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Πεπίλητη
Οη πνιηηηθέο γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο κεηαθίλεζεο κε ήπηα κέζα, ηε κείσζε ησλ ηαρπηήησλ θαη
ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ζνξχβνπ, ηελ επαλάθηεζε αιιά θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα κηα
ζχγρξνλε πφιε πνπ ζέβεηαη ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο. Οη πνιηηηθέο απηέο
ζπληζηνχλ ππνρξέσζε γηα έλα πνιηηηζκέλν θξάηνο θαη πξνεηνηκάδνπλ ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο
πξφζθνξεο γηα ηνλ πεδφ θαη ηνλ πνδειάηε.
Η εηζαγσγή πνιενδνκηθψλ θαη θπθινθνξηαθψλ παξακέηξσλ ζην ζρεδηαζκφ δηθηχσλ γηα ηε
βηψζηκε θηλεηηθφηεηα απνηειεί πξσηαξρηθφ βήκα γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ράξαμήο ηνπο. Η
δεκηνπξγία πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζπκβάιιεη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο κεηαθίλεζεο κε ήπηα κέζα
θαη θαζηζηά ηελ πφιε πην αλζξψπηλε, πην φκνξθε, πην θνηλσληθή θαη πην αζθαιή. Η
αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ ρψξνπ κε πεξηβαιινληηθέο αξρέο, πνπ αμηνινγεί ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα
θηηξηαθά θειχθε, ηηο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο πφινπο έιμεο, κπνξεί λα σθειήζεη κηα
νιφθιεξε αζηηθή πεξηνρή.
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ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθαλ ηα θξηηήξηα γηα ηνλ πηινηηθφ ζρεδηαζκφ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ
ζηελ Αηηηθή κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. Η κεζνδνινγία πνπ
αθνινπζήζεθε έιαβε ππφςε ηεο ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ δηαδξνκψλ, ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο
ζην αζηηθφ ηνπίν, ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ηε ζπλδεζηκφηεηα κεηαμχ ησλ πφισλ έιμεο θαη,
ηέινο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ ρψξνπ.
Οη πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή ελφο δηθηχνπ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ πνπ
εμππεξεηνχζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ Γήκσλ ηεο ΒΑ Αζήλαο, αλαβαζκίδνληαο
παξάιιεια ηνλ νδηθφ ρψξν θαη ελζαξξχλνληαο ηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαθηλήζεηο κε ηε δεκφζηα
ζπγθνηλσλία, ην πνδήιαην θαη ην πεξπάηεκα.
Λέμεηο-θιεηδηά:
θπθινθνξηαθφο ζρεδηαζκφο, Αηηηθή, βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, ζπλδπαζκέλεο κεηαθηλήζεηο,
πεξηβαιινληηθφο ζρεδηαζκφο
1. Διζαγυγή
Η Αζήλα θαη γεληθφηεξα νη πφιεηο ζηελ Διιάδα, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο ζηνλ ππφινηπν
θφζκν, αλαπηχρζεθαλ πξηλ ηελ εμάπισζε ηνπ απηνθηλήηνπ. Χζηφζν, ε έληνλε αζηηθνπνίεζε, ε
νπνία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο κεηαθηλήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
κεηαηξνπή ηνπ απηνθηλήηνπ απφ αγαζφ πνιπηειείαο ζε βαζηθή αλάγθε, νδήγεζε ζηελ
εθηεηακέλε θαη αιφγηζηε ρξήζε απηνχ. Έηζη, νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο κεηαηξάπεθαλ κεηά ηα
κέζα ηνπ 20νχ αηψλα, ζε 'πφιεηο απηνθηλήηνπ', εκθαλίδνληαο πξνβιήκαηα θπθινθνξηαθήο
ζπκθφξεζεο. Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ κεηαθίλεζεο, ηε
κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηελ εθπνκπή ξχπσλ θαη
γεληθφηεξα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ θαηνίθσλ.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ζε κηα πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ
κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο, θξίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ
εθαξκνγή κηαο βηψζηκεο ζηξαηεγηθήο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο κε πνιηηηθέο θαη κέηξα πνπ
ελζσκαηψλνπλ ηνλ εληαίν θπθινθνξηαθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. Βαζηθή επίηεπμε απηνχ
ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε βειηίσζε θαη πξνάζπηζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ, κε ηνλ
πεξηνξηζκφ

ηεο παξνπζίαο ηνπ απηνθηλήηνπ,

εληζρχνληαο παξάιιεια ήπηεο κνξθέο

κεηαθίλεζεο, κε ηε κεηαηξνπή ησλ δξφκσλ ζε ήπηαο θπθινθνξίαο θαη ην ζρεδηαζκφ ελφο εληαίνπ
δηθηχνπ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ κε ισξίδεο πνδειάηνπ θαη θχηεπζεο. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη,
ηειηθά, νη πφιεηο ηνπ αχξην λα γίλνπλ πην αλζξψπηλεο θαη θηιηθέο πξνο ηνπο πεδνχο, ηνπο
πνδειάηεο, ηα άηνκα κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο θαη γεληθφηεξα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο.
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2. Σηόσοι ηηρ έπεςναρ
Η παξνχζα έξεπλα εζηηάδεηαη ζηε δηακφξθσζε κηαο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ πηινηηθφ ζρεδηαζκφ
πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζηνλ αζηηθφ ρψξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
Δληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ έξγσλ ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ
αθνινπζψληαο ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ
νδηθνχ πεξηβάιινληνο. Η κεζνδνινγία απηή νξίδεη ζπλνπηηθά ηηο παξακέηξνπο πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ, πξνηείλεη ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο
πξνδηαγξαθέο ησλ ππνδνκψλ ελψ αλαθέξεηαη ζε απαξαίηεηα πξφζζεηα κέηξα γηα δηακφξθσζε
νδψλ ήπηαο θπθινθνξίαο (traffic calming) θαη έξγα αηζζεηηθψλ αλαπιάζεσλ.
Μέζσ απηήο πξνηείλεηαη έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ηεξάξρεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα
εμππεξεηεί πξσηαξρηθά ηνλ πεδφ, ηνλ πνδειάηε, ηνλ ρξήζηε ηεο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο θαη ηνλ
θάζε επάισην ρξήζηε θαη, δεπηεξεπφλησο, ηνλ κεηαθηλνχκελν κε απηνθίλεην.
Δπηκέξνπο ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο
παξνπζίαο θαη αλαινγίαο πξαζίλνπ ζηελ Αηηηθή, ηελ αλάθηεζε ηεο θπζηνγλσκίαο θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ δξφκνπ θαη ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ γεληθφηεξα, ηε κείσζε ησλ
επηπέδσλ ξχπαλζεο θαη ζνξχβνπ, ηε κείσζε ησλ αζθάιηηλσλ επηθαλεηψλ θαη αληηθαηάζηαζήο
ηνπο κε πξάζηλν θαη πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θ.ν.θ.
Πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί αιιά θαη ηκήκαηα
πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε κειέηεο ή/ θαη σξίκαλζεο ησλ έξγσλ ζηε ΒΑ Αζήλα, ζηε Γπηηθή
Αζήλα, ζην κεηξνπνιηηηθφ πάξθν Γνπδή, ζηνλ άμνλα δηαδξνκή Φάιεξν-Κεθηζηά, θαζψο θαη ηα
δηάθνξα δίθηπα πνδειαηνδξφκσλ ζηα νπνία νη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ ζπλάδνπλ
κε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ράξαμεο κε ζηφρν κηα πξψηε αμηνιφγεζε απηήο.
3. Η ππάζινη διαδπομή ζηο αζηικό οδικό δίκηςο. Παπαδείγμαηα εθαπμογών ζε Δλλάδα
και Δςπώπη
3.1. H έννοια ηηρ ππάζινηρ διαδπομήρ
Η έλλνηα ησλ δηθηχσλ πξαζίλνπ εκθαλίζηεθε ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, φηαλ ν
Schmidt, ην 1912, πξφηεηλε ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ησλ πφιεσλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία
ησλ δηθηχσλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ κέζα ζηηο πφιεηο (Σδψξηδε & αξίθνπ, 2012).
Με ηνλ φξν “πξάζηλεο δηαδξνκέο” ελλννχκε ηηο δψλεο εθείλεο ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ πεξηβάιινληνο
πνπ επλννχλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ θίλεζε ηνπ πεδνχ, ηνπ πνδειάηε θαζψο θαη ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ειθπζηηθέο δηαδξνκέο, φπνπ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο ίδηεο κε
εθείλεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα βηψζηκε πφιε, φπσο ρακειέο ηαρχηεηεο θπθινθνξίαο (ζπλήζσο
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φρη κεγαιχηεξεο απφ 30 ρικ/ψξα), ρακειά επίπεδα ζνξχβνπ, πεξηνξηζκέλε - αιιά φρη
αλχπαξθηε - ζηάζκεπζε, επαξθή πιάηε πεδνδξνκίσλ, ελίζρπζε ηεο θχηεπζεο θαη γεληθά
πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο φκνξθνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο.
Οη πξάζηλεο δηαδξνκέο απνηεινχλ ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο αηζζεηηθήο θαη εληάζζνληαη ζην
γεληθφηεξν πιαίζην γηα πξάζηλε αλάπιαζε. πγρξφλσο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ κηαο πφιεο, θαζψο
●

ζηνρεχνπλ ζηελ αηζζεηηθή, πεξηβαιινληηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζή ηεο,

●

πξνζθέξνπλ ηε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ελεξγεηηθνχο
θαη δηαδξαζηηθνχο ρψξνπο κε ηε δεκηνπξγία επράξηζησλ ρψξσλ θίλεζεο θαη
πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ, ζπλάληεζεο, αλαςπρήο θαη άζιεζεο,

●

βειηηψλνπλ ην κηθξνθιίκα ζε αζηηθέο νδνχο θαη εμαζθαιίδνπλ ηε βηνπνηθηιφηεηα κέζα
ζηηο πφιεηο.

Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ηεο πφιεο πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε
απηέο λα απνηεινχλ κέξνο ελφο εθηεηακέλνπ θαη εληαίνπ δηθηχνπ δηαδξνκψλ πνπ ζα δηέξρεηαη
απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πφινπο έιμεο.
ηφρνο ηνπο είλαη ε αλάδεημε ηεο πφιεο θαη ε δεκηνπξγία επράξηζησλ ρψξσλ θίλεζεο, πνπ ζα
επλννχλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο κεηαθίλεζεο, πην ήπηεο, φπσο είλαη ην πεξπάηεκα θαη ην
πνδήιαην, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ρψξσλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλσλ γηα άζιεζε, παηρλίδηα
θαη γηα δηάθνξεο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο.
Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο, δελ ππάξρεη θάπνην εληαίν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο
δηεζλψο (Γ. Α. ηαπθαιή, 2012). Χζηφζν, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλνληαη πνηθίιιεη θαη
έηζη

ζπλαληάκε

απνθιεηζηηθέο

ισξίδεο

πξαζίλνπ

φζν

θαη

δηαδξνκέο

θαηά

κήθνο

ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ, φρζεο πνηακψλ θαη ιφθσλ, θαηαηάζζνληάο ηεο έηζη ζε αζηηθέο θαη
πεξηαζηηθέο δψλεο πξαζίλνπ. ε απηφ ην άξζξν, γίλεηαη αλαθνξά κφλν ζε αζηηθέο δψλεο
πξαζίλνπ, νη νπνίεο δηαζρίδνπλ ηελ πφιε θαη δηέξρνληαη κέζα απφ ηνλ νδηθφ ηεο ρψξν.
3.2. Απσέρ ζσεδιαζμού ππάζινυν διαδπομών ζηον αζηικό σώπο
O ζρεδηαζκφο νδψλ κε ελζσκαησκέλεο ισξίδεο πξαζίλνπ πξέπεη λα αθνινπζεί απιέο
αλαγλψζηκεο αξρέο, κε έκθαζε ζηελ νπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζπλέρεηα ησλ φπνησλ
δηακνξθψζεσλ. Οη ρψξνη θίλεζεο πεδψλ πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλνη, απαιιαγκέλνη απφ
εκπφδηα θάζε κνξθήο, ελψ ζηηο δηαζηαπξψζεηο ε παξνπζία ππεξπςσκέλεο δηάβαζεο ζην
επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα κελ αλαγθάδεηαη ν πεδφο ζε αιιαγή
επηπέδνπ θίλεζεο. Πνδειαηφδξνκνη πνπ εθάπηνληαη είηε ηνπ πεδνδξνκίνπ είηε ηεο πξάζηλεο
δηαδξνκήο, ζην επίπεδν ηεο πξάζηλεο ισξίδαο ή ζε απηφ ησλ νρεκάησλ, νθείινπλ λα έρνπλ
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μεθάζαξα φξηα θαη λα κελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ην ρψξν θίλεζεο πεδψλ. Ιδηαίηεξε
πξνζνρή δίλεηαη ζηελ επηινγή ζήκαλζεο θαη θσηηζκνχ. O εμνπιηζκφο ζήκαλζεο θαη
πιεξνθφξεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη επηηξεπφκελσλ θηλήζεσλ νινθιεξψλεηαη κε
ηππηθέο θαηαθφξπθεο εηδηθέο πηλαθίδεο ζε θαηάιιειν χςνο γηα ηελ εμππεξέηεζε φισλ ησλ
ρξεζηψλ αιιά θαη νξηδφληηα (δηαγξακκίζεηο, ζπκβνιηζκνί επί ηνπ εδάθνπο θ.ν.θ.). Η επηινγή ηεο
θχηεπζεο κε ςειέο ή ρακειέο δεληξνζηνηρίεο, θαζψο θαη ησλ πιηθψλ θαη ησλ ρξσκάησλ ζε
πεδνδξφκηα, πνδειαηφδξνκνπο θαη ζην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ δηακνξθψλεη δηαδξφκνπο
θίλεζεο θαη νξίδεη ηηο δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. πρλά ε ισξίδα πξαζίλνπ ιεηηνπξγεί σο buffer
zone κεηαμχ πεδνδξνκίνπ θαη πνδειαηνδξφκνπ ή κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ ρψξνπ θίλεζεο ησλ
απηνθηλήησλ. Γεληθά αθνινπζνχληαη νη βηνθιηκαηηθέο αξρέο κε θαηάιιειε αξδεπηηθή ππνδνκή θαη
ππνγεηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ. Δλδεηθηηθέο δηαδξνκέο παξαηίζεληαη ζε επφκελα θεθάιαηα ηεο
παξνχζαο αλαθνίλσζεο. Σέινο, ε επηινγή αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο
παξαθείκελεο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο, λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ κεηαθηλνχκελσλ θαη λα
πξνηξέπεη ηνπο δηεξρφκελνπο λα νηθεηνπνηεζνχλ ην ρψξν.
χκθσλα κε ηνλ νδεγφ Connect2 Greenways Guide ηεο Sustrans (2009), νη αξρέο ζρεδηαζκνχ
ησλ νδψλ πνπ πεξηέρνπλ πξάζηλν ζε κνξθή δηαδξνκήο, ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ:
●

Η επηιεγφκελε δηαδξνκή πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθή, άκεζε θαη λα δέρεηαη ηηο ειάρηζηεο
δπλαηέο θπθινθνξηαθέο πηέζεηο.

●

Οη ηαρχηεηεο ησλ νρεκάησλ λα κελ μεπεξλνχλ ηα 10 κε 20 mph (16 έσο 33 kmh), ψζηε
ν ρψξνο λα είλαη θηιφμελνο πξνο ηνπο πεδνχο θαη ηνπο πνδειάηεο.

●

Οη δηαβάζεηο ησλ πεδψλ πξέπεη λα είλαη ζην επίπεδν ησλ πεδνδξνκίσλ.

●

Οη πνδειάηεο ζα πξέπεη λα εηζέξρνληαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ζε μεθάζαξα νξηζκέλεο
ισξίδεο θίλεζεο.

●

Οη νδνί πνπ εκπεξηέρνπλ ηηο δηαδξνκέο πξαζίλνπ ζα πξέπεη θαηά ηε δηαζηαχξσζή ηνπο
κε ηηο ρακειφηεξεο ηεξαξρηθά νδνχο λα ζπλδένληαη κε ππεξπςσκέλεο δηαβάζεηο θαη
πιαηφ (plateaux crossing).

●

Η θχηεπζε πξέπεη λα είλαη ζπλερήο κε ζπλδπαζκφ ρακειψλ θαη ςειψλ δέλδξσλ,
θξάρηεο, δαξληηληέξεο θαη άιια είδε ψζηε λα δίλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή εηθφλα ελφο
πξάζηλνπ ρψξνπ.

●

Oη δηαδξνκέο απηέο ζα πξέπεη, θαηά ην δπλαηφλ, λα ζπλδένληαη κε γεηηνληθνχο
πξάζηλνπο, αλνηρηνχο, δεκφζηνπο ρψξνπο.

