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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Η βιωσιµότητα στις µέρες µας , είναι το πλέον επίκαιρο θέµα συζήτησης. 
Ο τρόπος µε τον οποίο η κοινωνία θα αναπτυχθεί και θα αναπτύσσεται, χωρίς 
να επιβαρύνει το περιβάλλον στο οποίο ζούµε,  είναι βασικό πρόβληµα προς 
λύση. 
 

Τα βασικά εργαλεία µας σε αυτή τη λύση, είναι η κυκλική οικονοµία και οι 
στόχοι βιωσιµότητας. Για να φτάσουµε , όµως, στο επιθυµητό αποτέλεσµα, θα 
πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε την σηµαντικότητα της βιώσιµης 
ανάπτυξης. 
 

Έτσι, ο πρωταρχικός στόχος είναι η εκπαίδευση των πολιτών. Στην 
συγκεκριµένη διπλωµατική εργασία, θα ερευνηθεί η δηµιουργία ενός ενεργειακά 
αυτόνοµου πάρκου, µε απώτερο στόχο την εκπαίδευση ως προς τη 
βιωσιµότητα, την ανακύκλωση, τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας αλλά και την 
περιβαλλοντική συνείδηση. 
 

Αρχικά, θα εξεταστεί θεωρητικά η δηµιουργία ενός τέτοιου πάρκου, αφού 
γίνεται λεπτοµερής αναφορά στη σηµαντικότητα του εγχειρήµατος για την 
κοινωνία και την βιωσιµότητα. Στο θεωρητικό κοµµάτι παρατίθενται βασικές 
έννοιες, όπως βιωσιµότητα και κυκλική οικονοµία, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται ο 
υπόλοιπος κόσµος ως προς αυτές τις έννοιες αλλά και που βρίσκεται η χώρα 
µας αυτή τη στιγµή. 
 
          Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί πρακτικά το όλο εγχείρηµα, αφού 
περιγράφονται αναλυτικά τα συστατικά στοιχεία του πάρκου, ο ρόλος τους, τα 
οικονοµικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία όπως η τοποθεσία και η έκτασή του. 

 
Το δεύτερο µέρος της εργασίας, εµπεριέχει το ερωτηµατολόγιο πάνω στο 

οποίο πραγµατοποιείται οικονοµετρική ανάλυση, σχετικά µε την κατανόηση του 
όρου βιωσιµότητα από τους πολίτες, την αποδοχή ενός τέτοιου πάρκου αλλά 
και την διάθεση των πολιτών να στηρίξουν τον σκοπό της δηµιουργίας του. Τα 
δεδοµένα αυτά ερευνώνται µέσω οικονοµετρικού µοντέλου(STATA) και στη 
συνέχεια αποτυπώνονται τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης.  
 
Λέξεις κλειδιά: Βιωσιµότητα, κυκλική οικονοµία, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
ενεργειακό πάρκο, πάρκο, στόχοι βιώσιµης ανάπτυξης. 
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ABSTRACT 
 

Sustainability nowadays is the most topical issue. The way in which 
society will grow and develop, without burdening the environment in which we 
live, is a key problem to be solved. 
 

Our key tools in this solution are the circular economy and sustainability 
goals. But to achieve the desired result, we must all realize the importance of 
sustainable development. 
 

Thus, the primary goal is the education of citizens. In this dissertation, the 
creation of an energy autonomous park will be researched, with the ultimate 
goal of education in terms of sustainability, recycling, alternative energy 
sources and environmental awareness. 
 

Initially, the creation of such a park will be theoretically examined, after 
a detailed reference is made to the importance of the project for society and 
sustainability. The theoretical part lists basic concepts, such as sustainability 
and circular economy, at what level is the rest of the world in terms of these 
concepts and where our country is at the moment. 
 

Then, the whole project will be presented practically, since the 
components of the park, their role, the financial data, as well as data such as 
its location and area are described in detail. 
 

The second part of the work contains the questionnaire on which an 
econometric analysis is performed, regarding the understanding of the term 
sustainability by the citizens, the acceptance of such a park but also the 
willingness of the citizens to support the purpose of its creation. These data are 
investigated using an econometric model (STATA) and then the results of the 
regression are recorded. 
 
 
 
Keywords: Sustainability, circular economy, renewable energy sources, 
energy park, park, sustainable development goals, questionnaire. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η βιωσιµότητα στις µέρες µας, είναι το κεντρικό θέµα συζήτησης 
παγκοσµίως, για σπουδαίας σηµασίας φορείς, όπως, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
βιωσιµότητα δεν αφορά µόνο την οικονοµική ανάπτυξη , αλλά µακροχρόνια, 
καλύπτει και το θέµα της επιβίωσης στον πλανήτη µας. Το βασικότερο εργαλείο 
για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, είναι η κυκλική οικονοµία. Απώτερος 
σκοπός είναι η βιώσιµη ανάπτυξη, χωρίς να καταστρέφονται αλόγιστα 
περιβαλλοντικοί πόροι, η επανάχρηση αλλά και η ανακύκλωση. 
 

Για να γίνουν όλα αυτά, είναι απαραίτητη η περιβαλλοντική συνείδηση, 
αλλά και η µύηση των πολιτών σε έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. 
Βασικός παράγων για τη µύηση αυτή είναι η εκπαίδευση. Εκπαιδεύοντας τους 
πολίτες κάθε πόλης, θα είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί τελικά ο βιώσιµος 
τρόπος ζωής ,χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του πλανήτη µας. 
 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, ερευνάται σχολαστικά η δηµιουργία 
ενός ενεργειακά αυτοσυντηρούµενου πάρκου αναψυχής, που θα έχει ως στόχο 
την εκπαίδευση των επισκεπτών του ως προς την βιωσιµότητα, µέσω της 
ψυχαγωγίας. 
 
            Στο πρώτο µέρος,  αναλύονται σε βάθος βασικές έννοιες, όπως η 
κυκλική οικονοµία και η βιώσιµη ανάπτυξη. Στη συνέχεια, θα παρατεθεί η γενική 
εικόνα στον παγκόσµιο χάρτη ως προς αυτές τις έννοιες, αλλά και το επίπεδο 
στο οποίο έχουµε αφουγκραστεί αυτές τις έννοιες στην Ελλάδα. 
Χρησιµοποιώντας στοιχεία που έχουν δηµοσιοποιηθεί από επίσηµους 
αρµόδιους φορείς, διαµορφώνεται µια καθαρή εικόνα αναφορικά µε το που 
βαδίζουµε σε παγκόσµιο επίπεδο σχετικά µε τους στόχους της βιώσιµης 
ανάπτυξης. 
 

Ακόµη, παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής του ενεργειακού-
αυτοσυντηρούµενου πάρκου. Πρώτα θα περιγραφεί τι είναι αυτό το πάρκο και 
ο σκοπός δηµιουργίας του. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στην έκτασή του, σε 
όλα τα µέρη από τα οποία απαρτίζεται το πάρκο, στη περιγραφή τους αλλά και 
στο σκοπό ύπαρξής τους. Συµπληρωµατικά, παρουσιάζεται και η ρυµοτοµία 
του πάρκου, πώς είναι ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασµός, πως είναι χωρισµένος 
θεµατικά, ποιά είναι η περιοχή στην οποία εδρεύει αλλά και η έκτασή του. 
 

Τέλος, αναπτύσσονται οι δαπάνες κατασκευής του, ώστε να 
παρουσιαστεί µια ενδεικτική εικόνα του µεγέθους την επένδυσης. Σε αυτές τις 
δαπάνες, περιέχονται δαπάνες όπως αυτές του εξοπλισµού και της 
εγκατάστασης. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο, το οποίο έχει 

διανεµηθεί σε πολίτες. Το ερωτηµατολόγιο περιέχει ερωτήσεις που αφορούν 
κάποια στοιχεία του εκάστοτε πολίτη, σχετικά µε το φύλο, την ηλικία, την 
οικογενειακή κατάσταση αλλά και τη βαθµίδα εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, 
υπάρχουν ερωτήσεις που αφορούν τη σχέση του πολίτη µε τα πάρκα, τον 
βαθµό γνώσης του σχετικά µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αλλά και την 
αειφόρο ανάπτυξη. Ακόµη, απαντάται και η ερώτηση που αφορά τον βαθµό 
αποδοχής του πάρκου από τους πολίτες. 

 
Από τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν από τις απαντήσεις, γίνεται 

οµαδοποίηση τους και στη συνέχεια οικονοµετρική µελέτη, ώστε να 
αποτυπωθούν τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης. Τελικά, γίνεται συζήτηση 
ως προς τα αποτελέσµατα της παλινδρόµησης, καθώς επίσης, παρατίθενται 
σκέψεις βασιζόµενες σε αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Α.ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Βιώσιµη ανάπτυξη 
 

Η βιώσιµη ανάπτυξη έχει ως απώτερο σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
των σηµερινών γενεών, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η κάλυψη των αναγκών των 
µελλοντικών γενεών. Είναι µία πλήρης προσέγγιση που καλύπτει 3 βασικούς 
πυλώνες: τον οικονοµικό, τον περιβαλλοντικό αλλά και τον κοινωνικό 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020). 
 

Πρόσφατες επίσηµες πηγές, αναφέρουν ότι η βιωσιµότητα είναι ένα από 
τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα δηµόσια πάρκα. Πιο 
συγκεκριµένα, στη Βαρκελώνη επιτεύχθηκε σε µεγάλο βαθµό η ενσωµάτωση 
των κοινωνικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της αειφορίας, 
λόγω της ύπαρξης των πάρκων στη πόλη (Saurí, Parés and Domene, 2009). 
 

 
 

∆ιάγραµµα 1. Βιώσιµη Ανάπτυξη 
 

 
Πηγή: (Κίνημα Αλλαγής, 2018) 

 
 

Οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες, είναι 
αλληλένδετες και γι’ αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη η αλληλεπίδραση. 
Επίσης, η βιώσιµη ανάπτυξη δεν αναφέρεται µόνο στη προστασία και τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος, αφού η ικανοποίηση των αναγκών προϋποθέτει 
και οικονοµική ανάπτυξη.  
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            Επιπροσθέτως, η βιώσιµη ανάπτυξη προβλέπει αλλαγές των 
οικονοµικών και κοινωνικών συστηµάτων , έχοντας ως στόχο την µείωση της 
χρήσης των πόρων ως ένα επίπεδο, κρατώντας το επίπεδο της οικονοµικής 
παραγωγής σταθερό. 
 

Τέλος, η βιωσιµότητα αποσκοπεί στο να επιτευχθεί µακροπρόθεσµη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζούν κάτω από το επίπεδο 
της φτώχειας (Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχοµένου, 2019). 

 
 

Τον Σεπτέµβριο του 2015, υπεγράφη η ατζέντα του 2030 από 28 χώρες. 
Αυτή η ατζέντα θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ και αναφέρεται σε µια σειρά στόχων 
βιώσιµης ανάπτυξης για την καταπολέµηση της φτώχειας, την προάσπιση του 
πλανήτη και την εξασφάλιση της ευηµερίας για όλους. Ο γενικός γραµµατέας 
του ΟΗΕ, τονίζει ότι ‘Οι στόχοι για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι το µονοπάτι που 
µας οδηγεί σε ένα κόσµο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευηµερούντα, και σε έναν 
υγιή πλανήτη. Είναι επίσης µια πρόσκληση για αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών.’ 
Επίσης, αναφέρει, ‘Είµαι αποφασισµένος να διασφαλίσω πως ένας 
αποτελεσµατικός και µεταρρυθµισµένος ΟΗΕ θα καταφέρει να επιτρέψει στους 
ανθρώπους παντού, του σήµερα και του αύριο, να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες τους και να υλοποιήσουν τις προσδοκίες τους.’ (Αντόνιο Γκουτέρεζ, 
2016) 
 

Το αρµόδιο όργανο για τη συµµόρφωση και εφαρµογή της 
προαναφερθείσας ατζέντας, είναι το Παρατηρητήριο Βιώσιµης 
Ανάπτυξης(ΠΒΑ). Έτσι, µέσω του ΠΒΑ έχουν οριστεί πολιτικές για την 
µεταστροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη. 
 
