνου που συνδέονται μεταξύ τους με λωρίδες πρασίνου και
επιτρέπουν την απρόσκοπτη μετάβαση των ειδών πανίδος από τον ένα χώρο στον
άλλο, την επιλογή των κατάλληλων φυτών για κάθε επιφάνεια, καθώς και την
εφαρμογή των αρχών της οικολογικής διαχείρισης χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων
και χημικών λιπασμάτων.

Άρθρο 10ο
Πράσινο και πρόνοια για τα ζώα
Ο Δήμος Αθηναίων λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης για τα ζώα. Τα ειδικότερα θέματα της τήρησης των κανόνων υγιεινής,
ασφάλειας, οι σχετικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους κατέχοντες ζώα
συντροφιάς περιλαμβάνονται σε Κανονισμό που θα ψηφιστεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.

Άρθρο 11ο
Πράσινο και Υγεία
Ο Δήμος Αθηναίων υλοποιεί ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση
προβλημάτων σωματικής και ψυχικής υγείας, που περιλαμβάνει τη δημιουργία και
διαμόρφωση επαρκών προσβάσιμων χώρων πρασίνου για κάθε κάτοικο, ώστε να έχει
τη δυνατότητα ακώλυτης παραμονής, άσκησης, αναψυχής και εξοικείωσης με τη
φύση και πάντοτε στα πλαίσια της ασφαλούς χρήσης από τους πολίτες .
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Άρθρο 12ο
Πράσινο και Μικροκλίμα
Το πράσινο συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τη βελτίωση του μικροκλίματος,
εφόσον συνδυαστεί με άλλες δράσεις, όπως η χρήση ψυχρών υλικών, η μείωση της
ανθρωπογενούς θερμότητας, η κατάλληλη διάταξη και χρήση των ελεύθερων χώρων
με χρήση σκίασης και αερισμού. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Αθηναίων ενθαρρύνει τη
μελέτη και αξιολόγηση κάθε μέτρου για τη διαμόρφωση μιας συνολικής στρατηγικής,
η οποία βασίζεται σε ολοκληρωμένο επιστημονικό σχέδιο.

Άρθρο 13ο
Ακώλυτη πρόσβαση στο πράσινο
Ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύεται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την ανεμπόδιστη
πρόσβαση του καθένα στους χώρους πρασίνου και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές
ανάγκες και των άλλων ευπαθών ομάδων (παιδιά, τρίτη ηλικία).

Άρθρο 14ο
Πράσινο και μεταφορές
Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να εγγυάται σύγχρονο συγκοινωνιακό σχεδιασμό με τη
διαμόρφωση λειτουργικού δικτύου πρασίνου που θα εκτείνεται σε όλο το
λεκανοπέδιο, θα ενώνει το κέντρο της πόλης της Αθήνας με τα προάστιά της και θα
επιτρέπει στους πεζούς και στους ποδηλάτες την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνησή
τους.

Άρθρο 15ο
Πράσινο και οικονομία
Ο Δήμος Αθηναίων συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης με δράσεις
για την προστασία και τη διαχείριση του αστικού πρασίνου.
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Άρθρο 16ο
Πράσινο και κοινωνική δικαιοσύνη
Ο Δήμος εγγυάται την ίση ποιοτική και ποσοτική κατανομή του πρασίνου για κάθε
δημότη. Δεσμεύεται για την επαρκή και ακώλυτη πρόσβαση κάθε κατοίκου στο
πράσινο.

Άρθρο 17ο
Προστασία και διατήρηση υφιστάμενου πρασίνου
1. Ο Δήμος Αθηναίων προστατεύει και φροντίζει το υφιστάμενο δημόσιο πράσινο.
Μεριμνά για τη διατήρηση σε καλή κατάσταση όλων των φυτικών ειδών και κάθε
χώρου πρασίνου, ανεξάρτητα από το μέγεθός του.
2. Κάθε φυτοτεχνική εργασία και εργασία συντήρησης του πρασίνου θα υλοποιείται
με την ελάχιστη δυνατή επέμβαση στη φυσική βλάστηση και στην αστική φύση.
3. Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει: α) να σχεδιάζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε ήδη
υπάρχοντες χώρους πρασίνου και χώρους ανάπλασης, β) να οργανώνει εκδηλώσεις
για το πράσινο και να αναπτύσσει δραστηριότητες που στοχεύουν στην αύξηση του
αριθμού και στην προστασία των ειδών της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, γ) να
συνεργάζεται με δημόσιους φορείς που διαχειρίζονται χώρους πρασίνου εντός των
ορίων του Δήμου, δ) να συνεργάζεται με τοπικούς Συλλόγους

Προστασίας του

Περιβάλλοντος και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις προκειμένου να υλοποιήσει τους
στόχους της Χάρτας δ) να ενεργοποιεί τη Δημοτική Αστυνομία για τη διαφύλαξη των
χώρων πρασίνου.

