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Εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη περιοχή με συνολική έκταση 93 
τετραγωνικά χιλιόμετρα (2,5% της έκτασης της Αττικής) & 
πληθυσμό που αντιστοιχεί στο 35% περίπου του πληθυσμού 
της Αττικής (βάσει στοιχείων απογραφής 2011)

Ως χώροι παρέμβασης της ΟΧΕ αποτελούν οι τρεις Μητροπολιτικοί
χώροι πρασίνου αρμοδιότητας της Περιφ. Αττικής:

▪ Πεδίο του Άρεως – Λ. Φινόπουλου – Πλ. Πρωτομαγιάς

▪ Αττικό Άλσος

▪ Πάρκο Τρίτση

Δεν περιλαμβάνεται ο Φαληρικός Όρμος, καθώς βρίσκεται ήδη 
υπό ανάπλαση

Χώροι Παρέμβασης και Περιοχή Επιρροής

2

Χάρτης 1-1. Χώροι Παρέμβασης και περιοχή επιρροής της μελέτης – όρια Δήμων των Πάρκων ενδιαφέροντος

Χώροι Παρέμβασης
της ΟΧΕ

Η περιοχή επιρροής των χώρων παρέμβασης της ΟΧΕ
περιλαμβάνει τους όμορους Καλλικρατικούς Δήμους που
περιέχουν τους εν λόγω χώρους πρασίνου, δηλαδή τους Δήμους:

▪ Ιλίου

▪ Αγ. Αναργύρων – Καματερού

▪ Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

▪ Νέας Ιωνίας

▪ Γαλατσίου

▪ Φιλοθέης – Ψυχικού

▪ Αθηναίων

▪ Μοσχάτου – Ταύρου

▪ Καλλιθέας

▪ Νέας Σμύρνης 

▪ Παλαιού Φαλήρου



Προκλήσεις / Ευκαιρίες για τους χώρους πρασίνου στην Μητροπολιτική Αττική (χώρους παρέμβασης της ΟΧΕ)

Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός σε θέματα ελέγχου, διαχείρισης, λειτουργίας, 

συντήρησης των Πάρκων και εφαρμογή ΤΠΕ στη διάδραση με επισκέπτες

Πολιτικές ψηφιακής μετάβασης στα πεδία της οικονομίας και κοινωνίας σε 

Πανευρωπαϊκό επίπεδο

ΕυκαιρίεςΠροκλήσεις

11

Βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών, του ενεργειακού και 

περιβαλλοντικού προφίλ και της βιώσιμης διαχείρισης των Πάρκων

Πολιτικές πράσινης μετάβασης στα πεδία της οικονομίας και κοινωνίας σε 

Πανευρωπαϊκό επίπεδο2 2

Εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των επισκεπτών και ενίσχυση των 

μέτρων πολιτικής προστασίας για τα Πάρκα

Συμμαχία με την κοινωνία και κεφαλαιοποίηση του κοινού αισθήματος για 

μόνιμη μέριμνα σε θέματα προστασίας και ασφάλειας3 3

Ανάδειξη των Πάρκων ως πόλοι υπαίθριων δραστηριοτήτων για ενήλικες και 

παιδιά και αύξηση της ελκυστικότητάς τους σε κατοίκους και επισκέπτες

Διεθνής τάση ανάδειξης των Πάρκων ως ζώνες χαλάρωσης και 

δραστηριοτήτων (αθλητισμού, πολιτισμού, αναψυχής, κλπ)4 4

Ενίσχυση του επιπέδου φιλικότητας και του χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα 

των Πάρκων

Πολιτικές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και πρόσβασης ΑΜΕΑ σε 

όλο τον αστικό ιστό και στους χώρους πρασίνου5 5

Σύνδεση των Πάρκων με τις τοπικές κοινωνίες, ανάδειξή τους ως πόλους 

έλξης υπερτοπικής εμβέλειας και πολυδιαστάτου χαρακτήρα

Συστηματική καλλιέργεια συνεργασιών της πολιτείας με την  ευρύτερη 

κοινωνία για δράσεις τέχνης, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωνικής 