●

Η ρξήζε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη δηαθφζκεζεο ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα δίλεη έκθαζε ζηελ
ειθπζηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη λα αλαβαζκίδεη ην αίζζεκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε απηφ,
θάλνληαο ηνλ ρξήζηε λα νηθεηνπνηεζεί ην δεκφζην ρψξν.
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3.3. Η ελληνική εμπειπία
Η αλαινγία ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη πξαζίλνπ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ ηεο Αζήλαο, αιιά θαη ζην
ζχλνιν ησλ πεξηζζφηεξσλ πφιεσλ ηεο Διιάδαο, είλαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά πνζνζηά ηφζν ζε
ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο πφιεηο φζν θαη αλαθνξηθά κε ηα ειιεληθά ζηαζεξφηππα. Καηά ηηο δχν
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξνχληαη πξνζπάζεηεο ζε ζεζκηθφ θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν γηα ηελ
ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ ζηηο πφιεηο κε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.
Μία πξψηε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα απφ ην Δ.Μ.Π., ε «Γεσγξαθηθή Έξεπλα Πνιενδνκηθήο,
Κπθινθνξηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Άξζξσζεο ηεο Αζήλαο», εληνπίδεηαη ην 1992 κε ζηφρν
ηελ θπθινθνξηαθή θαη Πνιενδνκηθή ελνπνίεζε δήκσλ θαη πεξηνρψλ ηεο Γπηηθήο Αζήλαο, κε
κεγάιεο θιίκαθαο παξεκβάζεηο θαη ζηφρν ηελ πξνψζεζε ελαιιαθηηθψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο. Η
έξεπλα απηή, παξά ην κηθξφ «κέγεζνο» ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηάζεψλ ηεο θαη ηνπ
απνζπαζκαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ έγηλαλ, γηα πνιινχο απνηέιεζε γηα ηελ
Αηηηθή, ηνλ πξνπνκπφ ηνπ ζρεδηαζκνχ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξάζηλε δηαδξνκή πνπ ζπλδέεη ην Άιζνο Αηγάιεσ κε ηε
Μνλή Γαθλίνπ, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε πιήζνο ρξεζηψλ, εμππεξεηψληαο ηνπ αξρηθνχο
θπθινθνξηαθνχο θαη πνιενδνκηθνχο ζηφρνπο ηεο ράξαμεο. Αληίζηνηρεο δηαδξνκέο ζηνλ αζηηθφ
νδηθφ ρψξν ηεο Αηηηθήο εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Νέαο Δξπζξαίαο (νδφο Παπαλδξένπ,
Παπαλαζηαζίνπ θ.α.), ζηα Βξηιήζζηα, ηελ Δθάιε θαη πιήζνο άιισλ (βι. θεθ. 5).
Δληνπίδνληαη αθφκα αξθεηά αληίζηνηρεο θχζεο παξαδείγκαηα πξνηεηλφκελεο ράξαμεο θαη
πινπνίεζεο πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο, κε ραξαθηεξηζηηθέο ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ νδφ νρηάο ζηελ Ακαιηάδα (πινπνηεκέλν), ηελ νδφ
Παξαιίαο (πξνηεηλφκελν) θαη ηελ παξαπνηάκηα νδφ ηνπ πνηακνχ Πέιεθα (πινπνηεκέλν) ζηελ
Καηεξίλε, αιιά θαη ην εθηεηακέλν δίθηπν αλαπιάζεσλ ηεο παιηάο πφιεο ηνπ Ρεζχκλνπ
(πινπνηεκέλν) θαζψο θαη πιήζνο άιισλ. Αμηφινγε, πξφζθαηα πινπνηεκέλε, δηαδξνκή
εληνπίδεηαη ζηελ Καξδίηζα, ζηε δηαδξνκή Καξδίηζαο- Καξδηηζνκαγνχιαο, ε νπνία εθηφο ηνπ φηη
ζπλδέεη ηνλ βαζηθφ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο ηεο Καξδίηζαο κε ηελ πξψηε θνηλφηεηα ε νπνία
πξνζαξηήζεθε ζηνλ Καπνδηζηξηαθφ Γήκν, δηαζρίδεη εγθάξζηα ηνλ πνηακφ Καιέληδε θαζψο θαη
ηηο εθηφο ζρεδίνπ δφκεζεο εθηάζεηο ηεο πφιεο, νη νπνίεο έρνπλ απμεκέλν πνζνζηφ πξαζίλνπ.
Παξάιιεια ελψλεη ην άιζνο «Παπαξάληδα» κε ηα φξηα ηεο πφιεο θαη κε ηνλ ζηαζκφ ηνπ Ο..Δ.,
κέζα απφ δηάθνξεο δεκνηηθέο νδνχο.
Πνιιά αθφκα παξαδείγκαηα πξάζηλσλ δηαδξνκψλ εληνπίδνληαη εληφο αζηηθνχ ηζηνχ ζε πφιεηο
ηεο Διιάδαο, σζηφζν αξθεηά απφ απηά είηε πινπνηνχληαη απνζπαζκαηηθά είηε ζηνρεχνπλ ζηελ
αηζζεηηθή αλάπιαζε επηκέξνπο πεξηνρψλ ρσξίο λα εμππεξεηνχλ παξάιιεια πνιενδνκηθνχο
θαη θπθινθνξηαθνχο ζηφρνπο.
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3.4. Η διεθνήρ εμπειπία
Οη πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα έρνπλ ελζσκαηψζεη ηα
θπζηθά ζηνηρεία ζην ζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα ελνπνηεζεί ην
πξάζηλν ησλ πφιεσλ, κε ην πεξαζηηθφ πξάζηλν αιιά θαη κε ην νηθνζχζηεκα θαζεαπηφ γχξσ
απφ ηνλ αζηηθφ ηζηφ (Σδψξηδε & αξίθνπ, 2012). ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ακεξηθή γίλνληαη
πξνζπάζεηεο λα απμεζεί ην πεξπάηεκα θαη ην πνδήιαην κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία, θάηη πνπ
επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ αλάπηπμε πξάζηλσλ δηαδξνκψλ (Leinberger, 2012). ηελ Ακεξηθή
ν πξψελ αληηπξφεδξνο Αι Γθνξ είρε πεξηγξάςεη ηελ ηδαληθή γεηηνλία γηα λα δήζεηο σο ηε
γεηηνληά πνπ αθήλεη έλα δεπγάξη λα πεξπαηήζεη κέζα ζε έλα θπζηθφ νηθνζχζηεκα, απιά θαη
κφλν θάλνληαο βφιηα ζην δξφκν πνπ θαηνηθεί. Γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο, νη πξάζηλεο δηαδξνκέο
παξέρνπλ ην ζπλδπαζκφ ρξήζεσλ γεο θαη πνηφηεηαο δσήο πνπ απνδεηνχλ: πεξηνρέο αλαςπρήο
θνληά ζηελ θαηνηθία, πεξηνρέο ζπλάληεζεο, θπζηθφ ηνπίν, δηαηήξεζε ηεο ηζηνξίαο κηαο πεξηνρήο
θαη θπζηθά φκνξθν αηζζεηηθά ηνπίν. Σα παξαδείγκαηα ηνπ Denver ζην Κνινξάλην, ηνπ
Salisbury Greenway Bicycle Way ζηε Βφξεηα Καξνιίλα, ηνπ Scioto River Greenway ζην Οράην
θαη ηεο κεηαηξνπήο ηεο γξακκήο Burke-Gilman ζε πξάζηλε δηαδξνκή είλαη παξαδείγκαηα
ρψξσλ πνπ βνήζεζαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, φπνπ ηα παηδηά αιιά θαη νη ελήιηθνη
κπνξνχλ κε αζθάιεηα λα πεξπαηήζνπλ ή λα θάλνπλ πνδήιαην.
Σα παξαδείγκαηα ζηελ Δπξψπε είλαη πνιιά. ηε Μεγάιε Βξεηαλία ε πξάζηλε δηαδξνκή ζην
Μπξίζηνι θαη ην Μπαζ, ε νπνία ζεσξείηαη θαη ε πην δεκνθηιήο ηεο ρψξαο, θηινμέλεζε
2.800.000 «ηαμίδηα» ην 2010. ηελ Ιηαιία ζηελ πφιε ηεο Φεξάξα ην δίθηπν ησλ πξάζηλσλ
δηαδξνκψλ απνηειείηαη απφ 2 νκφθεληξνπο θχθινπο απφ φπνπ μεθηλνχλ 7 αθηηληθέο δηαδξνκέο
πνπ ελψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά ζεκεία ηνπ δήκνπ κε πεξηνρέο αλαςπρήο,
θαηνηθίαο θαζψο θαη κε πάξθα. ην Μηιάλν, παξά ηηο πξννπηηθέο θαη ηα ζρέδηα γηα αξθεηέο
πξάζηλεο δηαδξνκέο ιφγσ ησλ γξακκηθψλ πάξθσλ πνπ βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζηελ πφιε,
ππάξρεη κφλν κία πινπνηεκέλε δηαδξνκή θαηά κήθνο ηνπ θαλαιηνχ Martesana πνπ ελψλεη ην
βφξεην ηκήκα ηεο πφιεο κε ηνλ πνηακφ Lambro.
ε παγθφζκην επίπεδν, νη πνιενδφκνη απνδέρνληαη ηηο πξάζηλεο δηαδξνκέο ζαλ έλα εξγαιείν
γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αζηηθήο κνξθήο θαη ηε δηαηήξεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηηο πξνηείλνπλ
θαηά ην ζρεδηαζκφ, θαζψο παξέρνπλ επθαηξίεο γηα αλαςπρή, άζιεζε αιιά θαη κεηαθνξά,
πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επλνψληαο ηε βησζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ
θνηλσληψλ (Little 1990, Flink et al. 1993, Smith and Hellmund 1993, Fabos and Ahearn 1996,
Moore and Schafer 2001, Lindsey 2003).
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ηελ Αζία, φπνπ ην πξφβιεκα ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ αζηηθνχ
πεξηβάιινληνο επείγεη, νη πφιεηο μεθίλεζαλ έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα λα επελδχνπλ ζηηο
πξάζηλεο δηαδξνκέο. Η πφιε ηνπ Πεθίλνπ αλαθνίλσζε ηελ επέλδπζε 485,7 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ γηα ηελ θαηαζθεπή πάλσ απφ 1.000 ρικ. πξάζηλσλ δηαδξνκψλ θαηάιιεισλ γηα
πεξπάηεκα θαη πνδήιαην κε ζηφρν ζηα πξνζερή 5 ρξφληα λα κεησζεί ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε.
ηελ Αδειαΐδα ηεο Απζηξαιίαο έρεη αλαπηπρζεί έλα δίθηπν πξάζηλσλ δηαδξνκψλ πνπ ελψλεη
πεξηνρέο θαηνηθίαο κε Μ.Μ.Μ. θαη κε θέληξα δξαζηεξηνηήησλ, πεξηνρέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
πνιενδνκηθφ ζρέδην κε νξίδνληα 30 ρξφλσλ.
4. Ανάπηςξη μεθοδολογίαρ σάπαξηρ δικηύος ππάζινυν διαδπομών
4.1. Σκοπιμόηηηα ανάπηςξηρ μεθοδολογίαρ
Σα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ κέζα ζηελ πφιε πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηηο
πνιενδνκηθέο πξαθηηθέο ζε θάζε ρψξα. ηελ Διιάδα ζπλήζσο θαζνξίδνληαη απφ ηα ηνπηθά ή
ξπζκηζηηθά ζρέδηα θαζψο θαη απφ ηηο επηκέξνπο πνιενδνκηθέο κειέηεο. Παξφια απηά δελ έρεη
ππάξμεη κέρξη ζηηγκήο κηα ζαθήο πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πνπ λα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα
ράξαμεο πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην αζηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ. Δηδηθφηεξα, δελ νξίδνληαη νη
πνιενδνκηθέο θαη θπθινθνξηαθέο παξάκεηξνη πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε
δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ησλ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελσλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ, νχηε ην πιαίζην
θαηά

