ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα έγινε την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 στο Νέο
Αμφιθέατρο του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ (πρώην ΤΕΙ Πειραιά) ενημερωτική εκδήλωση/ημερίδα με τίτλο:
"Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»"
Την πρωτοβουλία για την εκδήλωση είχε το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και
Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ σε συνεργασία με τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αττικής (ΑΣΔΑ), με στόχο την παρουσίαση των πρώτων
αποτελεσμάτων της Μελέτης που εκπονεί εδώ και μια διετία η Ερευνητική – Μελετητική
Ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές Περιβαλλοντικής και
Ενεργειακής Αναβάθμισης ενός τόσο σημαντικού Πάρκου της Αθήνας.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ κ. Δ. Τσελές ο
οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση καθώς επίσης και στελέχη του ΑΣΔΑ, μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», στελέχη της Περιφέρειας
Αττικής, μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΑΕΙ Πειραιά, μεταπτυχιακοί φοιτητές και
πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι.
Όπως είναι γνωστό το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης", που
βρίσκεται ανάμεσα στους Δήμους Ιλίου, Αγίων Αναργύρων και Καματερού, αποτελεί μια από
τις λιγοστές "νησίδες" πρασίνου περίπου 1000 στρεμμάτων, μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας
και μόλις οκτώ χιλιόμετρα από την Ομόνοια, περιλαμβάνοντας πληθώρα από διαφορετικά είδη
χλωρίδας και πανίδας όπως και περισσότερα από 150 είδη πουλιών. Εντούτοις διάφορα
οργανωτικά, θεσμικά και οικονομικά προβλήματα οδηγούν το Πάρκο σε σταδιακή απαξίωση,
αν και αποδεδειγμένα μπορεί να προσελκύσει μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, να
αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά και να διατηρήσει ή και να βελτιώσει το πολύ ενδιαφέρον
οικοσύστημα που φιλοξενεί, ενισχύοντας σημαντικά και τον αριθμό των επισκεπτών από όλες
τις περιοχές της Αττικής.
Στα πλαίσια της στρατηγικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί από το 2013 μεταξύ του ΑΣΔΑ
και του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, η Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων
Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος –με συνεχή περιβαλλοντική ευαισθησία και
ακατάπαυστη προσπάθεια για συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την επίλυση
προβλημάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου- ανέλαβε από διετίας την εκπόνηση
Μελέτης Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης του Πάρκου, τα πρώτα αποτελέσματα
της οποίας ανακοινώθηκαν στην Ημερίδα.
Ειδικότερα, η Ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά μελέτησε τα θέματα της ανάπτυξης έργων Εξοικονόμησης
Ενέργειας και ήπιας αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών του Πάρκου, με συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την εγκατάσταση
Φ/Β συστημάτων, την αναβάθμιση των συστημάτων φωτισμού και φύλαξης, την κατάλληλη
οργάνωση της ενεργειακής ζήτησης, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη εξοικονόμηση
ενέργειας αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ενεργειακές πηγές απόλυτα φιλικές με το
περιβάλλον. Οι προτάσεις της Ομάδας επεκτείνονται επίσης σε θέματα διαχείρισης υδάτινων
πόρων του Πάρκου και προτείνουν αφενός μεν συγκεκριμένο σχέδιο υλοποίησης, αφετέρου δε
πιθανές πηγές χρηματοδότησης του προτεινόμενου αναλυτικού οικονομικού σχεδίου των
παρεμβάσεων που προτάθηκαν.

Επιπλέον των αποτελεσμάτων της Μελέτης που έγινε από την Ομάδα του ΑΕΙ Πειραιά και
εξειδικευμένων στελεχών του ΑΣΔΑ, στην Ημερίδα έγιναν ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές
παρεμβάσεις από στελέχη του ΑΣΔΑ και από τον καθηγητή κ. Μπελαβίλα, μέλος του ΔΣ του
νέου φορέα Διαχείρισης του Πάρκου, που έχει συσταθεί πρόσφατα. Ειδικότερα έγιναν
παρουσιάσεις της ιστορίας, της παρούσας κατάστασης, των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται
στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» καθώς επίσης και του συνολικού σχεδίου διαχείρισης του
Πάρκου.
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Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) που έχει την επιστημονική ευθύνη της μελέτης
Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης ξεκίνησε την Ημερίδα παρουσιάζοντας αφενός μεν την Ομάδα Εργασίας
αφετέρου δε το σύνολο των δραστηριοτήτων και τον προσανατολισμό των συνεργαζόμενων
Εργαστηρίων σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος, υδάτινων πόρων και διαχείρισης χώρων με
σταθερό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
κοινωνικού συνόλου.
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Στη συζήτηση που ακολούθησε τέθηκαν τόσο από το μέλος του ΔΣ του «Φορέα Διαχείρισης του
Πάρκου» όσο και από τα στελέχη του ΑΣΔΑ οι στόχοι της περαιτέρω διερεύνησης των
δυνατοτήτων άμεσης υλοποίησης των αποτελεσμάτων της μελέτης αλλά και της επέκτασής της
σε άλλα θέματα της λειτουργίας του Πάρκου με στόχο τη βιώσιμότητά του και την ανάδειξη
των εξαιρετικών δυνατοτήτων του σαν ένας πνεύμονας πρασίνου και άγριας ζωής μέσα στο
κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, η επιτυχής ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα και για άλλους
αντίστοιχους χώρους.

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη κοινή δήλωση όλων των παρευρισκομένων για στενή
συνεργασία για την υλοποίηση του κοινού στόχου, δηλαδή της Συνολικής Αναβάθμισης του
Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, για ένα καλύτερο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της περιοχής χωρίς οικονομικές σπατάλες και με σεβασμό στους φυσικούς
πόρους.
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