δράσης/εθελοντισμού/ευαισθητοποίησης και θεματικής εκπαίδευσης 
6 6

Ανάδειξη του Μητροπολιτικού χαρακτήρα των Πάρκων και προώθησή τους 

ως κόμβους / πόλους βιώσιμης αστικής κινητικότητας

Θεσμοθέτηση κοινών / συμπληρωματικών δράσεων, ανάπτυξη κοινής 

ταυτότητας και πλαισίου συντονισμού και ένταξη Πάρκων σε σχεδιασμό 

εναλλακτικής κινητικότητας 
7 7



Στόχος Στρατηγικής ΟΧΕ Όραμα Στρατηγικής ΟΧΕ

Στρατηγική ΟΧΕ

4

«Ένα δίκτυο έξυπνων, βιώσιμων και φιλικών προς τους χρήστες 

χώρων πρασίνου, που συνδέονται με τις ανάγκες της κοινωνίας, 

ικανοποιούν και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 

επισκεπτών τους, αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων 

και αποτελούν πόλους έλξης υπερτοπικής εμβέλειας και 

Μητροπολιτικού χαρακτήρα στην Αττική»

Η οργάνωση ενός δικτύου κοινοχρήστων χώρων πρασίνου 

υπερτοπικής εμβέλειας και Μητροπολιτικού χαρακτήρα που:

• θα διαχειρίζονται και θα προστατεύουν τους φυσικούς και 

άλλους πόρους με βάση τις αρχές της αειφορίας, 

• θα δημιουργούν ευνοϊκές μικροκλιματικές συνθήκες εντός 

του αστικού ιστού, 

• θα συνδέονται με την κοινωνία των πολιτών,

• και θα καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού – χωρίς 

αποκλεισμούς –

στις περιοχές εξυπηρέτησής τους με τρόπο συνολικό και 

συντονισμένο, αποδοτικό και αποτελεσματικό, χρησιμοποιώντας 

προς το σκοπό αυτό τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία.



Έξυπνα Μητροπολιτικά ΠάρκαΑΠ1

Βιώσιμα και Ασφαλή Μητροπολιτικά ΠάρκαΑΠ2

Μητροπολιτικά Πάρκα Φιλικά στους ΕπισκέπτεςΑΠ3

Μητροπολιτικά Πάρκα Ανοικτά στην ΚοινωνίαΑΠ4

Προσβάσιμα και Διασυνδεδεμένα Μητροπολιτικά ΠάρκαΑΠ5

Άξονες Προτεραιότητας Στρατηγικής ΟΧΕ
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Ειδικοί Στόχοι Κατηγορίες / Τύποι 
Δράσεων

1.1 Ανάπτυξη ψηφιακών 
υποδομών, συστημάτων και 

έξυπνων εφαρμογών 
διαχείρισης, 

περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης και 

ασφάλειας

Εφαρμογές και συστήματα 
διαχείρισης των υποδομών και των 

φυσικών πόρων των Πάρκων

Εφαρμογές διαχείρισης της χρήσης 
των Πάρκων

1.2 Ανάπτυξη ψηφιακών 
υπηρεσιών προς τους 

επισκέπτες

Ψηφιακές υποδομές για χρήση από 
τους επισκέπτες

Ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα 
πληροφόρησης για τους χρήστες των 

Πάρκων

ΑΠ1

Προκλήσεις

• Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός 
των Πάρκων σε θέματα 
ελέγχου, διαχείρισης και 
λειτουργίας

• Ενίσχυση της διάδρασης των 
Πάρκων με τους επισκέπτες 
μέσω ψηφιακών εφαρμογών

Ανάγκες

• Βελτίωση στη συντήρηση και 
καθαριότητα

• Βελτίωση στις δυνατότητες 
διαχείρισης πόρων και  
περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης

