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ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
Περιγραφή
Ο δείκτης αναφέρεται στην έκταση των χώρων πρασίνου (δημόσια πάρκα, άλση,
χώροι αναψυχής, παιδικές χαρές, κλπ.) που αναλογεί σε κάθε κάτοικο, καθώς και τη
δυνατότητα χρησιμοποίησης αυτών από τους κατοίκους.
Σημασία του δείκτη
Οι επιφάνειες πρασίνου, δημόσιες και ιδιωτικές, που βρίσκονται ενσωματωμένες με
διάφορες μορφές και μεγέθη στον ευρύτερο αστικό χώρο, ανεξάρτητα από τις
συγκεκριμένες χρήσεις τους, συμβάλλουν με τρεις τρόπους στη λειτουργία του
αστικού συστήματος: (α) Καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από τους αέριους ρύπους και
βελτιώνουν το μικροκλίμα, (β) αποτελούν πεδίο άσκησης των δραστηριοτήτων
ελεύθερου χρόνου ικανοποιώντας τις ανάγκες αναψυχής, παιχνιδιού, ανάπαυσης κλπ.
όλων των ηλικιακών κατηγοριών του πληθυσμού και (γ) συνιστούν καθοριστικό
παράγοντα της αρχιτεκτονικής της πόλης, της αισθητικής ποιότητας και της
επάρκειας των δημόσιων χώρων. Οι χώροι αστικού πρασίνου είναι επίσης σημαντικοί
για την αστική βιοποικιλότητα. Η προστασία και ανάπτυξη του αστικού πρασίνου
είναι μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής θεματικής Στρατηγικής για το
Αστικό Περιβάλλον.
Μεθοδολογία υπολογισμού
Υπολογίζεται η συνολική έκταση των χώρων πρασίνου και η αντίστοιχη έκταση που
αναλογεί σε κάθε κάτοικο. Επιπρόσθετα, υπολογίζεται το ποσοστό (%) των κατοίκων
που οι κατοικίες τους βρίσκονται είτε 15΄ μακριά (περπάτημα), είτε προτιμότερα 300
ή 500 m από χώρους πράσινου και που η έκτασή τους είναι μεγαλύτερη από 3
στρέμματα. Κατά τον υπολογισμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η έκταση του
περιαστικού δάσους (Σέιχ Σου), η οποία όμως είναι διαθέσιμη στους κατοίκους για
πάσης φύσεως εκδηλώσεις αναψυχής (περίπατο, υπαίθρια γεύματα, κλπ.) και όχι η
συνολική.
Πορεία του δείκτη
Η συνολική επιφάνεια των χαρακτηρισμένων χώρων πρασίνου, υπολογίζοντας και τις
προστατευμένες ζώνες του Γαλλικού και του Σέιχ-Σου, φθάνει τα 4.735 ha. Η
επιφάνεια αυτή κατανέμεται ανομοιόμορφα, ως εξής: Κατά το μέγιστο ποσοστό της
(4.178 ha ή 88%) βρίσκεται στις περιαστικές περιοχές και μόνον 557 ha (ή 12%)
περιλαμβάνεται στα όρια των ΓΠΣ.

Στο εσωτερικό του ΠΣΘ η κατανομή είναι πολύ άνιση, καθώς κυμαίνεται από το
ελάχιστο 0,83 m2 ανά κάτοικο στο Ελευθέριο και το 30,62 m2 ανά κάτοικο στην
Κοινότητα Πεύκων. Χαμηλά μεγέθη καταγράφονται στο εσωτερικό του ΠΣΘ: Στο
Δήμο Θεσσαλονίκης αναλογούν μόλις 2,15 m2 ανά κάτοικο, στον Αγ. Παύλο 2,88 m2
ανά κάτοικο, στη Νεάπολη 0,99 m2 ανά κάτοικο, στις Συκιές 3,0 m2 ανά κάτοικο και
στην Τριανδρία 1,06 m2 ανά κάτοικο. Καλύτερη εμφανίζεται η κατάσταση στη
Μενεμένη με 14,35 m2 ανά κάτοικο και τη Σταυρούπολη με 14,33 m2 ανά κάτοικο, το
οποίο όμως οφείλεται στο συνυπολογισμό ως χώρων πρασίνου των χώρων των
στρατοπέδων που σύμφωνα με τα ΓΠΣ προορίζονται για χώρους πρασίνου. Οι
Αμπελόκηποι (5,96 m2 ανά κάτοικο), ο Εύοσμος (6,27 m2 ανά κάτοικο), η
Καλαμαριά (5,58 m2 ανά κάτοικο), η Πολίχνη (8,71 m2 ανά κάτοικο) και η Ευκαρπία
(5,0 m2 ανά κάτοικο) κινούνται σε μέσα επίπεδα. Στα αποτελέσματα έχουν
συνυπολογιστεί ως χώροι πρασίνου εκτάσεις όπως τα ρέματα, τα στρατόπεδα κλπ., οι
οποίες προβλέπεται από το σχεδιασμό (ΓΠΣ) να γίνουν χώροι πρασίνου, παρόλο που
δεν είναι επί του παρόντος

Εικόνα 1: Αστικό Πράσινο στην ΕΠΘ σε m2 ανά κάτοικο (2005)

Πίνακας 1: Αστικό Πράσινο στην ΕΠΘ σε m2 ανά κάτοικο (2005)
Περιοχή εφαρμογής

Τ.μ. πρασίνου/ κάτοικο

Περιοχή εφαρμογής

Τ.μ. πρασίνου/ κάτοικο

Δήμοι Π.Σ.

5,04

Δήμοι Π.Ζ.

31,22

Θεσσαλονίκης

2,15

Δ.Δ.Ιωνίας

7,56

Αγίου Παύλου

2,88

Δ. Καλοχωρίου

15,19

Αμπελοκήπων

5,96

Δ. Δ. Σίνδου

67,24

Ελευθερίου

0,83

Δ. Δ. Θέρμης

18,66

Δ. Ευόσμου

6,27

Δ.Δ.Ραιδεστού

-

Καλαμαριάς

5,58

Δ.Δ.Ωραιοκ/ρου

55,48

Μενεμένης

14,35

Νεαπόλεως

0,99

Πανοράματος

26,87

Πολίχνης

8,71

Πυλαίας

10,55

Σταυρούπολης

14,33

Δ. Συκεών

3,00

Τριανδρίας

1,06

Ευκαρπίας

5,00

Πεύκων

30,62

