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Β’ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΡΟΤΑΣΗ 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ 
 
4.1  Αρχές  σχεδιασμού  
 

Οι  βασικές αρχές σχεδιασμού εδράζονται στην θεωρία του ολοκληρωμένου  
σχεδιασμού. Η  καθολικότητα  δεν  περιορίζεται  στη  συνδυασμένη  θεώρηση  
μόνο  των  χωρικών  λειτουργιών, αλλά  επεκτείνεται  και  στους  
οικονομικούς,  κοινωνικούς και θεσμικούς παράγοντες, που έχουν αντίκτυπο 
στην οργάνωση του χώρου.  Καθώς  η πολεοδομία έχει αποκτήσει συν τω 
χρόνω περισσότερο δυναμικά χαρακτηριστικά, λειτουργεί ως ένα  μέσο για 
την υποβοήθηση του έργου της πολιτικής εξουσίας στην επίλυση των 
κοινωνικών και  οικονομικών προβλημάτων, στα πλαίσια του δομημένου 
χώρου.  
 
Η δημιουργία, σε αυτήν την κλίμακα, μιας δυναμικής  παρέμβασης  με 
κανονιστικούς όρους δόμησης αλλά στο πλαίσιο μιας οργανωμένης 
ανάπτυξης, αποτελεί  βέλτιστη επιλογή. Τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της 
επιλογής είναι:  
 
- η προγραμματισμένη σε όλα τα  επίπεδα  χωρική  οργάνωση,   
- η υλοποίηση εξαρχής των απαραίτητων  υποδομών  και  ανωδομών,   
- η δυνατότητα προκαθορισμού  του  ποσοστού  των  ελεύθερων  και  

κοινόχρηστων χώρων,   
- η προστασία και προαγωγή του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος,  
- η  συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.  

 
Τα πλεονεκτήματα αυτά συμβάλλουν θετικά  στη  γενικότερη  αναπτυξιακή  
διαδικασία  της  περιοχής  και  στην  παραγωγή  ενός  πραγματικά  βιώσιμου 
χώρου, ελκυστικού τόσο ως τόπου κατοικίας όσο και για ανάπτυξη 
επενδύσεων.   

  
Όπως έχει τονιστεί και στις μελέτες πολεοδόμησης, το Σχέδιο 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης επιλέγει να χρησιμοποιήσει στην οργάνωση και 
ανάπτυξη του υπό μελέτη χώρου κυρίως το εργαλείο της πολεοδόμησης, 
όπως αυτό έχει αναπτυχθεί μέσα από το Ν.2508/97 («Βιώσιμη οικιστική 
ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της Χώρας και άλλες διατάξεις»), στο 
μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασής του (48,5% οι Ζώνες Πολεοδόμησης) 
έναντι του δεύτερου εργαλείου που προσφέρει ο Ν.4062/2012, ήτοι των 
Ζωνών Ανάπτυξης (που καταλαμβάνουν το 18,2% της έκτασης του Πόλου, 
αφαιρουμένων μάλιστα και των εκτάσεων που καταλαμβάνει ο αιγιαλός και η 
παραλία). Η επιλογή αυτή αναντίρρητα οδηγεί στην πέραν του δέοντος 
εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού. 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά τις Ζώνες Ανάπτυξης, δηλαδή τις ζώνες που δεν θα 
πολεοδομηθούν, με την αυστηρή έννοια του όρου που σχετίζεται με την 
ύπαρξη ρυμοτομικού σχεδίου ωστόσο διαθέτουν μια σαφή χωρική 
οργάνωση, όρους δόμησης και χρήσεις γης, αυτές λειτουργούν 
συμπληρωματικά για τον συνολικό σχεδιασμό, αποτελώντας ωστόσο βασικό 
αναπτυξιακό στοιχείο της πρότασης καθώς μέσω αυτών, κατά κύριο λόγο, 
υλοποιείται η κατεύθυνση του Ρ.Σ.Α. για τον χωρικό προορισμό του 
Μητροπολιτικού Πόλου ως προς «την ενίσχυση της Αθήνας ως τουριστικού 
προορισμού, επιχειρηματικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην ευρύτερη 
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περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Στην Χωρική Ενότητα του πρώην 
Αεροδρομίου χωροθετείται μία Ζώνη Ανάπτυξης και στην Χωρική Ενότητα 
του Παράκτιου Μετώπου δύο. Η κατανομή αυτή των Ζωνών Ανάπτυξης 
επιλέχθηκε να εστιαστεί αφενός στο Παράκτιο Μέτωπο (κατεύθυνση που 
δίνεται ουσιαστικά και από το θεσμικό πλαίσιο του Ν.4062/2012) 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 βασικές αρχές σχεδιασμού του χώρου, συνολικά, συνοψίζονται ως εξής:   
 
Πολυκεντρικότητα  και  Πολυλειτουργικότητα 
 
Το  ακίνητο  αναπτύσσεται  στη  βάση  της  προσέγγισης των «πολλαπλών 
πυρήνων». Δεν  δημιουργείται ένας κεντρικός πυρήνας  αλλά  παράλληλα 
πολλοί, ετερογενείς, μητροπολιτικής σημασίας πυρήνες (πάρκο, μαρίνα, 
νοσοκομείο, εμπορικό κέντρο κ.λπ.) που δρουν συμπληρωματικά. Η 
πολυκεντρικότητα συνυφαίνεται με την πολυλειτουργικότητα, καθώς 
προτείνεται  ο  συνδυασμός  ενός  ποικίλου  φάσματος  χρήσεων  και  
λειτουργιών  που  περιλαμβάνουν τουρισμό, αναψυχή, κατοικία, κέντρα  
επιχειρήσεων,  εμπορικές  λειτουργίες,  διοίκηση  και  γραφεία,  πολιτισμό  και  
αθλητισμό,  καθώς  και  περιβαλλοντικές υποδομές. Οι αρχές της 
πολυκεντρικότητας και πολυλειτουργικότητας, δημιουργούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις  για τη λειτουργική σύνδεση των διαφορετικών ζωνών εντός 
του ακινήτου αλλά και του  ακινήτου με τις γύρω περιοχές καθώς και με το 
Μητροπολιτικό Συγκρότημα της Αθήνας,  συμβάλλοντας  στην  συνεκτικότητα  
και  συνοχή  του  αστικού ιστού και στην μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. 
Επιπρόσθετα, η  συγκέντρωση πολλαπλών λειτουργιών δημιουργεί 
οικονομίες συγκέντρωσης με αποτέλεσμα  την βραχυπρόθεσμη  διάχυση  των  
αναπτυξιακών  προοπτικών  στην  ευρύτερη  περιοχή και στους άμεσα 
γειτνιάζοντες δήμους. Η  παραπάνω οργάνωση  συμβάλλει  στη  δημιουργία  
μιας  δομής  μικρής  κλίμακας,  που  εγγυάται την ποιότητα ζωής στην πόλη. 
Κάθε επιμέρους ζώνη‐ γειτονιά σχεδιάζεται σε  τέτοια κλίμακα που να μπορεί 
να περπατηθεί και να έχει το μεγαλύτερο δυνατό πρόσωπο  στο πάρκο.    

 
Ανάδειξη νέων μητροπολιτικών λειτουργιών 
 
Ο σχεδιασμός αποβλέπει στην ανάδειξη νέων μητροπολιτικών λειτουργιών,  
όπως  ο  αθλητικός,  εκπαιδευτικός,  ερευνητικός  και  ιατρικός  τουρισμός,  η  
υπερτοπική αναψυχή και ψυχαγωγία, καθώς και η οργανωμένη 
επιχειρηματική ανάπτυξη, εκπαίδευση  και  έρευνα.  Οι  λειτουργίες  αυτές  
μπορεί  να  ενισχύσουν  τον  ρόλο  της  Αθήνας  ως  τουριστικού  προορισμού,  
επιχειρηματικού  κέντρου  και  χώρου  αναψυχής. 
         
Συνέργεια με τις λοιπές περιοχές του Μητροπολιτικού συγκροτήματος 
της πρωτεύουσας  
 
Ο σχεδιασμός στοχεύει στην συνεργητική και όχι ανταγωνιστική λειτουργία 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά προς τις λοιπές περιοχές 
του  Μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας.  Για  τον  σκοπό  αυτό,  αντί  
της  χωροθέτησης  μονοθεματικών  ζωνών  με  υψηλές  συγκεντρώσεις  

κεντρικών  ή  και  επιτελικών  λειτουργιών  (π.χ.  διοικητικών‐γραφειακών,  
εκπαιδευτικών‐ερευνητικών), προτείνεται ένα πρότυπο χωρικής ανάπτυξης 
που  στηρίζεται  στην  οικιστική  ποικιλομορφία,  με  τη  δημιουργία  
πολεοδομικών  γειτονιών/κοινοτήτων  στις  οποίες  συντίθενται,  με  διακριτό  
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κατά  περίπτωση  μείγμα  χρήσεων,  οι  βασικές  λειτουργίες    μιας  πόλης  
(κατοικία,  εμπόριο,  γραφεία,  αναψυχή,  κοινωφελείς εξυπηρετήσεις κ.λπ.).   
 
Συμπληρωματικότητα  
 
Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στην  συμπληρωματικότητα  χρήσεων  και  
δραστηριοτήτων  ώστε  αυτές  να  συλλειτουργούν  μέσα  στον  αστικό  ιστό  
για  αποφυγή  κατανάλωσης  του  πεπερασμένου  κρίσιμου πόρου του 
εδάφους, σε επιπλέον δόμηση αλλά και πολλαπλασιασμό των θετικών  
επιπτώσεών  τους. Ο  σχεδιασμός  του  ακινήτου  προβλέπει  οι  τουριστικές  
υποδομές  να  λειτουργούν  συμπληρωματικά  και  να  δημιουργούν  
συνέργειες  με  τις  υποδομές αναψυχής, αθλητισμού και υγείας αλλά και με 
τα ψηλά και εμβληματικά κτήρια  (αρχιτεκτονικός τουρισμός) και ο 
συνεδριακός τουρισμός να ενισχύεται από τη δημιουργία  εκπαιδευτικών  
εγκαταστάσεων  και  ερευνητικών  κέντρων.  Αντίστοιχα  λειτουργεί  το  
επιχειρηματικό κέντρο με την εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες για τη 
σύνδεση έρευνας  και παραγωγής, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της 
καινοτομίας και την παραγωγή  νέας  γνώσης. Το  Μητροπολιτικό  Πάρκο  
πρασίνου  μπορεί  να  λειτουργήσει  και  ως  οικοτουριστικός πόλος. 

 
Δικτύωση 

 
Η βασική αρχή της δικτύωσης επιτυγχάνεται μέσα από πολλαπλές 
διασυνδέσεις  και ροές. Ορισμένες από αυτές είναι η δικτύωση ανοιχτών 

χώρων‐ χώρων πρασίνου, μνημείων‐ αρχαιολογικών χώρων  και  χώρων  
πολιτισμού  και  τέχνης,  διαδρομών  πεζού,  ποδηλάτου,  αυτοκινήτου,  
μέσων  μαζικής μεταφοράς. 

   
Συμπαγής – Συνεκτική πόλη  
 
Οι  περισσότερες   θεωρητικές  προσεγγίσεις  της έννοιας της συμπαγούς 
πόλης συγκλίνουν σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που έχουν 
ενσωματωθεί και αποτελούν δομικά στοιχεία του προτεινόμενου σχεδιασμού 
του ακινήτου. Αυτές είναι:  

- η μίξη χρήσεων γης στη μικρή ανθρώπινη  κλίμακα,  

- οι αυξημένες  κοινωνικές  και  οικονομικές  αλληλεπιδράσεις,  

- η συνεχής  αστική  δομή - συνεκτικότητα,  

- η ικανή  πυκνότητα  πληθυσμού,   

- η συγκεντρωμένη  αστική  ανάπτυξη  που  οριοθετείται  από  σαφή  όρια,   

- οι απαραίτητες  αστικές  υποδομές,   

- τα πολλαπλά  μέσα  μαζικής  μεταφοράς,   

- η δυνατότητα  και  ευκολία  πρόσβασης,   

- οι ικανοί   και  ποιοτικοί  ανοικτοί  χώροι,   

- ο ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός.   
 

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
 
Αυτή  επιτυγχάνεται  μέσω  της  βιώσιμης  διαχείρισης  των περιβαλλοντικών 
πόρων (φυσικών και ανθρωπογενών), της επανάχρησης  αξιόλογων  
κτηρίων,  της αναβάθμισης των αστικών λειτουργιών και του αστικού τοπίου, 
των πρότυπων αστικών υποδομών, της προώθησης των Μ.Μ.Μ. και της 
ανάπτυξης  χρήσεων και δραστηριοτήτων με όρους «πράσινης ανάπτυξης».  
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Ισόρροπη ανάπτυξη  
 
Αποδίδεται  ισότιμη  βαρύτητα  στον  παράκτιο  και  στον  χώρο του πρώην 
Αεροδρομίου,  με  την  αντιμετώπισή  τους  ως  συμπληρωματικών  
συνιστωσών  ενός  ενιαίου λειτουργικού συνόλου.  
  
Κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή  
 
Οι παραπάνω αρχές συνηγορούν συνθετικά στην επίτευξη οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής - χωρικής συνοχής. Προς αυτήν  την κατεύθυνση 
λειτουργούν επίσης:   

- η χωροθέτηση  κοινοχρήστων  χώρων  και  κοινωφελών  εγκαταστάσεων  
με  προτεραιότητα  την  επίτευξη  ικανοποιητικού βαθμού ισοκατανομής 
μεταξύ περιοχών, τόσο με όρους φυσικής παρουσίας  όσο και με όρους 
λειτουργίας και ποιότητας,  

- η σύνδεση του παράκτιου μετώπου με τον  οικιστικό ιστό και η ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτό,  

- η προστασία της πολιτιστικής και φυσικής  κληρονομιάς του χώρου,  

- η προσπελασιμότητα στον χώρο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες  και τα 
άτομα με μειωμένη κινητικότητα. 

 
Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής συμβάλλει, επίσης, το γεγονός ότι η 
προτεινόμενη ανάπτυξη επιδιώκει υψηλό βαθμό συνέργειας μεταξύ 
διαφόρων κοινωνικών ομάδων και συντελεστών.  

 
Τον στόχο αυτό εξυπηρετούν:   

- οι διαφορετικές  τυπολογίες κατοίκησης,   

- οι  σημαντικές  σε  μέγεθος  και  ποιότητα  κοινωνικές  υποδομές,   

- η ανοικτή και ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους κατοίκους του 
Λεκανοπεδίου και σε κάθε  επισκέπτη σε μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, 
χώρους αναψυχής και πολιτισμού, έρευνας και  εκπαίδευσης  καθώς  και  
γενικότερα  

- η  κατάργηση  των  φραγμάτων (υλικών  και  άυλων). 
  
Νέα  πρότυπα  αστικής  ανάπτυξης   

 
Στο  επίκεντρο  του  σχεδιασμού  βρίσκονται  νέες  μέθοδοι  αστικής  
ανάπτυξης  που  μπορούν  να  αξιοποιήσουν  και  αναδείξουν  τα  συγκριτικά  
πλεονεκτήματα του ακινήτου (μέγεθος, θέση, κλιματολογικά χαρακτηριστικά, 
ιστορικότητα  χώρου  κ.λπ.). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:  

- διαφοροποιημένα ύψη,   

- δημιουργία πολλών ανοικτών χώρων, ελεύθερων χώρων και χώρων 
πρασίνου,  

- επιλογή της δημιουργίας  ψηλών κτηρίων σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα 

μικρή κάλυψη (συμπαγής‐ συνεκτική πόλη),   

- δημιουργία κτηρίων υψηλών προδιαγραφών  και  αξιόλογης 
αρχιτεκτονικής που θα  λειτουργήσουν ως τοπόσημα (landmarks),  

- προώθηση της σύγχρονης ιδέας για τη  συλλογική  κατοίκηση,   

- δημιουργία ευρύτατου δικτύου περιπάτων, πεζοδρόμων και 
ποδηλατοδρόμων,  
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- επαναλειτουργία και ανάδειξη ιστορικής σημασίας κτηρίων,  

- αναβίωση των υφισταμένων υδατορεμάτων, 

- μεγάλο ποσοστό κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων.  
 

Άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα    
 
Ο σχεδιασμός εξασφαλίζει  άνοιγμα προς  τη  θάλασσα  για  τις  
πυκνοδομημένες  περιοχές των όμορων Δήμων αλλά και για τους κατοίκους 
των υπολοίπων πυκνοδομημένων περιοχών της πρωτεύουσας. Ο 
Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού-Αγίου Κοσμά  θα λειτουργήσει ως  ένας 
μοναδικός προορισμός όχι μόνο για τους κατοίκους των όμορων περιοχών 
αλλά και για  ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους .   

 
Διατήρηση  και  ανάδειξη  «Ολυμπιακής  μνήμης» 
 
Σημαντικά  ολυμπιακά  έργα  της  περιοχής  μελέτης  μετεξελίσσονται  ώστε  
να  διασφαλισθεί η βιωσιμότητά τους μέσα στον νέο Μητροπολιτικό Πόλο. 
Ειδικότερα «διατηρείται» και συμπληρώνει τον σχεδιασμό του 
Μητροπολιτικού Πάρκου τμήμα του ανατολικού διαδρόμου 
αποπροσγειώσεων και του διαγώνιου διαδρόμου αποπροσγειώσεων. Στο 
σημείο τομής τους προς το παραλιακό μέτωπο αναβιώνει η «Ολυμπιακή 
Πλατεία», το μέρος όπου τιμάται η Ολυμπιακή κληρονομιά. Η πλατεία 
δημιουργείται με στόχευση την ανάδειξη του συμβόλου των Ολυμπιακών 
Αγώνων, τους 5 συμπλεκόμενους κύκλους που υφίστανται στο ακίνητο. 
Ανάλογες επιλύσεις ανάδειξης της «Ολυμπιακής Μνήμης» συναντάμε στην  
Βαρκελώνη, Σίντνεϊ, Λονδίνο. Επίσης, διατηρείται και ενισχύεται ο 
χαρακτήρας της μαρίνας  (πρώην  Ολυμπιακό  Κέντρο  Ιστιοπλοΐας  Αγίου  
Κοσμά  Αττικής)  με  λειτουργίες  εμπορίου  και  υπερτοπικού τουρισμού. 
 
Λειτουργική και οπτική ποικιλία 
 
Ο παρών σχεδιασμός θέτει τις βάσεις για λειτουργική και οπτική 
ποικιλομορφία, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές πλευρές που έχει 
συχνά η δόμηση μεγάλων περιοχών σε μικρό χρονικό διάστημα, με 
οργανωμένο τρόπο (μονοτονία, τεχνητός χαρακτήρας). Στην παρούσα 
περίπτωση η δόμηση δεν είναι ακριβώς οργανωμένη (δηλ. δεν γίνεται με 
ενιαίο τρόπο από έναν φορέα). Οργανωμένη είναι η βασική πολεοδομική 
οργάνωση. Ειδικότερα, το σύστημα δημιουργίας χώρου στον Μητροπολιτικό 
Πόλο χαρακτηρίζεται από ευελιξία σε δύο επίπεδα: 
 
α) Τα οικόπεδα στο εσωτερικό κάθε Ο.Τ. των Περιοχών προς Πολεοδόμηση 
και αντίστοιχα των αγροτεμαχίων εντός των Ζωνών Ανάπτυξης δεν 
προσδιορίζονται εκ των προτέρων αλλά θα προκύπτουν σταδιακά στο 
πλαίσιο του σεβασμού των βασικών κανόνων της πολεοδομικής οργάνωσης 
κάθε περιοχής. Συνεπώς, ο πραγματικός ιστός θα διαμορφωθεί επίσης 
σταδιακά, και μέσα από πολλές διαφορετικές επιλογές, που θα γίνονται με 
γνώση των μέχρι τότε επιλογών και του χώρου που θα έχει ήδη δημιουργηθεί 
και θα επηρεάζονται από αυτόν. 
 
β) Οι πραγματικές χρήσεις γης σε κάθε σημείο του χώρου επίσης δεν 
προσδιορίζονται εκ των προτέρων.  Αυτό που προσδιορίζεται είναι, σε κάθε 
σημείο, ένα φάσμα επιτρεπόμενων επιλογών για τις χρήσεις, οι οποίες 
υπόκεινται και σε κανόνες που αφορούν τη γενικότερη ισορροπία κάθε 
περιοχής (ποσοστώσεις). Στο πλαίσιο αυτό, οι επί του εδάφους χρήσεις θα 
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διαμορφωθούν επίσης σταδιακά, με τρόπο αντίστοιχο με αυτόν που 
αναφέρεται στο σημείο (α), δηλ. κάθε ατομική επιλογή θα κινείται μέσα σε ένα 
ευέλικτο πλαίσιο που επιτρέπει πολλές λύσεις, και κάθε επιλογή θα 
επηρεάζεται από το χώρο που θα έχει διαμορφωθεί από τι προγενέστερες 
επιλογές. 
 
Στην πράξη, τα χαρακτηριστικά αυτά εξασφαλίζουν ότι ο οικιστικός χώρος 
στο Ελληνικό θα διαμορφωθεί με οργανικό  τρόπο (σε αντιδιαστολή προς τη 
συμβατική οργανωμένη δόμηση) αλλά όχι άναρχα, γιατί θα υπάρχουν βασικοί 
κανόνες που θα εξασφαλίζουν τη γενικότερη ισορροπία και την αποφυγή 
συγκρούσεων σε συνδυασμό με την τοπική ελεύθερη διαφοροποίηση. 
 
Συμπερασματικά, πρόθεση του σχεδιασμού είναι να εισαγάγει νέες δομές και 
προσεγγίσεις στο υπάρχον  φυσικό και τεχνητό περιβάλλον και στο τοπικό 
οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να δημιουργήσει και να 
υποστηρίξει μακροπρόθεσμα ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης.  

 
Πρωταρχικός στόχος της ανάπτυξης της περιοχής μελέτης είναι η δημιουργία 
μιας  πολυλειτουργικής, συμπαγούς και συνεκτικής πολεοδομικής δομής με 

ισχυρό χαρακτήρα, η οποία  θα δημιουργήσει σημαντικό τοπικό και υπερ‐
τοπικό ενδιαφέρον ενισχύοντας:  

 

- Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα – ταυτότητα κάθε Περιοχής Πολεοδόμησης και 
Ζώνης Ανάπτυξης,   

- Την προσαρμογή στο υφιστάμενο φυσικό και τεχνητό περιβάλλον,   

- Την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους κατοίκους κάθε 
Περιοχής/ Ζώνης και τους χρήστες της,  

- Την  καλύτερη  λειτουργία  κάθε  Περιοχής/ Ζώνης  σε  θέματα  
κυκλοφορίας,  υγείας,  ποιότητας ζωής κ.λπ.,   

- Τους κοινοχρήστους χώρους και τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις,  καθώς 
και τους ανοικτούς χώρους των Ζωνών Ανάπτυξης, 

- Τις  υφιστάμενες οικιστικές  περιοχές και τη διασύνδεσή τους με τις νέες,   

- Τον  μητροπολιτικό  ρόλο της  Αθήνας  και  τη  σύνδεση  της  πόλης  με  
τη  θάλασσα,  την  ανάπτυξη  δομών  τουρισμού,  αθλητισμού  και  
αναψυχής καθώς και τη διασφάλιση της συνέχειας και της ελεύθερης 
πρόσβασης στην  παραλία για κάθε κάτοικο και χρήστη της πόλης.  

 
Η στρατηγική ανάπτυξης κάθε Περιοχής/ Ζώνης του Μητροπολιτικού Πόλου 
στηρίζεται στην αξιοποίηση της φυσικής κλίσης της έκτασης  προς την ακτή. 
Ο όλος σχεδιασμός αξιοποιεί τη φυσική  τοπογραφία ενώ η  δόμηση  στις 
περισσότερες περιπτώσεις προσαρμόζεται  σε  αυτήν. Η ανάπτυξη 
χαρακτηρίζεται από το υδάτινο στοιχείο καθώς η εκτεταμένη ακτογραμμή 
εξασφαλίζει αισθητικό και λειτουργικό πλεονέκτημα. 
 

4.2 Βιωσιμότητα και αειφορία στον σχεδιασμό 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ικανός να παράσχει υψηλή ποιότητα 
κατοίκησης και εργασιακού περιβάλλοντος με τη βέλτιστη χρήση των 
δροσερών ανέμων της θάλασσας, και την ελάττωση της επίδρασης των  
θερμών ημερήσιων ρευμάτων. 
 
Στη συγκεκριμένη ανάπτυξη προβλέπονται πράσινοι ελεύθεροι χώροι, που 
θα διαχωρίζουν τις δομημένες περιοχές, όχι μόνον για να εγκλωβίζουν και να 
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κατευθύνουν τις δροσερές αύρες της θάλασσας, αλλά και για να ελαττώνουν 
το θερμικό κέρδος και να παρέχουν ευχάριστες οάσεις δροσιάς σε όλη την 
έκταση. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των οικιστικών αλλά και των 
επιχειρηματικών περιοχών ενθαρρύνεται προκειμένου να ελαττώσει την 
ζήτηση για πρόσθετο τεχνητό φωτισμό και κλιματισμό και τα κτήρια να 
καλύψουν τις απαιτήσεις βιωσιμότητας και αειφορίας στην κατασκευή. 
 
Ο επιμελημένος σχεδιασμός του τοπίου και οι υδάτινες διαμορφώσεις θα 

βοηθήσουν σημαντικά στην ελάττωση της γενικής εξωτερικής θερμοκρασίας 

του άμεσου περιβάλλοντος, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ευχάριστη αίσθηση 

στους δρόμους και τα πάρκα. Ο σχεδιασμός των οικιστικών περιοχών, των 

περιοχών τουρισμού- αναψυχής, των κεντρικών λειτουργιών, των αστικών 

υποδομών, του Μητροπολιτικού Πάρκου κ.λπ., όπως αυτά παρουσιάζονται 

στις πολεοδομικές μελέτες και στα σχέδια γενικής διάταξης, από κοινού με τα 

δίκτυα μεταφοράς επιβεβαιώνει  ότι η ανάπτυξη είναι φιλική για τους πεζούς  

και αποτελεί ένα ευχάριστο και κατάλληλο μέρος για να ζει και να εργάζεται 

κανείς. 

Αποτελεί βασική  αρχή το γεγονός ότι μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη στη θέση 

αυτή είναι δυνατή μόνο συνδυάζοντας την καινοτόμο ενέργεια και τις 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες  με τις παραδοσιακές αρχές του κλιματικά και 

πολιτιστικά ευαίσθητου πολεοδομικού σχεδιασμού στις επιμέρους γειτονιές. 

