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Σο θέμα της παρούσας πτυχιακής μελέτης και η τριμελής εξεταστική επιτροπή 

εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής υνέλευσης. 

 

 

 

 

 
(Φση.1) πλνιηθή έθηαζε πξνο Αμηνπνίεζε (αεξνθσηνγξαθία) , ε έθηαζε πξνο Αμηνπνίεζε 

είλαη ειαθξψο θσηηζκέλε. 

Πεγή: Αξρείν απφ Διιεληθφ Α.Δ 

 

 
(Φση.2) Δηθνλίδεηαη θνκκάηη ηνπ παιαηνχ αεξνδξνκίνπ, δείρλνληαο ηηο δηάθνξεο θζνξέο.   

 

Πηγή: Αρχείο από Ελληνικό Α.Ε 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΠΡΟΛΟΓΟ  
 

Ο σκοπός της Πτυχιακής αυτής μελέτης είναι η επεξεργασία και η δημιουργία 

ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπλασης από τις υπόλοιπες μελέτες που υπάρχουν σε 

σχέση με την ορθή εκμετάλλευση του παλαιού αεροδρομίου στον χώρο του  

Ελληνικού. υγκεκριμένα ένας από τους βασικούς στόχους είναι η μελέτη  αυτή , να 

αποτελέσει βάση για ένα ρεαλιστικό πλάνο ανάπλασης είτε ολόκληρη είτε τμήματα 

της . Ψς πολεοδομικό ,  επενδυτικό και  αναπτυξιακό μοντέλο  θέτουμε σκοπό να 

αναδείξουμε μια άλλη άποψη σχετικά με το πως πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν  

περιοχές που χρήζουν ανάπλασης , με λίγα λογία να αποτελέσει παράδειγμα το πως 

θα γίνει εκμετάλλευση των χώρων έτσι ώστε αυτοί να ωφελήσουν την τοπική 

κοινωνία ,  την χώρα άλλα και γενικά τον άνθρωπο που θα κερδίζει χώρους αναψυχής 

,δουλειάς ,πράσινου και θα δείξει  , το πως πρέπει να συνεργάζεται το κράτος και ο 

ιδιώτης με τελικό προϊόν νέες οικιστικές ζώνες με υψηλή ποιότητα ζωής ,παροχών, 

δυνατή οικονομική δραστηριότητα  , και βεβαία με εναρμόνιση με την φύση. 

  Βασική διαφοροποίηση της μελέτης αυτής σε σχέση με άλλες προγενέστερες 

είναι ότι δεν θα υπάρχει ένα τεράστιο Μητροπολιτικό πάρκο , άλλα θα υπάρχουν 

πολλές μικρές κι μεγάλες ζώνες πράσινου 'ανακατεμένες' με τις ζώνες, ειδικών 

χρήσεών, οικιστικές , επαγγελματικές άλλα και εμπορικές .Άλλες διάφορες θα είναι, 

η δημιουργία Εργοστάσιου Παράγωγης Ενεργείας από απόβλητα και λύματα , 

λύνοντας ένα βασικό πρόβλημα των όμορων δήμων άλλα και της Αττικής,  

η ίδρυση χώρων πανεπιστημίου στην περιοχή, η χρήση συγκεκριμένου 

αρχιτεκτονικού ύφους σε όλα τα κτήρια  και η δημιουργία μνημείων  έτσι ώστε να 

δώσουν χαρακτήρα στην ευρύτερη έκταση και την ανέγερση ενός πολυωρόφου 

κτηρίου που θα υπηρετήσει ως ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο στην νοτιά Αθηνά .  

Επίσης θα διατηρηθεί ένα μικρό τμήμα τον παλαιών εγκαταστάσεων του 

αεροδρομίου για την στέγαση ενός μικρού μουσείου της πολίτικης αεροπορίας. 

 Έκτος από διάφορές, υπάρχουν κοινά στοιχειά με αρκετές αλλαγές στον 

τρόπο και στην τελική μορφή τους και χρήσης τους σε σχέση με τις υπόλοιπες 

μελέτες . Κάποια από αυτά είναι  η ανανέωση των ρεμάτων μεσώ καθαρισμού άλλα 

και μεταφορά υδάτινων μαζών από την Αθηνά , όπου θα εξυπηρετήσουν την περιοχή 

ως  φυσικές δίοδοι μεταφοράς των όμβριων υδάτων, στην δημιουργία μικροκλίματος 

άλλα και στην μεταφορά του νερού από το εργοστάσιο. 
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 Θα υπάρξει επίσης συγκεκριμένος χώρος εκθέσεων συνεδριάσεων  όπως και σε 

άλλες μελέτες άλλα με την λογική ότι θα υπάρχει μια διευθύνουσα επιτροπή όπου θα 

έχει σκοπό το κτίριο συνεχώς να χρησιμοποιείται με εκθέσεις έτσι ώστε να παράγει 

κέρδος κι να βοηθάει στην διατήρηση των παροχών της έκτασης(ειδικά στην 

συντήρηση των χώρων πράσινου). 

 Σελικώς μια βασική αρχή για την τέλεση αυτής της εργασίας ήταν η 

χρησιμοποίηση όσο δυνατόν περισσότερων γνώσεων αποκομίστηκαν από την 

φοίτηση στο Α.Ε.Ι. Πειραιά Σ.Σ. και ο συνδυασμός τους έτσι ώστε να παραχθεί μια 

βάση για μια λεπτομερή ερευνά πάνω στην ανάπλαση  του χώρου του παλαιού 

αεροδρομίου ,σε όσο τον δυνατόν ρεαλιστικότερη βάση .  

 

 
 (Φση.3) Δηθνλίδεηαη ην ηκήκα “αλαρσξήζεηο εμσηεξηθνχ”, δείρλνληαο ηελ έιιεηςε 

ζπληήξεζεο  

 

Πηγή: Προσωπικό αρχείο 
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1.1 ΕΙΑΓΩΓIKA ΣΟΙΦΕΙΑ 
 

 

1.1.1  Προβλήματα και παρατηρήςεισ  

 

1. Οη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο δελ πξέπεη λα είλαη δαηδαιψδεηο θαη 

ρξνλνβφξεο  κε ηελ εκπινθή πνιιψλ θνξέσλ  θαη πξέπεη λα πξνζηδηάδνπλ κε ηελ 

άκεζε αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπ αθηλήηνπ. 

 

2. Θα πξέπεη λα μεθαζαξίδεηαη έζησ θαη εκκέζσο απφ ην ζρέδην λφκνπ αλ ε πξνο 

εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε έθηαζε ζα παξαρσξεζεί θαηά ρξήζε γηα ζπγθεθξηκέλν 

ρξφλν κε θαηαβνιή ελνηθίνπ ή ζα πσιεζεί. 

 

3. Ζ χπαξμε δσηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ - θπξίσο ηνπ Τπ. Μεηαθνξψλ (Τπεξεζία 

Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, FIR Αζελψλ, ακαμνζηάζην ΣΡΑΜ Α.Δ.) - ρσξίο ρσξνηαμηθή 

θαη ρξνληθή πξφβιεςε γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζή ηνπο, είλαη βαζηθφο αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο πινπνηήζεσο ηνπ ρεδίνπ. Ζ απνκάθξπλζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο 

Τπεξεζίαο θαη ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο, πνπ εδξεχνπλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ πξ. 

αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ, δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, ηφζν ζηηο ππφ κεηαθνξά 

ππεξεζίεο, φζνλ θαη ζηνπο πέξημ Γήκνπο, νη θάηνηθνη ησλ νπνίσλ ζα απνμελσζνχλ 

απφ δσηηθέο γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο δνκέο. 

 

4. Πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα γηα θάπνηαο κνξθήο αληαπνδνηηθά νθέιε ζηνπο 

ηξεηο Γήκνπο, πνπ ην πεξηβάιινπλ, ηνπιάρηζηνλ ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο αλάπιαζεο 

θαη εθκεηάιιεπζεο. 

 

5. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά αλ ε επηδησθφκελε εθκεηάιιεπζε – επέλδπζε ζα 

αθνξά ην ζχλνιν ηεο εθηάζεσο απφ έλαλ επελδπηή ή ζα κπνξεί λα θαηαηκεζεί θαη λα 

κνηξαζηεί ζε πεξηζζφηεξνπο. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ππάξρεη ν θίλδπλνο θάπνηνο ή 

θάπνηνη λα πάξνπλ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ θαη λα κείλνπλ αδηάζεηα θαη ρσξίο ελδηαθέξνλ 

άιια κέξε ηεο έθηαζεο κε απνηέιεζκα, λα πξνθαινχλ πξνβιήκαηα ζηελ νξζή 

πινπνίεζε ηνπ. Δπίζεο δελ απνζαθελίδεηαη  ε κεηέπεηηα δπλαηφηεηα ή κε 

κεηαβίβαζεο απφ πιεπξάο επελδπηνχ κέξνο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αθηλήηνπ. 
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6. Πξέπεη ε ζπλνιηθή έθηαζε λα δηαζθαιηζηεί έλαληη ελδερφκελσλ δηεθδηθήζεσλ 

απφ ηηο απαιινηξησζείζεο εθηάζεηο ηνπ 1937 κέρξη ζήκεξα. 

 

7. Σν πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο ππαγσγήο ηεο λέαο έθηαζεο παξακέλεη αζαθέο θαη 

αθαζφξηζην. 

 

8. Πξέπεη λα ππάξμνπλ αιιαγέο ζηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο ηφζν ζηελ πεξηνρή 

ηνπ παιαηνχ αεξνδξνκίνπ φζν θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγ. Κνζκά. 

 

9. Καζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ ηεο θάζε δψλεο, έλσζε ησλ πεξηνρψλ κε λένπο 

νδηθνχο άμνλεο 
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(Φση.4) Κηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο εληφο ηνπ αεξνδξνκίνπ 

Πθγι: Προςωπικό αρχείο 

1.1.2 Παραδοχέσ και  λύςεισ 

 

 

1. Με ηελ δεκηνπξγία ελφο θνξέα κε πιήξε εμνπζηνδφηεζε θαη κε ζπγθεθξηκέλν 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη αθνχ πξψηα έρεη βξεζεί ν επελδπηήο, ζα 

κπνξέζνπλ λα απνθεπρζνχλ θσιπζηεξγίεο .  

 

2. ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζα θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη κεηά ην ηέινο ηνπ 

έξγνπ ν θνξέαο ζα κεηεμειηρζεί ζε Α.Δ. πνπ ζα έρεη ζηελ θπξηφηεηα ηεο ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνρήο γηα 50 ρξνληά θαη κεηά θάπνηα ηκήκαηα ζα κπνξνχλ λα 

αγνξαζηνχλ απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ζε πξναπνθαζηζκέλν αληίηηκν ζηελ πεξάησζε 

ηνπ έξγνπ .  

 

3. Γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ ζεσξνχκε νξζφ λα κελ 

απνκαθξπλζνχλ νη ππεξεζίεο απφ ηελ λέα αλαπιαζκέλε πεξηνρή αιιά λα 

εγθαηαζηαζνχλ εθ λένπ ζε λέα θηήξηα εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ αεξνδξνκίνπ.  
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4. Ζ δεκηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηνλ ινηπψλ έξγσλ 

αλάπηπμεο ζα απνθέξνπλ νηθνλνκηθά νθέιε ζηνπο γχξσ δήκνπο θαη έκκεζα θαη 

άκεζα.  

 

5. Με ηελ ζχζηαζε ηνπ θνξέα θαη κεηέπεηηα ηεο Α.Δ. ζα ιπζνχλ φια ηα ζέκαηα 

σο πξνο απηφ. 

 

6. Γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ θνξέα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί πξψηα λφκνο πνπ ζα 

θιείλεη δηαπαληφο ηηο νπνίεο δηεθδηθήζεηο . 

 

7. Μηα ιχζε γηα ην πξφβιεκα απηφ ζα ήηαλ, ε δεκηνπξγία εηδηθήο δηνίθεζεο γηα 

ηελ πεξηνρή νπνχ πέξα απφ ηελ πνιίηηθε δηνίθεζε  ζα είρε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ εηδηθνχ 

θνξνινγηθνχ θαζεζηψηνο πνπ ζα ηζρχεη θαζηζηψληαο ηελ κηα εηδηθή 

πνιηηηθννηθνλνκηθή δψλε πξσηνπνξηαθή γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα . 

 

8.  ρεηηθά κε ηνπο πληειεζηέο  Γφκεζεο: Οη ζπληειεζηέο δφκεζεο ζα πξέπεη λα 

απνηππψλνπλ ηε θηινδνμία δηακφξθσζεο ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ πνπ ζα 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ δίλνληαο έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη ζηελ 

αλάπηπμε(επηρεηξεκαηηθά πάξθα λέσλ ηερλνινγηψλ, εξεπλεηηθά θέληξα, θέληξα 

θαηλνηνκίαο),ζηελ αλάδεημε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (ζπλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, 

ηνπξηζκφο πφιεο,  εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο), θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε 

(Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, Βηβιηνζήθεο, Δξγαζηήξηα) Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Διιεληθνχ 

πξέπεη λα απνηειέζεη εθαιηήξην γηα ηελ αλαδφκεζε θαη ηε δηεχξπλζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ νξηδφλησλ ηεο  Υψξαο. Εεηνχκελν είλαη  ε αμηνπνίεζε ηνπ 

θαηαξηηζκέλνπ έκςπρνπ δπλακηθνχ ηεο θαη ε απαγθίζηξσζε απφ ην παξσρεκέλν θαη 

θνξεζκέλν, πιένλ, κνληέιν επέλδπζεο βαζηζκέλεο ζηελ θαηαλάισζε. 

 

Γη απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη ζπληειεζηέο δφκεζεο ηνπξηζκνχ θαη 

αλαςπρήο, έλαληη ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, θαζψο θαη εθείλνη  ησλ θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ. Πξέπεη λα πξνβιεθζεί αιιαγή ησλ φξσλ γηα ην ζπληειεζηή δφκεζεο θαη 

ην χςνο ησλ θηηξίσλ ζηνλ Αγ. Κνζκά. (άξζξν 2, παξάγξαθνο 4, εδάθην ζη‟.) Με ηελ 

ππάξρνπζα ξχζκηζε δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε δεκηνπξγία βηψζηκσλ επελδπηηθά 

κνλάδσλ.  
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9. Πιήξεο θαζνξηζκφο  ησλ ρξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο πνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί ή 

πξφθεηηαη λα ρσξνζεηεζνχλ ζηελ πεξηνρή, θαζψο  θαη ε εμαίξεζε ησλ εθηάζεψλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ απφ ην ζρέδην αμηνπνίεζεο θαη αλάπιαζεο. ε απηέο 

πεξηιακβάλνληαη: 

 

Α)ηαζκφο κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ θαη εξγνζηάζην αλαθχθισζεο - 

παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ φκνξσλ Γήκσλ (Ο ηαζκφο 

κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ έρεη ρσξνζεηεζεί απφ ην 2001 απφ ηελ θπξία Βάζσ 

Παπαλδξένπ, κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρσξνζεηήζεθαλ φινη νη ζηαζκνί 

κεηαθφξησζεο. Έρνπκε 450.000 θαηνίθνπο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ρσξίο θαλέλαλ 

ζηαζκφ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ θαη ρσξίο θαλέλα εξγνζηάζην αλαθχθισζεο 

απνξξηκκάησλ.  

 

Β)Οδηθφο άμνλαο πνπ ζα ζπλδέεη ην παξαιηαθφ κέησπν κε ηελ πεξηθεξεηαθή ηνπ 

Τκεηηνχ, επέθηαζε ηνπ κεηξφ θαη επαλαράξαμε ηνπ ηξακ. 

 

Γ)Καηαζηήκαηα θνηλήο σθέιεηαο(αζηπλνκηθφο ζηαζκφο, ππξνζβεζηηθφο ζηαζκφο, 

ζρνιεία, λεπηαγσγεία, παηδηθνί ζηαζκνί, πγεηνλνκηθφο ζηαζκφο θιπ.) 

 

Πξέπεη λα πξνβιεθζεί ξεηή δέζκεπζε απφ πιεπξάο επελδπηή  ηεο αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ησλ δσλψλ πξαζίλνπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (Φση.5) Δγθαηαιειεηκκέλεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ πεξλάλε ηα ιεσθνξεία, θαθνζπληεξεκέλεο 

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν 
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1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ  

 

Κεφάλαιο 1  : 

 
 ηα εηζαγσγηθά ζηνηρεηά πξαγκαηεπφκαζηε κε ηελ αλάιπζε ησλ ππάξρσλ 

δεδνκέλσλ ηεο πεξηνρήο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ην πξφηδεθη ζε θάπνηα απφ ηεο 

πηπρέο ηνπ ( 1.1.1 Πποβλήμαηα και Παπαηηπήζειρ ) , θαη πσο κπνξνχκε λα ην 

αληηκεησπίζνπκε κέζσ ζσζηά νξγαλσκέλσλ θηλήζεσλ αιιά θαη κε ρξήζε δηαθφξσλ 

εξγαιείσλ είηε δηνηθεηηθνχ είηε λνκηθνχ ραξαθηήξα ( 1.1.2 Παπαδοσέρ και Λύζειρ ) 

. 

 

Κεφάλαιο 2  : 
 

 ηελ Τθηζηάκελε θαηάζηαζε αλαιχνπκε θαη αλαθέξνπκε ην ηη ππάξρεη σο 

θηηξηαθφ απφζεκα ζηελ πεξηνρή αιιά θαη ηη ππάξρεη σο πξν ηηο ππνδνκέο ,ηνπο 

θαιππηφκελνπο ρψξνπο θαη ηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ( 2.1 Πολεοδομική Ανάλςζη ), 

ηη ηζρχεη απφ ηελ λνκνζεηηθή 'ζθνπηά' θαη πσο επεξεάδεη ηελ δεκηνπξγία έξγνπ ζηελ 

έθηαζε ( 2.2 Νόμοι και Γιαηάγμαηα ) θαη πνηεο άιιεο πξνηάζεηο ππάξρνπλ είηε 

νινθιεξσκέλεο είηε απιά αλαθεξζήθαλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ 

( 2.3 Υπάπσοςζερ Πποηάζειρ ).  

 

Κεφάλαιο 3  : 

 
ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη παξάζεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζέινπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζηελ έθηαζε (βι. Υάξηε 7) κε βαζηθφηεξεο : 

 

α) ηελ νηθηζηηθή δψλε (3.1.2) 

β) ηελ δψλε πξαζίλνπ (3.1.3) 

γ)ηελ εκπνξηθή δψλε  (3.1.2) 

δ) ηελ ράξαμε δξφκσλ (3.1.1) 

ε)ηελ δεκηνπξγία ρψξσλ εηδηθνχ ραξαθηήξα-ρξήζεσλ, κλεκείσλ θαη νξφζεκσλ 

(3.1.4) 

ζη) ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηεο καξίλαο  (3.1.5) 
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δ) Δπίζεο γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηνλ ζρεδηαζκφ, ηξφπν θαηαζθεπήο, ζην λνκνηερληθφ 

πιαίζην θαη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ελφο εξγνζηαζίνπ παξάγσγεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ιχκαηα { Waste-to-Energy }, ην νπνίν έξγν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ηκεκαηηθά θαη απνζπαζκαηηθά απφ ηελ ππφινηπε κειέηε .Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

εξγνζηαζίσλ κπνξνχλ λα παξζνχλ απφ ηελ βφξεηα Δπξψπε, ζε ρψξεο πνπ είηε 

„παξαδνζηαθά‟ είηε πην πξφζθαηα ιεηηνπξγνχλ ή / θαη θαηαζθεπάδνπλ ηέηνηεο 

εγθαηαζηάζεηο (βι.θση. 6) ( 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Φση.6) Δξγνζηάζην WtE πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Ηξιαλδία απφ ηελ Covanta. 

Πεγή: Δπίζεκε Ηζηνζειίδα εξγνζηαζίνπ Covanta, εκ πξφζβαζεο 12/2016 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 : ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  
 

 το κεφάλαιο αυτό όπως έχουμε προαναφερθεί θα γίνει μια παράθεση 

στοιχείων και  φωτογραφείων, και μια ανάλυση για το υπάρχων κτιριακό απόθεμα, 

τις υπάρχουσες υποδομές και εν γένει την περιρρέουσα κατάσταση στην οποία 

βρίσκετε το οτιδήποτε εντός της έκτασης προς αξιοποίηση. Επίσης θα αναφερθούν 

νόμοι και διατάγματα τα οποία έχουν σχέση με την έκταση και με τις διάφορες 

προγενέστερες προσπάθειες αξιοποίησης της. Σέλος στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια 

συνοπτική παρουσίαση άλλων ιδεών και προτάσεων που έχουν γίνει ανά τα χρονιά 

.Όπως βλέπουμε στις φωτ. (3,4,5) και στις παρακάτω φωτ. (7-13) , οι εγκαταστάσεις 

στον χώρο του αεροδρομίου είναι παρατημένες, ασυντήρητες  και κατά πλειοψηφία 

είναι σε τέτοια κατάσταση όπου είτε η αποκατάσταση τους δεν φαίνεται να 

εξυπηρετεί κάποια ανάγκη είτε δεν είναι συνετή από οικονομικής άποψης. 
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(θση. 7&8) ρψξνη εληφο ηνπ αεξνδξνκίνπ ,πνπ βξίζνπλ απφ ηελ εγθαηάιεηςε 

 

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν 

 

 
 

(θση. 9&10) θνκκάηηα απφ ηελ πεξίθξαμε ηνπ αεξνδξνκίνπ απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο 

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν 
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(φωτ.11&12&13) Απεικονίζεται η είσοδος του παλαιού αεροδρομίου  

 
Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2.1 : Πολεοδομική ανάλυςη 
 

 Ζ πξνο αμηνπνίεζε έθηαζε εληνπίδεηαη εληφο ηνπ λνκνχ Αηηηθήο θαη εληφο ηεο 

επξχηεξεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, θαη νξηνζεηείηαη δηπιά απφ ην φξνο 

ηνπ Τκεηηνχ θαη ην αξσληθφ Κφιπν (βι. Υάξηε 3). Απέρεη 7,96 ρικ. απφ ην θέληξν 

ηεο Αζήλαο , 25,3 ρικ. απφ ην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ θαη 14 ρικ. απφ ην 

θεληξηθφ ζεκείν ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά. 

 

ρεηηθά κε ηε δηθαηνδνζία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, ε έθηαζε ηξηρνηνκείηαη θαη 

εκπίπηεη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ησλ εμήο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ δήκσλ, Διιεληθνχ-

Αξγπξνχπνιεο, Γιπθάδαο θαη Αιίκνπ(βι. Υάξηε 1,2,3,4). ην βφξεην ηκήκα 

ζπλνξεχεη κε ην Γήκν Αιίκνπ, ζην αλαηνιηθφ κε ην Γήκν Διιεληθνχ θαη 

Αξγπξνχπνιεο, θαη ζην λφηην κε ην Γήκν Γιπθάδαο. Όπνηε ην ππάξρσλ Γ.Π.. 