ην

νπνίν

ζα

ελζαξξχλνληαη

ζπλζήθεο

βηψζηκεο

θηλεηηθφηεηαο

νη

νπνίεο

ζα

απνθαζηζηνχζαλ ηελ αηζζεηηθή ηεο νδνχ απφ ηελ επηβάξπλζε πνπ έρεη πξνθχςεη ιφγσ ηεο
εθηεηακέλεο ρξήζεο ηνπ ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ, ηεο άλαξρεο ζηάζκεπζεο θ.ν.θ., εθηφο ίζσο απφ
ηα πξφζθαηα ρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ). Χο εθ ηνχηνπ, ε πξνηεηλφκελε
κεζνδνινγία έξρεηαη λα θαιχςεη ην θελφ πνπ αλαγλσξίδεηαη παξαπάλσ ηεξαξρψληαο ηα βήκαηα
γηα ηε ράξαμε απηψλ θαη ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθάζηνηε κνξθή ηνπο. Οη κειέηεο
πεξίπησζεο πνπ παξαηίζεληαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζηε βάζε ηεο παξαπάλσ
κεζνδνινγίαο.
4.2. Πεπιγπαθή επιμέποςρ βημάηυν μεθοδολογίαρ
Ο ζρεδηαζκφο πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζην αζηηθφ νδηθφ πεξηβάιινλ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ
απηφλ ζην πεξηαζηηθφ δίθηπν πνπ ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θπξίσο δηαδξνκψλ αλαςπρήο.
Η ελζσκάησζε ισξίδσλ πξαζίλνπ ζην δίθηπν ηεο πφιεο θαη ε ελνπνίεζή ηνπο κε αλνηρηνχο
πξάζηλνπο ρψξνπο αιιά θαη πιήζνο άιισλ ιεηηνπξγηψλ πξνυπνζέηνπλ ηελ αλαιπηηθή κειέηε
ησλ ππαξρνπζψλ πνηνηήησλ ηεο πφιεο, ηνλ εληνπηζκφ ησλ πφισλ έιμεο πξνο ζχλδεζε, ηε
κειέηε ησλ θπθινθνξηαθψλ θαη πνιενδνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, ηα επηκέξνπο
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνχ ρψξνπ, ηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ην θιίκα ηεο
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πεξηνρήο κειέηεο θαη πιήζνο άιισλ παξακέηξσλ. Οη απαηηήζεηο ζε ππνδνκέο δελ είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αιιά απαηηνχλ λα „‟ζπζηαζηεί‟‟ ρψξνο απφ ην απηνθίλεην θαη λα δνζεί ζην
πξάζηλν θαη αληίζηνηρα ζηνλ πεδφ θαη ηνλ πνδειάηε. Γεδνκέλνπ φηη ζηφρνο ηεο κεζνδνινγίαο
δελ είλαη κφλν ε ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ ζην ρψξν αιιά θαη ε επξχηεξε κεηαβνιή ησλ
πνηνηήησλ

ηνπ,

ε

κεζνδνινγία

γηα

ηε

ράξαμε

ησλ

πξάζηλσλ

απηψλ

δηαδξνκψλ

ζπκπεξηιακβάλεη πνιενδνκηθή θαη θπθινθνξηαθή αλάιπζε, ηεο νπνίαο πξσηεχνλ ζηνηρείν είλαη
ν εληνπηζκφο ησλ πφισλ ελδηαθέξνληνο.
Δηδηθφηεξα ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:
Βήμα 1: Καηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο πνιενδνκηθήο θαη θπθινθνξηαθήο θαηάζηαζεο
Δδψ εληνπίδνληαη νη ρξήζεηο γεο (πθηζηάκελεο θαη ζεζκνζεηεκέλεο), ε πθηζηάκελε ηεξάξρεζε
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ηα δηάθνξα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη δηαδξνκέο πεδψλ θαη
πνδειάησλ,

νη

ζπληειεζηέο

δφκεζεο

θαη

θάιπςεο

θαη

πιήζνο

άιισλ.