Άρθρο 18ο
Αύξηση του πρασίνου στην πόλη
1. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε προτεραιότητα τη δημιουργία νέων χώρων δημοσίου
πρασίνου. Δεσμεύεται να λαμβάνει μέτρα για την εξεύρεση νέων χώρων για πράσινο,
για την προώθηση της απαλλοτρίωσης επιφανειών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια,
για την αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων αύξησης του πρασίνου, για τη φύτευση
δωμάτων και αυλών σχολείων, για την ενοποίηση ακαλύπτων χώρων, για την
τοποθέτηση πρασίνου σε κατακόρυφες επιφάνειες, καθώς και να αξιοποιήσει κάθε
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δυνατότητα που προβλέπει η υφιστάμενη νομοθεσία για να επιτευχθεί απρόσκοπτα η
διεκδίκηση δημοτικών ελεύθερων χώρων από καταπατητές.
2. Ο Δήμος Αθηναίων στοχεύει στην αύξηση της ποσότητας του πρασίνου στην πόλη,
έτσι ώστε να αναλογούν 7,25 μ2 πρασίνου ανά κάτοικο.
3. Ο Δήμος Αθηναίων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αύξηση των δέντρων, με
συστηματικές φυτεύσεις από τον Κατάλογο Προτεινόμενων Ειδών της αρμόδιας
Διεύθυνσης σε προεκτάσεις πεζοδρομίων και δρόμους χωρίς δέντρα και πράσινο.
4. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει

στόχο τη φύτευση ενός δένδρου για κάθε 200 μ2

οικοπέδου που θα οικοδομούνται καθώς και για κάθε 25 μ2 προκηπίου.
5. Ο Δήμος Αθηναίων εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης και
προστασίας για το δημοτικό πράσινο, όπως η εξασφάλιση εδαφικού υποστρώματος
κατάλληλου μεγέθους, σύστασης, αποστράγγισης για την υγιή ανάπτυξη των φυτών,
η διασφάλιση του πρασίνου από βανδαλισμό και κακοποίηση με την χρήση
κατάλληλης προστασίας (σχάρες, κιγκλιδώματα, περιφράξεις κλπ).
6. Ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει τα πράσινα δώματα και ταράτσες, τα πράσινα
μπαλκόνια, τις πράσινες όψεις και τις πράσινες μεσοτοιχίες ,την δημιουργία
ιδιωτικών υπόγειων χώρων στάθμευσης με ελεύθερη επιφάνεια εγκατάστασης
πρασίνου ,με τις ακόλουθες δράσεις:
α. με ειδικές εκστρατείες ενημέρωσης
.με οικονομικά –φοροαπαλλαγές κλπ-κίνητρα για τους πολίτες
β. με την φροντίδα για την ανάπτυξη και διασπορά της σχετικής τεχνογνωσίας
γ. με την διοργάνωση «πράσινης έκθεσης» που θα λαμβάνει χώρα το μήνα Μάιο κάθε
έτους
δ. με τη διοργάνωση ετήσιων διαγωνισμών για τα καλύτερα πράσινα δώματα και
ταράτσες, πράσινα μπαλκόνια, πράσινες όψεις, και πράσινες μεσοτοιχίες με απονομή
των ανάλογων βραβείων

Άρθρο 19ο
Πρόσβαση στην πληροφόρηση και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
1. Ο Δήμος Αθηναίων δεσμεύεται να παρέχει τα εχέγγυα για την ενεργή συμμετοχή
του πολίτη σε κάθε περιβαλλοντική δράση (εκπαίδευση, εκδηλώσεις, εκθέσεις,
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ημερίδες,

