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HELLINIKON SA

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ανάπτυξη

αειφορία

Βασικός στόχος της αειφορίας είναι η
επίτευξη ισορροπίας ανάμεσα στην
προστασία του περιβάλλοντος, την
οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική
ευημερία.

θέσεις εργασίας
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη

κοινωνική συνοχή

διαφύλαξη φυσικών πόρων

υψηλό βιοτικό επίπεδο

κοινωνική ευημερία

συνεχής εξέλιξη προς νέους τομείς
καινοτομία

2 ενότητες

πολεοδομικού σχεδιασμού

γειτονιές
& κτίρια

ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
χώροι
πρασίνου

δίκτυα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
υποδομές

HELLINIKON SA

]]

4

Αειφορία μέσω
κεντρικών αξόνων

Ποιότητα Ζωής

Διαχείριση Πόρων

Κλιματική Αλλαγή

Φυσικός Κόσμος

Σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε το
πολεοδομικό μοντέλο της Ελληνικό
ΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και τo ευρύτερο περιβάλλον
της έκτασης.
Στις μέχρι τώρα κοινές πρακτικές
οργάνωσης πόλεων ξεχωριστοί σχεδιασμοί
εφαρμόζονται ανά ενότητα και χωρική
κλίμακα. Στο πολεοδομικό μοντέλο της
Ελληνικό ΑΕ, αντίθετα, κοινές και συνολικές
στρατηγικές αναπτύχθηκαν για την επίλυση
των επιμέρους ενοτήτων του σχεδιασμού.
Με αυτόν τρόπο η εξοικονόμηση μέσων και
πόρων συνδυάζεται με καλύτερη λειτουργία
της πόλης.
Στόχος κάθε σχεδιαστικής απόφασης ήταν να
ικανοποιεί κριτήρια σε τέσσερις κατηγορίες:
υψηλή ποιότητα ζωής για κατοίκους και
επισκέπτες, ορθολογική διαχείριση των
φυσικών πόρων, καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και προστασία του
φυσικού κόσμου.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
8 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας

25 χλμ. από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΑΥΤΑΡΚΟΥΣ
ΠΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ
Δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά της
έκτασης είναι το μεγάλο μέγεθός της και η
θέση της κοντά στο κέντρο της πόλης.

ΛΟΦΟΣ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ ΣΤΑΔΙΟ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ

Σήμερα ουσιαστικά αποτελεί ένα κενό
στον αστικό ιστό. Πρωταρχικός, λοιπόν,
στόχος του σχεδιασμού ήταν οι υποδομές
και οι χρήσεις που θα ενταχθούν να μην
αφορούν μόνο την νέα ανάπτυξη αλλά
τις γύρω περιοχές και το σύνολο του
Λεκανοπεδίου.

ΛΟΦΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
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ΙΣΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
10 χλμ. από το
λιμάνι του Πειραιά

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής

χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΓΥΡΩ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ
Η εξασφάλιση εύκολης και γρήγορης
πρόσβασης στις περιοχές της έκτασης με
ελάχιστη χρήση ΙΧ είναι κύριο ζητούμενο
του σχεδιασμού.
Αναπτύσσεται πυκνό δίκτυο πεζοδρόμων
και ποδηλατόδρομων σε συνδυασμό με
πολλαπλά σημεία ενδιαφέροντος και
δραστηριοτήτων. Το δίκτυο ακολουθεί
κάνναβο 300 μέτρων που ισοδυναμεί σε ~4
λεπτά περπάτημα.
Δημιουργείται έτσι ένα ενδιαφέρον και
ασφαλές περιβάλλον για τους πεζούς ενώ
προωθείται ένας υγιεινός τρόπος ζωής
Τα υφιστάμενα δίκτυα Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (τραμ, μετρό, λεωφορεία)
επεκτείνονται (επέκταση γραμμή τραμ, νέες
λεωφορειακές γραμμές) και ενισχύονται
με χώρους στάθμευσης, σταθμούς
μετεπιβίβασης κλπ.

ηλεκτροκίνητα λεωφορεία

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

μετρό
χώρος στάθμευσης

γειτονιές
& κτίρια

Τραμ

Ποιότητα Ζωής

αμαξοστάσιο τραμ

χώροι
πρασίνου

ελικοδρόμιο

Διαχείριση Πόρων

δραστηριότητες
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Τυπική τομή πεζοδρόμου και ποδηλατόδρομου περιμετρικά του Πάρκου με λωρίδα φύτευσης.

