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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος            
«Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
35/Α.Α.Π/ 01 Μαρτίου 2018) και αναφέρεται στις μελέτες των Ζωνών 
Ανάπτυξης, όπως αυτές καθορίζονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα. 

 
Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με: 

 

 Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του Ν.4062/2012 «Αξιοποίηση του 
πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού-Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ-Προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/30/ΕΚ) (Α΄70), όπως η παρ.7 του άρθρου 2 συμπληρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο (παρ. Δ΄, υποπαρ. Δ2, περ. 1β’) του Ν. 4093/2012 (Α΄222). 

 Τις διατάξεις του Ν.4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α΄156). 

 Τα επιμέρους διατάγματα, νόμους και αποφάσεις, που αφορούν στην 
περιοχή, όπως  ο Ν. 4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη ανάπτυξη 
και άλλες Διατάξεις» (Α΄241), ο Ν. 3028/2001 «Για την προστασία των 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153), η 
υπ’αριθμ.25666/984/30.5.1957 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής» 
(Β’184/8.7.1957, αναδημοσίευση Β’ 265/1.10.1957) με την οποία 
χαρακτηρίστηκε ως αρχαιολογικός χώρος η περιοχή της χερσονήσου του 
Αγίου Κοσμά, η υπ’αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ 
68178 /40545/3236/930/8.10.2015 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού «Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά, Δήμου 
Ελληνικού, Περιφέρειας Αττικής» (ΑΑΠ 223/9.11.2015), η  
υπ’αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/447483/295142/1147
1/3862/30.102017 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Κήρυξη - οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων 
Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, 
Περιφέρειας Αττικής» (ΑΑΠ 256/2.11.2017), η υπ’αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΔΝΣΑΚ/ 
11483/321/8.3.2006 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
«Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του πρώην «Ανατολικού 
Αεροδρομίου Αθηνών, φερόμενης ιδιοκτησίας Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης Α.Ε. (Β’ 351/24.3.2006), η υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/5.6.2009 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
«Χαρακτηρισμός ως μνημείων τριών (3) υπόστεγων της Πολεμικής 
Αεροπορίας στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι) φερόμενης 
ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΑΠ 400/13.8.2009), η υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΠΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/34577/31383/4566/14.12.2016 απόφαση 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Χαρακτηρισμός ως μνημείου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3028/2002, του Αγγλικού υπόστεγου 
(Παγόδα) του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, φερόμενης ιδιοκτησίας 
Ελληνικού Δημοσίου και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.» (ΑΑΠ 307/30.12.2016), η Υ.Α. 
28796 του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Α.Α.Π. 181/28.05.2013) «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά 
(7) κτηρίων στην περιοχή κάτω Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού - 
Αργυρούπολης (Ν. Αττικής) και καθορισμός όρων και περιορισμός 
δόμησης σε αυτά και σε όμορα ακίνητα των ανωτέρων κτηρίων», οι 
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αποφάσεις: α) 0601810/9.1.1981 του Νομάρχη Αττικής «Περί 
επικυρώσεως εκθέσεως Επιτροπής καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και 
παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Άγιος Κοσμάς» Αττικής» (Δ’ 
176/1.4.1981), β) 716-262/12.5.1988 του Νομάρχη Πειραιά ¨Καθορισμός 
των ορίων του αιγιαλού και δημιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση 
«Γλυφάδα» από Αθλητικό Κέντρο Αγ. Κοσμά μέχρι τα Αστέρια Γλυφάδας» 
(Δ’ 477/6.7.1988) γ) 158/16.1.1995 του Νομάρχη Πειραιά «Καθορισμός 
των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στον Αγ. Κοσμά 
Δήμου Ελληνικού, από Αεροδρόμιο Ελληνικού μέχρι το ρέμα Μπραχαμίου 
και 400 μ. μετά από αυτό» (Δ΄31/24.1.1995), δ) 2923/3.8.2006 του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, 
παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας 
στον Αγ. Κοσμά Αττικής» (Δ΄843/20.9.2006) και ε) 26114/16729/9.7.2009 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Επανακαθορισμός των 
ορίων αιγιαλού και παραλίας (λόγω σφάλματος με το άρθρο 5 παρ.9του 
ν.2971/2001) στη θέση «Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας στον Αγ. Κοσμά, 
Δήμου Ελληνικού Αττικής» (Δ΄295/21.7.2009), η υπ’ αριθμ. 
39216/1659/11.5.2017 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά και, η 
υπ’ αριθμ. 6/2.10.2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, το 
υπ’αριθμ.48345/24.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας περί εγκρίσεως της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για 
Οικιστική Χρήση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, το υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/30854/436/13.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
περί οριογραμμών υδατορεμάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού  Αγίου 
Κοσμά κ.λπ. 

 Τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) και τον ισχύοντα Κτιριοδομικό 
Κανονισμό. 

 Τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας, πυροπροστασίας και 
αντισεισμικής προστασίας. 

 Τους κανονισμούς κοινωφελών δικτύων. 
 

2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 35/Α.Α.Π/ 01 Μαρτίου 2018) ( Άρθρο 2): 
 
1. Ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού - Αγίου Κοσμά αναπτύσσεται, κατά το 
άρθρο 11 παρ.3.1 περ. β΄ του Ν. 4277/2014 και τα άρθρα 1 και 2 του 
Ν.4062/2012 ως ενιαίο ακίνητο  και ως περιοχή πολλαπλών λειτουργιών 
μητροπολιτικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, με στόχο την ενίσχυση της 
Αθήνας ως τουριστικού προορισμού, επιχειρηματικού κέντρου και χώρου 
αναψυχής, την προσέλκυση επενδύσεων σημαντικών για την οικονομία της 
Αττικής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη δημιουργία ενός 
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και άλλων σημείων 
προορισμού, την απόδοση στο ευρύτερο μητροπολιτικό συγκρότημα της 
πρωτεύουσας χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς επίσης τουριστικών, 
πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών υποδομών υψηλής 
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ποιότητας, και την ανάπλαση και ανάδειξη του θαλασσίου μετώπου. Για τους 
σκοπούς αυτούς, με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του άρθρου 1 του 
παρόντος προβλέπονται: 
α. Ο συνδυασμός χρήσεων γης οι οποίες προωθούν την οικιστική 
πολυμορφία και περιλαμβάνουν ιδίως τουρισμό, αναψυχή, κατοικία, 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, εμπορικές λειτουργίες, διοίκηση και γραφεία, 
εκπαίδευση, έρευνα και υγεία, πολιτισμό και αθλητισμό, καθώς και 
περιβαλλοντικές υποδομές. Οι χρήσεις αυτές κατανέμονται κατά περιοχές 
προς πολεοδόμηση και ζώνες ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 του παρόντος. 
β. Η προώθηση προτύπων αστικής ανάπτυξης, με έμφαση: 
αα. Στη μίξη χρήσεων, την πολυλειτουργικότητα και την οργανωμένη 
πολεοδομική ανάπτυξη και δόμηση. 
ββ. Στη μετατροπή του υφιστάμενου αστικού κενού σε τόπο προορισμού με 
επίκεντρο το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής και τα ψηλά και 
μη κτήρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης που λειτουργούν ως τοπόσημα 
της συνολικής έκτασης. 
γγ. Στη σύνδεση του δημιουργούμενου νέου αστικού ιστού με τον υφιστάμενο. 
δδ. Στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με τη δημιουργία 
εκτεταμένων ελεύθερων χώρων και τη διείσδυση των χώρων πρασίνου εντός 
του οικιστικού ιστού. 
εε. Στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικής σημασίας κτηρίων 
καθώς και στην αναβίωση και διευθέτηση των υφισταμένων υδατορεμάτων, 
όπως τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στα άρθρα 3,5,6 και 7. 
 
2. Για την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά 
καθορίζονται συνολικά πολεοδομικά μεγέθη ως ακολούθως: 
α. Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 2.700.000 τ.μ. στην οποία περιλαμβάνεται 
και η δόμηση των υφιστάμενων διατηρητέων κτηρίων και των υφιστάμενων 
και διατηρούμενων κοινωφελών χρήσεων και εγκαταστάσεων υποδομών, 
όπως αποτυπώνονται στον συνημμένο χάρτη του άρθρου 1 του Προεδρικού 
Διατάγματος. 
Στην πιο πάνω δόμηση δεν περιλαμβάνονται τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα 
που τυχόν προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ από την 
περίπτωση ε΄ του άρθρου αυτού, τα οποία από κοινού με την προηγούμενη 
δόμηση δεν μπορεί να υπερβαίνουν, σε κάθε περίπτωση, τον μέγιστο 
οριζόμενο στο άρθρο 2 του Ν. 4062/2012 μικτό συντελεστή δόμησης 0,5. 
β. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ορίζεται σε 35% στο σύνολο της έκτασης 
του Μητροπολιτικού Πόλου. Στη περιοχή του παράκτιου μετώπου του 
Μητροπολιτικού Πόλου η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο αυτής 
ορίζεται σε 15%, με την οποία εξασφαλίζεται η δημιουργία αδόμητου 
ελεύθερου μετώπου μήκους ενός χιλιομέτρου και διευκολύνονται οι έξοδοι του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής προς τη θάλασσα. Στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής η κάλυψη των, πάσης 
φύσεως, μόνιμων κτηρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής 
επιφανείας αυτού. 
γ. Στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά δημιουργείται ενιαίο και 
ανοιχτό στο κοινό Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, εκτάσεως 
2.000.569,02 τ.μ.. 
δ. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, οι κοινόχρηστοι χώροι 
πρασίνου και οι ανοιχτοί χώροι που θα δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή 
του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης πρέπει να ανέρχονται σε 
τουλάχιστον 2.600.000 τ.μ. της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. 
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ε. Στις περιοχές προς πολεοδόμηση οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι 

ανέρχονται κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 50%. Στους πιο πάνω χώρους περιλαμβάνονται 

και εκτάσεις 300.000 τ.μ. που θα διατεθούν για χρήσεις κοινής ωφέλειας και 

κοινωνικής ανταποδοτικότητας.  

 

Χάρτης 2-1: Xάρτης Νο1 του άρθρου 2 του Π.Δ. ΑΠΠ35/01-03-18 
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3. Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
ακολουθούνται οι ακόλουθες  κατευθύνσεις σχεδιασμού: 
α. Στις μελέτες που συντάσσονται για την εφαρμογή του Σ.Ο.Α. λαμβάνεται 
μέριμνα ώστε η θέση και η διάταξη των εγκαταστάσεων και κτηρίων να ευνοεί 
τη διατήρηση μεγάλων ελεύθερων πράσινων χώρων, κατά το δυνατόν 
ενοποιημένων με το Μητροπολιτικό Πάρκο ή με άλλους παρακείμενους 
κοινόχρηστους χώρους. 
β. Τα υψηλά κτήρια χωροθετούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει την 
αισθητική ενότητα αυτών, τόσο στο επίπεδο των μεμονωμένων κτηρίων όσο 
και στο επίπεδο ενιαίων συνόλων, σε συνάρτηση με την ογκοπλαστική τους 
διαμόρφωση, τις αρχιτεκτονικές τους μορφές και την υλικότητά τους. 
Ειδικότερα, για την καλύτερη δυνατή ένταξη των υψηλών κτηρίων ειδικής 
αρχιτεκτονικής σχεδίασης στον άμεσο και ευρύτερο χώρο τους, υιοθετούνται 
νέα πρότυπα σχεδιασμού που συνδιαλέγονται με το αττικό και μεσογειακό 
παραθαλάσσιο αστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 
γ. Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας επιδιώκεται, 
μεταξύ άλλων, και μέσω τη συσχέτισης της προσφοράς θέσεων στάθμευσης 
με τον βαθμό προσπελασιμότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς και της 
διαμόρφωσης δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και οδών ήπιας 
κυκλοφορίας στο σύνολο της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου. 
 
Συνοπτικά, βάσει του διατάγματος, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και 
περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές και ζώνες (Άρθρο 3). Λόγω του 
αντικειμένου της παρούσας έκθεσης, η αναφορά περιορίζεται στις 
κατευθύνσεις που δίνει το Π.Δ. για τις Ζώνες Ανάπτυξης, ως ακολούθως: 

 
Α. Περιοχή πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού: 
Συνολική επιφάνεια 5.249.873,49 τ.μ. 
Αναπτύσσεται με τη δημιουργία έξι (6) περιοχών προς πολεοδόμηση (Α-Π1, 
Α-Π2, Α-Π3, Α-Π4, Α-Π5 και Α-Π6) και μιας Ζώνης Ανάπτυξης (Α-Α1) καθώς 
και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής (ΜΠ). 

 
Α2.Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1: «Γειτονιά τουρισμού-αναψυχής και 
επιχειρηματικού πάρκου» 
Επιφάνεια: 634.144,96 τ.μ. 
Χρήσεις: η μικτή χρήση της περιπτώσεως 5 της παρ. Β του άρθ.11 του 
Ν.3986/2011, η οποία συντίθεται από τις γενικές χρήσεις «τουρισμός-
αναψυχή» (περ.1 παρ. Β άρθρ.11 του Ν.3986/2011) και «επιχειρηματικό 
πάρκο» (περ.2 παρ. Β άρθ. 11 του Ν.3986/2011), όπως ισχύουν. 
Εξαιρέσεις: από τη γενική χρήση «τουρισμός-αναψυχή» εξαιρούνται οι 
ειδικές χρήσεις «τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια 
τουριστικών σκαφών) και «περίθαλψη». 
Από τη γενική χρήση «επιχειρηματικό πάρκο» εξαιρούνται οι ειδικές χρήσεις 
βιομηχανία-βιοτεχνία, εγκαταστάσεις αποθήκευσης, επιχειρήσεις 
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών, 
δραστηριότητες του Ν. 1575/1985 και δραστηριότητες αγροκτηνοτροφίας, 
ιδίως μέσω θερμοκηπιακών καλλιεργειών, καθώς και υποστηρικτικές ή 
υποβοηθητικές της λειτουργίας τους. 
Οι επιτρεπόμενες εντός της ζώνης χρήσεις γης προορίζονται να 
λειτουργήσουν ως ενιαίο σύμπλεγμα υποδομών και κτηριακών 
εγκαταστάσεων τουρισμού, αναψυχής και επιχειρηματικής ανάπτυξης εντός 
μιας ζώνης υποδοχής. 
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,40 στο σύνολο της 
έκτασης της ζώνης  αυτής.  
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Ειδικότερα, ως προς την επιτρεπόμενη εντός της ζώνης χρήση «καζίνο», η 
μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 15.000 τ.μ. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 30% στο σύνολο της έκτασης 
αυτής της ζώνης. 
Μέγιστο ύψος κτηρίων: κατά ΝΟΚ. 
Εξαίρεση: Επιτρέπεται η κατασκευή ενός υψηλού κτηρίου ειδικής 
αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 200 μέτρα από τη 
στάθμη της θάλασσας και πρόσωπο επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος  και 
πάντως πλησίον αυτής, το οποίο θα λειτουργήσει ως τοπόσημο της 
συγκεκριμένης ζώνης και της συνολικής έκτασης. 

 
Β. Περιοχή Παράκτιου Μετώπου 
Συνολική Επιφάνεια: 758.202,75 τ.μ. Περιλαμβάνει την έκταση του πρώην 
Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και την έκταση του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής  
Αναπτύσσεται: Μία (1) περιοχή προς πολεοδόμηση (ΠΜ-Π1) και 
δύο (2) Ζώνες Ανάπτυξης (ΠΜ-Α1) και (ΠΜ-Α2). Λόγω του αντικειμένου της 
εν λόγω έκθεσης, η αναφορά περιορίζεται στις κατευθύνσεις που δίνει το Π.Δ. 
για τις Ζώνες Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2. 

 
Β2. Ζώνες Ανάπτυξης  
α. ΠΜ-Α1: «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» 
Επιφάνεια: 334.854,75 τ.μ. 
Χρήσεις: της κατηγορίας «τουρισμός-αναψυχή» (περ.1 παρ. Β άρθ.11 του 
Ν.3986/2011). 
Εξαίρεση: χρήση «περίθαλψη». 
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,20 στο σύνολο της 
έκτασης της ζώνης  αυτής. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων : 16 μ. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 30% στο σύνολο της έκτασης 
αυτής της ζώνης, τηρουμένου του  ορίου για το σύνολο του παράκτιου 
μετώπου (περ. β’ παρ.2 άρθ.2 του Π.Δ.). 
Η υφιστάμενη μαρίνα διατηρείται και εκσυγχρονίζεται. 
 
β. ΠΜ-Α2: «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά» 
Επιφάνεια: 122.964,74 τ.μ. 
Χρήσεις: της κατηγορίας «τουρισμός-αναψυχή» (περ.1 παρ. Β αρθ.11 του Ν 
3986/2011). 
Εξαίρεση: χρήσεις «καζίνο», «περίθαλψη». 
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0,20 στο σύνολο της 
έκτασης της ζώνης  αυτής. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων : 16 μ. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 30% στο σύνολο της έκτασης 
αυτής της ζώνης, τηρουμένου του  ορίου για το σύνολο του παράκτιου 
μετώπου (περ. β’ παρ.2 άρθ.2 του Π.Δ.). 
Στην παρακείμενη χερσαία και θαλάσσια περιοχή της ζώνης αυτής, εκτός των 
ορίων του ακινήτου επιτρέπεται η κατασκευή πρότυπου Ενυδρείου- Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών σε πρόσχωση (άρθ. 3 παρ. 3 και 4 του Ν. 4062/2012) 
χωρίς υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης για το σύνολο του 
Μητροπολιτικού Πόλου Δόμησης (περ. α , παρ. 2 άρθ. 2 του Π.Δ.). 
Επιτρέπεται η αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων λιμενικών 
εγκαταστάσεων της ζώνης αυτής για τουριστικό καταφύγιο μέγιστης 
δυναμικότητας 200 σκαφών. 
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Σχετικά με τις κατευθύνσεις και τους όρους για την προστασία του 
περιβάλλοντος  και το σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο άρθρο 
6 του Π.Δ. αναφέρονται συνοπτικά τα ακόλουθα: 
- Η ανάγκη διαμόρφωσης των περιοχών προς πολεοδόμηση και των Ζωνών 

Ανάπτυξης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στον κύριο σκοπό τους και να 
ευθυγραμμίζονται με τους σκοπούς του Σ.Ο.Α. για την πολυκεντρικότητα 
και πολυλειτουργικότητα των «πολλαπλών πυρήνων», την κοινωνική, 
οικονομική και εδαφική συνοχή της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται 
από το Σ.Ο.Α. καθώς και το άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα. 

- Η μέριμνα για τη σύνδεση και συμβατότητα του υφιστάμενου αστικού ιστού  
με τις υποδομές και τις επιτρεπόμενες χρήσεις για συνέχεια κινήσεων και 
ροών. 

- Επιτρέπονται παρεμβάσεις στη στάθμη του υφιστάμενου εδάφους με 
κατάλληλες εξάρσεις, σύμφωνα με τις ειδικές μελέτες. 

- Η θέση και διάταξη των εγκαταστάσεων και κτηρίων να ευνοεί τη διατήρηση 
μεγάλων ελεύθερων πράσινων χώρων κατά το δυνατόν ενοποιημένων με 
το Μητροπολιτικό Πάρκο ή με άλλους παρακείμενους κοινόχρηστους 
χώρους ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο μικροκλίμα της 
περιοχής του Σ.Ο.Α.. 

- Η εξασφάλιση ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης του κοινού σε  κάθε 
κοινόχρηστο χώρο του Μητροπολιτικού Πόλου. 

- Η εξοικονόμηση ενέργειας με επιλογές και μέτρα όπως μεγιστοποίηση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων, αξιοποίηση βιοκλιματικών 
αρχών, αξιοποίηση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης κτηρίων, 
πληρέστερη αξιοποίηση του φυσικού αερίου. 

- H ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού.  
- Η μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση των συνδυασμένων τεχνολογιών. 
- Η μέριμνα για την προσαρμογή των έργων στις συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής.  
- Η εξισορρόπηση του ισοζυγίου χωματισμών. 
- Η χρήση της γενικής κατοικίας στις περιοχές προς πολεοδόμηση γύρω από 

το Μητροπολιτικό Πάρκο και η διάταξη των κτηρίων με ύψος κατά 
παρέκκλιση του ΝΟΚ ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στην κατεύθυνση 
για ανοιχτό προς το παραλιακό μέτωπο Μητροπολιτικό Πάρκο. Οι κτιριακοί 
όγκοι χωροθετούνται ώστε να διασφαλίζεται η μείωση του φαινομένου των 
ανεμορροών και να ενισχύεται η σύνδεση του Μητροπολιτικού Πάρκου, των 
χώρων πρασίνου εντός των περιοχών προς πολεοδόμηση και του 
παραλιακού μετώπου. 

- Η εξασφάλιση της συμβολής του Μητροπολιτικού Πάρκου στη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών όλης της περιοχής, μέσα από τη σύνταξη 
Ειδικής μελέτης Αρχιτεκτονικής Τοπίου. 

- Η εφαρμογή του Σ.Ο.Α. να συνοδεύεται από ειδική κυκλοφοριακή και 
συγκοινωνιακή μελέτη με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στις 
γειτονικές περιοχές και την ελαχιστοποίηση των σχετικών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

- Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
για την δημιουργία νέων δρομολογίων ή γραμμών, καθώς και την 
τροποποίηση υφιστάμενων, κατά τρόπο που να εξυπηρετούν 
αποτελεσματικά τόσο την εσωτερική ζήτηση μετακινήσεων όσο και την 
εξυπηρέτηση των όμορων περιοχών. 

- Η εξασφάλιση επαρκούς οδικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης ειδικά του 
Επιχειρηματικού Πάρκου στη ζώνη Α-Α1,με τις λεωφόρους Βουλιαγμένης 
και Ποσειδώνος, καθώς και με τους σταθμούς του Μετρό και τη γραμμή του 
Τραμ. 
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- Η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων με σκοπό, πέραν 
της αναψυχής, τη σύνδεση των αναπτύξεων με τα μέσα σταθερής τροχιάς 
και τα άλλα μέσα συλλογικής μετακίνησης καθώς και με τους μελλοντικούς 
ποδηλατοδρόμους κατά μήκος των λεωφόρων Βουλιαγμένης και 
Ποσειδώνος. 

- Η αξιολόγηση της βέλτιστης διαμόρφωσης του κεντρικού συνδυασμένου 
άξονα ροής πεζών, ποδηλάτου και τραμ στον άξονα ανατολής δύσης με 
τρόπο που να αποτελεί μια γραμμική ζώνη πρασίνου και να εξασφαλίζει τη 
σύνδεση και γραμμική επέκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου έως τα όρια 
του πολεοδομικού ιστού στα ανατολικά του χώρου. 

- Η αξιοποίηση του ανισόπεδου κόμβου  στη λεωφόρο Βουλιαγμένης για τη 
σύνδεση με τον παλαιό Ανατολικό Αεροσταθμό, ως βασικής οδικής εισόδου 
στην περιοχή του χώρου του παλαιού Αεροδρομίου από την πλευρά της Λ. 
Βουλιαγμένης (σύνδεση του Επιχειρηματικού Πάρκου, του Εκθεσιακού 
Κέντρου και των χώρων στάθμευσης του Μητροπολιτικού Πάρκου κ.λπ.). 

- Στο παραλιακό μέτωπο, η διαστασιολόγηση και οι τεχνικές προδιαγραφές 
των παρεμβάσεων των λιμενικών έργων και των έργων για τον 
εμπλουτισμό, την προστασία και την αναβάθμιση της υφιστάμενης 
παραλίας πρέπει να βασίζονται σε εξειδικευμένες μελέτες (ακτομηχανική, 
μελέτη κυματικής διαταραχής, διενέργεια καταγραφής ενδεχόμενης 
ύπαρξης λιβαδιών Ποσειδωνίας στη ζώνη εκτέλεσης των έργων). 

- Ειδικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη φάση κατασκευής. 
- Μέτρα για την πρόληψη κινδύνων πλημμύρας, τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων στην έκταση του Σ.Ο.Α., διαχείριση των υγρών αποβλήτων 
καθώς και μέτρα για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
βάσει ολοκληρωμένου συστήματος. 

 
Ειδικότερα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
προβλέπονται συνοπτικά οι ακόλουθοι όροι (άρθρο 7): 
- Το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά μαζί με τον μεταβυζαντινό ναό των Αγίων 

Κοσμά και Δαμιανού διαμορφώνεται σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. 
- Ο πιόσχημος ταφικός περίβολος στη Ζώνη Α-Α1 μεταφέρεται στην αρχική 

θέση του.Για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των 
μεταβυζαντινών ναών της Αγίας Παρασκευής και των Αγίων Κοσμά και 
Δαμιανού, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών, 
απαιτείται σχετική μελέτη. 

- Ο χώρος περιμετρικά του κτηρίου του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου και 
σε απόσταση 100 μέτρων από αυτό, παραμένει αδόμητος με σκοπό την 
ανάδειξη του χαρακτηρισμένου μνημείου. Στον χώρο αυτόν καθαιρείται 
κάθε μεταγενέστερη του αρχικού κτιρίου προσθήκη.  

- Αντίστοιχα, στην περιοχή Α-Π6 καθορίζεται ζώνη προστασίας πλάτους 15 
μέτρων γύρο από το αρχαίο λατομείο, η οποία παραμένει αδόμητη και 
διαμορφώνεται ως χώρος πρασίνου. 

- Το νεότερο μνημείο «Αγγλικό υπόστεγο» στη περιοχή Α-Π4 εντάσσεται σε 
αυτόνομο οικοδομικό τετράγωνο, πανταχόθεν ελεύθερο, με χρήσεις 
πολιτισμού. Για τα υφιστάμενα εντός της έκτασης νεότερα μνημεία 
απαιτούνται ειδικές επιστημονικές μελέτες. 

- Να ληφθεί μέριμνα για τη διασύνδεση των περιοχών αρχαιολογικού ή 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος και για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής  
σε συνδυασμό με την κίνηση στο Μητροπολιτικό Πάρκο, καθώς και τη 
σύνδεσή τους με σημαντικά μνημεία, γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία ή και νέες αρχαιότητες που τυχόν ανευρεθούν σε συνεργασία με 
το ΥΠΟΑ.  
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Συνοψίζοντας, το εγκεκριμένο με το Π.Δ. Σχέδιο Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) εξυπηρετεί τους βασικούς στόχους του Ν.4062/2012 
(ΦΕΚ 70/A/30-03-2012), βάσει των οποίων άλλωστε συγκροτήθηκε το 
Σ.Ο.Α., που είναι οι ακόλουθοι: 
 
 Η εξυπηρέτηση σκοπού εντόνου δημοσίου συμφέροντος με τον 

οποίο επιδιώκεται: 
 

- Η συμβολή στους εθνικούς δημοσιονομικούς και αναπτυξιακούς 
στόχους για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. 

 
- Η προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας για την οικονομία της Αττικής και εν γένει της 
χώρας, καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας. 

 
- Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς με υψηλή 

ανταγωνιστικότητα για την οικονομία της Αττικής και εν γένει της 
χώρας. 

 
- Η ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική μητρόπολη, τουριστικό 

πόλο διεθνούς ακτινοβολίας και σημαντικό κέντρο οικονομικής 
ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, καθώς και εκπαίδευσης και 
έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και των 
Βαλκανίων. 

 
- Η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών 

λειτουργιών, εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς. 
 

Σχήμα 2-1: Κέντρα χωροταξικών υπoενοτήτων στο Λεκανοπέδιο σύμφωνα με το Ρ.Σ.Α. (Ν1515/1985) 
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- Η εφαρμογή πρότυπων προγραμμάτων αστικής ανάπτυξης και 
ανασυγκρότησης και η απόδοση στο ευρύτερο μητροπολιτικό 
συγκρότημα της πρωτεύουσας χώρων πρασίνου και αναψυχής, 
καθώς και πολιτιστικών, αθλητικών, τουριστικών, εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών και κοινωνικών υποδομών υψηλής ποιότητας. 

 
- Η εφαρμογή προτύπων σχεδίων, μεθόδων και τεχνικών για την 

αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου του Σαρωνικού και τη στροφή 
της πόλης προς τη θάλασσα. 

 
Η εν λόγω μελέτη, αφορά στις Ζώνες Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού 
Πόλου Αγ. Κοσμά, ο οποίος  εντάσσεται διοικητικά στην Περιφερειακή 
Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα 
σε τρεις δήμους, αυτούς του Αλίμου (βόρεια), του Ελληνικού – 
Αργυρούπολης (βορειοανατολικά) και της Γλυφάδας (νότια), το 
μεγαλύτερο τμήμα του οποίου ανήκει εντός των ορίων του Δήμου 
Ελληνικού Αργυρούπολης.  
 
Βασικά Χαρακτηριστικά του Ακινήτου 
 
Ως προς τη θέση της, η συνολική περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο 
νοτιοανατολικό άκρο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, στις ΝΔ 
παρυφές του όρους Υμηττού, και περίπου στο κέντρο του παραθαλάσσιου 
νοτιο-ανατολικού τμήματος της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας. 
 
Καταλαμβάνει μία σχετικά επίπεδη έκταση με κάποιες μικρές εξάρσεις που 
εντοπίζονται στο βορειοανατολικό τμήμα της.   

Χάρτης 2-2: Ανάγλυφο εδάφους υφιστάμενης κατάστασης 
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Το ακίνητο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τα οικιστικά κέντρα Γλυφάδας, 
Ελληνικού- Αργυρούπολης και Αλίμου και πλησίον των αντίστοιχων του 
Πειραιά, του Παλαιού Φαλήρου και της Νέας Σμύρνης αλλά ταυτόχρονα έχει 
μικρή απόσταση από μείζονες έξω-αστικές ζώνες πρασίνου (Ορεινός Όγκος 
Υμηττού).  
 
Η ανταγωνιστική του θέση επαυξάνεται εξαιτίας της μικρής χιλιομετρικής 
απόστασης από τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους (27 χλμ. από το 
αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, 15 χλμ. από τον πλησιέστερο σιδηροδρομικό 
σταθμό Λαρίσης, 8 χλμ. από το λιμάνι του Πειραιά και τον Σταθμό του 
Ηλεκτρικού) και μόλις 12 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας με εύκολη πρόσβαση 
(ποιότητα οδικού δικτύου, συνεκτικότητα, προσπελασιμότητα κ.λπ.). 
 
Η έκτασή του περιλαμβάνει 6.000 στρέμματα περίπου (6.008.076,42τ.μ.) και 
συνίσταται αθροιστικά από τα ακίνητα: 

 
- Του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, εμβαδού 5.249.873,49τ.μ. 

- Του παράκτιου μετώπου, εμβαδού 758.202τ.μ.  
Σήμερα το Ακίνητο διέπεται πολεοδομικά από το Προεδρικό Διάταγμα 
«΄Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 
35/Α.Α.Π/01-03-2018) το οποίο αναλύθηκε προηγούμενα. 

 
 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

 
Με το άρθρο 1 του Ν.3986/2011 ιδρύθηκε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 
Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), που έχει αποκλειστικό σκοπό την 
αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της  ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. 
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το ΤΑΙΠΕΔ λειτουργεί  για την 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, καθώς το προϊόν της αξιοποίησης  
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της 
χώρας, η δε δράση του διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας 
και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. 
    
Με το άρθρο 42 του Ν.3943/2011 ιδρύθηκε η ανώνυμη εταιρία με την 
επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ‐  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(ΕΛΛΗΝΙΚΟ A.E.). Στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ A.E. περιήλθε η χρήση, διοίκηση,  
διαχείριση και εκμετάλλευση, δυνάμει του ως άνω άρθρου, του Πρώην 
Αεροδρομίου και, δυνάμει του άρθρου 7 Ν.4062/2012, της Παράκτιας Ζώνης. 
Με σειρά αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ) μεταβιβάστηκε και περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ το 
σύνολο των μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ A.E..  
 
Στη συνέχεια, με νέες αποφάσεις της ΔΕΑΑ ορίστηκε ότι μεταβιβάζεται και 
περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ το προβλεπόμενο από τα άρθρα 
18 επ. Ν.3986/2011 δικαίωμα επιφάνειας επί του Ακινήτου (με εξαίρεση τα 
περιλαμβανόμενα σε αυτό τμήματα αιγιαλού και παραλίας) και κατά πλήρη 
κυριότητα, νομή και κατοχή, ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου αυτού.  
 
Σημειώνεται ότι ασκήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις 
για την ακύρωση των με αρ. 206/2012, 225 και 227/2013 αποφάσεων της 
ΔΕΑΑ. Όλες οι σχετικές αιτήσεις ακύρωσης απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια 
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του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων της 
ΔΕΑΑ και των προβλέψεων του Ν.3986/2011, με την από 08.12.2011  
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην 
προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού «Για την απόκτηση της πλειοψηφίας του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ  Α.Ε.» (Διαγωνισμός).  
 
Με την ως άνω Πρόσκληση Α’ Φάσης προβλέφθηκε ότι ο  Διαγωνισμός 
επρόκειτο να διενεργηθεί σε δύο φάσεις: η μεν πρώτη φάση ως στάδιο 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρηματικών φορέων με απόληξη την 
προεπιλογή όσων πληρούσαν τα κριτήρια τεχνικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (Πρώτη Φάση), η δε δεύτερη ως στάδιο υποβολής δεσμευτικών 
προσφορών από μέρους των προεπιλεγέντων της  πρώτης φάσης με 
απόληξη την κατακύρωση του Διαγωνισμού στον πλειοδότη (Δεύτερη Φάση).  
 
Κατά την 17η.04.2012, καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική 
διαδικασία οκτώ (8) εταιρίες και μία (1) σύμπραξη εταιριών. Μετά την 
αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιοτήτων και την προσκόμιση των 
πρόσθετων στοιχείων και διευκρινίσεων που ζητήθηκαν, το ΤΑΙΠΕΔ 
προχώρησε στην αξιολόγησή τους κατ’ εφαρμογή των κριτηρίων προεπιλογής 
του όρου 6 της Πρόσκλησης Α’ Φάσης.  
 
Στη συνέχεια, το ΤΑΙΠΕΔ έκρινε ότι πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής  
τέσσερις (4) εκ των ανωτέρω ενδιαφερομένων, στους οποίους 
συμπεριλαμβανόταν και η εταιρία «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία 
Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (LAMDA Development). Στις 
09.01.2013, το ΤΑΙΠΕΔ, αφετηριάζοντας τη Δεύτερη Φάση, απηύθυνε την 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών αποκλειστικά στους προεπιλεγέντες της 
Πρώτης Φάσης, προκειμένου αυτοί ‐εφόσον φυσικά το επιθυμούσαν‐ να 
υποβάλουν προσφορά για την αγορά του συνόλου των μετοχών της 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.».  
 
