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1. Γενικά στοιχεία - αντικείμενο του διαγωνισμού
1.1. Διοργάνωση
Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την περιβαλλοντική οργάνωση «WWF Ελλάς» (www.wwf.gr), με τη
συνεργασία και επιστημονική στήριξη του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος της Σχολής
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ. Εντάσσεται στις κοινές επιστημονικές και περιβαλλοντικές
δράσεις του WWF Ελλάς και του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ με στόχο την
ανάδειξη της σημασίας του αστικού πρασίνου στις ελληνικές πόλεις.
1.2. Σκοπός του διαγωνισμού
Η αναγκαιότητα ύπαρξης λειτουργικών χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού είναι πλέον
τεκμηριωμένη. Μεταξύ άλλων, οι χώροι αστικού πρασίνου συμβάλλουν στη βελτίωση της
ποιότητας του αέρα, στη μείωση της θερμοκρασίας και τη βελτίωση του μικροκλίματος και στην
απορρόφηση των θορύβων. Λειτουργούν ως καταφύγιο για τα είδη βιοποικιλότητας, αλλά και,
ταυτόχρονα, ως χώροι συνάθροισης, χαλάρωσης και αναψυχής για τους πολίτες. Ακόμη, είναι
σημαντικός ο ρόλος τους σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμός). Ερευνητικά
αποδεικνύεται ότι η ύπαρξη χώρων πρασίνου εντός των πόλεων, στις γειτονιές, και οι τακτικές
επισκέψεις σε αυτούς, ωφελεί τη σωματική και κυρίως την ψυχική υγεία.
Οι ελληνικές πόλεις εμφανίζουν από τα χαμηλότερα ποσοστά χώρων αστικού πρασίνου σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά, μεταξύ των υφιστάμενων χώρων, υπάρχουν χώροι«κοσμήματα» που λειτουργούν με υψηλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά standards, και άλλοι που
δεν καταφέρνουν να καταστούν πόλος έλξης και να συνεισφέρουν θετικά στο περιβαλλοντικό
/κοινωνικό ισοζύγιο, λόγω πλημμελούς φροντίδας ή σχεδιασμού. Ήδη, η καταγραφή -σε εξέλιξηχώρων πρασίνου ανά την Ελλάδα, μέσω της εφαρμογής GreenSpaces του WWF Ελλάς
(www.greenspaces.gr), φέρνει στην επιφάνεια παραδείγματα και των δύο κατηγοριών.
Στην Ελλάδα της (πολύπλευρης) κρίσης, πρέπει να αποσταθεροποιηθεί η άποψη ότι η
κατασκευή και συντήρηση ενός χώρου πρασίνου είναι κοστοβόρα και αποτελεί πολυτέλεια. Μέσα
από τις κατάλληλες παρεμβάσεις, είναι δυνατή η κατασκευή και συντήρηση ενός χώρου πρασίνου
με υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος και χαμηλό κόστος.
Αυτός είναι ο σκοπός του φοιτητικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού «Δημιουργώντας πράσινες
οάσεις στις πόλεις». Να προτείνει και να καταλήξει σε λύσεις για τη δημιουργία ή ανάπλαση
πράσινων χώρων στις ελληνικές πόλεις που θα έχουν χαμηλό κόστος κατασκευής και
συντήρησης και παράλληλα θα φέρουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα σε κοινωνικούς και
περιβαλλοντικούς όρους. Αναζητούνται προτάσεις για να δημιουργηθούν χώροι πρασίνου στην
πόλη που θα ενσωματώνουν στοιχεία τα οποία θα τύχουν της ανταπόκρισης και συμμετοχής των