Τυπική Τομή δικτύου πεζοδρόμων σε κάνναβο με βοηθητική λωρίδα,
ποδηλατόδρομο και εκατέροθεν φύτευση

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΟΦΕΛΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ,
ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ
Η σημερινή Λ. Ποσειδώνος περιορίζει
και απομονώνει την παραλιακή ζώνη.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η εκτροπή
της κυκλοφορίας σε νέο άξονα επί του
υφιστάμενου τροχιόδρομου. Η παλιά
χάραξη διατηρείται σαν δρόμος ήπιας
κυκλοφορίας.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΣ
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Λ. Ποσειδώνος

Το παραλιακό μέτωπο απελευθερώνεται
και διευρύνεται επιτρέποντας την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων και χώρων αναψυχής.
Παράλληλα διπλασιάζεται το μέτωπο των
οικοπέδων με όψη επί του κεντρικού άξονα.
Η νέα χάραξη του δρόμου είναι έργο
χαμηλού κόστους καθώς χρησιμοποιεί την
υφιστάμενη υποδομή του τροχιόδρομου και
δεν απαιτεί την κατεδάφιση κτιρίων.
Αντίθετα
το
εναλλακτικό
σενάριο
υπογειοποίησης της Λ. Ποσειδώνος στην
ίδια θέση θα οδηγήσει στην δημιουργία
μεγάλων ραμπών, προβληματικών στην
ένταξή τους στον αστικό ιστό, και στην
μετακίνηση σημαντικών δικτύων αστικών
υποδομών (τραμ, αποχέτευση, δίκτυο
ηλεκτρισμού κλπ).

Σενάριο υπογειοποίησης στην ίδια θέση:
- Δημιουργούνται εκτεταμένες ράμπες
- Απαιτείται μετακίνηση κεντρικών δικτύων υποδομής

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

2.900m x 2
Μέτωπο επί του νέου άξονα

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής

χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή

HELLINIKON SA

Απελευθέρωση παραλιακού
μετώπου και δημιουργία διαδρομής
παραθαλάσσιου περιπάτου

υποδομές

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ
ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Δημιουργούνται νέες γειτονιές σε συνέχεια
των υφιστάμενων περιοχών κατοικίας.
Για κάθε γειτονιά προβλέπονται τοπικά
κέντρα για την κάλυψη των καθημερινών
αναγκών σε ελεύθερους χώρους, εμπόριο,
υπηρεσίες, εκπαίδευση κ.α. Δύο τύποι
κέντρων χρησιμοποιούνται με ακτίνα 800μ
και 400 μ.
Η οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές
αποκαθίσταται
όσο
επιτρέπουν
οι
υφιστάμενες υψομετρικές διαφορές.

1600 m

80
0m

Τα οφέλη περιλαμβάνουν:
• μείωση χρήσης αυτοκινήτου
• μείωση ρύπων και κατανάλωσης
ενέργειας
• βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών
πόλης
• εξασφάλιση συνθηκών ασφαλείας
στους δημόσιους χώρους
• βελτίωση ποιότητας ζωής

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

800m

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής

0
40
m

χώροι
πρασίνου

Οδική σύνδεση με γύρω γειτονιές

Διαχείριση Πόρων

δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1500 m

800 m

ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ
ΔΗΜΩΝ
Στα τοπικά κέντρα περιλαμβάνονται
δημόσια σχολεία για την εξυπηρέτηση και
των γειτονικών δήμων.
Η νομοθεσία για τις μέγιστες αποδεκτές
αποστάσεις
εξυπηρέτησης για κάθε
βαθμίδα εκπαίδευσης έχει ληφθεί υπόψη.

Τοπικό Κέντρο - Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο)

Άλλες κοινωφελείς λειτουργίες διαθέσιμες
στις γύρω περιοχές περιλαμβάνουν:
- Ιατρικό κέντρο και άλλες υπηρεσίες υγείας
- Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
- Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
- Μονάδα Κομποστοποίησης
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Κοιμητήριο

Τοπικό Κέντρο - Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Δημοτικό)

400 m

Ρarking

Ρarking
ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ

Τ. Κ.

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Τ. Κ.
Ρarking
Τ. Κ.

Τ. Κ.

Ρarking
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΛΥΜΑΤΩΝ

Τ. Κ.

Τ. Κ.
Τ. Κ.

