
ΠΡΟΤΑΣΗ 

«Φυσικό Πάρκο Φαληρικού Δέλτα» 
Οικο-Μουσείο Υδάτων 



Φωτογράφίες από την περιοχή συνεισέφεραν οι:
Χρήστος Βλάχος (ΧΒ), Παύλος Ανδριόπουλος (ΠΑ), Μαργαρίτα Αγιασματζή 
(ΜΑ), Βασίλης Χαλκιάς (ΒΧ), Στρατής Μπουρδάκης (ΣΜ), Αντώνης Σπανός 
(ΑΣ), Νίκος Προμπονάς (ΝΠ), Αντώνης Τσακνάκης (ΑΤ), Μύρων Βασιλικάκης
(ΜΒ), Αντώνης Στούμπας (ΩΣ), Μαρία Γανωτή (ΜΓ), Σπύρος Σκαρέας (ΣΣ), 
Σταμάτης Ζόγκαρης (ΣΖ)
(Σε παρενθέσεις τα αρχικά σε κάθε φωτογραφία στην παρούσα παρουσίαση)

Σύνταξη της πρότασης 

Όλες οι φωτογραφίες πανίδας και χλωρίδας σε αυτήν την παρουσίαση είναι τραβηγμένες στο Φαληρικό Δέλτα

Έρευνα και Eπιμέλεια Πρότασης:
Σταμάτης Ζόγκαρης (Δρ.Γεωγράφος –Βιολόγος ΕΛΚΕΘΕ)*
Μπάμπης Μπιλίνης (Οικονομολόγος-Περιβαλλοντολόγος)
Στρατής Μπουρδάκης (Δασολόγος-Ορνιθολόγος)
Κωνσταντίνα Ντεμίρη (Περιβαλλοντολογος M.Sc ΕΟΕ)
Μιχάλης Κοτσάκης (Ειδικός Η/Υ – Πρόγραμμα παρακολούθησης ΕΟΕ)
Βασιλική Βλάμη (Τουριστικός σχεδιαστής- Εκπαιδευτικός Μ.Εd)
Δημήτρης Κομματάς (Ιχθυολόγος ΕΛΚΕΘΕ)
Βασίλης Ψαλλιδάς (Ειδικός στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)
Βασίλειος Αντωνίου (Δρ.Γεωλόγος)

Για την υποστήρηξη της 
πρότασης ευχαριστούμε τους:  

*Επικοινωνία: zogaris@gmail.com



Τοποθεσία 



Αγ. Κοσμάς 

Φαληρικό Δέλτα

Θαλάσσιο Μέτωπο Αθήνα –Πειραιά 



Εκβολές στο Φαληρικό Δέλτα

Ευρύτερη Περιοχή του Ιστορικού 
Φαληρικού Δέλτα (εκβολές ποταμών)



Εναλλακτική Πρόταση Φυσικού Πάρκου 
και χώρου έρευνας-οικοτουρισμού-

εκπαίδευσης –ευαισθητοποίησης



Beach Volley και κτηριακές εγκαταστάσεις 

Περιοχή «κλειδί» στις εκβολές Ιλισού 
ποταμού



Ιστορία



Παλιά  

Ήταν κάποτε φυσικό διπλό 
δέλτα με εκτεταμένα έλη

Χάρτης: 1785



Παλιά  

Εκβολή 
Κηφισού

Εκβολή 
Ιλισού

Παράκτια 
Λίμνη

«Αλμύρες»
Αλμυρά Έλη

Θίνες

Χάρτης: Τέλη  19ο Αιώνα 

Εκτεταμένες υγροτοπικές
εκτάσεις υπήρχαν κατά 
μήκος της ακτής όπου η 
ευθυγραμμισμένες κοίτες 
και εκβολές των ποταμών. 
Υπήρξε ακόμη και παράκτια 
λιμναία έκταση.



Τι έγινε;  
 Η επιχωμάτωση της παράκτιας ζώνης ξεκίνησε το 1969.
 Η ροές των δύο ιστορικών ποταμών- Κηφισού και Ιλισού -

συνέχισαν να εμπλουτίζουν τη θάλασσα με αποτέλεσμα να 
διαμορφωθεί εκεί ένας νέος μικρός υγρότοπος παρά την ολική 
επιχωμάτωση του παλαιού υγροτόπου.

 Παρά την προσπάθεια πολλών πολιτών να προωθήσουν μια 
ιδέα «φυσικού πάρκου» από τα μέσα του ’80 το 
1997ανακοινώθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το όραμα 
πάγωσε.

 Το 2013 εγκρίνεται  η δημιουργία «Μητροπολιτικού Πάρκου 
Φαληρικού Όρμου» ένα αστικό πάρκο σε σχέδιο του Ρενζο
Πιάνο που χρηματοδότησες το Ίδρυμα Σ. Νιάρχου.