δηακνξθψλεηαη φπσο θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ ράξηεο. 
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 (Υάξηεο 1) Γ.Π.. Γήκνπ Αιίκνπ (ν ράξηεο απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ 

Οξγαληζκνχ Αζήλαο)  

 

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα Οργανισμού Αθήνας, ημ. πρόσβασης 01/2017 
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(Υάξηεο 2) Γ.Π.. Γήκνπ Αξγπξνχπνιεο (ν ράξηεο απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ 

Οξγαληζκνχ Αζήλαο)  

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα Οργανισμού Αθήνας, ημ. πρόσβασης 01/2017 

 

(Υάξηεο 3) Γ.Π.. Γήκνπ Διιεληθνχ (ν ράξηεο απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηνπ 

Οξγαληζκνχ Αζήλαο)  

       Πεγή: Δπίζεκε Ηζηνζειίδα Οξγαληζκνχ Αζήλαο, εκ. πξφζβαζεο 01/2017 
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(Φάρτης 4) Γ.Π.. Δήμου Γλυφάδας (ο χάρτης αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του 

Οργανισμού Αθήνας)  

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα Οργανισμού Αθήνας, ημ. πρόσβασης 01/2017 

 

 

 ηνπο παξαπάλσ ράξηεο απεηθνλίδνληαη ηα Γ.Π.. γηα φιε ηελ έθηαζε ησλ 

δήκσλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε 3 ην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην Παιαηφ Αεξνδξφκην 

βξίζθεηαη εθηφο ηνπ Γ.Π.. θαη απνηειεί ην κεγαιχηεξν κέξνο γηα ηελ πξνο 

εθκεηάιιεπζε έθηαζε. Όπσο βιέπνπκε ζηνλ ράξηε 1 ηνπ Γ.Π.. ηνπ Αιίκνπ άιια θαη 

ηνλ ράξηε 2 θαη 3  έρεη ζρεδηαζηεί ε ζχλδεζε Παξαιηαθήο- Πεξηθεξ. Τκεηηνχ άιια 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε 5 δελ έρεη εθηειεζηεί ην έξγν. Όπσο είλαη πξνθαλέο θαη 

ινγηθφ φια ηα παξαπάλσ Γ.Π.. έρνπλ πεξηιάβεη ειάρηζηα ηκήκαηα ηεο έθηαζεο έσο 

θαη κεδακηλά ιφγσ ηνπ φηη ε έθηαζε ζα έρεη δηθφ ηεο Γ.Π.. αλάινγα κε ηνλ αλάδνρν 

ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα κφλα 

ηκήκαηα ηα νπνία νπζηαζηηθά βξίζθνληαη εληφο Γ.Π.. είλαη ε πιεηνςεθία ηεο 
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παξάθηηαο γξακκήο δειαδή ε Μαξίλα Αγίνπ Κνζκά, έλα ηκήκα πνπ εθάπηεηαη ηεο 

ιεσθφξνπ Πνζεηδψλνο (Υάξηεο 3, ηεκάρην 3) θαη έλα ηκήκα πνπ εθάπηεηαη κε ηελ 

ιεσθφξν Βνπιηαγκέλεο (Υάξηεο 3, ηεκάρην 2) (Δπίζεκε Ηζηνζειίδα Οξγαληζκνχ 

Αθήνας, ημ. πρόσβασης 01/2017) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε  ππνινγίδεηαη φηη ζπλνιηθψο είλαη πεξίπνπ 6,20 

εθαηνκκπξίσλ η.κ. (ή πεξίπνπ 620 ζηξεκκάησλ), θαη απιψλεηαη ζε κία απφζηαζε 3,5 

θαη πιένλ ρηιηνκέηξσλ θαηά κήθνο ηεο Αηηηθήο αθηνγξακκήο. Γηα λα γίλεη αληηιεπηφ 

ην κέγεζνο ηηο έθηαζεο έρεη κεηξεζεί φηη, έρεη πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο θνξέο ην 

κέγεζνο ηνπ Μνλαθφ, πεξηζζφηεξν απφ δχν θνξέο ην κέγεζνο ηνπ Hyde Park ηνπ 

Λνλδίλνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ζρεδφλ δχν θνξέο ην κέγεζνο ηνπ Central 

Park ηεο Νέα Τφξθεο ησλ ΖΠΑ. Ζ έθηαζε απηή απεηθνλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

ράξηε: 

(Υάξηεο 5) ε θφθθηλν πεξηθιείεηαη ε πξνο εθκεηάιιεπζε πεξηνρή,ζεκεηψλεηαη φηη ζην άλσ 

δεμηά ηκήκα ηεο θφθθηλεο έθηαζεο δελ ππάξρεη δάζνο άιια ε πεξηνρή έρεη ηξνπνπνηεζεί 

ιφγσ ηεο Ακεξηθάληθεο Βάζεο πνπ ππάξρεη ζηελ Πεξηνρή.(ράξηεο απφ Δζληθφ Κηεκαηνιφγην 

Α.Δ.)  

Πηγή: Επίσημη Ιστοσελίδα Οργανισμού Αθήνας, ημ. πρόσβασης 01/2017 
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ηελ έθηαζε πξνο αμηνπνίεζε ππάξρνπλ δηάθνξα εγθαηαιεηκκέλα θηίξηα  θαη 

αζπληήξεηεο ππνδνκέο θαη Οιπκπηαθά Αθίλεηα πέξα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

παιαηνχ αεξνδξνκίνπ , παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε κηα ιίζηα απφ απηά : 

 

 1. Σν Αεξνδξφκην θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ,πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο 

ρψξνπο αθίμεσλ θαη αλαρσξήζεσλ ην θεληξηθφ θηίζκα ,δηάθνξα ππφζηεγα γηα 

αεξνπιάλα (hangar) θ.α. , ηα νπνία ππνινγίδνληαη ζε ζπλνιηθή έθηαζε πξνο 

εθκεηάιιεπζε πεξίπνπ 5.250.000 η.κ. 

ηελ έθηαζε ηνπ αεξνδξφκην πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη δηάδξνκνί ηνπ πξψελ 

αεξνδξνκίνπ, θαζψο θαη άιια θηίξηα ηεο Διιεληθήο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο 

Αεξνπνξίαο (ΤΠΑ). 

 

 2. Σα επηπξφζζεηα Αθίλεηα ηεο παξαιηαθήο δψλεο ,ζπγθεθξηκέλα έρνπκε : ηε 

Μαξίλα ηνπ Αγίνπ Κνζκά πνπ πεξηιακβάλεη 337 ζέζεσλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ,ηηο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αγίνπ Κνζκά, θαη δηάθνξεο επηκέξνπο θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο κε θχξηα ρξήζε ηελ αλαςπρή θαη ηνλ αζιεηηζκφ, θαζψο θαη 

αθηνγξακκή πεξίπνπ 3,5 ρηιηνκέηξσλ. πλνιηθά ε πεξηνρή εθηίλεηαη πεξίπνπ 956.000 

η.κ. 

 

 3. Τπάξρνπλ 480 θηίξηα εληφο ηεο έθηαζεο, ηδηνθηεζίαο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ,ηα φπνηα ζπλνιηθά πεξηέρνληαη ζε  έθηαζε 386.880 η.κ. θαη κε ηελ 

ζπλνιηθή δνκεκέλε επηθάλεηα λα θηάλεη ζρεδφλ ηα 491.000 η.κ. . 

 

 Σα πξναλαθεξζέληα αθίλεηα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο (αξρείν απφ Ελληνικό 

Α.Ε): 

 

 • « Οιπκπηαθέο Δγθαηαζηάζεηο »: Δγθαηαζηάζεηο, νη νπνίεο θαηαζθεπάζηεθαλ 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο ηεο Αζήλαο ην έηνο 2004, ηα 

νπνία είλαη :  ην Οιπκπηαθφ Γήπεδν νθηκπνι, ην Οιπκπηαθφ Γήπεδν Μπέηδκπνι, 

ην θιεηζηφ Γήπεδν θαη Αίζνπζα Ξηθαζθίαο, ην Οιπκπηαθφ θέληξν Διιεληθνχ, ην 
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Οιπκπηαθφ Γήπεδν Μπάζθεη θαη Υαλη Μπνι ,ην Οιπκπηαθφ ηάδην θάλνε-θαγηάθ 

ζιάινκ ,ηξία βνεζεηηθά γήπεδα πνδνζθαίξνπ . 

 • Δγθαηαζηάζεηο  κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ηνπ Γεκνζίνπ , ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ έλα  ακαμνζηάζην πνπ εμππεξεηεί ην ηξακ ηεο Αζήλαο θαη έλα 

ακαμνζηάζην ηνπ Οξγαληζκνχ  Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ Αζελψλ (ΟΑΑ). 

 • Πξψελ ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 • Δγθαηαζηάζεηο ηεο Δζληθήο Μεηεσξνινγηθήο Τπεξεζίαο (ΔΜΤ). 

 • Δγθαηαζηάζεηο ηνπ Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο Διιεληθνχ.  

 

 ηα παξαθάησ Γξαθήκαηα ηνπ Auto-cad απεηθνλίδνληαη ηα ζρεδηαζκέλα 

θηήξηα γηα ηηο αλάγθεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004 πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ 

ηειηθψο εληφο ηεο εθηάζεηο θαη πνπ αλαθεξζήθακε παξαπάλσ : 

 

(Γξάθεκα 1) ρέδην auto-cad ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο έθηαζεο φπνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηα 

Οιπκπηαθά Αθίλεηα. ην λφηην ηκήκα ηνπ ρεδίνπ Βξίζθεηαη ε ιεσθφξνο Πνζεηδψλνο ελψ 

ζην βφξεην ηκήκα έξρεηαη ζρεδφλ θάζεηνο δξφκνο απφ ηελ Βνπιηαγκέλεο.(Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Διιεληθφ Α.Δ.)  

Πεγή: Αξρείν απφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Διιεληθφ Α.Δ.  
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(Γξάθεκα 2) ρέδην auto-cad ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο έθηαζεο φπνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ηα 

Οιπκπηαθά Αθίλεηα, απφ άιιε νπηηθή.(Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Διιεληθφ Α.Δ.)   

Πεγή: Αξρείν απφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Διιεληθφ Α.Δ.  
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(Γξαθεκα 3) ρέδην auto-cad πνπ απνηππψλεη ηα πςνκεηξηθά ηεο έθηαζεο,ζην λφηην ηκήκα 

βξίζθεηαη ν αξσληθφο θφιπνο .(Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Διιεληθφ Α.Δ.)   

Πεγή: Αξρείν απφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Διιεληθφ Α.Δ.  

 
(Γξάθεκα 4) ρέδην auto-cad πνπ απνηππψλεη ηνπο δξφκνπο,ην ηξακ θαη ηηο Οιπκπηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ έθηαζε. Με θφθθηλν ην ηξακ θαη κε γθξη ε αθηνγξακκή θαη νη 

δξφκνη.(Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Διιεληθφ Α.Δ.)   

Πεγή: Αξρείν απφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Διιεληθφ Α.Δ.  
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 4. ηελ έθηαζε ππάξρνπλ  δπν Δθθιεζίεο, ε κηα πεξίπνπ ζην κέζν ηεο 

έθηαζεο ππφ ην φλνκα 'Δθθιεζηά Αγίαο Σξηάδαο', θαη ε άιιε ζην λνηηναλαηνιηθφ  

ηκήκα ππφ ην φλνκα 'Δθθιεζηά Άγηνο Παληειεήκνλαο '(βι θση. 14,15 ).  

 
(Δηθφλα 14) Δθθιεζηά Αγίαο Σξηάδαο               (Δηθφλα 15) Δθθιεζηά Αγίνπ Παληειεήκνλα 

Πηγή: Google Street View                              Πηγή: Google Street View 

 

 5. Καη θιείλνληαο δηάθνξεο ηδησηηθέο θαηνηθίεο, επηρεηξήζεηο θαη θηίξηα ηα 

νπνία βξίζθνληαη ππφ θαζεζηψο απαιινηξηψζεηο 

 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηέζζεξα θηίξηα πνπ ήηαλ ηκήκαηα ηνπ παιαηνχ 

αεξνδξνκίνπ απηή ηε ζηηγκή έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο « Γιαηηπηηέα Κηίπια », 

εηδηθφηεξα: 

 

 • Σν θηίξην ηνπ πξψελ « Αλαηνιηθνχ Αεξνδξνκίνπ Αζελψλ », ζρεδηαζκέλν 

απφ ηνλ  

 αξρηηέθηνλα Δξν ααξηλελ (Eero Saarinen). 

 

 • Σξία ππφζηεγα ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. 

 

 • Δγθαηαζηάζεηο ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ  

  

 πγθεθξηκέλα γηα ηα δηαηεξεηέα θηίξηα, ππάξρεη κηα θίλεζε πνιηηψλ  ε νπνία 

έρεη ζέζεη σο ζηφρν λα πεξηιεθζνχλ  θαη άιια ηζηνξηθά θηίζκαηα εληφο ηνπ λφκνπ 

πιαηζίνπ, κε ζθνπφ λα δηαζσζνχλ ιφγσ ηεο ηζηνξηθφηεηαο ηνπο θαη ηεο εμέρνπζαο  

αξρηηεθηνληθήο ηνπο (Υαξά Σδαλαβάξα,07/2016) 
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  Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε ηα νλφκαηα θαη ηελ πεξηγξαθή απηψλ θηηξίσλ, 

άιια θαη θσηνγξαθίεο.    

 

 "Σν Διιεληθό Σκήκα ηεο Γηεζλνύο Δπηηξνπήο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο 

Βηνκεραληθήο Κιεξνλνκηάο (TICCIH) απεπζύλεη έθθιεζε πξνο ην Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ, γηα ηελ πξνζηαζία απηήο ηεο κνλαδηθήο ηερληθήο 

θιεξνλνκηάο ε νπνία πεξηιακβάλεη έξγα αληηπξνζωπεπηηθά κίαο καθξάο ηζηνξηθήο 

πεξηόδνπ, από ηνλ Μεζνπόιεκν έωο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, θαη ηελ αλάδεημε 

ηεο ηζηνξηθόηεηαο ηνπ ηόπνπ ηνπ αεξνδξνκίνπ. Από ην ζύλνιν ηωλ πξνηεηλνκέλωλ 

ζηελ «Έθζεζε ηζηνξηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο ηεθκεξίωζεο» πνπ ζπληάρζεθε από 

ην Δξγαζηήξην Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο ηεο ρνιήο Αξρηηεθηόλωλ Μεραληθώλ ηνπ 

ΔΜΠ (Ινύληνο 2016), δηαθξίλνπκε, ππό ηελ νπηηθή ηεο βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο, 

γηα ηελ ηερληθή θαη ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπο, ηα εμήο θαη ππνζηεξίδνπκε ηελ θήξπμή 

ηνπο ωο δηαηεξεηέα κλεκεία: (Μειέηε ΔΜΠ, 06/2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Σν πξψην ππφζηεγν ηερληθήο επηζθεπήο ζην Διιεληθφ θαη κεηέπεηηα 

ππφζηεγν (Hangar) ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο (1931).  

Πεγή: Αξρείν απφ ηε κειέηε ΔΜΠ, 6/2016 
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 2)Σν πξνπνιεκηθφ μχιηλν ππφζηεγν αεξνζθαθψλ, γλσζηφ σο «Παγφδα». 

Πεγή: Αξρείν απφ ηε κειέηε ΔΜΠ, 6/2016 
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 3)  Σνλ λεψηεξν πχξγν ειέγρνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ήδε θεξπγκέλν 

ΑλαηνιηθφΑεξνζηαζκφ (δεθ. 1990). 

Πεγή: Αξρείν απφ ηε κειέηε ΔΜΠ, 6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Σνλ πδαηφππξγν ηεο πξψελ ακεξηθαληθήο βάζεο σο ηνπφζεκν θαη σο ελδηαθέξνλ 

λεψηεξν δείγκα κηαο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο θαηαζθεπψλ ππνδνκήο. 

Πεγή: Αξρείν απφ ηε κειέηε ΔΜΠ, 6/2016 
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5)Σελ ηεξάζηηα ζπιινγή θηλεηψλ ηζηνξηθψλ ηεθκεξίσλ ηεο αεξνπνξίαο. 

Πεγή: Αξρείν απφ ηε κειέηε ΔΜΠ, 6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)Σφζν ν Αλαηνιηθφο Αεξνζηαζκφο φζν θαη ηα γεηηνληθά ηνπ πξνπνιεκηθά ππφζηεγα 

αεξνζθαθψλ, ήδε θεξπγκέλα σο λεψηεξα κλεκεία, νξηνζεηνχλ έλα πεξηβάιινλ 
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θαηάιιειν  γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ παξαπάλσ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζε εληαίν 

ζχλνιν, ρσξηθά θαη  λνεκαηηθά. 

Πεγή: Αξρείν απφ ηε κειέηε ΔΜΠ, 6/2016 

7)Όσον αφορά τον Δυτικό Αεροσταθμό (δεκ. 1950) εκτιμάμε ότι το Κεντρικό 

υμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα μπορούσε να εξετάσει τη διατήρησή του, εφόσον 

αυτός συντηρηθεί και αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή. 

Πεγή: Αξρείν απφ ηε κειέηε ΔΜΠ, 6/2016 

 

8)Σέινο, ζεσξνχκε εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηελ θήξπμε ηνπ ηζηνξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

ηνπ  πξψελ Ακεξηθαληθνχ Κνιεγίνπ Θειέσλ (1932), ην νπνίν εληάρζεθε απφ ηα 

ηέιε ηεο  δεθαεηίαο 1960 ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ σο θηήξην ησλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ  Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο." (ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηηο 

πξνηάζεηο ηηο θίλεζεο πνιηηψλ γηα ηα δηαηεξεηέα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ έθζεζε 

ηνπ εξγαζηεξίνπ Αζηηθνχ Πεξηβ. kαη ηνπ εξγαζηεξίνπ Ηζηνξίαο Αξρ. Σνπ ΔΜΠ) 

Πεγή: Αξρείν απφ ηε κειέηε ΔΜΠ, 6/2016 
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Σα παξαπάλσ ήηαλ νη πξνηάζεηο ησλ θηηξίσλ, δπζηπρψο πέξα απφ ην λνκηθφ ζθέινο 

πνπ πθίζηαηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ απηψλ ππάξρεη θαη ην ζέκα ηνπ φηη 

θαηά πιεηνςεθία απηέο νη θαηαζθεπέο είλαη αζπληήξεηεο ζε ζεκείν πνπ θαζηζηά ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπο ακθίβνιε. ην θεθάιαην ηξία ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα 

ελζσκαησζνχλ ηα θηίξηα απηά ζην ζρέδην πνπ ζα πξνηείλνπκε θαη λα βξνπλ λέα 

ρξήζε , κε ηελ ινγηθή φηη είλαη ζε θαηάζηαζε πνπ ρξήδνπλ επηζθεπήο θαη έηζη ζα 

δηαηεξεζνχλ θαη ζα εληαρηνχλ κε λέα ρξήζε.  

 

 Δπηπξφζζεηα, ζην Αθίλεην πεξηιακβάλνληαη δηάζπαξηεο κηθξέο πεξηνρέο κε 

αξραηνινγηθά επξήκαηα, φπσο ελδεηθηηθά: 

 

 • Έλα λεθξνηαθείν πνπ ππνινγίδεηαη φηη είλαη ηεο Γεσκεηξηθήο Πεξηφδνπ 

επξηζθφκελν ζην  Βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα  ηνπ Αεξνδξνκίνπ. 

 • Μία κηθξή νκάδα ηάθσλ πνπ αλαθαιπθηήθαλ ζε ρψξν εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ  ζηαζκνχ κεηξφ ηεο  Αξγπξνχπνιεο. 

 • Υαξαθηεξηζκέλε Αξραηνινγηθή Εψλε ζηελ  παξαιηαθή δψλε ηνπ Αγίνπ 

Κνζκά, πνπ  πεξηιακβάλεη  έλαλ  λαφ ηνπ 4νπ κε 5νπ αηψλα π.ρ. 

 • Αξραία εξείπηα πιεζίνλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ  ηνπ θαλφ-θαγηάθ. 

 

 Σέινο, πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά φηη θαηά ην παξειζφλ, πέληε ξέκαηα δηέζρηδαλ 

ηελ έθηαζε ηνπ Αεξνδξνκίνπ. Σέζζεξα εμ απηψλ έρνπλ θαιπθζεί κε ηελ πάξνδν ησλ 

εηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηερληθψλ έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη επέθηαζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ηφηε ελεξγνχ Αεξνδξνκίνπ (Αξρείν απφ Διιεληθφ Α.Δ., εκ. πξφζβαζεο 

01/2017) 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2.2 : Νόμοι και διατάγματα  

 

 
 Απφ ηελ Διιεληθή Πνιηηεία είραλ γίλεη θαη ζπλερίδνπλ λα γίλνληαη αξθεηέο 

πξνζπάζεηεο λα λνκνζεηεζεί νξζά ε λνκνηερληθή θαηάζηαζε ηεο έθηαζεο ,έηζη ψζηε 

λα ππάξμεη ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηεο δίρσο λα γίλεη δεκηά ζην θξάηνο ,ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία άιια θαη ηελ θχζε ηεο πεξηνρήο, κε βαζηθφ γλψκνλα λα ηεξεζνχλ φινη νη 

θαλφλεο θαη ην ζχληαγκα. 

 

 εκαληηθφηαην ξφιν έρνπλ ηα  δηαηάγκαηα θαη νη λφκνη πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ έθηαζε. Ο Νφκνο ππ' αξηζκφλ 4062 Με ηίηιν “Αμηνπνίεζε ηνπ πξώελ 

Αεξνδξνκίνπ Διιεληθνύ - Πξόγξακκα ΉΛΙΟ – Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο 

από αλαλεώζηκεο Πεγέο  (Δλζωκάηωζε Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ) -Κξηηήξηα 

Αεηθνξίαο Βηνθαπζίκωλ θαη Βηνξεπζηώλ (Δλζωκάηωζε Οδεγίαο 2009/30/ΔΚ)” , κε 

ηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ηελ έθηαζε λα είλαη ε ελφηεηα Α' “ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΠΡΩΗΝ ΑΔΡΟΓΡΟΜΙΟΤ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ” ,κε ηα δηάθνξα άξζξα ηεο 

ελφηεηαο λα έρνπλ θαζνξίζεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα λα ελαξκνληζηνχλ ηα δηάθνξα 

ζρέδηα αλάπηπμεο κε ηηο δηαηάμεηο πνπ έρεη απνθαζίζεη ην θξάηνο.   (Αξρείν απφ 

Διιεληθφ Α.Δ., εκ. πξφζβαζεο 01/2017) 

 

 

πγθεθξηκέλα έρνπκε ζην άξζξν έλα (1) ηα εμήο :  

 

  “Αμηνπνίεζε ηνπ πξώελ Αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνύ Ζ αμηνπνίεζε ηνπ πξώελ 

Αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνύ θαη ηεο παξάθηηαο Οιπκπηαθήο δώλεο ηνπ Αγίνπ Κνζκά 

Αηηηθήο (πξώελ Οιπκπηαθό Κέληξν Ηζηηνπινΐαο Αγίνπ Κνζκά θαη Δζληθό Αζιεηηθό 

Κέληξν Νεόηεηαο Αγίνπ Κνζκά) ζπληζηά ζθνπό εληόλνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, µε ηνλ 

νπνίν επηδηώθεηαη ηδίσο:  

 

 α. Ζ ζπκβνιή ζηνπο εζληθνύο δεκνζηνλνκηθνύο θαη αλαπηπμηαθνύο ζηόρνπο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο.  