Στις 27.02.2014 υποβλήθηκε τελικά μία μόνο προσφορά από τη LAMDA 
Development. Στη συνέχεια, και κατόπιν αξιολόγησης της τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς της, η LAMDA Development κλήθηκε να υποβάλει 
νέα βελτιωμένη οικονομική προσφορά. Μετά και την υποβολή της βελτιωμένης 
προσφοράς της  LAMDA Development, με την από 31.03.2014 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ αποφασίστηκε ομόφωνα η ανακήρυξή 
της ως Προτιμητέου Επενδυτή, και εγκρίθηκε η υπογραφή του τελικού σχεδίου 
της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (ΣΑΜ), υπό τον όρο της 
ολοκλήρωσης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
Πράγματι με τη με αρ. 3800/2014 απόφαση του VI Τμήματος, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της ΣΑΜ, η οποία τελικά 
υπογράφηκε στις 14.11.2014. Διευκρινίζεται ότι στη ΣΑΜ συμβαλλόμενοι είναι 
το ΤΑΙΠΕΔ ως πωλητής, η εταιρεία HELLINIKON GLOBALΙ S.Α. (θυγατρική 
της προαναφερθείσας LAMDA Development) ως αγοραστής, η ίδια η LAMDA 
DEVELOPMENT S.A. ως  εγγυητής του αγοραστή και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος. 
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4. Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Οι Μελέτες των Ζωνών Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-
Αγίου Κοσμά ανατέθηκαν από τον επενδυτή στην εταιρεία Foster+Partners με 
τοπική υποστήριξη από το Μελετητικό Γραφείο «Γραφείο Μελετών 
Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη και Συνεργάτες Α.Ε». 
 
Για το συγκεκριμένο έργο, οι ανωτέρω μελέτες υποστηρίζονται επιπλέον και 
από τις ακόλουθες εξειδικευμένες Μελετητικές Εταιρείες:  
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Χάρτης 4-1: Xάρτης Νο1 του άρθρου 2 του Π.Δ. ΑΠΠ35/01-03-18 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, το οικονομικό σύστημα προκειμένου να 
αντιμετωπίσει  την κρίση ανασυντάσσεται και αναπροσαρμόζεται με αποτέλεσμα να 
αρχίζει να χάνει τον ανελαστικό χαρακτήρα του και να γίνεται πιο δυναμικό με 
ευέλικτη εξειδίκευση. Η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, αλλά 
και η τακτική της αποσπασματικότητας λειτουργούν στο όνομα της ευελιξίας. Οι 
παραδοσιακοί οργανωτικοί κρατικοί μηχανισμοί αναπροσαρμόζονται και αυτοί και οι 
συνεργασίες και συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα πολλαπλασιάζονται. 
 
Παράλληλα με αυτές τις οικονομικές-πολιτικές διευθετήσεις, ο ρόλος της πόλης 
προσαρμόζεται και αυτός στα νέα δεδομένα. Μέσα από ένα πλέγμα οικονομικών 
εξαρτήσεων η κάθε μητρόπολη ή οι επιμέρους περιοχές ανάπτυξης, όπως και ο 
Μητροπολιτικός Πόλος του Ελληνικού -Αγίου Κοσμά, αναζητούν το στίγμα για την 
επιβίωσή  τους και προσπαθούν να «πείσουν» ότι πληρούν κάποιες προϋποθέσεις 
καταλληλότητας τόσο ως άρτιο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και ως ένας 
σύγχρονος, ασφαλής , ευχάριστος αλλά και συναρπαστικός χώρος για επιχειρήσεις, 
κατοίκους και επισκέπτες σε ένα ενιαίο σύνολο. 
 
Ο χωρικός/πολεοδομικός σχεδιασμός, ως μείζον εργαλείο της αστικής ανάπτυξης 
καλείται να ανταποκριθεί και να παρακολουθήσει και αυτός αυτές τις κρίσιμες αλλαγές. 
Επακόλουθα, οι νέες προσεγγίσεις σχετικά με τη μεθοδολογία της μελέτης και της 
ρύθμισης του χώρου οφείλουν να είναι ευέλικτες και κατάλληλες να προσαρμοστούν 
στις ταχύτατες αλλαγές, οι οποίες συντελούνται σε παγκόσμιο, αλλά και σε τοπικό 
επίπεδο αποκτώντας περισσότερο δυναμικό, στρατηγικό και ολιστικό χαρακτήρα, με 
την υιοθέτηση ενός ανοικτού, ευέλικτου και παράλληλα δυναμικού σχεδιασμού, 
σύμφωνα άλλωστε και με τις επιταγές του Ν.4062/2012. 
 
Παράλληλα, ο ταχύς ρυθμός οικονομικών αλλαγών από κοινού με το υψηλό κόστος 
των επισφαλών προβλέψεων επιβάλλουν οι επενδυτικοί μηχανισμοί να έχουν  
μεγαλύτερη ευελιξία στα αναπτυξιακά έργα ανάπλασης και αστικών ακινήτων και στις 
διαδικασίες αποφάσεων. Για τον σκοπό αυτό, ο σχεδιασμός στις παραπάνω 
περιπτώσεις χρησιμοποιεί μια ποικιλία οικονομικών και φυσικών εργαλείων 
προκειμένου να προσαρμοστεί με επιτυχία στις νέες συνθήκες  
 
Με αυτά τα δεδομένα, η διαδικασία πολεοδομικού σχεδιασμού συγκεκριμένα στις 
Ζώνες Ανάπτυξης επιχειρείται να μην τείνει προς κάποια άκαμπτη, στατική, 
κατάσταση, αλλά να έχει την δυνατότητα να διαμορφώσει σε ικανό χρόνο, νέες 
κατευθύνσεις και ισορροπίες χρήσεων ανάλογα με τις νέες συνθήκες που 
παρουσιάζονται. Παράλληλα, πρέπει να επιτρέπει τη συμμετοχή ευρύτερου μίγματος 
ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση και οργάνωση του πολεοδομικού σχεδιασμού 
επιπλέον των απόλυτα ειδικών σε αυτό. 
 
Χαρακτηριστικά, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά εργαλεία όπως οι ειδικότερες ζώνες 
χρήσεων γης εντός της κάθε μίας ενιαίας Ζώνης Ανάπτυξης αλλά και νέα όπως οι 
κτιριακές ενότητες (αντί των κτιρίων). Επίσης, οι κανονιστικοί όροι δόμησης συνεχίζουν 
να αποτελούν το βασικό εργαλείο ελέγχου του συνόλου του οικοδομικού μεγέθους ανά 
ζώνη ανάπτυξης, πάντα σύμφωνα με το Π.Δ. (ΑΑΠ 35/1.3.2018). Εκ  των προτέρων 
πλήρως καθορισμένες πολεοδομικές δεσμεύσεις, που καθορίζουν συγκεκριμένα 
άκαμπτα πολεοδομικά- αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, όπως αυστηρά καθορισμένες 
περιοχές δόμησης εντός της ζώνης ανάπτυξης με συγκεκριμένα περιγράμματα κτιρίων 
αποτελούν σχέδια, που υπαγορεύουν τη δράση αντί να επιτρέπουν ένα κατευθυντήριο, 
συνοδευτικό πλαίσιο εφαρμογής, ένα δυναμικό και επακόλουθα αποτελεσματικό 
σχεδιασμό.  
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Η γεφύρωση, επομένως, των εκάστοτε οικονομικών δεδομένων με τον σύγχρονο και 
ευέλικτο σχεδιασμό, που αποτελεί στην ουσία Στρατηγικό Σχεδιασμό εμπεριέχει και τις 
εν δυνάμει πολιτικές, τεχνοκρατικές, επιχειρησιακές και επιχειρηματικές οικονομικές 
διαστάσεις σε συνδυασμό με το στοιχείο της εφικτότητας και αποτελεσματικότητας του 
προτεινόμενου σχεδιασμού.  
 
Πιστεύεται πως αυτός ο δυναμικός και ευέλικτος σχεδιασμός είναι η αναγκαία και 
κατάλληλη επιλογή για την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και δη των Ζωνών Ανάπτυξης, των 
οποίων ο χαρακτήρας είναι κυρίως αναπτυξιακός.  
 
Σύμφωνα με αυτή την οπτική επομένως, και στη μελέτη των Ζωνών Ανάπτυξης του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά ο τρόπος χειρισμού μιας ανάπτυξης 
στρατηγικού χαρακτήρα προκειμένου να υλοποιηθεί περιβαλλοντικά ορθά και 
μακροπρόθεσμα αποδοτικά  για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, πρέπει να υιοθετεί τη  
συμπόρευση του δημόσιου χαρακτήρα ελέγχου της παρέμβασης και του ιδιωτικού 
φορέα υλοποίησης. Γεγονός, που προϋποθέτει συνεχείς συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα, με την παρέμβαση του κράτους να γίνεται κυρίως σε επίπεδο 
συντονισμού και ελέγχου των διαδοχικών προσεγγίσεων και με την παροχή 
κατάλληλων υποδομών και θέσπιση διαδικασιών ευνοϊκών για τον στρατηγικό 
σχεδιασμό και τη δράση.  
 
Σκοπός επομένως δεν πρέπει να είναι η παραγωγή ενός άκαμπτου σχεδίου, αλλά 
ενός ευέλικτου, σύγχρονου και επομένως εφαρμόσιμου σχεδιασμού με  έμφαση 
στη συνεχή ανατροφοδότηση και πιθανά αναπροσαρμογή των σχεδίων εφαρμογής 
στις νέες ανάγκες/ δεδομένα. Σε αυτό μπορεί να συμβάλει σημαντικά η δημιουργία 
μηχανισμών παρακολούθησης, ανάλυσης των εξελίξεων και συμπόρευσης, όπως 
συγκεκριμένα προτείνουμε τον μηχανισμό παρακολούθησης χρήσεων γης – 
ποσοστών ειδικών χρήσεων- και όρων δόμησης στο σύνολο του Μητροπολιτικού 
Πόλου).  
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 
 
Η έννοια των «Ζωνών Ανάπτυξης» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην ελληνική 
νομοθεσία με τον Ν.4062/12 (ΦΕΚ Α 70, 2012), ως ένα εργαλείο που θεσμοθετήθηκε 
αποκλειστικά (μέχρι στιγμής) για την αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. 
Ως Ζώνες Ανάπτυξης προσδιορίζονται αυτές «που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν», 
στον αντίποδα των Ζωνών που «πρόκειται να πολεοδομηθούν», δηλαδή των 
«Περιοχών προς Πολεοδόμηση». Οι Ζώνες Ανάπτυξης μαζί με τις Περιοχές προς 
Πολεοδόμηση και το Μητροπολιτικό Πάρκο αποτελούν τις τρεις ειδικότερες κατηγορίες 
ζωνών που από κοινού συνθέτουν τον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού – Αγίου 
Κοσμά. 
 
Στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4062/12 αναφέρεται ρητώς, μάλιστα, ότι οι Ζώνες 
Ανάπτυξης είναι οι περιοχές που δεν πρόκειται να πολεοδομηθούν και προορίζονται 
για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (τουριστικές αναπτύξεις, 
επιχειρηματικά πάρκα, θεματικά πάρκα, τεχνολογικά πάρκα, κ.λπ.), εν αντιθέσει με τις 
Περιοχές προς Πολεοδόμηση, οι οποίες προορίζονται για χρήσεις κατοικίας και 
κεντρικών λειτουργιών. Συνεπώς, οι Ζώνες Ανάπτυξης είναι αυτές που προσδίδουν 
στον Μητροπολιτικό Πόλο τα κεντρικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του και 
συμβάλλουν στους βασικούς στόχους της αξιοποίησής του, όπως την προσέλκυση 
επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας σε τομείς με υψηλή ανταγωνιστικότητα, την ανάδειξη της Αθήνας σε 
τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας και σημαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης 
και επιχειρηματικότητας, καθώς και εκπαίδευσης και έρευνας κ.λπ. 
 
Ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις Ζώνες Ανάπτυξης, αυτές είναι κατά τον 
4062/2012 οι χρήσεις γης της παραγράφου Β΄ του άρθρου 11 του Ν.3986/11 και οι 
χρήσεις σταθμών μεταφόρτωσης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, 
κοιμητηρίων και οι χρήσεις εκπαίδευσης και έρευνας, που πλέον, μετά την έγκριση του 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με το ΠΔ 35 ΑΑΠ/ 2018, έχουν περιοριστεί στις 
χρήσεις της κατηγορίας «τουρισμός- αναψυχή» για τις Ζώνες του Παράκτιου Μετώπου 
ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2, και στη μικτή χρήση της περίπτωσης 5 της παραγράφου Β του 
άρθρου 11 του Ν.3986/11 (η οποία συντίθεται από τις γενικές χρήσεις «τουρισμός- 
αναψυχή» και «επιχειρηματικό πάρκο») για τη Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 της χωρικής 
ενότητας του πρώην Αεροδρομίου, και μάλιστα με εξαιρέσεις.   
 
Αντιστοίχως, ως προς τους όρους δόμησης και ειδικότερα ως προς τον ανώτατο 
επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης, ο Ν.4062/2012 προβλέπει συγκεκριμένους 
συντελεστές  για την καθεμία από τις ως άνω γενικές κατηγορίες χρήσεων γης. Πλέον, 
μετά την έγκριση του ΣΟΑ μέσω του ΠΔ 35 ΑΑΠ/2018, ο ανώτατος επιτρεπόμενος 
συντελεστής δόμησης για την Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 έχει καθορισθεί σε 0,4 και για τις 
Ζώνες Ανάπτυξης του Παράκτιου Μετώπου ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2 σε 0,2. 
 
Ως προς το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης, από το Ν.4062/2012 αυτό 
προσδιορίζεται σε 30% για κάθε Ζώνη Ανάπτυξης, το οποίο και τελικά θεσμοθετήθηκε 
μέσω του ΠΔ 35 ΑΑΠ/2018, ανεξαρτήτως της γενικής κατηγορίας χρήσεων γης που 
έχει επιλεγεί.  
 
Τέλος, σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος στις Ζώνες Ανάπτυξης, ο Ν.4062/12 
αναφέρει ότι αυτό ορίζεται σε συνάρτηση με την πολεοδομική και αρχιτεκτονική 
φυσιογνωμία της κάθε Ζώνης και την πραγματοποιούμενη κατά περίπτωση κάλυψη, 
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του Ν.1577/85, 
όπως ισχύει, με εξαίρεση τις Ζώνες Ανάπτυξης του Παράκτιου Μετώπου, όπου εκεί το 
μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε δεκαέξι (16) μ. Σύμφωνα με την ανωτέρω 
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πρόβλεψη του Ν.4062/12, το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που εγκρίθηκε με το 
ΠΔ 35 ΑΑΠ/2018 ορίζει συγκεκριμένα για την Α-Α1 το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κατά 
ΝΟΚ, με εξαίρεση, την κατασκευή ενός υψηλού κτηρίου ειδικής αρχιτεκτονικής 
σχεδίασης, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 200 μ. από τη στάθμη της θάλασσας και 
πρόσωπο επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος και πάντως πλησίον αυτής, το οποίο 
προορίζεται να λειτουργήσει ως τοπόσημο της συγκεκριμένης ζώνης και της συνολικής 
έκτασης. Για τις Ζώνες Ανάπτυξης του Παράκτιου Μετώπου ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2 το 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται σε 16μ. 
 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Ν. 4062/12 έχει ληφθεί ειδική μέριμνα σε σχέση με τις Ζώνες 
αυτές, ώστε να προσδιορίζονται βάσει ειδικών χρήσεων και όρων και περιορισμών 
δόμησης ή/και άλλων όρων και περιορισμών για την μορφολογία και την αισθητική των 
κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν τον 
αναπτυξιακό, ειδικό τους ρόλο εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου 
Κοσμά. 
 
Σύμφωνα με τον Ν. 4062/2012, κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης ο σχεδιασμός εξειδικεύεται και καθορίζονται η ειδικότερη χωρική οργάνωση 
της κάθε Ζώνης Ανάπτυξης, με τον καθορισμό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, 
οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης και η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων. 
 
Συνεπώς, το παρόν στάδιο συνιστά εξειδίκευση του ΣΟΑ. Ο όρος «εξειδίκευση» είναι 
συνάρτηση των προβλέψεων του ΣΟΑ για κάθε ένα από τα πιο πάνω στοιχεία της 
πολεοδομικής οργάνωσης. Ως προς τις κτιριακές ενότητες, το ΣΟΑ επιτρέπει τη 
χωροθέτηση κτιρίων στο σύνολο κάθε Ζώνης Ανάπτυξης, δηλαδή, ουσιαστικά 
επαναλαμβάνει τη σχετική δυνατότητα χωροθέτησης κτιρίων εντός των Ζωνών  
Ανάπτυξης που έχει ήδη χορηγηθεί με το άρθρο 2 παρ. 2.γ του ν. 4062/12 (χωρίς να 
θέτει κάποιον ειδικότερο περιορισμό). Αντίστοιχα, το ΣΟΑ δεν έχει προχωρήσει σε 
εξειδίκευση της διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων. Συνεπώς, για τα δύο αυτά 
στοιχεία της πολεοδομικής οργάνωσης (κτιριακές ενότητες και ελεύθερους χώρους), η 
όποια εξειδίκευση επαφίεται στις ΚΥΑ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4062/12, χωρίς 
να υπάρχει κάποια κατεύθυνση ή περιορισμός για το εύρος της εξειδίκευσης, που να 
απορρέει από τον υπερκείμενο σχεδιασμό (N. 4062/12 και Π.Δ. Έγκρισης του ΣΟΑ). 
Η δυνατότητα αυτή αξιοποιείται στην παρούσα πρόταση με τον περιορισμό της 
χωροθέτησης κτιρίων σε τμήματα μόνο κάθε Ζώνης Ανάπτυξης, τις κτιριακές ενότητες, 
κάτι που εξ αντιδιαστολής αποκλείει τη δόμηση από την υπόλοιπη Ζώνη Ανάπτυξης 
καθιστώντας την από λειτουργική άποψη de facto ελεύθερο χώρο. 
 
Ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, το ΣΟΑ έχει ήδη προβλέψει 
λεπτομερέστερες ρυθμίσεις σε σύγκριση με τις σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 2 παρ. 
3 του Ν. 4062/12, όπως ισχύει. Στο πεδίο αυτό, οι ΚΥΑ της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
Ν. 4062/2012 μπορούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω εξειδίκευση, στο μέτρο που 
αυτό κρίνεται χρήσιμο, και πάλι χωρίς να διατυπώνεται κάποια κατεύθυνση σχετικά με 
το εύρος της από τον Ν. 4062/2012 ή το ΣΟΑ. Στην περίπτωση των χρήσεων γης, η 
δυνατότητα που δίνει ο νόμος αξιοποιείται στην πρόταση με την διαφοροποίηση ανά 
κτιριακή ενότητα των γενικών χρήσεων που έχει προσδιορίσει το ΣΟΑ για το σύνολο 
κάθε Ζώνης Ανάπτυξης, μέσω της αφαίρεσης ορισμένων ειδικών χρήσεων (που κατ’ 
αρχήν επιτρέπονται στις γενικές χρήσεις) ούτως ώστε κάθε κτιριακή ενότητα να αποκτά 
μια ιδιαίτερη ταυτότητα, συμβατή με το ρόλο της στη συνολική οργάνωση της Ζώνης 
Ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πόλου. 
 
Όσον αφορά τους όρους δόμησης, η δυνατότητα που δίνεται στο νόμο για τον 
καθορισμό των όρων δόμησης με τήρηση συνολικά των ορίων που ορίζονται για το 
σύνολο κάθε Ζώνης Ανάπτυξης, σημαίνει ότι:  
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(α) μπορούν να εξειδικευθούν σε κάθε Ζώνη Ανάπτυξης οι όροι δόμησης για τους 
οποίους ο Ν. 4062/12 έχει προβλέψει και το ΣΟΑ έχει καθορίσει συγκεκριμένα ανώτατα 
μεγέθη στο σύνολο κάθε Ζώνης Ανάπτυξης, δηλαδή ο συντελεστής δόμησης και το 
ποσοστό κάλυψης. Σημειώνεται ότι ο καθορισμός των δύο αυτών όρων δόμησης για 
το σύνολο κάθε Ζώνης (που νοείται ως ενιαίο σύνολο), συνεπάγεται ότι τα μεγέθη που 
ορίζονται στο ΣΟΑ έχουν χαρακτήρα ανώτατου μικτού συντελεστή δόμησης και 
ποσοστού κάλυψης, και όχι ανώτατου μέγιστου σημειακού συντελεστή δόμησης ή 
ποσοστού κάλυψης, γιατί προφανώς για να επιτευχθεί το καθοριζόμενο από το 
νόμο μέγεθος στο σύνολο της Ζώνης στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να 
υπάρξουν αυξομειώσεις κατά τόπους (υποσύνολα κάθε Ζώνης) άνω και κάτω 
αυτού του μεγέθους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα υπήρχε δυνατότητα εξειδίκευσής 
τους και θα έπρεπε σε κάθε σημείο της κατά περίπτωση Ζώνης Ανάπτυξης ο εκεί 
επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης ή ποσοστό κάλυψης να ταυτίζεται με το μέγεθος 
που προσδιορίζει για το σύνολο της Ζώνης ο νόμος. Το ίδιο ισχύει κατ’ αναλογία και 
για τα μέγιστη ύψη που ορίζονται από το νόμο. Η δυνατότητα αυτή αξιοποιείται στην 
παρούσα πρόταση με τον καθορισμό «ζωνών εκμετάλλευσης» που αποτελούν 
υποσύνολα κάθε Ζώνης  Ανάπτυξης, στις οποίες προσδιορίζονται μέσος 
επιτρεπόμενος ΣΔ και, κατ’ αναλογία, μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια, που 
διαφοροποιούνται τοπικά από τα αντίστοιχα ανώτατα μικτά μεγέθη στο σύνολο της 
Ζώνης Ανάπτυξης ενώ τα σέβονται συνολικά. 
 
(β) αναλόγως μπορούν να καθοριστούν οι λοιποί όροι δόμησης στις περιπτώσεις 
που δεν έχουν καθοριστεί από το Ν. 4062/12 (ή από το ΠΔ) συγκεκριμένα μεγέθη 
ή όρια. Αυτό αφορά την αρτιότητα και την κατάτμηση, τις αποστάσεις από τα όρια των 
γηπέδων  και μεταξύ των κτιρίων, τη δυνατότητα διάσπασης των κτιρίων κ.λπ.  
 
Σημειώνεται, επιπρόσθετα, ότι η εξειδίκευση του σχεδιασμού, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω, προτείνεται λαμβάνοντας υπόψη τον καθορισμό των στόχων και αξόνων 
προτεραιότητας της κάθε Ζώνης Ανάπτυξης καθώς και την επιθυμητή χωρική της 
οργάνωση, αντιστοιχίζοντάς τους, στο στάδιο αυτό, με τους όρους της επιχειρησιακής 
εφαρμογής του επιδιωκόμενου στόχου. 
 
Οι προαναφερόμενες διατάξεις καθιστούν σαφές ότι οι Ζώνες Ανάπτυξης, αν και δεν 
πολεοδομούνται, δεν εντάσσονται στο καθεστώς των όρων και περιορισμών δόμησης 
της γενικής νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης1. Η θεμελιώδης διαφορά από την 
εκτός σχεδίου δόμηση απορρέει από το ότι οι  Ζώνες Ανάπτυξης δεν αποτελούν μια 
συμβατική εκτός σχεδίου περιοχή αλλά έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα, που απορρέει από 
το θεσμικό πλαίσιο από το οποίο προέρχονται και τη συνακόλουθη ανάγκη να 
υπηρετούν τον ρόλο - προορισμό για τον οποίο έχουν «δημιουργηθεί». 
 
Είναι προφανές ότι οι δεσμευτικοί όροι δόμησης ανάλογα με τις χρήσεις στην εκτός 
σχεδίου δόμηση, οδηγώντας σε διασπορά και κατακερματισμό της χωρικής 
ανάπτυξης, σε μικρά κτίσματα χαμηλού ύψους και σε συνθετικούς περιορισμούς 
διαφορετικών χρήσεων, αδυνατούν να ανταποκριθούν εγγενώς σε ένα φιλόδοξο 

                                                           
1 Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως η ΠΟΤΑ, για τις οποίες η νομοθεσία ορίζει ρητά ότι στην 
περίπτωση που δεν πολεοδομούνται οι χρήσεις υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς 
της εκτός σχεδίου δόμησης: «5.α. Στην περίπτωση που η έκταση της Π.Ο.Τ.Α. δεν 
πολεοδομείται, επιτρέπεται:... Όλες οι επιτρεπόμενες να εγκατασταθούν σε αυτή χρήσεις 
υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών 
εγκαταστάσεων του από 20.1.1988 προεδρικού διατάγματος (Δ` 61) με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται διαφορετικά παρακάτω...». Στην περίπτωση των Ζωνών Ανάπτυξης δεν υπάρχει 
σχετική διάταξη.  
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σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης με συγκεκριμένους στόχους και ανταποδοτικότητα 
σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο πόλης.  
 
Δεδομένου, μάλιστα, ότι οι εκτός σχεδίου περιοχές καθορίζονταν από την απαρχή τους 
(Ν.Δ. της 17-7/16-8-1923 «Περί Σχεδίων Πόλεων, Κωμών και Συνοικισμών του 
Κράτους και οικοδομής αυτών») ως οι περιοχές που δεν προορίζονταν για δόμηση, 
συνεπώς εξαρχής τέθηκαν περιορισμοί στην όποια οικιστική ανάπτυξη εντός των 
ορίων τους, είναι απολύτως κατανοητό ότι οι όροι και περιορισμοί δόμησης που 
αφορούν την συγκεκριμένη κατηγορία περιοχών έχουν επιδίωξη τον 
περιορισμό- ανάσχεση ή/ και τον αποκλεισμό κάθε είδους ανάπτυξης. 
Συνακόλουθα, οι περιοχές αυτές  εκ του περιεχομένου τους και εκ του προορισμού 
τους στοχεύουν στον περιορισμό της όποιας αναπτυξιακής προοπτικής που συνδέεται 
με δόμηση και  για τον λόγο αυτό δεν δύνανται να συμβάλουν στους σκοπούς και 
επιδιώξεις των Ζωνών Ανάπτυξης, όπως αυτές εισήχθησαν στην ελληνική νομοθεσία 
και δη στον σχεδιασμό του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά, ως ένα 
ολοκληρωμένο, ευέλικτο και σύγχρονο εργαλείο χωρικού σχεδιασμού που ενθαρρύνει 
την αναπτυξιακή προοπτική.  
 
Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο Ν.4062/12 ορίζει χρήσεις γης και όρους δόμησης 
διαφορετικούς όχι μόνο αναφορικά με τη γενική νομοθεσία της εκτός σχεδίου δόμησης 
αλλά και τον Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ, ΝΟΚ) καθώς και επιτρέπει τροποποιήσεις 

των διατάξεων του θεσμικού πλαισίου που ίσχυε στην περιοχή (π.χ. ΠΔ Έγκρισης 
Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον 
Άγιο Κοσμά Αττικής). 
Συμπληρωματικά στα παραπάνω, ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα μίξης 
χρήσεων γης με τη μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια που αποδεικνύει, με τους όρους που 
μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, το αδιέξοδο της εφαρμογής των διατάξεων της εκτός 
σχεδίου δόμησης π.χ. στην περίπτωση της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 «Γειτονιά 
τουρισμού – αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου», καθώς οδηγεί ευθέως σε 
αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό για το οποίο η Ζώνη αυτή έχει θεσμοθετηθεί να 
λειτουργήσει.  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
(ενδεικτικό 
παράδειγμα) 

ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(πρόταση) 

Έκταση 634.144,96 634.144,96 

Κατάτμηση 

20.000 (λόγω ΖΟΕ 
Αττικής), που οδηγεί στη 
δυνατότητα για 
δημιουργία περίπου 31 
γηπέδων 

20.000 και 4.000 για κατοικία 

Δόμηση ανά χρήση 
(π.χ.) 

 
Οργάνωση ανά ζώνες 
εκμετάλλευσης, κτιριακές 
ενότητες και ελεύθερους 
χώρους. Η εφαρμογή του 
μέσου επιτρεπόμενου 
συντελεστή δόμησης ορίζεται 
στο σύνολο  της κάθε ζώνης 
εκμετάλλευσης (Α-Α1.1 0,46, 
ήτοι 85.658τ.μ. & Α-Α1.2 0,69 
ήτοι 168.000τ.μ.) και αφορά 
στο σύνολο των χρήσεων που 
μπορούν να χωροθετηθούν 

Ξενοδοχείο (με 
κατάτμηση σε 20 στρ.) 

4.000τ.μ. ανά γήπεδο 
(π.χ. αν θέλουμε τα 10 
από τα 31 γήπεδα να 
έχουν αυτήν τη χρήση = 
40.000τ.μ.)  

Γραφεία – 
Καταστήματα (με 
κατάτμηση σε 20 στρ.) 

600 τ.μ. ανά γήπεδο 
(π.χ. αν θέλουμε τα 10 
από τα 31 γήπεδα να 
έχουν αυτήν τη χρήση 
=6.000τ.μ.) 
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Κατοικία (με κατάτμηση 
σε 20 στρ. στην εκτός 
σχεδίου και 4 στρ. στην 
πρόταση) 

400τ.μ. ανά γήπεδο (π.χ. 
αν θέλουμε τα 10 από τα 
31 γήπεδα να έχουν 
αυτήν τη χρήση 
=4.000τ.μ.) 

στην κάθε κτηριακή ενότητα. 
Ειδικά για τη χρήση Καζίνο, η 
μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 
προσδιορίζεται (ΠΔ 35 / ΑΑΠ 
2018) σε 15.000τ.μ. και 
χωροθετείται στην Α-Α1.2 

Καζίνο (με κατάτμηση 
σε 20 στρ.)  

4.000τ.μ. (π.χ. αν 
θέλουμε το 1 από τα 31 
γήπεδα να έχουν αυτήν 
τη χρήση = 4.000τ.μ.) 

Σύνολο μέγιστης 
δομήσιμης 
επιφάνειας 

54.000 253.657,98 

 
Όπως είναι αντιληπτό δε διαφορετικοί συσχετισμοί χρήσεων μπορούν να οδηγήσουν 
σε ακόμα χαμηλότερη δομήσιμη επιφάνεια (π.χ. για την ανέγερση 14.500τ.μ. 
δομήσιμης επιφάνειας καζίνο απαιτούνται περίπου 80.000τ.μ. γης2).  
 
Επίσης, αν προστεθούν στον παραπάνω συλλογισμό και οι όροι της απαγόρευσης 
ανέγερσης περισσοτέρων του ενός κτηρίων επί του γηπέδου, το χαμηλό ύψος και ο 
περιορισμένος αριθμός των ορόφων κ.λπ. καθίσταται σαφές ότι επί της ουσίας οι όροι 
της εκτός σχεδίου δόμησης ενισχύουν τη διάσπαρτη χωροθέτηση και την εκτατική 
ανάπτυξη, ερχόμενοι σε σύγκρουση με τη φιλοσοφία, το πνεύμα και τους στόχους του 
Ν. 4062/2012. Αντιθέτως, η λογική της Ζώνης Ανάπτυξης, με τον ενιαίο συντελεστή 
δόμησης (π.χ. 0,4) και τους επιμέρους μέσους επιτρεπόμενους ανά ζώνη 
εκμετάλλευσης συντελεστές δόμησης, την κάλυψη 30% στο σύνολο της έκτασης, τις 
χρήσεις γης και τον περιορισμό της δόμησης αποκλειστικά εντός των κτηριακών 
ενοτήτων, τα επιτρεπόμενα ύψη που συνδέονται με τον Σ.Δ. και όχι με τη χρήση, και 
την οργάνωση που αυτή «επιβάλλει» γενικότερα εντός των ορίων της, παρέχει τη 
δυνατότητα για δημιουργία ενός αναπτυξιακού υποδοχέα, ποικίλων χρήσεων, στις 
οποίες παρέχονται οι απαραίτητες συνθήκες ώστε αυτές να δρουν συνεργιστικά και με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.   
 
Συμπερασματικά, η ειδικότερη χωρική οργάνωση και οι προτεινόμενες επιλογές όρων 
δόμησης και χρήσεων γης, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στα κεφάλαια της 
Πρότασης των Ζωνών Ανάπτυξης, διευκολύνουν αφενός την «δημιουργία» και 
αφετέρου την «ανάδειξη» των προσδιοριστικών εκείνων παραγόντων της χωρικής και 
οικονομικής ανάπτυξης στο συγκεκριμένο τοπικό επίπεδο. Η εν λόγω ανάπτυξη θα 
συλλειτουργήσει με τους όρους των Πολεοδομούμενων Περιοχών και του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής για την επίτευξη του τελικού 
επιθυμητού αναπτυξιακού αποτελέσματος σε υπερτοπικό επίπεδο. 
  

                                                           
2  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994  Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, 
έλεγχος καζίνων κ.λπ., η οποία ρυθμίζει τις υφιστάμενες άδειες λειτουργίας καζίνο, ισχύει:  
«Σε περίπτωση που ο κάτοχος άδειας λειτουργίας καζίνου πρόκειται να αναπτύξει το καζίνο 
και τις συνοδευτικές αυτού πάσης φύσεως εγκαταστάσεις σε εκτός σχεδίου πόλεως έκταση, 
ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης που αφορούν στην ανέγερση ξενοδοχειακών 
μονάδων σε εκτός σχεδίου περιοχή». 
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Α΄ΣΤΑΔΙΟ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – 

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ - ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 
1.1 Θέση Μητροπολιτικού Πόλου. Σχέση με την Μητροπολιτική Αθήνα 

 
Η χωροταξική ένταξη της περιοχής μελέτης στο πλαίσιο οργάνωσης της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό, οικονομική 
δραστηριότητα και πυκνότητα κατοίκησης περιοχή στο σύνολο του Εθνικού 
Χώρου, συνθέτει το χωρικό πλαίσιο στο οποίο έχει διαμορφωθεί ο 
συγκεκριμένος υπό εξέταση χώρος και τεκμηριώνει τις χωροταξικές 
πολεοδομικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις σχετικά με την ανάγκη η περιοχή 
να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει ως «Μητροπολιτικός Πόλος πολλαπλών 
λειτουργιών εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς». 
 