Αυτές οι πολιτικές είναι οι εξής: 
 

� Μετάβαση σε µία οικονοµία µε χαµηλούς ρύπους άνθρακα, κυκλική και 
αποδοτική σε ότι αφορά τους πόρους 

 
�  µη ύπαρξη κοινωνικών αποκλεισµών και κατοχυρωµένα ανθρώπινα 

δικαιώµατα 
 

� βιώσιµη παραγωγή και κατανάλωση  
 

� καινοτοµία, αναβάθµιση υποδοµών  
 

� λειτουργία εµπορίου προς όφελος της παγκόσµιας αειφόρου 
ανάπτυξης. 
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(Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, 2020) 
 

17 ΣΤΟΧΟΙ ΑΤΖΕΝΤΑΣ 2030  
 
Οι στόχοι από τους οποίους αποτελείται η ατζέντα είναι οι εξής: 
 
Στόχος 1 
Μηδενική φτώχεια 
 
Στόχος 2 
Μηδενική πείνα 
 
Στόχος 3 
Καλή υγεία και ευηµερία 
 
Στόχος 4 
Ποιοτική εκπαίδευση 
 
Στόχος 5 
Ισότητα φίλων 
 
Στόχος 6 
Καθαρό νερό και αποχέτευση 
 
 
Στόχος 7 
Φθηνή και καθαρή ενέργεια 
 
 
Στόχος 8 
Αξιοπρεπής εργασία και οικονοµική ανάπτυξη 
 
Στόχος 9 
Βιοµηχανία, καινοτοµία και υποδοµές 
 
Στόχος 10 
Λιγότερες ανισότητες 
 
Στόχος 11 
Βιώσιµες πόλεις και κοινότητες 
 
Στόχος 12 
Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 
 
Στόχος 13 
∆ράση για το κλίµα 
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Στόχος 14 
Ζωή στο νερό 
 
Στόχος 15 
Ζωή στη στεριά 
 
Στόχος 16 
Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσµοί 
 
Στόχος 17 
Συνεργασία των παραπάνω στόχων 
 
 
 
 

Εικόνα 1. Sustainable Development Goals 

 
Πηγή: (SDG Tracker, 2020) 

 
Οι στόχοι , λοιπόν, αυτοί, συνδέονται άµεσα µε τους τρείς πυλώνες της 

βιώσιµης ανάπτυξης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. (ΟΗΕ, 2015) 
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Εικόνα 2. Πυλώνας Βιώσιµης Ανάπτυξης 

 
Πηγή : (SDG Tracker, 2020) 

 

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
  

Η κυκλική οικονοµία είναι ένα µοντέλο που στοχεύει στη µείωση της της 
σπατάλης των πόρων, που βασίζεται στην αξιοποίηση των ανανεώσιµων 
πόρων και τη παραγωγή ενέργειας από απόβλητα. Επίσης, η επανάχρηση και 
η ανακύκλωση, είναι δυο έννοιες άρρηκτα συνδεδεµένες µε την κυκλική 
οικονοµία. 
 

Η κυκλική οικονοµία µπορεί να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας, 
την ορθολογική χρήση των πόρων, τη µείωση της ρύπανσης στην ατµόσφαιρα 
αλλά και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Φυσικά, εκτός από τα 
περιβαλλοντικά οφέλη, συµβάλλει στην οικονοµική αλλά και τη κοινωνική 
ευηµερία. Αυτό το επιτυγχάνει δηµιουργώντας θέσεις εργασίας, καθώς επίσης 
προωθεί την ανάπτυξη και την καινοτοµία (Kρεµλής, 2020). 
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ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
 

Για την επίτευξη της µετάβασης στην κυκλική οικονοµία και την εδραίωσή 
της, απαιτείται πολιτική υποστήριξη σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό αλλά 
και τοπικό επίπεδο. Η Ευρώπη έχει συµβάλλει στην προετοιµασία για τη 
µετάβαση αυτή, επιτυγχάνοντας έτσι σηµαντικά αποτελέσµατα, σύµφωνα µε 
την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης για την κυκλική οικονοµία, που δηµοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2019. 

Όπως αναφέρει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής επιτροπής, η κυκλική 
οικονοµία αποτελεί πλέον µια µη αναστρέψιµη µείζονα παγκόσµια τάση. Αν η 
ΕΕ επιθυµεί να διατηρήσει την ηγετική θέση της στον σχεδιασµό και την 
παραγωγή κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών και να ενισχύσει τον ρόλο των 
καταναλωτών στην υιοθέτηση πιο βιώσιµων τρόπων ζωής, θα χρειαστεί να 
αναληφθούν νέες δράσεις. 

Το 2016, οι τοµείς που αφορούν την κυκλική οικονοµία απασχολούσαν 
παραπάνω από 4.000.000 εργαζόµενους, αριθµός ο οποίος ήταν αυξηµένος 
κατά 6% σε σχέση µε το 2012. Η στροφή αυτή στη κυκλική οικονοµία, 
δηµιούργησε νέες αγορές, τόσο εντός όσο και εκτός Ε.Ε., όπως αναφέρει και η 
Ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινωνική επιτροπή. 

Στην Ευρώπη, η ανακύκλωση αποβλήτων από το 2008 έως το 2016 
αυξήθηκε, όµως υπάρχουν πολλά ακόµα περιθώρια βελτίωσης στον 
συγκεκριµένο τοµέα.  

 
Ως προς τις χώρες του ΟΟΣΑ, σε γενική εικόνα δεν είναι σε καλό δρόµο 

για την επίτευξη των 17 στόχων βιωσιµότητας. Συγκριτικά µε τον υπόλοιπο 
κόσµο, οι χώρες του ΟΟΣΑ αποδίδουν καλύτερα σε στόχου που αφορούν 
κοινωνικοοικονοµικούς τοµείς. Από το 2015, έχει παρατηρηθεί πρόοδος ως 
προς τους στόχους 1(εξάλειψη φτώχειας), τον στόχο 9(Καινοτοµία και 
υποδοµές) και τον στόχο 11(βιώσιµες πόλεις).  
 

Αναφορικά µε τις υποσαχάριες περιοχές, ο µέσος όρος των στόχων έχει 
βελτιωθεί σηµαντικά από το 2015. Λόγω της φτώχειας, οι επιδόσεις στον 
κοινονικοοικονοµικό τοµέα είναι πολύ πίσω σε σχέση µε άλλες περιοχές 
παγκοσµίως. 
 

Στις χώρες της ανατολικής και νότιας Ασίας, έχει σηµειωθεί η µεγαλύτερη 
πρόοδος στον δείκτη των στόχων βιωσιµότητας. Οι καλύτερες επιδόσεις 
συνολικά, επιτυγχάνονται στους στόχους 1,4 και 7. 
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Τέλος, στην Ωκεανία παρατηρείται έλλειψη δεδοµένων σε όλη τη περιοχή. 

Λόγω αυτού, δεν είναι δυνατό να γίνει σύγκριση ανάµεσα σε µικρά 
αναπτυσσόµενα κράτη-νησιά και τις υπόλοιπες χώρες. Με βάση ,όµως, τα 
δεδοµένα που υπάρχουν, οι µικρές νησιωτικές πολιτείες αποδίδουν στους 
στόχους 12 και 17. Αντιθέτως, οι στόχοι 3,6,7,9 έχουν ακόµα πολλά περιθώρια 
βελτίωση. (ΟΗΕ, 2020) 
         
 
 

Εικόνα 3. Βιώσιµη Ανάπτυξη Παγκοσµίως 

                    
 
   

 
Πηγή: (SDG Tracker, 2020) 
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ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 
 

Η κυκλική οικονοµία, µπορεί να αποτελέσει βασικός παράγοντας για την 
ανάκαµψη της Ελληνικής οικονοµίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δίνει την 
ευκαιρία δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας, τόνωση µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων αλλά και της κοινωνικής οικονοµίας, όπου στη χώρα µας 
βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο. 
 

Η χώρα µας βρίσκεται στις χαµηλές θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, 
σχετικά µε την προσαρµογή της στα µοντέλα της κυκλικής οικονοµίας αλλά και 
στην υιοθέτηση των στόχων βιωσιµότητας. Πιο συγκεκριµένα, ενώ οι χώρες του 
ΟΟΣΑ  πετυχαίνουν κατά µέσο όρο 58% τους 17 στόχους, η χώρα µας πετυχαίνει 
µόλις 49%, ποσοστό που την κατατάσσει στην 4η θέση από το τέλος. 
 

Αναλυτικότερα, οι χαµηλότερες επιδόσεις της χώρας µας παρατηρούνται 
στους στόχους 5 (ισότητα φύλων) και 4 (εκπαίδευση). Μεγάλη προσπάθεια 
απαιτείται και στους στόχους 13 (δράση για το κλίµα), 14 (ζωή στο νερό) και 15 
(ζωή στη στεριά). 
 

 
Αντιθέτως, σηµαντική προσπάθεια γίνεται στους στόχους 1 (µηδενική 

φτώχεια), 2 (µηδενική πείνα) και 3 (καλή υγεία και ευηµερία), όπου υπολείπεται 
ελαφρώς από τον µέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (Χρυσολωρά, 2019). 
 

Έτσι ,λοιπόν, οι ανάγκες που προκύπτουν ώστε η χώρα µας να βελτιωθεί 
ως προς τους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης αλλά και την κυκλική οικονοµία, 
αφορούν νοµοθετικές και κανονιστικές µεταρρυθµίσεις, βελτίωση της 
διαχείρισης των  αποβλήτων και των τροφικών απορριµµάτων και αύξηση 
διείσδυσης των δευτερογενών καυσίµων σε συγκεκριµένες βιοµηχανικές 
χρήσεις. 
 

Ο ρόλος των καταναλωτών και γενικά των πολιτών, στη προσπάθεια της 
µετάβασης στο κυκλικό µοντέλο, είναι καταλυτικός. Όσο πιο συνειδητοποιηµένοι 
και ευαισθητοιηµένοι είναι οι πολίτες µιας κοινωνίας, τόσο πιο εύκολο και το 
έργο των κυβερνητικών φορέων. Επειδή , όπως είδαµε και πιο πάνω, η χώρα 
µας βρίσκεται πίσω σε βασικούς στόχους που αφορούν κυρίως την 
εκπαίδευση, γίνεται πιο έντονη η ανάγκη της ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα αλλά και το 
µείζον θέµα της βιωσιµότητας. (ΟΗΕ, 2020) 
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ 
 

Οι δράσεις που µπορούν να λάβουν χώρα για την ενηµέρωση των 
πολιτών σε θέµατα βιωσιµότητας αλλά και βιώσιµου τρόπου ζωής , ποικίλουν 
ανάλογα το επίπεδο αλλά και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι πολίτες. Στη χώρα 
µας , δυστυχώς, η περιβαλλοντική συνείδηση είναι ακόµα σε πολύ πρώιµα 
στάδια. Ο ρόλος την κοινότητας και των κυβερνητικών φορέων στο κοµµάτι 
αυτό, είναι καταλυτικός και πρωτεύων. 
 

Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι οι δράσεις για την δηµιουργία µιας βιώσιµης 
κοινωνίας στη χώρα µας , θα πρέπει να στραφούν κυρίως στην εκπαίδευση των 
πολιτών. Αρχικά, η προσθήκη τέτοιων θεµάτων στα ενηµερωτικά δελτία 
ειδήσεων και η έκδοση ανακοινώσεων και συµβουλών , είναι κάποιες δράσεις 
που µπορούν να συνεισφέρουν στην ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση 
µεγάλου αριθµού πολιτών. 
 

Εκτός , όµως, από ανακοινώσεις και δελτία, η εκπαίδευση µέσω της 
ψυχαγωγίας είναι µια δράση ακόµα πιο ελπιδοφόρα. Πιο συγκεκριµένα, η 
δηµιουργία ενός πάρκου, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνοµο, µε τις µονάδες 
παραγωγής ενέργειας να είναι µέσα ψυχαγωγίας και ενηµέρωσης για τους 
επισκέπτες, θα µπορούσε να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Οι σηµαντικοί 
ρόλοι που διαδραµατίζουν οι χώροι πρασίνου είναι κοινωνικές, οικονοµικές, 
πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης. Οι αστικοί 
χώροι πρασίνου µπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωµένο εργαλείο για τη 
µακροπρόθεσµη προστασία της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας µέσω της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ποιότητας του αέρα αυξάνοντας την αξία 
της ιδιοκτησίας λόγω της ευκολίας και των αισθητικών χαρακτηριστικών.  

 
Οι αστικοί χώροι πρασίνου µπορούν επίσης να παρέχουν υπηρεσίες 

οικοσυστήµατος, στις οποίες οι εγκαταστάσεις αναψυχής και χαλάρωσης είναι  
διαθέσιµες και στους αστικούς κατοίκους και στους τουρίστες. Για να 
επιβεβαιωθούν οι πολλαπλοί ρόλοι που διαδραµατίζουν οι χώροι πρασίνου, 
πρέπει να εξεταστεί και να ενσωµατωθεί αποτελεσµατικά στην ατζέντα 
περιβαλλοντικής αειφορίας, ορισµένο επίπεδο ποιοτικών βελτιώσεων και 
κατανοµής των χώρων πρασίνου εντός της αστικής περιοχής. Για να γίνει αυτό, 
απαιτείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σχετικά µε το σχεδιασµό, την 
παρακολούθηση και τη συντήρηση των αστικών χώρων πρασίνου για τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας σε πόλεις σε διαφορετικές χώρες 
(Haq, 2011). 

