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Abstract 

The 10-year Strategic Management Plan for Urban Green Spaces in the Municipality 

of Amarousion is compiled in the framework of the project entitled: Promoting urban 

integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities - 

(LIFE17GIC_GR_000029).  

The main purpose of the LIFE GrIn project is the integration of climate governance in 

the management of urban green infrastructure at the municipal level. Thus, through the 

establishment of an integrated strategic framework, an effort is made for the 

development and implementation of urban green management planning in which, in 

addition to the main objectives of management, the issue of urban adaptation to climate 

change is raised. The program approach is based on the principles of Urban Forestry 

and according to it, urban green spaces are no longer individual and isolated points, but 

a complete integrated set of vital importance. 

This Strategic Management Plan, is being prepared in the framework of Action C3, and 

based on the results of the analysis of the current situation in the Municipality of 

Amarousion, as it took place during Action A1. Therefore, the version will be revised 

with each new data and the management measures will be re-evaluated in order to plan 

and implement the next ones. 

The impact that the implementation of the proposed management measures will have 

is monitored through the indicators of Action D1 and the specialized indicators and 

criteria for management created in Action C1. Therefore, at the end of the LIFE GrIn 

project and according to the After-LIFE plan (Support F1.3), the final plan will be 

delivered.  
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Πρόλογος 

Το 10ετές Σχέδιο Διαχείρισης για τους Χώρους Αστικού Πρασίνου στον Δήμο 

Αμαρουσίου καταρτίζεται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: Promoting urban 

integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities - 

Προώθηση της Ενσωμάτωσης Πρασίνων Υποδομών στον Αστικό Ιστό για τη 

Βελτίωση της Διακυβέρνησης σε Σχέση με την Κλιματική Αλλαγή στις Πόλεις 

(LIFE17GIC_GR_000029). Το έργο εντάσσεται στο χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE, 

και συγκεκριμένα στην κατηγορία δράσεων Environmental Governance and 

Information. Η κατηγορία αυτή υποστηρίζει έργα στους τομείς της ευαισθητοποίησης, 

της περιβαλλοντικής κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων, της συμμόρφωσης και 

επιβολής σε νομοθετικά πλαίσια, της ανάπτυξης της γνώσης και της συμμετοχής των 

πολιτών. 

Η υλοποίηση του έργου γίνεται με συνεργασία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ – Ινστιτούτο 

Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (Συντονιστής), της εταιρίας 

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε., της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδος και του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Δ/νση Δασών και Περιβάλλοντος, 

καθώς και τους πιλοτικούς Δήμους Αμαρουσίου και Ηρακλείου.   

Βασικός σκοπός του έργου LIFE GrIn αποτελεί η ενσωμάτωση της διακυβέρνησης για 

το κλίμα στη διαχείριση των αστικών πράσινων υποδομών σε επίπεδο Δήμων. Έτσι, 

μέσα από την εγκαθίδρυση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πλαισίου γίνεται 

προσπάθεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδιασμού διαχείρισης του αστικού 

πρασίνου κατά τον οποίον, εκτός από τους βασικούς στόχους της διαχείρισης, τίθεται 

το θέμα της προσαρμογής των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Ο σχεδιασμός 

βασίζεται στις αρχές της Δασοκομίας Πόλεων και σύμφωνα με αυτόν οι χώροι αστικού 

πρασίνου δεν αποτελούν πια μεμονωμένα και απομονωμένα σημεία, αλλά ένα 

ολοκληρωμένο σύνολο ζωτικής σημασίας. 

Αυτή η γενικότερη θεώρηση συμπεριλαμβάνει Ευρωπαϊκές πολίτικές και καλές 

πρακτικές, για τη βελτίωση των χώρων αστικού πρασίνου, δημιουργώντας μία μεταξύ 

τους σύνδεση, αποβλέποντας στη μείωση: 
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 του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας 

 της χρήσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη στα κτίρια 

 της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων 

 του ατμοσφαιρικού CO2 κοκ 

Το παρόν Σχέδιο Διαχείρισης, που εκπονείται στο πλαίσιο της Δράσης C3, γίνεται με 

βάση τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας για την ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης στον Δήμο Αμαρουσίου, όπως αυτή έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της 

Δράσης Α1. Ως εκ τούτου, η έκδοση θα αναθεωρείται με κάθε νέο δεδομένο και τα 

διαχειριστικά μέτρα θα επανεκτιμώνται, προκειμένου να προγραμματιστούν και να 

εφαρμοστούν τα επόμενα.  

Η επίδραση που θα έχει η υλοποίηση των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων 

παρακολουθείται μέσα από τους δείκτες της Δράσης D1 και των εξειδικευμένων 

δεικτών και κριτηρίων για τη διαχείριση που δημιουργήθηκαν στη Δράση C1. Συνεπώς, 

στο τέλος του προγράμματος LIFE GrIn και σύμφωνα με το σχέδιο After-LIFE 

(Υποδράση F1.3), θα παραδοθεί το τελικό σχέδιο Διαχείρισης. 

 

 

Ευχαριστίες: Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται στην Εθνική Μετεωρολογική 

Υπηρεσία για την δωρεάν παροχή των κλιματικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν 

στην παρούσα εργασία. 
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Executive Summary 

The 10-year Strategic Management Plan for Urban Green Areas in the Municipality of 

Amaroussion is compiled in the framework of the project entitled: Promoting urban 

integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities - 

(LIFE17GIC_GR_000029).  

The main purpose of the LIFE GrIn project is the integration of climate governance in 

the management of urban green infrastructure at the municipal level. Thus, through the 

establishment of an integrated strategic framework, an effort is made for the 

development and implementation of urban green management planning in which, in 

addition to the main objectives of management, the issue of urban adaptation to climate 

change is raised. The program approach is based on the principles of Urban Forestry 

and according to it, urban green spaces are no longer individual and isolated points, but 

a complete integrated set of vital importance. 

The area of application of this Plan are the urban green areas, within the administrative 

boundaries of the Municipality of Amarousion, whose protection and management lies 

exclusively in the supervision of the Municipal services. The Municipal Services, 

responding to its firm commitment to a sustainable model of urban development and 

having set as its main priority the protection of the environment, is a member to the 

systematic upgrade of the quality of life of the citizens and the creation of a sustainable 

city (Covenant of Mayors to tackle climate change) and the ICLEI - Local Governments 

for Sustainability. 

This plan is drafted in accordance with national legislation and European policies and 

directives on urban greenery and its role in curbing climate change, setting general and 

specific goals, with the ultimate improvement of the lives of the city's inhabitants. 

The achievement of the above objectives will be achieved through the implementation 

of implementation actions, which should be based on specific policies, which generally 

reflect the following axes: 
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1. Development and expansion of the programs for the implementation of management 

measures and forestry manipulations, with the aim of protecting, strengthening and 

improving the green infrastructure, 

2. Changes and interventions in the administration, regulations and standards and 

3. Education and awareness of citizens and professionals related to urban green. 

The achievement of the management objectives will be achieved through the 

implementation actions, which should be based on specific policies, which generally 

reflect the following axes: 

1. Development and expansion of the implementation programs of management 

measures and silvicultural treatments, aiming to the protection, strengthening and 

improving the green infrastructure, 

2. Changes and interventions in the administration, regulations and standards 

3. Education and awareness of citizens and professionals related to urban green. 

Finally, a key concern is to provide detailed guidance on management measures and 

silvicultural treatments, both in each existing green infrastructure and in the potential 

ones. 

The implementation actions that are proposed and described in the Strategic Plan should 

be developed through open public procedures and consultation. On the other hand, 

funding tools that could be used for their realization come from the annual budget of 

the Municipality, but also from National Operational Programs, the Green Fund or any 

other resources. 

The development and implementation of an integrated urban green management system 

through decision-making in a holistic and unified way requires, initially, the recording 

and evaluation of the current situation of the area. In order to obtain a clear and detailed 

view, field data were collected and processed, with a precise scientific manner, 

corresponding to every biotic and abiotic factor that characterizes the urban ecosystem. 

Geographically, the Municipality of Amarousion is located 12km northeast of the 

center of Athens and belongs administratively to the Eastern Regional Sector of the 

Attica Region. The administrative boundaries of the municipality occupy an area of 

1,309.3Ha.  
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The green infrastructure was digitized in terms of tree canopy, regardless of whether 

the individual spaces belong to the Municipality, or are managed by it.  

The Municipality of Amaroussion has a permanent population of 72,333 inhabitants, 

including 33,738 men (47%) and 38,595 women (53%), with the largest percentage 

(95.14%) being Greek citizens. The average age of the permanent population is 42 

years. 

The recording of internal and external factors that affect urban green is necessary for 

its management, but also for the investigation of its relationship with the adaptation to 

climate change. The processing of the data extracts the results that lead to the synthetic 

elements of the evaluation. 

The present management plan aims to propose practices, that will enhance urban green 

and improve the site condition where the vegetation grows, in order to maximize and 

optimize its functionality and contribution to both the general ecology and urban 

conditions, as well as in the adaptation of the city to climate change. These practices 

have been selected from those available on the CLIMATE-ADAPT platform of the 

European Environment Agency. The utilization of good practices was evaluated and 

they were adjusted according to the specific characteristics of the Municipality of 

Amaroussion. 

Thus, measures are proposed in detail to improve soil conditions, such as the use of 

fertilizers (compost) and improvers, by creating gardens with meadow plants, through 

which the organic matter of the soil is increased, by the naturalization of urban green 

spaces and the reduction of soil sealing. At the same time, proper management of soil 

conditions will improve water conditions. 

The information on woody vegetation was made by sampling in 16 pilot areas, and was 

used to assess biodiversity indicators of woody and native plants, the suitability of 

species used in the urban green of the Municipality of Amarousion, their phenotypic 

analysis, to assess phenotypic tolerance, their health and stability, and the calculation 

of stored carbon. Variety of flora composition was found to be satisfactory. 

In order to estimate the stored carbon in the trees of the sampling areas of the 

Municipality of Amarousion, general allometric equations were used, which showed 

that it amounts to about 32 tons. 
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Vegetation installation is the most basic and effective management tool. This should be 

done by selecting the appropriate species, seeking to create a mix and according to 

specific guidelines, which set spatial and temporal priorities. Also, both the existing 

and the new urban green areas should be subject to the appropriate silvicultural 

treatments, which - for each tree - include: Conservation_ if no specific treatment or 

measure is recommended, Maintenance_ if it is necessary to make the appropriate 

maintenance work, to improve individual’s health and stability, Removal_ if the 

individual needs to be completely removed from the specific site and Replacement_ if 

the individual needs to be replaced. 

Finally, the Strategic Management Plan proposes actions to educate and raise public 

awareness on issues related to the importance of urban green, specifically in 

combination with climate change. 

The objectives set by the present Strategic Plan are going to be accomplished by a set 

of actions, included in three axes of policy of urban forestry. The time validity for the 

Strategic Management Plan of the Urban Green of the Municipality of Amaroussion is 

10 years, while it is foreseen to be monitored and revised through a system of criteria 

and indicators. 
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1. Εισαγωγή 

1.1. Γενικά 

Γενικό Πλαίσιο Εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης του Αστικού 

Πρασίνου 

Ορίζοντας το οικοσύστημα δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι οι οργανισμοί και το 

περιβάλλον συνδέονται με λειτουργικό τρόπο (Moll and Petit 1994) ανεξάρτητα από 

το αν πρόκειται για φυσικό, δομημένο ή έντονα διαχειριζόμενο. Έτσι, παρόλο που ο 

τρόπος αντίληψης των αστικών περιοχών συχνά επικεντρώνεται στις αρνητικές 

επιπτώσεις που έχουν στα φυσικά οικοσυστήματα, αποτελούν και οι ίδιες ένα πλούσιο 

σε είδη και ποικιλότητα οικοσύστημα, με την παρουσία και την ζωτικότητα των 

οργανισμών που έχουν βρεθεί μέσα και γύρω από αυτό να είναι εντυπωσιακή. Από την 

άλλη πλευρά, οι διαφορές σε σύγκριση με τα φυσικά οικοσυστήματα εντοπίζονται στη 

σημασία, τη συχνότητα και την παρεμβατικότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας 

(Κοντογιάννη 2017). 

Αντικείμενο της Δασοκομίας Πόλεων είναι η έρευνα των οικολογικών συνθηκών που 

επικρατούν σε μια πόλη σε σχέση με την ευδοκίμηση των διαφόρων δασοπονικών 

ειδών, η έρευνα της ικανότητας προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες οικολογικές 

συνθήκες μιας πόλης, ο βαθμός εκπλήρωσης των σκοπών για τους οποίους έχουν 

χρησιμοποιηθεί και οι διάφορες μέθοδοι προστασίας, ενίσχυσης και διαχείρισης του 

αστικού πρασίνου, με σκοπό τη βελτίωση των οικολογικών συνθηκών του αστικού 

οικοσυστήματος και την ανύψωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Φαίνεται λοιπόν 

η άσκησή της είναι πολυεπιστημονική και διεπιστημονική υπόθεση, εφόσον απαιτείται 

η συνεργασία επιστημόνων από τους κλάδους της αρχιτεκτονικής τοπίου, του αστικού 

σχεδιασμού και της πολεοδομίας, της οικολογίας τοπίου και των κοινωνικο-

οικονομικών επιστημών, με απώτερο σκοπό το γενικό σχεδιασμό, την εγκατάσταση 

και διαχείριση αστικής βλάστησης, σε δενδροστοιχίες και πάρκα, μέσα και γύρω από 

τις πόλεις, δίνοντας έμφαση στη λειτουργική τους αξία και την αισθητική. 

Η πράσινη υποδομή είναι ζωτικής σημασίας για το αστικό οικοσύστημα, δεδομένου 

ότι συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής εντασσόμενη στον ευρείας κλίμακας 
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σχεδιασμό των υποδομών του αστικού οικοσυστήματος. Η δημιουργία υγιούς αστικού 

πρασίνου γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι του ολιστικού σχεδιασμού των βιώσιμων 

αστικών χώρων. Ωστόσο, η παρουσία και μόνο της πράσινης υποδομής δεν είναι 

αρκετή για την επίτευξη του βιώσιμου μοντέλου, καθώς η απόδοση των χώρων αστικού 

πρασίνου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη σύνθεση και τη δομή τους (Κοντογιάννη 

2017, Kontogianni et al. 2013, Κοντογιάννη κ.α. 2011). Ταυτόχρονα, πρέπει να 

αντιμετωπιστούν και γενικοί αντίξοοι παράγοντες, όπως η αστικοποίηση και η 

επεκτατική τάση των αστικών κέντρων, η κλιματική αλλαγή, η εισβολή ξενικών ειδών 

χλωρίδας και η υποχρηματοδότηση για τη διαχείριση και τη συντήρησή τους. 

Σύμφωνα με τους Costanza et al. (1997), τα οφέλη για τον άνθρωπο αντλούνται έμμεσα 

ή άμεσα από τις λειτουργίες του οικοσυστήματος. Οι λειτουργίες αυτές αποτελούν 

φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα προκειμένου αυτό να 

αυτοσυντηρείται, ενώ μέσα από αυτές προκύπτουν ωφέλειες και αγαθά, που 

ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Έτσι, και η πράσινη υποδομή, ως δομικό στοιχείο 

του αστικού οικοσυστήματος, παρέχει τέτοια οφέλη, τα οποία δύνανται να 

μεγιστοποιηθούν μέσα από ορθολογική και αειφορική διαχείριση, προσφέροντας 

λύσεις σε σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και κοινωνικές ανάγκες. 

 

Τοποθέτηση του προβλήματος 

Οι κάτοικοι των πόλεων στην Ελλάδα, είναι δέκτες της χαμηλότερης αναλογίας 

πρασίνου στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα στο πολεοδομικό συγκρότημα Αττικής ο δείκτης 

αντιστοιχεί σε 4,88m2 χώρων πρασίνου/ κάτοικο, με τη μεγαλύτερη αναλογία να έχει 

ο δήμος Καισαριανής με 131,94m2 και τη μικρότερη ο δήμος Καλλιθέας με 0,16m2 

(Καλούδης κ.α. 2017). 

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει διαμορφώσει μία μητροπολιτική ταυτότητα αποτελούμενη 

από το αθλητικό κέντρο του ΟΑΚΑ, τα μεγάλα κυκλοφοριακά έργα (Αττική οδός, 

Μετρό, Προαστιακός), την ύπαρξη περιοχών ήπιων σε ανάπτυξη, περιοχών ιδιαίτερου 

περιβαλλοντικού κάλους, αδόμητες ζώνες και χώρους πρασίνου (π.χ. κτήμα Συγγρού, 

Ιππικός Όμιλος, Δημοτικός Λαχανόκηπος κ.α.). Ωστόσο, οι θεσμοθετημένοι χώροι 

αστικού πρασίνου, που ανήκουν στον Δήμο και διαχειρίζονται από αυτόν – βάσει 

πολεοδομικού σχεδίου, είναι περιορισμένοι και διασπαρμένοι στον αστικό ιστό. Η 
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έκτασή τους είναι 11,6Ha, ποσοστό 0,89% επί της συνολικής επιφάνειας του Δήμου 

(Πίν.1). 

 

Πίνακας 1. Κατηγορία ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αμαρουσίου 

Είδος χώρου 
Είδος χώρου 

Έκταση (Ha) 

Είδος χώρου 

Έκταση (%) 

Χώροι κυκλοφορίας 26,3 2,01% 

Χώροι αστικού πρασίνου 11,6 0,89% 

Οργανωμένοι Χώροι Αγροτικών Πάρκων, Μονοπατιών, 

Εγκαταστάσεων Αναψυχής και Αθλητισμού 
20 1,53% 

Σύνολο Δήμου 1.309,3  

(πηγή: Δ. Αμαρουσίου, Στρατηγικός Σχεδιασμός 2015-2019) 

Οι χώροι αστικού πρασίνου, αποτελούν τμήμα της πράσινης υποδομής, η οποία  

κατέχει σημαντικό ρόλο και περιλαμβάνει επίσης δεντροστοιχίες σε πεζοδρόμια και 

νησίδες, κάθετους κήπους και ταρατσόκηπους, γήπεδα, αυλές σχολείων, εκκλησιών, 

νοσοκομείων, ρέματα κλπ. 

Το αστικό πράσινο έχει την ιδιαιτερότητα να αυξάνει την άμεση και έμμεση αξία του 

μέσω μίας μακροπρόθεσμης διαχείρισης, εξαιτίας κυρίως του μεγάλου χρόνου 

ανάπτυξης των δέντρων. Ωστόσο, στην περιοχή μελέτης, οι κατηγορίες αστικού 

πρασίνου, που απαρτίζουν την πράσινη υποδομή, είτε υπόκεινται σε διαφορετικά 

θεσμικά πλαίσια, είτε αποτελούν μη θεσμοθετημένες εκτάσεις. Αυτό το γεγονός οδηγεί 

σε μια σειρά από προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων 

συμφερόντων με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, υψηλό βαθμό επικινδυνότητας που 

σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε ζημιές από δέντρα κακής υγείας και χαμηλής 

σταθερότητας, τα οποία επιφέρουν και οικονομικό κόστος. Έτσι, γίνεται επιτακτική η 

ανάγκη για δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχέδιου Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου του 

Δήμου Αμαρουσίου, που θα περιλαμβάνει την διερεύνηση του βέλτιστου τρόπου 

διαχείρισης, ανάλογα με τους στόχους αυτής, και του βαθμού ικανοποίησής τους μέσα 

από τα διαχειριστικά μέτρα και τους δασοκομικούς χειρισμούς. 
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Περιοχή εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου αποτελούν οι χώροι αστικού πρασίνου, 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αμαρουσίου, των οποίων η προστασία και 

διαχείριση έγκειται αποκλειστικά στην εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

1.2. Δέσμευση φορέων και ενδιαφερόμενων μερών 

Ο Δήμος Αμαρουσίου ανταποκρινόμενος στην πάγια δέσμευσή του για ένα βιώσιμο 

μοντέλο αστικής ανάπτυξης, από τις 20 Φεβρουαρίου 2011 έχει γίνει μέλος της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, με την Απόφ. ΔΣ αρ.30/11.  

Ειδικότερα, έχοντας θέσει ως βασική προτεραιότητά του την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη συστηματική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη 

δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης, ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε στην έγκριση της 

συμμετοχής του στο Σύμφωνο, στο πλαίσιο της άσκησης μιας ευρύτερης πολύ-

επίπεδης, ολοκληρωμένης αναπτυξιακής πολιτικής. 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων συνιστά μια σημαντική και συνάμα επιτυχημένη 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές 

από όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, 

την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία και την Ιαπωνία. Η πρωτοβουλία 

συγκεντρώνει περισσότερες από 7.000 τοπικές και περιφερειακές αρχές σε 57 χώρες, 

οι οποίες αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα ενός παγκόσμιου, πολυμερούς κινήματος και 

βασίζονται στην τεχνική και μεθοδολογική υποστήριξη που παρέχουν τα ειδικά 

γραφεία. 

Οι τοπικές αρχές με τη σειρά τους δεσμεύονται αφενός να αυξήσουν την ενεργειακή 

απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αφετέρου να μειώσουν 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου τις επικράτειές τους.   

Έτσι, προκειμένου να μετατραπεί η πολιτική δέσμευσή σε συγκεκριμένα μέτρα και 

έργα, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει αποφασίσει μεταξύ άλλων: 

 να υπερβεί τους στόχους 20-20-20 της ΕΕ, 
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 να υποβάλλει εντός ενός έτους από την προσχώρηση τους στο δίκτυο Σχέδιο Δράσης 

για τη Βιώσιμη Ενέργεια, 

 να υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου 

Δράσης, 

 να μοιράζεται εμπειρία και τεχνογνωσία, 

 να διοργανώνει εκδηλώσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης. 

Επίσης, σε επίπεδο Διεθνών Δικτύων, από το 1966 ο Δήμος είναι πλήρες μέλος του 

Διεθνούς Συμβουλίου για τις Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες (International 

Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI - Local Governments For 

Sustainability). Το Δίκτυο αυτό έχει ως στόχο την προώθηση τοπικών κυρίως δράσεων 

που προάγουν το περιβάλλον, εστιάζοντας σε περιβαλλοντικά καινοτόμες 

πρωτοβουλίες.  

Ακόμη, στον Δήμο Αμαρουσίου δραστηριοποιείται η Αναπτυξιακή Δήμου 

Αμαρουσίου - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που συστήθηκε το 2009 με 

πρωτοβουλία του Δήμου και, εκτός των άλλων σκοπών της, εμπλέκεται ενεργά στο 

σχεδιασμό και τη διαχείριση του αστικού πρασίνου, με δράσεις όπως:  

 Τη δημιουργία συνεργασιών για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, την 

τόνωση της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας μέσω του ευρύτερου νομικού πλαισίου για τις παντός είδους 

Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). 

 Την ανάπτυξη εμπορικών, μελετητικών, συμβουλευτικών και συναφών 

δραστηριοτήτων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση, 

οργάνωση του ελλειμματικού αστικού και περιαστικού πρασίνου, καθώς και της 

λειτουργίας του, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων αστικών αναπλάσεων και 

αναζωογονήσεων και την έλλειψη αλλά και αξιοποίηση ελεύθερων κοινόχρηστων 

χώρων. 

Επιπρόσθετα, με την υπ’ αριθμ. 10/2015 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου 

εγκρίθηκε η σύσταση στο Δήμο Αμαρουσίου δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης με 

την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμαρουσίου, η οποία εκτός των 

άλλων σκοπών λειτουργίας της, προσανατολίζεται και: 

 Στη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών, 
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 Στην ανάληψη δράσεων, 

 Στην εκπόνηση προγραμμάτων, 

 Στη συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, 

 Στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους, 

 Στην παροχή υπηρεσιών κάθε είδους για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 

πολιτισμού, την πνευματική καλλιέργεια και ψυχαγωγία των πολιτών για την 

προώθηση και συνεχή ανάπτυξη του αθλητισμού, αποσκοπώντας στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων 

εθελοντισμού, οι οποίες θα σχετίζονται με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 

Οι παραπάνω φορείς, ναι μεν δεν αποτελούν θεσμικούς παράγοντες λήψης αποφάσεων, 

είναι όμως σημαντικοί για την υποστήριξη και συμμετοχή κατά τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση της Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου, με πολυεπίπεδο 

τρόπο κατά την εμπλοκή, αλλά και ως μέσα επικοινωνίας των στόχων και των 

αποτελεσμάτων αυτής. 

Επιπλέον, στον Δήμο Αμαρουσίου έχουν συσταθεί: 

 Επιτροπή κοινόχρηστων χώρων (ΑΔΣ 5/2013) 

 Επιτροπή για τις κοπές των δένδρων (ΑΔΣ 318/2014) 

Η εμπλοκή των παραπάνω φορέων και ενδιαφερόμενων μερών θα γίνει ιδιαίτερα 

αποτελεσματική, όταν η προσέγγιση και ενημέρωσή τους, είναι μέρος των στόχων που 

προσανατολίζεται ο καθένας, μέσω ανοιχτής διαβούλευσης. Συγκεκριμένα, οι φορείς 

που εμπλέκονται με τη διαχείριση του αστικού πρασίνου θα ενημερώνονται μέσω 

δράσεων επικοινωνίας, όπως, η διάθεση πληροφοριακού υλικού (μπροσούρες, αφίσες, 

οδηγούς) σε επιλεγμένα σημεία διάθεσης και διανομής αυτών (Infodesks), και η 

οργάνωση ημερίδων (info days) με θεματικές που αφορούν την υλοποίηση, την 

εκτέλεση και την εξέλιξη του Σχεδίου Στρατηγικής για τη Διαχείριση του Αστικού 

Πρασίνου. 
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2. Γενικό Πλαίσιο Διαχειριστικού Σχεδίου 

2.1. Ισχύον Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 

Συνοπτικά, για το αστικό πράσινο της Ελλάδας, ισχύει το παρακάτω νομικό πλαίσιο: 

1. Άρθρο 24 του Συντάγματος 

2. Νόμος 998/1979, περί προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων. 

3. Άρθρο 58 του ν. 998/1979 Πάρκα και άλση 

4. Άρθρο 59 του ν. 998/1979 Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση 

5. Άρθρο 78 του ν. 998/1979 παράγραφος 10, εξουσιοδοτική διάταξη νόμου για την 

έκδοση της ΥΑ προδιαγραφών μελετών διαχείρισης πάρκων και αλσών 

6. Νόμος 4602/2019 (παράταση έως 8.8.2020), Άρθρο 78, παράγραφος 3 για τη 

νομιμοποίηση υφιστάμενων κατασκευών σε πάρκα και άλση 

7. Νόμος 4269/2014, Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

8. Νόμος 4280/2014, Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - 

Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

9. Νόμος 4447/2016, Χωρικός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

10. Νόμος 4495/2017, Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 

11. Νόμος 3843/2010, Μητροπολιτικές αναπλάσεις κ.ά. 

12. Νόμος 3127/2003, Απαγόρευση χρησικτησίας 

13. Νόμος 4067/2012, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - ΝΟΚ 

14. Νόμος 3463/2006, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - ΚΔΚ 

15. Νόμος 3852/2010, Πρόγραμμα «Καλλικράτης» 

16. Νόμος 392/1976 - Απαγόρευση εγκατάστασης σε κοινοχρήστους χώρους 

17. Νόμος 1337/1983 - Υποχρέωση κατεδαφίσεως αυθαιρέτων - Άδειες κοπής 

δέντρων 

18. Άρθρο 7, παράγραφος 1 Ελεύθεροι Χώροι Αστικό Πράσινο, Προεδρικό 

Διάταγμα 59/2018, περί χρήσεων γης 

19. Προεδρικό Διάταγμα 90/2018, Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής 

20. Προεδρικό Διάταγμα της 4 -19ης Αυγούστου 1978, Μελέτες ανάπλασης 

ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων 
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21. Υπουργική απόφαση 133384/6587/10-12-2015, Προδιαγραφές Σύνταξης των 

Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών 

22. Υπουργική Απόφαση οικ. 52716/20.11.2001, Κατασκευές σε κοινοχρήστους 

χώρους 

23. Υπουργική Απόφαση 10788/2004, Πολεοδομικά σταθερότυπα και όρια 

πυκνοτήτων 

24. Νομοθετικό Διάταγμα της 17ης Ιουλίου - 16ης Αυγούστου 1923 - Δημιουργία 

κοινοχρήστων χώρων 

25. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ) - Δημιουργία 

κοινοχρήστων χώρων – Κοινοχρησία 

Αστικός Κώδικας - Κοινόχρηστα πράγματα 

Υπάρχουν επίσης κανονισμοί για την προστασία του αστικού πρασίνου και τη 

λειτουργία πάρκων και αλσών, που εγκρίνονται με αποφάσεις των Περιφερειακών και 

Δημοτικών Συμβουλίων. Όσον αφορά τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας στο 

άρθρο 24 του Συντάγματος δίνεται ο συνταγματικός ορισμός της έννοιας του δάσους 

και τη δασικής έκτασης. Σύμφωνα με την 677/2010 απόφαση της Ολομέλειας του 

ΣτΕ, τα άλση και πάρκα που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο εντός εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου εξομοιώνονται με τα δασικά οικοσυστήματα. Έτσι, 

υπάγονται στην ιδιαίτερη προστασία, που θεσπίζεται για τα δάση και τις δασικές 

εκτάσεις με το άρθρο 24 του Συντάγματος, και 

 δεν επιτρέπεται η μεταβολή της χρήσεως ή του προορισμού των εντός σχεδίου 

πόλεων κοινοχρήστων εκτάσεων, οι οποίες καλύπτονται από δασική βλάστηση που 

έχει δημιουργηθεί φυσικώς ή τεχνητώς (πάρκα ή άλση) 

 εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται από διάταξη νόμου για την 

ικανοποίηση σκοπού επιβαλλομένου από το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την 

ανωτέρω συνταγματική διάταξη. 

Με βάση το Σύνταγμα του 1975 εκδόθηκε ο νόμος 998/1979 που είναι ο βασικός 

δασικός νόμος, εφαρμοστικός του άρθρου 24 του Συντάγματος. Σύμφωνα με το νόμο 

αυτό «Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και τα εντός των πόλεων και των 

οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγμένες δασωτέες 

ή αναδασωτέες εκτάσεις. Στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας υπάγονται και 
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τμήματα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν μη δασική βλάστηση συνδέονται όμως 

οργανικά με το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συμβάλλουν στη 

διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου» (Άρθρο 3, παρ 4). 

Κατά συνέπεια, η αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας, επεκτείνεται εντός των πόλεων 

και οικιστικών περιοχών επί των πάρκων και αλσών, κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, 

το περιαστικό πράσινο και τις κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις. 

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1α του άρθρου 36 ν. 1845/1989 (102 Α΄) αντικείμενο 

της δασοπροστασίας αποτελεί και η προστασία «των πάρκων και αλσών αναψυχής». 

Για τα πάρκα και άλση, σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 998/1979 συντάσσονται 

διαχειριστικές μελέτες όταν αυτά είναι άνω των 10 στρ, ενώ για κάτω των 10 στρ 

συντάσσεται τεχνική έκθεση. Αποτελούν σχέδιο διαχείρισης με συγκεκριμένο χρονικό 

ορίζοντα, επί του οποίου καθορίζονται έργα, εργασίες και δραστηριότητες (master 

plan). Η διαχειριστική μελέτη ή τεχνική έκθεση εγκρίνεται από την αρμόδια δασική 

αρχή και με την εποπτεία της. Εφόσον υπάρχουν αρχαιότητες προηγείται θετική γνώμη 

της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Απαραίτητα έργα θεωρούνται αυτά που: 

 συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση 

 βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου 

 εξασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών 

 διευκολύνουν τη σωματική άσκηση, την αναψυχή και την πνευματική ανάταση του 

ανθρώπου 

Τα παραπάνω δε συνιστούν μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης των εν λόγω δασών, 

πάρκων και αλσών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 998/1979 η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή 

άλσους επιτρέπεται μόνο σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, υπό τον όρο της μη μεταβολής 

του προορισμού ή της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης. Επιτρέπονται έργα ή 

δραστηριότητες που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου ή άλσους. 

Οι OTA υποχρεούνται με ευθύνη και δαπάνες τους να συντηρούν και να βελτιώνουν 

τη βλάστηση, να διαχειρίζονται και να φυλάσσουν τις εκτάσεις σύμφωνα με τις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Οι εκτάσεις αυτές διατηρούν στο ακέραιο πάντοτε 
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το δασικό τους χαρακτήρα. Αν δεν τηρούνται οι όροι της παραχώρησης η τελευταία 

ανακαλείται. 

Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του 

Κράτους και δικαίωμα κάθε πολίτη, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 

του Συντάγματος, σύμφωνα με την αναθεώρηση του 2001. Οι ρυθμίσεις που 

περιέχονται στο άρθρο 24 παράγραφος 1, δεν αποτελούν απλές κατευθυντήριες 

διατάξεις αλλά συνιστούν κανόνες άμεσης και επιτακτικής ισχύος που περιέχουν 

δεσμευτική επιταγή προς τον κοινό νομοθέτη, τη Διοίκηση, τα δικαστήρια αλλά και 

τους διοικούμενους, να συμμορφωθούν προς το περιεχόμενό του (Σιούτη 2011). Έτσι, 

για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος το Κράτος καλείται να παίρνει προληπτικά και 

κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. 

Στη 2η παράγραφο του ίδιου άρθρου καθορίζεται η σχέση των πολεοδομικών και 

χωροταξικών ρυθμίσεων και τίθεται ο σκοπός της διαμόρφωσης και επέκτασης των 

πόλεων, κατά τον οποίο πρέπει να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και ανάπτυξη των 

οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης για τους πολίτες. 

Η διάταξη αυτή εντάσσει την πολεοδομία σε ένα πλαίσιο υποχρεώσεων ενεργητικής 

προστασίας του περιβάλλοντος από τη δημόσια διοίκηση και θεμελιώνει μια 

υποχρέωση ορθολογικού κρατικού πολεοδομικού σχεδιασμού προς χάριν της 

διαβίωσης των πολιτών (Γώγος 1999). 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Council of Europe 1986) ορίζει τους αστικούς ανοιχτούς 

χώρους ως βασικά τμήματα της αστικής κληρονομιάς και δομικά στοιχεία αισθητικής και 

αρχιτεκτονικής, που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν 

οικολογικούς πυρήνες για το αστικό οικοσύστημα με σημαντική επίδραση στην κοινωνική 

ανάπτυξη, στηρίζοντας οικονομικούς στόχους και δραστηριότητες.  

Σε εθνικό επίπεδο, αστικοί – κοινόχρηστοι - χώροι πρασίνου θεωρούνται οι ελεύθεροι 

χώροι, όπου έχει αναπτυχθεί φυσική ή έχει εγκατασταθεί τεχνητά βλάστηση 

(δενδροφυτεμένες πλατείες, διαχωριστικές νησίδες οδών, πεζοδρόμια με φυτεύσεις, 

πρασιές κ.λπ.), σε αντιδιαστολή με τους χώρους εκείνους, οι οποίοι δεν έχουν ως 

υποχρεωτικό συστατικό τους στοιχείο το πράσινο, καθώς και εκείνους που, ως εκ της 
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φύσης και του προορισμού τους, δε δύνανται να φυτευτούν, τουλάχιστον στο 

μεγαλύτερο τμήμα τους. 

Οι αστικοί – κοινόχρηστοι - χώροι πρασίνου υπάγονται στο άρθρο 24 ως βασικά 

στοιχεία για την προστασία των αστικών περιοχών και τη διαφύλαξη του οικιστικού 

περιβάλλοντος (ΣτΕ 2002/2003) καθώς και βασικό στοιχείο της βιώσιμης πόλης (ΣτΕ 

288/2003) (Σιούτη 2011), ενώ η δημιουργία και διατήρησή τους είναι αρμοδιότητα του 

κρατικού σχεδιασμού, αποτελώντας την πεμπτουσία του πολεοδομικού σχεδιασμού.  

Ωστόσο, η έννοια των αστικών - κοινόχρηστων χώρων πρασίνου διαφοροποιείται 

εννοιολογικά από την έννοια των αλσών ή των αστικών πάρκων, στα οποία και 

εκτείνεται η συνταγματική προστασία των άρθρων 24 παρ.1 και 17 παρ.3 και 4, και τα 

οποία αποτελούν ενιαίο οργανικό σύνολο με φυσική ή τεχνητώς δημιουργηθείσα 

βλάστηση. Τα πάρκα – μικρά και μεγάλα – και οι δενδροστοιχίες των αστικών 

περιοχών υπάγονται σε καθεστώς προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του  

Ν.998/79, υπό την προϋπόθεση ότι φέρουν διαμορφωμένη δασική ή άλλη βλάστηση, 

ανεξάρτητα αν στο σχέδιο πόλεως χαρακτηρίζονται ως κοινόχρηστος χώρος ή χώρος 

πρασίνου. 

Η διατήρηση των πάρκων ως πάρκα εξασφαλίζεται και με τις διατάξεις του άρθρου 18 

του νόμου 1734/87, με τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας αθλητικών 

εγκαταστάσεων, ενώ με περιοδικές κατά περίπτωση γνωμοδοτήσεις του Σ.τ.Ε. 

ανακλήθηκαν διοικητικές αποφάσεις, που ενέκριναν διάφορα έργα και χρήσεις σε 

πάρκα και άλση, μη συμβατά με τον προορισμό τους.  

Στο άρθρο 62 παρ.2 του ΝΔ 86/1969 ορίζεται ότι η περιποίησις και η εν γένει 

εκμετάλλευσις γίνονται κατά τρόπο μη παραβλάπτοντα τον κύριο σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται, ενώ την ευρύτερη λειτουργία και προστασία τους καθορίζουν οι 

διατάξεις των άρθρων: 3 παρ.4, 4 παρ.2α, 5, 48 παρ.1 του νόμου 998/79. 

Τέλος, με την υπουργική απόφαση Υ.Α. 133384/6587/10-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2828) 

καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των διαχειριστικών μελετών κατ’ εφαρμογή 

της παραγράφου 10 του άρθρου 42 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α ́). Αυτές 

αφορούν σε πάρκα και άλση εντός εγκεκριμένου σχέδιο πόλεως ή εντός οικιστικής 

περιοχής, σε χώρους που χαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι από το εγκεκριμένο σχέδιο 

πόλης και έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι χαρακτήρα πάρκου ή άλσους και τους 
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κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να 

έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης και φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς 

δημιουργηθείσα. 

Οι διαχειριστικές μελέτες πάρκων και αλσών, αποτελούν ένα σχέδιο διαχείρισης των 

χώρων αυτών με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, στο οποίο καθορίζονται έργα, 

εργασίες και δραστηριότητες, τα οποία εγκρίνονται κατά την ειδική κατά το έργο 

μελέτη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου 

998/1979 ως ισχύει. 

Θετικό είναι το γεγονός ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αστικού πρασίνου είναι 

παγιωμένο, μετά την ένταξή του στον οικιστικό ιστό και την εκ των πραγμάτων 

οριοθέτησή του. Από τους υπάρχοντες χώρους αστικού πρασίνου, οι περισσότεροι 

ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζονται από τους ΟΤΑ, το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Επιτροπή Δημοσίων Κήπων 

και Δενδροστοιχιών (ΝΠΙΔ) και λοιπούς φορείς.  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά καιρούς ορίζονται διάφορες θεματικές στρατηγικές για το 

αστικό περιβάλλον, ώστε οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στα κράτη μέλη, να 

βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ευρωπαϊκών πόλεων. Σκοπός είναι οι 

στρατηγικές αυτές να συμβάλλουν στην ορθότερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας και των αντίστοιχων πολιτικών της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, μέσω της 

ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τοπικές αρχές. 

Για τον λόγο αυτό, με την απόφαση 1411/2001/ΕΚ, θεσμοθετήθηκε η χάραξη ενός 

πλαισίου συνεργασίας για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης σε αστικό 

περιβάλλον.  

Αποφασιστικής σημασίας είναι ο ρόλος που παρέχουν οι ευρωπαϊκές επιτροπές στις 

τοπικές αρχές για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας πόλης. Γνώμονα αποτελεί η αντίληψη ότι μέσω 

καλύτερων επιδόσεων αναπτύσσονται ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση 

του αστικού περιβάλλοντος, τέτοιες ώστε οι καθημερινές αποφάσεις να διέπονται από 

στρατηγικές και στόχους που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την οικονομία. Έτσι, 

η ΕΕ παρέχει υποστήριξή, προωθώντας ορθές πρακτικές και ενθαρρύνει την 

αποτελεσματική δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων.  
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Οι κύριες δράσεις που προτείνονται από την ΕΕ συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες: 

 Συμβουλευτικές κατευθύνσεις για ολοκληρωμένη αειφόρο διαχείριση του αστικού 

και περιαστικού περιβάλλοντος. Οι κατευθύνσεις βασίζονται σε εμπειρίες πόλεων, 

απόψεις ειδικών και έρευνα, συμβάλλουν δε στην πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής 

νομοθεσίας. 

 Κατάρτιση. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα δίνονται ευκαιρίες κατάρτισης, 

αλλά και ευκαιρίες για δημιουργία υποδομών ώστε οι τοπικές αρχές να είναι σε θέση 

να αναπτύξουν τις ειδικές ικανότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση του αστικού 

οικοσυστήματος.  