Η  Αθήνα αποτελεί μια Μητροπολιτική περιοχή με μοναδικά φυσικά, αισθητικά 
και  πολιτιστικά πλεονεκτήματα, που σηματοδοτούν την ιστορική εξέλιξη και 
προβάλλουν τις  δυνατότητες και τις προοπτικές της βιώσιμης ανάπτυξης.   
 
Ο χαρακτήρας και τα χαρακτηριστικά της πόλης προσδιορίζονται από: τους 
ιστορικούς τόπους, το Αττικό τοπίο και το ανάγλυφο, την επαφή και σύνδεση 
με τη θάλασσα (μέσα από το θαλάσσιο μέτωπο), αλλά και από 
τον χαοτικό και άναρχο πολεοδομικό της ιστό και την έλλειψη σημαντικών 
φυσικών στοιχείων μέσα στον αστικό ιστό (όπως ενιαίων μεγάλων ελεύθερων 
χώρων και πρασίνου). 
  
Ειδικότερα, ως προς τον χαρακτήρα της οικιστικής ‐ πολεοδομικής  
ανάπτυξης της Αθήνας, αυτός  χαρακτηρίζεται από: 
 
- Έναν αστικό ιστό που αναπτύσσεται άναρχα, χωρίς οργάνωση, χωρίς  

κέντρα αναφοράς, με τις κεντρικές λειτουργίες να διατάσσονται γραμμικά  
κατά μήκος των οδικών αξόνων και τις οικιστικές ζώνες να καλύπτουν κάθε 
ελεύθερο χώρο χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό.  

- Μια πόλη που δεν εκμεταλλεύεται τα φυσικά της προσόντα, την άμεση  
επαφή με τη θάλασσα, το ιδιαίτερo τοπίο, τα ρέματα και το ανάγλυφο και 
αναπαράγει τη δόμηση χωρίς οργάνωση και παροχή κοινωνικών 
υποδομών και περιβαλλοντικών εστιών, όπως πρασίνου. 

- Μια πόλη που στηρίζει την κάλυψη των αναγκών στην ιδιωτική 
παρέμβαση και δράση, υποβαθμίζοντας τον δημόσιο χώρο και 
εξαντλώντας τον στο οδικό δίκτυο πρόσβασης. 

- Μια πόλη που η ιστορική διαδρομή τερματίζεται στο Ιστορικό Κέντρο, και 
σε όλη την υπόλοιπη έκτασή της το καινούργιο διαδέχεται το καινούργιο, 
χωρίς οργάνωση, αναφορές, μορφολογική αλληλουχία, αισθητική με 
άποψη, σχεδιασμό με ουσία. 

- Μια πόλη που ο αστικός ιστός εξελίσσεται γραμμικά παράλληλα με το 
παράκτιο μέτωπο, χωρίς ουσιαστική σε βάθος επαφή με αυτό, πνίγοντας 
τις εξάρσεις του ανάγλυφου, αντίθετα στις φυσικές κλίσεις από τους 
ορεινούς όγκους, κάθετα προς την ακτή. 

 
Σε σχέση, δε, με τη χωρική ενότητα που το ακίνητο εντάσσεται (Νότια Αθήνα), 
αυτή καταλαμβάνεται από οικιστικό ιστό με κατοικία και διάφορες άλλες 
χρήσεις. 
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Ωστόσο, ο χώρος αυτός είναι αδιάρθρωτος, με την έννοια της έλλειψης 
οικιστικών πόλων ευρύτερης ακτινοβολίας. 
 
Οι  υπάρχουσες  κεντρικές  λειτουργίες,  παρά  τη  μεγάλη  έκταση  αυτής της
περιοχής,  έχουν  γενικά  χαμηλή  εμβέλεια.   
 
Εξαιτίας των παραπάνω, ο χώρος αυτός σήμερα συμβάλλει στην ανισορροπία 
Βορρά-Νότου στο χωρικό επίπεδο της Αττικής (αν και η περιοχή του 
Ελληνικού εντασσόταν στον ρυθμιστικό σχεδιασμό της πρωτεύουσας ήδη από 
το Ρ.Σ.Α. του 1985 ως δευτερεύον κέντρο χωροταξικής υποενότητας) και 
αδυνατεί να λειτουργήσει ως αναπτυξιακός πόλος, σε αντιδιαστολή με το 
Βόρειο κομμάτι και κυρίως το Μαρούσι, το οποίο διαδραμάτισε, εν τέλει, ένα 
ρόλο ισχυρά υπερτοπικό στο ευρύτερο χωρικό πλαίσιο αναφοράς. Η δυναμική 
μάλιστα της Βόρειας Αθήνας είναι αυτή που ευθύνεται και για τη μετατόπιση 
σήμερα του κέντρου βάρους της αναπτυξιακής διαδικασίας στα βόρεια, ακόμα 
και μακριά από το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. 
 
Συνεπώς, τα προβλήματα σήμερα είναι εξαιρετικά οξυμένα και αφορούν όλα 
τα επίπεδα που συνθέτουν το πολύπλοκο περιβάλλον της Αθήνας‐ Αττικής:   
 

 ασυμβίβαστες χρήσεις και εντατικές δραστηριότητες,   

 προβληματική πρόσβαση και κυκλοφορία,   

 υποβάθμιση και ενίοτε καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού  
περιβάλλοντος και του  τοπίου,   

 απουσία αποτελεσματικής διαχείρισης,   

 καταστρατήγηση του δημόσιου χαρακτήρα κ.λπ.   
 
Παράλληλα, η Αθήνα σήμερα έχει απόλυτη ανάγκη από ένα σύγχρονο σημείο 
αναφοράς, μια ανάπτυξη που να την εισάγει στον 21ο αιώνα και να 
σηματοδοτεί και να προβάλλει τη νέα της μορφή και τον χαρακτήρα, που θα 
της προσδίδει, ως εικόνα και περιεχόμενο, τη δυνατότητα να καταστεί 
σύγχρονη μητρόπολη της Ευρώπης, πρωτεύουσα της Μεσογείου, κέντρο και 
πόλος αναφοράς ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολή και τα Βαλκάνια. 
 
Η περιοχή του Ελληνικού συνιστά σήμερα μοναδική ανεκμετάλλευτη έκταση  
γης σε θέση και ιστορία, γεγονός που συμβάλλει καθοριστικά στο 
μητροπολιτικό της χαρακτήρα και την υπερτοπική της εμβέλεια. Για το λόγο 
αυτό αποτέλεσε διαχρονικά ξεχωριστό και ιδιαίτερης σημασίας αντικείμενο του 
σχεδιασμού της πρωτεύουσας. 
 

1.2      Δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα της ευρύτερης 
περιοχής μελέτης 

 
1.2.1 Δημογραφικά δεδομένα - Πληθυσμός 

 
Η ανάλυση βασίζεται στα δημογραφικά στοιχεία της περιόδου 1991‐2011, 
βάσει των απογραφών που γίνονται κάθε 10 χρόνια από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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Πηγή: Απογραφές πληθυσμού 1991, 2001, 2011 ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδία επεξεργασία 

 
Το συμπέρασμα από τον παραπάνω πίνακα είναι η σημαντική σταθερή 
αύξηση του πληθυσμού στους 3 Δήμους που συνιστούν την άμεσα 
γειτνιάζουσα περιοχή του ακινήτου (Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης και 
Γλυφάδας) και ιδιαίτερα στον Δήμο Γλυφάδας και την αυξητική τάση στο Δήμο 
Παλαιού Φαλήρου. Το ποσοστό των τριών (3) Δήμων, μάλιστα, ξεπερνάει 
σημαντικά την αντίστοιχη μεταβολή της Χώρας και της Περιφέρειας Αττικής, 
ενώ αποδεικνύει τη θετική ενδυνάμωση αυτών των περιοχών στο πέρασμα 
της τριακονταετίας συγκριτικά με το Δήμο της Αθήνας που εμφανίζει 
σημαντική πληθυσμιακή μείωση. 

 
1.2.2 Οικονομικά δεδομένα 
 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του ενεργού πληθυσμού, με βάση την 
απογραφή του 2011, ο ενεργός πληθυσμός των Δήμων που επηρεάζουν 
άμεσα το ακίνητο ανέρχεται σε 19.262 κατοίκους για το Δήμο Αλίμου, 23.539 
κατοίκους για το Δήμο Ελληνικού ‐ Αργυρούπολης, 39.814 κατοίκους για το 
Δήμο Γλυφάδας και 28.882 για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και 
αντιπροσωπεύει το 46%, 46%, 46% και 45% περίπου του συνολικού 
πληθυσμού τους αντίστοιχα.  
 
Το ίδιο έτος τα ποσοστά ανεργίας στους εν λόγω δήμους εμφανίζονται 
χαμηλότερα σε σχέση με τα ευρύτερα χωρικά σύνολα (χώρα, περιφέρεια 
Αττικής και Δήμος Αθηναίων), ενώ τα ποσοστά απασχόλησης αντίστοιχα είναι 
μεγαλύτερα. 

 
Συντριπτική υπεροχή των απασχολουμένων υπάρχει στον τριτογενή τομέα 

(84‐87%), υπεροχή που οφείλεται στον αμιγή χαρακτήρα της περιοχής ως 
αστική περιοχή παροχής υπηρεσιών. Σχεδόν ανύπαρκτο, όπως ήταν 
αναμενόμενο, είναι το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, ενώ 
ένα τμήμα των απασχολουμένων, εργάζεται στον δευτερογενή (13‐15%).  
 
Η εικόνα της απασχόλησης των κατοίκων δεν παρουσιάζει σημαντικές 
διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το Δήμο Αθηναίων αλλά και την Περιφέρεια 
Αττικής, ενώ εμφανίζει σημαντικές αποκλίσεις συγκριτικά με το προφίλ της 
οικονομικής βάσης της Χώρας. 

 
1.2.3 Κοινωνικά δεδομένα 
 

Ως προς το μορφωτικό επίπεδο, στις γειτονικές περιοχές του ακινήτου το 
ποσοστό που έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει 
προχωρήσει στην επαγγελματική και επιστημονική του εκπαίδευση και 
κατάρτιση (πτυχιούχοι ΤΕΙ, Ανώτατων σχολών, κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΔΙΑΙΡΕΣΗ 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10 223,392 10 934,097 10 815,197 5,79 10 259,900 10 964,020 10 939,727 6,63 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

3 594,817 3 894,573 3 827,624 6,48 3 523,407 3 761,810 3 786,616 7,47 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 816 556 789 166 664 046 -18,68 772 072 745 514 664 612 -13,92 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 32 514 39 800 41 720 28,31 32 024 38 047 41 153 28,51 

ΔΗΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
44 802 51 299 51 356 14,63 45 047 49 898 50 564 12,25 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 63 733 83 665 87 305 36,99 63 306 80 409 86 393 36,47 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

62 210 67 160 64 021 2,91 61 371 64 759 63 736 3,85 
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κ.λπ.) ξεπερνάει το 25% του πληθυσμού και πιο συγκεκριμένα στους Δήμους 
Αλίμου, Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου ανέρχεται περίπου σε 37% και στο 

Δήμο Ελληνικού‐Αργυρούπολης στο 29%.  
 
Το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Χώρας είναι περίπου 21%, στην 
Περιφέρεια Αττικής 28% και στο Δήμο Αθηναίων το 30%. 

 
Οι απόφοιτοι δημοτικού κυμαίνονται από 11,5% (Παλαιό Φάληρο) έως 16,2% 
(Ελληνικό –Αργυρούπολη), εν αντιθέσει με το σύνολο της Χώρας που το 
ποσοστό ξεπερνάει το 23% του πληθυσμού.  
 
Τέλος, το ποσοστό όσων δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση είναι μεταξύ 
0,5%‐1,2% στους τέσσερις (4) Δήμους που επηρεάζουν άμεσα το ακίνητο, 
αλλά και στο Δήμο Αθηναίων και στην Περιφέρεια Αττικής. Ενώ, στη Χώρα, 
το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνάει το 2%. 
 
Σχετικά με την κατανομή των απασχολουμένων ανά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας, το μεγαλύτερο ποσοστό και για τους τέσσερις (4) Δήμους 
συγκεντρώνουν οι λοιποί κλάδοι (32‐36%), ακολουθεί ο κλάδος του χονδρικού 

και λιανικού εμπορίου (18‐20%) και στη συνέχεια με ποσοστό περίπου στο 
10% ακολουθεί η διοίκηση. 
 
Σημαντική κρίνεται και η δραστηριότητα στις μεταφορές και στην εκπαίδευση 
με ποσοστό περίπου στο 8%. 

 
Σχετικά με τους κατοίκους του Δήμου Αλίμου σημειώνεται περίπου το 20% 
αυτών να έχουν ως τόπο εργασίας τους το Δήμο διαμονής τους και αντίστοιχα 
το ποσοστό κυμαίνεται για το Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης στο 26%, για 
το Δήμο Γλυφάδας στο 30% και για το Δήμο Παλαιού Φαλήρου στο 22%. 
 
Σχετικά, τέλος, με την χρήση των κτηρίων στους τέσσερις (4) Δήμους 
σημειώνεται ότι σε σύνολο 33.477 κτηρίων τα κτήρια αποκλειστικής χρήσης 
ανέρχονται σε 28.708 (δηλαδή περίπου το 86%), ενώ τα κτήρια μεικτής 
χρήσης ανέρχονται σε 4.769.  

 
Η πλειοψηφία των κτηρίων και στους τέσσερις (4) Δήμους αφορά σε κτήρια 
αποκλειστικής χρήσης κατοικίας (της τάξης του 90%). Αντίστοιχα για τα κτήρια 
μεικτής χρήσης, η πλειοψηφία τους αφορά σε κτήρια κατοικίας με μικτή χρήση 
γραφείων – καταστημάτων. 
 

Συνοψίζοντας, από την ανάλυση των δημογραφικών, κοινωνικό‐ οικονομικών 
δεδομένων της περιοχής άμεσης επιρροής του ακινήτου διαπιστώνεται η 
κοινωνικο‐ οικονομική δυναμική της ευρύτερης περιοχής που αυτό 
εντάσσεται: πληθυσμιακή αύξηση, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, υψηλό 
ποσοστό ενεργού πληθυσμού κ.λπ., η οποία αποτελεί βασικό πλεονέκτημα 
του ακινήτου. 
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1.3   Φυσικό Περιβάλλον 
 
1.3.1 Μορφολογία του εδάφους 
 

Τοπίο 
 
Το τοπίο συνδυάζοντας τη φυσική και πολιτιστική του διάσταση, συμβάλλει στη 
συγκρότηση της τοπικής και εθνικής ταυτότητας. Αποτελεί ένα δυναμικό 
σκηνικό το locus (το πνεύμα του τόπου) της ζωής των κατοίκων ενός 
συγκεκριμένου τόπου (Norberg Schulz). 

  
  

Εικόνα 1.3-1: Αεροφωτογραφία περιοχής 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 

 

ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α-32 

Η περιοχή, στη σημερινή της μορφή, αποτελεί ένα «αστικό κενό» (urban gap) 
μεταξύ της ακτογραμμής, του Υμηττού και του πυκνού αστικού ιστού των 
γειτονικών δήμων.  
 
Ο χώρος αναφοράς εκτείνεται στις ΝΔ παρυφές του Όρους Υμηττού στην 
Αττική, δίπλα στη θάλασσα. Καταλαμβάνει μία σχετικά επίπεδη έκταση με 
κάποιες μικρές εξάρσεις, που εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα της. Η 
διαμόρφωση του χώρου έγινε στα τέλη της δεκαετίας του '30 και όπως 
μαρτυρούν παλαιοί χάρτες, η έκταση ήταν επίπεδη και την διέτρεχαν δύο 
ρέματα.  
 
Πριν την εγκατάσταση του αερολιμένα, το έδαφος της περιοχής ήταν τραχύ 
και ανώμαλο, και χαρακτηριζόταν ως μια άγονη και πετρώδης έκταση. 
 
Το ακίνητο εμφανίζει μία φυσική ήπια κλίση προς τη θάλασσα. Το εκτιμώμενο 
ύψος του υψηλότερου ορίου του Ακινήτου προς τα Λεωφόρο Βουλιαγμένης 
είναι περίπου +60 μ. επάνω από το επίπεδο της θάλασσας.  
 
Κατά το παρελθόν, 2 ρέματα διέσχιζαν το χώρο του Αεροδρομίου:  

 
Το ρέμα των Τραχώνων στη βόρεια πλευρά της έκτασης της περιοχής μελέτης 
και το ρέμα του Αεροδρομίου στη νότια πλευρά. Και στα δύο έχουν λάβει 
χώρα τμηματικές παρεμβάσεις διευθέτησης και παροχέτευσης αυτών κατά 
την περίοδο κατασκευής και εν συνεχεία επέκτασης του αερολιμένα Αθηνών.  
 
Τα υψηλότερα επίπεδα βλάστησης εμφανίζονται στο βόρειο όριο του ακινήτου 
κατά μήκος των όχθεων των παλαιών ρεμάτων. 
 
Η άμεση περιοχή μελέτης αποτελείται, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, από 
δομημένες επιφάνειες ή hardscape, δηλ. σκληρές επιφάνειες με διάστρωση 
δομικών υλικών (άσφαλτος, σκυρόδεμα, στρώση από χαλίκια, πέτρες), ενώ η 
εικόνα της βλάστησης μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανεπαρκής. 
 
Η περιοχή της ακτογραμμής έχει προκύψει τεχνητά κατά τα τελευταία 45 
χρόνια. 

 
Το ορεινό και το υγρό περιβάλλον 

 
Προς τα ανατολικά οι ορεινοί όγκοι και οι κορυφογραμμές του Υμηττού 
συνιστούν το φυσικό ορίζοντα της περιοχής μελέτης με το οικιστικό 
περιβάλλον των όμορων περιοχών να εγγράφεται στο περίγραμμά τους. 
 
Το υδάτινο στοιχείο της περιοχής μελέτης εκφράζεται με δύο παραμέτρους: 
το παράκτιο μέτωπο και τα ρέματα.  
 
Κυρίαρχη θέση στο τοπίο της περιοχής, σε ό, τι αφορά τους φυσικούς 
παράγοντες, κατέχει η παρουσία της θάλασσας. 
 
Το παράκτιο μέτωπο αντιστοιχεί σε συνθήκες δυτικού προσανατολισμού. Η 
ενότητα της παράκτιας ζώνης έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές στο φυσικό 
ανάγλυφο μέσα στο χρόνο από διαδοχικές προσχώσεις και λιμενικά έργα. 

 
Η παράκτια ζώνη στην ευρύτερη περιοχή μελέτης – πρακτικά σε ολόκληρο το 

παραθαλάσσιο μέτωπο του Σαρωνικού‐ είναι συχνά κατειλημμένη από 
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διάφορες εγκαταστάσεις, συχνά αυθαίρετες μέχρι τη γραμμή του αιγιαλού, 
έτσι ώστε δύσκολα διακρίνεται η διαμόρφωση του φυσικού εδάφους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιστορικοί χάρτες υποδεικνύουν πως δύο ρέματα διέσχιζαν το χώρο της 
περιοχής μελέτης. Τα ρέματα δημιουργούσαν φυσικούς διαδρόμους που 

ένωναν το βουνό με τη θάλασσα. Οι αρχικές (1938‐43) και οι μεταγενέστερες 
εργασίες διαμόρφωσης του αεροδρομίου αλλοίωσαν πλήρως την μορφή του 
φυσικού τοπίου απαλείφοντας τις μικρές εξάρσεις, που υπήρχαν, 
προκειμένου να δημιουργηθεί ενιαίος επίπεδος χώρος. Το σημαντικότερο 
από τα ρέματα που διέσχιζαν την περιοχή μελέτης είναι αυτό των Τραχώνων, 
με κατεύθυνση ΒΑ–ΝΔ, από τον Υμηττό προς τη θάλασσα, όπως 
προαναφέρθηκε. 

 
 
1.3.2 Έδαφος ‐ Γεωλογία ‐ Υδρογεωλογία 

 
Έδαφος 

 
Η περιοχή του Ελληνικού παρουσιάζει ήπιο ανάγλυφο με μέση κλίση εδάφους 
περίπου 2% από τα δυτικά προς τα ανατολικά (από τη θάλασσα προς τη 
Λεωφόρο Βουλιαγμένης). Το μεγαλύτερο υψόμετρο που καταγράφεται είναι 
62,64 μ.. 
 
Το υπέδαφος της περιοχής του Ελληνικού δομείται, σύμφωνα με επί τόπου 
παρατηρήσεις και γεωτρήσεις του εδάφους που πραγματοποιήθηκαν στο 
ανώτερο στρώμα, κυρίως από άμμο και χαλίκια, με μικρή συμμετοχή αργίλου, 
και στο κατώτερο στρώμα από άμμο και πηλό, με μικρή συμμετοχή χαλικιών 
(INTERGEO, 2012 και Συμπληρωματικές Εργασίες 2013). 
 
Το ανώτερο στρώμα χαρακτηρίζεται από υψηλή υδροπερατότητα και το 
μέγιστο πάχος του κυμαίνεται περίπου από 1,80 έως 4,00 μ..  
 
Το κατώτερο στρώμα χαρακτηρίζεται από μέση διαπερατότητα και το μέγιστο 
πάχος του κυμαίνεται περίπου από 1,00 έως 2,60 μ.. 
 

Εικόνα 1.3-2: Εγκαταστάσεις του αεροδρομίου σε τμήμα του ρέματος Τραχώνων  
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Οι δραστηριότητες του παρελθόντος που φιλοξενούνταν στο χώρο του 
αεροδρομίου είχαν αντίκτυπο στην ποιότητα του επιφανειακού εδάφους. 
Ειδικά, σε ολόκληρη την περιοχή του πρώην Αεροδρομίου, περίπου το 70% 
της συνολικής επιφάνειας καλύπτεται από σκληρά δάπεδα και στεγανές 
αδιαπέρατες επιφάνειες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιπροσθέτως, για την κατασκευή των διαδρόμων (όπως προσγείωσης ‐ 
απογείωσης, κυκλοφορίας αεροσκαφών, κ.ά.) ένα μεγάλο μέρος του χώρου 
ισοπεδώθηκε, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες εδάφους να μεταφερθούν 
και σημαντικές επιφάνειες να συμπιεστούν. 

 
Οι μη ασφαλτοστρωμένες περιοχές έχουν συμπιεστεί και χαρακτηρίζονται από 

επιφανειακό έδαφος μικρού βάθους (5‐25 εκ.), ενώ στη σύστασή του 
περιέχονται πέτρες και χαλίκι σε υψηλές ποσότητες. Οι συνθήκες που 
δημιουργήθηκαν είναι δυσμενείς για τη διατήρηση της υγρασίας, δεν παρέχουν 
επαρκή θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη των φυτών και δεν επιτρέπουν 
την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος αυτών. 
 
Από έρευνα της εταιρείας INTERGEO τον Ιούλιο του 2012, προέκυψε: 
- Ρύπανση του εδάφους από Συνολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαίου 

(TPH) στις επιμέρους περιοχές της περιβαλλοντικής έρευνας 75, 78, 79, 82 
και 105.  Η εκτιμώμενη συνολική ποσότητα ρυπασμένου εδάφους από τους 
ΤPH, σε αυτές τις περιοχές και με μέγιστο βάθος 3 μ., είναι περίπου 3.260 
μ3. 

- Ασήμαντες συγκεντρώσεις TPH στις υπόλοιπες περιοχές έρευνας. 
- Δεν υπάρχει επίδραση της ποιότητας του εδάφους από συγκεντρώσεις 

βαρέων μετάλλων στα δείγματα που εξετάστηκαν. 
 
Από την έρευνα της εταιρείας INTERGEO τον Ιούνιο του 2013 σε 
συμπληρωματικές εργασίες που πραγματοποίησε, προέκυψαν τα εξής: 

Σχήμα 1.3-1: Ρυπασμένες περιοχές στην περιοχή του Σ.Ο.Α. 

 Sx;h,a 
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- Ρύπανση του εδάφους από Συνολικούς Υδρογονάνθρακες Πετρελαίου 
(TPH) και από ποσότητες λαδιών και γράσου (TOG) στην περιοχή 
περιβαλλοντικής έρευνας 71 (διάθεση βοθρολυμάτων και θέση Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων). Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό του 
μολυσμένου εδάφους από ΤPH και TOG, σε αυτή τη περιοχή, με μέγιστο 
βάθος 3 μ., είναι περίπου 200 μ3. 

- Ασήμαντες συγκεντρώσεις TPH και TOG στις υπόλοιπες περιοχές 
έρευνας. 

- Δεν υπάρχει επίδραση της ποιότητας του εδάφους από συγκεντρώσεις 
βαρέων μετάλλων στα δείγματα που εξετάστηκαν. 

- Οι συγκεντρώσεις των πτητικών (VOC's) και ημι‐πτητικών (SVOC's) 
οργανικών ενώσεων παρέμειναν κάτω από τα ανιχνεύσιμα επίπεδα, σε 
όλα τα δείγματα εδάφους που εξετάστηκαν. 

 
Γεωλογία – Στρωματογραφία 

 
Η γεωλογική δομή του υπό μελέτη χώρου συνίσταται από σημαντικής 
επιφανειακής εξάπλωσης μεταλπικούς σχηματισμούς, οι οποίοι καλύπτουν 
τους γεωλογικούς σχηματισμούς του αλπικού υπόβαθρου. 
 
Όσον αφορά τη στρωματογραφία στην περιοχή απαντώνται οι παρακάτω 
αλπικοί σχηματισμοί από τους νεότερους προς τους παλαιότερους: 

 
Α) Ασβεστόλιθοι 
 
Η εμφάνισή τους σε βάθος μεγαλύτερο από 6μ. έως 10μ., εκτιμήθηκε βάσει 
γεωφυσικών διασκοπήσεων. Πρόκειται μάλλον για ασβεστόλιθους της 
Ανώτερης ασβεστολιθικής βαθμίδας κατά Lepsius. 

 
Β) Αθηναϊκοί σχιστόλιθοι Άνω – Κρητιδικής ηλικίας που ανήκουν στην 
«αυτόχθονη σειρά» (Υποπελαγονική ζώνη) της Αττικής 

 
Στην περιοχή του ΚΤΕΟ Ελληνικού ο Αθηναϊκός σχιστόλιθος εμφανίζεται σε 
πολύ μικρότερα βάθη, κυμαινόμενα από 0,5 μ. έως 3,6 μ., ενώ σε ίδια βάθη 
περίπου, από 0,15μ., έως 4,2 μ., εμφανίζεται στη θέση του Πύργου Ελέγχου 
του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού.  
 
Στην επιφάνεια εμφανίζονται πλησίον του ΚΤΕΟ Ελληνικού και είναι μερικώς 
αποσαθρωμένοι και στη συνέχεια πιο συμπαγείς, ενώ η κλίση τους είναι προς 
Βορρά (ΜΠΕ Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά). 

 
Γ) Κατώτερο μάρμαρο 

 
Ο υπόψη σχηματισμός εμφανίζεται επιφανειακά στο Δήμο Αργυρούπολης στις 
παρυφές του Υμηττού. Ο υπόψη σχηματισμός συναντήθηκε σε όλο το βάθος 
της εν λόγω γεώτρησης (200 μ.). Το κατώτερο μάρμαρο συναντήθηκε επίσης 
σε δύο γεωτρήσεις που έγιναν στην περιοχή της Βούλας σε βάθη 2,5 και 11 μ. 
αντίστοιχα.  
 
Σημειώνεται, ότι στην περιοχή ενδιαφέροντος από τα διαθέσιμα 
γεωερευνητικά δεδομένα στα πλαίσια γεωλογικών, υδρογεωλογικών και 
γεωτεχνικών μελετών, δεν εντοπίστηκαν οι Δολομίτες Πιρναρής και οι 
Σχιστόλιθοι Βάρης. Δολομίτες Πιρναρής απαντώνται αρκετά νοτιότερα στην 
περιοχή της Βούλας. 
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Μεταλπικοί Νεογενείς σχηματισμοί Πλειοκαινικής ηλικίας εμφανίζονται κυρίως 
στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού και τοπικά μπροστά στην 
παράκτια ζώνη, ως επικλυσιγενή ιζήματα θαλάσσιας ή παράκτιας φάσεως. Οι 
εν λόγω σχηματισμοί έχουν σημαντική επιφανειακή εξάπλωση και πάχος και 
περιλαμβάνουν μάργες, ψαμμίτες, κροκαλολατυποπαγή και μαργαϊκούς 
ασβεστόλιθους. 
 

Μεταλπικοί Τεταρτογενείς σχηματισμοί του Άνω‐πλειστόκαινου, οι οποίοι 
συνίστανται από πλευρικά κορώματα και παλαιούς κώνους κορημάτων, που 
εξελίσσονται στη συνέχεια σε συνεκτικά κροκαλολατυποπαγή, εμφανίζονται με 
σημαντική εξάπλωση ανατολικά του πρώην Αεροδρομίου προς τους 
πρόποδες του Υμηττού. 
 
Ολοκαινικές αλλουβιακές αποθέσεις και ακτόβραχοι (beach rocks), 
εμφανίζονται στο χώρο που καταλαμβάνουν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις του 
Αγίου Κοσμά, υποκείμενες των τεχνητών επιχώσεων. 
 
Στο χώρο των εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας και στο χώρο των αθλητικών 
εγκαταστάσεων είναι εμφανέστατη η ανθρώπινη παρέμβαση με την παρουσία 
τεχνητών επιχώσεων σε όλη την έκταση. 
 
Βάσει των αποτελεσμάτων των γεωτρήσεων που εκτελέστηκαν στη θέση των 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά, συναντήθηκαν 
τεχνητές επιχώσεις αμμοχαλικώδους σύστασης, κυμαινόμενου πάχους από 3 
μ. έως 12 μ., ανάλογα με τη θέση της γεώτρησης. Στις θαλάσσιες γεωτρήσεις 
δεν συναντήθηκαν τεχνητές επιχώσεις (ΜΠΕ Ολυμπιακού Κέντρου 
Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά). 

 
Επίσης, υλικά τεχνητών επιχώσεων, συναντήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή 
του έργου η εμφάνιση των οποίων θα μπορούσε να αποδοθεί στην εκτεταμένη 
δόμηση της περιοχής. Στις γεωτρήσεις που εκτελέστηκαν για τον συλλεκτήρα 
ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, βρέθηκαν τεχνητές επιχώσεις που συνίστανται από 
ψηφίδες, κροκάλες κ.ά. ασβεστολιθικής προελεύσεως. 
 
Το πάχος των τεχνητών επιχώσεων κυμαίνεται από 6‐8 μ. στην περιοχή του 
Αλίμου, στην περιοχή της Γλυφάδας είναι 0,35 εκ. περίπου, ενώ τεχνητές 
επιχώσεις πάχους 7 μ. βρέθηκαν επί των οδών Ουρανίας και Ελυκωνιδών 
στον Άλιμο. Επίσης, στην περιοχή του ΚΤΕΟ στο Ελληνικό, απαντώνται 
τεχνητές επιχώσεις (μπάζα) πάχους 4,50 έως 6μ. (ΜΠΕ Ολυμπιακού Κέντρου 
Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά). 

 
Τεκτονική 
 
Η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου εντάσσεται σε έναν ευρύτερο χώρο, 
όπου μεταλπικά ιζήματα περιβάλλουν αλπικούς μεταμορφωμένους 
σχηματισμούς του Μεσοζωικού. Στη δημιουργία αυτής της δομής σημαντικό 
ρόλο έπαιξε η επίδραση της σχετικά πρόσφατης ρηξιγενούς τεκτονικής, της 
οποίας όμως προηγήθηκε η πτυχωσιγενής τεκτονική δραστηριότητα. Η 
τελευταία ρηξιγενής τεκτονική δραστηριότητα διαμόρφωσε, πριν την απόθεση 
των νεογενών σχηματισμών, το παλαιογεωγραφικό ανάγλυφο, στο οποίο 
ήρθαν και αποτέθηκαν οι νεότεροι μεταλπικοί σχηματισμοί. 
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Πτυχωσιγενής τεκτονική 
 
Στην περιοχή της μελέτης συναντώνται επιφανειακά κατά το πλείστον 
μεταλπικοί σχηματισμοί και το αλπικό υπόβαθρο υπό μορφή Αθηναϊκών 
σχιστόλιθων συναντάται σε μικρή έκταση κοντά στο ΚΤΕΟ του Ελληνικού. Ως 
εκ τούτου δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί η πτυχωσιγενής τεκτονική δράση. 

 
Ρηξιγενής τεκτονική 

Τα κύρια συστήματα ρηγμάτων που τέμνουν την περιοχή, έχουν διεύθυνση 

Α‐Δ και Β‐Ν (ΒΒΔ‐ΝΝΑ και ΒΒΑ‐ΝΝΔ). 
 

Τα ρήγματα με διεύθυνση περίπου Β‐Ν είναι υπό παράλληλα προς τα μεγάλα 
ρήγματα της ευρύτερης περιοχής του Υμηττού, που οριοθετούν το αλπικό 
υπόβαθρο με τα μεταλπικά ιζήματα. 
 
Τα ρήγματα με διεύθυνση Α‐Δ είναι νεότερα, διακόπτουν την επιμήκη δομή 

των αλπικών σχηματισμών με άξονα Β‐Ν, που βυθίζεται προς νότο και 
συνέβαλαν στη δημιουργία μικρών νεογενών λεκανών μεταξύ αυτών. 
 
Οι διευθύνσεις των διαρρήξεων συμπίπτουν με τις διευθύνσεις των 
χειμάρρων, γεγονός που προϊδεάζει για την ρηξιγενή τους προέλευση. 
 
Οι ηπειρογενετικές ανοδικές κινήσεις πρέπει να συνεχίζονται κατά το 
Ολόκαινο, γεγονός που δικαιολογείται, τόσο από την παρουσία του 
«επίπαγου» της Γλυφάδας, ο οποίος πρέπει να σχηματίστηκε πλησίον της 
ακτής (beach rock), όσο και από την ύπαρξη αναβαθμίδων εντός των 
σημαντικών χειμάρρων της περιοχής. 
 
 
Σεισμικότητα 

 
Στοιχεία σεισμικής επικινδυνότητας 
 

Σύμφωνα με τον ΝΕΑΚ‐2000 και την τροποποίηση του με την Απόφαση 
ΥΠΕΧΩΔΕ Δ17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154/12‐8‐2003), που έχει τεθεί σε ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου 2004, η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας Ι. Για τη ζώνη Ι η εδαφική επιτάχυνση 
προσδιορίζεται σε 0,16g, ενώ η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους Α δίνεται 
από τον τύπο Α=α.g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. 
 