H παραλία στον Κηφισό -
Καλοκαίρι του 1968. 
Αμμουδιά με θέα προς 
Καστέλα - Πειραιά.



Ιστορικό Από το 1983 φυσιοδίφες και ενεργοί 
πολίτες μελετούν τη φύση στο «Δέλτα» 

στις Εκβολές Ιλισού και Κηφισού. Η 
βιοποικιλότητα τεκμηριώθηκε από 

τακτικές καταγραφές μελών της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

Η παράκτια περιοχή αποδείχθηκε ως 
όαση για τα μεταναστευτικά πουλιά 

διότι είναι η μοναδική άχτιστη 
ακτογραμμή με σημαντικά υγροτοπικά 

ενδιαιτήματα στο Λεκανοπέδιο…

ΝΠ

ΝΠ

ΣΖ

Ομάδα ορνιθολόγων 
αξιολογούν πρόταση 
ανάπλασης το 1995

Καταγραφή σπάνιας κοκκινόχηνας
το 1985 βοηθά στην αναγνώριση 
της ορνιθολογικής σημασίας της 
περιοχής 



Τότε…

Δεκάδες είδη σπάνιων 
πουλιών έβρισκαν 

καταφύγιο στην εκβολή 
του Ιλισού 

Η εκβολή του Ιλισού πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες

ΑΣ

ΑΣ

ΑΣ



Τότε… ΑΣ

ΑΣ
ΑΣ

Η τεκμηριωμένη 
αξία ως όαση 

βιοποικιλότητας 
μέσα στο 
δομημένο 

περιβάλλον του 
λεκανοπεδίου: 

Δημοσιεύσεις και 
προτάσεις για 

«φυσικό πάρκο»

ΣΣ



Οι «φυσιολατρικές» προτάσεις

Ακολούθησαν αρχιτεκτονικές προτάσεις –
όλες εφάρμοσαν τις αρχικές ιδέες για 

«φυσικό πάρκο» - να παραμείνει όλη η 
περιοχή άχτιστη και να αποκατασταθεί η 

φυσική μορφή.



Η ανατροπή :Ολυμπιακό «Δέλτα» και «Ριβιέρα» 

Το Σεπτέμβριο του 1997 ανακοινώνεται η Ολυμπιακή επιλογή «Αθήνα 2004» – οι 
προσπάθειες φυσικού πάρκου παγώνουν….εφαρμόζονται έργα βαριάς ανάπλασης, 
μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, μαρίνες, νέες επιχωματώσεις, διευθετήσεις ακτών  κ.α. 



Μια «νοθευμένη ιδέα» για δήθεν 
«Οικολογικό πάρκο» προτάθηκε… 
περιορίσθηκε σε λίγα τετραγωνικά μέτρα 
πρασίνου. Ευτυχώς αυτό το σχέδιο δεν 
προχώρησε.  

Κατάληξη  



• Η ιδέα του ενιαίου «φυσικού 
πάρκου» θάφτηκε κάτω από 
πολυδάπανες μετα-ολυμπιακές 
μελέτες. 

• Κυριάρχησε η άποψη ενός 
εμπορικού χώρου και ανάπλαση 
ακτής τύπου «Ριβιέρας».  

• Ενεργοί πολίτες συνέχισαν τις 
αντιδράσεις τους για να μη 
χτιστεί η ακτή. Η παραλία 
Μοσχάτου παρέμεινε ανοιχτή 
έκταση!

Κατάληξη  



Κατάληξη  
• Τα σχέδια για 

επέκταση τύπου 
«Ριβιέρας» 
σήμερα έχουν 
απορριφθεί 

• Οι υποδομές –
ορισμένες βαριές-
με πολύ μπετό 
παραμένουν. 

• Η ιδέα του 
«φυσικού 
πάρκου» είναι 
πλέον η πιο 
συμφέρουσα λύση



Σημερινά Σχέδια



Προ-μελέτη Renzo Piano
(ΦΕΚ 443/ΑΑΠ/06.12.2013)

•Δεν είναι «φυσικό πάρκο» είναι τυπικό 
αστικό πάρκο, μια συνέχεια της πόλης 
προς την θάλασσα.

•Εξαιρετικά κατακερματισμένος χώρος

•Μικτές χρήσεις παντού (αθλητικές 
εγκαταστάσεις κ.α)

•Δεν διαμορφώνει «ενιαίο τοπίο»

•Δεν προσομοιάζει το τοπίο με φυσικές 
διαπλάσεις του ιστορικού «Δέλτα» των 
ποταμών και υγροτόπων.