βραβεία), την προώθηση οικολογικών πολιτικών,

την

καλλιέργεια

οικολογικής συνείδησης, την ευαισθητοποίηση σε κάθε καταστροφή και τη στήριξη
του καθένα που φροντίζει το πράσινο στη γειτονιά και στην ιδιοκτησία του.
2. Ο Δήμος Αθηναίων οφείλει να συμβάλλει ουσιαστικά στην αειφόρο ανάπτυξη της
πόλης του και ειδικότερα στη δημιουργία μιας πράσινης πόλης, έτσι ώστε να
μετουσιώσει κάθε κάτοικο της πόλης σ’ έναν ενεργό, «πράσινο» δημότη με: α) την
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία που
στοχεύουν

στην ανάδειξη των ιδεών των μαθητών για μια πιο πράσινη πόλη και

στην ενεργή συμμετοχή τους σε δεντροφυτεύεις, β) την προώθηση του
εθελοντισμού (ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση των δημοτών και αξιοποίηση της
εθελοντικής προσφοράς μέσω των εθελοντών περιβάλλοντος, συνεργασία με τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου), γ) την
ενεργοποίηση των πολιτών («Υιοθεσία» από οικογένειες και γειτονιές των τοπικών
χώρων πρασίνου, συμμετοχή των πολιτών στη χαρτογράφηση των προβλημάτων,
ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις φθορές), δ) την καθιέρωση Ετήσιας
Εβδομάδας Πρασίνου (συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής από προσωπικότητες,
διενέργεια σχολικού διαγωνισμού έκθεσης και ζωγραφικής και μουσικών εκδηλώσεων
σε χώρους πρασίνου, βράβευση του «Πράσινου Κτιρίου της Χρονιάς», επετειακή
έκδοση για έναν ελεύθερο χώρο κάθε χρόνο).
ε) την εκ περιτροπής πεζοδρόμηση για μικρές χρονικές περιόδους (π.χ για ένα μήνα)
και τοποθέτηση κινητού πρασίνου στις με λιγότερο πράσινο γειτονιές της πόλης .
στ)στην εξεύρεση στους μεγάλους

περιαστικούς

διαμορφούμενοι σε μικρούς κήπους της πόλης

χώρους επιφανειών που

να διατίθενται εποχικά στα άτομα

τρίτης ηλικίας (ΚΑΠΗ) για κηπουρική ενασχόληση και αποφυγή κοινωνικής
απομόνωσης.
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ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Διοικητικό Παράρτημα
Άρθρο Π1ο
Αναδιοργάνωση Δημοτικών Υπηρεσιών Πρασίνου
Εντός 12 μηνών από τη θέση σε ισχύ της Χάρτας Πρασίνου της Αθήνας,
αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων στις αρμοδιότητες των οποίων
εμπίπτει η προστασία και ανάδειξη του πρασίνου.

Άρθρο Π2ο
Ίδρυση υπηρεσίας για την εφαρμογή των διατάξεων της Χάρτας
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί εντός 12 μηνών από την
θέση σε ισχύ της Χάρτας Πρασίνου, ιδρύεται ειδική υπηρεσία με αποκλειστική
αρμοδιότητα την εφαρμογή των διατάξεων της Χάρτας Πρασίνου. Ο Κανονισμός της
υπηρεσίας αυτής εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο Π3ο
Ίδρυση υπηρεσίας για το σχεδιασμό χώρων πρασίνου και τη διατήρηση
ειδών της αττικής χλωρίδας
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί εντός 12 μηνών από την
θέση σε ισχύ της Χάρτας Πρασίνου, ιδρύεται ειδική υπηρεσία με αποκλειστική
αρμοδιότητα το σχεδιασμό χώρων πρασίνου και τη διατήρηση ειδών της αττικής
χλωρίδας. Ο κανονισμός της υπηρεσίας αυτής εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Άρθρο Π4ο
Κανονισμός Υπηρεσίας Κηποτεχνίας
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

εγκρίνεται Κανονισμός Κηποτεχνίας που

περιλαμβάνει κανόνες κηποτεχνίας, επιλογή μεθόδων βιολογικής κηποτεχνίας,
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φύτευση, απομάκρυνση, αντικατάσταση και εν γένει διαχείριση φυτών, σήμανση των
πάρκων του Δήμου, συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού τους.