 

 β. Ζ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Αηηηθήο θαη ελ γέλεη ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο.  

  

 γ. Ζ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζε ηνκείο κε πςειή αληαγσληζηηθόηεηα γηα 

ηελ νηθνλνκία ηεο Αηηηθήο θαη ελ γέλεη ηεο ρώξαο.  

  

 δ. Ζ αλάδεημε ηεο Αζήλαο ζε πνιηηηζηηθή κεηξόπνιε, ηνπξηζηηθό πόιν δηεζλνύο 

αθηηλνβνιίαο θαη ζεκαληηθό θέληξν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

θαζώο θαη εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο, ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ησλ 
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Βαιθαλίσλ.  

  

 ε. Ζ δεκηνπξγία ελόο κεηξνπνιηηηθνύ πόινπ πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ, εζληθήο 

εκβέιεηαο θαη δηεζλνύο αλαθνξάο. 

 

 ζη. Ζ εθαξκνγή πξόηππσλ πξνγξακκάησλ αζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

αλαζπγθξόηεζεο θαη ε απόδνζε ζην επξύηεξν κεηξνπνιηηηθό ζπγθξόηεκα ηεο 

πξσηεύνπζαο ρώξσλ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο, θαζώο θαη πνιηηηζηηθώλ, αζιεηηθώλ, 

ηνπξηζηηθώλ, εθπαηδεπηηθώλ, εξεπλεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ππνδνκώλ πςειήο 

πνηόηεηαο.  

 

 δ. Ζ εθαξκνγή πξνηύπσλ ζρεδίσλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ κεηώπνπ ηνπ αξσληθνύ θαη ηε ζηξνθή ηεο πόιεο πξνο ηε ζάιαζζα. ” 

 

 

 Γηαβάδνληαο ην άλσζελ άξζξν γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ε πνιηηεία έρεη 

λνκνζεηήζεη θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο πνπ , κέζσ απηήο ηεο αλάπιαζεο , ζα 

θαηαθέξεη λα δψζεη λέα πλνή ζηελ πεξηνρή ,ζηελ Αζελά αιιά θαη ζηα θξαηηθά 

ηακεία. 

 

 

 ην άξζξν δπν (2) πνπ ζα παξαζέζνπκε παξαθάησ , ν λφκνο 4062 αλαιχεη φηη 

πξέπεη λα γίλεη δσλνπνίεζε ηεο πεξηνρήο ε νπνία ζα είλαη δηαθξηηή θαη ζέηεη κεηαμχ 

άιισλ θαη ηα πνζνζηά αδφκεησλ- αθάιππησλ ρψξσλ άιια θαη ην ηη ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ ζαλ ππνδνκέο ,  φπσο θαη ηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο. 

 

 “ ρέδην Οινθιεξωκέλεο Αλάπηπμεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ 

Διιεληθνύ − Αγίνπ Κνζκά 

 

 1.  Γηα ηε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε ησλ αθηλήησλ ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ ηνπ 

Διιεληθνύ, ηνπ πξώελ Οιπκπηαθνύ Κέληξνπ Ηζηηνπινΐαο Αγίνπ Κνζκά Αηηηθήο θαη ηνπ 

Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Νεόηεηαο (Δ.Α.Κ.Ν.) Αγίνπ Κνζκά Αηηηθήο, όπσο απηά 

εκθαίλνληαη ζηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηνπ άξζξνπ 7 θαη ζπγθξνηνύλ από θνηλνύ 

ην Μεηξνπνιηηηθό Πόιν Διιεληθνύ − Αγίνπ Κνζκά, θαηαξηίδεηαη θαη εγθξίλεηαη ρέδην 

Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο. 
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 2.  Με ην πην πάλσ ρέδην πξνζδηνξίδνληαη εηδηθόηεξα ηα όξηα ηεο έθηαζεο πνπ 

πξόθεηηαη λα αλαπηπρζεί ζην Μεηξνπνιηηηθό Πόιν Διιεληθνύ − Αγίνπ Κνζκά θαη 

θαζνξίδνληαη θαη εγθξίλνληαη: 

 

α. Σα όξηα ησλ εηδηθόηεξσλ δσλώλ θαη ν βαζηθόο ρσξηθόο πξννξηζκόο εθάζηεο δώλεο.  

 

β. Οη δώλεο πνπ πξόθεηηαη λα πνιεκεζνύλ (πεξηνρέο πξνο πνιενδόκεζε) θαη νη 

επηηξεπόκελεο εληόο απηώλ ρξήζεηο γεο θαη όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο. 

 

 γ. Οη δώλεο πνπ δελ πξόθεηηαη λα πνιεκεζνύλ (δώλεο αλάπηπμεο) θαη νη επηηξεπόκελεο, 

αλά δώλε, ρξήζεηο γεο θαη όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο, νη  ηπρόλ εηδηθνί όξνη θαη 

πεξηνξηζκνί ζηε κνξθνινγία θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ  θηηξίσλ θαη ησλ αθάιππησλ 

ρώξσλ, θαζώο θαη νη ηπρόλ πξόζζεηνη πεξηνξηζκνί ζηα πνζνζηά αλάπηπμεο ησλ επί 

κέξνπο ρξήζεσλ.  

 

δ) Σα όξηα ηεο έθηαζεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ Πξαζίλνπ θαη Αλαςπρήο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε ε' ηεο παξαγξάθνπ 3. ε. Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Πξαζίλνπ 

θαη Αλαςπρήο: ην ηκήκα ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ Διιεληθνύ- Αγίνπ Κνζκά ην 

νπνίν θαηαιακβάλεηαη από ην ηέσο Αεξνδξόκην ηνπ Διιεληθνύ, έθηαζε επηθαλείαο 

2.000 ηνπιάρηζηνλ ζηξεκκάησλ ζα αλαπηπρζεί σο Μεηξνπνιηηηθό Πάξθν Πξαζίλνπ θαη 

Αλαςπρήο, κε ρξήζεηο  πξαζίλνπ, ειεύζεξσλ ρώξσλ, αλαςπρήο, αζιεηηζκνύ, 

πνιηηηζκνύ, θνηλσθειώλ ιεηηνπξγηώλ θαη πξόηππσλ αζηηθώλ ππνδνκώλ. Γξόκνη θαη 

ηερληθά έξγα, θαζώο θαη ξέκαηα, ηα νπνία δηέξρνληαη από ηελ πην πάλσ έθηαζε, δελ 

ζπληζηνύλ θαηάηκεζε απηήο. Ζ θάιπςε ησλ, πάζεο θύζεσο,  κόληκσλ θηηξίσλ πνπ ζα 

αλεγεξζνύλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ Πάξθνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο 

ζπλνιηθήο επηθαλείαο ηεο πην πάλσ έθηαζεο. Ο κέγηζηνο επηηξεπόκελνο αξηζκόο 

νξόθσλ γηα ηα πην πάλσ θηίξηα νξίδεηαη ζε δύν (2) θαη ην κέγηζην επηηξεπόκελν ύςνο 

ζε δέθα (10) κέηξα. Καη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ελόο θαη κόλν πςεινύ 

θηηξίνπ εηδηθήο αξρηηεθηνληθήο ζρεδίαζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκείν 

πξννξηζκνύ θαη ηνπόζεκν ηνπ Πάξθνπ. Οη ρώξνη πξαζίλνπ θαη νη ειεύζεξνη ρώξνη 

πξέπεη λα αλέξρνληαη ζην 75% ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Πάξθνπ. 

 

ζη. Παξάθηην κέησπν: Δηδηθώο γηα ην ηκήκα ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ ην  νπνίν 

πεξηιακβάλεη ηα αθίλεηα ηνπ πξώελ Οιπκπηαθνύ Κέληξνπ Ηζηηνπινΐαο Αγίνπ Κνζκά 
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θαη ηνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ Νεόηεηαο (Δ.Α.Κ.Ν.) Αγίνπ Κνζκά, ν κέγηζηνο 

επηηξεπόκελνο ζπληειεζηήο δόκεζεο νξίδεηαη ζε 0,25 θαη ην κέγηζην ύςνο ησλ θηηξίσλ 

ζε δεθαέμη (16) κέηξα. Καη' εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ελόο θαη κόλν πςεινύ 

θηηξίνπ εηδηθήο αξρηηεθηνληθήο ζρεδίαζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ζεκείν 

πξννξηζκνύ θαη ηνπόζεκν ηνπ παξαθηίνπ κεηώπνπ. ηελ έθηαζε απηή επηηξέπνληαη νη 

ρξήζεηο ηνπξηζκνύ - αλαςπρήο, όπσο νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε 1 ηεο παξαγξάθνπ Β' 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3986/2011, θαζώο θαη εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη 

ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδένληαη ηδίσο κε ην ζαιάζζην θαη παξάθηην ρώξν, 

όπσο ζαιάζζηα έξεπλα, θαηαδύζεηο, ελπδξεία θ.ιπ.  Δπηηξέπνληαη επίζεο θαη ε ρξήζεηο 

ακηγνύο θαηνηθίαο ζε πνζνζηό πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 40% ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ηνπ παξάθηηνπ κεηώπνπ. ηηο πεξηνρέο ακηγνύο θαηνηθίαο ν ζπληειεζηήο 

δόκεζεο πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ πνιενδνκηθή κειέηε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο 

ηνπ 0,6 θαη ην ύςνο ησλ θηηξίσλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα έληεθα (11) κέηξα. 

 

4. Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2, ε αλώλπκε εηαηξεία «Διιεληθό - 

Δηαηξεία Γηαρείξηζεο θαη Αμηνπνίεζεο Αθηλήησλ Διιεληθνύ Αεξνδξνκίνπ Α.Δ.» 

(εθεμήο «Διιεληθό Α.Δ.») ππνβάιιεη ζην Γξαθείν Διιεληθνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από 

θάθειν κε ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

 

  α. Έθζεζε ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη θαη ηεθκεξηώλνληαη νη βαζηθέο 

επηινγέο ηνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

 

  αα. Σα ρσξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ, κε αλαθνξά 

ηδίσο ζηα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ, πνιηηηζηηθνύ θαη δνκεκέλνπ  πεξηβάιινληνο, ζηελ 

ππάξρνπζα ζπγθνηλσληαθή ππνδνκή θαη ηηο ινηπέο εμππεξεηήζεηο, ζηηο γεηηληάδνπζεο 

ρξήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο θαη ζηε ζέζε ηεο πεξηνρήο ζην επξύηεξν 

κεηξνπνιηηηθό  ζπγθξόηεκα ηεο Αζήλαο. 

 

  ββ. Σα όξηα ησλ εηδηθόηεξσλ δσλώλ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ θαη ην 

βαζηθό ρσξηθό πξννξηζκό εθάζηεο δώλεο, ηα όξηα ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ 

Πξαζίλνπ θαη Αλαςπρήο, ηηο δώλεο αλάπηπμεο θαη ηηο πξνηεηλόκελεο εληόο απηώλ 

ρξήζεηο γεο, όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο  δόκεζεο θαη ηπρόλ κνξθνινγηθνύο πεξηνξηζκνύο, 

θαζώο θαη ηηο  πξνηεηλόκελεο πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρέο θαη ηηο επηηξεπόκελεο εληόο 
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απηώλ ρξήζεηο γεο θαη όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο δόκεζεο. Δπίζεο, ζα γίλεηαη αλαθνξά 

ζηα αλαγθαία έξγα εζσηεξηθήο ππνδνκήο, θαζώο θαη ζηνπο θνξείο θαη θάζεηο 

εθηέιεζεο θαη ζηνλ ηξόπν ρξεκαηνδόηεζεο απηώλ, όπσο θαη ζηα ζπλνδά έξγα 

εμσηεξηθήο ππνδνκήο πνπ πξέπεη λα αλαιεθζνύλ από δεκόζηνπο θνξείο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ. 

 

  γγ. Σεθκεξίσζε ηεο ζπκβαηόηεηαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ρεδίνπ 

Αλάπηπμεο πξνο ηα δεδνκέλα ηνπ πθηζηάκελνπ ρσξνηαμηθνύ  ζρεδηαζκνύ θαη πξνο ηνπο 

επξύηεξνπο αλαπηπμηαθνύο θαη δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο. 

 

  β. ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ), ε νπνία 

ζπληάζζεηαη θαηά ην άξζξν 6 θαη δεκνζηνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 7 ηεο θ.π.α. 

107017/2006 (Β' 1225). Ωο αξκόδηα αξρή γηα ηηο αλάγθεο εθαξκνγήο ηνπ  παξόληνο 

λόκνπ λνείηαη ε αξκόδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1 ηεο πην 

πάλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο. Οη πξνζεζκίεο  πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 

ηεο αλσηέξσ θνηλήο ππνπξγηθήο απόθαζεο,  νη νπνίεο είλαη άλσ ησλ 5 εκεξώλ θαη 

έσο 15 εκέξεο, κεηώλνληαη θαηά 5 εκέξεο, ελώ όιεο νη ππόινηπεο θαηά 10 εκέξεο. Ζ 

αξκόδηα αξρή δηελεξγεί θαη' απόιπηε πξνηεξαηόηεηα ηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή 

Δθηίκεζε γηα ην Δηδηθό ρέδην Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ 

Διιεληθνύ - Αγίνπ Κνζκά. 

 

  γ. Σερληθή έθζεζε, ζπλνδεπόκελε από πδξνινγηθά, πδξαπιηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ζηνηρεία ή κειέηεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξνηείλνληαη νη νξηνγξακκέο ησλ 

ηπρόλ πθηζηάκελσλ ή ππό αλαζύζηαζε πδαηνξεκάησλ ζην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ή 

δηαγξάκκαηα ηεο πεξίπησζεο δ' ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ. 
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  δ. Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα ή ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ηεο όιεο 

έθηαζεο ζε θιίκαθα 1:5.000 ή ζε άιιε θαηάιιειε θιίκαθα, κε ζπληεηαγκέλεο θνξπθώλ, 

βαζηδόκελεο ζην Δζληθό Γεσδαηηηθό ύζηεκα Αλαθνξάο ΔΓΑ '87, όπσο απηό ηζρύεη, 

ζηα νπνία ζα απνηππώλνληαη ηδίσο: 

 

- νη δηαζηάζεηο, ην εκβαδό θαη ηα όξηα ηνπ αθηλήηνπ, 

 

- νη δξόκνη πξνζπέιαζεο, ην πιάηνο θαη νη ραξαθηεξηζκνί απηώλ, 

 

- νη επί κέξνπο δώλεο αλάπηπμεο θαη νη επηηξεπόκελεο εληόο εθάζηεο δώλεο ρξήζεηο γεο 

θαη όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο, 

 

- νη πξνηεηλόκελεο πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρέο θαη νη επηηξεπόκελεο εληόο απηώλ 

ρξήζεηο γεο θαη όξνη θαη πεξηνξηζκνί δόκεζεο, 

 

- πθηζηάκελα θηίζκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ θαη λα ζπλππνινγηζζνύλ ζηελ 

πξνηεηλόκελε, αλά δώλε, κέγηζηε δόκεζε θαη  εθκεηάιιεπζε, 

 

- ηπρόλ πθηζηάκελα ή ππό αλαζύζηαζε πδαηνξέκαηα, όπσο ηδίσο ξέκαηα πνπ έρνπλ 

θαιπθζεί, θαη νη πξνηεηλόκελεο νξηνγξακκέο απηώλ. 

 

  ε. Σν πξόγξακκα αλάπηπμεο θαηά θάζεηο εθηέιεζεο, ζπλνδεπόκελν από 

ρξνλνδηάγξακκα θαη ππόδεημε ησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ αλά θάζε. 

 

          ζη. Κάζε άιιε κειέηε, έθζεζε, δηάγξακκα ή άιιν ζηνηρείν πνπ ηπρόλ 

απαηηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ ξπζκίζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2. 5. Γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ, δεηείηαη από ηνλ Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ε γλώκε Δηδηθήο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ, ε νπνία 

απαξηίδεηαη από πξόζσπα εγλσζκέλνπ δηεζλνύο θύξνπο πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία ζηνπο ηνκείο ηεο 

πνιενδνκίαο, ηνπ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ Δπηηξνπή απαξηίδεηαη από πέληε κέιε θαη νξίδεηαη κε θνηλή απόθαζε 

ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
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Με ηελ ίδηα απόθαζε θαζνξίδεηαη θαη ε απνδεκίσζε πνπ θαηαβάιιεηαη ζηα κέιε ηεο 

Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4024/2011. Ζ Δπηηξνπή δηαηππώλεη ηε 

γλώκε ηεο εληόο επιόγνπ πξνζεζκίαο πνπ ηάζζεηαη ζηελ πην πάλσ απόθαζε, ε νπνία 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη πάλησο ηνπο δύν κήλεο. Ζ εηαηξεία «Διιεληθό Α.Δ.» νθείιεη 

λα παξέρεη ζηελ πην πάλσ Δπηηξνπή θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ είλαη  απαξαίηεηε 

γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο.  

 

 6. α. Ζ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ 

Πόινπ Διιεληθνύ - Αγίνπ Κνζκά γίλεηαη κε πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε 

πξόηαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο ύζηεξα από γλώκε ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 5 θαη εηζήγεζε ηνπ 

Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 3986/2011, εληόο πξνζεζκίαο έμη κελώλ από ηόηε πνπ 

ε εηαηξεία «Διιεληθό Α. Δ.» ππνβάιεη θάθειν κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν 

Διιεληθνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ. 

 

 β. Ζ αλαζεώξεζε ηνπ ρεδίνπ επηηξέπεηαη κόλνλ εθόζνλ ηεξεζεί ε δηαδηθαζία 

πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο άξζξνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε γλώκε 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 5. Καη' εμαίξεζε, κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ 

Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο 

Πεξηνπζίαο, κπνξεί λα επέξρνληαη κεκνλσκέλεο θαη κε νπζηώδεηο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

πην πάλσ ρέδην. Οη πην πάλσ απνθάζεηο εθδίδνληαη εληόο δπν κελώλ από ηόηε πνπ ε 

εηαηξεία «Διιεληθό Α.Δ.» ππνβάιεη θάθειν κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν 

Διιεληθνύ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ. 

 

 7. α. Με ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ κπνξεί λα 

ηξνπνπνηνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ από 22.2.2002 πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο «Έγθξηζε 

Δηδηθνύ ρεδίνπ Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο Οιπκπηαθνύ Κέληξνπ Ηζηηνπινΐαο ζηνλ 

Αγην Κνζκά Αηηηθήο» (Γ' 138), όπσο ζπκπιεξώζεθαλ κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 

3342/2005, θαζώο θαη, εηδηθώο όζνλ αθνξά ηελ πεξηνρή ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ 

Νεόηεηαο Αγίνπ Κνζκά, νη δηαηάμεηο ηνπ από 1/3.5.2004 πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο 
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«Καζνξηζκόο δσλώλ πξνζηαζίαο, ρξήζεσλ γεο θαη όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ δόκεζεο 

ζηελ παξαιηαθή δώλε ηεο Αηηηθήο από ην Φαιεξηθό Όξκν κέρξη ηελ Αγία Μαξίλα 

Κξσπίαο» (Γ' 254), πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνύλ κε ην ρέδην Οινθιεξσκέλεο 

Αλάπηπμεο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ Διιεληθνύ - Αγίνπ Κνζκά. 

 β. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3010/2002, όπσο ηζρύνπλ, δελ έρνπλ 

εθαξκνγή επί ησλ πδαηνξεκάησλ πνπ νξηνζεηνύληαη ζύκθσλα κε ην πην πάλσ 

δηάηαγκα. 

 

8. α. Με ην πξνεδξηθό δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 6 ή κε όκνην πξνεδξηθό δηάηαγκα, θαη 

ύζηεξα από εηδηθώο αηηηνινγεκέλε εθηίκεζε ησλ πνιενδνκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ θαη επηπηώζεσλ ηεο επηδησθόκελεο αλάπηπμεο, κπνξεί λα 

θαζνξίδεηαη θαη δεύηεξνο, απμεκέλνο, κηθηόο ζπληειεζηήο δόκεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Μεηξνπνιηηηθνύ Πόινπ Διιεληθνύ - Αγίνπ Κνζκά, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα είλαη 

κεγαιύηεξνο ηνπ 0,6. Δθόζνλ γίλεη ρξήζε ηεο δπλαηόηεηαο απηήο, νη νξηδόκελνη ζηελ 

πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 3 αλώηαηνη ζπληειεζηέο δόκεζεο κπνξεί λα 

πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηό έσο θαη 20%, αλά δώλε αλάπηπμεο ή πεξηνρή πξνο 

πνιενδόκεζε. Σν πξνεγνύκελν εδάθην δελ εθαξκόδεηαη ζηηο πεξηνρέο ησλ 

πεξηπηώζεσλ ε' θαη ζη' ηεο παξαγξάθνπ 3. 

 

 β. Ζ εηαηξεία «Διιεληθό Α.Δ.» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην δεύηεξν, απμεκέλν, 

ζπληειεζηή δόκεζεο κόλνλ εθόζνλ απνδώζεη ζην Πξάζηλν Σακείν ην 50% ηεο 

σθέιεηαο ζε ρξήκα πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαθνξά ησλ δύν ζπληειεζηώλ δόκεζεο. Ζ 

πξνθύπηνπζα σθέιεηα ππνινγίδεηαη ρσξηζηά γηα θάζε δώλε αλάπηπμεο ή πεξηνρή πξνο 

πνιενδόκεζε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα απμεκέλνπ ζπληειεζηή 

δόκεζεο, κε βάζε ηηο επηηξεπόκελεο, θαηά πεξίπησζε, γεληθέο ρξήζεηο γεο ζε απηέο. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκό ηεο πην πάλσ σθέιεηαο ιακβάλεηαη ππόςε ν ζηαζκηζκέλνο κέζνο όξνο 

ησλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ θάζε δώλεο θαηά ηελ πεξίνδν έθδνζεο ησλ αδεηώλ δόκεζεο 

πνπ αμηνπνηνύλ ηε δπλαηόηεηα απμεκέλνπ ζπληειεζηή δόκεζεο. Δθόζνλ, θαηά ηελ 

πεξίνδν απηή, δελ έρνπλ ππνινγηζηεί αληηθεηκεληθέο αμίεο ζηε δώλε, ιακβάλνληαη 

ππόςε νη αληηθεηκεληθέο αμίεο, αλαιόγνπ ραξαθηήξα, δσλώλ ζε όκνξνπο δήκνπο. 