Οι προκλήσεις: 

- Χρήση  του Μεσογειακού κλίματος για μακριές περιόδους άνεσης. 

- Παροχή προστασίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η έκθεση στον 

ήλιο μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία. 

- Προώθηση των αερίων κινήσεων, με ταυτόχρονη προστασία από 

πιθανούς δυσχερείς ανέμους. 

- Χρήση φυσικών μικροκλιματικών παρεμβάσεων για παροχή άνεσης. 

 

4.2.1 Προτεινόμενες στρατηγικές 

Το φυτεμένο περιβάλλον σαν ρυθμιστής του κλίματος  

- Το πάρκο και η φύτευση γενικότερα θα συμβάλουν σημαντικά στην 

ελάττωση των σκληρών επιφανειών, μειώνοντας το φαινόμενο της αστικής 

θερμικής νησίδας. 

- Οι περιοχές φύτευσης προσφέρουν σκιά και προστασία  

- Η διαπνοή και η εξάτμιση από τη φύτευση δημιουργεί μια θετική 

βιοκλιματική αντίδραση ελαττώνοντας τις γενικές θερμοκρασίες. 

- Το Μητροπολιτικό Πάρκο ενισχύει ακόμα περισσότερο την κίνηση των 

αερίων μαζών παρέχοντας ευχάριστο περιβάλλον τόσο μέσα στο πάρκο, 

όσο και στις περιβάλλουσες γειτονιές. 

- Η φύτευση λειτουργεί σαν πράσινος πνεύμονας για την περιοχή, 
φιλτράροντας τη σκόνη και την μόλυνση της ατμόσφαιρας και παρέχοντας 
βελτίωση του μικρο-περιβάλλοντος στην ποιότητα του αέρα. 
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Η αστική μορφή και το οδικό δίκτυο 
 
- Αρκετοί δρόμοι είναι έτσι προσανατολισμένοι ώστε να ευνοούν τις 

θαλάσσιες αύρες και να προσφέρουν αίσθημα ευφορίας κατά τη θερινή 
περίοδο. 

- Οι όγκοι των κτηρίων και οι μορφές των ιδιωτικών υπαίθριων χώρων  θα 
χρησιμοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν προστασία 
από τους ψυχρότερους βόρειους χειμερινούς ανέμους, ενώ θα επιτρέπουν 
το ηλιακό κέρδος κατά τους χειμερινούς μήνες. 

- Γίνεται χρήση της υποδομής πρασίνου στον αστικό ιστό ώστε να 
παρέχεται προστασία και δροσιά. 

- Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτηρίων θα προσφέρει φυσικό φως, 
φυσικό αερισμό και ηλιακή προστασία, ελαττώνοντας  τις απαιτήσεις 
ενέργειας. 

- Η ενσωμάτωση στο περιβάλλον υδάτινων διαμορφώσεων προσφέρει 
ευκαιρίες εξάτμισης για δροσισμό, ενισχύοντας την θερμική άνεση σε 
διάφορες εποχές του χρόνου. 

 
Η ελάττωση του φαινομένου της θερμικής αστικής νησίδας / 
Μικροκλίμα/Προτάσεις 
 
- Η επιλογή υλικών με υψηλή ανακλαστικότητα και υψηλή εκπομπή καθιστά 

δύσκολο το να απορροφηθεί και να διατηρηθεί η ηλιακή ακτινοβολία. 
- Η χρήση ενός ανοικτού σχεδιασμού με εναλλαγές φύτευσης και σκληρών 

επιφανειών και/ ή μιας διαπερατής πλακόστρωσης ελαττώνει την 
ανάπτυξη της θερμότητας. 

- Η φύτευση προσφέρει σκιά και προστασία από ηλιασμό των σκληρών 
διαμορφωμένων περιοχών. 

 
Η μείωση της ζήτησης  
 
Η ενεργειακή ζήτηση θα ελαττωθεί με στρατηγικές παθητικού και ενεργειακού 
σχεδιασμού  τόσο σε αστική κλίμακα όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων 
κτηρίων. Στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού θα ανταποκριθούν με επιτυχία 
στο κλιματικό περιβάλλον. 
 
Η επιλογή υλικών 
 
Η επιλογή κατάλληλων, επαναχρησιμοποιούμενων υλικών έχει εξαιρετική 

σημασία στον σχεδιασμό τόσο για τις υποδομές και την γενική κατασκευή 

μέχρι τις λεπτομέρειες εντός των κτηρίων. 

Η προσεκτική επιλογή και διαχείριση των υλικών ελαττώνει σημαντικά την 

περιβαλλοντική επίδραση της ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου του 

Ελληνικού - Αγίου Κοσμά. 

Καθ’ όλο τον χρόνο ζωής ενός υλικού, η εξαγωγή  του, η επεξεργασία του, η 

μεταφορά του, η χρήση του και η διάθεσή του μπορεί να έχει αρνητική 

συνέπεια στην υγεία και στο περιβάλλον. 

Για το λόγο αυτό, οι ακόλουθες αρχές βέλτιστης πρακτικής για την επιλογή 

των υλικών προτείνονται να εφαρμοστούν σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης: 

- Προμήθεια βιώσιμων/ανακυκλώσιμων υλικών στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό. 
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- Ελάττωση της χρήσης «παρθένων» υλικών στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό. 

- Χρήση ανακυκλωμένων και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών και 
αδρανών στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

- Χρήση υλικών από τον ίδιο τον τόπο της ανάπτυξης, που κρατούνται 
επιτόπου  και χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν την τοπογραφία. 

- Προδιαγραφές για υλικά, που προέρχονται από τη περιφέρεια της 
ανάπτυξης όπως για παράδειγμα τοπική πέτρα και αδρανή, στον 
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.  

- Χρήση πιστοποιημένης ξυλείας με πιστοποίηση από το Πρότυπο 
Αειφορικής Διαχείρισης Δασών. 

- Χρήση ανθεκτικών υλικών κατάλληλων για τον εκτιμώμενο κύκλο ζωής. 
- Χρήση υλικών τα οποία είναι ασφαλή για την υγεία με χαμηλές ή καθόλου 

εκπομπές  οργανικής σύνθεσης (VOCS). 
 

4.2.2 Βιοκλιματικός σχεδιασμός 
 
Ο οικοδομικός τομέας είναι υπεύθυνος για περίπου το 40% της τελικώς 
καταναλωμένης ενέργειας  σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η κατανάλωση, είτε υπό 
την μορφή της θερμότητας ή της ηλεκτρικής ενέργειας καταλήγει σε υψηλά 
επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2), που ευθύνεται για το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 
Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτήρια μπορεί να επιτευχθεί με 
απλές μεθόδους και τεχνικές, χρησιμοποιώντας κατάλληλο σχεδιασμό για τα 
κτήρια (βιοκλιματική αρχιτεκτονική) και ενεργειακά αποδοτικά συστήματα και 
τεχνολογίες, όπως τα παθητικά ηλιακά συστήματα. 

 
Η οικολογική κατασκευή  
 
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αναφέρεται στο σχεδιασμό των κτηρίων και 
χώρων (εσωτερικό-εξωτερικό-ύπαιθρο) βασισμένη στο τοπικό κλίμα και 
στοχεύοντας στο να παράσχει θερμική και οπτική άνεση, χρησιμοποιώντας 
την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές. 
 
Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι τα παθητικά ηλιακά 
συστήματα, τα οποία ενσωματώνονται στα κτήρια και χρησιμοποιούν 
περιβαλλοντικές πηγές (π.χ. ήλιο, άνεμο, φύτευση, νερό, έδαφος, ουρανό) 
για θέρμανση, δροσισμό και φωτισμό των κτηρίων. 

 
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός συνδυάζει: 
- Τη σωστή συνύπαρξη του κλίματος, της λειτουργίας και του δομημένου 

περιβάλλοντος. 
- Τη βιοποικιλότητα και  την προσαρμογή στις ανθρώπινες ανάγκες.  
- Το θέμα της κλίμακας.  
- Την αφομοίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις κοινωνικές 

παραμέτρους και τον πολιτισμό της περιοχής. 
- Τον σεβασμό στα ευαίσθητα οικολογικά συστήματα. 
- Τον προβληματισμό/ προσέγγιση πίσω από κάθε επιλογή. 
- Τη χρήση τοπικών υλικών, την ένταξη του κτηρίου στο τοπίο, την 

τοπογραφία και το φυσικό περιβάλλον.  
- Την εξοικονόμηση δαπάνης από άποψη ενέργειας και άλλους 

οικονομικούς συσχετισμούς. 
- Την ποιότητα ζωής των χρηστών εντός του τελικά δομημένου 

περιβάλλοντος. 
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Γενικά, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τοπικό 
κλίμα και την τοποθεσία και περιλαμβάνει τις ακόλουθες αρχές: 
 
- Την προστασία του κτηρίου από τη ζέστη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

και το κρύο τον χειμώνα, χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές, που 
εφαρμόζονται στο εξωτερικό κέλυφος, ειδικά μέσω επαρκούς μόνωσης και 
αερο-στεγάνωσης τόσο του κτηρίου όσο και των ανοιγμάτων του. 

- Την πιθανή χρήση ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση των κτηρίων τον 
χειμώνα και για τον φωτισμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Αυτό 
επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο προσανατολισμό των κτηρίων και 
ειδικότερα των ανοιγμάτων τους (προτιμότερα προς τον Νότο), με την 
κατάλληλη διευθέτηση της κάτοψης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
χώρων σε θέρμανση και με παθητικά ηλιακά συστήματα, τα οποία 
συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και λειτουργούν σαν «φυσική» 
θέρμανση καθώς και σαν φωτιστικά συστήματα. 

- Την προστασία των κτηρίων από τον θερινό ήλιο κυρίως μέσω σκίασης,  
αλλά και μέσα από την κατάλληλη επεξεργασία του κελύφους του κτηρίου 
(π.χ. χρήση ανακλαστικών χρωμάτων και επιφανειών). 

- Απομάκρυνση της θερμότητας, η οποία συσσωρεύεται στα κτήρια κατά τη 
διάρκεια του θέρους χρησιμοποιώντας φυσικά μέσα (παθητικά συστήματα 
δροσισμού και τεχνικές), όπως ο φυσικός αερισμός, κυρίως κατά τη 
διάρκεια της νύχτας. 

- Βελτίωση- προσαρμογή των περιβαλλοντικών συνθηκών στα εσωτερικά 
των κτηρίων ώστε οι χρήστες τους να αισθάνονται ευχάριστα και άνετα 
(π.χ. ενισχύοντας την κίνηση του αέρα μέσα στους χώρους). 

- Βελτίωση του μικροκλίματος γύρω από τα κτήρια, μέσα από τον 
βιοκλιματικό σχεδιασμό των εξωτερικών χώρων και, γενικά, του 
δομημένου περιβάλλοντος ακολουθώντας πάντα τις αρχές, που 
προαναφέρθηκαν. 
Πολλά από τα θέματα του οικολογικού σχεδιασμού σχετίζονται με 
παραμέτρους όπως η γενική θερμοκρασία, η κυκλοφορία του αέρα, ο 
ήχος, οι οσμές, το ποσοστό υγρασίας κ.λπ.   
 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και τα παθητικά ηλιακά συστήματα 
 
Στο βιοκλιματικό σχεδιασμό του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου 
Κοσμά θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα: 
- Την περιβαλλοντική ανάλυση των δεδομένων. 
- Τον προσανατολισμό, την τοπογραφία του εδάφους και το μικροκλίμα. 
- Τη λειτουργία και τη χρήση κάθε κτηρίου. 
- Το κέλυφος του κτηρίου (μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων, αναλογία 

των όγκων, χρήση κατάλληλων, τοπικών, κυρίως, υλικών). 
- Επιθυμητά ηλιακά κέρδη μετά από τον ιδιαίτερα προσεκτικό σχεδιασμό 

του κελύφους του κτηρίου με παθητικά ηλιακά συστήματα. 
- Ανεπιθύμητα ηλιακά κέρδη με τη χρήση του σκιασμού. 

- Φυσικός αερισμός και δροσισμός (χρήση πύργων αερισμού και/ή ηλιακές 

καμινάδες). 

- Φυσικός φωτισμός, επιλύοντας το πρόβλημα της αντηλιάς. 

- Χρήση φυτεμένων δωμάτων. 

- Χρήση ανακυκλούμενων υλικών. 

- Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιακά 

συστήματα). 
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Ο σκοπός του βιοκλιματικού σχεδιασμού στον Μητροπολιτικό Πόλο είναι να 
δημιουργηθεί ένα προνομιακό μικροκλίμα τόσο μέσα στα κτήρια όσο και 
εξωτερικά με την εφαρμογή επαρκών αρχιτεκτονικών τεχνικών. 
 
Ενεργειακά αποδοτικά κτήρια (νέες κατασκευές ή ανακαινισμένα υφιστάμενα 
κτήρια)  προσφέρουν σημαντική μείωση των ενεργειακών αναγκών για 
θέρμανση και δροσισμό, η οποία θα επιτευχθεί με τα ακόλουθα στοιχεία 
σχεδιασμού και τις ακόλουθες πρακτικές και παραμέτρους: 
 
- Θερμική προστασία καθ’ όλο το χρόνο με κατάλληλη σκίαση, 

αποτελεσματική μόνωση και αεροστεγάνωση του δομημένου χώρου και 
των ανοιγμάτων (όπως παράθυρα και άλλα ανοίγματα). 

- Η σκίαση και η ορθή θερμομόνωση μπορούν αποτελεσματικά να 
κρατήσουν την υπερβάλλουσα θερμότητα εκτός του κτηρίου ειδικά κατά 
τους θερινούς μήνες. Η θερμομόνωση και η αεροστεγάνωση αποτελούν 
σημαντικά στοιχεία για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας του 
κτηρίου και την ελάττωση των θερμικών και κλιματιστικών δαπανών. 

- Μια σωστά ισορροπημένη εφαρμογή της μόνωσης, του αερισμού, του 
ελέγχου της υγρασίας και της στεγάνωσης από τον αέρα αυξάνουν την 
ενεργειακή αποδοτικότητα του κτηρίου και μειώνουν την ενεργειακή 
κατανάλωση. 

- Διερεύνηση της δυνατότητας για ανανεώσιμη ενέργεια, πρωτίστως την 
ηλιακή ενέργεια, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση του 
νερού και του χώρου κατά τους χειμερινούς μήνες και για φυσικό φωτισμό 
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

- Κατάλληλος προσανατολισμός του κτηρίου στη φάση του σχεδιασμού 
ειδικά των ανοιγμάτων των κτηρίων και των γυάλινων επιφανειών 
(παράθυρα, πόρτες και διαφανείς τοίχοι – με νότιο προσανατολισμό, που 
είναι ο καταλληλότερος) μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τελική 
ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου στη χρήση. Επίσης, η 
αποτελεσματική διευθέτηση των χώρων σε κάτοψη σύμφωνα με τις 
ενεργειακές ανάγκες και η ενσωμάτωση παθητικών ηλιακών ενεργειακών 
συστημάτων.  

- Ενσωμάτωση βιοκλιματικών τεχνικών για βελτίωση του μικροκλίματος των 
εξωτερικών χώρων του κτηρίου, όπως κατάλληλος προσανατολισμός των 
εξωτερικών χώρων και σκιάσεις, χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα είδη 
φυτών και δένδρων  ώστε να επιτευχθεί η φυσική σκίαση και 
ακολουθώντας τις αρχές, που προαναφέρθηκαν. 

- Διπλής κατεύθυνσης, διαμπερής φυσικός φωτισμός για όλα τα κτήρια με 
όγκους κτηρίων περιορισμένου βάθους και διαμπερής αερισμός.  

- Αυξημένα επίπεδα θερμομόνωσης για τη θεμελίωση, τους τοίχους και τις 
οροφές των κτηρίων προκειμένου να επιτευχθεί βελτιωμένη ενεργειακή 
κατανάλωση και να ελαττωθούν οι θερμικές απώλειες. 

- Εξωτερικά σκίαστρα για τον έλεγχο του ημερήσιου φωτός, όπου 
απαιτείται. 

- Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και θερμικά 
μονωμένους διπλούς υαλοπίνακες. 

- Κατάλληλος προσανατολισμός των κτηρίων για βελτιστοποίηση της 
περιβαλλοντικής τους επίδρασης. 

- Χρήση φεγγιτών και ηλιοσωλήνων, όπου είναι δυνατόν, ώστε να 
μεγιστοποιηθεί το φυσικό φως και να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση 
από τον τεχνητό φωτισμό. 

- Φυτεμένα δώματα, όπου είναι δυνατό. 
- Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών οικοδομικών υλικών και τεχνολογιών. 
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- Χρήση ανεμιστήρων ώστε να αυξάνεται η ζώνη άνεσης και κατά συνέπεια 
να μετριάζεται η χρήση του συστήματος κλιματισμού. 

- Χρήση του νυχτερινού αερισμού για τον δροσισμό της μάζας του κτηρίου. 
 

Ο σχεδιασμός στοχεύει στο να προσφέρεται η υψηλότερη ποιότητα ζωής και 
εργασιακού περιβάλλοντος με την καλύτερη χρήση της δροσερής θαλάσσιας 
αύρας που μειώνει το αποτέλεσμα των θερμών ημερήσιων ανέμων. 
 
Επίσης, επισημαίνεται ότι τα κτήρια θα ανταποκρίνονται σε υψηλής ποιότητας 
οικιστικά χαρακτηριστικά. 
 
Η προσεγμένη φύτευση και οι υδάτινες διαμορφώσεις θα βοηθήσουν ώστε να 
ελαττωθούν οι  γενικές θερμοκρασίες, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα 
των δρόμων και των πράσινων περιοχών. 

 
 
4.2.3 Φυσικός φωτισμός και αερισμός 
 

Σημαντικά ενεργειακά κέρδη θα εξοικονομηθούν με τη χρήση φυσικού 
φωτισμού και αερισμού καθώς και με την ενσωμάτωση του 
αυτοματοποιημένου συμπληρωματικού φωτισμού.  

 
Η έμφαση του βιοκλιματικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη εστιάζει στα 
ακόλουθα: 
- Εκτεταμένος φυσικός φωτισμός (διπλού προσανατολισμού φυσικός 

φωτισμός σε κτήρια με περιορισμένο βάθος πτερύγων, εξωτερικά 
σκίαστρα για έλεγχο του ηλιακού φωτός, όπου είναι αναγκαίο, κατάλληλος 
προσανατολισμός των κτηρίων, χρήση φεγγιτών και ηλιοσωλήνων, όπου 
είναι δυνατό, ώστε να μεγιστοποιηθεί το φυσικό φως και να μειωθεί η 
ενεργειακή κατανάλωση από τον τεχνητό φωτισμό κ.λπ.). 

- Φυσικός αερισμός (χρήση του νυχτερινού αερισμού για τη ψύξη των 
μαζών των κτηρίων κ.λπ.). 

 
Φυσικός φωτισμός 

 
Η ελάττωση της χρήσης του τεχνητού φωτισμού είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας βιωσιμότητας, ο οποίος μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την 
περιβαλλοντική συμπεριφορά της όλης ανάπτυξης. 
 
Η αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική διακρίνεται για τα ειδικά μορφολογικά της 
χαρακτηριστικά  στη δομή και στη διακόσμηση. Ιδιαίτερα στους ναούς, όπου 
κάθε κτήριο αντιμετωπίζεται σαν μια γλυπτική οντότητα στο τοπίο, τις 
περισσότερες φορές τοποθετημένος σε υπερυψωμένο έδαφος ώστε η 
λεπτότητα των αναλογιών του και τα οπτικά αποτελέσματα του φωτός στις 
επιφάνειες του να είναι ορατά από όλες τις γωνίες. 
 
Στην ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά 

προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη ενεργειακή απόδοση, το φυσικό φως θα 

ενσωματωθεί σε όλες τις κατασκευές και ειδικότερα στις οικιστικές κατασκευές 

και τα γραφεία. 

Ένα καλώς μελετημένο σχέδιο φωτισμού πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την 
χρήση του ελεύθερου φυσικού φωτός και να μεγιστοποιήσει τη χρήση του. 
Για τους χώρους, για τους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα φυσικού φωτός, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλιοσωλήνες με σκοπό να φέρουν το φυσικό 
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βαθιά στο εσωτερικό του χώρου. Οι ηλιοροφές γενικά είναι ανοικτοί χώροι 
γνωστοί στις κατασκευές των κατοικιών, που επιτρέπουν το φυσικό φως να 
φθάσει στην ζητούμενη περιοχή.  
 
Ένας ευφυής σχεδιασμός των οικιστικών και επιχειρηματικών χώρων θα 
ελαττώσει τη ζήτηση για τεχνητό φωτισμό. 
 
Ενδεικτικά, οι στρατηγικές φυσικού φωτισμού που προτείνονται για την 
ανάπτυξη περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
 
- Ο προσανατολισμός των ανοιγμάτων να μεγιστοποιεί τα οφέλη του 

φυσικού φωτός. Αυτή η στρατηγική στοχεύει στη χρήση του ηλιακού φωτός 
με το μέγεθος και τη θέση των ανοιγμάτων. 

- Το φυσικό φως αναφέρεται στη χρήση του διάχυτου φωτός χωρίς να 
διακυβεύει την άνεση και τη λειτουργία. Αυτή η στρατηγική  ενισχύει την 
ποιότητα του φωτός, ανάλογα με τη φύση του χώρου, στον οποίο 
αναφέρεται.  

- Η χρήση των φεγγιτών.  
- Η αρχαία στρατηγική του φυσικού φωτισμού είναι κατάλληλη για ενιαίους 

χώρους κατοικιών, στις οποίες η ψευδοροφή ακολουθεί τη μορφή της 
οροφής. 

- Κινούμενα προστεγάσματα (τέντες). Αυτή η στρατηγική επιτρέπει τον 
έλεγχο της έντασης του φυσικού φωτός. Η μέθοδος αυτή είναι μακράν η 
καλύτερη για τον έλεγχο της έντασης του φυσικού φωτός. Τα κινητά 
προστεγάσματα ελέγχουν και διαχέουν  καλύτερα το φως στα ανοίγματα 
απ’ ότι τα σκίαστρα ή τα σταθερά προστεγάσματα. Προσφέρουν μείωση 
του θερμικού οφέλους κατά τις ζεστές περιόδους και μόνωση κατά την 
διάρκεια του χειμώνα. 

- Τα ηλιακά ράφια και τα ανοίγματα με περσίδες. Ο σκοπός εδώ είναι η 
αποπομπή φωτός από τις απευθείας ηλιακές πηγές, ελαττώνοντας έτσι 
την ένταση του φωτός αλλά και διαχέοντας φως σε περιοχές, που αλλιώς 
αυτό θα ήταν  αδύνατο να φθάσει.     

- Τα υλικά μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στον φωτισμό. Η βαφή 
ενός δωματίου με ένα σκούρο χρώμα μπορεί να το κάνει να φαίνεται 
μικρότερο. Το σκούρο χρώμα μπορεί παράλληλα να απορροφήσει 
περισσότερο φως, υποχρεώνοντας τα μάτια να προσαρμοστούν σε 
χαμηλότερα επίπεδα φωτός. Χώροι χρωματισμένοι με ανοιχτό χρώμα 
βοηθούν το άτομο να αντιληφθεί τον χώρο σαν μεγαλύτερο και 
υποβοηθούν στο φωτισμό.  

- Η απρόσμενη αντανάκλαση από τα δάπεδα και τα παράθυρα μπορεί να 
επηρεάσει τον φωτισμό του χώρου.   Τα υλικά, που χρησιμοποιούνται σε 
ένα κτήριο πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό της 
μελέτης του φωτισμού. 

 
Ανάμεσα στα οφέλη του φυσικού φωτισμού τα ακόλουθα θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη: 

 
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. Η μειωμένη εξάρτηση από τον τεχνητό 

φωτισμό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της χρήσης ηλεκτρισμού μέχρι 
και 10%. 

- Η ελάττωση των αποικιών μυκήτων (μούχλας). 
- Η βελτίωση της βιταμίνης D.  
- Βελτιωμένη απόδοση, που οφείλεται σε βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος.  
- Αυξημένη οπτική έλξη για τους εσωτερικούς χώρους.  
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Φυσικός αερισμός  
 

Ο φυσικός αερισμός χαμηλής ενέργειας είναι μία από τις πολλές στρατηγικές 
παθητικού σχεδιασμού στις περιπτώσεις μελέτης βιώσιμων και 
περιβαλλοντικά φιλικών κτηρίων. 
 
Ο φυσικός αερισμός προσδιορίζεται σαν αερισμός που καθορίζεται από τις 
δυνάμεις του αέρα και τη θερμοκρασία και χρησιμοποιείται για να αερίζει 
συγκεκριμένα τα κτήρια με ελεγχόμενο τρόπο.  
 
Αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο με τα ανοιγόμενα παράθυρα και πρέπει να 
θεωρηθεί σαν σημαντικό στοιχείο στον παθητικό σχεδιασμό όλου του 
κτηρίου. Είναι δε σημαντικό αν εφαρμοσθεί στα προκαταρκτικά στάδια 
σχεδιασμού του έργου. 
 
Αποφάσεις σχετικά με την κάτοψη, τον προσανατολισμό,  την κτηριακή μάζα 
και την αναλογία ανοιγμάτων και τύπων από κοινού με άλλους παράγοντες 
θα οδηγήσει στη βέλτιστη χρήση του φυσικού αερισμού. 
 
Η χρήση και τα χαρακτηριστικά των δυο κινητήριων δυνάμεων, που 
συνδέονται με τον φυσικό αερισμό, η θερμική ένταση και ο άνεμος, 
επηρεάζονται από το ύψος του κτηρίου. 
 
Σαν συνέπεια, το φυσικά επαγόμενο αέριο ρεύμα είναι μια σημαντική 
παράμετρος ανάμεσα σε όλες τις άλλες παραμέτρους, που συμβάλλουν στη 
μορφή του κτηρίου. Το φυσικό αέριο ρεύμα, όπως περιγράφεται από τους 
νόμους της φυσικής, μπορεί να θεωρηθεί σαν σημαντικό κριτήριο σχεδιασμού 
για τη μελέτη των φυσικά αεριζόμενων κτηρίων συνιστώντας ένα εργαλείο 
σχεδιασμού για τον αρχιτέκτονα και τους ειδικούς συμβούλους. 
 