 Υποστήριξη για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

 Διαδικτυακή πύλη για τις ανάγκες των τοπικών αρχών.  

Οι σύντομες αυτές κατευθύνσεις έχουν ως στόχο να ερμηνεύσουν τα βασικά δομικά 

στοιχεία και τα διαδικαστικά στάδια, τα οποία παρεμβάλλονται στη δημιουργία ενός 

συστήματος ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.  

Τα βασικά άρθρα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στα οποία μπορεί επίσης να βασίζεται 

η προστασία, διατήρηση και διαχείριση των χώρων πρασίνου στις αστικές περιοχές 

είναι: 

1. Η οδηγία του 1992 για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) που έχει ως στόχο την 

προστασία των άγριων ειδών και των οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) τους. Κάθε χώρα 

πρέπει να προσδιορίσει περιοχές ευρωπαϊκής σημασίας και να θέσει σε εφαρμογή ένα 

ειδικό σχέδιο διαχείρισης για την προστασία τους, συνδυάζοντας τη μακροπρόθεσμη 

διατήρηση με οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες, ως μέρος μιας στρατηγικής 

αειφόρου ανάπτυξης. 

2. Ρύθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται 

στην πρωτοπορία των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση της αλλαγής του 

κλίματος και έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των δύο κύριων 

συνθηκών, της Σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών του 1992 για τις κλιματικές 

μεταβολές και του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο εγκρίθηκε το 1997. 

Ταυτόχρονα οι κανόνες και οι οδηγίες για αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στα αστικά περιβάλλονται περιγράφονται στα παρακάτω: 

 Green Book on urban environment, June 1990 
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 Aalborg chart, 1994 

 E.C. Urban Programme, 1994 

 European sustainable cities, 1996 

 Agenda XXI. Rio de Janeiro Conf., 1992 

 Educational Cities chart, Barcelona, 1991 

 Landscape European Convention. Strasbourg, 1997. 

Στην περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου, τη διαχείριση και προστασία του 

περιβάλλοντος ρυθμίζει ο Ν.1515/1985, που προβλέπει την οικολογική 

ανασυγκρότηση της περιοχής της Αθήνας και περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή του 

νομού Αττικής. Αυτός στο Άρθρο 2 περιλαμβάνει μέτρα και κατευθύνσεις για την 

αναβάθμιση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

Πεδίο εφαρμογής του Νομικού και Κανονιστικού Πλαισίου, αποτελούν οι 

κοινόχρηστοι (και ελεύθεροι) χώροι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

Σε διεθνές επίπεδο η ερμηνεία και ο διαχωρισμός των χώρων αυτών ποικίλει. Ωστόσο, 

κοινές συνιστώσες αποτελούν τα πάρκα και οι κήποι μικρής ή μεγάλης κλίμακας, μη 

δομημένοι ελεύθεροι χώροι, με χαρακτηριστική την παρουσία βλάστησης (Escobedo 

et al. 2011, Μπελαβίλας και Βαταβάλη 2009, Nowak et al. 1996). 

Στον Νόμο 1577/1985, αναφέρεται ότι δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά ελεύθεροι 

χώροι κοινής χρήσης ορίζονται ως κοινόχρηστοι χώροι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

μνεία στην έννοια του αστικού πρασίνου. 

Η εκτέλεση κάθε είδους έργων στα πάρκα και άλση ενεργείται μετά από σχετική 

μελέτη, που εγκρίνεται από την αρμόδια δασική αρχή και με την εποπτεία της. Της 

έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 

Πολιτισμού, όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας αρχαιοτήτων. 

Στην Υ.Α 10788/2004, εισάγεται η έννοια των χώρων πρασίνου και συγκεκριμένες 

ποσοτικές παράμετροι, κατ’ ελάχιστο (σταθερότυπα) ως εξής: 
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Πίνακας 1.  Έννοια των χώρων πρασίνου και συγκεκριμένες ποσοτικές παράμετροι (Υ.Α. 

10788/2004) 

 

Η δε βλάστηση, ως βασικό συστατικό στοιχείο των χώρων αυτών διακρίνεται ανάλογα 

με: την προέλευση σε ανθρωπογενή και αυτοφυή, τον χαρακτήρα σε αστική, δασική 

και αγροτική και με βάση το ύψος σε χαμηλή και υψηλή (Μπελαβίλας και Βαταβάλη 

2009). 

Σύμφωνα με την Υ.Α. 133384/6587/10-12-2015 (ΦΕΚ Β 2828), Προδιαγραφές 

Σύνταξης των Μελετών Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών, ορίζονται τα κάτωθι:   

Α) Πάρκα είναι οι εντός των σχεδίων των πόλεων και οικιστικών περιοχών 

κοινόχρηστοι χώροι, που έχουν αποτυπωθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως 

πάρκα, καθώς και εκείνοι που φέρουν φυσική ή τεχνητή βλάστηση ή προορίζονται για 

την εγκατάσταση βλάστησης, και έχουν υποστεί ή θα υποστούν κηποτεχνικές 

διαμορφώσεις. 

Β) Άλση είναι οι εντός των σχεδίων των πόλεων και οικιστικών περιοχών κοινόχρηστοι 

χώροι, που έχουν αποτυπωθεί κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό ως άλση, καθώς και 

εκείνοι που φέρουν φυσική ή τεχνητή βλάστηση ή προορίζονται για την εγκατάσταση 

δασικής βλάστησης με ελεύθερη διάταξη, χωρίς κηποτεχνικές διαμορφώσεις στο 

πλαίσιο της επιδιωκόμενης προσομοίωσης δασικού περιβάλλοντος (π.χ. συστάδας) 

στις ανωτέρω περιοχές. 

Γ) Ως πάρκα ή άλση νοούνται και οι κοινόχρηστες εκτάσεις στο εγκεκριμένο σχέδιο 

πόλης που χαρακτηρίζονται ως "κοινόχρηστοι χώροι" χωρίς άλλο ιδιαίτερο 
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χαρακτηρισμό αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις πράγμασι το χαρακτηρισμό πάρκου 

ή άλσους. 

Δ) Ως πάρκα ή άλση νοούνται και οι κοινόχρηστες εκτάσεις που περιβάλλονται από 

τον αστικό ιστό, χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης και φέρουν δασική 

βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δημιουργηθείσα, λειτουργώντας εκ των πραγμάτων ως 

πάρκα ή άλση. 

Οι προδιαγραφές σύνταξης των διαχειριστικών μελετών αφορούν: 

 τα πάρκα και άλση εντός εγκεκριμένου σχέδιο πόλεως ή εντός οικιστικής περιοχής, 

που φέρουν το χαρακτηρισμό "πάρκα" και "άλση" ή κάθε άλλο χαρακτηρισμό που 

περιλαμβάνει την έννοια του πράσινου στις ανωτέρω περιοχές 

 τους χώρους που χαρακτηρίζονται από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ως 

κοινόχρηστοι χώροι χωρίς άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, αλλά έχουν αποκτήσει εν τοις 

πράγμασι χαρακτήρα πάρκου ή άλσους 

τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό 

χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης και φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή 

τεχνητώς δημιουργηθείσα. 

 

2.2. Αντικειμενικοί Στόχοι και Υλοποίηση 

Η υλοποίηση Στρατηγικών Σχεδίων για το Αστικό Πράσινο είναι μια συνηθισμένη 

πρακτική, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την τάση αυτή να εξαπλώνεται σταδιακά 

και σε άλλες χώρες. Μέσα από την υλοποίησή τους επιδιώκεται η επίτευξη 

αντικειμενικών στόχων οι οποίοι τίθενται και μπορεί να ποικίλουν ως προς το μέγεθος 

και τη σπουδαιότητά τους, ανάλογα με τον Φορέα υλοποίησης και την τοπική 

υφιστάμενη κατάσταση. 

Το αστικό πράσινο έχει την ιδιαιτερότητα να αυξάνει την άμεση και έμμεση αξία του 

μέσω μίας μακροπρόθεσμης διαχείρισης, εξαιτίας κυρίως του μεγάλου χρόνου 

ανάπτυξης των δέντρων (Κοντογιάννη 2017). Αντίθετα, η απουσία της διαχείρισης 

οδηγεί σε μια σειρά από προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων 

συμφερόντων με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και 
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σε πολλές περιπτώσεις ζημιές από δέντρα κακής υγείας και χαμηλής σταθερότητας, τα 

οποία επιφέρουν και οικονομικό κόστος. 

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου είναι στην ευχέρεια του 

συντάκτη να προσθέτει, να αφαιρεί και να τροποποιεί στόχους κατά την αναθεώρηση 

του, εφόσον αυτό κρίνεται απαιτητό, καθώς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σου σχεδίου 

είναι μία συνεχόμενα αναπτυσσόμενη και προς ενημέρωση διαδικασία. 

Οι πλέον κοινοί, γενικοί αντικειμενικοί στόχοι Διαχείρισης του αστικού πρασίνου 

περιγράφονται αδρομερώς ως εξής:  

 Η χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής, σύμφωνα με τις αρχές της Δασοκομίας 

Πόλεων αποτελεί θεμέλιο κατάρτισης και υλοποίησης Σχεδίων διαχείρισης αστικού 

πρασίνου.  

 Η προστασία, ενίσχυση και διαχείριση της πράσινης υποδομής χρησιμοποιώντας τις 

διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές της επιστήμης και της πράξης, μέσα από τη 

δημιουργία προδιαγραφών, οδηγιών και προτύπων. 

 Η προστασία, ενίσχυση και διαχείριση της πράσινης υποδομής με σκοπό τη 

διεύρυνση των  δυνατότητων αναψυχής, διασκέδασης και εκπαίδευσης στους 

πολίτες κάθε ηλικίας, όλων των κοινωνικών στρωμάτων και ειδικότερα στους 

πολίτες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 

 Η προώθηση και διευκόλυνση της επικοινωνίας και του συντονισμού των δράσεων 

μεταξύ του Δήμου και λοιπών Φορέων ή/και φυσικών προσώπων, που είτε είναι 

ιδιοκτήτες πράσινης υποδομής, είτε με κάποιον τρόπο εμπλέκονται στη διαχείρισή 

της, όπως είναι οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, μη κυβερνητικές οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος, εργολάβοι που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών και έργων 

κα. 

 Ο περιορισμός ζημιών και βλαβών στην πράσινη υποδομή στο σύνολό της, ή 

μεμονωμένα στα αστικά δένδρα που προκαλούνται από βιοτικούς, αβιοτικούς 

παράγοντες ή/και ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 

 Η δημιουργία κινήτρων και προγραμμάτων, καθώς και η αναθεώρηση και 

επικαιροποίηση κανονισμών και προτύπων για την άσκηση Δασοκομίας πόλεων, 

την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων και την ενίσχυση της πράσινης υποδομής, 
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λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αστικού περιβάλλοντος, τη 

διαφοροποίηση των χρήσεων γης και τους κατοίκους κάθε πόλης, τόσο στο παρόν 

όσο και στο μέλλον. 

 Η ενίσχυση της σταθερότητας των δένδρων με σκοπό τη μείωση της 

επικινδυνότητάς τους, προκειμένου να διαφυλαχτεί η ασφάλεια ανθρώπων και 

περιουσιών. 

 Η προώθηση ενός βιώσιμου αστικού τοπίου, με έμφαση σε δρόμους και 

πεζόδρομους, που να παρέχει ένα ευχάριστο, ασφαλές και ελκυστικό πράσινο 

περιβάλλον για πεζούς και οδηγούς. 

 Η διερεύνηση των πιο αποδοτικών οικονομικά επιλογών για την προστασία, 

ενίσχυση και διατήρηση της πράσινης υποδομής, μεγιστοποιώντας τα 

περιβαλλοντικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων της αντιμετώπισης των συνεπειών 

της κλιματικής αλλαγής, της δέσμευσης του άνθρακα, της βελτίωσης των 

ατμοσφαιρικών συνθηκών, της βελτίωσης ποιότητας υδάτων, της μείωσης της 

απορροής και της αποφυγής πλημμυρικών φαινομένων κλπ. 

 Ο περιορισμός της έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ πράσινης και γκρίζας 

υποδομής.  

 Η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις λειτουργίες και ωφέλειες του αστικού 

οικοσυστήματος και ειδικότερα της πράσινης υποδομής – και των επιμέρους 

στοιχείων της. Παρακινώντας τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και 

τη διαχείριση των αστικών χώρων πρασίνου, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα οι 

πολίτες να συνειδητοποιήσουν τον τρόπο που οι ενέργειες τους επιδρούν στην 

προστασία και τη διατήρησή της πράσινης υποδομής. 

Οι στόχοι της διαχείρισης του αστικού πρασίνου αφορούν κάθε φορά σε συγκεκριμένο 

Δήμο, όμως δε μπορεί να είναι χωρικά αποκομμένοι σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

Επιπλέον, κατά τη θέσπισή τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιβαλλοντικοί 

κανόνες και νόμοι που διέπουν τόσο την εθνική όσο και τη διεθνή νομοθεσία, 

συστάσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, και φυσικά η επιστημονική έρευνα, κατά 

την οποία μελετώνται η οικολογία του αστικού πρασίνου και τα οφέλη που προκύπτουν 

από αυτό.  



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

Με γενικό γνώμονα τους παραπάνω αντικειμενικούς στόχους τίθενται οι ειδικοί στόχοι 

– όπως φαίνονται παρακάτω - για τον Δήμο Αμαρουσίου, και καταρτίζεται και το 

παρόν 10ετές Σχέδιο Διαχείρισης για τους χώρους αστικού πρασίνου. 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηθεί, μέσα από την υλοποίηση των 

διαχειριστικών μέτρων, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένες πολιτικές, 

που γενικά αντικατοπτρίζουν στους παρακάτω άξονες: 

1. Ανάπτυξη και επέκταση των προγραμμάτων υλοποίησης διαχειριστικών μέτρων και 

δασοκομικών χειρισμών, με σκοπό την προστασία, ενίσχυση και βελτίωση της 

πράσινης υποδομής,  

2. Αλλαγές και παρεμβάσεις στη διοίκηση, τους κανονισμούς και τα πρότυπα και 

3. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών που 

σχετίζονται με το αστικό πράσινο.  

Οι δράσεις εφαρμογής που προβλέπονται από το Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει να 

αναπτύσσονται μέσα από ανοιχτές δημόσιες διαδικασίες. Η εφαρμογή των προτάσεων 

του Στρατηγικού Σχεδίου μπορεί να δημιουργήσει μελλοντικές δαπάνες σε οικονομικό 

και κοινωνικό επίπεδο, επομένως θα πρέπει να καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια, 

ώστε αυτό να είναι αποτελεσματικό και κατά το δυνατόν ανταποδοτικό, από κάθε 

άποψη.  

Τέλος, βασικό μέλημα πρέπει να αποτελεί η παροχή λεπτομερών οδηγιών σχετικά με 

τα διαχειριστικά μέτρα και τους δασοκομικούς χειρισμούς, τόσο σε κάθε υφιστάμενο 

αυξητικό χώρο πράσινης υποδομής, όσο και στους εν δυνάμει. Έτσι, δημιουργείται ένα 

σαφές πλαίσιο καθοδήγησης που χρησιμεύει ως βάση για το προσωπικό και τους 

πολίτες, για την προστασία, βελτίωση και ενίσχυση του αστικού οικοσυστήματος, με 

γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ωφελειών με την ταυτόχρονη μείωση του οικονομικού 

και κοινωνικού κόστους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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2.3. Ροή Εργασιών και Συλλογή Πληροφορίας 

2.3.1. Λήψη αποφάσεων και γενική επίβλεψη 

Ο σχεδιασμός του Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου αποτελεί 

μέρος της δράσης C3 (υποδράση C3.1) και η υλοποίησή του αποτελεί ενέργεια που 

πραγματοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το πέρας του προγράμματος 

LIFE GrIn. 

Oι δράσεις που είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν, ως εργαλεία διαχείρισης του αστικού 

πρασίνου ανά περιοχή, χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε 

Δήμου αλλά και από Επιχειρησιακά Προγράμματα, το Πράσινο Ταμείο ή άλλους 

εθνικούς πόρους. Για παράδειγμα, το Πράσινο Ταμείο έχει το Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», που στοχεύει, μεταξύ άλλων, σε 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά 

υποβαθμισμένες ή κορεσμένες περιοχές, σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας, 

στη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για την εξασφάλιση μέγιστης περιβαλλοντικής 

και αισθητικής ποιότητας και χρηστικότητας από τους πολίτες. 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, όπως όλοι οι Δήμοι, ανήκουν στην κατηγορία δικαιούχων του 

Φορέα Χρηματοδότησης: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο χρηματοδοτεί δράσεις για την δημιουργία και 

ενίσχυση της πράσινης υποδομής.  

Προκειμένου να υπάρχει ένα εξειδικευμένο όργανο – φορέας για τη λήψη αποφάσεων 

και την υλοποίηση αυτών είναι σημαντική η σύσταση και λειτουργία Επιτροπής, στην 

οποία - εκτός από εκπρόσωπους του Δήμου - θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από Φορείς 

διαχείρισης Χώρων Αστικού Πρασίνου (ΧΑΠ), γειτονικούς ΟΤΑ, τη Δασική 

Υπηρεσία, Πολεοδομικές Διευθύνσεις, Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού 

Ελέγχου, ΔΕΚΟ και την Επιστημονική κοινότητα.  

Ο ρόλος και η πορεία των εργασιών των μελών της Επιτροπής θα παρουσιάζεται μέσω 

του παρακάτω πίνακα (Πιν. 2), o οποίος θα συμπληρώνεται με την πάροδο του χρόνου 

και τις ανάγκες που θα προκύπτουν, εφόσον το Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αστικού Πρασίνου, είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο έγγραφο. 
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Πίνακας 2. Σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας του Σχεδιασμού και Υλοποίησης 

του Στρατηγικού Σχεδίου 

Φορέας Τρόπος συμμετοχής Ενέργειες/Δράσεις Παρατηρήσεις 

    

 

2.3.2. Μέθοδος συλλογής και Διαχείρισης Δεδομένων 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού πρασίνου απαιτεί τη συλλογή βασικών 

πληροφοριών, που αφορούν σε ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους γύρω από την 

κατάσταση και την υγεία της βλάστησης, οι οποίες θα πρέπει να είναι εύκολα 

διαθέσιμες και επεξεργάσιμες. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο με τους γνωστούς από τη 

βιβλιογραφία τρόπους συλλογής, μετρήσεων, υπολογισμό και εκτίμηση των 

παραμέτρων, όσο και με τη δημιουργία νέων  

Η κατάρτιση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης του αστικού 

πρασίνου μέσα από τη λήψη αποφάσεων με ολιστικό και ενιαίο τρόπο απαιτεί, αρχικά 

την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του αστικού 

οικοσυστήματος. Αυτό γίνεται με τη συλλογή δεδομένων πεδίου και της επεξεργασίας 

αυτών, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, στα οποία θα βασιστούν οι κανόνες 

διαχείρισης. Αν αυτοί εφαρμοστούν, το αστικό πράσινο θα είναι τέτοιας ποιότητας, 

ποσότητας, δομής και σύνθεσης που να συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση του 

κλίματος της πόλης. 

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα βοηθήσουν στο να αποδοθεί μία ολοκληρωμένη 

εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση της βλάστησης, και θα συμβάλουν στον 

εντοπισμό περιοχών που έχουν προτεραιότητα για συγκεκριμένες εργασίες και κυρίως 

φυτεύσεις, στον καθορισμό των στόχων του διαχειριστικού σχεδίου και στην 

ποσοτικοποίηση των ωφελειών που παρέχονται από το αστικό πράσινο. 

Η επιλογή και κατάρτιση πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης, ξεκινάει από την 

απογραφή του αστικού πρασίνου. Στην περίπτωση του Δήμου Αμαρουσίου, όπου κάτι 

τέτοιο δεν έχει γίνει ποτέ, η δημιουργία ενός Μητρώου Αστικών Δέντρων κρίνεται 

απαραίτητη. Σε αυτό θα καταχωρούνται και θα τοποθετούνται χωρικά όλα τα δένδρα 



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

που απαρτίζουν τους χώρους αστικού πρασίνου, συμπεριλαμβανομένων και των 

δεντροστοιχιών. Παράλληλα, το μητρώο  θα αποτελεί βάση δεδομένων, η οποία θα 

περιλαμβάνει κάθε πληροφορία που έχει συλλεχθεί και αφορά στο αστικό πράσινο για 

δεδομένη χρονική περίοδο υλοποίησης του σχεδίου. Για να παραμένει το Μητρώο 

Αστικών Δέντρων λειτουργικό απαιτείται η τήρηση και η περιοδική ενημέρωσή του. 
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3. Περιοχή Εφαρμογής Στρατηγικού Σχεδίου 

3.1. Περιγραφή Φορέα – Ιστορική Εξέλιξη 

3.1.1. Περιγραφή Φορέα 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της Αττικής και 

αποτελεί μητροπολιτικό κέντρο των Βορείων Προαστίων. Είναι ένας Δήμος με μεγάλη 

δυναμική και δυνατότητες και αποτελεί αθλητικό, πολιτιστικό και επιχειρηματικό 

κέντρο στην περιφέρεια των Αθηνών.  

Αντικείμενο του Δήμου, αποτελεί η συμβολή του με αυτόνομες πρωτοβουλίες, ή σε 

συνεργασία με άλλους φορείς, στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας καθώς και 

στην περαιτέρω περιβαλλοντική, οικονομική, και πολιτιστική βελτίωση της υπόστασής 

του. 

Τα τελευταία χρόνια προωθείται μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, που 

στόχο έχει να διασφαλίσει καλύτερη ποιότητα ζωής, σε όλους όσους ζουν ή εργάζονται 

στην πόλη. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, ενώ στο πλαίσιο του 

εφικτού οι οικολογικές συνθήκες της περιοχής παρακολουθούνται. Επιπλέον, στους 

χώρους δικαιοδοσίας του Δήμου Αμαρουσίου έχουν λάβει χώρα έργα δημιουργίας και 

ανάπλασης χώρων αστικού πρασίνου. Ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες 

ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος, 

προωθώντας την ενεργή συμμετοχή τους.  

Ο Δήμος Αμαρουσίου καταβάλει προσπάθεια για τη μετατροπή των χώρων αστικού 

πρασίνου και των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, σε πόλους έλξης τόσο για τους 

κατοίκους, όσο και τους επισκέπτες, μέσω του επανασχεδιασμού και της απόδοσης 

ταυτότητας σε καθέναν από αυτούς. Βασικός άξονας αυτών των ενεργειών είναι οι 

δυνατότητες αναψυχής, διασκέδασης και εκπαίδευσης για τους πολίτες κάθε ηλικίας, 

όλων των κοινωνικών στρωμάτων και με έμφαση σε όσους ανήκουν σε ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες.  
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3.1.2. Ιστορική Εξέλιξη  

Η αρχαία ονομασία του Αμαρουσίου ήταν Άθμονον και ήταν ένας από τους δώδεκα 

δήμους της Αττικής που είχε ιδρύσει ο βασιλιάς Κέκροπας γύρω στο 3.000 π.Χ.. 

Επρόκειτο για έναν αγροτικό δήμο με μεγάλη παράδοση στην παραγωγή λαδιού και 

κρασιού, ενώ φιλοξενούσε και τον έναν από τους τέσσερις περιφερειακούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαίας Ελλάδας.  

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, όπως και ολόκληρη η Αττική, καταλήφθηκε και 

λεηλατήθηκε. Οι αυτοκράτορες Αδριανός και Ηρώδης ο Αττικός, έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την περιοχή, κατασκευάζοντας ο μεν πρώτος το Αδριάνειο 

Υδραγωγείο, του οποίου αγωγοί διέτρεχαν υπογείως τον αρχαίο δήμο, και ο δε 

δεύτερος, το ύψωμα του ναού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, για να αναγνωρίζεται από 

μακριά. 

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας εγκαταστάθηκε στο Μαρούσι ο Τούρκος Μπέης Αλή 

Μπαμπάς, ο οποίος κατέλαβε εκτάσεις της περιοχής και τις μεταβίβασε σε Οθωμανούς 

ευγενείς, οι οποίοι εκτίμησαν το υγιές περιβάλλον της περιοχής. Παράλληλα, εκείνη 

την περίοδο οι ντόπιοι κάτοικοι εργάζονταν στα κτήματα, ενώ πολλοί μετανάστευσαν 

σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Μετά την απελευθέρωση και τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, η Αττική 

χωρίστηκε σε επτά Δήμους, ένας εκ των οποίων ήταν ο Δήμος Αμαρυσίων με 712 

κατοίκους. Ο Δήμος αυτός περιλάμβανε το παλιό Μαρούσι (360 κάτοικοι), το 

Χαλάνδρι (127 κάτοικοι), την Καλογρέζα (8 κάτοικοι), την Πεντέλη (6 κάτοικοι), τον 

Γέρακα (2 κάτοικοι), τον Καρυτό (21 κάτοικοι), το Μπερχάμι (7 κάτοικοι) και την 

Κηφισιά (181 κάτοικοι). 

Το 1840 ο τότε Δήμος Αμαρυσίων συγχωνεύτηκε με τον Δήμο Αθηναίων. Ακολούθησε 

μια σειρά από διοικητικές αλλαγές, ώσπου το 1925 το Αμαρύσιο αποσπάστηκε 

οριστικά και έγινε ανεξάρτητη κοινότητα, με τον πληθυσμό του να αυξάνει χρόνο με 

τον χρόνο. Το 1940 η κοινότητα είχε 8.253 κατοίκους, ενώ το 1943 έφτασε τους 10.000 

και έγινε Δήμος. 

Μέχρι τη δεκαετία του 1960 το Μαρούσι διατήρησε τη δομή και το χαρακτήρα του 

προαστίου. Διέθετε οργανωμένο παραδοσιακό κέντρο με περιορισμένες υπηρεσίες 
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λιανικού εμπορίου, αναψυχής και ευκαιρίες κατοικίας σε αραιοδομημένες, περιοχές με 

χαμηλά μονώροφα και διώροφα κτίρια. 

Στη δεκαετία του 1970 ο χαρακτήρας της περιοχής μεταβλήθηκε, με κυρίαρχη χρήση 

την κατοικία και βασικό κέντρο της περιοχής το παραδοσιακό κέντρο. 

Στη δεκαετία του 1980 ολοκληρώθηκε, σε ένα πρώτο επίπεδο, η μεταλλαγή του 

χαρακτήρα της περιοχής, καθώς το κέντρο βάρους του Λεκανοπεδίου, από το κέντρο 

της Αθήνας μετατοπίστηκε βόρεια και έτσι συνεχίστηκε η μαζική μετεγκατάσταση 

κατοίκων και επιχειρήσεων από κεντρικές περιοχές της Αθήνας. Η λεωφόρος Κηφισίας 

μετατράπηκε σε βασικό άξονα ανάπτυξης δραστηριοτήτων τριτογενούς τομέα. Κατά 

μήκος της εγκαταστάθηκαν νέες δραστηριότητες υπερτοπικής σημασίας, στον τομέα 

του αθλητισμού (ΟΑΚΑ), της υγείας και κυρίως της  ιδιωτικής διοίκησης και εμπορίου, 

δημιουργώντας ένα δυναμικό υπερτοπικό κέντρο. 

Την επόμενη δεκαετία η περιοχή ακολούθησε την πορεία των ευρωπαϊκών 

μεγαλουπόλεων, τριτογενοποίησης της οικονομίας, και το Μαρούσι ανέλαβε ρόλους 

υπερτοπικής σημασίας.  

 

3.2. Περιγραφή διαθέσιμων τεχνικών και ανθρώπινων πόρων 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 

2519 Β’- 8/8/2013), η νέα οργανωτική δομή αποτελείται από έντεκα Διευθύνσεις 

(μείωση κατά μια Διεύθυνση σε σχέση με την παλαιότερη δομή) και έντεκα Γραφεία 

(μείωση κατά ένα Γραφείο σε σχέση με την παλαιότερη δομή), όπως φαίνεται και στο 

οργανόγραμμα του σχήματος 1. 
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Σχήμα 1. Οργανόγραμμα Υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου 
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Από το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου Αμαρουσίου οι σημαντικότερες διοικητικές 

ενότητες που εμπλέκονται στην προστασία ή επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα από 

την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των αστικών χώρων πρασίνου και εν γένει του 

αστικού πρασίνου είναι οι παρακάτω: 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Η κεντρική υπηρεσία, υπεύθυνη για το αστικό πράσινο, είναι η Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής καθώς είναι αρμόδια για θέματα περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων διαχείρισης ενέργειας. Ειδικότερα, 

είναι αρμόδια για την προστασία και την αναβάθμιση του τοπικού, φυσικού και 

αστικού περιβάλλοντος, την συντήρηση των χώρων πρασίνου, την φυτοπροστασία, 

καθώς και τα έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινόχρηστων 

χώρων (παιδικές χαρές, οδοί, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου κλπ.) και την εκτέλεση 

κτιριακών έργων (συντήρηση, επισκευή, εξοπλισμό των δημοτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων) καθώς και την πολιτική προστασία και 

δημόσια υγεία. Οι αρμοδιότητες ανά τμήμα, της διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής καθορίζονται ως εξής: 

Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού: Το Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 

παρακολουθεί πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν διάφοροι φορείς στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην 

πόλη καθώς και την Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. 

Παρέχει τεχνογνωσία στη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση θεμάτων που 

σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη ενώ παράλληλα 

μεριμνά και για τη συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας με άλλους Δήμους για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων 

καθώς και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα ζωής και την αστική 

αναβάθμιση.  

Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, 

προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του 

περιβάλλοντος στην περιοχή του Δήμου ενώ παράλληλα Ελέγχει και εισηγείται την 

παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. 
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Επιπλέον, το συγκεκριμένο τμήμα μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των 

υδάτινων πόρων και την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου. 

Μεριμνά για τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται (σύνταξη μελέτης κ.λπ.), από 

το ίδιο ή άλλο αρμόδιο τμήμα και τη διαβίβασή τους στο τμήμα Προμηθειών για την 

έγκαιρη υλοποίηση προμήθειας – εργασίας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του 

τμήματος. Τέλος έχει την ευθύνη της περιβαλλοντικής ενημέρωσης των πολιτών και 

συνεργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση με το Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης 

Ποιότητας στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Τμήμα Αστικού Πρασίνου: Το συγκεκριμένο τμήμα μελετά, σχεδιάζει και 

εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους 

τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική 

εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου (τεχνικά 

μέσα, μηχανολογικό εξοπλισμό, φυτικό υλικό, λιπάσματα, φάρμακα κλπ). Ακόμη, 

μεριμνά και ελέγχει την αποδοτική λειτουργία της διανομής των υλικών συντήρησης, 

ενεργεί για τη συντήρηση, προστασία, ανάπτυξη και βελτίωση του φυτικού υλικού 

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα συστήματα και μεθόδου. 

Επιπλέον, μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση 

των διαφόρων συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου, ενώ παράλληλα 

μεριμνά για την σωστή λειτουργία αυτών. Στο πλαίσιο αυτό καταγράφει, διατηρεί και 

επεξεργάζεται στοιχεία με τις διαδικασίες και τις εκτελούμενες εργασίες και των έργων 

συντήρησης του αστικού πρασίνου και εισηγείται σχετικά προγράμματα αναγκών 

ανθρώπινου δυναμικού.  

Διαμορφώνει και εφαρμόζει κατάλληλα προγράμματα φυτεύσεων, συντήρησης, 

ποτίσματος και φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου και διενεργεί όλες 

τις μελέτες που σχετίζονται με το πράσινο σε συνεργασία, όπου αυτό είναι απαραίτητο, 

με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Έργων. 

Επίσης μεριμνά για την ανάπτυξη και την διάδοση του πρασίνου στην πόλη, τον 

εξωραϊσμό και την επαύξηση των δημοτικών κήπων, χώρων πρασίνου δημοτικών 

σχολείων, αλσών, παρτεριών και δεντροστοιχιών. Διενεργεί φυτεύσεις τόσο σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, όσο και σε ανοιχτούς χώρους ενώ παράλληλα 
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συντηρεί και αναπτύσσει το πράσινο στους κήπους των Δημοτικών κτιρίων, σχολείων 

και κοινόχρηστων χώρων.  

Εκτός των παραπάνω, καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων 

εκπαίδευσης του προσωπικού συντήρησης του πρασίνου του Δήμου. Συγκεντρώνει και 

καταγράφει τις ανάγκες εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης, ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του προσωπικού και τις κοινοποιεί στο Τμήμα Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Παράλληλα προτείνει την ανάλογη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που αποκτάται από 

τις δράσεις αυτές. 

Για τις παραπάνω εργασίες συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να 

επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο δυνατόν κόστος.  

Τμήμα Συνεργείων Δομημένων και Υπαίθριων Χώρων: Το τμήμα αυτό φροντίζει 

για τη επισκευή και συντήρηση των δημοτικών χώρων συγκέντρωσης και ψυχαγωγίας 

των πολιτών και μεριμνά για την έγκαιρη επισκευή και συντήρηση όλων των οδών, 

πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και των ανοιχτών χώρων που είναι στην αρμοδιότητα του 

Δήμου. Είναι υπεύθυνο για την αντικατάσταση των χαλασμένων και καμένων 

λαμπτήρων και των φωτιστικών σωμάτων του δικτύου, καθώς και για την καλή 

λειτουργία του Δημοτικού δικτύου ύδρευσης, επεμβαίνοντας άμεσα για την 

αποκατάσταση βλαβών. Φροντίζει για την επισκευή και συντήρηση των παιδικών 

χαρών του Δήμου και την τοποθέτηση των κατάλληλων οργάνων και υλικών σ’ αυτές 

σε συνεργασία με το τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Τέλος φροντίζει για την 

έγκαιρη προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών χρήσιμων για την ομαλή λειτουργία 

όλων των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης πλην του Τμήματος Πρασίνου. 

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας: Εισηγείται για το Σχεδιασμό 

Πολιτικής Προστασίας, προσδιορίζοντας τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές 

καταστροφές που μπορούν να πλήξουν τον Δήμο. 

 Διεύθυνση Τεχνικών Έργων 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση 

κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη 

από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησή τους. Συγχρόνως, είναι αρμόδια για 

θέματα χωροθέτησης, συγκοινωνίας και κυκλοφορίας, καθώς και για τον έλεγχο 
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εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον 

τομέα των μεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο 

της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων 

και Υπουργικών Αποφάσεων. 

Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης κατανέμονται ανά τμήμα ως εξής 

Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών:  

Τμήμα Χωροθέτησης 

Τμήμα Κατασκευής και Επίβλεψης Έργων 

 Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης 

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών 

 Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας 

Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής για την 

υποβοήθησή της στην εφαρμογή των Νόμων για την πολιτική προστασία σε τοπικό 

επίπεδο όπως στη διεκπεραίωση των κατά τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεων 

ετοιμότητας που προβλέπονται από το Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 

3.3. Θέση και Χωροταξία 

3.3.1. Γεωγραφική Θέση 

Γεωγραφικά ο Δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται 12km βορειοανατολικά από το κέντρο 

της Αθήνας και ανήκει διοικητικά στον Ανατολικό Περιφερειακό Τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής. Τα διοικητικά όρια του δήμου καταλαμβάνουν έκταση 

1.309,3Ha και εκτείνονται βόρεια μέχρι τους πρόποδες της Πεντέλης, τα υψώματα της 

Μαγκουφάνας (Πεύκη), της Κηφισιάς και των σημερινών Μελισσίων, ενώ προς τα 

ανατολικά, νότια και νοτιοδυτικά η οριοθέτηση ακολουθεί κατά βάση το δίκτυο των 

μικρών και μεγάλων ρεμάτων της περιοχής: το ρέμα του Κοκκιναρά, το ρέμα της 

Σαπφούς και το ρέμα Πολύδροσου (Ρεματιά Χαλανδρίου), το οποίο ενώνεται με το 

ρέμα του Ποδονίφτη.  
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Έτσι, ο Δήμος Αμαρουσίου συνορεύει με τους Δήμους: 

 Κηφισιάς, 

 Πεντέλης, 

 Φιλοθέης-Ψυχικού,  

 Λυκόβρυσης-Πεύκης,  

 Νέου Ηρακλείου, 

 Νέας Ιωνίας, 

 Χαλανδρίου 

Από τη δεκαετία του ’60 ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελεί προάστιο, ενώ κατά τη 

δεκαετία του ’80 ολοκληρώνεται σε ένα πρώτο επίπεδο η μεταλλαγή του χαρακτήρα 

της περιοχής, καθώς το κέντρο βάρους του Λεκανοπεδίου μετατοπίζεται από το κέντρο 

της Αθήνας βόρεια. 

Το κέντρο του Αμαρουσίου θεωρείται μητροπολιτικό -κέντρο της Περιφέρειας 

Αττικής. Συνολικά ο Δήμος αποτελείται από 17 πολεοδομικές ενότητες, που διαφέρουν 

μεταξύ τους ως προς την έκταση, τον πληθυσμό και τα χαρακτηριστικά τους. Αυτές 

περιγράφονται παρακάτω ως εξής: 

Πολεοδομική ενότητα 1: Κέντρο.  

Ορίζεται βόρεια από τα όρια του Δήμου Αμαρουσίου με τον Δήμο Κηφισιάς, 

ανατολικά από τη Λεωφόρο Κηφισίας, νότια από τις οδούς Θησέως και Μητροπόλεως 

και δυτικά από τις γραμμές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. 

Πολεοδομική ενότητα 2: Άγιος Νικόλαος  

Ορίζεται βόρεια από τα όρια του Δήμου με τον Δήμο Κηφισιάς, ανατολικά από τις 

γραμμές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, νότια από την οδό Περικλέους και δυτικά από 

τα όρια με τον Δήμο Πεύκης.  

Πολεοδομική ενότητα 3: Νέο Τέρμα. 

Ορίζεται βόρεια από την οδό Περικλέους, ανατολικά από τις γραμμές του ηλεκτρικού 

σιδηροδρόμου, νότια από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και δυτικά από τα όρια με τον 

Δήμο Πεύκης. 

Πολεοδομική ενότητα 4: Ψαλίδι - Πέλικα  
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Ορίζεται βόρεια από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και από τα όρια με τον Δήμο 

Πεύκης, ανατολικά από τις γραμμές του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, νότια από την 

Λεωφόρο Σταυρού - Ελευσίνας και δυτικά από τα όρια με τον Δήμο Πεύκης.  

Πολεοδομική ενότητα 5: Αγία Φιλοθέη  

Ορίζεται βόρεια από την οδό Σπύρου Λούη και την οδό Ολύμπου, ανατολικά από την 

Λεωφόρο Κηφισίας, νότια από την οδό Καποδιστρίου (όριο Δήμου) και δυτικά από τα 

όρια με τον Δήμο Νέας Ιωνίας. 

Πολεοδομική ενότητα 6: Άγιος Θωμάς  

Ορίζεται ως η περιοχή μεταξύ των Λεωφόρων Κηφισίας και Κύμης, και των οδών Α. 

Παπανδρέου, Νερατζιωτίσσης και Σπ.Λούη. 

Πολεοδομική ενότητα 7: Εργατικές Πολυκατοικίες  

Ορίζεται βόρεια από την οδό Αγίου Κωνσταντίνου, ανατολικά από τη Λεωφόρο 

Κηφισίας, νότια από τη Λεωφόρο Σταυρού - Ελευσίνας και δυτικά από τις γραμμές του 

ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. 

Πολεοδομική ενότητα 8: Άγιοι Ανάργυροι  

Ορίζεται βόρεια από τις οδούς Θησέως και Μητροπόλεως, ανατολικά από τη Λεωφόρο 

Κηφισίας, νότια από την οδό Αγίου Κωνσταντίνου και δυτικά από τις γραμμές του 

ηλεκτρικού σιδηροδρόμου.  

Πολεοδομική ενότητα 9: Βορρέ  

Ορίζεται βόρεια από το κτήμα Συγγρού, ανατολικά από τα όρια του εγκεκριμένου 

σχεδίου, νότια από την οδό Πεντέλης και δυτικά από τη Λεωφόρο Κηφισίας. 

Πολεοδομική ενότητα 10: Κοκκινιά  

Ορίζεται βόρεια από την οδό Πεντέλης, ανατολικά από την οδό Κέκρωπα, νότια από 

την οδό Κονίτσης και δυτικά από τη Λεωφόρο Κηφισίας. 

Πολεοδομική ενότητα 11: Σωρός - Λάκκα Κόττου  

Ορίζεται βόρεια από την οδό Κονίτσης, ανατολικά από την οδό Μεσογείων, νότια από 

τη Λεωφόρο Σταυρού - Ελευσίνας και δυτικά από τη Λεωφόρο Κηφισίας και την οδό 

Κέκρωπα. 
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Πολεοδομική ενότητα 12: Παράδεισος  

Ορίζεται βόρεια από τη Λεωφόρο Σταυρού - Ελευσίνας, ανατολικά από την οδό 

Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, νότια από τα όρια με τον Δήμο Χαλανδρίου και δυτικά από 

τη Λεωφόρο Κηφισίας. 

Πολεοδομική ενότητα 13: Πολύδροσο  

Ορίζεται βόρεια από τη Λεωφόρο Σταυρού - Ελευσίνας, ανατολικά από το ρέμα 

Πολυδρόσου, νότια από τα όρια με τον Δήμο Χαλανδρίου και δυτικά από την οδό 

Αμαρουσίου - Χαλανδρίου. 