 

 γ. Σν απνδηδόκελν πνζόλ θαηαηίζεηαη ζε εηδηθό θσδηθό ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

πνπ νλνκάδεηαη «Σακείν Διιεληθνύ» θαη δηαηίζεηαη θαηά πνζνζηό 30% ζηνπο Γήκνπο 

Αιίκνπ, Διιεληθνύ - Αξγπξνύπνιεο θαη Γιπθάδαο, θαηά πνζνζηό 40% ζηνπο Γήκνπο 



39 
 

Αζελαίσλ θαη Πεηξαηώο θαη θαηά πνζνζηό 30% ζηελ Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ 

Αηηηθήο γηα λα ην δηαζέζεη πεξαηηέξσ ζε άιινπο δήκνπο ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ 

Κεληξηθνύ Σνκέα Αζελώλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελώλ, Βνξείνπ Σνκέα Αζελώλ, Γπηηθνύ 

Σνκέα Αζελώλ θαη Πεηξαηώο, θαζώο θαη ζηνπο Γήκνπο Ραθήλαο - Πηθεξκίνπ, 

Κξσπίαο, Μαξθόπνπινπ Μεζνγαίαο, Παηαλίαο- Γιπθώλ Νεξώλ θαη πάησλ - 

Αξηέκηδνο. Σα πην πάλσ πνζά δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηνπο ζθνπνύο πνπ 

νξίδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α' θαη β' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3843/2010 

θαη γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο, θαζώο θαη, εηδηθώο γηα 

ηνπο Γήκνπο Αζελαίσλ θαη Πεηξαηώο, γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ρώξσλ πξαζίλνπ θαη ηελ 

αζηηθή αλαδσνγόλεζε θαη αλαζπγθξόηεζε ησλ ηζηνξηθώλ θέληξσλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ 

Πεηξαηά αληίζηνηρα. Γηα ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ πνζώλ νη πην πάλσ δήκνη 

ππνβάιινπλ ζην Πξάζηλν Σακείν πξόγξακκα ζην νπνίν εκπεξηέρνληαη ηα κέηξα, έξγα 

θαη δξάζεηο, γηα ηα νπνία δεηείηαη ε θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδόηεζεο. 

 

 δ. Με απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαζνξίδνληαη νη εηδηθόηεξεο πξνϋπνζέζεηο θαη όξνη γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηεο σθέιεηαο πνπ πξνθύπηεη από ηε δηαθνξά ησλ δύν ζπληειεζηώλ 

δόκεζεο, ηνλ ηξόπν απόδνζεο ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ ζην Πξάζηλν Σακείν, ηελ επί 

κέξνπο θαηαλνκή ησλ πνζνζηώλ αλά δήκν, ην ειάρηζην πεξηερόκελν ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. ” 

 

 πκθσλά ινηπφλ κε ηα φζα θαζνξίδεη ην παξαπάλσ άξζξν έρεη θαζνξηζηεί, κε 

θεληξηθά ζεκεία, ην πψο ζα : 

  1) ζρεδηαζηεί ην έξγν 

 

  2) πσο ζα εθηειεζηεί 

 

  3) έρεη εθθξάζεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 

 

  4) πσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηκήκαηα ηνλ ρξεκάησλ πνπ ζα απνθφκηζε 

 

  5) θαη έρεη θαιχςεη πψο ηπρψλ δηάθνξεο ε/θαη παξεθθιίζεηο κπνξνχλ 

λα απνδνζνχλ  θαη πσο κπνξνχλ λα εγθξηζνχλ. 
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ην Άξζξν ηξία (3) ν λνκνζέηεο εμεγεί κε ζαθήλεηα πνηεο δηαδηθαζίεο αλακέλεη λα 

μεθηλήζνπλ γηα ηεο εθάζηνηε δψλεο θαη ηκήκαηα ηνπ έξγνπ , θαη κε πνην ηξφπν, 

κνξθή θαη ιεηηνπξγία ζα γίλεη απηή ε εθαξκνγή. Οη δηαδηθαζίεο ρσξίδνληαη ζχκθσλα 

κε ην πνπ ζα εθαξκνζηνχλ δειαδή : 

 

  1. Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Πξαζίλνπ θαη Αλαςπρήο 

 

  2. Πεξηνρέο πξνο πνιενδφκεζε 

 

  3. Εψλεο αλάπηπμεο 

 

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ην παξαπάλσ άξζξν ν λνκνζέηεο θαζηεξψλεη κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ην πσο ζα ιεηηνπξγήζεη ε αλάπηπμε ηνπ θάζε ηκήκαηνο 

εξγαζηψλ, κε θεληξηθφ ζηφρν ηελ απνθπγή παξεθθιίζεσλ θαη πξνβιεκάησλ ζηελ 

εθηέιεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ . (πεξηζζόηεξα ζην Παξάξηεκα 1 “Νόκνο 

Διιεληθνύ  Άξζξν 3. Δθαξκνγή ρεδίνπ Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο ” ) 

 

Σν άξζξν ηέζζεξα (4)  ζέηεη θαη πξαγκαηεπέηε ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

παξαρσξεζεί ν αηγηαιφο θαη ε παξάιηα θαη ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηπρψλ 

θαηαζθεπψλ ζε επαλαθηψκελεο απφ ηελ ζάιαζζα γαίεο .  

 

Αξζξν 4. Παξαρώξεζε ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο 

 

1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνζρώζεσλ θαη ησλ έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3, επηηξέπεηαη ε απεπζείαο παξαρώξεζε, 

ζηελ εηαηξεία «Διιεληθό Α.Δ.» ή ζε ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο ή ζε ηξίηνπο πνπ έιθνπλ 

από απηέο δηθαηώκαηα, ηνπ δηθαηώκαηνο ρξήζεο ηνπ αηγηαινύ, ηεο παξαιίαο, ηνπ 

ζπλερόκελνπ ή παξαθείκελνπ ζαιάζζηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ππζκέλα. Ζ παξαρώξεζε 

επηηξέπεηαη κόλνλ κεηά ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3 

θαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηέο. 

 

2. Ζ παξαρώξεζε γίλεηαη κε θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη 

Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Με ηελ απόθαζε απηή θαζνξίδεηαη ν 

ρξόλνο ηεο παξαρώξεζεο θαη ην εηήζην νηθνλνκηθό αληάιιαγκα, πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο κηζζσηηθέο αμίεο ηεο πεξηνρήο θαη ην νπνίν 



41 
 

αλαπξνζαξκόδεηαη αλά πεληαεηία. Ζ απόθαζε εθδίδεηαη ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ 

ώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ ζρεηηθά κε ην ύςνο ηνπ νηθνλνκηθνύ αληαιιάγκαηνο θαη 

εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο θηεκαηηθήο ππεξεζίαο. Ζ εηζήγεζε παξέρεηαη εληόο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελόο κελόο από ηόηε πνπ ζα πεξηέιζεη ζηελ θηεκαηηθή 

ππεξεζία ην ζρεηηθό αίηεκα, άιισο ε απόθαζε κπνξεί λα εθδνζεί θαη ρσξίο απηήλ. 

ηελ εηζήγεζε ηεθκεξηώλνληαη νη ιόγνη θαη νη εηδηθόηεξνη όξνη ηεο παξαρώξεζεο, 

ιακβαλνκέλσλ ππνρξεσηηθώο ππόςε ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη 

ζηηο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 3. 

 

3. Σα αθίλεηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ ηπρόλ κεηαηόπηζε πξνο ηε ζάιαζζα ηνπ 

νξίνπ ηνπ αηγηαινύ, ιόγσ θαηαζθεπήο ή επέθηαζεο ησλ έξγσλ ή πξνζρώζεσλ, 

θαηαγξάθνληαη σο δεκόζηα θηήκαηα θαη πεξηέξρνληαη ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ Διιεληθνύ 

Γεκνζίνπ θαη κπνξεί λα παξαρσξνύληαη θαηά ρξήζε ή λα εθκηζζώλνληαη ζηνπο θνξείο 

ηεο παξαγξάθνπ 1, ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ απηνύ. Ο θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ηνπ λένπ αηγηαινύ, ν νπνίνο ζα πξνθύςεη από 

ηηο πξνζρώζεηο, γίλεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα άξζξα 3, 4 θαη 5 ηνπ λ. 

2971/2001, όπσο εθάζηνηε ηζρύνπλ. 

 

4. Ζ θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν ρξήζε από ηξίηνπο ησλ εθηάζεσλ πνπ παξαρσξνύληαη ή 

εθκηζζώλνληαη θαηά ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο απαγνξεύεηαη, εθόζνλ 

παξεκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ γηα ηνλ νπνίν έγηλε ε παξαρώξεζε. 

 

ην Άξζξν πέληε (5) γίλεηαη επεμήγεζε γηα ηελ ηζρχ ,ησλ ηξφπν θαη ηα 

πξναπαηηνχκελα γηα ηηο δηάθνξεο άδεηεο δνκήζεηο θαη άδεηεο θαηεδάθηζεο ππνδνκψλ 

θαη θηηξίσλ εληφο ζηελ πξνο αλάπηπμε έθηαζεο. Σν πσο δειαδή ζα ιεηηνπξγεί ε 

δφκεζε εληφο ηεο πεξηνρήο , θαη ζε πνηνπο λφκνπο ππάγεηαη φπσο θαη ην πσο ζα 

εθηεινχληαη απηά. 

 

Αξζξν 5. Άδεηεο δόκεζεο - Άδεηεο θαηεδάθηζεο 

 

1. Γηα όιεο ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ εληόο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ 

Πόινπ Διιεληθνύ - Αγίνπ Κνζκά απαηηείηαη άδεηα δόκεζεο. Οη άδεηεο δόκεζεο 

ρνξεγνύληαη από ην Γξαθείν Διιεληθνύ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξόληνο, εληόο ησλ 

πξνζεζκηώλ πνπ νξίδνληαη ζην λ. 4030/2011 από ηελ ππνβνιή αίηεζεο από ηνλ θύξην ή 
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ηνλ έρνληα λόκηκν δηθαίσκα. Ζ αίηεζε ζπλνδεύεηαη από ηα δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαη 

ηηο κειέηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 4030/2011. Δηδηθώο γηα ηηο νηθνδνκηθέο 

εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ εληόο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ Πξαζίλνπ θαη 

Αλαςπρήο θαη εληόο ησλ δσλώλ αλάπηπμεο, ε αίηεζε ζπλνδεύεηαη από ηηο πξάμεηο πνπ, 

θαηά πεξίπησζε, απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηδηθνύ ρεδίνπ Αλάπηπμεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ παξόληνο λόκνπ, θαζώο θαη από ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζηνηρεία θαη ηηο κειέηεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

4030/2011. Δθόζνλ απαηηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γλσκνδόηεζε πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο επί ησλ αξρηηεθηνληθώλ κειεηώλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ηελ έθδνζε 

άδεηαο δόκεζεο, απηή παξέρεηαη από ην Κεληξηθό πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4030/2011. 

 

2. Με θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθνύ θαη 

γλώκε ηνπ Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο 

Πεξηνπζίαο θαη ε νπνία δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη εηδηθά δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαη κειέηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ 

δόκεζεο, εηδηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ, θαζώο θαη εηδηθνί ρξόλνη ηζρύνο θαη εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη πξνϋπνζέζεηο αλαζεώξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θαθέισλ ησλ αδεηώλ 

δόκεζεο ζηηο πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ. 

 

3. α. Κηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηε ρξήζε, δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ηεο «Διιεληθό Α.Δ.», δύλαληαη λα θαηεδαθίδνληαη θαηά παξέθθιηζε από 

ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ζ έθδνζε ησλ αδεηώλ θαηεδάθηζεο γίλεηαη ύζηεξα από αίηεζε 

ηεο εηαηξείαο από ηε Γηεύζπλζε Οηθνδνκηθώλ θαη Κηηξηνδνκηθώλ Καλνληζκώλ 

(Γ.Ο.Κ.Κ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κέρξη 

ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γξαθείνπ Διιεληθνύ ηνπ άξζξνπ 6, ε νπνία δηαπηζηώλεηαη 

κε πξάμε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ. 
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 β. Γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαηεδαθίζεσο απαηηνύληαη απνθιεηζηηθώο ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

- Αίηεζε ηεο «Διιεληθό Α.Δ.» κε ηα ζηνηρεία ηνπ πξνο θαηεδάθηζε θηηξίνπ, δήισζε 

αλαζέζεσο αλαιήςεσο θαη θύιιν ειέγρνπ. 

 

 - Σερληθή έθζεζε ηνπ θηηξίνπ. 

 

- Γηάγξακκα ηνπ θηηξίνπ ζε θαηάιιειε θιίκαθα. 

 

-θαξηθεκαηηθή ηνκή- θάηνςε ηνπ θηηξίνπ . 

 

- Φσηνγξαθηθή απνηύπσζε ηνπ θηηξίνπ. 

 

- Απνδεηθηηθά θαηαβνιήο εηζθνξώλ θαη θξαηήζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο κεραληθνύ. 

 

 γ. Ζ άδεηα θαηεδαθίζεσο εθδίδεηαη, εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ 

πξνζθόκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε β' , έρεη ηζρύ γηα ηξία 

(3) ρξόληα από ηελ έθδνζή ηεο θαη αλαζεσξείηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, πνπ εθδίδεηαη. 

 

 ην Άξζξν έμη (6) , γίλεηαη δηαζάθεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ελφο γξαθείνπ 

πνπ έρεη σο απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηελ επνπηεία θαη βνήζεηα ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ αλάπηπμεο. Δμεγείηαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ,θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν παξέρεη ηηο εθάζηνηε πιεξνθνξίεο . (πεξηζζόηεξα ζην Παξάξηεκα 1 “Νόκνο 

Διιεληθνύ  Άξζξν 6.” )  (Νφκνο 4062/12 ) 

 

 ην Άξζξν εθηά (7) , πξνβιέπεηαη φηη ε ρξήζε θαη ε δηνίθεζε , πνπ 

πεξηιακβάλεη φζν ηελ δηαρείξηζε φζν θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ,ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

αθίλεησλ κεηά ηνλ παξαηεκάησλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζα πεξηέξρεηαη 

απηνδηθαίσο (απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ) ζηελ Διιεληθφ Α.Δ. , ε 

νπνία ζην εμήο ζα έρεη θάζε εμνπζία επ' απηψλ . (πεξηζζόηεξα ζην Παξάξηεκα 1 

“Νόκνο Διιεληθνύ  Άξζξν 7. ” ) (Νφκνο 4062/12) 
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 ην άξζξν νρηψ (8) , πξνβιέπεηαη θαηαξράο φηη νπνηεζδήπνηε παξαρσξεηηθέο 

πξάμεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ εμνπζία ηεο Διιεληθφ Α.Δ. 

αλαθαινχληαη απηνδηθαίσο κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ. Όζνλ άθνξα ηηο 

κηζζψζεηο ησλ παξαπάλσ εγθαηαζηάζεσλ , δηεπθξηλίδεηαη φηη απηέο ζα ιχνληαη κε 

ηελ πάξνδν ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ζρεηηθή θαηαγγειία , κε ηελ παξάιιειε ππνρξέσζε 

θαηαβνιήο ζηνπο κηζζσηέο απνδεκηψζεηο ίζσλ κε ηξία κεληαία κηζζψκαηα εληφο 

δέθα ήκεξσλ .ε πεξίπησζε άξλεζε ηεο απφδνζεο ηεο λνκήο,ε ελ γελεί ηεο θαηνρήο 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα δηεθδηθήζεηο κε ηελ δηαδηθαζία ησλ δηαθαηφρηθσλ 

δηάθνξσλ. (πεξηζζόηεξα ζην Παξάξηεκα 1 “Νόκνο Διιεληθνύ  Άξζξν 8. ” ) (Νφκνο 

4062/12 ) 

 ην άξζξν ελληά (9), θαηαγξάθνληαη νη δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο ζε 

πξνεγνχκελν λφκν ζρεηηθά κε ηηο πνιενδνκηθέο αλαπηχμεηο ζηελ ρσξά . 

Αλαιπηηθφηεξα : 

 

Αξζξν 9. Σξνπνπνηήζεηο ζην Κεθάιαην Β' ηνπ λ. 3986/2011  

 

1. Σν πξώην εδάθην ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3986/2011 αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«Με όκνηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, θαη ύζηεξα από εηδηθώο αηηηνινγεκέλε εθηίκεζε ησλ 

πνιενδνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ, αξρηηεθηνληθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

θαη επηπηώζεσλ ηεο επηδησθόκελεο παξέκβαζεο, κπνξεί λα ηξνπνπνηνύληαη 

εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα πόιεσο ή θαη πνιενδνκηθέο κειέηεο, θαζώο 

θαη λα θαζνξίδνληαη εηδηθνί όξνη ρξήζεσο θαη δόκεζεο γηα ηα εληόο ζρεδίνπ πόιεσο 

δεκόζηα αθίλεηα ηνπ άξζξνπ 10 παξάγξαθνο 2, αθόκε θαη θαηά παξέθθιηζε από ηηο 

ηπρόλ ηζρύνπζεο ζηελ πεξηνρή γεληθέο θαη εηδηθέο ρξήζεηο γεο θαη όξνπο θαη 

πεξηνξηζκνύο δόκεζεο, θαζώο θαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ 

Καλνληζκνύ, εθόζνλ νη ξπζκίζεηο απηέο θαζίζηαληαη αλαγθαίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο ησλ πην πάλσ αθηλήησλ θαη δελ αιινηώλνπλ ηε γεληθή θπζηνγλσκία ηεο 

πεξηνρήο θαη ηελ όιε αηζζεηηθή ηεο εηθόλα.» 

 

2. Ζ πεξίπησζε γ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3986/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«γ) Οη πεξηβαιινληηθνί όξνη ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη ησλ έξγσλ εμσηεξηθήο 

ππνδνκήο, όπνπ απαηηείηαη, ύζηεξα από ηήξεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 2β θαη 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4014/2011. Οη πξνζεζκίεο πνπ 



45 
 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2β ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ θαη νη νπνίεο είλαη άλσ ησλ 

είθνζη (20) εξγαζίκσλ εκεξώλ, κεηώλνληαη θαηά δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο.» 

 

3. Οη παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3986/2011 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

 

 «2. α. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, 

γλσκνδνηνύλ, όπνπ απαηηείηαη, νη ππεξεζίεο θαη θνξείο πνπ νξίδεηαη όηη γλσκνδνηνύλ 

ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4014/2011, θαζώο  θαη ην 

Κεληξηθό πκβνύιην Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο  πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 16 ηνπ παξόληνο λόκνπ. 

 

 β. Με ηελ απόθαζε ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ εγθξίλνληαη θαη νη ηπρόλ 

απαηηνύκελνη εηδηθόηεξνη όξνη θαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ 

κλεκείσλ, αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, ηζηνξηθώλ ηόπσλ θαη ινηπώλ πνιηηηζηηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ζπλόισλ πνπ ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ ζηελ έθηαζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ΔΥΑΓΑ, ύζηεξα από ππνβνιή ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελσλ κειεηώλ θαη 

ζύκθσλε γλώκε ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ θαη νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ  Πνιηηηζκνύ 

θαη Σνπξηζκνύ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε πην πάλσ απόθαζε επέρεη  ζέζε έγθξηζεο 

θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 10 παξάγξαθνη 3 θαη 4, 12, 13 θαη 15  ηνπ λ. 3028/2002 

γηα έξγα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ εθηεινύληαη πιεζίνλ αξραίσλ ή  εληόο θεξπγκέλσλ 

αξραηνινγηθώλ ρώξσλ θαη ηζηνξηθώλ ηόπσλ, εληόο Εσλώλ  Πξνζηαζίαο Α' θαη Β', 

θαζώο θαη γηα θάζε εξγαζία, επέκβαζε ή αιιαγή ρξήζεο ζε  αθίλεηα κλεκεία ή ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο. 

 

 γ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4014/2011, όπσο ηζρύνπλ, εθαξκόδνληαη 

θαη  επί ησλ απνθάζεσλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ. Σπρόλ απαηηνύκελεο 

απνθάζεηο, εγθξίζεηο θαη άδεηεο ησλ άξζξσλ 45, 51 θαη 58 ηνπ λ. 998/1979 (Α' 298), 

όπσο ηζρύνπλ, εθδίδνληαη από ηνλ Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη  Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο. 

 

 δ. Ζ απόθαζε έγθξηζεο ηεο ρσξνζέηεζεο γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 επέρεη ζέζε βεβαίσζεο ρξήζεο γεο, βεβαίσζεο θαηαιιειόηεηαο θύξηαο 

ρξήζεο, θαζώο θαη ζέζε έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο, έγθξηζεο βησζηκόηεηαο θαη έγθξηζεο 

θαηαιιειόηεηαο ηνπ νηθείνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαηά ηηο θείκελεο  δηαηάμεηο. Δηδηθώο 
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γηα ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο εηδηθήο ηνπξηζηηθήο  ππνδνκήο, ε πην 

πάλσ απόθαζε επέρεη ζέζε έγθξηζεο θαηαιιειόηεηαο νηθνπέδνπ  ή γεπέδνπ από ηνλ 

EOT θαη αληηζηνίρσο ζέζε έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο ή  ζθνπηκόηεηαο - ρσξνζέηεζεο 

θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Γηα ηα θαηαζηήκαηα  πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο, ε 

απόθαζε έγθξηζεο ηεο ρσξνζέηεζεο επέρεη ζέζε  πξνέγθξηζεο ίδξπζεο θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα. Με θνηλή απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκόδηνπΤπνπξγνύ πξνζδηνξίδνληαη 

εηδηθόηεξα νη εγθξίζεηο, άδεηεο θαη βεβαηώζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 

έγθξηζεο ζθνπηκόηεηαο, ηεο έγθξηζεο  βησζηκόηεηαο θαη ηεο έγθξηζεο θαηαιιειόηεηαο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο πεξηπηώζεσο. 

 

3. Οη απνθάζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ παξαγξάθσλ εθδίδνληαη εληόο έμη κελώλ από ηόηε 

πνπ ν θύξηνο ηεο επέλδπζεο ππνβάιεη αίηεζε, ζπλνδεπόκελε από ηα απαηηνύκελα βάζεη 

ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ δηθαηνινγεηηθά, ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Όιεο νη επί κέξνπο γλώκεο πνπ 

νθείινπλ λα παξαζρεζνύλ γηα ηελ έθδνζε ησλ πην πάλσ απνθάζεσλ, ρνξεγνύληαη από 

ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, θνξείο θαη όξγαλα εληόο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηόηε πνπ πεξηέξρεηαη ζε απηά ην ζρεηηθό αίηεκα.» 