Δπηπιένλ

πξαγκαηνπνηείηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ σο πξνο ηα γεσκεηξηθά
ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα εμεηαζηνχλ ζε επφκελν βήκα νη δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο
πξαζίλνπ.
Βήμα 2: Δληνπηζκφο πφισλ ελδηαθέξνληνο θαη ειθπζηηθψλ δηαδξνκψλ
Δδψ εληνπίδνληαη ηνπηθνί θαη ππεξηνπηθνί πφινη ελδηαθέξνληνο, φπσο αλνηρηνί δεκφζηνη ρψξνη,
πάξθα, ζηαζκνί δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο, ρψξνη πνιηηηζκνχ θαη εθπαίδεπζεο, αζιεηηθνί ρψξνη,
ρψξνη αλαςπρήο θαη εκπνξηθά θέληξα, νη πχιεο εηζφδνπ απφ ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο, θαζψο θαη
νη ππάξρνπζεο ειθπζηηθέο-πνηνηηθέο δηαδξνκέο πνπ θηινμελνχλ πξάζηλν είηε εληφο είηε εθηφο
ηνπ νδηθνχ ρψξνπ. Γηεξεπλψληαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηα ηνπηθά
ζρέδηα ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ησλ πφισλ απηψλ.
Βήμα 3: Γηακφξθσζε λέαο ηεξάξρεζεο νδηθνχ δηθηχνπ
ε απηφ ην βήκα πξνηείλεηαη κηα λέα ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ
παξαπάλσ αλάιπζε ησλ πνιενδνκηθψλ θαη θπθινθνξηαθψλ παξακέηξσλ. Η λέα ηεξάξρεζε ζα
έρεη σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πεδνχ, ηνπ πνδειάηε, ηνπ ρξήζηε δεκφζηαο
ζπγθνηλσλίαο, ησλ ΑΜΔΑ θαη γεληθφηεξα ησλ επάισησλ ρξεζηψλ, ελψ παξάιιεια ζα
εμππεξεηεί ηνπο κεηαθηλνχκελνπο κε απηνθίλεην. ην πξνηεηλφκελν δίθηπν δηακνξθψλνληαη
ηνπηθνί δαθηχιηνη γηα ηε ζσξάθηζε ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ γεηηνληάο, δψλεο 30 ρικ ζε πεξηνρέο
θαηνηθίαο θαη, γεληθφηεξα, νξγαλψλεηαη ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ
ησλ δηακπεξψλ ξνψλ θαη ηελ πξνθχιαμε ησλ πεδψλ. Η ελαιιαθηηθή απηή ηεξάξρεζε δελ γίλεηαη
κε κφλν θξηηήξην ηελ θπθινθνξηαθή ηθαλφηεηα ησλ δηθηχσλ θαη ηα γεσκεηξηθά ηνπο
ραξαθηεξηζηηθά αιιά κε γλψκνλα ηηο βηψζηκεο κεηαθηλήζεηο θαη ηε ζχλδεζε ησλ ζεκείσλ
ελδηαθέξνληνο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ.
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Βήμα 4: Δπηινγή ηνπ είδνπο ηεο παξέκβαζεο
ε απηφ ην βήκα αμηνινγνχληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη απνθαζίδεηαη ην είδνο
ηεο παξέκβαζεο ζην ρψξν ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί φπσο ε αζθάιεηα, ε
ακεζφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, ε άλεζε θαη ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ, ε πνιενδνκηθή αμία ησλ
δηαδξνκψλ, ε ρσξνζέηεζε ησλ πφισλ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα ελνπνηεζνχλ θαη πιήζνο άιισλ.
Βήμα 5: Γεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ
Δδψ δηακνξθψλνληαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα γηα ηε κνξθή ηνπ δηθηχνπ ησλ πξάζηλσλ
δηαδξνκψλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ψζηε λα κπνξνχλ λα θξηζνχλ ζηε δηαβνχιεπζε.
Πξνηείλνληαη ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο πξνο ελνπνίεζε, ελψ νξίδνληαη νη ζηφρνη πνπ
επηηπγράλνληαη κε θάζε επηκέξνπο ζελάξην.
Βήμα 6: Γηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο
ηε δηαβνχιεπζε, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, παξνπζηάδνληαη ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα ζηα
επηκέξνπο δεκνηηθά δηακεξίζκαηα, ζηηο επηηξνπέο γεηηνληάο, ζηηο επηηξνπέο δηαβνχιεπζεο θαη
φιεο νη πξνηάζεηο - ελζηάζεηο ζπδεηνχληαη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, ε νπνία θαη
εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην βέιηηζην ζελάξην, πνπ έρεη ιάβεη θαη ηε κεγαιχηεξε
απνδνρή απφ ηνπο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο. ην πιαίζην ηεο δηαβνχιεπζεο, ηα ζελάξηα
δεκνζηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ θαη ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ δήκνπ.
Βήμα 7: Αμηνιφγεζε- Δγθξίζεηο
Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε ηειηθή έγθξηζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζην πιαίζην ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ απαηηνχληαη εγθξίζεηο απφ θνξείο πνπ εκπιέθνληαη
κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ ππεξθείκελνπ ζρεδηαζκνχ (νξγαληζκνί
ζπγθνηλσληψλ, γεληθφο γξακκαηέαο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, ΓΜΔΟ-ΤΠΟΜΔΓΙ θ.ιπ.). Γηα
ηελ αμηνιφγεζε ιακβάλνληαη ππφςε θαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ
θαηεγνξία ηεο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη.
Βήμα 8: Γηακφξθσζε ηειηθήο πξφηαζεο γηα ην δίθηπν ησλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ
Σέινο, νξηζηηθνπνηείηαη ε πξφηαζε γηα ηε ράξαμε ησλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ πνπ ζα ελνπνηνχλ
ηνπο παξαπάλσ πεξηγξαθφκελνπο πφινπο ελδηαθέξνληνο. Η ηειηθή απηή πξφηαζε απνηειεί
ζπγθεξαζκφ ησλ εγθξίζεσλ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ θαη ηεο εχξεζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε.
Μέιε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη νινθιεξψζεη ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο
εξγαζίεο γηα επηκέξνπο δίθηπα ζε πφιεηο φπσο ε Αζήλα, ε Καηεξίλε, ε Καξδίηζα θαη άιιεο,
εθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθφκελε κεζνδνινγία. ην θεθάιαην 5 ηεο παξνχζεο
αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά κειέηεο πεξίπησζεο απηψλ.
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4.3. Πποδιαγπαθέρ για ηη μοπθή ηηρ ςποδομήρ ηος δικηύος
Όπσο αλαθέξεηαη ζην θεθάιαην 3.2. ηεο παξνχζεο, ε κνξθή ηεο ππνδνκήο ησλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ
εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηεο πξάζηλεο δηαδξνκήο ζην δξφκν, γηα ηελ νπνία
ιακβάλνληαη ππφςε νη επηθξαηνχζεο θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηα δηαζέζηκα
πιάηε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο.
πλνπηηθά, νη γεληθέο πξνδηαγξαθέο είλαη νη εμήο:


Σα δίθηπα πξάζηλσλ δηαδξνκψλ πξέπεη λα είλαη αλαγλσξίζηκα θαη δηαθξηηά.



Η ππνδνκή πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο θιίζεηο ηνπ εδάθνπο.



Η ζήκαλζε πξέπεη λα είλαη αλαγλψζηκε θαη απφ εθείλνπο πνπ γλσξίδνπλ ειιηπψο ηα ζήκαηα ηνπ
Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.



ε φινπο ηνπο δξφκνπο γχξσ απφ ην δίθηπν πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο
γηα ηε ζπλχπαξμε φισλ ησλ ρξεζηψλ ζην δίθηπν.



Γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε πεδψλ, πνδειάησλ θαη ΑΜΔΑ ζηηο δηαζηαπξψζεηο πξνηηκάηαη ε
ρξσκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ψζηε λα εληείλεηαη ε πξνζνρή ησλ νδεγψλ.

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξάζηλεο δψλεο (θιίζε, αθηίλα θακππιφηεηαο, δηαηνκή θ.ιπ.)
επηιέγνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ην αλάγιπθν θαη ηε δπλακηθή ηεο θίλεζεο ησλ ρξεζηψλ (πεδνχ, πνδειάηε
θ.ιπ.), ην πθηζηάκελν πιάηνο ηεο νδνχ θ.ά., ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεηηνληθψλ ρξήζεσλ (πεδνδξφκην,
πνδειαηφδξνκνο) ρσξίο λα ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο πξνδηαγξαθέο γηα ειάρηζηα απηψλ.
Γεληθά ηζρχεη φηη:
Αλαθνξηθά κε ηνπο πνδειαηφδξνκνπο, ηα 2κ. είλαη αξθεηά γηα ηελ ακθίδξνκε θίλεζε πνδειάησλ, ελψ
απαηηνχληαη 2,5κ αλ ππάξρεη απμεκέλε ξνή πνδειάησλ θαη ε ππθλφηεηα ησλ απηνθηλήησλ είλαη κεγάιε
(ειάρ. πιάηνο =1,60κ. γηα κήθνο > 50κ.).
Αληίζηνηρα ην ειάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ ζε θάζε ηχπν δξφκνπ είλαη ην 1,5 κ, γηα ηελ ειεχζεξε θαη
αλεκπφδηζηε θίλεζε ησλ πεδψλ, φπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ισξίδα γηα ηα ΑΜΔΑ.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο κεθνηνκήο ηεο πξάζηλεο δηαδξνκήο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο ζηελ αλσθέξεηα
επεξεάδεη ηελ αληνρή ησλ πεδψλ, πνδειαηψλ θαη ΑΜΔΑ, ελψ ζηελ θαησθέξεηα ηελ ηαρχηεηά ηνπο, έηζη νη
κέγηζηεο αλεθηέο θιίζεηο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ κήθνπο ηεο αλσθέξεηαο.
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θαιέο πξαθηηθέο-πξφηππα πξάζηλσλ δηαδξνκψλ, φπσο έρνπλ εθπνλεζεί
απφ κέιε ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο.
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Δηθφλα 1: Πηινηηθή Οξηδνληηνγξαθία νδνχ πιάηνπο 12κ
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