Ποιος ο κίνδυνος με την Προ-μελέτη Renzo Piano (ΦΕΚ 443/ΑΑΠ/06.12.2013);

•Δενδροστοιχείες – όχι προσομοίωση με υγρότοπο
•Φυτείες – όχι φυσική βλάστηση 
•Πισίνες – όχι λίμνες, υγρότοποι
•Μπετό –όχι φυσικοποίηση όχθων
•Διάδρομοι παντού - όχι σημεία για την πανίδα
•Σχέδιο διαχείρισης δεν υπάρχει



Ποια είναι τα υπέρ του Π.Δ. (ΦΕΚ 443/ΑΑΠ/06.12.2013)

Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου δημόσιου χαρα−
κτήρα με εκτεταμένους χώρους πρασίνου και ελεγχόμε−
νες χρήσεις για την ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου ως
προορισμού αναψυχής και τουρισμού και την αναβάθμιση
του περιβάλλοντος σε τοπική και μητροπολιτική κλίμακα.

Αποκατάσταση της φυσικής και λειτουργικής συνέχειας
μεταξύ παράκτιας ζώνης και θάλασσας με τεχνητά κανάλια,
λίμνες και προβλήτες περιπάτου μέσα στη θάλασσα.

Οργάνωση της δόμησης των Ζωνών Ανάπλασης Ι και II
κατά μήκος δημιουργούμενων θεματικών αξόνων−πεζόδρο−
μων Φύσης και Επιστήμης, Πολιτισμού, Αθλητισμού στη Ζώνη
Ι και Δράσεων, Ναυταθλητισμού στη Ζώνη Π. Η ανάπτυξη
της πλειονότητας της δόμησης προβλέπεται γύρω από τους
εν λόγω λειτουργικούς άξονες με στόχο την επίτευξη της
επιδιωκόμενης αστικότητας στους χώρους αυτούς.



Αποκατάσταση-
Ανάπλαση

Προσχέδιο 2017



ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ 

ΔΕΛΤΑ

ΠΡΙΝ: «φυσικό πάρκο» σήμερα Εξαιρετική ευκαιρία 
προσφέρει η περιοχή διότι 
διαγράφεται μια ενιαία 
άχτιστη παράκτια έκταση 
στην Παραλία Μοσχάτου, ας 
είναι μικρή. 

Εδώ θα δημιουργηθεί μια 
«προστατευόμενη φυσική 
περιοχή» μέσα στην πόλη.

Δεν πρέπει να χτιστούν 
κτήρια στην ελεύθερη 
έκταση της Παραλίας 
Μοσχάτου. Οι χρήσεις 
εξυπηρέτησης, ψυγαγωγίας 
των επισκεπτων του πάρκου 
θα είναι στον ήδη δομημένο 
χώρο, ανατολικά του Ιλισού, 
όπως και οι υποδομές, για 
ελλιμενισμό, μαρίνα και για 
ναυταθλητισμό.



Λόφος

Ψευδοστέππα

Λιμνούλες

Δεξαμενή

Λιμνοθάλασσα

Κηφισός

ΙλισόςΝησίδα Ιλισού

ΠΡΙΝ: «φυσικό πάρκο» σήμερα

Οδική  πρόσβαση από την πόλη Σημεία Θέας

Σήμερα υπάρχει έντονη 
αναγέννηση φυσικής 
βλάστησης και ό κόσμος που 
κατεβαίνει να «δει τη 
θάλασσα» συναντά ένα 
παράκτιο τοπίο, ανοιχτό και 
ασφαλές. Οι φυσιοδίφες 
καταγράφουν την πανίδα και 
χλωρίδα σε όλη την έκταση 
και στη θάλασσα. Κάποια 
σημεία που προσελκύουν 
διάφορα είδη πουλιών έχουν 
ήδη δικά τους τοπωνύμια.



ΜΕΤΑ: Ιδέα

A

B

Γ
Δ

Ε

Ζ

Η

Η ιδέα της νέας ανάπλασης 
στηρίζεται στην 
«προσομοίωση» φυσικών 
σχηματισμών για να 
διατηρηθεί η ανοιχτή όψη 
που θυμίζει παράκτια 
λιβαδική έκταση του 
Αιγαίου. Το στοιχείο του 
υγροτόπου επαναφέρεται 
με μια αβαθή λίμνη με 
νησίδες σε ένα χώρο 
περιορισμένης πρόσβασης 
από τους επισκέπτες του 
πάρκου. 

Θ



Α Εξομάλυνση ακτής και αφαίρεση μπετόν για τη δημιουργία μικρής παραλίας, ειδικά στο σχηματισμό που θυμίζει μικρή 

«λιμνοθάλασσα». 

Β Τεχνητός λόφος θα ανυψωθεί και θα διαμορφωθεί από υλικό προερχόμενο από τα χωματουργικά έργα (εκσκαφή λίμνης 

κ.α.). Θα φυτευτεί με ιθαγενείς θάμνους – φρυγανική βλάστηση κυρίως  και διάσπαρτα μικρά δένδρα. Ο λόφος θα έχει 
μονοπάτια και θέσεις θέας προς παραλία και πόλη. Θα προσφέρεται για ήπια άθληση και περίπατο.  