Πολεοδομική ενότητα 14: Σισμανόγλειο - Νέο Μαρούσι  

Ορίζεται βόρεια από τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου, ανατολικά από τα όρια με τον 

Δήμο Βριλησσίων, νότια από τη Λεωφόρο Σταυρού - Ελευσίνας και δυτικά από τη 

Λεωφόρο Μεσογείων. 

Πολεοδομική ενότητα 15: Καρπαθιώτικα, Ηπειρώτικα, Δωδώνη, Στούντιο 

Άλφα 

Ορίζεται βόρεια από την Πεντέλης, ανατολικά από τα όρια με τον Δήμο Μελισσίων 

και την εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου, νότια από τα όρια του 

εγκεκριμένου σχεδίου και τη Λεωφόρο Μεσογείων και δυτικά από την οδό Κέκρωπα. 

Πολεοδομική ενότητα 16: Νέα Λέσβος, Ανάβρυτα Αγγελοπούλου 

Ορίζεται βόρεια από τα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου, ανατολικά από τα όρια του 

Δήμου Μελισσίων, νότια από τη Λεωφόρο Πεντέλης και τα όρια του εγκεκριμένου 

σχεδίου και δυτικά από την οδό Φοινίκων. 

Πολεοδομική ενότητα 17: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ 

Ορίζεται βόρεια από τα όρια του Ο.Α.Κ.Α., ανατολικά από τα όρια της Π.Ε. Άνω 

Ψαλιδιού, νότια της Αττικής Οδού και δυτικά από την Π.Ε. του Αγίου Θωμά. 
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Πίνακας 3. Έκταση Πολεοδομικών ενοτήτων του δήμου Αμαρουσίου 

Πολεοδομικές Ενότητες Έκταση (Ha) 

ΠΕ 1 - Κέντρο 57,02 

ΠΕ 2 - Αγ. Νικόλαος 45,61 

ΠΕ 3 - Νέο Τέρμα 59,83 

ΠΕ 4 - Ψαλίδι 38,55 

ΠΕ 5 - Νέα Φιλοθέη 85,87 

ΠΕ 6 - Αγ.Θωμάς 84,48 

ΠΕ 6 - Αγ.Θωμάς εκτός σχεδίου 3,52 

ΠΕ 7 - Εργατικές Κατοικίες 60,29 

ΠΕ 8 - Αγ. Ανάργυροι 56,11 

ΠΕ 9 - Ανάβρυτα 41,92 

ΠΕ 10 - Κοκκινιά 66,46 

ΠΕ 11 - Σωρός 91,49 

ΠΕ 11 - Σωρός εκτός σχεδίου 15,56 

ΠΕ 12 - Παράδεισος 66,13 

ΠΕ 12 - Παράδεισος εκτός σχεδίου 4,75 

ΠΕ 13 - Πολύδροσο 49,38 

ΠΕ 13 - Πολύδροσο εκτός σχεδίου 45,17 

ΠΕ 14 - Νέο Μαρούσι 49,64 

ΠΕ 15 - Στούντιο Α 35,93 

ΠΕ 15 - Στούντιο Α εκτός σχεδίου 7,50 

ΠΕ 16 - Νέα Λέσβος 44,41 

ΠΕ 17 - ΑΣΠΑΙΤΕ 43,87 

Άνω Ψαλίδι 12,35 

ΖΟΕ Νέο Μαρούσι 21,86 
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Πολεοδομικές Ενότητες Έκταση (Ha) 

ΖΟΕ Νέα Λέσβος 35,00 

ΖΟΕ Σισμανόγλειο 16,76 

ΟΑΚΑ & Κτήμα Συγγρού 202,02 

Σύνολο 1.341,48 

 

Η υφιστάμενη κατάσταση των ελεύθερων χώρων και των χώρων αστικού πρασίνου, 

ανά πολεοδομική ενότητα, περιγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν. Κύριος 

στόχος της περιγραφής τους, αποτελεί η ποσοτική και η ποιοτική αξιολόγηση, 

προκειμένου να αναδειχθούν και να επαναπροσδιοριστούν σε χώρους ζωτικής 

σημασίας για τους κατοίκους του Δήμου. 
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Εικόνα 1. Περιοχή εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης. Όρια Δήμου Αμαρουσίου και Πολεοδομικών Ενοτήτων. 
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Πίνακας 4. Έκταση Αστικού Πρασίνου ανά Π.Ε. 

Πολεοδομικές Ενότητες Έκταση Αστικού Πρασίνου (Ha) 

ΠΕ 1 - Κέντρο 3,62 

ΠΕ 2 - Αγ. Νικόλαος 1,07 

ΠΕ 3 - Νέο Τέρμα 1,25 

ΠΕ 4 - Ψαλίδι 1,99 

ΠΕ 5 - Νέα Φιλοθέη 2,54 

ΠΕ 6 - Αγ. Θωμάς 3,19 

ΠΕ 6 - Αγ. Θωμάς εκτός σχεδίου - 

ΠΕ 7 - Εργατικές Κατοικίες 2,03 

ΠΕ 8 - Αγ. Ανάργυροι 2,17 

ΠΕ 9 - Ανάβρυτα 10,45 

ΠΕ 10 - Κοκκινιά 1,21 

ΠΕ 11 - Σωρός 1,90 

ΠΕ 11 - Σωρός εκτός σχεδίου - 

ΠΕ 12 - Παράδεισος 5,18 

ΠΕ 12 - Παράδεισος εκτός σχεδίου - 

ΠΕ 13 - Πολύδροσο 0,72 

ΠΕ 13 - Πολύδροσο εκτός σχεδίου - 

ΠΕ 14 - Νέο Μαρούσι 1,02 

ΠΕ 15 - Στούντιο Α 1,09 

ΠΕ 15 - Στούντιο Α εκτός σχεδίου - 

ΠΕ 16 - Νέα Λέσβος 4,48 

ΠΕ 17 - ΑΣΠΑΙΤΕ - 

Σύνολο 42,03 

 

  



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

Πίνακας 5.  Έκταση Χώρων Αστικού Πρασίνου ανά Κατηγορία ανά Π.Ε. 

Πολεοδομικές Ενότητες 

Χώροι Αστικού Πρασίνου Ανά Κατηγορία (Ha) 

Ανοικτοί υπαίθριοι 
χώροι 

Τμήματα 
δρόμων - 

κυκλοφοριακές 
νησίδες 

Αναξιοποίητοι 
δημόσιοι 

χώροι 

ΠΕ 1 - Κέντρο 3,51 0,11 0,00 

ΠΕ 2 - Αγ. Νικόλαος 0.51 0,28 0,28 

ΠΕ 3 - Νέο Τέρμα 1 0,25 0,00 

ΠΕ 4 - Ψαλίδι 1,22 0,00 0,78 

ΠΕ 5 - Νέα Φιλοθέη 2,13 0,42 0,00 

ΠΕ 6 - Αγ. Θωμάς 1,8 0,09 1,30 

ΠΕ 6 - Αγ. Θωμάς εκτός 

σχεδίου 
- - - 

ΠΕ 7 - Εργατικές Κατοικίες 1,6 0,08 0,35 

ΠΕ 8 - Αγ. Ανάργυροι 0,17 0,04 0,00 

ΠΕ 9 - Ανάβρυτα 0,21 0,03 10,22 

ΠΕ 10 - Κοκκινιά 0,7 0,14 0,38 

ΠΕ 11 - Σωρός 0,78 0,00 1,12 

ΠΕ 11 - Σωρός εκτός σχεδίου - - - 

ΠΕ 12 - Παράδεισος 0,05 0,00 5.13 

ΠΕ 12 - Παράδεισος εκτός 

σχεδίου 
- - - 

ΠΕ 13 - Πολύδροσο 0,45 0,28 0,00 

ΠΕ 13 - Πολύδροσο εκτός 

σχεδίου 
- - - 

ΠΕ 14 - Νέο Μαρούσι 1,02 0,00 0,00 

ΠΕ 15 - Στούντιο Α 0,17 0,09 0,84 
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Πολεοδομικές Ενότητες 

Χώροι Αστικού Πρασίνου Ανά Κατηγορία (Ha) 

Ανοικτοί υπαίθριοι 
χώροι 

Τμήματα 
δρόμων - 

κυκλοφοριακές 
νησίδες 

Αναξιοποίητοι 
δημόσιοι 

χώροι 

ΠΕ 15 - Στούντιο Α εκτός 

σχεδίου 
- - - 

ΠΕ 16 - Νέα Λέσβος 4,41 0,07 0,00 

ΠΕ 17 - ΑΣΠΑΙΤΕ - - - 

Σύνολο 19,74 1,90 20,40 

 

Πίνακας 6.  Έκταση Χώρων Αστικού Πρασίνου ανά Χρήση ανά Π.Ε. 

Πολεοδομικές 

Ενότητες 

Χώροι Αστικού Πρασίνου Ανά Χρήση (Ha) 

Παιδότοποι Χώροι 
Αθλοπαιδειών Πλατείες Πάρκα 

ΠΕ 1 - Κέντρο 0,47 0,00 1,75 1,77 

ΠΕ 2 - Αγ. Νικόλαος 0,07 0,00 0,51 0,00 

ΠΕ 3 - Νέο Τέρμα 0,11 0,23 0,71 0,29 

ΠΕ 4 - Ψαλίδι 0,03 0,00 0,24 0,91 

ΠΕ 5 - Νέα Φιλοθέη 0,04 0,07 0,00 2,13 

ΠΕ 6 – Αγ. Θωμάς 0,26 0,00 0,00 1,80 

ΠΕ 6 - Αγ. Θωμάς 

εκτός σχεδίου 
- - - - 

ΠΕ 7 - Εργατικές 

Κατοικίες 
0,28 0,00 0,74 0,86 

ΠΕ 8 - Αγ. Ανάργυροι 0,05 0,00 0,17 0,00 

ΠΕ 9 - Ανάβρυτα 0,07 0,05 0,00 0,21 

ΠΕ 10 - Κοκκινιά 0,25 0,12 0,00 0,70 

ΠΕ 11 - Σωρός 0,15 0,20 0,58 0,20 
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Πολεοδομικές 

Ενότητες 

Χώροι Αστικού Πρασίνου Ανά Χρήση (Ha) 

Παιδότοποι Χώροι 
Αθλοπαιδειών Πλατείες Πάρκα 

ΠΕ 11 - Σωρός εκτός 

σχεδίου 
- - - - 

ΠΕ 12 - Παράδεισος 0,05 0,00 0,00 0,00 

ΠΕ 12 - Παράδεισος 

εκτός σχεδίου 
- - - - 

ΠΕ 13 - Πολύδροσο 0,14 0,14 0,21 0,24 

ΠΕ 13 - Πολύδροσο 

εκτός σχεδίου 
- - - - 

ΠΕ 14 - Νέο Μαρούσι 0,07 0,00 0,00 1,02 

ΠΕ 15 - Στούντιο Α 0,10 0,07 0,00 0,17 

ΠΕ 15 - Στούντιο Α 

εκτός σχεδίου 
- - - - 

ΠΕ 16 - Νέα Λέσβος 0,15 0,07 0,00 0,42 

ΠΕ 17 - ΑΣΠΑΙΤΕ - - - - 

Σύνολο 2,31 0,96 4,90 10,73 

 

3.3.2. Διάκριση και περιγραφή κατηγοριών χώρων αστικού πρασίνου 

Στο πλαίσιο του προγράμματος προτείνεται μια αναλυτικότερη, ως προς το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, έννοια των χώρων πρασίνου, δεδομένου ότι κάποιοι χώροι δεν 

συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής. Θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε την 

πρόταση της Λιονάτου (2008), η οποία προτείνει τη διάκριση των ΧΑΠ, όπως 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα, θεωρώντας ότι οι ελεύθεροι χώροι, και 

συνεπώς οι ΧΑΠ, πρέπει να διακρίνονται σε τρία επίπεδα, όπου σε κάθε ένα από αυτά 

επιλέγονται διαφορετικά κριτήρια, ως εξής: 

 Στο πρώτο επίπεδο, η διάκριση γίνεται με βασικό κριτήριο το υλικό επίστρωσης 

και την παρουσία πρασίνου. 
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 Σε δεύτερο επίπεδο, η διάκριση γίνεται ανάλογα με τη χρήση τους.  

 Σε τρίτο επίπεδο, οι επιμέρους χώροι αναλύονται μεμονωμένα, λαμβάνοντας 

υπόψη τις χαρακτηριστικές ιδιότητες και τις ειδικές χρήσεις τους. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη Λιονάτου (2008), ως ΧΑΠ ενός δήμου, 

προσδιορίζονται στον παρακάτω Πίνακα 7. Θα ήταν λοιπόν δόκιμο στην προσπάθεια 

βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου να συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες διακρίσεις. 

 

Πίνακας 6. Διάκριση των Χώρων Αστικού πρασίνου κατά Λιονάτου (2008) 

 

3.3.3. Χαρτογραφική αποτύπωση 

Στην προσπάθεια συλλογής χαρτογραφικών δεδομένων που αφορούν στην πράσινη 

υποδομή και ειδικότερα για την περιοχή διαπιστώθηκε ότι το υλικό που κατείχε ο 

Δήμος ήταν ελλιπές.  
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Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE GrIn έγινε προσπάθεια οπτικής ψηφιακής 

απόδοσης της πράσινης υποδομής της περιοχής.  

Για την ψηφιοποίηση χρησιμοποιήθηκαν ως υπόβαθρα οι ορθοφωτοχάρτες του 2007, 

με ταυτόχρονη διερεύνηση των επιμέρους περιοχών μέσω του Street View του Google 

Maps. 

Η πράσινη υποδομή ψηφιοποίηθηκε σε επίπεδο κάλυψης από κόμες δέντρων   και 

προκειμένου να καταρτιστεί το Σχέδιο Διαχείρισης Χώρων Αστικού Πρασίνου του 

Δήμου Αμαρουσίου,  ανεξάρτητα αν οι επιμέρους χώροι ανήκουν ή όχι στον Δήμο, ή 

διαχειρίζονται από αυτόν. Η ψηφιοποίηση έγινε από ορθοφωτοχάρτες σε επίπεδο 

εδαφοκάλυψης. 

 

3.3.4. Τοπογραφικές συνθήκες 

Η περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται στους πρόποδες του Πεντελικού όρους, 

με το υψόμετρο να κυμαίνεται από 155 μ. (περιοχή Μετοχίου Καλογρέζας) έως 300 μ. 

(υψώματα Μελισσίων). Tο τοπογραφικό ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ήπιο χωρίς μεγάλες 

κλίσεις. Κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί το Ρέμα Πολυδρόσου, που διανύει σχεδόν όλη 

την έκταση του Δήμου από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά. 

Οι χώροι αστικού πρασίνου που βρίσκονται στην έκταση του Δήμου και υπάγονται στη 

διαχείριση του, είναι αποτυπωμένοι στον πολεοδομικό χάρτη της Εικόνας 2. 
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Εικόνα 2. Περιοχή εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης. Όρια Δήμου Αμαρουσίου και Πολεοδομικών Ενοτήτων.
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3.3.5. Ιδιοκτησιακό καθεστώς − Διοικητική υπαγωγή 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του αστικού πρασίνου δεν παρουσιάζει σήμερα ιδιαίτερα 

προβλήματα. Έχει παραχωρηθεί κατά κυριότητα ή κατά χρήση, νομή και διαχείριση 

στους αντίστοιχους ΟΤΑ ή αποτελεί απ’ αρχής περιουσιακό στοιχείο των Δήμων. Το 

δημόσιο έχει τη δασοτεχνική επιτήρηση και στα µη δημόσια πάρκα. Η αρμοδιότητα 

για τη διευθέτηση των αστικών ρεμάτων ανήκει στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 

 

3.4. Δημογραφικά και Κοινωνικό-Οικονομικά Δεδομένα 

Ο πληθυσμός μίας πόλης αποτελεί σημαντική παράμετρο που πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη κατά τη θέσπιση πολιτικών και στρατηγικών διαχείρισης πράσινων υποδομών, 

καθώς η βασικότερη αρχή κατά την άσκηση της Δασοκομίας Πόλεων είναι η βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μίας πόλης. Επιπλέον, 

σημαντικοί ποιοτικοί και ποσοτικοί δείκτες αξιολόγησης και διαχείρισης προκύπτουν 

από αυτόν (π.χ ποσοστό πρασίνου /κάτοικο). 

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει μόνιμο πληθυσμό 72.333 κάτοικους, περιλαμβάνοντας 

33.738 άντρες (47%) και 38.595 (53%) γυναίκες, με το μεγαλύτερο ποσοστό (95,14%) 

να είναι Έλληνες υπήκοοι. Ο μέσος όρος ηλικίας του μόνιμου πληθυσμού είναι 42 έτη. 

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΣΥΕ 2011) παρουσιάζει τις εξής μεταβολές 

κατά τα 60 τελευταία χρόνια παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.   

 

Πίνακας 8. Πληθυσμιακή μεταβολή του Δήμου Αμαρουσίου 1951-2011. 

Χρονολογία Πληθυσμός Αύξηση % 

1951 12.080  

1961 20.135 66,68 

1971 27.000 34,09 

1981 48.151 78,34 

1991 64.092 33,11 

2001 64.470 0,59 

2011 72.333 12,20 
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Στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού του Δήμου Αμαρουσίου, οι απόφοιτοι 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται σε περίπου 12%, δευτεροβάθμιας και μετα-

δευτεροβάθμιας εκπαίδευση σε ποσοστό 42,60% και οι απόφοιτοι πανεπιστημιακών 

σχολών σε 38,03%. 

Τόσο από τον Πίνακα 8, όσο και από το Σχήμα 2, φαίνεται ότι μέσα σε μια 

τριακονταετία (1971 - 2001) ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 139%, και έτσι η περιοχή 

του Αμαρουσίου πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε μεγάλο αστικό δήμο. Ταυτόχρονα, αυτή 

η πληθυσμιακή εξέλιξη είναι ενδεικτική της συνολικής ανάπτυξης που επήλθε στην 

περιοχή. Τις δεκαετίες που ακολούθησαν η αύξηση του πληθυσμού συνεχίστηκε με 

τέτοιο ρυθμό που την περίοδο 1971 - 1999 ο πληθυσμός του υπερτριπλασιάστηκε. Η 

δεδομένη αύξηση του πληθυσμού οφείλεται στην περιφερειακή αστικοποίηση, καθώς 

παρατηρείται μετακίνηση πληθυσμιακού δυναμικού από τις κλασικά κεντρικές 

περιοχές των Αθηνών στα προάστια.  

 

Σχήμα 2. Ρυθμός πληθυσμιακής μεταβολής του Δήμου Αμαρουσίου 1951-2011. 
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4. Περιγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης της Περιοχής 

Εφαρμογής 

4.1. Εδαφολογικά και Υδρο-Γεωλογικά Στοιχεία 

4.1.1. Εδαφικές Συνθήκες 

Οι αστικές περιοχές χαρακτηρίζονται από την παρουσία μεγάλου αριθμού δομικών 

έργων και κατασκευών. Αυτές σχηματίζουν στεγανές και αδιαπέρατες επιφάνειες στο 

μεγαλύτερο μέρος του εδάφους, που μπορεί να φτάνει μέχρι 80% στο κέντρο των 

πόλεων και 50% στα προάστια. Ο Bockheim (1974) ορίζει αστικό το μη γεωργικό 

εδαφικό υλικό των αστικών και περιαστικών περιοχών, του οποίου η επιφάνεια έχει 

πάχος μεγαλύτερο από 50 cm, και η οποία έχει παραχθεί ανθρωπογενώς με ανάμιξη, 

πλήρωση ή ρύπανση. Βασικό χαρακτηριστικό των αστικών εδαφών και μία από τις 

μεγαλύτερες αιτίες της εδαφικής συμπίεσης (Craul 1992), είναι ότι έχει καταστραφεί η 

δομή τους και συνεπώς υπάρχει απουσία διακριτών εδαφικών οριζόντων. Σύμφωνα με 

τον Baumgart (1998) τα εδάφη των πόλεων αποτελούν πρόσφατα σχηματισμένα 

εδαφικά συστήματα, ενώ παρουσιάζουν διαφορές ανάλογα με τις γενικότερες αστικές 

συνθήκες, τον πληθυσμό, τις οικονομικές και βιομηχανικές δραστηριότητες (Madrid et 

al. 2002). 

Εκτός της δομής – που επηρεάζει τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους - παρατηρούνται 

σημαντικές μεταβολές και στις βιοχημικές ιδιότητές του, με συνέπεια την ισχυρή 

υποβάθμισή του.  

Συνοπτικά αναφέρεται ότι, τα αστικά εδάφη είναι συμπιεσμένα και πυκνότερα, με 

αποτέλεσμα τη μείωση της αερο/υδατο – διαπερατότητας και της αερο/υδατο – 

χωρητικότητας, και τη μεταβολή του pH, προς την αλκαλικότητα (Ματζίρης 2011).  

Ωστόσο, τα εδάφη των χώρων αστικού πρασίνου παίζουν σημαντικό ρόλο στη 

διατήρηση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος (Biasioli et al. 2006).  

Τα αστικά εδάφη δύσκολα μελετώνται ως ενιαία ή συνεχόμενα συστήματα, καθώς 

δραστικά διακόπτονται από τα δομικά στοιχεία του αστικού περιβάλλοντος, και η 

ανάπτυξή τους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 
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Έτσι, οι φυσικές, χημικές και βιολογικές τους ιδιότητες τροποποιούνται σημαντικά 

κατά τόπους.  

Τα χαρακτηριστικά των αστικών εδαφών, ενδέχεται να μην είναι εφικτό να συλλεχθούν 

για όλη την περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 

συμπεριληφθούν στις περιγραφές των διαχειριστικών μέτρων (τεχνικές εκθέσεις), 

κυρίως όταν πρόκειται για δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, αναπλάσεις ή 

εγκατάσταση βλάστησης. 

Για την ολοκληρωμένη κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης του αστικού 

πρασίνου, αναπτύσσονται ακολούθως τα εδαφικά δεδομένα που πρέπει να 

περιλαμβάνονται κατά την περιγραφή της: 

 Γενική περιγραφή του εδάφους, και το είδος μητρικού πετρώματος, τυχόν 

φαινόμενα διάβρωσης ή/και συμπίεσης από προηγούμενες ή υφιστάμενες χρήσεις, 

που μπορεί να οδηγήσουν σε ασφυξία των φυτών και σε διακοπή της ανακύκλωσης 

των θρεπτικών στοιχείων. 

 Μηχανική Σύσταση (Υφή) του εδάφους, περιγραφή και κατάταξη.  

 Δομή εδάφους, σχήμα, σταθερότητα και μέγεθος των συσσωματωμάτων. 

 Πορώδες, και εδαφική διαπερατότητα. 

 Οργανική ουσία (χούμος) 

 Εδαφική υγρασία 

 Πηλίκο Διαπνοής 

 Υδατοϊκανότητα 

 Σημείο μόνιμου μαρασμού. 

 Διαθέσιμη υγρασία.  

 Θερμοκρασία εδάφους 

 pH. 

 Γονιμότητα. 

 Ρύπανση εδάφους. 

 Αλατότητα  

 Κατάταξη του εδάφους σε ποιότητα τόπου, σύμφωνα με το σύστημα του FAO. 
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4.1.2. Υδρογεωμορφολογία 

Το Μαρούσι, από γεωμορφολογικής άποψης, βρίσκεται στη νοτιοανατολική απόληξη 

της λεκάνης που σχηματίζεται ανάμεσα στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τα 

Τουρκοβούνια. 

Η συγκεκριμένη λεκάνη βυθίζεται κατά το Νεογενές στο διάστημα 5 - 10.000.000 

χρόνια πριν, γίνεται λίμνη και παράλληλα γεμίζει με λιμναία ιζήματα, των οποίων τα 

ανώτερα στρώματα είναι τα κοκκινοχώματα που χαρακτηρίζουν σήμερα τα εδάφη της 

περιοχής, στη μεγαλύτερη έκτασή της. Οι σχηματισμοί αυτοί περιλαμβάνουν και τη 

γνωστή πικερμική πανίδα, δείγματα της οποίας έχουν έρθει επανειλημμένα στο φως. 

Στους κατώτερους ορίζοντες της ίδιας λεκάνης υπάρχουν λιγνιτοφόρα στρώματα, τα 

οποία στην εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνουν το Ψαλίδι, τον Πέλικα, τη 

Μαγκουφάνα (Πεύκη), τη Λυκόβρυση και το Ηράκλειο, ως και τις παρυφές των 

Κουκουβάουνων (Μεταμόρφωση) και της σημερινής Νέας Ιωνίας. Τα κοιτάσματα 

Καλογρέζας – Ηρακλείου, κοντά στο σημερινό σταθμό Ειρήνη, έτυχαν εκμετάλλευσης 

κατά τους νεότερους χρόνους. 

Οι τοποθεσίες που δεν καλύπτονται από κοκκινοχώματα είναι αυτές που βρίσκονται 

εγγύτερα στις υπώρειες της Πέντελης. Αυτές (κτήμα Συγγρού, Ανάβρυτα, κτήμα 

Βορρέ, Νέα Λέσβος, περιοχή Σισμανογλείου, Σωρός) ανήκουν στους λεγόμενους 

αδρομερείς ποταμολιμναίους σχηματισμούς παρυφών Πάρνηθας – Πεντέλης. 

Πρόκειται για συμφύρματα από μικτά υλικά, προερχόμενα από την αποσάθρωση των 

ορεινών όγκων που περιβάλλουν την περιοχή. 

Τα υδάτινα συστήματα της περιοχής σχηματίζονται κυρίως από το ρέμα του 

Κοκκιναρά, το ρέμα της Σαπφούς και του Πολύδροσου.  

Το ρέμα του Κοκκιναρά (Πύρνας) πηγάζει από την Πεντέλη και καταλήγει στον 

Κηφισό. Είναι χαρακτηρισμένο ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

σύμφωνα µε την µε την Απόφαση 9173/1642/93 (Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών του Νομού Αττικής 

- ΦΕΚ 281Δ’/23.3.93).  

Το ρέμα της Σαπφούς (Αμαρουσίου) επίσης ξεκινά από τους πρόποδες της Πεντέλης, 

διασχίζει το δήμο Αμαρουσίου από Βορρά προς Νότο και καταλήγει δυτικά του 



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

ΟΑΚΑ, με τη λεκάνη απορροής του να αποτελεί υπολεκάνη του Ποδονίφτη, ο οποίος 

έχει τελικό αποδέκτη τον Κηφισό. Το ρέμα έχει συνολικό μήκος περίπου 9,5 km και 

περιλαμβάνει τμήματα διαφορετικού χαρακτήρα, με την κοίτη του να παραμένει 

ανοικτή στην περιοχή του Αγίου Θωμά. Είναι και αυτό χαρακτηρισμένο ως ιδιαιτέρου 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σύμφωνα µε την παραπάνω απόφαση. 

Το ρέμα Πολύδροσου πηγάζει επίσης από την Πεντέλη και καταλήγει στον Ποδονίφτη, 

στη Νέα Ιωνία. Έχει μήκος περίπου 6,5 km και περιλαμβάνει τμήματα διαφορετικού 

χαρακτήρα. Επίσης είναι χαρακτηρισμένο ως περιοχή ιδιαίτερου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος από το 1993, ενώ το 1995 χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενο τοπίο 

και προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός. Το μέρος του ρέματος Πολύδροσου 

(Ρεματιά Χαλανδρίου) αποτελεί επίσης σημαντικό υγροβιότοπο, καθώς η βλάστηση 

που αναπτύσσεται στο ανοιχτό τμήμα – μήκους περίπου 3 km – είναι αρκετά πυκνή, 

µε αυτοφυή και άλλα είδη και δημιουργεί ενδιαίτημα για αρκετά είδη πανίδας και 

ορνιθοπανίδας.  

Πέρα από τη λειτουργία των ρεμάτων ως αποδέκτες των όμβριων υδάτων, αυτά 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία της αστικής πράσινης υποδομής.  

Ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου εξακολουθεί να είναι 

πλούσιος, ωστόσο τα νερά που βρίσκονται σε μικρό βάθος είναι συνήθως μολυσμένα 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε πολλές περιπτώσεις έργων και εργασιών τα 

υπόγεια ύδατα προκαλούν προβλήματα που αντιμετωπίζονται με μηχανική άντληση. 

 

4.2. Μετεωρολογικά και κλιματικά στοιχεία 

4.2.1. Γενικά 

Για την ανάλυση των κλίματος του Δήμου Αμαρουσίου χρησιμοποιήθηκαν κλιματικά 

δεδομένα από τους κοντινούς, στην ευρύτερη περιοχή, μετεωρολογικούς σταθμούς της 

ΕΜΥ του Τατοΐου και της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυτοί διαθέτουν μακροχρόνιες σειρές 

στοιχείων και επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το κλίμα της 

περιοχής αλλά και για τις αλλαγές που έχει υποστεί τα τελευταία τουλάχιστον 60 

χρόνια. 
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Από τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Τατοΐου (ΓΣ: 23ο 47΄Α, 38ο 6΄Β, 

Υψόμετρο 235m) για την περίοδο 1956 – 2018 (63 έτη), προκύπτει ότι η μέση ετήσια 

θερμοκρασία φτάνει τους 16,0±0,6οC, κυμαίνεται εποχιακά από 8,0±0,9οC τον χειμώνα 

έως 25,0±0,9οC το καλοκαίρι, με ενδιάμεσες τιμές κατά τις μεταβατικές εποχές της 

άνοιξης (14,1±1,0οC) και του φθινοπώρου (16,9±0,9οC). Η μέση μέγιστη θερμοκρασία 

φτάνει τους 21,0±0,6οC και η μέση ελάχιστη τους 11,4±0,7οC σε επίπεδο έτους. 

Διαχρονικά η μεγαλύτερη τιμή θερμοκρασίας τριώρου που έχει καταγραφεί στην 

περιοχή ήταν 44,0οC το καλοκαίρι και η μικρότερη -8,2οC τον χειμώνα. Γενικά, ως 

θερμότερος μήνας του έτους εντοπίζεται ο Ιούλιος (25,9±1,1οC), αν και εξίσου θερμός 

είναι ο Αύγουστος (25,8±1,3οC), ενώ ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος (7,3±1,2οC).  

 

Σχήμα 3. Παρουσίαση μέσων (Τ), μέσων μέγιστων (Tmax aver), μέσων ελάχιστων (Tmin aver), 

απόλυτα μέγιστων (Tmax abs) και απόλυτα ελάχιστων (Tmin abs) θερμοκρασιών στον σταθμό 

Τατοΐου, καθώς και των μέγιστων (Tmax abs-3h) και ελάχιστων (Tmin abs-3h) τιμών θερμοκρασίας 

τρίωρου. 

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση για την περιοχή είναι 534±101mm, η οποία εποχιακά 

κατανέμεται ανισομερώς κυρίως τον χειμώνα (39,3%) και το φθινόπωρο (29,6%) με 
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πολύ λιγότερες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις το καλοκαίρι (6,8%) και την άνοιξη 

(19,7%). Ξηρότερος μήνας του έτους είναι ο Αύγουστος (11±11mm) και υγρότερος ο 

Δεκέμβριος (82±57mm). Από την ανάλυση του ομβροθερμικού διαγράμματος 

προκύπτει ότι η υγρή περίοδος του έτους είναι περίπου 6,5 μήνες και η ξηρή 5,5 μήνες, 

η οποία ξεκινά περί τα μέσα Απριλίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Σεπτεμβρίου. 

 

Σχήμα 4. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τον κλιματικό σταθμό Τατοΐου. 

 

Στον μετεωρολογικό σταθμό της Νέας Φιλαδέλφειας (ΓΣ: 23ο 40΄Α, 38ο 3΄Β, 

Υψόμετρο 138m) από δεδομένα της περιόδου 1955-2018 (64 έτη) προκύπτει ότι η μέση 

ετήσια θερμοκρασία είναι 17,6±0,7οC, με εποχιακές κύμανση από 9,3±0,9οC τον 

χειμώνα έως 27,0±1,2οC το καλοκαίρι και ενδιάμεσες τιμές 15,8±1,1οC και 18,4±0,9οC 

κατά τις μεταβατικές εποχές της άνοιξης και του φθινοπώρου, αντίστοιχα. Θερμότερος 

μήνας εμφανίζεται ο Ιούλιος (28,0±1,4οC) και ψυχρότερος ο Ιανουάριος (8,7±1,3οC). 

Διαχρονικά η μεγαλύτερη θερμοκρασία τρίωρου που έχει καταγραφεί το καλοκαίρι 

ήταν 45,7οC, ενώ η χαμηλότερη ήταν -5,4οC τον χειμώνα. Η μέση ετήσια βροχόπτωση 

ανέρχεται σε 452±114 mm, η οποία κατανέμεται κυρίως τον χειμώνα (36,2%) και το 

φθινόπωρο (30,4%) με πολύ λιγότερες κατακρημνίσεις την άνοιξη (20,6%) και το 

καλοκαίρι (7,8%). Από την ανάλυση του ομβροθερμικού διαγράμματος προκύπτει ότι 

η διάρκεια της υγρής περιόδου είναι 6,5 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι 5,5 μήνες συνιστούν 
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την ξηρή περίοδο του έτους, η οποία ξεκινά περί τα μέσα Απριλίου και ολοκληρώνεται 

στο τέλος Σεπτεμβρίου. 

 

Σχήμα 5. Παρουσίαση μέσων (Τ), μέσων μέγιστων (Tmax aver), μέσων ελάχιστων (Tmin aver), 

απόλυτα μέγιστων (Tmax abs) και απόλυτα ελάχιστων (Tmin abs) θερμοκρασιών στον σταθμό Νέας 

Φιλαδέλφειας, καθώς και των μέγιστων (Tmax abs-3h) και ελάχιστων (Tmin abs-3h) τιμών 

θερμοκρασίας τριώρου. 

 

 

Σχήμα 6. Ομβροθερμικό διάγραμμα για τον κλιματικό σταθμό Νέας Φιλαδέλφειας. 
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Από την ανάλυση των δεδομένων των κλιματικών σταθμών της ΕΜΥ στο Τατόι και 

στην Νέα Φιλαδέλφεια για τα τελευταία 60 χρόνια, προκύπτουν τα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

 Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από το μεσογειακό κλίμα με θερμά και ξηρά 

καλοκαίρια. 

 Σε σύγκριση με παλαιότερα οι συνθήκες έχουν γίνει θερμότερες τόσο σε επίπεδο 

έτους αλλά κυρίως επικρατούν θερμότερες συνθήκες το καλοκαίρι και την άνοιξη. 

 Εντοπίζεται αύξηση του μεγέθους των μέγιστων θερμοκρασιών αλλά και αύξηση 

της ένταση των θερμικών επεισοδίων, που φαίνεται να χαρακτηρίζονται από 

υψηλότερες θερμοκρασίες σε σύγκριση με παλαιότερα. 

 Δε διαπιστώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το καθεστώς των 

βροχοπτώσεων. 

 Καταγράφεται στατιστικά σημαντική μείωση της σχετικής υγρασίας στην 

ατμόσφαιρα, που σημαίνει αύξηση της ξηρότητας της ατμόσφαιρας σε επίπεδο 

έτους και εποχικά κυρίως το καλοκαίρι. 

 Οι ταχύτητες ανέμου εμφανίζουν μείωση των μεγεθών τους πιθανώς εξαιτίας της 

επίδρασης της δόμησης που επηρεάζει την τραχύτητα της εδαφικής επιφάνειας. 

Οι παραπάνω μεταβολές αυξάνουν την θερμική και υδατική καταπόνηση της φυσικής 

βλάστησης αλλά και του πρασίνου της πόλης με επιπτώσεις τόσο στην κατανάλωση 

του νερού όσο και στην βελτίωση των τρόπων διαχείρισης της βλάστησης, την επιλογή 

των φυτικών ειδών, την υιοθέτηση κατάλληλων μεθόδων άρδευσης κ.λπ.  

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση των πράσινων υποδομών, υπό το υφιστάμενο 

κλιματικό καθεστώς, είναι πλέον επιτακτική για την ανάσχεση των επιπτώσεων των 

δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 

4.2.2. Εντοπισμός και περιγραφή ακραίων φαινομένων 

Τα προς το παρόν δεδομένα δεν επαρκούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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4.2.3. Σενάρια κλιματικής αλλαγής 

Ως προς τις τάσεις μεταβολής των κλιματικών παραμέτρων στο Τατόι, προκύπτει 

γενικά αυξητική τάση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας σε σύγκριση με παλαιότερα, η 

οποία είναι σημαντική σε επίπεδο εμπιστοσύνης α=0,05 και έχει ρυθμό +0,010οC/y. 

Αυτός ο ρυθμός θέρμανσης είναι εντονότερος κυρίως το καλοκαίρι (+0,023οC/y) 

(Πίνακας 9), υποδεικνύοντας ότι τα καλοκαίρια σήμερα είναι πολύ πιο θερμά σε 

σύγκριση με παλαιότερα (Σχήμα 7). Αντίστοιχα, εντοπίζεται στατιστικά σημαντική 

(α=0,001) αύξηση και της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας με ρυθμό +0,017οC/y, η οποία 

είναι εντονότερη της άνοιξη (+0,035οC/y), αλλά και το καλοκαίρι (+0,023οC/y). 

Επίσης, από την ανάλυση των απόλυτα μέγιστων θερμοκρασιών προκύπτει σημαντική 

(α=0,01) αύξηση με ρυθμό +0,018οC/y σε ετήσια βάση.  
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Σχήμα 7. Εποχιακές τάσεις μεταβολής της μέσης θερμοκρασίας στο Τατόι.

4

9

14

19

24

1950 1970 1990 2010

Μ
έσ

η 
θε

ρμ
οκ

ρα
σί

α 
Τ 

(ο
C)

Τίτλος άξονα

Καλοκαίρι

4

9

14

19

24

1950 1970 1990 2010

Μ
έσ

η 
θε

ρμ
οκ

ρα
σί

α 
Τ 

(ο
C)

Τίτλος άξονα

Φθινόπωρο



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

Πίνακας 9. Τάσεις μεταβολής της μέσης θερμοκρασίας στο Τατόι (περίοδος 1956-2018, Ν=63 έτη). 

Μήνας Test Z Signific. Q Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 B Bmin99 Bmax99 Bmin95 Bmax95 

JAN 0.285  0.004 -0.024 0.029 -0.017 0.023 7.292 7.908 6.480 7.839 6.792 
FEB 0.486  0.008 -0.032 0.041 -0.021 0.030 7.326 8.956 6.509 8.609 6.809 

MAR 2.230 * 0.019 -0.004 0.045 0.003 0.039 9.306 10.055 8.620 9.826 8.855 
APR 1.317  0.014 -0.012 0.038 -0.005 0.032 13.122 13.897 12.515 13.626 12.612 

MAY 1.779 + 0.016 -0.008 0.042 -0.002 0.035 18.192 19.038 17.324 18.858 17.589 

JUN 3.096 ** 0.020 0.004 0.039 0.008 0.035 22.727 23.156 22.286 23.047 22.420 
JUL 3.250 ** 0.025 0.007 0.047 0.011 0.040 25.274 25.799 24.435 25.612 24.737 

AUG 2.539 * 0.026 0.000 0.051 0.007 0.045 25.000 26.017 24.226 25.644 24.455 
SEP 1.744 + 0.014 -0.006 0.033 -0.001 0.029 20.993 21.857 20.542 21.679 20.688 

OCT 0.948  0.010 -0.020 0.038 -0.013 0.030 16.460 17.497 15.496 17.303 15.845 
NOV -0.960  -0.009 -0.038 0.020 -0.029 0.011 12.707 13.380 11.735 13.080 11.968 

DEC -1.701 + -0.015 -0.042 0.009 -0.034 0.004 9.311 10.053 8.591 9.864 8.765 

 
ΧΕΙΜΩΝΑΣ -0.413  -0.004 -0.022 0.015 -0.017 0.011 8.156 8.564 7.566 8.443 7.690 

ΑΝΟΙΞΗ 2.455 * 0.018 -0.001 0.035 0.004 0.031 13.655 14.037 13.062 13.912 13.293 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 3.748 *** 0.023 0.008 0.039 0.012 0.035 24.211 24.726 23.763 24.630 23.884 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 0.705  0.004 -0.011 0.021 -0.007 0.017 17.007 17.409 16.347 17.295 16.509 

 
ΈΤΟΣ 2.296 * 0.010 -0.001 0.022 0.002 0.019 15.580 15.978 15.278 15.889 15.329 
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Σχήμα 8. Ετήσια μεταβολής της μέσης θερμοκρασίας στο Τατόι. 

 

Από τα παραπάνω για τον Δήμο Αμαρουσίου εντοπίζεται όχι μόνο η ύπαρξη θερμοκρασιακής 

αύξησης σε σύγκριση με το παρελθόν, αλλά και η καταγραφή πιο έντονων θερμικών 

συνθήκων το καλοκαίρι, όπως και εντατικοποίηση των οριακών θερμικών επεισοδίων κυρίως 

κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι (Σχήμα 7 και 8). 