Ρarking
Ρarking

Τ. Κ.

Τ. Κ.
Ρarking

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

Τ. Κ.

Τ.Κ. : ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Τοπικό Κέντρο - Προσχολική εκπαίδευση (Παιδικοί σταθμοί - νηπιαγωγεία)

Κοινοφελείς χρήσεις

ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΡarkingΤ. Κ.

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής

χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ
Η δυναμική του χώρου δεν δημιουργείται
από την τοποθέτηση μεμονωμένων
χρήσεων γης αλλά από τις συνέργειες
που προκύπτουν από τον συνδυασμό
χρήσεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ενδεικτικά:
Χώροι γραφείου υψηλής ποιότητας ξενοδοχεία - συνεδριακό κέντρο.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Χώρος εκθέσεων - ερευνητικό κέντρο θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων (incubator).
Τουριστικές εγκαταστάσεις - μαρίνα μουσεία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΜΙΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

γειτονιές
& κτίρια

ΕΝΥΔΡΕΙΟ

ΑΝΑΨΥΧΗ

Ποιότητα Ζωής

χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τυπικό οικοδομικό τετράγωνο στην Αθήνα
90 m

Eco-housing: πρότυπο οικοδομικό

ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

τετράγωνο

Προτείνεται ένας νέος τύπος οικοδομικού
τετραγώνου για κτίρια διαμερισμάτων με
τυπικές διαστάσεις 130μ x 130μ.

130 m

50 m

130 m

Οι διαστάσεις αυτές δημιουργούν ένα
συνεκτικό αστικό ιστό με πολλές
διασταυρώσεις, φιλικό προς τους πεζούς.
Τα κτίρια τοποθετούνται στην περίμετρο
του οικοδομικού τετραγώνου και μία ενιαία
αυλή δημιουργείται στο εσωτερικό.
Οι διαστάσεις της αυλής επιτρέπουν τη
δημιουργία ενός μεγάλου πράσινου χώρου
στο οποίο μπορούν να φιλοξενηθούν σειρά
δραστηριοτήτων.

Κατακερματισμός και υποβάθμιση υπαίθριου χώρου.

Η διάταξη κτιρίων και αυλής σε συνδυασμό
με το πλάτος των δρόμων θα επιτρέπουν
το φυσικό φωτισμό και αερισμό των
εσωτερικών χώρων.

λειτουργίες
εσωτερικής αυλής
αναψυχή
καλλιέργειες
προσβασιμότητα

~ 15 τμ
πρασίνου ανά
κάτοικο

ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας
ηλιακοί
συλλέκτες για
θέρμανση και
ζεστό νερό
φωτοβολταϊκά
γεωθερμία

Ο σχεδιασμός των κτιρίων ενσωματώνει
συστήματα:
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Πράσινα δώματα,
Ενισχυμένη θερμομόνωση κελύφους κλπ.

κλίμα
υδάτινα
στοιχεία
πράσινα
δώματα
μείωση
φαινομένου
θερμικής νησίδας
υδατοπερατές
επιφάνειες

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

παθητικός
σχεδιασμός
βάθος
κτιρίου
< 15m

διαμπερή
διαμερίσματα

επαρκής
φυσικός αερισμός
επαρκής
φυσικός
φωτισμός

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής
χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων

δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ
ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΣΗ
Το πολεοδομικό μοντέλο στο σύνολο
του προσφέρει ποικιλία κατοικιών και
κατοικίσεων.
Εκτός από τις περιοχές μονοκατοικιών,
ψηλών κτιρίων και πρότυπων οικοδομικών
τετραγώνων προβλέπονται και δύο ειδικής
τυπολογίας γειτονιές. Η πρώτη εφάπτεται
του πάρκου και η δεύτερη της παραλίας.
Ο σχεδιασμός τους θα βασιστεί στις
βασικές αρχές, στο «γονιδίωμα», της
ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
προσαρμοσμένος
στις
σύγχρονες
απαιτήσεις ποιότητας εσωτερικών χώρων.
Θα αναπτυχθούν χωρικές ποιότητες όπως
αλληλοδιείσδυση ιδιοκτησιών, εναλλαγή
ανοιχτών και κλειστών χώρων, οργανικότητα
όγκων και οικονομία εκφραστικών μέσων
ενώ η χρήση αυτοκινήτων θα απαγορευτεί.