Επισημαίνεται ότι η περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου ανήκει και 
η περιοχή μελέτης, έως τη χρονική στιγμή του σεισμού της Πάρνηθας (1999), 
θεωρείτο περιοχή χωρίς ενεργά ρήγματα και επομένως χωρίς έντονη σεισμική 
δραστηριότητα. Μετά τα νέα στοιχεία, καθώς και η λεπτομερής γεωλογική 
έρευνα έκαναν σαφές ότι στην Αττική υπάρχουν συγκεκριμένες ρηξιγενείς 
ζώνες, υπεύθυνες για την σεισμική δραστηριότητα. 

 
Υδρογεωλογία 
 
Με βάση γεωτεχνικές έρευνες ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής μελέτης 
χαρακτηρίζεται ως διαπερατός. Η κατεύθυνση της ροής των υπόγειων 
υδάτων είναι γενικά από ανατολικά προς δυτικά. Ωστόσο, οι συνεχείς 
δραστηριότητες άντλησης έχουν αλλάξει μερικώς τη ροή αυτή. 
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Αναλυτικά στοιχεία παρέχονται στην Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, η 
οποία κατατίθεται για τις Ζώνες Ανάπτυξης. 

1.3.3 Υδατικοί πόροι 

Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων ‐Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής 
 
Η περιοχή του Ελληνικού ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (GR 06), το 
οποίο σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων (Απόφαση 
391/5‐4‐2013 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΦΕΚ 1004/Β/24‐4‐2013) 
περιλαμβάνει τη Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής (GR26), 
συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου. 
 
Στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού καταγράφονται τα Ποτάμια Υδάτινα 
Σώματα Π. Κηφισός GR0626R000200001H και Ρέμα Πικροδάφνης 
GR0626R0003000013Ν.  
 
Εντός των ορίων της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού διέρχονται 
οι χείμαρροι Τράχωνες στο βόρειο όριο της περιοχής και πρώην Αεροδρομίου 
στη νότια πλευρά της έκτασης. Στην περιοχή μελέτης δεν έχουν καταγραφεί 
Λιμναία, Μεταβατικά και Τροποποιημένα Υδατικά Συστήματα.  
 
Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στα όρια του Παράκτιου συστήματος «'Εσω 
(Κεντρικός) Σαρωνικός ‐Ψυττάλεια». 
 
Όσον αφορά στα Υπόγεια Υδάτινα Σώματα στην περιοχή του Μητροπολιτικού 
Πόλου καταγράφεται το Υδατικό Σύστημα Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπεδίου 
Αθήνας) με κωδικό GR0600110. 

 
Αναλυτικότερα: 
 
Επιφανειακά Ύδατα 
 
Χείμαρρος Τραχώνων 
 
O χείμαρρος Τραχώνων είναι ο βασικός αποδέκτης των όμβριων υδάτων της 
βόρειας και ανατολικής πλευράς του πρώην Αεροδρομίου. Η λεκάνη 
απορροής του έχει συνολική επιφάνεια 23,87 τ.χλμ. Ξεκινά από τις 
κορυφογραμμές του Υμηττού και καταλήγει στον Σαρωνικό Κόλπο. Σε 
απόσταση 1.800 μ. περίπου από την εκβολή του, ο χείμαρρος χωρίζεται σε 
δύο μεγάλους κλάδους, το Βόρειο και το Νότιο. 
Ο χείμαρρος στο μεγαλύτερο μήκος του είναι διευθετημένος, ωστόσο οι 
κατασκευασμένες διατομές κρίθηκαν ανεπαρκείς (Μελέτη Οριοθέτησης 
Υδατορεμάτων, Ιούνιος 2017). Με την έγκριση του Σ.Ο.Α. εγκρίθηκε και η 
μελέτη αναβάθμισης των υφιστάμενων υδραυλικών έργων με στόχο την 
επανασύσταση και οριοθέτηση του ρέματος εντός του Μητροπολιτικού 
Πάρκου και τη διασφάλιση ασφαλούς παροχέτευσης πλημμυρικής απορροής 
πεντηκονταετίας.  
 
Ο Βόρειος κλάδος του χειμάρρου, με λεκάνη απορροής 7,73 τχλμ., διέρχεται 
από τους Δήμους Ηλιουπόλεως και Αλίμου. Η διαδρομή του διαμέσου της 
οικιστικής περιοχής είναι σχεδόν στο σύνολο της διευθετημένη και καλυμμένη. 
Εξαίρεση αποτελούν τα απώτερα σημεία της εντός σχεδίου περιοχής της 
Ηλιούπολης, καθώς και ένα τμήμα 700 μ. περίπου στο Δήμο Αλίμου, όπου το 
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ρέμα έχει παραμείνει στη φυσική του κατάσταση. Τα υφιστάμενα έργα 
όμβριων στα τελευταία 1.780 μ. της διαδρομής του κλάδου αυτού είναι 
ανεπαρκή από πλευράς παροχετευτικότητας. 

 
Ο Νότιος κλάδος του χειμάρρου με λεκάνη απορροής 12,05 τ.χλμ., διέρχεται 
από τους Δήμους Γλυφάδας, Αργυρουπόλεως, Ελληνικού και Αλίμου. Με 
εξαίρεση τα ανάντη τμήματα της Γλυφάδας, όλη η υπόλοιπη εντός σχεδίου 
διαδρομή του Νοτίου κλάδου είναι διευθετημένη και καλυμμένη. Οι κλάδοι των 
τοπικών συλλεκτήρων των δικτύων όμβριων των περιοχών Γλυφάδας και 
Αργυρούπολης συμβάλλουν στο ύψος του σταθμού μετρό Αργυρούπολη 
κατάντη της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στην περιοχή του πρώην στρατοπέδου 
αεροπορίας και σχηματίζουν τον κύριο Νότιο κλάδο του διευθετημένου 
ρέματος. 
 
Η συμβολή των δύο κλάδων γίνεται στο βορειοανατολικό όριο της περιοχής 
του πρώην Αεροδρομίου, πίσω από το Σούπερ Μάρκετ Σκλαβενίτης του 
Αλίμου, σε ένα ορθογώνιο οχετό, ο οποίος αποτελεί και το κατάντη (κοινό) 
τμήμα του χειμάρρου Τραχώνων. Η διατομή του παραμένει σχεδόν σταθερή 
σε όλο το μήκος, αλλά έχει μείνει ακάλυπτη σε ένα ενδιάμεσο τμήμα 460 μ.. 
Στο ακάλυπτο τμήμα έχει αναπτυχθεί ένα ιδιότυπο είδος χλωρίδας από 
καλάμια, θάμνους και άλλα μικρά φυτά που φυτρώνουν στις παρυφές και 
ενίοτε πάνω στα τοιχία από σκυρόδεμα. 
 
Στο κατάντη άκρο και 25 μ. περίπου πριν από την έξοδο του χειμάρρου από 
το χώρο του πρώην Αεροδρομίου, το κλειστό τμήμα τελειώνει. Με ένα ανοικτό 
ορθογώνιο έργο συναρμογής η κοίτη του χειμάρρου διέρχεται κάτω από τις 
γέφυρες της Λεωφόρου Ποσειδώνος και της γραμμής τραμ, για να καταλήξει 
τελικά στην εκβολή του, δίπλα στο «Μικρό Λιμανάκι» του Ναυτικού Ομίλου 
Αλίμου (ΝΟΑ). 
 
Η εκβολή του χειμάρρου στη θάλασσα είναι προβληματική κυρίως, λόγω του 
αβαθούς πυθμένα του κόλπου του Αλίμου. 

 
 

Χείμαρρος Αεροδρομίου 
 

Ο χείμαρρος Αεροδρομίου, πριν παρουσιαστεί η έντονη οικοδομική ανάπτυξη 
στην περιοχή ξεκινούσε από τις δυτικές πλαγιές του Υμηττού με κατεύθυνση 
προς δυσμάς, διασχίζοντας τη ζώνη μεταξύ του αεροδρομίου, πριν από την 
προς νότο επέκταση των διαδρόμων του, και του υψώματος, όπου σήμερα 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Γκολφ Γλυφάδας. Ο χείμαρρος κατέληγε 
στην ακτή, στην περιοχή του τότε Αμερικάνικου Κολεγίου Θηλέων, όπου 
πλέον στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας 
(Υ.Π.Α.). Η λεκάνη απορροής του ήταν 4,16 τ.χλμ. 
 
Με την ανάπτυξη των περιοχών Σούρμενα, Τερψιθέας και Καφεπωλών της 
Γλυφάδας και τη μετεξέλιξη της περιοχής σε ένα καθαρά αστικό περιβάλλον, 
επιπλέον με την κατασκευή της Λ. Βουλιαγμένης και την επέκταση του 
αεροδρομίου προς νότο, ουσιαστικά ο χείμαρρος εξαφανίστηκε. 
 
Σήμερα, τα μόνα ίχνη της παλαιάς κοίτης του εμφανίζονται σε δυο τμήματα: 
Το πρώτο (διατομή φυσική, ανεπένδυτη τραπεζοειδούς – τριγωνικής 
διατομής), στην περιοχή της Ευρυάλης (στη ζώνη μεταξύ Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης και της περίφραξης του αεροδρομίου) και το δεύτερο τμήμα 
βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου (σήμερα 
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ΥΠΑ). Με την επέκταση των διαδρόμων, ο χείμαρρος μέσα στο αεροδρόμιο 
διευθετήθηκε με δίδυμο σωληνωτό αγωγό. Με την κατασκευή της πίστας 
στάθμευσης των μικρών ιδιωτικών αεροσκαφών, λόγω της μεγάλης 
υψομετρικής διαφοράς που δημιουργήθηκε μεταξύ της πίστας και του 
παράπλευρού οδικού δικτύου, κατασκευάστηκε τοίχος αντιστήριξης ύψους 
5,50 – 8,00 μ.. Συνέπεια αυτού του γεγονότος ήταν το τεχνικό εισόδου 
στον παραπάνω αγωγό να αποκοπεί. 
 
Επίσης, σήμερα, οι απορροές από το ρέμα και από τις λεκάνες της Γλυφάδας 
αποκόπτονται από τον τοίχο μεταξύ οδού Περγάμου και πρώην Αεροδρομίου, 
ο οποίος λειτουργεί σαν φράγμα και απορρέουν επιφανειακά προς τις οδούς 
Κ. Καραμανλή και Προνόης, προς την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος. Η έλλειψη 
δικτύων όμβριων, σε περιόδους βροχοπτώσεων μετατρέπει τους δρόμους με 
κατωφέρεια προς την περιοχή του πρώην Αεροδρομίου και ειδικά την Ελ. 
Βενιζέλου σε χείμαρρους. 
 
Τέλος, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Ολυμπιακού Ιστιοπλοϊκού 
Κέντρου του Αγ. Κοσμά, κατασκευάστηκε το μεγαλύτερο τμήμα δίδυμου 
ορθογωνίου οχετού διατομής, στον οποίο καταλήγουν τελικά οι οχετοί που 
διασχίζουν τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. 

 
Το βασικό ζήτημα για τον χείμαρρο Αεροδρομίου είναι η αποκατάσταση της 
συνέχειας της ροής που αποκόπηκε από την κατασκευή του τοίχου κατά 
μήκος της οδού Περγάμου και η σύνδεση των ανάντη απορροών από τη 
Γλυφάδα με τον κατασκευασμένο συλλεκτήρα στη μαρίνα.  Τα προτεινόμενα 
έργα διευθέτησης που εγκρίθηκαν με το Σ.Ο.Α. εξασφαλίζουν πλήρως τις 
υδραυλικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, δημιουργώντας μάλιστα 
κατάλληλες συνθήκες για την ανασύσταση του ρέματος. 
 
 
Ακτές Κολύμβησης 
 
Στην ευρύτερη περιοχή Ελληνικού ‐ Αγίου Κοσμά και με κατεύθυνση από 
βορρά προς νότο υφίστανται τρεις ακτές κολύμβησης: η Ακτή Ήλιου, η Ακτή 
Αγίου Κοσμά και η Ακτή Γλυφάδας.  
 
Οι ακτές ανήκουν στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα του Έσω (Κεντρικού) 
Σαρωνικού (GR000600010005N), του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει 
χαρακτηριστεί ως μέτρια, με βάση τον προκαταρκτικό χαρακτηρισμό που 
πραγματοποιήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ το 2008.  
 
Στο Υδατικό Σύστημα υπάρχει σταθμός επιχειρησιακής παρακολούθησης 
που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και η παρακολούθηση της ποιότητας γίνεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. 
 
Ακτή 'Ηλιου (Κωδικός Μητρώου Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης 
GRBW069195016) 
 
Η παραλία Ακτή Ήλιου αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1995. 
Τα ύδατα κολύμβησης στην ακτή είναι εξαιρετικής ποιότητας με βάση τα 
αποτελέσματα της ταξινόμησης της τελευταίας τετραετίας (ΥΠΕΚ, Ε.Γ.Υ. 
2013). 
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Ακτή Άγιος Κοσμάς (Κωδικός Μητρώου Ταυτότητας Υδάτων 
Κολύμβησης GRBW069197029) 
 
Η ακτή αποτελεί παράλιο τμήμα ενός κλειστού κόλπου, μήκους 250 μ. και 
μέσου πλάτους 15 μ., με νότιο προσανατολισμό. Η παράκτια ζώνη είναι 
τροποποιημένη, λόγω των διαμορφωμένων από σκυρόδεμα άκρων της, 
καθώς και των έργων από φυσικούς ογκόλιθους στο μέσο της παραλίας, που 
χωρίζει την ακτή σε δυο επάλληλους μικρούς κολπίσκους.  
 
Αναγνωρίστηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1990. Τα ύδατα κολύμβησης 
στην ακτή είναι εξαιρετικής ποιότητας με βάση τα αποτελέσματα της 
ταξινόμησης της τελευταίας τετραετίας (ΥΠΕΚ, Ε.Γ.Υ. 2013). 

 
Ακτή Γλυφάδας (Κωδικός Μητρώου Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης 
GRBW069196026) 
 
Η παραλία Γλυφάδας βρίσκεται βορειοδυτικά του Όρμου Γλυφάδας, αποτελεί 
παράλιο τμήμα ενός ανοιχτού κόλπου, μήκους 710 μ.. Η παραλία έχει μήκος 
370 μ., μέσο πλάτος 40 μ. και νοτιοδυτικό προσανατολισμό. Η παραλία 
διαθέτει υποδομές εξυπηρέτησης λουόμενων όπως ομπρέλες, ντους, κάδους 
και καλάθια απορριμμάτων, καθώς επίσης ναυαγοσωστικές βάσεις. Για την 
εξυπηρέτηση του κοινού στο όριο της ακτής λειτουργούν αναψυκτήρια και 
εστιατόρια. Ο μέγιστος αριθμός λουόμενων εκτιμάται σε 600 άτομα. 
Αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος 1990. Τα ύδατα κολύμβησης 
στην ακτή είναι εξαιρετικής ποιότητας με βάση τα αποτελέσματα της 
ταξινόμησης της τελευταίας τετραετίας (ΥΠΕΚ, Ε.Γ.Υ. 2013). 
 

1.3.4 Βλάστηση - Οικοσυστήματα - Οικότοποι 

Η περιοχή μελέτης ανήκει στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης,  που είναι 
γνωστή και ως ζώνη των αείφυλλων – πλατύφυλλων και ειδικότερα στην 
υποζώνη της ελιάς και της χαρουπιάς) (Ντάφης 1997, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Το 
έργο των Οικοτόπων»). 
 
Σύμφωνα με τον Emberger, η περιοχή μελέτης ανήκει στον ημίξηρο 
βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο, στον οποίο αντιστοιχεί ο ημίξηρος 
όροφος βλάστησης του με χαρακτηριστικό είδος τον σxίνο, ενώ απαντάται και 
η χαρουπιά στα ψυχρο‐όριά της. Η υποζώνη αυτή μπορεί να διακριθεί σε ένα 
κατώτερο – θερμότερο αυξητικό χώρο και στον σχετικά ψυχρότερο.  
 
Στον αυξητικό χώρο οι φυσικές φυτοκοινωνίες έχουν υποβαθμιστεί και 
εμφανίζονται ενώσεις φρύγανων στις οποίες κυριαρχούν ακανθώδεις ημι-
θάμνοι καθώς και διάφορα άλλα είδη. 
 
Στον αυξητικό ψυχρότερο χώρο εμφανίζονται κυρίως τα είδη χαλέπιος πεύκη, 
ελιά, σχίνος κ.λπ. 

 
Τύποι οικοτόπων Υμηττού 
 
Οι τύποι οικοτόπων, που απαντώνται στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης της 
περιοχής του Υμηττού (GR30000006) είναι: Δενδρώδεις θαμνώνες με 
Juniperus phoenicea, Garrigues της Ανατολικής Μεσογείου, Φρύγανα, 
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Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών πρανών της Ελλάδας, Δάση ελιάς 
και χαρουπιάς και Μεσογειακά δάση Πεύκης με ενδημικά είδη Πεύκης. 

 
Βλάστηση εκβολής Ποταμού Ιλισού  
 
Βορειοδυτικά του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού εκβάλλει ο ποταμός Ιλισός, 
ο οποίος στο μεγαλύτερο τμήμα του είναι καλυμμένος. Οι εκβολές του 
αποτελούν το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο φυσικό (ή καλύτερα 
“ημιφυσικό”) οικοσύστημα στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. 

 
Φυσική βλάστηση παρατηρείται μόνο στην εκβολή του ποταμού. Στις όχθες 
της εκβολής που έρχονται σε επαφή με το υφάλμυρο νερό αναπτύσσεται 
φυτοκοινωνία αλοφύτων με σποραδική παρουσία δενδρωδών ειδών όπως τα 
αρμυρίκια, οι καλαμιές, οι ασημόλευκες και το βρωμόδενδρο. 

 
Τύποι οικοτόπων στο θαλάσσιο χώρο 
 
Στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του ανατολικού Σαρωνικού κόλπου, μέρος 
της οποίας είναι και η θαλάσσια περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού ‐ Αγίου Κοσμά απαντώνται, μεταξύ άλλων, οι εξής σημαντικοί 
τύποι θαλασσίων οικότοπων: 
- Υποθαλάσσια λιβάδια Posidonia (NATURA code 1120). 

 
Βλάστηση στο χερσαίο χώρο 
 
Η υπάρχουσα βλάστηση της ευρύτερης περιοχής μπορεί να ταξινομηθεί σε 
τρεις τύπους: 

1. τα δέντρα και τους θάμνους που ανήκουν στη Μεσογειακή χλωρίδα, 
2. τα διακοσμητικά δένδρα και θάμνους (κυρίως μη ενδημικά φυτά) και 
3. τα ετήσια ποώδη φυτά. 

 
Τα είδη που αποτελούν τη βλάστηση της πρώτης κατηγορίας είναι κυρίως 
Pinus halepensis, Cupressus sempervirens, Quercuscoccifera, 
Pistacialentiscus και Oleaeuropaea.  
 
Αυτό το είδος της βλάστησης απαντάται μόνο σε μικρές περιοχές.  
 
Τα είδη της δεύτερης κατηγορίας είναι κοινά διακοσμητικά φυτά, όπως ο 
ευκάλυπτος, Neriumoleander, Rosmarinus officcinalis, Thujiasp., 
Cupressusarizonica, Pyracanthacoccinea, Acaciacyanophylla.  
 
Η τρίτη κατηγορία βρίσκεται κυρίως μεταξύ των διαδρόμων όπου ετήσια είδη 
φυτών αποτελούν χλοοτάπητα. 
 
Στις αστικές ζώνες των όμορων Δήμων, η βλάστηση περιορίζεται στους 
χώρους πρασίνου, που έχουν δημιουργήσει οι δημοτικές υπηρεσίες. 

 
Στην περιοχή του Αγίου Κοσμά το φυσικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την 
άσκηση έντονων και μακροχρόνιων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
(τεχνητές φυτείες για τον καλλωπισμό των κτηρίων & εγκαταστάσεων). Η 
βλάστηση της περιοχής παρουσιάζει έντονη εικόνα υποβάθμισης και 
συρρίκνωσης. 
 
Κατά μήκος των χειμάρρων που διαρρέουν την περιοχή του πρώην 
Αεροδρομίου και στα τμήματα όπου διατηρείται ανοικτή διατομή, 
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παραπλεύρως της κοίτης, αναπτύσσεται υδρόφιλη βλάστηση, η οποία είναι 
εξαιρετικά υποβαθμισμένη.  
 
Πρόκειται για έναν τύπο βλάστησης, που αναπτύσσεται σε στάσιμα ή μικρής 
κινητικότητας γλυκά νερά (σπανιότερα σε υφάλμυρα) με αυξομειούμενο 
βάθος ή και σε διαβρεγμένα βαριά εδάφη. Στη ζώνη αυτή των καλαμιώνων, 
κυριαρχεί το είδος Phragmitesaustralis (αγριοκάλαμο).  

 
 
1.3.5 Προστατευόμενες περιοχές 
 

Από τα στοιχεία ταξινόμησης του ΥΠΕΝ στην ευρύτερη περιοχή του υπό 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού ‐Αγίου Κοσμά καταγράφονται οι εξής 
περιοχές του Δικτύου Natura 2000: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 

GR 3000006 ΕΖΔ Υμηττός‐Αισθητικό 
δάσος Καισαριανής ‐ 

Λίμνη 
Βουλιαγμένης 

8.819,21 
 

GR 3000015 ΖΕΠ Όρος Υμηττός 8.319,47 
Πηγή: Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΝ) 

 
Βορειοδυτικά του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού εκβάλλει ο ποταμός Ιλισός, 
όπως αναφέρθηκε ήδη.  
Οι κυριότεροι επί μέρους βιότοποι των εκβολών του Ιλισού ποταμού, που 
έχουν σημασία για είδη της ορνιθοπανίδας είναι: η εκβολή του ποταμού, η 
επιχωματωμένη παραλία γύρω από την εκβολή και ο κλειστός όρμος του 
Φαλήρου. Στις όχθες της εκβολής που έρχονται σε επαφή με το υφάλμυρο 
νερό αναπτύσσεται φυτοκοινωνία αλοφύτων (π.χ. Arthrocnemumspp.) με 
σποραδική παρουσία δενδρωδών ειδών όπως τα αρμυρίκια (π.χ. 
Tamarixspp.), οι καλαμιές (Arundodonax), οι ασημόλευκες (Populusalba) και 
το βρωμόδενδρο (Ailanthusaltissima). 

 
Το ρέμα της Πικροδάφνης με την Υπουργική Απόφαση 9173/1642/3‐3‐1993 
(ΦΕΚ 281/Δ/23‐3‐1993) έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος. 
 
Υπογραμμίζεται ότι η περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού ‐ 
Αγίου Κοσμά βρίσκεται εκτός των ορίων και σε σημαντική απόσταση 
από τις προστατευόμενες ή ευαίσθητες από πλευράς φυσικών 
χαρακτηριστικών περιοχές που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 
 
Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών 
 
Στην περιοχή μελέτης καταγράφονται και υδατικά συστήματα, που έχουν 
χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών, 
που έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα κολύμβησης, καθώς και περιοχές 
ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών, οι οποίες αποτελούν περιοχές 
του Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικών Διαμερίσματος Αττικής. 
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Υδατικά συστήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως ύδατα αναψυχής 
 
Κατά μήκος του παραλιακού μετώπου της ευρύτερης περιοχής 
καταγράφονται τρεις θέσεις για τις οποίες έχουν υλοποιηθεί ταυτότητες 
υδάτων κολύμβησης, η ακτή του 'Ήλιου στον ΄Άλιμο, η ακτή του Αγίου Κοσμά 
και η ακτή Γλυφάδας, όπως έχουν προαναφερθεί. 

 
Περιοχές ευαίσθητες στην παρουσία θρεπτικών ουσιών ‐ Περιοχές 
ευαίσθητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 91/271/ΕΚ 
 
Στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής έχουν αναγνωρισθεί δύο ευαίσθητες 
περιοχές, με κριτήριο την ευαισθησία σε φαινόμενα ευτροφισμού (Παράρτημα 
ΙΙ, Α, α, της ΚΥΑ 5673/400/1997), τα παράκτια υδάτινα συστήματα: κόλπος 
Ελευσίνας και Έσω (Κεντρικός) Σαρωνικός – Ψυττάλεια 
συμπεριλαμβανομένων των ακτών Περάματος. 
 

 

1.4 Δομημένο περιβάλλον 

 
Η κατάσταση στον χώρο του πρώην Αεροδρομίου σήμερα είναι σύνθετη και 
στο σύνολό της προβληματική. Η ποικιλία των κτηριακών υποδομών αλλά και 
των κατασκευών που καταγράφονται στην περιοχή μελέτης ανάγονται σε 
διάφορες χρονικές περιόδους: περίοδος λειτουργίας του Αεροδρομίου, 
περίοδος Ολυμπιακών αγώνων, μεταγενέστερη περίοδος. Η κατάσταση στην 
περιοχή του Αγίου Κοσμά, που συνιστά και την παράκτια ζώνητου 
Μητροπολιτικού Πόλου, είναι σχετικά καλύτερη. Εντοπίζονται,  ωστόσο, και 
εδώ προβλήματα πρόσβασης προς τη θάλασσα καθώς και λειτουργικότητας. 
Η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού στην περιοχή, κυρίως μάλιστα 
μετά την μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα, είχε  ως αποτέλεσμα την 
μεγάλη ανομοιογένεια τόσο στις λειτουργίες όσο και στις εγκαταστάσεις της 
περιοχής, με συνέπεια την έλλειψη συνεργειών, τον λειτουργικό 
κατακερματισμό του χώρου και τις ασυμβατότητες των χρήσεων γης.  

 
Η έκταση της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει 6.200 στρέμματα περίπου 
(6.205.677,31 τ.μ.) μαζί με τον αιγιαλό και την παραλία και  6.000 στρέμματα 
περίπου (6.008.076,42 τ.μ.) χωρίς τον αιγιαλό και την παραλία,  και 
συνίσταται από τα ακίνητα: 
- Του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, εμβαδού  5.249.873,49 τ.μ.  και 

του 
- Παράκτιου Μετώπου, εμβαδού 758.202,75 τ.μ. 

 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει το Ν.4062/2012, στο 
σύνολο της έκτασης υπάρχουν περίπου 735 κτήρια. Η κάλυψη των εν λόγω 
κτηρίων ανέρχεται σε περίπου 371 στρ. και η αντίστοιχη δόμηση σε 491 στρ. 
Ειδικότερα, η περιοχή του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού καταλαμβάνεται 
κυρίως από τις εγκαταστάσεις και την υποδομή του άλλοτε Πολιτικού 
Αεροδρομίου, της Πολεμικής Αεροπορίας και της στρατιωτικής βάσης, 
περιλαμβάνοντας τους διαδρόμους προσγειώσεως και τροχοδρομήσεως, τα 
πεδία ελιγμών καθώς και πολυάριθμα κτήρια με ποικίλα χαρακτηριστικά όσον 
αφορά την κατασκευή, τις δυνατότητες επανάχρησης και την αρχιτεκτονική 
τους αξία.  
 
Στην περιοχή καταγράφονται εγκαταστάσεις αθλητισμού σε συνδυασμό με 

εγκαταστάσεις αναψυχής. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις, κυρίως μετα‐
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ολυμπιακές, οι οποίες μένουν ανεκμετάλλευτες, όπως το σύνολο των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου στο τμήμα της Μαρίνας.  
 
Τα τελευταία χρόνια, λόγω των διαδοχικών παραχωρήσεων που είχαν 
συντελεστεί σε φορείς είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, είχε δημιουργηθεί 
ένα ιδιαίτερα σύνθετο καθεστώς ως προς τη  λειτουργία του χώρου. Οι 
παραχωρήσεις αυτές είχαν οδηγήσει στον κατακερματισμό του χώρου, στον 
επιμερισμό της διαχείρισης του Ακινήτου σε διάφορους φορείς, στη δυσκολία 
προσπέλασης από τη μία περιοχή στην άλλη καθώς και στην εγκατάλειψη 
περιοχών, ενδιάμεσων, των  παραχωρηθέντων τμημάτων.  

 
Από έναν προκαταρκτικό έλεγχο των στοιχείων, λοιπόν, προκύπτει ότι εντός 
της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης υπάρχουν 
σήμερα σημαντικές υποδομές διαφόρων χρήσεων. Στον παρακάτω πίνακα 
καταγράφονται οι χρήσεις αυτές, ομαδοποιημένες, καθώς και το ποσοστό 
που καταλαμβάνουν αυτές εντός της περιοχής μελέτης. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

 ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ (%) 

1 Αθλητικές εγκαταστάσεις – Πολιτιστικές 

εγκαταστάσεις 

26,30 

2 Εγκαταστάσεις Μ.Μ.Μ. 6,25 

3 Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής 

ωφέλειας 

0,02 

4 Περίθαλψη - Πρόνοια 2,27 

5 Θρησκευτικοί χώροι 0,18 

6 Άγνωστο - Κενό 64,98 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία  

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι μεγάλη έκταση καταλαμβάνουν 
κυρίως οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι διάφοροι γραφειακοί χώροι καθώς και 
οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο τμήμα της 
έκτασης παραμένει ανενεργό χωρίς συγκεκριμένη χρήση και 
εγκαταλελειμμένο μετά τη μεταφορά του αεροδρομίου.  
 
Επίσης, εντός της περιοχής μελέτης υπάρχουν κτήρια που έχουν 
χαρακτηριστεί ως διατηρητέα. Αυτά είναι:   
- Το κτήριο υποδοχής του Ανατολικού Αεροσταθμού, έργο του Eero 

Saarinen, το οποίο, μετά  την μετεγκατάσταση του αεροδρομίου, 
χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία εκθέσεων (ΦΕΚ 351Β/2006).    

- Το Κεντρικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΔ) της Πολεμικής Αεροπορίας, 
τα βοηθητικά του κτήρια καθώς και στρατιωτικά Τολλ. Τα εν λόγω κτήρια 
έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, λόγω χρήσης, κατασκευής και 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/2009 & ΦΕΚ  
400/ΑΑΠ/2009).    

- Το αγγλικό υπόστεγο Παγόδα. Σύμφωνα με την απόφαση χαρακτηρισμού, 
πρόκειται  για ένα μοναδικό κτίσμα αυτής της μορφής και της κατασκευής 
για τον ελληνικό χώρο  (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566).  
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- Τρία (3) διατηρητέα κτήρια στην περιοχή Κάτω Ελληνικού του Δήμου 
Ελληνικού-Αργυρούπολης (Πολεοδομούμενη περιοχή Α-Π2), τα οποία 
χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα με ειδικούς όρους και περιορισμούς 
δόμησης από το ΥΠΕΝ. 

   
Επίσης, μεταξύ των άλλων κτηρίων, διακρίθηκαν για την λειτουργία τους 
παλαιότερα, τα επόμενα κτήρια και εγκαταστάσεις:   

 
- Το κτηριακό συγκρότημα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), 

στην περιοχή ανατολικά της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου. Το 
συγκεκριμένο κτηριακό συγκρότημα, θα παραμείνει στο Ακίνητο καθ ’όλη 
τη διάρκεια της Σύμβασης.    

- Οι εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου ΤΡΑΜ, οι οποίες θα παραμείνουν 
στον περιγραφόμενο χώρο για αόριστο χρονικό διάστημα (Αριθμ. Οικ. Α 
− 28985/2286 (ΦΕΚ 1377/2014).  

- Το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο προβλέπεται να παραμείνει στο Ακίνητο 
για είκοσι (20) έτη, χρόνος που έχει παραταθεί κατά δεκαπέντε (15) έτη με 
την 19.07.2016 υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης, υπό τον όρο 
της προηγούμενης απομάκρυνσης από το Ακίνητο του περιστρεφόμενου 
εξοπλισμού της σχετικής εγκατάστασης της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (radar).    

- Οι εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών. 
- Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού 

Σώματος, στην  περιοχή του Αγίου Κοσμά. 
 

Τέλος, σημειώνεται η ύπαρξη εκκλησιαστικών χώρων, που προϋπήρχαν των 
λοιπών εγκαταστάσεων της περιοχής, όπως ο Ι.Ν. του Αγ. Αλεξάνδρου στη 
Μαρίνα του Αγ. Κοσμά, ο  Ι.Ν. του Αγ. Κοσμά στην περιοχή του ΕΑΚΝ, ο Ι.Ν. 
της Αγ. Παρασκευής κοντά στις εγκαταστάσεις του Τραμ, και ο Ι.Ν. Αγίας 
Τριάδας πλησίον του κτηρίου του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού, οι οποίοι 
και θα παραμείνουν στον χώρο3.  

 
  

                                                           
3 Σημειώνεται ότι η ομαλή  μετεγκατάσταση των φορέων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου 
τομέα που βρίσκονταν εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά είναι σε 
εξέλιξη  με ευθύνη και συντονισμό της Επιτροπής Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού 
(ΕΜΟΕ), κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 8, παρ. 3 του ν.4062/2012. 
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Χάρτης 1.4-1: Χρήσεις υφιστάμενων κτηρίων 
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Χάρτης 1.4-2: Διατηρητέα / διατηρούμενα. Λοιπά κτίσματα. 
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Τα περισσότερα κτήρια είναι ισόγεια ή διώροφα. Εντοπίζονται βέβαια και 
κτηριακές εγκαταστάσεις με μεγαλύτερο ύψος, λόγω των  απαιτήσεων της 
εκάστοτε λειτουργίας τους (για την εξυπηρέτηση του Αεροδρομίου, των 
αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), αλλά, εκτός αυτών των πολύ 
συγκεκριμένων περιπτώσεων, δεν υπερβαίνουν τα 12μ. – 14μ. Δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για την κάλυψη των κτηρίων, παρά το μικρό ύψος και πλήθος 
ορόφων που επικρατεί στην περιοχή.  
 
Τα περισσότερα κτήρια για λειτουργικούς λόγους καταλαμβάνουν μεγάλη 
επιφάνεια κάλυψης (π.χ. Olympic Catering, υπόστεγo αεροπλάνων, πρώην 
κτήριο Charters, ολυμπιακές εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης και ξιφασκίας, 
Ανατολικός και Δυτικός Αερολιμένας). Για το λόγο αυτό, οι περισσότερες  
εγκαταστάσεις είναι από μεταλλικό φέροντα οργανισμό ή είναι σύμμεικτες 
κατασκευές, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται χώροι με μεγάλα ανοίγματα και 
χωρίς υποστυλώματα. 