Γ Όλη η πεδινή έκταση θα έχει έναν χαρακτήρα ανοιχτού λιβαδιού. Τμήμα της θα περιβάλλει μια αβαθή λίμνη. Η πρόσβαση 

στη λίμνη θα ελέγχεται το χειμώνα και κατά τις μεταναστευτικές περιόδους για να μην υπάρχει έντονη όχληση στα πουλιά (βλ. 
διακεκομμένη κόκκινη γραμμή στο σχέδιο-χάρτη).

Δ Αβαθής λίμνη. Τεχνητή λίμνη που θα εμπλουτίζεται από πλημμυρικά νερά του χειμώνα. Θα προσομοιάζει  με παράκτια 

εφήμερη λίμνη μέσα στην περιβάλλουσα λιβαδική έκταση. Το καλοκαίρι μεγάλο τμήμα της θα στεγνώνει. 

Ε Θα μελετηθεί αν θα μπορούσε τμήμα της όχθης του Ιλισού να εξομαλυνθεί με ήπια και φυσική κλίση της όχθης. Στην 

απέναντι (αριστερή) όχθη του Ιλισού όπου ανήκει στο ήδη δομημένο τμήμα του πάρκου, θα αξιοποιηθούν χώροι για 
περίπτερα εισόδου, κέντρο ενημέρωσης και παρατηρητήρια πουλιών.  

Ζ Πάνω μέρος «πεδιάδας». Ανοιχτό, διαχειριζόμενο ως «λιβάδι» με ιθαγενή φυτα. Ελεύθερη η  κίνηση επισκεπτών-πεζών.

Η Πρόσβαση στην ακτή. Ελεύθερη για τους πεζούς. 

Θ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών – Οικομουσείο Υδάτων

ΜΕΤΑ: Προκαταρκτική Ιδέα - Τμήματα του Πάρκου



Ορισμένες σημαντικές πτυχές του έργου κατασκευής και λειτουργίας: 

 Το κόστος κατασκευής-ανάπλασης  καθώς και η λειτουργία–διαχείριση του φυσικού πάρκου θα είναι πολύ μικρότερο 
από κάθε άλλη πρόταση ανάπλασης τυπικού «αστικού πάρκου». 

 Είναι σημαντικό να οργανωθεί ειδική επιτροπή για την δημιουργία οριστικής μελέτης ανάπλασης φυσικού πάρκου
και τεχνικοοικονομικής μελέτης. Επίβλεψη μελέτης από πανεπιστημιακή σχολή ή/και δημόσιο ερευνητικό οργανισμό 
και με τη συμμετοχή ειδικών σε θέματα οικολογικής αποκατάστασης και ανάπλασης οικοσυστημάτων. 

 Απαραίτητος ο σχεδιασμός εντός του έργου του φυσικού πάρκου και των αντιπλημμυρικών έργων που 
περιλαμβάνουν αντιπλημμυρικό κανάλι ώστε να εκτονώνονται τα πλημμυρικά νερά ποταμών εκεί που πριν τις 
επιχωματώσεις υπήρχε η παραλία και λειτουργούσε το φυσικό υδραυλικό-υδρολογικό σύστημα. Περιλαμβάνουν 
επίσης αντιπλημμυρική θωράκιση του Ιλισού.

 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης. Από τον Κηφισό ως την Εσπλανάδα στην Καλλιθέα ο χώρος δεν χρειάζεται νέα κτήρια. 
Ο φορέας διαχείρισης μπορεί να συντηρεί το χώρο με την εκμετάλλευση των ολυμπιακών υποδομών 2004 με πολύ 
μικρή δαπάνη, που θα απαιτήσουν οι επισκευές λόγω της πολύχρονης εγκατάλειψης.

 Η δημιουργία μεγάλου ενυδρείου (Αquarium) από το ΕΛΚΕΘΕ μπορεί να γίνει στον ήδη δομημένο χώρο (κτήρια 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων) ανατολικά της Παραλίας Μοσχάτου.  Το ενυδρείο θα έδενε άριστα με το φυσικό πάρκο.

 Η χρηματοδότηση λειτουργίας του φυσικού πάρκου μπορεί να γίνει από την εκμετάλλευση  όλων των ολυμπιακών 
κτηρίων, καθώς και της μαρίνας (που σήμερα υπόκειται σε ανεξέλεγκτο καθεστώς). Καμιά επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού δεν απαιτείται. 

ΜΕΤΑ: Προκαταρκτική Ιδέα – Κατασκευή και λειτουργία 
φυσικού πάρκου



ΜΕΤΑ: Προκαταρκτική Ιδέα – συγκεκριμένα οφέλη

 Το έργο ανάπλασης είναι άμεσα υλοποιήσιμο μετά από σχετικές μελέτες που θα υποστηρίξουν δημόσιοι ερευνητικοί 
ή/και πανεπιστημιακοί φορείς. Η ανάπλαση μπορεί να προχωρήσει τμηματικά και να τεθεί σε «λειτουργία» το φυσικό 
πάρκο άμεσα.  Το έργο θα υποστηριχθεί από ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς ως ερευνητικό έργο οικολογικής 
αποκατάστασης και ανάπλασης.