Το καθεστώς των βροχοπτώσεων στο Τατόι, δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, ενώ επίσης παρόμοιες συνθήκες με παλαιότερα εντοπίζονται και από την 

ανάλυση της σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας. Εντούτοις, οι εντάσεις των ανέμων 

εμφανίζουν σημαντική (α=0,05) μείωση με ετήσιο ρυθμό -0,024knots/y, αν και εποχιακά 

μεγιστοποιούμενο το φθινόπωρο (-0,029knots/y σε επίπεδο εμπιστοσύνης α=0,05). Ιδιαίτερα 

σημαντικές είναι και οι μειώσεις των μέγιστων τιμών ταχύτητας ανέμου που παρουσιάζουν 

έντονη μείωση σε σχέση με παλαιότερα. 

Αντίστοιχα, η ανάλυση των κλιματικών τάσεων από τα δεδομένα του σταθμού της Νέας 

Φιλαδέλφειας υποδεικνύει στατιστικά σημαντική αύξησης της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας  

(Σχήμα 10) και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης (α=0.001) με μέσο ρυθμό μεταβολής 

+0,023οC/y (Πίνακας 10), ο οποίος μεγιστοποιείται το καλοκαίρι σε +0,044οC/y (Σχήμα 9). Η 

αύξηση της θερμοκρασίας εντοπίζεται επίσης όλες τις εποχές πλην του χειμώνα, όποτε δε 

διαπιστώνεται στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση σε σύγκριση με το παρελθόν (Σχήμα 9). 

Η μέση μέγιστη και μέση ελάχιστη θερμοκρασία εμφανίζουν επίσης στατιστικά σημαντικές 
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αυξητικές τάσεις σε α=0,001 και α=0,01 με μέσους ρυθμούς +0,016οC/y και +0,017οC/y, 

αντίστοιχα, σε επίπεδο έτους. Οι καταγραφές ακραίων θερμοκρασιών έχουν αυξηθεί σε 

σύγκριση με παλαιότερα καθώς οι απόλυτα μέγιστες θερμοκρασίες εμφανίζουν αύξηση ως 

προς τα μεγέθη τους, η οποία είναι στατιστικά σημαντική και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο 

εμπιστοσύνης. Ο μέσος ετήσιος αυξητικός ρυθμός είναι ιδιαίτερα αυξημένος (+0,052οC/y). 

Επίσης χαρακτηριστική είναι οι τάσεις μείωσης της σχετικής υγρασίας (από το 1956 έως το 

2012 που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα), σε επίπεδο έτους όμως και το καλοκαίρι, οπότε 

καταγράφονται ρυθμοί μεταβολής -0,09%/y και -0,17% αντίστοιχα. Οι ρυθμοί αυτοί είναι 

σημαντικοί σε α=0,001, υποδεικνύοντας πολύ ξηρότερα έτη αλλά κυρίως ξηρότερα 

καλοκαίρια σε σχέση με παλαιότερα. Οι ανεμοταχύτητες στην περιοχή εμφανίζουν έντονη 

μείωση, η οποία εντοπίζεται ως στατιστικά σημαντική για όλους τους μήνες και τις εποχές του 

έτους, ενώ σε ετήσια βάση ο μέσος πτωτικός ρυθμός είναι -0,040knots/y. Οι μεταβολές αυτές 

πιθανότατα οφείλονται στην αύξηση της τραχύτητας της εδαφικής επιφάνειας λόγω της 

δόμησης που εμποδίζει την ελεύθερη ροή του ανέμου.  

 
 Σχήμα 9. Ετήσια μεταβολή της μέσης θερμοκρασίας στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Οι ταχύτητες του ανέμου στην περιοχή εμφανίζουν έντονη μείωση, η οποία εντοπίζεται ως 

στατιστικά σημαντική για όλους τους μήνες και τις εποχές του έτους, ενώ σε ετήσια βάση ο 

μέσος πτωτικός ρυθμός είναι -0,040knots/y. Οι μεταβολές αυτές πιθανότατα οφείλονται στην 

αύξηση της τραχύτητας της εδαφικής επιφάνειας λόγω της δόμησης που εμποδίζει την 

ελεύθερη ροή του ανέμου. 
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Πίνακας 10. Ανάλυση τάσεων μέσης θερμοκρασίας για την Ν. Φιλαδέλφεια (περίοδος 1955-2018, Ν=64 έτη). 

 

Μήνας Test Z Signific Q Qmin99 Qmax99 Qmin95 Qmax95 B Bmin99 Bmax99 Bmin95 Bmax95 

1 0.991  0.010 -0.018 0.035 -0.011 0.027 8.440 9.071 7.674 8.878 7.836 
2 0.527  0.009 -0.026 0.043 -0.020 0.035 8.926 10.280 7.719 10.051 7.976 

3 2.868 ** 0.026 0.003 0.051 0.009 0.044 10.492 11.196 9.750 10.966 9.954 
4 2.636 ** 0.024 0.000 0.049 0.006 0.042 14.378 15.232 13.756 15.008 13.973 

5 3.227 ** 0.035 0.007 0.059 0.015 0.053 19.637 20.478 18.880 20.147 18.994 

6 4.638 *** 0.050 0.023 0.073 0.029 0.067 24.080 24.806 23.469 24.634 23.610 
7 4.840 *** 0.044 0.024 0.068 0.029 0.061 26.518 27.078 26.055 26.902 26.114 

8 4.131 *** 0.034 0.014 0.056 0.020 0.051 26.352 27.212 25.655 26.922 25.866 
9 3.911 *** 0.029 0.011 0.046 0.015 0.042 22.367 22.945 21.827 22.800 21.933 

10 2.028 * 0.022 -0.006 0.048 0.001 0.040 17.425 18.445 16.447 18.170 16.834 

11 0.842  0.008 -0.019 0.033 -0.012 0.027 13.467 14.458 12.855 14.180 13.009 
12 -0.652  -0.007 -0.033 0.018 -0.027 0.011 10.258 11.084 9.586 10.880 9.632 

 

Χειμώνας 0.996  0.007 -0.011 0.023 -0.006 0.019 9.129 9.632 8.678 9.487 8.745 
Άνοιξη 4.224 *** 0.029 0.014 0.047 0.018 0.042 14.817 15.274 14.253 15.110 14.446 

Καλοκαίρι 5.006 *** 0.044 0.025 0.062 0.029 0.058 25.708 26.374 25.237 26.238 25.346 
Φθινόπωρο 3.464 *** 0.020 0.006 0.035 0.008 0.031 17.852 18.296 17.407 18.211 17.515 

 

Έτος 5.468 *** 0.023 0.013 0.033 0.016 0.030 16.831 17.153 16.529 17.106 16.639 
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Σχήμα 10. Εποχιακές τάσεις μεταβολής της μέσης θερμοκρασίας στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

 

Οι βροχοπτώσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια γενικά, δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντική 

διαφοροποίηση, με εξαίρεση ίσως τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο, οπότε και 

εντοπίζονται, αντίστοιχα, τάση μείωσης και τάση αύξησης, όμως με μικρούς ρυθμούς 

μεταβολής (-0,48mm/y και +0,16mm/y) και σε χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης (α=0,1). 

Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, σε σχέση με το παρελθόν παρατηρήθηκε θερμοκρασιακή 

αύξηση, με τις θερμικές συνθήκες να είναι εντονότερες το καλοκαίρι, να 

χαρακτηρίζονται από εντατικοποίηση των οριακών θερμικών επεισοδίων και αύξηση 

τόσο των ακραίων θερμοκρασιών, όσο και του μεγέθους των απόλυτα μέγιστων 

θερμοκρασιών ως προς τα μεγέθη τους. 

Τάσεις μείωσης της σχετικής υγρασίας τόσο σε επίπεδο έτους και το καλοκαίρι, που 

υποδεικνύουν πολύ ξηρότερα έτη αλλά κυρίως ξηρότερα καλοκαίρια. 
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Οι ταχύτητες του ανέμου εμφανίζουν έντονη μείωση, λόγω αύξησης της τραχύτητας 

της εδαφικής επιφάνειας από τη δόμηση. 

 

4.3.  Συλλογή Δεδομένων Αστικού Πρασίνου και Βλάστησης 

4.3.1. Γενικά 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού πρασίνου απαιτεί τη συλλογή βασικών 

πληροφοριών, που αφορούν σε ποσοτικές και ποιοτικές παραμέτρους γύρω από την 

γενική κατάσταση του αστικού οικοσυστήματος και κυρίως την ποιότητα και την 

ποσότητα των δομικών στοιχείων της πράσινης υποδομής, οι οποίες θα πρέπει να είναι 

εύκολα διαθέσιμες και επεξεργάσιμες. Έτσι, οι πληροφορίες προκύπτουν από την 

καταγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν αφενός την 

ποιότητα και τη διαχείριση του αστικού πρασίνου και αφετέρου τη σχέση του με την 

προσαρμογή του Δήμου Αμαρουσίου στην κλιματική αλλαγή.  

Προκειμένου, λοιπόν, να αποκτηθεί τέτοιου είδους πληροφορία, για τη συλλογή 

δεδομένων εφαρμόστηκε ακριβής επιστημονική διαδικασία, αντίστοιχη για κάθε 

βιοτικό και αβιοτικό παράγοντα που χαρακτηρίζει το αστικό οικοσύστημα.  

Η διαδικασία αυτή βοήθησε ώστε να διερευνηθεί εις βάθος η υφιστάμενη κατάσταση, 

συνδυάζοντας τους εσωτερικούς παράγοντες σε σχέση με τους εξωτερικούς έναντι των 

οποίων πρέπει να αποτιμώνται.  

Η περιοχή τόσο του Δήμου, όσο και των περιχώρων χαρακτηριζόταν από τους 

μεγάλους πευκώνες της Μαγκουφάνας (Πεύκη), των Αναβρύτων και των Μελισσίων, 

καθώς και έναν αιωνόβιο ελαιώνα, ο οποίος βρισκόταν σε ακμή κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας και έως το 1940, και από τον οποίο επιβιώνουν ακόμα μερικά 

διάσπαρτα άτομα μεγάλης ηλικίας. Ωστόσο, η χλωρίδα και η βλάστηση της περιοχής 

έχουν διαταραχτεί από την οικιστική δραστηριότητα, με εξαίρεση το Κτήμα Συγγρού, 

το οποίο καλύπτεται από φυσικές συστάδες Pinus halepensis και περιλαμβάνει πολλά 

βασικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας της Αττικής. Επιπλέον, στα ρέματα της περιοχής 

υπάρχουν υπολείμματα παρόχθιας βλάστησης.  

Ανατολικά του Κτήματος Συγγρού βρίσκεται το Κτήμα Καρέλλα, συνολικής έκτασης 

12,8Ha, εκ των οποίων περίπου 3Ha είναι χαρακτηρισμένα ως δασική έκταση. Από το 
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2017 λειτουργεί σε αυτό ο Πρότυπος Δημοτικός Λαχανόκηπος Αειφόρου 

Καλλιέργειας, ο οποίος καλλιεργείται από ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες, ενώ 

ταυτόχρονα τροφοδοτεί το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου.  

Στο νότιο τμήμα του Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται το Άλσος Παραδείσου (Κτήμα 

Μιμικόπουλου), έκτασης 3,5Ha, εκ των οποίων τα 2Ha είναι δενδροφυτεμένη έκταση, 

χαρακτηρισμένη ως δασική. Παρακείμενα αυτού, το 1931 ιδρύθηκε ο Ελληνικός 

Ιππικός Όμιλος, ο πρώτος ιππικός όμιλος στην Ελλάδα που βρίσκεται σε λειτουργία 

μέχρι και σήμερα και η έκταση του οποίου καταλαμβάνει 2,25Ha κατάφυτης έκτασης, 

η οποία μεν χρησιμοποιείται για ιππασία, αποτελεί δε μέρος της αστικής πράσινης 

υποδομής του Δήμου.  

Από τις παρατηρήσεις που έγιναν σε όλη την έκταση του Δήμου, παρατηρείται ότι 

υπάρχουν μεγάλης ηλικίας άτομα, κυρίως Πεύκης, τα οποία ενδεχομένως αποτελούν 

ιστορικά κατάλοιπα υφιστάμενης βλάστησης. 

 

4.3.2. Ξυλώδης βλάστηση 

Η πληροφορία που συλλέχθηκε χρησιμοποιείται για την εκτίμηση δεικτών 

βιοποικιλότητας των ξυλωδών και των αυτοφυών φυτών, την καταλληλόλητα των 

ειδών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο αστικό πράσινο του Δήμου Αμαρουσίου, τη 

φαινοτυπική ανάλυση τους, για την εκτίμηση της φαινοτυπικής ανοχής, την υγεία και 

τη σταθερότητά τους και τον υπολογισμό του αποθηκευμένου άνθρακα. 

Έτσι, τα δεδομένα αυτά προέρχονται από συλλογή φυτών και μετρήσεις δασοκομικών 

και βιομετρικών χαρακτηριστικών -  στηθιαία διάμετρο και συνολικό ύψος δέντρου – 

και εκτίμηση της υγείας της ξυλώδους βλάστησης. 

Οι συχνές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν την περίοδο της άνοιξης του 2019, και το 

γεγονός ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε επίσημα από την 1η Μαΐου του 2019, είχαν 

ως αποτέλεσμα μία χρονικά σύντομη διαθέσιμη περίοδο για τη διενέργεια της 

συλλογής δεδομένων στο σύνολο των χώρων αστικού πρασίνου στον Δήμο 

Αμαρουσίου. Η συλλογή έγινε με δειγματοληψίες στις 16 πιλοτικές περιοχές του 

Δήμου Αμαρουσίου, την άνοιξη του 2019. Οι περιοχές αυτές επιλέχθηκαν κατόπιν 

επίσκεψης σε όλους τους χώρους αστικού πρασίνου του Δήμου, καθώς πληρούν 
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αφενός τα κριτήρια ποικιλότητας για τα ποώδη φυτά και αφετέρου τα χαρακτηριστικά 

που τις καθιστούν κατάλληλες για την υλοποίηση των εργασιών πρασίνου. Τα κριτήρια 

αυτά είναι: 

1. Ιδιοκτησιακά ανήκουν στον Δήμο Αμαρουσίου και η συντήρηση και διαχείριση 

τους είναι ευθύνη αυτού, 

2. Έχουν τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν Χώρους Αστικού Πρασίνου, 

3. Βρίσκονται σε σχετική διασπορά μέσα στον αστικό ιστό, 

4. Αποτελούν μέρος ενός τυπικού αστικού προτύπου και μέρος του αστικού ιστού 

του Δήμου, καθώς γειτνιάζουν με λεωφόρους, δρόμους, οικήματα και δέχονται έντονα 

την ανθρώπινη επίδραση, 

5. Το μέγεθός τους ή η συνδεσιμότητα μεταξύ τους έχει αντίκτυπο στη γύρω αστική 

περιοχή και στο τοπικό κλίμα, 

6. Αποτελούν διαφορετικές κατηγορίες αστικών χώρων πρασίνου και 

χαρακτηρίζονται από διαφορετική δομή και σύνθεση βλάστησης, 

7. Προσβασιμότητα και επισκεψιμότητα των χώρων αυτών. 

Μέσα σε κάθε πιλοτική περιοχή χρησιμοποιήθηκαν αντιπροσωπευτικές 

δειγματοληπτικές επιφάνειες διαστάσεων 100m2 (10x10m) για την ξυλώδη βλάστηση 

(Μάργαρης 1976, Αθανασιάδης 1982) και  0.25m2 (0.5x0.5m) για τα ποώδη 

(Κουτσίδου 1995). Σε κάθε μία δειγματοληπτική επιφάνεια καταγράφηκαν τα φυτικά 

είδη, μετρήθηκε ο πλούτος και ο αριθμός των ατόμων κάθε είδους, σύμφωνα με 

πρωτόκολλο που δημιουργήθηκε με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Κατά τη δειγματοληψία καταγράφηκαν 40 είδη ξυλωδών ειδών, από τα οποία 23 ήταν 

αυτόχθονα και τα 17 ήταν αλλόχθονα (Πίνακας 11). Οι τιμές του δείκτη ποικιλότητας 

Shannon (H΄) (3,06), Simpson (D) (0,93), Margalef (D) (6,95), McIntosh (D) (0,78), 

Brilluin (D) (2,84) και Menhinick (D) (2,42) ήταν ικανοποιητικές, στους υπό μελέτη 

χώρους πρασίνου.  

Όσον αφορά στη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε για την εκτίμηση του πλούτου 

των αυτοφυών φυτικών ειδών, στους 16 αστικούς χώρους πρασίνου, καταγραφήκαν 87 

αυτοφυή φυτικά είδη, εκ των οποίων τα 82 ήταν αυτόχθονα και 5 αλλόχθονα (Πίνακας 

12). Οι τιμές του δείκτη ποικιλότητας Shannon (H΄) (3,66), Simpson (D) (0,96), 
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Margalef (D) (10,44), McIntosh (D) (0,82), Brilluin (D) (3,61) και Menhinick (D) 

(1,39) ήταν ικανοποιητικές στους υπό μελέτη χώρους.  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται όλα τα είδη ξυλωδών ειδών (Πιν. 11) και 

αυτοφυών ειδών (Πιν. 12) που καταγράφηκαν στους αστικούς χώρους πρασίνου του Δ. 

Αμαρουσίου. 

Πίνακας 11. Είδη ξυλωδών ειδών που καταγράφηκαν στους αστικούς χώρους πρασίνου 

Οικογένεια Είδος (λατινική ονομασία) Προέλευση 

Apocynaceae Nerium oleander L. Αυτόχθονο 

Arecaceae Phoenix canariensis Chabaud Αλλόχθονο 

Casuarinaceae Casuarina cunninghamiana Miq. Αλλόχθονο 

Celastraceae Euonymus japonicas Thunb. Αλλόχθονο 

Cupressaceae Cupressus arizonica var. glabra (Sudw.) Little Αλλόχθονο 

Cupressaceae Cupressus sempervirens L. Αυτόχθονο 

Cupressaceae Thuja occidentalis L. Αλλόχθονο 

Fabaceae Acacia retinodes Schltdl. Αλλόχθονο 

Fabaceae Ceratonia siliqua L. Αυτόχθονο 

Fabaceae Cercis siliquastrum L. Αυτόχθονο 

Fabaceae Robinia pseudoacacia L. Αλλόχθονο 

Fabaceae Styphnolobium japonicum (L.) Schot. Αλλόχθονο 

Lamiaceae Lavandula angustifolia Mill. Αλλόχθονο 

Lamiaceae Rosmarinus officinalis L. Αυτόχθονο 

Lamiaceae Teucrium fruticans L. Αυτόχθονο 

Lauraceae Laurus nobilis L. Αυτόχθονο 

Malvaceae Brachychiton diversifolius R.Br. Αλλόχθονο 

Meliaceae Melia azedarach L. Αλλόχθονο 
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Οικογένεια Είδος (λατινική ονομασία) Προέλευση 

Moraceae Ficus carica L. Αυτόχθονο 

Moraceae Morus alba L. Αυτόχθονο 

Myrtaceae Eucalyptus robusta Sm. Αλλόχθονο 

Oleaceae Olea europaea L. Αυτόχθονο 

Pinaceae Pinus brutia Tenore Αυτόχθονο 

Pinaceae Pinus pinea L. Αυτόχθονο 

Pittosporaceae Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton Αλλόχθονο 

Platanaceae Platanus orientalis L. Αυτόχθονο 

Poaceae Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud Αυτόχθονο 

Proteaceae Grevillea banksii R.Br. Αλλόχθονο 

Rosaceae Pyrus spinosa Forssk. Αυτόχθονο 

Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Αλλόχθονο 

Rosaceae Prunus cocomilia Ten. Αυτόχθονο 

Rosaceae Prunus cerasus L. Αυτόχθονο 

Rosaceae Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb Αυτόχθονο 

Rosaceae Prunus spinosa L. Αυτόχθονο 

Rosaceae Pyracantha coccinea M.Roem. Αυτόχθονο 

Rosaceae Rubus sanctus Schreb. Αυτόχθονο 

Rutaceae Citrus aurantium L. Αλλόχθονο 

Salicaceae Populus alba L. Αυτόχθονο 

Sapindaceae Acer negundo L. Αυτόχθονο 

Simaroubaceae Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Αλλόχθονο 

Σύνολο 40 
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Πινακας 12. Είδη αυτοφυών φυτών που καταγράφηκαν στους αστικούς χώρους πρασίνου του 

Δ. Αμαρουσίου.  

Οικογένεια Είδος (λατινική ονομασία) Προέλευση 

Acanthaceae Acanthus mollis L. Αυτόχθονο 

Alliaceae Allium schoenoprasum L. Αυτόχθονο 

Alliaceae Allium subhirsutum L. Αυτόχθονο 

Apiaceae Foeniculum vulgare Mill. Αυτόχθονο 

Apiaceae Smyrnium olusatrum L. Αυτόχθονο 

Apiaceae Torilis japonica (Houtt.) DC. Αυτόχθονο 

Apocynaceae Vinca major L. Αυτόχθονο 

Araceae Arum maculatum L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Anthemis chia L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Calendula arvensis (Vaill.) L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Carduus pycnocephalus L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Chondrilla juncea L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Crepis sancta (L.) Bornm Αυτόχθονο 

Asteraceae Crepis vesicaria L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Erigeron bonariensis L. Αλλόχθονο 

Asteraceae Glebionis coronaria (L.) Spach Αυτόχθονο 

Asteraceae Hypochaeris achyrophorus L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Lactuca serriola L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Matricaria recutita L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Pallenis spinosa (L.) Cass. Αυτόχθονο 

Asteraceae Senecio vulgaris L. Αυτόχθονο 

Asteraceae Sonchus oleraceus L. Αυτόχθονο 
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Οικογένεια Είδος (λατινική ονομασία) Προέλευση 

Asteraceae Taraxacum sect. Palustria (H. Lindb.) Dahlst. Αυτόχθονο 

Asteraceae Tragopogon dubius Scop. Αυτόχθονο 

Asteraceae Urospermum picroides (L.) F.W. Schmidt Αυτόχθονο 

Boraginaceae Echium plantagineum L. Αυτόχθονο 

Boraginaceae Echium vulgare L. Αυτόχθονο 

Brassicaceae Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. Αυτόχθονο 

Brassicaceae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Αυτόχθονο 

Brassicaceae Eruca vesicaria (L.) Cav. Αυτόχθονο 

Brassicaceae Lepidium draba L. Αυτόχθονο 

Brassicaceae Rapistrum rugosum (L.) All. Αυτόχθονο 

Brassicaceae Sinapis arvensis L. Αυτόχθονο 

Brassicaceae Sisymbrium irio L. Αυτόχθονο 

Caryophyllaceae Cerastium brachypetalum Pers. Αυτόχθονο 

Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. Αυτόχθονο 

Chenopodiaceae Chenopodium album L. Αυτόχθονο 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Αυτόχθονο 

Convolvulaceae Convolvulus elegantissimus Mill. Αυτόχθονο 

Euphorbiaceae Euphorbia helioscopia L. Αυτόχθονο 

Euphorbiaceae Euphorbia peplus L. Αυτόχθονο 

Fabaceae Astragalus glycyphyllos L. Αυτόχθονο 

Fabaceae Hymenocarpos ciricinatus L. Αυτόχθονο 

Fabaceae Lotus cytisoides L. Αυτόχθονο 

Fabaceae Medicago orbicularis (L.) Bartal. Αυτόχθονο 
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Οικογένεια Είδος (λατινική ονομασία) Προέλευση 

Fabaceae Medicago polymorpha L. Αυτόχθονο 

Fabaceae Medicago rigidula (L.) All. Αυτόχθονο 

Fabaceae Trifolium tomentosum L. Αυτόχθονο 

Fabaceae Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. Αυτόχθονο 

Geraniaceae Erodium cicutarium (L.) L'Hér. Αυτόχθονο 

Geraniaceae Erodium malacoides (L.) L'Hér. Αυτόχθονο 

Geraniaceae Geranium molle L. Αυτόχθονο 

Geraniaceae Geranium robertianum L. Αυτόχθονο 

Hyacinthaceae Muscari neglectum Ten. Αυτόχθονο 

Hyacinthaceae Ornithogalum divergens Boreau Αυτόχθονο 

Lamiaceae Salvia verbenaca L. Αυτόχθονο 

Malvaceae Malva sylvestris L. Αυτόχθονο 

Oxalidaceae Oxalis pes-caprae L. Αλλόχθονο 

Papaveraceae Papaver rhoeas L. Αυτόχθονο 

Plantaginaceae Plantago lagopus L. Αυτόχθονο 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Αυτόχθονο 

Poaceae Avena sterilis L. Αυτόχθονο 

Poaceae Bromus rubens L. Αυτόχθονο 

Poaceae Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. Αυτόχθονο 

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers. Αυτόχθονο 

Poaceae Eleusine indica (L.) Gaertn. Αλλόχθονο 

Poaceae Hordeum murinum L. Αυτόχθονο 

Poaceae Phleum exaratum Griseb. Αυτόχθονο 
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Οικογένεια Είδος (λατινική ονομασία) Προέλευση 

Poaceae Piptatherum miliaceum (L.) Coss. Αυτόχθονο 

Poaceae Poa annua L. Αυτόχθονο 

Poaceae Rostraria cristata (L.) Tzvelev Αυτόχθονο 

Poaceae Vulpia muralis (Kunth) Nees Αυτόχθονο 

Polygonaceae Rumex crispus L. Αυτόχθονο 

Primulaceae Anagallis arvensis L. Αυτόχθονο 

Ranunculaceae Ficaria ficarioides (Bory & Chaub.) Halacsy Αυτόχθονο 

Ranunculaceae Ranunculus paludosus Poir. Αυτόχθονο 

Resedaceae Reseda alba L. Αυτόχθονο 

Rubiaceae Galium aparine L. Αυτόχθονο 

Rubiaceae Galium murale L. All. Αυτόχθονο 

Rubiaceae Theligonum cynocrambe L. Αυτόχθονο 

Solanaceae Solanum elaeagnifolium Cav. Αλλόχθονο 

Urticaceae Parietaria officinalis L. Αυτόχθονο 

Urticaceae Urtica dioica L. Αυτόχθονο 

Urticaceae Urtica pilulifera L. Αυτόχθονο 

Veronicaceae Cymbalaria muralis G. Gaertn. & al. Αλλόχθονο 

Veronicaceae Veronica arvensis L. Αυτόχθονο 

Veronicaceae Veronica polita Fr. Αυτόχθονο 

Σύνολο 87 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις 16 δειγματοληπτικές επιφάνειες, η ποικιλία της 

χλωριδικής σύνθεσης ήταν ικανοποιητική, με δυνατότητα βελτίωσης της φυσικότητας. 

Η σημασία των ξυλωδών ειδών και των αυτοφυών φυτικών ειδών συνίσταται στην 
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αποτελεσματική προσαρμοστικότητα και ανταγωνιστικότητα, πέραν των άλλων 

ωφελειών που σχετίζονται με την αντιδιαβρωτική ικανότητα, τη βελτίωση του 

μικροκλίματος και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, η βλάστηση 

κατά μήκος των δρόμων λειτουργεί ηχομονωτικά, καθώς αποτρέπει τα υψηλά επίπεδα 

θορύβου. Ως προς τη βιοποικιλότητα, η αξία τους έγκειται στην προσφορά 

ενδιαιτήματος, εφόσον αποτελούν μοναδικό βιότοπο για πληθώρα ζωικών ειδών, 

(πτηνών, εντόμων και μυκήτων). Βελτιώνουν αισθητικά και λειτουργικά τις πράσινες 

διαδρομές και φέρουν στο προσκήνιο γνώριμες παραδοσιακές εικόνες του ευρύτερου 

Μεσογειακού περιβάλλοντος. 

Η ανάλυση της βλάστησης στις δειγματοληπτικές περιοχές μελέτης αποτελεί επίσης 

μία καλή πρακτική αξιολόγησης των εδαφικών συνθηκών, καθώς υπάρχουν φυτά 

δείκτες του εδάφους. Τα φυτά – δείκτες έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίζουν το 

έδαφος με απαραίτητα ιχνοστοιχεία, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις χημικές 

ιδιότητες. Έτσι, με την παρατήρηση, την καταγραφή και την αναγνώριση των φυτών 

σε έναν χώρο αστικού πρασίνου, μπορούν να αποφευχθούν οι περιττές αναλύσεις 

εδαφών (Kumar & Hundal 2016, Josh Beniston & Lal 2011, Millward et al. 2011).  

 

4.3.3. Φαινοτυπική Ανάλυση 

Επίσης, καταγράφηκαν δεδομένα φαινοτυπικής υγείας των δέντρων και θάμνων με 

σκοπό να ερευνήσουμε την αντοχή στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις (ρύπανση, 

ασθένειες, λανθασμένος χειρισμός κλπ). Επίσης μετρήθηκαν αυξητικά χαρακτηριστικά 

ύψος και διάμετρος για να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω ανάλυση αύξησης και 

βιωσιμότητας. Συνολικά καταγράφηκαν 40 διαφορετικά είδη σε 16 διαφορετικές 

περιοχές αστικού πρασίνου. Στο σύνολο των ξυλωδών ειδών η υγεία δεν ήταν άκρως 

ικανοποιητική, με τρεις περιπτώσεις όπου τα δέντρα ήταν άρρωστα. Ο μέσος όρος της 

διαμέτρου συνολικά για όλα τα είδη ήταν 27,45 cm ενώ για το ύψος 7,33m.  

Από τα 40 ξυλώδη είδη που καταγράφηκαν τα 17 ήταν αλλόχθονα και τα 23 αυτόχθονα. 

Κύριο πρόβλημα παρατηρήθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή, όπου οι ρίζες πεύκων είχαν 

προκαλέσει ζημιά στο πεζοδρόμιο. 
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4.3.4. Εκτίμηση αποθηκευμένου άνθρακα 

Η εκτίμηση της αποθήκευσης CO2 σε επίπεδο αυξητικού χώρου ή τύπου βλάστησης 

επιτρέπει την περαιτέρω κατανόηση της σημασίας που έχουν αυτοί στην προσαρμογή 

των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, αλλά και το μετριασμό του φαινομένου 

(Κοντογιάννη 2017, Velasco et al. 2013). 

Οι αλλομετρικές εξισώσεις αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο κατά την άσκηση της 

Δασοκομίας Πόλεων για την ποσοτικοποίηση και μοντελοποίηση της λειτουργίας των 

οικοσυστημάτων ή των επιμέρους στοιχείων τους, καθώς είναι το μέσο 

ποσοτικοποίησης πολλών οικολογικών και δασοκομικών παραγόντων, 

συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας και της ποσότητας αποθηκευμένου άνθρακα, σε 

κάθε χωρική κλίμακα - επίπεδο δένδρου, συστάδας, τοπίου κλπ. (Κοντογιάννη 2017, 

Henry et al. 2013).  

Έτσι, προκειμένου να υπολογιστεί ο αποθηκευμένος άνθρακας των δέντρων στις 

δειγματοληπτικές περιοχές του Δήμου Αμαρουσίου, χρησιμοποιήθηκαν γενικές 

αλλομετρικές εξισώσεις για τον υπολογισμό της υπέργειας ξηρής βιομάζας από τη 

βιβλιογραφία. Στη συνέχεια και λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 50% της βιομάζας 

μπορεί να αποδοθεί στον άνθρακα, τα αποτελέσματα από τις εξισώσεις της βιομάζας 

πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,5 (π.χ. Tigges et al. 2017, Aguaron and 

McPherson 2011, Nowak and Crane 2002), ενώ για τα Φοινικοειδή με 0,42 (Velasco et 

al. 2013, Gehring et al. 2011). 

Η κατάσταση της υγείας και της ζωτικότητας του ατόμου επηρεάζουν το ρυθμό της 

φωτοσύνθεσης και συνεπώς τη δέσμευση και την αποθήκευση άνθρακα από τα δένδρα. 

Οι Nowak and Crane (2002) έκαναν την παραδοχή ότι απώλεια κόμης πάνω από το 

25% έχει αντίκτυπο στο ρυθμό αύξησης διαμέτρου. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αλλομετρικές εξισώσεις προσαρμόστηκαν 

ανάλογα με την κατάσταση υγείας του ατόμου, σύμφωνα με συγκεκριμένους 

συντελεστές. Οι θάμνοι παραλείφθηκαν λόγω της ασήμαντης συνεισφοράς τους στη 

συνολική βιομάζα (Velasco et al. 2013). 

Στον Δήμο Αμαρουσίου, τα αποτελέσματα από τις δειγματοληπτικές επιφάνειες 

δείχνουν ότι η συνολική ποσότητα άνθρακα που έχει αποθηκευτεί στα δέντρα αυτών, 

καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους, ανέρχεται σε περίπου 32 τόνους. Περισσότερο 
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αποτελεσματικά φαίνεται να είναι τα κωνοφόρα, που υπολογίστηκε ότι έχουν 

συγκρατήσει περίπου 213kgr άνθρακα ανά άτομο, και λιγότερο αποτελεσματικά τα 

είδη Φοίνικα που συγκρατούν περίπου 14kgr άνθρακα ανά άτομο. 
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4.4. Συλλογή Δεδομένων Πανίδας 

4.4.1. Πανίδα 

Ο δήμος Αμαρουσίου εμπεριέχει στην έκταση του, σημαντικούς χώρους πρασίνου 

όπως, το Κτήμα Συγγρού, το Κτήμα Καρέλλα, το Άλσος Παραδείσου και το Κτήμα 

του Ιππικού Ομίλου. Παρόλο που η διαχείρισή τους δεν ανήκει στο Δήμο, τα σημαντικά 

είδη πανίδας που συναντώνται σε αυτές τις περιοχές, λαμβάνονται υπόψη ως κυρίαρχα 

ή καθοριστικά είδη για την ολοκληρωμένη διαχείριση του αστικού πρασίνου. 

Από θηλαστικά αυτό που απαντάται συχνότερα στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, 

και συνεπώς στον Δήμο Αμαρουσίου, είναι ο Σκαντζόχοιρος (Erinaceus concolor). , 

ενώ κατά τους ανοιξιάτικος και καλοκαιρινούς μήνες, έχει παρατηρηθεί η εμφάνιση 

νυχτερίδων, με κυρίαρχο είδος τον Πιπιστρέλο (Pipistrellus pipistrellus). 

Ακόμη, στην περιοχή του Δήμου έχουν καταγραφεί 52 είδη πουλιών. Εστιάζοντας, στα 

είδη που συναντώνται συνολικά στο αστικό οικοσύστημα της περιοχής, εκτός από τα 

πολύ κοινά είδη της πόλης, όπως Περιστέρια, Δεκοχτούρες και Σπουργίτια, 

εντάσσονται και:  

 οι Καρακάξες (Pica pica) και οι Κίσσες (Garrulus glandarius), που εμφανίζονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, 

 τα Ψαρόνια (Sturnus vulgaris), οι Κοκκινολαίμηδες (Erithacus rubecula) και οι 

Τσίχλες (Turdus philomelos), που εμφανίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο, 

 ο Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes), και κατά τη μετανάστευση ο 

Κρικομυγοχάφτης (Fidedula albicollis) και ο σπάνιος Νανομυγοχάφτης (Ficedula 

parva),  

 οι Θαμνοφυλλοσκόποι (Phylloscopus trochillus) και οι Σταχτομυγοχάφτες (Muscica 

pastriata). 

Τα παραπάνω είδη, συναντώνται τόσο στους χώρους αστικού πρασίνου όσο και στα 

όρια αυτών  με τον αστικό ιστό, όπως για παράδειγμα δίπλα στη λεωφόρο Κηφισίας. 

Είναι δε σημαντικό να αναφερθεί, πως υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία ειδών 

πανίδας και ορνιθοπανίδας στα Κτήματα Συγγρού,  Καρέλλα και Ιππικού Ομίλου, και 

στο Άλσος Παραδείσου, εμπλουτίζοντας έτσι τη βιοποικιλότητα και βελτιώνοντας το 

οικοσύστημα της περιοχής του Δήμου Αμαρουσίου.  



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

Επιπρόσθετα, στην περιοχή εντοπίζονται και ερπετά όπως η Κρασπεδωτή χελώνα 

(Testudo magrinata) και η Πράσινη σαύρα ( Lacerta viridis).Τέλος, έχουν εντοπιστεί 

ιδιαίτερα σημεία, όπως το ρέμα Χαλανδρίου, το οποίο αποτελεί μόνιμο καταφύγιο, 

τόπο αναπαραγωγής ή φωλεοποίησης, για αρκετά είδη ορνιθοπανίδας, όπως 

Δεκαοχτούρα (Streptopelia decaocto), Κότσυφας (Τurdus merula), Καρακάξα (Pica 

pica), Σπίνος (Fringilla coelebs), Καρδερίνα (Carduelis carduelis). Επίσης, τα 

τελευταία χρόνια έχει εγκατασταθεί στο ρέμα ένας αρκετά μεγάλος πληθυσμός 

παπαγάλων της οικογένειας Ψιττακυλίδων (Psittaculidae).  

 

4.4.2. Συλλογή δεδομένων για βιοδείκτες 

Σε κάθε υπό μελέτη περιοχή περιοχές πρασίνου – πάρκα, που έχουν διαφορετική 

έκταση και χαρακτηριστικά (ποσοστά κάλυψης με πόες - εποχικά λουλούδια, δέντρα, 

θάμνους και τσιμέντο), γεγονός που όχι μόνο λαμβάνεται υπόψη, αλλά και αξιοποιείται 

κατά τη συλλογή δεδομένων για τη διερεύνηση της παρούσας κατάστασης. Έτσι, σε 

διαφορετικές περιοχές του Δήμου Αμαρουσίου,  που έχουν διαφορετική έκταση αλλά 

και χαρακτηριστικά, που όμως συνδέονται, διενεργείται συστηματική δειγματοληψία 

προκειμένου να αποτιμηθούν τα είδη λεπιδόπτερων (πεταλούδες) στις περιοχές αυτές. 

Έτσι, σε κάθε δειγματοληπτική περιοχή, έγιναν επισκέψεις 2 φορές το μήνα. Κάθε 

επίσκεψη ήταν διάρκειας 30 λεπτών, μέσα στο διάστημα 10:00πμ έως 15:00μμ, καθώς 

με την τήρηση του ίδιου χρόνου στις δειγματοληψίες εξασφαλίζεται ότι τα 

αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα ανάμεσα στις διαφορετικές περιοχές, εφόσον το 

sampling effort θα είναι παντού κοινό, ενώ για να αποφευχθεί κάποια επίδραση της 

χρονικής στιγμής οι περιοχές ελέγχονταν με κυλιόμενη σειρά.  

Κατά τη διάρκεια των 30 λεπτών της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν καταγραφές 

λεπιδόπτερων ακολουθώντας διαδρομές σταθερού μήκους κατά Pollard, ως εξής: 

Ο παρατηρητής με τη βοήθεια μετροταινίας, κινούταν σε σταθερή διαδρομή μήκους 50 

μέτρων, και έλεγχε δεξιά και αριστερά σε απόσταση 5 μέτρων για παρουσία 

πεταλούδων. Μόλις εντοπιζόταν κάποιο άτομο, ο παρατηρητής το συνέλεγε με τη 

χρήση απόχης. Το άτομο τοποθετούταν σε σακουλάκι, επάνω στο οποίο σημειωνόταν 

ο αύξοντας αριθμός της διαδρομής, το όνομα του είδους και σε παρένθεση το πλήθος 

των ίδιων πεταλούδων, εκτός από το συλλεχθέν άτομο, που εντοπίστηκαν στη 
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συγκεκριμένη περιοχή. Ολοκληρώνοντας τη διαδρομή των 50 μέτρων η διαδικασία 

επαναλαμβανόταν, προς διαφορετική, τυχαία κατεύθυνση, μέχρι την λήξη των 30 

λεπτών. 

Στην περίπτωση που το ίδιο είδος πεταλούδας εντοπιζόταν και σε κάποια από τις 

επόμενες διαδρομές, το άτομο δε συλλεγόταν απαραίτητα, αλλά σημειωνόταν στο 

αντίστοιχο πεδίο του εντύπου απογραφής ο αριθμός των επιπλέον ατόμων. Ομοίως, σε 

κάθε επόμενη δειγματοληψία. 

Ανά επίσκεψη γίνονταν περίπου 4-6 transects των 50 μέτρων, με τα δεδομένα να 

συμπληρώνονται στο παρακάτω έντυπο: 

Ημερομηνία  Περιοχή  

Ώρα έναρξης  Πάρκο  

Ώρα λήξης   Νούμερο Διαδρομής  

Είδος Άτομα Συλλογή Είδος Άτομα Συλλογή 

      

      

 

Με δεδομένο ότι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου δεν είχε γίνει ποτέ 

αναγνώριση των ειδών λεπιδοπτέρων και εκτίμηση των πληθυσμών τους, το 

πρόγραμμα LIFE GrIn είχε έναν επιπλέον στόχο την αποτύπωση της κατάστασης 

αυτής. 

Η παρακολούθηση έγινε για δώδεκα μήνες – από τον Νοέμβριο 2018 έως τον 

Οκτώβριος 2019, κατά τους οποίους έγιναν συνολικά 118 δειγματοληπτικές διαδρομές 

(transects). 

Οι συνολικές παρατηρήσεις για το πρώτο δειγματοληπτικό έτος ανέρχονται σε 430, και 

τα είδη Λεπιδοπτέρων είναι συνολικά 14, ενώ μόνο για την περίοδο Ιουνίου – 

Οκτωβρίου 2019 τα ταυτοποιημένα είδη είναι 13.  