 
Συνοψίζοντας, συμπεραίνεται ότι η έκταση, παρ' όλα τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, σταδιακά  έχει οδηγηθεί σε υποβάθμιση. Το γεγονός αυτό 
μαρτυρούν συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία:  
 
- Από τη συνολική έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου  Ελληνικού – Αγίου 

Κοσμά, το μεγαλύτερο τμήμα (80%) καλύπτεται από  ελεύθερους χώρους 
(τεχνητές–σκληρές και μαλακές χωμάτινες επιφάνειες), οι οποίοι έχουν 
εγκαταλειφθεί.   

- Η βλάστηση εμφανίζεται τοπικά και καλύπτει μόνο το 13% της έκτασης του 
ακινήτου.    

- Οι κτηριακές εγκαταστάσεις (περίπου 735 κτήρια) καλύπτουν το 6% 
περίπου της επιφάνειας,  με περιορισμένο ύψος κατασκευής.  περισσότερα 
κτήρια και εγκαταστάσεις του πρώην Αεροδρομίου δεν φιλοξενούν πλέον 
κάποια χρήση, με αποτέλεσμα να μην συντηρούνται και σταδιακά να έχουν 
απωλέσει τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησής τους.    

- Στο πρόβλημα της ελλιπούς συντήρησης προστίθεται και αυτό του 
αποκλεισμού τμημάτων  της έκτασης λόγω του ιδιαίτερου διαχειριστικού 
καθεστώτος και των φραγμάτων προσπέλασης που έχουν δημιουργηθεί.    

- Στην εικόνα της υποβάθμισης ‐ παρακμής του χώρου συμβάλλει 
αποφασιστικά η ύπαρξη  των  πολλών παλαιών αλλά και νέων αυθαίρετων 
ή πρόχειρων, κακής ποιότητας κατασκευών οι οποίες καταλαμβάνουν 
μεγάλο τμήμα του χώρου και έχουν την τάση να επεκτείνονται, τόσο στο 
χώρο του πρώην Αεροδρομίου όσο και στην παράκτια ζώνη.   
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Χάρτης 1.4-3: Δεδομένα της έκτασης 
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Σχήμα 1.5-1: Ιεράρχηση περιβάλλοντος οδικού δικτύου 

1.5  Προσπέλαση - Συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 

 
Υφιστάμενο οδικό δίκτυο 

 

Δύο κύριοι άξονες του οδικού δικτύου της Αθήνας, η Λ. Ποσειδώνος και η Λ. 
Βουλιαγμένης,  καθορίζουν το δυτικό και ανατολικό όριο της ζώνης άμεσης 
επιρροής της περιοχής μελέτης, ενώ ένας εγκάρσιος προς αυτούς άξονας, η 
Λ. Αλίμου, η οποία οδεύει παράλληλα και σε κοντινή απόσταση από το 
βόρειο όριο, συμπληρώνει το περιβάλλον αρτηριακό δίκτυο.  
 
Ειδικότερα:  
 
Η Λ. Ποσειδώνος, διαθέτει τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ υπάρχει 
δυνατότητα πρόσβασης προς τις τρεις πύλες (εισόδους – εξόδους) των 
εγκαταστάσεων του Ελληνικού μέσω σηματοδοτούμενων κόμβων. 
  
Η Λ. Βουλιαγμένης, βρίσκεται στα ανατολικά όρια της περιοχής και επίσης 
διαθέτει τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και παράπλευρες οδούς σε ορισμένα 
τμήματα της. Η είσοδος – έξοδος στον πόλο του Ελληνικού από τη Λ. 
Βουλιαγμένης πραγματοποιείται κυρίως μέσω του ανισόπεδου κόμβου 
νοτιοανατολικά του ακινήτου.  
 
Η Λ. Αλίμου διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, συνδέεται με τη Λ. 
Βουλιαγμένης με ισόπεδο  σηματοδοτούμενο κόμβο, ενώ οι αριστερές 
στροφές προς και από τη Λ. Ποσειδώνος διεξάγονται  ανισόπεδα.  
 
Στην περιοχή βορείως του πρώην Αεροδρομίου υπάρχουν οι συλλεκτήριες 
οδοί Αεροπορίας, Λαμίας - Τιτάνων, Αγ. Γερασίμου, οι οποίες 
εξυπηρετούν τη σύνδεση των περιοχών εκατέρωθεν των Λ. Αλίμου και 
Βουλιαγμένης και παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο 
των  εγκαταστάσεων.  
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Δημόσιες Συγκοινωνίες  
 

Η περιοχή μελέτης εξυπηρετείται από τη Γραμμή 2 του Μετρό (κόκκινη 
γραμμή, Ανθούπολη – Ελληνικό), από λεωφορειακές γραμμές των Ο.ΣΥ., και 
από γραμμές Τραμ. Αναλυτικότερα:  
 
Μετρό. Την ευρύτερη περιοχή του πρώην Αεροδρομίου εξυπηρετούν δύο 
σταθμοί της  γραμμής 2 του ΜΕΤΡΟ, οι σταθμοί «Αργυρούπολη» και 
«Ελληνικό», ο οποίος είναι και τερματικός σταθμός της γραμμής 2. Και οι δύο 
σταθμοί είναι κατασκευασμένοι κατά μήκος του οδικού άξονα της Λ. 
Βουλιαγμένης (ανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης). Ο σταθμός του  
Ελληνικού, ως τερματικός, χρησιμοποιείται και ως σταθμός μετεπιβίβασης 
καθώς συνιστά αφετηρία αρκετών λεωφορειακών γραμμών. Η συχνότητα των 
δρομολογίων των συρμών της γραμμής 2 του Μετρό κυμαίνεται από 4 έως 10 
λεπτά τις καθημερινές και από 7 έως 15 λεπτά τα σαββατοκύριακα. Ο κάθε 
συρμός έχει χωρητικότητα 1000 ατόμων, επομένως η μέγιστη μεταφορική 
ικανότητα, κατά μέσο όρο, είναι 20.000 επιβάτες την ώρα. 
      
Γραμμές  Ο.ΣΥ.  Από την ευρύτερη περιοχή του πρώην Αεροδρομίου του 
Ελληνικού διέρχεται  μεγάλος αριθμός λεωφορειακών γραμμών. Μέσω των 
γραμμών που διέρχονται από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής (Λ. 
Ποσειδώνος , Λ. Αλίμου, Λ. Βουλιαγμένης και οδών Λαμίας – Τιτάνων), γίνεται 
εφικτή η προσέγγιση της περιοχής μελέτης από οποιοδήποτε σημείο του 
λεκανοπεδίου, ενώ η σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά είναι 
άμεση.     
 
Γραμμές τραμ. Κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος διέρχεται η γραμμή του τραμ 
που ξεκινά από το Ασκληπιείο Βούλας και φθάνει στο Π. Φάληρο, 
διατρέχοντας όλη την δυτική πλευρά του πρώην αεροδρομίου. Στο Π. 
Φάληρο, η γραμμή διακλαδίζεται από τη μια πλευρά προς το κέντρο της 
Αθήνας (μέσω Νέας Σμύρνης, διαδρομή Τ5) και από την άλλη πλευρά προς 
Φαληρικό Δέλτα και Νέο Φάληρο καταλήγοντας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
(διαδρομή Τ3). Εντός της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου, στο 
βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης, λειτουργεί το αμαξοστάσιο των 
γραμμών Τ3 και Τ5, το οποίο μέσω διπλής γραμμής (service line), συνδέεται 
με το δίκτυο γραμμών της Λ. Ποσειδώνος. 

 

1.6 Υφιστάμενα Δίκτυα κοινής ωφέλειας-Δυνατότητες σύνδεσης 

 
1.6.1 Ηλεκτροδότηση 
 

Εντός της περιοχής μελέτης υπάρχει υποσταθμός υψηλής τάσης (150/20 KV) 
με τρείς μετασχηματιστές 50 MVA ο καθένας. Το δίκτυο διανομής Μέσης 
Τάσης (20  kV) στην περιοχή μελέτης, τροφοδοτείται από τον υπάρχοντα 
υποσταθμό Υψηλής Τάσης (Κέντρο Διανομής Ελληνικού). Ο υποσταθμός 
βρίσκεται μέσα στα όρια του Πόλου, στην περιοχή Α-Π2. Ο Υποσταθμός 
ηλεκτροδοτεί τα υπάρχοντα κτήρια μέσα στην ανάπτυξη, καθώς επίσης τα 
κτήρια και  τις εγκαταστάσεις των γειτονικών δήμων και τους δύο νέους 
σταθμούς Μετρό της περιοχής. Ο Υποσταθμός Υψηλής Τάσης 150/20 kV 
ηλεκτροδοτείται από δυο γραμμές Υψηλής Τάσης, μια από το κέντρο Υψηλής 
Τάσης της Βάρης και μία από το κέντρο Υψηλής Τάσης της Αργυρούπολης. 
Τα υπάρχοντα καλώδια Υψηλής Τάσης (150 kV) από την Βάρη και την 
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Αργυρούπολη οδεύουν μέσα σε υπόγεια τούνελ διαστάσεων 4x2,4m τα οποία 
βρίσκονται εντός της περιοχής της μελέτης.      
 

1.6.2 Ύδρευση 
 

Η περιοχή του πρώην Αεροδρομίου οριοθετείται από τη Λ. Ποσειδώνος στα 
Δυτικά και τη Λ. Βουλιαγμένης στα ανατολικά. Τα υφιστάμενα κεντρικά δίκτυα 
πόσιμου νερού που διέρχονται ή βρίσκονται στα  όρια της ανάπτυξης, είναι τα 
εξής:   
- Ένας κεντρικός αγωγός της ΕΥΔΑΠ, που οδεύει κατά μήκος της Λ. 

Ποσειδώνος. 
- Ένας κεντρικός αγωγός που οδεύει κατά μήκος της Λ. Βουλιαγμένης από 

Βορρά προς Ανατολή, όπου παράλληλα με το Δημοτικό δίκτυο, οδεύει 
στην νότια πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης.     

- Δευτερεύοντα τοπικά δίκτυα που βρίσκονται στην περίμετρο του 
Μητροπολιτικού Πόλου.  

 
Οι απαιτούμενες ποσότητες πόσιμου νερού θα παρέχονται από το δημόσιο 
δίκτυο ύδρευσης της Αθήνας (ΕΥΔΑΠ).  

 
1.6.3 Αποχέτευση 
 

Ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ οδεύει κατά μήκος της Λ. 
Ποσειδώνος και καταλήγει στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο (A33) της ΕΥΔΑΠ.     
 
Τα κύρια δίκτυα συλλογής λυμάτων που διέρχονται μέσα από τα όρια του 
πρώην Αεροδρομίου του  Ελληνικού ή βρίσκονται στα όριά του είναι τα εξής:   

 

 Ένας κύριος αγωγός αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ (σχήματος οβάλ, 
διαστάσεων Ω1,00/1,50) που οδεύει κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος.   

 Κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος, υπάρχουν επίσης διάφοροι αγωγοί του 
Δημοτικού δικτύου,  διαστάσεων D=0,20 m, D=0,25 m & D=0,40 m.   

 Κατά μήκος της Λ. Βουλιαγμένης, υπάρχουν διάφορα δίκτυα, όπως 
D=0,40 m, D=0,45m & D=0,60 m.   

 Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και άλλα δευτερεύοντα δίκτυα, όπως:   
- Από την πλευρά της Γλυφάδας υπάρχουν δίκτυα με διαστάσεις 

D=0,20m & D= 0,25 m.   
- Από την πλευρά του Αλίμου, υπάρχει δίκτυο με ωοειδές σχήμα 

διαστάσεων Ω  0,60/0,90.   
- Από την πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης υπάρχουν δευτερεύοντα δίκτυα 

με διαστάσεις  D=0,20m, D=0,25m & D=0,30 m.   

 Εντός του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, στην περιοχή των 
Ολυμπιακών  εγκαταστάσεων, υπάρχει ένα δίκτυο λυμάτων D=0,20m που 
συνδέεται σε κεντρικό αγωγό  D=0,50m που τελικά καταλήγει σε αγωγό 
Ω1,00/1,50 σχήματος οβάλ επί της  Λ . Ποσειδώνος.   

 Κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος υπάρχει και λειτουργεί ένα δίκτυο 
αποχέτευσης με τρία  αντλιοστάσια (Α32, A33 και A34) της ΕΥΔΑΠ.   
- Το αντλιοστάσιο Α32 είναι εγκατεστημένο κατάντη της Λ. Ποσειδώνος 

στη βόρεια  πλευρά της περιοχής του Ελληνικού, βόρεια προς την 
περιοχή του Αλίμου. Τα λύματα, μετά τη διέλευση της Λ. Ποσειδώνος,  
καταλήγουν στο αντλιοστάσιο Α32 με έναν αγωγό διαστάσεων 
Ω0,70/1,05.   

- Το αντλιοστάσιο A33 είναι εγκατεστημένο στην ανατολική πλευρά της 
περιοχής του  Ελληνικού, κατάντη της Λ. Ποσειδώνος και μεταφέρει 
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λύματα  από την ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας και Ελληνικού προς 
τα βόρεια πριν το Α32. Η μεταφορά των λυμάτων στο A33 γίνεται με 
έναν οβάλ αγωγό, διαστάσεων Ω1,00/1,50. Τέσσερις (4) αντλίες είναι 
εγκατεστημένες στο A33 παροχής 1.850 m3/h‐25mΥΣ. Ο πιεστικός 
καταθλιπτικός αγωγός από το A33 αποτελείται από 2 σωλήνες DN 600 
mm,  μήκους περίπου 1630 m.   

- Το αντλιοστάσιο A34 είναι εγκατεστημένο στη νότια πλευρά της 
περιοχής Ελληνικού,  κατάντη της Λ. Ποσειδώνος και μεταφέρει λύματα 
στη δυτική πλευρά  του χώρου του Ελληνικού, δυτικά της Λ. 
Ποσειδώνος. Τα λύματα οδηγούνται στο  αντλιοστάσιο A34 μέσω 
αρκετών αγωγών λυμάτων, διαστάσεων D=0,25‐0,30‐0,35 m. Ο 
πιεστικός καταθλιπτικός αγωγός από το A34 αποτελείται από σωλήνα 
DN 250 mm, 102 m μήκους περίπου και καταθλίβει σε αγωγό, 
διαστάσεων Ω1,00/1,50 στην οδό Ροντήρη. Κατά μήκος της Λ. 
Ποσειδώνος, παράλληλα με το κεντρικό αγωγό λυμάτων της ΕΥΔΑΠ, 
υπάρχουν  και λειτουργούν πολλοί δημοτικοί αγωγοί αστικών λυμάτων, 
Ø200, Ø250 και Ø400. 

 
1.6.4 Διαχείριση ομβρίων 
 

Υπάρχουν συστήματα συλλογής ομβρίων, ανάντη της Λ. Βουλιαγμένης και 
κατάντη της Λ.  Ποσειδώνος και του χώρου του πρώην Αεροδρομίου 
Ελληνικού. Μέσα στην περιοχή του έργου  υπάρχουν παλαιότερα δίκτυα και 
νεότεροι συλλεκτήριοι αγωγοί που κατασκευάστηκαν κατά την  περίοδο των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Οι βασικοί χείμαρροι της περιοχής είναι οι 
«Τράχωνες» και ο Χείμαρρος «Αεροδρομίου» που διασχίζουν την περιοχή 
του έργου από τα Ανατολικά (Υμηττός) προς τα Δυτικά (θάλασσα).  
 
Ο χείμαρρος Τραχώνων είναι ο βασικός αποδέκτης των ομβρίων υδάτων της 
βόρειας και ανατολικής πλευράς του αεροδρομίου. Η λεκάνη απορροής του, 
ξεκινά από τις κορυφογραμμές του Υμηττού και καταλήγει στον Σαρωνικό 
Κόλπο. Σε απόσταση 1.800 περίπου μέτρων από την εκβολή του, ο 
χείμαρρος χωρίζεται σε δύο μεγάλους κλάδους, το Βόρειο και το Νότιο.  
 
Ο Βόρειος κλάδος του χειμάρρου, διέρχεται από τους Δήμους Ηλιουπόλεως 
και Αλίμου. Η διαδρομή του μέσα στην οικιστική περιοχή είναι στο μεγαλύτερο 
τμήμα της διευθετημένη και καλυμμένη.  Εξαίρεση  αποτελούν  οι  ανάντη  
εντός  σχεδίου περιοχές της Ηλιούπολης, καθώς και ένα τμήμα 700 περίπου 
μέτρων στο Δήμο Αλίμου, όπου το ρέμα έχει παραμείνει στη φυσική του 
κατάσταση.  
 
Ο Νότιος κλάδος του χειμάρρου, διέρχεται από τους Δήμους Γλυφάδας, 
Ελληνικού‐Αργυρούπολης και Αλίμου. Με εξαίρεση τα ανάντη τμήματα της 
Γλυφάδας, όλη η εντός σχεδίου διαδρομή του Νοτίου κλάδου είναι 
διευθετημένη και καλυμμένη.  
 
Οι κλάδοι των τοπικών  συλλεκτήρων των δικτύων ομβρίων των περιοχών 
Γλυφάδας και Αργυρούπολης συμβάλλουν στο ύψος του σταθμού μετρό 
Αργυρούπολη κατάντη της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στην περιοχή του 
πρώην στρατοπέδου αεροπορίας και σχηματίζουν τον κύριο Νότιο κλάδο του  
διευθετημένου ρέματος. Τα τμήματα που εμπλέκονται με το έργο είναι τα εξής:   

 
- Σκουφοειδής οχετός διαστάσεων 2,60/2,60 μ., ο οποίος προφανώς 

συνδέεται ανάντη της  Λ. Βουλιαγμένης με τον ωοειδή συλλεκτήρα των 
οδών Πόντου – Γερουλάνου.    
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- Ορθογωνικός οχετός 3,00Χ2,50 στα αριστερά του σκουφοειδούς, 
προφανώς συνδέεται με  τους συλλεκτήρες των οδών 
Κωνσταντινουπόλεως και Βουλιαγμένης – Ιασωνίδου.   

- Ο Νότιος κλάδος του ρέματος «Τραχώνων». Αυτός σχηματίζεται στη 
συμβολή των δυο παραπάνω οχετών και αρχικά είναι κιβωτιοειδής 
4,60Χ225 μ. Φτάνει στην οδό  Δραγατσανίου, όπου δέχεται τη συμβολή 
του κιβωτιοειδή οχετού 3,40Χ1,90 από την  ομώνυμη οδό αριστερά (το 
μεγαλύτερο τμήμα αυτού βρίσκεται εκτός έργου). Ο οχετός  αυτός 
συνδέεται ανάντη με τα αστικά δίκτυα ομβρίων της Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης (δυτικά)  και Αλεξιουπόλεως.     

 
Ο Νότιος κλάδος συνεχίζεται με κιβωτιοειδή οχετό 5,00 Χ2,50 και δίδυμο 
2Χ2,50Χ2,55 έξω από το όριο του έργου και παράλληλα με την περίφραξη. 
Κατά μήκος του δέχεται μεγάλο αριθμό από συμβάλλοντες αγωγούς και 
οχετούς ποικίλων διαστάσεων και υλικού. Μερικοί από αυτούς είναι 
δευτερεύοντες συλλεκτήρες ομβρίων των γειτονικών περιοχών, οι οποίοι 
συμβάλλουν στο ρέμα Τράχωνες. Αρκετοί άλλοι όμως είναι σωλήνες μικρών 
διαστάσεων, πιθανά από παράνομες συνδέσεις παρακείμενων κτηρίων, 
ενίοτε φέρνουν λύματα και προϊόντα από εμπορικές και τεχνικές 
δραστηριότητες, χωρίς επεξεργασία. Αυτό εξηγεί την παρουσία ρύπων και 
σκουπιδιών, ειδικά στη διάρκεια βροχοπτώσεων που συμβαίνουν μετά από 
περίοδο ξηρασίας ή  θέρους.  
 
Η συμβολή των δύο κλάδων γίνεται στο βορειοανατολικό όριο του 
αεροδρομίου. Στη θέση της συμβολής, η οποία έχει παραμείνει ακάλυπτη, 
ενώνονται οι δίδυμες διατομές  2x(2,50x2,50) του κάθε κλάδου σε ένα 
ορθογωνικό οχετό διαστάσεων 4,50x2,60. Ο οχετός αυτός, ο οποίος αποτελεί 
το κατάντη (κοινό) τμήμα του χειμάρρου Τραχώνων, διέρχεται μέσα στον 
χώρο του αεροδρομίου σε μικρή απόσταση από την περίφραξη για μήκος 
περίπου 1.650μ. περίπου. Η διατομή του παραμένει σχεδόν σταθερή 
(4,50x2,55‐2,90) σε όλο  το μήκος, αλλά έχει μείνει ακάλυπτη σε ένα 
ενδιάμεσο τμήμα 460μ. Στο κατάντη άκρο και 25μ. περίπου  πριν από την 
έξοδο του χειμάρρου από το χώρο του αεροδρομίου το κλειστό τμήμα 
τελειώνει. Με ένα ανοικτό ορθογωνικό έργο συναρμογής, η κοίτη του 
χειμάρρου περνάει κάτω από τις γέφυρες της Λεωφόρου Ποσειδώνος και της 
γραμμής τραμ, για  να καταλήξει στην εκβολή του. Από τη συμβολή των δύο 
κλάδων μέχρι και την εκβολή στη θάλασσα οι σημερινές διατομές του  
χειμάρρου  Τραχώνων  είναι  φανερά  ανεπαρκείς.  
 
Η εκβολή του χειμάρρου στη θάλασσα είναι προβληματική. Αυτό οφείλεται σε 
δύο λόγους: Στο  μικρό ελεύθερο ύψος των γεφυρών Λ. Ποσειδώνος και τραμ 
και στον αβαθή πυθμένα του κόλπου του Αλίμου. Επισημαίνεται ότι 
ικανοποιητικά βάθη εμφανίζονται σε μεγάλη απόσταση από την ακτογραμμή.  
 
Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τη συχνή προσάμμωση των εκβολών 
λόγω κυματογενούς στερεομεταφοράς φράσσουν περιοδικά τη δίοδο των 
υδάτων προς τη θάλασσα. Την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση χειροτερεύει η 
συμβολή του σωληνωτού οχετού Σ1 (τσιμεντοσωλήνας Φ1600) αμέσως μετά 
τη γέφυρα του τραμ από αριστερά, ο οποίος αποχετεύει το κατάντη τμήμα του 
αεροδρομίου και της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Η εκβολή του με ορμή και 
μεγάλες ταχύτητες έχει  υποσκάψει την απέναντι όχθη του ρέματος. Έτσι, στο  
τελευταίο τμήμα της διαδρομής του χειμάρρου, αφ' ενός μεν δημιουργούνται 
στάσιμα ύδατα, αφ' ετέρου δε δυσχεραίνεται η ροή σε περιόδους 
πλημμυρικών παροχών του χειμάρρου.  

 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 

 

ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α-56 

1.6.5 Διαχείριση στερεών αποβλήτων 
 

Λόγω της απουσίας οργανωμένων δραστηριοτήτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων στην περιοχή,  το προτεινόμενο σύστημα ΔΣΑ για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του Μητροπολιτικού Πόλου, έχει αναπτυχθεί από 
το μηδέν. 

 
1.6.6 Φυσικό αέριο 
 

Τα δημόσια δίκτυα φυσικού αερίου στην Αττική είναι στη δικαιοδοσία της 
Εταιρίας Παροχής Αερίου Αττικής (ΕΠΑ). Σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία, το Π.Δ. 420/20‐10‐1987 ορίζει πως η εγκατάσταση δικτύου 
φυσικού αερίου είναι υποχρεωτική για κάθε νέο κτήριο που  κατασκευάζεται 
στην Αττική και προορίζεται για οικιστική χρήση, προσωρινή διαμονή, 
συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική πρόνοια, γραφείο, 
εμπορική και επαγγελματική χρήση και δημόσιες υπηρεσίες στέγασης. Το 
υποχρεωτικό δίκτυο φυσικού αερίου θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
μπορεί να καλύψει  τις ανάγκες θέρμανσης, ζεστού νερού χρήσης και 
μαγειρέματος.  
 
Μέσα στα όριο της υπό μελέτη περιοχής δεν υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. 
Εκτός των ορίων της, η ΕΠΑ έχει ήδη εγκαταστήσει δίκτυο υποδομής 
παροχής Φυσικού Αερίου  αλλά είναι χαμηλής πίεσης λειτουργίας 63 mbar και 
κατασκευασμένο από σωλήνες πολυαιθυλενίου μικρής διατομής.  
 
Οι υπάρχουσες σωληνώσεις μπορούν να καλύψουν μόνο τις ανάγκες των 
κτηρίων  κατοικιών δίπλα στο έργο.  
 
Η κάλυψη των μελλοντικών αναγκών θα γίνει από δύο διαφορετικά σημεία. 
Ένας σωλήνας του δικτύου μέσης πίεσης βρίσκεται κατά μήκος της Λ. 
Βουλιαγμένης στο βορειοανατολικό όριο του Πόλου και ένας δεύτερος 
σωλήνας του υπάρχοντος δικτύου μέσης πίεσης (19 bar) υπάρχει κατά μήκος 
της Λ.  Αλίμου σε απόσταση 2 km από το βόρειο όριο της ιδιοκτησίας.   

 
1.6.7 Τηλεπικοινωνίες 
 

Η τηλεπικοινωνιακή υποδομή περιλαμβάνει το υπόγειο δίκτυο αγωγών, το  

Δίκτυο Οπτικών Ινών και τους δύο ανεξάρτητους χώρους‐κόμβους όπου θα 
τοποθετηθεί ο ενεργός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός (Fibre Access Nodes‐
FANs).  
 
Η περιοχή στην  οποία βρίσκεται η ανάπτυξη του Ελληνικού εξυπηρετείται 
από δίκτυα τηλεπικοινωνιών διαφόρων φορέων, π.χ. ΟΤΕ, HOL, Forthnet, 
κ.λπ., τα οποία αποτελούνται από δίκτυα οπτικών ινών καθώς και από δίκτυα 
χαλκού. Εντός των ορίων της προτεινόμενης  ανάπτυξης υπάρχουν υπόγεια 
και εναέρια δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα οποία δεν  προβλέπεται να 
χρησιμοποιηθούν και ως εκ τούτου ή θα παραμείνουν ανενεργά ή θα 
απομακρυνθούν.  
 
Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης και των παρόχων θα 
επιτευχθεί με την χρήση οπτικών ινών. Η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί είτε 
με απευθείας  σύνδεση στο υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, το οποίο 
είναι στα όρια της ανάπτυξης, είτε με αποκλειστικές γραμμές από 
απομακρυσμένα τηλεπικοινωνιακά κέντρα που θα υποδειχτούν από τους 
τηλεπικοινωνιακούς  παρόχους. 
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2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 
2.1 Προορισμός του Μητροπολιτικού Πόλου, όπως διαχρονικά έχει 

προσδιοριστεί από το θεσμικό πλαίσιο 
 

Είναι εμφανές ότι η περιοχή δύναται να αποτελέσει στρατηγικής σημασίας 
αναπτυξιακό πόλο για την Αθήνα και την Αττική καθώς και σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά του ακινήτου αν και αποτελούν 
αναγκαία συνθήκη, από μόνα τους δεν είναι ικανά να προσδώσουν στην 
περιοχή μητροπολιτικό χαρακτήρα και ρόλο.  
 
Παλαιότερα, τον μητροπολιτικό χαρακτήρα προσέδωσε ο σχεδιασμός για την 
περιοχή σε διάφορες φάσεις ιστορικά (ως Κρατικός Αερολιμένας και στη 
συνέχεια το 2004 ως περιοχή υποδοχής Αθλητικών Εγκαταστάσεων). Σήμερα 
καλείται  εκ νέου να αναλάβει αυτόν τον ρόλο και να προσδιορίσει την περιοχή 
ως ένα νέο Μητροπολιτικό Πόλο. 

 
Ειδικότερα, ο ρόλος της περιοχής μελέτης είχε προγραμματιστεί και 
προσδιοριστεί ως υπερεθνικός, λόγω της υπερτοπικής λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων, που ιστορικά φιλοξένησε. 

 
Επίσης, βάσει του πολεοδομικού καθεστώτος του  Εθνικού Αθλητικού Κέντρου 
Νεότητας Αγίου Κοσμά -  Ε.Α.Κ.Ν.-, το οποίο ίσχυε έως την έκδοση του Ν. 
4062/2012, από το Π.Δ. 01.03.2004 που καθόριζε τις χρήσεις γης και όρους 
και περιορισμούς δόμησης για το παραλιακό μέτωπο από τον Φαληρικό Όρμο 
μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας, αυτό χαρακτηρίστηκε ως περιοχή 
περιαστικού πρασίνου μητροπολιτικού χαρακτήρα.  
 
Αντίστοιχα, αναφορικά με το πολεοδομικό καθεστώς της Μαρίνας, το οποίο 
ίσχυε έως την έκδοση του Ν. 4062/2012, με το άρθρο 2 παρ. 1 περ. ε’ του 
Ν.2730/1999 χωροθετήθηκε στον Άγιο Κοσμά και την ευρύτερη περιοχή αυτού 
περιοχή υποδοχής Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας και έργα υποστήριξής 
του.  
 
Επιπλέον, ορίστηκε ότι μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες η περιοχή θα 
λειτουργήσει ως υπερτοπικός πόλος αναψυχής, ναυταθλητισμού και 
πολιτισμού. Συνεπώς, και στο παράκτιο κομμάτι διαχρονικά ο σχεδιασμός 
απέδωσε χρήσεις υπερτοπικές. 
 
Εντούτοις, το ανωτέρω πλαίσιο, δεν στάθηκε ικανό να συμβάλει αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη του συνόλου της περιοχής μελέτης, όπως αποδεικνύεται από 
το γεγονός ότι αυτή μετά την απομάκρυνση του Κρατικού Αερολιμένα και το 
πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει επί χρόνια σε καθεστώς χωρικής 
και περιβαλλοντικής υποβάθμισης και αναπτυξιακής απαξίωσης. 
 
Επισημαίνεται, μάλιστα, ότι προηγήθηκε πλήθος μελετών και προτάσεων 
αξιοποίησης του χώρου του πρώην Αεροδρομίου, οι οποίες δεν προχώρησαν 
στο στάδιο της εφαρμογής.  

 
Οι λόγοι για το τέλμα, που βρίσκεται σήμερα ο μελετώμενος χώρος είναι 
ποικίλοι και ετερογενείς.  
 
Ορισμένους από αυτούς αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του Ν.4062/2012: «Η 
πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, η έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισίου 
και ιδίως η δυσκολία εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση ενός έργου 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimydONws3aAhUIjqQKHQA1DmEQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eakn-agioskosmas.gov.gr%2Findex.php%2Feakn&usg=AOvVaw1pRcJC4wTILjLq2_mCa2fo
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimydONws3aAhUIjqQKHQA1DmEQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eakn-agioskosmas.gov.gr%2Findex.php%2Feakn&usg=AOvVaw1pRcJC4wTILjLq2_mCa2fo
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τέτοιας κλίμακας, δεν επέτρεψαν τη διατύπωση συγκεκριμένων και πρακτικά 
εφαρμόσιμων προτάσεων».  
 
Η ίδια έκθεση συμπληρώνει ότι σήμερα, η αξιοποίηση του πρώην 
Αεροδρομίου του Ελληνικού αποκτά, για πρώτη φορά, επιχειρησιακή 
στόχευση και προοπτική υλοποίησης σε έναν ορατό χρονικό ορίζοντα, λόγω 
της ένταξης του Ακινήτου στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015 καθώς με τον τρόπο αυτό παρέχεται ένα ρεαλιστικό 
πλαίσιο ανάπτυξης και χρηματοδότησης, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού. Το τελικό Π.Δ. έγκρισης του Σ.Ο.Α. επικυρώνει την άποψη 
αυτή. 
 

2.2 Κατευθύνσεις υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού  

 

2.2.1  Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής (Ρ.Σ.Α.) 

 
Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/ Αττικής (Ρ.Σ.Α. Ν.4277/2014), το οποίο 
διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη 
ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και 
χωροταξικής πολιτικής και επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού 
Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής (άρθρο 1 παρ. 4), συνεπώς αποτελεί 
υπερκείμενο επίπεδο σχεδιασμού του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και επομένως οφείλει το 
τελευταίο να εναρμονίζεται με αυτές τις κατευθύνσεις και επιλογές (άρθρο 2 
παράγραφος 4.γγ του Ν.4062/2012 «Τεκμηρίωση της συμβατότητας του 
προτεινόμενου Σχεδίου Ανάπτυξης προς τα δεδομένα του υφιστάμενου 
χωροταξικού σχεδιασμού και προς τους ευρύτερους αναπτυξιακούς και 
δημοσιονομικούς στόχους»), προσδιορίζει τον χαρακτήρα της περιοχής όπως 
αναφέρεται ακολούθως: 

 
- Σύμφωνα με το νέο Ρ.Σ.Α., ο χώρος της Αττικής διαμορφώνεται βάσει 

χωρικών ενοτήτων, αξόνων και πόλων ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν τις 
περιοχές ‐ κλειδιά που αναλαμβάνουν δομικό ρόλο στη διάρθρωση του 
χώρου, όπου εστιάζονται οι δράσεις και τα μέσα για την υλοποίηση των 
στόχων του, στο πλαίσιο της σύνθεσης των τομεακών πολιτικών στο χώρο. 

 
Αναφορικά συγκεκριμένα για τις κατευθύνσεις που δίνει το νέο Ρ.Σ.Α. σε 
επίπεδο περιοχής μελέτης (ακίνητα του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, 
του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά Αττικής και του 
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής, το νέο 
Ρ.Σ.Α. καθορίζει: 

 
- τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου – Κοσμά ως Πόλο Διεθνούς και 

Εθνικής Εμβέλειας (άρθρο 11).  
 