 
Οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες πρέπει να εφαρµοστούν εκτενώς. Η 

οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να δώσει έµφαση στη δηµιουργικότητα και την 
καινοτοµία και να ενισχύσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
ανέσεις της πόλης (Kenworthy, 2006). Τέτοιου είδους καινοτοµία είναι και η ιδέα 
του βιώσιµου-αυτοσυντηρούµενου πάρκου αναψυχής. 
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Β. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 
 

   Γενικά, η προσοχή που δίνεται σε αυτού του είδους φύσης σε περιοχές 
όπου υπάρχει έντονη δραστηριότητα από τους ανθρώπους, είναι 
περιορισµένη. Σύµφωνα µε εµπειρικά στοιχεία, η παρουσία φυσικών τοπίων 
στην πόλη συµβάλλει στην ποιότητα ζωής µε πολλούς τρόπους. Εκτός από 
οικολογικές υπηρεσίες και αστική φύση, παρέχει ψυχολογικά οφέλη στους 
ανθρώπους, οι οποίες εµπλουτίζουν τη ποιότητα ζωής. Η εµπειρία της φύσης 
στο αστικό περιβάλλον, δηµιουργούν θετικά συναισθήµατα και υπηρεσίες, που 
ικανοποιούν ανθρώπινες και µη ανάγκες (Chiesura, 2004). Οι αστικοί 
περιβαλλοντικοί σχεδιαστές συνιστούν συχνά τα φυτά και τα δέντρα ως µια 
προσέγγιση για να γίνουν τα µέρη πιο πράσινα, πιο υγιή και πιο βιώσιµα 
(Lindsey, 2003). 

 
          Τα δηµόσια πάρκα, παρέχουν πλήθος από οφέλη στους κατοίκους 
των πόλεων. Έτσι, τα εκτεταµένα δίκτυα πάρκων συµβάλλουν στην υγεία, τη 
ψυχολογία και την ευεξία στις πόλεις. Τα άτοµα που ζούν σε πιο πράσινες 
αστικές περιοχές εµφανίζουν πιο θετικούς δείκτες ψυχικής υγείας από εκείνους 
που ζουν σε λιγότερο πράσινο περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει λιγότερα 
συµπτώµατα κατάθλιψης και άγχους. Οι περιοχές µε έντονο το στοιχείο της 
φύσης, συνδέονται µε τη γνωστική ανάπτυξη αλλά και τα µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Ακόµα, οι χώροι πρασίνου µπορούν να διευκολύνουν τις 
κοινωνικές συνδέσεις, την ικανοποίηση της γειτονιάς και την προσκόλληση της 
κοινότητας σε πολλά αστικά περιβάλλοντα. 

 

        Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι οι πόλεις µε έντονο το στοιχείο της 
φύσης µέσω των πάρκων, δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για ευεξία και 
ανάπτυξη, σε σύγκριση µε πόλεις που υστερούν σε πράσινες περιοχές (Larson, 
Jennings and Cloutier, 2016).  

 

         Η αστική ανάπτυξη δηµιουργεί προκλήσεις που αναγνωρίζονται από 
την παγκόσµια κοινότητα. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένα κοινώς αποδεκτό 
στρατηγικό πλαίσιο στον σχεδιασµό της πόλης. Έτσι, τα αστικά πάρκα 
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε αυτό. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι τα αστικά 
πάρκα και άλλοι χώροι µε πράσινο, είναι σηµαντικοί για την ποιότητα ζωής µιας 
ολοένα και πιο αστικοποιηµένης κοινωνίας. Μετά τη βιοµηχανική επανάσταση 
,µε τη µαζική αστικοποίησή της τον 19ο αιώνα και την εκρηκτική ανάπτυξη των 
αστικών περιοχών και την υποβάθµιση της φύσης κατά τη διάρκεια του 20ου 
αιώνα, η αποξένωση µεταξύ των ανθρώπων και της φύσης αυξήθηκε. Η 
αύξηση των αστικών πάρκων είχε ως στόχο την αύξηση της ποιότητας ζωής 
στη σύγχρονη πόλη. Οι στρατηγικές αειφορίας της πόλης, επικεντρώνονται 
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κυρίως σε τεχνητές κατασκευές στη πόλη, αν και τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται αυξανόµενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της φύσης στις πόλεις. 
 
       Τα αστικά πάρκα είναι ένα σηµαντικό µέρος του δικτύου αστικών 
οικοσυστηµάτων και παρέχει σηµαντικές υπηρεσίες οικοσυστήµατος. Τα οφέλη 
από την ύπαρξη αστικών πάρκων στις κοινότητες είναι περιβαλλοντικά, 
αισθητικά, ψυχαγωγικά, ψυχολογικά αλλά και οικονοµικά. 
 
 Τα αστικά πάρκα, ο ανοιχτός χώρος και άλλα σχετικά ζητήµατα 
ανθρώπινης υγείας είναι ένα κρίσιµο στοιχείο οποιουδήποτε πολιτειακού, 
περιφερειακού και τοπικού σχεδίου υποδοµής. Τα πάρκα προωθούν τις βασικές 
αξίες που διακυβεύονται στην δηµόσια υποδοµή, όπως παροχή στα παιδιά την 
εµπειρία του πάρκου, βελτίωση της αναψυχής µε σκοπό την υγεία, ίση 
πρόσβαση σε δηµόσιους πόρους, δηµοκρατική συµµετοχή στον καθορισµό 
του µέλλοντος της κοινωνίας µας, η οικονοµική βιωσιµότητα για όλους µε 
τοπικές θέσεις εργασίας, συµβάσεις µικρών επιχειρήσεων, προσιτή στέγαση, 
πνευµατικές αξίες στην προστασία του ανθρώπου και της γής, τα 
περιβαλλοντικά οφέλη του καθαρού αέρα, το νερό και το έδαφος αλλά και 
βιώσιµο περιφερειακό σχεδιασµό. Πάρκα και άλλοι ανοιχτοί χώροι δεν πρέπει να 
θεωρούνται πολυτέλεια στην πόλη. 
 
 
 
 
 
 Τα πάρκα είναι δηµοκρατικά και «κοινά», τα οποία φέρνουν 
διαφορετικούς ανθρώπους µαζί, δηµιουργώντας µια αίσθηση κοινότητας και 
κοινωνικής δικτύωσης που έχει χαθεί σταδιακά την τελευταία δεκαετία, 
προωθώντας την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και οικονοµική δύναµη. 
Η κοινωνική αξία αφορά τον τρόπο µε τον οποίο τοποθετείται και ενθαρρύνει 
τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν µε τρόπους που οδηγούν σε εµπιστοσύνη, 
αµοιβαία κατανόηση, κοινές αξίες και υποστηρικτική συµπεριφορά. Η κοινωνική 
αξία προκύπτει όταν οι άνθρωποι µπορούν να συνδεθούν µε άλλους µε κοινά 
ενδιαφέροντα. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πάρκα για αναψυχή και αίσθηση 
της φύσης. Ο πράσινος χώρος προσφέρει σηµαντικές οικοσυστηµικές 
υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται ως «τα οφέλη για τον άνθρωπο, αφού ο 
πληθυσµός προέρχεται, άµεσα ή έµµεσα, από λειτουργίες οικοσυστήµατος ». 
Το πράσινο στη πόλη µπορεί να δεσµεύσει άνθρακα, τις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα και να παράξει οξυγόνο. Έτσι, καθαρίζουν τον αέρα και το νερό, 
ρυθµίζουν το µικροκλίµα,  µειώνουν τον θόρυβο, προστατεύει το έδαφος και το 
νερό, βοηθά στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και έχει ψυχαγωγικά, 
πολιτιστικά και κοινωνικά οφέλει. Επιπλέον, τα δηµόσια πάρκα και οι χώροι 
πρασίνου έχουν στατιστικά σηµαντική επίδραση στην τιµή πώλησης κατοικιών 
κοντά σε αυτούς τους πόρους. Σύµφωνα µε τον Ganz και τον Boland, ο αστικός 
πράσινος χώρος συµβάλλει στην οικολογική βιωσιµότητα. Ένα λειτουργικό 
δίκτυο πρασίνου χώρου είναι σηµαντικό για τη διατήρηση της οικολογικής 
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πλευράς ενός βιώσιµου αστικού τοπίου (Loures, Santos And Panagopoulos, 
2007). 
 
 Η ευκαιρία των ανθρώπων να έχουν πρόσβαση σε ήσυχα, φυσικά µέρη 
στις αστικές περιοχές µπορούν να ενισχυθούν βελτιώνοντας την οικολογική 
ποιότητα των αστικών χώρων πρασίνου µέσω στοχευµένου 
σχεδιασµού(Katherine N. Irvine ,Patrick Devine-Wright,Sarah R. Payne,Richard 
A. Fuller,Birgit Painter &Kevin J. Gaston, 2009). 
 
 
              Η ιδέα δηµιουργίας αυτόνοµου ενεργειακά παρκού, αφορά τη 
δηµιουργία αστικού πάρκου, το οποίο είναι ενεργειακά αυτόνοµο, µε έντονο το 
στοιχείο της φύσης και της τεχνολογίας, µε απώτερο σκοπό την εκπαίδευση-
ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του ως προς το περιβάλλον, την αειφορία και 
την κυκλική οικονοµία,  µέσω της ψυχαγωγίας. 
 
          Για παράδειγµα, το Audubon Center στο Debs Park, είναι ένα αστικό 
κέντρο φύσης που βρίσκεται σε ένα πάρκο στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, 
παρέχει τα µέσα για µια εκδήλωση της αειφορίας  στον αστικό χώρο αναψυχής. 
Στην υποστήριξη τόσο της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας όσο και των 
περιβαλλοντικών στόχων, το κέντρο της πόλης φαίνεται να είναι 
αντιπροσωπευτικό ενός δίκαιου βιώσιµου έργου. Υπάρχουν πολλές λεωφόροι 
µέσω των οποίων τα πάρκα µπορούν να εµπλέκονται πιο δυνατά µε µόνο στόχο 
τη βιωσιµότητα. Η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για τα οικολογικά και 
κοινωνικά οφέλη των πάρκων για τη φύση και την κοινωνία υπογραµµίζει την 
αξία ενός θεµιτού προγράµµατος αειφορίας στην έρευνα και το σχεδιασµό 
πάρκων (Seymour, 2012). 
 
  

 
  
  Μέσω ανανεώσιµων πηγών ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά, µικρές 

ανεµογεννήτριες, έξυπνα παγκάκια και σταθερά ποδήλατα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας µε δυναµό, το εν λόγω πάρκο µπορεί να παράξει την 
απαιτούµενη ενέργεια ώστε να λειτουργήσει. Η ενέργεια αυτή, µετατρέπεται σε 
ηλεκτρική ενέργεια και παρέχεται στα εξαρτήµατα (λάµπες, οθόνες) µέσω 
µετατροπέων ενέργειας. Ακόµα, οι εγκατεστηµένες µπαταρίες, συσσωρεύουν 
την ενέργεια και την αποδεσµεύουν κατά τη διάρκεια της νύκτας. 
 
            Όσον αφορά την εκπαίδευση, ο χώρος του πάρκου  είναι χωρισµένος  
θεµατικά. Ο κάθε χώρος αφορά και διαφορετικό τρόπο παραγωγής ενέργειας, 
ενώ παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για το πώς παράγεται η 
ενέργεια και που µπορεί αυτό να φανεί χρήσιµο. Ακόµα, υπάρχει ειδικά 
διαµορφωµένος χώρος που σχετίζεται µε την ανακύκλωση, µε σκοπό την 
ενηµέρωση αλλά και την εκπαίδευση µικρότερων αλλά και µεγάλων ηλικιών, για 
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το πώς η ανακύκλωση θα γίνει τρόπος ζωής µας, καθώς και τη σηµαντικότητα 
της ανακύκλωσης για την βιωσιµότητα του πλανήτη και της κοινωνίας µας. 
 
           Σε γενικό πλαίσιο, δεν υπάρχουν έρευνες ή αναφορές σε πάρκα του ίδιου 
σκοπού. Ακαδηµαϊκές έρευνες για πάρκα µπορούν να βρεθούν, όµως δίνουν 
έµφαση στο πώς ένα απλό πάρκο µπορεί να επηρεάσει θετικά την κοινωνία 
αλλά και τη βιώσιµη ανάπτυξη.  Υπάρχουν αναφορές σε πάρκα ψυχαγωγίας ή 
πάρκα µε σκοπό την εκγύµναση των πολιτών. Βιώσιµα πάρκα υπάρχουν στο 
Καρπενήσι (Newton park) και στην Αλεξανδρούπολη. Το Newton park είναι 
ιδιωτικό πάρκο που ανήκει σε ξενοδοχειακή µονάδα και έχει σκοπό την 
εκπαίδευση στην επιστήµη της φυσικής. Από την άλλη πλευρά, το ανοικτό 
βιώσιµο πάρκο στην Αλεξανδρούπολη, έχει σκοπό τη δωρεάν τροφοδοσία 
σχολείων µε ηλεκτρική ενέργεια αλλά και την τόνωση του πράσινου τουρισµού. 
 