Κατά το πρώτο εξάμηνο καταγράφηκαν 238 άτομα λεπιδοπτέρων, τα οποία ανήκουν 

σε εννέα διαφορετικά είδη. Από αυτά τα είδη, τα Pieris brassicae, P. rapae και Pontia 

edussa αποτέλεσαν τα πλέον πολυπληθή με 40, 136 και 25 άτομα αντίστοιχα. 



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

Στο δεύτερο εξάμηνο το πιο άφθονο είδος ήταν και πάλι το Pieris rapae (69 άτομα), 

ενώ πέντε από τα είδη αυτά: Aricia agestis, Cacyreus marshalli, Carcharodus alcae, 

Lasiommata megera, Leptotes pirithous, καταγράφηκαν για πρώτη φορά.  

Εξ αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το είδος C. marshalli, το οποίο βρέθηκε 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2009 στις περιοχές 

Μαρούσι, Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, ενώ το πιο κοντινό γνωστό σημείο της 

εξάπλωσης του είδους είναι στο Mali Lošinj (Δ. Κροατία). Η παρουσία του στην 

Ελλάδα αποδίδεται στην εισαγωγή και τη μεταφύτευση Γερανιίδων (Pelargonium sp.) 

(Anastassiu et al. 2010). Δεδομένης της εμπορικής σημασίας των γερανιών και των 

συγγενικών τους ειδών, καθώς και της καταστροφικής δράσης του C. marshalli στα 

φυτά αυτά (Quacchia et al. 2008) η παρουσία του στην περιοχή (και τη χώρα 

γενικότερα) αποτελεί κίνδυνο που χρίζει ειδικής καταπολέμησης, ενώ το συγκεκριμένο 

είδος είναι καταχωρημένο ως Α2 είδος καραντίνας για την Ευρώπη και Α1 για την 

Τουρκία (EPPO Global Database 2017). 

 

4.5. Υφιστάμενες Υποδομές  

Παρακάτω περιγράφονται γενικά και αδρομερώς οι υφιστάμενες υποδομές στους 

χώρους αστικού πρασίνου του Δήμου Αμαρουσίου και η σχέση τους με τη βλάστηση. 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, δεν είναι εφικτό να συλλεχθούν για όλη την περιοχή 

μελέτης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν στις περιγραφές των 

διαχειριστικών μέτρων (τεχνικές εκθέσεις), για κάθε χώρο αστικού πρασίνου 

ξεχωριστά, κυρίως όταν πρόκειται για δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, αναπλάσεις 

ή εγκατάσταση βλάστησης, 

Η κατάσταση της λειτουργικής και οπτικής συνέχειας της βλάστησης περιορίζεται από 

αντικείμενα που εμποδίζουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη των αστικών δέντρων, αλλά 

και υποδομές ή εγκαταστάσεις που είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των 

πολιτών. Η αποτύπωση και η περιγραφή των περιορισμών αφορούν σε ακριβή στοιχεία 

για την περίφραξη των χώρων πρασίνου, τις κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που 

βρίσκονται εντός αυτών, το δίκτυο δρόμων, πεζοδρόμων, μονοπατιών, τα έργα 

προστασίας των εδαφών και παροχέτευσης ομβρίων υδάτων, το αρδευτικό, υδρευτικό 

και πυροσβεστικό σύστημα και το φωτισμό.  
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Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει οργανώσει ένα δίκτυο αθλητικών υποδομών, όπως ανοιχτά 

γήπεδα τένις και μπάσκετ, τα οποία είναι διαθέσιμα προς το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια 

του χρόνου, και το οποίο αποτελεί εν δυνάμει χώρους αστικού πρασίνου 

συγκεκριμένης φυσιογνωμίας.  

Επιπλέον, υπάρχουν 40 παιδικές χαρές – οι οποίες επίσης αποτελούν εν δυνάμει 

χώρους αστικού πρασίνου συγκεκριμένης φυσιογνωμίας - κατανεμημένες στον 

πολεοδομικό ιστό. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, αναγνωρίζοντας 

τη σημασία τους, έχει αναλάβει τη μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια του εξοπλισμού 

και την αντικατάσταση των υλικών των παιδικών χαρών, την μελέτη κατασκευής και 

ανάπλασης, καθώς και την επίβλεψή τους με γνώμονα την ασφάλεια, τη 

λειτουργικότητα και την αισθητική. 

Το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης που από 31/3/2015, ανήκει εξ’ ολοκλήρου στην 

ΕΥΔΑΠ, η οποία καταγράφει και παρακολουθεί τα ζητήματα που προκύπτουν σε 

σχέση με την ομαλή λειτουργία του.  

Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού συντηρείται και ελέγχεται από ειδικό συνεργείο του 

δήμου, εκτός από τις περιπτώσεις επέκτασης του δικτύου και εργολαβιών της τεχνικής 

υπηρεσίας.  

 

4.6. Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται, η παρουσία στην ατμόσφαιρα κάθε είδους ουσιών, 

σε συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην 

υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και στο οικοσύστημα. Αποτελεί δε ένα από τα 

βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα των μεγάλων αστικών κέντρων, και κάτω από 

ορισμένες συνθήκες, μπορεί να φτάσει σε επίπεδα που μπορεί να δημιουργήσουν 

ανεπιθύμητες συνθήκες διαβίωσης.  

Στον Δήμο Αμαρουσίου αποτελεί υπαρκτό πρόβλημα, καθώς επιβαρύνεται σημαντικά 

κυρίως τις κυκλοφοριακές πηγές των μεγάλων οδικών αρτηριών. Σημαντικές οδικές 

αρτηρίες όπως οι Λεωφόροι Κηφισίας, Πεντέλης, Μεσογείων, Αμαρουσίου – 

Χαλανδρίου, Καποδιστρίου, Νερατζιώτισσης, Σπύρου Λούη και Κύμης, καθώς και η 

Αττική οδός, δέχονται κυκλοφοριακό φορτίο τόσο τοπικού, όσο και υπερτοπικού 
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χαρακτήρα, αφού παρέχουν την κυκλοφοριακή σύνδεση του Αμαρουσίου με τους 

όμορους δήμους και το κέντρο των Αθηνών. Επομένως, λόγω της αυξημένης κίνησης 

των οχημάτων σε αυτές, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής των 

εργάσιμων ωρών, σημειώνονται υπερβάσεις στις ημέρες με αυξημένο αριθμό 

αιωρούμενων σωματιδίων. 

Το πρόβλημα επιτείνεται εξαιτίας της τοπογραφίας του Λεκανοπεδίου της Αττικής και 

των συνθηκών ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που δημιουργούνται σε αυτό, καθώς οι 

ρύποι παγιδεύονται στη ζώνη μεταξύ Πάρνηθας και Πεντέλης.  

Στο Μαρούσι λειτουργεί ένας σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον 

οποίο καταγράφονται οι παρακάτω ρύποι : SO2, NOΧ, CO, O3 και PM10. Η μέτρηση 

των ρύπων γίνεται σε συνεχή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που ελέγχονται είναι οι συμβατικοί ατμοσφαιρικοί ρύποι που 

ελέγχονται διεθνώς και καθορίζουν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 

των μεγάλων αστικών κέντρων και είναι αυτοί που καλούνται ρύποι κριτήρια, διότι από 

τις συγκεντρώσεις τους χαρακτηρίζεται η ποιότητα του αέρα σε όλες τις πόλεις του 

κόσμου.  

Τα υψηλά επίπεδα συγκεντρώσεων αέριων ρύπων αποτελούν μία από τις βασικότερες 

πιέσεις για την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος και η συμμόρφωση με τις οριακές 

τιμές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μία κρίσιμη παράμετρο για τη 

βιωσιμότητα του αστικού οικοσυστήματος. Επομένως, η παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αποτελεί ζήτημα μείζονος 

σημασίας. 

Ανάλογα µε τον τρόπο παραγωγής τους, οι ρύποι διακρίνονται σε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς. 

Οι πρωτογενείς ρύποι εκπέμπονται απευθείας από τις διάφορες πηγές στην 

ατμόσφαιρα και οι σημαντικότεροι είναι τα αιωρούµενα σωματίδια (σκόνη, καπνός, 

σωματίδια βαρέων μετάλλων, όπως μολύβδου (Pb) και νικελίου (Ni)), το διοξείδιο του 

θείου (SO₂), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οι υδρογονάνθρακες, το χλώριο (Cl₂) 

και το φθόριο (F₂). 
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Οι δευτερογενείς ρύποι σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα από τους πρωτογενείς µε 

χημικές αντιδράσεις που γίνονται είτε μεταξύ τους είτε µε τα φυσικά συστατικά της 

ατμόσφαιρας, µε συμμετοχή του ηλιακού φωτός, της θερμοκρασίας και της υγρασίας. 

Σημαντικότεροι είναι το μονοξείδιο του αζώτου (NO), το διοξείδιο του αζώτου (NO₂) 

και το όζον (O₃). 

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) 

Κύρια πηγή στις αστικές περιοχές είναι οι κινητήρες των βενζινοκίνητων οχημάτων. 

Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου - για το έτος 2018 - σε ημερήσια βάση, οι 

υψηλότερες τιμές εμφανίζονται τις νυχτερινές ώρες, ενώ εποχικά, οι υψηλότερες τιμές 

παρατηρούνται το χειμώνα. Διαχρονικά παρατηρείται σαφής τάση μείωσης των 

συγκεντρώσεων του CO.  

Δεν παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών που έχει θεσπίσει η Ε.Έ. 

Όζον (Ο3) και φωτοοξειδωτικά 

Τα φωτοοξειδωτικά περιλαμβάνουν κυρίως το όζον, το υπεροξυακετυλονιτρίλιο 

(ΡΑΝ), το υπεροξυβενζολονιτρίλιο (ΡΒΝ), την ακολεΐνη, τη φορμαλδεΰδη κ.λπ. Στην 

περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου - για το έτος 2018 -  το όζον εμφανίζει τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις του στην περιφέρεια, με την εμφάνιση των μεγίστων τιμών τις 

μεσημβρινές ώρες, ενώ εποχικά, οι υψηλότερες τιμές παρουσιάζονται την περίοδο του 

καλοκαιριού. 

Παρατηρήθηκαν υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης και του στόχου για την προστασία 

της υγείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση του ορίου συναγερμού που έχει 

θεσμοθετήσει η Ε.Έ.. Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στη 

γεωγραφική θέση της χώρας, στη μεγάλη ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες, 

συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό του όζοντος, και παρουσιάζονται σε όλες τις 

νότιες χώρες της Ε.Ε. 

Οξείδια του αζώτου (NOx) 

Τα οξείδια του αζώτου (NOx) σχηματίζονται κατά τις διαδικασίες καύσεως κυρίως 

ορυκτών καυσίμων. Τα NOx συμβάλλουν στην όξινη εναπόθεση αλλά και στο 

φαινόμενο του ευτροφισμού. Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου - για το έτος 2018 
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- σε ημερήσια βάση, οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται τις πολύ πρωινές και βραδινές 

ώρες, ενώ εποχικά, οι υψηλότερες τιμές εμφανίζονται τους φθινοπωρινούς μήνες.  

Τόσο για το NO₂ όσο και για το ΝΟ δεν παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών 

που έχει θεσπίσει η Ε.Έ. 

Αιωρούμενα Σωματίδια (PMx) 

Η σκόνη, ο καπνός, η αχλύς, η ιπτάμενη τέφρα θεωρούνται ως αιωρούμενα σωματίδια. 

Κύριες πηγές για τα αιωρούμενα σωματίδια είναι οι βιομηχανίες, τα αυτοκίνητα και η 

καύση του ξύλου. Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου - για το έτος 2018 - δε 

σημειώθηκε υπέρβαση του ορίου που αφορά στη μέση ετήσια τιμή. Ωστόσο, 46 ημέρες 

παρουσίασαν μέση ημερήσια τιμή μεγαλύτερη από 50μg/m3. Η εποχική διακύμανση 

είναι γενικά μικρή. 

Διοξείδιο του θείου (SO₂) 

Παράγεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων που περιέχουν θείο. Σε αστικό 

περιβάλλον, κύριες πηγές SO₂ είναι η βιομηχανία, η κεντρική θέρμανση και τα 

πετρελαιοκίνητα οχήματα. Στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου - για το έτος 2018 - 

υπάρχει σημαντική τάση μείωσης των τιμών που συνδέεται με τις μειώσεις της 

περιεκτικότητας του θείου τόσο στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, όσο και στην 

αμόλυβδη βενζίνη. Εποχικά, υψηλότερες συγκεντρώσεις SO₂ παρατηρούνται το 

χειμώνα.  

Ωστόσο, δεν παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών, που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. 

Στον παρακάτω Πίνακα (Πιν. 13) δίνονται οι μέσες ετήσιες τιμές της συγκέντρωσης 

για κάθε έναν από τους προαναφερθέντες ρύπους που καταγράφηκαν στον Σταθμό 

Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Αμαρουσίου στη διάρκεια των ετών 1990 - 

2018. 
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Πίνακας 13. Μέσες ετήσιες τιμές συγκέντρωσης ανά ρύπο στον Σταθμό Ελέγχου 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης Αμαρουσίου (1990 – 2018)  

(Πηγή: Ετήσια Έκθεση Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, 2018 – ΥΠΕν.) 

Έτος 
CO 

(μg/m³) 

O₃ 

(μg/m³) 

NO 

(μg/m³) 

NO₂ 

(μg/m³) 

PMx 

(μg/m³) 

SO₂ 

(μg/m³) 

1990 1.7 56 46 42  17 

1991 1.7 69 41 35  14 

1992 3.4 60 47 31  17 

1993 2.4 54 57 36  17 

1994 1.6 61 40 34  14 

1995 1.6 64 26 36  16 

1996 1.5 69 20 30  17 

1997 2.1 61 24 34  16 

1998 2 73 27 40  14 

1999 1.8 76 25 32  17 

2000 2 69 33 35  14 

2001 0.8 49 23 35 55 8 

2002 0.9 52 35 43  6 

2003 0.8 49 16 36  5 

2004 0.8 50 28 43 29 12 

2005 0.7 59 21 39 46  

2006 0.7 58 20 35 48(2)  

2007 0.7 59 13 29 48(2)  
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Έτος 
CO 

(μg/m³) 

O₃ 

(μg/m³) 

NO 

(μg/m³) 

NO₂ 

(μg/m³) 

PMx 

(μg/m³) 

SO₂ 

(μg/m³) 

2008 0.6 57 21 28 48(3)  

2009 0.7 60 20 26 43(3)  

2010 0.6 61 13 22 41(3)  

2011 0.6 68 15 23 42(1)  

2012 0.6 70 13 28 31  

2013 0.6 66 14 25 35  

2014 0.5 63 13 25 30  

2015 0.5 69 21 25 33  

2016 0.4 62 15 27 32  

2017 0.4 64 14 29 26  

2018 0.5 66 10 26 30  

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 13 δημιουργήθηκαν αντίστοιχα διαγράμματα (Σχ. 11 - 15), 

στα οποία απεικονίζεται γραφικά η μεταβολή των συγκεντρώσεων των ατμοσφαιρικών 

ρύπων στην περίοδο 1990-2018. 

 

Σχήμα 11. Συγκέντρωση CO 

 

Σχήμα 12. Συγκέντρωση O₃ 
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Σχήμα 13. Συγκέντρωση NO 

 

Σχήμα 14. Συγκέντρωση NO2 

 

Σχήμα 15. Συγκέντρωση PMx 

 

Σε γενικές γραμμές τα επίπεδα ρύπανσης στην επικράτεια του Δήμου Αμαρουσίου 

κυμαίνονται ανάμεσα στις οριακές τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας, που ορίζονται ως 

υποχρεωτικές από την Ελληνική Νομοθεσία και τις Οδηγίες της Ε.Έ., και στις 

κατευθυντήριες τιμές. Αυτό φαίνεται και από τα διαγράμματα στα σχήματα 11 - 15 από 

όπου διαπιστώνεται ότι κανένας από τους ρύπους κριτήρια δεν εμφάνισε στο πέρασμα 

των ετών ανοδική τάση. Αντιθέτως, όλοι με εξαίρεση το διοξείδιο το Όζον (O3) του 

οποίου η συγκέντρωση παρέμεινε σχεδόν σταθερή, εμφάνισαν καθοδική πορεία. 

Σύμφωνα δε με την ετήσια έκθεση του ΥΠΕν για το έτος 2018, η διαχρονική εξέλιξη 

των τιμών δείχνει ότι υπάρχει τάση πτωτική ή τάση σταθεροποίησης, ανάλογα με το 

ρύπο. 

Εκπομπές ρύπων του θερμοκηπίου 

Με τον όρο αέρια του θερμοκηπίου εννοούμε συνολικά τα αέρια συστατικά της 

ατμόσφαιρας που συμβάλλουν στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου, 

απορροφώντας τη μεγάλου μήκους κύματος γήινη ακτινοβολία και επανεκπέμποντας 

θερμική ακτινοβολία. Τα αυξημένα επίπεδα στην ατμόσφαιρα του διοξειδίου του 
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άνθρακα (CO2), μεθανίου (CH4), χλωροφθορανθράκων κλπ. συμβάλλουν στην αύξηση 

των θερμοκρασιών αέρα καθώς παγιδεύουν ακτινοβολία συγκεκριμένων μηκών 

κύματος στην ατμόσφαιρα. 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) 

Δεδομένου ότι το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) αποτελεί – στις βιομηχανικές χώρες – 

το 80% των εκπομπών, πρόκειται για τον κυριότερο συντελεστή του ενισχυμένου 

(ανθρωπογενούς) φαινομένου του θερμοκηπίου. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) 

απορροφά τη γήινη ακτινοβολία και συμβάλει στην ενίσχυση του φαινομένου κατά 

τουλάχιστον 60%. Στη γη υπάρχουν πεπερασμένες ποσότητες άνθρακα, οι οποίες 

ανακυκλώνονται, μέσα από ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα, στο οποίο ο άνθρακας 

κινείται μεταξύ της ατμόσφαιρας, της επίγειας βιόσφαιρας και των ωκεανών. Και 

παρόλο που ετησίως πολλά δισεκατομμύρια τόνοι άνθρακα ανταλλάσσονται µε φυσικό 

τρόπο, τα επίπεδα της συγκέντρωσης του διοξειδίου παρουσιάζουν αύξηση της τάξης 

του 30%, τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην καύση ορυκτών 

καυσίμων, στην αποψίλωση των δασών παγκοσμίως και γενικότερα στη διατάραξη των 

γαιών και της βλάστησης εξαιτίας της αστικοποίησης. 

Μεθάνιο (CH₄) 

Ο δεύτερος σημαντικότερος συντελεστής δημιουργίας του ενισχυμένου φαινομένου 

του θερμοκηπίου είναι το μεθάνιο (CH₄), καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση αυτού κατά 

20%. Οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες εκπέμπουν το 15% της συνολικής 

συγκέντρωσης του. Το μεθάνιο στην ατμόσφαιρα δεσμεύει τη θερμότητα 23 φορές πιο 

αποτελεσματικά από το CO₂, αλλά έχει μικρότερη διάρκεια ζωής. Εκπέμπεται από 

διάφορες πηγές που επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπως είναι η 

καύση ορυκτών καυσίμων, η κτηνοτροφία, τις ορυζοκαλλιέργειες και οι χώροι ταφής 

απορριμμάτων.   

Υδρατµοί 

Ένα άλλο σημαντικό αέριο του θερμοκηπίου είναι οι υδρατμοί (H₂O), οι οποίοι 

ευθύνονται για περίπου τα 2/3 του φυσικού φαινομένου. Οι υδρατμοί σχηματίζουν 

νέφη που δεσμεύουν τη γήινη ακτινοβολία επανεκπέμποντας τη θερμική ενέργεια προς 

όλες τις κατευθύνσεις, θερμαίνοντας έτσι την επιφάνεια της γης. Οι υδρατμοί της 

ατμόσφαιρας αποτελούν τμήμα του υδρολογικού κύκλου, ενός κλειστού συστήματος 
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κυκλοφορίας του νερού, από τους ωκεανούς και το έδαφος στην ατμόσφαιρα και από 

εκεί πίσω στο έδαφος µέσω της εξάτμισης και της διαπνοής, της συμπύκνωσης και της 

κατακρήμνισης. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες δεν αυξάνουν τους υδρατμούς στην 

ατμόσφαιρα. Ωστόσο, ο θερμότερος αέρας μπορεί να κατακρατήσει πολύ περισσότερη 

υγρασία και συνεπώς, οι αυξημένες θερμοκρασίες εντείνουν περαιτέρω τις κλιματικές 

αλλαγές.  

Υποξείδιο του αζώτου (N₂O) 

Το υποξείδιο του αζώτου (N₂O) στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες αποτελεί έως 

και το 6% των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου, με την αύξηση των τελευταίων 

ετών να αγγίζει το 16% περίπου. Οι πηγές που επηρεάζονται από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα περιλαμβάνουν τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων, την καύση ορυκτών 

καυσίμων και τις επεξεργασίες λυμάτων. Το υποξείδιο του αζώτου είναι κατά 310 

φορές πιο αποτελεσματικά από το CO₂ στη δέσμευση της θερμότητας.  

Φθοριούχα αέρια 

Πρόκειται για αέρια που έχουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο για βιομηχανικούς 

σκοπούς και αποτελούν το 1,5% των αερίων εκπομπών του θερμοκηπίου. 

Περιλαμβάνουν τους υδροφθοράνθρακες που χρησιμοποιούνται στα συστήματα 

κλιματισμού, το εξαφθοριούχο θείο, τους υπερφθοράνθρακες και τους 

χλωροφθοράνθρακες, που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Τα αέρια αυτά μπορούν 

να δεσμεύουν τη θερμότητα κατά 22.000 φορές πιο αποτελεσματικά από το CO2, ενώ 

παραμένουν στην ατμόσφαιρα για χιλιάδες χρόνια. 

Τα φθοριούχα αέρια αποσύρονται σταδιακά από την κυκλοφορία, σύμφωνα µε το 

Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, καθώς ευθύνονται και για την καταστροφή του 

στρώματος του όζοντος. 

Το 2010, στον Δήμο Αμαρουσίου, έγινε απογραφή της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας 

και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και επεξεργασία των στοιχείων σύμφωνα 

με διάφορες πηγές σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να υπολογιστούν οι 

ενεργειακές καταναλώσεις ανά τομέα και ανά πηγή ενέργειας.  

Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 χρησιμοποιήθηκαν πρότυποι συντελεστές 

εκπομπών, όπως ο συντελεστής μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας σε CO2, που είναι 
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ίσος με 1,149 tCO₂/MWh (Πίνακας 14). Έτσι, υπολογίστηκε η συνολική κατανάλωση 

ενέργειας στον Δήμο, που για το έτος 2010, ανέρχεται σε 1.198.125,37MWh με τους 

αντίστοιχους ρύπους να ανέρχονται σε 584.942,27 τόνους CO2 (Πίνακας 15 και Σχήμα 

16). 

 

Πίνακας 14. Η συνολική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο τελικής ενέργειας, 

στο Δήμο Αμαρουσίου (έτος αναφοράς 2010)  

(Πηγή: Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια Δήμου Αμαρουσίου) 

Τομέας Κατανάλωσης Ποσότητα Ενέργειας (ΜWh) Ποσότητα CΟ2(tn) 

Ηλεκτρική ενέργεια 

Δημοτικά κτίρια 3.620,50 4.160 

Δημοτικός Φωτισμός 18.219,54 20.934 

Οικιακός τομέας 11.9664,48 137.495 

Τριτογενής τομέας 184.417,33 211.895 

Πετρέλαιο 

Δημοτικά κτίρια 278,99 74 

Οικιακός τομέας 152.224,00 40.644 

Τριτογενής τομέας 21.096,00 5.633 

Δημοτικά οχήματα 2.276,68 608 

Ιδιωτικά οχήματα 12.506,00 3.339 

Δημοτική Συγκοινωνία 3.152,94 842 

Βενζίνη 

Δημοτικά οχήματα 440,74 110 

Ιδιωτικά οχήματα 463.888,00 115.508 
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Τομέας Κατανάλωσης Ποσότητα Ενέργειας (ΜWh) Ποσότητα CΟ2(tn) 

Φυσικό Αέριο   

Δημοτικά κτίρια 5.310,92 1.073 

Δημοτικά οχήματα 725,39 146 

Δημοτική Συγκοινωνία 100,36 20,27 

Οικιακός τομέας 110.646,94 22.351 

Τριτογενής τομέας 99.556,56 20.110 

Σύνολο 119.8125,37 584.942,27 

 

Σχήμα 16 Βασική απογραφή εκπομπών CO2 στον Δήμο Αμαρουσίου ανά τομέα 

δραστηριότητας 

(Πηγή: Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια Δήμου Αμαρουσίου) 

 

Τα δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών άνθρακα του Δήμου Αμαρουσίου 

μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα εθνικά, όπως αυτά υπολογίστηκαν στην 

εθνική απογραφή ετήσιας παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των 
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ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την περίοδο 1960 – 2012 (Πίνακας 15 

και Σχήματα 17 - 20). 

 

Πίνακας 15. Δεδομένα παραγωγής – κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO₂ 

(Πηγή: https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/region/sueep/9-Energy-

Balance-and-GHG-Inventory-Spreadsheet.xlsx) 

Έτος 

Παραγωγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Εκπομπές 

CO²(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

αερίων 

καυσίμων 

(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

υγρών 

καυσίμων 

(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

στερεών 

καυσίμων 

(kt) 

1960 2.290.000.000,00 2.014.000.000,00 9.405,86 0,00 5.463,83 3.120,62 

1961 2.655.000.000,00 2.289.000.000,00 9.823,89 0,00 5.621,51 3.285,63 

1962 2.943.000.000,00 2.580.000.000,00 10.164,92 0,00 5.907,54 3.300,30 

1963 3.331.000.000,00 2.901.000.000,00 12.258,78 0,00 6.739,95 4.374,73 

1964 3.985.000.000,00 3.472.000.000,00 13.223,20 0,00 6.952,63 4.939,45 

1965 4.623.000.000,00 4.065.000.000,00 17.025,88 0,00 9.042,82 6.380,58 

1966 6.016.000.000,00 5.386.000.000,00 18.650,36 0,00 10.549,96 6.310,91 

1967 6.966.000.000,00 6.446.000.000,00 19.534,11 0,00 11.496,05 6.318,24 

1968 7.699.000.000,00 7.017.000.000,00 22.321,03 0,00 13.626,57 6.659,27 

1969 8.822.000.000,00 8.050.000.000,00 25.474,65 0,00 15.060,37 8.001,39 

1970 9.820.000.000,00 9.002.000.000,00 24.165,53 0,00 16.043,13 5.705,85 

1971 11.562.000.000,00 10.582.000.000,00 27.814,20 0,00 18.357,00 6.695,94 

1972 13.121.000.000,00 12.097.000.000,00 31.572,87 0,00 21.470,29 6.970,97 

1973 14.817.000.000,00 13.822.000.000,00 37.256,72 0,00 25.518,65 8.500,11 

1974 15.020.000.000,00 14.001.000.000,00 36.218,96 0,00 23.721,82 8.998,82 

1975 16.120.000.000,00 14.979.000.000,00 38.873,87 0,00 23.553,14 11.364,03 

1976 17.843.000.000,00 16.565.000.000,00 42.911,23 0,00 25.137,29 13.413,89 

1977 18.985.000.000,00 17.640.000.000,00 46.999,94 0,00 27.920,54 13.802,59 

1978 21.050.000.000,00 19.812.000.000,00 48.081,70 0,00 30.520,44 11.936,09 

https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/region/sueep/9-Energy-Balance-and-GHG-Inventory-Spreadsheet.xlsx
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/region/sueep/9-Energy-Balance-and-GHG-Inventory-Spreadsheet.xlsx
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Έτος 

Παραγωγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Εκπομπές 

CO²(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

αερίων 

καυσίμων 

(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

υγρών 

καυσίμων 

(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

στερεών 

καυσίμων 

(kt) 

1979 22.102.000.000,00 20.821.000.000,00 51.294,00 0,00 31.704,88 13.556,90 

1980 22.653.000.000,00 21.671.000.000,00 51.429,68 0,00 32.265,93 12.841,83 

1981 23.393.000.000,00 22.025.000.000,00 50.721,94 0,00 29.981,39 14.286,63 

1982 23.272.000.000,00 22.227.000.000,00 52.148,41 216,35 29.952,06 15.566,42 

1983 23.983.000.000,00 23.874.000.000,00 55.544,05 157,68 29.123,31 19.182,08 

1984 24.804.000.000,00 25.350.000.000,00 57.054,85 172,35 29.512,02 20.623,21 

1985 27.740.000.000,00 26.488.000.000,00 60.600,84 165,02 29.853,05 23.765,83 

1986 28.124.000.000,00 27.153.000.000,00 59.130,38 205,35 27.905,87 24.367,22 

1987 30.086.000.000,00 28.593.000.000,00 63.472,10 234,69 30.117,07 26.552,75 

1988 33.162.000.000,00 31.090.000.000,00 67.989,85 264,02 32.097,25 29.119,65 

1989 34.210.000.000,00 32.338.000.000,00 74.183,41 308,03 36.182,29 31.433,52 

1990 34.775.000.000,00 32.848.000.000,00 72.723,94 315,36 33.872,08 31.745,22 

1991 35.743.000.000,00 33.573.000.000,00 67.615,81 308,03 30.843,14 30.571,78 

1992 37.225.000.000,00 35.340.000.000,00 75.503,53 282,36 37.806,77 32.089,92 

1993 38.137.000.000,00 36.187.000.000,00 75.646,54 209,02 36.985,36 32.155,92 

1994 40.381.000.000,00 37.831.000.000,00 78.363,79 106,34 38.609,84 33.344,03 

1995 41.299.000.000,00 39.175.000.000,00 79.185,20 99,01 38.866,53 32.999,33 

1996 42.411.000.000,00 40.660.000.000,00 80.395,31 110,01 41.686,46 31.264,84 

1997 43.292.000.000,00 42.529.000.000,00 84.572,02 388,70 43.024,91 33.681,40 

1998 46.180.000.000,00 44.766.000.000,00 87.809,98 1.661,15 43.541,96 35.126,19 

1999 49.395.000.000,00 46.451.000.000,00 86.636,54 2.790,59 43.200,93 33.714,40 

2000 53.425.000.000,00 49.559.000.000,00 91.616,33 3.905,36 44.411,04 35.588,24 

2001 53.076.000.000,00 51.260.000.000,00 93.805,53 3.854,02 45.918,17 36.644,33 

2002 53.945.000.000,00 53.525.000.000,00 93.669,85 4.125,38 47.021,94 35.401,22 

2003 57.905.000.000,00 55.638.000.000,00 95.738,04 4.642,42 48.664,76 35.129,86 
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Έτος 

Παραγωγή 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Εκπομπές 

CO²(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

αερίων 

καυσίμων 

(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

υγρών 

καυσίμων 

(kt) 

Εκπομπές 

CO² από 

κατανάλωση 

στερεών 

καυσίμων 

(kt) 

2004 58.813.000.000,00 56.967.000.000,00 97.149,83 5.104,46 48.661,09 35.885,26 

2005 59.427.000.000,00 58.202.000.000,00 98.675,30 5.390,49 50.421,25 35.298,54 

2006 60.179.000.000,00 59.891.000.000,00 97.285,51 6.292,57 49.885,87 33.292,69 

2007 62.711.000.000,00 62.991.000.000,00 98.246,26 7.704,37 47.340,97 34.887,84 

2008 62.912.000.000,00 64.309.000.000,00 97.809,89 8.030,73 48.756,43 32.797,65 

2009 61.094.000.000,00 62.509.000.000,00 94.901,96 6.805,95 46.823,92 33.296,36 

2010 57.367.000.000,00 59.315.000.000,00 86.717,22 7.407,34 40.813,71 31.011,82 

2011 59.172.000.000,00 59.848.000.000,00         

2012 57.565.000.000,00           

 

 

Σχήμα 17. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα, 1960-2011 

 

Σχήμα 18. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα, 1960-2011 
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Σχήμα 19. Εκπομπές CO₂ στην Ελλάδα, 1960-2011 

 

Σχήμα 20. Εκπομπές CO₂ ανά είδος καυσίμου στην Ελλάδα, 1960-2011  

Στο Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης των Χώρων Αστικού Πρασίνου του Δήμου 

Αμαρουσίου υπολογίζονται οι εκπομπές CO2, βάσει των ετήσιων καταναλώσεων 

καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισμός γίνεται τόσο για τις άμεσες 

καταναλώσεις, οι οποίες αφορούν απευθείας στον Δήμο και τις υπηρεσίες του, όσο και 

τις έμμεσες, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία λοιπών φορέων που εξαρτώνται ή 

εποπτεύονται από αυτόν, όπως Σχολεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Πολιτισμού 

κλπ. Με τον τρόπο αυτό από το σύνολο της κατανάλωσης, σε λίτρα καυσίμου και Kwh 

ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να εκτιμηθούν οι αντίστοιχες ετήσιες εκπομπές άνθρακα. 

Όλες οι καταναλώσεις ανάγονται σε ποσότητες CO2 σύμφωνα με τον Πίνακα 16. 
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Πίνακας 16. Συντελεστές μετατροπής κατανάλωσης ενέργειας σε εκπομπές CO2  
(Πηγή: Greenhouse Gas Conversion Factor Repository 2014, Department of Environment Foods and 

Rural Affairs, UK) 

Τύπος 

χρησιμοποιούμενης 

ενέργειας 

Μονάδα 

μέτρησης 

Συντελεστής 

μετατροπής 

σε kg CO2 

Παρατηρήσεις 

Ντίζελ κίνησης lit 2,5813  

Βενζίνη lit 2,726495726  

Πετρέλαιο θέρμανσης ton 3149,666667  

Πετρέλαιο θέρμανσης lit 2,525795242  

Φυσικό αέριο m3   

Φυσικό αέριο kWh 0,184557427  

Ηλεκτρική ενέργεια kwh 0,72 

Ο συντελεστής εξαρτάται από τη συμμετοχή 

των πηγών στο μείγμα ενέργειας. Η αναφορά 

για την Ελλάδα 
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5. Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

5.1.  Επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων 

Η καταγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν το αστικό 

πράσινο είναι απαραίτητη για τη διαχείριση του, αλλά και για τη διερεύνηση της 

σχέσης του με την προσαρμογή του Δήμου Αμαρουσίου στην κλιματική αλλαγή. Η 

επεξεργασία των δεδομένων εξάγει τα αποτελέσματα που οδηγούν στα συνθετικά 

στοιχεία της αξιολόγησης.  

Η συνολική ανάλυση των συνθηκών είναι μεν χρήσιμη, ωστόσο η αντίστοιχη ανάλυση 

των επιμέρους παραγόντων προσφέρει λεπτομερή ανάλυση σε βάθος. Προκειμένου 

λοιπόν, η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, να μην αποτελέσει 

μία απλή διαδικασία καταγραφής απόψεων των ιθυνόντων που ασχολούνται με τα 

θέματα αυτά, εφαρμόστηκε ακριβής επιστημονική διαδικασία για τη συλλογή των 

δεδομένων, ανάλογη για κάθε κατηγορία πληροφορίας. Η διαδικασία αυτή βοήθησε 

ώστε να διερευνηθεί εις βάθος η υφιστάμενη κατάσταση, συνδυάζοντας τους 

εσωτερικούς παράγοντες σε σχέση με τους εξωτερικούς έναντι των οποίων πρέπει να 

αποτιμώνται. 

 

5.2.  Αξιολόγηση 

Τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδομένων, αναλόγως τη 

χρησιμότητά τους, μπορούν να εκφραστούν με απλούς ή σύνθετους δείκτες, και τελικά 

συμπεραίνεται ότι: 

_Ισχυρή οικιστική ανάπτυξη 

_Μικρό ποσοστό έκτασης χώρων αστικού πρασίνου. 

_Ολοκληρωμένη προσέγγιση αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων, με εγκατάσταση 

αστικής βλάστησης και ενίσχυσης του αστικού πρασίνου. 

_Ελλιπής ανάδειξη των οργανωμένων αστικών χώρων πρασίνου. 

_Υλοποίηση προγράμματος αστικής γεωργίας (Δημοτικός Λαχανόκηπος). 
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_Ατμοσφαιρική ρύπανση κυρίων εξαιτίας των κεντρικών οδικών αξόνων. 

_Υψηλό ποσοστό κάλυψης από ιδιωτικό πράσινο. 

_Ικανοποιητική ποικιλία χλωριδικής σύνθεσης και βλάστησης, με δυνατότητα 

βελτίωσης της φυσικότητας.  

Δυνατότητα βελτίωσης και προστασίας του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας. 

_Ικανοποιητική στελέχωση του Δήμου, που μπορεί να συνδράμει στη διαχείριση του 

αστικού πρασίνου, παρατηρούνται ωστόσο ελλείψεις.  

_Χρονοβόρες διαδικασίες για την έγκριση σχεδίων και μελετών. 

_Περιορισμένη διάθεση και αξιοποίηση πόρων, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

_Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των απαιτούμενων 

παρεμβάσεων. 

_Περιορισμοί και καθυστερήσεις προσλήψεων. 

_Ευνοϊκό διεθνές και εθνικό περιβάλλον για την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και δράσεων 

γύρω από την κλιματική αλλαγή. 

_Ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών σε διεθνές και εθνικό επίπεδο για το αστικό 

πράσινο και τη σχέση του με την κλιματική αλλαγή. 

_Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο του Συμφώνου των Δημαρχών για την Κλιματική 

Αλλαγή. 

_Εύρεση εξωτερικής χρηματοδότησης για την υλοποίηση έργων και δράσεων. 

_Διερεύνηση συνεργασιών με όμορους Δήμους. 

_Εφαρμοζόμενες δράσεις στον Δήμο για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και 

των εκπομπών άνθρακα. 

_Εφαρμοζόμενες δράσεις στον Δήμο για τη διαμόρφωση ευνοϊκών μικροκλιμάτων, με 

γνώμονα τη βελτίωση του δείκτη θερμικής άνεσης. 

_Εφαρμοζόμενες δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

_Υλοποίηση προγραμμάτων φιλοπεριβαλλοντικού προφίλ και βιώσιμης ανάπτυξης. 
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_Ύπαρξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την προστασία και ενίσχυση του αστικού 

πρασίνου, ως εργαλείο θωράκισης της πόλης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. 

_Ύπαρξη διαδικασίας Συλλογής και Διαχείρισης Βρόχινου νερού και ταυτόχρονη 

χρήση έξυπνου συστήματος άρδευσης του αστικού πρασίνου., μειώνοντας στο 

ελάχιστο την απώλεια νερού. 

_Προώθηση της χρήσης φιλικών στο περιβάλλον μέσων μεταφοράς (Δίκτυο Δημοτικής 

συγκοινωνίας και ποδήλατα). 

_Εύκολη και φιλική προς το περιβάλλον πρόσβαση των χρηστών στους χώρους 

αστικού πρασίνου γίνεται εύκολα και φιλικά στο περιβάλλον – πόδια, ποδήλατο, 

δημόσια συγκοινωνία. 

_Ικανοποιητική εντύπωση των πολιτών για την ποιότητα του αστικού πρασίνου. Αυτό 

ενισχύεται από την πεποίθηση ότι οι χώροι αυτοί αποτελούν χώρους αναψυχής και 

κοινωνικοποίησης, που συνεισφέρουν στην κοινωνική και αντιληπτική βελτίωση.  

_Συνειδητοποίηση των πολιτών της ύπαρξης του προβλήματος της κλιματικής 

αλλαγής. 

_Μη ικανοποιητική βιοποικιλότητα στους χώρους αστικού πρασίνου, σύμφωνα με τη 

γνώμη των κατοίκων, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ενημέρωση των 

πολιτών γύρω από αυτό το θέμα είναι ανεπαρκής. 

_Ελλιπής περιβαλλοντική παιδεία και ενσυναίσθηση. 

_Πλήρης απαξίωση πράσινων υποδομών που δε χαρακτηρίζονται πάρκα. 

_Προθυμία των πολιτών για συμμετοχή τους σε εθελοντικές δραστηριότητες 

καθαρισμού των χώρων αστικού πρασίνου. 

_Προθυμία των πολιτών για αύξηση των δημοτικών τελών, που θα προσανατολίζονται 

σε δραστηριότητες βελτίωσης και ενίσχυσης του αστικού πρασίνου. 

_Αμφιβολίες σχετικά με το αν ενδεχόμενη αύξηση των δημοτικών τελών θα 

χρηματοδοτήσει δραστηριότητες βελτίωσης του αστικού πρασίνου. 

_Αυξημένη αίσθηση της σημασίας της λειτουργίας διασφάλισης της υγείας μέσω του 

υγιούς περιβάλλοντος, το οποίο ενισχύει η παρουσία αστικού πρασίνου. 
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Το βασικό πρόβλημα που εντοπίστηκε στις θέσεις δειγματοληψίας ήταν η ελλιπής 

συντήρηση, καθώς παρατηρήθηκε συγκέντρωση σκουπιδιών, που προφανώς δεν 

ευνοεί την παρουσία Λεπιδοπτέρων. επίσης, σημειώθηκαν περιποιητικές επεμβάσεις, 

οι οποίες επηρέασαν άμεσα τον χαμηλό αριθμό παρατηρήσεων σε συγκεκριμένες 

δειγματοληπτικές περιόδους.  