 Είναι  κοινωνικά δίκαιο και συμβατό το έργο  με τις ανάγκες των κατοίκων των παράκτιων περιοχών για πρόσβαση στη 
θάλασσα.  

 Έχει μακρόπνοη διάσταση αποκαθιστώντας φυσικούς σχηματισμούς και την απαραίτητη «πράσινη υποδομή» (green 
infrastructure) σε μια υποβαθμισμένη περιοχή.  

 Δημιουργεί την πρώτη προστατευόμενη περιοχή υγροτόπου για τη βιοποικιλότητα μέσα στο πολεοδομικό σύμπλεγμα 
Αθήνας – Πειραιά. Η πράξη και καινοτομία του έργου θα έχει διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση. 

 Θα αυξηθεί η τουριστική αξία της Αθήνας – Πειραιά και Νοτίων Προαστίων διότι θα δημιουργηθεί ένα οικοτουριστικό
αξιοθέατο υπερτοπικής σημασίας. Η περιοχή θα γίνει νέο τουριστικό θέλγητρο που θα επηρεάσει και την τοπική 
οικονομία της Αθήνας-Πειραιά. Ο συνδυασμός με ενυδρείο διεθνούς κύρους του ΕΛΚΕΘΕ σε γειτονικό χώρο θα 
πολλαπλασιάσει αυτές τις αξίες. 

 Θα αναβαθμιστεί η βιοποικιλότητα της περιοχής – ορνιθοπανίδα, και λοιπή πανίδα, χλωρίδα, φυσικοί οικότοποι κ.α. 
 Θα υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον για την περιβαλλοντική εκπαίδευση - περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 
 Το έργο δημιουργεί θέσεις εργασίας στο φορέα διαχείρισης και στις μικρομεσαίες και κοινωνικές επιχειρήσεις που θα  

δραστηριοποιηθούν στο χώρο. 
 Δημιουργείται ελεύθερος χώρος σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών ή άλλων φυσικών καταστροφών.  
 Το έργο συνδυάζεται άμεσα με τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα Κηφισού και Ιλισού.  



ΜΕΤΑ: Χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έρευνας, 
ανάδειξης –αποκατάστασης- συνέργειες και ανάδειξη 
 Το έργο ανάπλασης και οικολογικής αποκατάστασης 

είναι άμεσα συνυφασμένο με την περιβαλλοντική 
έρευνα και περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 Ήδη η περιοχή αποτελεί σημείο παρακολούθησης του 
ΕΛΚΕΘΕ και επιβάλλεται η παρακολούθηση και έρευνα 
των υδάτων του (βλ. σχήμα).  

 Καινοτόμες εφαρμογές για την έρευνα, περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και προνομιακή ανάδειξη μπορούν να 
πραγματοποιηθούν: 

- Έλεγχος ρύπανσης και πλημμυρών.
- Σχέδια εφαρμογής προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 
- Χώροι ερμηνείας της φυσικής ιστορίας (περίπτερο 

πληροφόρησης, πινακίδες ενημέρωσης, ξεναγήσεις)
- Εθελοντικές ομάδες παρακολούθησης
- Χώρος επανένταξης και προστασίας κρασπεδωτής

χελώνας (Testudo marginata)
- Γιορτές, φεστιβάλ, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις σε 

ανοιχτούς χώρους.

Η παρακολούθηση των υδάτων (ΕΛΚΕΘΕ) κατατάσσει τα 
θαλάσσια ύδατα περιοχής σε φτωχή και μέτρια κατάσταση. 



Σχέδιο και 
Προ-μελέτη



Συγκεκριμένη Πρόταση 2017

• Η φιλοσοφία της νέας πρότασης είναι απλή: Όλη 
η χερσαία έκταση διατηρείται ανοιχτή σαν 
φυσικό λιβάδι με υγροτοπίκα στοιχεία. 

• Τα αντιπλημμυρικά έργα υποστηρίζουν την 
ανάπλαση και προσομοίωση φυσικών στοιχείων 
όπως τη δημιουργία αβαθούς λίμνης.

• Η ανάδειξη περιλαμβάνει και έργα πράσινης 
υποδομής.

• Σχεδιάζεται η διακίνηση επισκεπτών με τρόπο να 
μην ενοχλεί τη φύση - την ορνιθοπανίδα. 

• Έργα ενημέρωσης προωθούν την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την ήπια 
αναψυχή. 

• Η περιοχή μετατρέπεται σε νέο τουριστικό 
αξιοθέατο του Λεκανοπεδίου. 



