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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, ανέθεσε το Νοέµβριο του 1997 στο Εργαστήριο
Αστικού Περιβάλλοντος του Τοµέα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων
του ΕΜΠ, ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί». Το
πρόγραµµα ολοκληρώθηκε το Μάιο του 1999.
Η Περιοχή Μελέτης εκτείνεται, νοτιοανατολικά της λεωφόρου Μεσογείων, εκατέρωθεν της
λεωφόρου Κατεχάκη µέχρι τις παρυφές του Υµηττού και περιλαµβάνει τους χώρους των τέως
και νυν στρατοπέδων Βαρύτη, Ζορµπά, Φακίνου και Πλέσσα, το Πεντάγωνο, την
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, το Κέντρο Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών,
το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, τα
πολιτικά νοσοκοµεία Ερυθρός Σταυρός, Λαϊκό, Παίδων, Γενικό Κρατικό και Σωτηρία, τα
στρατιωτικά νοσοκοµεία ΓΝΣ 401 και ΓΝΑ 251, τα υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής
Άµυνας, ∆ικαιοσύνης και Μεταφορών (υπό ανέγερση), το συγκρότηµα της ΕΡΤ ΑΕ (πρώην
ΥΕΝΕ∆), τη Σχολή και το Άλσος της Χωροφυλακής, το Άλσος Παπάγου, τις αθλητικές
εγκαταστάσεις των ∆ήµων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου, το φυτώριο του ∆ήµου
Αθηναίων, το Κέντρο Ιππασίας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, σχολεία των όµορων
∆ήµων και, τέλος, τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις του Αυτόνοµου Οικοδοµικού
Συνεταιρισµού Αξιωµατικών (ΑΟΟΑ).
Η συνολική έκταση της Περιοχής Μελέτης ανέρχεται στα 4.500 στρέµµατα περίπου.
Αντικείµενο και Στόχοι της Έρευνας
Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Αθήνας, γενικός στόχος της έρευνας είναι «η δηµιουργία ενός
Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί, που θα εντάξει και θα ενσωµατώσει τις υφιστάµενες
στην περιοχή λειτουργίες υγείας - πρόνοιας - εκπαίδευσης - διοίκησης - αθλητισµού σε ένα
ευρύ πάρκο πρασίνου, υψηλής οικολογικής ποιότητας, µε περιορισµένες χρήσεις
πολιτισµού, αθλητισµού και αναψυχής».
»Οι χρήσεις που δύναται να περιλάβει το Πάρκο θα πρέπει να συµβάλουν, αφενός στην
περιβαλλοντική αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί αστικές
χρήσεις, αφετέρου στη διασύνδεση του αστικού πρασίνου µε το περιαστικό πράσινο του
Υµηττού. Οι χρήσεις αυτές θα πρέπει να εναρµονίζονται µε τη λειτουργία του Πάρκου ως
«συνδετικού» χώρου πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων µεταξύ των όµορων
∆ήµων, καθώς και ως «ενδιάµεσου» χώρου πρασίνου µεταξύ του περιαστικού δάσους του
Υµηττού και του πόλου αναψυχής των Τουρκοβουνίων.
Στα πλαίσια των γενικών στόχων του Προγράµµατος Ενοποίησης Ελεύθερων Χώρων Πρασίνου
του Λεκανοπεδίου Αθηνών, που έχει συντάξει ο Οργανισµός Αθήνας, µέσω του ερευνητικού
προγράµµατος, επιδιώκεται:
• Η αύξηση των ανοιχτών χώρων φυσικού πρασίνου: Με την αντιµετώπιση του Πάρκου
Γουδιού ως ενιαίου χώρου, διευκολύνεται η κίνηση των αερίων ρευµάτων από τον Υµηττό
προς το Λεκανοπέδιο η οποία, µε τη σειρά της, θα συµβάλλει στη βελτίωση των
ατµοσφαιρικών και κλιµατολογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής.
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• Η διασύνδεση και ενοποίηση των υπαίθριων χώρων και χώρων πρασίνου, τόσο µεταξύ τους,
όσο και µε τους µεγάλης κλίµακας χώρους περιαστικού και αστικού πρασίνου: Η σύνδεση
του Πάρκου µε τον Υµηττό (µέσω της Πολυτεχνειούπολης και της Πανεπιστηµιούπολης), τα
Τουρκοβούνια (µέσω του Στρατοπέδου Πλέσσα και του δικτύου χώρων πρασίνου του Νέου
Ψυχικού), και τους χώρους του Προγράµµατος Ενοποίησης Πρασίνου, Πολιτιστικών και
Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων του Κέντρου της Αθήνας, θα συµβάλλει σηµαντικά στη
βελτίωση του περιβάλλοντος του Λεκανοπεδίου.
• Η διευθέτηση της κυκλοφορίας και στάθµευσης των οχηµάτων προς όφελος της συνολικής
ενότητας του χώρου: ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης Μέσων Μαζικών Μεταφορών για
µετακίνηση επιβατικού κοινού µεταξύ των περιοχών κατοικίας και του προβλεπόµενου
σταθµού του Μετρό. ∆ηµιουργία εισόδων για τους επισκέπτες του Πάρκου και εσωτερικού
δικτύου κυκλοφορίας πεζών, που να συνδέεται µε τις εισόδους και τις όµορες περιοχές
κατοικίας.
• Η δηµιουργία ενός δικτύου «διαδρόµων» και «διαδροµών» µε δυνατότητες ενοποίησης µε
τους γύρω ορεινούς όγκους του Λεκανοπεδίου: ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων διασύνδεσης του
χώρου, µέσω δικτύου κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων στην Πολυτεχνειούπολη και
Πανεπιστηµιούπολη, µε το δίκτυο κίνησης - διαδρόµων του Υµηττού. ∆ιερεύνηση
δυνατοτήτων διασύνδεσης, µέσω δικτύων κίνησης πεζών - ποδηλάτων, µε τα Τουρκοβούνια
και τους κεντρικούς υπαίθριους χώρους.
• Η ανάδειξη και προστασία των ρεµάτων που υπάρχουν στην περιοχή όπως και η ανάδειξη
της Αττικής χλωρίδας».

Φάσεις του Προγράµµατος
Το ερευνητικό πρόγραµµα, µε τελικό τίτλο «Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί – Ιλισός»,
ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις:
Κατά την Α’ Φάση αποτιµήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση και προσδιορίστηκε ο χαρακτήρας
του Πάρκου. Τέθηκαν οι γενικές αρχές λειτουργίας του και παρουσιάστηκαν εναλλακτικά
σενάρια ως προς το χαρακτήρα των προτεινοµένων δραστηριοτήτων.
Κατά την Β’ Φάση ολοκληρώθηκε η πρόταση οργάνωσης του χαρακτήρα, της πολεοδοµικής
δοµής και των δραστηριοτήτων του Πάρκου, µε την παρουσίασή τους στο επίπεδο του φυσικού
σχεδιασµού. Τα υπόβαθρα που χρησιµοποιήθηκαν στην Β’ Φάση παρήχθησαν µε
φωτοερµηνεία αεροφωτογραφιών σε κλίµακα 1:1000 από τον ΟΚΧΕ ειδικά για το
συγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα.
Καθ’ όλη τη διάρκεια, τόσο της πρώτης, όσο και της δεύτερης φάσης, η ερευνητική οµάδα ήταν
σε επικοινωνία µε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Συλλόγους των
κατοίκων της περιοχής, τους εµπλεκόµενους στη δηµιουργία του Πάρκου Φορείς (Υπουργεία,
Νοσοκοµεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα), ώστε
η έρευνα να λαµβάνει υπόψη της και να
συνεκτιµά τις απόψεις και προτάσεις τους.
Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της Β’ Φάσης, η ερευνητική οµάδα συµµετείχε σε ειδικές
συσκέψεις στα γραφεία του Οργανισµού Αθήνας, κατά τη διάρκεια των οποίων ενηµέρωσε τους
εκπροσώπους των αρµοδίων υπηρεσιών για το πρόγραµµα, τα προτεινόµενα έργα και τις
ρυθµίσεις. Στις συσκέψεις αυτές κατατέθηκαν, τόσο οι απόψεις των φορέων για το
συγκεκριµένο έργο, όσο και ο προγραµµατισµός των δικών τους έργων. Και τα δύο
συνεκτιµήθηκαν από την ερευνητική οµάδα, µε απώτερο στόχο τη συναίνεσή τους και,
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εποµένως, την εφικτότητα του έργου της δηµιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου
Αποτέλεσµα αυτών των συσκέψεων υπήρξε η διαφοροποίηση των προτάσεων που κατατέθηκαν
στην Α’ Φάση. Χαρακτηριστικά µπορεί να αναφερθεί, η διαφοροποίηση των ορίων των
περιοχών που εντάσσονται στο Φορέα διαχείρισης του Πάρκου ή την οργάνωση των γραµµών
µέσων µαζικής µεταφοράς που θα εξυπηρετούν το Πάρκο και τη γύρω περιοχή.
Η συνοπτική παρουσίαση που ακολουθεί παρουσιάζει τις κύριες ενότητες και των δύο φάσεων
του προγράµµατος όπως διαµορφώθηκαν µε τις τελικές επιλογές της ερευνητικής οµάδας και
του Οργανισµού Αθήνας.
2.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η ερευνητική οµάδα περιλαµβάνει διδάσκοντες, ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες του
ΕΜΠ, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γιάννη Πολύζο, καθώς µελετητές και ειδικούς
συµβούλους.
Ειδικότερα, συµµετείχαν:
• Αρχιτέκτονες Μηχανικοί και Πολεοδόµοι:
Εύη Καραβίτη, Νώντας Κρεµµύδας (ΟΡΣΑ),
Μαρία Μαντουβάλου (ΕΜΠ), Νίκος Μπελαβίλας (ΕΜΠ),
Γιώργος Πατρίκιος, Γιάννης Πολύζος (ΕΜΠ),
∆ηµήτρης Πολυχρονόπουλος (ΕΜΠ), Βάσω Τροβά
• Πολιτικοί Μηχανικοί και Συγκοινωνιολόγοι:
Θάνος Βλαστός (ΕΜΠ), Μαρία Καλαντζοπούλου
• Τοπογράφοι Μηχανικοί:
∆ιονύσης Μπαλοδήµος (ΕΜΠ), Τ. Μπίθας (Ε∆ΤΠ, ΕΜΠ)
∆ηµοσθένης Σταθάς (ΕΜΠ)
• Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι:
∆ηµήτρης Κουρεµένος (ΕΜΠ), Γιώργος Παπαδόπουλος,
Νίκος ∆ηµητρακόπουλος
• Οικονοµολόγοι:
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΕ, Νίκος Γουναράκης, Βαγγέλης Κοτσώνης
• Περιβαλλοντολόγος:
Κίµων Χατζηµπίρος (ΕΜΠ), Νάνσυ Μήτσου
• Αρχιτέκτων τοπίου:
Μαρία Γουναράκη
• ∆ασολόγος - Γεωπόνος:
∆ηµήτρης Αλιφραγκής (ΑΠΘ), Αλέξανδρος ∆ηµητρακόπουλος
(ΑΠΘ)
• Μεταλλειολόγος:
Αντώνης Φραγκίσκος (ΕΜΠ)
• Νοµικοί:
Γιώργος Παπαδηµητρίου (ΕΚΠΑ), Μαρία Φλώρου
• Ιστορικός:
Λήδα Παπαστεφανάκη
• Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών – Ηλεκτρονική Σχεδίαση:
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Γιώργος Καλαντζόπουλος, Άντα Παυλοπούλου, Εύη Καραβίτη,
Γιώργος Πατρίκιος
• Φωτοερµηνεία και παραγωγή τοπογραφικών υποβάθρων: Γιώργος
Μακαρίτης (ΟΚΧΕ)
• Γραµµατειακή και σχεδιαστική υποστήριξη:
Βιβή Κωστοπούλου, Ιόλη Βρυχέα – Χαϊδοπούλου, Φανή
Ραυτοπούλου

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από εκπροσώπους του Οργανισµού Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας και των ∆ήµων Αθηναίων και Ζωγράφου.
•
•
•
•
•

Ελένη Ηλιοπούλου, συντονίστρια (Οργανισµός Αθήνας)
Μάρω Ευαγγελίδου (Οργανισµός Αθήνας)
Αιµιλία Βεάκη (Οργανισµός Αθήνας)
Ρόη Κλουτσινιώτη (Οργανισµός Αθήνας)
Αποστόλης Γερονίκος, Έλλη Παπακωνσταντίνου
(∆ήµος Αθηναίων)
• Γιάννης Ρέγκας (έως 31-12-1998), Γεράσιµος Μαρκάτος (∆ήµος
Ζωγράφου)
• Αντώνης Κοντάκης (∆ΥΠΟ) Γενικό Επιτελείο Στρατού
Στις ειδικές συσκέψεις που έγιναν στον Οργανισµό Αθήνας κατά τη Β’ Φάση, υπό την
προεδρεία της κας Μαρίας Πατελάρου, Αντιπροέδρου ΟΡΣΑ, συµµετείχαν: η Επιτροπή
Παρακολούθησης και οι κ.κ.: Βασίλης Λιόγκας, Σύµβουλος Υπουργού Εθνικής Αµυνας,
Αναστάσιος Τσίτσης, Ταξίαρχος, ∆/νση Υποδοµής Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αγγελος
Γαβαλάς, Γραφείο Ποιότητας Ζωής Πρωθυπουργού, Σωκράτης Πεφάνης και Ελένη Πουρναρά,
∆/νση Ειδικών Έργων ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆όµνα Παπαθωµά, ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
ΥΠΕΧΩ∆Ε
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η ερευνητική οµάδα ευχαριστεί:
•

Τους ∆ηµάρχους Ζωγράφου, Φ. Σακελλαρίδου, Παπάγου, Β. Ξύδη,
Νέου Ψυχικού, Α. Βεζυργιάννη και τον Αντιδήµαρχο Αθηναίων, Η. Σκαλαίο
• Τους ∆ηµοτικούς και ∆ιαµερισµατικούς Συµβούλους των ∆ήµων Αθηναίων, Ζωγράφου,
Παπάγου, τους Εκπροσώπους των Συλλόγων Κατοίκων και ειδικότερα τους κ.κ. Α.
Αλεφαντινό, Β. Καραγιάννη, Ι. Αντωνίου, Θ. Αγαθάκη, Ε. Στρεµµένου, Θ. Μαύρη, Ν.
Γεωργιόπουλο, Ν. Ρόη
• Τους υπηρεσιακούς παράγοντες, κ.κ. Ε. Αντωνάκα, Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, Α.
Κουµούτσου, ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΥΠΕΧΩ∆Ε, Ε. Μπούρλου, Τεχνική
Υπηρεσία Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, Λ. Καραβία, Τεχνική Υπηρεσία Υπουργείου
Εσωτερικών – ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Φ. Ματά, Κέντρο Ιππασίας ΓΓΑ, Λ. Γαλέο και Χ.
Αντωνιάδη, Υπουργείο Εσωτερικών – ΕΥΠ, Α. Παγκάλου και Β. Θεοδώρου, ∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Χ. Κοντολέων, Ι. Καρεµφυλλάκη
και Α. Στρατάκο, Νοσοκοµείο Σωτηρία, Β. Αθανασόπουλο, 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο
• Τη ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού, 6ο Γραφείο
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•
•
•
•
•

Το Ταµείο Εθνικής Άµυνας και ειδικά τον Συνταγµατάρχη κ. Πιζάνια και κ. Καλοκύρη,
Την Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων και ειδικά την κα Β.Σφαλαγκάκου
Τον παιδίατρο του Νοσοκοµείου Παίδων Αγία Σοφία, κ. Ι. Τσουκαλά
Την τέως διευθύντρια Βιοχηµικού του Νοσοκοµείου Σωτηρία, κα Ιωάννου -∆εληβοριά
Τον καθηγητή ΕΜΠ, κ. Αιµ.Κορωναίο και τον αρχιτέκτονα Αντώνη Βεζύρογλου της
Τεχνικής Υπηρεσίας του ΕΜΠ
• Το Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) και ειδικά τους κ.κ. Η. Ράπτη και Γ.
Χαρωνίτη
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Α΄ΦΑΣΗ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΚΑΙ
ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
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ΚΕΦ. 1 : Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η πρώτη προσέγγιση προσδιόρισε τον χαρακτήρα της Περιοχής Μελέτης ως «όριο» προς το
φυσικό περιαστικό περιβάλλον και ως «κενό» του αστικού ιστού, ενώ παράλληλα έγινε
αναφορά στα ευρύτερα προγράµµατα ενοποίησης χώρων πρασίνου.
Συγκεκριµένα, στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου εντοπίζονται µεγάλες ενιαίες εκτάσεις
που παραµένουν προκλητικά άδειες, ενώ ταυτόχρονα η παρουσία της φύσης παίζει το δικό της
ρόλο, µε δυναµικότερα στοιχεία το υδρογραφικό δίκτυο των πηγών του Ιλισού και τον ορεινό
όγκο του Υµηττού. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, η Περιοχή Μελέτης έχει ενταχθεί, τόσο
στο “Πρόγραµµα Ενοποίησησης Χώρων Πρασίνου Λεκανοπεδίου”, όσο και στο “Πρόγραµµα
Ενοποίησης Χώρων πρασίνου, πολιτιστικών και κοινωνικών λειτουργιών”, που έχει εκπονήσει
ο Οργανισµός Αθήνας.
Α) Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν οι σηµερινές δυνατότητες προσπέλασης και σύνδεσης µε
την ευρύτερη περιοχή µε δεδοµένο τη µεγάλη σηµασία της Περιοχής Μελέτης ως κοµβικού
σηµείου µεγάλων κυκλοφοριακών ροών της Πρωτεύουσας. Οι κυκλοφοριακές συνδέσεις της
Περιοχής Μελέτης µε την ευρύτερη περιοχή της είναι εντονότατες και διαρκώς
αναπτυσσόµενες, αφενός λόγω της θέσης της, αφετέρου λόγω των χρήσεων υπερτοπικού
χαρακτήρα που φιλοξενεί, µε αποτέλεσµα οι οδικές προσπελάσεις να γίνονται ασφυκτικότερες
και ολοένα πιο επικίνδυνες για τον πεζό. Στην εικόνα αυτή προστίθεται η δύσκολη και
περιορισµένη κίνηση µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Η σχέση της Περιοχής Μελέτης µε τις αστικές περιοχές της περιµέτρου της, τους ∆ήµους
Παπάγου, Χολαργού, Νέου Ψυχικού, Ζωγράφου και Αθηναίων, είναι ασχεδίαστη, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται απροσπέλαστα όρια στους κατοίκους. Επίσης, η διάταξη των
υπερτοπικών χρήσεων στα όρια του Μητροπολιτικού Πάρκου συνοδεύεται από περιχαράκωση
του περιβάλλοντα χώρου, µε αποτέλεσµα τη δυσχερή έως αδύνατη οικειοποίηση του χώρου του
Πάρκου από τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών.
Β) Με την αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του τοπίου και των εγκαταστάσεων της Περιοχής
Μελέτης, αναδεικνύεται ο διττός ιστορικός της χαρακτήρας ως πόλου στρατιωτικών
εγκαταστάσεων και νοσοκοµείων. ∆ιακρίνονται καταρχήν οι “ιστορικές ενότητες”, που είναι η
Στρατιωτική Πόλις Γουδί, η Σχολή Χωροφυλακής, το Φθισιατρείο Σωτηρία και το Νοσοκοµείο
Παίδων Αγία Σοφία. Ως προς το τοπίο, γίνεται αναφορά στην ιστορική παρουσία του Ιλισού και
στο ιστορικό της σταδιακής κάλυψής του. Στην µεταπολεµική περίοδο διακρίνονται η
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, η διάνοιξη των αρτηριών Μεσογείων και Κατεχάκη, τα κτίρια
της ΥΕΝΕ∆, της ΚΥΠ, το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, τα στρατιωτικά νοσοκοµεία και το Γενικό
Κρατικό. Επισηµαίνεται ότι, παρά τις µεγάλες αυτές αλλαγές, η µεσοπολεµική εικόνα του
Γουδιού διατηρείται αναλλοίωτη µέχρι σήµερα στους πυρήνες των στρατοπέδων, στο
εσωτερικό του Σωτηρία και στην πίσω πλευρά του Αγία Σοφία.
Γ) Η πολεοδοµική προσέγγιση εστιάζεται στην καταγραφή των πολεοδοµικών και κοινωνικών
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος αστικού ιστού, όπως ο πληθυσµός, το δυναµικό των
υπερτοπικών λειτουργικών ενοτήτων, τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια των όµορων ∆ήµων και η
εµπίπτουσα στην Περιοχή Μελέτης Ζώνη Προστασίας Υµηττού.
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Από άποψη θεσµικού πλαισίου, επισηµαίνεται ότι η Περιοχή Μελέτης βρίσκεται εντός των
ορίων της Β’ Ζώνης Προστασίας Υµηττού. Με την εξαίρεση όµως διάφορων χώρων και µε τη
δυνατότητα τροποποιήσεων των υφιστάµενων ρυµοτοµικών σχεδίων, υπάρχει ο κίνδυνος
αύξησης της δόµησης στην περιοχή, καταπάτησης ελεύθερων χώρων και δραµατικής µείωσης
της Β’ Ζώνης Προστασίας Υµηττού. Η απελευθέρωση των χώρων των σηµερινών στρατοπέδων
και η απόδοσή τους στο πράσινο προβλέπεται, τόσο από το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του
∆ήµου Αθηναίων, όσο και από αυτό του ∆ήµου Ζωγράφου.
∆) Η συγκοινωνιακή προσέγγιση συνίσταται στην ένταξη του Πάρκου στο ευρύτερο βασικό
οδικό δίκτυο και στην περιγραφή των συνθηκών µετακίνησης στο επίπεδο της Ευρύτερης
Περιοχής Μελέτης. Οι φόρτοι που αναπτύσσονται στους υπερτοπικούς άξονες που διασχίζουν
το χώρο του Πάρκου είναι από τους µεγαλύτερους που αναπτύσσονται στο Λεκανοπέδιο. Από
την ανάλυση του υφιστάµενου δικτύου των λεωφορειακών γραµµών εξάγεται το συµπέρασµα
ότι γειτονικές περιοχές κατοικίας ή υπερτοπικών χρήσεων δεν επικοινωνούν άµεσα µε δηµόσια
συγκοινωνία, παρά µόνο µε τουλάχιστον µία µετεπιβίβαση. Απροσπέλαστα εµπόδια στην
επικοινωνία αυτών των περιοχών φαίνεται ότι συνιστούν οι υπερτοπικοί άξονες Μεσογείων,
Κηφισίας και Κατεχάκη και η ίδια η Περιοχή Μελέτης, πράγµα που στοιχειοθετεί για άλλη µια
φορά το χαρακτήρα της ως “κενού” του αστικού ιστού.