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής

χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή

ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΠΑΡΚΟΥ
HELLINIKON SA

ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

υποδομές

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ &
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Εάν το Πάρκο είχε ΚΥΚΛΙΚΟ σχήμα
με επιφάνεια 2.000.000 τμ.,τότε
η περίμετρος του θα είχε μήκος 5.000 μ
Ενώ το Πάρκο σε σχήμα ΑΣΤΕΡΙΑ
με επιφάνεια 2.000.000 τμ. τοτε θα
έχει περίμετρο μήκους 11.500 μ

230%

Το Μητροπολιτικό πάρκο, πέρα από μια
μεγάλη περιοχή πρασίνου και αναψυχής,
λειτουργεί και ως σύνδεση ανάμεσα
στις μικρότερες περιοχές πρασίνου
που προτείνονται. Εκτείνεται από τη Λ.
Βουλιαγμένης μέχρι την παραλία και από
το ρέμα Τραχώνων μέχρι το κέντρο της
έκτασης.
Το σχήμα του “αστερία” αυξάνει σημαντικά
την περίμετρο του πάρκου, τις περιοχές που
εφάπτονται σε αυτό και την αλληλεπίδραση
του με την πόλη.

υποδομές

Αντίστοιχα οι χτισμένες περιοχές που
εισχωρούν μέχρι το κέντρο του Πάρκου
αυξάνουν την προσβασιμότητα αλλά και
την αίσθηση ασφάλειας των επισκεπτών.

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής

χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΑΡΚΟ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ
ΠΑΡΚΟΥ
Κύριος στόχος για το Πάρκο είναι η
δημιουργία ζωντανών και ασφαλών χώρων.
Ο μητροπολιτικός χαρακτήρας του
ενισχύεται
με
την
ενσωμάτωση
υπερτοπικών χρήσεων πολιτισμού και
αναψυχής.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΛΟΦΟΣ ΧΑΣΑΝΙ

Παράλληλα,
δίνεται
έμφαση
στην
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των
επισκεπτών με την τοποθέτηση κεντρικών
αστικών υποδομών όπως η μονάδα
κομποστοποίησης.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CANOE
KAYAK
ΜΟΥΣΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ

AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
AΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
INFO KIOSK
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
INFO KIOSK

ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής

χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Υμηττός

Κύρια σχεδιαστική στρατηγική είναι η
δημιουργία ζωντανών πράσινων χώρων.
Εκτεταμένες χωμάτινες και φυτεμένες
επιφάνειες συμβάλλουν στη:
• δημιουργία χώρων αναψυχής
• αισθητική αναβάθμιση του αστικού
χώρου,
• βελτίωση του μικροκλίματος
• απορρόφηση του βρόχινου νερού
• αναπλήρωση του υδροφόρου ορίζοντα
• προστασία και ισορροπία του εδάφους
Εξαιρετικά σημαντική είναι και η
ανασύσταση των, υποβαθμισμένων σήμερα,
υφιστάμενων ρεμάτων. Τα ρέματα έχουν
κεντρικό ρόλο στην διαχείριση των ομβρίων
και στην προστασία ενάντια των πλημμυρών.
Σταδιακά θα επανέλθουν ως οικοσυστήματα
μεταξύ βουνού και θάλασσας.
Οι εκτεταμένοι και συνεχόμενοι πράσινοι
χώροι σε συνδυασμό με τα ρέματα θα
ενισχύσουν την βιοποικιλότητα της
περιοχής.

Θάλασσα

16 %

δρόμοι

5%

πεζόδρομοι ποδηλατόδρομοι

13 %

κτίρια

36 %

ανοιχτοί
δημόσιοι
χώροι

30 %

ανοιχτοί
ιδιωτικοί
χώροι

Open Public Areas
(Parks, Streams,Open public
Space,Beach area, Foreshore
area)
Open Private Areas

Συνολική επιφάνεια της έκτασης

Ανοιχτοί δημόσιοι χώροι
(Πάρκα, Ρέματα, Αιγιαλός και Παραλία κλπ)
Building Coverage

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

6.205.677
Επιφάνεια (m2)

%

2.204.349

36%

1.835.870

30%

Κάλυψη κτιρίων

786.757

13%

Ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομοι

375.923

5%

1.002.315

16%

Ανοιχτοί ιδιωτικοί χώροι
Main Pedestrians Axes &
Bicycle Lanes
Roads

Δρόμοι

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής
χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Συνεχής, γραμμική πυκνή φύτευση
Τροποποίηση της τοπογραφίας

Η προτεινόμενη φύτευση για τις ποικίλες
περιοχές πρασίνου του μοντέλου ανάπτυξης
στηρίζεται σε φυτά που προσαρμόζονται και
ευδοκιμούν σε Μεσογειακά κλίματα.
Η χρήση αυτόχθονων φυτών και τα χωμάτινα
δάπεδα θα συμβάλλουν στην βιωσιμότητα
της περιοχής λόγω των χαμηλών αναγκών σε
νερό και συντήρηση και άρα την προστασία
των υδάτινων πόρων.