Στην ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου-Αγίου Κοσμά και προκειμένου να 
επιτευχθεί η μέγιστη ενεργειακή απόδοση, ο φυσικός αερισμός θα 
ενσωματωθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό από το στάδιο της προμελέτης 
των κτηρίων, επηρεάζοντας τις όψεις, τα δώματα, τη μορφή, την κάτοψη και 
την οργάνωση των εσωτερικών χώρων.  
 
 

 4.2.4 Στρατηγική διαχείρισης ενέργειας 
 

Ο σχεδιασμός του έργου θα έχει ως στόχο την ελαχιστοποίηση της εκπομπής 
αερίων θερμοκηπίου (carbon footprint). Γι’ αυτόν το λόγο οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά και ηλιακοί θερμοσίφωνες θα 
ενταχθούν στο ενεργειακό μείγμα. Επίσης, η ενεργειακή κατανάλωση των 
κτηρίων θα ελαχιστοποιηθεί μέσω του βιώσιμου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού  
και επίσης με σωστό προσανατολισμό, αποδοτική θερμομόνωση, παθητικά 
ηλιακά συστήματα έμμεσου κέρδους, φυσικό αερισμό, φυσικό φωτισμό και 
σκίαση και βελτίωση του μικροκλίματος μέσω βιοκλιματικού σχεδιασμού.  
 
Τέλος, ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού κανονισμού ενεργειακής απόδοσης 
κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) καθώς και με τις ευρωπαϊκές διατάξεις σχετικά με την 
ενεργειακή απόδοση και την βιωσιμότητα.  
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Επιπλέον ενθαρρύνεται η πιστοποίηση σημαντικών κτηρίων του 
Μητροπολιτικού Πόλου από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς (π.χ. 
LEED ή BREEAM). 
 
Πέρα από τις ανανεώσιμες, οι βασικές πηγές ενέργειας της ανάπτυξης θα 
είναι η ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο και το φυσικό αέριο. 
 
Οι ενεργειακές απαιτήσεις και οι προτεινόμενες πηγές ενέργειας για την 
ανάπτυξη είναι οι ακόλουθες: 

 
Παροχή ενέργειας για κτήρια και υποδομές 
 
Θα χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα παρέχεται από το δίκτυο. 
 
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις οροφές των κτηρίων θα ενθαρρύνεται.  
 
Φωτισμός 

 
Ο βιώσιμος σχεδιασμός αποτελεί τη βάση της στρατηγικής φωτισμού της 
ανάπτυξης. Συνεπώς, προτείνεται να εγκατασταθούν φωτιστικά σώματα 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης LED.  Αισθητήρες για την προσαρμογή του 
τεχνητού φωτισμού ανάλογα με τον φυσικό φωτισμό (daylight linking), 
συστήματα αυξομείωσης (dimmer) και ελέγχου, κ.λπ. θα εξασφαλίζουν την 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.  
 
Ο φωτισμός των εξωτερικών χώρων, συμπεριλαμβανομένων δρόμων, 
χώρων στάθμευσης, πεζοδρόμων, κ.λπ. θα σχεδιαστεί με βάση τη βέλτιστη 
τεχνικοοικονομική και φιλική προς το περιβάλλον βιώσιμη λύση. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα δοθεί στο φωτισμό του Μητροπολιτικού Πάρκου καθώς αποτελεί 
το επίκεντρο της ανάπτυξης. 
 
Το Μητροπολιτικό Πάρκο θα φωτίζεται από φωτιστικά σώματα LED και η 
στρατηγική φωτισμού θα βασίζεται στην αφή και σβέση από χρονοδιακόπτη 
και αισθητήρες φυσικού φωτισμού μέσω του κεντρικού συστήματος ελέγχου 
φωτισμού. Ο νυχτερινός φωτισμός θα δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα 
χωρίς να δημιουργεί φωτορύπανση εξασφαλίζοντας την άνεση και την 
ασφάλεια. 
 
Ο φωτισμός των κτηρίων θα βασίζεται σε ενεργειακά αποδοτικά φωτιστικά 
σώματα που θα ελέγχονται από ηλεκτρονικούς ροοστάτες για μείωση της 
ηλεκτρικής κατανάλωσης. Η ηλεκτρική κατανάλωση θα μειωθεί περαιτέρω 
μέσω συστήματος διαχείρισης φωτισμού που χρησιμοποιεί αισθητήρες 
παρουσίας και μετρητές εντάσεως φωτισμού ώστε να προσαρμόζει τον 
τεχνητό φωτισμό σε συνάρτηση με το μεταβαλλόμενο φυσικό φως. 

 
 
Ψύξη Κτηρίων 

 
Σχετικά με τον κλιματισμό των κτηρίων οι βασικές αρχές σχεδιασμού είναι οι 
εξής: καθώς το έργο θα αναπτυχθεί σε φάσεις και λόγω του σημαντικού του 
μεγέθους, δεν θα δημιουργηθεί ένα πλήρως κεντρικό σύστημα, ωστόσο θα 
εξεταστεί η τεχνοοικονομική σκοπιμότητα μεμονωμένων/τοπικών 
συστημάτων ή ημικεντρικών συστημάτων (ανά σύμπλεγμα) για 
βελτιστοποίηση. Υδρόψυκτοι ψύκτες για την παραγωγή ψυχρού νερού θα 
προτιμηθούν για υψηλότερη απόδοση στις περιπτώσεις που το νερό θα 
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μπορεί να αντλείται από τη θάλασσα. Σε περιπτώσεις που η λειτουργική 
ανεξαρτησία του συστήματος είναι προτιμητέα (π.χ. σε εμπορικά κτήρια) θα 
γίνει χρήση αερόψυκτων συστημάτων απευθείας εκτόνωσης υψηλής 
απόδοσης (όπως π.χ. VRF) σε μεγάλες εγκαταστάσεις. Η παραγωγή ψυχρού 
νερού θα συνδυάζεται με συστήματα αποθήκευσης πάγου για την 
εκμετάλλευση της χαμηλότερης χρέωσης της ενέργειας εκτός ωρών αιχμής.   
 
Για την εξασφάλιση της ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας των κτηρίων, θα 
χρησιμοποιηθεί σύστημα διαχείρισης της ενέργειας (BMS) για όλα τα 
εμπορικά κτήρια με σκοπό την παρακολούθηση, επόπτευση, καταγραφή, 
αξιολόγηση και έλεγχο των ΗΜ συστημάτων των κτηρίων. 
 
Θέρμανση κτηρίων (θέρμανση χώρων και παραγωγή ζεστού νερού 
χρήσης) 
 
Προβλέπεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας (αντλίες θερμότητας) και φυσικού 
αερίου (θερμαντήρες αερίου). Για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης θα 
ενθαρρύνεται η χρήση ηλιακών θερμοσίφωνων. 

 
Έξυπνο Δίκτυο 
 
Η εγκατάσταση έξυπνου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα 
αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια και θα 
συμβάλλει στην προσπάθεια για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα. Όλη η απαιτούμενη υποδομή θα παρέχεται ώστε να μπορεί να 
εγκατασταθεί το έξυπνο δίκτυο με ευκολία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Το έξυπνο δίκτυο βασίζεται σε ψηφιακή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για 
την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αμφίδρομης ψηφιακής επικοινωνίας. 
Το σύστημα επιτρέπει την παρακολούθηση, ανάλυση, έλεγχο και επικοινωνία 
με τον πάροχο με σκοπό την βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας, τη μείωση 
της κατανάλωσης και του κόστους και την μεγιστοποίηση της διαφάνειας και 
της αξιοπιστίας της αλυσίδας παραγωγής και παροχής ενέργειας. 

 
Ολόκληρο το σύστημα του έξυπνου δικτύου είναι αυτοματοποιημένο για την 
παρακολούθηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε όλες τις 
τοποθεσίες. Η αρχιτεκτονική του πλέγματος συνδυάζεται με λογισμικό 
διαχείρισης ενέργειας για την εκτίμηση της κατανάλωσης ενέργειας και του 
σχετικού κόστους για συγκεκριμένο πελάτη. 
 
Λοιπά 
 
Τέλος, η ενεργειακά αποδοτική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού 
θα εξασφαλίζεται σε όλη την ανάπτυξη. Ηλεκτρικοί κινητήρες μόνιμου 
μαγνήτη και σύγχρονοι  κινητήρες για τους ανεμιστήρες και τις αντλίες θα 
εγκατασταθούν ώστε να εξασφαλίζεται ενεργειακή απόδοση στο ονομαστικό 
φορτίο και σταθερή απόδοση σε μερικά φορτία. Γενικά όλος ο ηλεκτρικός 
εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με τα αυστηρότερα πρότυπα ενεργειακής 
απόδοσης. 
 
Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακοί θερμοσίφωνες, αερόψυκτες 
αντλίες θερμότητας, υδρόψυκτοι ψύκτες ή αντλίες θερμότητας με θαλασσινό 
νερό, φωτοβολταϊκά, κ.λπ.) υπολογίζεται να μειώσει την εκπομπή αερίων 
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θερμοκηπίου (carbon footprint) κατά 30% σε σχέση με την χρήση συμβατικών 
καυσίμων. 

 

4.2.5 Αισθητική εμφάνιση των δομημένων συνόλων και του άμεσου 
περιβάλλοντα χώρου 

 
Οι βασικές αρχές, που ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες: 

  
- Η διαφύλαξη και ανάδειξη των κηρυγμένων διατηρητέων κτηρίων του 

Μητροπολιτικού Πόλου.  
- Η δημιουργία ζωντανών δημόσιων χώρων με σχεδιασμένη την πυκνότητα 

και τη μίξη των χρήσεων και των κοινόχρηστων και κοινωφελών 
λειτουργιών σε όλες τις γειτονιές, που πολεοδομούνται. 

- Η άμεση επαφή με την φύση. Η πρόσβαση 
στη θάλασσα και τις περιοχές πρασίνου, η 
σύνδεση του Μητροπολιτικού Πάρκου με την 
εκτεταμένη παραλιακή ζώνη, η διείσδυση του 
Μητροπολιτικού Πάρκου σε όλες τις περιοχές 
κ.λπ. έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός υγιούς 
και ευχάριστου περιβάλλοντος, που βελτιώνει 
το μικροκλίμα κάθε γειτονιάς και προσφέρει 
ενεργούς ανοικτούς χώρους στις περιοχές 
κατοικίας. Η φύτευση αποτελεί από τα πλέον 
σημαντικά στοιχεία του νέου αστικού 
περιβάλλοντος, αποτελώντας την ουσία ενός 
ευχάριστου και δροσερού περίγυρου. Στα 
πεζοδρόμια σειρές από δένδρα ή χαμηλή 
φύτευση δημιουργούν διακριτά όρια 
βελτιώνοντας την αίσθηση της κλίμακας και 
δημιουργώντας μια πράσινη ζώνη 
απομόνωσης από τον θόρυβο 
και την κυκλοφορία για τους 
πεζούς. Στους ακάλυπτους 
χώρους η φύτευση μπορεί να 
δημιουργήσει μικρότερες 
υποενότητες χώρων, που 
διατηρούν παρόλα αυτά την 
οπτική επαφή και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σαν 
επιμέρους μικροκλιματική 
στρατηγική για την αύξηση 
των επιπέδων άνεσης των 
χρηστών. 

- Η δημιουργία ζωντανών 
γειτονιών. Μια ενεργή γειτονιά 
αυξάνει και την ζωντάνια και ενεργητικότητα του δημόσιου χώρου.  

- Κάθε γειτονιά  προσφέρει ένα ιδιαίτερο αστικό περιβάλλον με στόχο την 
υψηλή ποιότητα κατοίκησης. Η υψηλή ποιότητα ζωής εξασφαλίζεται από 
τις δραστηριότητες, που προσφέρονται σε κάθε περιοχή, την άνεση με την 
οποία μπορεί κανείς να κινηθεί αλλά και το επίπεδο ασφάλειας, που 
απολαμβάνουν στο δημόσιο χώρο τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες. 

- Κάθε γειτονιά να έχει τον δικό της χαρακτήρα, ο οποίος καθορίζεται από 
τη θέση της συγκεκριμένης γειτονιάς,  τις χρήσεις και την  απόσταση που 
μπορεί κάποιος να διασχίσει πεζός. 

Εικόνα 4-1 Ενδεικτική φύτευση 
σε συγκεκριμένα σημεία 

Εικόνα 4-2: Γραμμικοί πράσινοι χώροι  - καθιστικά 
από διεθνή παραδείγματα 
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Η οικιστική ποικιλομορφία που παράγεται με τον προτεινόμενο σχεδιασμό 
καθιστά δυνατή την επίτευξη ενός δομημένου χώρου υψηλής ποιότητας, ο 
οποίος είναι ικανός να καλύψει πολλές και ετερογενείς ανάγκες.  
 
Το στοιχείο αυτό του νέου προτύπου κατοίκησης ενισχύει την συλλογικότητα, 
την κοινωνικότητα και επακόλουθα την κοινωνική συνοχή και προσδίδει 
επιπλέον χαρακτηριστικά καινοτομικής ‐ πρότυπης ανάπτυξης στο σύνολο 
του Μητροπολιτικού Πόλου. 
 
Επιπλέον, η δημιουργία κτηριακών όγκων με μικρότερη διάσπαση και 
μεγαλύτερο ύψος από κοινού με τον περιορισμό της κάλυψης μπορούν να 
επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στη ροή του ανέμου βελτιώνοντας τη θερμική 
άνεση και συμβάλλοντας σημαντικά στην απομάκρυνση των αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων.  

Ο αέρας μεταφέρει τη θερμότητα μακριά από τους ανθρώπους και τα κτήρια 
και επηρεάζει θετικά την ενεργειακή τους κατανάλωση.  
 
Αντίθετα, όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις, η πυκνότητα των 
κτηρίων και η μεγάλη έκτασή τους, η θέση τους στο οικόπεδο, ο τρόπος 
ανάπτυξης των κτηριακών όγκων και η τυχόν κακή σχέση τους με τα πλάτη 
των δρόμων, η έλλειψη ικανών ανοικτών ιδιωτικών και κοινόχρηστων χώρων 
αποτελούν βασικές αιτίες περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 
 
Συνεπώς, βάσει των πλεονεκτημάτων του παρόντος σχεδιασμού που 
προαναφέρθηκαν, προκύπτει όφελος για την ποιότητα της καθημερινής ζωής 
εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, το περιβάλλον, την αισθητική εικόνα της 
πόλης και την ποιότητα της αρχιτεκτονικής. Δημιουργούνται μεγαλύτεροι 
ενιαίοι ανοικτοί χώροι, βελτιώνεται το μικροκλίμα της άμεσης περιοχής, 
αναπτύσσονται πιο συνεκτικοί και λειτουργικοί κτηριακοί όγκοι, περιορίζεται 
η κατακερματισμένη εικόνα δομημένων μορφών και αποδίδονται τελικά 
πολύτιμοι χώροι σε κοινή χρήση. 
 
Αναντίρρητα, το σύνολο των προαναφερθέντων συνιστούν αναβάθμιση και 
βελτίωση των όρων διαβίωσης. 

Διάγραμμα 4-1:Ενδεικτική απεικόνιση οικιστικής 
ανάπτυξης: τα υψηλότερα κτήρια χωροθετούνται στο 
πίσω τμήμα του Ο.Τ. που έχουν πρόσωπο στο 
πάρκο. Σε αυτή την περίπτωση μεγιστοποιούνται οι 
θέες προς το πάρκο και τη θάλασσα για κάθε κατοικία 
διασφαλίζεται η διαπερατότητα των ορίων του πάρκου 
και αποφεύγεται η υπερφόρτωση του οδικού δικτύου 
στο πίσω μέρος του Ο.Τ. 

Σκίτσο 4-1: Διαμήκης τομή περιοχών προς πολεοδόμηση Α-Π1 και ΠΜ-Π1 
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4.3 Μέτρα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

 
Η πρόταση μεριμνά για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς που εντοπίζεται εντός των ορίων της περιοχής μελέτης, 
λαμβάνοντας υπόψιν τους όρους του άρθρου 7 του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018. 
 
Στο σύνολο της ανάπτυξης δημιουργείται ένα πολιτιστικό δίκτυο που συνδέει 
αρχαιολογικούς χώρους, χώρους ενδιαφέροντος, μνημεία, σημαντικά κτήρια, 
αλλά και νέες χρήσεις πολιτισμού. Το δίκτυο αυτό σκοπό έχει να αποτελέσει 
αυτόνομο πόλο έλξης πολιτισμού- τουρισμού και σημείο αναφοράς όχι μόνο 
για την περιοχή μελέτης αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.  
 
Το δίκτυο θα περιλαμβάνει σηματοδοτημένες διαδρομές και περιπάτους, 
χώρους στάσης, σημεία πληροφόρησης, σημεία θέασης, χώρους 
ενδιαφέροντος, παιχνιδιού κ.λπ. Στις διαδρομές εντάσσονται ο κύριος άξονας 
κίνησης πεζών με κατεύθυνση ανατολή – δύση και ο άξονας που διατρέχει το 
Πάρκο από βορρά προς νότο και συμπληρώνονται με χαράξεις για να 
οδηγήσουν στα σημεία ενδιαφέροντος τόσο εντός πάρκου όσο και εντός 
πολεοδομικών περιοχών και ζωνών ανάπτυξης. Κατά μήκος των διαδρομών 
θα τοποθετηθούν ειδικές κατασκευές (στέγαστρα, follies) ώστε να 
εξυπηρετήσουν τις διάφορες χρήσεις και να αναδείξουν συγκεκριμένες 
θέσεις/χώρους. 

 
Τα διατηρητέα κτίσματα πρόκειται να αποκατασταθούν σύμφωνα με ειδικές 
επιστημονικές μελέτες και μετά από έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο περιβάλλον χώρος των μνημείων 
θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες μελέτες και μετά από έγκριση 
των αρμόδιων υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο ώστε το μνημείο να αναδεικνύεται 
και να εντάσσεται στο γενικότερο δίκτυο του Μητροπολιτικού Πόλου.  
 
Σημειώνεται ότι έχουν συνταχθεί τοπογραφικά διαγράμματα με τις ακριβείς 
θέσεις/συντεταγμένες των διατηρητέων κτισμάτων και αντίστοιχα θα 
συνταχθούν για τις εντοπισμένες και ανεσκαμμένες αρχαιότητες.  
 
Επίσης, ο σχεδιασμός (Ο.Τ. με χρήση κοινής ωφέλειας ή/και κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας) εξασφαλίζει τις ανάγκες στέγασης των κατά τόπο 
αρμόδιων μονάδων της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων.  
 
Οποιεσδήποτε νέες αρχαιότητες ανευρεθούν κατά την υλοποίηση της 
ανάπτυξης, κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν, θα ενταχθούν στο δίκτυο 
πολιτιστικών διαδρομών. 
 
Κατά την εκπόνηση των μελετών και την υλοποίηση της Ανάπτυξης θα 
ακολουθηθούν επίσης οι κατευθύνσεις & όροι για την προστασία του 
περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018. 
 
Ειδικά για το παραλιακό μέτωπο, σύμφωνα με το άρθρο 6 § ε, 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 θα βασίζονται σε εξειδικευμένες 
μελέτες (π.χ. ακτομηχανική μελέτη). 
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Ασφαλώς, αναλυτικά τα μέτρα για την προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος αναφέρονται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου 
Κοσμά. 
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5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΖΩΝΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΖΑ) 

 
 
5.1 Ζώνη Ανάπτυξης (ΖΑ) Χωρικής Ενότητας πρώην Αεροδρομίου 

 
5.1.1 Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 
 “Γειτονιά τουρισμού-αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου” 
 
5.1.1.1  Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης (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 καθώς και οι προκύπτουσες επιτρεπόμενες επιφάνειες δόμησης και 
κάλυψης της Ζώνης Α-Α1. 
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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 της λειτουργίας 
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. 

 ΜΕΣΟΣ netto ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
0,40 
Για τη χρήση «καζίνο» η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 15.000 μ2. 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης: 
253.657,98 μ2 

 MΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤO ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
30% 
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης: 
190.243,48 μ2 

 ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ: 
Κατά ΝΟΚ («Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», Ν. 4067/2012 – ΦΕΚ 79Α/ 
9.4.2012) 
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.  
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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%.  
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 §2.δ του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, 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 2.600.000τ.μ. της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. 

 
 

5.1.1.2  Κατευθύνσεις σχεδιασμού Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 
 

Ο σχεδιασμός της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 εντάσσεται στο πλαίσιο του 
συνολικού σχεδιασμού της περιοχής ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, οι αρχές και οι κατευθύνσεις σχεδιασμού του 
οποίου έχουν διεξοδικά αναπτυχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο και  
συνοψίζονται ως εξής:  
 
- Πολυκεντρικότητα  και  Πολυλειτουργικότητα 
- Ανάδειξη νέων μητροπολιτικών λειτουργιών 
- Συνέργεια με τις λοιπές περιοχές του Μητροπολιτικού συγκροτήματος της 

πρωτεύουσας  
- Συμπληρωματικότητα  
- Δικτύωση 
- Συμπαγής – Συνεκτική πόλη  
- Περιβαλλοντική  βιωσιμότητα  
- Ισόρροπη ανάπτυξη  
- Κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή  
- Νέα  πρότυπα αστικής ανάπτυξης   
- Άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα    
- Διατήρηση  και  ανάδειξη  «Ολυμπιακής μνήμης» 
- Λειτουργική και οπτική ποικιλία 
 
Πρόθεση του σχεδιασμού είναι να εισαγάγει νέες δομές και προσεγγίσεις στο 
υπάρχον  φυσικό και τεχνητό περιβάλλον και στο τοπικό οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να  δημιουργήσει και να υποστηρίξει 
μακροπρόθεσμα ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης.  
 
Πρωταρχικός στόχος της πρότασης για την πολεοδομική οργάνωση της 
περιοχής είναι η δημιουργία μιας πολυλειτουργικής, συμπαγούς και 
συνεκτικής πολεοδομικής δομής με ισχυρό χαρακτήρα, η οποία  θα 
δημιουργήσει σημαντικό τοπικό και υπέρ‐τοπικό ενδιαφέρον.  
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Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψιν κατά τον σχεδιασμό της Ζώνης Α-Α1 
παρατίθενται στην συνέχεια: 
 
-  Οι καθορισμένοι όροι δόμησης και συνολικά πολεοδομικά μεγέθη, 

σύμφωνα με το Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018. 
- Ο βασικός χωρικός προορισμός της Ζώνης Ανάπτυξης, ο οποίος είναι 

αμιγώς αναπτυξιακός. 
-  O ιδιαίτερος χαρακτήρας-ταυτότητα της περιοχής με τις καθορισμένες 

χρήσεις γης – μικτή χρήση: τουρισμός- αναψυχή και επιχειρηματικό 
πάρκο. 

-   Η θέση της περιοχής σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της ανάπτυξης 
και τον υφιστάμενο αστικό ιστό. 

-    Η σχέση της περιοχής  με το παράκτιο μέτωπο και η άμεση γειτνίαση με 
αυτό. 

- Η πρόβλεψη δημιουργίας διαδρομών πρασίνου  προς  το Μητροπολιτικό 
Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής. 

-   Η τοπογραφία της περιοχής και η αξιοποίηση της φυσικής κλίσης προς την 
ακτή.  

-  Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής (έκταση, σχήμα, καθορισμένα 
όρια, μήκος περιμέτρου, ανάγλυφο). 

-   Το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον (ρέμα Αεροδρομίου, γειτνίαση με 
παράκτιο μέτωπο).  

- Η βέλτιστη λειτουργική συσχέτιση με το προτεινόμενο δίκτυο κίνησης 
οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών και την Λ. Ποσειδώνος. 

- Η δυνατότητα σύνδεσης της Ζώνης Α-Α1 με την ΠΜ-Α1. 
- Η κατάλληλη χωροθέτηση του ψηλού κτηρίου ειδικής αρχιτεκτονικής 

σχεδίασης που θα λειτουργήσει ως τοπόσημο της συγκεκριμένης ζώνης 
και της συνολικής έκτασης. 

- Η εξασφάλιση πρότυπων συνθηκών διαβίωσης για τους χρήστες της 
περιοχής.  

-  Η βέλτιστη λειτουργία της περιοχής σε θέματα κυκλοφορίας, υγείας,  
εργασίας, ποιότητας ζωής εν γένει κ.λπ.   
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5.1.1.3 Οργάνωση του χώρου Ζώνης Ανάπτυξης A‐Α1    
 

Η Ζώνη Ανάπτυξης A‐Α1, επιφάνειας 634.144,96 μ2, οριοθετείται νότια από 
το γκολφ Γλυφάδας, δυτικά  και ανατολικά από περιοχές κατοικίας του Δήμου  

Γλυφάδας  και  βόρεια  από  την  περιοχή  Πολεοδόμησης A‐Π2 και σε ένα 
μικρό τμήμα βορειοδυτικά της ζώνης από την περιοχή αμιγούς κατοικίας του 
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Πρόκειται για την Γειτονιά Τουρισμού, 
Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου. 

  

Σχήμα 5.1.1-1: Α-Α1 Σχέδιο γενικής διάταξης 
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Στην Α-Α1 επιτρέπεται μεικτή χρήση η οποία συντίθεται από τις γενικές 
χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου. Πρόκειται 
για μια περιοχή με πολυλειτουργικό χαρακτήρα και συνδυασμένες χρήσεις 
τουρισμού-αναψυχής (τουριστικά καταλύματα, καζίνο, ειδικές τουριστικές 
υποδομές όπως συνεδριακό κέντρο, κέντρο θαλασσοθεραπείας), κατοικίας 
και Επιχειρηματικού πάρκου (γραφεία, εγκαταστάσεις υγείας υπερτοπικού 
επιπέδου, εμπόριο). Η περιοχή αυτή, λόγω του ενιαίου λειτουργικού της 
χαρακτήρα, μπορεί να συμβάλει στην διεύρυνση της τουριστικής 
δραστηριότητας και στην προσέλκυση τουρισμού στην Αθήνα δώδεκα  μήνες 
το χρόνο, καθώς στην περίπτωση αυτή τα κίνητρα είναι: λόγοι υγείας  
(ιατρικός τουρισμός, τουρισμός υγείας‐ ευεξίας), επαγγελματικοί λόγοι 

(συνεδριακός τουρισμός) και λόγοι αναψυχής (θεματικός τουρισμός ‐ 
τουρισμός καζίνο), που δεν εντοπίζονται χρονικά μόνο τους καλοκαιρινούς 
μήνες αλλά παρουσιάζουν καλύτερη διασπορά στο χρόνο. Επίσης, ορισμένες 
από τις χρήσεις που περιλαμβάνονται και υποστηρίζουν το επιχειρηματικό 
πάρκο είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και 
τριτογενούς τομέα (εξαιρείται η βιομηχανία – βιοτεχνία κ.λπ. βάσει ΠΔ 
Έγκρισης ΣΟΑ), θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, δραστηριότητες 
υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές  της λειτουργίας των επιχειρήσεων του 
Επιχειρηματικού Πάρκου κ.λπ.  