ΚΕΦ. 2 : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο δεύτερο κεφάλαιο η ανάλυση επικεντρώθηκε εντός των ορίων της Περιοχής Μελέτης και
παρουσίασε διεξοδικά τα χαρακτηριστικά της.
Συγκεκριµένα:
Α) Ως προς την ιστορική εξέλιξη της περιοχής:
Στα 1875 ανατολικά από τις αγροικίες των Αµπελοκήπων, τα µόνα στοιχεία ανθρώπινης
δραστηριότητας ήσαν ο παλιός δόµος προς τα Μεσόγεια, στην περιοχή του Γουδιού η εκκλησία
του Αγίου Θωµά, και τα ερείπια άλλων δύο εκκλησιών. Το Γουδί διέσχιζαν τα ρέµατα του άνω
κλάδου του Ιλισού, γύρω από τον οποίο υπήρχαν λίγα πηγάδια, και ψιλότερα στον Υµηττό τα
µοναστήρια του Αγίου Ιωάννη Θεολόγος, το Αστερίου της Καισαριανής. Τα όρια της πόλης
πλησίασαν την περιοχή µε τη δηµιουργία των συνοικιών Ιλίσια - Θών - Γουδί το 1894 και
Αγίου Θωµά το 1902. Την ίδια εποχή οι γυµνές εκτάσεις του Υµηττού λειτουργούσαν ήδη ως
στρατιωτικά πεδία βολής. Η ανάπτυξη των στρατοπέδων στο Γουδί πραγµατοποιήθηκε από το
1900 έως το 1938. Έξι στρατόπεδα δηµιουργήθηκαν στο µέτωπο της οδού Μεσογείων. Το
µεγάλο αυτό συγκρότηµα ονοµάστηκε «Στρατιωτική Πόλις Γουδί». Στο δυτικό της όριο επί της
οδού Μεσογείων εγκαταστάθηκε το 1918 η Σχολή Χωροφυλακής σε χώρο της πρώην ιερατικής
σχολής που υπήρχε εκεί από το 1896.
Στα βορειοδυτικά, και σχεδόν την ίδια εποχή µε την στρατιωτική πόλη, από το 1902 και µέχρι
το 1940, ένα άλλο µεγάλο δηµόσιο συγκρότηµα, το Φθισιατρείο «Σωτηρία» αναπτύχθηκε µε
µία σειρά αυτόνοµα διάσπαρτα περίπτερα και κτίρια, µέσα σε ένα εξαιρετικής ποιότητας τοπίο
που είχε προκύψει από την τεχνητή δασική διαµόρφωση του χώρου µε απαρχή τη δεκαετία του
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1910. Τα κτίρια του µέχρι σήµερα αποτελούν ένα «αλφαβητάριο» των αρχιτεκτονικών τάσεων
του εκλεκτικισµού και του µοντέρνου κινήµατος στην Ελλάδα. Κτίστηκαν από επώνυµους
αρχιτέκτονες του πρώτου µισού του 20ου αιώνα, δίνοντας µία µοναδική ταυτότητα στο χώρο.
Ένα µικρότερο νοσοκοµείο το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», δηµιουργήθηκε στη νότια
πλευρά του Γουδιού, κοντά στην παλαιά εκκλησία του Αγίου Θωµά. Η ιστορική του ενότητα
των χαµηλών λιθόκτιστων µε στέγες, κτιρίων και περιπτέρων συγκροτήθηκε από το 1896 έως
το 1949. Από το 1957, ο χώρος άλλαξε φυσιογνωµία, λόγω της κυριαρχίας του κεντρικού
κτιρίου του νοσοκοµείου, που συνέχισε να επεκτείνεται µε προσθήκες µέχρι το 1991. Στη
νοτιοδυτική πλευρά του οικοπέδου του Νοσοκοµείου Παίδων δηµιουργήθηκε από το 1934 το
δεύτερο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγλαΐας Κυριακού και Οικογενείας Αντωνιάδη».
Τέλος από το 1950, µια άλλη µεγάλη ενότητα, η Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, αρχίζει να
δηµιουργείται µέσα στα όρια της έκτασης του Γουδιού. Κατέλαβε την κοιλάδα του νότιου
κλάδου του Ιλισού. Στην αρχή, κατά τη δεκαετία του 1950, ένας πρώτος πυρήνας των κτιρίων,
κτίστηκε κοντά στο ρέµα, στις παρυφές της συνοικίας Ζωγράφου, αλλά σταδιακά, µε ένταση
κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990, δεκάδες κτίρια µεγάλου µεγέθους απλώθηκαν µέχρι τα όρια
της σηµερινής Κατεχάκη.
Το 1963 άρχισε η κατασκευή της λεωφόρου Μεσογείων στα ίχνη της παλαιάς οδού. Η
κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1967, ενώ το 1970 ολοκληρώθηκε και
η λεωφόρος
Μιχαλακοπούλου. Παράλληλα, το 1981, µε την κατασκευή της Περιφερειακής οδού ΑλίµουΚαρέα-Κατεχάκη, προχώρησε η κατάτµηση του µέχρι τότε ενιαίου χώρου του Γουδιού.
Στο µέτωπο της Μεσογείων, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, άρχισε η ανέγερση µίας νέας
σειράς κτιρίων µεγάλης κλίµακας που δηµιούργησαν ένα υψηλό τείχος, αποκόπτοντας το Γουδί
από την υπόλοιπη Αθήνα. Το 1968 άρχισε να κατασκευάζεται, στη συµβολή των οδών
Κατεχάκη και Μεσογείων, το νέο συγκρότηµα της Υπηρεσίας Ενηµερώσεως Ενόπλων
∆υνάµεων (ΥΕΝΕ∆) για να στεγάσει τη νεογέννητη τότε ελληνική τηλεόραση. Το συγκρότηµα
κτιρίων της ΥΕΝΕ∆ σήµερα φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Τηλεόρασης 1 (ΕΤ1).
Στα ανατολικά της ΥΕΝΕ∆ και της Σχολής Χωροφυλακής, κατά τις τελευταίες δεκαετίες
κτίστηκαν άλλα δύο πολυώροφα κρατικά κτίρια. Ο πύργος της Κεντρικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (ΚΥΠ), που αργότερα µετονοµάσθηκε ΕΥΠ, κατασκευάστηκε το 1967- 1975.
Το κτίριο τελικά φιλοξένησε και το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. ∆ίπλα του το 1988,
κατασκευάστηκε το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. Απέναντι από τη ΥΕΝΕ∆ και την ΕΥΠ, τα δυο
µεγάλα νοσοκοµεία δηµιούργησαν άλλη µία ενότητα πολυώροφων κτιρίων. Το 401 Γενικό
Νοσοκοµείο Στρατού, που κατασκευάστηκε περί το 1971, και το 251 Γενικό Νοσοκοµείο
Αεροπορίας, κατασκευής 1970-1975, κάλυψαν το βόρειο τµήµα του κόµβου των λεωφόρων
Κατεχάκη και Μεσογείων, µέχρι το όριο του νοσοκοµείου «Σωτηρία». Το κατάφυτο µέτωπο της
«Σωτηρίας» προς την Μεσογείων είχε χάσει εν τω µεταξύ από το 1960 ένα τµήµα του για την
κατασκευή του Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου «Γ. Γεννηµατάς». Παράλληλα, η πυκνή
δόµηση που κάλυψε και τα τελευταία αδόµητα µέχρι το 1950 οικόπεδα, καθώς και ο
τριπλασιασµός των υψών των κτιρίων, άλλαξαν τη µορφή της πόλης γύρω από το Γουδί.
Β) Ως προς τα διοικητικά της όρια, η περιοχή ανήκει στους ∆ήµους Αθηναίων, Ζωγράφου και
Παπάγου αλλά τόσο το θεσµικό όσο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι εξαιρετικά
πολύπλοκο.
Το σύνολο σχεδόν της έκτασης ανήκει σε φορείς του ∆ηµοσίου Τοµέα (ΚΕ∆, Υπουργεία,
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ) αλλά µε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο
καθεστώς παραχωρήσεων αλλού χρήσεως και αλλού κυριότητας. Στο σύνολο της περιοχής
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µελέτης καταγράφηκαν 53 διαφορετικές ιδιοκτησίες ή καθεστώτα, που παρουσιάζονται
αναλυτικά σε παράρτηµα µαζί µε τις αντίστοιχες θεσµικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις τους.
Στον πυρήνα της περιοχής, µια έκταση 965 στρεµµάτων ιδιοκτησίας του Ταµείου Εθνικής
Άµυνας έχει καθοριστεί µε το Ν. 732/77, παραχωρητέα άνευ ανταλλάγµατος στους ∆ήµους
Αθηναίων και Ζωγράφου µε σκοπό τη δηµιουργία χώρων πρασίνου.
Από αυτά,
παραχωρήθηκαν από το 1981 έως το 1989, 435 στρέµµατα και η παραχώρηση δεν
ολοκληρώθηκε αφού είχε συνδεθεί µε την αξιοποίηση της δασικής έκτασης του ΑΟΟΑ παρά
την λεωφόρο Κατεχάκη.
Ως προς το θεσµικό καθεστώς της περιοχής, τµήµα της είναι εντός Σχεδίου Πόλεως, τµήµα
είναι εκτός Σχεδίου, και έκταση 736 στρεµµάτων έχει ίδιο καθεστώς (ενεργά και ανενεργά
στρατόπεδα). Τµήµατα του χώρου είναι δασικά και χορτολιβαδικά και µέχρι την οδό
Μεσογείων η περιοχή διέπεται από το καθεστώς της Β΄Ζώνης Προστασίας Υµηττού.
Τα τµήµατα που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλεως τµηµατικά έχουν τους δικούς τους όρους
δόµησης. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ορισθεί οικοδοµικές και ρυµοτοµικές γραµµές, σε άλλα
τµήµατα όχι. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αναντιστοιχίες ανάµεσα στα αποσπάσµατα
σχεδίων που παρουσιάζονται στα ΦΕΚ και στα υλοποιηµένα επί του εδάφους όρια.
Γ) Από την ανάλυση των φυσικογεωγραφικών της χαρακτηριστικών αυτή διαπιστώθηκε ότι η
Περιοχή Μελέτης, αναγνωρίζεται γεωµορφολογικά, ως τµήµα της λεκάνης που σχηµατίζεται
ανάµεσα στον ορεινό όγκο του Υµηττού από τη µια και το σύστηµα των λόφων της Αθήνας
(Τουρκοβούνια, Λυκαβηττός) από την άλλη. Οι κατώτερες ζώνες της αποτελούν δηµιούργηµα
της δράσης του ποταµού Ιλισού και των κλάδων που συνέβαλαν µε αυτόν. Στην υφιστάµενη
κατάσταση, τα φυσικά µορφολογικά χαρακτηριστικά της Περιοχής Μελέτης έχουν αλλοιωθεί
σηµαντικά εξ αιτίας των επεµβάσεων για την ένταξή της στον ανθρωπολειτουργικό - αστικό
χώρο.
Η ποικιλότητα των ειδών και η διάκριση των βλαστητικών ζωνών έχει ανατραπεί, τόσο από την
υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και από τις αναδασώσεις των τελευταίων χρόνων
(ειδικά µετά τις µεγάλες πυρκαϊές που έπληξαν τον ορεινό όγκο από το 1971 έως το 1992), οι
οποίες δεν ακολουθούν µε συνέπεια τις βιοκλιµατικές ζώνες. Η µόνη θέση στην οποία η
αναδάσωση είχε ένα χαρακτήρα “ανάπλασης” του φυσικού τοπίου είναι το Αισθητικό δάσος
της Καισαριανής. Η περιορισµένη φυσική δασική βλάστηση του Υµηττού συγκροτείται κυρίως
από αείφυλλα πλατύφυλλα και χαλέπιο πεύκη. Η φρυγανώδης βλάστηση που επικρατεί
αποτελεί την τελευταία βαθµίδα της αρχικής µικτής δασικής βλάστησης και αποτελείται από
πληθώρα ακανθωδών, χνοοδών και έντονα αρωµατικών ειδών που δεν θίγονται από τα ζώα.
Η πανίδα του Υµηττού έχει και αυτή πληγεί από τη γενικότερη υποβάθµιση του φυσικού
περιβάλλοντος. Χαρακτηριστική ως προς αυτό είναι η απουσία µεγάλων θηλαστικών. Η
υποβάθµιση του οικοσυστήµατος έχει πλήξει πάντως λιγότερο την ορνιθοπανίδα. Παρά το
γεγονός, ότι έχει περιοριστεί ο αριθµός των µεγάλων αρπακτικών, η περιοχή παραµένει
σηµαντική για µικρότερα είδη και κυρίως για την µεγάλη τάξη των στρουθιοµόρφων. Στον
Υµηττό, σύµφωνα µε έκθεση καταγραφής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, έχουν
παρατηρηθεί 112 είδη πουλιών από το 1988 έως σήµερα.
Σηµαντική ενότητα αποτελεί το σύστηµα των κλάδων των ρεµάτων που συνθέτουν τις πηγές
του Ιλισού. Από τα ρέµατα αυτά, σηµαντικότερα ήταν οι δύο κλάδοι που διέσχιζαν τη σηµερινή
έκταση του Πολυτεχνείου και ένας κλάδος που διέσχιζε τις περιοχές του ∆ήµου Παπάγου, στο
όριο του υφιστάµενου αστικού ιστού προς την Λ. Κατεχάκη (περιοχή ΑΟΟΑ). Οι κλάδοι αυτοί
είναι και οι µόνοι που παραµένουν σήµερα ακάλυπτοι σε µεγάλα τµήµατά τους και, σε
συνδυασµό µε τη χαρακτηριστική τους βλάστηση, συµβάλουν στην ταυτότητα του τοπίου. Ενα
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ακόµη σύστηµα που αναπτυσσόταν παράλληλα µε τη σηµερινή Λ. Μεσογείων, ως
συλλεκτήριος µικρών κλάδων που διέσχιζαν την έκταση του νοσοκοµείου Σωτηρία, έχει αφήσει
κάποια από τα ίχνη του στο τοπίο.
Η βλάστηση στην κοίτη ρεµάτων και τάφρων έχει γενικά αυθόρµητο χαρακτήρα µε τεχνητές
επεµβάσεις κατά τόπους. ∆εν περιλαµβάνει υδροχαρή φυτά, αλλά είδη που απαντώνται γενικά
στην περιοχή, σε πιο πολύπλοκους σχηµατισµούς, όπως πεύκα, ευκαλύπτους, ελιές,
κουτσουπιές, κυπαρίσσια, φιλύρα, βρωµόδενδρο, κέδρο, καρυδιά, άγρια ροδακινιά, πουρνάρια,
πυράκανθους, πικροδάφνες, σπάρτα και αγριοµολώχες. Σηµαντική είναι επίσης η παρουσία των
αγροστωδών και διαφόρων ειδών καλαµιών, κυρίως στο εσωτερικό της κοίτης.
Το σύνολο της βλάστησης στις υπόλοιπες εκτάσεις της Περιοχή Μελέτης, εκτός από το
«ξηρικό οικοσύστηµα» των υπωρειών του Υµηττού, αποτελεί προϊόν ανθρώπινης επέµβασης.
Οι πρώτες δενδροφυτεύσεις στη περιοχή άρχισαν µε συστηµατικό τρόπο τη δεκαετία του 1920
στην περιοχή του στρατοπέδου της Χωροφυλακής (σήµερα πάρκο) και συνεχίστηκαν τη
δεκαετία του 1930 στο χώρο του Νοσοκοµείου Σωτηρία. Στη συνέχεια, ως τις µέρες µας
γίνονται δενδροφυτεύσεις µε διαφορετική φιλοσοφία και διαφορετικό βαθµό επιτυχίας κάποιου
αισθητικού αποτελέσµατος κατά περίπτωση. Σήµερα, οι διάφοροι βλαστητικοί σχηµατισµοί σε
συνδυασµούς τεχνητής και αυθόρµητης βλάστησης, διαµορφώνουν επιµέρους ενιαίες, αλλά
αποσπασµατικές στο σύνολο της έκτασης, ενότητες πρασίνου.
Σηµαντικότερες είναι οι ενότητες που περιλαµβάνουν τις «ξηρικές διαπλάσεις των υπωρειών
του Υµηττού» και τις «τεχνητές δασικές διαπλάσεις µε µεγάλη ηλικία».Οι πρώτες είναι
φυσικές βλαστητικές διαπλάσεις σε περιοχές µε σταδιακά αυξανόµενες κλίσεις, που
αναπτύσσονται στα «σκελετικά εδάφη», στο µικρό στρώµα φυτικής γης πάνω από το υπόβαθρο
των ασβεστόλιθων του Υµηττού. Η βλάστηση είναι µακεία και φρυγανική, αποτελούµενη από
θάµνους, φρύγανα, και µονοετή φυτά. Σποραδικά απαντώνται κάποια άτοµα πεύκου,
κυπαρισσάκια, ακακίες, αγριελιές, κουτσουπιές, σπαρτιές. Οι δεύτερες έχουν προέλθει από
οργανωµένες φυτοτεχνικές εργασίες σε συνδυασµό µε την παρέλευση µεγάλου χρονικού
διαστήµατος και χαρακτηρίζονται από µεγάλο µέσο ύψος της δενδρώδους βλάστησης και,
γενικά, την ποικιλότητα των ειδών. Οι δύο αυτές ενότητες καλύπτουν µεγάλα τµήµατα της
περιοχής µελέτης, αποτελούν σήµερα αναπόσπαστο τµήµα της ταυτότητάς της και κρίνεται
απαραίτητη η διατήρηση και προστασία τους.
Εκτός από τις κύριες αυτές ενότητες, τη βλάστηση της περιοχής συµπληρώνουν δευτερεύουσες
ενότητες όπως νεώτερες τεχνητές δασικές διαπλάσεις, αλσύλλια και γραµµικές διαµορφώσεις
µε µικτή βλάστηση, φυτεύσεις µε παραγωγικά δένδρα, εκτάσεις µε διαµορφώσεις
καλλωπιστικού χαρακτήρα, κλπ.

ΚΕΦ. 3 : ΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην περιγραφή των σηµερινών τάσεων εξέλιξης της Περιοχής
Μελέτης, όπως αυτές αντανακλώνται στις µέχρι τώρα προτάσεις και στις διατυπωµένες πιέσεις
για νέες χωροθετήσεις στο εσωτερικό της καθώς και στα µελετώµενα ή κατασκευαζόµενα έργα
υποδοµής. Γίνεται ειδική µνεία και στα αιτήµατα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που
σχετίζονται µε την οικειοποίηση των µεγάλων ελεύθερων χώρων της Περιοχής Μελέτης.
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Συγκεκριµένα, εξετάστηκαν οι µελέτες που εκπονήθηκαν την τελευταία δεκαετία από τους
∆ήµους Αθηναίων, Ζωγράφου, τον Οργανισµό Αθήνας, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κλπ.,
σχετικά µε τη διαµόρφωση χώρων πρασίνου, αθλητισµού και πολιτισµού στις παραχωρητέες
εκτάσεις των στρατοπέδων.
Ως προς την κυκλοφοριακή υποδοµή εξετάστηκαν : η προέκταση του άξονα Γ. Παπανδρέου
µέσω της Κοκκινοπούλου προς τη θεσµοθετηµένη Λ.Πεντέλης όπου τεκµηριώνεται η απουσία
σκοπιµότητας διάνοιξης της τελευταίας προκειµένου για την προστασία των περιοχών
κατοικίας Γουδί και Παπάγου από διαµπερή υπερτοπική κυκλοφορία, η Περιφερειακή Υµηττού
και η ολοκλήρωση του Εξωτερικού ∆ακτυλίου, όπου υπογραµµίζεται η διαταραχή των ήπιων
συνθηκών κυκλοφορίας και θορύβου που θα επιφέρει στις γειτονικές περιοχές κατοικίας, η
κυκλοφοριακή οργάνωση της Πολυτεχνειούπολης, όπου αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της
προστασίας του οδικού δικτύου της Πολυτεχνειούπολης από τη διαµπερή κυκλοφορία, οι
προγραµµατιζόµενοι σταθµοί της υπό κατασκευή γραµµής Μετρό, όπου επισηµαίνεται η ανάγκη
δηµιουργίας σταθµών µετεπιβίβασης µε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η αντίθεση στη
δηµιουργία υπέργειων χώρων στάθµευσης Ι.Χ. και χώρων εγκατάστασης του τριτογενούς
τοµέα.
Τέλος, εξετάζονται τα αιτήµατα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, που πέρα από
εξυπηρετήσεις σε έργα υποδοµής (χώροι στάθµευσης, δίκτυα υποδοµής, κλπ.) έχουν ως κοινό
παρονοµαστή την ανάγκη οικειοποίησης των γειτονικών χώρων των στρατοπέδων, ως χώρων
πρασίνου, αθλητισµού και πολιτισµού κλίµακας συνοικίας και γειτονιάς.

ΚΕΦ.4. ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η ευρωπαϊκή εµπειρία στον τοµέα του σχεδιασµού αστικών πάρκων, αλλά και η ελληνική
εµπειρία, όπως αυτή παρουσιάζεται σε τρία παραδείγµατα χώρων πρασίνου µητροπολιτικής
σηµασίας στο Λεκανοπέδιο είναι σηµαντικά εφόδια για τον σχεδιασµό του Πάρκου.
Συγκεκριµένα, διακρίνονται τρεις προσεγγίσεις στο σύγχρονο σχεδιασµό αστικών πάρκων, η
παραδοσιακή, η ανανεωτική και η οικολογική, µε βάση τις οποίες εξετάζονται κάποια
χαρακτηριστικά παραδείγµατα ευρωπαϊκών πάρκων, όπως αυτά κατηγοριοποιούνται ως
ιστορικά, νέα, θεµατικά ή οικολογικά. Από αυτή τη διερεύνηση προκύπτει ότι είναι αδύνατο να
δοθούν µονοσήµαντες απαντήσεις ως προς τις τάσεις σχεδιασµού των αστικών πάρκων του
µέλλοντος, δεδοµένων των διαφορετικών απόψεων, καθώς και των διαφορετικών κοινωνικών,
οικονοµικών και κλιµατικών συνθηκών από πόλη σε πόλη. Αποδεικνύεται ότι αυτοί οι
τελευταίοι παράγοντες, µαζί µε την ιστορία και τις παραδόσεις του κάθε τόπου, επηρεάζουν τον
σχεδιασµό.
Από τα παραδείγµατα των ευρωπαϊκών πάρκων που εξετάστηκαν, τα τρία σηµαντικότερα και
πιο σύγχρονα πάρκα - Vilette, Citroen και Duisburg Nord - αποτελούν πιθανόν τους γνώµονες
των τάσεων ως προς το σχεδιασµό πάρκων µητροπολιτικής σηµασίας. Και τα τρία αυτά πάρκα
δηµιουργήθηκαν σε περιοχές απελευθερωµένες από προηγούµενες χρήσεις και είναι εύκολα
προσπελάσιµα από τα περισσότερα σηµεία των πόλεων όπου βρίσκονται.
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Στην Ελλάδα, ως παραδείγµατα χώρων πρασίνου µητροπολιτικής σηµασίας στο Πολεοδοµικό
Συγκρότηµα Πρωτευούσης εξετάστηκαν : το Αισθητικό ∆άσος Καισαριανής που έχει προκύψει
από αναδασώσεις, µε σηµαντικότερη από άποψη αισθητικού και τοπιοτεχνικού αποτελέσµατος,
αυτήν που πραγµατοποιήθηκε στο παρελθόν σε έκταση 6.400 στρεµµάτων από τη Φιλοδασική
Ένωση, το Αττικό Άλσος Τουρκοβουνίων που έχει δηµιουργηθεί µε βάση σχετικό Π∆ για τη
δηµιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής σε µία περιοχή που στο σύνολό της κηρύχτηκε
πρόσφατα αναδασωτέα, το θεµατικό “Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης” στον Πύργο
Βασιλίσσης σε έκταση 940 στρεµµάτων, όπου περιλαµβάνονται δραστηριότητες
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, αναψυχής, σωµατικής άσκησης και εστίασης.

ΚΕΦ.5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ -ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