Άρθρο Π5ο
Κανονισμοί για το δημόσιο και το ιδιωτικό πράσινο
1. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται Κανονισμοί για το δημόσιο
και το ιδιωτικό πράσινο.
Ο Κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για το δημόσιο πράσινο περιλαμβάνει
διατάξεις για την επιτρεπτή χρήση και τους περιορισμούς των δημοσίων χώρων
πρασίνου, την καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών στους δημόσιους χώρους
πρασίνου, τις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
2. Ο Κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για το ιδιωτικό πράσινο περιλαμβάνει
τις υποχρεώσεις των ιδιωτών, την επιτρεπτή ή μη χρήση, τις διοικητικές

και τις

ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο Π6ο
Παρατηρητήριο Αστικού Περιβάλλοντος
1. Ιδρύεται Παρατηρητήριο Αστικού Περιβάλλοντος, που θα υπάγεται στη Διεύθυνση
Αστικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος. Το Παρατηρητήριο Αστικού Περιβάλλοντος
μεριμνά για την καταγραφή και αξιολόγηση δεδομένων για τους φυσικούς πόρους,
την κατάρτιση δεικτών (σταθερότυπων) για τη μέτρηση της βελτιστοποίησης των
πόρων και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.
2. Το Παρατηρητήριο θα περιλαμβάνει δύο Τμήματα, το Παρατηρητήριο Πρασίνου
και το Παρατηρητήριο Υδατικών Πόρων. Για την πληρέστερη λειτουργία του
Παρατηρητηρίου μπορούν να συσταθούν και άλλα τμήματα. Το Παρατηρητήριο
Αστικού Περιβάλλοντος επιδιώκει να αποτελέσει την αφετηρία για τη διοικητική
αναμόρφωση

του

Δήμου

Αθηναίων

προς

διακυβέρνησης.
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την

κατεύθυνση

της

αειφόρου

Άρθρο Π7ο
Παρατηρητήριο Πρασίνου
Η καταγραφή, η αξιολόγηση του υφιστάμενου

πρασίνου και η ενημέρωση των

πολιτών ανήκει στο Παρατηρητήριο Πρασίνου. Το υφιστάμενο πράσινο καταγράφεται
σε ετήσιο ειδικό τεύχος με τον τίτλο «Δεδομένα Πρασίνου» και κάθε δημόσιος χώρος
πρασίνου καταχωρείται στον «Κατάλογο Δημοσίων Χώρων Πρασίνου».
Κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε δημοτικής περιόδου ανατίθεται στην επιτροπή/
υπηρεσία

η

αξιολόγηση

του

υφιστάμενου

πρασίνου

στο

Δήμο

Αθήνας

(Παρατηρητήριο Πρασίνου). Η επιτροπή/ υπηρεσία θα υποβάλλει την έκθεσή της και
τις σχετικές προτάσεις της εντός 6 μηνών και θα καταγράφει την εξέλιξη του
πρασίνου στην πόλη ετησίως.

Άρθρο Π8ο
Παρατηρητήριο Υδατικών Πόρων
Κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε δημοτικής περιόδου ανατίθεται στην επιτροπή/
υπηρεσία, η καταγραφή μετρήσεων και η αξιολόγηση δεδομένων για το νερό
(Παρατηρητήριο Υδατικών Πόρων). Η επιτροπή/ υπηρεσία θα υποβάλλει την έκθεσή
της και τις σχετικές προτάσεις της εντός 6 μηνών.

Άρθρο Π9ο
Έκταση ισχύος
Η Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας ισχύει για το αστικό πράσινο που ευρίσκεται στα όρια
του Δήμου Αθηναίων.

Άρθρο Π10ο
Τροποποίηση της Χάρτας
Οι διατάξεις της Χάρτας Πρασίνου της Αθήνας τροποποιούνται ύστερα από πρόταση
του ¼ του όλου αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και με απόφαση που
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου.
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Άρθρο Π11ο
Καταργητική διάταξη
Από τη θέση σε ισχύ της Χάρτας Πρασίνου της Αθήνας καταργείται κάθε άλλη
διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις της ή που αφορά σε θέματα που ρυθμίζονται
από αυτή.

Άρθρο Π12ο
Μεταβατικές Διατάξεις
Μετά τη θέση σε ισχύ της Χάρτας Πρασίνου της Αθήνας, εξακολουθούν να ισχύουν οι
διατάξεις που αφορούν το πράσινο και δεν αντιβαίνουν στις αρχές της χάρτας.

Άρθρο Π13ο
Έναρξη ισχύος
Η Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας ισχύει έπειτα από την ψήφισή της από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
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