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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι χώροι πρασίνου για ποικίλους λόγους είναι
ανεκμετάλλευτοι ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και χρήζουν ανάπλαση. Ο
σχεδιασμός υπαίθριων χώρων πρασίνου θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών
τους. Η διερεύνηση των απόψεων των χρηστών των δημόσιων ή ιδιωτικών κοινόχρηστων
υπαίθριων χώρων πρασίνου (μέσω ερωτηματολογίων υπό τη μορφή συνεντεύξεων) μπορεί
να παράγει χρήσιμες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να ενημερώσουν τους μελετητές στο
στάδιο του σχεδιασμού και να αξιοποιηθούν. Εν συνεχεία η πρόταση ανάπλασης των
υπαίθριων χώρων πρασίνου έχει ως στόχο την δημιουργία καλαίσθητων χώρων πρασίνου
οι οποίοι θα ικανοποιούν κατά το μέγιστο δυνατόν τις ανάγκες των χρηστών τους.
Η σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης υπαίθριων χώρων πρασίνου κατόπιν της διερεύνησης
των απόψεων των χρηστών τους υλοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακών μελετών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής μελέτες:
 Σχεδιαστική πρόταση δημιουργίας θεραπευτικού κήπου της κλινικής «Άγιος Λουκάς»
στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης μέσα από τη διερεύνηση των απόψεων ασθενών και
ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού με ερωτηματολόγια και την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων τους. Παπαδοπούλου Άννα Αναστασία, 2013. Επιστ. Υπευθ. Επικ. Καθ.
Α. Παρασκευοπούλου. Δόθηκε στον Διευθυντή της Κλινικής «Άγιος Λουκάς».
 Σχεδιαστική πρόταση δημιουργίας θεραπευτικού κήπου στο Γενικό Νοσοκομείο
“Σωτηρία”, στην Αθήνα μέσω της διερεύνησης των απόψεων ασθενών και ιατρικούνοσηλευτικού προσωπικού με ερωτηματολόγια και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
τους. Καμπέρη Εμμανουέλλα, 2013. Επιστ. Υπευθ. Επικ. Καθ. Α. Παρασκευοπούλου.
Δόθηκε στο Διευθυντή.
 Διερεύνηση περιβάλλοντος και σχεδιαστική πρόταση δημιουργίας οικολογικού πάρκου
στην περιοχή Αλυκές, Ωρωπού. Κατσίκα Ελίνα, 2013. Επιστ. Υπευθ. Επικ. Καθ. Α.
Παρασκευοπούλου. Δόθηκε στο Δήμο.
 Μελέτη και σχεδιασμός της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του Δήμου Πειραιά,
από πλαζ Φρεαττύδας έως πλαζ Βοτσαλάκια ». Παπαϊωάννου Γ., 2012. Επιστ. Υπευθ.
Καθ. Μ. Παπαφωτίου. Η μελέτη δόθηκε στο Δήμο Πειραιώς.
 «Μελέτη αποκατάστασης ιστορικών κήπων του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου».
Κανέλλου Η., 2011. Επιστ. Υπευθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. Η μελέτη δόθηκε στο Υπουργείο
Πολιτισμού, δημοσιεύτηκε σε συνέδριο και παρουσιάστηκε σε ανοικτή στο ευρύ κοινό
ομιλία.

 «Μελέτη ανάπλασης του χώρου του στρατοπέδου λοχαγού Αθ. Τσαλτάκη Δήμου
Λαμιέων με στόχο τη δημιουργία πάρκου». Κυρόδημος Η., 2010. Επιστ. Υπευθ. Καθ. Μ.
Παπαφωτίου. Η μελέτη δόθηκε στο Δήμο Λαμιέων.
 Aνάπλαση περιβάλλοντος χώρου Σιδηροδρομικού Σταθμού
Μεγάρων. Σάλτα
Αλεξάνδρα. Προπτυχιακή μελέτη. Επιστ. υπεύθυνη Α. Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου. δόθηκε
στο Δήμο Μεγάρων.
 «Σχεδιαστική πρόταση εγκατάστασης πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του Νέου
Γενικού Νοσοκομείου Χανίων». Η μελέτη βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που
απευθύνθηκε σε ασθενείς και εργαζόμενους του νοσοκομείου. Βογιατζάκη Μ., 2008.
Επιστ. Υπευθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. Δόθηκε στο Νοσοκ. Χανίων.
 «Καταγραφή των χώρων πρασίνου του Δήμου Ηλιούπολης- Ενοποίηση χώρων πρασίνου
και ανάπλαση του άλσους Καλαβρύτων και Κυδαθηναίων». Κολλιού Ε., 2007. Επιστ.
Υπευθ. Καθ. Μ. Παπαφωτίου. Δόθηκε στο Δήμο Ηλιούπολης.