 
 Η ανάπτυξη με μεικτή χρήση προσδίδει στην Α-Α1 πολύπλευρο χαρακτήρα, 

όπως αναλύθηκε παραπάνω. Στην Ζώνη Α-Α1 υλοποιείται η λειτουργική 
σύνδεση των δύο βασικών χρήσεων, του τουρισμού (με έμφαση στην 
αναψυχή – καζίνο - και τον συνεδριακό τουρισμό) και του επιχειρηματικού 
πάρκου (με έμφαση στην επιχειρηματικότητα, περίθαλψη και εκπαίδευση - 
έρευνα) σε κοινό χώρο αναφοράς. Ο ρόλος που  επιδιώκεται να 
διαδραματίσει η Α-Α1, είναι ένας ισχυρός τουριστικός - αναπτυξιακός πόλος 
για την ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου, με τα χαρακτηριστικά που 
προαναφέρθηκαν.      

 
Ως προς τη χωρική της οργάνωση, στη Ζώνη Α-Α1 προτείνονται δύο ζώνες 
εκμετάλλευσης1: η Α-Α1.1 με τέσσερις επιμέρους κτηριακές ενότητες και η Α-
Α1.2 με τρεις επιμέρους κτηριακές ενότητες. Στην Α-Α1.1 δίνεται έμφαση στη 
γενική χρήση του Επιχειρηματικού Πάρκου ενώ στην Α-Α1.2 δίνεται έμφαση 
στη γενική χρήση Τουρισμός-Αναψυχή, ωστόσο και στις επτά κτηριακές 
ενότητες οι ειδικές χρήσεις που προτείνονται απορρέουν και από τις δύο 
γενικές κατηγορίες χρήσεων (μεικτή χρήση).  

 
   

                                                           
1 Ως «Ζώνη Εκμετάλλευσης», ορίζεται η ενιαία έκταση που βρίσκεται μέσα στη Ζώνη Ανάπτυξης και 
έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Εντός αυτών προβλέπονται «κτηριακές ενότητες», δηλαδή 
περιοχές που προορίζονται για τη χωροθέτηση κτιριακών έργων για τα οποία θα εκδοθούν 
οικοδομικές άδειες. Το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας που κατανέμεται στις κτηριακές ενότητες 
αθροίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια της ζώνης εκμετάλλευσης. Οι Ζώνες 
Εκμετάλλευσης συντίθεται επιπρόσθετα και από τον χώρο, μεταξύ των κτηριακών ενοτήτων, που δεν 
προορίζεται για δόμηση  (ανοικτός χώρος).  
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Συστατικό στοιχείο της Ζώνης Α-Α1 αποτελεί ένας εκτεταμένος ανοικτός 
χώρος με πυρήνες πρασίνου χωροθετημένος κεντροβαρικά της Ζώνης και σε 

επαφή με το δίκτυο  κοινόχρηστων χώρων της περιοχής Πολεοδόμησης A‐
Π2 και κατ’ επέκταση με το Μητροπολιτικό  Πάρκο, καθώς και με την περιοχή 
γκολφ της Γλυφάδας, εξασφαλίζοντας την λειτουργική τους  διασύνδεση.  

 
Ο εν λόγω ανοικτός χώρος οριοθετεί τις δύο προτεινόμενες ζώνες 
εκμετάλλευσης, την Α-Α1.1 ανατολικά και την  Α-Α1.2 δυτικά., ενώ από τις 
υπόλοιπες πλευρές τους οριοθετούνται από υφιστάμενο οδικό δίκτυο 
(κοινόχρηστους δρόμους). Ο κεντρικός ανοικτός χώρος έχει σχεδιαστεί με 
καμπύλη χάραξη, σε συμφωνία και με τη χάραξη του Μητροπολιτικού 
Πάρκου, ώστε να μεγιστοποιείται το πρόσωπο των κτηριακών ενοτήτων στον 
πράσινο χώρο, καθώς αυτός δύναται να λειτουργεί για τη Ζώνη Α-Α1 ως η 
συνέχεια του Μητροπολιτικού Πάρκου εντός αυτής. Αυτός ο σχεδιασμός, δε, 
απαντά στην κατεύθυνση που δίνει το Π.Δ. (ΑΑΠ35/1.3.2018 άρθρο 2,παρ. 
3α) για διατήρηση μεγάλων ελεύθερων πράσινων χώρων, κατά το δυνατόν 
ενοποιημένων με το Μητροπολιτικό Πάρκο ή με άλλους παρακείμενους 
κοινόχρηστους χώρους Ακόμα, εντός του ανοικτού χώρου διέρχεται το 
ανοιχτό ρέμα Αεροδρομίου, το οποίο συμμετέχει καθοριστικά στην εικόνα και 
τον συνολικό σχεδιασμό του χώρου.    

  

Σχήμα 5.1.1-2: Σχέδιο γενικής διάταξης ζώνη ανάπτυξης Α-Α1 
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α 

Σχήμα 5.1.1-3: Θέση εσωτερικού ανοικτού χώρου 
της ζώνης ανάπτυξης Α-Α1 

β 

δ γ 

Εικόνα 5.1.1-1(α,β,γ,δ,ε): Ποιότητες ανοικτών χώρων 
στη ζώνη ανάπτυξης Α-Α1 
 
  

ε 
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Επιπρόσθετα, από τη Ζώνη Α-Α1 διέρχεται τμήμα του νότιου οδικού 
δακτυλίου  που συνδέει  τις Περιοχές/ Ζώνες   της  χωρικής  ενότητας 
του πρώην Αεροδρομίου με το Παράκτιο Μέτωπο. Στο  δυτικό 
άκρο  της,  δημιουργούνται δύο κυκλικοί κόμβοι (ο ένας εξ αυτών εντός των 
ορίων της) για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας και της σύνδεσης τόσο με 
την Περιοχή προς Πολεοδόμηση Α-Π2, όσο και με  τις κτηριακές ενότητες της 
Α-Α1.2 αλλά και την όμορη περιοχή της Γλυφάδας. Σε αυτό το  σημείο 
προβλέπεται, επίσης, η κατασκευή ανισόπεδης διάβασης (γέφυρα)  για την 
απευθείας σύνδεση με το παράκτιο μέτωπο. Η υπέργεια αυτή σύνδεση στο 
νότιο τμήμα της ανάπτυξης, λειτουργεί συμπληρωματικά στη βόρεια σύνδεση 
που επιτυγχάνεται με την  υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος. Αποτελεί 
κομβικό στοιχείο σύνδεσης λειτουργιών, κινήσεων και  επιπέδων αλλά και ένα 
ιδιαίτερο σημείο θέας προς τη θάλασσα, το βουνό, το αστικό περιβάλλον, το 
Μητροπολιτικό Πάρκο και την έκταση του γηπέδου Γκολφ  Γλυφάδας. 
 
Η προτεινόμενη διάταξη των κτηριακών ενοτήτων εντός των Ζωνών 
Εκμετάλλευσης έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη φυσική τοπογραφία και κλίση 
του εδάφους -ισοϋψείς  - την σχέση με το Μητροπολιτικό Πάρκο και την Α-
Π2, το νέο ανοιχτό κανάλι του υπό ανασύσταση ρέματος Αεροδρομίου την 
περιοχή γκολφ Γλυφάδας) και το δομημένο περιβάλλον (αστικός ιστός στα 
ανατολικά & δυτικά), τον προσανατολισμό, τις προσπελάσεις,το 
προτεινόμενο δίκτυο κίνησης εντός της Ζώνης και το υφιστάμενο εκτός αυτής 
– στην περίμετρό της. Πρωταρχικό κριτήριο για την οριοθέτηση-χωροθέτηση 
των ζωνών εκμετάλλευσης Α-Α1.1 και Α-Α1.2 αποτέλεσε, συμπληρωματικά, 
και η διερεύνηση για την βέλτιστη χωροθέτηση του κεντρικού ανοικτού 
χώρου, ώστε (σύμφωνα και με το Π.Δ. ΑΑΠ35/1.3.2018 άρθρο 2,παρ. 3α), 
να ευνοείται η  διατήρηση μεγάλων ελεύθερων πράσινων χώρων, κατά το 
δυνατόν ενοποιημένων με το Μητροπολιτικό Πάρκο ή με άλλους 
παρακείμενους κοινόχρηστους χώρους. 
 

 Ειδικότερα, η ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.1 της ζώνης Α-Α1 χωρίζεται σε 
τέσσερις κτηριακές ενότητες, την Α-Α1.1/I, την Α-Α1.1/II, την Α-Α1.1/III και την 
Α-Α1.1/IV. Στην ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.1, όπως προαναφέρθηκε, 
προτείνεται να δοθεί έμφαση στη γενική χρήση Επιχειρηματικό Πάρκο. Λόγω 
της υφιστάμενης τοπογραφίας, ειδικές χρήσεις γης (π.χ. Περίθαλψη) που εκ 
των κτιριολογικών προδιαγραφών τους, απαιτούν σημαντικές υποδομές 
βοηθητικών χώρων (π.χ. Υ/Σ, Λεβητοστάσια, Πλυντήρια, Αποθήκες, 
Απεικονίσεις, απαιτήσεις στάθμευσης, κ.λπ.) προτείνεται να χωροθετηθούν 
στα ανατολικά όρια της περιοχής, και κατά προτεραιότητα  στις κτηριακές 
ενότητες Α-Α1.1/I και Α-Α1.1/II. Με αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενοι την  
υφιστάμενη υψομετρική διαφορά (5,0 – 8,0μ) στα όρια της Ζώνης (τοίχος 
αντιστήριξης του πρώην Αεροδρομίου), ο σχεδιασμός θα μπορεί να 
εξασφαλίσει και να καλύψει σημαντικές βοηθητικές υποδομές στα κτήρια 
πλησίον των οδών Περγάμου και Κων/νου. Καραμανλή. Παράλληλα, οι εν 
λόγω κτηριακές ενότητες θα διαθέτουν περισσότερο αναπτυξιακό / 
επιχειρηματικό χαρακτήρα και θα αξιοποιούν  τη  θέα  προς  τη  θάλασσα, την 
Αθήνα  και τον Πειραιά. Στις κτηριακές ενότητες Α-Α1.1/III και Α-Α1.1/VI, που 
γειτνιάζουν άμεσα με τον κεντρικό ανοιχτό χώρο, έμφαση δίδεται 
περισσότερο σε οικιστικές αναπτύξεις, οι οποίες από κοινού με τις υπόλοιπες 
χρήσεις του Επιχειρηματικού Κέντρου (Εκπαίδευση, Έρευνα, Γραφεία) 
συνθέτουν μία γειτονιά με πολυλειτουργικού χαρακτήρα. Τονίζεται ότι το 
σύνολο των τεσσάρων κτηριακών ενοτήτων θα διαθέτει εύκολη πρόσβαση 
τόσο μέσω της Λ. Βουλιαγμένης όσο και μέσω της Λ. Ποσειδώνος, ενώ 
επιπλέον θα συνδέεται  με  ειδική λεωφορειακή γραμμή και με τον 
παρακείμενο σταθμό μετρό «Ελληνικό».  Επίσης, η χωροθέτηση των 
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κτηριακών ενοτήτων εντός της ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.1 γίνεται με τέτοιον 
τρόπο ώστε να δημιουργούνται δυο ελεύθεροι χώροι-άξονες, με κατεύθυνση 
βορράς-νότος και ανατολή-δύση αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται η δημιουργία ελεύθερου- αδόμητου χώρου μεταξύ των 
κτηριακών ενοτήτων αλλά και η διασύνδεση των κτηριακών ενοτήτων της 
ζώνης με το βασικό οδικό δίκτυο του Πόλου καθώς και το βασικό οδικό δίκτυο 
των όμορων περιοχών.  

 
Ως προς την προσπέλαση - κυκλοφορία εντός της ζώνης εκμετάλλευσης Α-
Α1.1, αυτή θα γίνεται μέσω τοπικού δικτύου που θα συνδέεται με το βασικό 
οδικό δίκτυο της περιοχής ανάπτυξης στα βόρεια.  Ο κεντρικός άξονας του 
τοπικού δικτύου, ο οποίος καταλήγει στον ανοικτό χώρο, ακολουθεί τον άξονα 
της οδού Ελ. Βενιζέλου της υφιστάμενης αστικής περιοχής στα ανατολικά. 
Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα σύνδεσης με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο του 
Δήμου Γλυφάδας στα ανατολικά (οδ. Περγάμου) και νότια (Κων/νου 
Καραμανλή). 
 
Στην ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2 της Ζώνης Α-Α1, όπως προαναφέρθηκε, 
προτείνεται να δοθεί έμφαση στην γενική χρήση Τουρισμός-Αναψυχή. Η ζώνη 
εκμετάλλευσης Α-Α1.2 χωρίζεται σε τρεις κτηριακές ενότητες, την Α-Α1.2/I, 
την Α-Α1.2/II και την Α-Α1.2/III. 
 
Στην κτηριακή ενότητα Α-Α1.2/I, η οποία διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες δύο 
κτηριακές ενότητες της ζώνης με την οδό του βασικού οδικού δικτύου που 
διατρέχει όλη την περιοχή ανάπτυξης, προτείνεται η διάταξη μεγαλύτερης 
κάλυψης κτηριακών όγκων με μεικτή χρήση, και έμφαση στη γενική χρήση 
τουρισμός-αναψυχή. Ειδικότερα, στην συγκεκριμένη κτηριακή ενότητα 
προτείνεται να χωροθετηθεί το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με 
καζίνο (IRC)2. Το Τουριστικό Συγκρότημα (με μέγιστο ύψος 200μ. από την 
στάθμη της θάλασσας) προβλέπεται ότι θα αποτελείται  από καζίνο, 
ξενοδοχείο και θα διαθέτει υποδομές για την υποδοχή 
επαγγελματικού  τουρισμού υψηλών απαιτήσεων (εκθέσεις, συνέδρια, 
επαγγελματικές συναντήσεις και τουρισμός  κινήτρων εν γένει), με στόχο την 
προσέλκυση νέων επισκεπτών στην Αθήνα. Το συγκρότημα δύναται να 
διαθέτει άμεση πρόσβαση στη μαρίνα μέσω  ανισόπεδης διάβασης πεζών 
πάνω  από την Λ. Ποσειδώνος (ζεύξη κτηρίων) - έτσι θα βρίσκεται σε 
συνάφεια με τις εγκαταστάσεις και τις λειτουργίες της – καθώς και εύκολη 
πρόσβαση οδική και μέσω τραμ.  Η συνεχής λειτουργία του συγκροτήματος, 
η χρήση του, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και η θέση του - στη συμβολή της 
Λ. Ποσειδώνος με την νέα παραλιακή ανάπτυξη - το καθιστούν 
σημαντικό  τοπόσημο της περιοχής.  

  

                                                           
2 Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ως η αρμόδια Αρχή για την 

προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνισμών σχετικά με την αδειοδότηση νέων καζίνο στην 
Ελλάδα, αναμένεται να προκηρύξει Δημόσιο Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό (Νοέμβριος 2018) 
για την παραχώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καζίνο στην περιοχή του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσµά (ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 2282 / Β / 15.06.2018, Αρ. ΔΕΕΟΘ 0007512 
ΕΞ 2018).  
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Το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα θα σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να 
αποτελέσει εμβληματικό κτήριο της  Αττικής. Η θέα, το ύψος, ο 
προσανατολισμός και ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του σε σχέση με 
τις  χρήσεις που θα φιλοξενεί, θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες της 
αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Για τη χωροθέτηση του ψηλού κτηρίου, 
λαμβάνονται υπόψη οι απαιτούμενες αποστάσεις από τα όρια του ακινήτου 
(100μ., όπως αποτυπώνονται στα σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 2 ,παρ. 3γ 
του Ν. 4062, ΦΕΚ 70Α/30.3.2012).  Τέλος, ο ανισόπεδος οδικός κόμβος που 
προτείνεται στο δυτικό όριο της ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.2, επιτρέπει την 
άμεση διασύνδεση της περιοχής με το παράκτιο μέτωπο και την μαρίνα. και 
καθιστά εφικτή την λειτουργική σύνδεση των δύο αυτών ζωνών, της Α-Α1.2 
με την ΠΜ-Α1.1.  

Η κτηριακή ενότητα Α-Α1.2/II, λόγω της εγγύτητάς της με την Α-Α1.2/Ι, 
δύναται να αποτελέσει περιοχή πιθανής επέκτασης των τουριστικών 
υποδομών του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος 
(συμπληρωματική ξενοδοχειακή μονάδα, λοιπές τουριστικές υποδομές π.χ. 
υδροθεραπευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, στάθμευση, κ.λπ.). Η κτηριακή 
ενότητα αυτή συνδέεται οδικά με την κτηριακή ενότητα Α-Α1.2/I αλλά και με 
τον υπόλοιπο Πόλο μέσω του κυκλικού κόμβου του βασικού οδικού δικτύου, 
που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της. 
 
Στην κτηριακή ενότητα Α-Α1.2/III προτείνεται, επίσης, η μεικτή χρήση, με 
έμφαση στη χρήση κατοικίας, η σχετικά μικρή κάλυψη και ύψος. 

  
Στην ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2, ο διαχωρισμός μεταξύ των κτηριακών 
ενοτήτων Α-Α1.2/I και Α-A1.2/II επιτυγχάνεται από το βασικό οδικό δίκτυο 
που διασχίζει την ζώνη Α-Α1.2 και λειτουργεί ως όριο, ενώ η νοητή επέκταση 
της οδού Καλυψούς (Δ. Γλυφάδας) εντός της ζώνης δημιουργεί έναν ελεύθερο 
και αδόμητο χώρο μεταξύ των κτηριακών ενοτήτων Α-Α1.2/ΙΙ και Α1.2/ΙΙΙ που 
θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως διασύνδεση της ζώνης με το τοπικό 
δίκτυο της Γλυφάδας. Η επιφάνεια κάθε ζώνης εκμετάλλευσης, οι επιφάνειες 
των κτηριακών ενοτήτων καθώς και οι ισχύοντες και προτεινόμενοι όροι 

Σχήμα 5.1.1-4: Χρήσεις γης ζώνη ανάπτυξης Α-Α1 
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δόμησης και οι χρήσεις ανά κτηριακή ενότητα της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1, 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφ. 5.1.1.10. 
 
Συμπερασματικά, η προτεινόμενη διάταξη των κτηριακών ενοτήτων των 
ζωνών εκμετάλλευσης Α-Α1.1 και Α-Α1.2 μπορεί να διασφαλίσει μελλοντικές 
επιλύσεις για την διάταξη των κτηριακών όγκων ικανές και επιθυμητές για την 
εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, μέσω του κεντροβαρικού ανοικτού χώρου που 
προβλέπεται μεταξύ των δύο ζωνών εκμετάλλευσης, την οπτική και 
λειτουργική εισχώρηση του Μητροπολιτικού Πάρκου στη ζώνη ανάπτυξης. 
Επιπρόσθετα, με την καμπύλη χάραξη του ορίου των δύο ζωνών 
εκμετάλλευσης, μεγιστοποιείται το πρόσωπο αυτών στον ανοιχτό χώρο και 
ενδεχόμενη διάταξη των κτηρίων ομοιόθετη στη χάραξη των ορίων, 
μεγιστοποιεί, σε συνδυασμό με την κλίση του εδάφους, τη θέα προς το 
πράσινο και τη θάλασσα. 
 
Ως προς τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, στη συνέχεια ακολουθεί 
περιγραφή ενδεικτικής πρότασης σχεδιασμού τους.  
 
Εντός του κεντρικού ανοικτού χώρου της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1, προτείνεται 
η οργάνωση ενός συστήματος μονοπατιών σε συνέχεια αυτού του 
Μητροπολιτικού Πάρκου και των γειτονικών διαδρομών που καταλήγουν 
στον κεντρικό χώρο. Ειδικότερα, η «αναβίωση» της χάραξης του πρώην 
διαδρόμου του αεροδρομίου που υλοποιείται εντός του Μητροπολιτικού 
Πάρκου επεκτείνεται στον ανοικτό χώρο της  Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 και 
συνδέεται με το σύστημα μονοπατιών. Η διαδρομή αυτή προτείνεται να 
πλαισιωθεί με δενδροστοιχία, σε αντιστοιχία με αυτήν του Μητροπολιτικού 
Πάρκου. Ο προτεινόμενος σχεδιασμός εμπνέεται, επίσης, από τον 
«ελεύθερο» και «φυσικό» χαρακτήρα του γειτονικού γηπέδου γκολφ 
Γλυφάδας, με τις κυματοειδείς χαράξεις μονοπατιών και  τις οργανικού 
σχήματος συστοιχίες δένδρων μεταξύ αυτών. Ακόμα, εντός του ανοικτού 
χώρου διέρχεται τμήμα του ανοικτού ρέματος Αεροδρομίου, συμμετέχοντας 
καθοριστικά στην εικόνα και τον όλο σχεδιασμό του χώρου. 
 
Στους ανοικτούς χώρους μπορούν να ενταχθούν εγκαταστάσεις υπαίθριου 
αθλητικού εξοπλισμού, περίπτερα, προσωρινές και ελαφριές κατασκευές, 
παιδικές χαρές, υπαίθριο αμφιθέατρο για προβολές και άλλες εκδηλώσεις, 
παιχνίδια νερού, κήποι και υποστηρικτικοί χώροι για φροντίδα και συντήρηση, 
κατασκευές για την λειτουργία και εξυπηρέτηση των Μ.Μ.Μ., λυόμενες και 
προσωρινές κατασκευές εν γένει για την εξυπηρέτηση και αναψυχή.  

  

Εικόνα 5.1.1-2(α,β): Διαδρομές / διαμορφώσεις τοπίου στου Φιλοπάππου 

α β 
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Σημειώνεται ότι οι προσωρινές κατασκευές δεν θα ανατρέπουν ούτε θα 
αλλοιώνουν τον χαρακτήρα  του ανοικτού χώρου. 
 
Στους ανοικτούς χώρους επιτρέπονται, επιπρόσθετα, οι υδάτινες επιφάνειες 
με στατικά και κινητικά νερά, ασκεπείς κατασκευές στοιχείων νερού και 
πισίνες, καθώς πέραν των αρχιτεκτονικών και αισθητικών παραμέτρων που 
εξυπηρετούν αναβαθμίζουν την ποιότητα του χώρου, ικανοποιούν και 
βιοκλιματικές παραμέτρους, βελτιώνοντας το μικρόκλιμα, δημιουργώντας ένα 
ευχάριστο και δροσερό περίγυρο και αυξάνοντας τα επίπεδα φυσικής άνεσης 
των χρηστών. 
 
Επίσης, επιτρέπονται: στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα, 
εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων & άθλησης, πάγκοι,  τεχνητές κερκίδες 
καθώς και κατασκευές για εξωραϊσμό όπως εγκαταστάσεις στήριξης και 
αναρρίχησης φυτών, συντριβάνια, ανθοδόχες λίμνες (με τους απαραίτητους 
χώρους, δεξαμενές και άντλησης) εγκαταστάσεις μνημείων, τοποθέτηση 
έργων τέχνης, περίπτερα για σταθμαρχεία και γενικά κατασκευές για την 
εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών. 
 
Οι επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους αναφέρονται 
αναλυτικά στον αντίστοιχο πίνακα στο κεφ. 5.1.1.10. 

 
 
5.1.1.4 Έργα που αφορούν στο Χείμαρρο Αεροδρομίου εντός της Ζώνης 

Ανάπτυξης Α-Α1 
 
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της προμελέτης διευθέτησης ρεμάτων, εντός 
της Α-Α1 διέρχεται νέο ανοιχτό κανάλι του Χειμάρρου Αεροδρομίου, 
τραπεζοειδούς διατομής, με επένδυση από λιθοπλήρωτες στρώμνες, μήκους 
περίπου 235 μέτρων, αντίστοιχης κατασκευής με αυτήν εντός της Α-Π2. Το 
εν λόγω ρέμα διατρέχει το Μητροπολιτικό Πάρκο και τον ανοικτό χώρο 
Πρασίνου της Α-Π2 και καταλήγει εντός της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1, αφού 
έχουν προηγηθεί κατά την έξοδό του από την Α-Π2 και εντός της Α-Α1 τα 
κατάλληλα έργα συναρμογής μήκους 15 μέτρων, με τον προβλεπόμενο 
κιβωτιοειδή δίδυμο οχετό (2 x 4,00 μ. x 2,50 μ.) κάτω από την νέα οδό μεταξύ 
των Α-Π2 και Α-Α1. 

α β 

Εικόνα 5.1.1-3(α,β): Γραμμική δεντροστοιχία και ελεύθερη φύτευση διαδρόμων   
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Στη συνέχεια, μέσω των κατάλληλων έργων συναρμογής, φρεατίου πτώσης 
με ιλυοσυλλέκτη ύψους 6,50 μέτρων και κλειστού κιβωτιοειδή οχετού 4,00 μ. 
x 2,50 μ. μήκους 95 μέτρων, κάτω από τον κυκλικό κόμβο της οδοποιίας, το 
κανάλι ακολουθεί πάλι ανοιχτή διαδρομή κοντά στο όριο της πρώην περιοχής 
της Υ.Π.Α. Στο τμήμα αυτό όμως, καθώς δεν είναι δυνατή η διατήρηση της 
φυσικής κοίτης για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και η έντονη κλίση, 
προβλέπεται ανοιχτή ορθογωνική διατομή 4,00 μ. x 2,50 μ. μήκους περίπου 
193 μέτρων, και στη συνέχεια έργο συναρμογής μήκους 40 μέτρων με τον 
κιβωτιοειδή δίδυμο οχετό (2 x 5,00 μ. x 2,00 μ.) κάτω από την Λ. Ποσειδώνος. 
 