πολιτών. Αναζητούνται προτάσεις στις οποίες το πράσινο και γενικότερα οι περιβαλλοντικές
λειτουργίες θα είναι τα κυρίαρχα συστατικά.
Οι προτάσεις που θα ξεχωρίσουν θα αποτελέσουν μέρος «εγχειριδίου καλών πρακτικών»
απευθυνόμενο προς τις δημοτικές αρχές, για να δημιουργήσουν, στην περιοχή τους, «πράσινες
οάσεις» με υψηλό περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος και χαμηλό κόστος.
1.3. Αντικείμενο του διαγωνισμού
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί ο σχεδιασμός «πράσινων οάσεων» εντός του αστικού
ιστού στις ελληνικές πόλεις. Οι προτάσεις οφείλουν να στοχεύουν στη δημιουργία χώρων
πρασίνου δημόσιων και ανοιχτών στη γειτονιά, βιώσιμων και με χαμηλό κόστος κατασκευής και
συντήρησης. Παράλληλα, η πρόταση ως σύνολο, ή επιμέρους στοιχεία της, θα πρέπει να
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μπορούν να αναπαραχθούν και να προσαρμοστούν σε άλλα περιβάλλοντα ελληνικών πόλεων.
Οι διαγωνιζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις για δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες
χώρων σε σχέση με το μέγεθός τους:
1. Πάρκα τσέπης (pocket parks) πολύ μικρού μεγέθους ή κλίμακας γειτονιάς-ΟΤ, έκτασης έως
2.000 τετραγωνικών μέτρων
2. Χώροι πρασίνου μεσαίου μεγέθους ή κλίμακας συνοικίας, έκτασης έως 15.000 τετραγωνικά
μέτρα
Ο/Η κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να υποβάλει πρόταση για μία ή και για τις δύο κατηγορίες
χώρων.
Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν είτε υφιστάμενους είτε προτεινόμενους νέους χώρους.
Στην περίπτωση πρότασης ανάπλασης ενός υφιστάμενου χώρου πρασίνου, θα υποδεικνύεται ο
χώρος, θα παρατίθεται η υφιστάμενη και η προτεινόμενη διαμόρφωση, και το σκεπτικό της
ανάπλασης.
Στην περίπτωση πρότασης δημιουργίας νέου χώρου πρασίνου σε έναν ελεύθερο αδόμητο χώρο
εντός αστικού ιστού, θα υποδεικνύεται ο χώρος, θα παρατίθεται η υφιστάμενη κατάσταση και η
προτεινόμενη διαμόρφωση, και το σκεπτικό της κατασκευής του χώρου.
2. Κανονιστικές οδηγίες
2.1. Κριτήρια αξιολόγησης
Για την ανάδειξη των καλύτερων συμμετοχών, η Κριτική Επιτροπή θα συνεκτιμήσει τα ακόλουθα
κριτήρια:
1. Η ανάδειξη του πράσινου στοιχείου
2. Ο δημόσιος χαρακτήρας
3. Οι δυνατότητες φιλοξενίας υπαίθριων ήπιων δραστηριοτήτων
4. Η ανάδειξη ως πόλος έλξης τοπικού χαρακτήρα
5. Η ενσωμάτωση στον αστικό ιστό και τα υπόλοιπα συστατικά του
6. Η δημιουργία ισχυρής ταυτότητας
7. Η ευκολία αναπαραγωγής του προτύπου
8. Το κόστος κατασκευής
9. Το κόστος συντήρησης
2.2. Στοιχεία προς υποβολή
Κάθε πρόταση προς υποβολή θα περιλαμβάνει:
α) Δύο (2) πινακίδες Α0 κατακόρυφου προσανατολισμού (αποκλειστικά σε format portrait), όπου
μεταξύ άλλων θα απεικονίζεται ο γεωγραφικός εντοπισμός του χώρου, ο περιβάλλων χώρος της
πόλης σε χάρτες ή σχέδια ή σκίτσα και τα σκίτσα της πρότασης. Οι πινακίδες αυτές θα
παραδοθούν σε ψηφιακή μορφή ενιαίου αρχείου PDF με 300 dpi resolution. Οι πινακίδες θα
πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά στο άνω δεξιό άκρο της πινακίδας τον 6-ψηφιο κωδικό της
πρότασης. Το αρχείο PDF θα πρέπει να έχει την ονομασία (ΧΧΧΧΧΧΑ0.pdf, όπου ΧΧΧΧΧΧ ο 6ψηφιος κωδικός της πρότασης).
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β) Τεύχος Α4, κατακόρυφου προσανατολισμού (αποκλειστικά σε format portrait), με το σκεπτικό
της πρότασης, την αιτιολόγηση της παρέμβασης, και κοστολόγηση της πρότασης για κατασκευή
ή ανάπλαση του χώρου πρασίνου και την ετήσια συντήρηση. Το τεύχος θα παραδοθεί σε
ψηφιακή μορφή ενιαίου αρχείου PDF με 300 dpi resolution. Το τεύχος αυτό θα πρέπει να
αναφέρει υποχρεωτικά στην άνω δεξιά γωνία της πρώτης σελίδας τον κωδικό (6-ψηφιος κωδικός
μελέτης). Το αρχείο PDF θα πρέπει να έχει την ονομασία (ΧΧΧΧΧΧΤΕΥΧΟΣ.pdf, όπου ΧΧΧΧΧΧ
ο 6-ψηφιος κωδικός της πρότασης).
2.3. Δικαίωμα συμμετοχής
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές/ριες, από τρίτο έτος και πάνω, των επτά
Αρχιτεκτονικών Σχολών και Τμημάτων της χώρας (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Βόλου,
Ξάνθης, Χανίων, Ιωαννίνων). Κάθε φοιτητής/ρια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή είτε μόνος/η
του/ης είτε ως μέρος ομάδας φοιτητών/ριών.
Για κάθε συμμετοχή, θα υπάρχει καθηγητής/ρια (μέλος ΔΕΠ ή εντεταλμένος/η διδασκαλίας ΠΔ
407 όλων των βαθμίδων) Αρχιτεκτονικής Σχολής ή Τμήματος της χώρας, που θα την επιβλέπει
και συμβουλεύει. Η δήλωση ονόματος συμβούλου καθηγητή/ριας είναι υποχρεωτική για την
εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της πρότασης.
Ενθαρρύνεται η διατμηματική συνεργασία, με συμμετοχή στις ομάδες φοιτητών/ριών από σχολές
ή τμήματα Γεωγραφίας, Πολεοδομίας-Χωροταξίας, Οικονομικών επιστημών, Γεωπονικής,
Περιβάλλοντος και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τοπογραφίας. Στην περίπτωση διατμηματικής
συνεργασίας, ο/η υπεύθυνος/η (εκπρόσωπος) της ομάδας θα είναι φοιτητής/ρια Αρχιτεκτονικής
Σχολής ή Τμήματος.
Κάθε συμμετοχή μπορεί να υποβάλει μία πρόταση ανά κατηγορία μεγέθους χώρου πρασίνου.
2.4. Βραβεία
Θα βραβευτούν συνολικά 10 συμμετοχές, ως εξής:
Ένας μεγάλος νικητής (1η θέση), που θα λάβει συμβολικό χρηματικό έπαθλο 1.500€
Δυο νικητές (θέσεις 2 και 3), που θα λάβουν συμβολικό χρηματικό έπαθλο 500€ έκαστος
Επτά διακριθέντες (θέσεις 4 έως 10), που θα λάβουν έπαινο για τη συμμετοχή τους
Οι προτάσεις που θα βραβευθούν θα είναι δημόσια διαθέσιμες. Θα αποτελέσουν τον «οδηγό
καλών πρακτικών» που θα αποσταλεί στις περιφερειακές και δημοτικές αρχές προκειμένου να
αποτελέσουν άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την βελτίωση των αστικών χώρων πρασίνου στις
ελληνικές πόλεις.
Ακόμη, επιδιώκεται η οργάνωση έκθεσης με τις βραβευμένες προτάσεις.
2.5. Κριτική επιτροπή
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ειδικούς στα θέματα αστικού πρασίνου και θα
ανακοινωθεί πριν τη λήξη του διαγωνισμού.
2.6. Χρονοδιάγραμμα
17 Οκτωβρίου 2016
Έναρξη
διαγωνισμού.
Δημοσίευση
www.greenspaces.gr/prasinesoaseis.