Τέλος, ο χώρος ενδείκνυται για εκπαιδευτικές εκδροµές σχολείων αλλά και 
επίσκεψη από πολίτες. 
 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 
 

Η τοποθεσία του πάρκου αφορά την Αργυρούπολη. Πιο συγκεκριµένα, 
το πάρκο θα κατασκευαστεί  στην οδό Ολυµπίας δίπλα στο Β΄∆ηµοτικό 
Γυµναστήριο Αργυρουπόλεως .Το εν λόγω πάρκο θα έχει έκταση 1 στρέµµα. 
 
Η τοποθεσία παρουσιάζεται και στην παρακάτω εικόνα. 
 

Εικόνα 4. Τοποθεσία Πάρκου 
                 

 
 

Πηγή: (Χάρτες Google, 2020) 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ 
 

      Το  βασικό στοιχείο του πάρκου, το οποίο θα το καθιστά ευχάριστο 
και αξιοθαύµαστο, θα είναι το στοιχείο της φυσικής οµορφιάς. ∆ιαφόρων ειδών 
φυτά και λουλούδια µπορούν να κοσµήσουν τον χώρο, ενώ θα υπάρχουν σε 
όλο τον χώρο του πάρκου παγκάκια και κιόσκι. 
 

     Ο σκοπός αυτών είναι η δηµιουργία µιας όµορφης και ευχάριστης 
εµπειρίας του επισκέπτη κατά την παραµονή του στο πάρκο, καθώς και η 
προώθηση της σηµαντικότητας της ύπαρξης του φυσικού στοιχείου στη ζωή 
µας.     
 
 
                     

Εικόνα 5. Το Πράσινο στο Πάρκο 
 

                  
Πηγή: (agropost.gr,2020) 
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Πηγή:(in2life.gr,2020) 
 
 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 
 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
 

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο πάρκο, µπορεί να γίνει µε πάνελ 
συσσώρευσης ηλιακής ακτινοβολίας, τα οποία θα τροφοδοτούν µε ηλεκτρισµό  
τις κολώνες φωτισµού του πάρκου. Τα πάνελ µπορούν να βρίσκονται σε 
ξεχωριστό χώρο από τις κολώνες φωτισµού ή και εγκατεστηµένα πάνω σε 
αυτές. 
 

Ο αριθµός των κολώνων φωτισµού κυµαίνεται στις 12-14, ώστε να 
υπάρχει επαρκής φωτισµός στο πάρκο. Οι λάµπες φωτισµού θα είναι της τάξης 
των 6 watt ως προς την κατανάλωση ενέργειας, ενώ ο ιστός για τον φωτισµό 
είναι µήκους 3,5 µέτρων. (Green System, 2020) 
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Εικόνα 6. Πήγες Ενέργειας 

 
 

 
Πηγή: (Green System, 2020) 

 

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
 

 
Οι ανεµογεννήτριες προς εγκατάσταση, είναι µικρής δυναµικότητας και 

όγκου. 
O λόγος ύπαρξής τους στο πάρκο, εκτός από την παραγωγή ενέργειας, 

θα είναι και εκπαιδευτικός, ώστε ο εκάστοτε επισκέπτης να έχει απτή απεικόνιση 
αλλά και λεπτοµερείς πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Οι µικρής κλίµακας ανεµογεννήτριες ξεκινούν από οικιακής 
εγκατάστασης ανεµογεννήτριες µε διάµετρο µικρότερη του ενός µέτρου και ισχύ 
µικρότερη του ενός kW, µέχρι ανεµογεννήτριες διαµέτρου 20 µέτρων και ισχύος 
50 kW. Σε σύγκριση µε τις µεγάλης κλίµακας ανεµογεννήτριες, οι µικρές 
ανεµογεννήτριες µπορούν να καλύψουν σηµαντικές  ανάγκες και απαιτήσεις σε 
ηλεκτρική ενέργεια και να προσφέρουν κοινωνικά οφέλη, ιδιαίτερα όταν 
χρησιµοποιούνται για την ηλεκτροδότηση εκτός δικτύου. (Energoplan Α.Ε., 2020) 
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Εικονα 7. Πηγες Ενεργειας 

                      

Πηγη: (Energoplan Α.Ε., 2020) 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις µικρές ανεµογεννήτριες, 
µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του 
άνθρακα. Κάθε κιλοβατώρα (kWh) που παράγεται από αιολική ενέργεια 
συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης περίπου 1 kg διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 
στην ατµόσφαιρα. Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές άλλων 
επικίνδυνων ρύπων (όπως τα αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του 
αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). 

Ενδεικτικά κάθε εγκατεστηµένο µεγαβάτ (MW) αιολικής ενέργειας 
αποσοβεί την έκλυση περίπου 3.000 τόνων CO2 ετησίως ενώ η λειτουργία ενός 
αιολικού πάρκου, ισχύος 10 MW, προσφέρει ετήσια την ηλεκτρική ενέργεια που 
χρειάζονται περίπου 7.250 νοικοκυριά και εξοικονοµεί περίπου 2.580 τόνους 
ισοδύναµου πετρελαίου. 

Οι µικρές ανεµογεννήτριες, µέχρι και 50 KW, είναι απλουστευµένα 
συστήµατα µικρής κλίµακας που κάνουν προσιτή την ηλεκτρική παραγωγή, τα 
περιβαλλοντικά αλλά και οικονοµικά οφέλη της αιολικής ενέργειας στο ευρύτερο 
κοινό (Olympic Engineering & Consulting, 2020). 
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ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 
 

Τα έξυπνα παγκάκια, είναι παγκάκια µε εγκατεστηµένες κυψέλες 
συσσώρευσης ηλιακής ενέργειας. Τα παγκάκια αυτά, δίνουν τη δυνατότητα σε 
όποιον κάθεται σε αυτό να φορτίσει οποιαδήποτε συσκευή (κινητό, ηλεκτρονικό 
τσιγάρο, τάµπλετ, κλπ) αλλά και να διαβάσει οποιαδήποτε πληροφορία σε 
εγκατεστηµένη οθόνη. Η ενέργεια που απαιτείται για τις παραπάνω υπηρεσίες, 
παράγεται από τις κυψέλες συσσώρευσης ενέργειας που υπάρχουν στο ίδιο το 
παγκάκι (Coresolutions, 2020). 
 
Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:  
 
Υπάρχει δυνατότητα led φωτισµού, τα υλικά κατασκευής του είναι σίδερο και 
γυαλί καθώς παρέχει και WI-FI. 
 
 
Πίνακας 1. 
 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

80 W 

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

44 Ah 

ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤ/ΑΣ 

-20 ℃℃℃℃ 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

120 H 

ΕΙ∆ΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

FAST CHARGE 

ΘΥΡΕΣ  

4 
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Εικονα 8. Πηγες Ενεργειας 

 
 

Πηγή: (Coresolutions, 2020) 
 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ∆ΥΝΑΜΟ 
 

Μια συµφέρουσα και ταυτόχρονα διασκεδαστική λύση, είναι τα ποδήλατα 
,τα οποία είναι ειδικά διαµορφωµένα, ώστε να µετατρέψουν τη κινητική ενέργεια 
σε ηλεκτρική. Έτσι, ο χρήστης κάνοντας ποδήλατο, παράγει ηλεκτρική ενέργεια 
µέσω ενός δυναµό, το οποίο συνδέεται µε τον πίσω τροχό του ποδηλάτου, µέσω 
ενός ιµάντα, όπως στην εικόνα. 
 
 

Εικόνα 9. Πήγες Ενέργειας 

 
                                     

Πηγή: (Bicycle works, 2020) 
 

 
Το δυναµό, είναι ένας µετατροπέας κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική και η 

µορφή του είναι όπως αυτή στην παρακάτω φωτογραφία. 
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Εικόνα 10. ∆υναµό Ποδήλατου 
 

 
Πηγή: (Ηλεκτρογεννήτρια-Δυναμό, 2020) 

                               
 
 

Με την ενέργεια που παράγει το ποδήλατο, µπορεί να λειτουργήσει οθόνη 
LED,η οποία θα δείχνει στον αναβάτη είτε εικονική απόσταση που διανύει, είτε 
θερµίδες που καίει, είτε να εξηγεί πως λειτουργεί το συγκεκριµένο ποδήλατο. 
 
 

Υπάρχουν έτοιµα τέτοια ποδήλατα, όµως, η πιο φθηνή λύση είναι η 
µετατροπή απλού ποδηλάτου σε τέτοιο παραγωγής ενέργειας. Αυτό γίνεται 
πολύ απλά µε αγορά ενός κοινού ποδηλάτου και εγκατάσταση κατάλληλου κίτ 
στον πίσω τροχό. 
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Εικονα 11. Ποδηλατο 

 

 
 

 
Πηγή: (Bicycle works, 2020) 

 
 

Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Η προσθήκη νερόµυλου στο πάρκο, εκτός από παραγωγή ενέργειας θα 
εξυπηρετεί και καλλωπιστικούς σκοπούς. Για να γίνει πράξη η εγκατάσταση 
αυτή, χρειάζεται παροχή νερού στον χώρο ,ένας νερόµυλος και κάποιος χώρος 
ώστε να πέφτει το νερό(π.χ. πηγάδι). Στην παρακάτω φωτογραφία, απεικονίζεται 
ένας απλός νερόµυλος. 
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Εικόνα 12. Πηγή Ενέργειας 

 

 
 

Πηγή: (The Newton Park, 2020) 
 

 
 

Ο τρόπος λειτουργίας είναι απλός, αφού όπως θα πέφτει το νερό από 
την παροχή, θα γυρίζει τον µύλο και αυτός µέσω ειδικού µηχανισµού στο κέντρο 
του, θα παράγει ενέργεια. 
 
 

ΚΟΥΝΙΕΣ-ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ-ΜΥΛΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Οι κούνιες, οι τραµπάλες και οι µύλοι είναι παιχνίδια που υπάρχουν κατά 
κόρων σε πολλά πάρκα. Ίδια παιχνίδια που να παράγουν ενέργεια, όµως, 
υπάρχουν σε πολύ λίγα πάρκα. 
 

Η παραγωγή ενέργειας γίνεται όπως και στη περίπτωση του ποδηλάτου, 
δηλαδή µε δυναµό. Στη περίπτωση της κούνιας και της τραµπάλας, θα υπάρχει 
ένα δυναµό εκεί που υπάρχει τριβή, δηλαδή στο πάνω σηµείο όπου ενώνονται 
τα σχοινιά-αλυσίδες µε τον σκελετό της κούνιας. Έτσι, όπως κινείται η κούνια 
εµπρός και πίσω, η τριβή µετατρέπεται σε ενέργεια. Η ενέργεια αυτή µεταφέρεται 
µέσω καλωδίων σε κοντινούς λαµπτήρες όπου θα φωτίζουν τη περιοχή. Το ίδιο 
ισχύει για την τραµπάλα τον µύλο. Είναι αποδεδειγµένο οτι δεν είναι δυνατός 
ένας ορισµός της βιώσιµης αστικοποίησης και ότι οι βιώσιµες αστικοποιήσεις 
βρίσκονται στο παιχνίδι (Condie and Cooper, 2015). 
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Εικόνα 13. Πήγες Ενέργειας 
 

 
Πηγή: teiion.gr 

 

 

 
 

Πηγή: Octopus.com 
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Εικόνα 14. Παιχνίδι - Πήγες Ενέργειας 

 

 
 

Πηγή: kvorvilas.com 
 

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
 

Οι σηµάνσεις στον χώρο παίζουν σηµαντικό ρόλο ως προς τον σκοπό 
κατασκευής του πάρκου. Τέτοιου είδους σηµάνσεις είναι ταµπέλες αλλά και 
οθόνες τύπου LED. 

 

Ταµπέλες 
 

Οι ταµπέλες προσφέρουν απαραίτητες πληροφορίες για κάθε χώρο του 
πάρκου. Στην είσοδο του, θα υπάρχει µια µεγάλη κεντρική ταµπέλα, η οποία θα 
απεικονίζει τη ρυµοτοµία του πάρκου, το είδος, το ποσό της επένδυσης αλλά και 
τους αρµόδιους φορείς για την κατασκευή του. 
 

Στους χώρους όπου θα υπάρχουν παγκάκια και κιόσκι, θα 
εγκατασταθούν ταµπέλες, οι οποίες θα αναγράφουν τον σκοπό κατασκευής 
του πάρκου, τα περιεχόµενά του αλλά και χάρτη περιήγησης στον χώρο.  
 

Επίσης, σε κάθε θεµατικό χώρο του πάρκου θα υπάρχει η ανάλογη 
ταµπέλα, που θα αναφέρει λεπτοµερώς τόσο τη λειτουργία των εκάστοτε  
εξαρτηµάτων, όσο και τον σκοπό ύπαρξής τους στον χώρο. 
 

Τέλος, ο φωτισµός των σηµάνσεων θα προέρχεται από την ενέργεια 
που θα παράγεται στο πάρκο. 
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Οθόνες τύπου LED 
 

Τέτοιου τύπου οθόνες θα είναι συνδεδεµένες µε τα ποδήλατα, τις 
ανεµογεννήτριες και µε τις άλλες πηγές παραγωγής ενέργειας, ώστε να 
λειτουργούν µε την ενέργεια που παράγεται στο ίδιο το πάρκο. Στις οθόνες που 
θα υπάρχουν στα ποδήλατα θα αναγράφεται ο χρόνος εκγύµνασης του 
χρήστη, η εικονική ταχύτητα του ποδηλάτου και οι θερµίδες οι οποίες καίγονται 
µέσω της άσκησης. 
 