Οι βασικές αρχές σχεδιασµού του χώρου στην κατεύθυνση της δηµιουργίας Μητροπολιτικού
Πάρκου µέσα από τις οποίες αναδεικνύεται ο επιθυµητός χαρακτήρας του, είναι οι εξής :
• Ενιαία αντιµετώπιση του χώρου : Ο σχεδιασµός αντιµετωπίζει τον χώρο ως ενιαία
οντότητα, που βεβαίως φιλοξενεί εκ των πραγµάτων µια ποικιλία χρήσεων και
δραστηριοτήτων, αλλά δεν τους επιτρέπει να τον κατακερµατίζουν και να δηµιουργούν
απροσπέλαστες περιοχές για τους κατοίκους. Σε αυτή τη βάση προτείνεται η δηµιουργία µιας
καλά οργανωµένης και συνεχόµενης ροής του φυσικού στοιχείου. Το φυσικό στοιχείο
αποτελεί το κύριο εργαλείο ενοποίησης στον σχεδιασµό, επαναπροσδιορίζοντας τους
υποβαθµισµένους χώρους και τις απροσπέλαστες ζώνες και επαναφέροντας την οικολογική
ισορροπία. Ο ρέων φυσικός χώρος αποτελεί τον φορέα συνδέσεων µεταξύ των διαφορετικών
χρήσεων, αλλά και βασικό άξονα των κινήσεων και προσπελάσεων του πεζού µέσα στο
χώρο του Πάρκου. Σύµφωνα µε την λογική αυτή προτείνεται η ονοµασία του χώρου σε
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί - Ιλισός.
Προτείνεται καταρχήν η εξεύρεση συγκεκριµένων προσπελάσεων για τη σύνδεση των
περιοχών εκατέρωθεν της Κατεχάκη και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος
διχοτόµησης του Πάρκου από αυτήν. Επιλέγεται η υπόγεια σύνδεση διπλής εξόδου στο
σταθµό Μετρό Κατεχάκη, καθώς επίσης και η διαµόρφωση οργανωµένης διαδροµής κάτω
από τη λεωφόρο Κατεχάκη, µεγάλου πλάτους, ώστε όχι µόνο να διέρχονται άνετα οι πεζοί,
αλλά και το τοπίο να αποτελεί µια αδιάσπαστη συνέχεια. Για τον Ιλισό προτείνεται η
κατάργηση των οχετών στα σηµεία τοµής του ρέµατος µε το τοπικό δίκτυο της περιοχής
Παπάγου, η διεύρυνση της κοίτης στο φυσικό της πλάτος και η αποκατάσταση της διάσχισης
της λεωφόρου µε γέφυρες πάνω από τις διαµορφώσεις. Τέλος, προτείνεται ο
επανασχεδιασµός των πεζοδροµίων σε όλο το µήκος της Κατεχάκη, έτσι ώστε να επιτρέπεται
µια ευχάριστη πορεία των κατοίκων που θέλουν να προσεγγίσουν τις διάφορες λειτουργίες,
καθώς και η συνεχής αντίληψη του Πάρκου ως ενιαίας οντότητας από τους εποχούµενους.
• Οικολογική αποκατάσταση και ανάδειξη του υφιστάµενου φυσικού τοπίου : Στόχος
είναι η ανάδειξη και ενσωµάτωση των υφιστάµενων φυσικών χαρακτηριστικών του τοπίου,
µε αρχές την ενότητα, τη διαφοροποίηση, την πολυπλοκότητα και τη µετάβαση. Εµφαση
αποδίδεται στα παρακάτω ζητήµατα :
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Ανάδειξη του Ιλισού : Πέρα από τη διατήρηση κατά το δυνατόν των φυσικών του
χαρακτηριστικών, προτείνεται ο τονισµός της ροής του, η ανάδειξη της παράλληλης
διαδροµής για τους περιπατητές προς το βουνό και η εξασφάλιση της όσο το δυνατόν πιο
σταθερής παρουσίας του υγρού στοιχείου στην κοίτη του. Πρωταρχικό στοιχείο είναι η
αποκατάσταση της ενότητας σε όλο του το µήκος. ∆εύτερο στοιχείο είναι η προστασία του
φυσικού άναρχου χαρακτήρα της παραρεµάτιας βλάστησης. Τρίτο στοιχείο είναι η
εξασφάλιση διαδροµών κατά µήκος του ρέµατος, όχι µε στενά γραµµική έννοια. Στην
κατεύθυνση “επιστροφής του νερού στην κοίτη” πρέπει να επιχειρηθεί το ξαναπρασίνισµα
των παραρεµάτιων εκτάσεων, ο µερικός ανασχεδιασµός της απορροής των όµβριων και η
δηµιουργία σε επιλεγµένες θέσεις µικρών ταµιευτήρων στο εσωτερικό της κοίτης, ώστε τα
νερά να διατηρούνται µεγαλύτερο διάστηµα.
Εξασφάλιση οικολογικής ενότητας µε τον Υµηττό : Τρεις είναι οι θέσεις των υπωρειών του
βουνού στις οποίες οδηγούν οι φυγές από τον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου : οι
εκτάσεις πάνω από το Πολυτεχνείο, οι εκτάσεις πάνω από τον αστικό ιστό του Παπάγου και
οι περιοχές των πηγών του Ιλισού στο λόφο Λιθάρι και στη µονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.
Και στις τρεις αυτές θέσεις κύριο πρόβληµα συνιστούν η Κατεχάκη και η σχεδιαζόµενη
Περιφερειακή Υµηττού. Ως πρώτη ενέργεια κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία ενός πράσινου
δακτυλίου που θα ξεκινά από την περιοχή νοτιοανατολικά του Παπάγου και θα καταλήγει
στις φυσικές εκτάσεις γύρω από τη µονή, καθώς επίσης και η ανάπλαση του φυσικού χώρου
πάνω από το ΕΜΠ µε σεβασµό στο χαρακτήρα του φυσικού ξηρικού οικοσυστήµατος του
Υµηττού. Σε δεύτερο επίπεδο κρίνεται σκόπιµη µια διαδικασία προσεκτικών αναδασώσεων
και διαχείρισης των υφιστάµενων φυσικών χώρων του Υµηττού.
Ανάδειξη των υφιστάµενων χώρων πρασίνου : Οι υφιστάµενοι χώροι πρασίνου έχουν τρεις
σηµαντικές ιδιότητες : σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν ίχνη του “φυσικού”, έχουν επαρκή
ανάπτυξη και δοµή ώστε να λειτουργήσουν άµεσα και να αρθρωθούν πάνω τους οι νέες
παρεµβάσεις και τέλος, αποτελούν ήδη βιωµένο χώρο για τους χρήστες του Πάρκου.
Τέτοιοι χώροι είναι : η παραρεµάτια ζώνη κατά µήκος του κύριου κλάδου του Ιλισού όπου
προτείνεται η διαχείριση και ο επανασχεδιασµός της ταυτόχρονα µε νέες φυτεύσεις, η
παραρεµάτια ζώνη κατά µήκος του δευτερεύοντος κλάδου του Ιλισού στου Παπάγου όπου
προτείνεται η πύκνωση της υφιστάµενης βλάστησης, οι χώροι πρασίνου στην έκταση του
ΕΜΠ όπου προτείνεται ο επανασχεδιασµός της ζώνης κατά µήκος του ορίου του ΕΜΠ, η
επικοινωνία της ζώνης στο όριο µε την Κατεχάκη υπόγεια ή υπέργεια µε την αντίστοιχη
ζώνη προς την πλευρά του ΑΟΟΑ, η τόνωση του πυκνού πράσινου στο µέτωπο προς την
Κοκκινοπούλου και η δηµιουργία εκεί χώρων στάσης και αναψυχής και η διασφάλιση
προσβάσεων µεταξύ του κεντρικού πυρήνα του Πάρκου και των υπωρειών του Υµηττού στο
νοτιοανατολικό τµήµα του ΕΜΠ, η περιοχή του νοσοκοµείου Σωτηρία όπου προτείνεται η
άρθρωση ενός ευρύτερου χώρου ανάµεσα στο πράσινο και τον αστικό ιστό που να
λειτουργεί ως διαµορφωµένο καλαισθητικό πάρκο και η επιµελής διαχείριση και
αποκατάσταση του υφιστάµενου πράσινου, η περιοχή του Αθλητικού Κέντρου Ζωγράφου
όπου προτείνεται ο σχεδιασµός µιας ζώνης κίνησης πεζών κατά µήκος της Κοκκινοπούλου
µε χρήση ζώνης φυτεύσεων που θα παραχωρηθεί από τα στρατόπεδα και που θα οδηγεί στις
πεζογέφυρες σύνδεσης του Πάρκου µε το ΕΜΠ, τα πάρκα, τα άλση και οι νησίδες πρασίνου
στου Παπάγου όπου προτείνεται η διεύρυνση της ζώνης της τεχνητής τάφρου που διέρχεται
στο όριο των νοσοκοµείων και η επαναδιαµόρφωσή της ώστε να επιτραπεί η κίνηση στο
εσωτερικό της.
• Ανάδειξη της ιστορικότητας του τόπου : Τα στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας του
Μητροπολιτικού Πάρκου είναι τα εξής : ο Ιλισός, οι ιστορικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις,
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τα νοσοκοµειακά συγκροτήµατα Σωτηρία και Παίδων, ο Υµηττός, οι ιστορικές µονές Αγ. Ι.
Θεολόγου, Αστερίου και Καισαριανής. Το κέντρο της πρώην Στρατιωτικής Πόλης που
εκτείνεται από το ΚΕΙΠ µέχρι το Εργοστάσιο Ασετυλίνης, προτείνεται να παίξει κεντρικό
ρόλο στο Πάρκο. Οι διατηρητέες και προστατευµένες ενότητες προτείνεται να συνεχίσουν να
λειτουργούν µε τις συµβατές σηµερινές τους χρήσεις στις περιπτώσεις των νοσοκοµείων, της
εκπαίδευσης και των εγκαταστάσεων ιππασίας, ή να παραλάβουν νέες χρήσεις πολιτισµού,
και αναψυχής, ανάλογα µε την αξιολόγηση των χώρων.
• Ενσωµάτωση στο ευρύτερο πολιτιστικό δίκτυο της Αθήνας : Εκτιµάται ότι το Γουδί,
όντας στα φυσικά όρια της πόλης, διαθέτει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανοικτών
περιαστικών φυσικών χώρων, που µπορούν µε κατάλληλες παρεµβάσεις να έλκουν
σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού της πρωτεύουσας. Ο σχεδιασµός της σύνδεσης του
Πάρκου µε τον κοντινό άξονα πολιτιστικών δράσεων της πρωτεύουσας και ειδικότερα µε το
Μέγαρο Μουσικής, το Πάρκο Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, το Ωδείο Αθηνών, κλπ.
Τα ίχνη του Ιλισού, το µικρό Πάρκο Γ. Παπανδρέου και το Άλσος Συγγρού, δίνει τη
δυνατότητα µιας δυναµικής επέκτασης της πολιτιστικής ζώνης του κέντρου προς τα
ανατολικά µε απόληξη το Μητροπολιτικό Πάρκο. Το Αρχαιολογικό Τόξο µπορεί να είναι η
συνέχεια αυτής της διαδροµής µε αφετηρία το Ζάππειο και το Παναθηναϊκό Στάδιο.
• Προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελούν η ενίσχυση των πυρήνων πρασίνου κατά µήκος
της καλυµµένης κοίτης του Ιλισού στο Πάρκο Παπανδρέου και στο Άλσος Συγγρού, η
ενίσχυση ενδιάµεσων µικρών σηµείων πολιτισµού, η ένταξη στην προτεινόµενη ζώνη του
µνηµειακού συγκροτήµατος Αρεταίειο - Αιγινήτειο και η χάραξη διαδροµών πεζών µε
σηµάνσεις κατά µήκος της ζώνης αυτής από το Γουδί µέχρι την Εθνική Πινακοθήκη και το
Πάρκο Ελευθερίας. Πιστεύεται ότι η παραπάνω σύνδεση µπορεί να επηρεάσει θετικά τη
λειτουργία γειτονικών πόλων του περιφερειακού δικτύου στο Βύρωνα, το Παγκράτι και την
Καισαριανή.
• Αναδιάρθρωση των ψυχαγωγικών, αθλητικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων του
χώρου : Είναι πολύ σηµαντικό, τόσο να αναδιαρθρωθούν οι αθλητικές δραστηριότητες σε
µια κατεύθυνση ήπιων αθλητικών δραστηριοτήτων τοπικής κλίµακας, όσο και να ενισχυθεί
ο χαρακτήρας της αναψυχής και της ξεκούρασης, στο εσωτερικό του χώρου. ∆ύο επίσης
πολύ σηµαντικά σηµεία αποτελούν η δυνατότητα οικειοποίησης του Πάρκου από άτοµα µε
ειδικές ανάγκες και ηλικιωµένους και ο κοινωνικός και παιδαγωγικός χαρακτήρας των
προβλεπόµενων δράσεων. Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας αποκτά υπόσταση µέσα στον τριπλό
άξονα Πολιτισµός - Περιβάλλον - Ιστορία. Ο κοινωνικός χαρακτήρας σχετίζεται µε την
επανάχρηση αρκετών κτιρίων για την οργάνωση λειτουργιών σχετικών µε δράσεις
κοινωνικού χαρακτήρα και χαρακτήρα πρόνοιας σε τοπικά πλαίσια.
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Β΄ ΦΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΑΙ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
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ΚΕΦ. 1 : ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι προτάσεις για την ένταξη του Μητροπολιτικού Πάρκου στην ευρύτερη αστική περιοχή,
διατυπώνονται µέσα από δύο διαφορετικά επίπεδα προσέγγισης : το επίπεδο υπερτοπικής
εµβέλειας και το επίπεδο µιας πιο τοπικής, αλλά εξίσου σηµαντικής επιρροής στους όµορους
∆ήµους1.
1.1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ
Συγκεκριµένα, προτείνονται :
•
•
•
•
•

Σύνδεση µε το λόφο του Λυκαβηττού, µε επέκταση των τοπικών συνδέσεων του ∆ήµου
Ζωγράφου, της συνοικίας Αµπελοκήπων και της συνοικίας Γουδί.
Σύνδεση µε τους χώρους του Αττικού Άλσους – Τουρκοβούνια, µε επέκταση των τοπικών
συνδέσεων των συνοικιών Αµπελοκήπων και Ελληνορώσων – Ερυθρού.
Σύνδεση µε τους χώρους πρασίνου του Άλσους Ιλισίων, µε επέκταση των τοπικών
συνδέσεων της συνοικίας Γουδί και του ∆ήµου Ζωγράφου.
Σύνδεση µε το λόφο Τσακού (όρια ∆ήµων Αγ. Παρασκευής – Χολαργού) και µε τους
χώρους πρασίνου που χωροθετούνται περιφερειακά, στα όρια του Υµηττού, µε επεκτάσεις
τοπικών συνδέσεων των ∆ήµου Παπάγου και Χολαργού.
Bασικούς άξονες σύνδεσης και ροής, από και προς το Πάρκο αποτελούν οι λεωφόροι
Αλεξάνδρας, Βασ.Σοφίας και Μεσογείων, των οποίων προτείνεται η αξιοποίηση και η
ιδιαίτερη ανάδειξη.

Για την ισχυροποίηση αυτών των συνδέσεων προβλέπονται, η ενίσχυση των µετακινήσεων µε
µέσα µαζικής µεταφοράς (ιδιαίτερα µέσω της νέας γραµµής µετρό και κυρίως του σταθµού της
στην Κατεχάκη), καθώς και µια σειρά ήπιων παρεµβάσεων ανασχεδιασµού και φυτεύσεων.
Επίσης, κατά µήκος των λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ.Σοφίας, προτείνεται αξιοποίηση και
ένταξη µιας σειράς πολιτιστικών χώρων και χώρων πρασίνου.
1.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ
Στόχος της πρότασης είναι η δηµιουργία ενός πλέγµατος που να αναδεικνύει τη σύνδεση του
Πάρκου µε τους σηµαντικότερους υπαίθριους – φυσικούς χώρους των όµορων ∆ήµων και
Συνοικιών, αλλά και µε µια σειρά τοπικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και εµπορικών
δραστηριοτήτων τους. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η σαφής αντιληπτική οργάνωση και ποιοτική
διαφοροποίηση του δικτύου αυτού από το γειτονικό περιβάλλον, µε στόχο την ανάδειξη και
αναγνώριση της φυσιογνωµίας του Πάρκου.

1

∆ήµοι Ζωγράφου, Παπάγου, Χολαργού, Νέου Ψυχικού και Συνοικίες 7ου ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Αθηναίων,
Αµπελόκηποι, Ελληνορώσσων και Ερυθρός Σταυρός
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Αναλυτικά οι προτάσεις έχουν ως εξής :
•

Φυσικός σχεδιασµός του δικτύου - βιοκλιµατικές παρεµβάσεις: Η δηµιουργία
συνεχόµενης και “προστατευµένης” πορείας για τους πεζούς θα ενοποιεί σηµαίνοντες
επιλεγµένους χώρους και δραστηριότητες της πόλης, σε συνθήκες ευνοϊκού µικροκλίµατος,
µε τη χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης, κατάλληλη επιλογή και σχεδιασµό
φυτεύσεων, επανασχεδιασµό υφιστάµενων πεζοδροµίων και µικρών υπαίθριων χώρων των
γειτονικών συνοικιών.

•

Σύνδεση και ένταξη στο δίκτυο των τοπικών, πολιτιστικών, κοινωνικών και
εµπορικών δραστηριοτήτων: Σκοπός είναι ανάδειξη µιας σειράς άτυπων συνδέσεων
(πορειών) που προϋπήρχαν ανοργάνωτες στην αστική περίµετρο του Πάρκου και η ένταξη
σε αυτές υφιστάµενων δραστηριοτήτων πολιτιστικού, ψυχαγωγικού και εµπορικού
χαρακτήρα καθώς και τοπικών διοικητικών κέντρων.

•

Κυκλοφοριακός σχεδιασµός του δικτύου: Σκοπός είναι να ενισχυθεί η κινητικότητα των
πεζών στην ευρύτερη αστική περιοχή. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται ο ανασχεδιασµός
τµηµάτων δρόµων, κατά κανόνα ήπιας κυκλοφορίας, και η σύνδεσή τους µε υφιστάµενους ή
προβλεπόµενους πεζόδροµους.

•

Αισθητική και µορφολογική ταυτότητα του δικτύου – Σχέσεις µε το Πάρκο: Οι
προτεινόµενες παρεµβάσεις στο περιµετρικό δίκτυο (δενδροστοιχίες, φωτισµός, αστικός
εξοπλισµός, κλπ.), θα πρέπει να διακρίνονται από µορφολογική λιτότητα και όσο γίνεται πιο
ενιαίο χαρακτήρα, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται ως προποµποί της εσωτερικής
ατµόσφαιρας και λειτουργιών που επικρατούν στο Πάρκο.

•

Σχεδιασµός και οργάνωση ιεραρχηµένων εισόδων – πλατειών στο Πάρκο : Προτείνεται
η άρθρωση του παραπάνω δικτύου σε µια σειρά οργανωµένων και ιεραρχηµένης
σπουδαιότητας εισόδων – πλατειών στο Πάρκο, καθώς και η εφαρµογή συγκεκριµένων
παρεµβάσεων, ιδιαίτερα εκεί όπου µεγάλοι κυκλοφοριακοί άξονες αποτελούν έντονο
φυσικό εµπόδιο (π.χ. η προτεινόµενη κύρια είσοδος στη συµβολή των λεωφόρων
Μεσογείων και Κατεχάκη).

ΚΕΦ. 2 : ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταυτότητα και χαρακτήρας του Πάρκου
Η ταυτότητα του Πάρκου στηρίζεται:
• Στην αναγνώριση και προβολή των βασικών γεωµορφολογικών - φυσικών χαρακτηριστικών
του τοπίου (Ιλισός, άµεση γειτνίαση µε Υµηττό) και των ιχνών της ιστορίας της
(Στρατιωτική Πόλη Γουδί).
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• Στη δηµιουργία πρασίνου «υψηλής οικολογικής ποιότητας», µε αναβάθµιση των φυσικών
οικοσυστηµάτων και των υφιστάµενων φυτεύσεων, καθώς και µε κατάλληλες νέες
εκτεταµένες φυτεύσεις.
• Στον εµπλουτισµό των ευκαιριών αναψυχής, που θα προσφέρουν οι φυσικές και έντεχνες
διαµορφώσεις πρασίνου και ελευθέρων χώρων, µε λειτουργίες πολιτισµού και ψυχαγωγίας.
Σε αυτό το «Πάρκο υψηλής οικολογικής ποιότητας» εντάσσονται και οι σηµαντικές
εγκαταστάσεις υγείας, εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης που λειτουργούν και αναπτύσσονται
στα όρια της Περιοχής Μελέτης, µε αύξηση και αναβάθµιση του πρασίνου και των ελευθέρων
επιφανειών τους, οι οποίες όµως από άποψη λειτουργίας διατηρούν την αυτοτέλειά τους.
Η λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου θα είναι πολυσυλλεκτική και ο χαρακτήρας
του πολυδύναµος :
• Θα συνδυάζει το χαρακτήρα του αστικού πάρκου υπερτοπικής σηµασίας, µε την εξασφάλιση
ζωτικών χώρων εκτόνωσης για τις όµορες περιοχές κατοικίας.
• Θα συνδυάζει διαδροµές στη φύση (Ιλισός, Υµηττός, δασώδεις εκτάσεις, αστικό πάρκο), µε
τη συµµετοχή σε πολιτιστικές και ήπιες αθλητικές δραστηριότητες που θα φιλοξενηθούν στα
αξιόλογα διατηρητέα κτίρια και σε κατάλληλα διαµορφωµένους ελεύθερους χώρους.
• Θα αποτελεί ζωτικό χώρο αναψυχής για τους φοιτητές των ΑΕΙ της ευρύτερης περιοχής, που
θα διασχίζουν το Πάρκο στη διαδροµή τους, από το σταθµό Μετρό Κατεχάκη και από τις
στάσεις των δύο προτεινόµενων γραµµών λεωφορείων. Ο δυναµισµός αυτής της οµάδας
πληθυσµού, ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µε χαρακτήρα
αναζήτησης και πειραµατισµού.
• Θα αποτελεί ζωτικό χώρο αναψυχής για τους εργαζόµενους, συναλλασσόµενους και
επισκέπτες των νοσοκοµείων, των ερευνητικών κέντρων και των επιτελικών υπηρεσιών
δηµόσιας διοίκησης.
Οργάνωση του Πάρκου σε δύο Ζώνες
Οι σηµαντικές υφιστάµενες χρήσεις και δεσµεύσεις στην Περιοχή Μελέτης, η αδυναµία του
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και το µεγάλο κόστος δηµιουργίας και λειτουργίας ενός
αντίστοιχου Πάρκου, οδήγησε στην πρόταση για οργάνωση δύο γεωγραφικών ζωνών στο
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί – Ιλισός :
Η Α’ Ζώνη θα είναι ο Κεντρικός Πυρήνας του Πάρκου (καθαρής έκτασης 1.450 στρ.
περίπου) και θα αποτελεί στην ουσία το δηµόσιο κοινόχρηστο τµήµα του. Θα είναι
περιφραγµένη κατά το µεγαλύτερο τµήµα της, µε µεγάλο αριθµό εισόδων και θα τη
διαχειρίζεται ένας ενιαίος Φορέας2. Στη ζώνη αυτή κυριαρχεί η χρήση του κοινόχρηστου
πράσινου το οποίο αρθρώνεται από επιµέρους πάρκα και άλση, που θα διαφοροποιούνται σε
αντιστοιχία µε τα φυσικά χαρακτηριστικά του τοπίου και των φυτεύσεων. Τα φυσικά στοιχεία
του χώρου που αναδεικνύονται είναι:
•

Ο Ιλισός: Αποκαθίσταται και αναδεικνύεται η συνέχεια της κοίτης και η παραρεµάτια
βλάστηση, σε συνδυασµό µε δυνατότητες περιπάτου και στάσης.
• Ο Υµηττός: Αναβαθµίζονται τα φυσικά οικοσυστήµατα και εξασφαλίζονται διέξοδοι του
Πάρκου προς τον ορεινό όγκο.
2

Περιλαµβάνει τις εκτάσεις: Άλσος ∆ήµου Αθηναίων, έκταση Ταµείου Εθνικής Αµυνας (ΤΕΘΑ), έκταση
Αυτόνοµου Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Αξιωµατικών (ΑΟΟΑ), έκταση Κτηµατικής Εταιρείας ∆ηµοσίου (ΚΕ∆),
Κέντρο Ιππασίας (ΚΕΙΠ) και ΕΡΤ.
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Στην Α’ Ζώνη, γίνεται συνολικός επανασχεδιασµός του χώρου και των δραστηριοτήτων του, µε
την αποµάκρυνση σηµερινών λειτουργιών που δεν συνάδουν µε τον προτεινόµενο
χαρακτήρα αυτού του µεγάλου κοινόχρηστου χώρου και µε τη χωροθέτηση νέων
πολιτιστικών χρήσεων στα διατηρούµενα ιστορικά κτίρια. Απαγορεύεται κατά κανόνα η
δόµηση νέων κτιρίων. Επιτρέπονται παρεµβάσεις µικρής κλίµακας για την αρχιτεκτονική
ανάδειξη των υφιστάµενων κτιρίων και του άµεσου περιβάλλοντος χώρου.
Οι νέες δραστηριότητες αναφέρονται σε δύο άξονες:
• Καλές τέχνες : κύρια εκθέσεις και δραστηριότητες εικαστικών τεχνών, αλλά και εκδηλώσεις
µουσικής, θεάτρου και κινηµατογράφου
• Ανάδειξη του Φυσικού Τοπίου και της Ιστορίας του Χώρου
Η Β’ Ζώνη θα είναι η Ζώνη Ελέγχου του Πάρκου (καθαρή έκταση 2.400 στρ. περίπου) και
θα αποτελεί το τµήµα του Πάρκου που θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό τη διαχείριση των
φορέων που σήµερα κατέχουν το χώρο (∆ήµοι, Νοσοκοµεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
Υπουργεία, κλπ). Γι’ αυτή τη ζώνη, θα ισχύει ένα κανονιστικό πλαίσιο ως προς τη δόµηση και
την προστασία των κτισµάτων, του τοπίου και των φυτεύσεων, καθώς και συγκεκριµένες
κατευθύνσεις ως προς το σχεδιασµό και την ανάπλαση των υπαίθριων χώρων τους, ώστε να
συσχετισθούν οργανικά µε τον Κεντρικό Πυρήνα του Πάρκου.
Στη Ζώνη Ελέγχου, διατηρούνται, κατά κανόνα, οι υπάρχουσες χρήσεις Υγείας – Πρόνοιας –
Εκπαίδευσης – Έρευνας, προτείνεται όµως περιορισµός στις δυνατότητες επέκτασής τους και
µειώσεις των ιδιαίτερα υψηλών εγκεκριµένων όρων δόµησής τους, πλην της περίπτωσης του
στρατοπέδου Πλέσσα, που προτείνεται η µετατροπή του σε χώρο πρασίνου, όπως προβλέπει το
ΓΠΣ. Τέλος, προτείνεται η σταδιακή αλλά ριζική µείωση των λειτουργιών Κεντρικής
∆ιοίκησης, µια και ήδη είναι χωροθετηµένα σε αυτό το τµήµα της Λ. Μεσογείων 4 υπουργεία.
Στη Ζώνη Ελέγχου διακρίνονται δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων:
•

Η πρώτη αφορά δραστηριότητες φορέων που πολεοδοµικά συσχετίζονται µε το Πάρκο,
αρθρώνονται πάνω στους άξονες κίνησης πεζών που διασχίζουν το χώρο και τις συνδέουν
µε τον Κεντρικό Πυρήνα του Πάρκου, καθώς και µε την ευρύτερη περιοχή3. Οι χρήσεις
αυτές συνορεύουν µε το Πάρκο και ελέγχουν και διαχειρίζονται την πρόσβαση προς και από
αυτό, σύµφωνα µε το ωράριο λειτουργίας τους.

•

Η δεύτερη αφορά σε δραστηριότητες µε πλήρη λειτουργική αυτοτέλεια, που δεν
συνεργάζονται µε το υπόλοιπο Πάρκο. Για κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες,
προτείνονται συγκεκριµένες πολεοδοµικές ρυθµίσεις που βελτιώνουν τη λειτουργικότητά
τους (διανοίξεις νέων προσβάσεων, έλεγχος στάθµευσης, κλπ)4.

