«Δημιουργώντας πράσινες οάσεις στις πόλεις»
Φοιτητικός διαγωνισμός ιδεών για βιώσιμους χώρους πρασίνου
Είσαι φοιτητής/ρια αρχιτεκτονικής και ονειρεύεσαι περισσότερους πράσινους χώρους στην
πόλη; Είσαι έτοιμος/η να πάρεις το πράσινο στα χέρια σου για να εμπνεύσεις τους γύρω σου
με πρωτότυπες ιδέες για πράσινες οάσεις; Πιστεύεις κι εσύ ότι δικαιούμαστε μία καλύτερη
ποιότητα ζωής στην πόλη;
Έναν πρωτότυπο διαγωνισμό για φοιτητές/ριες αρχιτεκτονικής που θέλουν να εμπνευστούν
βιώσιμους πράσινους χώρους στις πόλεις, διοργανώνει το WWF Ελλάς με τη συνεργασία και
την επιστημονική στήριξη του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος της Σχολής Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών ΕΜΠ. Πυρήνα του διαγωνισμού αποτελεί ο σχεδιασμός «πράσινων οάσεων» στις
ελληνικές πόλεις, ώστε να αναδειχθούν προτάσεις για δημιουργία ή ανάπλαση πράσινων
χώρων, δημόσιων και ανοιχτών στη γειτονιά, με χαμηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης.
Αναζητούνται προτάσεις για τη δημιουργία χώρων 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.
Από τα πάρκα της γειτονιάς, τις πλατείες και τους ανοιχτούς χώρους με δέντρα, μέχρι τα άλση
και τα μητροπολιτικά πάρκα, κάθε πράσινος πυλώνας αποτελεί μία ουσιαστική παράμετρο
βελτίωσης της ποιότητας ζωής σε κάθε πόλη: συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητα του
αέρα, στη μείωση της θερμοκρασίας και τη βελτίωση του μικροκλίματος καθώς και στην
απορρόφηση θορύβων. Καταφύγια για τη βιοποικιλότητα αλλά και χώροι συνάθροισης,
χαλάρωσης και αναψυχής για τους κατοίκους ή τους επισκέπτες μίας πόλης, οι χώροι
πρασίνου επιδρούν θετικά στη σωματική και κυρίως την ψυχική υγεία παιδιών και ενηλίκων.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι πόλεις της
Ελλάδας εμφανίζουν από τα χαμηλότερα ποσοστά χώρων πρασίνου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πολλοί από τους υπάρχοντες χώρους είναι υποβαθμισμένοι, πλημμελώς σχεδιασμένοι ή
φέρουν δείγματα εγκατάλειψης και βανδαλισμού. Κι όμως, μεταξύ των υφιστάμενων χώρων,
υπάρχουν χώροι-«διαμάντια» που ανταποκρίνονται σε υψηλά περιβαλλοντικά και ποιοτικά
κριτήρια, και λειτουργούν ως πόλος έλξης για άτομα κάθε ηλικίας.
Με αφετηρία τα ευρήματα της χρήσης της εφαρμογής για κινητά WWF GreenSpaces, μέσα
από την οποία έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 930 χώροι πρασίνου σε 98 δήμους
της χώρας και τις ιδέες τους, 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
Δήλωσε συμμετοχή σήμερα κιόλας και δημιούργησε τη δική σου «πράσινη όαση»
στην πόλη!
www.greenspaces.gr/prasinesoaseis

1

Όροι 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.
- Ενθαρρύνεται η διατμηματική συνεργασία, με συμμετοχή στις ομάδες φοιτητών/ριών από
σχολές 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.
-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, υποχρεωτικά από την ίδια Σχολή ή Τμήμα με τον/ην
συντονιστή/ρια φοιτητή/ρια. Η δήλωση ονόματος συμβούλου καθηγητή/ριας είναι υποχρεωτική
για την εγγραφή στο σύστημα και την υποβολή της πρότασης.
-Κάθε συμμετοχή μπορεί να συμμετέχει με μία πρόταση ανά κατηγορία μεγέθους χώρου
πρασίνου.
-Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί στις 20 Ιανουαρίου 2017 και ακολούθως ειδική επιτροπή
θα αξιολογήσει τις προτάσεις.
-Θα βραβευτούν συνολικά 10 συμμετοχές. Ένας μεγάλος νικητής θα λάβει συμβολικό
χρηματικό έπαθλο 1.500€. Δυο νικητές θα λάβουν συμβολικό χρηματικό έπαθλο 500€
έκαστος και επτά διακριθέντες συμμετέχοντες που θα λάβουν έπαινο για την ιδέα τους.
-Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά, από τον/ην συντονιστή/ρια κάθε ομάδας, σε
ειδική πλατφόρμα στη σελίδα του διαγωνισμού (υποβολή προτάσεων - upload area), σε
αρχεία μορφής pdf.
-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.
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.
- Οι προτάσεις που θα αναδειχθούν 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.
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