2017
στο Φαληρικό Δέλτα... 
Δεν ήμαστε μακριά απο το όραμα του 
πρώτου Φυσικού Πάρκου.

Για την Αθήνα….Υπερτοπικό θέμα

Athensville – Φιλοπάππου προς Φαληρικό Δέλτα 

Έχουμε πρόβλημα με το πράσινο στην πόλη μας, λείπουν 
οι φυσικές οάσεις. Μπορούμε όμως να τις ξανά-
δημιουργήσουμε – υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες – το 
Φαληρικό Δέλτα μπορεί να είναι η αρχή για σημαντικές 
πρωτοβουλίες. 

MΓ



Οικοτουριστική Αξία του 
Φαληρικού Δελτα

Η περιοχή έχει εξέχουσα 
σημασία για  τον οικοτουρισμό
και την ήπια αναψυχή. 

Το προτεινόμενο φυσικό πάρκο 
θα αλλάξει την εικόνα της 
Αθήνας ως τουριστικό 
αξιοθέατο. Θα επηρεάσει την 
οικονομική ανάπτυξη του 
Πειραιά, της Αθήνας και των 
Νοτίων Προαστίων. 

Θα αναδειχθεί μια 
συγκλονιστική αλλαγή στο 
παράκτιο μέτωπο σε άμεση 
εγγύτητα με τα Ιστορικά 
Κέντρα Αθήνας και Πειραιά. Η 
επιτυχία του «Φυσικού 
Πάρκου» θα πάρει διεθνείς 
διαστάσεις.



Όραμα-Πρόταση

Ανάπλαση Οικολογική Αποκατάσταση

Σύγχρονη μορφή ενυδρείου-μουσείου 
«Οικο-μουσείο Υδάτων»



Ενυδρείο –

Εκθέσεις Φυσική Ιστορίας των 

νερών της Ελλάδας

Πολιτισμός Θάλασσας-Λιμνών -Ποταμών

Θεματικό Πάρκο -Ερευνητικό Κέντρο 

Φυσικο Πάρκο Φαληρικού  Δέλτα - Οικομουσείο

Τουριστικός προορισμός

και αναψυχή  

Ανάπλαση – Διαχείριση Φυσικού Πάρκου

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Επιστήμη των πολιτών
Συμμετοχή της κοινωνίας



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ?

«Οικολογικό-μούσειο» …διαδεδοµένη μουσειολογική μορφή σ’
όλο τον κόσµο. Σύγχρονα μουσεία-ενυδρεία-πάρκα που
συνήθως προβάλουν φύση και πολιτισμό μαζί και συχνά
συνδέονται με ανοιχτούς χώρους- θεματικά πάρκα. Έχουν
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τουριστικό και ερευνητικό πλαίσιο
ανάπτυξης.



Εθελοντισμός –
Συμμετοχή τοπικής 
κοινωνίας 



Αναπλάσεις με «παράκτιες λίμνες» σαν τα σχέδια του Φυσικού 
Πάρκου Φαληρικό Δέλτα έχουν πραγματοποιηθεί σε πολλές πόλεις 
του εξωτερικού (παραδείγματα έργων από Αμερική (Δ) και 
Πορτογαλία (Α)

Παραδείγματα από διαμόρφωση 
υγροτόπων μέσα σε πόλεις



Σχεδιάζουμε για τη φύση με κέντρο τον 
άνθρωπο μέσα στην πόλη.
Οι αναπλάσεις φυσικών πάρκων 
πλουτίζουν τις πόλεις.





-Νέα πρόταση «σύγχρονου» μουσείου-ενυδρείου που αντιτίθεται στο 
«εμπορικό» ενυδρείο-σε-Μall (τύπου Doubai) που μάλλον θα 
κατασκευαστεί στο Ελληνικό.
-Οικομουσείο που προβάλει την θάλασσα-τα εσωτερικά ύδατα και τον 
πολιτισμό και γίνετε υπερτοπικός τουριστικός πόλος έλξης.
-Νέα Στέγη ΕΛΚΕΘΕ μέσα στο Πολεοδομικό Ιστό Αθήνας-Πειραιά 
στρατηγικός τόπος για το ΕΛΚΕΘΕ (εγκαταλειμμένα ολυμπιακά κτήρια)
-Έργο που θα κατευθύνει την ευρύτερη χρήση γης και την διαχείριση του 
«Φυσικού Πάρκου Φαληρικού Δέλτα».
-Έργο πράσινης υποδομής, πολύ λιγότερο το κόστος από αστικό πάρκο.
-Κέντρο για περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατάρτιση, έρευνα πάνω στο 
θαλάσσιο Μέτωπο της Αθήνας.