• Βελτίωση στις δυνατότητες 
ελέγχου χρήσης και πρόσβασης

• Βελτίωση της ψηφιακής 
παρουσίας

ΑΠ1: Έξυπνα Μητροπολιτικά Πάρκα



Ειδικοί Στόχοι Κατηγορίες / Τύποι 
Δράσεων

2.1 Προώθηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας 
στη λειτουργία των Πάρκων

Δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας 
και αισθητικής αναβάθμιση στα 

δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και  στα 
κτίρια

2.2 Προώθηση της βιώσιμης 
διαχείρισης υδατικών πόρων 

& βιοποικιλότητας

Δράσεις βιώσιμης διαχείρισης και 
εξοικονόμησης υδατικών πόρων στην 

ύδρευση και στην άρδευση

ΑΠ2

Προκλήσεις

• Βελτίωση ενεργειακού προφίλ

• Βελτίωση περιβαλλοντικού 
προφίλ

• Ενίσχυση της βιωσιμότητας των 
Πάρκων

• Αύξηση ελκυστικότητας

• Βελτίωση του αισθήματος 
ασφάλειας 

Ανάγκες

• Ορθολογική χρήση φυσικών 
πόρων και ενέργειας

• Προώθηση βιώσιμης 
διαχείρισης

• Αισθητική αναβάθμιση

• Βελτίωση προστασίας των 
πάρκων

• Ενίσχυση ασφάλειας των 
επισκεπτών

ΑΠ2: Βιώσιμα και Ασφαλή Μητροπολιτικά Πάρκα

2.3 Εφαρμογή των αρχών 
της κυκλικής οικονομίας 

Αξιοποίηση φυτικού υλικού των 
Πάρκων και οργανικών 

απορριμμάτων των επισκεπτών

2.4 Ενίσχυση της 
προστασίας και ασφάλειας 

των Πάρκων και των 
επισκεπτών

Αναβάθμιση / συμπλήρωση των 
υποδομών ασφάλειας και 

προστασίας (security and safety)
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Ειδικοί Στόχοι Κατηγορίες / Τύποι 
Δράσεων

3.1 Αναβάθμιση πρασίνου, 
υπαίθριων υποδομών και 
αστικού εξοπλισμού των 

Πάρκων και ανάπτυξη νέων 
υποδομών

Αναβάθμιση του πρασίνου, 
υπαίθριων υποδομών και των 

μικροκλιματικών συνθηκών στα 
Πάρκα

Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού 
των Πάρκων

3.2 Αναβάθμιση των χώρων 
υπαίθριας άθλησης/ 

παιχνιδιού και ευεξίας και 
χωροθέτηση νέων 
δραστηριοτήτων

Αναβάθμιση / συμπλήρωση 
υποδομών άθλησης

ΑΠ3

Προκλήσεις

• Ανάδειξη των Πάρκων ως πόλοι 
υπαίθριων δραστηριοτήτων

• Αύξηση ελκυστικότητας

• Βελτίωση των μικροκλιματικών
συνθηκών

• Βελτίωση του χωρίς 
αποκλεισμούς προφίλ

Ανάγκες

• Ζωνοποίηση Πάρκων μέσω 
χωροθέτησης δραστηριοτήτων

• Λειτουργική αναβάθμιση

• Αισθητική αναβάθμιση

• Νέος χρηστικός και καινοτόμος 
εξοπλισμός υπαίθριων 
δραστηριοτήτων

• Βελτίωση του επιπέδου 
φιλικότητας, προσβασιμότητας 
και χρήσης των Πάρκων από 
ευάλωτες ομάδες 

ΑΠ3: Μητροπολιτικά Πάρκα Φιλικά στους Επισκέπτες

3.3 Βελτίωσης της 
προσβασιμότητας και 

χρήσης των Πάρκων από 
ΑΜΕΑ

Αναβάθμιση / Συμπλήρωση των 
υποδομών προσβασιμότητας των 
Πάρκων  και της πρόσβασης από 

ΑΜΕΑ
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Αναβάθμιση / συμπλήρωση των 
υποδομών ευεξίας, νέες 