Δηθφλα 2: Πηινηηθή Γηαηνκή νδνχ πιάηνπο 12κ
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
ηηο παξαπάλσ εηθφλεο 1 θαη 2 παξνπζηάδεηαη πηινηηθφο ζρεδηαζκφο κνλφδξνκεο νδνχ πιάηνπο 12κ,
φπνπ ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θηλνχληαη ζε πνξεία S. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί εθαηέξσζελ ηνπ
νδνζηξψκαηνο παξηέξηα κε ςειή θχηεπζε ελψ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ δεκηνπξγείηαη ισξίδα πνδειάηνπ
πιάηνπο 1κ, κνλήο θαηεχζπλζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. ηηο δηαζηαπξψζεηο αλαγξάθεηαη κέγηζηε
ηαρχηεηα 30ρικ/ψξα, είλαη ππεξπςσκέλεο θαη ηνπνζεηνχληαη δηαβάζεηο πεδψλ κε ξάκπεο γηα ΑΜΔΑ.
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Δηθφλα 3: Πξάζηλε δηαδξνκή νδνχ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, Θξαθνκαθεδφλεο
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
Αληίζηνηρα ζηε κειέηε πξάζηλεο δηαδξνκήο επί ηεο νδνχ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ζηνπο Θξαθνκαθεδφλεο,
φπνπ είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο, κε θεληξηθή λεζίδα θαη πεδνδξφκηα πιάηνπο 1,5κ πξνηείλεηαη ε
κεηαηξνπή ηεο ζε πξάζηλε δηαδξνκή (εηθφλα 3) κε θαηάξγεζε ηεο κίαο ισξίδαο θπθινθνξίαο,
ελζσκάησζε πξαζίλνπ, πνδειαηνδξφκνπ, ηνπνζέηεζε θπβφιηζσλ θαη παξηεξηψλ κε θχηεπζε θαη
ελνπνίεζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο ηεο νδνχ κε ην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ, εμαζθαιίδνληαο έηζη εληαία θαη
αλεκπφδηζηε θίλεζε ζηνπο πεδνχο, ρσξίο λα αιιάδνπλ ζηάζκε απφ ην πεδνδξφκην ζην νδφζηξσκα (βι.
δηαηνκή εηθφλα 4). Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο νξγαλψλνληαη θαη ηνπνζεηνχληαη εθαπηνκεληθά ηεο
ελαπνκέλνπζαο ισξίδαο θπθινθνξίαο.

Δηθφλα 4: Σππηθή δηαηνκή νδνχ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, Θξαθνκαθεδφλεο
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
Γεληθά, δχν ηππηθέο δηαηνκέο 10-12 κ γηα ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν παξνπζηάδνληαη παξαθάησ ζηηο εηθφλεο 5
θαη 6, κία κε ισξίδα ζηάζκεπζεο θαη κία κε δηέιεπζε Μ.Μ.Μ.:
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Δηθφλα 5: Σππηθή δηαηνκή ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ κε ζέζεηο ζηάζκεπζεο παξά ην θξάζπεδν
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
Δθαηέξσζελ ηνπ δξφκνπ ηνπνζεηνχληαη πεδνδξφκηα ειάρηζηνπ πιάηνπο 1.5κ., κε εηδηθή ισξίδα γηα ηα
ΑΜΔΑ θαζψο θαη ξάκπεο ζηηο δηαζηαπξψζεηο. Δθεί ελζαξξχλεηαη ε θχηεπζε, κε ηελ πξνυπφζεζε λα κελ
εκπνδίδεη ηελ θίλεζε πεδψλ θαη ΑΜΔΑ. Ο πνδειαηφδξνκνο ακθίδξνκεο θπθινθνξίαο έρεη θαη' ειάρηζην
πιάηνο 2κ., ελψ αλάκεζα ζηνλ πνδειαηφδξνκν θαη ηε ισξίδα θπθινθνξίαο νρεκάησλ ηνπνζεηείηαη
παξηέξη πιάηνπο 0.75κ ην νπνίν έρεη ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ πνδειαηψλ. Η ισξίδα θπθινθνξίαο
νρεκάησλ κπνξεί λα έρεη πιάηνο απφ 2,7κ έσο 3.2κ, θαη δίπια ζε απηή ππάξρεη ισξίδα ζηάζκεπζεο
πιάηνπο 2κ. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ηνπνζέηεζε πςειήο θχηεπζεο ζε παξηέξη ειαρίζηνπ πιάηνπο 1,4κ.

Δηθφλα 6: Σππηθή δηαηνκή ηνπηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, φπνπ δηέξρεηαη δεκφζηα ζπγθνηλσλία
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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ηελ πεξίπησζε δηέιεπζεο δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο ην πιάηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο απμάλεηαη ζε 3,5κ.
(εηθφλα 6) θαη θαηαξγείηαη ε ζηάζκεπζε.
4.4. Δπιμέποςρ ππόζθεηα μέηπα
Δίλαη πξνθαλέο πσο ε δεκηνπξγία πξάζηλσλ δηαδξνκψλ απαηηεί κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ πνπ ζηφρν
έρνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ απηνθηλήησλ. Παξεκβάζεηο
δειαδή πνπ ζα αθαηξνχλ ρψξν απφ ην νδφζηξσκα θαη ζα δεκηνπξγνχλ ήπηεο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο,
ελψ ζπγρξφλσο ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ πεξηβάιινληνο. Θα
εμαζθαιίδνπλ επίζεο άλεην θαη ειθπζηηθφ πεξηβάιινλ, κε αζθαιέζηεξεο δηαβάζεηο, θαξδχηεξα
πεδνδξφκηα θαη ισξίδεο πξαζίλνπ.
πλεπψο, ν ζρεδηαζκφο απαηηεί θαη κία ζεηξά απφ πξφζζεηα κέηξα, ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε δχν
θαηεγνξίεο: α) κέηξα απνζάξξπλζεο θαη ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη β) έξγα αηζζεηηθήο αλάπιαζεο.
Πην αλαιπηηθά, ζηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ:
●

Τπεξπςσκέλεο δηαζηαπξψζεηο θαη δηαβάζεηο (plateaux)

Οη δηαζηαπξψζεηο αλπςψλνληαη ζην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ, εμαζθαιίδνληαο εληαία θαη αλεκπφδηζηε
θίλεζε ζηνπο πεδνχο, ρσξίο λα αιιάδνπλ ζηάζκε απφ ην πεδνδξφκην ζην νδφζηξσκα θαη πάιη ζην
πεδνδξφκην, ελψ ζπγρξφλσο αλαγθάδνπλ ηα νρήκαηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπο ζηνπο θφκβνπο
θαη έηζη λα απνθεχγνληαη ηα αηπρήκαηα.
●

Σκεκαηηθέο επηζηξψζεηο κεηαμχ ησλ δηαζηαπξψζεσλ

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο δξφκσλ, επηιεγκέλα ηκήκαηα κεηαμχ ησλ θφκβσλ, επηζηξψλνληαη ζην χςνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ κε θπβφιηζνπο, ρξψκαηνο δηαθνξεηηθνχ ηεο αζθάιηνπ. Η δηακφξθσζε απηή γίλεηαη ζε
επηιεγκέλα ηκήκαηα ηεο νδνχ (π.ρ. κπξνζηά απφ ζρνιείν) θαη ζηφρν έρεη λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ησλ
νδεγψλ, ππνρξεψλνληάο ηνπο λα θηλνχληαη κε ρακειέο ηαρχηεηεο.
●

Κφθθηλεο επηζηξψζεηο κε αλάγιπθεο δηαγξακκίζεηο ζηηο εηζφδνπο ησλ θφκβσλ

Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ πξνεηδνπνηνχληαη πσο εηζέξρνληαη ζε δξφκν ήπηαο
θπθινθνξίαο, φπνπ ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα δελ μεπεξλά ηα 30 ρικ/ψξα (γλσζηφο σο woonerf).
●

Γξφκνη ηχπνπ S

ηελ πεξίπησζε απηή ε ζηάζκεπζε θαηαξγείηαη θαη δεκηνπξγνχληαη ζηελ ίδηα ζέζε πξνεμνρέο κε
δηαπιάηπλζε

ηνπ

πεδνδξνκίνπ

θαη

θαηαζθεπή

παξηεξηψλ

θχηεπζεο.

Η

παξέκβαζε

απηή

επαλαιακβάλεηαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα, ελαιιάμ θαη δηαγψληα ηεο νδνχ (εηθφλα 1). Σα νρήκαηα πιένλ
αλαγθάδνληαη λα δηαγξάθνπλ κία νθηνεηδή θίλεζε, ηχπνπ S θαη ζπλεπψο λα θηλνχληαη κε ρακειέο
ηαρχηεηεο.
Σέινο, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ φιεο εθείλεο νη δηακνξθψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε
ζπκπιεξσκαηηθνχ

εμνπιηζκνχ

αζηηθήο

επίπισζεο,

αλαβαζκίδνληαο

ηνλ

δεκφζην

ρψξν
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θαη

αλαδεηθλχνληαο ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο πφιεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πέξγθνιεο,
ηα παγθάθηα, βξχζεο, θσηηζηηθά, αζηηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ θαζψο θαη παξάιιεινο εμνπιηζκφο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ηνπ πνδειάηνπ, φπσο πνδειαηνζηάζηα, θνηλφρξεζηεο ζπζθεπέο ειέγρνπ πίεζεο αέξα
ειαζηηθψλ θαη κεηξεηέο θφξηνπ πνδειάησλ.

5.