Η ορθολογική ανάπλαση των περιοχών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της 

βιοποικιλότητας Λεπιδοπτέρων στις περιοχές μελέτης. Έχοντας τα συνολικά δεδομένα 

η σύγκριση των δύο διαχειριστικά διαφορετικών περιόδων (πριν/μετά την ανάπλαση) 

είναι πιθανό να αναδείξει είδη-βιοδείκτες αστικής ανάπτυξης, προστατεύοντας αλλά 

και ενισχύοντας τους πληθυσμούς των πεταλούδων.  
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6. Μέτρα Διαχείρισης και Προσαρμογής 

Το αστικό πράσινο συμβάλλει στη μείωση του ατμοσφαιρικού άνθρακα και των 

θερμοκρασιών, διαμορφώνοντας το μικροκλίμα μίας περιοχής. Ωστόσο, κατά την 

υλοποίηση των διαχειριστικών μέτρων, των δασοκομικών χειρισμών και των 

περιποιητικών εργασιών, η συνεισφορά εκπομπές άνθρακα είναι σημαντική, ιδιαίτερα 

αν για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιούνται μηχανοκίνητα μέσα (Nowak and Crane 

2002). Οι εκπομπές αυτές μπορεί να είναι άμεσες και έμμεσες (Nowak et al. 2013, 

2006). Άμεσες εκπομπές προκύπτουν όταν, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται ορυκτά 

καύσιμα για την περιποίηση του γκαζόν ή ηλεκτρισμός για την άρδευση. Έμμεσες είναι 

οι εκπομπές που προκύπτουν κατά την κατασκευή ή την τοποθέτηση υλικών ή 

εγκατάστασης της βλάστησης και της συντήρησής (Jo and McPherson 1995). 

Το σχέδιο διαχείρισης που καταρτίζεται με το παρόν στοχεύει – μέσω της υλοποίησης 

των προτεινόμενων μέτρων – να ικανοποιήσει τους στόχους έχουν τεθεί. Η όλη 

διαδικασία βασίζεται σε πρακτικές, με τις οποίες θα ενισχυθεί το αστικό πράσινο και 

θα βελτιωθούν οι αυξητικοί χώροι στους οποίους αναπτύσσεται, ώστε η παρουσία του 

να συμβάλει τα μέγιστα τόσο στη γενικότερη οικολογία και τις αστικές συνθήκες, όσο 

και στην προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Οι πρακτικές επιλέγονται 

από τις διαθέσιμες για την αξιοποίηση των χώρων αστικού πρασίνου που είναι 

διαθέσιμες στην πλατφόρμα CLIMATE-ADAPT, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση των καλών πρακτικών αξιολογούνται σύμφωνα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Αμαρουσίου. 

 

6.1.  Μέτρα Βελτίωσης Εδαφικών Συνθηκών 

Γενικά, μεταβολή των αγροτικών και φυσικών περιοχών σε αστικές οδηγεί σε απώλεια 

και μεταβολή της ποιότητας των εδαφών, γεγονός που με τη σειρά του μεταβάλλει τον 

κύκλο του άνθρακα (Pataki et al.2006). 

Τα αστικά εδάφη παρουσιάζουν σημαντική υποβάθμιση, εξαιτίας της μόλυνσης που 

προκύπτει από ουσίες και ρύπους που προκαλούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Παρόλα αυτά, τα εδάφη παρέχουν ευρύτατο φάσμα ζωτικών λειτουργιών 
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οικοσυστήματος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της βλάστησης, 

προσφέροντας ενδιαιτήματα για τη βιοποικιλότητα κάτω και πάνω από τη γη, 

διηθώντας και συγκρατώντας τη ροή υδάτων σε υδροφόρους ορίζοντες, αφαιρώντας 

ρύπους και ελαττώνοντας τη συχνότητα και τον κίνδυνο πλημμυρών και ξηρασίας. 

Επιπλέον, προσφέρουν αισθητικές λειτουργίες μέσω του τοπίου. 

Ο ρόλος των εδαφών για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη θωράκιση 

των πόλεων τα εδάφη, ειδικά στις περιπτώσεις που φέρουν βλάστηση είναι ισχυρός, 

καθώς συμβάλουν στη ρύθμιση του μικροκλίματος, και αποτελούν σημαντικές 

αποθήκες άνθρακα. Έτσι, η βελτίωση των εδαφικών συνθηκών αποτελεί πρωταρχικό 

στόχο της Στρατηγικής διαχείρισης και στα προτεινόμενα μέτρα, στα οποία 

ενσωματώνονται καλές πρακτικές.  

Για τους χώρους πρασίνου στον Δήμο Αμαρουσίου προτείνεται η στρατηγική να 

υλοποιηθεί ως εξής: 

_Με τη βελτίωση της ποιότητας των αστικών εδαφών με τα κατάλληλα διαχειριστικά 

μέτρα, όπως για παράδειγμα, τη χρήση λιπασμάτων (κομποστ) και βελτιωτικών 

εδάφους. 

_Με την ενίσχυση του υπάρχοντος Δημοτική Λαχανόκηπου, και αν υπάρχει η 

δημιουργία επιπλέον τέτοιων χώρων για την παραγωγή τοπικών προϊόντων. Το μέτρο 

αυτό αποτελεί ένα μέσο βελτίωσης της ποιότητας των αστικών εδαφών, αυξάνοντας, 

ταυτόχρονα, την αξία των χώρων αστικού πρασίνου, τις συνθήκες διαβίωσης των 

κατοίκων στις πόλεις αλλά και την τοπική οικονομία.  

_Με τη χρήση οργανικών λιπασμάτων, τα οποία προέρχονται από οικιακά απόβλητα 

(κόμποστ) και τα οποία βοηθούν στη βελτίωση της γονιμότητας και της λειτουργίας 

του οικοσυστήματος των αστικών εδαφών. Σε αυτή την περίπτωση, είναι χρήσιμη η 

παραγωγή κομποστ, τόσο σε επίπεδο κατοικίας, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης των 

δημοτικών στερεών αποβλήτων.  

Άλλωστε, ο Δήμος Αμαρουσίου, έχοντας ήδη λάβει υπόψη την ανάγκη διαχείρισης των 

αστικών αποβλήτων, έχει αναπτύξει τον Στρατηγικό του Σχεδιασμό για το 2020-2023, 

προβλέποντας τον συνεχή επανασχεδιασμό του συστήματος αποκομιδής με σύγχρονα 

τεχνολογικά μέσα (όπως εγκατάσταση προγραμμάτων διαχείρισης GPS) με στόχο τη 

μείωση των λειτουργικών εξόδων της αποκομιδής (όπως επίτευξη βέλτιστων 
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διαδρομών) και τη μείωση των ποσοτήτων των διακινούμενων απορριμμάτων (όπως 

κομποστοποίηση), πρωτοβουλία που ενισχύεται και προωθείται προς συνέχιση των 

καλών πρακτικών βελτίωσης.  

 

Ουσιαστικά, τα βιοστερίδια, δηλαδή η στερεά οργανική ύλη που ανακτάται από τη 

διαδικασία επεξεργασίας των οργανικών αποβλήτων και χρησιμοποιείται ως λίπασμα, 

βελτιώνουν την παραγωγικότητα των αστικών εδαφών, αυξάνοντας τη διήθηση και τη 

συγκράτηση του νερού, , βελτιώνοντας τη δομή. Έτσι, αυξάνεται το συνολικό απόθεμα 

άνθρακα του εδάφους, ενώ μέσω του νερού και του καλύτερου αερισμού τροποποιείται 

και η θερμοκρασία του, δύο παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση του 

μικροκλίματος και συνεπώς δρουν ως παράγοντες στην κλιματική αλλαγή. 

_Με τη δημιουργία κήπων με λιβαδικά φυτά – με έμφαση στις πόες της οικογένειας 

Fabaceae, επιτυγχάνεται η αποκατάσταση  των υποβαθμισμένων αστικών εδαφών. Σε 

σύγκριση με τον χλοοτάπητα τα εδάφη των λιβαδικών κήπων έχουν καλύτερη δομή, 

επιτρέποντας τις κατάλληλες συνθήκες αερισμού, διήθησης και απορρόφησης των 

όμβριων υδάτων. 

_Με τηΦυσικοποίηση των υφιστάμενων, αλλά και των εν δυνάμει χώρων αστικού 

πρασίνου ως μέσο βελτίωσης των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους. 

_Με τον περιορισμό της σφράγισης του εδάφους. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα και 

αποτελεσματικά με τη δημιουργία χώρων αστικού πρασίνου. Στις δε περιπτώσεις που 
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η σφράγιση των εδαφών δε μπορεί να αποφευχθεί η λήψη μέτρων μετριασμού αποτελεί 

την ενδεδειγμένη λύση. Έτσι θα διατηρηθούν τουλάχιστον ορισμένες από τις 

λειτουργίες του εδάφους και θα μειωθούν τυχόν σημαντικές άμεσες ή έμμεσες 

αρνητικές επενέργειες στο περιβάλλον. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η χρήση, κατά 

περίπτωση, διαπερατών υλικών αντί τσιμέντου ή ασφάλτου, που υποστηρίζουν την 

πράσινη υποδομή, και η ευρύτερη χρήση φυσικών συστημάτων συλλογής υδάτων. 

Όπου τα επιτόπια μέτρα μετριασμού κριθούν – κατά την εξέλιξη της διαχειριστικής 

περιόδου - ανεπαρκή, θα εξετασθεί το ενδεχόμενο μέτρων αντιστάθμισης, έχοντας 

ωστόσο κατά νου ότι είναι αδύνατη η απόλυτη αντιστάθμιση της σφράγισης. 

_ Με την κατασκευή πράσινων στεγών και δωμάτων, στο πλαίσιο των πράσινων 

υποδομών, που μπορούν να συμβάλουν στη μερική μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 

της σφράγισης του εδάφους, χωρίς ωστόσο να αντισταθμίζεται η απώλεια των 

λειτουργιών του εδάφους. 

_Με τη χρήση Η ανάλυση της βλάστησης στις δειγματοληπτικές περιοχές μελέτης 

αποτελεί επίσης μία καλή πρακτική αξιολόγησης των εδαφικών συνθηκών, καθώς 

υπάρχουν φυτά δείκτες του εδάφους. Τα φυτά – δείκτες έχουν την δυνατότητα να 

εμπλουτίζουν το έδαφος με απαραίτητα ιχνοστοιχεία, και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα 

με τις χημικές ιδιότητες. Έτσι, με την παρατήρηση, την καταγραφή και την αναγνώριση 

των φυτών σε έναν χώρο αστικού πρασίνου, μπορούν να αποφευχθούν οι περιττές 

αναλύσεις εδαφών. 

 

6.2.  Μέτρα Βελτίωσης Υδατικών συνθηκών 

Ο ρόλος των υδατικών πόρων πρέπει να λαμβάνεται ισχυρά υπόψη στα σχέδια και τα 

μέτρα για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και τη θωράκιση των πόλεων, καθώς 

συμβάλουν στη ρύθμιση του μικροκλίματος. Όπως επίσης, το γεγονός ότι η βλάστηση 

των χώρων αστικού πρασίνου, αναλόγως τις καιρικές συνθήκες, υπόκειται σε υδατικές 

καταπονήσεις, με επιπτώσεις τόσο στην κατανάλωση του νερού όσο και στην 

υιοθέτηση κατάλληλων μεθόδων άρδευσης και κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων.  

Ο Δήμος Αμαρουσίου, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Αμαρουσίου 2020-

2023 και το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - 
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Βουλγαρία, στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων, διαδικασία 

που θα συνεχιστεί και κατά την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης των 

χώρων Αστικού Πρασίνου.  Η προστασία και ενίσχυση των υδατικών πόρων είναι 

επίσης στόχος της Στρατηγικής διαχείρισης, και στα προτεινόμενα μέτρα 

ενσωματώνονται καλές πρακτικές που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του.   

Στα πλαίσια προσδιορισμού και πραγματοποίησης καλών πρακτικών διαχείρισης των 

υδατικών συνθηκών σε χώρους αστικού πρασίνου, έχει οργανωθεί μία σειρά ενεργειών 

που αφορούν τη διαχείριση του νερού, όπου χρειάζεται επέμβαση ή βελτίωση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες. 

Για τους χώρους πρασίνου στον Δήμο Αμαρουσίου προτείνεται η στρατηγική να 

υλοποιηθεί ως εξής:   

_Με την ορθή διαχείριση των εδαφικών συνθηκών – μέσω των μέτρων που 

αναφέρονται παραπάνω – καθώς έδαφος με πλήρεις λειτουργίες μπορεί να 

αποθηκεύσει μέχρι και 3.750 τόνους νερού ανά εκτάριο ή σχεδόν 400 χιλιοστά 

βροχόπτωσης (Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und 

Landwirtschaft). 

_Με την κατασκευή τεχνικών έργων για τη διαχείριση της απορροής των υδάτων από 

μια τοποθεσία, με την επιτόπου επεξεργασία τους. Στόχος τέτοιων έργων είναι η 

αναπαραγωγή φυσικών συστημάτων, που χρησιμοποιούν αποτελεσματικές από 

πλευράς κόστους, λύσεις με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο για την απορροή 

ακαθάρτων και επιφανειακών υδάτων εκροής μέσω της συλλογής, της αποθήκευσης 

και του καθαρισμού, πριν μπορέσουν να επανέλθουν βραδέως στο περιβάλλον. 

_Με τη σύνδεση των αδειοδοτημένων γεωτρήσεων με το δίκτυο άρδευσης και 

αξιοποίηση βρόχινου νερού για άρδευση. 

_Με τη χρήση έξυπνου συστήματος άρδευσης, το οποίο θα καθορίζει τη συχνότητα 

των ποτισμάτων και την ποσότητα του νερού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. 

_Με τη χρήση ξηροφυτικών, μεσογειακών φυτικών ειδών κατά τη δημιουργία χώρων 

αστικού πρασίνου ή στο πλαίσιο των εργασιών ενίσχυσης της αστικής βλάστησης. Τα 

φυτά αυτά δεν έχουν υψηλές ανάγκες σε νερό, με αποτέλεσμα την εύκολη προσαρμογή 

τους στο μεσογειακό κλίμα της περιοχής   
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Η ορθή διαχείριση των υδατικών συνθηκών απαιτεί μία ολοκληρωμένη και ολιστική 

προσέγγιση παροχής υπηρεσιών. Αυτή θα στηρίζεται στη ζήτησης από τους κατοίκους, 

στη διαχείριση των λυμάτων, στην έρευνα και την ανάπτυξη, όντας προσαρμοσμένη 

στις επιτόπιες συνθήκες. Έτσι, θα παρέχει τα στοιχεία σύνθεσης της διαμορφούμενης 

πολιτική και θα αποτελεί εργαλείο για τον εντοπισμό ελλείψεων (Chiplunkar et al. 

2012). 

 

6.3.  Εγκατάσταση Βλάστησης 

Οι χώροι αστικού πρασίνου είναι περιορισμένοι και σε διασπορά ενταγμένοι στον 

αστικό ιστό του Δήμου Αμαρουσίου.  

Από τη μία ο πυκνοδομημένος αστικός χώρος, από την άλλη η έλλειψη ενιαίας 

διαχείρισης των χώρων αστικού πρασίνου του Δήμου, απαιτούνται άμεσες και 

αποτελεσματικές λύσεις, προκειμένου να αυξηθεί το εμβαδό των πράσινων υποδομών 

μέσα στην επικράτεια του Δήμου. 

Η εγκατάσταση βλάστησης σε δημόσιους χώρους, που στερούνται αστικού πρασίνου, 

και συνολικά σε κοινόχρηστους χώρους, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, αποτελεί 

αποτελεσματικό μέσο διαχείρισης στο πλαίσιο αποκατάστασης των οικοσυστημικών 

λειτουργιών που λαμβάνουν χώρα στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό του Δήμου. 

 Ένας εμβληματικός στόχος θα πρέπει να σχεδιαστεί και να περιγράφει, με σκοπό τη 

σημαντική αύξηση της κάλυψης σε πράσινο στην πόλη σε συνδυασμό με τις λοιπές 

αστικές λειτουργίες, μέσα από ένα μακροχρόνιο σχεδιασμό, του οποίου η τήρηση και 

παρακολούθηση να επιφορτίζει τόσο την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, όσο και τους 

πολίτες, στους οποίους θα πρέπει να επικοινωνηθεί με διαφόρους τρόπους. 

 

6.3.1. Επιλογή κατάλληλων ειδών 

Η επιλογή των φυτικών ειδών βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες που αφορούν στην 

προσαρμοστικότητά και ανάπτυξή τους στο κλίμα της περιοχής που πρόκειται να 

φυτευτούν, στα οικολογικά, κοινωνικά και αντιληπτικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, για 

τον Δήμο Αμαρουσίου προτείνονται φυτικά είδη με ελάχιστες ή μηδαμινές απαιτήσεις 
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σε νερό, εύκολα προσαρμόσιμα στις οικολογικές συνθήκες του Δήμου και σε αρμονική 

σχέση με την ανθρώπινη παρουσία. Έτσι προτείνονται τα φυτικά είδη που παρατίθενται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 17. Προτεινόμενα φυτικά είδη για χρήση στους Χώρους Αστικού πρασίνου 

του Δήμου Αμαρουσίου 

Αυτόχθονα Εγκλιματισθέντα 

Δένδρα Θάμνοι Πόες Αναρριχώμενα Δένδρα 
Ceratonia siliqua Arbutus unedo Calendula sp. Clematis sp. Citrus aurantium 

Cercis siliquastrum Myrtus communis Cistus sp. Hedera helix Citrus limon 
Cupressus 

sempervirens Nerium oleander Smyrnium 
olusatrum Lonicera sp. Citrus reticulata 

Laurus nobilis Phillyrea latifolia  Vinca major  

Liquidambar 
orientalis Rhamnus alaternus    

Olea europaea Rosmarinus 
officinalis 

   

Pinus halepensis Teucrium 
brevifolium 

   

Pinus pinea Vitex agnus-castus    

Platanus orientalis     

Αλλόχθονα  

Δένδρα Θάμνοι Πόες Αναρριχώμενα  

Acer negudo Euonymus 
japonicus Acanthus mollis Bignonia 

capensis 
 

Eriobotrya japonica Hypericum 
frondosum 

Lavandula 
officinalis Jasminum sp.  

Hibiscus rosa-
sinensis Lantana camara Origanum 

majorana 
Passiflora 
caerulea 

 

Jacaranda 
mimosifolia Pittosporum tobira Santolina 

chamaecyparissus 
Plumbago 
auriculata 

 

Morus alba   Wisteria 
floribunda 

 

Prunus dulcis     

Styphnolobium 
japonicum 

    

 

Η επιτυχία ή αποτυχία των διενεργούμενων φυτεύσεων εξαρτάται από την ορθή ή μη 

εκλογή των ξυλωδών ειδών που θα χρησιμοποιηθούν. Τα είδη που επιλέχθηκαν 

πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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 Να έχουν ανθεκτικότητα στις συνθήκες πίεσης λόγω χρήσης του χώρου και λόγω 

αυξημένης ρύπανσης. Η επιλογή των φυτικών ειδών να βασίζεται στην ταξινόμηση 

σε ζώνες βλάστησης (Hardiness Zones) 

 Να είναι βιολογικά προσαρμοσμένα στις οικολογικές συνθήκες της περιοχής 

 Να είναι κατά το δυνατό ευπροσάρμοστα στο κλίμα της χώρας, ώστε να 

αναπτύσσονται και να προσαρμόζονται στο χώρο 

 Να ανήκουν στις φυτοκοινωνίες που αντιστοιχούν στις περιοχές του Δήμου 

Αμαρουσίου  

 Η εγκατάστασή και ο χειρισμός τους να είναι εύκολος χωρίς ιδιαίτερα υψηλές 

δαπάνες 

 Να έχουν εδαφοβελτιωτική και εδαφοσυγκρατική ικανότητα 

Ακόμη, θα επιδιωχθεί η δημιουργία μίξης διαφόρων ειδών δένδρων και θάμνων, 

κωνοφόρων και πλατύφυλλων, καθώς αυτό έχει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα: 

 Μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας των φυτεύσεων, λόγω των διαφορετικών 

ικανοτήτων προσαρμογής των ειδών σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που έχουν ως 

αποτέλεσμα τυχόν αποτυχία εγκατάστασης κάποιου να αναπληρώνεται από την 

επιτυχία άλλων. 

 Αύξηση ανθεκτικότητας σε προσβολές από έντομα και ασθένειες, με τη δημιουργία 

ασυνεχειών εντός της περιοχής φυτεύσεων. 

 Επίτευξη ενός καλού αισθητικού αποτελέσματος 

 Αύξηση της ποικιλότητας της χλωρίδας και πανίδας, με τη δημιουργία 

περισσοτέρων διαφορετικών μικροπεριβαλλόντων στο σύνολο της υπό μελέτη 

περιοχής. 

Το φυτικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια 

που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν 

με τις διατάξεις των Ν. 2040/92 και Ν. 2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 365/2002 (ΦΕΚ Α 

307/10.12.2002), όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 50/07 (52/Α/6.3.07) και τις 

Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑ 117735/06 (554/Β/4.5.06) , ΥΑ (118/Β/1.2.06) και ΥΑ 

120975/05 (275/Β/2.3.05). 
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Τέλος, εκτός από την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και ουσιαστική διαχείριση της 

οικολογίας των φυτών, η κεντρική ιδέα επιλογής τους βασίστηκε και στην πλήρωση 

αισθητικών, αντιληπτικών, κοινωνικών κριτηρίων που συνολικά βρίσκονται σε 

δυναμικές σχέσεις μεταξύ τους. Παρακάτω, ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή της 

διαμόρφωσης της προτεινόμενης φύτευσης. 

 

6.3.2. Μέτρα για τη φαινοτυπική υγεία και τη γενετική ποικιλότητα 

 Συνιστάται να προτιμώνται αυτόχθονα είδη 

 Να ελέγχεται η υγεία των ειδών που πρόκειται να φυτευτούν από εξειδικευμένο 

προσωπικό. Ο έλεγχος φυτουγείας πρέπει να γίνεται τόσο στο βλαστό όσο και στο 

χώμα που συνοδεύουν τα φυτάρια πριν τη φύτευση. 

 Όσον αφορά στη γενετική ποικιλότητα και γενετική επιμόλυνση συνιστάται να 

προτιμάται η φύτευση ειδών που προέρχονται όσο το δυνατόν από κοντινές 

περιοχές, έτσι ώστε να έχει γίνει αποτίμηση της προσαρμοστικότητας των ειδών και 

να μην υπάρχουν φαινόμενα γενετικής μόλυνσης.   

 Να αποφεύγεται η φύτευση κλώνων ενός είδους, έτσι ώστε να μην υπάρχει 

περίπτωση ο κλώνος να είναι ευαίσθητος σε μια ασθένεια και να προσβληθούν όλα 

τα άτομα. 

 

6.3.3. Σχεδιασμός φυτεύσεων 

Ο σχεδιασμός των φυτεύσεων στον Δήμο Αμαρουσίου ακολουθεί συγκεκριμένους 

κατευθυντήριους άξονες που θέτουν χωρικές και χρονικές προτεραιότητες.  

Με αφορμή το μικρό ποσοστό έκτασης των υφιστάμενων χώρων αστικού πρασίνου,  

την ελλιπή ανάδειξή τους σε οργανωμένους χώρους αστικού πρασίνου και την 

τμηματική διαχείριση τους ως μη συνεχόμενο δίκτυο χώρων αστικού πρασίνου, στο 

πλαίσιο διαχείρισης του αστικού πρασίνου ως σημαντική ενότητα του αστικού τοπίου, 

λαμβάνονται υπόψη οι δημόσιοι χώροι αστικού πρασίνου που απευθύνονται σε ευρύ 

κοινό, όπως αυλές σχολείων, νοσοκομεία, καθώς και οι δενδροστοιχίες των 

πεζοδρομίων, πεζόδρομων και δρόμων. 
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Ο σκοπός ενός συνθετικά οργανωμένου σχεδιασμού φυτεύσεων αποσκοπεί στην 

αξιοποίηση των δημόσιων χώρων ή χώρων που διαχειρίζεται ο Δήμος και στερούνται 

αστικού πρασίνου καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων. 

Η αναδιαμόρφωση περιοχών του Δήμου μέσω της εγκατάστασης βλάστησης στοχεύει 

στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου μέσω της αποκατάστασης της οπτικής και 

λειτουργικής συνέχειας μεταξύ των χώρων αστικού πρασίνου, των δενδροστοιχιών και, 

συνολικά, των κοινόχρηστων χώρων. Στο πλαίσιο επίτευξης της οπτικής συνέχειας, της 

λειτουργικής και αισθητικής συνοχής που επιχειρεί να πετύχει η μελέτης ανάπλασης, 

οι φυτεύσεις συμμετέχουν ενεργά μέσω της σύνδεσης του υφιστάμενου περιβάλλοντος 

πρασίνου με εκείνο που βρίσκεται περιμετρικά της περιοχής μελέτης. Ουσιαστικά, 

ενισχύεται η ύπαρξη του υφιστάμενου πρασίνου είτε με την απομάκρυνση και 

αντικατάσταση δέντρων ή θάμνων που βρίσκονται σε κακή κατάσταση, είτε με τη 

συντήρησή τους είτε με την φύτευση νέων όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ορθής 

διαχείρισης του αστικού χώρου. Ουσιαστικά, ο σχεδιασμός των φυτεύσεων βασίζεται 

σε οικολογικά, κοινωνικά, οικονομικά και αντιληπτικά κριτήρια με κύριο στόχο τη 

βελτίωση του τοπίου προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών και την ομαλή 

διασύνδεση των χώρων αστικού πρασίνου του Δήμου με το περιαστικό πράσινο. 

Οι κυρίαρχες αρχές σχεδίασης και σύνθεσης των φυτεύσεων στον Δήμο Αμαρουσίου 

εκφράζονται μέσω τις αντιμετώπισης της βλάστησης ως σημαντικά δομικά στοιχεία 

του αστικού χώρου και δυναμικά εργαλεία διαμόρφωσης του τοπίου του. Η 

τοποθέτηση των νέων φυτικών ειδών ανάλογα με το ύψος, τη μορφή, το σχήμα και το 

χρώμα τους εξυπηρετούν κυρίως: 

 Tην επαρκή σκίαση στους καθιστικούς χώρους, είτε στα πεζοδρόμια, είτε στα 

πάρκα, τις πλατείες και τους υπόλοιπους δημόσιους χώρους αστικού πρασίνου, 

 Tη δημιουργία οπτικής συνέχειας μεταξύ όλων των χώρων αστικού πρασίνου που 

διαμορφώνονται στον αστικό ιστό του Δήμου, 

 Tην αισθητική αναβάθμιση και την ενίσχυση της οπτικής εμπειρίας,  

 Tην ακουστική και αντιληπτική απομόνωση από τις ακουστικές και οπτικές 

οχλήσεις, χωρίς να δημιουργούνται σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, 

 Tην ορισμένη χρήση χώρων σύμφωνα με τη λειτουργική και αισθητική αξία των 

φυτών, 
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 Tην αποφυγή και διαχείριση αμήχανων ασυνεχειών που προκύπτουν κατά το 

σχεδιασμό, 

 Tην ενίσχυση της σχέσης ανθρώπου - φύσης τοποθετώντας φυτά, οριζόντια, κάθετα 

και σε όλους τους δημόσιους χώρους που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

Οι γενικές προβλεπόμενες εργασίες που αφορούν στην εγκατάσταση των φυτικών 

ειδών, καθώς και στις περιποιητικές εργασίες που χρειάζονται για την επιβίωσή τους, 

περιλαμβάνουν: 

 Την απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστησης που βρίσκεται σε κακή κατάσταση 

και χρήζει αντικατάστασης ή απομάκρυνσης 

 Τη γενική διαμόρφωση – προετοιμασία του εδάφους 

 Την κατασκευή συστήματος άρδευσης 

 Την εγκατάσταση νέων φυτικών ειδών (χλοοτάπητας, δέντρα, θάμνοι ή πόες) 

αναλόγως τις οικολογικές, λειτουργικές, αισθητικές ανάγκες και τις διαστάσεις του 

χώρου στον οποίο πρόκειται να τοποθετηθούν. 

Η εγκατάσταση της βλάστησης σε χώρους που στερούνται αστικού πρασίνου ή σε 

χώρους που χρήζουν βελτίωσης, περιλαμβάνει την προετοιμασία της περιοχής και την 

εγκατάσταση σε αυτή φυταρίων δασοπονικών και καλλωπιστικών ειδών. 

Η διαμόρφωση των χώρων ξεκινά με την απομάκρυνση της υπάρχουσας βλάστηση και 

με τμηματική κοπή του υπέργειου τμήματος από πάνω προς τα κάτω. Το υπόγειο τμήμα 

του φυτού (ριζικό σύστημα) εκριζώνεται με τη χρήση μηχανικών μέσων. Επίσης, 

απομακρύνεται η χαμηλή και η υψηλότερη υποβαθμισμένη βλάστηση (δέντρα). 

Αρχικά, η συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευση των φυτών στους χώρους που 

πρόκειται να γίνουν οι επεμβάσεις είναι προτιμότερο να αποφεύγεται. Όταν πρόκειται 

για μικρές ποσότητες φυτών συνιστάται η φύτευση να γίνεται άμεσα, ακόμη και την 

ίδια ημέρα. Για μεγαλύτερες συνιστάται οι χώροι συγκέντρωσης – προσωρινής 

αποθήκευσης να είναι κοντά στο εργοτάξιο, εύκολα προσπελάσιμοι, περιφραγμένοι και 

κατά το δυνατόν απάνεμοι και σκιεροί. Τα φυτά πρέπει να τοποθετούνται σε όρθια 

θέση, σε πρασιές, ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και παρακολούθησή τους, κατά 

είδος ή ποικιλία. Όλο το διάστημα παραμονής τους στο χώρο αποθήκευσης, τα φυτά 

πρέπει να δέχονται τις καθιερωμένες περιποιητικές εργασίες της φυτωριακής 

πρακτικής (αρδεύσεις, ψεκασμοί, βοτανίσματα, λιπάνσεις κ.λπ.). 
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Η σειρά των εργασιών που θα ακολουθηθεί κατά τη φύτευση της υπό μελέτη περιοχής 

είναι η ακόλουθη: 

1. Γενική διαμόρφωση επιφάνειας 

Προβλέπεται γενική μόρφωση επιφάνειας, για την προετοιμασία του εδάφους για τη 

φύτευση. Η εργασία αφορά στη συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού 

(πέτρες, απορρίμματα, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), την αναμόχλευση της 

επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, τη γενική ισοπέδωση των χώρων και τη γενική 

μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους. 

2. Διάνοιξη λάκκων  

Κατά τη διαδικασία, όπου είναι δυνατό δε θα χρησιμοποιηθούν μηχανικά μέσα για τη 

διάνοιξη των λάκκων φύτευσης των δενδρυλλίων – καθώς αυτό συνεπάγεται 

επιβάρυνση των εδαφικών συνθηκών. και οι εργασίες θα γίνουν από εργάτες 

χειρωνακτικά. Οι λάκκοι φύτευσης  που θα ανοιχθούν θα είναι κυλινδρικοί και με τις 

ακόλουθες προδιαγραφές: 

Αρχικά, ανοίγεται ένας λάκκος (δενδροδόχος) με διαστάσεις 80x80cm (κατά μέσο 

όρο). Στη συνέχεια αφαιρείται το υπάρχον έδαφος μέχρι 50cm βάθος και ακολουθεί 

συμπλήρωση με εμπλουτισμένο έδαφος (π.χ. τύρφη). Το επόμενο βήμα είναι η φύτευση 

των δενδρυλλίων ενώ συγχρόνως τοποθετείται και ένας σωλήνας αερισμού μήκους 

0,5m. Οι σωλήνες αερισμού τοποθετούνται συνήθως σε βάθος 40-50cm από την 

επιφάνεια και εξασφαλίζουν τον αερισμό του εδάφους γύρω από το ριζικό σύστημα 

των δενδρυλλίων ενώ χρησιμεύουν, επίσης, για την άρδευση και τη λίπανση των 

δενδρυλλίων. Με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τον εξαερισμό του εδάφους, 

επιτυγχάνεται μεγάλη οικονομία νερού, το οποίο δεν εξατμίζεται από την επιφάνεια. 

Ακολουθεί η ελαφρά συμπίεση του εδάφους γύρω από το δενδρύλλιο και η άρδευσή 

του. Τέλος, τοποθετείται ένας προσωρινός πάσσαλος, σε απόσταση 10cm περίπου από 

τον κορμό του νεοφυτεμένου δενδρυλλίου για την υποστήριξή του  

Στην περίπτωση κενών δενδροδόχων δε χρειάζεται να διενεργηθεί η παραπάνω 

διαδικασία.  
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3. Τοποθέτηση φυτευτικού υλικού 

Όλοι οι χειρισμοί των φυτών, από την εξαγωγή τους από το φυτώριο μέχρι και τη 

φύτευσή τους, απαιτούν τη λήψη προσεκτικών και χρονικά περιορισμένων μέτρων, 

ώστε τα φυτά να υποστούν το μικρότερο δυνατό κλονισμό, που μπορεί να έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις όχι μόνο στην κανονική τους ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια αλλά 

και στην επιβίωσή τους. 

Τα φυτά πρέπει να φυτεύονται σε τόσο βάθος όσο και το βάθος φύτευσής τους στο 

φυτώριο ή ακόμα καλύτερα ο ριζικός κόμβος πρέπει να φυτευτεί 2-3cm βαθύτερα. 

Επίσης, πρέπει να φυτεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε το ριζικό τους σύστημα να 

διατηρεί κατά το δυνατόν τη φυσική του διάταξη, όπως είχε στο έδαφος προέλευσής 

του. Η περικοπή των πλεονάζουσων ριζών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό 

και να γίνεται λίγο πριν τη φύτευση. Οι αποστάσεις φύτευσης μεταβάλλονται ανάλογα 

με το είδος του φυτού και τηρούνται αυστηρά κυρίως στα αρωματικά και τα 

αγρωστώδη/πόες.  

Το έδαφος το οποίο περιβάλλει άμεσα τις ρίζες πρέπει να συμπιέζεται ελαφρώς μεν 

αλλά επαρκώς, για να έλθει σε στενή επαφή με όλες τις ρίζες, χωρίς όμως να 

συνθλίβονται ή να κόβονται. Το ριζικό σύστημα θα περιβάλλεται από το φυτευτική γη. 

Τα φυτά θα μεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης με προσεκτικούς χειρισμούς και θα 

βγαίνουν από το προστατευτικό μέσο ακριβώς πριν τη φύτευση. Θα φυτεύονται στην 

προβλεπόμενη από το σχέδιο θέση και στο κέντρο του λάκκου, κατακόρυφα. 

Με την ολοκλήρωση των εργασιών φύτευσης θα πραγματοποιηθεί πότισμα, ώστε να 

καθίσει το χώμα, να κλείσουν τυχόν κενά, να εξασφαλιστεί ο επιθυμητός βαθμός 

συμπύκνωσης του χώματος και η καλύτερη συνάφειά του με τις ρίζες ή τη μπάλα του 

φυτού. 

Η φύτευση θα πρέπει να γίνει το φθινόπωρο αμέσως μετά τις πρώτες βροχές και να 

παραταθεί μέχρι τέλους Ιανουαρίου του επόμενου έτους, ώστε τα φυτάρια να 

αναπτύξουν ικανοποιητικό ριζικό σύστημα μέχρι την έναρξη της ξηροθερμικής 

περιόδου, η οποία δεν είναι ευνοϊκή για την ανάπτυξη της βλάστησης. Φυτευτική 

περίοδος ορίζεται κατά κανόνα η περίοδος από μέσα Νοεμβρίου μέχρι τέλος Μαρτίου, 

που είναι η ιδανική περίοδος φύτευσης για τα περισσότερα είδη, στις κλιματικές 
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συνθήκες της Ελλάδας. Για φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά ανεπτυγμένα σε φυτοδοχεία 

η φυτευτική περίοδος μπορεί να επεκτείνεται από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα 

Ιουνίου. 

Τέλος, όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, οι εργασίες φύτευσης σταματούν κάτω από 

πολύ χαμηλές (κάτω από 5οC) ή πολύ υψηλές (πάνω από 32οC) θερμοκρασίες ή όταν 

φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι. 

 

6.4. Δασοκομικοί Χειρισμοί και Μέτρα Περιποίησης 

Το αστικό πράσινο μπορεί να θεωρηθεί ένα μωσαϊκό συστάδων γειτονιάς, με 

χαρακτηριστική σύνθεση, δομή και έκταση (Κοντογιάννη 2017). Σε αυτές 

αντικατοπτρίζονται οι ιστορικές αλλαγές κατά την επιλογή ειδών, τις πρακτικές 

εγκατάστασης βλάστησης, τα πρότυπα της τοπικής οικιστικής ανάπτυξης και τις 

πολιτικές διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των δασοκομικών μέτρων και των 

περιποιητικών εργασιών στην πορεία του χρόνου (Dobbs et al. 2013, Berland 2012, 

Conway et al. 2011, Kuruneri-Chitepo and Shackleton 2011). 

Έτσι, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για έναν φυσικό πόρο του Δήμου 

Αμαρουσίου, η ανάλυση και πρόταση των κατάλληλων δασοκομικών χειρισμών και 

περιποιητικών μέτρων είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την ενίσχυση και βελτίωση του 

, αλλά και για να επιτευχθεί μείωση στην κατανάλωση ενέργειας – και συνεπώς των 

εκπομπών άνθρακα και στην κατανάλωση νερού  

Το πρώτο βήμα που προτείνεται είναι η απογραφή των δομικών στοιχείων αυτού του 

πόρου, δηλαδή των αστικών δέντρων – ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία αυξητικού 

χώρου βρίσκονται, και η δημιουργία ενός Μητρώου Αστικών Δέντρων. Ο τρόπος 

αυτός, πέραν του ότι αποτελεί μία μέθοδος συλλογής και οργάνωσης πρωτογενούς 

πληροφορίας, είναι μία προσέγγιση την άμεση αξιοποίησή της. Για τη συλλογή της 

πληροφορίας έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι, οι οποίες επιλέγονται ανάλογα με 

το σκοπό κατάρτισης, και μπορεί να είναι δειγματοληπτικές ή καθολικές, επιτόπιες ή 

τηλεμετρικές. 

Γενικά, στο αστικό οικοσύστημα προτείνεται οι αποφάσεις για τους δασοκομικούς 

χειρισμούς να λαμβάνονται κατά άτομο. Έτσι, και αναλόγως της γενικής κατάστασης 
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κάθε δέντρου του Δήμου – όπως αυτή έχει αποτυπωθεί μέσα από τα δασοκομικά 

χαρακτηριστικά, την υγεία και τη σταθερότητά του - εξάγεται η πρόταση για τον 

κατάλληλο δασοκομικό χειρισμό. Οι χειρισμοί ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Διατήρηση_ οπότε και δεν προτείνεται κανένας χειρισμός ή μέτρο. Αφορά κυρίως 

άτομα νεαρής ηλικίας ή ώριμα, τα οποία παρουσιάζουν άριστη έως καλή γενική 

κατάσταση. 

 Συντήρηση_ οπότε και είναι απαραίτητο να γίνουν οι κατάλληλες περιποιητικές 

εργασίες, για τη βελτίωση της υγείας και της σταθερότητας του ατόμου, για την 

εξασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του δέντρου και της ασφάλειας των πολιτών και 

των περιουσιών τους. Αφορά σε άτομα κάθε ηλικίας και κατάστασης υγείας, με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει πιθανότητα ανάκαμψης της υγείας τους και ότι η συντήρησή 

τους δε θα είναι πιο κοστοβόρος από την αντικατάστασή τους. 

 Απομάκρυνση_ οπότε και απομακρύνεται εντελώς το δέντρο από τη συγκεκριμένη 

θέση. Προτείνεται στις περιπτώσεις που το άτομο παρεμποδίζει την ορατότητα 

οχημάτων, καλύπτει σηματοδότες κλπ. ή δρα ανταγωνιστικά σε άτομο καλύτερης 

κατάστασης. 

 Αντικατάσταση_ οπότε και το δέντρο αντικαθίσταται. Αφορά κυρίως κενές 

δενδροδόχους – για να διενεργηθεί φύτευση, νεκρά και χείριστης ζωτικής κατάστασης 

άτομα, ενώ εφαρμόζεται κατά περίπτωση, όταν έχει προηγηθεί κακή επιλογή είδους, 

τόσο για οικολογικούς, όσο και για λειτουργικούς λόγους. 

 

6.5. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

Οι κλιματικές τάσεις αποδεικνύουν ότι οι καιρικές συνθήκες τις επόμενες δεκαετίες 

αναμένεται να είναι σημαντικά πιο δυσμενείς τόσο για την διαβίωση των ανθρώπων 

όσο και για την επιβίωση ή και την ανάπτυξη των πράσινων υποδομών των πόλεων. 