2.2. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ

3

Πολυτεχνειούπολη, νοσοκοµεία Σωτηρία, Γενικό Κρατικό και Παίδων, Κέντρο Ιατροβιολογικών Ερευνών και
Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του Παν/µίου Αθηνών.
4
Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής Αµυνας και Μεταφορών, στρατιωτικά νοσοκοµεία 401 και 251, ΕΚΑΒ,
Στρατόπεδο Πλέσσα, νοσοκοµεία Ερυθρός Σταυρός και Λαϊκό, εµπορικό κέντρο ‘Πολιτεία’ του Ερυθρού
Σταυρού, η Ιατρική Σχολή του Παν/µίου Αθηνών.
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Στην οργάνωση των κινήσεων και λειτουργιών του Πάρκου κυριαρχούν δύο κύριοι
διασταυρούµενοι άξονες, που έχουν χαρακτήρα δηµοσίων περιπάτων. Το σηµείο τοµής των
δύο κύριων αξόνων ορίζεται στο συγκρότηµα κτιρίων των Υπόστεγων Οχηµάτων της πρώην
Στρατιωτικής Πόλεως Γουδί (νυν Άλσους Στρατού) και ορίζεται ως ο κεντρικός χώρος
εκθέσεων και αναψυχής του Πάρκου, το Κέντρο για τις Καλές Τέχνες. Οι αφετηρίες των
αξόνων αυτών ορίζουν και τις κύριες εισόδους στο Πάρκο. Σε αυτές δηµιουργούνται, κατά
κανόνα, πλατείες εισόδου, µε ενηµερωτικά περίπτερα.
Οι δύο αυτοί λειτουργικοί άξονες οργανώνουν, τόσο τις δραστηριότητες του Κεντρικού Πυρήνα
του Πάρκου, όσο και τη συσχέτισή του µε τη Ζώνη Ελέγχου. Αποτελούν ζώνες κυµαινόµενου
πλάτους (από 10 – 25 µέτρα), που διαµορφώνονται κατά διάφορους τρόπους και φιλοξενούν,
πέρα από την κίνηση των πεζών, σηµασµένο ποδηλατόδροµο, χώρους παιχνιδιού, καθιστικά,
καθώς και διαµορφώσεις για υπαίθριες εκθέσεις γλυπτικής. Γύρω από αυτούς χωροθετούνται οι
δραστηριότητες πολιτισµού και αναψυχής, στα προτεινόµενα προς διατήρηση ιστορικά κτίρια.
Ταυτόχρονα, ενισχύονται κατάλληλα οι δραστηριότητες αθλητισµού. Σε συνάρτηση µε τους
δύο κύριους άξονες, αρθρώνεται ένα σύνολο δευτερευουσών διαδροµών.
Ένας τρίτος άξονας, οικολογικού χαρακτήρα, κινείται κατά µήκος του κύριου κλάδου του
Ιλισού, αποτελεί περίπατο στο φυσικό τοπίο και αρθρώνεται µε µικρά µονοπάτια που
κατεβάζουν ως την κοίτη του.
Κύριοι άξονες κίνησης πεζών και ποδηλάτων
Ο πρώτος κύριος άξονας ξεκινά από τη λεωφόρο Μεσογείων, διασχίζει το Μητροπολιτικό
Πάρκο, µε κατεύθυνση ΝΑ - Β∆ και καταλήγει στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στου Ζωγράφου
(άξονας Μεσογείων – Ζωγράφου). Η σηµαντική αυτή πορεία διασχίζει τον κεντρικό χώρο του
Πάρκου, περνά πάνω από τον Ιλισό µε µικρή γέφυρα, συνεχίζει δυτικά του Αθλητικού Κέντρου
του ∆ήµου Αθηναίων, διασχίζει το χώρο της Πολυτεχνειούπολης µε σηµείο αναφοράς τα κτίρια
νέας Βιβλιοθήκης και ∆ιοίκησης του ΕΜΠ, εξυπηρετεί τις περιοχές κατοικίας του ∆ήµου
Ζωγράφου και καταλήγει στην Πανεπιστηµιούπολη.
Ο δεύτερος κύριος άξονας, ξεκινά από την οδό Παπαδιαµαντοπούλου, δίπλα στα Νοσοκοµεία
Παίδων και καταλήγει στην οδό Κύπρου, δίπλα στο ναό της Αγ. Σκέπης Παπάγου (άξονας
Παπαδιαµαντοπούλου – Κύπρου). Για την εξασφάλιση της συνέχειας της πορείας κατά µήκος
αυτού του άξονα, το πρόβληµα της υπερπήδησης της λεωφόρου Κατεχάκη αντιµετωπίζεται µε
διπλό τρόπο: Αφενός, µε υπόγειο ευρύ πέρασµα πλάτους 60 µέτρων και, αφετέρου, µε µια
πεζογέφυρα στο ύψος των εισόδων της λεωφόρου Κατεχάκη (σηµερινή είσοδος Άλσους
Στρατού), που συνδέει υπέργεια τα δύο τµήµατα αυτής της πορείας.
Ο τρίτος άξονας, έχει οικολογικό χαρακτήρα (άξονας Αναψυκτήριο Ρυθµός – Μονή Αγ. Ι.
Θεολόγου). Εισέρχεται στο Πάρκο από τη συµβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Μεγ.
Αλεξάνδρου, ακολουθεί το ίχνος του κύριου κλάδου του Ιλισού, κατά µήκος των οδών Ούλωφ
Πάλµε και Γ. Παπανδρέου, περνά υπόγεια τη λεωφόρο Κατεχάκη µε ευρύ πέρασµα και
ακολουθεί την κοίτη του ποταµού, µέχρι την έξοδό του από το χώρο του Πάρκου. Από το
σηµείο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα συνέχισης της πορείας κατά µήκος του Ιλισού, µέχρι
τις πηγές του στη Μονή Αγ. Ιωάννη Θεολόγου.
Πάνω στις κύριες πορείες, αρθρώνεται µια σειρά από δευτερεύουσες διαδροµές, καθώς και
ένα σύνολο µονοπατιών. Στους κύριους, αλλά και τους δευτερεύοντες άξονες, εξασφαλίζεται η
δυνατότητα κίνησης των οχηµάτων εξυπηρέτησης του Πάρκου, πυρόσβεσης και αποκοµιδής.
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Επιπλέον, στη Ζώνη Ελέγχου δηµιουργούνται δύο ειδικοί δευτερεύοντες άξονες : Ο πρώτος
ξεκινά από το Μουσείο Παιδικού Παιχνιδιού στον πυρήνα του Πάρκου, και καταλήγει στην
είσοδο του Νοσοκοµείου Παίδων Αγία Σοφία, επί της οδού Θηβών, διασχίζοντας τον αύλειο
χώρο του, µε πόλο αναφοράς το Μουσείο Παιδιατρικής. Ο δεύτερος διασχίζει τον αύλειο χώρο
του Κέντρου Ιατροβιολογικών Ερευνών και τον υπαίθριο χώρο του νοσοκοµείου Σωτηρία, µε
πόλους αναφοράς το Κυριαζίδειο περίπτερο όπου θα στεγαστεί το Μουσείο και το
κινηµατοθέατρο του νοσοκοµείου. Χωρίζεται σε δύο σκέλη που καταλήγουν στη σηµερινή
είσοδο του Σωτηρία επί της Μεσογείων και στη νέα είσοδο επί της οδού Υγείας, αντίστοιχα.

Κύριες, δευτερεύουσες και λειτουργικές είσοδοι στο Πάρκο
Τρεις κατηγορίες εισόδων χωροθετούνται στο Πάρκο : οι κύριες, οι δευτερεύουσες και οι
λειτουργικές είσοδοι.
Οκτώ είναι οι κύριες είσοδοι στο Πάρκο : Οι κύριες είσοδοι ανήκουν στον Πυρήνα του
Πάρκου και τελούν υπό τη διαχείριση ενιαίου Φορέα. Ως προς τη µορφή τους, διαµορφώνουν
πλατείες υποδοχής των επισκεπτών, µε πληροφοριακό περίπτερο για τις δραστηριότητες του
Πάρκου. Πιθανά να διαθέτουν φύλαξη όλο το 24ωρο. Οι είσοδοι αυτοί αρθρώνονται µε τους
κύριους άξονες κίνησης πεζών του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου και µε το πλέγµα που
συνδέει το Πάρκο µε τους σηµαντικότερους υπαίθριους φυσικούς χώρους των όµορων ∆ήµων
και συνοικιών. Αναλυτικά είναι:
(Ε1) και (Ε2) Κατεχάκη (αντικριστά επί της λεωφόρου και σε συνδυασµό µε υπόγειο
πέρασµα και πεζογέφυρα)
(Ε3) Μετρό Κατεχάκη, στη διασταύρωση των λεωφόρων Μεσογείων και Κατεχάκη (σε
συνδυασµό µε µετρό Κατεχάκη)
(Ε4) Σχολή Χωροφυλακής, επί της Μεσογείων
(Ε5) Νοσοκοµεία Παίδων, προέκταση Παπαδιαµαντοπούλου
(Ε6) Ιλισός (Αθλητικό Πάρκο / αναψυκτήριο Ζωγράφου – Ρυθµός)
(Ε7) Αθλητικό Πάρκο ∆ήµου Αθηναίων
(Ε8) Αγία Σκέπη Παπάγου (οδός Κύπρου)
Εννιά είναι οι δευτερεύουσες είσοδοι στο Πάρκο : Οι δευτερεύουσες είσοδοι είναι
αρθρωµένες µε δευτερεύοντες άξονες πρόσβασης στον Πυρήνα του Πάρκου και έχουν τοπικό
χαρακτήρα. Όµως, προσφέρουν την απαραίτητη “προσβασιµότητα” που οφείλει να έχει από τις
πυκνοδοµηµένες γειτονικές περιοχές κατοικίας. Όλες οι δευτερεύουσες είσοδοι ανήκουν στον
Πυρήνα του Πάρκου, διαχειρίζονται από το Φορέα του, πιθανά να παραµένουν όµως ανοικτές
ορισµένες ώρες, κατά την πρωινή ή µεσηµεριανή βάρδια της φύλαξης. Αναλυτικά είναι :
(∆1) ΕΡΤ (επί της Μεσογείων, όπου και η σηµερινή είσοδος)
(∆2) Άλσος ∆ήµου Αθηναίων (επί της Μεσογείων, όπου και η σηµερινή είσοδος)
(∆3) Σχολή Ιππασίας (νέα είσοδος στη συµβολή των οδών Τρικάλων και Λειβαδιάς)
(∆4) Eθνικό Κέντρο Αρχείων και Εντύπων (επί της Κοκκινοπούλου όπου και η σηµερινή
είσοδος του στρατοπέδου Ζορµπά)
(∆5) Είσοδος Ιλισού (νέα είσοδος επί της οδού Στρ. Μπαλοδήµου στου Παπάγου)
(∆6) Κέντρο Πολιτισµού ∆ήµου Παπάγου (νέα είσοδος στο τέρµα της οδού
Ελλησπόντου)
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(∆7) Αθλητικό Πάρκο ∆ήµου Παπάγου (νέα είσοδος επί της οδού Εθνικής Αµύνης)
(∆8) Σχολεία Παπάγου (όπου και η παλαιά είσοδος προς το Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών επί της οδού Αργυροκάστρου)
(∆9) Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών –Μετρό Κατεχάκη (νέα είσοδος στο τέλος του
νέου πεζοδρόµου πίσω από τα στρατιωτικά νοσοκοµεία)
Λειτουργικές είσοδοι στο Πάρκο : Ως λειτουργικές θεωρούνται οι είσοδοι που εξυπηρετούν
την πρόσβαση από τη ζώνη Ελέγχου στον Κεντρικό Πυρήνα του Πάρκου, καθώς και τις
αυτόνοµες δραστηριότητες της Ζώνης Ελέγχου. Περιλαµβάνουν δε, νέες εισόδους που
τοποθετούνται στην περίµετρο του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου, βρίσκονται όµως κάτω από
τον έλεγχο και τη διαχείριση των φορέων της Ζώνης Ελέγχου, αλλά και τις υφιστάµενες
εισόδους των δραστηριοτήτων της Ζώνης Ελέγχου.
2.3. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Σχεδιασµός των κύριων αξόνων πεζών
Οι κύριοι άξονες πεζών έχουν σχεδιαστεί ως αστική παρέµβαση στο Πάρκο και αποτελούν ένα
ενιαίο σύστηµα µε τα ιστορικά κτίρια της Στρατιωτικής Πόλεως Γουδί. Ο σχεδιασµός τους
ακολουθεί την οργάνωση της σκληρής γεωµετρίας της Στρατιωτικής Πόλεως. Αντίθετα, οι
ενδιάµεσοι χώροι, οι δευτερεύοντες δρόµοι, τα µονοπάτια, καθώς και οι διαµορφώσεις,
ακολουθούν την οργανική µορφή του φυσικού τοπίου. Πάνω σε αυτήν την αντίθεση,
οργανώνεται ο σχεδιασµός του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Ο κύριος άξονας Παπαδιαµαντοπούλου - Κύπρου διασχίζει τη λεωφόρο Κατεχάκη µε υπόγειο
πέρασµα πλάτους 60 µ. και ύψους περίπου 4 – 5 µ. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την ήπια
διαµόρφωση των πρανών της εκσκαφής, ώστε η βύθιση να είναι οµαλή και να αποτελεί
συνέχεια του φυσικού τοπίου. Στην πρώτη φάση του έργου προβλέπεται η δηµιουργία
πεζογέφυρας, η χάραξη της οποίας ακολουθεί επίσης τους γεωµετρικούς κανόνες της σύνθεσης
των κυρίων αξόνων. Σε δύο µόνο τµήµατα των κυρίων αξόνων δεν επιτρέπεται η διέλευση
οχηµάτων εξυπηρέτησης, καθώς στις συγκεκριµένες θέσεις οι άξονες διέρχονται από
υφιστάµενους χώρους υψηλού πρασίνου η διατήρηση του οποίου κρίνεται απαραίτητη.
Οι κύριοι άξονες, φιλοξενούν επίσης, πέραν της κίνησης πεζών και οχηµάτων, διάφορες
δραστηριότητες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση κυρίως µε τις Εικαστικές Τέχνες (όπως π.χ.
χώροι µε παιχνίδια - γλυπτά, καθιστικά µέσα σε χώρους πρασίνου, εκθέσεις γλυπτικής µέσα σε
ειδικά διαµορφωµένους χώρους πρασίνου, χώροι για µικρές υπαίθριες αγορές, κλπ.).
Σχεδιασµός του οικολογικού άξονα του Ιλισού
Κατ’ αρχήν το ρέµα αναδεικνύεται ως φυσικό στοιχείο, διατηρώντας όσο το δυνατόν
περισσότερα από τα φυσικά του χαρακτηριστικά, µε τρόπο ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή η
παρουσία του. Σ’ αυτή την κατεύθυνση εξασφαλίζεται η παρουσία του υγρού στοιχείου στην
κοίτη του. Επίσης, αναδεικνύεται ως διαδροµή, παράλληλα µε την οποία µπορεί ο περιπατητής
να οδηγηθεί στο φυσικό - περιαστικό χώρο, στο βουνό, αλλά σηµασιοδοτείται και σε
συνάρτηση µε την ιστορία της πόλης της Αθήνας.
Στον Πυρήνα του Πάρκου, η παραρεµάτια πορεία αποτελεί το κυριότερο εργαλείο αναγνώρισης
του ρέµατος. Έτσι, η οικολογική διαδροµή αποκτά κεντρικά χαρακτηριστικά και
σηµατοδοτείται µε ειδικές διαµορφώσεις, πλακόστρωση κλπ. Στη συνέχεια και έως το όριο του
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Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου στην οδό Πίνδου, η διαδροµή µπορεί να αποκτήσει
περισσότερο φυσικά χαρακτηριστικά. Αντίστοιχη µπορεί να είναι και η διαµόρφωση της
πορείας κατά µήκος του δευτερεύοντα κλάδου του ρέµατος.
Κατά µήκος και των δύο κλάδων του ρέµατος προβλέπονται 4 γεφυρώσεις : η µία ανήκει σε
κύριο άξονα κίνησης πεζών και σχεδιάζεται έτσι ώστε µορφολογικά να συµβάλλει στην
ανάδειξη του φυσικού στοιχείου του Ιλισού, ενώ οι υπόλοιπες τρεις, µικρότερου πλάτους,
συνδυάζονται µε µονοπάτια.
Ιδιαίτερη µορφολογική επεξεργασία απαιτεί το πέρασµα του Ιλισού κάτω από τη
Κατεχάκη. Η αντικατάσταση του υφιστάµενου οχετού από ένα πέρασµα πλάτους 40 µ.
περίπου, κρίνεται αναγκαία για την ανάδειξη του ενιαίου χαρακτήρα του ρέµατος, µε τα πρανή
του σε πλήρη ανάπτυξη και συνοδεύεται από την οργάνωση µιας πορείας πεζών, παράλληλα µε
την κοίτη του.
Τέλος, σηµαντικότατη επέµβαση ενοποίησης της άµεσης περιοχής µε το ρέµα αποτελεί η
αποκατάσταση της συµβολής των δύο κλάδων του ρέµατος. Μια δεύτερη επέµβαση,
τοπιοτεχνικού χαρακτήρα, προτείνεται να είναι η δηµιουργία κατά µήκος του κύριου κλάδου,
µικρών ταµιευτήρων που θα συγκρατούν το βρόχινο νερό κατά τους χειµερινούς µήνες,
έτσι ώστε µέσω της αύξησης του βαθµού υγρασίας στο άµεσο περιβάλλον, και συνεπώς της
ανάπτυξης της παραρεµάτιας βλάστησης, να τονωθεί ο φυσικός χαρακτήρας του τοπίου. Η
ύπαρξη νερού στην κοίτη του ρέµατος είναι δυνατόν να ενισχυθεί µε κατάλληλο σχεδιασµό της
απορροής των οµβρίων της ευρύτερης περιοχής, µετά τον καθαρισµό τους µε κατάλληλα φίλτρα
και µε πρόνοια αδειάσµατος των ταµιευτήρων το καλοκαίρι, ώστε να αποφευχθούν οι
δυσάρεστες συνέπειες από την ύπαρξη στάσιµου ύδατος.
Κατευθύνσεις για τα υλικά κατασκευής
Προτείνεται γενικά η παραδειγµατική χρήση υλικών που οργανώνονται στις εξής κατηγορίες :
•
•
•

Γαιώδη απορροφητικά υλικά
Χώµα µε «στερεώσεις» για την κίνηση πεζών και οχηµάτων
Υλικά όχι θερµοσυσσωρευτικά και απορροφητικά του ύδατος

Απορροφητικά υλικά προτείνεται να χρησιµοποιούνται στις υπαίθριες διαµορφώσεις. Τα µόνα
τµήµατα µε σκληρές επιφάνειες είναι αυτά των κυρίων αξόνων πεζών, καθώς και των
δευτερευόντων πεζοδρόµων, επί των οποίων θα κινούνται τα οχήµατα εξυπηρέτησης και τα
ποδήλατα. Ενδεικτικά υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν είναι: κυβόλιθοι, µάρµαρο,
ζώνες σκυροδέµατος, πλάκες, άλλα µη ασφαλτικά, σε αναλογία που θα προσδιορίσει ο
περαιτέρω λεπτοµερής σχεδιασµός.
Ως προς τους χώρους στάθµευσης, προτείνεται το διάζωµα κίνησης οχηµάτων να
κατασκευαστεί µε ασφαλτικές στρώσεις, ενώ οι θέσεις στάθµευσης να έχουν δάπεδο ανοικτού
τύπου, µε διάτρητους κυβόλιθους τοποθετηµένους επί του εδάφους.

ΚΕΦ. 3 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
27

3.1. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Οι µελλοντικές χρήσεις του Πάρκου διακρίνονται οµαδοποιηµένες σε
κατηγορίες:
•
•
•

τρεις µεγάλες

Συµβατές µε τη λειτουργία και το χαρακτήρα του Πάρκου χρήσεις : διατηρούνται,
βελτιώνονται και αναδιοργανώνονται σε σχέση µε το σύνολο του χώρου5.
Ασύµβατες µε τη λειτουργία και το χαρακτήρα του Πάρκου χρήσεις : προτείνεται να
αποµακρυνθούν6.
Νέες χρήσεις : Πρόκειται για δραστηριότητες πολιτισµού, αθλητισµού και αναψυχής που
χωροθετούνται σε υπάρχοντα κτίρια που συστηµατικά επαναχρησιµοποιούνται.

3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Οι προτεινόµενες δραστηριότητες εντός του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου οργανώνονται σε
ενότητες, οι οποίες αρθρώνονται πάνω στους δύο κύριους πεζοδροµηµένους άξονές του και που
αναλυτικά, ανά φάση υλοποίησης του Πάρκου, είναι :
Α’ ΦΑΣΗ : έτος στόχος 2004
1. Κέντρο για τις Καλές Τέχνες
Νοτιοανατολικά της λεωφόρου Κατεχάκη και στην περιοχή τοµής των δύο κύριων αξόνων
πεζών, βρίσκονται τα τέσσερα επιµήκη όµοια κτίρια των Υπόστεγων Οχηµάτων, οργανωµένα
σε δύο πτέρυγες εν σειρά, επιφάνειας περίπου 1.250 τ.µ. το καθένα, που κατασκευάστηκαν περί
το 1900 και των οποίων έχει προταθεί από την ερευνητική οµάδα ο χαρακτηρισµός ως
διατηρητέα, µαζί µε το σύνολο των ιστορικών κτιρίων της Στρατιωτικής Πόλεως.
Προτείνεται η αναστήλωση και επανάχρηση των 4 διδύµων αυτών κτιρίων µε σεβασµό
στο χαρακτήρα τους και στο ενιαίο των χώρων τους, για τη στέγαση µονίµων και
περιοδικών Εκθέσεων Τέχνης (επιφάνεια 5.000 τ.µ. περίπου).
Ένα από τα κτίρια προβλέπεται να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως συναυλιακός ή
συνεδριακός χώρος. Τα δύο άλλα, να φιλοξενούν εκθέσεις έργων τέχνης, σε συνεργασία µε
υπάρχοντες φορείς όπως, η Εθνική Πινακοθήκη ή το, υπό δηµιουργία, Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης, κλπ, ενώ για το τέταρτο προτείνεται να µπορεί να ενοικιάζεται σε ιδιωτικές γκαλερί.
Αντίστοιχα, ο κεντρικός υπαίθριος χώρος του συγκροτήµατος διαµορφώνεται έτσι ώστε να
µπορεί να φιλοξενεί µουσικές εκδηλώσεις, καθώς και υπαίθριες εκθέσεις έργων τέχνης, ενώ
εκατέρωθεν των κύριων αξόνων εκτίθενται έργα γλυπτικής.
5