Μελέηερ πεπίπηυζηρ ζε ημήμαηα δικηύυν ηηρ Αηηικήρ

5.1. Γενική πεπιγπαθή
ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη πεξηπηψζεηο πξνηάζεσλ αιιά θαη πινπνηεκέλσλ ηκεκάησλ δηθηχσλ
γηα ηε δηακφξθσζε πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζηελ Αηηηθή, πνπ αθνινχζεζαλ ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία
θαηά ηε ράξαμε ησλ δηθηχσλ, θαη εθπνλήζεθαλ απφ κέιε ηεο νκάδαο ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο
αλαθνίλσζεο θαη άιισλ εξεπλεηψλ. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζην κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν πνδειάηνπ
ηεο Αζήλαο, ην πινπνηεκέλν ηκήκα ηνπ ζηε ΒΑ Αζήλα θαη ην πξνηεηλφκελν ηκήκα Φάιεξν-Κεθηζηά, ην
κεηξνπνιηηηθφ πάξθν Γνπδή, θαη ηελ πξάζηλε ζχλδεζε ηνπ φξνπο Αηγάιεσ-Μνλή Γαθλίνπ. Αλαδεηθλχεηαη
ν ηξφπνο ελζσκάησζεο πξαζίλνπ ζηηο αζηηθέο δηαδξνκέο ελψ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά νη πνιενδνκηθνί
θαη θπθινθνξηαθνί ζηφρνη πνπ εμππεξεηνχληαη.
5.2. ΒΑ Αθήνα (Η διαδπομή Δκάλη-Ψςσικό)
Η δηαδξνκή Δθάιε-Φπρηθφ απνηειεί πνδειαηφδξνκν κε έληνλε ηελ ελζσκάησζε πξαζίλνπ, ηκήκα ηνπ
κεηξνπνιηηηθνχ δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηε Μνλαδα Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο ηνπ
Δ.Μ.Π. κε θξηηήξηα ηελ αζθάιεηα, ηελ ακεζφηεηα ησλ ζπλδέζεσλ, ηελ άλεζε αιιά θαη ηελ πνιενδνκηθή
αμία ησλ πεξηνρψλ πνπ ελψλεη. πλδέεη ηνπο δήκνπο Δθάιεο, Νέαο Δξπζξαίαο, Κεθηζηάο, Μειηζζίσλ,
Βξηιεζζίσλ, Υαιαλδξίνπ θαη Παιαηνχ Φπρηθνχ.
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Δηθφλα 7: Τινπνηεκέλα ηκήκαηα ηεο πξάζηλεο δηαδξνκήο ζηε βνξεηναλαηνιηθή Αζήλα
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
πλδέεη πεξηνρέο θαηνηθίαο κε ζηαζκνχο Μ.Μ.Μ., κε εκπνξηθά ή πνιηηηζηηθά θέληξα γεηηνληψλ,
ζρνιεία θαη άιινπο πφινπο θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. Σν δίθηπν απηφ πξνζβιέπεη ζηελ
αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ψζηε λα επσθειεζνχλ θαη νη πεδνί. Οη δεπηεξεχνπζεο δηαδξνκέο
ηνπ δηθηχνπ απηνχ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε νδψλ ήπηαο θπθινθνξίαο, κε έληνλε ηελ
παξνπζία πξαζίλνπ θαη δσλψλ κε φξην ηαρχηεηαο 30 ρικ.
Παξαθάησ παξαηίζεληαη ελδεηθηηθέο θσηνγξαθίεο, δηαηνκέο, θαηφςεηο νδψλ θαζψο θαη
ελδεηθηηθέο

θαηαζθεπαζηηθέο

ιεπηνκέξεηεο

ζε

ζεκεία

πνπ

δηέξρεηαη

ην

παξαπάλσ

πεξηγξαθφκελν δίθηπν φπσο έρεη πινπνηεζεί ζήκεξα.
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Δηθφλα 8: Κάηνςε ηεο ζπκβνιήο ησλ νδψλ Βάξλαιε θαη Παπαλδξένπ ζηε Νέα Δξπζξαία
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

Δηθφλα 9 :Γηαηνκή ηεο νδνχ Βάξλαιε ζηε Νέα Δξπζξαία
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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Δηθφλα 10: Κάηνςε ηεο νδνχ Παπαλδξένπ ζηε Νέα Δξπζξαία κεηά ηε δηακφξθσζε
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

Δηθφλα 11: Γηαηνκή ηεο νδνχ Παπαλδξένπ ζηε Νέα Δξπζξαία
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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Δηθφλα 12: Κάηνςε ηεο νδνχ Ρφδσλ ζηελ Δθάιε
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

Δηθφλα 13: Γηαηνκή ηεο νδνχ Ρφδσλ ζηελ Δθάιε
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

Δηθφλα 14: Φσηνγξαθία ηεο νδνχ Ρφδσλ ζηελ Δθάιε
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Πεγή: Google street view

Δηθφλα 15: Κάηνςε ηεο νδνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζην Παιαηφ Φπρηθφ
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

Δηθνλα 16: Γηαηνκή ηεο νδνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζην Παιαηφ Φπρηθφ κεηά ηε δηακφξθσζε ηεο
πξάζηλεο δηαδξνκήο
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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Δηθφλα 17: Φσηνγξαθία ηεο νδνχ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη Αι. Παπαλαζηαζίνπ ζην Παιαηφ
Φπρηθφ
Πεγή: Google street view

Δηθφλα 18: Κάηνςε ηεο νδνχ Γηακαληίδνπ ζην Παιαηφ Φπρηθφ

Δηθφλα 19: Γηαηνκή ηεο νδνχ Γηακαληίδνπ ζην Παιαηφ Φπρηθφ κεηά ηε δηακφξθσζε ηεο
πξάζηλεο δηαδξνκήο
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
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Δηθφλα 20: Σππηθή θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα πξάζηλεο δηαδξνκήο κε αληίξξνπεο θιίζεηο

Δηθφλα 21: Δλαιιαθηηθή ηππηθή θαηαζθεπαζηηθή ιεπηνκέξεηα πξάζηλεο δηαδξνκήο κε εληαία
θιίζε
5.3. Φάληπο-Κηθιζιά
Η πξάζηλε δηαδξνκή (εηθφλα 22) απφ ην Φάιεξν έσο ηελ Κεθηζηά απνηειεί επίζεο ηκήκα ηνπ
κεηξνπνιηηηθνχ πνδειαηνδξφκνπ. Γηα ην ζρεδηαζκφ απηήο νη θχξηεο παξάκεηξνη πνπ
ειήθζεζαλ ππφςε ήηαλ ε έληαμε ηνπ δηθηχνπ κε ηηο ιηγφηεξεο θαηά ην δπλαηφλ παξεκβάζεηο ζην
θπθινθνξηαθφ θαζεζηψο, ηα θπζηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, νη πφινη
ελδηαθέξνληνο, νη πχιεο εηζφδνπ απφ ηνπο φκνξνπο Γήκνπο, νη ρψξνη αλαςπρήο, νη αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ζρνιεία, θαζψο θαη νη πεξηνρέο θαηνηθίαο, πνπ είλαη απαιιαγκέλεο απφ
δηακπεξείο ξνέο θαη πνπ, κε κηθξήο έθηαζεο παξεκβάζεηο, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε
πεξηνρέο ήπηαο θπθινθνξίαο. Καηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο έγηλαλ αλαπιάζεηο ζηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν κε έληνλν ην ζηνηρείν πξαζίλνπ.
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Δηθφλα 22: Η δηαδξνκή ηνπ πνδειαηφδξνκνπ Φάιεξν Κεθηζηά πνπ ζπλνδεχεηαη κε
ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ θαη αλάπιαζε πεξηνρψλ
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
Δλδεηθηηθά παξαθάησ παξαηίζεηαη θάηνςε ηεο νδνχ Παλαγή Σζαιδάξε (εηθφλα 23) ζηελ
πεξηνρή ηνπ Σαχξνπ.

Δηθφλα 23: Κάηνςε ηεο πξφηαζεο γηα ηελ Παλαγή Σζαιδάξε ζηελ πεξηνρή ηνπ Σαχξνπ
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν

24

Η δηαδξνκή απνηειείηαη θπξίσο απφ ακθίδξνκεο ισξίδεο πνδειάηνπ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε
εθείλε ηελ πιεπξά ηνπ νδνζηξψκαηνο, ψζηε ν πνδειάηεο πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ πιεπξά ησλ
απηνθηλήησλ λα θηλείηαη ζε θνξά αληίζεηε σο πξνο απηά θαη ε ισξίδα πξαζίλνπ γεηηληάδεη θαηά
θαλφλα κε ηνλ πνδειαηφδξνκν.
5.4. Μηηποπολιηικο Γοςδή
H πεξίπησζε απηή αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ πνδειαηνδξφκνπ ζε δπν αζελατθά πάξθα, ην
πξψην ηεο ρνιήο Υσξνθπιαθήο ζηε Λ. Μεζνγείσλ θαη ην δεχηεξν ζηα Ιιίζηα, θαη ζηε κεηαμχ
ηνπο ζχλδεζε κέζα απφ ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή, ηελ Πνιπηερλεηνχπνιε θαη ηελ
Παλεπηζηεκηνχπνιε (εηθφλα 24). Με ηε δεκηνπξγία ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ Γνπδή ε Αζήλα
ζα απνθηήζεη έλαλ κεγάιν, ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο αλνηθηφ ρψξν, ηνπ νπνίνπ ηα επηκέξνπο
ηκήκαηα ζπλδένληαη κε πξάζηλε δηαδξνκή. εκαληηθή είλαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ζηαζκνχο
δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο αιιά θαη κε ρψξνπο πξνζέιεπζεο πιήζνπο ρξεζηψλ, νη νπνίνη ζα
ρξεζηκνπνηνχλ ην δίθηπν ηφζν γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ, φζν θαη γηα
ιφγνπο αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ, ελψ παξάιιεια αμηνπνηείηαη ε πινπνηεκέλε δηαδξνκή
πνδειάηνπ εληφο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο.