Επίσης στα πλαίσια του μαθήματος «Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση της
Αρχιτεκτονικής Τοπίου» του ΠΜΣ - Αρχιτεκτονική Τοπίου και κατόπιν έγγραφου αιτήματος
από την Υπεύθυνη Συντονισμού της «Αμυμώνης» (Πανελλήνιου Συλλόγου Γονέων,
Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες) έγινε
πρόταση σχεδιασμού του περιβάλλοντα χώρου των εγκαταστάσεων της Αμυμώνης στο
Ελληνικό.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελών ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ανθοκομίας &
Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Καθ. Μ. Παπαφωτίου, Επικ. Καθ. Α. Παρασκευοπούλου) και των
Μεταπτυχιακών Φοιτητών στον υπό μελέτη χώρο και καταγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης. Συζητήθηκαν με την Υπεύθυνη Συντονισμού της Αμυμώνης και τους
εργαζόμενους θέματα που αφορούν στη λειτουργία του χώρου, τις ιδιαίτερες ανάγκες των
παιδιών που φιλοξενούνται (ηλικίας 5 έως και 12 ετών καθώς και ενήλικες με προβλήματα
όρασης και πρόσθετες αναπηρίες), καθώς και τις χρήσεις ή τις δραστηριότητες που θα
επιθυμούσαν να φιλοξενηθούν στον υπό μελέτη προς διαμόρφωση χώρου. Συντάχτηκε
ερωτηματολόγιο με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των εργαζομένων σχετικά με το
σχεδιασμό του υπό μελέτη χώρου, τα αποτελέσματα του οποίου αποτέλεσαν τις
κατευθυντήριες οδηγίες στη διαμόρφωση της σχεδιαστικής πρότασης.
Προέκυψαν δύο σχεδιαστικές προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στην Αμυμώνη.

ΩΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η διερεύνηση των απόψεων χρηστών δημόσιων ή ιδιωτικών υπαίθριων χώρων πρασίνου
προάγει τη γνώση μεταξύ της σχέσης χρήστη και υπαίθρου χώρου πρασίνου. Τα
αποτελέσματα της προαναφερθείσας διερεύνησης των απόψεων των χρηστών εντάσσονται
στις προτεινόμενες σχεδιαστικές προτάσεις ανάπλασης των οικείων υπαίθριων χώρων
πρασίνου. Ειδικότερα έχουν υλοποιηθεί προτάσεις ανάπλασης για ιστορικούς κήπους,
παιδικές χαρές και θεραπευτικούς κήπους.
Οι φοιτητές που εκπόνησαν πτυχιακές με αντικείμενο την σχεδιαστική πρόταση ανάπλασης
υπαίθριων χώρων είχαν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη και να

προσφέρουν κοινωνικό έργο. Ειδικότερα μελέτησαν και σχεδίασαν έναν πραγματικό χώρο.
Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της σχεδιαστικής τους πρότασης ήρθαν σε επαφή με
τους χρήστες του χώρου και ενημερώθηκαν για τις απόψεις τους σχετικά με την
υφιστάμενη διαμόρφωση του χώρου τα πιθανά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα του
χώρου. Παρουσίασαν τις προτάσεις τους με λεπτομερή περιγραφή, το σχέδιο γενικό
διάταξης (masteplan) και τα φυτοτεχνικά σχέδια σε επαγγελματικό επίπεδο.