 

Οι οθόνες που θα είναι συνδεδεµένες µε τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας, 
θα αναγράφουν την ποσότητα ενέργειας που παράγεται και την περιγραφή της 
διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο, η ψηφιοποίηση η οποία είναι βασικό εργαλείο 
για τη µετάβαση στη νέα πραγµατικότητα, συµβάλλει στον σκοπό της 
κατασκευής του πάρκου, ο οποίος είναι η εκπαίδευση. 
 
 

ΚΑ∆ΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑ∆ΟΙ 
 
          Οι κάδοι ανακύκλωσης υπάρχουν στο πάρκο, ώστε τα απορρίµµατα των 
επισκεπτών να οδηγούνται στην ανακύκλωση και όχι στα ΧΥΤΑ. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα, αφενός τη µείωση των απορριµµάτων και την περιβαλλοντική 
πίεση που δηµιουργούν, αφετέρου την εξοικείωση των πολιτών στη 
συστηµατική ανακύκλωση, ώστε να γίνει τρόπος ζωής. 
 

Εικόνα 15. Κάδοι Ανακύκλωσης 
 

 
Πηγή: (Voutos Press, 2020) 
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 Εκτός από τους κάδους ανακύκλωσης που υπάρχουν στο πάρκο, 

υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος, ο οποίος αναφέρεται σε µικρότερες 
ηλικίες. Ο χώρος αυτός απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς κάδους, όπου ο κάθε 
κάδος αντιπροσωπεύει κάδο για συγκεκριµένα υλικά. Για παράδειγµα, ο µπλέ 
κάδος αφορά χαρτικά, ο κίτρινος γυαλί κ.ο.κ. Ο κάθε κάδος έχει διαφορετικού 
σχήµατος υποδοχή στο επάνω µέρος. Έτσι, τα τετράγωνα αντικείµενα 
αντιπροσωπεύουν το χαρτί, τα κυλινδρικά το γυαλί κ.ο.κ. Όλη αυτή η διαδικασία, 
θα βοηθήσει τα παιδιά να αποτυπώσουν στο υποσυνείδητό τους τη διαδικασία 
της διαλογής των απορριµµάτων και κατ΄ επέκταση της ανακύκλωσης.  
 
 

    Η παρακάτω εικόνα, απεικονίζει γνωστού τύπου παιχνίδια, πάνω στα 
οποία βασίζεται η λογική της δηµιουργίας των εκπαιδευτικών κάδων. 
 

Εικόνα 16. Εκπαιδευτικοί Κάδοι 
 

 
Πηγή: 2fores.gr 

                              
 
 

Γενικά, σε κάθε µονάδα παραγωγής ενέργειας θα υπάρχουν µπαταρίες 
οι οποίες θα αποθηκεύουν την ενέργεια που δεν χρησιµοποιείτε για τις ανάγκες 
του πάρκου την υπόλοιπη ηµέρα. 
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ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ ΠΑΡΚΟΥ 
 
 
Η ρυµοτοµία του πάρκου µπορεί να έχει τις εξής µορφές: 
 

Η πρώτη µορφή παρουσιάζεται στην εικόνα 17, όπου ένα κεντρικό 
µονοπάτι διασχίζει το πάρκο και οδηγεί τους επισκέπτες στους θεµατικούς 
χώρους, ενώ στο κέντρο υπάρχει η πλατεία όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
νερόµυλος. Το έδαφος θα αποτελείται από γρασίδι, το οποίο απεικονίζεται µε 
πράσινο χρώµα, ενώ όπου κόκκινο απεικονίζεται το ταρτάν(στους χώρους 
όπου θα αφορούν µικρότερες ηλικίες). 
 

Εικόνα 17. Σχέδιο 1

 
 
 

Το δεύτερο σχέδιο του πάρκου αφορά ένα πιο απλό ρυµοτοµικά σχέδιο, 
µε την πλατεία κεντρικά. Οι θεµατικοί χώροι βρίσκονται στις γωνίες του 
πάρκου, ενώ στον υπόλοιπο χώρο υπάρχουν κιόσκι και παγκάκια. Το σχέδιο 2 
απεικονίζεται στην εικόνα 18. 
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Εικόνα 18. Σχέδιο 2 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά το κόστος κατασκευής 
του βιώσιµου-αυτοσυντηρούµενου πάρκου.  
 
 
 

 
Πίνακας 2. ∆απάνες 

 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΉ/ΤΜΧ ΣΥΝΟΛΟ 

Ηλιακές κολώνες 
φωτισµού 

20 685 ΕΥΡΩ 13700 ΕΥΡΩ 

Ποδήλατα µε 
δυναµό 

5 1500 ΕΥΡΩ 7.500 ΕΥΡΩ 

Ποδήλατα 5 200 ΕΥΡΩ 1.000 ΕΥΡΩ 

Κιτ ποδηλάτου 5 259 ΕΥΡΩ 1.295 ΕΥΡΩ 

Μικρή 
ανεµογεννήτρια 

5 210 ΕΥΡΩ 1.050 ΕΥΡΩ 

Έξυπνο παγκάκι 2 5000 ΕΥΡΩ 10.000 ΕΥΡΩ 

Ταµπέλες 
πληροφοριών 

10 100 ΕΥΡΩ 1.000 ΕΥΡΩ 
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Τραµπάλες-
κούνιες-
τσουλήθρες 

10+10+10 320+800+500 16.200 ΕΥΡΩ 

Παγκάκια-κιόσκι 10+10 1500 15.000 ΕΥΡΩ 

Λεντ οθόνες 10 500 5.000 ΕΥΡΩ 

 
 
 
 

Το συνολικό ενδεικτικό κόστος του πάρκου, συµπεριλαµβανοµένων και 
των εργασιών για τις εγκαταστάσεις κατά την κατασκευή, ανέρχεται στα 70.000 
ευρώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
             Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο, το 
οποίο δηµιουργήθηκε ώστε να γίνει οικονοµετρική ανάλυση στις απαντήσεις 
των ερωτήσεων. Έτσι, διενεµήθησαν 100 αντίγραφα σε 100 πολίτες των δήµων 
Ηλιούπολης, Αργυρούπολης καθώς και Υµηττού. 
 
 
 
             Οι ερωτήσεις οι οποίες απαρτίζουν το ερωτηµατολόγιο, έχουν ως 
σκοπό να µετρηθεί κατά πόσο οι πολίτες γνωρίζουν για την βιώσιµη ανάπτυξη, 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αλλά και την ανακύκλωση. Επίσης, οι 
ερωτηθέντες, αφού ενηµερώνονται για το τι είναι το εν λόγω αυτόνοµο πάρκο 
αλλά και τον σκοπό για τον οποίο υλοποιείται, καλούνται να δηλώσουν µέσω 
των απαντήσεών τους τη συγκατάθεσή τους για τη δηµιουργία του πάρκου. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 
Ο σκοπός της παλινδρόµησης, είναι να εξεταστεί κατά πόσο επηρεάζεται 

ο βιώσιµος τρόπος ζωής των ερωτηθέντων, από συνιστώσες όπως η ηλικία, ο 
αριθµός των τέκνων του κάθε ερωτηθέντα, η βαθµίδα εκπαίδευσής του, πόσο 
συχνά επισκέπτεται ένα πάρκο, τη γνώµη του για τις ΑΠΕ αλλά και πόσο 
σηµαντική θεωρεί τη κατασκευή ενός αυτοσυντηρούµενου βιώσιµου πάρκου. 
 
Το οικονοµετρικό µοντέλο που προκύπτει είναι το εξής: 
 

Η εξαρτηµένη µεταβλητή του µοντέλου θα είναι το κατά πόσο 
ακολουθείται ο βιώσιµος τρόπος ζωής στη καθηµερινότητα, ενώ οι ανεξάρτητες 
µεταβλητές θα είναι η ηλικία, ο αριθµός τέκνων και η εκπαιδευτική βαθµίδα των 
ερωτηθέντων, καθώς επίσης η συχνότητα επίσκεψης σε ένα πάρκο, το κατά 
πόσο θεωρείται σηµαντική η τάση των ανθρώπων προς τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας αλλά και η σηµαντικότητα της κατασκευής του βιώσιµου πάρκου. 
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Εξαρτηµένη µεταβλητή: 
sus(βιώσιµος τρόπος ζωής) 
 
Ανεξάρτητες µεταβλητές: 
Age1(ηλικία), n_c(αριθµός τέκνων), edu(βαθµίδα 
εκπαίδευσης),ASE(σηµαντικότητα τάσης προς τις ΑΠΕ), i_o_p(σηµαντικότητα 
κατασκευής του πάρκου) 
 

Παρακάτω θα δούµε την παλινδρόµηση του παραπάνω µοντέλου. Για να 
διαµορφωθεί αυτό ολοκληρώθηκαν 3 παλινδροµήσεις, έτσι ώστε να 
αποσαφηνιστεί ποια µεταβλητή ως εξαρτηµένη µπορεί να διαµορφώσει το 
µοντέλο µε τις περισσότερες στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές. Οι πίνακες των 
δύο παλινδροµήσεων, που δεν έχουν πολλές στατιστικά σηµαντικές µεταβλητές, 
υπάρχουν στο appendix 3. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

 
            Για να απαντηθούν τα ερωτηµατολόγια, προσέγγισα σηµεία µε έντονη 
κινητικότητα. Αρχικά, στις 11/10/2020, ξεκίνησα από την κεντρική πλατεία της 
Ηλιούπολης (πλατεία Ανεξαρτησίας). Εκεί συµπληρώθηκαν 15 ερωτηµατολόγια. 
Στη συνέχεια, την ίδια ηµέρα, προσέγγισα την πλατεία 28ης Οκτωβρίου στην 
Ηλιούπολη, όπου συµπληρώθηκαν 6 ερωτηµατολόγια.  Στις 17/10, διάλεξα να 
µοιραστούν οι ερωτήσεις στην περιοχή όπου θα κατασκευαστεί το βιώσιµο 
πάρκο. Έτσι, αρχικά επέλεξα τη κεντρική πλατεία Αργυρούπολης, όπου 
συµπληρώθηκαν 30 ερωτηµατολόγια. Στις 18/11 διάλεξα την οδό Γερουλάνου 
στην Αργυρούπολη, όπου παρατηρείται έντονη κίνηση και συµπληρώθηκαν 
συνολικά 15 ερωτηµατολόγια. 
          
          Εν συνεχεία, διενεµήθησαν 34 ερωτηµατολόγια στον κοινωνικό µου 
περίγυρο. Στο πλήθος των ερωτηθέντων, υπάρχουν πολίτες από τους τρείς 
διαφορετικούς δήµους(Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Υµηττού). Οι παραλήπτες 
των ερωτηµατολογίων σε κάθε περιοχή, δεν ήταν απαραίτητο να ήταν δηµότες 
της περιοχής στην οποία απάντησαν στις ερωτήσεις. 

 
Στο σηµείο αυτό, αναλύονται τα αποτελέσµατα των απαντήσεων του 

ερωτηµατολογίου. Όπως βλέπετε παρακάτω, κάθε ερώτηση και οι απαντήσεις 
σε αυτή, περιγράφονται αναλυτικά. 
 

Στην ερώτηση 1, το 47% που απάντησαν είναι άνδρες ενώ το 53% 
γυναίκες, όπως βλέπετε και στο γράφηµα του appendix 2. Ακολούθως, στην 
ερώτηση 2 παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των συµµετεχόντων στο 
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ερωτηµατολόγιο είναι οι ηλικίες από 50 ετών και άνω, µε ποσοστό 35%, ενώ το 
µικρότερο ποσοστό αφορά τις ηλικίες 40 έως 49 ετών µε ποσοστό 12%, όπως 
φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1. Έτσι, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχουν παιδιά, 
όπως αναφέρεται αναλυτικά στο ∆ιάγραµµα 2. 
 
 

∆ιάγραµµα 2. 
 

 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 3. 
 

 

 
 

Ποιά είναι η ηλικία σας;

10 έως 29 30 έως 39 40 έως 49 50 και άνω 

Αριθµός τέκνων

0 1 έως 2 3 και άνω
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Εν συνεχεία, στην ερώτηση που αφορά την ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, η 

πλειοψηφία των απαντήσεων αφορούν απόφοιτους Λυκείου µε ποσοστό 33%, 
ενώ το µικρότερο ποσοστό ανήκει σε άτοµα µε άλλη εκπαίδευση, µε ποσοστό 
11%, όπως βλέπετε στο ∆ιάγραµµα 3. 
 

∆ιάγραµµα 4. 
 