Τα έργα έχουν διαστασιολογηθεί για περίοδο επαναφοράς Τ=50 ετών όπως 
απαιτείται  από τη νομοθεσία, εκτός από τα  έργα  διέλευσης του ρέματος 
κάτω από την λεωφόρο Ποσειδώνος, για τα οποία λόγω της σημασίας του 
οδικού έργου λήφθηκε Τ=100 έτη. Με τον σχεδιασμό αυτό τα έργα επαρκούν 
και επιπλέον διαθέτουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιθώριο. Στη συνέχεια, 
τα έργα επιλύθηκαν και για περίοδο επαναφοράς Τ=100 ετών, ώστε να 
εκτιμηθεί η απόκρισή τους σε ακόμη μεγαλύτερα φαινόμενα και να 
εντοπιστούν τα πιο τρωτά σημεία σε περίπτωση ακόμη πιο ακραίων 
φαινομένων που σχετίζονται και με την κλιματική αλλαγή. Τα συμπεράσματα 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της μελέτης διευθέτησης 
ρεμάτων.  
 
Επίσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις παραγράφους 3.2, 3.3.2 κ 5.2 του 
Τεύχους Τεχνικής Έκθεσης της Προμελέτης ρεμάτων Τράχωνες κ 
Αεροδρομίου και φαίνεται και στα αντίστοιχα σχέδια που συνοδεύουν την εν 
λόγω μελέτη, το ρέμα Αεροδρομίου εξυπηρετεί μόνο αστικές λεκάνες 
απορροής. Συνεπώς, η απορροή του είναι περιοδική και εμφανίζεται 
μόνο μετά από επεισόδια βροχόπτωσης. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν 
χείμαρρο ο οποίος κατακλύζεται μόνο περιοδικά από όμβρια ύδατα. Στις 
αυτοψίες που έγιναν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της προμελέτης, δεν 
παρατηρήθηκε μόνιμη ροή. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, τμήμα των προτεινόμενων έργων διευθέτησης και 
εκβολής του ρέματος «Αεροδρομίου» (από συνολικό μήκος έργων περίπου 
2.500μ.), είτε σαν κλειστοί είτε σαν ανοικτοί αγωγοί, διέρχονται  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 
κτηριακών 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.   
 
Η επιφάνεια μεταξύ των γραμμών οριοθέτησης του Χειμάρρου Αεροδρομίου 
εντός της ενιαίας Ζώνης Α-Α1 είναι 8.778,00 μ2 για το ανοικτό τμήμα του και 
1.851,00 μ2 για το κλειστό τμήμα του. 
 
 

5.1.1.5  Διάταξη κύριου οδικού δικτύου εξυπηρέτησης της Ζώνης Ανάπτυξης Α-
Α1 

 
Η ζώνη Α-Α1 οριοθετείται από την υφιστάμενη συλλεκτήρια οδό Κ. 
Καραμανλή, η οποία συνδέει τη Λ. Ποσειδώνος με τη Λ. Βουλιαγμένης. 
Επίσης, τμήμα του οδικού δακτυλίου που συνδέει τις περιοχές πολεοδόμησης 
και τις Ζώνες Ανάπτυξης οριοθετεί την Α-Α1 από το βορρά. Επί του κύριου 
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αυτού οδικού άξονα δημιουργούνται τρεις κυκλικοί κόμβοι: ο ανατολικότερος 
εξυπηρετεί τις προσπελάσεις προς την ανατολική ζώνη εκμετάλλευσης Α-
Α1.1 καθώς και τη σύνδεση με την περιοχή πολεοδόμησης Α-Π2. Ο 
κεντρικός, μεγαλύτερος κυκλικός κόμβος εξυπηρετεί κυρίως τη σύνδεση με 
τον κεντρικό άξονα κοινωφελών χρήσεων της Α-Π2 και συνολικά τις περιοχές 
του Μητροπολιτικού Πόλου. Από εκεί η κύρια αρτηρία πλάτους 29μ. 
εισέρχεται στη ζώνη Α-Α1 και με κυκλικό κόμβο εξυπηρετεί το βόρειο & το 
νότιο τμήμα της δυτικής ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.2, στην οποία 
προβλέπεται να χωροθετηθεί και το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα 
με Καζίνο. Η κύρια αρτηρία συναντά τη Λ. Ποσειδώνος και με ανισόπεδη 
σύνδεση εξυπηρετεί την κυκλοφορία προς την ΠΜ-Α1, τη Mαρίνα Αγ. Κοσμά, 
και την περιοχή της Γλυφάδας.  
 
 

5.1.1.6  Διαδρομές πεζών και ποδηλάτων Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 
 

Επιπλέον της κυκλοφορίας των πεζών σε πεζοδρόμια κατά μήκος των οδών, 
στη Ζώνη θα οριστούν πεζόδρομοι εντός των κτηριακών ενοτήτων καθώς και 
εντός των ανοικτών χώρων ώστε να ενισχύσουν την κίνηση πεζών και τη 
σύνδεση με τον υφιστάμενο αστικό ιστό, αλλά και για να ευνοηθεί η πεζή 
σύνδεση της Ζώνης με το παράκτιο μέτωπο.  
 
Επίσης, καθώς στο κέντρο της Α-Α1 κυριαρχεί ο  ανοικτός χώρος με πυρήνες 
πρασίνου, διαδρομές πεζών και ποδηλάτων προτείνεται να δημιουργηθούν 
τόσο για την κίνηση εντός αυτού όσο και για τη σύνδεση της Ζώνης με το 
Πάρκο, το παράκτιο μέτωπο και την πολιτιστική διαδρομή. 

 
Ποδηλατόδρομοι θα προβλεφθούν στις κύριες αρτηρίες και στις τοπικές 
οδούς και πεζόδρομους. 

 
5.1.1.7 Προσβάσεις Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 από το υφιστάμενο και 

προτεινόμενο δίκτυο Μ.Μ.Μ. (οδικό και σταθερής τροχιάς) 
 

Η ζώνη Α-Α1 εξυπηρετείται από το σταθμό «Ελληνικό» του μετρό, που απέχει 
περίπου 1,8 χλμ. από κεντροβαρικό σημείο. Στο δυτικό άκρο, στη συμβολή 
με τη Λ. Ποσειδώνος βρίσκεται στάση της υφιστάμενης γραμμής Τραμ. 
 

β a 

Εικόνα 5.1.1-4(α,β): Διαμορφώσεις στάσης και κίνησης στο τοπίο   
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Την Α-Α1 εξυπηρετούν δύο νέες γραμμές λεωφορείων που συνδέουν τη ζώνη 
με τις υπόλοιπες περιοχές της ανάπτυξης. Η Γραμμή 1 κινείται πάνω στην 
κύρια αρτηρία, έχει κατεύθυνση ανατολής - δύσης και συνεχίζει μέσω της 
ζώνης Α-Α1 να  συναντήσει τη Λ. Ποσειδώνος, απ’ όπου η σύνδεση τόσο με 
την τρίτη νέα γραμμή (Γραμμή 2) όσο και με πληθώρα υφιστάμενων γραμμών 
λεωφορείων είναι εφικτή. Η Γραμμή 3 εισέρχεται από το βορρά και την 
περιοχή Α-Π2 στον κεντρικό κυκλικό κόμβο και κινείται προς την ανατολή 
επάνω στην κύρια αρτηρία με δύο στάσεις επί της Α-Α1. 

 
 
5.1.1.8  Στάθμευση Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 
 

Οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης υπολογίζονται αφενός σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ανά ζώνη και ανά χρήση και αφετέρου με την 
εφαρμογή του συντελεστή μείωσης σε συνάρτηση με τη γραμμική απόσταση 
από Μέσο Σταθερής Τροχιάς. 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί (πηγή Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για 
την Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης) δίνεται μία 
ενδεικτική εικόνα των θέσεων στάθμευσης που προκύπτουν ανά ενδεικτική 
χρήση γης, μετά την εφαρμογή συντελεστή μείωσης  με βάση τη γραμμική 
απόσταση από τους σταθμούς Μετρό «Αργυρούπολη» και «Ελληνικό» και τις 
στάσεις του Τραμ, τόσο της νέας γραμμής που διατρέχει την ανάπτυξη, όσο 
και τις υφιστάμενες κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Οι μειωμένες 
θέσεις στάθμευσης ανά περιοχή και ανά χρήση εμφανίζονται στον Πίνακα με 
κόκκινο χρώμα. 
 

 

5.1.1.9  Μέτρα για την προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος 
από τις επιπτώσεις του σχεδίου στη Ζώνη Ανάπτυξης A-A1 
 
Εφαρμόζοντας το άρθρο 7, §2 του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018 “ο πιόσχημος 
ταφικός περίβολος στη ζώνη Α-Α1, ο οποίος έχει δώσει το όνομά του στην 
περιοχή “Eλληνικόν”, μεταφέρεται στην αρχική θέση του, μετά από υπόδειξη 
του ΥΠΠΟΑ. Η μεταφορά διενεργείται ύστερα από υποβολή σχετικής μελέτης 
και έγκρισής της 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”. Η αρχική θέση του 
μνημείου, μετά από έγγραφο του ΥΠΠΟΑ εντοπίζεται εντός των ορίων της 
κτηριακής ενότητας Α-Α1.1/ΙΙΙ.  
 

Εκτίμηση 

(ΠΔ111/ΦΕΚ Α-

76/5.3.2004)

Προτεινόμενη Μείωση 

σε περιοχές με υψηλή 

προσπελασιμότητα σε 

ΜΜΜ

Κατοικία : 359 359

Τουριστικά Καταλύματα - Ειδικές Τουριστικές Υποδομές : 1.209 995

Καζίνο : 638 479

Γραφεία - Τράπεζες - Ασφάλειες - Εκπαίδευση/Έρευνα : 255 191

Εμπορικά Καταστήματα : 170 127

Περίθαλψη : 333 333

Σύνολο θέσεων στάθμευσης 2.964 2.484

Α-Α1Χρήση

Πίνακας 5.1.1-1: Θέσεις στάθμευσης ανα χρήση 
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H κύρια πολιτιστική διαδρομή που προτείνεται επεκτείνεται στο σύνολο του 
Μητροπολιτικού Πόλου συνδέοντας αρχαία και νεότερα μνημεία σε ενιαίο 
πολιτιστικό σύνολο. Εντός της ζώνης Α-Α1 θα δημιουργηθούν περίπατοι, οι 
οποίοι συνδέονται με αυτήν .    
 
Αρχαιότητες που τυχόν ανευρεθούν, κατά περίπτωση και κατά το δυνατό και 
εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις κατά το νόμο αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα αποκατασταθούν και θα 
ενταχθούν στο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών. 
 
Συμπερασματικά, η παραπάνω αναλυτική περιγραφή παρουσιάζει την 
προτεινόμενη γενική διάταξη του δομημένου και ελεύθερου χώρου της Ζώνης 
Ανάπτυξης με τον ακριβή προσδιορισμό των κτηριακών ενοτήτων, σύμφωνα 
με τον νόμο. Παρουσιάζεται, συνεπώς,  μια ολοκληρωμένη συνθετική 
πρόταση χωροθέτησης των χρήσεων, οι συνδέσεις με το προτεινόμενο οδικό 
δίκτυο και τις όμορες περιοχές, η διάταξη των ανοικτών χώρων κ.λπ. στο 
βαθμό, που αυτό είναι εφικτό βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών και 
αναπτυξιακών προοπτικών τη δεδομένη στιγμή σύνταξης της μελέτης. Εντός 
των συγκεκριμένων περιγραμμάτων των κτηριακών ενοτήτων θα προταθούν, 
κατά το στάδιο των οικοδομικών αδειών, οι κτηριακές αναπτύξεις,  βάσει των 
πολεοδομικών μεγεθών και ειδικών χρήσεων γης που έχουν προταθεί από το 
παρόν στάδιο σχεδιασμού και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγ. Κοσμά.  
 

5.1.1.10 Ισχύοντες και προτεινόμενοι Όροι δόμησης και Χρήσεις γης Ζώνης 
Ανάπτυξης Α-Α1 
 
Αρχικά, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, οι όροι 
δόμησης και οι χρήσεις γης στη Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 έχουν ως εξής: 
 
Ζώνη Ανάπτυξης: 
Α-Α1: «Γειτονιά τουρισμού-αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου» 
 
Επιφάνεια περιοχής: 634.144,96μ2 
 
Επιτρεπόμενες χρήσεις 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 
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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. 

 
Μέσος netto συντελεστής δόμησης στο σύνολο της έκτασης της Α-Α1:  
0,40 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 253.657,98 μ2 
Για τη χρήση «καζίνο» η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 15.000 
μ2. 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης στο σύνολο της έκτασης της 
Α-Α1:  30% 
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης:  190.243,48 μ2 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων: ΚΑΤΑ 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. 
 
Οι ειδικές χρήσεις που προτείνονται ανά κτηριακή ενότητα της Ζώνης 
Ανάπτυξης Α-Α1 έχουν ως εξής: 
 
Ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.1 – Κτηριακές ενότητες Α-Α1.1/Ι, Α-Α1.1/ΙI,  
Α-Α1.1/ΙII και Α-Α1.1/VΙ 

 Επιχειρηματικά Πάρκα 
α)  Οι χρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 

3982/2011 (Α` 143) και συγκεκριμένα : Επαγγελματικά εργαστήρια, 
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών και οι κτιριακές 
τους εγκαταστάσεις, Επιχειρηματικές δραστηριότητες του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, Ερευνητικά κέντρα και 
εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, 
ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής 
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και 
εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των 
εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές 
τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 
Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή 
υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του 
Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή 
υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων, Δραστηριότητες 
παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς 
και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα). 

β)  Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί 
γ)  Διοίκηση 
δ)  Κατοικία 
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ε)  Εκπαίδευση 
στ) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
ζ)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
η)  Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
θ)  Θρησκευτικοί χώροι 
ι)  Περίθαλψη 
ια)  Χώροι συνάθροισης κοινού 
ιβ)  Εστίαση 
ιγ)  Αναψυκτήρια 
ιδ)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιε)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων 
ιζ) Τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και 

υποδομές 
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό 

προορισμό του ακινήτου (π.χ. Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά πράσινα 
σημεία). 

 

 Τουρισμός - Αναψυχή 
α)  Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα κλπ.) 
β)  Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

(συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κλπ.) 
δ)  Κατοικία 
ε)  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
η)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
θ)  Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
ι)  Θρησκευτικοί χώροι 
ιγ)  Εστίαση 
ιδ)  Αναψυκτήρια 
ιε)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιστ)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
ιη)  Ελικοδρόμιο 
ιθ)  Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό 

προορισμό του ακινήτου (π.χ. Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά πράσινα 
σημεία) 

 
Ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2 – Κτηριακή ενότητα Α-Α1.2/Ι: 

 

 Επιχειρηματικά Πάρκα 
β)  Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί 
γ)  Διοίκηση 
 

 Τουρισμός - Αναψυχή 
α)  Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα κλπ.) 
β)  Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

(συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κλπ.) 
δ)  Κατοικία 
ε)  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
στ)  Καζίνα 
η)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
θ)  Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
ι)  Θρησκευτικοί χώροι 
ιβ)  Χώροι συνάθροισης κοινού 
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ιγ)  Εστίαση 
ιδ)  Αναψυκτήρια 
ιε)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιστ)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
ιζ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων 
ιη)  Ελικοδρόμιο 
ιθ)  Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό 

προορισμό του ακινήτου.(π.χ. Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά 
πράσινα σημεία) 

 
 
Ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2 – Κτηριακή ενότητα Α-Α1.2/II: 
 

 Τουρισμός - Αναψυχή 
α)  Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα κ.λπ.) 
β)  Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

(συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κ.λπ.) 
δ)  Κατοικία 
ε)  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
στ)  Καζίνα 
η)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
θ)  Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
ι)  Θρησκευτικοί χώροι 
ιβ)  Χώροι συνάθροισης κοινού 
ιγ)  Εστίαση 
ιδ)  Αναψυκτήρια 
ιε)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιστ)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
ιθ)  Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό 

προορισμό του ακινήτου.(π.χ. Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά 
πράσινα σημεία) 

 
 

 Επιχειρηματικά Πάρκα 
α)  Οι χρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν. 

3982/2011 (Α` 143) και συγκεκριμένα : Επαγγελματικά εργαστήρια, 
Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών και οι κτιριακές 
τους εγκαταστάσεις, Επιχειρηματικές δραστηριότητες του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, Ερευνητικά κέντρα και 
εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, 
ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης 
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής 
υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και 
εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των 
εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές 
τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, 
Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή 
υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του 
Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή 
υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., 
κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων, Δραστηριότητες 
παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
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θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς 
και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα). 

β)  Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί 
γ)  Διοίκηση 
δ)  Κατοικία 
στ)  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
ζ)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
η)  Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
θ)  Θρησκευτικοί χώροι 
ια)  Χώροι συνάθροισης κοινού 
ιβ)  Εστίαση 
ιγ)  Αναψυκτήρια 
ιδ)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιε)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
 

Ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2 – Κτηριακή ενότητα Α-Α1.2/IΙI: 
 

 Τουρισμός - Αναψυχή 
δ)  Κατοικία 
ε)  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
ζ)  Κοινωνική πρόνοια 
η)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
θ)  Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
ι)  Θρησκευτικοί χώροι 
ιγ)  Εστίαση 
ιδ)  Αναψυκτήρια 
ιε)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιστ)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
ιθ)  Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό 

προορισμό του ακινήτου.(π.χ. Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά 
πράσινα σημεία) 

 
 

 Επιχειρηματικά Πάρκα 
δ)  Εκπαίδευση 

 
Ανοικτός χώρος Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 
Οι επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους της Ζώνης Ανάπτυξης 
Α-Α1 περιγράφονται στο κεφ. 5.1.1.3 και αναλυτικά παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α-Α1 

Σε όλους τους Ανοικτούς Χώρους της περιοχής Α-Α1 επιτρέπονται οι κατασκευές με σκοπό:                                                                                                                  
1. την διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης 
υψομετρικών διαφορών, κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.                                                                                                                                            
2. τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια τους και γενικά 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.                                                                                                      
3. λυόμενες και προσωρινές κατασκευές                                                                                                                                 
4. για την λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
 
Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις: 

1. Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών  
(υπέργειων ή υπόγειων)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                      
3. Η υπέργεια ή υπόγεια  ζεύξη κτιρίων.                                                                              

Επιτρέπονται επίσης: 

Στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα μέγιστης επιφάνειας 20% του ανοικτού χώρου.                                                
Εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και άθλησης  όπως διάδρομοι βάδην ή απλά όργανα άθλησης που δεν 
συνιστούν αθλητική εγκατάσταση. Πάγκοι, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων, εγκαταστάσεις φωτισμού, 
τηλεφωνικοί θάλαμοι. Εγκαταστάσεις στήριξης φυτών, σιντριβάνια, ανθοδόχες λίμνες (με απαραίτητους χώρους 
δεξαμενής και άντλησης), κατασκευές για την εξυπηρέτηση του ανοικτού χώρου. Εγκαταστάσεις μνημείων, 
τοποθέτηση έργων τέχνης, περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών, ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες. . 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Α-Α1 

1. Στους ακάλυπτους χώρους τωνγηπέδων επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις:  

α) Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, cours 
anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού 
πλάτους 1,20 μ., μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων κ.λπ.. 

2. Μέσα στις ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις του  ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται στεγασμένοι ανελκυστήρες 
οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, καθώς και 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι κλίμακες κινδύνου 
μπορεί να τοποθετούνται μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες πλάγιες αποστάσεις του ακάλυπτου χώρου, εφόσον 
δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε άλλη θέση. 

3. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του γηπέδου, επιτρέπονται:  

α) Η κατασκευή δεξαμενών αποχέτευσης, νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, αποθήκης συσσωρευτών φωτο 
βολταϊκών συστημάτων, δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη λειτουργία 
ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις.  

β) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και 
ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια 
τουγηπέδου. 

4. Επί των ακάλυπτων χώρων τουγηπέδου, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:  

α) Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα.  

β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.  

γ) Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους ή μηχανικά μέσα κάλυψης 
υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.  

δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες.  

ε) Συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.  

στ) Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων εφόσον δεν 
μπορεί να είναι υπόγειες.  

ζ) Καπνοδόχοι.  

η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα. 

ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των ακαλύπτων.  

5. Περιφράγματα  

α) Τα γήπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα.   

β) Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των όμορων γηπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. 
Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός τουγηπέδου.  

γ) Τα περιφράγματα του γηπέδου σε κανένα σημείο δεν μπορεί να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ. και το 
συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,50 μ.. Τα αυλόθυρα πορτοσιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων που 
κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης έχουν μέγιστο ύψος 2,50 μ. και μπορεί να αποτελούνται από 
συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους 
εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο τουγηπέδου, τα παραπάνω 
ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον 
αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3,00 μ..  

δ) Αν το φυσικό έδαφος στη όριο του γηπέδου είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 
2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Αν από τη 
στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στο όριο του γηπέδου υπάρχει υψομετρική 
διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το 
έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ..  

ε) Στα γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη 
λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο 
από 3,00 μ., εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.  

 

 

  

Πίνακας 5.1.1-2: Επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους της περιοχής Α-Α1  
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Ως προς τα πολεοδομικά μεγέθη, για την ζώνη ανάπτυξης Α-Α1 προτείνονται: 

 Αρτιότητα / κατάτμηση: 20.000 μ2 

 Αρτιότητα / κατάτμηση (για κατοικία): 4.000 μ2 

 Επιτρέπεται η σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών 

 Πρόσωπο: 25μ. 

 Κάλυψη: 30% στο σύνολο της έκτασης της ζώνης Α-Α1 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάλυψης ζώνης Α-Α1: 190.243,48 μ2 

Ειδικότερα, ως προς τα πολεοδομικά μεγέθη, για την ζώνη 

εκμετάλλευσης Α-Α1.1 της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 προτείνονται: 

Ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.1 
 

 Επιφάνεια ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.1: 186.213,00 μ2 

 Χρήση (σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία: Μικτή Χρήση 
(Τουρισμός-Αναψυχή & Επιχειρηματικό Πάρκο) 

 Ειδικές χρήσεις: ως άνω 

 Μέσος επιτρεπόμενος Σ.Δ.: 0,46 στο σύνολο της έκτασης της Ζώνης 
Εκμετάλλευσης Α-Α1.1 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 85.657,98 μ2 

 Μέγιστος επιτρεπόμενος Σ.Ο.: κατά Ν.Ο.Κ. 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά Ν.Ο.Κ. (≤ 32μ.) 
 
Ειδικότερα για την ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2 της Ζώνης Ανάπτυξης 
Α-Α1 προτείνονται: 
 
Ζώνη εκμετάλλευσης Α-Α1.2 

 Επιφάνεια ζώνης εκμετάλλευσης Α-Α1.2: 243.478,26 μ2 

 Χρήση (σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία: Μικτή Χρήση 
(Τουρισμός-Αναψυχή & Επιχειρηματικό Πάρκο) 

 Ειδικές χρήσεις: ως άνω 

 Μέσος επιτρεπόμενος Σ.Δ.: 0,69 στο σύνολο της έκτασης της Ζώνης 
Εκμετάλλευσης Α-Α1.2 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 168.000,00 μ2 
Για τη χρήση «καζίνο» η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 15.000 
μ2. 

 Μέγιστος επιτρεπόμενος Σ.Ο.: κατά Ν.Ο.Κ. 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά Ν.Ο.Κ. (≤ 32μ.) 
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. 

 
Επίσης, ανά Ζώνη Εκμετάλλευσης ισχύει: 

 Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτηρίου επί του γηπέδου. 

 Επιτρέπεται η διάσπαση του κτηρίου εντός του γηπέδου σε περισσότερα 
κτήρια. 

 Τα επιμέρους κτήρια εντός των κτηριακών ενοτήτων ανεγείρονται 
σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που ορίζει η 
παρούσα ΚΥΑ.  

 Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπονται: 
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- Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, 
πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και αντλίες θερμότητας. 

- Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα με τις ελάχιστες 
αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εσωτερικό ύψος 3,50μ. από την τελικά 
διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτηρίου. Πάνω 
στις απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε 
κατασκευής ή εγκατάστασης. 

- Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στη θέση του 
υποκείμενου ορόφου. 

- Ασκεπείς πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα μέγιστου ύψους 
3,00μ., μόνιμες γλάστρες φυτών και γενικά εγκαταστάσεις για τη 
δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους. 

- Κατασκευές για τη στήριξη φυτών, πέργκολες που μπορούν να 
επικαλύπτονται από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, 
καλαμωτές, φωτοβολταϊκά πανέλα και μόνο σε οριζόντια θέση. 

- Στέγες μέγιστου ύψους 2,00μ. 
- Αλεξικέραυνο 
- Κεντρική κεραία τηλεόρασης, ραδιοφώνου κινητής επικοινωνίας, 

τεχνικά συστήματα αξιολόγησης αιολικής ενέργειας. 

 Επιτρέπεται η κατασκευή εσωτερικών εξωστών εντός υψηλών αιθουσών 
των κτηρίων όπως αυτοί περιγράφονται στον ΝΟΚ. 

 Επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος σε υποστυλώματα (Pillotis). 

 Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτηρίου δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο ύψος. 

 Ο χώρος υπογείου επιτρέπεται να εξέχει του περιγράμματος του ισογείου 
του κτηρίου. 

 Επιτρέπονται περισσότερα του ενός υπογείου για βοηθητικές χρήσεις, Η/Μ 
εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης. 

 Επιτρέπονται στο ίδιο γήπεδο κτήρια διαφορετικών χρήσεων. 
 

Ειδικότερα, για κτήρια γραφείων, καταστημάτων, εκπαίδευσης και 
ευαγή ιδρύματα ισχύουν: 
 

 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας, 
πέραν αυτών που τίθενται από τους όρους της παρούσας ΚΥΑ. 

 
Ειδικότερα για κτήρια νοσοκομείων και κλινικές: 
 

 Πλάγιες αποστάσεις κτηρίων κατα ΝΟΚ.  

 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας, 
πέραν αυτών που τίθενται από τους όρους της παρούσας ΚΥΑ. 

 Επιτρέπεται η τοποθέτηση κύριων χώρων στο υπόγειο, συναφών 
χρήσεων με την λειτουργία του κτηρίου προσμετρούμενων στην συνολική 
δόμηση του γηπέδου σε ποσοστό 50%. 

 Επιτρέπονται περισσότερα του ενός υπόγεια, για βοηθητικές χρήσεις και 
χώρους στάθμευσης. 

 
Ειδικότερα για τουριστικές εγκαταστάσεις: 
 

 Πλάγιες αποστάσεις κτηρίων κατα ΝΟΚ.  

 Επιτρέπονται  περισσότερα του ενός υπόγεια για βοηθητικές χρήσεις, 
χώρους στάθμευσης. Στο πρώτο υπόγειο επιτρέπονται χώροι SPA,  
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γυμναστήρια, πισίνες χωρίς να προσμετρούνται στην συνολική δόμηση του 
κτηρίου. 