Το σχέδιο διαχείρισης προτείνει να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι τάσεις κατά τον 

σχεδιασμό νέων ή την διαχείριση υφιστάμενων χώρων πρασίνου. Στην περεταίρω 

μείωση της αύξησης της θερμορκασίας (ήτοι μείωση της τάσης αύξησης της 

εξατμισοδιαπνοής των φυτών άρα και των αναγκών για άρδευση) σημαντική είναι η 

χρήση φυτών που θα έχουν χαμηλές υδατικές ανάγκες ώστε να διασφαλίζεται η χαμηλή 

κατανάλωση νερού προασπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εξοικονόμηση του πόρου 
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ιδιαίτερα στις περιπτώσει που παρατηρείται πτωτική τάση των βροχοπτώσεων. Βέβαια, 

κάτι τέτοιο θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά περίπτωση και αφού εξεταστεί η 

διαθεσιμότητα εναλλακτικών πηγών νερού (π.χ. από επαναχρησιμοποίηση) δεδομένου 

ότι η αύξηση της εξατμισοδιαπνοής των φυτών (και συνεπώς η αύξηση του νερού που 

καταναλώνεται από τα φυτά) δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες δροσισμού των 

πόλεων και φυσικά ευνοϊκότερες συνθήκες ανάπτυξης των φυτών. Για την μείωση της 

θερμικής καταπόνησης (stress) των φυτών αλλά και την μείωση της περεταίρω 

αύξησης της θερμοκρασίας είναι σημαντικό να επιτευχθεί μέσω των φυτεύσεων 

μείωση της ενακλαστικότητας της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Η φύτευση 

των επιφανειών όπως άλλωστε και η εφαρμογή αρδεύσεων, ευνοούν την απορρόφηση 

της ακτινοβολίας για παραγωγικούς σκοπούς περιορίζοντας το albedo. Ταυτόχρονα 

όμως με τις φυτεύσεις, θα πρέπει να επιλέγονται μοτίβα φύτευσης που να ευνοούν 

αυτόν τον σκοπό. Έτσι, η επιλογή διαφορετικών ειδών, με διαφορετικό χρώμα φύλλων 

και γωνία πρόσφυσης πάνω στον βλαστό ή ακόμα και η φύτευση σε διαφορετικά 

επίπεδα π.χ. ψηλά δένδρα σε μίξη με χαμηλά δένδρα, θάμνους και ποώδη ήδη, μπορούν 

να αλλάξουν σημαντικά την οπτική συμπεριφορά των φυτεμένων επιφανειών, 

ελέγχοντας ταυτόχρονα της ανακλαστικότητά τους. Σε τέτοια μοτίβα είναι επίσης πιο 

αυξημένη η συγκράτηση ρύπων από την βλάστηση αλλά και ο μετριασμός του 

θορύβου.  

Στις περιπτώσεις πόλεων με περιορισμένο πράσινό, όπως είναι οι περισσότερες στην 

χώρα μας, θα πρέπει οι ελεύθεροι χώροι να καλύπτονται σε κατά το δυνατό μεγαλύτερο 

ποσοστό από βλάστηση καθώς έχει την ιδιότητα να αξιοποιεί την προσπίπτουσα 

ηλιακή ακτινοβολία και όχι να την αποθηκεύει με την μορφή θερμότητας, όπως 

συμβαίνει στα περισσότερα από τα χρησιμοποιούμενα τεχνητά υλικά. 

Για την περαιτέρω προσαρμογή του αστικού πρασίνου στις αναμενόμενες πιο 

δύσκολες κλιματικές συνθήκες απαιτείται η εφαρμογή εργαλείων ελέγχου της 

υδατοκατανάλωσης ώστε στα φυτά να παρέχεται νερό μέσω της άρδευσης σε 

ποσότητες που είναι αναγκαίες. Η χρήση συστημάτων ελέγχου και παρακολούθησης 

των αρδεύσεων είναι σημαντική παράμετρος και πρέπει να υιοθετείται ήδη από τον 

σχεδιασμό των πράσινων υποδομών. 
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Προς την ίδια κατεύθυνση και για την προσαρμογή του αστικού πρασίνου στο 

μεταβαλλόμενο κλίμα, θα πρέπει να διασφαλιστεί η υγεία και η γονιμότητα των 

αστικών εδαφών που φιλοξενούν βλάστηση, ώστε αφενός το ίδιο το έδαφος να 

συνεισφέρει στην απορρόφηση και αποθήκευση άνθρακα και αφετέρου να μην 

αποτελεί περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη (πρόσθετη συγκράτηση άνθρακα 

και παραγωγή οξυγόνου) από τους φυτικούς ιστούς. Ως εκ τούτο θα πρέπει να 

υιοθετείται ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα λιπάνσεων για την υποστήριξη των φυτών 

στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο. 

Η επιλογή των φυτικών ειδών είναι επίσης σημαντικό εργαλείο για την θωράκιση των 

πόλεων έναντι της κλιματικής αλλαγής. Η επιλογή όσο το δυνατό περισσότερων 

φυτικών ειδών στην ίδια χωρική μονάδα αυξάνει την σταθερότητα του μικρο-

οικοσυστήματος και την αντοχή του στις απότομες μεταβολές ή τις ακραίες τιμές των 

μετεωρολογικών παραμέτρων. Ως εκ τούτου η αύξηση της βιοποικιλότητας πρέπει να 

αποτελεί ένα εκ των πρωτευόντων κριτηρίων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά τον σχεδιασμό των χώρων πρασίνου, στο πλαίσιο όχι μόνο της βελτίωσης της 

ανθεκτικότητας του τεχνητού οικοσυστήματος αλλά πρόσθετα στην βελτίωση και 

άλλων οικοσυστημικών λειτουργειών όπως η αισθητική αναβάθμιση, η μείωση της 

ταχύτητας των ανέμων προς αποφυγή ατυχημάτων μέσα στην πόλεις, η καλύτερη 

προσαρμογή των φυτικών ειδών στο τοπικό κλίμα, η διατήρηση του χαρακτήρα του 

τοπίου της εκτός πόλης περιοχής κ.λπ. 

 

6.6. Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 

Η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν στη σημασία 

της αστικής βλάστησης, τη συμβολή των χώρων αστικού πρασίνου στην 

καθημερινότητα των κατοίκων και τις θετικές επιρροές και επιπτώσεις στην υγεία τους 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων δράσεων και δομών 

αλλά και τη δημιουργία νέων. 

Γενικά, η Στρατηγική του Δήμου Αμαρουσίου, περιέχει άξονες που εστιάζουν στο 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών, στην ανάδειξη του αστικού οικιστικού 

περιβάλλοντος, στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, στην αξιοποίηση της 



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

τεχνολογίας και των επιτευγμάτων της, στην ενίσχυση και βελτίωση της 

ανθεκτικότητας της πόλης στον τομέα, μεταξύ άλλων, της κλιματικής αλλαγής. Αυτό 

σημαίνει πως αυτοί οι πόροι μπορούν να αποτελέσουν το μέσο της επικοινωνιακής 

πολιτικής για την προώθηση των δράσεων για το αστικό πράσινο εντάσσοντας κάθε 

φορά το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό. 

Αρχικά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου προσφέρει 

οργανωμένη σειρά δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, πραγματοποιώντας ξεναγήσεις, 

εξειδικευμένες ανάλογα με τις ηλικίες, συμμετέχει σε μαθήματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης προσφέροντας μελετητικό υλικό και οργανώνει εργασίες υπαίθρου, 

διαλέξεις και εκθέσεις. Σε αυτές τις δράσεις, έχουν πρόσβαση και μεμονωμένοι 

επισκέπτες που ενημερώνονται με το ανανεωμένο σύστημα αυτόματης ξενάγησης.  

Σκοπός του Μουσείου είναι η μετάδοση γνώσης, η υποστήριξη της επιστημονικής 

έρευνας, η συμβολή στην προστασία της φυσικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη της 

περιβαλλοντικής συνείδησης. Μέσω αυτών των οργανωμένων δράσεων, η 

ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία των χώρων αστικού πρασίνου, μπορεί να 

λάβει χώρα, άμεσα και εύκολα, καθώς αποτελεί θεματική μείζονος σημασίας και 

συνθετικό στοιχείο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που παρέχει.  

Κατά την παρακολούθησης των βιοδεικτών στον Δήμο Αμαρουσίου, που έλαβε χώρα 

στο πλαίσιο του LIFE GrIn, έγινε μία πρώτη επαφή μεταξύ της ομάδας του 

προγράμματος και του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, προκειμένου να αναπτυχθούν 

κοινές δράσεις με βασικό θέμα τον αστικό χώρο ως οικοσύστημα και τις πεταλούδες 

που απαντώνται σε αυτό. 

Επίσης, για τη σωματική και κινητική ανάπτυξη παιδιών και ενηλίκων, ο Δήμος 

Αμαρουσίου, μεταξύ άλλων, έχει οργανώσει Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης και Άθλησης στα Δημόσια Σχολεία της πόλης. Στόχος είναι η ενίσχυση 

του φίλαθλου πνεύματος σε συνδυασμό με τη συνολική αντίληψη χρήσης των χώρων 

αστικού πράσινου και γενικότερα των χώρων που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. 

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα, δημιουργείται και αξιοποιείται η ευκαιρία για την 

ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα που αφορούν το αστικό πράσινο. 

Ακόμη, ο Δήμος, μέσω του Προγράμματος EUROPE FOR CITIZENS 2014 - 2020: 

Πρόγραμμα "Ευρώπη για τους Πολίτες", προβλέπει τη διοργάνωση δράσεων που 
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ενισχύουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη μνήμη, την κοινή ιστορία, τις κοινές 

αξίες και τον σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της 

και την ευημερία των λαών της, μέσα από την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου, 

προβληματισμού και δικτύων. Η πραγματοποίηση της διαδικασίας στους χώρους 

αστικού πρασίνου του Δήμου, δημιουργεί ένα νέο διάλογο των κατοίκων με αυτούς 

τους χώρους και προάγει την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των πολιτών σε 

διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης και διαχείρισής τους. 

Συνολικά, οι δράσεις ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών βασίζονται τόσο στη 

συνεργασία μεταξύ των παραπάνω φορέων όσο και στη συνεχή, δημιουργία 

ενδιαφερόντων θεματικών, όπως οι Δημοτικοί Λαχανόκηποι, οι εθελοντικές φυτεύσεις 

και το πότισμα, οι δράσεις ανακύκλωσης, από διάφορους συλλόγους και σχολεία. 

 

6.7. Προγραμματισμός και Σχεδιασμός Διαχείρισης 

Η χρονική ισχύς για το Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου του 

Δήμο Αμαρουσίου είναι 10 έτη. 

6.7.1. Ιεράρχηση εργασιών  

Οι αντικειμενικοί στόχοι που τίθενται με το παρόν Στρατηγικό σχέδιο υλοποιούνται 

μέσα από δράσεις που περιλαμβάνονται σε τρεις άξονες πολιτικής άσκησης της 

Δασοκομίας Πόλεων. Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν γενικά και 

προορίζονται για το σύνολο του αστικού πρασίνου που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του 

Δήμου και περιλαμβάνει όλους τους εν δυνάμει αυξητικούς χώρους. 

Αυτοί οι τρεις άξονες επελέγησαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στα τρία 

σημαντικότερα επίπεδα στα οποία οφείλει να ενεργήσει ο Δήμος Αμαρουσίου για να 

βελτιώσει δραστικά την κατάσταση του αστικού πρασίνου που βρίσκεται υπό την 

εποπτεία του και αντανακλούν στον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκε ο Δήμος 

Αμαρουσίου ως φορέας. 

Άξονας Πολιτικής #1: Δράσεις εγκατάστασης, διατήρησης και συντήρησης της 

αστικής βλάστησης, και ως εκ τούτου βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας του 

αστικού πρασίνου και των λειτουργιών του. 
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Άξονας Πολιτικής #2: Δράσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του 

διοικητικού και νομικού πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που 

σχετίζονται με το αστικό πράσινο. 

Άξονας Πολιτικής #3: Δράσεις σχετικές με την ενθάρρυνση και ανάπτυξη σχέσεων με 

λοιπούς Φορείς και πολίτες και αφορούν σε συνεργασίες και εκπαιδεύσεις με 

αντικείμενο το αστικό πράσινο. 

Σε κάθε Άξονα υλοποιούνται δράσεις οι οποίες κατατάσσονται κατά αντιστοιχία με 

τους διαχειριστικούς στόχους, σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες, με ορίζοντα υλοποίησης 10ετίας όπως παρουσιάζονται στο 

χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 18. Οι άξονες της εφαρμοζόμενης πολιτικής 

περιλαμβάνουν 6 δέσμες Στρατηγικής. 

Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά κάθε μία από τις δέσμες Στρατηγικής και 

αναφέρονται τα μέτρα, ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης και ο βαθμός προτεραιότητας 

της, ενώ παράλληλα τοποθετείται σε ενδιάμεσο χρονικό ορίζοντα ανάλογα με αυτόν 

του αντικειμενικού στόχου.  

 

Άξονας Πολιτικής #1. 

Δράσεις εγκατάστασης, διατήρησης και συντήρησης της αστικής βλάστησης, και 

ως εκ τούτου βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας του αστικού πρασίνου και 

των λειτουργιών του. 

1η Δέσμη Στρατηγικής. Αντικατάσταση και απομάκρυνση ατόμων σε υπάρχουσες 

θέσεις 

Η 1η Δέσμη Στρατηγικής αφορά στην εφαρμογή δράσεων για την άμεση ενίσχυση του 

βαθμού κάλυψης του Δήμου με βλάστηση. Οι δράσεις αφορούν κυρίως σε γραμμικά 

σύνολα του Δήμου – δενδροστοιχίες και πεζόδρομους - και σκοπό έχουν να 

βελτιώσουν τις οικολογικές και αισθητικές συνθήκες στην επικράτεια του. 

Με βάση τα αποτελέσματα που θα αντλήσει ο Δήμος από την συλλογή δεδομένων που 

αφορούν στην υφιστάμενη κατάσταση του Αστικού Πρασίνου, θα καταστεί δυνατό να 

σχεδιαστεί τεχνικά και χρονικά, αλλά και να υλοποιηθεί όλη η 1η Δέσμη δράσεων η 
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οποία αφορά σε ενίσχυση με άμεσες εγκαταστάσεις βλάστησης δασοκομικά μέτρα 

χειρισμού του πράσινου. 
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 Δράση 1_Εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης σε κενές δενδροδόχους  

Πρόκειται για μια δράση άμεση με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

εφαρμογής. Σκοπός της είναι η αύξηση του βαθμού κάλυψης και η βελτίωση των 

οικολογικών και αισθητικών συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος, των γραμμικών 

κυρίως συνόλων βλάστησης. 

Προτείνεται να συνδυαστεί με άλλες δράσεις εγκατάστασης βλάστησης, όπως 2, 3, 4 

της 1ης Δέσμης δράσεων ή η Δράση 9 της 2ης Δέσμης.  

 Δράση 2_Αντικατάσταση νεκρών, ασθενικών και επικίνδυνων ατόμων  

Πρόκειται για μια δράση άμεση με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

εφαρμογής. Σκοπός της είναι η αύξηση του βαθμού κάλυψης και η βελτίωση των 

οικολογικών και αισθητικών συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος, του συνόλου της 

βλάστησης. 

Κατά την υλοποίησή της προτείνεται να αντικατασταθούν δέντρα, εξαιτίας της κακής 

κατάστασης της υγείας τους ή της ενδεχόμενης επικινδυνότητάς τους. Προτείνεται 

διασύνδεση με τις δράσεις 1, 3, 4, 5 και 6.  

Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί σε 4 έτη 

 Δράση 3_Αντικατάσταση υγιών ατόμων 

Η δράση εφαρμόζεται με σκοπό την εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας του 

πρασίνου μέσα στο αστικό οικοσύστημα και την αποκατάσταση αισθητικής στα 

γραμμικά σύνολα οδών, τηρουμένης της αναλογίας της ποικιλότητας προκειμένου να 

διατηρηθεί υγιές το αστικό πράσινο. Ο προγραμματισμός ξεκινά από τις κύριες 

εμπορικές αρτηρίες και χαρακτηριστικά σημεία του Δήμου, ενώ σε δεύτερη φάση 

ακολουθούν οι λοιπές οδοί και χώροι πρασίνου. 

Πρόκειται για μια δράση άμεση με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

εφαρμογής. Σκοπός της είναι αφενός η βελτίωση των αισθητικών συνθηκών του 

αστικού περιβάλλοντος και αφετέρου η διευκόλυνση της διενέργειας περιποιητικών 

εργασιών κατά την υλοποίηση της διαχείρισης και συνεπώς η μείωση του κόστους 

διαχείρισης. 
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Η Δράση 4 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 4 έτη και παρουσιάζει συνέργεια με τη Δράση 

1 της 1ης Δέσμης δράσεων και τη Δράση 10 της 3ης Δέσμης δράσεων.  

 Δράση 4_Αντικατάσταση ακατάλληλων οικολογικά ειδών 

Η δράση εφαρμόζεται με σκοπό την απομάκρυνση οικολογικά ακατάλληλων ειδών. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν είδη που παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα όσον 

αφορά στην εγκατάστασή τους στο αστικό περιβάλλον, είδη που παρουσιάζουν 

ευπάθεια σε ασθένειες και έντομα – ακριβώς επειδή δεν είναι προσαρμοσμένα στο 

αστικό περιβάλλον, είδη με μειωμένη αντοχή σε καιρικές συνθήκες.  

Επιπλέον, ξενικά είδη τα οποία είναι να δυνατό να αποτελέσουν σημαντική απειλή, 

καθώς ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα, αλλάζουν τις δομές της βιοκοινότητας και 

επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα. Ταυτόχρονα δε, ορισμένα από αυτά αποτελούν 

χωροκατακτητικά είδη και θεωρούνται επιβλαβή παράσιτα και ζιζάνια. 

Πρόκειται για μια δράση άμεση με βραχυπρόθεσμο έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

εφαρμογής. Σκοπός η βελτίωση των οικολογικών και αισθητικών συνθηκών του 

αστικού περιβάλλοντος, η μείωση της επικινδυνότητας και η μείωση του κόστους 

διαχείρισης. 

Η Δράση 5 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 6 έτη και παρουσιάζει συνέργεια με τις 

δράσεις 1 και 3.  

 Δράση 5_Διευθέτηση δέντρων δενδροστοιχιών – Φάση α΄- Αντικαταστάσεις 

Η δράση περιλαμβάνει αντικαταστάσεις δέντρων με στόχο τη διευκόλυνση του 

διαχειριστικού προγραμματισμού και γενικότερα τη μείωση του κόστους συντήρησης. 

Επιπλέον, δύναται να μειωθεί ο βαθμός επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα τη μείωση 

των ποσών καταβολής αποζημιώσεων σε τυχόν ατυχή συμβάντα. Συγκεκριμένα στη 

φάση α΄ προτείνεται η αντικατάσταση ή ο εμπλουτισμός – κατά περίπτωση - ειδών 

δένδρων δενδροστοιχιών που αντιπροσωπεύονται με μικρό αριθμό ατόμων. 

Πρόκειται για μια δράση άμεση με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής. Σκοπός της 

είναι η βελτίωση των οικολογικών και αισθητικών συνθηκών του αστικού 

περιβάλλοντος και η μείωση όσο το δυνατόν του οικονομικού κόστους που επιβαρύνει 

το Δήμο. 
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Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί σε 3 έτη και να ολοκληρωθεί τον 6ο χρόνο από 

την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με το σύνολο 

των δράσεων της 1ης Δέσμης.  

 Δράση 6_Διευθέτηση δέντρων δενδροστοιχιών – Φάση β΄ - Απομακρύνσεις 

Η δράση περιλαμβάνει απομακρύνσεις και αντικαταστάσεις δέντρων με στόχο τη 

διευκόλυνση του διαχειριστικού προγραμματισμού και γενικότερα τη μείωση του 

κόστους συντήρησης. Επιπλέον δύναται να μειωθεί ο βαθμός επικινδυνότητας, με 

αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών καταβολής αποζημιώσεων σε τυχόν ατυχή 

συμβάντα. Συγκεκριμένα στη φάση β΄ προτείνεται η απομάκρυνση ατόμων που 

αλληλεπιδρούν ανταγωνιστικά. 

Μέτρο 6.1: Απομάκρυνση ατόμων που δημιουργούν εξαιρετικά πυκνό φυτευτικό 

σύνδεσμο. 

Σκοπός του είναι η μείωση όσο το δυνατόν του κόστους συντήρησης, η αύξηση του 

διαθέσιμου αυξητικού χώρου και η μείωση τπου ανταγωνισμού μεταξύ των φυτών 

Μέτρο 6.2: Απομάκρυνση ατόμων που βρίσκονται εκτός ορισμένου αυξητικού 

χώρου. 

Το μέτρο αφορά σε άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός δενδροστοιχιών, εντός 

καταστρώματος οδού και εν γένει αποτελούν εμπόδιο στην ομαλή διέλευση πεζών και 

οχημάτων. Έχει βραχύ - μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και μάλιστα προτείνεται 

η άμεση εφαρμογή του. Σκοπός του είναι η μείωση της πιθανότητας ατυχημάτων και 

συνεπώς η μείωση του κόστους αποζημιώσεων που επιβαρύνουν το Δήμο.  

Στο σύνολό της η Δράση 6 είναι άμεση με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής. 

Σκοπός της είναι η βελτίωση των οικολογικών συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος 

και η μείωση όσο το δυνατόν του οικονομικού κόστους που επιβαρύνει το Δήμο. Η 

Δράση παρουσιάζει συνέργεια με το σύνολο των δράσεων της 1ης Δέσμης, αναμένεται 

να υλοποιηθεί σε 4 έτη και να ολοκληρωθεί τον 6ο χρόνο από την έναρξη εφαρμογής 

του Στρατηγικού σχεδίου.  
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2η Δέσμη Στρατηγικής. Δημιουργία νέων θέσεων εγκατάστασης ξυλώδους 

βλάστησης 

 Δράση 7_Καταγραφή νέων θέσεων για εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης 

Μέτρο 7.1: Δενδροστοιχίες 

Μέτρο 7.2: Πάρκα 

Πρόκειται για μια δράση με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής, χωρίς άμεσο 

αποτέλεσμα. Σκοπός της είναι η αύξηση του βαθμού κάλυψης και η βελτίωση των 

οικολογικών και αισθητικών συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος, μέσα από την 

ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Αφού γίνει η καταγραφή των διαθέσιμων αυξητικών 

χώρων προτείνεται η κατάταξή τους ανά βαθμό δυσκολίας εγκατάστασης σύμφωνα με 

τη συνεκτίμηση των υφιστάμενων εμποδίων και του διαθέσιμου αυξητικού χώρου.  

Η Δράση 7 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 2 έτη και να ολοκληρωθεί τον 3ο χρόνο από 

την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με τη Δράση 

8 της 2ης Δέσμης δράσεων.  

 Δράση 8_Εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης σε νέες θέσεις 

Μέτρο 8.1: Δενδροστοιχίες 

Μέτρο 8.2: Πάρκα 

Πρόκειται για δράση σε συνέχεια της Δράσης 8, με βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 

εφαρμογής και άμεσα ορατό αποτέλεσμα. Σκοπός της είναι η αύξηση του βαθμού 

κάλυψης και η βελτίωση των οικολογικών και αισθητικών συνθηκών του αστικού 

περιβάλλοντος, μέσα από την ενίσχυση του αστικού πρασίνου. Αφού γίνει η 

καταγραφή των διαθέσιμων αυξητικών χώρων προτείνεται η φύτευση σε αυτούς 

κατάλληλων ειδών. Επιπλέον, προτείνεται η κατάταξή τους ανά βαθμό δυσκολίας 

εγκατάστασης σύμφωνα με τη συνεκτίμηση των υφιστάμενων εμποδίων και του 

διαθέσιμου αυξητικού χώρου. Η Δράση 8 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 6 έτη και να 

ολοκληρωθεί τον 8ο χρόνο από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. 

Παρουσιάζει συνέργεια με τη Δράση 7.  

3η Δέσμη Στρατηγικής. Διευθέτηση χώρων πρασίνου του Δήμου Αμαρουσίου 

 Δράση 9_Σύνδεση χώρων πρασίνου του Δήμου Αμαρουσίου 
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Πρόκειται για μια δράση με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και άμεσο 

αποτέλεσμα στην αύξηση της κάλυψης πρασίνου και την ποιότητας ζωής των 

κατοίκων. Σκοπός της είναι η αύξηση του βαθμού κάλυψης και η βελτίωση των 

οικολογικών και αισθητικών συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος, μέσα από τη 

δημιουργία πράσινων διαδρομών και ανάπτυξης ενός ευρύτερου συνεκτικού πράσινου 

δικτύου ανάμεσα στους χώρους πρασίνου. Η δράση αυτή αναμένεται να γίνει το 

έναυσμα για τη διασύνδεση χώρων πρασίνου και την εφαρμογή ενιαίων προτύπων 

κατά την εγκατάσταση και τη διαχείριση της αστικής βλάστησης.  

Η Δράση 9 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 5 έτη και να ολοκληρωθεί τον 7ο χρόνο από 

την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με τη Δράση 

10.  

 Δράση 10_Επέκταση χώρων πρασίνου του Δήμου Αμαρουσίου 

Πρόκειται για δράση μεσοπρόθεσμου έως μακροπρόθεσμου ορίζοντα εφαρμογής με 

άμεσα ορατό αποτέλεσμα στην αύξηση της ποσότητας και ποιότητας αστικού 

πρασίνου. Σκοπός της είναι η αύξηση του βαθμού κάλυψης και η βελτίωση των 

οικολογικών και αισθητικών συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος, μέσα από τη 

δημιουργία νέων πράσινων χώρων και ανάπτυξης ενός ευρύτερου συνεκτικού 

πράσινου δικτύου σε εκτάσεις που ανήκουν στο Δήμο Αμαρουσίου.  

Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί σε 6 έτη και να ολοκληρωθεί το 9ο χρόνο από την 

έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με τη Δράση 9.  

 Δράση 11_Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου του Δήμου Αμαρουσίου 

Πρόκειται για μια δράση με μεσο - μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και ορατό 

αποτέλεσμα στην αύξηση της ποσότητας και ποιότητας αστικού πρασίνου. Σκοπός της 

είναι η αύξηση του βαθμού κάλυψης και η βελτίωση των οικολογικών και αισθητικών 

συνθηκών του αστικού περιβάλλοντος, μέσα από τη δημιουργία νέων πράσινων χώρων 

και ανάπτυξης ενός ευρύτερου συνεκτικού πράσινου δικτύου σε εκτάσεις που ανήκουν 

στο Δήμο Αμαρουσίου. Η δράση αυτή αναμένεται να γίνει το έναυσμα για την 

εφαρμογή ενιαίων προτύπων κατά την εγκατάσταση και τη διαχείριση της αστικής 

βλάστησης. 
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Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί σε 5 έτη και να ολοκληρωθεί τον 7ο χρόνο από 

την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με όλες τις 

δράσεις της 3ης Δέσμης. 

 Δράση 12_Διευθέτηση των αυξητικών χώρων των πεζοδρομίων 

Πρόκειται για δράση που αφορά στον επανασχεδιασμό των αυξητικών χώρων των 

πεζοδρομίων και την αποκατάσταση των δενδροδόχων, όπου χρειάζεται, με την 

εφαρμογή να ξεκινά από τις κεντρικές αρτηρίες της πόλης και είναι μεσο- 

μακροπρόθεσμου ορίζοντα εφαρμογής με ορατό αποτέλεσμα στην ποιότητα και την 

αισθητική εικόνα του αστικού πρασίνου. Στόχος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες 

ανάπτυξης και προστασίας των δένδρων, οι συνθήκες κίνησης των πεζών και η 

αισθητική του χώρου και ταυτόχρονα να αποθαρρύνονται ενέργειες βανδαλισμού.  

Στις περιπτώσεις που οι λειτουργίες του αστικού πρασίνου καλύπτονται από τη 

βλάστηση των προκηπίων άλλων φορέων ή ιδιωτών, προτείνεται η απομάκρυνση της 

βλάστησης από τα πεζοδρόμια, ύπο τον όρο αυτές να αντισταθμίζονται από νέες 

φυτεύσεις μέσα στην επικράτεια του Δήμου.  

Η Δράση 12 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 6 έτη και να ολοκληρωθεί το 9ο χρόνο από 

την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με τη μελέτη 

της Δράσης 15.  

 Δράση 13_Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας εδάφους 

Πρόκειται για οριζόντια δράση μεσοπρόθεσμου ορίζοντα εφαρμογής χωρίς άμεσο 

ορατό αποτέλεσμα. Ο σκοπός της περιλαμβάνει αφενός τον έλεγχο των αστικών 

εδαφών και αφετέρου την προσθήκη εδαφοβελτιωτικών. Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα 

τόσο πριν από την εγκατάσταση της βλάστησης, όσο και όπου κρίνεται απαραίτητο, 

προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ανάπτυξης των φυτών και να μειωθούν οι 

απώλειες φυτευτικού υλικού και το κόστος συντήρησης. 

Η Δράση λαμβάνει χώρα καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου 

Διαχείρισης και παρουσιάζει συνέργεια με όλες της δράσεις των Δεσμών 1, 2 και 3.  
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Άξονας Πολιτικής #2_ 

Δράσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη του διοικητικού και 

νομικού πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με το 

αστικό πράσινο. 

4η Δέσμη Στρατηγικής. Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται 

με το Αστικό Πράσινο 

 Δράση 14_Τροποποίηση της διοικητικής δομής των υπηρεσιών πρασίνου 

Τα προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών των ΟΤΑ είναι γνωστά και 

δεν προκαλούνται αποκλειστικά από ενέργειες οφειλόμενες σε τοπικούς παράγοντες, 

αλλά και στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας τους. 

Στο πλαίσιο της Δράσης 14 προτείνεται η τροποποίηση όπου χρειάζεται - του 

οργανογράμματος του Δήμου Αμαρουσίου, σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση και 

οργάνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και τα επιμέρους 

Τμήματά της. 

Η δράση δεν είναι δυνατό να σχεδιαστεί αυτούσια αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου 

σχεδίου αναμόρφωσης της δομής των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 Δράση 15_Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής της Υπηρεσίας 

Πρασίνου 

Πρόκειται για μια δράση με βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και ορατό 

αποτέλεσμα στη λειτουργία των υπηρεσιών πρασίνου. Σκοπός της είναι ο 

εμπλουτισμός του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Δήμου, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, να μειωθεί το 

κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

και ο έλεγχος. 

Για την υλοποίησή της απαιτείται μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης και η 

προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικών. 

Η Δράση 17 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 7 έτη και να ολοκληρωθεί τον 8ο χρόνο από 

την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου.  
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 Δράση 16_Κατάρτιση Μητρώου Δέντρων 

Πρόκειται για δράσης με εφαρμογή σε κάθε χρονική περίοδο εφαρμογής του 

Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης και επομένως με βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο 

έως και μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και ορατό αποτέλεσμα στην 

αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αστικού πρασίνου του Δήμου. Σκοπός της είναι 

να καταρτιστεί το Μητρώο Δέντρων και να επικαιροποιείται ανά 5ετία  και τελικώς 

10ετία εφαρμογής του σχεδίου. 

Η Δράση 16 περιλαμβάνει διακριτές φάσεις όπως: 

_Την κατάρτιση του Μητρώου Δέντρων,  

_Την κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση και λειτουργία ενός Μητρώου 

Δέντρων.  

_Τη χρήση νέων τεχνολογιών για την επιτόπια παρακολούθηση των εργασιών 

πρασίνου. 

_Τη βελτίωση του βαθμού οργάνωσης και μείωση της γραφειοκρατίας και των σταδίων 

χωρικού και χρονικού προγραμματισμού των εργασιών διαχείρισης. 

_Επικαιροποίηση του Μητρώου 

Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί σε 10 έτη σε δύο φάσεις: τα δύο πρώτα έτη 

ολοκληρώνεται το Μητρώο Δέντρων και επικαιροποιείται κάθε 5ετία από την έναρξη 

εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με τις Δράσεις της 1ης, 

2ης , 3ης και 4ης δέσμης.  

 Δράση 17_Βελτίωση Χρονικού Προγραμματισμού 

Πρόκειται για οριζόντια δράση με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και 

ορατό αποτέλεσμα στην λειτουργία των υπηρεσιών πρασίνου. Σκοπός της είναι να 

αξιοποιηθούν οι ανθρώπινοι πόροι, να βελτιωθεί η παραγωγικότητα, να μειωθεί το 

κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

και ο έλεγχος. 

Η Δράση αρχίζει με τη θεσμοθέτηση της εκπόνησης Στρατηγικών σχεδίων για τη 

διαχείριση και προστασία του αστικού πρασίνου. Η πρόοδος εφαρμογής 

παρακολουθείται και σημειώνονται οι παρελκύσεις, ώστε να δημιουργούνται 
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αναμορφώσεις στην 5ετία. Η επίτευξη των στόχων που τίθενται με το Στρατηγικό 

σχέδιο επίσης παρακολουθείται, ώστε να αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης και να 

αποφασίζονται οι διορθωτικές ενέργειες. 

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός της διαχείρισης του αστικού πρασίνου είναι απαραίτητο να 

περιλαμβάνει προτάσεις για δράσεις με δέσμες μέτρων και ενεργειών, το διαχωρισμό 

και την κατάταξη των μέτρων και των ενεργειών με βάση το βαθμό προτεραιότητας, 

τη δημιουργία χρονικού προγραμματισμού ενεργειών και τέλος τη δημιουργία 

οροσήμων για την ολοκλήρωση τους. 

Σημαντική θεωρείται η ηλεκτρονική απογραφή και παρακολούθησή των εργασιών 

εγκατάστασης και συντήρησης της αστικής βλάστησης και η ενημέρωση ημερολογίου 

ανταπόκρισης σε αιτήματα πολιτών με συγκεκριμένες διαδοχικά ενέργειες από τη 

λήψη του αιτήματος έως το κλείσιμο του. 

 Δράση 18_Κατάρτιση και Εφαρμογή Κανονισμών και Προτύπων για την 

άσκηση της Δασοκομίας Πόλεων 

Πρόκειται για δράση με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και έμμεσα ορατό 

αποτέλεσμα στη λειτουργία των υπηρεσιών πρασίνου. Σκοπός είναι η δράση αυτή να 

οδηγήσει στον εκσυγχρονισμός της διοικητικής διαδικασίας και πρέπει να 

περιλαμβάνει: 

_Υλικά και προδιαγραφές εργασιών για την εγκατάσταση βλάστησης σε 

δεντροστοιχίες πεζοδρομίων και σε πάρκα, πέραν των υφισταμένων (ΕΤΕΠ), 

_Υλικά, σχήματα και μεγέθη δενδροδόχων πεζοδρομίων, 

_Προβλέψεις και ενδεχόμενοι περιορισμοί κατά την εγκατάσταση δενδροδόχων στα 

πεζοδρόμια, ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα η κίνηση των πεζών, 

_Συγκεκριμένα standards ικανού μεγέθους αυξητικών χώρων, με μακροχρόνια 

πρόβλεψη για την ανάπτυξη του κορμού, χωρίς να προκαλούνται ζημιές σε 

υλικοτεχνικές υποδομές. 

_Υλικά πεζοδρομίων, γύρω από τις δενδροδόχους, που να είναι εύκολα στην 

τοποθέτηση, την απομάκρυνση και την επανατοποθέτηση τους. Γενικά, προτείνεται τα 

υλικά να είναι απλής μορφής, με δυνατότητα να βρεθούν εύκολα στην αγορά και 
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χαμηλού κόστους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η δημιουργία στοκ αποθήκης 

με απόθεμα υλικών, από το Δήμο, καθώς και οι διαδικασίες παρακολούθησης της 

(logistics). Η ενέργεια αυτή οδηγεί σε μειωμένα κόστη μελετών, μειωμένους χρόνους 

αποκατάστασης ζημιών, μειωμένα κόστη εφαρμογής δημιουργώντας συνέργειες με το 

κομμάτι της διαχείρισης προσωπικού, των χρηματοδοτήσεων αλλά και της βελτίωσης 

των σχέσεων με τον πολίτη, 

_Πρόβλεψη για μεγέθη δενδροδόχων σύμφωνα με τα τυποποιημένα μεγέθη σχαρών 

προστασίας και ταυτόχρονος έλεγχος πιστοποιήσεων κατασκευαστών σχαρών και 

guards. 

_Τυποποιημένη πρόβλεψη για το αυτόματο πότισμα, 

_Κανονισμός υποχρεώσεων εργοληπτών για μέτρα προστασίας της βλάστησης κατά 

τη διάρκεια εργασιών ανέγερσης, επισκευής ή ανακαίνισης και αποκατάστασης μετά 

από επεμβάσεις εξαιτίας δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς και της αποκομιδής 

και μεταφοράς μπαζών και ακατάλληλων γαιών που παράγονται κατά τη διάρκεια 

κατασκευών, ώστε ο χώρος ανάπτυξης του ριζικού συστήματος να παραμένει 

ελεύθερος. Επίσης, τα δένδρα που καταστρέφονται κατά τη διαδικασία ανέγερσης ή 

επισκευής κτιρίου θα πρέπει να αντικαθίστανται από άλλα του ιδίου είδους (ειδικά σε 

περιπτώσεις δενδροστοιχιών) και συγκεκριμένου μεγέθους. Εάν είναι αδύνατη η 

τοποθέτηση εκ νέου δένδρων σε θέσεις μπροστά από το έργο, η τοποθέτησή τους 

γίνεται σε οποιαδήποτε άλλη θέση που υποδεικνύεται από το Δήμο. 

_Καταστροφές από οποιαδήποτε αιτία, βανδαλισμοί και κάθε αυθαίρετη ενέργεια με 

αντικείμενο την αστική βλάστηση επισύρουν πρόστιμα και σχετικές αποζημιώσεις. 

Σε κάθε περίπτωση κανονισμού και προτύπων υποχρεούνται να συμμορφώνονται και 

οι εργολάβοι και η υποχρέωση αποκατάστασης καθώς και οι προθεσμίες αυτής θα 

πρέπει να αναγράφονται ρητώς στην εκδοθείσα πολεοδομική άδεια. 

Η Δράση αναμένεται να υλοποιηθεί σε 3 έτη και να ολοκληρωθεί το 5ο χρόνο από την 

έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου.  
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Άξονας Πολιτικής #3 

Δράσεις σχετικές με την ενθάρρυνση και ανάπτυξη σχέσεων με λοιπούς Φορείς και 

πολίτες και αφορούν σε συνεργασίες και εκπαιδεύσεις με αντικείμενο το αστικό 

πράσινο 

5η Δέσμη Στρατηγικής. Ανάπτυξη σχέσεων με φορείς και πολίτες 

 Δράση 19_Υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων με όμορους Δήμους 

Πρόκειται για οριζόντια δράση με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και άμεσα 

ορατό αποτέλεσμα στη λειτουργία των υπηρεσιών πρασίνου. Περιλαμβάνει την 

υλοποίηση κοινών έργων και λοιπών προγραμμάτων που σχετίζονται με το αστικό 

οικοσύστημα, σύμφωνα με την τήρηση κοινών κανόνων και προτύπων. Σκοπός της 

δράσης είναι η καλύτερη αξιοποίηση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων των 

συνεργαζόμενων Δήμων, βελτίωση των αισθητικών συνθηκών του αστικού 

περιβάλλοντος και η τυποποίηση λειτουργιών και εργασιών διαχείρισης αστικού 

πρασίνου. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση του ρέματος Πολυδρόσου, το 

οποίο πηγάζει από την Πεντέλη και καταλήγει στον Ποδονίφτη, στη Νέα Ιωνία και 

είναι χαρακτηρισμένο ως περιοχή ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Το ρέμα 

αυτό μπορεί να αποτελέσει πυρήνα τέτοιων δράσεων καθώς ενώνει το Μαρούσι με 

τους Δήμους Μελισσίων, Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Ψυχικού και Νέας Ιωνίας. Θα 

δοθεί έτσι η ευκαιρία να ενισχυθεί η συνεργασία και η κοινή δράση για τη βελτίωση 

των οικολογικών, αισθητικών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών του αστικού 

περιβάλλοντος, απαιτείται μεταξύ των Δήμων. 

Η Δράση 19 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 8 έτη και να ολοκληρωθεί το 10ο χρόνο από 

την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. 

 Δράση 20_Ενίσχυση του Εθελοντισμού 

Πρόκειται για δράση με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και 

άμεσα ορατό αποτέλεσμα. Σκοπός είναι η οργάνωση, υποστήριξη και εκπαίδευση 

πολιτών, μέσα από τη δημιουργία μητρώου εθελοντών, την ανάπτυξη συστήματος 

εκπαίδευσης και δράσεων προώθησης του εθελοντισμού. Προτείνεται επίσης η 

δημιουργία Εθελοντικού Ταμείου Συμβολής για το αστικό πράσινο, βάσει 



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

συγκεκριμένου νομικού και κανονιστικού πλαισίου με καθορισμένους σκοπούς και 

στόχους και θεσμοθετημένες ευθύνες. 

Η Δράση 20 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 8 έτη και να ολοκληρωθεί τον 10ο χρόνο 

από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου.  

 Δράση 21_Θέσπιση συστήματος παροχής κινήτρων για τη συμμετοχή των 

πολιτών την ενίσχυση και προστασία του αστικού πρασίνου 

Πρόκειται για δράση με μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και 

άμεσα ορατό αποτέλεσμα. Σκοπός είναι η παροχή κινήτρων στους πολίτες προκειμένου 

τη διατήρηση και προστασία του αστικού πρασίνου του Δήμου. Η δράση περιλαμβάνει 

ενέργειες όπως: 

_Διενέργεια Ετήσιου Διαγωνισμού Βράβευσης Εθελοντή Πρασίνου το οποίο μπορεί να 

είναι άτομο, σύλλογος, οργανισμός ή εταιρεία. 