ΓΙΑΤΙ «ΟΙΚΟ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΑΤΩΝ»;
(Hellenic Eco-museum of Water)



Γιατί «φύση» στο Φαληρικό Δέλτα; 

• Υδρολογική κατάληξη όλου του δικτύου υδάτων της 
λεκάνης απορροής του λεκανοπέδίου Αθήνας– είναι 
το κλειδί για την αντιπλημμυρική θωράκιση. 

• Το έργο στην περιοχή πρέπει πλέον να στοχεύσει 
στην «πράσινη υποδομή» δεν υπάρχουν άλλα 
περιθώρια – έργο οικολογικής αποκατάστασης 
υπερτοπικής σημασίας. 

• Μεταξύ των δύο εκβολών μια έκταση μόλις 800 
μέτρων μήκους παραμένει άχτιστη. Μεγάλο το 
όφελος ενός ανοιχτού μετώπου θάλασσας για τους 
κατοίκους από πλευράς μικροκλίματος.

• Όαση βιοποικιλότητας η ακτή και η θάλασσα.
• Η οικοτουριστική–εκπαιδευτική–πολιτισμική αξία.
• Αλλάζει το «πρόσωπο» της Αθήνας και του 

Πειραιά. 



Εικόνες από την φύση 
του Φαληρικού Δέλτα:
Η ορνιθολογική του 
σημασία 



Οι εκβολές τον ποταμών (εδώ ο Ιλισός) ακόμα 
λειτουργούν σε ένα δελταικό θαλάσσιο μέτώπο–
τρέφοντας της θάλασσα με πλούσια θρεπτικά. Για 
αυτό το λόγο η θάλασσα προσελκύει και μεγάλους 
αριθμούς πουλιών.

ΣZ



Οι βροχές δημιούργησαν ένα νέο τοπίο που 
χρόνια είχε να δει η περιοχή. Νερολακούβες
προσέλκυσαν μεγάλη ποικιλία πουλιών. 

ΣZ



Λιβάδια με ιθαγενή φυτά παντού, μια μικρή «ψευδοστέπα» 
με χαμηλά αγρωστώδη, διάσπαρτοι θάμνοι – σαν λιβάδι ενός 
παράκτιου γιαλού στο Αιγαίο…

ΣZ



MK

BX

ΩΣ



Η Φύση σήμερα στο Φαληρικό Δέλτα

• Η περιοχή λειτουργεί ήδη ως 
«φυσικό πάρκο». 

• Ήδη η φύση επιστρέφει στην 
επιχωματωμένη έκταση της ακτής-
φυσική βλάστηση, ορνιθοπανίδα –
161 είδη πουλιών έχουν 
παρατηρηθεί.

Εδώ παρουσιάζουμε εικόνες 

που τραβήχτηκαν την άνοιξη 

του 2015. Τεκμηρίωση ότι η 

φύση έχει αναγεννηθεί.

ΧΒ



Οι φετινές βροχές δημιούργησαν ζωντανά 
ενδιαιτήματα. Νερολακκούβες προσέλκυσαν 
μεγάλη ποικιλία πουλιών. 

ΣZ



Οι εκβολές τον ποταμών (εδώ ο Ιλισός) ακόμα 
λειτουργούν σε ένα δελταϊκό θαλάσσιο μέτωπο–
τρέφοντας τη θάλασσα με πλούσια θρεπτικά 
συστατικά.  Για αυτό το λόγο η θάλασσα 
προσελκύει και μεγάλους αριθμούς πουλιών.

ΣZ



Λιβάδια με ιθαγενή φυτά παντού. Λειμώνες και διάσπαρτοι 
θάμνοι,  σα λιβάδι ενός παράκτιου γιαλού στο Αιγαίο…

ΣZ



Σημαντικά απειλούμενα είδη 
Σπάνια και παγκοσμίως απειλούμενα είδη όπως η
τουρλίδα και η βαλτόπαπια επισκέπτονται την περιοχή.
Πολλά προστατευόμενα και ασυνήθιστα είδη
ξεκουράζονται ή τρέφονται στον κλειστό και ευτροφικό
θαλάσσιο χώρο τον εκβολών.

ΣΜ

ΑΤ

ΧΒΣΖ



ΜΒ

ΜΚ

ΠΑ



Σημαντικά απειλούμενα είδη 

Μαυροκέφαλοι γλάροι. Οι
πληθυσμοί που περνάνε
από την περιοχή την άνοιξη
της προσδίδουν διεθνή
σημασία. Σε ένα δεκαήμερο
του Απριλίου σε 6 ώρες
μετρήθηκαν περισσότερα
από 230 άτομα να περνάνε
στη μετανάστευσή τους
προς Μαύρη Θάλασσα και
Β. Ελλάδα. Μόνο και από
αυτό το είδος η σημασία
της περιοχής ξεπερνά τα
«τοπικά όρια» και γίνεται
διεθνής, αφού πληρεί τα
κριτήρια για ένταξη στο
δίκτυο των Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (με κριτήριο 1%
του παγκόσμιου πληθυσμού
αυτού του σπάνιου είδους).