Δηθφλα 24: Υάξαμε πξάζηλεο δηαδξνκήο Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Γνπδή
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Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
Η δηαδξνκή απηή έρεη πεξηβαιινληηθνχο, πνιενδνκηθνχο θαη θπθινθνξηαθνχο ζηφρνπο.
εκαληηθή είλαη ε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ησλ αεξίσλ ξεπκάησλ απφ ηνλ Τκεηηφ πξνο ην
Λεθαλνπέδην γηα ηε βειηίσζε ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Βαζηθφ
πνιενδνκηθφ ζηφρν απνηειεί ε δξνκνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ελνπνίεζεο ησλ πξάζηλσλ
ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, φπσο ηα Σνπξθνβνχληα, νη ρψξνη πξαζίλνπ ηνπ
Ν. Φπρηθνχ θαη νη ρψξνη πνπ εληάζζνληαη ζην Πξφγξακκα Δλνπνίεζεο Πξαζίλνπ, Πνιηηηζηηθψλ
θαη Κνηλσληθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο. Σέινο ζεκαληηθφο θπθινθνξηαθφο
ζηφρνο είλαη ε ζσξάθηζε ηνπ Πάξθνπ απέλαληη ζηηο απεηιέο δηείζδπζεο απφ ηα απηνθίλεηα.
5.5. Γςηική Αθήνα
Οη δήκνη ηεο Γπηηθήο Αζήλαο ήηαλ, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Αηηηθήο Οδνχ θαη ηελ επέθηαζε
ηνπ κεηξφ, απνθνκκέλνη απφ ηελ ππφινηπε πφιε. Σν θξάγκα ηνπ απηνθηλεηφδξνκνπ θαη ηεο
παξαθείκελεο βηνκεραληθήο δψλεο ήηαλ πνιχ ηζρπξφ. Απηφ πνπ ιείπεη απφ ηε Γπηηθή Αζήλα
είλαη έλαο ζπλδεηήξηνο θνξκφο αλάκεζα ζηνπο πθηζηάκελνπο πφινπο έιμεο κε έληνλν ην
ζηνηρείν ηνπ πξαζίλνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο αλαβάζκηζε. Οη δηαδξνκέο γηα ην πνδήιαην,
πνπ ζπλδπάδνληαη πάληα θαη κε δηαδξνκέο γηα ηνλ πεδφ, απνηεινχλ ην θαηαιιειφηεξν έξγν γηα
ηελ αλάδεημε πφισλ. Σν 2001 πξνηάζεθε απφ ην Δ.Μ.Π. κηα πξάζηλε δηαδξνκή πνπ λα ζπλδέεη
ην Άιζνο Αηγάιεσ κε ηε κνλή Γαθλίνπ ζηνπο πξφπνδεο ηνπ φξνπο Αηγάιεσ (εηθφλα 25),
αλαβαζκίδνληαο ηνπο δπν απηνχο αθξαίνπο πφινπο. Σν Άιζνο Αηγάιεσ είλαη έδξα ησλ ΣΔΙ
Αζήλαο θαζψο θαη αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, επνκέλσο ηφπνο ζπγθέληξσζεο κεγάινπ
αξηζκνχ λέσλ αλζξψπσλ πνπ απνηεινχλ νκάδα ζηφρν γηα ην πνδήιαην. Η δηαδξνκή
πνδειάηνπ ηεο Γπηηθήο Αζήλαο ζα ζπλδεφηαλ επίζεο κε ηα ΣΔΙ Πεηξαηά πνπ απνηεινχλ έλαλ
ηζρπξφ πφιν ζπγθέληξσζεο λέσλ αλζξψπσλ. πλδένληαο ηα ΣΔΙ Αζήλαο θαη Πεηξαηά κε ηε
Μνλή Γαθληνχ ζρεκαηίδεηαη έλαο θνξκφο πνιηηηζκνχ πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο
ηαπηφηεηαο ηεο Γπηηθήο Αζήλαο ε νπνία βξέζεθε κέρξη ζήκεξα ζην πεξηζψξην ηεο πνιηηηζηηθήο
αλάπηπμεο ηεο πξσηεχνπζαο.
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Δηθφλα 25: Υάξαμε πξάζηλεο δηαδξνκήο Άιζνο Αηγάιεσ-Μνλή Γαθλίνπ
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν
Σςμπεπάζμαηα και πποοπηικέρ
Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν βήκα γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ ζηελ
Αζήλα θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο.
Η κεζνδνινγία ράξαμεο ησλ πξάζηλσλ απηψλ δηαδξνκψλ ζα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ελφο
νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ πνπ ζα θαιχπηεη ηζφηηκα ηελ πφιε θαη ηα πξνάζηηά ηεο, ελψ
παξάιιεια κέζσ απηήο πξνηείλεηαη κηα ελαιιαθηηθή ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ κε
πξσηαξρηθφ άμνλα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πεδνχ, ηνπ πνδειάηε, ησλ ΑΜΔΑ θαη ησλ ρξεζηψλ
δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο. Η πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία είλαη απφιπηα ζπκβαηή κε ηνπο
πνιενδνκηθνχο θαη θπθινθνξηαθνχο ζηφρνπο γηα κηα ζπκπαγή, βηψζηκε πφιε θαη εθηηκάηαη φηη ε
δηακφξθσζε δηθηχσλ ζχκθσλα κε ηα πξνηεηλφκελα ζα κπνξέζεη λα αλακνξθψζεη ηελ εηθφλα
ηεο Αηηηθήο θαη λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία «πξάζηλσλ νδψλ» ζην ήδε επηβαξπκέλν αζηηθφ
ηεο πεξηβάιινλ.
Οη πξνηεηλφκελεο αξρέο ζρεδηαζκνχ έρνπλ ζηφρν κηα πξψηε παξνπζίαζε ελδεηθηηθψλ
ελαιιαθηηθψλ δηακνξθψζεσλ πνπ έρνπλ απνηειέζεη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο, ηφζν ζηε
δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ήπησλ κεηαθηλήζεσλ φζν θαη ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ
ρψξνπ. Σα πξφζζεηα κέηξα πνπ παξνπζηάδνληαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαθνξά ζηα
ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπλνδεχνπλ φια ηα απαηηνχκελα γηα ηε δηακφξθσζε ησλ
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πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ψζηε λα εληάζζνληαη νπζηαζηηθά ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, λα επηηξέπνπλ
ηελ άκεζε ρξήζε θαη νηθεηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε θαη λα κελ
απνηεινχλ απιά δψλεο δηαρσξηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ.
Η έξεπλα απηή απνηειεί νπζηαζηηθά έλα πξψην βήκα γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ
πξνγξάκκαηνο ελνπνίεζεο θαη δηαζχλδεζεο πξάζηλσλ ρψξσλ θαη γξακκηθψλ πξάζηλσλ
ζπλδέζεσλ ζην ζχλνιν ηεο πξσηεχνπζαο πνπ εμππεξεηεί πξσηίζησο ηε βειηίσζε
πνιενδνκηθψλ θαη θπθινθνξηαθψλ δεδνκέλσλ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο αλαβάζκηζε.
Οη πεξηπηψζεηο ησλ ηκεκάησλ πνπ παξαηίζεληαη νξίδνπλ ζπλνπηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο
κεζνδνινγίαο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ θάζε θνξά εμππεξεηνχληαη απφ ηηο πξνηάζεηο.
ήκεξα ην ειιεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ νδηθνχ
ρψξνπ πεξηνξίδεηαη ζε πξνδηαγξαθέο γηα ηα πεδνδξφκηα θαζψο θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηε
ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νδνχ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο γηα κεραλνθίλεηα κέζα. Τπάξρεη, ινηπφλ, ε
αλάγθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ πξνδηαγξαθψλ ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα αλάπηπμεο δηθηχσλ θαη ηε
κνξθή ησλ ππνδνκψλ γηα έξγα βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο πνπ ζα ελζσκαηψλνπλ θαη ζα
αλαδεηθλχνπλ ην ξφιν ησλ πξάζηλσλ δηαδξνκψλ ζηνλ νδηθφ ρψξν.
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