 

4. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 3986/2011 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

 «1. α. Οη άδεηεο δόκεζεο γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη ζηα 

αθίλεηα ηνπ άξζξνπ 10, θαζώο θαη γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηα 

ζπ λνδά έξγα εμσηεξηθήο ππνδνκήο, εθδίδνληαη από ηε Γηεύζπλζε Οηθνδνκηθώλ θαη 

Κηηξηνδνκηθώλ Καλνληζκώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη  Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, εληόο ηξηάληα (30) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ππνβνιή  αίηεζεο από ηνλ 

θύξην ή ηνλ έρνληα λόκηκν δηθαίσκα. Δθόζνλ απαηηείηαη θαηά ηηο  θείκελεο δηαηάμεηο 

γλσκνδόηεζε πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο επί ησλ αξρηηεθηνληθώλ  κειεηώλ πνπ 

ππνβάιινληαη γηα ηελ έθδνζε άδεηαο δόκεζεο, απηή παξέρεηαη από ην Κεληξηθό 

πκβνύιην Αξρηηεθηνληθήο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4030/2011. 

 

 β. Με θνηλή απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο  θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ 

Κεληξηθνύ  πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο 
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θαη ε νπνία  δεκνζηεύεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα 

θαζνξίδνληαη εηδηθά  δηθαηνινγεηηθά ζηνηρεία θαη κειέηεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηώλ 

δόκεζεο, εηδηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ, θαζώο θαη εηδηθνί ρξόλνη ηζρύνο θαη εηδηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη πξνϋπνζέζεηο αλαζεώξεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θαθέισλ ησλ αδεηώλ 

δόκεζεο γηα ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο πνπ εθηεινύληαη εληόο ησλ αθηλήησλ ηεο 

παξνύζαο παξαγξάθνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ.»  

 

 Όινο ν λφκνο ζα βξίζθεηαη ζε παξάξηεκα (1) ζηελ πηπρηαθή γηα , λα 

βνεζήζεη ζηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ λφκνπ ζε ηπρψλ αζάθεηεο ζηελ επεμήγεζε πνπ 

έρεη γίλεη,κέζα απφ ηελ δηθηά κνπ πεξίιεςε,θαη γηα ηπρψλ αλάγθε λα αλαηξέμνπκε ζε 

απηφλ. (Νφκνο 4062/12 ) 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2.3 : Τπάρχουςεσ προτάςεισ  

 

 
 ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη κηα ζχληνκε παξάζεζε θάπνησλ απφ ησλ άιισλ 

πξνηάζεψλ κεζψ κηαο απιήο πεξηγξαθήο ηνπο .Απηφ ζα γίλεη εθηθηφ κε ην 

μεθαζάξηζκα ηνλ βαζηθψλ ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ ζε κηα επηγξακκαηηθή πεξίιεςε. Ο 

ζθνπφο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη λα γίλεη κηα ιίζηα ησλ άιισλ πξνηάζεσλ θαη 

κειεηψλ , κηαο θαη φπσο ζα πεξηγξάθεη ζην θεθάιαην 3 ε κειέηε πνπ πξνηείλνπκε 

εκείο κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηκεκαηηθά,θαη έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηηο 

άιιεο πξνηάζεηο θαη λα βνεζήζεη ηνπο δηάθνξνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηελ δηθηά ηνπο 

κειέηε θαη πξφηαζε θαη  λα δνπλ δηαθνξεηηθέο ινγηθέο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, γηα λα 

κπνξέζνπλ ελ δχλακε λα εκπινπηίζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο . 

 

Ζ πξψηε πξφηαζε πνπ ζα παξαηεζεί είλαη ηεο LAMDA DEVELOPMENT , ε νπνία 

είλαη ε εηαηξία πνπ ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο είλαη ν 

επηθξαηέζηεξνο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα : 

 

''Tν φξακα καο γηα ηελ έθηαζε ηνπ πξψελ αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ είλαη ν 

ζρεδηαζκφο κηαο πξσηνπνξηαθήο αλάπηπμεο γηα ηελ Αζήλα, κε θπξίαξρν ζηνηρείν ηε 

δεκηνπξγία ελφο κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ δηεζλνχο εκβέιεηαο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ 

παξαιηαθνχ κεηψπνπ κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φινπο. Πξφθεηηαη γηα κία πξφηππε 

αζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζα ζέβεηαη ην πνιενδνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηζνδχγην, ζα 
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δηαρέεη ηα νθέιε ηνπ ζε επξχηεξεο πεξηνρέο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο θαη ζα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιπζπιιεθηηθφηεηα ιφγσ ηνπ ηζνξξνπεκέλνπ κείγκαηνο 

ρξήζεσλ γεο, φζν θαη ιφγσ ηεο δηακφξθσζεο ελφο δηακπεξνχο κεηξνπνιηηηθνχ 

πφινπ, αλνηρηφ ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο. Ο βαζηθφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη 

αλαβάζκηζε ηεο παξαιίαο, νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο, ππεξ-ηνπηθφ θαη ηνπηθφ εκπφξην, 

μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ρψξνπο αλαςπρήο θνηλνχ, αμηνπνίεζε ησλ 

νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηαζθεπή λέσλ ρψξσλ άζιεζεο, λέν γήπεδν 

γθνιθ, ρψξνπο αλάδεημεο ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο, εθπαηδεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη εξεπλεηηθά θέληξα, θιπ. Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, ην 

επελδπηηθφ ζρήκα αλαιακβάλεη ηε δεκηνπξγία, ρξεκαηνδφηεζε θαη ζπληήξεζε ηνπ 

κεγαιχηεξνπ ζηελ Διιάδα θαη ελφο εθ ησλ κεγαιχηεξσλ ζηνλ θφζκν 

Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ Πξαζίλνπ θαη Αλαςπρήο, πνπ ζπλδπαζηηθά κε ηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ηνπ αθηλήηνπ ζα θαιχπηνπλ έθηαζε 2.600.000 η.κ., 

ήηνη 42% ηεο ζπλνιηθήο επηθαλείαο ηεο έθηαζεο. Tν επελδπηηθφ ζρήκα αλαιακβάλεη 

επηπιένλ ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή φισλ ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο, ησλ αλαγθαίσλ ιηκεληθψλ έξγσλ, 

ηε δεκηνπξγία πεδνδξφκσλ θαη πνδειαηνδξφκσλ κήθνπο 50 ρηιηνκέηξσλ, 

δεκηνπξγψληαο ηελ αλαγθαία ζπλδεζηκφηεηα κε ηα πθηζηάκελα θαη λέα κέζα 

ζηαζεξήο ηξνρηάο, ηελ ππνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο Λεσθφξνπ Πνζεηδψλνο, ηελ 

αλαπαιαίσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ εληφο ηνπ αθηλήηνπ, ηελ 

πιήξε αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία 1 ρηιηνκέηξνπ 

παξαιίαο ειεχζεξεο πξνο ρξήζε ζην θνηλφ.''  (Δπίζεκε Ηζηνζειίδα  LAMDA 

DEVELOPMENT, εκ πξφζβαζεο 01/2017)  

 

'' ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πξνβιέπεηαη έλα επξχ θάζκα ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπξηζκφ, αλαςπρή, θαηνηθία, θέληξα θαη ζεξκνθνηηίδεο 

επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο, δηνίθεζε θαη γξαθεία, πνιηηηζκφ θαη 

αζιεηηζκφ, θαζψο θαη πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο. Θα ππάξρνπλ ζπλνιηθά πεξί ηα 

1.500 πεξίπνπ ζηξέκκαηα θνηλφρξεζησλ ρψξσλ (θνηλφρξεζην πξάζηλν, πιαηείεο, 

δξφκνη, πεδφδξνκνη, νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο, παηδηθέο ραξέο) θαη θνηλσθειψλ 

ρξήζεσλ / εγθαηαζηάζεσλ (ζρνιεία, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρψξνη θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ, πνιηηηζηηθά θηίξηα θ.ι.π.)'' (Δπίζεκε Ηζηνζειίδα  LAMDA 

DEVELOPMENT, εκ πξφζβαζεο 01/2017) 
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Ζ πξφηαζε ηεο LAMDA DEVELOPMENT  , ρξεζηκνπνηεί σο βαζηθφ πξφηππν ηνπο 

λφκνπο θαη θαλφλεο πνπ έρεη ζέζεη ε Διιεληθή πνιηηεία κε ιίγεο παξεθθιίζεηο , θαη 

φιν ην ζρέδην ηεο αλάπηπμεο έρεη απηνχο ηνπο θαλφλεο θαη λφκνπο σο ζεκεία 

αλαθνξάο . Κάπνηεο παξεθθιίζεηο πνπ έρνπλ σο δηαθσλία ε αλάδνρνο θαη ε πνιηηεία , 

είλαη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ πξάζηλσλ δσλψλ, 

ζε θάπνηεο δψλεο ν ζπληειεζηήο δφκεζεο θ.α. . 

 

Βαζηθά ζεκεία ηεο πξφηαζεο ηεο  LAMDA DEVELOPMENT είλαη : 

 

 Έλα θεληξηθφ Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν  

 Λίγεο νηθηζηηθέο δψλεο 

 Μεγάιε έκθαζε ζηελ αλάπιαζε ηεο καξίλαο 

  Ξεθάζαξε πνιενδνκηθή δσλνπνίεζε  

 

πγθεθξηκέλα : 

''Σελ αλάπηπμε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Πάξθνπ Πξαζίλνπ θαη Αλαςπρήο, 2.000.000 η.κ., 

ην νπνίν εθηείλεηαη από ην παξαιηαθό κέησπν κέρξη ηε Λεσθ. Βνπιηαγκέλεο, 

ελώλνληαο παξάιιεια ηνλ Άιηκν κε ηε Γιπθάδα θαη ηελ Αξγπξνύπνιε θαη ην Διιεληθό 

κε ηε ζάιαζζα παξέρνληαο ζηνπο θάηνηθνπο ησλ γεηηνληθώλ Γήκσλ Αιίκνπ, 

Αξγπξνύπνιεο - Διιεληθνύ θαη Γιπθάδαο εύθνιε πξόζβαζε ζην πάξθν. Ο ζρεδηαζκόο 

ηνπ πάξθνπ έρεη επηθεληξσζεί ζηελ αλάδεημε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξώελ 

αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνύ, κεηαηξέπνληαο θηίξηα ηζηνξηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

ζεκαζίαο (θηίξην άαξηλελ/πξώελ αλαηνιηθό αεξνδξόκην, hangars) ζε θηίξηα 

πνιηηηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο (εθζεζηαθό θέληξν, κνπζεία). Δπηπιένλ, ν ζρεδηαζκόο ηνπ 

Πάξθνπ πξνβιέπεη: Σε δεκηνπξγία ελόο αλεθηίκεηνπ πλεύκνλα πξαζίλνπ, πνπ ζα 

ραξαθηεξίδεηαη από ηε ρισξίδα ηεο Αηηηθήο θαη αλακέλεηαη λα βειηηώζεη ζεκαληηθά ην 

κηθξνθιίκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο, εθηηκάηαη δε όηη ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ 

αλαγέλλεζε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαη εκπνξηθνύ 

ελδηαθέξνληνο. Σελ αλάπηπμε πξόηππσλ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γεπέδσλ σο 

ππελζύκηζε ηεο Οιπκπηαθήο θιεξνλνκίαο ηνπ 2004. Σελ αμηνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ησλ 

δηαδξόκσλ ηξνρνδξόκεζεο/απνγείσζεο/πξνζγείσζεο ηνπ Αεξνδξνκίνπ γηα ηε 

δεκηνπξγία ρώξσλ πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο. Σελ αλάπηπμε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ, 

πνπ αλακέλεηαη λα εληζρύζεη ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ έξγνπ. Σν ζρέδην 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ κέζσ ηεο 
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πξαγκαηνπνίεζεο ζεκαληηθώλ ιηκεληθώλ έξγσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο παξαιίαο 

ειεύζεξεο πξόζβαζεο, κήθνπο κεγαιύηεξεο ηνπ 1 ρ.ι.κ., πνπ ζηε κηα άθξε ηεο ζα έρεη 

ηε καξίλα θαη ζηελ άιιε έλα δηεζλνύο εκβέιεηαο ηνπόζεκν, έλα ελπδξείν. Ζ αλάπηπμε 

ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ πεξηιακβάλεη ρξήζεηο ηνπξηζκνύ θαη αλαςπρήο 

(μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ, αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ), 

θαζώο επίζεο θαη πξόηππσλ νηθηζηηθώλ αλαπηύμεσλ. Έκθαζε ζα δνζεί, ζηελ αλέγεξζε 

ελόο πύξγνπ θαηνηθηώλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, εηδηθήο αξρηηεθηνληθήο ζρεδίαζεο, πνπ 

ζα απνηειέζεη ζεκείν πξννξηζκνύ (landmark destination) θαη ηνπόζεκν ηνπ παξάθηηνπ 

κεηώπνπ. Σελ αλάπηπμε ηεο έθηαζεο ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ Διιεληθνύ κε πνηθίιεο 

λέεο ρξήζεηο, όπσο εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα θαη campus ζηέγαζεο θνηηεηώλ, δηεζλνύο 

εκβέιεηαο ηδξύκαηα πγείαο θαη έξεπλαο, θαζώο θαη έλα πξόηππν επηρεηξεκαηηθό πάξθν, 

ζηνρεύνληαο ζηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ σο πξννξηζκνύ εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Δπηπξνζζέησο, ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ρξήζεηο αλαςπρήο θαη 

εκπνξίνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεγαιύηεξνπ εκπνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αηηηθήο, 

ππεξαγνξέο, μελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα, πξόηππεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο (ζπλεδξηαθό 

θέληξν, λέν γήπεδν γθνιθ, αμηνπνίεζε ηνπ Οιπκπηαθνύ Κέληξνπ Καλό - Καγηάθ), 

θαζώο θαη νηθηζηηθέο αλαπηύμεηο. Αο ζεκεησζεί όηη, ζε ζύλνιν επηθαλείαο 6.200.000 

η.κ. ην Πάξθν, νη θνηλόρξεζηνη ρώξνη πξαζίλνπ θαη νη αλνηθηνί ρώξνη ζην Αθίλεην ζα 

αλέξρνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 2.600.000 η.κ., ελώ ζα πινπνηεζεί θαη έλα δηεπξπκέλν 

δίθηπν πεδόδξνκσλ θαη πνδειαηόδξνκσλ εθηηκώκελνπ κήθνπο 50 ρ.ι.κ. πνπ ζα 

ζπλδέεηαη κε ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξόζβαζεο ζην αθίλεην 

ρσξίο ηε ρξήζε Η.Υ., δηαζθαιίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηε δεκηνπξγία απεπζείαο 

πξνζβάζεσλ ζην Πάξθν θαη ηελ Παξαιία από θαη πξνο ηνπο όκνξνπο δήκνπο. Ζ 

αλάπηπμε δελ απνζθνπεί ζηε δηακόξθσζε κηαο πεξίθιεηζηεο πξνλνκηνύρνπ πεξηνρήο, 

αιιά κηαο επξείαο θαη πξνζπειάζηκεο δώλεο ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο, όπνπ 

θάηνηθνη θαη επηζθέπηεο ζα έρνπλ κεξίδην ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπιινγηθήο πνηόηεηαο 

δσήο ησλ πνιηηώλ ηεο Αηηηθήο, ηελ νπνία ζα επηθέξεη ην έξγν.'' (Δπίζεκε Ηζηνζειίδα  

LAMDA DEVELOPMENT, εκ πξφζβαζεο 01/2017) 

 

Άιιε πξφηαζε ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε είλαη ε πξφηαζε ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ (ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ,Δξγαζηήξην Αζηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο). Ζ κειέηε ηνπ ΔΜΠ , έρεη σο βαζηθή ηδέα ηελ ζσζηή θαη νξζή 

αμηνπνίεζε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ θαη αληηηείλεηε ζηελ θιαζζηθή 

αλνηθνδνκήζεη ζέινληαο λα ππάξρνπλ κηθξνί ζπληειεζηέο δφκεζεο θη ειάρηζηε 
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νηθνδνκηθή δφκεζε, ξίρλνληαο ην βάξνο ζηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ηνπηθήο θχζεο ,κε ην ζθεπηηθφ λα 

πξνζθεξζεί ζηελ Αζήλα θαη ζηελ Αηηηθή έλαο κεγάινο ρψξνο πξάζηλνπ πνπ ηφζν 

ρξεηάδεηαη. 

 

- Βαζηθά ζεκεία φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ κειέηε ηνπ ΔΜΠ : 

 

'' 1. Ζ δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ αλνηρηνύ αζιεηηθνύ πόινπ κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο. 

Απηό είλαη δπλαηόλ λα πινπνηεζεί κε ζπγθέληξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αγίνπ 

Κνζκά εληόο ηνπ πθηζηάκελνπ αζιεηηθνύ πόινπ, ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ, απνθόξηηζε 

ησλ παξάθηησλ εγθαηαζηάζεσλ από νξηζκέλα λέα θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο θαη 

δεκηνπξγία λαπηαζιεηηθνύ θέληξνπ ζηελ Οιπκπηαθή Μαξίλα, ην νπνίν ζα θαιύςεη θαη 

ηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθώλ εξαζηηερληθώλ ή/θαη αζιεηηθώλ λαπηαζιεηηθώλ ζπιιόγσλ.  

2. Ζ πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο αθηήο από ηηο ρξήζεηο καδηθήο αλαςπρήο κε ειεύζεξε 

πξόζβαζε θαη ζπλνιηθή δηακόξθσζε ηνπ ζαιάζζηνπ κεηώπνπ θαη’ εθαξκνγή ηνπ 

Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο ησλ Αθηώλ. Ζ δόκεζε ζηελ παξάθηηα δώλε είλαη αλάγθε λα 

κεησζεί ώζηε λα απνθαηαζηαζεί θαη λα δηαζθαιηζηεί πξαθηηθά ε ειεύζεξε πξόζβαζε 

θαη ρξήζε ηεο αθηήο ζε βάζνο ρξόλνπ. Απηό πξνηείλεηαη λα γίλεη κε θαηεδάθηζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ αλαςπρήο, κε κεηαθίλεζε νξηζκέλσλ αζιεηηθώλ ρξήζεσλ ηνπ Αγίνπ 

Κνζκά, όπσο θαη ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Διιεληθνύ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ 

(ΔΛΚΔΘΔ) ζηα αλαηνιηθά εληόο ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ θαη κε απαγόξεπζε 

πεξαηηέξσ δόκεζεο ζηελ Οιπκπηαθή Μαξίλα. ηηο ειεύζεξεο δώλεο πνπ ζα πξνθύςνπλ, 

πξνηείλεηαη ε αλάπιαζε ηεο θπζηθήο αθηνγξακκήο θαη ε αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνύ 

ρώξνπ (εθβνιέο ξεκάησλ, ακκώδεηο παξαιίεο, αθξσηήξην Αγίνπ Κνζκά θ.α.), ε 

ελίζρπζε ηνπ πξαζίλνπ θαη ε δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ πεξηπάηνπ-πνδειαηόδξνκνπ πνπ 

ζα ελώζεη ηελ πεξηνρή κε ηηο ππόινηπεο αθηέο πξνο βνξξά θαη λόην.  

3. Ζ δεκηνπξγία ελόο θέληξνπ πνιηηηζκνύ, εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

πξώελ Γπηηθνύ Αεξνζηαζκνύ. Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε θαη έληαμε ζην πάξθν ηνπ 

Διιεληθνύ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ, ε δεκηνπξγία Δπηζηεκνληθνύ- Δθπαηδεπηηθνύ 

Δλπδξείνπ ππό ηνλ έιεγρν ηνπ θνξέα θαηά ην πξόηππν ηνπ ελπδξείνπ ηνπ Ζξαθιείνπ 

Κξήηεο «Θαιαζζόθνζκνο», ε αλάδεημε ησλ παξάθηησλ, ελάιησλ θαη ρεξζαίσλ 

αξραηνηήησλ παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία επηζθέςηκνπ ζαιάζηνπ νηθν-πάξθνπ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αθηήο ζηε θπζηθή ηεο κνξθή. Οη ππάξρνπζεο Αξραηνινγηθέο 

Απνζήθεο πξνηείλεηαη λα επεθηαζνύλ κε ελίζρπζε ησλ 7 Δξγαζηεξίσλ πληήξεζεο 
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Αξραηνηήησλ, κε ηε δεκηνπξγία Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ γηα ηηο κεγάιεο αξραηνινγηθέο 

ζπιινγέο ηνπ αξσληθνύ θαη ησλ Μεζνγείσλ, κε λέεο ρξήζεηο κνπζεηνπαηδαγσγηθώλ-

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη πνιηηηζκνύ. Σν ηζηνξηθό πιηθό ηεο πνιηηηθήο θαη 

πνιεκηθήο αεξνπνξίαο πνπ δηαζώδεηαη εληόο ηνπ πξώελ αεξνδξνκίνπ πξνηείλεηαη λα 

απνηειέζεη ηνλ ππξήλα ηνπ Μνπζείνπ Αεξνπνξίαο θαη λα ζηεγαζηεί ζηα ηζηνξηθά 

hangars. εκεηώλεηαη όηη ηα πην πάλσ απνηεινύλ ήδε δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο θαη ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

 4. ηνπο ρώξνπο ηεο πξώελ ακεξηθαληθήο βάζεο θαη πεξί απηή πξνηείλεηαη ε 

επαλάρξεζε πνιιώλ από ηα πθηζηάκελα θηίξηα γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηνπηθνύ θέληξνπ 

κε θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ρξήζεηο (πξόλνηα, δει. παηδηθνί ζηαζκνί, δεκνηηθά ηαηξεία, 

θέληξα πξόλνηαο ηξίηεο ειηθίαο, αηόκσλ κε θηλεηηθέο δπζθνιίεο θ.α., εθπαίδεπζε, δει. 

ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνιηηηζκόο, αζιεηηζκόο, δει. 

κηθξά γήπεδα ζε ππάξρνπζεο ηέηνηεο ρξήζεηο, γπκλαζηήξηα θ.α.) θαη κηθξήο θιίκαθαο 

ρξήζεηο αλαςπρήο θαη ηνπηθνύ εκπνξίνπ. ε απηά είλαη δπλαηόλ λα πξνζηεζνύλ επίζεο 

ρξήζεηο δηνίθεζεο ηνπηθήο εκβέιεηαο (δεκαξρείν, ΚΔΠ, εθνξίεο, ΗΚΑ, ππνθαηαζηήκαηα 

ηξαπεδώλ θ.α.). 