 
 
 

Επίσης, το 41% όσων απάντησαν διαµένουν στον ∆ήµο Ηλιουπόλεως, το 
12% είναι δηµότες Υµηττού και το 47% δηµότες Αργυρουπόλεως. Ακόµα, στην 
ερώτηση πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα πάρκο, η πλειοψηφία απάντησε 1 µε 2 
φορές την εβδοµάδα µε ποσοστό 49%, ενώ οι λιγότεροι (20%), επισκέπτονται 
κάποιο πάρκο περισσότερο από 3 φορές την εβδοµάδα.(∆ιάγραµµα 4) 

 
∆ιάγραµµα 5. 

Εκπαιδευτική βαθµίδα

Λύκειο προπτυχιακός µεταπτυχιακός Άλλη εκπαίδευση
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Επιπροσθέτως, στην ερώτηση ποιος ο χρόνος παραµονής σε ένα 
πάρκο, η πλειοψηφία απάντησε 1 µε 2 ώρες µε ποσοστό 45%, ενώ η µειοψηφία 
παραµένει σε ένα πάρκο περισσότερο από 2 ώρες, µε ποσοστό 20%. Η επόµενη 
ερώτηση αφορά τους λόγους που δεν επισκέπτονται καθόλου ή δεν 
επισκέπτονται συχνότερα ένα πάρκο, όπου η µειοψηφία απάντησε ότι δεν 
ενδιαφέρεται µε ποσοστό 6%, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (51%) αναφέρθηκε 
στην έλλειψη χρόνου. 
 

Στην επόµενη ερώτηση, οι συµµετέχοντες απάντησαν στο κατά πόσο 
θεωρούν σηµαντική την στροφή του ανθρώπου προς τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. Στη περίπτωση αυτή, κανείς δεν θεωρεί ασήµαντη αυτή τη τάση ενώ 
το 47% την θεωρεί πολύ σηµαντική. (∆ιάγραµµα 6) 
 
 

∆ιάγραµµα 6. 

 

Πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα πάρκο;

Καθόλου 1 µε 2 φορές /7 Περισσότερο

Πόσο σηµαντική θεωρείτε την τάση των 
ανθρώπων προς τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας;

καθόλου λίγο αρκετά πολύ
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Στην ερώτηση που αναφέρεται στον βαθµό που ακολουθούν φιλικό 

προς το περιβάλλον τρόπο ζωής, το 44% των ερωτηθέντων απάντησαν πολύ, 
ενώ µόνο το 5% δεν ακολουθεί φιλικά προσκείµενο προς το περιβάλλον τρόπο 
ζωής, όπως µπορείτε να δείτε στο διάγραµµα 7. 
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∆ιάγραµµα 7. 

 

 
 

Με βάση την αντίστοιχη ερώτηση, το 31% των συµµετεχόντων είναι λίγο 
ενηµερωµένοι για τα ενεργειακά πάρκα, ενώ το ίδιο ποσοστό απαντά πως 
γνωρίζει αρκετά για τέτοιου είδους πάρκα. Έτσι, αφού εξηγείται το εγχείρηµα για 
το οποίο γίνεται η παρούσα διπλωµατική εργασία, οι ερωτηθέντες καλούνται να 
εκφράσουν τον βαθµό σηµαντικότητας της ύπαρξης ενός τέτοιου πάρκου  στον 
δήµο τους. Το 55% θεωρεί τη κατασκευή ενός τέτοιου πάρκου πολύ σηµαντική, 
ενώ µόλις το 1% τη θεωρεί ασήµαντη. (∆ιάγραµµα 8)  

 
∆ιάγραµµα 8. 

 
 

Κατά πόσο ακολουθείτε έναν φιλικό προς 
το περιβάλλον τρόπο ζωής;

καθόλου λίγο αρκετά πολύ

Πόσο σηµαντική θεωρείτε την κατασκευή 
ενός τέτοιου πάρκου;

καθόλου λίγο αρκετά πολύ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 45

 
 
Ακόµη, σχεδόν όλο το δείγµα των ανθρώπων που ερωτήθηκαν, θεωρούν 

τον αντίκτυπο ενός τέτοιου πάρκου στους πολίτες θετικό (81%). Όσον αφορά 
την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των παιδιών της κοινωνίας µας µέσω 
τέτοιων πάρκων, το 56% θεωρεί ότι τέτοιου είδους πάρκα θα βοηθούσαν πολύ, 
ενώ το 8% θεωρεί το αντίθετο. Η αµέσως επόµενη ερώτηση, αφορά το πως ένα 
τέτοιο πάρκο θα συνέβαλλε οικολογικά στη περιοχή.  Το 68% απάντησε ότι θα 
συνέβαλλε στη µείωση ρύπανσης, δηµιουργία όµορφου τοπίου και στην 
ανάπτυξη της περιοχής, ενώ το 8% επέλεξε µόνο τη περιβαλλοντική ρύπανση. 
 

Επιπλέον, το 54% θα συµµετείχε αρκετά στις δραστηριότητες ενός τέτοιου 
πάρκου και το 36% πιστεύει πως ένα τέτοιο πάρκο µπορεί να δηµιουργηθεί µε τη 
συµβολή των πολιτών στη κατασκευή του, όπου κάθε πολίτης που θα 
συµβάλλει µπορεί να απολαµβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις. Τέλος, το 67% 
των συµµετεχόντων στο ερωτηµατολόγιο, υποστηρίζει ότι ένα τέτοιο πάρκο θα 
µπορούσε να φέρει τους επισκέπτες σε άµεση επαφή µε τη φύση, να φωτίζει την 
περιοχή όπου είναι κατασκευασµένο και να αναδεικνύει το πράσινο, αλλά και να 
περιέχονται σε αυτό παιδικές και ταυτόχρονα εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 
Στις τελευταίες ερωτήσεις, παρατηρήθηκε πως οι ερωτηθέντες θεωρούν 

πολύ σηµαντική την επέκταση δικτύου τέτοιων πάρκων (87%) και ότι ο ρόλος 
που θα έπαιζε ένα τέτοιο πάρκο στην ενσωµάτωση των πολιτών σε έναν 
βιώσιµο τρόπο ζωής µελλοντικά, είναι αρκετά έως πολύ σηµαντικός (94%). 
 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗΣ 
 
          Όπως φαίνεται  παρακάτω, στο µοντέλο υπάρχουν µεταβλητές όπου 
µπορούν να εξηγήσουν την εξαρτηµένη µεταβλητή(Prob>F=0.000). Επίσης, 
σύµφωνα µε το R-squared, το ποσοστό που εξηγούν οι ανεξάρτητες την 
εξαρτηµένη είναι 90,5% .  
 

 

Number of obs=100 

F(6,93)=149.14 

Prob>F=0.0000 

R-squared=0.9059 

Adj R-squared=0.8998 

Root MSE=0.25791 
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Πίνακας 3.  Παλινδρόµηση 

 

Source ss df MS 

Model 59.5236772 6 9.92061287 

Residual 6.18632276 93 0.0665196 

Total 65.71 99 0.663737374 

 
 

sus Coef. Std.Err. t P>[t] [95% conf.int.] 
 ASE 0.1315902 0.108038 1.22 0.226 -0.0829519 

 p_v 0.6507415 0.0892956 7.29 0.000 0.4734182 

 Edu 0.1826734 0.0890253 2.05 0.043 0.0058868 

N_c 0.1910576 0.0873497 2.19 0.031 0.0175985 

Age1 -0.1999513 0.0778012 -2.57 0.012 -0.354449 

I_o_p 0.3047763 0.0868703 3.51 0.001 0.1322691 

cons -0.171696 0.2046914 -0.84 0.404 -0.5781725 

 
 

Ο παραπάνω πίνακας αναλύει την εξαρτηµένη µεταβλητή σε σχέση µε τις 
ανεξάρτητες. Πιο συγκεκριµένα, αναλύει κατά πόσο επηρεάζει η κάθε 
ανεξάρτητη µεταβλητή την εξαρτηµένη (coef), κατά πόσο τα στοιχεία του 
δείγµατος βρίσκονται κοντά στο µέσο( std,err,), κατά πόσο είναι σηµαντική η 
κάθε µεταβλητή  για την εξαρτηµένη (t) καθώς επίσης, µας δείχνει και το 
διάστηµα εµπιστοσύνης των συντελεστών (95% conf. interval). 
 
 

Το συγκεκριµένο µοντέλο αποτελείται από 5 στατιστικά σηµαντικές 
µεταβλητές, αφού οι τιµές του P>[t] είναι κάτω από 0.05. Ακόµη, τα στοιχεία των 
περισσότερων µεταβλητών βρίσκονται κοντά στο µέσο, αφού Std.Err. βρίσκεται 
κοντά στο µηδέν. 
 

Πιο συγκεκριµένα, εάν αλλάξει η τιµή της µεταβλητής που αφορά τη 
σηµαντικότητα της τάσης του ανθρώπου προς τις ΑΠΕ κατά µία µονάδα, τότε 
ο βιώσιµος τρόπος ζωής µεταβάλλεται κατά 0.1315902. Αυτό σηµαίνει ότι, από 
τη στιγµή που συσχετίζονται θετικά, τότε όσο προωθούνται οι ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας και µετατρέπονται σε βασικό τρόπο παραγωγής ενέργειας, τότε 
και οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν πιο έντονα έναν βιώσιµο τρόπο ζωής. 
 

Με την ίδια λογική, όσο επισκέπτεται κάποιος ένα πάρκο και έρχεται σε 
επαφή µε τη φύση, η καθηµερινότητά του γίνεται όλο και πιο φιλική προς το 
περιβάλλον. Ακόµη, όσο περισσότερα παιδία έχει κάποιος αλλά και όσο 
υψηλότερα βρίσκεται στην εκπαιδευτική βαθµίδα, τόσο πιο εύκολα 
ευαισθητοποιείται περιβαλλοντικά. Τέλος, όσο περισσότερο κατανοήσει 
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κάποιος τη σηµαντικότητα του βιώσιµου πάρκου για το οποίο γίνεται όλη αυτή 
η έρευνα, τότε είναι πιο εύκολο να σκέπτεται και να ζεί ρυπαίνοντας λιγότερο. 
 
 

Αντιθέτως, η παλινδρόµηση µας δείχνει πως όσο µεγαλύτερη είναι η 
ηλικία κάποιου, τόσο πιο δύσκολα συµµορφώνεται σε έναν φιλικό για το 
περιβάλλον µας τρόπο ζωής. Αυτό ,λοιπόν, που καταλαβαίνουµε, είναι ότι η 
εκπαίδευση των νέων γενεών ως προς τη βιωσιµότητα και το περιβάλλον, είναι 
απαραίτητη ώστε να γίνει τρόπος ζωής και για τις επόµενες γενεές. Έτσι, 
γεννάται µια πρώτης τάξεως ευκαιρία µέσω του βιώσιµου πάρκου αναψυχής, 
και για τους µεγαλύτερους σε ηλικία συµπολίτες µας, να αφουγκραστούν τις 
ανάγκες του πλανήτη µας και να αφοµοιώσουν οικολογικό τρόπο ζωής.  

 
Στο παρακάτω διάγραµµα, απεικονίζεται η σχέση των µεταβλητών 

βιώσιµος τρόπος ζωής και της σηµαντικότητας της κατασκευής του πάρκου. 
Είναι ξεκάθαρο, πως ανάλογα µε το πόσο σηµαντικό θεωρεί κάποιος την 
κατασκευή του βιώσιµου πάρκου, ακολουθεί έναν φιλικό προς το περιβάλλον 
τρόπο ζωής. Πιο συγκεκριµένα, όσοι θεωρούν σηµαντική την κατασκευή αυτού 
του είδους πάρκου, ακολουθούν πιο έντονα έναν βιώσιµο τρόπο ζωής. 
Το γεγονός αυτό µας επιβεβαιώνει για το πόσο απαραίτητη είναι η δηµιουργία 
του εγχειρήµατος για το οποίο γίνεται η εν λόγω έρευνα, αφού είναι σηµαντικό 
να κατανοηθεί από ακόµα περισσότερους πολίτες πως η αειφορία είναι ο 
δρόµος για την επιβίωση του πλανήτη.  
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∆ιάγραµµα 9. 

 
 
 

Αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ των µεταβλητών βιώσιµος τρόπος ζωής 
και ηλικία ερωτηθέντα, µπορούµε να διακρίνουµε ότι οι µικρότερες ηλικίες είναι 
αυτές που δεν έχουν αξιολογήσει σωστά τον αντίκτυπο του πάρκου στην 
κοινωνία. Οι ηλικίες από 30 και άνω, στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
θεωρούν σηµαντικό ένα βιώσιµο πάρκο. Έτσι, κατανοούµε πως η νέα γενιά, η 
οποία είναι το µέλλον, θα ήταν εύλογο να εκπαιδευτεί καταλλήλως ώστε να 
κατανοήσει και να αφοµοιώσει τους τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να 
φτάσουµε τα επιθυµητά επίπεδα βιώσιµης κοινωνίας. 
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∆ιάγραµµα 10. 

