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Α΄ Στρατηγικός στόχος: Κλιματική αλλαγή

Προστασία και Αναβάθμιση Περιβάλλοντος για ροσ ασ α α αβάθμ ση ερ βά ο ος γ α
τους 40 ∆ήμους του Λεκανοπεδίου Αθηνών: 
Ορεινοί όγκοι, ακτές, μητροπολιτικά πάρκα 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα – Αττική (2014)



Β΄ Στρατηγικός στόχος: 
Αύξηση αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικοΑύξηση αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο 
8 Μητροπολιτικά ∆ιαδημοτικά Πάρκα

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα – Αττική (2014)



Διαφορά θερμοκρασίας 5 ως 8 βαθμούς μεταξύ βορείων
και νοτιοδυτικών δήμων της Μητροπολιτικής Αθήναςκαι νοτιοδυτικών δήμων της Μητροπολιτικής Αθήνας
(πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο)



Γ΄ Στρατηγικός στόχος: 
Δικτύωση χώρων αστικού και περιαστικού η χ ρ ρ
πρασίνου με την δημιουργία Πράσινων 
Διαδρόμων
Ο κομβικός ρόλος του Πάρκου Τρίτσημβ ς ρ ς ρ ρ η

ΕΜΠ – Περιφέρεια Αττικής: Πράσινοι ∆ιάδρομοι



Η λογική των Πράσινων Διαδρόμων ως 
συνδετικός κρίκος σχεδιασμού μεταξύ 
α΄ βάθμιας και β΄ βάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης  

Λειτουργεί ως «ραχοκοκαλιά» πάνω στην οποία δικτυώνονται υφιστάμενοι κοινόχρηστοι χώροι 
πρασίνου, μικρά και μεγάλα πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και χώροι που διεκδικούνται



Δ΄ Στρατηγικός στόχος: 

Ανάδειξη της ταυτότητας του Πάρκου Τρίτση ως «πάρκουΑνάδειξη της ταυτότητας του Πάρκου Τρίτση ως «πάρκου 
εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης» 

Ενίσχυση της επισκεψιμότητας και προσπελασιμότητας χ η ης ψ μ η ς ρ μ η ς
στο σύνολο της πόλης



Αρχές δεκαετίας 1990: κατοχυρώνεται ως Μητροπολιτικό Πάρκο το 

μεγαλύτερο τμήμα του πρώην βασιλικού / δημόσιου κτήματος

Αποτελεί πρωτοπόρα για την εποχή της συνεργασία μεταξύ: 

•Κεντρικής διοίκησης, Οργανισμός Αθήνας 

•Τοπικής αυτοδιοίκησης 

•Κοινωνίας των πολιτώνς



1992 - 2003: Το Υπουργείο Οικονομικών – ΕΤΑ∆ παραχωρεί τη χρήση 
για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου
Συνολική έκταση 913 στρέμματα, με πρόβλεψη σταδιακής 
απομάκρυνσης και μετεγκατάστασης υφιστάμενων χρήσεων



1993 – 1995: Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης 
Γραφείο Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜΓραφείο Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ 



Στόχοι και κατευθύνσεις για τον χωρικό σχεδιασμό και την 
περιβαλλοντική προστασία – Οικονομική βιωσιμότητα

• ∆ιασφάλιση του Ενιαίου και Δημόσιου χαρακτήρα του Πάρκου 

περιβαλλοντική προστασία Οικονομική βιωσιμότητα 

• Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) που θα συνοδεύεται από 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) καιΣτρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και 

επικαιροποιημένο, ψηφιακό Τοπογραφικό Υπόβαθρο   

Δ β ύλ έ δ ύ Π δ ύ Δ ά• Διαβούλευση και έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος

• Εκπόνηση Διαχειριστικής Περιβαλλοντικής Μελέτης

• Εκπόνηση Μελέτης Οικονομικής Βιωσιμότητας 



Εξειδίκευση των στόχων και προϋποθέσεων λειτουργίας

• Εξασφάλιση ελάχιστου ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργίας και 

συντήρησης: σήμερα εξασφαλίστηκε ποσό περίπου 1 εκ. € από Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους του ΥΠΕΣ και Πράσινο Ταμείο. Επιπλέον 300.000 € θα 

προέλθουν από το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής.

• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: κατατέθηκε πρόγραμμα γιαΕνίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: κατατέθηκε πρόγραμμα για 

τη δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές α΄ βάθμιας 

και β΄ βάθμιας εκπαίδευσης ∆υτικής Αθήνας.β β μ ς ης ής ή ς



Επόμενες δράσεις 

• Ανάδειξη υγροτοπικού συστήματος των λιμνών: επαναλειτουργία του 
δικτύου ανακύκλωσης νερού εξασφάλιση νέων πηγών υδροδότησηςδικτύου ανακύκλωσης νερού, εξασφάλιση νέων πηγών υδροδότησης 

• Οργάνωση και αναβάθμιση των καλλιεργειών: σε συνεργασία με 
αρμόδιους φορείς δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αστικών Καλλιεργειώναρμόδιους φορείς, δημιουργία Πρότυπου Κέντρου Αστικών Καλλιεργειών

• Ανάπτυξη ήπιου συστήματος ΑΠΕ σε αστικό περιβάλλον: σε άμεση 
ί ΑΕΙ ΤΕΙσυνεργασία με ΑΕΙ και ΤΕΙ

• Αδιάκοπη φύλαξη όλο το 24ωρο: άμεση προκήρυξη απευθυνόμενη σε 
ί Κ ή Ο ίφορείς Κοινωνικής Οικονομίας



Προσχέδιο Ειδικού Χωρικού Σχεδίου

• Θεσμική θωράκιση του Πάρκου

• Ενίσχυση συνδεσιμότητας με όμορες περιοχές  

• Αναδιοργάνωση βασικών λειτουργικών 
ενοτήτων

• Επέκταση του εσωτερικού δικτύου πρόσβασηςη ρ ρ β ης
και κίνησης