Τέτοιες χρήσεις είναι οι υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις των ∆ήµων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου,
καθώς και το Κέντρο Ιππασίας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, το οποίο µετά το 2004 µετατρέπεται σε
Σχολή Ιππασίας.
6
Τέτοιες είναι, οι ενεργές στρατιωτικές εγκαταστάσεις (στρατόπεδα Φακίνου, Πλέσσα και Ζορµπά), οι
εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, η Σχολή Αξιωµατικών Αστυνοµίας, το πρατήριο βενζίνης επί της λεωφόρου Μεσογείων, ο
υπαίθριος χώρος στάθµευσης µεταξύ Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, οι χώροι
στάθµευσης και επισκευών κρατικών οχηµάτων σε διάφορα σηµεία του χώρου και, τέλος, τα γραφεία του ΑΟΟΑ
επί της λεωφόρου Κατεχάκη.
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Το γειτονικό, επίσης αξιόλογο διώροφο κτίριο του ∆ιοικητηρίου Πεδινού Πυροβολικού:
Προτείνεται να στεγάσει στον όροφο, συνοδευτικούς χώρους Εκθέσεων του Κέντρου για
τις Καλές Τέχνες και στο ισόγειο Καφενείο – Εστιατόριο (επιφάνεια 450x2= 900 τ.µ.).
Τέλος, το διώροφο µεσοπολεµικό κτίριο που σχετίζεται µε αυτή την κτιριακή ενότητα και
σήµερα στεγάζει την Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων: Προτείνεται να στεγάσει, στον όροφο
τους χώρους ∆ιοίκησης του Κέντρου για τις Καλές Τέχνες, καθώς και, στο ισόγειο, Κέντρο
Πληροφόρησης, Ιατρείο για Πρώτες Βοήθειες, κλπ. (επιφάνεια 500x2= 1.000 τ.µ.).
2. Μουσείο Στρατιωτικής Ιστορίας και Τεχνολογίας
Κοντά στο πιο πάνω κεντρικό συγκρότηµα του Πάρκου, βρίσκεται το πρώην Στρατιωτικό
Αρτοποιείο, ένα τυπικό µεσοπολεµικό βιοµηχανικό κτίριο : Προτείνεται η αναστήλωση και
επανάχρησή του για τη στέγαση µονίµων και περιοδικών εκθέσεων µε θέµατα που
αφορούν στη στρατιωτική ιστορία και τεχνολογία από την αρχαιότητα έως σήµερα
(επιφάνεια 4.150 τµ. περίπου). Αντίστοιχα, ο σωζόµενος εξοπλισµός του προτείνεται να
διατηρηθεί και να ενταχθεί στη θεµατική του προτεινόµενου Μουσείου.
Στην ίδια γεωγραφική ενότητα, για τα τρία άλλα µικρότερα κτίρια του Συγκροτήµατος
Εργοστασίων Βάσεως (κτίρια παρασκευής Ασετυλίνης και Οξυγόνου, και Υποσταθµός
Ηλεκτρικού Ρεύµατος): Προτείνεται η διατήρηση ως έχουν, µε τον εξοπλισµό τους.
3. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για τον Ιλισό και τα Ρέµατα της
Αττικής
Πολύ κοντά στον κύριο κλάδο του Ιλισού και ανατολικά του Μουσείου Στρατιωτικής Ιστορίας
και Τεχνολογίας, υπάρχει µονώροφη στρατιωτική αποθήκη : Προτείνεται να στεγάσει το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για τον Ιλισό και τα ρέµατα της Αττικής
(επιφάνεια 525 τ.µ. περίπου), που θα φιλοξενεί εκθέσεις για την ιστορία του Ιλισού και την
εξέλιξή του µέσα στο αστικό τοπίο της πρωτεύουσας, για το ρόλο και τη σηµασία των ρεµάτων,
καθώς και παρουσιάσεις της χαρακτηριστικής πανίδας και χλωρίδας του, µέσα από
φωτογραφικό και ηχητικό υλικό.
4. Εκπαιδευτικοί και Εκθεσιακοί Κήποι – Κέντρο Φυτοτεχνικών Αναπλάσεων –
Υπαίθρια Αναψυχή
Ανάµεσα στον Ιλισό και το ΓΝΑ 251, στο χώρο του Φυτωρίου του ∆ήµου Αθηναίων και σε
έκταση της ΚΕ∆ που έχει παραχωρηθεί στο Παν/µιο Αθηνών: ∆ηµιουργείται µια εκτεταµένη
εγκατάσταση Εκπαιδευτικών και Εκθεσιακών Κήπων µε Επιδεικτικό Θερµοκήπιο και
οργανωµένους χώρους Υπαίθριας Αναψυχής. Στην έκταση αυτή προβλέπεται να
εγκατασταθεί επίσης το Κέντρο Φυτοτεχνικών Αναπλάσεων (σύνολο διαµορφωµένων
χώρων 50 στρ.) και νέο κτίριο (Θερµοκήπιο) επιφάνειας 2.000 τµ. περίπου.
Η εγκατάσταση των Εκπαιδευτικών και Εκθεσιακών Κήπων, προτείνεται να είναι µεταξύ των
πρώτων έργων του Μητροπολιτικού Πάρκου, ώστε να αποτελέσουν το αρχικό φυτώριο για τις
φυτεύσεις του ίδιου του Πάρκου.
Στο κέντρο αυτής της εγκατάστασης προτείνεται η δηµιουργία πλατείας (όπου και το
Επιδεικτικό Θερµοκήπιο), που θα αποτελέσει κοµβικό σηµείο για το ανατολικά της Κατεχάκη
τµήµα του Πάρκου. Ο υπαίθριος χώρος µπορεί να φιλοξενεί περιοδικές ανθοκοµικές εκθέσεις.
Τέλος, στην ίδια ενότητα και εκατέρωθεν του κύριου άξονα κίνησης πεζών
Παπαδιαµαντοπούλου – Κύπρου, χωροθετούνται χώροι Παιχνιδιού και Αναψυχής, µε µεγάλες
γλυπτές κατασκευές για παιδιά, άλλες δραστηριότητες για ενήλικες που απαιτούν ή όχι
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κατασκευές (π.χ. αναρριχητικοί τοίχοι, σταθερό αερόστατο θέασης του Πάρκου και της πόλης
από ψηλά, παιχνίδια µε µοντέλα οχηµάτων, κλπ.).
Τα σηµερινά βοηθητικά κτίσµατα του Φυτωρίου του ∆ήµου Αθηναίων προτείνεται να
κατεδαφιστούν. Για τις βοηθητικές και αποθηκευτικές ανάγκες αυτής της εγκατάστασης,
προτείνεται η επανάχρηση δύο µικρών πρώην στρατιωτικών κτιρίων του στρατοπέδου Φακίνου
που θα στεγάσουν ταυτόχρονα και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πάρκου.
Μετά το 2004, και σε κτίριο του στρατοπέδου Φακίνου, δηµιουργείται Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης για τον Υµηττό και το Αττικό Τοπίο, το οποίο θα
περιλαµβάνει χώρους συναντήσεων και σεµιναρίων για παιδιά και ενήλικες, εργαστήρια
περιβαλλοντικής έκφρασης, κλπ.
5. Μουσείο Παιδικού Παιχνιδιού
Η πρώτη κτιριακή οµάδα συγκροτείται από ένα σύνολο µακρόστενων κτιρίων σε παράλληλη
διάταξη, απλής κατασκευής, του τέλους της δεκαετίας του 1920. Η εγγύτητα αυτού του
συγκροτήµατος µε τα δύο νοσοκοµεία Παίδων και η ύπαρξη στα τελευταία µεγάλου αριθµού
παιδιών µε περιορισµένη χρονικά αλλά τακτική δυνατότητα εξόδου από τους χώρους
περίθαλψης, συνέβαλαν στην επιλογή αυτής της χωροθέτησης : Προτείνεται η χωροθέτηση
δραστηριοτήτων µε επίκεντρο το παιδί (επιφάνεια 4.000 τ.µ. περίπου).
Στην ενότητα αυτή προτείνεται συγκεκριµένα η χωροθέτηση παραρτήµατος του Τµήµατος
Παιδικής Ηλικίας και Συλλογής Παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη που συνοδεύεται και
από βιβλιοθήκη παιδικού βιβλίου. Επίσης, µια από τις ενότητες της συλλογής, το Παιδί, η
Γέννα και η Βρεφική Ηλικία, σχετίζεται θεµατικά µε την προγραµµατιζόµενη από το
νοσοκοµείο Παίδων δηµιουργία Μουσείου Παιδιατρικής, σε κτίριο του Νοσοκοµείου Αγία
Σοφία.
Η γραµµική διάταξη των κτιρίων είναι ιδανική, τόσο ως προς την αφηγηµατική διάσταση της
συλλογής, όσο και για τη δηµιουργία ανεξάρτητων χώρων αποθήκευσης, συντήρησης των
εκθεµάτων, βιβλιοθήκης, πωλήσεων, κλπ. Μικρό µόνο τµήµα του συγκροτήµατος προς το
νοσοκοµείο κατεδαφίζεται, ώστε να διαµορφωθεί πρόσβαση από το τελευταίο προς το Πάρκο.
Ο υπαίθριος χώρος χρησιµοποιείται κυρίως ως τµήµα του Μουσείου, ενώ σε τµήµα του
διαµορφώνεται ελεγχόµενος µεγάλος Παιδότοπος.
6. Εκθεσιακό Κέντρο για το Παιδικό Βιβλίο και το Παιχνίδι
Στη δεύτερη οµάδα κτιρίων, βρίσκονται δύο αξιόλογα επιµήκη πρώην στρατιωτικά
∆ιοικητήρια: Προτείνεται η διαµόρφωση σε Εκθεσιακό Κέντρο για το Παιδικό Βιβλίο και
το Παιχνίδι (επιφάνεια 900x2 = 1.800 τ.µ. περίπου).
Ο υπαίθριος χώρος, έκτασης 7.000 τ.µ., ανάµεσα στα δύο κτίρια και τον κύριο πεζόδροµο
Παπαδιαµαντοπούλου - Κύπρου, θα φιλοξενεί µόνιµες και περιοδικές εµπορικές εκθέσεις,
αντίστοιχης θεµατικής.
7. Κέντρο Παιδικής Ιππασίας
Στην τρίτη οµάδα κτιρίων, κοντά στις σηµερινές εγκαταστάσεις του ΚΕΙΠ, υπάρχει το
συγκρότηµα των παλαιών στάβλων του Ιππικού. Πρόκειται για 4 αξιόλογα όµοια κτίρια,
εµβαδού 300 τ.µ. το καθένα, των αρχών του αιώνα, µαζί µε ένα νεώτερο κτίσµα (του 1940),
εµβαδού 1.650 τ.µ.: Προτείνεται η επανάχρηση του συγκροτήµατος ως Κέντρο Παιδικής
Ιππασίας (επιφάνεια 2.850τµ. περίπου). Με άξονα το παιδί οργανώνονται µαθήµατα ιππασίας
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µε µικρά άλογα (πόνυ), καθώς επίσης και θεραπευτική ιππασία για παιδιά µε ειδικές ανάγκες
(κάτι που σήµερα ήδη γίνεται).
Συγκεκριµένα, προτείνεται η αναστήλωση των τεσσάρων παλαιών στάβλων και η επανάχρησή
τους ως: α) χώρος ∆ιοίκησης της ∆ραστηριότητας, β) χώρος Αποδυτηρίων, WC και βοηθητικών
εγκαταστάσεων, γ) χώρος Εκγύµνασης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, δ) χώρος Γραφείων,
Καταστηµάτων ενοικίασης και πώλησης ειδών ιππασίας. Επίσης, στον υπαίθριο χώρο
διαµορφώνεται περιφραγµένος χώρος κίνησης των αλόγων, έκτασης περίπου 1.500 τ.µ.
Τα κτίρια αυτής της ενότητας, συµπληρώνει διώροφο ιδιαίτερα αξιόλογο κτίριο του
∆ιοικητηρίου Συντάγµατος Πεζικού όµοιο µε εκείνο του ΚΕΙΠ: Προτείνεται η αναστήλωσή
του και η χωροθέτηση καφενείου-αναψυκτηρίου στο ισόγειο και εστιατορίου στον όροφο
(επιφάνειας 450x2= 900 τ.µ.).
8. Σχολή Ιππασίας
Ο σηµερινός χώρος του ΚΕΙΠ διατηρείται και αναβαθµίζει τη χρήση του έως το 2004, µε µόνες
αλλαγές τη µετατόπιση τµηµάτων της περίφραξής του, ώστε να είναι πιο οµαλή η περί τον χώρο
αυτόν κίνηση στο Πάρκο: Προτείνεται η µετατροπή των εγκαταστάσεων του ΚΕΙΠ σε
Σχολή Ιππασίας (συνολικής κτιριακής επιφάνειας 5.000 τ.µ. περίπου) µετά τη διεξαγωγή
των Ολυµπιακών Αγώνων και αφού το Κέντρο Ιππασίας µεταφερθεί στο Αθλητικό Κέντρο
Μαρκοπούλου.
Στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου Όρχου Αυτοκινήτων, εµβαδού 450x2 = 900 τ.µ., όπου σήµερα
στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του ΚΕΙΠ: Προτείνεται ο περιορισµός τους στον όροφο
και η χωροθέτηση στο ισόγειο αναψυκτηρίου, ανοιχτού και στους επισκέπτες του Πάρκου.
9. Αθλητικά Πάρκα
Αθλητικό Πάρκο ονοµάζουµε ένα σύνολο υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων ήπιου
χαρακτήρα, µικρής κλίµακας, µέσα σε χώρους πρασίνου, οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ
κοινό και σε διάφορες ηλικιακές οµάδες.
Στην Περιοχή Μελέτης υπάρχουν σήµερα 4 αθλητικά συγκροτήµατα: ένα του ∆ήµου
Αθηναίων, ένα του ∆ήµου Παπάγου και τρία του ∆ήµου Ζωγράφου. Επίσης υπάρχουν τρία
γήπεδα ποδοσφαίρου και τρία κλειστά γυµναστήρια. Τα αθλητικά αυτά συγκροτήµατα έχουν
εγκαταστάσεις, που ανταποκρίνονται στην ιδέα των Αθλητικών Πάρκων, που η πρόταση
πριµοδοτεί. Προτείνεται η αναδιοργάνωσή τους, ώστε να συνδεθούν οργανικά µε τη δοµή του
Πάρκου και η επέκτασή τους, κατά περίπτωση, µε τοπικής κλίµακας δραστηριότητες.
Το γήπεδο ποδοσφαίρου που ο ∆ήµος Αθηναίων (ΟΝΑ) προγραµµατίζει σε χώρο νότια της
κοίτης του Ιλισού, προς την οδό Μπαλοδήµου, έρχεται σε αντίθεση µε την πρόταση για
ανάδειξη της κοίτης του και της σύνδεσης του Πάρκου µε τον Υµηττό. Για το λόγο αυτό
προτείνεται να µην κατασκευαστεί. Αντίθετα προτείνεται η αναδιοργάνωση των υφιστάµενων
αθλητικών πόλων. Συγκεκριµένα:
9α. Αθλητικό Πάρκο ∆ήµου Αθηναίων7
Σ’ αυτό το συγκρότηµα προγραµµατίζεται να διεξαχθεί το µοντέρνο πένταθλο των Ολυµπιακών
Αγώνων του 2004. Για να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες σε κερκίδες, προβλέπεται η
επέκτασή τους µε λυόµενη κατασκευή που, κατά τη ΓΓΑ, θα αποµακρυνθεί µε τη λήξη των
7

Βρίσκεται επί της οδού Κοκκινοπούλου και περιλαµβάνει ένα κολυµβητήριο ολυµπιακών διαστάσεων, δεξαµενή
καταδύσεων, και τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους, κλειστό γυµναστήριο, δύο γήπεδα µπάσκετ και δύο
γήπεδα τέννις.
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αγώνων. Επίσης, προβλέπεται η δηµιουργία µιας διαδροµής ανώµαλου δρόµου, γύρω από τις
εγκαταστάσεις.
Οι πιο πάνω επεµβάσεις είναι συµβατές µε την ιδέα του Αθλητικού Πάρκου, στο βαθµό που
είναι προσωρινές. Επεκτάσεις των υπαρχόντων κτιριακών όγκων ή χωροθετήσεις άλλων
στεγασµένων δραστηριοτήτων δεν είναι συµβατές.
9β. Αθλητικό Πάρκο Ζωγράφου Ι8
Στο χώρο, τµήµα του παλιού στρατοπέδου Βαρύτη, υπάρχει σήµερα ένας αριθµός στρατιωτικών
κτισµάτων (3.600 τ.µ.) χωρίς ιδιαίτερη αξία: Προτείνεται η κατεδάφισή τους και η απόδοση του
χώρου στο πράσινο, µε τις εξής εξαιρέσεις : ∆ύο µικρά τµήµατα ανακαινίζονται για τη στέγαση
βοηθητικών δραστηριοτήτων των αθλητικών εγκαταστάσεων (περίπου 400 τ.µ.), ενώ το
διώροφο κτίριο του ∆ιοικητηρίου Βαρέως Πυροβολικού (150x2 = 300 τ.µ.) αναστηλώνεται και
διαµορφώνονται ο όροφος σε χώρους των αθλητικών συλλόγων της περιοχής και το ισόγειο σε
αναψυκτήριο.
9γ. Αθλητικό Πάρκο Παπάγου9
Στο συγκρότηµα αυτό προγραµµατίζεται η κατασκευή Κέντρου Νεότητας. Προτείνεται η
επέκταση των αθλητικών και µόνο εγκαταστάσεων, µε 4 µικρά γήπεδα και η πρόβλεψη, της
κάλυψης των βοηθητικών εγκαταστάσεων στο υπό ανέγερση κτίριο.
10. Αναψυκτήριο Ρυθµός
Πρόκειται για το υπάρχον Αναψυκτήριο Ρυθµός που εντάσσεται στις δραστηριότητες του
Πάρκου.
Β’ ΦΑΣΗ: έτος στόχος 2010
11. Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο στο κτίριο της Σχολής Χωροφυλακής
Σήµερα, το κτίριο της Σχολής Χωροφυλακής στεγάζει τη Σχολή Αξιωµατικών της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Στα µελλοντικά σχέδια του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης περιλαµβάνεται η
αποµάκρυνση της Σχολής και η εγκατάσταση σ’ αυτό Μουσείου της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η
χρήση αυτή όµως δεν συνάδει, ούτε µε το µέγεθος, ούτε µε τη σηµαντική θέση του κτιρίου
πάνω σε έναν από τους κυριότερους άξονες της πρωτεύουσας : Προτείνεται η επανάχρηση
του κτιρίου ως Εκθεσιακού - Συνεδριακού Κέντρου, µε δυνατότητα διαµόρφωσης και της
εσωτερικής αυλής του σε υπαίθριο χώρο περιοδικών εκθέσεων και εκδηλώσεων
(επιφάνεια 3.000x2= 6.000 τ.µ. περίπου).
12. Μουσείο και Βιβλιοθήκη Οπτικοακουστικών Μέσων και
Σχολή Κινηµατογράφου
Η ΕΡΤ ΑΕ, προγραµµατίζει, µακροπρόθεσµα, να εγκαταλείψει τα κτίρια που σήµερα
χρησιµοποιεί, στη διασταύρωση των λεωφόρων Κατεχάκη και Μεσογείων και να εγκαταστήσει
εκεί (σε συνεργασία και µε άλλους φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς) την Εθνική Βιβλιοθήκη
Οπτικοακουστικών Αρχείων. Η δραστηριότητα αυτή είναι συµβατή µε το γενικό χαρακτήρα
του Πάρκου και προτείνεται να πλαισιωθεί από συγγενικές χρήσεις, που θα δηµιουργήσουν ένα
ζωντανό πόλο πολιτισµού και εκπαίδευσης στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Από την
8

Βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου και περιλαµβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου χωρίς κερκίδες, κλειστό
γυµναστήριο (870 τ.µ.), δύο γήπεδα τέννις και ένα γήπεδο µπάσκετ.
9
Βρίσκεται επί της οδού Νευροκοπίου και περιλαµβάνει στίβο, ένα κλειστό γυµναστήριο, δύο γήπεδα τέννις και
δύο γήπεδα µπάσκετ.
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επιφάνεια των 9.200 τ.µ. που σήµερα χρησιµοποιούνται, ανακαινίζονται τα 5.800 τ.µ. και τα
υπόλοιπα κατεδαφίζονται.
Προτείνεται η δηµιουργία Σχολής Κινηµατογράφου στις υπάρχουσες υποδοµές της ΕΡΤ,
όπως π.χ. το υπό ανέγερση στούντιο. Προτείνεται επίσης, η δηµιουργία Μουσείου για την
Ελληνική Αφίσα Προσόψεων Κινηµατογράφου. Επίσης, µια σειρά εποχιακών υπαίθριων
δραστηριοτήτων, µέσα στον υψηλής ποιότητας χώρο πρασίνου του συγκροτήµατος, όπως
κινηµατογραφικές προβολές αρχειακών ταινιών, θα προσελκύσει ευρύτερες οµάδες επισκεπτών
και θα διευρύνει χρονικά την επισκεψιµότητα του Πάρκου.
13. Εθνικό Κέντρο Αρχείων και Εντύπων
Στο χώρο του νυν στρατοπέδου Ζορµπά υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός κτιρίων, διαφορετικών
εποχών. Στον κεντρικό χώρο κυριαρχεί µια αυστηρή διάταξη 12 όµοιων διώροφων κτιρίων, σε
καλή κατάσταση, που προσφέρουν στο Πάρκο µεγάλες επιφάνειες προς επανάχρηση :
Προτείνεται η χωροθέτηση του Εθνικού Κέντρου Αρχείων και Εντύπων (επιφάνεια 12.000
τ.µ. περίπου). Ο πυρήνας µιας τέτοιας δραστηριότητας µπορεί να βασιστεί σε ένα αριθµό
αρχείων και βιβλιοθηκών που σήµερα είναι χωρίς στέγη όπως η Βιβλιοθήκη του ∆ήµου
Αθηναίων. Το Κέντρο αυτό, στην πλήρη του ανάπτυξη, θα αποτελέσει τον κόµβο ενός
ηλεκτρονικού δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, συνδεόµενο µε όλους εκείνους τους
δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς που διατηρούν και επεξεργάζονται αρχειακό υλικό. Επίσης, η
άµεση συνάφεια του αντικειµένου µε τις εκδοτικές δραστηριότητες επιτρέπει την εποχιακή
χρήση του υπαίθριου ή κάποιων κλειστών χώρων για εκθέσεις βιβλίων και εντύπων, σε
συνεργασία µε εκδοτικούς οίκους, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, κλπ.
14. Κέντρο Πολιτισµού ∆ήµου Ζωγράφου
Πρόκειται για µια ενότητα κτιρίων του στρατοπέδου Ζορµπά, παρά την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου:
Προτείνεται να στεγάσει πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆ήµου Ζωγράφου (επιφάνεια
2.000 τ.µ. περίπου).
15. Κέντρο Πολιτισµού ∆ήµου Παπάγου
Στο χώρο του στρατοπέδου Φακίνου υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός κτιρίων διαφόρων εποχών
(από το 1920 µέχρι σήµερα) και ποιότητας κατασκευής. Σύµφωνα µε αξιολόγηση των κτιρίων
που βασίστηκε σε φωτογραφικό υλικό, υπολογίστηκε ότι τα κτίσµατα προς επανάχρηση
προσφέρουν 12.500 τ.µ. περίπου: Προτείνεται η δηµιουργία ενός Πολιτιστικού Κέντρου για
το ∆ήµο Παπάγου σε κτίρια επιφάνειας 7.500 τ.µ. περίπου και η κατεδάφιση των
υπολοίπων. Η θέση του συγκροτήµατος, στο άκρο του Μητροπολιτικού Πάρκου, και µακριά
από τους υπερτοπικούς άξονες πρόσβασης, οδήγησε στην πρόταση να χρησιµοποιηθεί το
συγκρότηµα κυρίως για να καλύψει πολιτιστικές ανάγκες του ∆ήµου Παπάγου.
Αυτόνοµες λειτουργίες που διατηρούνται εντός του Κεντρικού Πυρήνα
16. Ιατρική Βιβλιοθήκη : Ο υπαίθριος χώρος της εντάσσεται στον Κεντρικό Πυρήνα του
Πάρκου και δηµιουργείται πλατεία, ανάµεσα στο κτίριο και τον κύριο πεζόδροµο του Πάρκου.
Η Βιβλιοθήκη διατηρεί την αυτόνοµη λειτουργία της, αλλά απαγορεύεται κάθε επέκτασή της:
Προτείνεται η ολοκλήρωση αυτής της δραστηριότητας που είναι συµβατή µε το
χαρακτήρα του Πάρκου (επιφάνεια 2.400 τ.µ. περίπου)
17. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης : ∆ιατηρείται η λειτουργία του, ενώ ο υπαίθριος χώρος του
εντάσσεται στον Κεντρικό Πυρήνα του Πάρκου. Απαγορεύεται κάθε επέκταση του κτιρίου.
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Πρόσθετες δραστηριότητες που χωροθετούνται ή ενισχύονται στη Ζώνη Ελέγχου
18. Κέντρο Πρόνοιας και Κοινωνικής Στήριξης : Πρόκειται για το παλαιό συγκρότηµα του
πρώην Αναµορφωτηρίου Θηλέων του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης που βρίσκεται σε έκταση του
Σωτηρία, επί της οδού Υγείας, δίπλα στο ΕΚΑΒ, στα όρια των δήµων Παπάγου, Αθηναίων και
Χολαργού: Προτείνεται η επανάχρηση του συγκροτήµατος και η χωροθέτηση σ’ αυτό ενός
∆ιαδηµοτικού Συµβουλευτικού Κέντρου (επιφάνεια 2.700 τ.µ. περίπου).
19. Μουσείο νοσοκοµείου Σωτηρία : Το προγραµµατιζόµενο από το νοσοκοµείο Σωτηρία
Μουσείο για την Ιστορία του Συγκροτήµατος, στο Κυριαζίδειο περίπτερο (1907, αρχιτέκτων Α.
Μπαλάνος), που σήµερα είναι κλειστό, εντάσσεται στις γενικές αρχές οργάνωσης του
Πάρκου και προβλέπεται µια πορεία σύνδεσής του µε τους υπόλοιπους χώρους του.
20. Κινηµατοθέατρο νοσοκοµείου Σωτηρία : Έχει κατασκευαστεί το 1957, έχει ανακαινισθεί
το 1980 και χρησιµοποιείται σήµερα και ως αίθουσα διδασκαλίας: Προτείνεται η ένταξη της
υφιστάµενης λειτουργίας στις δραστηριότητες του Πάρκου και προβλέπεται πορεία
σύνδεσής του µε τον Κεντρικό Πυρήνα.
21. Μουσείο Παιδιατρικής : Το προγραµµατιζόµενο από το νοσοκοµείο Αγία Σοφία Μουσείο
Παιδιατρικής, εντάσσεται στις γενικές αρχές οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου. Η
διαµόρφωση εσωτερικής εισόδου από το νοσοκοµείο προς το Μουσείο Παιδικού Παιχνιδιού,
ενοποιεί τις δύο δραστηριότητες και επιτρέπει τη συνεργασία και την συσχέτιση του
εκθεσιακού υλικού. Το Μουσείο πρόκειται να στεγαστεί στο συγκρότηµα των βοηθητικών
κτιρίων, που χρονολογούνται µεταξύ 1896 και 1900.
22. Αθλητικό Πάρκο Παπάγου ΙΙ : Πρόκειται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου
Παπάγου, µεταξύ των οδών Κύπρου και Υγείας: Προτείνεται η βελτίωσή τους και η
απαγόρευση άλλων επεκτάσεων (κερκίδων ή εγκαταστάσεων).
23, 24. Αθλητικά Πάρκά Ζωγράφου ΙΙ και ΙΙΙ : Πρόκειται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
του ∆ήµου Ζωγράφου, εκατέρωθεν της οδού Κοκκινοπούλου, δυτικά της Πολυτεχνειούπολης
και του Στρατοπέδου Ζορµπά των οποίων προτείνεται κυρίως η βελτίωση της σύνδεσής τους
µε την Περιοχή Μελέτης.
25. Κεντρο Κοινωνικού Εξοπλισµού ∆. Ζωγράφου: Πρόκειται για ήδη προγραµµατιζόµενη
δραστηριότητα από τον ∆. Ζωγράφου επί της οδού Καλαβρύτων.
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ΚΕΦ. 4 : ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

4.1. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Η βασικότερη αρχή κυκλοφοριακής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου είναι η
εξασφάλιση, όσο το δυνατόν πιο ποικιλόµορφου και εκτεταµένου δικτύου για την ασφαλή
κίνηση πεζών και ποδηλάτων, κυρίως στο εσωτερικό του, αλλά και στην άµεση αστική
περιµετρική ζώνη. Βασικός στόχος είναι η αποτροπή εισόδου και εκτέλεσης διαµπερών
κινήσεων στο Πάρκο για τα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς και ο περιορισµός της πρόσβασής τους µόνο
µέχρι τους περιµετρικούς χώρους στάθµευσης. Το µήνυµα που η κυκλοφοριακή οργάνωση του
Πάρκου στέλνει είναι : το Πάρκο ανοίγεται πιο πρόθυµα και πιο εύκολα στους πεζούς,
στους ποδηλάτες, στους χρήστες της δηµόσιας συγκοινωνίας, παρά στα ΙΧ.
Ο κορµός των εσωτερικών µετακινήσεων συνίσταται στους δύο βασικούς εγκάρσιους άξονες
κίνησης πεζών και ποδηλάτων που επιτρέπουν την κατανόηση της εσωτερικής οργάνωσης του
Πάρκου, αναδεικνύουν τον πυρήνα του και αποτελούν το σκελετό για την περιδιάβαση σε κάθε
τµήµα του, καθώς και την προσπέλαση κάθε επιµέρους χρήσης του.
Συνδέσεις για την αποκατάσταση της ενότητας του Πάρκου
Για την αποκατάσταση της ενότητας του Πάρκου εκατέρωθεν της Κατεχάκη, προτείνονται :
•
•
•
•

•

Η δηµιουργία ευρέως υπόγειου περάσµατος (πλάτος 60 µ.), στο ύψος περίπου της
σηµερινής εισόδου του Στρατοπέδου Βαρύτη από τη µια και του Φυτωρίου του ∆ήµου
Αθηναίων από την άλλη
Μέχρι την υλοποίηση του παραπάνω έργου, προτείνεται, η κατασκευή ελαφριάς
πεζογέφυρας, στο ίδιο περίπου σηµείο, που σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Α’ Φάσης
των έργων θα αποτελεί τοπόσηµο για το Πάρκο
Υπόγειο πέρασµα κατά µήκος του κύριου κλάδου του Ιλισού (πλάτος 40 µ. περίπου)
Άµεση δηµιουργία υπόγειας διάβασης στη διασταύρωση µε τη Μεσογείων, τόσο για την
εξασφάλιση κύριου σηµείου εισόδου στο Πάρκο στη θέση αυτή, όσο και για την πρόσβαση
των πεζών από το σταθµό µετρό Κατεχάκη προς το Πάρκο και παραπέρα προς το νέο
εµπορικό κέντρο «Πολιτεία» επί της Μεσογείων
Νέα ισόπεδη διάβαση (µε σηµατοδότη) στο κοινό σηµείο εισόδου του Υπουργείου
∆ηµόσιας Τάξης - ΕΥΠ και των Στρατιωτικών Νοσοκοµείων που θα υποκαταστήσει τις
τρεις ισόπεδες διασταυρώσεις που υφίστανται σήµερα στο τµήµα της Κατεχάκη, µεταξύ
Μεσογείων και Πίνδου και θα εξασφαλίσει άµεση πρόσβαση στο Ιδρυµα Ιατροβιολογικών
Ερευνών από την Κατεχάκη. ∆ιατηρούνται επιπλέον η ισόπεδη διάβαση µε σηµατοδότη στη
συµβολή µε τη Μεσογείων και η ισόπεδη διάβαση µε σηµατοδότη (όπου εξασφαλίζεται
χρόνος πράσινου φαναριού για τους πεζούς) στη συµβολή µε τις Πίνδου, Κοκκινοπούλου.