 

 
 
 

Με την ίδια λογική, το επόµενο διάγραµµα µας τονίζει πως όσο πιο 
υψηλότερη είναι η βαθµίδα στην οποία ανήκει κάποιος, τόσο περισσότερο είναι 
κατανοητό το γεγονός ότι η εκπαίδευση των πολιτών πάνω στην αειφορία µέσω 
της αναψυχής, µπορεί να επιφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Επίσης, όσα 
περισσότερα τέκνα υπάρχουν σε µία οικογένεια, τόσο πιο έντονη είναι η τάση 
προς µια οικολογική καθηµερινότητα, αρά το πάρκο για αυτούς τους πολίτες 
είναι πολύ σηµαντικό. Περισσότερα διαγράµµατα υπάρχουν και στο Appendix 
4. 
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∆ιάγραµµα 11. 
 

 
 
 

∆ιάγραµµα 12. 
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Στο διάγραµµα 13, παρουσιάζεται η κατανοµή της µεταβλητής 

‘σηµαντικότητα του πάρκου’, σχετικά µε το κατά πόσο ακολουθείται βιώσιµος 
τρόπος ζωής. Όπως φαίνεται λοιπόν, όσοι δεν ακολουθούν φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο ζωής, θεωρούν την σηµαντικότητα του πάρκου λίγο 
σηµαντική. Όσοι ακολουθούν αρκετά και κατά πολύ έναν βιώσιµο τρόπο ζωής, 
θεωρούν αρκετά σηµαντική την κατασκευή ενός βιώσιµου πάρκου αναψυχής. 
Το εντυπωσιακό, όµως, σε αυτό το διάγραµµα, είναι ότι αυτοί που ακολουθούν 
λίγο έναν βιώσιµο τρόπο ζωής, θεωρούν την κατασκευή του πάρκου εξαιρετικά 
σηµαντική.  

 
Αυτά τα αποτελέσµατα µας δείχνουν πώς όσοι δεν ακολουθούν βιώσιµο 

τρόπο ζωής, δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση και ενηµέρωση ώστε να 
αφοµοιώσουν τη σηµαντικότητα του όρου βιωσιµότητα. Παρ΄ όλα αυτά, αυτή 
η οµάδα ανθρώπων κατανοούν πως η ευαισθητοποίηση είναι απαραίτητη, 
πόσο µάλλον µέσα από την ψυχαγωγία. Ακόµα, όσοι είναι ευσυνείδητοι 
περιβαλλοντικά, θεωρούν αρκετά σηµαντική την κατασκευή του πάρκου για την 
κοινωνία, αφού οι ίδιοι είναι ήδη ευαισθητοποιηµένοι. Όσοι ακολουθούν λίγο 
έναν ‘πράσινο’ τρόπο ζωής, επιζητούν την εκπαίδευση ως προς την αειφορία, 
ώστε να γίνει ο κανόνας στην καθηµερινότητά τους, γι’ αυτό και θεωρούν την 
κατασκευή του πάρκου πολύ σηµαντική. 

 
 
 
 

∆ιαγραµµα 13. 
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Συµπερασµατικά, η κοινωνία συνολικά επιζητά την εκπαίδευση-

ευαισθητοποίηση ως προς το περιβάλλον και κατ’ επέκταση την αειφορία. Έτσι, 
ένα αυτοσυντηρούµενο πάρκο αναψυχής, θα µπορούσε να καταστεί ένα πολύ 
χρήσιµο αλλά και καταλυτικό εργαλείο για τους αρµόδιους φορείς, ώστε το 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα της κοινωνικής µας δραστηριότητας να είναι 
µελλοντικά θετικό. 

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ 

 
Η πλειοψηφία των αναφορών που σχετίζονται µε την εν λόγω έρευνα, 

σχετίζονται µόνο ως προς το τι µπορεί να προσδώσει ένα πάρκο στην ανάπτυξη 
την βιωσιµότητας. Από όλα αυτά, προκύπτει ότι δεν υπάρχει έρευνα που να 
επικεντρώνεται σε ένα βιώσιµο πάρκο αναψυχής, το οποίο να έχει στόχο την 
εκπαίδευση των πολιτών και την αφοµοίωση των πλεονεκτηµάτων της βιώσιµης 
ανάπτυξης για τον πλανήτη µας, αλλά και για εµάς τους ίδιους. 
 

Στο πρώτο µέρος της εν λόγω διπλωµατικής, αναφέρονται άρθρα που 
εξετάζουν την επίδραση των απλών πάρκων στη ψυχολογία του ανθρώπου και 
τα οφέλη που αποκοµίζει ο άνθρωπος από την ύπαρξη πρασίνου στη πόλη, 
καθώς επίσης και κατά πόσο επιτυγχάνονται οι 17 στόχοι που έχουν 
δηµιουργήσει τα Ηνωµένα Έθνη, µόνο µέσα από την ύπαρξη των δασών. 
 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την συγκεκριµένη έρευνα, 

αφενός ποικίλουν αφετέρου χαίρουν άκρας σηµαντικότητας για την καθιέρωση 
της βιωσιµότητας. 
 

Αρχικά, λαµβάνοντας υπ΄όψην το ερωτηµατολόγιο συνδυαστικά µε τα 
αποτελέσµατα της παλινδρόµησης, το βιώσιµο-αυτοσυντηρούµενο πάρκο 
αναψυχής προσφέρει όλους τους σηµαντικούς παράγοντες στη κοινωνία, έτσι 
ώστε να γίνει βιώσιµη. Πιο συγκεκριµένα, το πράσινο που προσθέτει στη περιοχή 
όπου θα εγκατασταθεί το πάρκο, συνεισφέρει στην επαφή των επισκεπτών µε 
τη φύση καθώς και στη ψυχολογική τους ευρωστία. Επιπλέον, το γεγονός ότι 
µέσα στο πάρκο περιέχονται παιχνίδια µέσω των οποίων µπορεί να παραχθεί 
ενέργεια καθώς και άλλοι τύποι µονάδων παραγωγής ενέργειας, αυτόµατα 
γίνεται πόλος έλξης για µικρές και µεγάλες ηλικίες. Το γεγονός αυτό από τη µία 
ψυχαγωγεί τους επισκέπτες µέσω του παιχνιδιού και από την άλλη εντυπωσιάζει 
το γεγονός ότι είναι πολύ απλό πλέον να παραχθεί ενέργεια, χωρίς να 
ρυπαίνεται και να επιβαρύνεται το περιβάλλον µας. 
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Σχετικά µε την στατιστική αλλά και την οικονοµετρική έρευνα που διεξήχθη, 
οι άνθρωποι που δεν γνώριζαν για την βιωσιµότητα αλλά και τις ΑΠΕ, αφού 
τους γνωστοποιήθηκε τι ακριβώς είναι αλλά και τα οφέλη τους, δέχθηκαν µε 
εµφατικά θετικές απαντήσεις την ύπαρξη ενός βιώσιµου-αυτοσυντηρούµενου 
πάρκου. Ακόµη, το γεγονός ότι το συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων 
θεωρεί το πάρκο σηµαντικό, δείχνει πως η εκπαίδευση των πολιτών πάνω σε 
θέµατα βιωσιµότητας είναι το κυρίαρχο βήµα που πρέπει να γίνει ώστε να 
περάσουµε σε µία πράσινη κοινωνία. 
 

Αναφορικά µε τις πολιτικές αειφορίας, η ιδέα του αυτοσυντηρούµενου 
πάρκου αναψυχής είναι ένας σχετικά οικονοµικός τρόπος διοχέτευσης της 
βιωσιµότητας στη κοινωνία. Από τη στιγµή που έχουν τεθεί η επίτευξη 
συγκεκριµένων ποσοστών σχετικά µε τους 17 στόχους από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καταλαβαίνουµε πως ένα δίκτυο τέτοιων πάρκων µπορεί να ωθήσει τη 
παραπάνω προσπάθεια στην επιτυχία. 
 

Κλείνοντας, ο γραµµικός τρόπος ζωής πλέον µας οδηγεί σε ζωτικής 
σηµασίας συνέπειες, και αυτό έχει γίνει κατανοητό από τη πλειοψηφία των 
πολιτών. Έτσι, το βάρος της ανάδειξης άµεσων λύσεων από αρµόδιους φορείς 
γίνεται όλο και πιο έντονο και απαιτούµενο. Μετατρέποντας τους πολίτες σε 
συνεργάτες σε αυτή τη προσπάθεια, το όλο εγχείρηµα θα είναι µαζικό και άµεσα 
αποτελεσµατικό. 
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ΚΑΤΑΚΛΕΙ∆Α  

 
Εν κατακλείδι, θα ήταν χρήσιµο να γίνει µια ανασκόπηση της έρευνας, 

σχετικά µε το τι έχει ειπωθεί µέχρι στιγµής. Αρχικά, διατυπώθηκαν λεπτοµερώς 
έννοιες όπως η κυκλική οικονοµία και η βιώσιµη ανάπτυξη. Με βάση αυτές τις 
έννοιες, αναφέρθηκαν οι 17 στόχοι που έχει θέσει ο ΟΗΕ, αλλά και το επίπεδο 
στο οποίο βρισκόµαστε αυτή τη στιγµή παγκοσµίως. 

 
Εν συνεχεία, παρατέθηκαν αποτελέσµατα άλλων ερευνών σχετικά µε τη 

σηµαντικότητα των πάρκων για τον άνθρωπο, αλλά και τον ρόλο που παίζουν 
στην καθιέρωση της βιωσιµότητας στην καθηµερινότητά µας. Ύστερα από αυτή 
την αναφορά, παρουσιάζεται και περιγράφεται η ιδέα του βιώσιµου πάρκου. 
Αναφέρονται οι λόγοι και ο σκοπός κατασκευής του, καθώς και τα οφέλη της 
κοινωνίας από την ύπαρξή του. 
 

Ακόµη, αφού διανεµήθηκε ερωτηµατολόγιο και συλλέχθηκαν οι 
απαντήσεις από 100 πολίτες, έγινε λεπτοµερής παρουσίαση των απαντήσεων 
για κάθε µια ερώτηση ξεχωριστά µε ειδικά γραφήµατα. Αφού έγινε επιλογή 7 
ερωτήσεων από το εν λόγω ερωτηµατολόγιο, δηµιουργήθηκε οικονοµετρικό 
µοντέλο και ερευνήθηκε κατά πόσο µπορεί ο βιώσιµος τρόπος ζωής να γίνει 
ευρύτερα εφαρµοζόµενος από την κοινωνία. Έτσι, τα αποτελέσµατα που 
παρουσιάστηκαν δείχνουν την ανάγκη της κοινωνίας από εκπαίδευση πάνω 
στην αειφορία και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να κατανοήσει τη 
σηµαντικότητα τους για την επιβίωση των νύν αλλά και των µελλοντικών γενεών. 
 

Ενώ τα αποτελέσµατα της έρευνας είναι παραπάνω από ενθαρρυντικά, 
θα ήταν εύλογο να σηµειωθεί πως η εν λόγω έρευνα εκπονήθηκε εν µέσω της 
πανδηµίας του COVID-19 και αυτό λειτούργησε ως τροχοπέδη στην συλλογή 
περισσότερων δεδοµένων, αφού ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση 
καραντίνας. Έτσι, η κινητικότητα στους δρόµους και τις πλατείες ήταν 
περιορισµένη. 
 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι ένα µεγαλύτερο δείγµα δεδοµένων θα 
έδειχνε ακόµα µεγαλύτερη αποδοχή του βιώσιµου πάρκου και θα καθιστούσε 
πλέον την κατασκευή του ως κοινωνικό αίτηµα προς τους αρµόδιους φορείς. 