Ειδικότερα, αναφέρεται:  

 
- «Το τέως Αεροδρόμιο Ελληνικού, σε συνδυασμό με την παράκτια 

Ολυμπιακή ζώνη του Αγίου Κοσμά (Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας του 
Αγίου Κοσμά και έκταση όμορων αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά), 
αναπτύσσεται ως μητροπολιτικός πόλος διεθνούς ακτινοβολίας, με στόχο 
την ανάδειξη της πρωτεύουσας σε σημαντικό κέντρο οικονομικής, 
περιβαλλοντικής και καινοτομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της Αθήνας 
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ως τουριστικού προορισμού, επιχειρηματικού κέντρου και χώρου 
αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  

 
- Στο χώρο αυτό προωθείται πρόγραμμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης και 

μικτών λειτουργιών, το οποίο, πέραν του χώρου που θα διατεθεί για τη 
δημιουργία κεντρικού πάρκου, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα VΙΙ, 
εμπλουτισμένου με τις χρήσεις και δραστηριότητες που προβλέπονται στις 
διατάξεις του Ν. 4062/2012 (Α΄ 30) μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικώς 
χρήσεις εκπαίδευσης, έρευνας και υγείας, τουρισμού − αναψυχής, 
αθλητισμού, πολιτισμού, εμπορικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων, υπηρεσιών, κατοικίας και επιχειρηματικού κέντρου.  

 
- Κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης του πιο πάνω πόλου, πρέπει 

να λαμβάνεται μέριμνα για την εφαρμογή πρότυπων μεθόδων αστικής 
περιβαλλοντολογικής ανάπτυξης, τη λειτουργική σύνδεση του πόλου με τις 
οικιστικές περιοχές των παρακείμενων δήμων, τη διατήρηση και 
επαναχρησιμοποίηση των αξιόλογων αρχιτεκτονικών κτηρίων, με 
συμβατές προς τον χαρακτήρα τους χρήσεις γης, την ενίσχυση της 
προσπέλασης του πόλου με τα μέσα σταθερής τροχιάς, την ανάπτυξη του 
πρασίνου με είδη της μεσογειακής χλωρίδας και την προστασία του 
υδροφόρου ορίζοντα, με χρήση μεθόδων ανακύκλωσης των υδάτων και τη 
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». 

 
- Ακόμα, σχετικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, το νέο Ρ.Σ.Α. το 

εντάσσει στις Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις (άρθρο 14).  
 

Ειδικότερα, για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού το Ρ.Σ.Α. αναφέρει στο 
παράρτημά του:  
 

- «Στο χώρο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού‐ Αγίου Κοσμά 
προβλέπεται η δημιουργία κεντρικού πάρκου 2000 στρεμμάτων 
εμπλουτισμένου με τις χρήσεις που προβλέπει ο Ν.4062/2012. Το κεντρικό 
πάρκο του Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού ‐ Αγίου Κοσμά δύναται να 
αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου με τον 
Υμηττό με σύνδεση των μέσων σταθερής τροχιάς, για να εξυπηρετείται η 
άμεση πρόσβαση στο πάρκο και το θαλάσσιο μέτωπο από όλο το 
λεκανοπέδιο της Αττικής». 

 
Συμπερασματικά, ως κρίσιμα ζητούμενα του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
καταγράφονται καταρχήν: 
 
- Ο μητροπολιτικός χαρακτήρας της παρέμβασης (Μητροπολιτικός Πόλος 

Ελληνικού- Αγίου Κοσμά). 
 
- Επίσης, το γεγονός ότι προτείνεται από το νέο Ρ.Σ.Α. η χωροθέτηση νέων 

περιοχών κεντρικών λειτουργιών μέσα στον αστικό ιστό ή και σε περιοχές 
απαξιωμένων, ανενεργών αστικών χρήσεων (brownfields), όπως είναι ο 
χώρος του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού, κρίνεται βαρύνουσας 
σημασίας. 

 
Τέλος, τα στοιχεία αυτά που προσδιορίζουν διεθνή ρόλο στον πόλο του 
Ελληνικού και κατ΄ επέκταση στην Αθήνα και αναδεικνύονται μέσα από το 
θεσμικό πλαίσιο είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός. 
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Συνεπώς, ο μητροπολιτικός ρόλος που αποδίδει στην περιοχή μελέτης ο 
ισχύων χωροταξικός σχεδιασμός σε επίπεδο Περιφέρειας - νέο Ρ.Σ.Α. 
υπερθεματίζεται.  

 
Ο ρόλος αυτός προσδιορίζεται: 
 
- Με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά - κυρίαρχο αναπτυξιακό προσανατολισμό 

(μεικτές Λειτουργίες) ώστε να αναδειχτεί η Αθήνα ως τουριστικός 
προορισμός, επιχειρηματικό κέντρο και χώρος αναψυχής. 

- Διακριτός, με ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ταυτόχρονα συμπληρωματικός με 
αυτόν της Αθήνας ‐ Πειραιά στη βάση της αρχής της πολυκεντρικότητας, 
καθώς δεν επιδιώκεται να λειτουργήσει «αντιθετικά» προς αυτήν, αλλά 
επικουρικά στην ενδυνάμωση του διεθνούς ρόλου της. Άλλωστε, 
υπογραμμίζεται από το Ρ.Σ.Α. ότι στόχος είναι η διατήρηση του ρόλου των 
κέντρων Αθήνας - Πειραιά, ως κέντρων επιτελικών και διοικητικών 
υπηρεσιών. 

- Με διαφαινόμενες προοπτικές, ώστε αυτός να λειτουργήσει ως καταλύτης 
στην αναβάθμιση της μητροπολιτικής «εικόνας» και ως εστία διάχυσης της 
ανάπτυξης. 

 
Προκύπτει, τέλος, ότι ο ρόλος της περιοχής ως «Μητροπολιτικής Σημασίας» 
δεν αποτελεί αποκλειστική κατεύθυνση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου 
που διέπει την περιοχή μελέτης (Ν.4062/2014) και του Π.Δ. «Έγκριση του 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 35/Α.Α.Π./01-03-2018), 
αλλά διαχρονικό αίτημα, κατεύθυνση και επιλογή του προγραμματισμού της 
Χώρας. 
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Χάρτης 2.2-1: Χάρτης αναγνώρισης περιοχής. Αναφορά τη Μητροπολιτική περιοχή τής Αθήνας 
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Χάρτης 2.2-2: Χάρτης ευρύτερης περιοχής. Χρήσεις γης, πρασίνου, Κοινωφελών χρήσεων. 
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Χάρτης 2.2-3: Χάρτης ευρύτερης περιοχής. Θεσμικό πλαίσιο – Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές  
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Χάρτης 2.2-4: Χάρτης ευρύτερης περιοχής. Θεσμικό πλαίσιο – συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψος  
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Χάρτης 2.2-5: Χάρτης ευρύτερης περιοχής. Θεσμικό πλαίσιο – αξίες γης  
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Χάρτης 2.2-6: Χάρτης ευρύτερης περιοχής. Δίκτυο ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, Κοινωφελών εγκαταστάσεων και 

δίκτυο πεζόδρομων.  
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Χάρτης 2.2-7: Τοπογραφικό διάγραμμα υφιστάμενης κατάστασης 
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Χάρτης 2.3-1: Θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. Δήμου Ελληνικού  

2.3  Θεσμοθετημένες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ευρύτερης 
περιοχής 

 
Η περιοχή μελέτης γειτνιάζει άμεσα με τρεις (3) Δήμους: Τον Δήμο  Ελληνικού 

‐ Αργυρούπολης, τον Δήμο Αλίμου και τον Δήμο Γλυφάδας. Και οι τρείς αυτοί 
Δήμοι διαθέτουν εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. 
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Πίνακας 2.3-1: Πολεοδομικά μεγέθη  Γ.Π.Σ. Δήμου Ελληνικού  

2.3.1 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια  
 
2.3.1.1  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης 
 

Ο Δήμος Ελληνικού‐Αργυρούπολης είναι αποτέλεσμα της συνένωσης των 
ομώνυμων Δήμων με την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης». Το 
Γ.Π.Σ. του Ελληνικού που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 238Δ/90, αναδημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 52Δ/94 και αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 716Δ/94. Το  Γ.Π.Σ. της  
Αργυρούπολης που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 311Δ/88, αναδημοσιεύτηκε με το 
ΦΕΚ 666Δ/94 και αναθεωρήθηκε με το ΦΕΚ 1256Δ/94. Στα όρια του Δήμου 
περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο κομμάτι της έκτασης του ακινήτου. Τμήματα 
του Δήμου γειτνιάζουν με την περιοχή μελέτης στα βορειοανατολικά, 
ανατολικά και δυτικά. 
 
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Ελληνικού ορίζει πέντε (5) Πολεοδομικές 
Ενότητες  (Π.Ε.) με μέση πυκνότητα και συντελεστή δόμησης ως εξής: 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 Αγίας Παρασκευής 106,8 1,0 

2 Άνω Ελληνικού 10,1 0,7 

   3 Κάτω Ελληνικού 13,2 0,7 

4 Άνω Σούρμενα 90,9 1,0 

5 Κάτω Σούρμενα 87,2 1,0 

 
 
 

Οι χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής:   
- Δημιουργία κέντρου Δήμου στις Π.Ε. 4 και Π.Ε. 5, με χωροθέτηση των 

κεντρικών λειτουργιών  του Δήμου στις περιοχές αυτές.   
- Ανάπτυξη τοπικών κέντρων σε όλες τις Π.Ε.   
- Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων αναψυχής, πλατειών, αστικού 

πρασίνου, και δικτύου  πεζοδρόμων.   
- Καθορισμός χώρων εκπαίδευσης στις Π.Ε. 1, 3, 4 και 5.   
- Δημιουργία παιδικών βρεφονηπιακών σταθμών στις Π.Ε. 1,4 και 5.   
- Χωροθέτηση αθλητικών εγκαταστάσεων στις Π.Ε. 1 και 2.   
- Ανάπτυξη πολιτιστικών λειτουργιών στις Π.Ε. 1, 4 και 5.   
- Δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, χώρων αναψυχής και πρασίνου κυρίως 

στην Π.Ε.1, σε λωρίδα κατά μήκος της Λ. Βουλιαγμένης και στην παραλία 
σε όλη την έκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου.   

- Διατήρηση των χρήσεων αναψυχής και αθλητισμού της χερσονήσου του 
Αγίου Κοσμά και την παράλληλη ανάδειξη των ευρημάτων του οικισμού 
Πρωτοελλαδικής Περιόδου.   

- Ανάπτυξη χρήσης αμιγούς κατοικίας στην Π.Ε. 3 (Κάτω Ελληνικό).   
- Ανάπτυξη σε όλη την υπόλοιπη περιοχή χρήσης γενικής κατοικίας.      

 
Με το Γ.Π.Σ. καθορίζεται και μια ζώνη στη χερσόνησο του Αγίου Κοσμά, άλλης 
χρήσης πλην κατοικίας και ειδικότερα με χρήση αναψυχής και αθλητισμού. Η 
τροποποίηση του Γ.Π.Σ. το 1994 (ΦΕΚ 716Δ/94) επέκτεινε τα όρια του Γ.Π.Σ. 
με την ένταξη της περιοχής «Καλαμιές» στην Π.Ε.1,  με Σ.Δ. 0,6 και  χρήση 
γενικής κατοικίας. 
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Πίνακας 2.3-2: Πολεοδομικά μεγέθη  Γ.Π.Σ. Δήμου Αργυρούπολης 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Αργυρούπολης ορίζει πέντε (5) 
Πολεοδομικές Ενότητες  (Π.Ε.) με μέση πυκνότητα και συντελεστή δόμησης 
ως εξής: 
 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 130 1,2 

 2 107 1,0 

    3 118 1,2 

 4 110 1,0 

 5 87 0,9 

 
 
 

Οι χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής:   
- Γενική χρήση είναι η κατοικία με τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό για 

κάθε Π.Ε. και τη  διαφοροποίησή της από τα πολεοδομικά κέντρα.   
- Ανάπτυξη πολεοδομικών κέντρων, ένα σε κάθε Π.Ε. 
- Ανάπτυξη τοπικών κέντρων στους υπάρχοντες πυρήνες εμπορικών 

εξυπηρετήσεων, σε συνδυασμό με τη θέση τους στον ιστό της γειτονιάς, 
την ύπαρξη κατάλληλης  κυκλοφοριακής σύνδεσης και τη δυνατότητα 
χωροθέτησης άλλων χρήσεων που υποβοηθούν τη λειτουργία τους.   

- Διατήρηση του κέντρου του Δήμου στη Λεωφόρο Κύπρου, στο τμήμα που 
βρίσκονται το  Δημαρχείο, Ληξιαρχείο, Ταχυδρομείο και στο νότιο άκρο της 
ίδιας Λεωφόρου, στα όρια των  Δήμων Αργυρούπολης και Γλυφάδας σε 
συνδυασμό με το δημοτικό γυμναστήριο και τα  σχολεία που βρίσκονται 
από την άλλη πλευρά της Λεωφόρου στο σημείο αυτό.   

     
Ακόμα, σε κάθε Π.Ε. προβλέπεται ο απαραίτητος κοινωνικός εξοπλισμός σε 
κοινόχρηστες και  κοινωφελείς λειτουργίες ώστε κάθε γειτονιά να αποτελεί μια 
αυτόνομη κατά το δυνατόν ενότητα ως προς τις βασικές λειτουργίες 
(εκπαίδευση, πρόνοια, αθλητισμός και ελεύθεροι  χώροι).   
 
Με την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. το 1994 (ΦΕΚ 1256Δ/94) αφαιρέθηκε η 
περιοχή «Καλαμιές» από τα  όρια του Γ.Π.Σ. Αργυρούπολης και ειδικότερα 
από την Π.Ε. 5. 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός του παράκτιου χώρου που διοικητικά 

εντάσσεται στο Δήμο Ελληνικού‐Αργυρούπολης μέχρι τη θεσμοθέτηση του 
Ν.4062/2012 διέπονταν:  

 
α) το βόρειο τμήμα της παράκτιας ζώνης του ακινήτου από το Π.Δ. για τον 
Καθορισμό ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την 
Αγία Μαρίνα Κρωπίας (ΦΕΚ 254Δ/5‐3‐2004),  
β) το νότιο τμήμα της παράκτιας ζώνης του ακινήτου από το Ν. 3342/2005 
(ΦΕΚ 131/Α/6‐6‐2005) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση 
των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους – 
Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής 
Αξιοποίησης και ειδικότερα  από το άρθρο 24 «Ολυμπιακό Κέντρο 
Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά» καθώς και από  
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Χάρτης 2.3-2: Θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. Δήμου Αργυρούπολης  

γ) το Π.Δ. «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΕΣΟΑΠ) 
Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Αγ. Κόσμα Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 
138/Δ’/22−02−2002). 
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Πίνακας 2.3-3: Πολεοδομικά μεγέθη  Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου  

2.3.1.2 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Αλίμου 
 

Στη βόρεια πλευρά ο χώρος του πρώην Αεροδρομίου συνορεύει με το Δήμο 
Αλίμου. Οι χρήσεις γης του Δήμου ορίζονται από το Γ.Π.Σ. που εγκρίθηκε με 
το ΦΕΚ 36Δ/87 και τις αναθεωρήσεις του, με τα ΦΕΚ 945Δ/92 και ΦΕΚ 
24Δ/95. Ως κύρια χρήση ορίζεται η αμιγής κατοικία στο μεγαλύτερο μέρος του.   
 
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Αλίμου και οι τροποποιήσεις που 
ακολούθησαν ορίζουν έξι (6) Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε.) με μέση 
πυκνότητα και συντελεστή δόμησης ως εξής: 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 50 1,2 

 2 53 1,1 

    3 55 1,1 

 4 118 1,4 

 5 49 1,1 

 6 17 0,8 

 
 
 

Η περιοχή μελέτης συνορεύει με την Π.Ε. 6 του Δήμου, που οριοθετείται από 
τη Λεωφόρο Αλίμου και το ρέμα των Τραχώνων. Ειδικότερα, οι καθορισμένες 
χρήσεις γης έχουν ως εξής:   

 
- Γενική χρήση είναι η κατοικία με τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό για την 

κάθε Π.Ε. και διαφοροποίησή της από τα πολεοδομικά κέντρα.   
- Δημιουργία δύο βιοτεχνικών πάρκων (ΒΙΟΠΑ) στην περιοχή «Τράχωνες» 

και «Τρουμπάρι»  αντίστοιχα που θα περιέχουν επαγγελματικά εργαστήρια 
και βιοτεχνίες χαμηλής όχλησης.   

- Ανάπτυξη πολεοδομικών κέντρων (ένα ανά Π.Ε.) και δημιουργία νέου 
κέντρου του δήμου στην Π.Ε. 3. Ακόμα, σε επίπεδο Π.Ε. προβλέπεται ο 
απαραίτητος κοινωνικός εξοπλισμός σε κοινόχρηστες και  κοινωφελείς 
λειτουργίες.  

 
Με την πρώτη τροποποίηση του Γ.Π.Σ. (ΦΕΚ 945Δ/92) επεκτάθηκαν τα όρια 
αυτού για την ένταξη στο σχέδιο εκτάσεων και ειδικότερα:   

 
- Έκταση που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Ζαλόγγου στην περιοχή 

εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλίμου, και εντάσσεται στην Π.Ε. 6 με χρήση 
γενικής κατοικίας.   

- Έκταση που βρίσκεται μεταξύ των οδών Αγίου Δημητρίου Προπυλαίων – 

Ανωνύμου ‐ Ερεχθείου και εντάσσεται στην Π.Ε. 3 με χρήση ελεύθεροι 
χώροι ‐ αστικό πράσινο.    

- Έκταση που βρίσκεται εντός των ζωνών Β και Γ που προβλέπονται από 
το 20.1.86 Π.Δ/γμα «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
δόμησης της εκτός σχεδίου περιοχής  του Δήμου Αλίμου» και ειδικότερα 
καθορίζονται περιοχές με:   
χρήση πολεοδομικού κέντρου, με Σ.Δ. 0,8   
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χρήση γενικής κατοικίας, με Σ.Δ. 0,6  
χρήση βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΠΑ)‐βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙΟΠΑ) προς 
εξυγίανση   
χρήση ελεύθερων χώρων ‐ αστικού πρασίνου στο κτήμα «Γερουλάνου» με  
υπαίθριες εγκαταστάσεις αναψυχής, όπου θα επιτρέπονται μόνο 
στοιχειώδεις  κατασκευές διαμόρφωσης προς εξυπηρέτηση του κοινού   
χρήση αθλητικού κέντρου, με Σ.Δ. 0,35   

- Έκταση που βρίσκεται εντός των ζωνών Β και Γ (όπως παραπάνω) και 
εντάσσεται στην Π.Ε. 6 με χρήση βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΠΑ)‐ 
βιοτεχνικού πάρκου (ΒΙΟΠΑ) προς εξυγίανση.  

 
Επίσης, με την τροποποίηση το 1992 (ΦΕΚ 945Δ/92) καθορίστηκε Ζώνη 
Αγοράς Συντελεστή στην περιοχή «Τράχωνες» (Π.Ε. 1), η οποία και 
καταργήθηκε με την τροποποίηση που ακολούθησε το 1995 (ΦΕΚ 24Δ/95). 
Τέλος, με την ίδια τροποποίηση του Γ.Π.Σ. το 1995 αφαιρέθηκε η περιοχή 
«Τράχωνες» από το όριο του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα από τα όρια της Π.Ε. 1 και 
επιβλήθηκε να ληφθούν μέτρα για το χαρακτηρισμό της περιοχής 
«Τράχωνες» ως  αρχαιολογικού χώρου, τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων 
γύρω από τα μνημεία και τη διαμόρφωση αρχαιολογικού πάρκου,  χώρου 
αναψυχής και περιπάτου. 
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Χάρτης 2.3-3: Θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου  
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Πίνακας 2.3-4: Πολεοδομικά μεγέθη  Γ.Π.Σ. Δήμου Γλυφάδας  

2.3.1.3 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Γλυφάδας 
 

Από τα νότια, ο χώρος του πρώην Αεροδρομίου συνορεύει με το Δήμο 
Γλυφάδας. Τμήμα του  ακινήτου εντάσσεται στα διοικητικά όριά του Δήμου. 
Ειδικότερα, το ακίνητο βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το Δήμο και 
συγκεκριμένα γειτνιάζει με την Π.Ε.9 και με εκτός σχεδίου περιοχή  –  
χαρακτηρισμένο χώρο αστικού πρασίνου (golf Γλυφάδας) και αθλητισμού 
(αθλητικές ακαδημίες  μπάσκετ και ποδοσφαίρου Γλυφάδας).  
 
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου θεσμοθετήθηκε το 1989 (ΦΕΚ 
474Δ/89), αναδημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 580Δ/92 και τροποποιήθηκε με τα 
ΦΕΚ 768Δ/91 και ΦΕΚ 1302Δ/92. Κύρια χρήση καθορίζεται η Αμιγής Κατοικία 
ενώ το Πολεοδομικό Κέντρο της περιοχής είναι υπερτοπικής εμβέλειας.  

 
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Γλυφάδας ορίζει δεκατρείς (13) 
Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε.) με  μέση πυκνότητα και συντελεστή δόμησης 
ως εξής: 

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 83,62 1,0 

 2 83,57 1,0 

    3 83,32 1,0 

 4 58,02 0,9 

 5 78,68 0,9 

 6 78,45 0,9 

7 22,72 0,8 

8 29,58 0,8 

9 50,63 0,8 

10 60,25 0,8 

11 53,87 1,0 

12 55,18 1,0 

13 63,95 0,6 

 
 

Οι χρήσεις γης καθορίζονται ως εξής:   

- Γενική κατοικία στις εντός σχεδίου περιοχές ως και στις περιοχές 
επεκτάσεων, με εξαίρεση  τη χωροθέτηση ξενοδοχείων και ξενώνων.   

- Οριοθέτηση του κέντρου του Δήμου Γλυφάδας που από το Ρ.Σ.Α. έχει 
χαρακτηριστεί ως «υπερτοπικό κέντρο» στην περιοχή που έχει ήδη 
αναπτυχθεί με επέκταση του μέχρι την οδό  Πανδώρας και την οδό Κύπρου 
ως και μέχρι τη Λ. Ποσειδώνος.    
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- Χωροθέτηση και δεύτερου ανεπτυγμένου πολεοδομικού‐τοπικού κέντρου 
στην περιοχή  Καραχάλιου εκεί όπου έχουν χωροθετηθεί τα κέντρα των 
Π.Ε. 5 και 6.   

- Πολεοδομικό ‐ τοπικό κέντρο στην Πλ. Καραϊσκάκη, Αγ. Βαρβάρα, Υμηττού 

‐ Αγ. Τρύφωνα,  στον Άγ. Παύλο, στη συμβολή της με την παλαιά Λ. 
Βουλιαγμένης, στην Πλ. Ξενοφώντος,  στη Θεμιστοκλέους, στον Άγ. 

Νικόλαο ‐ Λ. Βουλιαγμένης και στην Πλ. Αγίας Τριάδος, με εξαίρεση τη 
χωροθέτηση ξενοδοχείων, ξενώνων και τις λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις και τα κέντρα διασκέδασης και αναψυχής.     

 
Η τροποποίηση του Γ.Π.Σ. που ακολούθησε το 1992 (ΦΕΚ 1302Δ/92) 
επεκτείνει τα όρια του Γ.Π.Σ. για την ένταξη στο σχέδιο ενός Ο.Τ. του θύλακα 
της περιοχής Αιξωνής στην Π.Ε. 8 και την ένταξη στο  σχέδιο ζωνών άλλων 
χρήσεων πλην κατοικίας και ειδικότερα:  των  περιοχών  "Γκολφ"  και 
"Αστεριών" και της παραλιακής ζώνης, στις οποίες οι επιτρεπόμενες χρήσεις 
γης έχουν ως εξής:  
 
α) στην περιοχή "Γκολφ" επιτρέπεται η χρήση  ελεύθερων χώρων ‐ αστικού 

πρασίνου,  
β) στην περιοχή "Αστεριών" επιτρέπεται η χρήση τουρισμού‐αναψυχής, με 

εξαίρεση τις κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, κτήρια κοινωνικής 
πρόνοιας, κτήρια στάθμευσης, πρατήρια  βενζίνης, εγκαταστάσεις μέσων 
μαζικών μεταφορών και  

γ) στην παραλιακή ζώνη επιτρέπεται η χρήση τουρισμού ‐ αναψυχής, με 
εξαίρεση τους ξενώνες, ξενοδοχεία, κατοικίες, εστιατόρια, κέντρα 

διασκέδασης ‐ αναψυχής, κτήρια και γήπεδα στάθμευσης, εγκαταστάσεις 
μέσων μαζικών μεταφορών».  

    
Επίσης, καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας στα ακίνητα που έχουν 
πρόσωπο στους παρακάτω  άξονες του βασικού και δευτερεύοντος οδικού 
δικτύου και σε βάθος ενός οικοπέδου με εξαίρεση τα  ξενοδοχεία και τους 
ξενώνες:   
 
- Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Σε όλο το μήκος.   
- Λεωφόρος Ποσειδώνος: Από Πανδώρας μέχρι την οδό Πρίγκηπος Πέτρου. 

Στις ιδιοκτησίες  που έχουν πρόσωπο επί της Ποσειδώνος επιτρέπεται η 
χρήση γενικής κατοικίας με εξαίρεση  τα καταστήματα.   

- Γούναρη: Από την Υμηττού μέχρι την Ανθέων‐ Μετσόβου.  
- Λαμπράκη: Από τη Βουλιαγμένης μέχρι την Κύπρου.  
- Αθηνών: Από Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι Γούναρη.   
- Ανθέων: Δυτικά της Γούναρη.    
- Μυστρά, Μουσών, Υμηττού, Ελευθ. Ανθρώπου, Κων. Αθανάτου.   
- Λασιθίου: Από Ανθέων έως Αγησιλάου.   
- Αρχιπελάγους από Προύσης έως Δαρδανελλίων.   
- Στο πρώτο Ο.Τ. επί της οδού Ζέππου και στο πρώτο Ο.Τ. σε επαφή με το 

πολεοδομικό  κέντρο.   
 

Τέλος, καθορίζεται η χρήση αμιγούς κατοικίας στις περιοχές που είχαν 
χαρακτηριστεί ως  πολεοδομικά κέντρα και βρίσκονται στις Π.Ε. 4 και Π.Ε. 12 
και σε τμήματα πολεοδομικών κέντρων που βρίσκονται στις Π.Ε. 2,3,4 και 8 
εκτός από τα τμήματά τους που αποτελούνται από οικόπεδα που έχουν 
πρόσωπο επί αξόνων του βασικού και δευτερεύοντος οδικού δικτύου.   Στην 
υπόλοιπη περιοχή του Δήμου Γλυφάδας καθορίζεται χρήση αμιγούς 
κατοικίας, με εξαίρεση τους ξενώνες. Ειδικότερα στην Π.Ε. 11 και στο τμήμα 
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της που περιλαμβάνεται μεταξύ ορίου του Δήμου με το Δήμο Ελληνικού και 
της οδού Σ. Καράγιωργα επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις: κατοικία,  
θρησκευτικοί χώροι, πολιτιστικά κτήρια, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. 

 
 
 
 

Χάρτης 2.3-4: Θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. Δήμου Γλυφάδας 
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2.3.2 Πολεοδομικές Μελέτες 

2.3.2.1  Θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών 

Ο Μητροπολιτικός πόλος Ελληνικού - Αγίου Κοσμά γειτνιάζει άμεσα με 

περιοχές των Δήμων Αλίμου, Ελληνικού - Αργυρούπολης και Γλυφάδας 

Το θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο των περιοχών αυτών αναλύεται στα 

επόμενα κεφάλαια. 
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Χάρτης 2.3-5: Θεσμικό πολεοδομιλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών 

Χάρτης 2.3-5: Θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών 
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2.3.2.2α  Θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών του Δήμου 

Ελληνικού - Αργυρούπολης 

2.3.2.2α.1 Χρήσεις γης  
 

 Περιοχή Α  
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία (ΦΕΚ 666Δ/94 και ΦΕΚ 1256Δ/94, χάρτης Π-1) 
 

 Περιοχή Β 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία (ΦΕΚ 666Δ/94 και ΦΕΚ 1256Δ/94, χάρτης Π-1) 

 

 Περιοχή Γ 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία (ΦΕΚ 240Δ/89), με εξαίρεση τα Ο.Τ. 275 και 278 με 

χρήση «Αθλητισμός» (ΦΕΚ 666Δ/94 και ΦΕΚ 1256Δ/94, χάρτης Π-
1)  

 

 Περιοχή Δ 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία (ΦΕΚ 932Δ/91), με εξαίρεση τα πρόσωπα των Ο.Τ. 

187 και 188 με χρήση «Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς»(ΦΕΚ 238Δ/90 και 
ΦΕΚ 716Δ/94, χάρτης Π-1)  

 

 Περιοχή Ε 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία (ΦΕΚ 240Δ/89 και ΦΕΚ 666Δ/94 και ΦΕΚ 1256Δ/94, 

χάρτης Π-1)  
 

 Περιοχή Ζ 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία, με εξαίρεση τα πρόσωπα των Ο.Τ. 16-19, 24, 25 και 

29 με χρήση «Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς» και τμήμα του Ο.Τ. 113 με 
χρήση «Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 666Δ/94 και ΦΕΚ 1256Δ/94, χάρτης Π-
1) 

 

 Περιοχή Η 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία, με εξαίρεση τα πρόσωπα των Ο.Τ. 22, 29, 37 με 

χρήση «Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς» και τα πρόσωπα των Ο.Τ. 34-36, 
46, 47 με χρήση «Κέντρο Δήμου» (ΦΕΚ 238Δ/90 και ΦΕΚ 716Δ/94, 
χάρτης Π-1) 

 

 Περιοχή Θ 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία, με εξαίρεση τα πρόσωπα των Ο.Τ. 16-19 με χρήση 

«Κέντρο Δήμου» (ΦΕΚ 238Δ/90 και ΦΕΚ 716Δ/94, χάρτης Π-1) 
 

 Περιοχή Ι 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία, με εξαίρεση το Ο.Τ. 83 χρήση «Τοπικό Κέντρο 

Γειτονιάς» και τα Ο.Τ. 85, 90 και 90Α με χρήση «Αστικό Πράσινο – 
Ελεύθεροι Χώροι» (ΦΕΚ 238Δ/90 και ΦΕΚ 716Δ/94, χάρτης Π-1) 
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 Περιοχή Κ 
Οι χρήσεις γης της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία, με εξαίρεση τα πρόσωπα των Ο.Τ. 36 και 38- 41 με 

χρήση «Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς» και τα Ο.Τ. 40Α και 40Β  με χρήση 
«Αστικό Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι» (ΦΕΚ 238Δ/90 και ΦΕΚ 
716Δ/94, χάρτης Π-1) 

 

2.3.2.2α.2 Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο  

 Περιοχή Α  
Η περιοχή αποτελείται από το Ο.Τ. 365 και είναι τμήμα της 
Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο5 του πρώην Δήμου 
Αργυρούπολης. 
 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : 16/4/98, ΦΕΚ 372Δ/98 
Διάταγμα Όρων Δόμησης : 16/4/98, ΦΕΚ 372Δ/98 
Σ.Δ. : 0,6  
Κάλυψη : 0,4 
Προκήπιο (πρασιά): 4μ 
Μέγιστο ύψος: 12,00 μ 
Αρτιότητα        Ε= 300 τμ.  Π=12 μ 

 

 Περιοχή Β 
Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας Γειτονιάς Νο5 του πρώην Δήμου 
Αργυρούπολης, η περιοχή ονομάζεται Καλάμια – Ελαιώνας. 

