Συνοπτικό Σχέδιο για το Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το Συνοπτικό αυτό Σχέδιο θα κατευθύνει την εξέλιξη του πάρκου, από τα αρχικά στάδια
της δημιουργίας του, της αναγνώρισής του , μέχρι το άνοιγμά του ;αλλά και πέρα από
αυτό, μέχρι και τον επόμενο αιώνα. Στα επόμενα τρία χρόνια, η ομάδα σχεδιασμού του
Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία αποτελείται από Έλληνες και
Αμερικανούς ειδικούς στο σχεδιασμό, αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου και
αρχαιολόγους, θα αποτυπώσει ,θα απογράψει, θα αξιολογήσει και θα εκτιμήσει το πάρκο
με το στόχο να συντάξει προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν στην Επιτροπή του
Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς για αξιολόγηση και έγκριση. Μέσα από
αυτή τη διαδικασία, η ομάδα του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής κληρονομιάς θα
επικοινωνεί με την τοπική κοινωνία στην περιοχή του πάρκου προκειμένου να βεβαιωθούν
ότι πρόκειται για δικό τους όραμα, ελπίδες και επιθυμίες που αντιπροσωπεύονται, και
δρουν βάση αυτών.
1. Περίληψη Αναλυτικού Σχεδίου
Σκοπός του αναλυτικού σχεδίου
Επισκόπηση της Ομάδας Σχεδιασμού του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Περιγραφή της περιοχής του πάρκου
Συμμετοχή του κοινού
2. ∆ιαδικασία Αναλυτικού Σχεδίου
Η διαδικασία που περιλαμβάνει τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την
ανάπτυξη του αναλυτικού σχεδίου, προσδιορίζεται στα βήματα 3 έως 11 στο
παρόν κείμενο.
3. Αξιολογήσεις του Πάρκου (Απογραφή και Αποτύπωση)
A. Εκτίμηση του χαρακτήρα της περιοχής
Χρήση γης
Υποδομές
Πυκνότητες
Αποστάσεις
Εγγύτητα
Εμπόριο
Βιομηχανία
Ταυτότητα
Παραδόσεις
Γραφήματα και απεικονήσεις
Β. Εκτίμηση δυνατοτήτων αναψυχής
Τόπος
Μέγεθος πάρκου
Πρόσβαση
Γειτνίαση
∆ικαιοδοσία χρήσης γης & δημιουργία ζωνών
Υπάρχουσες δυνατότητες αναψυχής στο πάρκο
Τοπικό πλαίσιο
Τοπικές συνήθειες αναψυχής και ανάγκες
Χάρτες & απεικονήσεις:
Χάρτης περιοχής μελέτης
Χάρτης με υφιστάμενες υποδομές στο πάρκο (με τοπογραφικό)

Γ. Φυσικοί Πόροι
Επισκόπηση των αλλαγών στην περιοχή κατά την πάροδο του χρόνου μέσω
διαθέσιμων πληροφοριών τηλεπισκόπησης–παλιές φωτογραφίες,
αεροφωτογραφίες κλπ.
Επισκόπηση του χαρακτήρα του τοπίου
Ιστορία του τοπίου, γεωμορφικές διαδικασίες & επεμβάσεις στο τοπίο
(Ευαισθησία του τοπίου – δυνατότητα απορρόφησης)
Τοπογραφία
Εδάφη
Κλίμα
Ενότητες βλαστήσεως
Ιστορική βλάστηση, πώς άλλαξε και γιατί
Υπάρχουσες Φυτοκοινωνίες & συνθήκες και πού εμφανίζονται
Συμπεριφορά στις πυρκαγιές δασών
Φυτά σε κίνδυνο, πού εμφανίζονται και πού μπορούν να εμφανιστούν
Χωροκατακτητικά φυτά και πού εμφανίζονται
Πηγές νερού – ποιότητα και ποσότητα
Άγρια ζωή
Τύποι βιότοπων και πού εμφανίζονται
Σύνδεση βιότοπων άγριας ζωής & σημαντικά στοιχεία σύνδεσης και κενά
Είδη υπό εξαφάνιση, πού εμφανίζονται και πού μπορούν πιθανόν να εμφανιστούν
Χωροκατακτητικά είδη και πού επιχωριάζουν
Φυσικοί κίνδυνοι και περιοχές που επηρρεάζονται
Καταλληλότητα σύνθετων φυσικών πόρων
Χάρτες & απεικονήσεις:
Χάρτης τύπων βιότοπων (συνολικοί συσχετισμοί φυτών,, επιφανειακά ύδατα
και παρόχθιες περιοχές)
Χάρτης επικαλύψεως καταλληλότητας σύνθετων φυσικών πόρων (με
κάλυψη υγρότοπων & εκτεταμένων δοξασιών)
Χάρτης φυσικών κινδύνων