 5. Σν κεγάιν δηαηεξεηέν θηίξην ηνπ πξώελ Αλαηνιηθνύ Αεξνζηαζκνύ ιόγσ ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηνπ ζπκβνιηζκνύ ηνπ έρεη κεηξνπνιηηηθή ηαπηόηεηα θαη δύλαηαη λα 

απνθηήζεη αληίζηνηρν κεηξνπνιηηηθό ξόιν εθόζνλ ε ρξήζε θαη ε θιίκαθά ηεο είλαη 

ζπκβαηή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ. Ζ γεηηλίαζε ηνπ κε ηνλ λέν ζηαζκό κεηξό 

εληζρύεη απηή ηε δπλαηόηεηα γηα κηα λέα κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο ρξήζε. Θεσξνύληαη 

ζπκβαηέο, απνδεθηέο θαη πξνηείλνληαη ρξήζεηο κε ζαθείο όξνπο ιεηηνπξγίαο (εθζέζεηο, 

ζπλέδξηα, επηζηεκνληθά θαη θαιιηηερληθά γεγνλόηα θ.ι.π.) θαη πεξηνξηζκνύο 

δόκεζεο/επέθηαζεο/ρξήζεο εθηεηακέλσλ πεξηνρώλ γηα ζηάζκεπζε νρεκάησλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζπγθξόηεκα. Βαζηθή πξνϋπόζεζε είλαη ηα έζνδα νπνηαζδήπνηε ρξήζεο 

εληόο ηνπ πάξθνπ λα δηαηίζεληαη ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ πάξθνπ, ήηνη ησλ 

έξγσλ πξαζίλνπ θαη ησλ θνηλσθειώλ ιεηηνπξγηώλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εληόο απηνύ. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ πξνϋπνζέζεηο, νη ρξήζεηο απηέο ζα εληζρύζνπλ ηνλ θνηλσληθό 

ραξαθηήξα ηνπ πάξθνπ. Αληίζεηα ζεσξνύληαη αζύκβαηεο κεηξνπνιηηηθέο ρξήζεηο 

καδηθνύ εκπνξίνπ (mall) ή καδηθήο αλαςπρήο (π.ρ. πνιπθηλεκαηνγξάθνη) ιόγσ ηεο 

έληαζεο ηεο ρξήζεο, ηεο αζπκβαηόηεηαο κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηε δνκή ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο, όπσο θαη ηελ αζπκβαηόηεηα κε ην ξόιν ελόο κεηξνπνιηηηθνύ πάξθνπ 

πςεινύ πξαζίλνπ. Αζύκβαηεο επίζεο γηα αξρηηεθηνληθνύο ή/θαη ιεηηνπξγηθνύο ιόγνπο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπγθξόηεκα ηνπ πξώελ Αλαηνιηθνύ Αεξνζηαζκνύ ζεσξνύληαη 
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κεγάιεο θιίκαθαο ρξήζεηο δηνίθεζεο (π.ρ. ππνπξγεία) ή εθπαίδεπζεο (π.ρ. ΑΔΗ). '' 

(Μειέηε ΔΜΠ) 

 

Σα παξαπάλσ είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πξνηείλεη ην ΔΜΠ 

(ρνιή Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Δξγαζηήξην Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο), επίζεο 

ζηελ εξγαζία επεμεγείηε πιήξσο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα γίλνπλ απηέο νη 

αιιαγέο, ην θφζηνο, ν εθηηκψκελνο ρξφλνο θαη άιια . 

 

Αθφκα ππάξρεη πξφηαζε θαη απφ ηελ ίδηα ηελ Διιεληθφ Α.Δ. , γηα ην πσο πξέπεη λα 

αλαπηπρηεί ην έξγν πνπ ,πεξηιακβάλεη ηκεκαηηθέο εξγαζίεο ,απφ άπνςε 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο , θαζνξίδεη δψλεο δηάθνξσλ ρξήζεσλ ,δειαδή κηρηέο ρξήζεηο 

γεο, θαη ηέινο δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ βησζηκφηεηα ηεο 

επέλδπζεο . (Δπίζεκε Ηζηνζειίδα Διιεληθφ Α.Δ., εκ. πξφζβαζεο 01/2017) 

 

Βαζηθέο αξρέο απηήο ηεο πξφηαζεο είλαη : 

 

'' 1. Γίθηπν αλνηθηώλ ππαίζξησλ ρώξσλ Πξαζίλνπ 

 

 • Πάξθν 

 • Ρέκαηα  

 • Αλνηρηνί δεκόζηνη ρώξνη  

 • Αηγηαιόο – παξαιία  

 • Δλδηάκεζεο δώλεο πξαζίλνπ 

 • Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 

2. Τπεξεζίεο κεηξνπνιηηηθνύ ραξαθηήξα 

 

 • Δθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα  

 • Δξεπλεηηθό θέληξν παγθόζκηαο εκβέιεηαο 

 • Τπεξεζίεο πγείαο πςειήο πνηόηεηαο  

 • Μνπζείν δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο  

 • πλεδξηαθό θέληξν πςειήο ρσξεηηθόηεηαο  

 • Δπηρεηξεκαηηθό θαη λαπηηιηαθό θέληξν  

 • Σνπξηζηηθέο ππνδνκέο πςειήο ζηάζκεο  
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 • ύγρξνλε Μαξίλα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ 

3. Υώξνη πνιιαπιώλ εκπνξηθώλ θαη ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 

4. Πεξηνρέο θαηνηθίαο 

 

 • Γηαθνξεηηθέο ηππνινγίεο θαηνηθηώλ  

 • Πόινο δεύηεξεο θαηνηθίαο  

 • Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηώλ 

 

5. Γίθηπν δξόκσλ – Τπνδνκέο 

 

 • Σνπηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο  

 •Σειεπηθνηλσληαθό θέληξν πνπ ζα εμππεξεηεί ηελ επξύηεξε πεξηνρή  

 • Τπνδεηγκαηηθά θέληξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  

 • Δγθαηαζηάζεηο εθήκεξσλ εθδειώζεσλ  

 • Κνηλσληθέο εμππεξεηήζεηο, ιεηηνπξγηθέο ππνδνκέο θ.α ''  

 

Σα παξαπάλσ είλαη ζπλνπηηθά νη πξνηάζεηο ηηο Διιεληθφ Α.Δ. .ηελ πξφηαζε ηνπο 

επίζεο επεμεγνχλ ηελ ινγηθή γηα θάζε θνκκάηη ησλ πξνηάζεσλ ηνπο φπσο θαη κε 

ζρεηηθά ζπλνπηηθφ ηξφπν ην πσο ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ-εθηειεζηνχλ. (Δπίζεκε 

Ηζηνζειίδα Διιεληθφ Α.Δ., εκ. πξφζβαζεο 01/2017) 

 

αθψο έρνπλ ππάξμεη θαη άιιεο κειέηεο-πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπιαζε ηνπ 

Διιεληθνχ, πνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχκε  ,άιια δελ ζα ηηο παξαζέζνπκε εδψ γηα λα 

κελ 'μεθχγνπκε' απφ ην αληηθείκελν ηεο δηθηάο καο πξφηαζεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

παξαπάλσ πξνηάζεηο επηιέρζεθαλ γηαηί ζα θέξλνπλ νκνηφηεηα κε απηά πνπ ζα 

πξνηείλνπκε εκείο θαη έηζη ήηαλ έλαο ηξφπνο λα γίλεη, κηα ζθαηξηθή παξνπζίαζε ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ζπλάκα λα δείμνπκε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζε απηά πνπ ζα 

πξνηείλνπκε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3 : Η ΑΝΑΠΛΑΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΟΠΙΑ 

 
 

ην Κεθάιαην 3, ζα γίλεη κηα επεμήγεζε ησλ πξνηάζεσλ θαη ιχζεσλ ηεο 

κειέηεο απηήο, μεθαζαξίδνληαο ην πνπ απνζθνπεί ε θάζε θίλεζε ή παξέκβαζε , άιια 

θαη κε πνην ηξφπν ζα επηηεπρηεί. Γηα λα γίλεη απιή θαη θαηαλνεηή ε παξάζεζε ησλ 

πξνηάζεσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιίζηεο θαη νπηηθά κέζα (θσηνγξαθίεο, ράξηεο). 

Δπίζεο ζα αλαηξέμνπκε θαη ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θάπνηα ζηνηρεηά άιισλ πξνηάζεσλ 

ηα νπνία ζεσξνχκε φηη ζα εθηειέζνπλ θάπνηεο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο πξνηάζεηο καο, ζα θέξνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ ζηελ ζεψξεζε ηνπο. Οη πξνηάζεηο 

ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά πιεηνςεθία αλεμάξηεηα θαη ηκεκαηηθά απφ ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα ηεο, κεηαηξέπνληαο ην ζρέδην απηφ ζε έλα ζχλνιν πξνηάζεσλ ην 

νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φρη κφλν εμ νινθιήξνπ φπσο άιιεο πξνηάζεηο ,άιια 

λα παξζνχλ ηκήκαηα θαη ηδέεο ηνπ ζε άιιεο πξνηάζεηο θαη ζρεδία κε ζηφρν λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην πξαθηηθφ θαη δηαρξνληθφ. 

 

 
(Δηθφλα16) : Δγθαηαιειεηκκέλνο εμνπιηζκφο αεξνδξνκίνπ 

Πεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν 
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ε αληίζεζε κε άιιεο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθή αξρή, ε πιεηνςεθία ηεο 

αλάπηπμεο λα επηθεληξσζεί γχξσ απφ ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν , απνθαζίζηεθε λα 

πξνηείλνπκε ηελ αλάπηπμε ηνπ ππφ έλα άιιν πξίζκα . πγθεθξηκέλα αληί γηα έλα 

εληαίν θαη ηεξάζηην κεηξνπνιηηηθφ πάξθν , πξνηείλνπκε λα ππάξμεη έλα αξθεηά 

κηθξφηεξν πάξθν , θαη ζηηο ηξηγχξσ νηθηζηηθέο θαη εκπνξηθέο δψλεο πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλε ζα ππάξρνπλ θαη κηθξφηεξα πάξθα θαη άιζε , θάλνληαο ηα πην 

ρξεζηηθά θαη πην πξνζβάζηκα ζε φινπο γηα θαζεκεξηλή ρξίζε θαη φρη άπια σο κηα 

εθδξνκή, φπσο εθηηκάκε,  ζε έλα ηεξάζηην κεηξνπνιηηηθφ πάξθν. Όπνηε ν ζθνπφο ηνπ 

θαηαθεξκαηηζκνί ηνπ πάξθνπ ζε πνιιά άιζε έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξεζηηθφηεηα. 

 

Άιιν βαζηθφ ζεκείν ηεο πξφηαζεο είλαη ε θαηαζθεπή ελφο εξγνζηάζηνπ παξάγσγεο 

ειεθηξηθήο ελεξγείαο απφ απφξξπκαηα ζην βφξεην θνκκάηη ηεο έθηαζεο πνπ 

ζπλνξεχεη κε ηνπο δήκνπο Αξγπξνχπνιε-Διιεληθνχ θαη ην δήκν Αιίκνπ ,ην νπνίν ζα 

απνζπκθφξεζε ηελ Αζήλα θαη ηηο γχξσ πεξηνρέο απφ ηα ζθνππίδηα άιια θαη ζα 

πξνζθέξεη θζελφηεξε ελεξγεία θαη άιια νθέιε ζηνπο πνιίηεο ηηο πεξηνρήο . 

 

Αθφκα έλα βαζηθφ ζεκείν είλαη ε εκπνξηθή δψλε , πνπ ζα είλαη ζηα πξφηππα ελφο 

αλνηρηνχ mall , θαη ζα ζηεγάδεη καγαδηά άιια θαη γξαθεία, κε θεληξηθφ ζεκείν ην 

πνιπψξνθν θηίξην θαη ηνπσλχκην ην νπνίν ζα ιεηηνπξγεί σο εκπνξηθφ θέληξν ζε φιε 

ηελ λνηηά πεξηνρή ησλ Αζελψλ. 

 

Σέινο ηα παξαπάλσ καδί κε δηάθνξεο άιιεο πξνηάζεηο πνπ ζα αλαιχζνπκε έρνπλ ζαλ 

ζθνπφ ,φρη κφλν λα αλαπιάζνπλ ηελ πεξηνρή, άιια λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα 

αλαπιάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη λα εηζάγνπλ έλα λέν πξφηππν αζηηθήο δφκεζεο ζηελ 

ρψξα, κε απψηεξν ζθνπφ λα γίλεη έλα έλαπζκα ζσζηψλ πνιενδνκηθψλ παξεκβάζεσλ, 

κέζσ ηεο πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ. αθψο πέξα απφ 

πνιενδνκηθφ παξάδεηγκα, επειπηζηνχκε λα δείμεη φηη ζηελ Διιεληθή αγνξά ππάξρνπλ 

αξθεηέο επθαηξίεο πνπ κέζα απφ αλαπιάζεηο , ζα σθειεζεί ε θνηλσλία νηθνλνκηθά 

εζηθά θαη κε αεηθφξν ηξφπν. 
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3.1 : Πολεοδομική ανάλυςη 

 
 Σο τμήμα 3.1 χωρίζεται σε πολλά υποτμήματα , τα οποία έχουν σχέση με την 

ανάπλαση σε όλους τους τομείς εκτός , από το τμήμα που άφορα το εργοστάσιο 

παράγωγης ενεργείας .Θα γίνει παράθεση και επεξήγηση των προτάσεων που αφοράν 

την βελτίωση των υποδομών και των χρήσεων. Θα προσπαθούν να επιλυθούν 

προβλήματα όπως το κυκλοφοριακό 'κομφούζιο' που υπάρχει λόγω τις αποσύνδεσης 

τις περιοχής από τους όμορους δήμους, ορθή επανένταξη των νέων κτισμάτων στον 

αστικό ιστό κ.α.    

 

3.1.1 : Φάραξη δρόμων 

 
  Έλα βαζηθφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επαλέληαμε ηηο έθηαζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ  ζηνλ αζηηθφ ηζηφ είλαη , φηη φζν ιεηηνπξγνχζε σο αεξνδξφκην δελ 

ππήξρε αλάγθε επηθνηλσλίαο κέζσ η.ρ. ε άιισλ ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ απφ ην βφξεην 

ζην λφηην θη απφ ην δπηηθφ ζην αλαηνιηθφ ηκήκα. Έηζη πέξα απφ φηη, ηα εζσηεξηθά 

θνκκάηηα ηεο έθηαζεο είλαη απνκνλσκέλα ππφ απηφ ην πξίζκα, νη φκνξνη δήκνη 

ππνθέξνπλ θαη απηνί  απφ ην ζπγθνηλσληαθφ θνκθνχδην , αθνχ πνιιέο θφξεο δξφκνη 

δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη δελ είλαη πάληα νη βέιηηζηνη γηα ηελ κεηαθνξά .  

 

Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ,γηα ζρεδφλ θάζε κειέηε θαη έξγν γηα ηελ έθηαζε, λα ιπζεί 

απηή ε θπθινθνξηαθή απνκφλσζε, θαη ζα ήηαλ ζεηηθφ φρη κφλν λα ελσζεί ε πεξηνρή 

κε ηνπο φκνξνπο δήκνπο άιια νη δξφκνη πνπ ζα ραξαρζνχλ λα πξνζθέξνπλ θάπνηα 

,έζησ θαη κηθξή, απνζπκθφξεζε ηεο θίλεζεο θαη λα πξνζθέξνπλ θαη άιιεο εηζφδνπο-

εμφδνπο κεηαθνξάο απφ ηελ παξαιηαθή νδφ πξνο ηα ελδφηεξα. πγθεθξηκέλα, 

πξνηείλεηαη λα ππάξμνπλ δπν δξφκνη θάζεηνη ζηελ ιεσθφξν Πνζεηδψλνο  πνπ ζα 

ελψλνπλ ηελ Πνζεηδψλνο κε ηελ Βνπιηαγκέλεο  , ζηα χςε κεηαμχ ηνπ ζηαζκνχ ηξακ 

Διιεληθφ θαη ηνπ ζηαζκνχ κεηξφ Αξγπξνχπνιε φπσο θαη ζηνλ ζηαζκφ κεηξφ 

Διιεληθφ θαη ηνλ ζηαζκφ ηξακ άγηνο Αιέμαλδξνο . 

 

Δπίζεο γηα ινγνχο βειηίσζεο ηεο ρξεζηηθφηεηαο , ηηο καξίλαο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

γηλφηαλ ππνγεηνπνίεζε ελφο ηκήκαηνο ηεο ιεσθφξνπ Πνζεηδψλνο. ε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο λένπο δξφκνπο πνπ πξνηείλνπκε , νη νπνίνη ζα είλαη δηπιήο θαηεχζπλζεο 

δεκηνπξγείηαη έλα δχζθνιν ηερληθφ έξγν, ην νπνίν φκσο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 



58 
 

ηελ ζσζηή θπθινθνξηαθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. 

 

Αθφκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο δξφκνο , παξάιιεινο κε ηελ ιεσθφξν Πνζεηδψλνο 

θαη ηελ ιεσθφξν Βνπιηαγκέλεο γηα λα εμππεξεηεί ηελ κεηαθνξά κεηαμχ, ηνπ δήκνπ 

Αιίκνπ ηεο εθηάζεηο θαη ηεο Γιπθάδαο δίρσο λα επηβαξχλεη ηηο 'γεκάηεο' θπξίεο 

ιεσθφξνπο γηα ηνπηθά δξνκνιφγηα. 

 

Πέξα απφ ηηο παξαπάλσ θχξηεο πξνηάζεηο γηα ράξαμε δξφκσλ, ζα ππάξμνπλ δηάθνξεο 

νδνί πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηα θηίζκαηα ηηο ππνδνκέο θαη ηνπ θάηνηθνπο ηηο 

πεξηνρήο, πνπ ζα ζπκπιεξψζνπλ ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε έληαμε ηεο έθηαζεο ζηνλ 

αζηηθφ ηζηφ. Απηνί νη νδνί ζα πξνζπαζνχλ πέξα απφ ηελ έλσζε ησλ ππνδνκψλ θαη 

θαηνηθηψλ ,λα πξνζθέξνπλ κηα νκαιή θαη γξήγνξε κεηαθνξά εληφο ηεο πεξηνρήο, 

ρσξίο λα δεκηνπξγήζνπλ εληφλνπο θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο φηαλ ζα βξίζθνληαη ζε 

ρξήζε νη εκπνξηθέο δψλεο θαη ην δίθηπν ησλ πάξθσλ. 

 

Παξαθάησ ζα ππάξμνπλ ράξηεο πνπ ζα δείρλνπλ ηα ζεκεία ηεο ράξαμεο ησλ δξφκσλ 

θαη νδψλ. Όπσο θαη επεμήγεζε γηα θάπνηα ζεκεία ζρεηηθά κε ηελ ππνγεηνπνίεζε ηεο 

Πνζεηδψλνο θαη ην πσο πξνηείλεηαη ελνπνίεζε ησλ θάζεησλ δξφκσλ κε ηελ λέα 

ππνγεηνπνηεκελε ιεσθφξν.(Βι Υάξηε 6)  
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(Υάξηεο.6) Απεηθνλίδνληαη κφλν νη βαζηθνί άμνλεο ζχλδεζεο θπθινθνξίαο ηεο βνπιηαγκέλεο 

κε ηελ Πνζεηδψλνο. 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Google Maps 

 

 Ζ ππνγεηνπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο πνπ αλαθέξακε, πέξα ηνπ φηη σο ηερληθφ έξγν 

είλαη εθ θχζεσο δχζθνιν, ππάξρεη πξφβιεκα θαη κε ηελ ηνπνζεζία ηνπ πνπ βξίζθεηαη 

πιεζίνλ ηεο αθηήο θάηη ην νπνίν ζεκαίλεη φηη πηζαλφηαηα ν πδξνθφξνο ζα είλαη 

πςειά, έηζη απνηειψληαο κηα ηερληθή πξφθιεζε ε πινπνίεζε ηνπ,ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ 

λα βξεζεί ε εθζθαθή νπζηαζηηθά εληφο πδάηηλσλ καδψλ. Δπίζεο ζπκθσλά κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνχλει πξέπεη λα ππάξμνπλ εγθαηαζηήζεηο πνπ ζα 

δηαηεξνχλ επαξθή αλαθχθισζε αέξα εληφο ηεο ζήξαγγαο ην νπνίν απαηηεί ρψξν 

αθηεξσκέλν γηα απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. Σέινο ε έλσζε ησλ δπν θάζεησλ λέσλ 

απηψλ νδψλ κε ηελ ππνγνηνπνηεκέλε Λεσθφξν Πνζεηδψλνο, απαηηεί αξθεηφ ρψξν 

επίζεο,κηαο πνπ νη είζνδνη – έμνδνη απφ ηα ηνχλει έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο γηα λα είλαη αζθαιείο. (Δπίζεκε Ηζηνζειίδα EUR-Lex: Ευρωπαϊκός 

Κανονισμός Λειτουργίας Σούνελ, ημ πρόσβασης 02/2017) 
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3.1.2 : Οριοθέτηςη Ζωνών 

 
 Έλα βαζηθφ ηκήκα ηεο πξφηαζεο ,είλαη λα γίλεη νξηνζέηεζε ησλ δσλψλ ηηο 

πεξηνρήο, δειαδή λα γίλεη πνιενδνκηθή ξχζκηζε ζηα λέα νηθφπεδα ηηο πεξηνρήο πνπ 

δελ ζα δνζνχλ γηα πάξθα άιζε θαη ινηπνχο ρψξνπο πξάζηλνπ  ή γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ εξγνζηάζηνπ επεμεξγαζίαο, θαη νπζηαζηηθά λα ηνπ δνζεί ζπγθεθξηκέλνο ξφινο 

ζην ηη επηηξέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί. Γειαδή ζα γίλεη δηαρσξηζκφο ζε νηθηζηηθέο θαη 

εκπνξηθέο δψλεο πνπ ζα αζρνιεζνχκε ζε απηφ ην ππνθεθάιαην άιια θαη ζε δψλεο 

πνπ ζα ζηεγάδνπλ ρψξνπο θαη ππνδνκέο κε εηδηθή ρξήζε . 

 

Όπσο θαη ζε άιιεο κειέηεο ζα δνζεί βάζε ζηελ δεκηνπξγία ελφο πάξθνπ, άιια φπσο 

έρνπκε πξναλαθέξεη αληί λα είλαη έλαο ηεξάζηηνο εληαίνο ρψξνο ζα ρσξηζηεί ζε έλα 

θχξην πάξθν κε ηελ κίζε πεξίπνπ έθηαζε απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ λφκν θαη ην 

ππφινηπν πνζνζηφ θάιπςεο πξάζηλνπ πνπ απαηηείηαη ζα θαιπθηεί κεζψ ηνπ 

θακνπθιάδ ηνπ εξγνζηάζηνπ θαη απφ ηα δηάθνξα πάξθα θαη άιζε πνπ ζα είλαη 

δηάζπαξηα ζηηο  νηθηζηηθέο θαη εκπνξηθέο δψλεο. 