 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : 18/8/88, ΦΕΚ 665Δ/88 
Διάταγμα Όρων Δόμησης : 18/8/88, ΦΕΚ 665Δ/88 
Σ.Δ. : 0,8   
Κατ’ εξαίρεση ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,2 για οικόπεδα εμβαδού 
μικρότερου των 150 τμ εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν 
υπερβαίνει τα 120 τμ. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα 
που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10/03/1982 αφού 
αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο 
Ν1337/83. 
Κάλυψη : 0,4 κατά παρέκκλιση άρια 0,5 
Προκήπιο (πρασιά): 3μ εκτός από το Ο.Τ. μεταξύ των οδών Ιτέας και 
Χανίων που έχουν πρόσωπο στην οδό Ιτέας, που η πρασιά είναι 6 μ 
και εκτός των οικοπέδων στη συμβολή Ιτέας και Ιπποκράτους που η 
πρασιά είναι 4μ. 
Μέγιστο ύψος: 11,00 μ 
Αρτιότητα        Ε= 300 τμ.  Π=12 μ 
Προ ’88           Ε= 140 τμ.  Π=  8 μ 
Οικόπεδα που προκύπτουν από οριστική πράξη εφαρμογής  
πολεοδομικής μελέτης  Ε= 140 τμ.  Π=  8 μ 
Τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον α) στο 
οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτηρίου με ελάχιστη 
επιφάνεια 50 τμ και ελάχιστη διάσταση 5μ. β) δεν δημιουργήθηκαν από 
κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 
22.06.1983 Π. δ/τος «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ)» και 
κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός 
οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του Ν. Αττικής. 
(ΦΕΚ 284Δ). 
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 Περιοχή Γ 
Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο5 του πρώην Δήμου 
Αργυρούπολης, η περιοχή ονομάζεται Ελαιώνας. 
 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : 18/3/66, ΦΕΚ 58Δ/66 
Διάταγμα Όρων Δόμησης : 1/4/66, ΦΕΚ 58Δ/66 
Σ.Δ. : 0,8  
Κάλυψη : 0,4 
Π.Ε. προ ΓΟΚ ‘85 
Αρτιότητα        Ε= 400 τμ. και Π=15 μ ως ΓΟΚ ‘73 
Προ ΓΟΚ’73    Ε= 300 τμ. και Π=12 
Όροφοι, Ύψη, Κάλυψη ως ΝΟΚ 
Πρασιά: 4μ 

 

 Περιοχή Δ 
Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο5 του πρώην Δήμου 
Αργυρούπολης, η περιοχή ονομάζεται Αγία Παρασκευή. 
 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : 26/9/55, ΦΕΚ 274Α/55 
Σ.Δ. : 1,0  
Κάλυψη : 0,5 
Συνεχές προ ΓΟΚ ‘85 
Αρτιότητα        Ε= 300 τμ. και Π=10 μ ως ΓΟΚ ‘73 
Όροφοι, Ύψη, Κάλυψη ως ΝΟΚ 

 

 Περιοχή Ε 
Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο5 του πρώην Δήμου 
Αργυρούπολης, η περιοχή ονομάζεται Τράχωνες. 
 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : 17/3/36, ΦΕΚ 139Α/36 
Σ.Δ. : 1,0  
Κάλυψη : 0,4          εκτός από τα Ο.Τ. 92 και 93 που έχουν 0,5 
Π.Ε. προ ΓΟΚ ’85, εκτός από τα Ο.Τ. 92 και 93 που έχουν συνεχές προ 
ΓΟΚ ’85  
Αρτιότητα        Ε= 400 τμ. και Π=15 μ ως ΓΟΚ ‘73 
Προ ΓΟΚ ’73   Ε= 300 τμ. και Π=  6 μ 
Όροφοι, Ύψη, Κάλυψη ως ΝΟΚ 
Πρασιά: 6μ 

 

 Περιοχή Ζ 
Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο4 του πρώην Δήμου 
Αργυρούπολης. 
 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : 17/3/36, ΦΕΚ 139Α/36 
Σ.Δ. : 1,0  
Κάλυψη : 0,4           
Π.Ε. προ ΓΟΚ ’85 
Αρτιότητα        Ε= 400 τμ. και Π=15 μ ως ΓΟΚ ‘73 
Προ ΓΟΚ ’73   Ε= 300 τμ. και Π=  6 μ 
Όροφοι, Ύψη, Κάλυψη ως ΝΟΚ 
Πρασιά: 6μ 
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 Περιοχή H 
Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο4 και 5 του πρώην 
Δήμου Ελληνικού, η περιοχή ονομάζεται Σούρμενα. 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : 25/4/62, ΦΕΚ 62Δ/62 
Σ.Δ. : 1,0  
Κάλυψη : 0,4           
Π.Ε. προ ΓΟΚ ’85 
Αρτιότητα        Ε= 400 τμ. και Π=15 μ ως ΓΟΚ ‘73 
Προ ΓΟΚ ’73   Ε= 300 τμ. και Π=12 μ 
Όροφοι, Ύψη, Κάλυψη ως ΝΟΚ 
Πρασιά: 4μ 

 

 Περιοχή Θ 
Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο4 και Νο5 του πρώην 
Δήμου Ελληνικού, η περιοχή ονομάζεται Σούρμενα. 
 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : ΦΕΚ 313Α/52 
Σ.Δ. : 1,0  
Κάλυψη : 0,4           
Π.Ε. προ ΓΟΚ ’85 
Αρτιότητα        Ε= 400 τμ. και Π=15 μ ως ΓΟΚ ‘73 
Προ ΓΟΚ ’73   Ε= 300 τμ. και Π=12 μ 
Όροφοι, Ύψη, Κάλυψη ως ΝΟΚ 
Πρασιά: 4μ 

 

 Περιοχή Ι 
Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο2 του πρώην Δήμου 
Ελληνικού, η περιοχή ονομάζεται Άνω Ελληνικό. 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : ΦΕΚ 259Α/48, ΦΕΚ 237Α/49 και ΦΕΚ 
102Β/50 
Σ.Δ. : 0,8  
Κάλυψη : 0,3         
Π.Ε. προ ΓΟΚ ’85 
Αρτιότητα : Άρτιο ως διανομή Υπουργείου Γεωργίας 
Προ ΓΟΚ ’73   Ε= 300 τμ. και Π=12 μ 
Όροφοι, Ύψη, Κάλυψη ως ΝΟΚ 
Πρασιά: 5μ 

 

 Περιοχή Κ 
 

Τμήμα της Πολεοδομικής Ενότητας-Γειτονιάς Νο3 του πρώην Δήμου 
Ελληνικού, η περιοχή ονομάζεται Κάτω Ελληνικό. 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : ΦΕΚ 259Α/48, ΦΕΚ 237Α/49 και ΦΕΚ 
102Β/50 
Σ.Δ. : 0,7  
Κάλυψη : 0,3         
Π.Ε. προ ΓΟΚ ’85 
Αρτιότητα : Άρτιο ως διανομή Υπουργείου Γεωργίας 
Προ ΓΟΚ ’73   Ε= 300 τμ. και Π=12 μ 
Όροφοι, Ύψη, Κάλυψη ως ΝΟΚ 
Πρασιά: 5μ 
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Χάρτης 2.3-6: Θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης 
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2.3.2.2β Θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών του Δήμου 
Αλίμου 

 
2.3.2.2β.1 Χρήσεις γης 
 

 Περιοχές Α - Δ 
Η κυρίαρχη χρήση της περιοχής είναι: 
o Γενική κατοικία (ΦΕΚ 405Δ/89) 

 

 Περιοχή Ε 
Οι χρήσεις γης της περιοχής βάσει του ΦΕΚ 5Δ/86 είναι: 
o Βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης 
o Επαγγελματικά εργαστήρια (μονάδες με μέγιστη μηχανική ή θερμική 

ισχύ των 15 HP και των 50 HP) 
Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω επιτρέπεται η εγκατάσταση των 
κατωτέρω αναφερομένων χρήσεων: 
o Κτήρια ή Γήπεδα Αποθήκευσης 
o Κτήρια ή Γήπεδα Στάθμευσης 
o Χώροι και εγκαταστάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης του οικισμού 
o Πρατήρια Βενζίνης  
o Εμπορικά Καταστήματα (εκθεσιακοί χώροι) 
o Γραφεία διοίκησης (που εξυπηρετούν τις παραπάνω βιοτεχνίες και 

εργαστήρια) 
o Εστιατόρια, αναψυκτήρια  
o Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας 

 
2.3.2.2β.2 Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 

 Περιοχή Α 
Η περιοχή αυτή μπαίνει στο ρυμοτομικό στις 18 Απριλίου του 1927, 
με την επέκταση του σχεδίου Ρυμοτομίας του Καλαμακίου. 

 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : ΦΕΚ 65Α/27 
Διάταγμα Όρων Δόμησης : 7/7/33 ΦΕΚ 188Α/33 
Σ.Δ. : 1,4  
Κάλυψη : 40% 
Π.Ε. προ ΓΟΚ ‘85 
Όροφοι, Ύψη ως ΝΟΚ 
Αρτιότητα        Ε= 400 τμ. και Π=15 μ 
Προ ΓΟΚ ’73   Ε= 300 τμ. και Π=12 μ 
Προ 12/7/33    Ε= 100 τμ. και Π=  6 μ 
Απαγορεύονται οι εσωτερικές οικοδομές (ΦΕΚ 17Β/63) 

 

 Περιοχή Β 
Το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 1987 με 
την ονομασία «Εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αλίμου» , σήμερα η περιοχή 
ονομάζεται Κεφαληνίων. 

 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : ΦΕΚ 722Δ/87  
Διάταγμα Όρων Δόμησης : ΦΕΚ 722Δ/87  
Υποχρεωτικό προκήπιο πλάτους τριών, τεσσάρων και έξι μέτρων και 
μεταβλητού τριών έως τεσσάρων μέτρων. 
Σ.Δ. : 0,8  
Κάλυψη : 60% βάσει ΝΟΚ 
Ύψος : 8,5 μ μέγιστο επιτρεπόμενο 
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Αρτιότητα        Ε= 1.000 τμ. και Π=20 μ 

 Περιοχή Γ 
Η περιοχή εντάχθηκε στο ρυμοτομικό σχέδιο ως τμήμα του εξοχικού 
συνοικισμού «Άλιμος» στις 24 Οκτωβρίου 1925 και τροποποιήθηκε στις 
16 Νοεμβρίου 1926. 
 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : ΦΕΚ 331A /25 και ΦΕΚ 410Α/26 
Διάταγμα Όρων Δόμησης : 12/12/36, ΦΕΚ 93Α/36 και Διάταγμα 
22/1/71, ΦΕΚ 25Α/71 
Σ.Δ. : 0,8  
Κάλυψη : 1/3 
Π.Ε. προ ΓΟΚ ‘85 
Όροφοι, Ύψη ως ΝΟΚ 
Αρτιότητα        Ε= 600 τμ. και Π=16 μ 
Πρασιά 6μ. 

 

 Περιοχή Δ 
Η περιοχή ονομάζεται Αγία Παρασκευή. 

 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : 18/3/68, ΦΕΚ 54Α/68 
Διάταγμα Όρων Δόμησης : 18/3/68, ΦΕΚ 54Α/68 
Σ.Δ. : 0,8  
Κάλυψη : 0,4 
Μέγιστο ύψος: 11μ (συμπεριλαμβανομένης Pilotis, όχι όμως της στέγης 
βάσει ΦΕΚ 24Α/90) 
Αρτιότητα        Ε= 400 τμ. και Π=15 μ 
Προ ΓΟΚ ‘ 73  Ε= 300 τμ. και Π=12 μ 

  

 Περιοχή Ε 
Η περιοχή ονομάζεται Τράχωνες ή «περιοχή δίπλα από το 
Αεροδρόμιο» και είναι περιοχή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου, η οποία καθορίσθηκε με το Π.Δ. (ΦΕΚ 284Δ) και ανήκει στην 
Ζώνη Γ. 

 
Διάταγμα Ρυμοτομίας  : Περιοχή εκτός σχεδίου βάσει ΦΕΚ 
5Δ/86 
Σ.Δ. : 0,5  
Κάλυψη : 0,3 
Αποστάσεις κτηρίων από τα όρια του γηπέδου: 4μ 
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2 
Μέγιστο ύψος: 8,50 μ  
Αρτιότητα E=20.000 τμ, κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και 
οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 
προϋποθέσεις α) να υφίστανται την 7.7.1983 και β) να έχουν τα 
ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως 
ορίζονται με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 1 του ΦΕΚ 270Δ. 
Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτηρίου. 
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Χάρτης 2.3-7: Θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών δήμου Αλίμου 
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2.3.2.2γ Θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών του Δήμου 
Γλυφάδας 

 
2.3.2.2γ.1 Χρήσεις γης 

 
Για τον καθορισμό των χρήσεων γής, οι περιοχές του δήμου Γλυφάδας που 
γειτνιάζουν με το ακίνητο καλύπτονται από: 
 
 Τις διατάξεις του Π. Δτος 23/2/87 (ΦΕΚ 166/Δ/87), 
 Τις διατάξεις του Π. Δτος 3/2/94 (ΦΕΚ 96/Δ/94), 
 Την υπ’αριθμ. 11439/93/94 (ΦΕΚ 984/Δ/94) απόφαση του Νομάρχη 

Πειραιά «Αναθεώρηση των όρων και περιορισμών δόμησης του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γλυφάδας (χρήσεις 
γής)», 

 Την υπ’αριθμ. 10014/04 (ΦΕΚ 1038/Δ/04) απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 11439/93/94/19.7.1994 
απόφασης του Νομάρχη Πειραιά». 

Οι περιοχές του Δήμου Γλυφάδας που γειτνιάζουν ή βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση από το ακίνητο είναι οι 1,2,18,19,49,65,68,70 και 124, των 
οποίων οι χρήσεις γής καθορίζονται ως εξής: 
 

 Περιοχή 1: ΕΥΡΥΑΛΗ (κάτω από παραλιακή λεωφόρο) 
 

Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 

 

 Περιοχή 2: ΕΥΡΥΑΛΗ 
Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 
o Πολεοδομικό κέντρο – κεντρική λειτουργία πόλης – τοπικό κέντρο 

συνοικίας-γειτονιάς {αρ.4 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} με 
εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες. 

 

 Περιοχή 18: ΤΕΡΨΙΘΕΑ 
 

Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 
o Γενική κατοικία {αρ.3 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} με 

εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες. Με το ΦΕΚ 984/Δ/94 καθορίζεται 
χρήση Γενικής κατοικίας και στα τέσσερα Ο.Τ. μεταξύ των οδών 
Αρχιπελάγους, Υμηττού, Ελ. Ανθρώπου και Δαρδανελλίων (με 
εξαίρεση τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Υμηττού 
στα οποία επιτρεπόμενη χρήση είναι αυτή του Πολεοδομικού 
Κέντρου). Επίσης τα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού 
Αρχιπελάγους από την οδό Υμηττού έως την οδό Δαρδανελλίων (με 
εξαίρεση τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Υμηττού τα οποία έχουν 
χρήση Πολεοδομικού Κέντρου). 

o Πολεοδομικό κέντρο – κεντρική λειτουργία πόλης – τοπικό κέντρο 
συνοικίας-γειτονιάς {αρ.4 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} με 
εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες. 

 
Η χρήση πολεοδομικό κέντρο καθορίζεται στα οικόπεδα που έχουν 
πρόσωπο επί της οδού Γούναρη (στο τμήμα της από την οδό Υμηττού 
μέχρι την οδό Ανθέων-Μετσόβου), επί της οδού Αθηνών ( στο τμήμα της 
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από την Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι την οδό Γούναρη) και επί της οδού 
Μυστρά (στο τμήμα της από την οδό Αθηνών μέχρι την οδό Γούναρη), επί 
της οδού Υμηττού.  

 

 Περιοχή 19: ΕΥΡΥΑΛΗ 
 

Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
 

o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 
o Γενική κατοικία {αρ.3 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} με 

εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες. Με το ΦΕΚ 984/Δ/94 καθορίζεται 
χρήση Γενικής κατοικίας και στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί 
της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, επί της οδού Λαμπράκη (στο τμήμα 
της από την Λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι την οδό Κύπρου), επί των 
οδών Μουσών, Υμηττού, Ελευθέρου ανθρώπου, Κωνσταντίνου 
Αθανάτου, επί της Ανατολικής πλευράς της οδού Ζέππου (στο τμήμα 
της από την οδό Κύπρου μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου) και επί της 
οδού Κύπρου ( στο τμήμα της οδού Καράγιωργα μέχρι την οδό 
Αθηνών). 

o Πολεοδομικό κέντρο – κεντρική λειτουργία πόλης – τοπικό κέντρο 
συνοικίας-γειτονιάς {αρ.4 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} με 
εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες. 

 
Η χρήση πολεοδομικό κέντρο καθορίζεται στα Ο.Τ. μεταξύ των οδών 
Υψηλάντου, Αριστοτέλους, Ασκληπιού και Ζέππου, στα Ο.Τ. μεταξύ 
των οδών Ασκληπιού, Αθηνών, Αγησιλάου και Αριστιφάνους, στα 
οικόπεδα του Ο.Τ. 157 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Αθηνάς, στα 
Ο.Τ. μεταξύ των οδών Νικηφόρου, Αθηνών (Παπανδρέου), Δασκαλόρη 
και Καραγιωργα, στα Ο.Τ. μεταξύ των οδών Βας. Γεωργίου β’, Αγίου 
Ιωάννου, Αρτέμιδος και Ευαγγελιστρίας, στα Ο.Τ. μεταξύ των οδών 
Αρτέμιδος, Ευαγγελιστρίας, Φοίβης και Λαοδίκης, στο Ο.Τ, μεταξύ των 
οδών Γιαννιτσοπούλου, Κλεμενσώ και Κύπρου, στα Ο.Τ. μεταξύ των 
οδών Αγγελου Μεταξά, Ξάνθου, Λαζαράκη, Πανδώρας, Λ. Ποσειδώνος 
και Ζησιμοπούλου. Με την αναθεώρηση των χρήσεων γης (ΦΕΚ 
984/Δ/94) ορίζεται χρήση πολεοδομικού κέντρου και στα πέντε Ο.Τ. 
που περιβάλλονται από τις οδούς Β. Γεωργίου, Ευαγγελιστρίας, 
Σεμέλης και Γιαννιτσοπούλου.  

 

 Περιοχή 49: Ο.Τ. 1α, 2α, 3α, 4α 
 

Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 
o Γενική κατοικία {αρ.3 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} στα 

οικόπεδα με πρόσωπο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, με 
εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες. 

 

 Περιοχή 65: Επέκταση ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ, Ο.Τ. 45, 45α, 44 
Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 
o Γενική κατοικία {αρ.3 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} στα 

οικόπεδα με πρόσωπο επί της οδού Ανθέων, με εξαίρεση ξενοδοχεία 
και ξενώνες. 
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 Περιοχή 68: ΝΕΑ ΕΥΡΥΑΛΗ 
 

Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 
o Γενική κατοικία {αρ.3 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} στα 

οικόπεδα με πρόσωπο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, με 
εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες. 

o Πολεοδομικό κέντρο – κεντρική λειτουργία πόλης – τοπικό κέντρο 
συνοικίας-γειτονιάς {αρ.4 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} με 
εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες για τα οικόπεδα με πρόσωπο επί 
της οδού Ελ. Βενιζέλου (μεταξύ των οδών Ικαρίας και Ηλείας). 

 

 Περιοχή 70: ΠΑΝΙΩΝΙΑ 
 

Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
 
o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 
o Γενική κατοικία {αρ.3 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} στα 

οικόπεδα με πρόσωπο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, με 
εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες. 

o Πολεοδομικό κέντρο – κεντρική λειτουργία πόλης – τοπικό κέντρο 
συνοικίας-γειτονιάς {αρ.4 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} με 
εξαίρεση ξενοδοχεία και ξενώνες για τα Ο.Τ. μεταξύ των οδών Σ. 
Βέμπο, Σ. Καράγιωργα και Λόντου, στα οικόπεδα με πρόσωπο επί 
της οδού Σ. Βέμπο (μεταξύ των οδών Λόντου και Ζέππου) καθώς και 
στα οικόπεδα του Ο.Τ. 255 που έχουν πρόσωπο επί των οδών 
Ιάσωνος και Σ. Βέμπο. 

 

 Περιοχή 124: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗΣ 
 

Οι χρήσεις γής της περιοχής είναι: 
o Αμιγής κατοικία {αρ.2 Π. Δτος 23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987)} 

 
2.3.2.2γ.2 Εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Δήμου Γλυφάδας 
 

 Περιοχή 1: ΕΥΡΥΑΛΗ (κάτω από παραλιακή λεωφόρο) 
 

Διάταγμα ρυμοτομίας  :16.11.1934 (ΦΕΚ 408Δ/22.11.1934) 
Διάταγμα Όρων Δόμησης :30.07.1925 (ΦΕΚ 203/31.07.1925) 
Αρτιότητα : Π=16,  Ε=600 
Κατά παρέκκλιση προ 22.11.1934: 
Αρτιότητα : Π=13,  Ε=500  
Κάλυψη : 1/3 
Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 – Τροποποίηση ως ΦΕΚ140Δ/00 
Συντελεστής Δόμησης  :0,60  
Ο.Σ.      : Π.Ε 3,00 
 

 Περιοχή 2: ΕΥΡΥΑΛΗ  
Διάταγμα ρυμοτομίας  :16.11.1934 (ΦΕΚ 408Δ/22.11.1934) 
Διάταγμα Όρων Δόμησης :30.07.1925 (ΦΕΚ 203/31.07.1925) 
Αρτιότητα : Π=16,  Ε=600 
Κατά παρέκκλιση προ 22.11.1934: 
Αρτιότητα : Π=13,  Ε=500  
Κάλυψη : 1/3 
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Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 – Τροποποίηση ως ΦΕΚ140Δ/00 
Συντελεστής Δόμησης  :1.40  
 

 Περιοχή 18: ΤΕΡΨΙΘΕΑ 
 

Διάταγμα ρυμοτομίας  :4.10.1934 (ΦΕΚ 334Δ/1934), απόφαση 
33979/7-5-36  
Διάταγμα Όρων Δόμησης :30.07.1925 (ΦΕΚ 203/31.07.1925) 
Αρτιότητα : Π=15,  Ε=400 
Κατά παρέκκλιση προ ΓΟΚ 73/85: 
Αρτιότητα : Π=12,  Ε=280  
Κάλυψη : 40% 
Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 
Συντελεστής Δόμησης  :1,00  

 

 Περιοχή 19: ΕΥΡΥΑΛΗ 
 

Διάταγμα ρυμοτομίας  :16.11.1934 (ΦΕΚ 408Δ/22-11-1934)  
Διάταγμα Όρων Δόμησης :30.07.1925 (ΦΕΚ 203/31.07.1925) 
Αρτιότητα : Π=16,  Ε=600 
Κατά παρέκκλιση προ 22.11.1934: 
Αρτιότητα : Π=13,  Ε=500  
Κάλυψη : 1/3 
Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 – Τροποποίηση ως ΦΕΚ140Δ/00 
Συντελεστής Δόμησης  :0,80  
Ο.Σ.      : Π.Ε 3,00 (προ ΓΟΚ/85) 
Επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, κατά παρέκκλιση (προ 13-3-61): 
Αρτιότητα : Π=16,  Ε=300 
Κάλυψη : 40%<200μ² (Μη άρτια, κ.λ.π.) 
Δγματα Λ. Βουλιαγμένης: 22-1-61 ΦΕΚ 30Α /13-3-61, 7-8-67 
ΦΕΚ109Δ/26-8-67 
Δγματα τροποποιήσεων: 8-11-79 ΦΕΚ 634Δ /79, 10-5-85 
ΦΕΚ243Δ/27-5-85,  
ΦΕΚ 150/66 
Για τα Ο.Τ. που περικλείονται από τις οδούς Θεμιστοκλέους, Ηρας, 
Πανδώρας και Ζαμάνου: 
Διάταγμα ρυμοτομίας  :16.11.1934 (ΦΕΚ 408Δ/22-11-1934)  
Διάταγμα Όρων Δόμησης :30.07.1925 (ΦΕΚ 203/31.07.1925) 
Αρτιότητα : Π=10,  Ε=200 
Κάλυψη : 70% 
Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 – Τροποποίηση ως ΦΕΚ140Δ/00 
Συντελεστής Δόμησης  :0,80  
Ο.Σ.      : Πρώην συνεχές 
 

 Περιοχή 49: Ο.Τ. 1α, 2α, 3α, 4α   
Διάταγμα ρυμοτομίας  :30.1.1958 (ΦΕΚ 16Α/3-2-1958)  
Αρτιότητα : Π=12,  Ε=280 
Κατά ΓΟΚ 73/85: 
Αρτιότητα : Π=15,  Ε=400  
Κάλυψη : 40% 
Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 – Τροποποίηση ως ΦΕΚ140Δ/00 
Συντελεστής Δόμησης  :1,00 
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 Περιοχή 65: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΝΙΩΝΙΑΣ, Ο.Τ. 45, 45α, 44    
 

Διάταγμα ρυμοτομίας  :30.6.1964 (ΦΕΚ 109Δ/23-7-1964)  
Αρτιότητα : Π=16,  Ε=600 
Κάλυψη : 1/3 
Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 – Τροποποίηση ως ΦΕΚ140Δ/00 
Συντελεστής Δόμησης  :0,80  
Ο.Σ.      : Π.Ε 3,00 (προ ΓΟΚ/85) 
Κατά παρέκκλιση προ 17.4.1964: 
Αρτιότητα : Π=12,  Ε=280  
Κάλυψη : 40% 
Ο.Σ.      : Π.Ε 2,00 (προ ΓΟΚ/85) 
 

 Περιοχή 68: ΝΕΑ ΕΥΡΥΑΛΗ   
 

Διάταγμα ρυμοτομίας  :11.6.1965 (ΦΕΚ 105Δ/30-6-1965)  
Αρτιότητα : Π=16,  Ε=600 
Ο.Σ.      : Π.Ε 3,00 (προ ΓΟΚ/85) 
Κάλυψη : 1/3 
Συντελεστής Δόμησης  :0,80 
Κατά παρέκκλιση προ 30-6-65 (Δγμα 1-8-70 ΦΕΚ 177Δ/70): 
Αρτιότητα : Π=12,  Ε=280  
Κάλυψη : 40%<200μ² 
Ο.Σ.      : Π.Ε 2,00 (προ ΓΟΚ/85) 
Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 – Τροποποίηση ως ΦΕΚ140Δ/00 
Συντελεστής Δόμησης  :0,80 

  

 Περιοχή 70: ΠΑΝΙΩΝΙΑ   
 

Διάταγμα ρυμοτομίας  :9.12.1965 (ΦΕΚ 34Δ/1966)  
Αρτιότητα : Π=16,  Ε=600 
Τροποποίηση : 23-12-72 (ΦΕΚ 364Δ/30-12-72) 
Αρτιότητα : Π=13,  Ε=600 
ΓΟΚ/73           : Π=15,  Ε=600 
Κάλυψη : 1/3 
Συντελεστής Δόμησης  :0,80 
Ο.Σ.      : Π.Ε (προ ΓΟΚ/85) 
Ύψος Κτηρίων : Ως ΓΟΚ/85 – Τροποποίηση ως ΦΕΚ140Δ/00 
Συντελεστής Δόμησης  :0,80  
Επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, κατά παρέκκλιση: 
Αρτιότητα : Π=12,  Ε=280 
Κάλυψη : 40% 
 

 Περιοχή 124: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΥΡΥΑΛΗΣ   
 

Διάταγμα ρυμοτομίας  :11.12.1980 (ΦΕΚ 106Δ/23-2-1981)  
Αρτιότητα : Π=15,  Ε=600 
Κάλυψη : 40%<400μ² 
Συντελεστής Δόμησης  :0,80  
Κατά παρέκκλιση προ 9-6-73: 
Αρτιότητα : Π=12,  Ε=250  
Ο.Σ.      : Π.Ε 3,00 (προ ΓΟΚ/85) 
Ύψος Κτηρίων : 10μ + 2μ στέγη 
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Χάρτης 2.3-8: Θεσμικό πολεοδομικό πλαίσιο γειτνιαζουσών περιοχών δήμου Γλυφάδας 
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΖΩΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΖΑ) 

 
Οι Ζώνες Ανάπτυξης είναι οι ζώνες που δεν θα πολεοδομηθούν και 
λειτουργούν συμπληρωματικά στον συνολικό σχεδιασμό, αποτελώντας 
βασικό αναπτυξιακό στοιχείο.   Μέσω  αυτών υλοποιείται  η  κατεύθυνση  για  
τον  χωρικό  προορισμό  του  Μητροπολιτικού  Πόλου  ως  προς την  ενίσχυση  
της  Αθήνας  ως  τουριστικού  προορισμού, επιχειρηματικού κέντρου και 
χώρου αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  
 
Στην Χωρική Ενότητα του πρώην Αεροδρομίου χωροθετείται μία Ζώνη 
Ανάπτυξης (Α-Α1) και  στην  Χωρική  Ενότητα  του  Παράκτιου  Μετώπου  δύο 
(ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2), εστιάζοντας αφενός στο Παράκτιο Μέτωπο και αφετέρου 
στο νοτιότερο άκρο της χωρικής Ενότητας του πρώην Αεροδρομίου, πλησίον 
και της έκτασης Γκολφ Γλυφάδας, χρήση που συνάδει με τον αναπτυξιακό 
χαρακτήρα των Ζωνών Ανάπτυξης. 
 
Οι Ζώνες Ανάπτυξης, όπως έχουν οριοθετηθεί και εγκριθεί με το Π.Δ. Α.Α.Π. 
35/1.3.2018, συνιστούν ενιαίες εκτάσεις επί των οποίων εφαρμόζονται οι 
χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης του Άρθρου 3 του ίδιου Π.Δ. 
(Α.Α.Π. 35/1.3.2018). Δρόμοι, τεχνικά έργα και ρέματα τα οποία διέρχονται 
από τις πιο πάνω εκτάσεις δεν συνιστούν ως εκ τούτου κατάτμηση των 
Ζωνών Ανάπτυξης. Ειδικότερα, εντός του Μητροπολιτικού Πόλου διέρχονται 
τα ρέματα «Τράχωνες» και «Αεροδρόμιο», ο καθορισμός των οριογραμμών 
των οποίων  επικυρώθηκε με το Άρθρο 5 του ίδιου ΠΔ ΑΑΠ35/1.3.2018.  
 
Τμήμα των προτεινόμενων έργων διευθέτησης και εκβολής του ρέματος 
«Αεροδρομίου» (από συνολικό μήκος έργων περίπου 2.500μ.) διέρχεται 
εντός των Ζωνών Ανάπτυξης Α-Α1 και ΠΜ-Α1. Στα εν λόγω σημεία διέλευσης 
του ρέματος, η ειδικότερη χωρική οργάνωση της Ζώνης, διαμέσου της 
διάταξης κτιριακών ενοτήτων και ελεύθερων χώρων, εξασφαλίζει τη 
λειτουργική  ενοποίηση των χώρων με την υλοποίηση κατάλληλων τεχνικών 
έργων και διαμορφώσεων που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση (πεζή ή 
ποδήλατο ή ΙΧ) στα επιμέρους τμήματα των Ζωνών.   

 
 
3.1 Ζώνη Ανάπτυξης (ΖΑ) Χωρικής ενότητας πρώην Αεροδρομίου 
 
 
3.1.1 Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 

“Γειτονιά τουρισμού-αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου” 

 

3.1.1.1 Οριοθέτηση Ζώνης Α-Α1 

 
Η Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 καταλαμβάνει το 
νότιο τμήμα της χωρικής ενότητας του 
πρώην Αεροδρομίου και έχει έκταση 
634.144,96 μ2.. Οριοθετείται στα βόρεια από 
την Α-Π2 και την περιοχή αμιγούς κατοικίας 
Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, στα 
δυτικά από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και 
περιοχή κατοικίας του Δήμου Γλυφάδας, 
στα νότια από το γκολφ Γλυφάδας και στα 
ανατολικά από περιοχή κατοικίας του Δήμου 
Γλυφάδας.   

Σχήμα 3.1.1-1: Θέση της Α-Α1 
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3.1.1.2 Βασικά στοιχεία Ζώνης Α-Α1 

 
Η Ζώνη Α-Α1 γειτνιάζει με το παράκτιο μέτωπο και έχει άμεση θέα στη 
θάλασσα και στη μαρίνα. Στην Ζώνη αυτή βρίσκονται τα κτήρια που 
παλαιότερα φιλοξενούσαν το Αμερικάνικο Κολλέγιο Θηλέων και μετέπειτα τις 
εγκαταστάσεις της Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και το ταφικό μνημείο του 
Ελληνικού από μεταφορά. Μεγάλο τμήμα της έκτασης καταλαμβάνεται από 
υπαίθριους χώρους κίνησης και στάθμευσης αεροσκαφών του πρώην 
Αεροδρομίου. Το ρέμα του Αεροδρομίου διέρχεται εντός της Ζώνης Α-Α1. 

 
 
 

3.1.1.3 Φυσικό περιβάλλον - Τοπογραφία Ζώνης Α-Α1 

 
- Υψομετρίες κατά προσέγγιση από +3.20 μέχρι +26.40. Σημειώνεται ότι η 

συγκεκριμένη περιοχή είχε υποστεί σημαντικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις 
για τις ανάγκες κατασκευής του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, με 
αποτέλεσμα να έχει αποκοπεί ανατολικά από τον υφιστάμενο αστικό ιστό 
του Δήμου Γλυφάδας. 

 
- Μέγιστες κλίσεις κατά μ.ο. 2% 

προς τα νοτιοδυτικά.  
 
- Ρέμα Αεροδρομίου 

Το ρέμα Αεροδρομίου, ξεκινούσε 
από τις δυτικές πλαγιές του 
Υμηττού με κατεύθυνση προς τη 
δύση, διασχίζοντας τη ζώνη 
μεταξύ του αεροδρομίου-πριν 
από την επέκταση των 
αεροδιαδρόμων του- και του 
υψώματος όπου σήμερα 
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του 
Golf της Γλυφάδας. Ο χείμαρρος 
κατέληγε στην ακτή στην περιοχή 
του τότε Αμερικανικού Κολλεγίου 
Θηλέων, όπου σήμερα 
στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.).  

Σχήμα 3.1.1-2: Απόσπασμα 
αεροφωτογραφίας της Α-Α1 

Εικόνα 3.1.1-1: Εναέρια άποψη των κτηρίων της ΥΠΑ 

Σχήμα 3.1.1-3: Ισοϋψείς καμπύλες εντός των 
ορίων της Α-Α1 
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Με την έντονη οικοδομική ανάπτυξη και την μετεξέλιξη της περιοχής σε 
αμιγώς αστική, με την κατασκευή της Λ. Βουλιαγμένης και την επέκταση του 
αεροδρομίου προς νότο, ο χείμαρρος ουσιαστικά «εξαφανίστηκε». 
Ίχνη της παλαιάς κοίτης του εμφανίζονται σε δύο τμήματα: Το πρώτο 
βρίσκεται στην περιοχή της Ευρυάλης, βόρεια της οδού Κρήτης, μεταξύ της 
Λ. Βουλιαγμένης και της οδού Περγάμου. Τμήμα της κοίτης βρίσκεται εντός 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, κοντά στο νότιο όριο 
της Περιοχής Α-Π3. Το δεύτερο τμήμα βρίσκεται εντός της Ζώνης Α-Α1, 
μέσα στην περιοχή του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου (μετέπειτα Υ.Π.Α.), 
κοντά στο νότιο όριό της. Στο ανάντη όριο της περιοχής αυτής διακρίνεται 
σαφώς διαμορφωμένη τραπεζοειδής κοίτη, η οποία σταδιακά εκφυλίζεται. 
Στο τελευταίο τμήμα έχει γίνει τσιμεντόστρωση μιας ζώνης πλάτους 4-5μ. 
του πυθμένα, η οποία λειτουργεί και σαν μονοπάτι. Τα νερά λιμνάζουν και 
καταλήγουν στην περίφραξη προς τον παράδρομο της Λ. Ποσειδώνος, 
όπου έχει κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός. 
Το τμήμα του ρέματος μέσα στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου (Ζώνη 
Α-Α1) έχει διευθετηθεί με δίδυμο σωληνωτό αγωγό. Λόγω της μεγάλης 
υψομετρικής διαφοράς, μεταξύ της πίστας στάθμευσης αεροσκαφών και του 
παράπλευρου οδικού δικτύου (οδός Περγάμου), της τάξης των 5.50-8.00μ., 
στο ανατολικό όριο της Α-Α1, το τεχνικό εισόδου στον αγωγό, που βρίσκεται 
εντός της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου έχει διακοπεί. Οι απορροές 
από την φυσική κοίτη και από τις λεκάνες της Γλυφάδας αποκόπτονται από 
τον τοίχο αντιστήριξης μεταξύ οδού Περγάμου καιΠόλου, ο οποίος 
λειτουργεί σαν φράγμα και τα νερά απορρέουν επιφανειακά προς τις οδούς 
Κ. Καραμανλή και Προνόης, προς την παραλιακή Λ. Ποσειδώνος. Η έλλειψη 
δικτύων ομβρίων, σε περιόδους βροχοπτώσεων μετατρέπει τους δρόμους 
με κατωφέρεια προς την περιοχή του πρώην Αεροδρομίου και ειδικά την Ελ. 
Βενιζέλου σε ποτάμια. 

 Σχήμα 3.1.1-4: Α-Α1 Δεδομένα της έκτασης 
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Ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος “Αεροδρόμιο” που βρίσκεται 
στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Αττικής 
έχει επικυρωθεί με το άρθρο 5 του Π.Δ. που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 
Α.Α.Π. 35/1.3.2018. 