Για την αποκατάσταση της ενότητας του Πάρκου εκατέρωθεν της Κοκκινοπούλου, προτείνεται
η κατασκευή ανυψωµένης ισόπεδης διάβασης, στο ύψος των εισόδων στο Αθλητικό Κέντρο
του ∆ήµου Αθηναίων και στην Πολυτεχνειούπολη. Η πρόταση αυτή εντάσσεται σε µια
γενικότερη πρόταση αναµόρφωσης του άξονα της Κοκκινοπούλου µε µείωση των ταχυτήτων
και απόδοση περισσότερου χώρου στους πεζούς και τους ποδηλάτες, στα πλαίσια της οποίας
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προτείνεται διαπλάτυνση των πεζοδροµίων, φύτευση και χάραξη λωρίδας ποδηλατοδρόµου από
τη µία πλευρά.
Για τη σύνδεση του Πάρκου µε τις πυκνοδοµηµένες περιοχές των Αµπελοκήπων, και πάντα εν
όψει της µεγάλης κίνησης πεζών που θα επιφέρει η λειτουργία του νέου εµπορικού κέντρου
‘Πολιτεία’, προτείνεται η κατασκευή πεζογέφυρας επί της Μεσογείων, στο ύψος της Σχολής
Χωροφυλακής.
Προσβάσεις στο Πάρκο
Το σύνολο του δικτύου στο εσωτερικό του Πάρκου αποδίδεται στους πεζούς και τα ποδήλατα,
επιτρέπεται η ελεγχόµενη κίνηση οχηµάτων εξυπηρέτησης και, σε περιορισµένο τµήµα του,
µικρών λεωφορείων δηµόσιας συγκοινωνίας. Τα ΙΧ οχήµατα χρησιµοποιούν µόνο
περιµετρικά τµήµατα του δικτύου για την προσπέλαση στους υφιστάµενους και
προτεινόµενους χώρους στάθµευσης.
Σε σχέση µε την πρόσβαση στις επιµέρους λειτουργίες του Πάρκου µε Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, προτείνονται δύο λεωφορειακές γραµµές, που συνδέουν το Πάρκο µε τους
σταθµούς µετρό Κατεχάκη και Αλεξάνδρας. Για την πρόσβαση µε ΙΧ, οι προτεινόµενοι
χώροι στάθµευσης χωροθετούνται στην περίµετρο του Πάρκου, δίπλα στις κύριες εισόδους
του. Είναι µικρής έως µεσαίας δυναµικότητας, µε την εξαίρεση του προτεινόµενου µεγάλου
υπόγειου χώρου στάθµευσης πίσω από τα Νοσοκοµεία Παίδων (530 θέσεων) και εκείνου
µεταξύ Σχολής Χωροφυλακής και Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (260 θέσεων).
Κατάργηση της οδού Πεντέλης ως οδικού άξονα
Στα πλαίσια της συνολικής κυκλοφοριακής οργάνωσης του Πάρκου και της ευρύτερης
περιοχής, προτείνεται η µη υλοποίηση της οδού Πεντέλης ως οδικού άξονα και η ένταξή της ως
πεζόδροµου στα πλαίσια των κύριων αξόνων πεζών του χώρου. Η προοπτική δηµιουργίας της
θα υπονόµευε αναµφισβήτητα τη λειτουργία ενός Πάρκου, µε χώρους πρασίνου, πολιτισµού και
αναψυχής προσθέτοντας έναν ακόµη άξονα υπερτοπικής και ταχείας κυκλοφορίας, τη στιγµή
που βασική αρχή είναι η µείωση των επιπτώσεων από τους ήδη υφιστάµενους. Επίσης η χάραξή
της θα κατέστρεφε ένα από τα πιο αξιόλογα δασώδη τµήµατα του Πάρκου.
Αλλά και από κυκλοφοριακή άποψη η Πεντέλης κρίνεται άσκοπη, καθώς πρόκειται για άξονα
παράλληλο και σε σχεδόν ενδιάµεση απόσταση µεταξύ της Λ. Μεσογείων και της Πίνδου, που
καλείται να αναλάβει µέρος του έργου άλλων δρόµων που υφίστανται, αλλά που δεν
λειτουργούν ικανοποιητικά λόγω δυσλειτουργιών του ευρύτερου δικτύου. Ωστόσο, η
κατασκευή νέων αξόνων δεν αποτελεί λύση, αφού και αυτοί σύντοµα εκπίπτουν στο ίδιο
προβληµατικό επίπεδο λειτουργίας µε τους παλαιότερους. Εκτός αυτού, ο νέος άξονας θα
καταλήγει τυφλά στην Κατεχάκη, επιβαρύνοντάς την µε έναν ακόµα σηµατοδότη, πράγµα που
δεν ταιριάζει ούτε µε την κυκλοφοριακή ικανότητα που οφείλει να έχει η Κατεχάκη µετά την
κατασκευή της περιφερειακής Υµηττού, ούτε µε τους προγραµµατισµούς για ανισοπεδοποίηση
του κόµβου Κατεχάκη - Κοκκινοπούλου / Πίνδου.
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4.2. ∆ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ
Βασική αρχή του σχεδιασµού του δικτύου κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων στο Πάρκο, είναι
η εξασφάλιση ευχάριστης και άνετης προσπέλασης κάθε δυνατού προορισµού.
∆ίκτυο κίνησης πεζών : συγκροτείται από τους δύο κύριους εγκάρσιους άξονες αστικού
χαρακτήρα και από τη διαδροµή στην παραρεµάτια ζώνη του Ιλισού. Στο δίκτυο αυτό
αρθρώνονται συνδετήριοι κλάδοι οι οποίοι επεκτείνονται και στο εσωτερικό του γειτονικού
οδικού δικτύου µε τη µορφή, πεζοδρόµων, οδών ήπιας κυκλοφορίας ή άνετων πεζοδροµίων.
Στους δύο βασικούς άξονες κίνησης πεζών επιτρέπεται, στο διαθέσιµο κάθε φορά πλάτος, η
«διακριτή συνύπαρξη» των πεζών µε την κίνηση ποδηλάτων και οχηµάτων εξυπηρέτησης.
Οι βασικοί άξονες αρθρώνονται µε δύο δευτερεύοντα δίκτυα κίνησης πεζών, µε πλάτος οδών,
κατά περίπτωση, 4 έως 8 µ., καθώς και µε µονοπάτια. Επίσης, σε σηµαντικό πεζόδροµο
διαµορφώνεται ζώνη πίσω από τα στρατιωτικά νοσοκοµεία, στο όριο του νοσοκοµείου
Σωτηρία, µε σκοπό να συνδέει απ’ ευθείας το σταθµό µετρό Κατεχάκη µε την εκεί
φυλασσόµενη είσοδο του Πάρκου. Τέλος, προτείνεται η αναδιαµόρφωση των υφιστάµενων
πεζοδροµίων του περιµετρικού οδικού δικτύου, ώστε να διαθέτουν συνεχώς ένα ελάχιστο
πλάτος για τους πεζούς, αποµονωµένο από το οδόστρωµα µε υψηλή γραµµική φύτευση.
∆ίκτυο κίνησης ποδηλάτων : Προβλέπεται η διαµόρφωση διακεκριµένου ποδηλατόδροµου
κατά µήκος των δύο κύριων αξόνων, της Κοκκινοπούλου, του περιµετρικού δακτυλίου της
Πολυτεχνειούπολης και του διαµορφούµενου πεζόδροµου πίσω από τα στρατιωτικά
νοσοκοµεία. Στο υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο του Πάρκου, τα ποδήλατα θα µπορούν να
κινούνται ελεύθερα, ενώ γι’ αυτούς που συνεχίζουν έξω από τα όρια του Πάρκου, επαφίεται
στους επιµέρους κυκλοφοριακούς σχεδιασµούς των γειτονικών ∆ήµων να τους εξασφαλίσουν
ασφαλείς διαδροµές στο εσωτερικό του ιστού τους.
4.3. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Νέες κυκλοφοριακές γραµµές : Η πρόσβαση στην περίµετρο του Πάρκου µε λεωφορεία, αλλά
και µε την νέα γραµµή µετρό που θα καταλήγει στο Πεντάγωνο, εξασφαλίζεται σε µεγάλο
βαθµό. Για την τόνωση πάντως των δυνατοτήτων πρόσβασης, προτείνεται η λειτουργία δύο
νέων λεωφορειακών γραµµών µικρού µήκους, που θα εξυπηρετήσουν τις πιο ελκτικές σε
µετακινήσεις λειτουργίες του και που θα αρθρώνονται µε το µετρό, το οποίο θα είναι το
µαζικότερο µέσο εξυπηρέτησης των επισκεπτών του Πάρκου.
• Γραµµή Νο 1. Κατεχάκη - Πάρκο - Πολυτεχνειούπολη - Πανεπιστηµιούπολη Κατεχάκη : Η Γραµµή Νο 1 αρθρώνεται µε το Μετρό και εξυπηρετεί κυρίως τη σύνδεσή
του µε την Πολυτεχνειούπολη και την Πανεπιστηµιούπολη, καθώς και το Νεκροταφείο
Ζωγράφου. Επίσης, ο προτεινόµενος διάδροµος επί της Κατεχάκη θα δώσει τη δυνατότητα,
σε κάποιους που σήµερα χρησιµοποιούν το ΙΧ τους, να επισκέπτονται το Πάρκο µέσω της
λεωφορειακής γραµµής.
• Γραµµή Νο 2.
Πάρκο – Νοσοκοµεία Παίδων – Αλεξάνδρας – Μέγαρο Μουσικής –
Πάρκο : Η γραµµή έχει αφετηρία µέσα στο Πάρκο, στην περιοχή του Αναψυκτηρίου
Ρυθµός. Ακολουθεί κυκλικό δροµολόγιο, που συνδέει µεταξύ τους το Πάρκο, τα νοσοκοµεία
Παίδων, το σταθµό µετρό Αλεξάνδρας και το σταθµό µετρό Μέγαρο Μουσικής,
εξυπηρετώντας παράλληλα πληθώρα υπερτοπικών χρήσεων, κυρίως στην άρθρωσή τους µε
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τους σταθµούς µετρό Αλεξάνδρας και Μέγαρο Μουσικής, αλλά και στην πρόσβασή τους στο
Πάρκο.
∆ίκτυο κυκλοφορίας οχηµάτων εξυπηρέτησης : Η γενική αρχή για την κυκλοφορία των
οχηµάτων εξυπηρέτησης (ασθενοφόρα, απορριµµατοφόρα, οχήµατα της πυροσβεστικής,
οχήµατα φυτωρίου, κλπ.), είναι ότι κυκλοφορούν ελεγχόµενα στον Κεντρικό Πυρήνα του
Πάρκου, κατά µήκος των δύο κύριων αξόνων, στους οποίους προβλέπεται και ειδική
διαµόρφωση για τη διέλευσή τους. ∆υνατότητα διέλευσης υπάρχει και κατά µήκος των
υπόλοιπων πεζοδρόµων. Η προσπέλαση των επιµέρους χώρων γίνεται, όπου αυτό επιτρέπεται
από τις διαµορφώσεις, µε διακλαδώσεις cul-de-sac. Τα οχήµατα εξυπηρέτησης του Πάρκου
προσπελαύνουν από όλες τις φυλασσόµενες εισόδους, διερχόµενα σε περίπτωση ανάγκης
ακόµα και µέσα από χώρους που προστατεύονται από λειτουργικές εισόδους, δεν εξυπηρετούν
όµως τις αυτόνοµες χρήσεις της Ζώνης Ελέγχου.
4.4. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
Ο∆ΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ
Βασική αρχή σχεδιασµού του Πάρκου είναι η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας ΙΧ στον
Κεντρικό του Πυρήνα και ο έλεγχος, µε επιµέρους κανονισµούς, της πρόσβασης και
στάθµευσής τους στη Ζώνη Ελέγχου. Εκτιµάται ότι µια τέτοια πολιτική στάθµευσης σε έναν
τέτοιο χώρο, ισοδυναµεί µε πολιτική υπέρ των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, πολιτική που
ανταποκρίνεται στη φιλοσοφία του συνόλου της πρότασης.
Προτείνονται δύο υπόγειοι χώροι στάθµευσης στον Κεντρικό Πυρήνα
•

Υπόγειος χώρος στάθµευσης πίσω από τα νοσοκοµεία Παίδων (530 θέσεις): Προβλέπεται
να εξυπηρετεί από κοινού τις αυξηµένες ανάγκες των νοσοκοµείων Παίδων και των
επισκεπτών του Πάρκου. Τα νοσοκοµεία υπολογίζεται ότι χρειάζονται από κοινού 180
θέσεις στάθµευσης, συν 6 θέσεις µεγάλων οχηµάτων. Έτσι, στους επισκέπτες του Πάρκου
αποδίδονται 300-350 θέσεις ΙΧ.
• Υπόγειος χώρος στάθµευσης στο χώρο µεταξύ Σχολής Χωροφυλακής και Υπουργείου
∆ικαιοσύνης (260 θέσεις): Προτείνεται να αποδοθεί από κοινού και ισοµερώς στους
εργαζόµενους του Υπουργείου και στους εργαζόµενους και επισκέπτες του προτεινόµενου
Συνεδριακού και Εκθεσιακού Χώρου στη Σχολή Χωροφυλακής, καθώς και του Πάρκου
γενικότερα. Στους επισκέπτες του Πάρκου αποδίδονται 130 θέσεις ΙΧ.
Προτείνονται εννιά υπαίθριοι χώροι στάθµευσης στον Κεντρικό Πυρήνα
•
•
•

Υπαίθριος χώρος στάθµευσης παρά την είσοδο επί της Τρικάλων (∆3) (40 θέσεων)
Υπαίθριος χώρος στάθµευσης παρά την είσοδο επί της Γ.Παπανδρέου (Ε6) (60 θέσεων)
Υπαίθριος χώρος στάθµευσης παρά τη δυτική κύρια είσοδο επί της Κατεχάκη (Ε1) (35
θέσεων ΙΧ και 6 πούλµαν)
• Υπαίθριος χώρος στάθµευσης παρά την ανατολική κύρια είσοδο επί της Κατεχάκη (Ε2) (35
θέσεων ΙΧ και 6 πούλµαν)
• Υπαίθριος χώρος στάθµευσης οχηµάτων εξυπηρέτησης του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου
(Ε2) (10 θέσεων)
• Υπαίθριος χώρος στάθµευσης παρά την είσοδο επί της Νευροκοπίου (∆7) (50 θέσεων)
•

∆ύο υπαίθριοι χώροι στάθµευσης παρά την είσοδο του Κεντρικού Πυρήνα Πάρκου επί της
Κοκκινοπούλου (Ε7) (100 + 80 θέσεων ΙΧ και 7 πούλµαν)
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•

Υπαίθριος χώρος στάθµευσης παρά την είσοδο επί της Ελλησπόντου (∆6) (50 θέσεων)

Συµπερασµατικά, για την εξυπηρέτηση του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου δηµιουργούνται
(έτος στόχος 2010):
• 430 – 480 υπόγειες θέσεις στάθµευσης
• 450 υπαίθριες θέσεις στάθµευσης
• 19 θέσεις στάθµευσης για πούλµαν
• 10 θέσεις στάθµευσης για οχήµατα εξυπηρέτησης
Στάθµευση στη Ζώνη Ελέγχου : Σε σχέση µε τους υφιστάµενους ή προγραµµατισµένους από
άλλους φορείς χώρους στάθµευσης που εξυπηρετούν τη Ζώνη Ελέγχου του Πάρκου,
προτείνεται µερική αναδιευθέτηση των χώρων στάθµευσης κατά περίπτωση, ως οδηγία προς
τους αντίστοιχους φορείς.
4.5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ – ΤΕΛΙΚΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Από την ανάλυση των απαιτήσεων των χρήσεων σε χώρους στάθµευσης κατά µεγάλες χρονικές
φάσεις προκύπτουν οι παρακάτω απαιτήσεις σε θέσεις στάθµευσης :
Α’ ΦΑΣΗ: Έτος Στόχος 2004 : 1.100-1.200 θέσεις ΙΧ και 5 θέσεις πούλµαν.
Β’ ΦΑΣΗ: Έτος Στόχος 2010 : 450 – 500 θέσεις ΙΧ και 5 θέσεις πούλµαν.
Το τελικό σύνολο των αναγκών στάθµευσης, βάσει το Π∆ 230 του 1993, για την Α’ και Β’
Φάση ολοκλήρωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί – Ιλισός, είναι :
1.550 – 1.700 θέσεις ΙΧ και 10 θέσεις πούλµαν
Από την επεξεργασία κατά τη φάση του φυσικού σχεδιασµού, προτείνονται τελικά οι παρακάτω
χώροι στάθµευσης :
Α’ ΦΑΣΗ: Έτος Στόχος 2004 : 730 θέσεις ΙΧ και 19 θέσεις πούλµαν.
Β’ ΦΑΣΗ: Έτος Στόχος 2010 : 150 θέσεις ΙΧ.
Οι τελικώς διατιθέµενοι χώροι στάθµευσης για τους επισκέπτες του Πάρκου, ανέρχονται σε:
900 – 950 περίπου θέσεις στάθµευσης ΙΧ αυτοκινήτων, 20 θέσεις στάθµευσης πούλµαν και
10 θέσεις στάθµευσης οχηµάτων εξυπηρέτησης. ∆ηλαδή το 60% περίπου των τυπικώς
απαιτουµένων.

ΚΕΦ.5 : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5.1. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Σηµαντικότερη για τη γενικότερη οργάνωση του Πάρκου είναι η παρουσία του υψηλού
πρασίνου, καθώς συµµετέχει στον καθορισµό δύο µεγάλων διακριτών ενοτήτων: στους χώρους
όπου επικρατεί το φυσικό στοιχείο και σ’ αυτούς όπου αναδεικνύονται ως κυρίαρχες οι
υπόλοιπες λειτουργίες. Με αυτή την έννοια, η συνολική οργάνωση του πρασίνου στηρίχτηκε
κατ’ αρχήν στις επιλογές και τις χαράξεις του υψηλού πρασίνου.
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Πρώτη επιλογή είναι η δηµιουργία ενός Πάρκου υψηλής οικολογικής ποιότητας σε άµεση
σύνδεση µε τα κύρια φυσικά στοιχεία της Περιοχής Μελέτης, τον Ιλισό και τον Υµηττό. Για το
λόγο αυτό, κύρια κατεύθυνση των φυτοτεχνικών επεµβάσεων πρέπει να είναι η ανάπλαση του
ρέµατος του Ιλισού, σε όλο το µήκος του ακάλυπτου τµήµατός του έως τις πηγές καθώς και η
ανάπλαση των υπωρειών του Υµηττού, µε οικολογικά κριτήρια.
Στον Κεντρικό Πυρήνα του Πάρκου, η χάραξη των ενοτήτων πρασίνου ακολούθησε τις
παρακάτω αρχές :
•
•
•
•
•
•
•
•

∆ηµιουργία σηµαντικών σε µέγεθος διακριτών ενοτήτων υψηλού πρασίνου, που θα
αποκτήσουν µελλοντικά χαρακτήρα τεχνητού δάσους µεταβάλλοντας τις αναλογίες υψηλού
- χαµηλού πρασίνου στην ευρύτερη περιοχή.
∆ηµιουργία ενός δακτυλίου υψηλού και πυκνού πράσινου, έτσι ώστε να δεσπόζει το φυσικό
στοιχείο σε όλες τις απόψεις του πυρήνα του Πάρκου.
Εξασφάλιση της θέασης του Υµηττού από επιλεγµένα σηµεία, είτε µέσα από ενότητες
υψηλού πρασίνου, είτε ως φόντο δραστηριοτήτων ή αξιόλογων κτιρίων.
Αποκοπή, µε υψηλό πράσινο των λειτουργιών εκείνων που δεν εντάσσονται στον Πυρήνα
του Πάρκου είτε όταν ο κτισµένος όγκος τους θεωρείται ότι υποβαθµίζει τη γενικότερη
αισθητική του Πάρκου, είτε όταν επιβάλλεται η αποµόνωση των ίδιων των λειτουργιών.
∆υνατότητα οπτικής επικοινωνίας ανάµεσα στις σηµαντικές λειτουργίες του Πάρκου,
δυνατότητα έγκαιρης αντίληψης των λειτουργιών από τους κύριους άξονες πορειών πεζών,
δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης.
Συµµετοχή του πρασίνου στη σύνθεση και σηµατοδότηση των λειτουργιών (τονισµός των
κύριων πορειών, διαβάθµιση των προσβάσεων, διαφοροποίηση των χώρων στάσης από τους
χώρους κίνησης, διαφοροποίηση των λειτουργιών, κλπ.).
Αύξηση της λειτουργικότητας του πρασίνου (σκίαση, ηλιασµός, αντιθορυβική αντιρρυπαντική προστασία, διαµόρφωση µικροκλίµατος) κατά περίπτωση, τόσο µέσω της
επιλογής των ειδών, όσο και µέσω του προσανατολισµού των φυτοτεχνικών διατάξεων.
Εξασφάλιση της ποικιλοµορφίας του τοπίου και διαµόρφωση µιας ιδιαίτερης αισθητικής,
µέσα από την εκλεπτυσµένη αντιµετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε είδους
κατά τη συµµετοχή του στη συνολική σύνθεση.

5.2. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ
Η πρόταση για τις γενικές αρχές των νέων διατάξεων της φύτευσης δοµήθηκε µε κριτήρια
επιλογής δασοπονικών ειδών, σύµφωνα µε το οικολογικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής,
την επιλογή των ειδών, σύµφωνα µε τις λειτουργικές τους ιδιότητες, τα αισθητικά τους
χαρακτηριστικά, την επιτυχηµένη σύνδεση νέων και υφιστάµενων φυτεύσεων, τέλος, την
ανάπλαση και εξυγίανση των υφιστάµενων φυτεύσεων. Με αυτή την έννοια, κρίνεται
απαραίτητη η εκπόνηση µιας φυτοτεχνικής µελέτης, στα πλαίσια των µελετών εφαρµογής
του Πάρκου.
Η γενική επιλογή για τις νέες διατάξεις υψηλού και πυκνού πρασίνου είναι τα πλατύφυλλα
δένδρα σε µικτές συστάδες διαφορετικών ειδών, χωρίς να αποκλείεται κατά περίπτωση η
συµµετοχή κωνοφόρων. Εκτός από τις περιοχές υψηλού και πυκνού πρασίνου, δένδρα
χρησιµοποιούνται και στις περιπτώσεις των “ανοικτών” χώρων, είτε µεµονωµένα, είτε σε
συστάδες, αλλά και σε ιδιαίτερες διαµορφώσεις όπως οι δενδροστοιχίες, οι πλατείες - χώροι
στάσης ή ο περιβάλλων χώρος των κτιρίων. Οι θάµνοι µπορούν να φυτευτούν µεµονωµένα ή σε
οµάδες, να συγκαλλιεργηθούν µε άλλα δενδρώδη, ποώδη ή ανθοκοµικά φυτά, να σχηµατίσουν
πλαίσια, φράχτες και ανεµοφράχτες. Μπορούν επίσης, να αποτελούν αυτόνοµες ενότητες στις
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περιοχές χαµηλού πρασίνου, σπάζοντας την αίσθηση του γυµνού τοπίου. Τέλος, στις ανοικτές
εκτάσεις σηµαντικότατο ρόλο παίζει η ύπαρξη ενός φυσικού χλοοτάπητα µε τη συµµετοχή
αυτοφυών ειδών της χαµηλής χλωρίδας της Αττικής.
5.3. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ – ΕΙ∆Η
Τεχνητές ενότητες κωνοφόρων δασικού χαρακτήρα, του ορόφου της Αγριελιάς όπου κυριαρχεί η χαλέπιος πεύκη.
•
•
•

Σχίνου,

Yφιστάµενες υγιείς ενότητες υψηλού πρασίνου δασικού χαρακτήρα, που διατηρούνται ως
έχουν µε παρεµβάσεις βελτίωσης και δασοκοµικών ενεργειών.
Yφιστάµενες ενότητες υψηλού πρασίνου στη φάση των κορµιδίων, που αναπλάθονται
δραστικά µε ενίσχυση της παρουσίας ειδών πλατύφυλλων δένδρων που θα
αντικαταστήσουν µεγάλο αριθµό ατόµων κωνοφόρων.
Προτεινόµενες νέες ενότητες υψηλού πρασίνου µε λειτουργία διαφραγµατικού χαρακτήρα
οι οποίες λειτουργούν ως επιθυµητό «φράγµα», είτε ανάµεσα σε χρήσεις, είτε έναντι των
µεγάλων λεωφόρων που περιβάλλουν το Πάρκο. Καλύτερα αισθητικά αποτελέσµατα σ’
αυτές τις περιπτώσεις δίνουν οι µικτές συστάδες κωνοφόρων και επιλεγµένων αείφυλλων
θάµνων.