 

Οη νηθηζηηθέο δψλεο θαη νη εκπνξηθέο-νηθνλνκηθέο δψλεο αληηπξνζσπεχνληαη απφ ην 

κπιε θαη αζπξν ρξψκα αληηζηνίρσο ζηνλ ράξηε,κε πξάζηλν αλνηρηφ ην πάξθν,κε 

θίηξηλν θαη πξάζηλν θιεηζηφ ν ρψξνο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηνπ 

αληίζηνηρα θαη ηέινο ηα ινηπά ρξψκαηα απνηθνλίδνπλ ην θαθέ ηηο αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ην πνξηνθαιί ηελ καξίλα θαη ην κσβ ηνλ ππάξρσλ ρψξν ζπλεδξίνπ.  

(Βι. Υάξηε 7) 
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(Υάξηεο.7) Απεηθνλίδεηαη ε έθηαζε θαη ην ρψξηζκα ησλ δσλψλ εληφο ηεο. 

   

Πεγή: Κηεκαηνιφγην ΑΔ 

 

Οη νηθηζηηθέο δψλεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ , ζα απνηεινχληαη απφ θηίζκαηα 

δηψξνθα εκπλεπζκέλα απφ ηελ  κεζνγεηαθή αξρηηεθηνληθή, ηα νπνία ζα είλαη ζε 

ζρήκα ηεηξάγσλνπ θαη ζηελ κέζε ζα αθήλνπλ θελφ φπνπ ζα δεκηνπξγείηε εζσηεξηθή 

άπιε. ηηο νξνθέο δε ησλ  θηηξίσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θήπνη γηα ηελ παξαπάλσ 

ελίζρπζε ηνπ πξάζηλνπ ζηνηρείνπ ζηελ έθηαζε. (Νφκνο 4067/12,  Άξζξν 4, 

Παξάγξαθνο 3) 

Οη νηθίεο απηέο , ζα ζρεδηαζηνχλ κε ηελ πξναλαθεξζέληα κνξθή , επεηδή απηφ ην 

ζρέδην θαη ηξφπνο δφκεζεο ζα εμαζθαιίζεη θαηνηθίεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν 

ηξφπν δσήο κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο ηεο Αζήλαο. (βι. θαξίθεκα 2) 

Απηφ ην ζέινπκε δηφηη , γηα ηελ πξφηαζε καο έλαο βαζηθφο ζηφρνο , είλαη λα 

εμαζθαιηζηεί πςειή πνηφηεηα δηαβίσζεο κε ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ησλ 

αλζξψπηλσλ θαηαζθεπψλ κε ηνπο ππαίζξησλ ρψξσλ πξαζίλνπ . 
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 Δπίζεο ζεσξείηε ζεκαληηθφ ην λα ππάξρεη εληαία αξρηηεθηνληθή ησλ ζπγθξνηεκάησλ, 

γηαηί έηζη ζα εμαζθαιηζηεί ε πξφζδνζε ηχπνπ ζηηο λεφθηηζηεο πεξηνρέο, 

κεηαηξέπνληαο ηηο λέεο απηέο γεηηνληέο πέξα απφ ρψξνπο νηθηζηηθνχο κε ηδηαίηεξε 

ηππνινγία . Δίλαη ζεκαληηθφ ην έξγν απηφ λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα εληαία ζχγρξνλε 

θαη ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή θαηνηθηψλ ζηελ ρψξα καο , δηφηη ζρεδφλ φιν ην θηηξηαθφ 

απφζεκα ηεο πξσηεχνπζαο  πέξα ηνπ φηη θαηά πιεηνςεθία έρεη ππνβαζκίζεη ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ηνπ πνιίηε έρεη κεηαηξέςεη έλα ηεξάζηην θνκκάηη ηεο πφιεο ζε κηα 

άκνξθε κάδα γθξίδσλ θηηξίσλ δίρσο θακηά δηάζεζε λα επραξηζηήζεη ηελ αηζζεηηθή  

πνπ έρεη αλάγθε ν άλζξσπνο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ.  

Γηα λα απνθαζηζηεί απηφ ην λέν χθνο πνπ ζα απνδνζεί ζηηο νηθηζηηθέο απηέο δψλεο , 

ζα πξέπεη λα γίλεη είηε θάπνηνο δηαγσληζκφο δηεζλέο επίπεδνπ , είηε αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ απηνχ ζε νκάδα αξρηηεθηφλσλ δηεζλνχο θχξνπο πνπ ζα απαξηίδεηαη απφ 

επηζηήκνλεο δηαθφξσλ θξαηψλ. Παξφηη λέν απηφ ζηπι ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεί 

ζηνηρεία απφ ηελ κεζνγεηαθή ε/θαη ειιεληθή παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή , εθφζνλ 

κπνξνχλ απηά λα εθζπγρξνληζηηθφ θαη λα κελ απνηεινχλ θηβδειεία , αιιηψο κπνξεί 

θαη ζα ήηαλ νξζφ λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν αξρηηεθηνληθφ „ζηηι‟ πνπ ζα εμαζθαιίζεη 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ δνκηθψλ γλσξηζκάησλ ησλ θηηζκάησλ φπσο έρεη 

απνθαζηζηεί. Σα γλσξίζκαηα  απηά είλαη ην φηη ηα θηίζκαηα ζα είλαη δηψξνθα κε 

ππφγεηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο , ζα έρνπλ εζσηεξηθή απιή ,  θαη ην δψκα πνπ ζα 

είλαη βαηφ ζα δηαζέηεη θήπνπο γηα ηνπο ελνίθνπο θαη ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ. 

Σν θηίζκα κε φια ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά ζα απνηειέζεη ηελ βαζηθή 

κνλάδα θαη ζα ην απνθαινχκε θηίζκα ηχπνπ έλα (1) απφ εδψ θη πέξα, πνπ ζα 

δεκηνπξγνχλην νη γεηηνληέο κέζα ζηηο νηθηζηηθέο δψλεο . Απηέο, νη γεηηνλίεο ή αιιηψο 

ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα ζα απνηεινχληαη απφ : ηέζζεξα (4) θηίζκαηα ηχπνπ έλα (1) 

, ηέζζεξα νηθφπεδα ίζα κνξθνινγίαο φπσο ζα θαίλνληαη ζην παξαθάησ γξάθεκα 5 

θαη πνπ απνηεινχληαη απφ ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ, θαη έλα  ζπγθξφηεκα θηεξίσλ πνπ 

ζα έρνπλ εκπνξηθέο ρξήζεηο (καγαδηά ,κίλη κάξθεη θηι). (βι. θαξίθεκα 1) 
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(θαξίθεκα 1) Δηθφλα ελφο 

ζπγθξνηήκαηνο ζε θάηνςε 

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (θαξίθεκα 2) εηθφλα ηνπ 

θηεξίνπ ηχπνπ 1 ζε θάηνςε  

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη εκπνξηθέο δψλεο πέξα απφ θάπνηεο κηθξέο δψλεο πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηηο 

νηθηζηηθέο, ζα ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηνλ ρψξν ηνπ αλνηρηνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ 

πνπ ζηελ θαξδηά ηεο ζα ππάξρεη ην πνιπψξνθν θεληξηθφ θηήξην, πνπ ζθνπφο ηνπ ζα 

είλαη λα γίλεη έλαο θεληξηθφο νηθνλνκηθφο πφινο, άιια θαη λα απνηειέζεη ηνπφζεκν 

γηα ηελ πεξηνρή. 
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 Σν πνιπψξνθν απηφ θηίζκα ζα πξέπεη λα παξαδεηγκαηηζηεί απφ ρηίζκαηα φπσο ην 

Shanghai Tower ,ζηελ Κίλα, ην Willis Tower ηνπ ηθάγνπ, ζηελ Ακεξηθή, θαη ην 

Maybank Tower ,ζηελ ηγθαπνχξε. Απηφο ν παξαδεηγκαηηζκφο δελ πξέπεη λα ζηαζεί 

ηφζν ζην κέγεζνο ησλ θηηξίσλ άιια ζηνλ ηξφπν πνπ απηά ηα θηίξηα νπζηαζηηθά 

απνηεινχλ ηνπφζεκα γηα ηεο πεξηνρέο ηνπο ,απνηεινχλ αξρηηεθηνληθά παξαδείγκαηα, 

θαη πξνζθέξνπλ πνιιέο ρξήζεηο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξίνηεηεο. ηελ Διιάδα ε 

θάζεηε δφκεζε έρεη πεξηνξηζηή ,νξζψο θαηά ηελ γλψκε κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν χςνο 

θηηξίσλ, άιια πέξα απφ ησλ Πχξγν Αζελψλ θαηαζθεπήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 δελ 

έρεη επηρεηξεζεί λα θαηαζθεπαζηεί θάπνην άιιν θηίζκα ηέηνησλ δηαζηάζεσλ. 

Θεσξνχκε φηη είλαη θαιχηεξν ,ν νπξαλνμχζηεο απηφο λα κελ ηφζν ςήινο φζν ηα 

πξναλαθεξζέληα θηίζκαηα ζην εμσηεξηθφ άιια ζα είλαη πξνηηκεηέν λα είλαη εκθαλψο 

κεγαιχηεξν απφ ησλ πχξγν Αζελαίσλ, εθφζνλ ζέινπκε λα γίλεη ηνπφζεκν γηα ηελ 

πεξηνρή θαη λα ζηεγάζεη αξθεηέο εηαηξίεο απνηειψληαο έλα νηθνλνκηθφ θέληξν, 

ππάξρεη θαη ην ζθέινο ηνπ φηη απηή ε αλάπιαζε πξέπεη λα απνηειέζεη έλαπζκα θαη 

παξάδεηγκα γηα ηελ αλάπιαζε ζε φιε ηελ Διιάδα άιια θαη ζε λέεο αλάπηπμεο εληφο 

ηεο ρσξάο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εικ.1) Πύργος ανγκάης, Κινα            (εικ.2) Πύργος Αθηνών, Ελλάδα 
Πεγή: Emporis, εκ πξφζβαζεο 2008                           Πεγή: Emporis, εκ πξφζβαζεο 2009                   
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(εηθ.3) MayBank Tower, ηγθαπνχξε   (εηθ.4) Sears Tower, ΖΠΑ 

Πεγή: Emporis, εκ πξφζβαζεο 2009                           Πεγή: Emporis, εκ πξφζβαζεο 2008                   

 

Γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθή δψλε κε  ζα ππάξρνπλ αξθεηέο δψλεο πξάζηλνπ γηα ηελ 

ελίζρπζε ηηο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ελαξκνλίζεη ηηο πεξηνρήο κε ην 

πεξηβάιινλ. Ο νηθνλνκηθφο απηφο πφινο νπζηαζηηθά ζα απνηειεί έλα ηεξάζηην 

εκπνξηθφ ρψξν ηχπνπ αλνηθηνχ Mall ,φπνπ ζα ππάξρνπλ πάξθα θαη ρψξνη αλαςπρήο 

καδί κε ρψξνπο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. Δπίζεο θνληά ζε απηφλ ηνλ ρψξν ηνπ 

αλνηρηνχ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζα ππάξρεη κηα δψλε φπνπ ζα ζηεγάδνληαη γξαθεία θαη 

επηρείξεζεο θαη ζην θέληξν απηήο ηηο δψλεο ζα δεζπφδεη έλα πνιπψξνθν θηίζκα κε 

ζθνπφ ηελ ζηεγάδεη κεγάισλ εηαηξηψλ, άιια θαη ηελ δεκηνπξγήζεη ελφο ηνθφζεκνπ 

θαη ελφο νηθνλνκηθνχ θέληξνπ ζηελ ρσξά. 

πγθεθξηκέλα ν εκπνξηθφο ρψξνο ηεο αλνηρηήο αγνξάο ζα παξεκβάιιεηαη κεηαμχ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο , κε απψηεξν ζθνπφ λα απνηειέζεη 

πφιν έιμεο ζηελ πεξηνρή πνπ ζα ζπλδπάδεη θαη ηελ αλάγθε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ 

γηα αγνξέο αιιά θαη ηελ αλάγθε λα βξεζεί ζε ρψξνπο πνπ ε θχζε δεζπφδεη. ε απηφλ 

ηνλ ρσξψ ζα είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγνχλ ρψξνη αλαςπθηεξίσλ ,ρψξνη ςπραγσγίαο 

(internet, παηδφηνπνη, ςπραγσγηθψλ ηερληθψλ παηγλίσλ) άιια θαη θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο. Οπζηαζηηθά ζην βφξεην ηκήκα ηεο δψλεο ζα βξίζθεηαη ην θνκκάηη ηεο 

εκπνξηθήο απηήο πεξηνρήο. 

 



66 
 

ην άιιν ρψξν πνπ έρνπκε πξνζδηνξίζεη σο νηθνλνκηθφ θέληξν ,νπζηαζηηθά ζα έρεη 

ρξήζε γεο σο ρψξνη γξαθείσλ - επηρεηξήζεσλ , ζα έρεη ηελ εμήο κνξθνινγία : ζα 

γεηηλίαδε κε ηελ εκπνξηθή δψλε ζην λφηην ηκήκα ηεο δψλεο , ζα βξίζθεηαη  ελδηάκεζα 

ζε ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ζην θεληξηθφ ηεο ζεκείν ζα βξίζθεηαη ην πνιπψξνθν θηίξην 

πνπ ζα απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο λέαο απηήο νηθνλνκηθήο δψλεο , ην θηίξην δε απηφ ζα 

πεξηβάιιεηαη απφ έλα πάξθν θαη ρψξνπο ζηαζκεχζεηο. 

 

Όιεο απηέο νη εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ην αξρηηεθηνληθφ χθνο πνπ 

ζα έρεη επηιερηεί γηα ηελ νηθηζηηθή δψλε κε ηηο δηάθνξεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρξίζεσλ ηνπο. Σν πνιπψξνθν θηήξην ζα 

ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεηά απφ ην εθαξκνδφκελν αξρηηεθηνληθφ χθνο άιια νληάο έλα 

έξγν κέζα ζην έξγν ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί παξαιιαγή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ 

χθνπο εάλ θξηζεί αλαγθαίν. (βι. θαξίθεκα 3) 

 

(θαξίθεκα 3) Δηθφλα ηνπ ρψξνπ ζε θάηνςε  

Πεγή : Ηδία Δπεμεξγαζία 
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Κιείλνληαο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ζηεγαδφηαλ εληφο ηεο 

έθηαζεο φπσο, ηερληθή ππεξεζία ,ππξνζβεζηηθή, αζηπλνκηθφ ηκήκα θ.α. ζα 

κεηαθεξζνχλ εθηφο ηεο έθηαζεο. Γελ ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ λέα θηίξηα γηαηί ιφγσ 

ηνπ φηη ν δήκνο Αξγπξνχπνιεο είρε εγθαηαζηάζεηο γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο ζα  

επαλαγθαηαζηαζνχλ ζηα θηίζκαηα απηά. 

 

 

3.1.3 Πάρκα και χώροι Πράςινου  

  

 Σν Μεηξνπνιηηηθφ πάξθν ζηελ πξφηαζε καο κεηαηξέπεηαη ζε έλα ηκήκα πνπ 

πνπ ζα θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο έθηαζεο θαη έλα ζχλνιν άιισλ ρψξσλ 

πξάζηλνπ,  πάξθσλ θαη αιζψλ πνπ ζα είλαη αλάκεζα ζηηο άιιεο δψλεο δεκηνπξγψληαο 

κηθηέο δψλεο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα νη νηθηζηηθέο εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο δψλεο   

απνηεινχλ κηθηέο δψλεο θαη ράξηλ επθνιίαο αλαθέξνληαη σο κνλνζήκαληεο . Όπνηε 

ζα γίλεη δηαρσξηζκφο ζηηο ακηγψο πξάζηλεο δψλεο θαη κεηά γηα ηηο δψλεο πξάζηλνπ 

πνπ παξεκβάιινληαη ζηηο άιιεο δψλεο. 

ην κεγάιν ηκήκα πνπ ζα απνηειεί νπζηαζηηθά ην κεηξνπνιηηηθφ πάξθν, ην νπνίν ζα 

θαηαιακβάλεη ηελ έθηαζε φπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ ράξηε λνχκεξν 7 , ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ δεκηνπξγία εληφο ηνπ πάξθνπ, πεδφδξνκσλ , πεγψλ, γθαδέπν 

θαη ινχπσλ ρψξσλ αλαςπρήο. Πιεζίνλ ηνπ πεδνδξνκίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ην 

πάξθν ζα επηηξέπεηαη ε ζηάζκεπζε απηνθίλεησλ γηα ηε επθνιφηεξε πξφζβαζε ζην 

πάξθν.  

 

Παξφιν πνπ ην κεηξνπνιηηηθφ Πάξθν ζα απνηειεί θάηη ηδηαίηεξν γηα ηα Διιεληθά  

Γεδνκέλα , εάλ δελ ππάξμεη λένο θαλνληζκφο πνπ λα ην εμαίξεη απφ ηνπο ππάξρνληεο 

λφκνπο θαη απνθάζεηο , ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ ππ‟ αξηζκ.213/2013 απφθαζε ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο. (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο: ΥΕΚ Β΄ 2412) 

 

Σν βαζηθφ ινηπφλ, ηκήκα ηνπ πάξθνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηα πξφηππα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ δηάθνξσλ πάξθσλ ηνπ εμσηεξηθνί θαη  πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο 

λα βξεζνχλ θαη άιινη ηξφπνη δηαλζίζεηο ηνπο .Πάξθα ηα νπνία πξέπεη λα κειεηεζνχλ 

γηα λα θαηαλνεζνχλ ζσζηά νη ηξφπνη ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη ην Central Park ηεο 

Νέαο Τφξθεο , ην Parc des Buttes Chaumont ηνπ Παξηζηνχ, ην El Retiro Park ηεο 
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Μαδξίηεο , ην Hyde Park ηνπ Λνλδίλνπ θαη άιια. 

 

Σα πάξθα απηά κπνξνχλ λα ζρεηηζηνχλ κε ην ππφ δεκηνπξγία πάξθν γηαηί είλαη εληφο 

θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαη δέρνληαη κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ θαζεκεξηλά. Δίλαη 

ηζηνξηθά πάξθα θαη έρνπλ απνδείμεη ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη πέξα απφ ηα λα ππάξρεη 

έλαο ρψξνο πξάζηλνπ λα είλαη θαη εμνπιηζκέλνο κε ρψξνπο γηα βαζηθέο 

δξαζηεξίνηεηεο ,λα είλαη δηαθνζκεκέλνο θαη βεβαίσο λα είλαη ζσζηά νξγαλσκέλνο. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(εικ.5&6) Φάρτης που απεικονίζεται το που βρίσκεται  το Parc des Buttes 

Chaumont στο Παρίσι, εντός του αστικού ιστού και μια φωτογραφία της βοριας του 

όψης. 

Πηγή :  Luisa Limido, 2002 ,  
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(εηθ.6&7) Υάξηεο πνπ απεηθνλίδεηαη ην πνπ βξίζθεηαη  ην Central Park ζηελ Νέα 

Τφξθε θαη απηφ εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη κηα θσηνγξαθία ηεο λνηηνδπηηθήο ηνπ 

φςεο. 

Πεγή: Luisa Limido, 2002 

 

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ ππάξρεη αλαγθαηφηεηα ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθή δφκεζε λα 

ππάξρνπλ ηέηνηνπ είδνπο πάξθα, θαη φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαπάλσ πεηπρεκέλα 

παξαδείγκαηα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκν λα βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εληφο ηνπ αζηηθνί 

ηζηνχ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνχ πνπ ππάξρεη έθηαζε, πνπ απνηειεί ζπλήζσο ην 

κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ  δεκηνπξγία ηέηνησλ ρψξσλ, ην κφλν πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ πάξθνπ είλαη ε ζσζηή θαηαλνκή ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

εληφο ηνπ. 

 

 Μεξηθέο βαζηθέο ηδέεο γηα ην πάξθν είλαη, λα ππάξμεη κεξηκλά γηα ηελ δεκηνπξγία 

θαη πνδειαηνδξφκνπ θαη δηάθνξσλ κηθξψλ ιηκλψλ γηα ηνλ θαιισπηζκφ ηνπ πάξθνπ. 

Θα ήηαλ νξζφ επίζεο ην πάξθν λα έρεη ηκήκαηα κε ζρεηηθά ρακειή θαη πςειή 

βιάζηεζε δεκηνπξγψληαο θαηά ηφπνπο πεξηνρέο πνπ ζα πξνζνκνηάδνπλ  δάζε. Όπσο 

γίλεηαη θαηαλνεηφ εάλ  αλαιχζνπκε ηελ ιεηηνπξγηά  πνιιψλ κεγάισλ πάξθσλ, 

ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο ινγηθέο ζηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο θαη ζηελ σθειηκφηεηα 

ηνπο, φπνηε πξέπεη λα κελ πεξηνξηζηνχλ κφλν ζηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ άιια 

λα ππάξμνπλ ρψξνη γηα δξαζηεξηφηεηεο ζπλαπιίεο αθφκα θαη γηα ζεαηξηθέο 
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παξαζηάζεηο κεηαηξέπνληαο ην πάξθν απηφ ζε έλα δσληαλφ θνκκάηη ηεο πεξηνρήο θαη 

ηεο πφιεο θαη φρη άπια κηα πεξηνρή κε πξάζηλν. 

 

Όκσο ε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ έρεη αλαθεξζεί, επεμεγεζεί θαη 

κειεηεζεί εθηελψο ζρεδφλ ζε φιεο ηεο πξνηάζεηο πνπ ηελ πεξηέρνπλ θαη δελ 

ρξεηάδεηαη πεξεηαίξσ επέθηαζε.  

 

Κιείλνληαο, ζηελ πεξηνρή φπσο πξναλαθέξακε ππάξρνπλ ρείκαξξνη θαη κε ηελ 

έιεπζε ηνπ πάξθνπ θξίλεηαη ρξήζηκν λα απνθαηαζηαζνχλ θαη λα αλαβαζκηζηνχλ ζε 

δηφδνπο κνλίκνπο ηξερνχκελνπ λεξνχ ίζσο κε θάπνηα δηαπιάηπλζε ηνπο . Ο ζθνπφο 

απηψλ είλαη λα δηαηεξεζεί ην πξάζηλν ζην πάξθν ,λα δεκηνπξγήζεη έλα κηθξφθιηκα 

άιια θαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα ζπκβάιεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηάζηνπ πνπ ζα 

επεμεγεζεί αξγφηεξα ζην ηκήκα πνπ αζρνινχκαζηε κε ην εξγνζηάζην. Δπίζεο νη 

ρείκαξξνη απηνί ζα κπνξνχζαλ εάλ γηλφηαλ, έλα εθηεηακέλν έξγν ζηελ Αζελά 

ζρεηηθά κε ηελ κεηαθνξά πδάηηλσλ καδψλ, λα απνηειέζνπλ δέθηεο ησλ φγθσλ απηψλ, 

εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο ζε αληηπιεκκπξηθά έξγα.  