_Ανάπτυξη Συστήματος Υιοθεσίας δέντρων ή Χώρων Αστικού Πρασίνου, από 

συμβαλλόμενους Φορείς μέσω MoU και Προγραμματικών Συμβάσεων με τον Δήμο 

για την ανάληψη του κόστους συντήρησης, με ανταποδοτική απόδοση μειωμένων 

τελών και πίστωση με ποσότητες CO2 για offsetting των εκπομπών του 

συμβαλλόμενου. 

_Ανάπτυξη Συστήματος Κινήτρων για την ιδιωτική φύτευση σε προκήπια και 

ακάλυπτους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών βάσει συγκεκριμένων οδηγιών. Η 

ανάπτυξη κινήτρων θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική κανονιστική διάταξη που 

να εξασφαλίζει τον κατέχοντα ότι δε θα δημιουργηθούν προβλήματα σε περίπτωση 

μελλοντικής αλλαγής χρήσης του χώρου. 

_Ανάπτυξη Συστήματος Κινήτρων για την κατάθεση δωρεών υπέρ των σκοπών 

αύξησης και βελτίωσης του πρασίνου. 

Η Δράση 23 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 8 έτη και να ολοκληρωθεί τον 10ο χρόνο 

από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου.  
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6η Δέσμη Στρατηγικής. Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Προβολής 

 Δράση 22_Εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού του Δήμου  

Πρόκειται για δράση με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα εφαρμογής και 

άμεσα ορατό αποτέλεσμα. Σκοπός της δράσης είναι να εκπαιδευτούν και να 

πιστοποιηθούν τόσο οι υπάλληλοι του Δήμου που εμπλέκονται με τη διαχείριση του 

αστικού πρασίνου, όσο και το προσωπικό κάθε εμπλεκόμενου φορέα στις εργασίες 

διαχείρισης, μέσω εκπαίδευσης από έμπειρα στελέχη και επιστήμονες, ώστε να 

αποκτούνται εξειδικευμένες πρακτικές γνώσεις σε πεδία όπως: 

 η γενικότερη περιποίηση του πρασίνου, 

 η χρήση βέλτιστων πρακτικών στις εργασίες 

 η πιστοποίηση του παραγόμενου φυτευτικού υλικού, 

 η πιστοποίηση σε εξειδικευμένες περιποιητικές εργασίες, 

 η πιστοποίηση στη γνώση εφαρμοζόμενων κανονισμών & προτύπων 

Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση σεμιναρίων αλλά και μακρύτερου χρονικού 

διαστήματος εκπαιδεύσεις. Οι εκπαιδεύσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα φάσμα θεμάτων 

που σχετίζονται με τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών πρασίνου. 

Μπορεί να περιλαμβάνει επίσης την επί πληρωμή διενέργεια εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων σε ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη και συντήρηση 

του αστικού πρασίνου. Ως τέτοιοι μπορούν να ονοματιστούν οι φυτωριακές 

επιχειρήσεις, οι εργολήπτες πρασίνου και οι μελετητές έργων πρασίνου, οι σύμβουλοι 

ανάπτυξης προγραμμάτων, οι δικηγόροι με εξειδίκευση στο περιβαλλοντικό δίκαιο κ.α. 

Η Δράση 22 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 7 έτη και να ολοκληρωθεί τον 10ο χρόνο 

από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με τις 

4ης και της 6ης Δέσμης Στρατηγικής.  

 Δράση 23_Εκπαίδευση επαγγελματιών, εθελοντών και λοιπών πολιτών 

Πρόκειται για οριζόντια δράση μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα 

εφαρμογής και άμεσα ορατό αποτέλεσμα. Σκοπός της δράσης είναι η ευαισθητοποίηση 

από μικρή ηλικία κοινού και η ενεργοποίηση ατόμων και οργανωμένων ομάδων 

πολιτών σε δράσεις προστασίας και βελτίωσης. Η δράση επιτυγχάνεται με την 

οργάνωση ετήσιου κύκλου - προγράμματος εκπαιδεύσεων, την παραγωγή 
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εκπαιδευτικού υλικού ειδικά για τον Δήμο Αμαρουσίου και την εμπλοκή των ομάδων 

εκπαιδευομένων σε δράσεις προστασίας και βελτίωσης. Επίσης περιλαμβάνει την 

υλοποίηση ημερίδων και σεμιναρίων. Οι εκπαιδεύσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα 

φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία και το σεβασμό του πρασίνου αλλά 

και βασικές εργασίες συντήρησης και περιποίησης. 

Η Δράση 23 αναμένεται να υλοποιηθεί σε 8 έτη και να ολοκληρωθεί τον 10ο χρόνο 

από την έναρξη εφαρμογής του Στρατηγικού σχεδίου. Παρουσιάζει συνέργεια με όλες 

τις δράσεις της 6ης Δέσμης. 

 Δράση 24_Προβολή και διάχυση - Δημοσιότητα 

Πρόκειται για οριζόντια δράση βραχυπρόθεσμου έως μακροπρόθεσμου ορίζοντα 

εφαρμογής και άμεσα ορατό αποτέλεσμα. Σκοπός της δράσης είναι η προβολή του 

έργου του Δήμου και η σημασία του, η βελτίωση χρήσης της πληροφορίας και η 

ανάπτυξη αλληλεπίδρασης των πολιτών με το Δήμο και των πολιτών μεταξύ τους. 

Αυτό προτείνεται να γίνει μέσα από τα μέσα του Δήμου, διαδικτυακά, μέσω των 

δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, με δελτία τύπου και press conferences, spots κλπ, αλλά 

ακόμη και πλήρεις καμπάνιες. Η παρουσίαση πρέπει να γίνεται με εποπτικό και 

εύληπτο τρόπο προς τον πολίτη, ώστε να πειστεί για την ανάγκη συμμετοχής του και 

να το κάνει ευχαρίστως.
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6.7.2. Χρονοδιάγραμμα 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρουσιάζεται σε μορφή πίνακα δύο εισόδων (Πίνακας 18), με του στόχους που έχουν τεθεί στον 

βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και καθορίζονται με τις δέσμες δράσεων. Έτσι, ανά δράση παρουσιάζεται ο 

χρονικός ορίζοντας αναμενόμενης διάρκειας μέσα στο διάστημα εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου του Δήμου 

Αμαρουσίου. 

Άξονας 
Πολιτικής 

Δέσμη 
Στρατηγικής Δράσεις 

Έτος 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1ος 

1η 

1 Εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης σε κενές 
δενδροδόχους                     

2 Αντικατάσταση νεκρών, ασθενικών και 
επικίνδυνων ατόμων                     

3 Αντικατάσταση υγιών ατόμων                     

4 Αντκατάσταση ακατάλληλων οικολογικά 
ειδών                     

5 Διευθέτηση δέντρων - α' φάση: 
Αντικαταστάσεις                     

6 Διευθέτηση δέντρων - α' φάση: 
Απομακρύνσεις                     

2η 
7 Καταγραφή νέων θέσεων για εγκατάσταση 

ξυλώδους βλάστησης                     

8 Εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης σε νέες 
θέσεις (Φυτεύσεις)                     

3η 9 Σύνδεση χώρων πρασίνου του Δήμου                     
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Άξονας 
Πολιτικής 

Δέσμη 
Στρατηγικής Δράσεις 

Έτος 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Επέκταση χώρων πρασίνου του Δήμου                     

11 Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου του 
Δήμου                     

12 Διευθέτηση των αυξητικών χώρων των 
πεζοδρομίων                     

13 Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας του 
εδάφους                     

2ος 4η 

14 Τροποποίηση της διοικητικής δομής των 
υπηρεσιών πρασίνου                     

15 Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής 
των υπηρεσιών πρασίνου                     

16 Κατάρτιση Μητρώου Δέντρων                     

17 Βελτίωση του χρονικού προγραμματισμού                     

18 

Κατάρτιση και Εφαρμογή Κανονισμών και 
Προτύπων για την άσκηση της Δασοκομίας 
Πόλεων και την Εφαρμογή Διαχείρισης 
Αστικού Πρασίνου 

                    

3ος 5η 

19 Υλοποίηση κοινών δράσεων και 
προγραμμάτων με όμορους Δήμους                     

20 Ενίσχυση του Εθελοντισμού                     

21 
Θέσπιση συστήματος παροχής κινήτρων για 
τη συμμετοχή των πολιτών την ενίσχυση και 
προστασία του αστικού πρασίνου 
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Άξονας 
Πολιτικής 

Δέσμη 
Στρατηγικής Δράσεις 

Έτος 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6η 

22 Εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού 
του Δήμου                     

23 Εκπαίδευση επαγγελματιών, εθελοντών και 
λοιπών πολιτών                     

24 Προβολή και Διάχυση - Δημοσιότητα                     

Αναθεωρήσεις                     
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6.7.3. Προϋπολογισμός  

Στον Πίνακα 19 παρουσιάζεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών υλοποίησης του 

Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης. 

Άξονας 
Πολιτικής 

Δέσμη 
Στρατηγικής Δράσεις Ενδεικτικός 

Προϋπολογισμός 
 

1ος 

1η 

1 Εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης σε κενές 
δενδροδόχους 100,000  

2 Αντικατάσταση νεκρών, ασθενικών και 
επικίνδυνων ατόμων 125,000  

3 Αντικατάσταση υγιών ατόμων 7,500  

4 Αντικατάσταση ακατάλληλων οικολογικά 
ειδών 70,000  

5 Διευθέτηση δέντρων - α' φάση: 
Αντικαταστάσεις 30,000  

6 Διευθέτηση δέντρων - α' φάση: 
Απομακρύνσεις 30,000  

2η 
7 Καταγραφή νέων θέσεων για εγκατάσταση 

ξυλώδους βλάστησης 3,000  

8 Εγκατάσταση ξυλώδους βλάστησης σε νέες 
θέσεις (Φυτεύσεις) 300,000  

3η 

9 Σύνδεση χώρων πρασίνου του Δήμου 550,000  

10 Επέκταση χώρων πρασίνου του Δήμου 250,000  

11 Δημιουργία νέων χώρων πρασίνου του Δήμου 250,000  

12 Διευθέτηση των αυξητικών χώρων των 
πεζοδρομίων 30,000  

13 Έλεγχος και βελτίωση ποιότητας του εδάφους 25,000  

2ος 4η 

14 Τροποποίηση της διοικητικής δομής των 
υπηρεσιών πρασίνου 1,000  

15 Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής 
των υπηρεσιών πρασίνου 10,000  

16 Κατάρτιση Μητρώου Δέντρων 50,000  

17 Βελτίωση του χρονικού προγραμματισμού 5,000  

18 

Κατάρτιση και Εφαρμογή Κανονισμών και 
Προτύπων για την άσκηση της Δασοκομίας 
Πόλεων και την Εφαρμογή Διαχείρισης 
Αστικού Πρασίνου 

5,000  

3ος 

5η 

19 Υλοποίηση κοινών δράσεων και 
προγραμμάτων με όμορους Δήμους 20,000  

20 Ενίσχυση του Εθελοντισμού 10,000  

21 
Θέσπιση συστήματος παροχής κινήτρων για 
τη συμμετοχή των πολιτών την ενίσχυση και 
προστασία του αστικού πρασίνου 

5,000  

6η 

22 Εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού 
του Δήμου 5,000  

23 Εκπαίδευση επαγγελματιών, εθελοντών και 
λοιπών πολιτών 3,000  

24 Προβολή και Διάχυση - Δημοσιότητα 10,000  

Σύνολο 1,894,500  
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7. Κριτήρια και Δείκτες Αξιολόγησης και Παρακολούθησης  

Τόσο η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των χώρων αστικού πρασίνου, όσο 

και η παρακολούθησή τους κατά τη διάρκεια μίας περιόδου πραγματοποιείται, με 

σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητα των μέτρων της διαχείρισης και την 

πρόβλεψη για την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή.. Ένας πρακτικός 

να γίνει αυτό αποτελεί ένα σύστημα κριτηρίων και δεικτών. 

Το σύστημα δεικτών κρίνεται απαραίτητο καθώς παρέχει την τεχνογνωσία και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της οικολογικής ποιότητας και απόδοσης 

των Χώρων Αστικού Πρασίνου, συμβάλλοντας στην άμβλυνση του φαινομένου της 

κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή των πόλεων σε αυτή. 

Τα δεδομένα που συγκεντρώνονται βοηθούν τα κέντρα λήψης αποφάσεων να 

σχηματίσουν μία ολοκληρωμένη άποψη για την εικόνα των χώρων αστικού πρασίνου 

και της διαχείρισής τους. Στην πορεία της υλοποίησης της διαχείρισης, οι δείκτες είναι 

απαραίτητοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων, τον εντοπισμό και 

τη διόρθωση οποιουδήποτε λάθους, αλλά κυρίως για την εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας αυτών. 

Συνολικά, τα αποτελέσματα των δεικτών αξιολόγησης και παρακολούθησης της 

υφιστάμενης κατάστασης των χώρων αστικού πρασίνου συνδέονται και, κατά 

περίπτωση, λειτουργούν δυναμικά μεταξύ τους. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό 

να καταγράφεται η εξέλιξη τους μέσα στο χρόνο, από την πρώτη αποτύπωση και 

καταγραφή των δεδομένων, κατά την έναρξη του προγράμματος LIFE GrIn το 2019, 

έως και μία 10ετία μετά. Η λογική παρακολούθησης και καταγραφής φαίνεται στον 

Πίνακα 19: 
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Πίνακας 19. Δείκτες Αξιολόγησης και Παρακολούθησης της Διαχείρισης 

Category Α/α Indicator 2019 
(Baseline) 2022 2029 Area 

Covered 
Socio-

Economic 1 Willingness to 
pay  4,8     Municipality 

Biodiversity 

2 
Number of 

vascular plant 
species 

87     Sampling 

3 
Number of 

woody plant 
species 

40     Sampling 

4 
Shannon Index 

for vascular 
plant species 

3.66     Sampling 

5 
Shannon Index 
for woody plant 

species 
3.06     Sampling 

Phenotypes 

6 Mean Dbh 27.45     Sampling 
7 Mean H 7.33     Sampling 

8 Health 
Condition 1     Sampling 

Urban Green 
Areas 

9 Total Urban 
Green 123.88 Ha     Municipality 

10 Length of street 
Trees 224 km     Municipality 

11 
Municipal 

Urban Green 
Areas 

27.16 Ha     Municipality 

12 CO2 storage 32tn     Sampling 

Insect 
Analysis 

13 
Number of 
Butterfly 
Species 

14     Sampling 

14 Alien Species 1     Sampling 

Climate 

15 PMV 09-2019 Slightly 
warm     Municipality 

16 PMV 10-2019 Neutral     Municipality 

17 PMV 11-2019 Slightly 
cool     Municipality 

18 PMV 12-2019 Cool     Municipality 

19 PET 09-2019 Slightly 
warm     Municipality 

20 PET 10-2019 Comfortable     Municipality 

21 PET 11-2019 Slightly 
cool     Municipality 

22 PET 12-2019 Cool     Municipality 
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Σχήμα 4. Παρουσιάζονται οι Δείκτες Χωρικής Αναλογίας Πρασίνου, Κατανομής Αστικού Πρασίνου, Σύνθεσης του τοπίου PD, συνδεσιμότητας CONNECT 
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Σχήμα 5. Παρουσιάζονται οι Δείκτες Δείκτης αριθμού χωροψηφίδων και Επιρροής Αστικού Πρασίνου
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8. Αυτοαξιολόγηση - Αναθεωρήσεις 

8.1. Διενέργεια διαβούλευσης και επεξεργασία αποτελεσμάτων 

Το Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου θα παρουσιαστεί στους εμπλεκόμενους 

φορείς, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό, μέσω ημερίδων ενημέρωσης (Info-days), 

που θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως ή δια ζώσης αναλόγως τις επικρατούσες συνθήκες. 

Επιπλέον, στα πλαίσια της διαδικτυακής διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου. Ακολουθώντας τη διαδικασία ομοίως με τη διαβούλευση 

για τις Προδιαγραφές Σύνταξης Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης των Χώρων Αστικού 

Πρασίνου σε επίπεδο Δήμου που διατέθηκαν προς αξιολόγηση και συζήτηση για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα. 

 

8.2. Αυτοαξιολόγηση 

Η αυτοαξιολόγηση διενεργήθηκε ήδη σε προκαταρκτικό επίπεδο στο Δήμο Αμαρουσίου και 

αποτελεί σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου. Η διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη σειρά δεικτών που παρατίθεται ακολούθως 

συμπληρωμένη. 
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 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

  Αυτοαξιολόγηση 

  Χαμηλή Μέση Καλή Άριστη 

1 Ποιο είναι το ποσοστό της υφιστάμενης συγκόμωσης (έκταση αστικού πρασίνου) σε σχέση με την έκταση του Δήμου 

  Η υφιστάμενη συγκόμωση είναι 0-
25% 

Η υφιστάμενη συγκόμωση είναι 25-
50% Η υφιστάμενη συγκόμωση είναι 50-75%  Η υφιστάμενη συγκόμωση είναι 75-

100%  

  √       

2 Ποιο είναι το ποσοστό της εκτιμώμενης δυνητικής αύξησης της συγκόμωσης σε σχέση με την υφιστάμενη (ιδεατή κατάσταση) 

  Η εκτιμώμενη δυνητική αύξηση είναι 
0-25% 

Η εκτιμώμενη δυνητική αύξηση είναι 
25-50% 

Η εκτιμώμενη δυνητική αύξηση είναι 
50-75%  

Η εκτιμώμενη δυνητική αύξηση είναι 
75-100%  

  √       

3α Ποια είναι η κατανομή ηλικιών (- διαμέτρων ή σταδίου εξέλιξης) των δέντρων μέσα στην έκταση του Δήμου (%  ποσοστό των δέντρων για κάθε ηλικιακή 
κλάση) 

  Μια ηλικιακή κλάση υπερβαίνει το 
75% του πληθυσμού των δέντρων 

Μια ηλικιακή κλάση καταλαμβάνει 
το 50-75% του πληθυσμού των 
δέντρων 

Καμία ηλικιακή κλάση δεν υπερβαίνει το 
50% του πληθυσμού των δέντρων 

Καμία ηλικιακή κλάση δεν υπερβαίνει 
25% του πληθυσμού των δέντρων  

    √     

3β Ποια είναι η μέση ηλικία των δέντρων μέσα στην έκταση του Δήμου Πάρκα: 25-30 έτη Δενδροστοιχίες: 25-30 έτη 

4 Αξιολογείστε την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων από το Δήμο ειδών βάσει οικολογικών κριτηρίων (οικολογικών απαιτήσεων των φυτών) 

  

 Η επιλογή των ειδών έγινε (γίνεται) 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 
οικολογικές ιδιαιτερότητες των 
σταθμών 

Η επιλογή των ειδών έγινε (γίνεται)  
λαμβάνοντας υπόψη τις οικολογικές 
ιδιαιτερότητες των σταθμών.  

Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, σε 
επίπεδο Φορέα, για την οικολογική 
επιλογή των ειδών, σύμφωνα με τον 
εκάστοτε σταθμό 

Υπάρχει κανονισμός, σε επίπεδο Φορέα, 
για τη βελτίωση των χώρων φύτευσης 
και την οικολογική επιλογή των ειδών, 
σύμφωνα με τον εκάστοτε σταθμό 

    √     
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Το ποσοστό των κατάλληλων ειδών 
είναι μικρότερο του 45% σε σύνολο 
ειδών 

 Το ποσοστό των κατάλληλων ειδών 
είναι 45-60% σε σύνολο ειδών 

Το ποσοστό των κατάλληλων ειδών είναι 
60-85% σε σύνολο ειδών 

Το ποσοστό των κατάλληλων ειδών 
υπερβαίνει το 85% σε σύνολο ειδών. 

    √     

5α Να εκτιμηθεί η ποικιλότητα των ξυλωδών ειδών στην έκταση δικαιοδοσίας του φορέα 

  
Ο πληθυσμός των δέντρων μέσα στην 
έκταση του Δήμου αποτελείται από 
λιγότερα των 5 κυριάρχων ειδών. 

Πάνω από 50% του πληθυσμού των 
δέντρων του Δήμου ανήκει σε 
διαφορετικά φυτικά είδη 

Πάνω από το 20% του πληθυσμού των 
δέντρων του Δήμου ανήκει σε 
διαφορετικά φυτικά είδη 

Πάνω από το 10% του πληθυσμού των 
δέντρων του Δήμου ανήκει σε 
διαφορετικά φυτικά είδη. 

    √     

5β Αναφέρατε 3 κυρίαρχα είδη δένδρων μέσα στην έκταση του Δήμου Πάρκα: Ακακία, Φλαμουριά, 
Πλάτανος 

Δενδροστοιχίες: Ακακία, Προύνος, 
Σφένδαμος 

6 Να εκτιμηθεί η συνολική κατάσταση των δέντρων και οι υφιστάμενοι δασοκομικοί χειρισμοί και μέτρα 

  

Δεν υπάρχει οργανωμένο σχέδιο 
διαχείρισης ή σχέδιο οργάνωσης 
δασοκομικών χειρισμών και 
περιποιητικών μέτρων 

Δεν υφίσταται  ετήσιο σχέδιο 
οργάνωσης, κατά περίπτωση 
υλοποίηση δασοκομικών χειρισμών 
και περιποιητικών μέτρων 

Πλήρης απογραφή των  δέντρων, με 
αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση 
της υγείας τους και ετήσιο σχέδιο 
οργάνωσης δασοκομικών χειρισμών και 
περιποιητικών μέτρων 

Υφίσταται και εφαρμόζεται ειδικό 
διαχειριστικό σχέδιο φια το αστικό 
πράσινο του Δήμου 

    √     

7 Ποια η παρουσία των αυτοχθόνων ειδών στην έκταση δικαιοδοσίας του Δήμου και πώς αντιμετωπίζονται ξενικά είδη και εισβολείς. 

  

Εγκατάσταση βλάστησης χωρίς 
έμφαση στη χρήση αυτοχθόνων ειδών 

Σποραδική χρήση αυτοχθόνων ειδών 
με ή χωρίς πρόγραμμα 

 Χρήση αυτόχθονων ειδών, βάσει 
σχεδίου φυτεύσεων.  

Συστηματική εγκατάσταση βλάστησης 
με εντατική χρήση αυτοχθόνων ειδών, 
βάσει κανόνων και σχεδίου διαχείρισης. 

  √     
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Δεν υπάρχει σχέδιο - πρόγραμμα νέων 
φυτεύσεων προκειμένου να 
αντικατασταθούν τα ξενικά είδη. 

Προσδιορισμός ξενικών ειδών και 
χωροκατακτητικών ειδών 
(εισβολέων), δημιουργία βάσης 
δεδομένων για την αποφυγή τους 

Ύπαρξη κανονισμού μη χρήσης ξενικών 
ειδών και χωροκατακτητικών ειδών 
(εισβολέων) 

Ύπαρξη κανονισμού μη χρήσης ξενικών 
ειδών και χωροκατακτητικών ειδών 
(εισβολέων) και ταυτόχρονη 
αντικατάσταση των ξενικών ειδών 

  √       

8 Εκτίμηση της επικινδυνότητας των δέντρων στην έκταση δικαιοδοσίας του Δήμου 

  

Δεν έχει εκτιμηθεί η επικινδυνότητα 
των δέντρων με κάνέναν τρόπο 

Οπτική εκτίμηση της 
επικινδυνότητας, με δειγματοληπτική 
απογραφή δέντρων που περιλαμβάνει 
ελλειπή στοιχεία. 

 Πλήρες Μητρώο Δέντρων, το οποίο 
περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την 
κατάσταση της υγείας και σταθερότητας 
των δέντρων. 

Πλήρες Μητρώο Δέντρων δέντρων, το 
οποίο περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την 
κατάσταση της υγείας και σταθερότητας 
των δέντρων, αξιολογεί την 
επικινδυνότητα των ατόμων και 
επισημαίνει τη θέση και τον τρόπο 
χειρισμού αυτών 

  √     

Η κατάσταση της υγείας και της 
σταθερότητας των δέντρων του 
αστικού πρασίνου είναι άγνωστη 

Οπτική εκτίμηση της υγείας και της 
σταθερότητας των δέντρων και 
αποσπασματικά μέτρα περιποίησης 

Κατάρτιση συνόλου μέτρων και 
κανονισμών για την εξάλειψη της 
επικινδυνότητας, δειγματοπληπτική 
εκτίμηση και χειρισμοί κατά περίπτωση 

Κατάρτιση συνόλου μέτρων και 
κανονισμών για την εξάλειψη της 
επικινδυνότητας προληπτική επέμβαση 
βάσει ετήσιου προγραμματισμού ή 
διαχειριστικού σχεδίου 

    √     

9 Διαχείριση και προστασία φυσικών και ημιφυσικών περιοχών στα όρια του Δήμου (Αστικά και περιαστικά δάση και Ρέματα) 

  Απουσία οποιασδήποτε πληροφορίας 
γύρω από αυτές τις περιοχές  

Προσδιορισμός, περιγραφή και 
χαρτογράφησηαυτών των περιοχών 

Προσδιορισμός, περιγραφή και 
χαρτογράφηση αυτών των περιοχών. 
Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης, τα 
οποία δεν εφαρμόζονται. 

Πλήρης περιγραφή οικολογίας και της 
δομής των περιοχών αυτών. 
Ύπαρξη σχεδίων διαχείρισης σε ισχύ 

    √     



 

Promoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance in cities

 

 C3.1 Elaboration of 10 year management plans for urban green areas (UGAs) in the Municipality of Amaroussion 

  Αυτοαξιολόγηση 

  Χαμηλή Μέση Καλή Άριστη 

10 Γενική στελέχωση του υπεύθυνου φορέα (γραφείου) για την προστασία, συντήρηση και διαχείριση του Αστικού Πρασίνο του Δήμου 

  Προσδιορίστε τον/τους Υπεύθυνο/ους Φορέα/εις     

  Δεν υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα και 
προσωπικό στον Δήμο 

Δεν υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα 
αλλά η εργασία ανατίθεται σε 
ειδικευμένο αλλά ανεπαρκές 
προσωπικό. 

Πιστοποιημένοι δενδροκόμοι και 
επαγγελματίες Γεωπόνοι, Δασολόγοι, 
Περιβαλλοντολόγοι κλπ εκτελούν γενικά 
καθήκοντα στον Φορέα. 

Σύσταση γραφείου πρασίνου που 
απαρτίζεται από διεπιστημονική ομάδα 
με απόλυτη εξειδίκευση στο αστικό 
πράσινο και επαρκές προσωπικό 

      √   

11 Πώς περιγράφετε τη Χρηματοδότηση του υπεύθυνου φορέα (γραφείου) για την προστασία, συντήρηση και διαχείριση του Αστικού Πρασίνο του Δήμου 

  

Σποραδική και κατά περίπτωση 
χρηματοδότηση από τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του Δήμου για 
περιποιητικά μέτρα και φυτεύσεις. 

Συστηματική χρηματοδότηση από 
από τον ετήσιο προϋπολογισμό του 
Δήμου, μόνο για περιποιητικά μέτρα, 
χωρίς πρόβλεψη για εγκατάσταση 
βλάστησης 

Χρηματοδότηση από τον ετήσιο 
προϋπολογισμό του Δήμου, για την 
υλοποίηση των διαχειριστικών μέτρων 
με σκοπό τη μεγιστοποίηση των 
ωφελειών που λαμβάνονται από την 
ύπαρξη αστικού πρασίνου.  

Επαρκής χρηματοδότηση τόσο από τον 
ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου, όσο 
και από λοιπά προγράμματα και 
επενδύσεις για τη μεγιστοποίηση και 
διατήρηση των ωφελειών από το αστικό 
πράσινο σύμφωνα με διαχειριστικό 
σχέδιο. 

      √   

  Εκτίμηση ετήσιου ποσού χρηματοδότησης (€) 400.000 - 500.000 ευρώ / έτος 

12 Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής για την προστασία του Αστικού Πρασίνο του Δήμου 

  
Δεν υφίσταται συγκεκριμένη πολιτική 
για την προστασία του αστικού 
πρασίνου και των αντίστοιχων χώρων 

Υφίσταται διαμορφωμένη πολιτική 
προστασίας των δημοσίων χώρων 
πρασίνου, η οποία δεν εφαρμόζεται ή 
εφαρμόζεται χαλαρά 

Υφίσταται διαμορφωμένη πολιτική 
προστασίας των δημοσίων χώρων 
πρασίνου, υπό μορφή κανονισμού του 
Δήμου, η οποία εφαρμόζεται μερικώς. 

Υφίσταται ολοκληρωμένη πολιτική που 
εφαρμόζεται με σκοπό να εξασφαλίζεται 
η προστασία του αστικού πρασίνου. 

Υπάρχει χαλαρή επιβολή αποτρεπτικών 
μέτρων και ποινών. 

Υπάρχει συστηματική επιβολή 
αποτρεπτικών μέτρων και ποινών. 
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      √   

13 Κατάρτιση ή ύπαρξη Μητρώου Δέντρων του Δήμου 

  Απουσία Μητρώου Δέντρων ή λοιπών 
στοιχείων απογραφής. 

Ύπαρξη Μητρώου Δέντρων, το 
οποίο είτε περιλαμβάνει ελλειπή 
στοιχεία, είτε βασίζεται σε 
δειγματοληπτικές μεθόδους και 
οπτική εκτίμηση 

Ύπαρξη Πλήρους Ψηφιακού Μητρώου 
Δέντρων δέντρων και δεντροστοιχιών 

Ύπαρξη Πλήρους Ψηφιακού Μητρώου 
Δέντρων κάθε αυξητικού χώρου – 
περιλαμβανομένων και των ιδιωτικών 
πράσινων χώρων 

  √       

14 Κατάρτιση και εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης 

  Απουσία Σχεδίου Διαχείρισης 

Ύπαρξη πρόχειρου – ελλιπούς 
ετήσιου σχεδιασμού, χωρίς να 
ορίζονται οι στόχοι και διαδικασίες 
υλοποίησης τους. 

Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου 
διαχείρισης του αστικού πρασίνου, το 
οποίο δε βρίσκεται σε ισχύ (φάση 
υλοποίησης). 

Κατάρτιση ολοκληρωμένου σχεδίου 
διαχείρισης του αστικού πρασίνου το 
οποίο βρίσκεται σε ισχύ (εφαρμογή 
μέτρων διαχείρισης και υλοποίηση 
εργασίων). 

  √       

15 Σχεδιασμός και εγκατάσταση αστικής βλάστησης (ενίσχυση Αστικού Πρασίνου) στο Δήμο 

  
Γίνεται σποραδικά και κατά 
περίπτωση, ανάλογα με την ύπαρξη 
πόρων και τα αιτήματα των πολιτών 

Γίνεται κατά περίπτωση, για 
δημιουργία νέων χώρων αστικού 
πρασίνου, χωρίς σχεδιασμό  

Γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες που 
προκύπτουν με τη βοήθεια χρήσης  
καταρτισμένου Μητρώου Δέντρων, το 
οποίο επικαιροποιείται τακτικά, τόσο για 
δημιουργία νέων χώρων πρασίνου όσο 
και για την ενίσχυση υπαρχόντων 

Γίνεται σύμφωνα με τους στόχους του 
ειδκού διασχειριστικού σχεδίου, τόσο για 
δημιουργία, ενίσχυση  

    √     

16 Ύπαρξη και υλοποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου διαχείρισης Αστικου πρασίνου του Δήμου 
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Απουσία ενός ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Διαχείρισης Αστικού 
πρασίνου, και έλλειψη δασοκομικών 
χειρισμών και μέτρων συντήρησης 

Απουσία μεν ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Διαχείρισης Αστικού 
πρασίνου, αλλά υλοποίηση 
δασοκομικών χειρισμών και μέτρων 
συντήρησης σποραδικά χωρίς χωρικό 
και χρονικό προγραμματισμό. 

Απουσία μεν ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Διαχείρισης Αστικού πρασίνου, ύπρξη 
5ετούς σχεδίου υλοποίησης 
δασοκομικών χειρισμών και μέτρων 
συντήρησης - που περιλαμβάνει 
συνήθως κλαδεύσεις και μέτρα 
περιποίησης σε νεοφυτεμένα άτομα 

Κατάρτιση δασοκομικών σχεδίων 
συντήρησης 5ετούς ισχύος, όπου 
προγραμματίζονται χωρικά και χρονικά 
όλα τα περιποιητικά μέτρα για κάθε 
άτομο, σύμφωμα με Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Διαχείρισης 

  √       

17 Συνεργασία του Δήμου με άλλους φορείς άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους με τοΑστικό Πράσινο (Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Κήποι, Πανεπιστήμια κλπ) 

  
Υπάρχουν αντικρουόμενοι στόχοι, 
μεταξύ υπηρεσιών και φορέων και 
απουσία κάθε συνεργασίας 

Υπάρχουν κοινοί στόχοι μεταξύ 
υπηρεσιών και φορέων, αλλά 
ανεξάρτητη δράση 

Δημιουργούνται άτυπες συνεργασίες 
μεταξύ υπηρεσιών και φορέων για 
κοινούς στόχους σε συγκεκριμένα 
προγράμματα (παροδική και κατά 
περίπτωση συνεργασία) 

Υπάρχει επίσημη συνεργασία μεταξύ 
υπηρεσιών και φορέων που εφαρμόζεται 
σε κάθε έργο ή πρόγραμμα, βάσει 
καθορισμένου προγραμματισμού, 
συντονισμού και ιεραρχίας. 

      √   

18 Συμμετοχή και συνεργασία ιδιωτών ιδιοκτητών με το Δήμο 

  

Καμία συμμετοχή ή συνεργασία με 
ιδιώτες. 
Έλλειψη προτάσεων διαχείρισης 
ιδιωτικών χώρων πρασίνου.  

Ύπαρξη εκπαιδευτικού υλικού και 
παροχή συμβουλευτικής σε 
ιδιοκτήτες χώρων πρασίνου. 
Διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού 
από το φορέα για παροχή 
συμβουλευτικής. 

Σαφείς στόχοι διαχείρισης ιδιωτικών 
χώρων πρασίνου. 
Παροχή κινήτρων σε ιδιώτες για την 
προστασία και ενίσχυση των ιδιωτικών 
χώρων πρασίνου. 

Κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των 
ιδιωτικών χώρων πρασίνου – 
περιλαμβανομένης και της αντίστοιχης 
χρηματοδότησης. 

  √       

19 Συνεργασία του Δήμου με την πράσινη βιομηχανία. 
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Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του 
Δήμου και φορέων ή εκπροσώπων 
δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών 
πράσινης ανάπτυξη. 

Γενική συνεργασία μεταξύ του 
Δήμου και φυτωρίων, εργολάβων 
περιποίησης πράσινων χώρων κλπ., 
όσον αφορά σε σποραδικές εργασίες. 

Ειδικές ρυθμίσεις και πρωτόκολλα 
συνεργασίας, όπως πιστοποιήσεις 
προέλευσης φυτών, πιστοποιήσεις 
γνησιότητας σπόρων κλπ  

Κοινοί στόχοι βάσει οδηγιών και 
επαγγελματικών προτύπων. 

    √     

20 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών - Ανάπτυξη εθελοντισμού 

  

Δεν υπάρχουν δράσεις οργανώσεων ή 
ομάδων εθελοντών σχετικές με την 
προστασία και διατήρηση του αστικού 
πρασίνου. 
Καμία δράση του Δήμου για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών.  

Μεμονωμένες ή περιορισμένου 
αριθμού δράσεις οργανώσεων ή 
ομάδων εθελοντών. Περιορισμένος 
αριθμός δράσεων του Δήμου για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών. 

Δράση ομάδων εθελοντών σε όλη την 
πόλη και αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών. 
Συχνές δράσεις  του Δήμου για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών. 

Συντονισμός ομάδων δράσης των 
εθελοντών σε όλη την έκταση του 
δήμου, σε συνεργασία και με το αυτόν. 
Οργανωμένες δράσεις  του Δήμου για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών. 

    √     

21 Συνεργασία και αλληλεπίδραση του φορέα με πολίτες και επιχειρήσεις 

  

Αντικρουόμενοι στόχοι μεταξύ Δήμου 
και πολιτών. 
Το αστικό πράσινο στο σύνολό του 
θεωρείται μάλλον πρόβλημα από τους 
πολίτες. 

Απουσία συνεργασίας και 
αλληλεπίδρασης μεταξύ Δήμου και 
πολιτών. 
Κατά τους πολίτες το Αστικό 
Πράσινο αποτελεί αποκλειστικά 
ευθύνη του Δήμου. 

Άτυπη ή γενικής φύσης και κατά 
περίπτωση συνεργασία μεταξύ Δήμου 
και πολιτών για θέματα που αφορούν 
στην προστασία, ενίσχυση και 
διαχείριση του Αστικού Πρασίνου 

Τυπική και βάσει κανόνων συνεργασία 
μεταξύ Δήμου και πολιτών για θέματα 
που αφορούν στην προστασία, ενίσχυση 
και διαχείριση του Αστικού Πρασίνου, 
με συντονισμένες δράσεις και κοινό 
στόχο 

    √     

22 Υπολογισμός ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματος των υπηρεσιών του Δήμου 

  Δεν υπολογίζεται το ενεργειακό ή/και 
το ανθρακικό αποτύπωμα 

Εκτιμάται αδρομερώς το ενεργειακό 
ή/και το ανθρακικό αποτύπωμα, μέσα 

Εκτιμάται το ενεργειακό ή/και το 
ανθρακικό αποτύπωμα για κάθε 
δημοτικό κτίριο και όχημα 

Υπολογίζεται το ενεργειακό ή/και το 
ανθρακικό αποτύπωμα, μγια κάθε 
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  Αυτοαξιολόγηση 

  Χαμηλή Μέση Καλή Άριστη 
από την κατανάλωση ενέργειας μόνο 
στο κεντρικό κτίριο του Δήμου 

δημοτικό κτίριο και όχημα και 
υλοποιούνται αντισταθμιστικά μέτρα 

  √       

23 Συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή 

  
Ο Δήμος δεν έχει υπογράψει το 
Σύμφωνο των Δημάρχων για την 
κλιματική αλλαγή 

Ο Δήμος έχει υπογράψει το  
Σύμφωνο των Δημάρχων για την 
κλιματική αλλαγή, αλλά δεν έχει 
περάσει σε φάση εφαρμογής 

Ο Δήμος έχει υπογράψει το  Σύμφωνο 
των Δημάρχων για την κλιματική 
αλλαγή και βρίσκεται στη φάση 
κατάρτισης της Βασικής Απογραφής 
Εκπομπών και του Σχεδίου Δράσης για 
τη Βιώσιμη Ενέργεια 

Ο Δήμος έχει υπογράψει το  Σύμφωνο 
των Δημάρχων για την κλιματική 
αλλαγή, έχει ολοκληρώσει της 
κατάρτιση της Βασικής Απογραφής 
Εκπομπών και το Σχέδιο Δράσης για τη 
Βιώσιμη Ενέργεια βρίσκεται σε φάση 
υλοποίησης 

    √     

24 Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα καταλληλότερα είδη (δένδρα, θάμνοι) για χρήση στο Δήμο σας 

  Πάρκα:  Πλατάνια, Πέυκα, Χαρουπιές, Προύνοι, Φλαμουριές 

  Δενδροστοιχίες:  Σφενδάμια, Φλαμουριές, Προύνοι, Αριές 

25 Παρατηρήσεις 
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Οι υπάλληλοι που ασχολούνται με το αστικό πράσινο, το περιβάλλον και γενικότερα 

την πράσινη υποδομή απαντώντας το ερωτηματολόγιο, έκαναν την πρώτη 

αυτοαξιολόγηση, και το σκορ που συγκέντρωσε ο Δήμος Αμαρουσίου είναι 45.56/100, 

και έτσι τίθεται το baseline 

Ερμηνεύοντας αυτό το σκορ, διαπιστώνεται εκ πρώτης όψης ότι για πολλά χρόνια 

υπήρξε ελλιπής διαχείριση και απουσία δασοκομικών χειρισμών, γεγονός που έχει 

αλλάξει μεν, αλλά χρειάζεται να καλυφθεί μεγάλη απόσταση για την επίτευξη των 

διαχειριστικών στόχων. Έτσι, καθώς γίνονται εργασίες περιποίησης, αυτές δεν έχουν 

χρονικό ειρμό και χωρική οργάνωση. Επιπλέον, σε διοικητικό επίπεδο, φαίνεται πως 

οι υπηρεσίες πρασίνου υπολειτουργούσαν.  

Τέλος, η παραπάνω αξιολόγηση, θα επαναληφθεί σε 5 και σε 10 χρόνια, ή και σε 

περιπτώσεις ολοκλήρωσης μίας εμβληματικής δράσης του Στρατηγικού Σχεδίου. Ο 

σκοπός  είναι η παρακολούθηση και η διασφάλιση της προσαρμογής του Δήμου 

Αμαρουσίου στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με την υλοποίηση των προβλεπόμενων 

διαχειριστικών και δασοκομικών μέτρων. 

 

8.3.  Αναθεώρηση 

Η αναθεώρηση του Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης του Αστικού Πρασίνου του 

Δήμου, αποτελεί μία δυναμική διαδικασία, άμεσα συνδεδεμένη με τα δεδομένα της 

αυτοαξιολόγησης που ενημερώνεται συνεχώς σε τακτά χρονικά διαστήματα αλλά και 

εκτάκτως, όπως στην περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων.  
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