 
Ειδικότερα για κατοικίες: 
 

 Πλάγιες αποστάσεις κτηρίων κατα ΝΟΚ.  

 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας, 

πέραν αυτών που τίθενται από τους όρους της παρούσας ΚΥΑ. 

Η χωροθέτηση των επιμέρους κτηριακών έργων εντός των κτηριακών 
ενοτήτων γίνεται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που 
ορίζει η παρούσα ΚΥΑ. Οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, όπως 
ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή επί της Ζώνης Ανάπτυξης που καθορίζεται με 
το παρόν σχέδιο γενικής διάταξης. 
 
Αθροιστικά, επομένως, τα συνολικά μεγέθη στο σύνολο των δύο ζωνών 
εκμετάλλευσης Α-Α1.1 και Α-Α1.2 που προκύπτουν είναι: 

 

 Συνολική επιφάνεια ζωνών εκμετάλλευσης Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1: 
429.691,26 μ2 

 Συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια Ζώνης Ανάπτυξης Α-
Α1: 253.657,98 μ2 

 Συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάλυψης Ζώνης Ανάπτυξης Α-
Α1 : 190.243,48 μ2 

 
Κεντρικός Ανοικτός Χώρος Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 
 
Κεντροβαρικά της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1 ορίζεται ανοικτός χώρος εκτάσεως 
204.453,70 μ2.  
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Πίνακας 5.1.1-3: Προτεινόμενες χρήσεις γης κτηριακών ενοτήτων ζώνης Α-Α1 
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α-Α1 

ΖΩΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΖΩΝΗΣ (μ²) 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΜΕΣΟΣ netto 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΚΑΛΥΨΗ 
ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΥΨΟΣ 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΓΚΟΣ 

Α-Α1 634.144,96 

ΜΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ 
(ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-
ΑΝΑΨΥΧΗ και 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ) 

0,4 

253.657,98 

30% 190.243,48 
KATA NOK 

(≤32,00) 

ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ 
ΠΑΝΤΩΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑ 

ΥΨΗΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ,  

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 200,00 μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΤΗΣ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΤΑΣΗΣ 

KATA NOK 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 

ΚΑΖΙΝΟ, 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΟΜΗΣΗ = 

15000 μ² 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΗΣ Α-Α1 (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

ΖΩΝΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΤΗΡΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ (μ²) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΔΟΜΗΣΙΜΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (μ²) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΥΨΟΣ 
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΓΚΟΣ 

Α-Α1.1 

Α-Α1.1/I 37.161,13 

85.657,98 
ΚΑΤΑ ΝΟΚ 

(≤32,00) 
  

≤30% ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΖΩΝΗΣ Α-Α1 

KATA NOK 

Α-Α1.1/II 44.404,44 

Α-Α1.1/III 50.851,86 

Α-Α1.1/IV 44.463,14 

Α-Α1.2 

Α-Α1.2/I 117.258,76 

168.000,00 
ΚΑΤΑ ΝΟΚ 

(≤32,00) 

ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΝΑ ΥΨΗΛΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 200,00 μ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

Α-Α1.2/II 53.701,56   

Α-Α1.2/III 69.223,28   

ΣΥΝΟΛΟ     253.657,98 ≤253.657,98       

 

  

Πίνακας 5.1.1-4: Επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης ζώνης ανάπτυξης Α-Α1 

Πίνακας 5.1.1-5: Προτεινόμενα στοιχεία δόμησης κτηριακών ενοτήτων ζώνης Α-Α1 (αναλυτικά στοιχεία) 
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Χάρτης 5.1.1-1: Σχέδιο γενικής διάταξης ζώνη ανάπτυξης Α-Α1 
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Χάρτης 5.1.1-2: Χρήσεις γης ζώνη ανάπτυξης Α-Α1 
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 5.2  Ζώνες ανάπτυξης (ΖΑ) Χωρικής Ενότητας Παρακτίου Μετώπου 
 
5.2.1 Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 

“Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά” 
 

5.2.1.1  Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης (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 καθώς και οι προκύπτουσες επιτρεπόμενες επιφάνειες δόμησης και 
κάλυψης της Ζώνης ΠΜ-Α1. 
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 ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ΠΜ-Α1: “Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά” 

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΖΩΝΗΣ: 
334.854,75μ2 

 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: 
- της κατηγορίας «Τουρισμός – αναψυχή» 
Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της γενικής χρήσης «τουρισμός-
αναψυχή»: 
- Περίθαλψη 

 ΜΕΣΟΣ netto ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
0,20 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης: 
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 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”. 
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης: 
30%, ήτοι 100.456,42μ2 , τηρουμένου πάντως του ορίου που καθορίζεται για το 
σύνολο του παρακτίου μετώπου κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του Π.Δ. A.A.Π.35 

 MΕΓΙΣΤΟ 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». 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 

 

ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π5.2.1-5 

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 και διευκολύνονται οι έξοδοι του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Πρασίνου και Αναψυχής προς τη θάλασσα.  
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 §2.δ του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, 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 2.600.000τ.μ. της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. 

 
5.2.1.2  Κατευθύνσεις σχεδιασμού Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 

 
Ο σχεδιασμός της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 εντάσσεται στο πλαίσιο του 
συνολικού σχεδιασμού της περιοχής ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, οι αρχές και οι κατευθύνσεις σχεδιασμού του 
οποίου έχουν διεξοδικά αναπτυχθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο και  
συνοψίζονται ως εξής:  
 
- Πολυκεντρικότητα  και  Πολυλειτουργικότητα 
- Ανάδειξη νέων μητροπολιτικών λειτουργιών 
- Συνέργεια με τις λοιπές περιοχές του Μητροπολιτικού συγκροτήματος  της 

πρωτεύουσας  
- Συμπληρωματικότητα  
- Δικτύωση 
- Συμπαγής – Συνεκτική πόλη  
- Περιβαλλοντική  βιωσιμότητα  
- Ισόρροπη ανάπτυξη  
- Κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή  
- Νέα  πρότυπα αστικής ανάπτυξης   
- Άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα    
- Διατήρηση  και  ανάδειξη  «Ολυμπιακής μνήμης» 
- Λειτουργική και οπτική ποικιλία 
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Πρόθεση του σχεδιασμού είναι να εισαγάγει νέες δομές και προσεγγίσεις στο 
υπάρχον  φυσικό και τεχνητό περιβάλλον και στο τοπικό οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να  δημιουργήσει και να υποστηρίξει 
μακροπρόθεσμα ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης.  
 
Πρωταρχικός στόχος της πρότασης για την πολεοδομική οργάνωση της 
περιοχής είναι η δημιουργία μιας πολυλειτουργικής, συμπαγούς και 
συνεκτικής πολεοδομικής δομής με ισχυρό χαρακτήρα, η οποία  θα 
δημιουργήσει σημαντικό τοπικό και υπέρ‐τοπικό ενδιαφέρον.  
 
Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψιν κατά τον σχεδιασμό της ζώνης ΠΜ-Α1 
παρατίθενται στην συνέχεια: 
 
-  Οι καθορισμένοι όροι δόμησης και τα συνολικά πολεοδομικά μεγέθη, 

σύμφωνα με το Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018. 
- Ο βασικός χωρικός προορισμός της Ζώνης Ανάπτυξης, ο οποίος είναι 

αμιγώς αναπτυξιακός. 
-  O ιδιαίτερος χαρακτήρας-ταυτότητα της περιοχής με τις καθορισμένες 

χρήσεις γης τουρισμού- αναψυχής. 
-   Η σχέση της περιοχής  με το παράκτιο μέτωπο και η άμεση επαφή με τη 

θάλασσα. 
- Η θέση της περιοχής σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της ανάπτυξης 

και τον υφιστάμενο αστικό ιστό.  
-   Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής ως περιοχή μαρίνας. 
- Η δυνατότητα σύνδεσης της ζώνης ΠΜ-Α1 με την Α-Α1 και ειδικότερα με 

το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα για την ανάδειξη του 
Μητροπολιτικού Πόλου σε τουριστικό πόλο διεθνούς εμβέλειας.  

- Η ήδη διευθετημένη εκβολή του ρέματος Αεροδρομίου. 
- Η βέλτιστη λειτουργική συσχέτιση με το προτεινόμενο δίκτυο κίνησης 

οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών και με τους χώρους στάθμευσης. 
- Η συσχέτιση των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης με τον βαθμό 

προσπελασιμότητας των Μ.Μ.Μ. 
- Η εξασφάλιση πρότυπων συνθηκών διαβίωσης για τους  χρήστες της 

περιοχής.  
- Η βέλτιστη λειτουργία της περιοχής σε θέματα κυκλοφορίας, υγείας,  

εργασίας, ποιότητας ζωής εν γένει κ.λπ.   
- Η διασφάλιση της συνέχειας και της ελεύθερης πρόσβασης στην  παραλία 

για κάθε κάτοικο και χρήστη της πόλης και το άνοιγμα της πόλης προς τη 
θάλασσα. 
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5.2.1.3  Οργάνωση του χώρου της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ‐Α1     
 
 
Η Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ‐Α1 επιφάνειας  334.854,75 μ2, οριοθετείται δυτικά και 
νότια από τον Σαρωνικό  κόλπο, ανατολικά από την Λεωφόρο Ποσειδώνος 
και βόρεια από την περιοχή Πολεοδόμησης ΠΜ-Π1. Πρόκειται για την 
Γειτονιά της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, στην οποία προβλέπεται χρήση 
Τουρισμού – Αναψυχής υπερτοπικού επιπέδου. Αποτελεί ουσιαστικά 
μια  περιοχή  με αμιγώς τουριστικά  χαρακτηριστικά και συνδυασμένες 
συνοδευτικές χρήσεις αναψυχής και εμπορίου.     

 
Στη Ζώνη ΠΜ-Α1 ως γενική χρήση ορίζεται αυτή του Τουρισμού-Αναψυχής. 
Στην ζώνη προτείνεται μία ζώνη εκμετάλλευσης, η ΠΜ-Α1.1, η οποία 
αποτελείται από τρεις κτηριακές ενότητες, την ΠΜ-Α1.1/I, την ΠΜ-Α1.1/II και 
την ΠΜ-Α1.1/III. Οι προτεινόμενες ειδικές χρήσεις για τις κτηριακές ενότητες 
της ΠΜ-Α1.1 παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5.2.1.10. 

Σχήμα 5.2.1-1: ΠΜ-Α1 Σχέδιο γενικής διάταξης 
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Δομικό στοιχείο της εν λόγω Ζώνης αποτελεί το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο 
Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και συνδυαστικά το φυσικό στοιχείο της ακτής. Η 
υπάρχουσα Μαρίνα διατηρείται, εκσυγχρονίζεται και ενισχύεται με λειτουργίες 
κυρίως εμπορίου και τουρισμού.  
 
Επίσης, τα στοιχεία που συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ευρύτερου 
περιβάλλοντος της Ζώνης ΠΜ-Α1 είναι η παραλία στο βορρά, η μαρίνα της 
Γλυφάδας στο νότο και το προβλεπόμενο Ολοκληρωμένο Τουριστικό  
Συγκρότημα  με καζίνο στα  ανατολικά  στη  Ζώνη  Α-Α1. 

 
Ως προς τη χωρική της οργάνωση, στη Ζώνη ΠΜ-Α1 προτείνεται μία ζώνη 
εκμετάλλευσης (ΠΜ-Α1.1)1, η οποία περιλαμβάνει τρεις επιμέρους κτηριακές 
ενότητες, με γενική χρήση αυτή του «τουρισμού- αναψυχής». Επίσης, στη 
Ζώνη προτείνονται τρεις διακριτοί ανοικτοί χώροι. Η οριοθέτηση των 
κτηριακών ενοτήτων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά της Ζώνης Ανάπτυξης, το υφιστάμενο περίγραμμα της 
μαρίνας καθώς και τις υφιστάμενες μαλακές επιφάνειες κυρίως στο ανατολικό 
όριο, αλλά και τοπικά στο νότο και στα δυτικά, οι οποίες με την παρούσα 
πρόταση διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό ως ανοικτοί χώροι. Οι προτεινόμενες 
χρήσεις και οι ισχύοντες και προτεινόμενοι όροι δόμησης για την ΠΜ-Α1, 
παρουσιάζονται στο κεφ. 5.2.1.10. 

                                                           
1 Ως «Ζώνη Εκμετάλλευσης», ορίζεται η ενιαία έκταση που βρίσκεται μέσα στη Ζώνη 
Ανάπτυξης και έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Εντός αυτών προβλέπονται «κτηριακές 
ενότητες», δηλαδή περιοχές που προορίζονται για τη χωροθέτηση κτιριακών έργων για τα 
οποία θα εκδοθούν οικοδομικές άδειες. Το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας που κατανέμεται 
στις κτηριακές ενότητες αθροίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια της ζώνης 
εκμετάλλευσης. Οι Ζώνες Εκμετάλλευσης συντίθεται επιπρόσθετα και από τον χώρο, μεταξύ 
των κτηριακών ενοτήτων, που δεν προορίζεται για δόμηση  (ανοικτός χώρος). 

Σχήμα 5.2.1-2: Χρήσεις γης ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α1 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 

 

ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π5.2.1-9 

Ακολουθεί περιγραφή της διάταξης των κτηριακών ενοτήτων στη Ζώνη ΠΜ-
Α1. Ειδικότερα: 
 
Η κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α1.1/I εντοπίζεται στο ανατολικό όριο της ζώνης 
εκμετάλλευσης και σε άμεση γειτνίαση με την Λ. Ποσειδώνος. Η λόγω ενότητα 
οριοθετείται από τη χάραξη της πρωτεύουσας συλλεκτήριας οδού που 
συνδέει το Παράκτιο Μέτωπο με τον Μητροπολιτικό Πόλο. Οι αδόμητοι χώροι 
της ενότητας αυτής με την κατάλληλη φύτευση θα λειτουργούν ως μια 
πράσινη ζώνη προστασίας της παράκτιας ζώνης από την ηχορύπανση της Λ. 
Ποσειδώνος. Προτείνεται, επίσης, η κατασκευή γηπέδων ή/και κτηρίων 
στάθμευσης στην κτηριακή ενότητα αυτή, λόγω της άμεσης γειτνίασης της με 
την Λ. Ποσειδώνος. Οι θέσεις στάθμευσης της ζώνης προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση των χρηστών της μαρίνας αλλά και του παράκτιου μετώπου 
γενικότερα. Τέλος, εντός αυτής της ενότητας προτείνεται η δημιουργία 
επαρκούς αριθμού προσβάσεων προς την μαρίνα και το παράκτιο μέτωπο. 

 
Η κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α1.1/II χωροθετείται στο βόρειο όριο της ζώνης 
εκμετάλλευσης, σε γειτνίαση με την περιοχή πολεοδόμησης ΠΜ-Π1 και 
ειδικότερα με το Ο.Τ. του ψηλού κτηρίου του παράκτιου μετώπου, και σε 
επαφή με το θαλάσσιο μέτωπο της μαρίνας. Οι προτεινόμενες ειδικές χρήσεις 
της προσδίδουν χαρακτήρα αμιγώς αναπτυξιακό – τουριστικό, με έμφαση 
στις εμπορικές χρήσεις, την εστίαση και αναψυχή. Η κτηριακή ενότητα ΠΜ-
Α1/III καταλαμβάνει το μεγαλύτερο χερσαίο τμήμα της μαρίνας. Στο βόρειο 
όριο της γειτνιάζει με την κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α1.1/II ενώ ανατολικά με την 
κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α1.1/I. Σε άμεση γειτνίαση με το νοτιοανατολικό όριο 
της χωροθετείται ο κυκλοφοριακός κόμβος που ενώνει την μαρίνα και το 
παράκτιο μέτωπο του Πόλου γενικότερα, με την Λ. Ποσειδώνος και κατ’ 
επέκταση με τον υπόλοιπο Πόλο αλλά και τον ευρύτερο αστικό ιστό. Και σε 
αυτήν την περίπτωση προτείνεται η διάνοιξη κάθετων αξόνων προς την 
γραμμή παραλίας της μαρίνας, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο 
θαλάσσιο μέτωπο. Οι προτεινόμενες ειδικές χρήσεις της προσδίδουν 
χαρακτήρα αμιγώς αναπτυξιακό – τουριστικό, με έμφαση στα τουριστικά 
καταλύματα. Η κτηριακή ενότητα αυτή, θα εξυπηρετείται από ικανό αριθμό 
θέσεων στάθμευσης, σε γήπεδα / κτήρια της ίδιας ή άλλης κτηριακής ενότητας 
που θα υλοποιηθούν προς τον σκοπό αυτό.  
 

Σχήμα 5.2.1-3: Διάγραμμα οργάνωσης της ΠΜ-Α1 / σχέση με Α-Α1 
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Σημειώνεται ότι και στις δύο κτηριακές ενότητες με πρόσωπο στη γραμμή 
παραλίας της μαρίνας (ΠΜ-Α1/II & ΠΜ-Α1/III), οι κτηριακές ενότητες 
τοποθετούνται σε απόσταση 15,00 μ. από την γραμμή αιγιαλού και 5,00μ. 
από τη γραμμή παραλίας2, επιτρέποντας έτσι την δημιουργία άνετων 
προσβάσεων -πεζοδρόμων που συνδέουν τη Ζώνη με το γειτνιάζον παράκτιο 
μέτωπο του Πόλου. Επίσης, η πρόβλεψη για έναν πεζόδρομο που θα 
διατρέχει το σύνολο του παράκτιου μετώπου συμβάλλει και στην διασύνδεση 
αυτού με το παράκτιο μέτωπο της πόλης συνολικά.  
 
Έτσι, η προτεινόμενη διάταξη των κτηριακών ενοτήτων της ζώνης 
εκμετάλλευσης ΠΜ-Α1.1 μπορεί να διασφαλίσει σημαντικό εύρος 
μελλοντικών κτηριακών επιλύσεων, εντός των ορίων των πολεοδομικών 
μεγεθών που τίθενται από το παρόν, σε διάλογο με την υφιστάμενη μαρίνα, 
η οποία εκσυγχρονίζεται, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται μέρος των 
υφιστάμενων χώρων πρασίνου που σε συνδυασμό με τους νέους 
προτεινόμενους ελεύθερους χώρους εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση της μαρίνας και της ζώνης γενικότερα.  
 
Τονίζεται ότι η πρώην Ολυμπιακή Μαρίνα αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο 
του νοτιότερου  θύλακα της παράκτιας περιοχής του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Ο χώρος της μαρίνας, ο οποίος καθίσταται άμεσα 
προσβάσιμος με την κατασκευή πεζόδρομου σε συνέχεια της  πορείας 
περιπάτου που έρχεται από την παραλία, αποκτά κτηριακές αναπτύξεις και 
καθίσταται  ένας ζωντανός χώρος, ικανός να αποτελέσει έναν ακόμα 
αυτοτελή προορισμό. Η πρόσβαση στην περιοχή της μαρίνας γίνεται είτε με 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - γραμμή τραμ επί της Λ. Ποσειδώνος και 
αντίστοιχες  λεωφορειακές γραμμές- είτε με αυτοκίνητο, τόσο από την Λ. 
Ποσειδώνος όσο και από τη νέα  γέφυρα - που αποτελεί τη συνέχεια του 
νότιου κλάδου του βασικού κυκλοφορικού δακτυλίου  που περιβάλλει τον 
χώρο του πρώην Αεροδρομίου.  

 
  

                                                           
2 Ο Ν. 2160/93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 31 «Δημιουργία 
μαρίνων. Πρωτοβουλία – Διαδικασία- Εκμετάλλευση» παρ. 2 γ αναφέρεται: «….Τα κτίρια 
ανεγείρονται μέχρι τη γραμμή παραλίας». Επίσης, το ΕΣΟΑΠ «Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά» το οποίο τροποποιήθηκε με 
το ΠΔ ΑΑΠ35/1.3.2018, όριζε συγκεκριμένες ζώνες για μόνιμες εγκαταστάσεις (στο σχέδιο 
γενικής διάταξης), το όριο των ζωνών αυτών για την εγκατάσταση των μόνιμων κτιρίων 
ταυτιζόταν με τη γραμμή παραλίας.  

Σχήμα 5.2.1-4: Σχηματική εγκάρσια τομή στη ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α1 

Εικόνα 5.2.1-1: Σημερινή άποψη της μαρίνας Αγίου Κοσμά 
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Επιπλέον, στο  νοτιοανατολικό  όριο  της  Ζώνης ΠΜ-Α1, δύναται να 
υλοποιηθεί υπέργεια σύνδεση με πεζόδρομο – πεζογέφυρα – πάνω από τη 
Λεωφόρο Ποσειδώνος (ζεύξη κτηρίων), εξασφαλίζοντας στο σημείο αυτό την 
άμεση σύνδεση του  Παράκτιου  Μετώπου  με  την  ενότητα  του 
Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με καζίνο (περιοχή Α-Α1).  
Στο σύνολο της έκτασης της εν λόγω Ζώνης, προβλέπονται χρήσεις 
ξενοδοχειακές, εμπορικές, αναψυχής, ναυταθλητικές ενώ προτείνεται επίσης 
να αναπτυχθούν εστιατόρια  και άλλες εξυπηρετήσεις. Ανάμεσα σε αυτές 
ξεχωρίζει το εμβληματικό Ξενοδοχείο της Μαρίνας.  

  

Σχήμα 5.2.1-5: Θέση παράκτιων διαδρόμων 
στη ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α1 

α β 

γ 

Εικόνα 5.2.1-2(α,β,γ): F+P St. Tropez, Γαλλία: Εγκαταστάσεις μαρίνας και  αναψυχής – Παράκτιο 
ξενοδοχείο και κατασκευές στο νερό. 

Σχήμα 5.2.1-6: Σχέδιο γενικής διάταξης ζώνης 
ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
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Ως προς τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, στη συνέχεια ακολουθεί 
περιγραφή ενδεικτικής πρότασης σχεδιασμού τους. 
 
Οι διάσπαρτοι ανοικτοί χώροι που πλαισιώνουν την μαρίνα, προτείνεται να 
αντιμετωπιστούν ως μία ενότητα που θα λειτουργήσει ενοποιητικά για τα 
επιμέρους στοιχεία της ζώνης. Διαμορφωμένοι πεζόδρομοι προτείνεται να 
συνδέουν τους ενταγμένους στον συνολικό  σχεδιασμό χώρους στάθμευσης, 
με τον παραλιακό πεζόδρομο και τον επιμήκη ανοικτό χώρο στα ανατολικά. 
Χώροι στάθμευσης (γήπεδα / κτήρια) προβλέπονται να υλοποιηθούν και στο 
Ν/ΝΔ προβλήτα του τουριστικού λιμένα. Ο ανοικτός χώρος στα νοτιοδυτικά 
προτείνεται να συνδυαστεί με υφιστάμενο υπαίθριο θέατρο με θέα στη 
θάλασσα. Επίσης προβλέπεται η χωροθέτηση ελικοδρομίου σε κατάλληλη 
θέση του ανοικτού χώρου. 
 
Σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε αυτούς τους χώρους, επιτρέπονται 
μη μόνιμες αναστρέψιμες κατασκευές για την εξυπηρέτηση του κοινού και του 
προορισμού των χώρων αυτών. Σημειώνεται ότι οι προσωρινές κατασκευές 
δεν θα ανατρέπουν ούτε θα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του ανοικτού χώρου. 
 
Ειδικότερα, στους ανοικτούς χώρους μπορούν να ενταχθούν εγκαταστάσεις 
υπαίθριου αθλητικού εξοπλισμού, περίπτερα, προσωρινές και ελαφριές 
κατασκευές, παιδικές χαρές, παιχνίδια νερού, κήποι και υποστηρικτικοί χώροι 
για φροντίδα και συντήρηση, κατασκευές για την λειτουργία και εξυπηρέτηση 
των Μ.Μ.Μ., λυόμενες και προσωρινές κατασκευές εν γένει.  
 
Στους ανοικτούς χώρους επιτρέπονται, επιπρόσθετα, οι υδάτινες επιφάνειες 
με στατικά και κινητικά νερά, ασκεπείς κατασκευές στοιχείων νερού και 
πισίνες, καθώς πέραν των αρχιτεκτονικών και αισθητικών παραμέτρων που 
εξυπηρετούν αναβαθμίζουν την ποιότητα του χώρου, ικανοποιούν και 
βιοκλιματικές παραμέτρους, βελτιώνοντας το μικρόκλιμα, δημιουργώντας ένα 
ευχάριστο και δροσερό περίγυρο και αυξάνοντας τα επίπεδα φυσικής άνεσης 
των χρηστών. 
 
Επίσης, επιτρέπονται: στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα, 
εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων & άθλησης, πάγκοι, χώροι υγιεινής, 
τεχνητές κερκίδες και κατασκευές για εξωραϊσμό όπως εγκαταστάσεις 
στήριξης και αναρρίχησης φυτών, συντριβάνια, ανθοδόχες λίμνες (με τους 
απαραίτητους χώρους, δεξαμενές και άντλησης) εγκαταστάσεις μνημείων, 
τοποθέτηση έργων τέχνης, περίπτερα για σταθμαρχεία και γενικά κατασκευές 
για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών. 
 
Οι επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους αναφέρονται 
αναλυτικά στον αντίστοιχο πίνακα στο κεφ. 5.2.1.10. 
 

5.2.1.4 Έργα που αφορούν στον Χείμαρρο Αεροδρομίου εντός της Ζώνης 
Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 

 
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της προμελέτης διευθέτησης ρεμάτων, εντός 
της ΠΜ-Α1, κοντά στο νότιο όριό της, διέρχεται ο υφιστάμενος διατηρούμενος 
οχετός του Χειμάρρου Αεροδρομίου (2 x 5,00 μ. x 2,00 μ.) μήκους περίπου 
553 μέτρων. Για την σύνδεσή του με την νέα διατομή εντός της Α-Α1, 
προτείνεται κιβωτιοειδής δίδυμος οχετός (2 x 5,00 μ. x 2,00 μ.) κάτω από την 
Λ. Ποσειδώνος, μήκους 94 μέτρων περίπου.  
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Ο έλεγχος των έργων κατάντη της Λ. Ποσειδώνος έγινε για περίοδο 
επαναφοράς Τ=50 και Τ=100 ετών. Τα συμπεράσματα παρουσιάζονται 
αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της μελέτης διευθέτησης ρεμάτων. 
 
Επίσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις παραγράφους 3.2, 3.3.2 κ 5.2 του 
Τεύχους Τεχνικής Έκθεσης της Προμελέτης ρεμάτων Τράχωνες κ 
Αεροδρομίου και φαίνεται και στα αντίστοιχα σχέδια που συνοδεύουν την εν 
λόγω μελέτη, το ρέμα Αεροδρομίου εξυπηρετεί μόνο αστικές λεκάνες 
απορροής. Συνεπώς, η απορροή του είναι περιοδική και εμφανίζεται 
μόνο μετά από επεισόδια βροχόπτωσης. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν 
χείμαρρο ο οποίος κατακλύζεται μόνο περιοδικά από όμβρια ύδατα. Στις 
αυτοψίες που έγιναν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της προμελέτης, δεν 
παρατηρήθηκε μόνιμη ροή. 
 
 
Η επιφάνεια μεταξύ των γραμμών οριοθέτησης του Χειμάρρου Αεροδρομίου 
εντός της ενιαίας Ζώνης ΠΜ-Α1 είναι 6.174,00 μ2 (κλειστό τμήμα). 
 
Όπως προαναφέρθηκε, τμήμα των προτεινόμενων έργων διευθέτησης και 
εκβολής του ρέματος «Αεροδρομίου» (από συνολικό μήκος έργων περίπου 
2.500μ.) είτε σαν κλειστοί είτε σαν ανοικτοί αγωγοί, διέρχονται  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 
κτηριακών 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.   
 
 

5.2.1.5  Διάταξη κύριου οδικού δικτύου εξυπηρέτησης της Ζώνης Ανάπτυξης 

ΠΜ-Α1 

 
Τη ζώνη ΠΜ-Α1 οριοθετεί ανατολικά η Λ. Ποσειδώνος. Εσωτερικά στη ζώνη 
και παράλληλα με την Λ. Ποσειδώνος βρίσκεται πρωτεύουσα συλλεκτήρια 
οδός, η οποία αποτελεί τη μοναδική οδική πρόσβαση στη ζώνη πλην της 
νότιας οδού που προσεγγίζει την εξωτερική πλευρά του βραχίονα.  
 
Εσωτερικά της μαρίνας θα επιτρέπεται σε κατάλληλες ώρες (και σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Λειτουργίας της μαρίνας) η ήπια κίνηση οχημάτων για την 
εξυπηρέτηση των σκαφών. Δεν θα επιτρέπεται η προσπέλαση οχημάτων για 
τους επισκέπτες της Τουριστικής μαρίνας στο διαμορφωμένο περιβάλλοντα 
χώρο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας, τα δε ΙΧ θα κατευθύνονται σε 
κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης (κτήρια - γήπεδα).  
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5.2.1.6  Διαδρομές πεζών και ποδηλάτων Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
 
Η ζώνη ΠΜ-Α1 είναι περιοχή που λόγω χρήσης και θέσης δίνει προτεραιότητα 
στην κίνηση πεζών και ποδηλάτων.  
 
Στο νοτιοανατολικό άκρο της ζώνης δύναται να υλοποιηθεί ανισόπεδη 
διάβαση πεζών (πεζογέφυρα / ζεύξη κτιρίων) η οποία θα ενώνει την ΠΜ-Α1 
με την Α-Α1 (Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα) και κατά συνέπεια με 
την ευρύτερη ανάπτυξη.  
 
Στο υπόλοιπο τμήμα της ζώνης και εντός μαρίνας η κίνηση πεζών και 
ποδηλάτων πραγματοποιείται ελεύθερα, (σε συμφωνία πάντως με τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της μαρίνας), ενώ μια παράκτια διαδρομή –μέρος του 
δικτύου πεζοδρόμων του παράκτιου μετώπου- οδηγεί προς τις βόρειες 
περιοχές του παραλιακού μετώπου.  

  

α 

 

β 

 
  

Εικόνα 5.2.1-3(α,β): F+P, St. Tropez, Γαλλία: Διαμόρφωση ανοικτών χώρων / διαδρόμων και 
καθιστικών στο παράκτιο μέτωπο 

 
  



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 

 

ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π5.2.1-15 

5.2.1.7 Προσβάσεις Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 από το υφιστάμενο και 
προτεινόμενο δίκτυο Μ.Μ.Μ. (οδικό και σταθερής τροχιάς) 
 
Η ζώνη ΠΜ-Α1 εξυπηρετείται από το υφιστάμενο δίκτυο λεωφορείων και τραμ 
που διατρέχει τη Λ. Ποσειδώνος.   
 
Η νέα Γραμμή 1 λεωφορείου έρχεται από την περιοχή Α-Α1 (ανατολικά) και 
στρίβοντας στο νότιο κόμβο της ανάπτυξης συνεχίζει παράλληλα με τη Λ. 
Ποσειδώνος προς βορρά. Η δεύτερη λεωφορειακή γραμμή εξυπηρέτησης της 
ΠΜ-Α1 είναι η Γραμμή 2 η οποία κατευθύνεται σε άξονα βορρά-νότου με 
επιστροφή και κυκλική πορεία στο νότιο άκρο της ζώνης.  
 
 

5.2.1.8  Στάθμευση Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
 
Χώροι στάθμευσης στην ΠΜ-Α1 χωροθετούνται κυρίως κατά μήκος του 
ανατολικού ορίου και σε άλλες κατάλληλες θέσεις, εξυπηρετώντας  τις 
ανάγκες της  ζώνης.   
 
Οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης υπολογίζονται αφενός σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ανά ζώνη και ανά χρήση και αφετέρου με την 
εφαρμογή του συντελεστή μείωσης σε συνάρτηση με τη γραμμική απόσταση 
από Μέσο Σταθερής Τροχιάς.. 
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί (πηγή Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για 
την Εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης) δίνεται μία 
ενδεικτική εικόνα των θέσεων στάθμευσης που προκύπτουν ανά χρήση, μετά 
την εφαρμογή συντελεστή μείωσης  με βάση τη γραμμική απόσταση από τους 
σταθμούς Μετρό «Αργυρούπολη» και «Ελληνικό» και τις στάσεις του Τραμ, 
τόσο της νέας γραμμής που διατρέχει την ανάπτυξη, όσο και τις υφιστάμενες 
κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. Οι μειωμένες θέσεις στάθμευσης ανά 
περιοχή και ανά χρήση εμφανίζονται στον Πίνακα με κόκκινο χρώμα. 
 

 
 

  

Εκτίμηση 

(ΠΔ111/ΦΕΚ Α-

76/5.3.2004)

Προτεινόμενη Μείωση 

σε περιοχές με υψηλή 

προσπελασιμότητα σε 

ΜΜΜ

Τουριστικά Καταλύματα - Ειδικές Τουριστικές Υποδομές 129 122

Εμπορικά Καταστήματα 1.727 1.382

Αναψυχή 61 49

Σύνολο θέσεων στάθμευσης 1.917 1.553

Χρήση ΠΜ-Α1

Πίνακας 5.2.1-1: Θέσεις στάθμευσης ανά χρήση 
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5.2.1.9  Μέτρα για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού 
περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις του σχεδίου στη Ζώνη Ανάπτυξης 
ΠΜ-A1 
 
H κύρια πολιτιστική διαδρομή που προτείνεται επεκτείνεται στο σύνολο του 
Μητροπολιτικού Πόλου συνδέοντας αρχαία και νεότερα μνημεία σε ενιαίο 
πολιτιστικό σύνολο, ωστόσο εντός ζώνης ΠΜ-Α1 δεν εντοπίζονται 
πολιτιστικοί πόροι (αρχαία ή νεότερα μνημεία), συνεπώς η Ζώνη ΠΜ-Α1 δεν 
περιλαμβάνεται εντός αυτής.    
 
Αρχαιότητες που τυχόν ανευρεθούν, κατά περίπτωση και κατά το δυνατό και 
εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις κατά το νόμο αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα αποκατασταθούν και θα 
ενταχθούν στο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών. 
 

 
5.2.1.10 Ισχύοντες και προτεινόμενοι Όροι δόμησης και Χρήσεις γης Ζώνης 

Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
 

Αρχικά, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, οι όροι 
δόμησης και οι χρήσεις γης στη Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 έχουν ως εξής: 
 
Ζώνη Ανάπτυξης: 
ΠΜ-Α1: «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά» 
 
Επιφάνεια περιοχής: 334.854,75 μ2 
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης: Τουρισμός – αναψυχή  
Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της γενικής χρήσης «τουρισμός-
αναψυχή»: 
- Περίθαλψη 
Μέσος netto συντελεστής δόμησης στο σύνολο της έκτασης της ΠΜ-Α1:  
0,20 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 66.970,95 μ2 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης στο σύνολο της έκτασης της 
ΠΜ-Α1:  30% τηρουμένου πάντως του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο 
του παρακτίου μετώπου κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/01.03.2018 
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης:  100.456,42 μ2 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων: 16,00 μ. 
 
Οι ειδικές χρήσεις που προτείνονται ανά κτηριακή ενότητα της Ζώνης 
Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 έχουν ως εξής: 
 
Ζώνη εκμετάλλευσης ΠΜ-Α1.1 – Κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α1.1/Ι και ΠΜ-
Α1.1/II: 

 

 Τουρισμός - Αναψυχή 
α)  Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα κλπ.) 
β)  Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

(συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κλπ.) 
γ) Τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια 

τουριστικών σκαφών 
δ)  Κατοικία 
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ε)  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
στ)  Καζίνα 
η)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
ι)  Θρησκευτικοί χώροι 
ιβ)  Χώροι συνάθροισης κοινού 
ιγ)  Εστίαση 
ιδ)  Αναψυκτήρια 
ιε)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιστ)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
ιζ)  Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων  
ιθ)  Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό 

προορισμό του ακινήτου (π.χ. Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά πράσινα 
σημεία). 

 
Ζώνη εκμετάλλευσης ΠΜ-Α1.1 - Κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α1.1 /ΙΙI: 
 

 Τουρισμός - Αναψυχή 
α)  Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα κ.λπ.) 
β)  Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

(συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κλπ.) 
γ) Τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια 

τουριστικών σκαφών 
δ)  Κατοικία 
ε)  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
στ)  Καζίνα 
η)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
ιβ)  Χώροι συνάθροισης κοινού 
ιγ)  Εστίαση 
ιδ)  Αναψυκτήρια 
ιε)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιστ)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
ιη)  Ελικοδρόμιο 
ιθ)  Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό 

προορισμό του ακινήτου (π.χ. Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά πράσινα 
σημεία). 

 
Ανοικτοί χώροι Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
 
Οι επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους αναφέρονται 
αναλυτικά στον αντίστοιχο πίνακα στο κεφ. 5.2.1.3 και παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΜ-Α1 

Σε όλους τους Ανοικτούς Χώρους της περιοχής ΠΜ-Α1 επιτρέπονται οι κατασκευές με σκοπό:                                                                                                                  
1. την διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης 
υψομετρικών διαφορών, κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.                                                                                                                                            
2. τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια τους και γενικά 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.                                                                                                      
3. λυόμενες και προσωρινές κατασκευές                                                                                                                                 
4. για την λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
 
Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις: 

1. Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών  
(υπέργειων ή υπόγειων)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                      
3. Η υπέργεια ή υπόγεια  ζεύξη κτιρίων.                                                                              

Επιτρέπονται επίσης: 

Στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα μέγιστης επιφάνειας 20% του ανοικτού χώρου.                                                
Εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και άθλησης  όπως διάδρομοι βάδην ή απλά όργανα άθλησης που δεν 
συνιστούν αθλητική εγκατάσταση. Πάγκοι, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων, εγκαταστάσεις φωτισμού, 
τηλεφωνικοί θάλαμοι. Εγκαταστάσεις στήριξης φυτών, σιντριβάνια, ανθοδόχες λίμνες (με απαραίτητους χώρους 
δεξαμενής και άντλησης), κατασκευές για την εξυπηρέτηση του ανοικτού χώρου. Εγκαταστάσεις μνημείων, 
τοποθέτηση έργων τέχνης, περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών, ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες. . 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΜ-Α1 

1. Στους ακάλυπτους χώρους τωνγηπέδων επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις:  

α) Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, cours 
anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού 
πλάτους 1,20 μ., μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων κ.λπ.. 

2. Μέσα στις ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις του  ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται στεγασμένοι ανελκυστήρες 
οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, καθώς και 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι κλίμακες κινδύνου 
μπορεί να τοποθετούνται μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες πλάγιες αποστάσεις του ακάλυπτου χώρου, εφόσον 
δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε άλλη θέση. 

3. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του γηπέδου, επιτρέπονται:  

α) Η κατασκευή δεξαμενών αποχέτευσης, νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, αποθήκης συσσωρευτών φωτο 
βολταϊκών συστημάτων, δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη λειτουργία 
ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις.  

β) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και 
ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια 
τουγηπέδου. 

4. Επί των ακάλυπτων χώρων τουγηπέδου, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:  

α) Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα.  

β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.  

γ) Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους ή μηχανικά μέσα κάλυψης 
υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.  

δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες.  

ε) Συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.  

στ) Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων εφόσον δεν 
μπορεί να είναι υπόγειες.  

ζ) Καπνοδόχοι.  

η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα. 

ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των ακαλύπτων.  

5. Περιφράγματα  

α) Τα γήπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα.   

β) Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των όμορων γηπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. 
Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός τουγηπέδου.  

γ) Τα περιφράγματα του γηπέδου σε κανένα σημείο δεν μπορεί να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ. και το 
συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,50 μ.. Τα αυλόθυρα πορτοσιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων που 
κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης έχουν μέγιστο ύψος 2,50 μ. και μπορεί να αποτελούνται από 
συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους 
εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο τουγηπέδου, τα παραπάνω 
ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον 
αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3,00 μ..  

δ) Αν το φυσικό έδαφος στη όριο του γηπέδου είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 
2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Αν από τη 
στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στο όριο του γηπέδου υπάρχει υψομετρική 
διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το 
έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ..  

ε) Στα γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη 
λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο 
από 3,00 μ., εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.  

 
  Πίνακας 5.2.1-2: Επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους της Ζώνης ΠΜ-Α1  
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Ως προς τα πολεοδομικά μεγέθη, για την ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α1 

προτείνονται: 

 Αρτιότητα / κατάτμηση: 20.000 μ2 

 Αρτιότητα / κατάτμηση (για κατοικία): 4.000 μ2 

 Επιτρέπεται η σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών 

 Πρόσωπο: 25μ. 

 Κάλυψη: 30% στο σύνολο της έκτασης της ζώνης ΠΜ-Α1 τηρουμένου 

πάντως του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παρακτίου μετώπου 

κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. Α.Α.Π. 

35/01.03.2018 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάλυψης ζώνης ΠΜ-Α1: 100.456,42 μ2 

 
Ειδικότερα, ως προς τα πολεοδομικά μεγέθη, για την ζώνη εκμετάλλευσης 
ΠΜ-Α1.1 της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 προτείνονται: 
 
Ζώνη εκμετάλλευσης ΠΜ-Α1.1  
 

 Επιφάνεια  ζώνης εκμετάλλευσης ΠΜ-Α1.1: 223.020,99 μ2 

 Χρήση (σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία): Τουρισμός-
Αναψυχή  

 Ειδικές χρήσεις: ως άνω 

 Μέσος επιτρεπόμενος Σ.Δ.: 0,3 στο σύνολο της έκτασης της Ζώνης 
Εκμετάλλευσης ΠΜ-Α1.1 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 66.970,95 μ2 

 Μέγιστος επιτρεπόμενος Σ.Ο.: κατά Ν.Ο.Κ. 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 16 μ. 
Επίσης, για την Ζώνη Εκμετάλλευσης ΠΜ-Α1.1 ισχύει: 

 Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτηρίου επί του γηπέδου. 

 Επιτρέπεται η διάσπαση του κτηρίου εντός του γηπέδου σε περισσότερα 
κτήρια. 

 Τα επιμέρους κτήρια εντός των κτηριακών ενοτήτων ανεγείρονται 
σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που ορίζει η 
παρούσα ΚΥΑ. 

 Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπονται: 
- Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, 

πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και αντλίες θερμότητας. 

- Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα με τις ελάχιστες 
αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εσωτερικό ύψος 3,50μ. από την τελικά 
διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτηρίου. Πάνω 
στις απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε 
κατασκευής ή εγκατάστασης. 

- Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στη θέση του 
υποκείμενου ορόφου. 

- Ασκεπείς πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα μέγιστου ύψους 
3,00μ., μόνιμες γλάστρες φυτών και γενικά εγκαταστάσεις για τη 
δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους. 

- Κατασκευές για τη στήριξη φυτών, πέργκολες που μπορούν να 
επικαλύπτονται από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, 
καλαμωτές, φωτοβολταϊκά πανέλα και μόνο σε οριζόντια θέση. 

- Στέγες μέγιστου ύψους 2,00μ. 
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- Αλεξικέραυνο 
- Κεντρική κεραία τηλεόρασης, ραδιοφώνου κινητής επικοινωνίας, 

τεχνικά συστήματα αξιολόγησης αιολικής ενέργειας. 
- Επιτρέπεται η κατασκευή εσωτερικών εξωστών εντός υψηλών 

αιθουσών των κτηρίων όπως αυτοί περιγράφονται στον ΝΟΚ. 
- Επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος σε υποστυλώματα (Pillotis). 
- Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτηρίου δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο ύψος. 
- Ο χώρος υπογείου επιτρέπεται να εξέχει του περιγράμματος του 

ισογείου του κτηρίου. 
- Επιτρέπονται περισσότερα του ενός υπογείου για βοηθητικές χρήσεις, 

Η/Μ εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης. 
- Επιτρέπονται στο ίδιο γήπεδο κτήρια διαφορετικών χρήσεων. 

 
Ειδικότερα, για κτήρια καταστημάτων, ισχύουν: 
 

 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας, 
πέραν αυτών που τίθενται από τους όρους της παρούσας ΚΥΑ.  

 
 

Ειδικότερα για τουριστικές εγκαταστάσεις: 
 

 Πλάγιες αποστάσεις κτηρίων κατα ΝΟΚ, 

 Τα κτήρια τοποθετούνται σε απόσταση 15μ. από τη γραμμή αιγιαλού, 

 Επιτρέπονται  περισσότερα του ενός υπόγεια για βοηθητικές χρήσεις, 
χώρους στάθμευσης. Στο πρώτο υπόγειο επιτρέπονται χώροι SPA, 
γυμναστήρια, πισίνες χωρίς να προσμετρούνται στην συνολική δόμηση του 
κτηρίου. 

 
Ειδικότερα για κατοικίες: 

 Πλάγιες αποστάσεις κτηρίων κατα ΝΟΚ  

 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας, 
πέραν αυτών που τίθενται από τους όρους της παρούσας ΚΥΑ 

 
Ανοικτοί χώροι Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
 
Εντός της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 ορίζονται ανοικτοί χώροι εκτάσεως 
122.394,59μ2. 
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Πίνακας 5.2.1-3: Προτεινόμενες χρήσεις γης κτηριακών ενοτήτων Ζώνης ΠΜ-Α1  
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜ-Α1 

ΖΩΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΖΩΝΗΣ (μ²) 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΜΕΣΟΣ netto 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΥΨΟΣ 

ΟΓΚΟΣ 

ΠΜ-Α1 334.854,75 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-

ΑΝΑΨΥΧΗ 
0,2 66.970,95 

30% τηρουμένου 
πάντως του ορίου 

που καθορίζεται για 
το σύνολο του 

παρακτίου μετώπου 
κατά την 

περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του ΠΔ 

ΑΑΠ35/01.03.2018 

100.456,42 16,00 Μ KATA NOK 

 

 

 

 

 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΠΜ-Α1  

ΖΩΝΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΤΗΡΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΔΟΜΗΣΙΜΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (μ²) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΥΨΟΣ 
ΚΑΛΥΨΗ ΟΓΚΟΣ 

ΠΜ-Α1.1 

ΠΜ-Α1.1/I 26.087,21 

66.970,95 16,00 μ 

≤30% ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΠΜ-Α1 

τηρουμένου 
πάντως του ορίου 

που καθορίζεται για 
το σύνολο του 

παρακτίου μετώπου 
κατά την 

περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του ΠΔ 

ΑΑΠ35/01.03.2018 

KATA NOK 

ΠΜ-Α1.1/II 48.226,02 

ΠΜ-Α1.1/III 138.146,93 

ΣΥΝΟΛΟ     66.970,95 ≤66.970,95     

Πίνακας 5.2.1-4: Επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α1  

 
  

Πίνακας 5.2.1-5: Επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης κτηριακών ενοτήτων Ζώνης ΠΜ-Α1  
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Χάρτης 5.2.1-1: Σχέδιο γενικής διάταξης ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
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Χάρτης 5.2.1-2: Χρήσεις γης ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α1 
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5. ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ – ΖΩΝΩΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΖΑ) 
 
5.2.2  Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 

“Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά” 
 

5.2.2.1  Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης (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 καθώς και οι προκύπτουσες επιτρεπόμενες επιφάνειες δόμησης και 
κάλυψης της Ζώνης ΠΜ-Α2. 
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 ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: 
ΠΜ-Α2: “Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά” 

 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΖΩΝΗΣ: 
122.964,74μ2 

 ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ: 
- της κατηγορίας «Τουρισμός – αναψυχή» 
Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της γενικής χρήσης «τουρισμός- 
αναψυχή»: 
- Καζίνο 
- Περίθαλψη 

 ΜΕΣΟΣ netto ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
0,20 
Mέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης: 
24.592,94μ2 

 MΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤO ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΖΩΝΗΣ: 
30%, τηρούμενου του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παρακτίου 
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”. 
Mέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης: 
30% ήτοι 36.889,42μ2 , τηρουμένου πάντως του ορίου που καθορίζεται για το 
σύνολο του παρακτίου μετώπου κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του Π.Δ. A.A.Π.35 

 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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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 και διευκολύνονται οι έξοδοι του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Πρασίνου και Αναψυχής προς τη θάλασσα.  
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 §2.δ του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, 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 2.600.000τ.μ. της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. 
 

5.2.2.2  Κατευθύνσεις σχεδιασμού Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
 
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 εντάσσεται στο 
πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της περιοχής ανάπτυξης του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, οι αρχές και οι 
κατευθύνσεις σχεδιασμού του οποίου έχουν διεξοδικά αναπτυχθεί σε 
προηγούμενο κεφάλαιο και  συνοψίζονται ως εξής:  
 

- Πολυκεντρικότητα  και  Πολυλειτουργικότητα 
- Ανάδειξη νέων μητροπολιτικών λειτουργιών 
- Συνέργεια με τις λοιπές περιοχές του Μητροπολιτικού συγκροτήματος  της 

πρωτεύουσας  
- Συμπληρωματικότητα  
- Δικτύωση 
- Συμπαγής – Συνεκτική πόλη  
- Περιβαλλοντική  βιωσιμότητα  
- Ισόρροπη ανάπτυξη  
- Κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή  
- Νέα  πρότυπα αστικής ανάπτυξης   
- Άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα    
- Διατήρηση  και  ανάδειξη  «Ολυμπιακής μνήμης» 
- Λειτουργική και οπτική ποικιλία 

 
Πρόθεση του σχεδιασμού είναι να εισαγάγει νέες δομές και προσεγγίσεις στο 
υπάρχον  φυσικό και τεχνητό περιβάλλον και στο τοπικό οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, ώστε να δημιουργήσει και να υποστηρίξει 
μακροπρόθεσμα ένα μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης.  
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Πρωταρχικός στόχος της πρότασης για την πολεοδομική οργάνωση της 
περιοχής είναι η δημιουργία μιας πολυλειτουργικής, συμπαγούς και 
συνεκτικής πολεοδομικής δομής με ισχυρό χαρακτήρα, η οποία  θα 
δημιουργήσει σημαντικό τοπικό και υπέρ‐τοπικό ενδιαφέρον.  
 
Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψιν κατά τον σχεδιασμό της ζώνης ΠΜ-Α2 
παρατίθενται στην συνέχεια: 
 
-  Οι καθορισμένοι όροι δόμησης και τα συνολικά πολεοδομικά μεγέθη, 

σύμφωνα με το Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018. 
- Ο βασικός χωρικός προορισμός της Ζώνης Ανάπτυξης, ο οποίος είναι 

αμιγώς αναπτυξιακός.  
-  O ιδιαίτερος χαρακτήρας-ταυτότητα της περιοχής με τις καθορισμένες 

χρήσεις γης τουρισμού- αναψυχής. 
-   Η σχέση της περιοχής  με το παράκτιο μέτωπο και η άμεση επαφή με τη 

θάλασσα. 
- Η θέση της περιοχής σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές της ανάπτυξης. 
-   Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής (έκταση, σχήμα, καθορισμένα 

όρια, μήκος περιμέτρου). 
- Η τοπογραφία της περιοχής. 
-   Το υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον (θάλασσα, παράκτιο μέτωπο, 

Χερσόνησος Αγίου Κοσμά). 
-  Η σύνδεση με τον προτεινόμενο ιστό στην γειτνιάζουσα περιοχή προς 

πολεοδόμηση ΠΜ-Π1. 
- Η δυνατότητα  σύνδεσης της ζώνης ΠΜ-Α2 με το Μητροπολιτικό 

Πάρκο, διαμέσου των ανοικτών χώρων της ζώνης και των 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου της ΠΜ-Π1, . Οι συνδέσεις αυτές 
εξασφαλίζονται με την πρόταση μετατόπισης και υπογειοποίησης 
τμήματος της Λ. Ποσειδώνος που σήμερα αποτελεί πραγματικό όριο 
μεταξύ του Παράκτιου Μετώπου και της περιοχής του πρώην 
Αεροδρομίου και αλλαγής ιεράρχησης της οδού του υφιστάμενου 
τμήματος της Λ. Ποσειδώνος σε συλλεκτήρια οδό, με μία λωρίδα ανά 
κατεύθυνση, ποδηλατόδρομο, θέσεις στάθμευσης οχημάτων 
επισκεπτών, και χώρους πρασίνου. 

- Η διευκόλυνση της εξόδου του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και 
Αναψυχής προς τη θάλασσα. 

- Η βέλτιστη λειτουργική συσχέτιση με το προτεινόμενο δίκτυο κίνησης 
οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών και με τους χώρους στάθμευσης. 

- Η συσχέτιση των προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης με τον βαθμό 
προσπελασιμότητας των Μ.Μ.Μ. 