 

3.1.4 Φώροι και Τποδομέσ Ειδικών Φρήςεων, Μνημεία και Ορόςημα 

 

 Δληφο ηνπ πάξθνπ ζα είλαη ρξήζηκν λα ππάξμνπλ ρψξνη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ 

πνπ ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη ζπλαπιίεο, ζπγθεληξψζεηο παξαζηάζεηο θαη άιια 

ζπλαθή γηα λα εκπινπηίζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ πάξθνπ. Δπίζεο κπνξνχλ λα 

ππάξμνπλ θαη κηθξέο πιαθφζηξσηεο πιαηείεο πνπ ζα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ 

πνιηηηζηηθά γεγνλφηα ,γηνξηέο, θαξλαβάιηα θ.α. .Δληφο ησλ ρψξσλ 3 θαη 4 ηνπ ράξηε 

7 ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ ππαίζξηεο αγνξέο-πσιήζεηο ηξνθίκσλ δηάθνξσλ εηδψλ, 

φπσο ηεο γλσζηήο αγνξάο ηεο Βαξβάθεηνπ .επίζεο ζην θνκκάηη 1 ηεο καξίλαο ζα 

ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρεη ρψξνο γηα ειηθνδξνκίνπ επεθηείλνληαο ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα. 
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 ηνλ Υψξν 3 επίζεο ζα ππάξρεη κφληκν ζπλεδξηαθφ θαη εθζεζηαθφ θέληξν ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ,απηή ηελ πεξίνδν ρξεζηκνπνηνχληαη νχησο ή άιισο γηα απηφ ηνλ 

ζθνπφ ,θαη ζα πξέπεη λα επεθηαζνχλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερεία. 

 

Πέξα απφ ηα ππνςεθία δηαηεξεηέα, ηα επηθπξσκέλα δηαηεξεηέα θαη θάπνηνπο απινχο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ε πεξηνρή δελ έρεη ηνθφζεκα ή κλεκεία ,φπνηε ζηηο πιαηείεο 

εληφο ηνπ πάξθνπ είλαη θάιν λα αγνξαζηνχλ ή/θαη δεκηνπξγεζνχλ θάπνηα έξγα 

ηέρλεο ή αγάικαηα ηα νπνία θαη ζα ηελ  θνζκνχλ θαη ζα γίλνπλ ηα κλεκεία θαη 

ηνπφζεκα πνπ έρεη αλάγθε ε πεξηνρή, επίζεο κε ηελ ινγηθή φηη φια ηα δηαηεξεηέα 

εγθεθξηκέλα ε κε παξακείλνπλ ελεξγά θαη κε λέεο ρξεζηκφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ,σο 

κνπζεία ,εθζεζηαθνχο ρψξνπο κηθξά ζέαηξα. Καη θπζηθά ην βαζηθφηεξν ηνπφζεκν 

ηεο πεξηνρήο ζα είλαη ην πνιπψξνθν θηίξην ζηελ νηθνλνκηθή δψλε πνπ ζα δεζπφδεη 

ζηελ πεξηνρή. 

(Υάξηεο 8) Απεηθνλίδεη ηα δηαηεξεηέα ζηελ έθηαζε.  

Πεγή: Μειέηε ΔΜΠ,06/2016 
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3.1.5 Ανάπλαςη Μαρίνασ 

 

  Σν ηκήκα έλα ηεο καξίλαο  φπσο θαίλεηαη ζηνλ ράξηε ζα αθηεξσζεί ζην λα 

παξέρεη ιεηηνπξγίεο θαη ρψξνπο πνιιαπιψλ ρξίζεσλ, θαη ζα πεξηερέη θαη έλα 

ειηθνδξφκην, πέξα απφ απηφ ζα ππάξρεη έλαο θαιισπηζκφο ηνπ ρψξνπ κε πξάζηλν γηα 

λα ελζσκαησζεί θαιχηεξα ζηελ πεξηβάιινληα  πεξηνρή. 

 

Σν ππφινηπν θνκκάηη ηεο καξίλαο ζα δηαηεξήζεη ηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αγίνπ 

Κνζκά , δειαδή ην πξνπνλεηηθνχ πνπ εκπεξηέρεηαη ζε απηήλ . Καη ν κφλνο ηξφπνο 

γηα ηελ αλάπιαζε ηεο καξίλαο, δειαδή γηα ηελ αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο άιια 

θαη γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε απηήλ απφ κεγαιχηεξα πινηάξηα, είλαη ε αλάθηεζε 

εδαθψλ απφ ηελ ζάιαζζα θαη ε δεκηνπξγία λένπ φξκνπ ζηελ πεξηνρή. 

 

Έλα ηέηνην έξγν εθηφο απφ ην κεγάιν θφζηνο πνπ ρξεηάδεηαη είλαη θαη αξθεηά 

δχζθνιν ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κπνξεί λα θξηλφηαλ πιήξσο 

αζχκθνξν. Δάλ φκσο απνθαζηδφηαλ έλα ηέηνην ηερληθφ έξγν ζα ρξεηαδφηαλ κειέηε 

ηνπ ππνζαιαζζίνπ εδάθνπο ,πφζν βάζνο θηάλεη ζην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε 

ηελ επέθηαζε  , θαη έλαλ ζπληνληζκφ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ απφ ηελ 

πεξηνρή. Παξφκνηα έξγα επεθηάζεηο ιηκαληψλ έρνπλ γίλεη ζηελ Απζηξαιία ζην Perth 

θαη ,γεληθά ζηελ αθηνγξακκή ζην ηθάγν, παξφκνηα έξγα είλαη ηα λεζηά θνίληθεο ζηα 

αξαβηθά εκηξάηα θαη ηα θξάγκαηα ζηελ Οιιαλδία, κε ηελ δηάθνξα πνπ ζε απηά ηα 

έξγα ν ζθνπφο ηνπο δελ ήηαλ ε επέθηαζε ιηκαληψλ άιια ε επαλάθηεζε γαηψλ απφ ην 

λεξφ γηα θηηξηαθή ε αγξνηηθή ρξήζε.  

 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα κε ηελ επέθηαζε ηεο καξίλαο πξνο ηελ ζάιαζζα είλαη ηα 

πεληρξά νθέιε απφ έλα ηέηνην έξγν πνπ δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα θαιχςεη ην θφζηνο 

δεκηνπξγίαο ηνπ. 

 

Όπνηε θξίλεηαη πσο ζην ηκήκα (2) δπν ηεο καξίλαο ζα κπνξνχζε λα επεθηαζνχλ νη 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ ρψξν πνπ έγηλε ε ππνγεηνπνίεζε ηκήκαηνο ηεο 

Πνζεηδψλνο αθνχ νπζηαζηηθά ην ζεκείν απηφ ππάξρεη έλαο θαηά πνιχ κηθξφηεξνο 

δξφκνο ρακειήο θπθινθνξίαο. 

 

 



73 
 

Δάλ πάιη θξηζεί αλαγθαίν λα ππάξμεη θάπνηα αχμεζε ρσξεηηθφηεηαο ηεο καξίλαο ην 

κφλν πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη λα δεκηνπξγεζεί επέθηαζε ηεο καξίλαο ζπκθσλά κε 

ην παξαθάησ ζρέδην ,ην νπνίν φκσο δελ ζα εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηφηεηα λα δέρεηαη 

κεγαιχηεξα πινηάξηα. 

 

Σειηθψο πξέπεη φιεο νη αιιαγέο λα γίλνπλ ζπκθσλά κε ηνλ λφκν Ν.2160/1993 γηα λα 

δηαζθαιηζηεί ε λφκηκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ελ δπλάκε επεθηακέλεο καξίλαο. 

(Δπίζεκε Ηζηνζειίδα Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ, εκ πξφζβαζεο 02/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Εικόνα 10)H μαρίνα με την 

επέκταση, με κόκκινο οι 

τροποποιήσεις, με πράσινο οι 

επεκτάσεις. 
Πεγή: Ηδία Δπεμεξγαζία κέζσ 

πξνγξάκκαηνο Google Maps 

 

3.2 Εργοςτάςιο Παράγωγησ Ηλ. Ενεργείασ  { Waste-to-Energy } 

 
 Έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο έθηαζεο ζα αθηεξσζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

εξγνζηάζηνπ παξάγσγεο ελεξγείαο απφ ζθνππίδηα. ε πνιιέο επξσπατθέο πφιεηο 

εηδηθά ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρψξσλ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ππάξρνπλ εδψ θαη 

αξθεηά ρξνληά ηέηνηνπ είδνπο εγθαηαζηάζεηο, βαζηθφ πξφβιεκα ησλ εξγνζηάζησλ 

απηψλ φηαλ βξίζθνληαη ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, πξάγκα πνπ γίλεηαη αξθεηά ζπρλά, είλαη ε 

εθπνκπή δηνμεηδίνπ θαη ινηπφλ βιαβεξψλ αεξίσλ απφ ηελ πςηθάκηλν , ην νπνίν 

αλεζπρεί ηνπο πνιίηεο. Βεβαία κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία ε ξχπαλζε απηή είλαη 

ειάρηζηε θαη δελ θαζηζηά αλζπγηεηλφ ην πεξηβάιινλ έηζη ψζηε λα αλεζπρεί ν θφζκνο, 
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εγθαηαζηάζεηο ζηελ πφιε ηνπ Γνπβιίλνπ πνπ θηηάρλνληαη ηψξα απφ ηελ Covanta ζηηο 

παξπθέο ηεο πφιεο θαηαδεηθλχνπλ φηη δελ ππάξρεη ιφγνο αλεζπρηψλ , φζν 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζσζηέο πξνδηαγξαθέο γηα ην θιηηάξηζκα ησλ εθπεκπφκελσλ 

αεξίσλ. 

 

πγθεθξηκέλα πξνηηκάηαη πάληα λα είλαη θνληά ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο γηα λα είλαη 

εχθνινο ν εθνδηαζκφο απφ ηα ζθνππίδηα ζηα εξγνζηάζηα θαη λα είλαη εχθνιν λα 

κεηαθεξζεί ε ελεξγεία ζηελ πφιε. Με ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο δελ παξάγεηαη κφλν 

ελεξγεία απφ ηελ θαχζε πνπ είλαη κηα ζρεηηθά απαξραησκέλε κέζνδνο ,άιια ππάξρεη 

κηα πιεζψξα κεζφδσλ γηα ηελ παξάγσγε ελεξγείαο πνπ σθειεί παξαπάλσ κε 

ιηγφηεξεο απψιεηεο θαη βιάβεο ζην πεξηβάιινλ. Παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε ηηο 

κεζφδνπο πνπ θξίλνπκε πην ρξήζηκεο ζηελ πεξίπησζε καο.  

 

Μηα απφ ηεο κεζφδνπο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί είλαη ε Αεξηνπνίεζε ή Gasification 

ην νπνίν νπζηαζηηθά κεηαηξέπεη ηελ χιε ζε θαχζηκα αέξηα πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

ελεξγεία. 

Απφ ην δηάγξακκα 1 παξαθάησ γίλεηαη θάπσο πην εχθνιν ζηελ θαηαλφεζε ην πσο 

ιεηηνπξγεί θαη ηη ππνπξντφληα έρεη ε ιεηηνπξγία απηή. 

 
(δηάγξακκα 1) Ζ δηαδηθαζία ηεο αεξηνπνίεζεο  

Πεγή: Μειέηε University of Flensburg, εκ πξφζβαζεο 02/2017 
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πγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία απηή, έρεη ηελ εμήο αθνινπζία    : 

 

 ''Η αεπιοποίηζη πεπιλαμβάνει ηην μεηαηποπή ηος οπγανικού κλάζμαηορ 

ηυν αποππιμμάηυν ζε ένα μίγμα καύζιμυν αεπίυν, μέζυ μεπικήρ οξείδυζηρ ζε 

ςτηλέρ θεπμοκπαζίερ (400 έυρ 1500°C). Η αεπιοποίηζη είναι αςηοζςνηηπούμενη 

(συπίρ εξυηεπική πηγή ενέπγειαρ μεηά ηο ζηάδιο ηηρ ανάθλεξηρ) και 

σπηζιμοποιεί ππόζθεηο καύζιμο αέπιο, όπυρ για παπάδειγμα αημό, διοξείδιο ηος 

άνθπακα, αέπα ή οξςγόνο, για ηην επιπλέον μεηαηποπή ηυν οπγανικών 

ςπολειμμάηυν ζε αέπια πποφόνηα.  Τα παπάγυγα ηηρ αεπιοποίηζηρ είναι:  

  • Αέπιο πλούζιο ζε μονοξείδιο και διοξείδιο ηος άνθπακα, ςδπογόνο και 

κοπεζμένοςρ ςδπογονάνθπακερ (κςπίυρ μεθάνιο) πος μποπεί να σπηζιμοποιηθεί 

υρ καύζιμο.   

• Σςμπςκνυμένο ςγπό ςπόλειμμα και ζηεπεό ςπόλειμμα πος αποηελείηαι από 

άνθπακα και αδπανή''  (αινληθίδνπ Φσηεηλή, 02/2015) 

 

Μηα άιιε κέζνδνο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε είλαη ε ππξφιπζε ε 

νπνία κπνξεί λα πξνζθέξεη ελ δχλακε πεξηζζφηεξα ζε ππνπαξάγσγα γηα παξάγσγε 

ελεξγείαο. 

''Η πςπόλςζη, ζε ανηίθεζη με ηην αεπιοποίηζη, σπηζιμοποιεί εξυηεπική πηγή 

θεπμόηηηαρ για να ενεπγοποιηθούν οι ενδόθεπμερ ανηιδπάζειρ θεπμικήρ 

διάζπαζηρ ηυν αποππιμμάηυν, ζε ζςνθήκερ αποςζίαρ οξςγόνος. Η πςπολςηική 

διεπγαζία ζε ανηίθεζη με ηην καύζη και ηην αεπιοποίηζη είναι ιζσςπά 

ενδόθεπμη και για ηη διεξαγυγή ηηρ απαιηείηαι εξυηεπική πηγή ενέπγειαρ. 

Βαζικέρ παπάμεηποι για ηην εθαπμογή ηηρ αποηελούν η ζύζηαζη ηυν ζηεπεών 

αποβλήηυν, η θεπμογόνορ δύναμή ηοςρ, η πεπιεσόμενη ςγπαζία κ.λ.π.  

Τα παπάγυγα ηηρ πςπόλςζηρ είναι:   

• Αέπια: Υδπογόνο, μεθάνιο, μονοξείδιο ηος άνθπακα, διοξείδιο ηος άνθπακα και 

διάθοπα άλλα αέπια, ανάλογα με ηα σαπακηηπιζηικά ηυν ζηεπεών αποβλήηυν    

• Υγπά: Δλαιώδη με ςτηλή πςκνόηηηα και ιξώδερ πλούζια ζε ςδπογονάνθπακερ. 

Με πεπαιηέπυ επεξεπγαζία ηο κλάζμα αςηό μποπεί να σπηζιμοποιηθεί υρ 

ζςνθεηικό καύζιμο. 

   • Σηεπεά: Το ζηεπεό ςπόλειμμα πεπιέσει ζσεδόν καθαπό άνθπακα και ηςσόν 

αδρανή υλικά που υπάρχουν στα στερεά απόβλητα'' (αινληθίδνπ Φσηεηλή, 

02/2015) 
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Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ φκσο ηα αδξαλή ή αιιηψο ash ηα νπνία κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο δελ πάλε πιένλ ρακέλα. χκθσλα κε ηελ κειέηε 'Utilization of ashes 

from biomass combustion and  gasification' είλαη πιένλ δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαη ηα αδξαλή ζηελ παξάγσγε ελεξγείαο,ζην παξάζεκα 2, ππάξρεη ε πιήξεο 

κειέηε,ζηα αγγιηθά, γηα ην πσο ιεηηνπξγεί απηφ (Utilization of Ashes from Biomass, 

Παξάζεκα 2). 

Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςηλ πέξα απφ ηα ηερληθά δεηήκαηα ιφγσ ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο , θαη ηελ πηζαλφηεηα λα επεθηαζεί, ε ρσξεηηθφηεηα πνπ 

κπνξεί λα αλαιάβεη ην εξγνζηάζην γηα επεμεξγαζία. Θα ήηαλ νξζφ λα 

παξαδεηγκαηηζηεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξφηδεθη απφ ηα δηάθνξα εξγνζηάζηα ηέηνηνπ 

ηχπνπ ζην εμσηεξηθφ θαη λα κειεηεζνχλ ηπρψλ ιάζε θαη θαηλνηνκίεο. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ εξγνζηάζησλ είλαη ην  Sysav‟s WtE Plant of Malmo (SYSAV, 07/2016) ην 

Dava-1 ζην Vasterbotten (βι. Δηθφλα 11) , ην Kumla-2 ζην Sodermanlands (βι. 

Δηθφλα 12), (Gallery table of contents,Sweden,05/2015) ην Raba-Zast ζηελ Γεξκαλία 

έλα απφ ηα αξθεηά ίδηνπ ηχπνπ εξγνζηάζηα (βι. Δηθφλα 13) (Gallery table of contents, 

Germany,05/2015),αθφκα θαη ζηελ γεηηνληθή Ηηαιία ην Bergamo ζηελ Lombardia έλα 

απφ ηα 19 εξγνζηάζηα WtE. (βι. Δηθφλα 14) (Gallery table of contents,Italy, 05/2015) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Δηθνλα 11) Δξγνζηαζην Dava                                        (Δηθνλα 12) Δξγνζηαζην Kumla-2   

Πεγή: (Gallery table of contents,Sweden,05/2015) 
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(Δηθνλα 13) Δξγνζηαζην Raba-Zast                       (Δηθνλα 14) Δξγνζηαζην Bergamo     

Πεγή 13: Gallery table of contents, Germany,05/2015 

Πεγή 14: Gallery table of contents, Italy,05/2015 

 

Αξθεηά απφ ηα ελ ιφγσ εξγνζηάζηα είλαη θαη σξαία ζρεδηαζκέλα , πέξα απφ ηελ 

ρξεζηηθφηεηα ηελ νπνία πξνζθέξνπλ, δείρλνληαο φηη εάλ ππάξρεη αλάγθε ην 

εξγνζηάζην κπνξεί λα απνηειέζεη θαη αξρηηεθηνληθά θάηη εμεδεηεκέλν. 

 

Σν εξγνζηάζην κπνξεί λα έρεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ ππνγεηoπνηεκέλν ή 

θεθαιπκκέλν κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα κνηάδεη κε ιφθν,κε ηειηθφ ζθνπφ λα 

ελζσκαηψλεηαη καδί κε ην κεηξνπνιηηηθφ πάξθν αηζζεηηθά. Σέηνηεο ιχζεηο γηα 

εξγνζηάζηα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ηελ επνρή ηνλ παγθνζκίσλ πφιεκσλ γηα λα 

θακνπθιαξηζηνχλ ηα εξγνζηάζηα απφ βνκβαξδηζκνχο. (Twisted Sifter, 01/2012) 

 

ηελ ζχγρξνλε θνηλσλία ηέηνηεο ηερληθέο κπνξνχλ λα έρνπλ ρξήζε,  έηζη ψζηε πέξα 

απφ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε λα πεηπραίλνπκε θαη ιηγφηεξε παξέκβαζε ζηελ θχζε θαη 

ζην γεληθφ θπζηθφ κέησπν. Ζ ινγηθή απηή είλαη ε ίδηα πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ 

ραξάδνληαη δξφκνη ζε δάζε θαη παξέρνληαη δίνδνη απφ ην έλα θνκκάηη ηνπ δάζνπο 

ζην άιιν γηα λα κεησζεί ν παξεκβαηηζκφο ζηελ θχζε θη γηα λα κελ γίλνληαη 

απνκνλσκέλε ζχιαθεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή ινηπφλ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε ηκήκα 

ηνπ εξγνζηάζηνπ  έηζη ψζηε λα κνηάδεη ζαλ θνκκάηη ηνπ ππνινίπνπ ζπλφινπ θαη φρη 

ζαλ έλα θηίζκα πνπ παξεκβάιιεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ δηπιά απφ ην πάξθν. Δπίζεο 

έηζη ζα απμήζνπκε ηελ θάιπςε ζε πξάζηλν, θάηη ην νπνίν πξέπεη λα απνηειεί ζηφρν 

θάζε ζχγρξνλεο αλάπιαζεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 : ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

 

4.1 υμπεράςματα – Επιρροή την ζωή των κατοίκων 

  

 υμφωνά με τα παραπάνω στοιχειά και προτάσεις που παρατέθηκαν, 

μπορούμε να υποθέσουμε ότι η ανάπλαση του ελληνικού σύμφωνα με τα παραπάνω 

θα ωφελήσουν την περιοχή και τους κάτοικους της δημιουργώντας νέους χώρους 

αναψυχής , νέες αγορές , νέους χώρους εργασίας , καλύτερη συγκοινωνία και πολλές 

νέες χρήσης , και συγκεκριμένα με το εργοστάσιο θα μπορέσει να ωφεληθεί στο 

σύνολο η πόλη της Αθήνας παράγοντας φθηνότερη Ηλεκτρική Ενεργεία άλλα και 

επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Μπορούμε να εικάσουμε ότι με την 

δημιουργία της οικονομικής ζώνης θα υπάρξει ένα οικονομικό κέντρο στο νότο της 

πόλης αποσυμπιέζοντας το βεβαρημένο κέντρο της Αθήνας και έτσι να προσδίδει μια 

νέα δυναμική για την ανάπτυξη του συνόλου της περιοχής. Σέλος με την ανάπτυξη 

του μητροπολιτικού πάρκου θα δώσει τον αναγκαίο πνεύμονα και χώρο πράσινου 

στην πρωτεύουσα .  

 

4.2 Ευχαριστίες 
 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Καζεγεηή θ. Βαξειίδε γηα 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ , ηνπο γνλείο κνπ γηα ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο, ηνλ Γήκν 

Γιπθάδαο πνπ κε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ Διιεληθνχ ,ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Διιεληθνχ – Αξγπξνχπνιεο γηα ζηνηρεηά ηνπ αεξνδξνκίνπ, ηελ 

Διιεληθφ Α.Δ. πνπ κνπ έδσζε ηκήκαηα απφ ην αξρείν ηεο, θαη ην πξνζσπηθφ ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο Μαξθνπνχινπ πνπ κε βνήζεζε ζε εχξεζε ζηνηρείσλ θαη λφκσλ 

θαη ινηπνχ πιηθνχ. 
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(εηθφλα 15 ) Φεθηαθή Μαθέηα Πξφηδεθη Διιεληθνχ  

Πεγή: ηαζάθεο,05/2016 
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