 
- Πράσινο  

Η ζώνη Α-Α1 καλύπτεται σε σχετικά μικρό ποσοστό από μαλακές 
επιφάνειες, με εξαίρεση την περιοχή όπου βρίσκονται τα κτήρια του πρώην 
Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων (μετέπειτα Υ.Π.Α.). Στο νότιο τμήμα αυτής 
της υποπεριοχής εντοπίζεται ενότητα υψηλού πρασίνου και διάσπαρτα 
δέντρα στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο των κτηρίων. 

 

3.1.1.4 Προσπελάσεις / Υφιστάμενο δίκτυο κίνησης / Συγκοινωνιακή 

εξυπηρέτηση Ζώνης Α-Α1 

 
Η προσπέλαση της Α-Α1 γίνεται απευθείας από την Λ. Ποσειδώνος, από 
ειδικά διαμορφωμένο σημείο εισόδου – εξόδου οχημάτων. Υπάρχει, επίσης, 
σημείο σύνδεσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο της γειτνιάζουσας περιοχής 
κατοικίας του Δήμου Γλυφάδας, από την οδό Καλυψούς. 
Εντός της Α-Α1 είναι δυνατή η κίνηση πεζών και οχημάτων και η στάθμευση 
οχημάτων, στο υφιστάμενο δίκτυο κίνησης και στους υφιστάμενους χώρους 
στάθμευσης.  
Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Α-Α1 γίνεται από τη γραμμή μετρό 2, από 
μεγάλο αριθμό λεωφορειακών γραμμών Ο.ΣΥ. που διέρχονται από τους 
βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής (Λ. Ποσειδώνος, Λ. Βουλιαγμένης) και 
από τη γραμμή τραμ κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος (διαδρομές Τ3 και Τ5). 
Εξυπηρετείται από τον σταθμό του μετρό «Ελληνικό», ο οποίος βρίσκεται σε 
απόσταση 1.7 χλμ., μετρούμενη από κεντροβαρικό σημείο της Α-Α1. Ο 
σταθμός του μετρό «Ελληνικό», ως τερματικός, εξυπηρετεί και ως σταθμός 
μετεπιβίβασης καθώς συνιστά αφετηρία αρκετών λεωφορειακών γραμμών. 

 

3.1.1.5 Υφιστάμενα κτήρια εντός Ζώνης Α-Α1 

 
- Διατηρητέα κτήρια 

Δεν υπάρχουν 
 
- Διατηρούμενα κτήρια 

Δεν υπάρχουν 
 
- Λοιπά κτήρια 

Κτήρια Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (πρώην Αμερικάνικου Κολλεγίου 
Θηλέων) 
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Σχήμα 3.1.1-5: Α-Α1 Διατηρητέα / διατηρούμενα / λοιπά κτίσματα 

Σχήμα 3.1.1-6: Α-Α1 Χρήσεις κτηρίων 
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3.1.1.6 Υφιστάμενες χρήσεις κτηρίων εντός Ζώνης Α-Α1  

 
 

3.1.1.7 Πολιτιστικό περιβάλλον Ζώνης Α-Α1 

 
-  Ταφικό μνημείο Ελληνικού (από μεταφορά) 

Στο νότιο τμήμα της περιοχής του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, εντός της 
Ζώνης Α-Α1, βρισκόταν μέχρι και το 1960 το ταφικό μνημείο του  Ελληνικού 
(ταφικός περίβολος σχήματος Πι) που έχει δώσει το όνομά του στην 
περιοχή. Σε σχέση με το μνημείο του Ελληνικού αναφέρεται η διέλευση 
αρχαίας οδού, ίχνη της οποίας είναι πιθανό να σώζονται εντός του χώρου  
του  πρώην  Αεροδρομίου. Το Ταφικό Μνημείο Ελληνικού μεταφέρθηκε το 
1960 επειδή εμπόδιζε την επέκταση του αεροδρομίου  και τοποθετήθηκε στα 
νοτιοδυτικά των  παλιών κτηριακών εγκαταστάσεων του  Αμερικάνικου 
Κολεγίου Θηλέων, όπου  μετέπειτα στεγάστηκε η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας ( Ζώνη Α-Α1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.8 Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι /  Μνημεία εντός Ζώνης Α-Α1 

 
- Δεν υπάρχουν κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι / μνημεία  
 

3.1.1.9 Όροι για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

στην Ζώνη Α-Α1 (Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018) 

 
Στο άρθρο 7 Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018 δίνονται οι όροι για την προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την §8, “λαμβάνεται μέριμνα για την διασύνδεση, 
κατά το δυνατόν, των περιοχών αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
και για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής, σε συνδυασμό με την κίνηση 
στο Μητροπολιτικό Πάρκο, καθώς και για τη σύνδεσή τους με σημαντικά 
μνημεία, γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία”. Στο ανωτέρω 
δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών εντάσσονται, κατά περίπτωση και κατά το 
δυνατόν, και οι αρχαιότητες του τυχόν ανευρεθούν”. 
Σύμφωνα με την §2 “o πιόσχημος ταφικός περίβολος στη ζώνη Α-Α1, ο 
οποίος έχει δώσει το όνομά του στην περιοχή «Ελληνικόν», μεταφέρεται 
στην αρχική, βεβαιωμένη, θέση του, βάσει υπόδειξης του ΥΠΟΑ. Η 
μεταφορά διενεργείται ύστερα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Για την προστασία και ανάδειξη του πιο πάνω μνημείου, 
συντάσσεται, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετική μελέτη, η οποία λαμβάνει υπόψη και την 
αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου”. 

 

Εικόνα 3.1.1-2: Ταφικό μνημείο Ελληνικού από μεταφορά 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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3.1.1.10 Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης Ζώνης Α-Α1 (Π.Δ. Α.Α.Π. 

35/1.3.2018) 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 “Όρια ειδικότερων περιοχών και ζωνών, χρήσεις γης 
και όροι δόμησης” του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, έχουν καθοριστεί οι χρήσεις 
γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι καθορισμένες χρήσεις, όροι και περιορισμοί 
δόμησης της Ζώνης Α-Α1. 

  



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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 ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
Α-Α1: “Γειτονιά τουρισμού-αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου” 

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 
634.144,96μ2 

 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: 
Μικτή χρήση η οποία συντίθεται από τις γενικές χρήσεις 
- Τουρισμός - Αναψυχή 
- Επιχειρηματικό Πάρκο 
Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της γενικής χρήσης “τουρισμός-αναψυχή”: 
- Τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών) 
- Περίθαλψη 
Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της γενικής χρήσης “επιχειρηματικό 

πάρκο”: 
- Βιομηχανία - Βιοτεχνία 
- Εγκαταστάσεις αποθήκευσης 
- Επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας  (logistics), αποθήκες & συγκροτήματα 

αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών-βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων 

- Δραστηριότητες του Ν. 1575/1985 (συνεργεία συντήρησης και επισκευής 
αυτοκινήτου κ.α.) 

- Δραστηριότητες αγροκτηνοτροφίας, ιδίως μέσω θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών, καθώς και υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές λειτουργίες τους, 
όταν τα παραγόμενα προϊόντα τυγχάνουν επεξεργασίας εντός του 
επιχειρηματικού πάρκου από δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο 
μέρος του Ν. 3982/2011. 

Οι επιτρεπόμενες εντός της ζώνης χρήσεις γης προορίζονται να λειτουργήσουν 
ως ενιαίο σύμπλεγμα υποδομών και κτηριακών εγκαταστάσεων τουρισμού, 
αναψυχής και επιχειρηματικής ανάπτυξης εντός μία ζώνης υποδοχής.  

 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
0,40 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 
253.657,98 μ2 
Για τη χρήση «καζίνο» η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 15.000 μ2. 

 MΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤO ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
30% 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: 
Κατά ΝΟΚ 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται: 
H κατασκευή ενός υψηλού κτηρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης με 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας και 
πρόσωπο επί της Λ. Ποσειδώνος και πάντως πλησίον αυτής, το οποίο 
προορίζεται να λειτουργήσει ως τοπόσημο της συγκεκριμένης ζώνης και της 
συνολικής έκτασης.  
 

 
 

 
 
  



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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Χάρτης 3.1.1-1: Α-Α1 Τοπογραφικό διάγραμμα υφιστάμενης κατάστασης 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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Χάρτης 3.1.1-2: Α-Α1 Διατηρητέα / διατηρούμενα / λοιπά κτίσματα 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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3.2 Ζώνες Ανάπτυξης (ΖΑ) Χωρικής Ενότητας Παρακτίου Μετώπου 

 
3.2.1 Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
 “Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά” 
 

3.2.1.1 Oριοθέτηση Ζώνης ΠΜ-Α1 

 
Η Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της χωρικής 
ενότητας του παράκτιου μετώπου και έχει έκταση 334.854,75μ2. Οριοθετείται 
στα βόρεια από τη Ζώνη Πολεοδόμησης ΠΜ-Π1, στα δυτικά και νότια από τον 
Σαρωνικό κόλπο και στα ανατολικά από την Λεωφόρο Ποσειδώνος. 

 

 
 
 
 
 

3.2.1.2 Βασικά στοιχεία Ζώνης ΠΜ-Α1 

 
Εντός της Ζώνης ΠΜ-Π1 βρίσκεται το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας 
Αγίου Κοσμά Αττικής - Ολυμπιακή Μαρίνα. Κύριο συστατικό στοιχείο της 
Ζώνης αποτελεί το φυσικό στοιχείο της ακτής καθώς και οι πυρήνες πρασίνου 
και η παρουσία της Μαρίνας. 

 

3.2.1.3 Φυσικό Περιβάλλον - Τοπογραφία Ζώνης ΠΜ-Α1 

 
- Υψομετρίες κατά προσέγγιση από +1.60 μέχρι +6.40 

 
- Κλίσεις κατά μ.ο. 2,5 - 3% 

 

Σχήμα 3.2.1-1: Απόσπασμα αεροφωτογραφίας 

της ΠΜ-Α1 

Σχήμα 3.2.1-2: Θέση της ΠΜ-Α1 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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- Ρέμα Αεροδρομίου 
Το ρέμα Αεροδρομίου, ξεκινούσε από τις 
δυτικές πλαγιές του Υμηττού με 
κατεύθυνση προς τη δύση, διασχίζοντας 
τη ζώνη μεταξύ της περιοχής του πρώην 
Αεροδρομίου-πριν από την επέκταση 
των αεροδιαδρόμων του- και του 
υψώματος όπου σήμερα βρίσκονται οι 
εγκαταστάσεις του Golf της Γλυφάδας. Ο 
χείμαρρος κατέληγε στην ακτή, στην 
περιοχή του τότε Αμερικανικού 
Κολλεγίου Θηλέων, όπου μετέπειτα 
στεγάστηκαν οι εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(Υ.Π.Α.). 
Σήμερα ο χείμαρρος έχει ουσιαστικά 
εξαφανιστεί. Ίχνη της παλιάς κοίτης του 
εμφανίζονται σε δύο τμήματα, εντός του 
Μητροπολιτικού Πάρκου και εντός της 
Ζώνης Α-Α1.  Εντός της Ζώνης ΠΜ-Α1 
διέρχεται οχετός ο οποίος αποχετεύει 
και τα όμβρια της φυσικής κοίτης του 
ρέματος Αεροδρομίου. Διέρχεται 
εγκάρσια κάτω από το οδόστρωμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, διασχίζει 
την ΠΜ-Α1 με κατεύθυνση ανατολή-δύση, κοντά στο νότιο όριό της, και 
εκβάλλει στη θάλασσα. 

 
- Παράκτιο μέτωπο 

Κυρίαρχη θέση στο τοπίο της ΠΜ-Α1, σε ό,τι αφορά στους φυσικούς 
παράγοντες, κατέχει η παρουσία της θάλασσας. 
Το παράκτιο μέτωπο αντιστοιχεί σε συνθήκες δυτικού, βορειοδυτικού και 
νότιου προσανατολισμού. Η ΠΜ-Α1 καταλαμβάνεται στο μεγαλύτερο μέρος 
της από την πρώην Ολυμπιακή Μαρίνα. Έχει υποστεί αλλαγές στο φυσικό 
ανάγλυφο μέσα στο χρόνο, από προσχώσεις και λιμενικά έργα. 
Τα όρια αιγιαλού και παραλίας – τμήμα των οποίων αντιστοιχεί στο παράκτιο 
μέτωπο της ζώνης ΠΜ-Α1 - έχουν καθοριστεί βάσει των:  
ΦΕΚ 477 Δ / 6.7.1988 «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργίας 
ζώνης παραλίας στη θέση «Γλυφάδα» από Αθλητικό Κέντρο Αγ. Κοσμά 
μέχρι τα Αστέρια Γλυφάδας»,  
ΦΕΚ 843 Δ / 20.9.2006 «Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας 
και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Ολυμπιακό Κέντρο  Ιστιοπλοΐας στον Άγιο 
Κοσμά», Αττικής»,  
ΦΕΚ 295 Δ / 21.7.2009 «Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και 
παραλίας (λόγω σφάλματος με το άρθρο 5 παρ. 9 του ν. 2971/2001) στη 
θέση «Ολυμπιακό Κέντρο  Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά» Δήμου Ελληνικού, 
Αττικής»,  

 
- Πράσινο 

Η ζώνη ΠΜ-Α1 καλύπτεται από μαλακές επιφάνειες και επιφάνειες 
πρασίνου στο ανατολικό τμήμα, και τοπικά στο νότιο και δυτικό τμήμα. 
Υψηλό πράσινο εντοπίζεται κυρίως στα ανατολικά. 

 
 
 
 

Σχήμα 3.2.1-3: Ισοϋψείς καμπύλες εντός 
των ορίων της ΠΜ-Α1 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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3.2.1.4 Προσπελάσεις / Υφιστάμενο δίκτυο κίνησης / Συγκοινωνιακή 

εξυπηρέτηση Ζώνης ΠΜ-Α1 
 

Η προσπέλαση της ΠΜ-Α1 γίνεται απευθείας από την Λ. Ποσειδώνος, από 
διαμορφωμένα σημεία εισόδου-εξόδου οχημάτων και από τη θάλασσα. 
 
Εντός της ΠΜ-Α1 είναι δυνατή η κίνηση πεζών και οχημάτων, στο υφιστάμενο 
δίκτυο κίνησης.  
 
Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της ΠΜ-Α1 γίνεται από τη γραμμή μετρό 2, 
από μεγάλο αριθμό λεωφορειακών γραμμών Ο.ΣΥ. που διέρχονται από τους 
βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής (Λ. Ποσειδώνος, Λ. Αλίμου) και από 
τη γραμμή τραμ κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος (διαδρομές Τ3 και Τ5). 
 
Η ΠΜ-Α1 εξυπηρετείται από τους σταθμούς του μετρό «Αργυρούπολη» και 
«Ελληνικό», οι οποίοι βρίσκονται σε ακτίνα 3.15 και 2.35 χλμ. αντίστοιχα, 
μετρούμενη από κεντροβαρικό σημείο της ΠΜ-Α1. Ο σταθμός του μετρό 
«Ελληνικό», ως τερματικός, εξυπηρετεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης καθώς 
συνιστά αφετηρία αρκετών λεωφορειακών γραμμών. 

 
3.2.1.5 Υφιστάμενα κτήρια εντός Ζώνης ΠΜ-Α1 

 
- Διατηρητέα κτήρια 

Δεν υπάρχουν 
 
- Διατηρούμενα κτήρια 

Δεν υπάρχουν 
 
- Λοιπά κτήρια 

Πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά κ.λπ.  
 

3.2.1.6 Υφιστάμενες χρήσεις κτηρίων εντός Ζώνης ΠΜ-Α1 
 

- Τουριστικός λιμένας 
- Γραφεία - διοίκηση 

  

Σχήμα 3.2.1-4: ΠΜ-Α1 Δεδομένα της έκτασης 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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3.2.1.7 Όροι για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
στην Ζώνη ΠΜ-Α1, (Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018) 
 
Στο άρθρο 7 του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018 δίνονται οι όροι για την προστασία 
και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την §8, “λαμβάνεται μέριμνα για την διασύνδεση, 
κατά το δυνατόν, των περιοχών αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
και για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής, σε συνδυασμό με την κίνηση 
στο Μητροπολιτικό Πάρκο, καθώς και για τη σύνδεσή τους με σημαντικά 
μνημεία, γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία”. “Στο ανωτέρω 
δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών εντάσσονται, κατά περίπτωση και κατά το 
δυνατόν, και οι αρχαιότητες του τυχόν ανευρεθούν”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.2.1-5: ΠΜ-Α1 Διατηρητέα / 
διατηρούμενα / λοιπά κτίσματα 

Σχήμα 3.2.1-6: ΠΜ-Α1 Χρήσεις υφιστάμενων 

κτηρίων 

Εικόνα 3.2.1-1: Μαρίνα Αγίου Κοσμά 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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3.2.1.8 Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης Ζώνης ΠΜ-Α1 (Π.Δ. 
Α.Α.Π. 35/1.3.2018) 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 “Όρια ειδικότερων περιοχών και ζωνών, χρήσεις γης 
και όροι δόμησης” του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, έχουν καθοριστεί οι χρήσεις 
γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι καθορισμένες χρήσεις, όροι και περιορισμοί 
δόμησης της Ζώνης ΠΜ-Α1. 

 
 
 

 ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ΠΜ-Α1: “Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά” 

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΖΩΝΗΣ: 
334.854,75μ2 

 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: 
- Τουρισμός - Αναψυχή 
Εξαιρέσεις: 
- Περίθαλψη 

 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
0,20 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 
66.970.95μ2 

 MΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤO ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
30% τηρούμενου του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παράκτιου 
μετώπου κατά την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 
Α.Α.Π.35 / 1.3.2018. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
του Π.Δ. Α.Α.Π.35 / 1.3.2018: 
“Στην περιοχή του παρακτίου μετώπου του Μητροπολιτικού Πόλου, όπως αυτή 
εμφαίνεται στον χάρτη του άρθρου 1 του παρόντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη 
κάλυψη στο σύνολο αυτής ορίζεται σε 15% με την οποία εξασφαλίζεται η 
δημιουργία αδόμητου ελεύθερου μετώπου μήκους ενός χιλιομέτρου και 
διευκολύνονται οι έξοδοι του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και αναψυχής 
προς τη θάλασσα”. 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: 
16 μέτρα 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 Β.2.α.εε του Π.Δ. Α.Α.Π.35 / 1.3.2018 “Η υφιστάμενη 
μαρίνα διατηρείται και εκσυγχρονίζεται”. 
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TMHMA 1/2 

Χάρτης 3.2.1-1: ΠΜ-Α1 Τοπογραφικό διάγραμμα υφιστάμενης κατάστασης τμήμα 1/2 
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TMHMA 2/2 

Χάρτης 3.2.1-2: ΠΜ-Α1 Τοπογραφικό διάγραμμα υφιστάμενης κατάστασης τμήμα 2/2 
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TMHMA 1/2 

Χάρτης 3.2.1-3: ΠΜ-Α1 Διατηρητέα / διατηρούμενα / λοιπά κτίσματα τμήμα 1/2 
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TMHMA 2/2 

Χάρτης 3.2.1-4: ΠΜ-Α1 Διατηρητέα / διατηρούμενα / λοιπά κτίσματα τμήμα 2/2 
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3.2.2 Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
 “Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά” 
 
3.2.2.1 Οριοθέτηση Ζώνης  ΠΜ-Α2 

 
Η Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
καταλαμβάνει το κεντρικό δυτικό 
τμήμα της χωρικής ενότητας του 
παράκτιου μετώπου και έχει 
έκταση 122.964,74μ2. Οριοθετείται 
στα βόρεια, ανατολικά και νότια 
από την Ζώνη Πολεοδόμησης ΠΜ-
Π1, και στα δυτικά από τον 
Σαρωνικό κόλπο. 

 
 
 
 
 

 
3.2.2.2 Βασικά στοιχεία Ζώνης ΠΜ-Α2 

 
Η ΠΜ-Α2 χαρακτηρίζεται από την άμεση σχέση με το παράκτιο μέτωπο και 
αμμώδεις παραλίες κολύμβησης, εκτεταμένους υπαίθριους χώρους και 
πυρήνες πρασίνου. Εντός της ΠΜ-Α2 βρίσκονται: μικρός λιμένας, λιμενικές 
εγκαταστάσεις ναυτικών ομίλων και προπονητικά κέντρα και εγκαταστάσεις 
του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σχήμα 3.2.2-1: Θέση της ΠΜ-Α2  

Σχήμα 3.2.2-2: Απόσπασμα 

αεροφωτογραφίας της ΠΜ-Α2 

Εικόνα 3.2.2-1: Μικρός λιμένας στο παράκτιο 

μέτωπο της ΠΜ-Α2 
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3.2.2.3 Φυσικό περιβάλλον - Τοπογραφία Ζώνης ΠΜ-Α2 
 

- Υψομετρίες κατά προσέγγιση από 
+1.20 μέχρι +3.20 
 

- Κλίσεις πολύ ήπιες 
 

- Παράκτιο Μέτωπο 
Κυρίαρχη θέση στο τοπίο τη ΠΜ-Α2, 
σε ό,τι αφορά στους φυσικούς 
παράγοντες, κατέχει η παρουσία της 
θάλασσας. 
Το παράκτιο μέτωπο αντιστοιχεί σε 
συνθήκες δυτικού, νοτιοδυτικού 
προσανατολισμού. Η ενότητα αυτή 
της παράκτιας ζώνης περιλαμβάνει 
ακτές κολύμβησης και ένα μικρό 
λιμανάκι. Έχει υποστεί αλλαγές στο 
φυσικό ανάγλυφο μέσα στο χρόνο, 
από προσχώσεις και λιμενικά έργα. 
Τα όρια αιγιαλού και παραλίας – 
τμήμα των οποίων αντιστοιχεί στο 
παράκτιο μέτωπο της ζώνης ΠΜ-Α2 
- έχουν καθοριστεί βάσει των:  
ΦΕΚ 176 Δ / 1.4.1981 «Περί 
επικυρώσεως εκθέσεως επιτροπής καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και 
παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «Άγιος Κοσμάς» Αττικής»,  
ΦΕΚ 31 Δ / 24.1.1995 «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία 
ζώνης παραλίας στον Άγ. Κοσμά Δήμου Ελληνικού, από Αεροδρόμιο 
Ελληνικού, μέχρι το ρέμα Μπραχαμίου και 400 μ. μετά από αυτό». 

 
- Ακτή Άγιος Κοσμάς   

Η ακτή  Άγιος Κοσμάς (Κωδικός Μητρώου Ταυτότητας Υδάτων Κολύμβησης 
GRBW069197029)  αποτελεί το παράλιο τμήμα ενός κλειστού κόλπου, 
μήκους 250 μ. και μέσου πλάτους 15 μ., με νότιο προσανατολισμό. Η 
παράκτια ζώνη είναι τροποποιημένη, λόγω των διαμορφωμένων 
από  σκυρόδεμα άκρων της, καθώς και των έργων από φυσικούς 
ογκόλιθους στο μέσο της παραλίας, που  χωρίζει την ακτή σε δυο 
επάλληλους μικρούς κολπίσκους. Αναγνωρίστηκε ως ακτή κολύμβησης 
το  έτος 1990.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήμα 3.2.2-3: Ισοϋψείς καμπύλες εντός 
των ορίων της ΠΜ-Α1 

Σχήμα 3.2.2-4: ΠΜ-Α2 Δεδομένα της 

έκτασης 

Εικόνα 3.2.2-2: Ακτή Αγίου Κοσμά 
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- Πράσινο  
Η ζώνη ΠΜ-Α2 καλύπτεται από μαλακές επιφάνειες σε μεγάλο ποσοστό. 
Ζώνες υψηλού πρασίνου εντοπίζονται κατά μήκος ή/και εκατέρωθεν του 
δικτύου κίνησης και στα όρια των επιμέρους ενοτήτων, με υψηλότερες 
συγκεντρώσεις στην κεντρική και βόρεια περιοχή της ζώνης, ωστόσο 
περιορισμένης έκτασης. 

 
3.2.2.4 Προσπελάσεις / Υφιστάμενο δίκτυο κίνησης / Συγκοινωνιακή 

εξυπηρέτηση Ζώνης ΠΜ-Α2 
 

Η προσπέλαση της ΠΜ-Α2 γίνεται απευθείας από την Λ. Ποσειδώνος μέσω 
της ΠΜ-Π1, και από την θάλασσα. 
Εντός της ΠΜ-Α2 είναι δυνατή η κίνηση πεζών και οχημάτων και η στάθμευση 
οχημάτων, στο υφιστάμενο δίκτυο κίνησης και χώρους στάθμευσης.  
Υφιστάμενη πεζογέφυρα πάνω από την Λ. Ποσειδώνος, εξασφαλίζει σύνδεση 
της ΠΜ-Α2 μέσω της ΠΜ-Π1 με την περιοχή του πρώην Αεροδρομίου. 
Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της ΠΜ-Α2 γίνεται από τη γραμμή μετρό 2, 
από μεγάλο αριθμό λεωφορειακών γραμμών Ο.ΣΥ. που διέρχονται από τους 
βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής (Λ. Ποσειδώνος, Λ. Αλίμου) και από 
τη γραμμή τραμ κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος (διαδρομές Τ3 και Τ5). 
Η ΠΜ-Α2 εξυπηρετείται από τους σταθμούς του μετρό «Αργυρούπολη» και 
«Ελληνικό», οι οποίοι βρίσκονται σε ακτίνα 2.5 και 2.3 χλμ. αντίστοιχα, 
μετρούμενη από κεντροβαρικό σημείο της ΠΜ-Α2. Ο σταθμός του μετρό 
«Ελληνικό», ως τερματικός, εξυπηρετεί και ως σταθμός μετεπιβίβασης καθώς 
συνιστά αφετηρία αρκετών λεωφορειακών γραμμών. 

 
3.2.2.5 Υφιστάμενα κτήρια εντός Ζώνης ΠΜ-Α2 

 
- Διατηρητέα κτήρια 

Δεν υπάρχουν 
 

- Διατηρούμενα κτήρια 
Δεν υπάρχουν 

 
- Λοιπά κτήρια 
- Κέντρα Διασκέδασης 
- Προπονητικό Κέντρο Άγιου Κοσμά 
- Κλειστό προπονητήριο Καταδύσεων Άγιου Κοσμά κ.λπ. 
 
 

Σχήμα 3.2.2-5: ΠΜ-Α2 Χρήσεις υφιστάμενων 

κτηρίων 

Σχήμα 3.2.2-6: ΠΜ-Α2 Διατηρητέα / διατηρούμενα 

/ λοιπά κτίσματα 
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3.2.2.6 Υφιστάμενες χρήσεις κτηρίων εντός Ζώνης ΠΜ-Α2 
- Αθλητικές εγκαταστάσεις 
- Γραφεία – διοίκηση 
 

3.2.2.7 Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι /  Μνημεία εντός ζώνης ΠΜ-Α2 
- Χερσόνησος του Αγίου Κοσμά & αρχαιολογικός χώρος Αγίου Κοσμά 

Ένα μικρό τμήμα στο βόρειο κομμάτι της ΠΜ-Α2 είναι μέρος του 
χαρακτηρισμένου & οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου:  
Υ.Α. αρ. 25666/984/30.05.1957 ΦΕΚ 184/Β/08.07.1957 και ΦΕΚ 
265/Β/01.10.1957 «Χαρακτηρίζομεν ως αρχαιολογικούς χώρους τας κάτωθι 
περιοχάς του Νομού Αττικής: 4) Ολόκληρον την περιοχήν της χερσονήσου 
του Αγίου Κοσμά παρά το αεροδρόμιον του Ελληνικού»,  
Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/68178/40545/   
3236/930  Α.Α.Π. 223/09.11.2015 “Οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου Αγίου 
Κοσμά, Δήμου Ελληνικού, Περιφέρειας Αττικής για την αποτελεσματικότερη 
προστασία του προϊστορικού οικισμού και των νεκροταφείων που έχουν 
ανασκαφεί και διατηρούνται στην χερσόνησο του Αγίου Κοσμά, των 
καταλοίπων του αρχαίου οικοδομήματος και του αρχαίου δρόμου στο χώρο 
του Αθλητικού Κέντρου Νεότητας, καθώς και του μεταβυζαντινού ναού των 
Αγίων Κοσμά & Δαμιανού”. 

 
3.2.2.8 Όροι για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

στην Ζώνη ΠΜ-Α2 (Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018) 
 
Στο άρθρο 7 του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018 δίνονται οι όροι για την προστασία 
και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
 
Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με την §8, “λαμβάνεται μέριμνα για την διασύνδεση, 
κατά το δυνατόν, των περιοχών αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
και για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής, σε συνδυασμό με την κίνηση 
στο Μητροπολιτικό Πάρκο, καθώς και για τη σύνδεσή τους με σημαντικά 
μνημεία, γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία”. “Στο ανωτέρω 
δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών εντάσσονται, κατά περίπτωση και κατά το 
δυνατόν, και οι αρχαιότητες του τυχόν ανευρεθούν”. 

 
3.2.2.9 Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης Ζώνης ΠΜ-Α2 (Π.Δ. 

Α.Α.Π. 35/1.3.2018) 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 “Όρια ειδικότερων περιοχών και ζωνών, χρήσεις γης 
και όροι δόμησης” Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης 
και οι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά ζώνες. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι καθορισμένες χρήσεις, όροι και περιορισμοί 
δόμησης της Ζώνης ΠΜ-Α2. 
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 ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ΠΜ-Α2: “Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά” 

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΖΩΝΗΣ: 
122.964,74μ2 

 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: 
- Τουρισμός - αναψυχή 
Εξαιρέσεις: 
- Καζίνο 
- Περίθαλψη 

 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
0,20 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 
24.592,94 μ2 

 MΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤO ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
30%, τηρούμενου του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παράκτιου 
μετώπου κατά την περίπτωση Β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. που 
δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α.Α.Π. 35 / 1.3.2018. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
του Π.Δ. Α.Α.Π.35 / 1.3.2018: 
“Στην περιοχή του παρακτίου μετώπου του Μητροπολιτικού Πόλου, όπως αυτή 
εμφαίνεται στον χάρτη του άρθρου 1 του παρόντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη 
κάλυψη στο σύνολο αυτής ορίζεται 15% με την οποία εξασφαλίζεται η δημιουργία 
αδόμητου ελεύθερου μετώπου μήκους ενός χιλιομέτρου και διευκολύνονται οι 
έξοδοι του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής προς τη θάλασσα”. 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: 
16 μέτρα 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 Β.2.β.εε του Π.Δ. Α.Α.Π.35 / 1.3.2018: “Στην παρακείμενη 
χερσαία και θαλάσσια περιοχής της ζώνης αυτής, που κείται εκτός των ορίων του 
ακινήτου, επιτρέπεται η κατασκευή πρότυπου ενυδρείου-κέντρου θαλασσίων 
ερευνών σε πρόσχωση, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 3 παρ. 3 και 4 του 
ν. 4062/2012, χωρίς υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης για το σύνολο του 
Μητροπολιτικού Πόλου δόμησης, όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση α’ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος”. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 Β.2.β.στστ του Π.Δ. Α.Α.Π.35 / 1.3.2018: “Επιτρέπεται η 
αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων της ζώνης 
αυτής, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου μέγιστης δυναμικότητας 200 
σκαφών”. 
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Χάρτης 3.2.2-1: ΠΜ-Α2 Τοπογραφικό διάγραμμα υφιστάμενης κατάστασης 
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Χάρτης 3.2.2-2: ΠΜ-Α2 Διατηρητέα / διατηρούμενα / λοιπά κτίσματα 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 
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3.3 Επιπρόσθετα στοιχεία για τα πολεοδομικά μεγέθη, βάσει του Π.Δ. 

Α.Α.Π. 35/1.3.2018 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §2.α του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, για την ανάπτυξη 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, η μέγιστη 
επιτρεπόμενη δόμηση καθορίζεται σε 2.700.000 μ2, στην οποία 
περιλαμβάνεται και η δόμηση των υφισταμένων διατηρητέων κτηρίων και των 
υφισταμένων και διατηρούμενων κοινωφελών χρήσεων και εγκαταστάσεων 
υποδομών όπως αυτά αποτυπώνονται στους χάρτες του άρθρου 1. Επιπλέον 
τετραγωνικά μέτρα που τυχόν προκύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο και τους 
O.T.A, μαζί με την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο δόμηση, δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τον μέγιστο οριζόμενο στην παρ. 3β του άρθρου 2 
του Ν. 4062/2012 μικτό συντελεστή δόμησης 0,5. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2, §2β του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018 η μέγιστη 
επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου 
ορίζεται σε 35%.  
 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της περιοχής του παρακτίου 
μετώπου του Μητροπολιτικού Πόλου ορίζεται σε 15%, με την οποία 
εξασφαλίζεται η δημιουργία αδόμητου ελεύθερου μετώπου μήκους ενός 
χιλιομέτρου.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 2, §2δ του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, το Μητροπολιτικό 
Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και οι 
ανοικτοί χώροι που θα δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.600.000 
τ.μ. της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου 
Κοσμά. 
 

4.  Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων όμορων δήμων 
 

Στην περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π6, υπάρχουν τμήματα οικοδομικών 
τετραγώνων του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου που εισέρχονται στο 
ακίνητο. Τα τμήματα αυτά των συγκεκριμένων οικοδομικών τετραγώνων είναι 
αδόμητα.  Τα οικοδομικά τετράγωνα των οποίων τμήμα εισέρχεται στον πόλο 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά είναι τα ΟΤ 298, ΟΤ301, ΟΤ303, ΟΤ306Α, ΟΤ310α 
και ένα τμήμα της περιοχής του βιοτεχνικού πάρκου (περιοχή εκτός σχεδίου 
του Δήμου Αλίμου). 
 
Το ίδιο συμβαίνει και με συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα του ρυμοτομικού 
σχεδίου του Δήμου Γλυφάδας, τμήμα των οποίων εισέρχεται στη ζώνη 
ανάπτυξης Α-Α1.  Τα οικοδομικά τετράγωνα του ρυμοτομικού σχεδίου του 
Δήμου Γλυφάδας που εισέρχονται στη ζώνη είναι τα ΟΤ14, ΟΤ18, ΟΤ18Α, 
ΟΤ5 και ΟΤ78. Τα τμήματα αυτά των οικοδομικών τετραγώνων είναι αδόμητα. 
 
Οι δήμοι Αλίμου και Γλυφάδας πρέπει να προβούν σε τοπική τροποποίηση 
των ρυμοτομικών τους σχεδίων για  τις συγκεκριμένες περιοχές και πιο 
συγκεκριμένα για τα πιο πάνω οικοδομικά τετράγωνα. 

 

 