Νέες ενότητες µε χαρακτήρα µεσογειακών βιοτόπων, όπου κυριαρχούν τα πλατύφυλλα
είδη.
•

Νέες ενότητες υψηλού πρασίνου : προτείνεται να αποτελούνται κυρίως από φυλλοβόλα
πλατύφυλλα δένδρα, σε συστάδες µε µέση οπτική διαπερατότητα, οι οποίες δεν εµποδίζουν
την ήπια διέλευση πεζών, και ενότητες δασικού χαρακτήρα που καταλαµβάνουν
µεγαλύτερες εκτάσεις και προσφέρονται για τη δηµιουργία τεχνητών χώρων δασικής
αναψυχής.
• Νέες ενότητες χαµηλού πρασίνου : Οι ενότητες αυτές καλύπτουν τις ανάγκες
προσανατολισµού προς τις διάφορες χρήσεις, βοηθώντας στην αντίληψη του µεγέθους και
της κλίµακας του χώρου, οργανώνοντας ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσµα, µέσα από τη
διαδοχή των διαφορετικών µορφών, ενώ ταυτόχρονα αναλαµβάνουν και λειτουργικούς
ρόλους. Προτείνεται να καλυφθούν στο µεγαλύτερο µέρος τους µε συνδυασµό φυσικού
χλοοτάπητα και θάµνων, σε αναλογία 40% - 60% ώστε να µειωθούν οι διαχειριστικές
απαιτήσεις.

Ειδικές διατάξεις πρασίνου στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής σύνθεσης (πορείες, χώροι
στάσης, περιβάλλων χώρος κτιρίων και λειτουργιών)
Οι ειδικές διατάξεις πρασίνου πρόκειται να περιβάλλουν τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές
διατάξεις µε διπλό στόχο: 1) τη σηµατοδότηση των λειτουργιών, τη διαβάθµιση των
προσβάσεων, τη διαφοροποίηση των χώρων στάσης και κίνησης, τη µορφολογική ολοκλήρωση
του περιβάλλοντα χώρου λειτουργιών και κτιρίων, 2) να παίξουν ένα λειτουργικό ρόλο µέσα
από τις δυνατότητες σκίασης, ηλιασµού, αντιθορυβικής και αντιρρυπαντικής προστασίας,
διαµόρφωσης του µικροκλίµατος.
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Οι διαµορφώσεις µε χαρακτήρα περιβάλλοντος χώρου, είναι κυρίως χαµηλού πρασίνου, αλλά
περιλαµβάνουν περιοχές µε διαµορφωµένο πλακόστρωτο και ειδικές διατάξεις φυτεύσεων.

Ειδικές διαµορφώσεις πρασίνου κατά µήκος των µεγάλων οδικών αξόνων που
περιβάλλουν το Πάρκο
Πέρα από τις φυτοτεχνικές επεµβάσεις που αναφέρονται στον Πυρήνα και τη Ζώνη Ελέγχου
του Πάρκου, κρίνεται σκόπιµη η ενίσχυση της παρόδιας βλάστησης στις διαδροµές
πρόσβασης, στις νησίδες των δρόµων, αλλά κυρίως στα διευρυµένα πεζοδρόµια κατά µήκος
των µεγάλης κυκλοφορίας λεωφόρων που περιβάλλουν το Πάρκο. Επιδιώκεται η δηµιουργία
ενός φράγµατος (οπτικού - ηχητικού) προστασίας του Πάρκου από την κυκλοφορία, που
υλοποιείται µε δενδροστοιχίες και θαµνοφράκτες σε µια ζώνη πλάτους περίπου 1µ.,
αποτελούµενους από είδη ανθεκτικά στην ατµοσφαιρική ρύπανση και στη σκόνη.
Αναπλάσεις των φυσικών στοιχείων της Περιοχής Μελέτης
•

Παραρεµάτια ζώνη Ιλισού : Η φυτοτεχνική ανάπλαση κατά µήκος της κοίτης του Ιλισού
συνίσταται στην αποµάκρυνση των όποιων ξενικών ειδών, στον περιοδικό καθαρισµό των
αγροστωδών των πρανών και της κοίτης, ώστε να ενισχυθούν τα πιο υδρόφιλα και στον
τονισµό της βλάστησης µε είδη χαρακτηριστικά των ρεµάτιων διαµορφώσεων.
Στην περιοχή της συµβολής των δύο κλάδων του ρέµατος προτείνεται η ανάπλαση της
υφιστάµενης φυτείας νεαρών πεύκων, ενώ στην απέναντι όχθη, προς την πλευρά του πρώην
στρατοπέδου Βαρύτη, κρίνεται σκόπιµη η αποµάκρυνση των νεαρών αυτοφυών
ευκάλυπτων, έτσι ώστε, αφενός να υπάρξει ο απαραίτητος ζωτικός χώρος για την ανάπτυξη
παραρεµάτιας βλάστησης, αφετέρου να µη δηµιουργηθούν πυκνότητες τέτοιες που θα
εµπόδιζαν τη θέαση του ρέµατος. Αντίθετα, πύκνωση της βλάστησης πρέπει να επιδιωχθεί
στο τµήµα ανάντι της λεωφόρου Κατεχάκη. Οι επεµβάσεις στην παραρεµάτια ζώνη
κρίνεται απαραίτητο να µην περιοριστούν στα αυστηρά όρια του Πάρκου, αλλά να
πραγµατοποιούνται παράλληλα µε αντίστοιχες αρχιτεκτονικές, σε όλο το µήκος του
ρέµατος, τελώντας υπό σταθερή και ενιαία διαχείριση.

• Υπώρειες Υµηττού : Οι υπώρειες του Υµηττού που εισχωρούν στην Περιοχή Μελέτης,
είναι οι µόνες ενότητές της που διατηρούν σήµερα φυσικές βλαστητικές διαπλάσεις.
Προτείνεται η διατήρηση του χαρακτήρα των περιοχών αυτών, µε ενίσχυση της αυτοφυούς
(κυρίως της δενδρώδους) βλάστησης, χωρίς καµία προσθήκη ξενικών ειδών.
Ως πρώτη ενέργεια για την εξασφάλιση οικολογικής συνέχειας µε τον Υµηττό, κρίνεται
σκόπιµη η δηµιουργία ενός «πράσινου δακτυλίου», που θα ξεκινά από την περιοχή
νοτιοανατολικά του Παπάγου και θα καταλήγει στις φυσικές εκτάσεις γύρω από την Μονή
του Αγ. Ιωάννη Θεολόγου. Σε δεύτερο επίπεδο, κρίνεται σκόπιµη µια διαδικασία
προσεκτικών αναδασώσεων και διαχείριση των υφιστάµενων φυσικών χώρων του Υµηττού
ώστε, να επαναδραστηριοποιηθούν οι φυσικές δυνατότητες του οικοσυστήµατος.
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ΚΕΦ. 6 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η δηµιουργία ενός οργανωµένου και µεγάλης κλίµακας πάρκου θα έχει κατ΄ αρχήν θετικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο συγκεκριµένο χώρο και στην ευρύτερη αστική περιοχή. Οι
σηµαντικότερες από αυτές είναι :
•
•

•

•
•

•

•

Η αύξηση της βλάστησης, αν και ποσοστιαία, δε θα προσφέρει αξιόλογη αύξηση της
ποσότητας οξυγόνου, σε επίπεδο πόλης, θα βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα του αέρα
στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης.
Η αύξηση της βλάστησης και η βελτίωση της φυσικής επικοινωνίας µε το φυσικό χώρο του
Υµηττού θα έχουν, επίσης, θετική επίδραση: στη συγκράτηση της ατµοσφαιρικής
ρύπανσης (κυρίως της σκόνης), στη µείωση της ηχορρύπανσης και, προπάντων, στη
βελτίωση του µικροκλίµατος µέσα στο Πάρκο και στις άµεσα γειτονικές πυκνοδοµηµένες
περιοχές.
Πολύ σηµαντικές θετικές επιπτώσεις θα έχει η µερική αποκατάσταση της φυσικής
τοπογραφίας της περιοχής, κυρίως µέσω της ανάδειξης του ρέµατος του Ιλισού και των
παραποτάµων του και όσων άλλων στοιχείων συνδέονται µε το ποτάµι. Χρειάζεται να
υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγµένα σηµεία της κοίτης, καθώς και δυνατότητα
πεζοπορίας καθ’ όλο το µήκος της ρεµατιάς. Παράλληλα, µέσω του ποταµού πρέπει να
αποκατασταθεί και η πρόσβαση στον Υµηττό µε τρόπους που να υπερβαίνουν το εµπόδιο
που θα αποτελέσει η νέα περιφερειακή λεωφόρος.
Θετική επίπτωση θα έχει η ενίσχυση της υδάτινης ροής του Ιλισού µε όµβρια νερά και
υγρά απόβλητα µετά από επιµελή καθαρισµό τους. Επίσης, ο σχεδιασµός µικρών λιµνών
σε ορισµένα σηµεία της κοίτης θα προσδώσει ένα αξιόλογο στοιχείο στο τοπίο.
Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες που σχεδιάζεται ν’ αναπτυχθούν στο Πάρκο, δεν
θα προκαλέσουν αξιόλογη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα εφόσον τα Ι.Χ.
αυτοκίνητα θα σταµατούν στις εισόδους του Πάρκου. Χρειάζεται βέβαια καλή οργάνωση
της διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων και σχετική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών.
Ωστόσο, κινδύνους αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκυµονούν οι έντονες
αθλητικές δραστηριότητες εντός του Πάρκου και γι’ αυτό είναι σκόπιµο να αποφευχθούν.
Πολύ σηµαντική αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον του Πάρκου προκαλεί η
παρουσία της λεωφόρου Κατεχάκη, γι’ αυτό χρειάζεται να µελετηθούν τρόποι µείωσης
των αρνητικών επιπτώσεων, όπως π.χ. η εγκατάσταση ηχοπετασµάτων ή φυσικών
φραγµάτων µε βλάστηση. Πρέπει, επίσης, να εξεταστεί το µακροπρόθεσµο ενδεχόµενο
υποβιβασµού της στάθµης της.
Τέλος, πιθανή αρνητική επίπτωση που ενδεχοµένως θα προκύψει κατά τη λειτουργία του
Πάρκου, θα είναι η υποβάθµιση και η απαξίωσή του συνεπεία της πληµµελούς διαχείρισής
του. Επιπλέον ανεπιθύµητες δραστηριότητες που είναι δυνατόν να προκύψουν µε το χρόνο,
θα δηµιουργούν παντοειδή στερεά απορρίµµατα, αισθητική ρύπανση και άλλες αλλοιώσεις
του χώρου. Μια τέτοια εξέλιξη θα υποβαθµίσει σοβαρά, τόσο το φυσικό, όσο και το
κοινωνικό περιβάλλον του Πάρκου. Για το λόγο αυτό απαιτείται περίφραξη, έλεγχος των
εισόδων και 24ωρη φύλαξη, καθώς και πλήρης σταθερή διαχείριση - συντήρηση όλων των
χώρων.

ΚΕΦ. 7 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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7.1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το αντικείµενο του ερευνητικού αυτού προγράµµατος, βρίσκεται στο επίπεδο σχεδιασµού ενός
Σχεδίου Γενικής ∆ιάταξης (Master Plan) σε κλίµακα µεταξύ 1:10.000 και 1:2.000. Οι
προτάσεις του Σχεδίου αυτού πρέπει να εξειδικευτούν µε πολεοδοµικές µελέτες και να
θεσµοθετηθούν από την ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Για να επιλυθεί το πρόβληµα των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για τις
θεσµοθετήσεις αλλά και για να µπορεί ο Οργανισµός Αθήνας να έχει άµεσο έλεγχο των
µελετών, προτείνεται η κήρυξη της περιοχής ως Ζώνη Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ),
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσµοθέτησης, απαιτείται η σύνταξη Μελετών
∆ιαµόρφωσης (Οριστικής Μελέτης και Μελέτης Εφαρµογής) και δηµοπράτησης των έργων.
Υπάρχει η δυνατότητα της, κατά προτεραιότητα, και κατ’ εξαίρεση προώθησης τµήµατος της
Μελέτης ∆ιαµόρφωσης, χωρίς προηγούµενη ανάλογη θεσµοθέτηση των προβλεπόµενων από
τη µελέτη χρήσεων, όρων και περιορισµών δόµησης.
7.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΥΡΗΝΑ
ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Χρήσεις γης
•

Προτείνεται η ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως και η κήρυξη του περιφραγµένου τµήµατος του
Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου ως Χώρου Πρασίνου, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
Ν.166/87 «περί χρήσεων γης», που επιτρέπει την εγκατάσταση µέσα στους χώρους
πρασίνου, αναψυκτηρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
χώρων συνάθροισης κοινού. Ειδικά για το Μητροπολιτικό Πάρκο, η εγκατάσταση των
δραστηριοτήτων γίνεται σε συγκεκριµένες θέσεις, όπως προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής
∆ιάταξης και απαγορεύεται κάθε εγκατάσταση σε άλλο σηµείο.
• Για το τµήµα του Κεντρικού Πυρήνα που δεν θα είναι περιφραγµένο (δασική και
χορτολιβαδική έκταση του ΑΟΟΑ παρά την λεωφόρο Κατεχάκη, προτείνεται να παραµείνει
εκτός Σχεδίου και να επεκταθεί η Α΄ Ζώνη Προστασίας Υµηττού µέχρι την οδό Πίνδου.

Προστασία χώρων πρασίνου
•

•

Για την προστασία των δύο κλάδων του Ιλισού, προτείνεται η κήρυξη ζώνης απόλυτης
προστασίας ρεµάτων. Στη ζώνη αυτή περιλαµβάνονται οι εκτάσεις που βρίσκονται σε
απόσταση 50 µέτρων εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης του ρέµατος. Η ζώνη κηρύσσεται
ως απολύτου προστασίας, όπου επιτρέπεται µόνο η υπαίθρια αναψυχή και απαγορεύεται
κάθε δόµηση. Τα υφιστάµενα κτίσµατα που βρίσκονται στα όρια αυτής της ζώνης και
επαναχρησιµοποιούνται για τις δραστηριότητες του Πάρκου, εξαιρούνται της κατεδάφισης.
Επιπλέον, προτείνεται η κήρυξη του πευκοδάσους, από το Άλσος Χωροφυλακής έως τις
εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στη λεωφόρο Κατεχάκη, ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.
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Κτιριακό απόθεµα
Εντός των ορίων του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου υπάρχουν 4 κατηγορίες κτιρίων :
•

•

•

•

Τα ιστορικά κτίρια της Στρατιωτικής Πόλεως Γουδί, που προτείνονται να κηρυχθούν
ως διατηρητέα, καθώς και το κτίριο της Σχολής Χωροφυλακής. Στα κτίρια αυτά,
συνολικής επιφάνειας περίπου 30.000 τ.µ, δεν επιτρέπονται προσθήκες κατ’ επέκταση ή
καθ’ ύψος, οι όποιες δε απαιτούµενες εσωτερικές διαρρυθµίσεις οφείλουν να σεβαστούν το
χαρακτήρα των στρατιωτικών κτισµάτων.
Τα νεώτερα κτίρια, που παραµένουν και επαναχρησιµοποιούνται. Πρόκειται για
στρατιωτικά κτίρια συνολικής επιφάνειας 30.000 τ.µ., που στεγάζουν αθλητικές
δραστηριότητες των όµορων ∆ήµων, και που, αν και δεν είναι διατηρητέα ως προς τα
µορφολογικά χαρακτηριστικά τους ή την άµεση ιστορική τους αξία, αποτελούν ένα σοβαρό
κτιριακό απόθεµα που επαναχρησιµοποιείται. ∆εν επιτρέπονται προσθήκες καθ’ ύψος ή
κατ’ επέκταση.
Τα κτίρια που κατεδαφίζονται. Πρόκειται, είτε για κτίσµατα πρόχειρης κατασκευής, είτε
για κτίρια σε θέσεις που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στο Πάρκο, ή κτίσµατα σε περιοχές
του Πάρκου όπου δηµιουργείται πυκνοδοµηµένη, σχεδόν αστική εικόνα, συνολικής
επιφάνειας 15.000 τ.µ περίπου.
Τα νέα κτίρια. Πρόκειται για το κτίριο του Θερµοκηπίου, εµβαδού 2.000 τ.µ. περίπου,
καθώς και για τα περίπτερα των εισόδων. ∆εν επιτρέπεται καµία άλλη δόµηση νέων
κτιρίων.

Απόκτηση γης και ρυµοτοµίες
Η επιφάνεια του Κεντρικού Πυρήνα , έκτασης περίπου 1.450 στρ., περιέρχεται στο Φορέα του
Πάρκου, µε τους εξής τρόπους:
•
•
•
•

Παραχώρηση γης. Προέρχεται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, την ΚΕ∆, την ΕΡΤ, το
Υπουργείο Πολιτισµού και τους ∆ήµους Ζωγράφου, Αθηναίων και Παπάγου.
Απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή. Αφορά τα 266 στρ. δασικής και χορτολιβαδικής έκτασης του
ΑΟΟΑ.
Απαλλοτρίωση. Αφορά την έκταση των 570 – 600 τ.µ του σταθµού βενζίνης επί της
λεωφόρου Μεσογείων.
Κατάργηση Ρυµοτοµίας. Επιπλέον γη αποκτάται µε την κατάργηση ενός αριθµού
θεσµοθετηµένων οδών από Τοπικά Ρυµοτοµικά, αλλά µη υλοποιηµένων και την
ενσωµάτωσή τους στον Κεντρικό Πυρήνα του Πάρκου.

7.3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ
Για τη Ζώνη Ελέγχου του Πάρκου προτείνεται ένα πλαίσιο ελέγχου και προστασίας που αφορά,
όπως και στον Κεντρικό Πυρήνα, την προστασία και την ανάπτυξη χώρων πρασίνου και την
προστασία των διατηρητέων κτιρίων. Πέραν αυτών, ορίζονται επιπλέον παράγοντες που
θέτονται υπό έλεγχο όπως, η εκµετάλλευση της γης, ο καθορισµός περιοχών οικοδόµησης και,
τέλος, η κατάργηση υφισταµένων ρυµοτοµιών.
Προστασία και ανάπτυξη χώρων πρασίνου
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Το προτεινόµενο πλαίσιο ελέγχου περιλαµβάνει θεσµικές ρυθµίσεις, οι σηµαντικότερες από τις
οποίες είναι: η κήρυξη ως τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του πευκοδάσους Σωτηρία, ο
προσδιορισµός ζώνης ανάπλασης τοπίου πλάτους 30µ., η κήρυξη ζώνης απόλυτης προστασίας
σε απόσταση 50µ. από τον άξονα της κοίτης του Ιλισού, κλπ.
∆ιατηρητέα κτίρια
Στη Ζώνη Ελέγχου του Πάρκου υπάρχουν µεγάλες ενότητες κτιρίων σηµαντικής αξίας: τα
κτίρια του νοσοκοµείου Σωτηρία, τα περίπτερα του νοσοκοµείου Παίδων Αγία Σοφία και τα
πρώτα κτίρια της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. Ορισµένα κτίρια προτείνεται να κηρυχθούν
διατηρητέα, µε δυνατότητες προσθηκών µόνο κατ’ επέκταση και όχι καθ’ ύψος. Στις επεκτάσεις
αυτές, δεν πρέπει να αλλοιώνεται η µορφή του διατηρητέου κτίσµατος και να διακρίνεται
σαφώς από την νεότερη προσθήκη.
Έλεγχος χρήσεων
Στην προτεινόµενη Ζώνη Ελέγχου του Πάρκου διατηρούνται στα ίδια επίπεδα, οι υφιστάµενες
χρήσεις υγείας - πρόνοιας, εκπαίδευσης, αθλητισµού και γενικής κατοικίας, µειώνονται οι
χρήσεις διοίκησης, απαλείφονται οι ιδιαίτερες χρήσεις (στρατόπεδα) και αυξάνονται οι χώροι
πρασίνου. Συνολικά, αυξάνονται οι χώροι πρασίνου από 123.000 τ.µ. που είναι θεσµοθετηµένοι
σήµερα σε 167.000 τ.µ., µε την προσθήκη της έκτασης 19.000 τ.µ. περίπου του στρατοπέδου
Πλέσσα, καθώς και του τµήµατος των 25.000 τ.µ. περίπου του γηπέδου του Υπουργείου
Μεταφορών.
Έλεγχος εκµετάλλευσης της γης
Πέρα από τον έλεγχο των χρήσεων γης, στη Ζώνη Ελέγχου, τίθενται όροι και περιορισµοί
δόµησης τέτοιοι ώστε να διασφαλιστεί µια οικοδοµησιµότητα που και δεν θα συγκρούεται µε το
χαρακτήρα του Πάρκου, αλλά και θα λαµβάνει υπόψη της τις ανάγκες των δηµόσιων και
ιδιωτικών φορέων που λειτουργούν σ’ αυτή. Έτσι, αντιµετωπίστηκε µε διαφορετικό τρόπο η
Υγεία, η Εκπαίδευση και η ∆ιοίκηση. Κοινός παρανοµαστής των προτάσεων αποτέλεσε η
δραστική µείωση της εκµετάλλευσης µε τη µείωση των Συντελεστών ∆όµησης, ανάλογα µε
κάθε χρήση. Αναλυτικά ανά ενότητα λειτουργιών οι προτάσεις έχουν ως εξής:

• Υγεία – Πρόνοια: Η προτεινόµενη µείωση των Σ∆, µειώνει τη µέγιστη εκµετάλλευση της
γης στα 330.000 – 420.000 τµ για το σύνολο της Υγείας –Πρόνοιας, δηλαδή µειώνει κατά
70%-62% την εκµετάλλευση της γης και ακυρώνει την κατασκευή κτισµάτων 700.000τ.µ. .
•

Εκπαίδευση: Η πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση προτείνεται να διατηρήσει
τους όρους δόµησης στα σηµερινά της επίπεδα. Τα γήπεδα της είναι µικρά και οι ανάγκες
των όµορων ∆ήµων σε χώρους εκπαίδευσης αυξηµένες. Αντίθετα, για την τριτοβάθµια
εκπαίδευση, προτείνεται η µείωση του Σ∆ για την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου από 0,45
που έχει σήµερα στο επίπεδο του 0,2 – 0,3, να µη δοµηθεί η έκταση του πρώην στρατοπέδου
Ζορµπά που ανήκει επίσης στο ΕΜΠ και να παραµείνουν για την Ιατρική Σχολή οι όροι
δόµησης ως έχουν.
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•

∆ιοίκηση : Έχει ήδη κατασκευαστεί νέο πολυώροφο κτίριο του Υπουργείου Μεταφορών
στο δικό του χώρο. Προτείνεται να δηµιουργηθεί ένα νέο ΟΤ, που να περιέχει µόνο το
Υπουργείο και να ορισθεί ο Σ∆ σε τέτοιο ύψος ώστε να περιγράφει τη µέχρι σήµερα
υλοποιηµένη δόµηση του κτιρίου και να µην επιτρέπει µελλοντικές κατασκευές.

Νέες και καταργούµενες ρυµοτοµίες
Στα όρια της Ζώνης Ελέγχου, προτείνεται µια σειρά θεσµικών παρεµβάσεων όπως: κατάργηση
διανοίξεων (π.χ. Πεντέλης, κλπ.), πεζοδρόµηση οδικών τµηµάτων, ολοκλήρωση διανοίξεων
(π.χ. Λειβαδιάς, κλπ.), ολοκλήρωση διαδικασιών απαλλοτρίωσης, νέα διάνοιξη (π.χ. ανάµεσα
στις Παπαδιαµαντοπούλου και Γ. Παπανδρέου, κλπ.), κατάτµηση ΟΤ, κλπ.
7.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
Στην Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης και ειδικά στην περιοχή του ∆ήµου Παπάγου, προτείνονται
µια σειρά ρυθµίσεων κωδικοποιούνται ως εξής:
•
•

Επέκταση της Α΄ Ζώνης Προστασίας Υµηττού, µέχρι τα όρια του σχεδίου πόλης του ∆ήµου
Παπάγου, έως την οδό Χατζηκωνσταντή.
Συνέχιση της ζώνης προστασίας του ρέµατος του Ιλισού, στο ίδιο πλάτος των 50µ
εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης, µέσα από τον οικιστικό ιστό του ∆ήµου Παπάγου και
µέχρι το όριο του σχεδίου πόλης, όπου προτείνεται να φθάσει η Α’ Ζώνη Προστασίας
Υµηττού. Όπου η Ζώνη αυτή περιλαµβάνει ακάλυπτους χώρους οικοδοµικών τετραγώνων,
προτείνεται η ενοποίηση των ακαλύπτων και η απόδοσή τους σε κοινή χρήση.