στον

επίσημο

ιστότοπο

του

διαγωνισμού,
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Έναρξη εγγραφών στον επίσημο ιστότοπο του διαγωνισμού.
Οι ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν συμμετοχή,
συμπληρώνοντας την online αίτηση εγγραφής που έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του
διαγωνισμού. Η συμπλήρωση της αίτησης είναι απαραίτητη για την τελική υποβολή πρότασης. Η
τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 20/01/2017.
Έναρξη υποβολής ερωτήσεων από τους υποψηφίους μέσω του email: prasinesoaseis@wwf.gr
11 Νοεμβρίου 2016
Λήξη υποβολής ερωτήσεων από τους υποψηφίους μέσω του email: prasinesoaseis@wwf.gr
18 Νοεμβρίου 2016
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και τα ονόματα της κριτικής επιτροπής θα δημοσιευτούν στον
επίσημο ιστότοπο του διαγωνισμού, www.greenspaces.gr/prasinesoaseis.
20 Ιανουαρίου 2017
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων
25 Ιανουαρίου 2017
Έναρξη αξιολόγησης των προτάσεων από την κριτική επιτροπή
20 Φεβρουαρίου 2017
Ανακοίνωση
των
αποτελεσμάτων
www.greenspaces.gr/prasinesoaseis.