ΡΕΜΑΤΑ

Σημεία συγκέντρωσης νερού

Φυτεύσεις δέντρων σε επιφάνεια

ΠΑΡΚΟ
Συστάδες θάμνων για να τονιστούν κινήσεις και σημεία αλλαγής της μικροτοπογραφίας

Επιφάνειες χλοοτάπητα-λιβάδι

Η τοπιογραφία θα δώσει μια μοναδική
Μεσογειακή ταυτότητα σε όλη την
ανάπτυξη. Το ξεχωριστό περιβάλλον που
προτείνεται, θα συντίθεται από εναλλακτικά
επίπεδα, σημεία αναφοράς, θεάσεις και
προσανατολισμούς για τους επισκέπτες τα
οποία προσφέρονται χάρη στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του τόπου :
1. Ρέματα
2. Μητροπολιτικό Πάρκο
3. Παράκτια ζώνη

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

γειτονιές
& κτίρια

Ποιότητα Ζωής

Φύτευση στην ζώνη της παραλίας
χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων

ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΝΕΡΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ &
ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
& ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

άρδευση
λίπανση

οργανικά απορρίμματα
αστικά λύματα
εκπομπές CO2
βελτίωση μικροκλίματος
μείωση ψυκτικών
φορτίων- αποτύO2 παραγωγή
πωμα άνθρακα

Εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων και απορριμμάτων για μια αυτόνομη ανάπτυξη.

εμπορικοί χώροι

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ
ΚΤΙΡΙΑ

ΗΛΙΟΣ
ΕΔΑΦΟΣ
ΦΥΤΑ

νοσοκομεία

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

έρευνα & εκπαίδευση

ΒΙΟΜΑΖΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ
ΗΛΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

μονοκατοικίες

μονοκατοικίες

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

μονοκατοικίες

ΒΙΟΜΑΖΑ

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ

έξυ

πνα

κτίρια διαμερισμάτων
δίκ
τυ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

α

ΗΛΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
& ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

ξενοδοχεία

μονοκατοικίες

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ

ηλιακή ενέργεια
γεωθερμία
βιομάζα

θέρμανση χώρων
δροσισμός χώρων
φωτισμός χώρων
ζεστό νερό χρήσης
ηλεκτρική ενέργεια

Η αλληλεξάρτηση πάρκου και αστικής
ανάπτυξης είναι κεντρική στην επίτευξη
ισορροπημένης διαχείρισης πόρων. Το
πάρκο βελτιώνει το μικροκλίμα και την
ποιότητα αέρα της περιοχής, ενώ τα οργανικά
υπολείμματα και τα ανακυκλωμένα λύματα
της αστικής ανάπτυξης αποτελούν τροφή
για το πάρκο.
Πρότυπες αστικές υποδομές και δίκτυα
προβλέπονται εντός της έκτασης με στόχο
τη:
• μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της ανάπτυξης
• ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων
αποδοχή
και
• κοινωνική
ευαισθητοποίηση
• μείωση κόστους λειτουργίας πόλης
• αύξηση ανταγωνιστικότητας πόλης
• βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων
Ενδεικτικά οι υποδομές περιλαμβάνουν
χώρους
και
δίκτυα
διαχείρισης
απορριμμάτων, ενέργειας, νερού κλπ.
Προωθείται η ανακύκλωση νερού, υλικών
και η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

γειτονιές
& κτίρια

ΒΙΟΜΑΖΑ

Ποιότητα Ζωής

κτίρια γραφείων

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ
ΚΤΙΡΙΑ

ψηλά κτίρια

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΗΛΙΟ

χώροι
πρασίνου

Διαχείριση Πόρων

Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

δίκτυα

Κλιματική Αλλαγή
υποδομές

HELLINIKON SA

Φυσικός Κόσμος