7.5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
Η πρόταση οργάνωσης του συνόλου του Μητροπολιτικού Πάρκου προβλέπει σηµαντική
αύξηση των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, σε τµήµατα του οποίου προβλέπεται και η
δηµιουργία πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων .
•

Χώροι πρασίνου: Η πρόταση διακρίνει το πράσινο σε δύο κατηγορίες ως εξής :

-

Αµιγείς χώροι κοινοχρήστου πρασίνου
Χώροι πρασίνου µε δραστηριότητες αθλητισµού, πολιτισµού, αναψυχής και χώρους
κοινωνικών συναθροίσεων
Συνολικά, µε την προτεινόµενη κατανοµή χρήσεων γης, πενταπλασιάζεται η έκταση των
χώρων πρασίνου (229,2 Ηα) σε σχέση µε τη θεσµοθετηµένη κατάσταση σήµερα (42Ha).

•

∆ιοίκηση: Όσον αφορά στους προβλεπόµενους χώρους διοίκησης, προβλέπεται µια
σοβαρή µείωση της τάξης του 56% σε σχέση µε τους ήδη θεσµοθετηµένους χώρους.
Συγκεκριµένα, από το σύνολο της έκτασης των 48,4 Ηα χρήσης διοίκησης, 26 Ηα
παραµένουν ως διοίκηση και τα υπόλοιπα µετατρέπονται σε χώρους πρασίνου.
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•

Αθλητισµός: Σηµαντική µείωση προβλέπεται για τη θεσµοθετηµένη χρήση αµιγούς
αθλητισµού, προς όφελος του ήπιου αθλητισµού µέσα σε χώρο πρασίνου. Συγκεκριµένα, εκ
των 18,3 Ηα µε αθλητική χρήση, παραµένουν µε αµιγή χρήση αθλητισµού µόνο 3.

•

Υγεία – Πρόνοια : Όσον αφορά στον τοµέα της υγείας, προβλέπεται µια ελαφρά µείωση
της θεσµοθετηµένης χρήσης, περίπου κατά 8% . Συγκεκριµένα, εκ των 80 περίπου Ηα
θεσµοθετηµένης χρήσης υγείας - στην οποία εντάσσονται και οι πανεπιστηµιακές κλινικές παραµένουν µε αυτή τη χρήση 74 Ηα περίπου.

•

Εκπαίδευση: Για τη χρήση της εκπαίδευσης - στην οποία δεν συµπεριλαµβάνονται οι
πανεπιστηµιακές κλινικές - η οποία αποτελεί µία εκ των σηµαντικότερων χρήσεων στο χώρο
του Πάρκου και έχει έκταση περίπου 102,5 Ηα, δεν προβλέπεται κάποια ουσιώδης
µετατροπή της.

ΚΕΦ. 8 : ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Η οργάνωση και ο προγραµµατισµός των έργων κατά φάσεις επιτρέπει τη σταδιακή
ολοκλήρωση συνόλων χρήσεων και λειτουργιών, διαµορφώνοντας µια δυναµική που επιταχύνει
τη διαδικασία της συνολικής απελευθέρωσης του χώρου και της απόδοσής του στη δηµόσια
χρήση. Ταυτόχρονα, διευκολύνεται η επίλυση ιδιαίτερων προβληµάτων όπως, για παράδειγµα,
η αποµάκρυνση σηµαντικών εντατικών χρήσεων, τα στρατόπεδα Ζορµπά, Φακίνου και
Πλέσσα. Παράλληλα, η οργάνωση του έργου κατά φάσεις διευκολύνει την εξεύρεση
οικονοµικών πόρων για την κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου.
Η συνολική παρέµβαση για τη δηµιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί – Ιλισού
οργανώνεται σε δύο φάσεις:
•

•

Η πρώτη έχει χρονικό ορίζοντα το έτος 2004. Περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος των
προτεινοµένων παρεµβάσεων, πλην εκείνων που χωροθετούνται στα ενεργά στρατόπεδα
(Πλέσσα και Ζορµπά και τµήµα του Φακίνου) και τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Συµπίπτει µε
την ολοκλήρωση των έργων για το µοντέρνο πένταθλο, εν όψει της Ολυµπιάδας του 2004.
Η δεύτερη έχει χρονικό ορίζοντα το έτος 2010. Εντάσσει και τα µέχρι το 2004
εξαιρούµενα τµήµατα του Μητροπολιτικού Πάρκου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη έχει γίνει ώστε, τόσο το Πάρκο, όσο και οι εξαιρούµενες της Α’ Φάσης
δραστηριότητες, να λειτουργούν ανεξάρτητα και να καλύπτουν πλήρως τις λειτουργικές τους
ανάγκες.

8.1. ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΟΣ 2004
Ως προς την αναστήλωση των κτιρίων
Το µεγαλύτερο µέρος του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου υλοποιείται στην Α’ Φάση των
έργων. Συγκεκριµένα, κατασκευάζεται το πλήρες σύστηµα των κύριων αξόνων του Πάρκου,
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αναστηλώνονται τα διατηρητέα κτίρια της Στρατιωτικής Πόλεως Γουδί και χωροθετούνται οι
κυριότερες πολιτιστικές χρήσεις. Αναδιοργανώνονται επίσης ή επεκτείνονται οι υφιστάµενες
αθλητικές εγκαταστάσεις.
Στην Α’ Φάση επίσης ολοκληρώνεται η φύτευση του χώρου ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος για
ένα Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλής οικολογικής ποιότητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης
αναπλάθονται οι υπάρχοντες πυρήνες πρασίνου και γίνονται οι νέες φυτεύσεις.
Κατά την Α’ Φάση, αποδίδεται στο Πάρκο ο χώρος του Αυτόνοµου Οικοδοµικού
Συνεταιρισµού Αξιωµατικών, νότια της οδού Πίνδου και ανατολικά της λεωφόρου Κατεχάκη, ο
οποίος εντάσσεται στο Πάρκο, ως µη περιφραγµένος χώρος.
Στη φάση αυτή κατασκευάζονται και οι δύο προτεινόµενες πεζογέφυρες, της Κατεχάκη και της
Μεσογείων, το υπόγειο πέρασµα του Ιλισού και ξεκινά η λειτουργία των δύο λεωφορειακών
γραµµών. Επίσης σ’ αυτή τη φάση, κρίνεται απαραίτητη και η κατασκευή της υπόγειας
διάβασης πεζών από το σταθµό µετρό Κατεχάκη προς το συγκρότηµα της ΕΡΤ.
Ως προς το Θεσµικό και Ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Κατά τη διάρκεια της Α’ Φάσης συγκροτείται και στελεχώνεται ο ενιαίος Φορέας ∆ιαχείρισης
και Λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου. Επιλύεται το σηµερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς,
µε παραχωρήσεις της ιδιοκτησίας των γηπέδων από τους διάφορους δηµόσιους και δηµοτικούς
φορείς (ΚΕ∆, Υπουργεία, ∆ήµοι, κλπ) προς το Φορέα του Πάρκου. Επίσης, θεσµοθετούνται οι
ρυθµίσεις και οι περιορισµοί τόσο για τον Κεντρικό Πυρήνα του Πάρκου, όσο και για τη Ζώνη
Ελέγχου.
8.2. ∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΟΣ 2010
Μέχρι το 2010 προτείνεται να έχουν αποµακρυνθεί οι εναποµείνασες στρατιωτικές
εγκαταστάσεις, καθώς και οι εγκαταστάσεις της ΕΡΤ και να αποδοθούν οι χώροι αυτοί στο
Μητροπολιτικό Πάρκο. Το κτίριο της Σχολής Χωροφυλακής µετατρέπεται σε Εκθεσιακό και
Συνεδριακό Κέντρο, το Κέντρο Ιππασίας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού διαµορφώνεται
σε Σχολή Ιππασίας, χωροθετούνται στα κτίρια του στρατοπέδου Ζορµπά το Εθνικό Κέντρο
Αρχείων και Εντύπων και το Κέντρο Πολιτισµού, καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες
τοπικής κλίµακας του ∆ήµου Ζωγράφου, χωροθετείται σε κτίριο του στρατοπέδου Φακίνου το
Κέντρο Πολιτισµού του ∆ήµου Παπάγου, χωροθετείται σε κτίρια της ΕΡΤ το Μουσείο και η
Βιβλιοθήκη Οπτικοακουστικών Μέσων, καθώς και η Σχολή Κινηµατογράφου, ενώ παράλληλα
διαµορφώνεται και η πλατεία εισόδου στην διασταύρωση των λεωφόρων Μεσογείων και
Κατεχάκη, καθώς και το τµήµα του κύριου άξονα από την είσοδο αυτή προς τον κεντρικό χώρο
του Πάρκου.
Ο χώρος του στρατοπέδου Πλέσσα προτείνεται να αποδοθεί ως χώρος αστικού πρασίνου, µε
την πιθανή διατήρηση κάποιων κτισµάτων του για αναψυκτήριο και πολιτιστικές χρήσεις
τοπικής κλίµακας για ανάγκες του ∆ήµου Νέου Ψυχικού.

ΚΕΦ. 9 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
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Οι βασικές λειτουργίες για την οικονοµική βιωσιµότητα του κεντρικού πυρήνα του Πάρκου,
είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•

Πολιτιστικές : Μουσεία, Εκθεσιακοί χώροι, Βιβλιοθήκες, Αίθουσες κινηµατογράφου,
µουσικής, κλπ.
Επιστηµονικές και Εκπαιδευτικές : Συνεδριακό-Εκθεσιακό Κέντρο, Χώροι
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Κατάρτισης – Επιµόρφωσης : χώροι κατάρτισης σε θέµατα όπως κινηµατογράφος,
µουσικής, κλπ.
Προβολής και Προώθησης ειδικών προϊόντων : εκθετήρια - χώροι πώλησης προϊόντων
φυτωρίων.
Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης : χώροι - εκθετήρια ενηµέρωσης κοινού, επίδειξης
σύγχρονων τεχνολογιών, κλπ.
Ψυχαγωγίας : Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, Καφές, κλπ.
Αθλητικές : χώροι για διάφορα αθλήµατα όπως µπάσκετ, τένις, ποδόσφαιρο, κολύµβηση,
ποδηλασία, ιππασία, γυµναστική, αθλήµατα στίβου, κλπ.
Παροχής Γενικών Υπηρεσιών : γραφεία πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων,
πωλητήρια σχετικά µε τις δραστηριότητες του Πάρκου.

Αναµενόµενα έσοδα : Το Μητροπολιτικό Πάρκο υπό την έννοια της αξιοποίησής του µε βάση
την παραπάνω διάρθρωση λειτουργιών, αποτελεί ένα Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών. Το Κέντρο
αυτό, διαχειριζόµενο από έναν κατάλληλο φορέα που να µπορεί να δρα, είτε ανεξάρτητα, είτε
να υπάγεται µελλοντικά στον υπό ίδρυση Οργανισµό ∆ιαχείριση Πάρκων Λεκανοπεδίου
Αττικής, µπορεί να παρέχει υπηρεσίες των εξής κατηγοριών :
• Παροχή Υπηρεσιών υπό την ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας, χωρίς χρέωση του κόστους
λειτουργίας τους (Βιβλιοθήκη, Εκεθτήρια, χώροι πρασίνου, κλπ.)
• Παροχή υπηρεσιών υπό την ευθύνη του Φορέα Λειτουργίας, µε χρέωση του κόστους
λειτουργίας τους (χώροι στάθµευσης, Μουσεία, Εκθετήρια, αίθουσες τέχνης, αθλητικά
πάρκα, κλπ.). Στην περίπτωση αυτή τίµηµα - εισιτήριο θα καταβάλλεται ξεχωριστά για κάθε
διακεκριµένη δραστηριότητα, το δε ύψος του θα προσδιοριστεί ανάλογα µε το είδος της
χρήσης και την αντίστοιχη ζήτηση.
Τα έσοδα προεκτιµώνται ως εξής :
• Έσοδα από εισιτήρια : Τα αντίστοιχα ετήσια έσοδα εκτιµώνται σε 300.000.000 δρχ περίπου.
• Έσοδα από στάθµευση : Τα αντίστοιχα ετήσια έσοδα από την στάθµευση εκτιµώνται σε
660.000.000 δρχ.
• Έσοδα από εκθέσεις συγκεκριµένων προϊόντων (εκθέσεις παιδικού βιβλίου, παιδικού
παιγνιδιού, εντύπων και βιβλίων, κλπ.) : Τα έσοδα αυτά εκτιµώνται σε 100.000.000 δρχ.
ετησίως.
Το σύνολο των εσόδων από την παροχή υπηρεσιών των τριών παραπάνω δραστηριοτήτων,
ανέρχεται σε 1.000.000.000 περίπου ετησίως.
Τα έσοδα προεκτιµώνται επίσης µε βάση το σκοπό για τον οποίο παρέχεται η χρήση των
χώρων:
•

Παροχή χρήσης χώρων κατά περίπτωση : Εκτιµάται ότι η αξιοποίηση των χώρων αυτών
θα µπορεί, κατ’ ελάχιστον, να καλύπτει χρονικό διάστηµα 10 µηνών ετησίως. Τα αντίστοιχα
έσοδα ενοικιάσεως υπολογίζονται, µε συντηρητικές εκτιµήσεις σε 36.000.000 δρχ. ετησίως.
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•

Παροχή χρήσης χώρων για επιστηµονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς : Εκτιµάται ότι
τα ετήσια έσοδα από την ενοικίαση των χώρων αυτών θα ανέρχονται σε 60.000.000 δρχ.
• Παροχή χρήσης χώρων για ψυχαγωγία : Προβλέπεται ότι θα υπάρξει µεγάλη ζήτηση για
την ενοικίαση χώρων για λειτουργίες ψυχαγωγίας, δεδοµένου ότι το Πάρκο µε την ποιότητα
και τη µορφολογία της κατασκευής του και µε την ποικιλία των λειτουργιών του, θα
αποτελέσει σηµαντικό πόλο έλξης, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε µητροπολιτικό
επίπεδο. Τα ετήσια έσοδα από την ενοικίαση των χώρων αυτών εκτιµώνται, κατά µέσο όρο
και µε συντηρητικές εκτιµήσεις, σε 300.000.000 δρχ.
Το σύνολο των ετησίων εσόδων από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Πάρκου ανέρχεται
στο ποσό των 1.400.000.000 δρχ περίπου.
Ετήσιες ∆απάνες: Οι ετήσιες δαπάνες του Φορέα Λειτουργίας, περιλαµβάνουν τα έξοδα
προσωπικού, την συντήρηση και καθαρισµό των χώρων και των εγκαταστάσεων καθώς και τις
γενικές δαπάνες. Το ύψος τους κυµαίνεται από 170.000.000 δρχ για τον πρώτο χρόνο µέχρι
260.000.000 για τον πέµπτο χρόνο της λειτουργίας του.
Κόστος υλοποίησης του έργου : Στην υλοποίηση του έργου περιλαµβάνονται όλες οι
αναγκαίες µελετητικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες, καθώς και οι δραστηριότητες
αγοράς και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού, που αντιστοιχούν στις τελικές
λειτουργίες του Πάρκου και που θα παραµείνουν υπό την άµεση ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης
(λειτουργίες βιβλιοθήκης, προβολής ταινιών, ενηµέρωσης του κοινού, εκδηλώσεων, πωλήσεων,
κλπ.). Οι υπόλοιπες λειτουργίες του Πάρκου, ήτοι παροχή χώρων για µόνιµες και περιοδικές
εκθέσεις, επιστηµονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παροχή χώρων για εστιατόρια,
κινηµατογράφο, θέατρο, καταστήµατα κλπ., αναµένεται ότι θα διαρρυθµιστούν και θα
εξοπλιστούν µε ευθύνη και δαπάνες των – κατά περίπτωση – επιχειρηµατιών, οι οποίοι θα
ενοικιάζουν τους αντίστοιχους χώρους από τον Φορέα ∆ιαχείρισης του Πάρκου.
Συνολικό κατασκευαστικό κόστος του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου : Το συνολικό
κόστος κατασκευών και διαρρυθµίσεων της Α’ Φάσης µε στόχο το έτος 2004, ανέρχεται στο
ποσό των 15 δις δραχµών περίπου, ενώ των προς εκτέλεση εργασιών κατά τη διάρκεια της Β’
Φάσης µε έτος στόχο το 2010, ανέρχεται στο ποσό των 5 δις δραχµών περίπου, ήτοι σύνολο
20.000.000.000 δρχ. περίπου.
Προϋπολογισµός κόστους εγκαταστάσεων και εξοπλισµού : Ο συνολικός προϋπολογισµός
κόστους εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, ανέρχεται στο ποσό των 300.000.000 δρχ.

ΚΕΦ. 10 : ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

10.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑ
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Αντικείµενο του Ενιαίου Φορέα ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου
Γουδί – Ιλισός, είναι η έκταση του Κεντρικού Πυρήνα του Πάρκου. Η Ζώνη Ελέγχου παραµένει
υπό το σηµερινό θεσµικό καθεστώς της.
•
•

•

•

•

•
•

Σκοπός: Ο σχεδιασµός, η προστασία, η ανάπτυξη και η διαχείριση του Μητροπολιτικού
Πάρκου.
Νοµική Μορφή : Ιδρύεται µε νόµο οργανισµός (µε τη νοµική µορφή ΝΠΙ∆ ή ΑΕ), είτε
αποκλειστικά και µόνο για τη διαχείριση και λειτουργία του συγκεκριµένου
Μητροπολιτικού Πάρκου, είτε ως θυγατρική ενός ευρύτερου οργανισµού διαχείρισης και
λειτουργίας των Μητροπολιτικών Πάρκων του Λεκανοπεδίου Αθηνών. Η διοικητική του
οντότητα, δραστηριοποιείται αυτόνοµα, διαθέτει δηλαδή υποδοµή και στελέχωση
αφιερωµένη αποκλειστικά στην εκπλήρωση των στόχων του. Στην περίπτωση που είναι
θυγατρική ευρύτερου οργανισµού, επέρχονται οικονοµίες κλίµακας.
Εποπτεία - Στελέχωση : Ο Φορέας τελεί υπό την εποπτεία, είτε του ΥΠΕΧΩ∆Ε, είτε του
Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και στελεχώνεται από
εκπροσώπους της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, της
κεντρικής διοίκησης, κλπ.
Όργανα ∆ιοίκησης – ∆ιοικητικό Συµβούλιο : Ο Φορέας διοικείται από εννεαµελές
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους των υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε,
Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Εθνικής Άµυνας, Γεωργίας, από την Ενιαία
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών και από τους ∆ήµους Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου.
Η Οικονοµική ∆ιαχείριση του Φορέα : Ο Φορέας δεν υπάγεται στις διατάξεις περί
∆ηµοσίου Λογιστικού Συστήµατος, τόσο για τις δαπάνες του, όσο και για τις εν γένει
προµήθειες και τα επί µέρους τεχνικά έργα, δεδοµένου ότι λειτουργεί µε βάσει τους κανόνες
και τα ιδιωτικό-οικονοµικά κριτήρια. Επίσης απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του
φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ). Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχείρισης και του
Ισολογισµού, ασκείται από ορκωτούς λογιστές, ενώ ο ισολογισµός δηµοσιεύεται όπως αυτοί
των Ανωνύµων Εταιρειών στο τέλος κάθε χρήσης.
Πόροι του Φορέα : Από τη δραστηριότητά του, από κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγίες,
δωρεές, κλπ.
∆ιάρκεια του Φορέα : Εικοσαετής (20), δυνάµενη να ανανεωθεί.

10.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Λειτουργίες του φορέα
Οι αναγκαίες λειτουργίες που πρέπει να καλύπτει ο Φορέας για να διαχειριστεί αποτελεσµατικά
και αποδοτικά τις λειτουργίες του Πάρκου, πρέπει να είναι : προβολής και marketing για
επισκέπτες και επιχειρηµατίες, διοίκησης - διαχείρισης των χρήσεων του συγκροτήµατος, που
είναι υπό την άµεση ευθύνη του Φορέα, σύναψης - παρακολούθησης - διαχείρισης συµβολαίων
µίσθωσης των επιµέρους χώρων, συντήρησης - τεχνικής διαχείρισης - καθαριότητας των χώρων
που είναι υπό την άµεση ευθύνη του Φορέα, συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου
και περιπάτου, οικονοµικές και λογιστικές.
∆ιοίκηση
Τη διοίκηση του Φορέα ∆ιαχείρισης και Λειτουργίας του Πάρκου θα ασκεί το ∆Σ, το οποίο και
θα καθορίζει τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές για την επίτευξη των στόχων του Πάρκου
(στρατηγική ανάπτυξης δραστηριοτήτων, τυχόν προσθήκη νέων δραστηριοτήτων,
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ανταποδοτικών ή µη, τιµολογιακή πολιτική). Η αποτελεσµατική και αποδοτική αξιοποίηση των
λειτουργιών του Πάρκου, µετά την τεχνική ολοκλήρωσή του, µπορεί να γίνει πρακτικά µόνο µε
τη δηµιουργία της κατάλληλης και επιχειρησιακά αυτόνοµης διοικητικής οντότητας.
∆ιάρθρωση - Στελέχωση
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα συνεπικουρείται στην άσκηση των καθηκόντων από 4 διευθυντικά
στελέχη, που θα ηγηθούν των αντίστοιχων τοµέων δραστηριότητας του Πάρκου:
• Υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών και Νέων Έργων
• Υπεύθυνος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
• Υπεύθυνος Πωλήσεων και ∆ηµοσίων Σχέσεων
• Υπεύθυνος Φυτεύσεων και Πρασίνου
Στελέχωση
Θα πρέπει να σχεδιασθεί µε τρόπο ώστε το κόστος λειτουργίας να είναι το µικρότερο δυνατό. Η
απαίτηση αυτή οδηγεί στις εξής αρχές για την στελέχωσή του :
• Ολιγοµελές, αλλά υψηλής στάθµης προσωπικό από απόψεως εµπειρίας και ικανοτήτων, όχι
αναγκαστικά υψηλής εξειδίκευσης σε συγκεκριµένους κλάδους.
• Οµαδικός τρόπος εργασίας, µε δυνατότητα αλληλοκάλυψης στα καθήκοντα µεταξύ των
στελεχών.
• Χρησιµοποίηση, όπου είναι δυνατόν, αντί µονίµων θέσεων εργασίας του Φορέα, των
δυνατοτήτων συγκεκριµένων υπηρεσιών σε τρίτους (outsourcing) π.χ. υπηρεσίες
καθαριότητας περιβάλλοντος χώρου και γραφείων, υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου κλπ.
Περιγραφή των θέσεων εργασίας – Προβλεπόµενο κόστος
Με βάση τις παραπάνω αρχές και τη διοικητική οργανωτική δοµή του Φορέα - Εταιρεία, οι
αναγκαίες θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν µε προσωπικό πλήρους απασχόλησης (πλην του
Νοµικού Συµβούλου, συνδεόµενου µε το Φορέα µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου),
ανέρχονται σε πενηνταέξι (56) και περιλαµβάνουν : ∆ιευθυντή (1), Νοµικό Σύµβουλο (1),
Γραµµατεία (2), Τµήµα Πωλήσεων και ∆ηµοσίων Σχέσεων (9), Τµήµα Φυτεύσεων και
Πρασίνου (6), Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών και Νέων Έργων (13) και Τµήµα ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών (24). Οι µηνιαίες µικτές αποδοχές για τις παραπάνω θέσεις σε τιµές
1999, κυµαίνονται µεταξύ 200.000 δρχ. και 700.000 δρχ. και εκτιµώνται συνολικά σε
13.000.000 δρχ.

ΚΕΦ. 11 : ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Για την ολοκλήρωση του φυσικού σχεδιασµού και την αποµάκρυνση της πιθανότητας αστοχίας
στην υλοποίηση των βασικών αρχών για την οργάνωση του Μητροπολιτικού Πάρκου,
προτείνεται µια ευέλικτη διαδικασία δηµοπράτησης έργων και µελετών, που θα
εξειδικεύεται ανάλογα µε το εκάστοτε αντικείµενο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του.
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Με αυτή την έννοια, προτείνεται µια πρώτη γενική διαβάθµιση των ενεργειών µε κριτήρια, τον
απαιτούµενο βαθµό επέµβασης, την κρισιµότητα των εκάστοτε περιοχών για το µελλοντικό
χαρακτήρα του Πάρκου και, τέλος, τους χρονικούς περιορισµούς για τη βέλτιστη
οικονοµοτεχνική προσέγγιση για την υλοποίηση του έργου. Οι ενέργειες αυτές µπορούν, κατά
περίπτωση, να περιλαµβάνουν αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς, αναθέσεις µελετών µε τη
διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναθέσεις έργων µε το σύστηµα µελέτη
- κατασκευή και αναθέσεις υλοποίησης επιµέρους εργασιών, µε µειοδοτικό διαγωνισµό.
Αναλυτικότερα:
•

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί - Αναθέσεις µελετών : αφορά στις πιο “κρίσιµες” για τις
λειτουργίες του Πάρκου περιοχές που οµαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες, στις οικολογικά
κρίσιµες (ρεµάτια και παραρεµάτια ζώνη Ιλισού, ξηρικές διαπλάσεις Υµηττού, κλπ.) και
στον πυρήνα του Πάρκου (αποκατάσταση διατηρητέων, κλπ.).
• ∆ηµοπράτηση των έργων µε το σύστηµα Μελέτη - Κατασκευή : αφορά τα Αθλητικά
Πάρκα και τις φυτοτεχνικές εργασίες, καθώς και τις βελτιώσεις σε υφιστάµενες διαπλάσεις διαµορφώσεις, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που δίνει το ερευνητικό πρόγραµµα.
• ∆ηµοπράτηση έργων µε Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό : αφορά απλές φυτοτεχνικές εργασίες βελτίωσης των υφισταµένων φυτικών διαπλάσεων.

54