ΣΜ ΣΜ



MK

ΧΒ ΣΜ



Πολλά είδη 
επωφελούνται από 
τις ανοιχτές 
άδεντρες εκτάσεις 
που προσμοιάζουν 
με ανοιχτά 
λιβάδια, υγρά 
λιβάδια και 
ψευδοστέππες. 
Αυτά τα τυπικά 
φυσικά 
οικοσυστήματα της 
ακτής προφανώς 
σπανίζουν μέσα  
στην πρωτεύουσα!

BX

BX

ΣΜ

ΣΖ

ΜΚ



ΑΤ

ΣΜ

ΧΒ



BX

BX

MA

BX

MA



ΧΒ
ΒΧ

ΧΒ

Με την εγκατάλειψη της επιχωματωμένης έκτασης  μεταξύ των δύο 
εκβολών (μια έκταση μόλις 800 μ επί 300 μ.) έχει υπάρξει σημαντική 
αναγέννηση της φυσικής βλάστησης. 

Δεκάδες είδη ιθαγενών φυτών και εντόμων αποτελούν τη βάση της 
τροφικής πυραμίδας σε αυτό το οικοσύστημα.

Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί 20 είδη πεταλούδων (Λεπιδόπτερα) 



ΩΣBXΒΧ ΜΑΜΑ

ΑΣ

ΑΣ ΑΣ



BX

ΣΖ

Μεγάλο πρόβλημα για την ορνιθοπανίδα
σήμερα στο Φαληρικό Δέλτα είναι η
ανθρώπινη όχληση. Τα σπάνια και
προστατευόμενα είδη δεν έχουν χώρο να
σταθούν διότι ενοχλούνται συνέχεια από
την διέλευση ανθρώπων, οχημάτων και
κατοικίδιων ζώων. Για αυτόν το λόγο μια
νέα ανάπλαση πρέπει να φροντίσει να
υπάρχουν χώροι απομονωμένοι από την
ανθρώπινη όχληση (λίμνη με νησίδες…).



XB

XB

XB



Ορισμένα  πολύ σπάνια είδη όπως 
αυτός ο ερωδιός, ο πορφυροτσικνιάς, 
απαιτούν καλαμιώνες και πυκνή 
βλάστηση δίπλα στο νερό για 
ασφάλεια και κάλυψη.  Τα αρμυρίκια 
που έχουν αναγεννηθεί μόνα τους 
στην παραλία Μοσχάτου είναι 
σημαντικά στοιχεία. 

BX



BX BX ΜB

XB XB



Οι γενικές αρχές σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πάρκου Φαληρικού Όρμου περιλαμβάνουν (αρ. 2):
α. Μετατόπιση της υπερυψωμένης παραλιακής λεωφόρου κατά 100 περίπου μέτρα προς τη θάλασσα, 
ταπείνωση της στάθμης της και κάλυψη ή γεφύρωσή της κατά τμήματα μέσα στην Περιοχή Ανάπλασης.
β. Αποκατάσταση της φυσικής και λειτουργικής συνέχειας μεταξύ οικιστικού ιστού και παράκτιας ζώνης με την
επέκταση επιλεγμένων οδών της πόλης ως πεζοδρόμων μέσα στο πάρκο, πάνω από την ταπεινωμένη και
καλυμμένη λεωφόρο.
γ. Αποκατάσταση της φυσικής και λειτουργικής συνέχειας μεταξύ παράκτιας ζώνης και θάλασσας με τεχνητά
κανάλια, λίμνες και προβλήτες περιπάτου μέσα στη θάλασσα.
δ. Αποκλεισμό της διαμπερούς κυκλοφορίας των IX και υιοθέτηση των αρχών βιώσιμης κινητικότητας, τόσο στην
προσέλευση προς το Πάρκο όσο και στην εσωτερική κίνηση εντός αυτού.
ε. Οργάνωση της δόμησης των Ζωνών Ανάπλασης Ι και II κατά μήκος δημιουργούμενων θεματικών
αξόνων−πεζόδρομων Φύσης και Επιστήμης, Πολιτισμού, Αθλητισμού στη Ζώνη Ι και Δράσεων, 
Ναυταθλητισμού στη Ζώνη ΙΙ. Η ανάπτυξη της πλειονότητας της δόμησης προβλέπεται γύρω από τους εν λόγω 
λειτουργικούς άξονες με στόχο την επίτευξη της επιδιωκόμενης αστικότητας στους χώρους αυτούς.
στ. Οργάνωση της δόμησης της Ζώνης Ανάπλασης III με τη συγκέντρωση των χρήσεων σε επιλεγμένες εκτάσεις
και την αξιοποίηση των υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων. Διασφάλιση της απρόσκοπτης θέασης της
θάλασσας και πρόσβασης σε αυτή από την κεντρική είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου.