 
 
Λέξεις: 7.445  
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APPENDIX 1 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο αναλυτικά: 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
1)Ποιό είναι το φύλο σας; 

Άρρεν             
Θήλυ 
 

2)Ποιά είναι η ηλικία σας; 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
Άνω των 60 
 

3)Αριθµός τέκνων; 
0             
1-2 
3                  
Περισσότερα       
 

 
4)Σε ποιά εκπαιδευτική βαθµίδα ανήκετε; 

Απόφοιτος λυκείου 
Προπτυχιακός 
Μεταπτυχιακός 
Άλλη εκπαίδευση 
 

5)Σε ποιόν δήµο κατοικείτε; 
∆ήµος Ηλιούπολης 
∆ήµος Υµηττού 
∆ήµος Αργυρούπολης 
 

6)Πόσο συχνά επισκέπτεστε κάποιο  πάρκο; 
Καθόλου 
1-2 φορές την εβδοµάδα 
3-4 φορές την εβδοµάδα 
Περισσότερο 
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7)Ποιός ο χρόνος παραµονής σας σε ένα πάρκο;(Ακόµα και στη περίπτωση 
που δεν επισκέπτεστε πάρκο, αν επισκεπτόσασταν ποιος θα ήταν ο χρόνος 
παραµονής σας σε αυτό;) 

Κάποια λεπτά 
1-2 ώρες 
2-3 ώρες 
Παραπάνω 
 

8)Ποιοί οι λόγοι που δεν επισκεπτόσαστε ένα πάρκο; 
∆εν µε ενδιαφέρει 
Λόγω έλλειψης χρόνου 
Λόγω κούρασης 
Λόγω δυσκολίας στη πρόσβαση 
 

9)Η ενέργεια και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας ,είναι πλέον η λύση για τη 
µείωση των αρνητικών επιπτώσεων του ανθρώπου προς το περιβάλλον. 
Πόσο σηµαντική ειναι κατά τη γνώµη σας, η τάση του ανθρώπου προς τις 
εναλλακτικές αυτές πηγές; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
 

10)Οι ανθρώπινες κοινότητες στην εποχή µας ,κατευθύνονται προς έναν 
νέο,µη βλαβερό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. Σε ποιό βαθµό ακολουθείτε 
αυτή τη τάση; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
 

11)Σε τι βαθµό είστε ενηµερωµένοι για τα ενεργειακά πάρκα; 
Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
 

 
12)Ενεργειακό πάρκο αναψυχής, είναι ένα πάρκο το οποίο µπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες του σε ενέργεια(φωταγώγηση),µέσω της παραγωγής της µέσα σε 
αυτό(Ποδήλατα, φωτοβολταϊκά). Επίσης,είναι διαµορφωµένο έτσι, ώστε να 
χαρακτηρίζεται απο το πράσινο που το περιβάλλει αλλά και  τις 
δραστηριότητες που παρέχει στους επισκέπτες του. 
Πόσο σηµαντικό θα ήταν ένα τέτοιο πάρκο δραστηριοτήτων στον δήµο σας; 

Καθόλου 
Λίγο 
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Αρκετά 
Πολύ 
 

 
 
 
 
13)Ποιός θα ήταν ο αντίκτυπος της δηµιουργίας ενός τέτοιου πάρκου στους 
πολίτες της περιοχής σας; 

Θετικός 
Αρνητικός 
Αδιάφορος 
 

14)Πόσο σηµαντική θεωρείτε την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών µέσα από τέτοιες δραστηριότητες; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
 

 
15)Το εν λόγω πάρκο ,πέρα απο ενεργειακό ,συντελεί και στη δασική ανάπτυξη 
της περιοχής. Με τη δηµιουργία ενός τέτοιου πάρκου στην πόλη σας, πόσο 
σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε η ανάδειξη του πρασίνου για τη περιοχή; 

Μείωση περιβαλλοντικής ρύπανσης 
∆ηµιουργία όµορφου τοπίου 
Συµβολή στην ανάπτυξη της περιοχής 
Όλα τα παραπάνω 
 

 
16)Σχετικά µε τις δραστηριότητες µέσω των οποίων µπορεί να παραχθεί 
ενέργεια, σε τι βαθµό θα συµµετείχατε σε τέτοιου είδους ενέργειες; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
 

17)Με ποιές απο τις παρακάτω µεθόδους θα µπορούσε να υλοποιηθεί ένα 
ενεργειακό πάρκο; 

∆εν επιθυµώ να απαντήσω 
Μέσω µη κερδοσκοπικών οργανώσεων  
Εθελοντισµός 
Οι συµµετέχοντες στη κατασκευή του, να απολαµβάνουν φορολογικές 
ελαφρύνσεις. 

 
18)Ποιές θεωρείτε ως πιο αναγκαίες δραστηριότητες σε ένα τέτοιο πάρκο; 
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Φωταγώγηση και πράσινο 
Επαφή µε τη φύση 
Παιδικές δραστηριότητες 
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
Όλα τα παραπάνω 
 

 
 
 
 
 
19)Πόσο σηµαντική θα ήταν η επέκταση τέτοιων πάρκων στον δήµο; 

Καθόλου  
Λίγο 
Πολύ 
Αδιάφορο 
 

 
 
 
20)Πόσο σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε ένα τέτοιο πάρκο, στην ενσωµάτωση των 
πολιτών σε έναν πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένο τρόπο ζωής 
µελλοντικά; 

Καθόλου 
Λίγο 
Αρκετά 
Πολύ 
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APPENDIX 2 
 
 
 
 

Ερώτηση 1 

Ποιο είναι το φύλο σας; 

Άρεν Θήλυ 

47% 53% 

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 

Ερώτηση 2 

Ποια είναι η ηλικία σας; 

10 έως 29 30 έως 39 40 έως 49 50< 

31% 22% 12% 35% 

 
 
 
 

 
 

Άρρεν Θήλυ
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Ερώτηση 3 

Αριθµός τέκνων 

0 1 έως 2 3 και άνω 

44% 40% 16% 

 
 
 

 
 
 
 
 

10 έως 29 30 έως 39 40 έως 49 50 και άνω 

0 1 έως 2 3 και άνω
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Ερώτηση 4 

Σε ποια εκπαιδευτική βαθµίδα ανήκετε; 

Απόφοιτος 
λυκείου 

Προπτυχιακός Μεταπτυχιακός Άλλη εκπαίδευση 

33% 30% 26% 11% 

 
 

 
 
 

Ερώτηση 5 

Σε ποιόν ∆ήµο κατοικείτε; 

∆ήµος Ηλιούπολης ∆ήµος Υµηττού ∆ήµος 
Αργυρούπολης 

41% 12% 47% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λύκειο προπτυχιακός µεταπτυχιακός Άλλη εκπαίδευση
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Ερώτηση 6 

Πόσο συχνά επισκέπτεστε ένα πάρκο; 

Καθόλου 1 µε 2 φορές την 
εβδοµάδα 

Περισσότερο 

31% 49% 20% 

 
 

 
 
 
 
 

Ηλιούπολη Υµηττός Αργυρούπολη

Καθόλου 1 µε 2 φορές /7 Περισσότερο
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Ερώτηση 7 

Ποιός ο χρόνος παραµονής σας σε ένα πάρκο;(Ακόµα και στη 
περίπτωση που δεν επισκέπτεστε πάρκο, αν επισκεπτόσασταν ποιος 

θα ήταν ο χρόνος παραµονής σας σε αυτό;) 
 

Κάποια λεπτά 1 µε 2 ώρες Περισσότερο 

41% 45% 14% 

 
 

 
 
 

Ερώτηση 8 

Ποιοί οι λόγοι που δεν επισκέπτεστε συχνότερα ένα πάρκο; 

∆εν µε 
ενδιαφέρει 

Έλλειψη χρόνου Κούραση ∆υσκολία 
πρόσβασης 

6% 51% 17% 26% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάποια λεπτά 1 µε 2 ώρες περισσότερο
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Ερώτηση 9 

Η ενέργεια και οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας ,είναι πλέον η λύση για τη 
µείωση των αρνητικών επιπτώσεων του ανθρώπου προς το περιβάλλον. 

Πόσο σηµαντική ειναι κατά τη γνώµη σας, η τάση του ανθρώπου προς τις 
εναλλακτικές αυτές πηγές; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

0% 12% 41% 47% 

 
 

 
 
 

∆εν ενδιαφέρει έλλειψη χρόνου κούραση δυσκολία πρόσβασης

καθόλου λίγο αρκετά πολύ
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Ερώτηση 10 

Οι ανθρώπινες κοινότητες στην εποχή µας ,κατευθύνονται προς έναν 
νέο,µη βλαβερό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής. Σε ποιό βαθµό 

ακολουθείτε αυτή τη τάση; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

5% 32% 44% 19% 

 
 

 
 
 
 
 

Ερώτηση 11 

Σε ποιόν βαθµό είστε ενηµεροµένος/η για τα ενεργειακά πάρκα; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

22% 31% 31% 16% 

 
 
 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ
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Ερώτηση 12 

Ενεργειακό πάρκο αναψυχής, είναι ένα πάρκο το οποίο µπορεί να καλύψει 
τις ανάγκες του σε ενέργεια(φωταγώγηση),µέσω της παραγωγής της µέσα 
σε αυτό(Ποδήλατα, φωτοβολταϊκά). Επίσης,είναι διαµορφωµένο έτσι, ώστε 
να χαρακτηρίζεται απο το πράσινο που το περιβάλλει αλλά και  τις 
δραστηριότητες που παρέχει στους επισκέπτες του. 

Πόσο σηµαντικό θα ήταν ένα τέτοιο πάρκο δραστηριοτήτων στον δήµο 
σας; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

1% 8% 36% 55% 

 
 
 

 
 

Καθόλου λίγο αρκετά πολύ

καθόλου λίγο αρκετά πολύ
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Ερώτηση 13 

Ποιός θα ήταν ο αντίκτυπος της δηµιουργίας ενός τέτοιου πάρκου 
στους πολίτες της περιοχής σας; 

Θετικός Αρνητικός Αδιάφορος 

81% 2% 17% 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ερώτηση 14 

Πόσο σηµαντική θεωρείτε την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των 
παιδιών µέσα από τέτοιες δραστηριότητες; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

1% 8% 35% 56% 

 
 
 
 

θετικός αρνητικός αδιάφορος
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Ερώτηση 15 

Το εν λόγω πάρκο ,πέρα απο ενεργειακό ,συντελεί και στη δασική ανάπτυξη 
της περιοχής. Με τη δηµιουργία ενός τέτοιου πάρκου στην πόλη σας, πόσο 

σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε η ανάδειξη του πρασίνου για τη περιοχή; 

Μείωση 
ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης 

Όµορφο τοπίο Συµβολή στην 
ανάπτυξη της 
περιοχής 

Όλα τα παραπάνω 

8% 17% 7% 68% 

 
 
 
 

 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ

µείωση ρύπανσης

όµορφο τοπίο

συµβολή στην ανάπτυξη της περιοχής

όλα τα παραπάνω
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Ερώτηση 16 

Σχετικά µε τις δραστηριότητες µέσω των οποίων µπορεί να παραχθεί 
ενέργεια, σε τι βαθµό θα συµµετείχατε σε τέτοιου είδους ενέργειες; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά  Πολύ 

9% 20% 54% 17% 

 
 

 
 
 

Ερώτηση 17 

Με ποιές απο τις παρακάτω µεθόδους θα µπορούσε να υλοποιηθεί ένα 
ενεργειακό πάρκο; 

∆εν επιθυµώ 
να απαντήσω 

Μέσω 
ΜΚΟ 

Μέσω 
εθελοντισµού 

Φορολογικές ελαφρύνσεις σε 
όσους συµµετέχουν 

12% 21% 31% 36% 

 
 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ
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Ερώτηση 18 

Ποιές θεωρείτε ως πιο αναγκαίες δραστηριότητες σε ένα τέτοιο πάρκο; 

Φωταγώγηση 
και πράσινο 

Επαφή µε 
τη φύση 

Παιδικές 
δραστηριότητες 

Εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

Όλα τα 
παραπάνω 

7% 9% 5% 12% 67% 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

δεν επιθυµώ να απαντήσω µκο

εθελοντισµός φορολογικές ελαφρύνσεις

φωταγώγηση και πράσινο επαφή µε φύση

παιδικές δραστηριότητες εκπαιδευτικές δραστηριότητες

όλα τα παραπάνω
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Ερώτηση 19 

Πόσο σηµαντική θα ήταν η επέκταση τέτοιων πάρκων στον δήµο; 
 

Καθόλου Λίγο Πολύ Αδιάφορο 

0% 12% 87% 1% 

 
 

 
 
 
 

Ερώτηση 20 

Πόσο σηµαντικό ρόλο θα έπαιζε ένα τέτοιο πάρκο, στην ενσωµάτωση των 
πολιτών σε έναν πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένο τρόπο ζωής 
µελλοντικά; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

0% 6% 49% 45% 

 
 
 

καθόλου λίγο πολύ αδιάφορο
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καθόλου λίγο αρκετά πολύ
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APPEDIX 3 
 

i_o_p Coef. Std.Err. t P>[t] [95% 
Conf. 
Interval][ 

Age1 0.0271842    0.0902755     0.30    0.764 -0.152085   

N_c 0.2101573 0.0980814     2.14    0.035      0.0153871    

Edu -0.1514241    0.1008851    -1.50    0.137        -
0.3517618    

ASE 0.6286724    0.1033051     6.09    0.000      0.423529    

P_v -0.1884931    0.1240205    -1.52    0.132     -
0.4347731     

Sus 0.3835071     
0.1093109     

 3.51    0.001      0.1664373    

cons 0.5337436    0.2237355      2.39   0.019      0.0894492    

 
 
 
 

ASE Coef. Std.Err. t P>[t] [95% Conf. 
Interval][ 

i_o_p  0.4530257 0.744423      6.09 0.000    0.3051979 

Age1 0.4169319 0.0633541   6.57 0.000 0.2906232     

N_c  -0.0900418 0.0847776 -1.06  0.291   -0.2583934      

Edu  -0.0999771 0.0860487    -1.16 0.248 -0.2708528   

P_v  -0.1572334 0.1053242   -1.49 0.139 -0.3663863      

sus 0.1193203 0.0979642     1.22 0.226 -0.0752172     

cons 1.078294 0.1605518    6.72 0.000 0.75947     
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APPENDIX 4
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