στον

επίσημο

ιστότοπο

του

διαγωνισμού,

2.7. Διαδικασία εγγραφής
Οι ομάδες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό είναι υποχρεωτικό να δηλώσουν
συμμετοχή συμπληρώνοντας την online αίτηση εγγραφής που έχει αναρτηθεί στον επίσημο
τελική υποβολή πρότασης. Η τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι
20/01/2017.
2.8. Κωδικός αναφοράς (6-ψηφιος κωδικός)- Ανωνυμία προτάσεων
Οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, κατά την παράδοση των προτάσεων τους θα
πρέπει να χρησιμοποιήσουν αντί των ονομάτων τους ένα 6-ψήφιο κωδικό αριθμό αναφοράς. Ο
κωδικός αυτός τοποθετείται στην άνω δεξιά γωνία των πινακίδων χρησιμοποιείται για σκοπούς
εμπιστευτικότητας, και θα είναι o χαρακτηριστικός αριθμός σήμανσης για την κάθε μελέτη. Αυτός
ο 6-ψήφιος κωδικός θα καθοριστεί από την κάθε ομάδα ξεχωριστά και μπορεί να περιέχει
οποιουσδήποτε αριθμούς. Ο 6-ψήφιος κωδικός θα πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα και
τις πινακίδες που θα υποβληθούν από τις ομάδες.
Στα έγραφα που θα παραδώσουν οι συμμετέχοντες απαγορεύεται κάθε διακριτικό σημάδι, πέραν
του «6-ψήφιου κωδικού συμμετοχής» το οποίο θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητά τους.
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2.9. Τρόπος υποβολής των προτάσεων - Καταλυτική ημερομηνία υποβολής των
προτάσεων
Οι προτάσεις των διαγωνιζομένων θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2016, ώρα 15:00. Καμία υποβολή συμμετοχής δεν θα γίνεται δεκτή
μετά την προθεσμία αυτή.
Η υποβολή θα γίνει ηλεκτρονικά, από τον/ην συντονιστή/ρια στον ειδικό σύνδεσμο «υποβολή
προτάσεων - upload area» του διαγωνισμού.
Μέσω του συνδέσμου αυτού, οι ομάδες υποβάλουν τα 3 απαραίτητα αρχεία που χρειάζονται για
την ολοκληρωμένη κατάθεση της πρότασης τους .
Διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής:
Σύνδεσμος αποστολής: www.greenspaces.gr/prasinesoaseis (υποβολή προτάσεων - upload
area)
Για την αποστολή των αρχείων, ο/η συντονιστής/ρια θα επιφορτώσει («ανεβάσει») και τα τρία
αρχεία στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας υποβολής προτάσεων, σε μορφή pdf (maximum upload
file size: 10 mb).
Τα 3 αρχεία αυτά που θα υποβάλουν πρέπει να έχουν την ίδια ονομασία με βάση τον 6-ψηφιο
κωδικό που έχει καθορίσει η κάθε ομάδα (τον χαρακτηριστικό αριθμό σήμανσης της μελέτης).
Τα 3 αρχεία που πρέπει να υποβάλουν είναι:
1. Σε ψηφιακή μορφή το ενιαίο αρχείο όλων των πινακίδων παρουσίασης της πρότασης (Α0) σε
μορφή αρχείου PDF με 300 dpi resolution. Το αρχειο PDF θα πρέπει να έχει την ονομασία
(ΧΧΧΧΧΧΑ0.pdf), όπου ΧΧΧΧΧΧ ο 6-ψηφιος κωδικός της πρότασης.
2. Σε ψηφιακή μορφή το τεύχος περιγραφής της πρότασης σε μορφή αρχείου PDF με 300 dpi
resolution. Το αρχείο PDF θα πρέπει να έχει την ονομασία (ΧΧΧΧΧΧΤΕΥΧΟΣ.pdf), όπου
ΧΧΧΧΧΧ ο 6-ψηφιος κωδικός της πρότασης.
3. καθώς, επίσης, σε ψηφιακή μορφή συμπληρωμένη τη Φόρμα κατάθεσης προσωπικών
στοιχείων όλης της ομάδας, τη δήλωση ορισμού του/ης συντονιστή/ριας της ομάδας, του
επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/ριας και αποδοχής των όρων του διαγωνισμού, σε μορφή αρχείου
PDF. Το αρχείο PDF θα πρέπει να έχει την ονομασία (ΧΧΧΧΧΧΣΤΟΙΧΕΙΑ.pdf), όπου ΧΧΧΧΧΧ ο
6-ψηφιος κωδικός της πρότασης.
2.10. Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή - Δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και
απαντήσεις σε αυτά
Υποβολή ερωτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με το διαγωνισμό μπορούν
να υποβληθούν με e-mail στην παρακάτω διεύθυνση, prasinesoaseis@wwf.gr έως και την
111/11/2016.
Τα ερωτήματα που θα υποβληθούν και οι απαντήσεις που θα δοθούν σε αυτά θα δημοσιευτούν
στον επίσημο ιστότοπο του διαγωνισμού στις 18/11/2016.
2.11. Στοιχεία εγγράφων του διαγωνισμού
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού και συνοδευτικά αρχεία και στοιχεία δίνονται σε ψηφιακή μορφή
και
θα
είναι
αναρτημένα
στον
επίσημο
ιστότοπο
του
διαγωνισμού,
www.greenspaces.gr/prasinesoaseis.
1. Σύντομη πρόσκληση του διαγωνισμού
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2. Αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισμού
3. Έκθεση αξιολόγησης χώρων πρασίνου μέσω της εφαρμογής WWFGreenSpaces
4. Φόρμα κατάθεσης προσωπικών στοιχείων όλης της ομάδας, δήλωση ορισμού του/ης
συντονιστή/ριας της ομάδας, του/ης επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/ριας και αποδοχής των όρων
του διαγωνισμού, σε μορφή .doc (θα αποσταλεί με τη παράδοση των προτάσεων σε μορφή pdf).
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