∆. Πολιτιστικοί Πόροι
Πολιτιστικό τοπίο
Αρχαιολογικοί πόροι
Ιστορικές κατασκευές
Καταλληλότητα πολιτιστικών πόρων
Χάρτες & απεικονήσεις:
Χάρτης καταλληλότητας πολιτιστικών πόρων
Ε. Πόροι που προκύπτουν από την αισθητική του τοπίου
Ρυθμίσεις του χαρακτήρα του τοπίου
Θέσεις ωραίας θέας, χώροι και διαδρομές
Χάρτες και απεικονήσεις:
Αισθητική ποιότητα και ρυθμίσεις (εάν αυτό κριθεί αναγκαίο)
Ζ. Ερμηνευτική Εκτίμηση
Φυσικά, ιστορικά, πολιτιστικά ή στοιχεία αναψυχής του πάρκου για
ερμηνεία.
Τρέχον πρόγραμμα ερμηνευτικό
Τουριστικό μάρκετινγκ και προσδιορισμός ακροατηρίου
Περιορισμοί στη φυσική ερμηνεία
Θέματα

Ερμηνευτική σύλληψη και αλληλουχία
Ζ. Ιστορία της Περιοχής Μελέτης και Συνεισφορές
Περιγραφή γεγονότων, ανθρώπων, τόπων και άλλων παραγόντων που
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η περιοχή αποτελεί ένα τοπικό, εθνικό και διεθνές
ξεχωριστό τοπίο
4. Αξιολόγηση
Ανάγκες
Κενά
Χωρικές διατάξεις
Κατακτήσεις
Λειτουργίες
Σύνορα
Στάδια
Όραμα
Κλίμακα
∆υνατότητα
Χρηματοδότηση
Πόροι
Ρυθμίσεις
5. : Ευκαιρίες και Περιορισμοί του Πάρκου
Σύνοψη της βασικής χρήσης του πάρκου ως τόπο αναψυχής, ανάπτυξης,
διαχείρισης πόρων και θέματα διαχείρισης
Ευκαιρία για τον προσδιορισμό της περιοχής και την κατανομή του για την
ανάπτυξη / ενίσχυση των πόρων (περιλαμβάνει την ερμηνευτική)
Περιγραφή των σημαντικότερων χαρακτηριστικών περιοχών στο πάρκο
Χάρτες και απεικονήσεις:
∆ιάγραμμα περιοχών που προσφέρουν ευκαιρίες
6. ∆ιαβεβαίωση της Αποστολής του Πάρκου
∆ιαδικασία που θα διαβεβαιώνει την αποστολή το ποιά είναι η αξία των τοπικών
κοινοτήτων σχετικά με την περιοχή , θα προσδιορίζει την τοπική ταυτότητα και το
πώς το πάρκο μπορεί να τις ωφελήσει.
7. Αξίες, Οφέλη και Στρατηγικές του Πάρκου
Α. Αξίες του περιφερειακού χαρακτήρα, Οφέλη και Στρατηγικές για:
Αναψυχή
Γεωργία
Ζωντανές Παραδόσεις
Φεστιβάλ (Πανηγύρια)
Επιχειρήσεις / Εμπόριο
Προώθηση (νομοθεσία, φυλλάδια, εκδηλώσεις)
Εκπαίδευση / Προβολή
Αξία επισκεψιμότητας και Οφέλη για:
Αναψυχή
Εκπαίδευση / Προβολή

8. Κατευθυντήριες Γραμμές ∆ιαχείρισης, Προγράμματα και Έργα
Α. Επισκόπηση των σχεδίων δράσης για τα προγράμματα του πάρκου και
τα έργα.
Β. Σχέδια δράσης για επιμέρους χαρακτηριστικές περιοχές.
∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων
∆ιαχείριση Πολιτιστικών Πόρων
Ερμηνευτικό Πρόγραμμα
∆ιαχείριση πόρων που προκύπτουν από την αισθητική της
περιοχής
Περιγραφές έργων ανάπτυξης
Τοποθεσίες
∆υνατότητες
Σχεδιαστικά Χαρακτηριστικά
Προϋποθέσεις Ανάπτυξης
9. Συμβατότητα χρήσης γης & Αδειοδότηση
Α. ∆ήλωση συμβατότητας με τα αναλυτικά σχέδια της τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Β. Γενικές οδηγίες για τη χρήση γης που επιτρέπουν τα έργα του πάρκου
Γ. Συντονισμός με τις ταυτόχρονες μελέτες και προσπάθειες
συμπεριλαμβανομένων και άλλων εθνικών και περιφερειακών ή τοπικών
πρωτοβουλιών εντός της περιοχής μελέτης.
Παραρτήματα
Παρατηρήσεις από τις δημόσιες ανοιχτές συναντήσεις
Κατάλογος των υποστηρικτικών δεδομένων (εγγράφων κλπ) αναφοράς