δραστηριότητες



Ειδικοί Στόχοι Κατηγορίες / Τύποι 
Δράσεων

4.1 Προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των 
Μητροπολιτικών Πάρκων

Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Δράσεις βελτίωσης των υποδομών 
προβολής και προώθησης των 

Πάρκων

4.2 Προώθηση εκδηλώσεων 
πολιτισμού, τέχνης, 

αθλητισμού και κοινωνικής 
δράσης

Πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις

ΑΠ4

Προκλήσεις

• Προώθηση και προβολή 
ιστορικού και πολιτιστικού 
αποθέματος των Πάρκων

• Σύνδεση των Πάρκων με τις 
τοπικές κοινωνίες και 
προώθηση συνεργασιών

• Ανάδειξη του πολυδιάστατου 
χαρακτήρα των Πάρκων για την 
Μητροπολιτική Αττική

Ανάγκες

• Αναβάθμιση χώρων ιστορικού 
ενδιαφέροντος

• Αισθητική αναβάθμιση και 
αξιοποίηση χώρων πολιτιστικού 
/ καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος

• Ανάπτυξη / αξιοποίηση 
υποδομών προβολής και 
εκπαίδευσης των Πάρκων

• Ανάπτυξη δράσεων αθλητικού, 
πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και 
κοινωνικού ενδιαφέροντος

• Συστηματοποίηση συνεργασιών

ΑΠ4: Μητροπολιτικά Πάρκα Ανοικτά στην Κοινωνία

4.3 Προώθηση δράσεων 
έρευνας, θεματικής 

εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης

Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών 
περιβαλλοντικής και λοιπής 

θεματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη 
/ θεσμοθέτηση σχετικών δράσεων
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Κοινωνικές δράσεις



Ειδικοί Στόχοι Κατηγορίες / Τύποι 
Δράσεων

5.1 Προώθηση βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας

Υποδομές εναλλακτικής 
κινητικότητας

5.2 Προώθηση διασύνδεσης 
των Μητροπολιτικών 
Πάρκων και χώρων 

πρασίνου

Δημιουργία διαδρομών και πλαισίων 
φυσικής και άυλης διασύνδεσης και 

συντονισμού

ΑΠ5

Προκλήσεις

• Προώθηση των Πάρκων ως 
πόλων / κόμβων βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας

• Ανάδειξη Μητροπολιτικού 
χαρακτήρα των Πάρκων

• Ανάδειξη τρόπων διασύνδεσης 
των Πάρκων

• Συντονισμένη δράση μεταξύ 
των Πάρκων

Ανάγκες

• Αξιοποίηση μέσων 
εναλλακτικής κινητικότητας και 
ενσωμάτωση των Πάρκων σε 
σχετικά δίκτυα και σχεδιασμούς 

• Θεσμοθέτηση και ανάπτυξη 
κοινών / συμπληρωματικών 
δράσεων 

• Δημιουργία, ανάπτυξη και 
προώθηση κοινής ταυτότητας 
των Πάρκων και πλαισίου 
συντονισμού

• Ανάπτυξη διαδρομών 
διασύνδεσης

ΑΠ5: Προσβάσιμα και Διασυνδεδεμένα Μητροπολιτικά Πάρκα
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Έξυπνα Μητροπολιτικά Πάρκα (9%)ΑΠ1

Βιώσιμα και Ασφαλή Μητροπολιτικά Πάρκα (55%)ΑΠ2

Μητροπολιτικά Πάρκα Φιλικά στους Επισκέπτες (24%)ΑΠ3

Μητροπολιτικά Πάρκα Ανοικτά στην Κοινωνία (10%)ΑΠ4

Προσβάσιμα και Διασυνδεδεμένα Μητροπολιτικά Πάρκα (2%)ΑΠ5

Αρχική Προσέγγιση Π/Υ ανά Άξονα Προτεραιότητας Στρατηγικής ΟΧΕ
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Συνοπτική Παρουσίαση για τους σκοπούς της Δημόσιας Διαβούλευσης