- Η δημιουργία αδόμητου ελεύθερου μετώπου μήκους ενός χιλιομέτρου. 
- Η πρόβλεψη πρότυπου ενυδρείου-κέντρου θαλάσσιων ερευνών σε 

πρόσχωση, στην παρακείμενη εκτός των ορίων της ζώνης αυτής, χερσαία 
και θαλάσσια περιοχή. 

- Η αναβάθμιση και επέκταση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, 
με σκοπό τη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου. 

- Η διαμόρφωση, εμπλουτισμός και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου. 
- Η εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών διαβίωσης για τους χρήστες της 

περιοχής.  
- Η βέλτιστη λειτουργία της περιοχής σε θέματα κυκλοφορίας, υγείας, 

εργασίας,  ποιότητας ζωής εν γένει κ.λπ.   
- Η διασφάλιση της συνέχειας και της ελεύθερης πρόσβασης στην  παραλία 

για κάθε κάτοικο και χρήστη της πόλης και το άνοιγμα της πόλης προς τη 
θάλασσα. 
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5.2.2.3  Οργάνωση του χώρου Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ‐Α2 
 

Η Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ‐Α2 επιφάνειας 122.964,74 μ2, οριοθετείται από την 
περιοχή Πολεοδόμησης ΠΜ‐Π1 και τον  Σαρωνικό κόλπο. Πρόκειται για την 
Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά, στην οποία προβλέπεται χρήση 
Τουρισμού – Αναψυχής υπερτοπικού επιπέδου. Αποτελεί μια περιοχή 
τουριστικής δραστηριότητας, ηπιότερης  της γειτονικής Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ 
– Α1, με συνδυασμένες χρήσεις τουρισμού –‐ αναψυχής και πλησίον της 
ζώνης εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
(ενυδρείο), όπου προβλέπεται η δημιουργία ενυδρείου – ερευνητικού κέντρου 
σε  πρόσχωση. Βόρεια της περιοχής όπου προτείνεται η κατασκευή του 
πρότυπου ενυδρείου, προβλέπεται η δημιουργία μικρής μαρίνας – 
τουριστικού καταφυγίου σκαφών αναψυχής, με επέμβαση στον υφιστάμενο 
μικρό λιμένα (αναβάθμιση και επέκταση), σύμφωνα με την ακτομηχανική 
μελέτη.       

Σχήμα 5.2.2-1: ΠΜ-Α2 Σχέδιο γενικής διάταξης 
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    Δομικό στοιχείο της Ζώνης ΠΜ‐Α2 αποτελεί  το  παραθαλάσσιο μέτωπο, ο 
επανασχεδιασμός του οποίου δημιουργεί ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον 
περιπάτου,  υπαίθριας αναψυχής και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων. 

  

Σχήμα 5.2.2-2: Θέση παραθαλάσσιου μετώπου / 
ζώνης φύτευσης και δραστηριοτήτων στη ζώνη 
ανάπτυξης ΠΜ-Α2 

α β 

γ δ 

Εικόνα 5.2.2-1(α,β,γ,δ): Deauville, Γαλλία: Παραθαλάσσιες διαμορφώσεις – έμφαση σε ναυταθλητικές 
δραστηριότητες 
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Ως προς την προτεινόμενη χωρική οργάνωση της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2, 
εντός αυτής προβλέπεται μια ζώνη εκμετάλλευσης, η ΠΜ-Α2.1, που 
συμπίπτει χωρικά με την μοναδική κτηριακή ενότητα της ζώνης, την ΠΜ-
Α2.1/I, η οποία χωροθετείται στο βόρειο τμήμα της ΠΜ-Α2. Προβλέπεται, 
επίσης, ένας εκτεταμένος ανοικτός χώρος στο νότιο και ανατολικό τμήμα της 
ζώνης. Η γενική χρήση της ζώνης είναι αυτή του Τουρισμού – Αναψυχής. Η 
επιφάνεια, οι ισχύοντες και οι επιτρεπόμενοι όροι δόμησης καθώς και οι 
χρήσεις της κτηριακής ενότητας ΠΜ-Α2.1/Ι και των ανοικτών χώρων, 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5.2.2.11. 

Η προτεινόμενη οριοθέτηση-χωροθέτηση της ζώνης εκμετάλλευσης ΠΜ-Α2.1 
και επακόλουθα της κτηριακής ενότητας ΠΜ-Α2.1/I, έγινε λαμβάνοντας 
υπόψη τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της Ζώνης ανάπτυξης ΠΜ-Α2, την 
γειτνίαση με τον κεντρικό άξονα πεζών που διατρέχει τον Μητροπολιτικό 
Πόλο από  ανατολή προς δύση, τη σχέση της με το παράκτιο μέτωπο, την 
περιοχή ενυδρείου και το προβλεπόμενο τουριστικό καταφύγιο σκαφών 
αναψυχής, καθώς και τις υφιστάμενες επιφάνειες πρασίνου.  
 
Έτσι η κτηριακή ενότητα χωροθετείται στο βόρειο τμήμα της Ζώνης ΠΜ-Α2, 
σε άμεση γειτνίαση με τον κεντρικό άξονα πεζών, καθώς αποτελεί το βόρειο 
όριό της, το τουριστικό καταφύγιο σκαφών αναψυχής & το ενυδρείο, 
εξασφαλίζοντας επίσης καλή πρόσβαση και σύνδεση με τις υπόλοιπες 
περιοχές της Ανάπτυξης. Η θέση - επιλογή επικέντρωσης της οικιστικής 
ανάπτυξης- ακολουθήθηκε για έναν ακόμη σημαντικό λόγο· την συγκέντρωση 
της δομήσιμης επιφάνειας της εν λόγω Ζώνης στο βόρειο τμήμα της ώστε να 
«απελευθερώνει» μεγάλο τμήμα της έκτασής της και να το προορίζει για 
αδόμητο – ανοικτό χώρο, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόσβαση και χρήση 
του παράκτιου μετώπου. Συνεπώς, ο ανοικτός χώρος της Ζώνης 
χωροθετείται στην επιμήκη, κεντρική και νότια περιοχή της ΠΜ-Α2 και ορίζει 

Σχήμα 5.2.2-3: Χρήσεις γης ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
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μια ζώνη υψηλής φύτευσης που εξασφαλίζει συνθήκες προστασίας και 
ενίσχυσης του χαρακτήρα της αμμώδους παραλίας στα δυτικά. 
 
Σημειώνεται ότι το όριο της κτηριακής ενότητας από την υφιστάμενη γραμμή 
αιγιαλού απέχει κατ’ ελάχιστο 15,00 μ. και από την υφιστάμενη γραμμή 
παραλίας 5,00 μ., επιτρέποντας έτσι την δημιουργία άνετων προσβάσεων -
πεζοδρόμων που συνδέουν τη Ζώνη με το γειτνιάζον παράκτιο μέτωπο του 
Πόλου αλλά και της Αττικής γενικότερα. Οι προσβάσεις αυτές θα διευρυνθούν 
ακόμα περισσότερο με την υλοποίηση των προτεινόμενων νέων έργων επί 
του παρακείμενου θαλάσσιου χώρου της Ζώνης Ανάπτυξης, σύμφωνα με την 
προμελέτη λιμενικών έργων / ακτομηχανική μελέτη, οπότε και θα 
επαναχαραχθούν οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας.  
 
Προτείνεται η διατήρηση υφιστάμενων αποδυτηρίων κοντά στην παραλία, 
ώστε να δοθεί έμφαση στη χρονική συνέχεια της χρήσης της παραλίας. 

 
Ως προς τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων προτείνεται ένας 
εκτεταμένος και υψηλής αισθητικής ανοικτός χώρος, ο οποίος καταλαμβάνει 
μεγάλο τμήμα της Ζώνης ΠΜ‐Α2 (53,10% της συνολικής έκτασης της Ζώνης), 
εξασφαλίζοντας ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον όχι μόνο για την ΠΜ-Α2 
αλλά για το σύνολο του Παράκτιου Μετώπου και του Πόλου γενικότερα. Αυτός 
συνδέεται  με τους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής 
Πολεοδόμησης ΠΜ–Π1, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η λειτουργική 
διασύνδεση με το Μητροπολιτικό Πάρκο. Στην περιοχή αυτή δημιουργείται 
ελεύθερο αδόμητο μέτωπο μήκους ενός χιλιομέτρου.  Χώροι στάθμευσης, σε 
κατάλληλες θέσεις, θα εξυπηρετούν τους χρήστες τόσο της ίδιας της Ζώνης 
ΠΜ-Α2 όσο  και  της  ευρύτερης  περιοχής. 

Σχήμα 5.2.2-4: Σχέδιο γενικής διάταξης ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
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Ειδικότερα, ο ανοικτός χώρος της ζώνης ανάπτυξης ΠΜ-Α2 ορίζεται από την 
επιμήκη παραλία δυτικά και τον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου της ΠΜ-Π1 
ανατολικά.  Προτείνεται ειδικά διαμορφωμένη ζώνη υψηλής φύτευσης, η 
οποία θα εξασφαλίζει συνθήκες μόνωσης, διαχωρίζοντας και 
προστατεύοντας την παραλία από τον θόρυβο και τη ρύπανση της Λ. 
Ποσειδώνος. Επίσης, προτείνεται μία σειρά μονοπατιών από το 
Μητροπολιτικό Πάρκο προς το παράκτιο μέτωπο, το οποίο 
αναδιαμορφώνεται ως μία ενιαία αμμώδης παραλία, μήκους ενός (1) 
χιλιομέτρου περίπου.  
 
Επιτρέπονται μη μόνιμες αναστρέψιμες κατασκευές για την εξυπηρέτηση του 
κοινού και του προορισμού των χώρων αυτών. Οι προσωρινές κατασκευές 
δεν θα ανατρέπουν ούτε θα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του ανοικτού χώρου. 
 

Σχήμα 5.2.2-5: Προοπτικό σχέδιο ανοιχτών χώρων παραθαλάσσιας διαδρομής 
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Σχήμα 5.2.2-6: Θέση πράσινου άξονα εντός 
ζώνης ανάπτυξης ΠΜ-Α2 

α β 

 

Εικόνα 5.2.2-2 (α,β,γ,δ): Γραμμική επέκταση πράσινου άξονα –είσοδος στο πάρκο 

 

δ γ 
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Ακόμα, o ανοικτός χώρος μπροστά από την παραλία μπορεί να φιλοξενήσει 
διάφορες δραστηριότητες με παιχνίδια στο νερό, μίνι γκολφ, πισίνες και 
συναφείς αθλητικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι, η κάλυψη του εδάφους 
με χαμηλή φύτευση, σε συνδυασμό με επιλεκτική, κατά τόπους φύτευση 
δένδρων, θα προστατεύει τη γη από τη διάβρωση.  

 
Στους ανοικτούς χώρους μπορούν να ενταχθούν εγκαταστάσεις υπαίθριου 
αθλητικού εξοπλισμού, περίπτερα, προσωρινές και ελαφριές κατασκευές, 
παιδικές χαρές, υπαίθριο αμφιθέατρο για προβολές και άλλες εκδηλώσεις, 
παιχνίδια νερού, κήποι και υποστηρικτικοί χώροι για φροντίδα και συντήρηση, 
κατασκευές για την λειτουργία και εξυπηρέτηση των Μ.Μ.Μ., λυόμενες και 
προσωρινές κατασκευές εν γένει για την εξυπηρέτηση και αναψυχή. 
 
Σημειώνεται ότι οι προσωρινές κατασκευές δεν θα ανατρέπουν ούτε θα 
αλλοιώνουν τον χαρακτήρα  του ανοικτού χώρου. 
 
Στους ανοικτούς χώρους επιτρέπονται, επιπρόσθετα, οι υδάτινες επιφάνειες 
με στατικά και κινητικά νερά, ασκεπείς κατασκευές στοιχείων νερού και 
πισίνες, καθώς πέραν των αρχιτεκτονικών και αισθητικών παραμέτρων που 
εξυπηρετούν αναβαθμίζουν την ποιότητα του χώρου, ικανοποιούν και 
βιοκλιματικές παραμέτρους, βελτιώνοντας το μικρόκλιμα, δημιουργώντας ένα 
ευχάριστο και δροσερό περίγυρο και αυξάνοντας τα επίπεδα φυσικής άνεσης 
των χρηστών. 
 
Επίσης, επιτρέπονται: στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα, 
εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων & άθλησης, πάγκοι,  τεχνητές κερκίδες 
καθώς και κατασκευές για εξωραϊσμό όπως εγκαταστάσεις στήριξης και 
αναρρίχησης φυτών, συντριβάνια, ανθοδόχες λίμνες (με τους απαραίτητους 
χώρους, δεξαμενές και άντλησης) εγκαταστάσεις μνημείων, τοποθέτηση 
έργων τέχνης, περίπτερα για σταθμαρχεία και γενικά κατασκευές για την 
εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών. 
 
 
Οι επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους αναφέρονται 
αναλυτικά στον αντίστοιχο πίνακα, στο κεφ. 5.2.2.11. 

  

Εικόνα 5.2.2-3: Διαμορφώσεις καθιστικού – επαφής με νερό 
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Σχήμα 5.2.2-7: Θέση παραθαλάσσιου μετώπου / 
ζώνης φύτευσης και δραστηριοτήτων στη ζώνη 
ανάπτυξης ΠΜ-Α2 

β 

α γ 

Εικόνα 5.2.2-4(α,β,γ): Παραδείγματα στεγάστρων / ελαφρών κατασκευών 
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5.2.2.4  Προτεινόμενα λιμενικά έργα παρακτίου μετώπου ζώνης ΠΜ-Α2 
 
Στην ζώνη ΠΜ-Α2 σύμφωνα με την ακτομηχανική μελέτη προτείνονται: 
 
- Δημιουργία νέου τουριστικού καταφυγίου, χωρητικότητας 113 σκαφών 

αναψυχής μικρού και μεσαίου μεγέθους. 
- Καθαίρεση του υφιστάμενου προσήνεμου και υπήνεμου μώλου. 
- Επίχωση της υφιστάμενης λιμενολεκάνης σε μια έκταση 3.700τ.μ., όπου 

σήμερα χωροθετούνται οι δραστηριότητες του Ν.Α.Ο.Ε. 
- Εκβάθυνση λιμενολεκάνης και διαύλου προσέγγισης. 
- Κατασκευή προσήνεμου και υπήνεμου μώλου μικτής διατομής. 
- Κατασκευή υπόγειου αγωγού ανανέωσης υδάτων. 
- Κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου συνολικού μήκους 555μ. και εγκατάσταση 

6 πλωτών προβλητών, πλάτους 2,5μ. και μήκους περίπου 40μ. έκαστος 
και εμπλουτισμό τμήματος ακτής, στο βορειοανατολικό όριο του 
καταφυγίου. 

  
- Επιχώσεις για την κατασκευή ενυδρείου, νοτιότερα και σε επαφή με τα 

χερσαία όρια του τουριστικού καταφυγίου. Τα έργα προστασίας των 
επιχώσεων συνολικού μήκους 460μ. προτείνεται να διαμορφωθούν με 
φυσικούς ογκόλιθους.  

Σχήμα 5.2.2-8: Απόσπασμα σχεδίου  
προτεινόμενων λιμενικών έργων – 
τουριστικό καταφύγιο 

Σχήμα 5.2.2-9: Απόσπασμα σχεδίου 
προτεινόμενων λιμενικών έργων – 
ενυδρείο 
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- Αναβάθμιση και αύξηση του πλάτους της υφιστάμενης μικρής παραλίας 
βόρεια του προβλεπόμενου τουριστικού καταφυγίου, για τη βελτίωση των 
κυματικών χαρακτηριστικών και των ψυχαγωγικών δυνατοτήτων της 
εγκατάστασης. 

 
- Δημιουργία ενός ενιαίου αμμώδους παραλιακού μετώπου μήκους 900μ. 

με την επέκταση, εμπλουτισμό και προστασία των παραλιών νότια του 
ενυδρείου. Αυτό θα ονομαστεί «Κεντρική παραλία - Παραλία Αγίου 
Κοσμά». Το βόρειο τμήμα της παραλίας αποτελεί τμήμα του παράκτιου 
μετώπου της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2, ενώ το νότιο τμήμα της παραλίας 
αποτελεί τμήμα του παράκτιου μετώπου της περιοχής πολεοδόμησης ΠΜ-
Π1. 

Σχήμα 5.2.2-10: Απόσπασμα σχεδίου  
προτεινόμενων λιμενικών έργων – 
μικρή παραλία 

Σχήμα 5.2.2-11: Απόσπασμα σχεδίου προτεινόμενων  
λιμενικών έργων – αμμώδες μέτωπο 
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Τα προτεινόμενα έργα αφορούν αφενός τη διαμόρφωση και εμπλουτισμό 
του παραλιακού μετώπου και αφετέρου την προστασία του παραλιακού 
μετώπου έναντι διάβρωσης. Για την προστασία της προαναφερθείσας 
παραλίας από τους κυματισμούς, προβλέπονται δύο ύφαλοι 
κυματοθραύστες, σε απόσταση ~250μ. από τη σημερινή γραμμή του 
αιγιαλού. Στο νότιο άκρο της παραλίας προτείνεται κατασκευή προβόλου 
με κλίση προς τα βόρεια και σε ασφαλή απόσταση από τη ζώνη εισόδου 
της μαρίνας Αγίου Κοσμά. Στο ακραίο τμήμα του προβόλου διαμορφώνεται 
διαπλάτυνση καμπύλης μορφής, εντός της οποίας προβλέπεται πισίνα 
κυκλικού οχήματος (Infinity Pool) που αντιστοιχεί στο παράκτιο μέτωπο 
της περιοχής πολεοδόμησης ΠΜ-Π1. 
 

  

Σχήμα 5.2.2-12: Σχέδιο προτεινόμενων λιμενικών έργων εντός ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 

Σχήμα 5.2.2-13: Προοπτικό σχέδιο αναβάθμισης χώρων παράκτιου μετώπου ζώνης ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
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Τα προτεινόμενα στοιχεία δόμησης υποπεριοχών λιμενικών έργων, 
σύμφωνα με την ακτομηχανική μελέτη, στο σύνολο του παρακτίου 
μετώπου της Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου 
Κοσμά, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΖΩΝΗΣ (μ²) 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 
ΖΩΝΗΣ (μ²) 

ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ 

12,700.00 300.00 

ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΩΝ 
ΟΜΙΛΩΝ 

3,600.00 150.00 

ΖΩΝΗ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ (χερσαία ζώνη 
συμπεριλαμβανομένων τμημάτων 

της υφιστάμενης παραλιακής ζώνης, 
σύμφωνε με Ακτομηχανική Μελέτη) 

~30.000 7.872 

Πίνακας 5.2.2-1: Προτεινόμενα στοιχεία δόμησης υποπεριοχών λιμενικών έργων 
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5.2.2.5  Περιοχή εγκατάστασης ενυδρείου 

 
Το παράκτιο μέτωπο της Ζώνης ΠΜ-Α2 εμπλουτίζεται με το πρότυπο 
ενυδρείο-κέντρο θαλάσσιων ερευνών σε επίχωση. Η κατασκευή του θα 
ισχυροποιήσει και θα αναδείξει το Παράκτιο Μέτωπο και συνακόλουθα το 
σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, αποτελώντας ένα από τα 
χαρακτηριστικότερα σημεία του Παράκτιου Μετώπου. Η επιλογή 
χωροθέτησής του σε αυτό το σημείο σχετίζεται με: 
 
- Την προσβασιμότητα - βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον υπερτοπικό 

άξονα της Λεωφόρου Ποσειδώνος. 
- Τον χαρακτήρα της ενότητας του Παρακτίου Μετώπου στην οποία 

εντάσσεται, καθώς χωροθετείται δυτικά της Ζώνης ΠΜ-Α2, η οποία 
συνιστά μια περιοχή με γενική λειτουργία Τουρισμού –Αναψυχής 
υπερτοπικού επιπέδου και σε μικρή απόσταση από την περιοχή της ΠΜ-
Π1, που αποτελεί περιοχή αμιγούς κατοικίας. Η παρουσία του Ενυδρείου 
προσδίδει στον ευρύτερο πόλο ένα ακόμα στοιχείο, αυτό της αναψυχής και 
ψυχαγωγίας εκπαιδευτικού χαρακτήρα και έρευνας. Οι συνέργειες που 
παράγονται αναδεικνύουν την υπερτοπικότητα της χρήσης, δεδομένου ότι 
απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό όλων των ηλικιών, με χρήστες – επισκέπτες 
τόσο από την Αττική όσο και από ολόκληρη τη χώρα και το εξωτερικό. 
Επιπλέον, λειτουργεί προσθετικά στην κατεύθυνση ανάδειξης του 
δημόσιου χαρακτήρα του παράκτιου μετώπου.  

- Την άμεση επαφή με το θαλάσσιο οικοσύστημα (χλωρίδα – πανίδα) που 
αποτελεί καθοριστική παράμετρο χωροθέτησης συναφών χρήσεων αλλά 
και διεθνή πρακτική. 

 
Σύμφωνα με την ακτομηχανική μελέτη, οι επιχώσεις για τις ανάγκες 
κατασκευής του ενυδρείου, πραγματοποιούνται σε δύο περιοχές. Η πρώτη 
και μεγαλύτερη περιοχή αναπτύσσεται παράλληλα με την ακτογραμμή και 
οριοθετείται στα βόρεια από το τουριστικό καταφύγιο και στα ανατολικά από 
την υπάρχουσα ακτογραμμή. Η δεύτερη περιοχή βρίσκεται στην θέση του 
υφιστάμενου εσωτερικού λιμενίσκου του Ναυτικού Ομίλου Ελληνικού. 
 
Τα έργα προστασίας των επιχώσεων του ενυδρείου διαμορφώνονται  σε 
κυματοειδή μορφή και έχουν συνολικό μήκος 460μ. Η προστασία προτείνεται 
από φυσικούς ογκόλιθους ενώ η στάθμη των επιχώσεων διαμορφώνεται κατά 
μέσον όρο στο +2,50μ. Η επιφάνεια των επιχώσεων προβλέπεται να είναι της 
τάξεως των 16.500μ2 (μεγαλύτερη περιοχή) και 2.900μ2 (λιμενίσκος), άρα 
συνολικά 19.400μ2 ενώ η χερσαία ζώνη του ενυδρείου, 
συμπεριλαμβανομένων και τμημάτων της υφιστάμενης παραλιακής ζώνης, 
είναι της τάξεως των 30.000μ2. 
 

Αναντίρρητα, η χωροθέτηση ενός πρότυπου ενυδρείου – κέντρου θαλασσιών 
ερευνών συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάκτηση του παραλιακού μετώπου, 
η οποία επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ισχυρών στοιχείων έλξης, που 
περιλαμβάνουν κτήρια- τοπόσημα και χρήσεις πολιτισμού και αναψυχής, 
όπως η Μαρίνα, η ακτή κολύμβησης, το ενυδρείο, το ψηλό κτήριο στη Μαρίνα 
κ.λπ., καθώς και λόγω της δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης στην ακτή για 
όλους τους χρήστες με εμπλουτισμένες χρήσεις που θα δημιουργήσουν 
τουριστική ζήτηση και επισκεψιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
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5.2.2.6  Διάταξη κύριου οδικού δικτύου Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
 

Η ζώνη ΠΜ-Α2 περικλείεται από την περιοχή πολεοδόμησης ΠΜ-Π1, η οποία 
δημιουργεί μια πράσινη ζώνη «απομόνωσης» - προστασίας από τη 
συλλεκτήρια οδό και το παλιό τμήμα της Λ. Ποσειδώνος. Μια τοπική οδός που 
θα εισέρχεται στην ΠΜ-Α2 θα εξασφαλίζει πρόσβαση στο ενυδρείο, την 
κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α2/Ι και τους προβλεπόμενους χώρους στάθμευσης. 
 

5.2.2.7  Διαδρομές πεζών και ποδηλάτων Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
 
Τμήμα του κεντρικού άξονα πεζών, ο οποίος  συλλέγει την κίνηση πεζών από 
τις ανατολικές περιοχές και το Πάρκο προς τις δυτικές περιοχές και το 
παράκτιο μέτωπο, εισέρχεται στο βόρειο τμήμα της ζώνης ΠΜ-Α2. Η 
πολιτιστική διαδρομή της ανάπτυξης που βρίσκεται επί του άξονα οδηγείται 
προς το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά και τον ομώνυμο Ι.Ν..  
 
Επιπρόσθετα, προτείνεται μια παράκτια διαδρομή –μέρος του δικτύου 
πεζοδρόμων του παράκτιου μετώπου-, η οποία οδηγεί τόσο προς τις βόρειες 
περιοχές του παραλιακού μετώπου και την περιοχή κατοικίας όσο προς τις 
νότιες περιοχές και τη Μαρίνα.  
 
Κατά μήκος του παραθαλάσσιου μετώπου το αναβαθμισμένο περιβάλλον 
περιπάτου, υπαίθριας αναψυχής και ναυταθλητικών δραστηριοτήτων, 
σχεδιάζεται σε συνέχεια με τις υπόλοιπες παράκτιες περιοχές (ΠΜ-Α1 και 
ΠΜ-Π1) ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο, διακριτό σύνολο προορισμού. 

 
5.2.2.8 Προσβάσεις Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 από το υφιστάμενο και 

προτεινόμενο δίκτυο Μ.Μ.Μ. (οδικό και σταθερής τροχιάς) 
 
Η ζώνη ΠΜ-Α2 εξυπηρετείται από το υφιστάμενο δίκτυο λεωφορείων και τραμ 
που διατρέχει τη Λ. Ποσειδώνος. Σε κοντινή απόσταση από τη ζώνη ΠΜ-Α2 
και μέσω του κεντρικού άξονα πεζών, βρίσκεται η συμβολή της υφιστάμενης 
και της νέας γραμμής Τραμ, απ’ όπου η μετακίνηση προς το Πάρκο και τις 
ανατολικές περιοχές είναι εφικτή.  
 
Η νέα Γραμμή 2 των λεωφορείων διασχίζει το στενό τμήμα της ΠΜ-Π1 που 
εφάπτεται στην ανατολική πλευρά της ζώνης και εξυπηρετεί την κίνηση 
προς/από τη γειτονική ΠΜ-Α1 και κατ’ επέκταση τις υπόλοιπες περιοχές. 
 

Εικόνα 5.2.2-5: Παραθαλάσσιες διαδρομές πεζών 



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 

 

ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π5.2.2-21 

5.2.2.9  Στάθμευση Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
 
Χώροι στάθμευσης χωροθετούνται εντός ΠΜ-Α2εξυπηρετώντας τόσο την ίδια 
τη ζώνη όσο και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.   
 
Οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης υπολογίζονται αφενός σύμφωνα με την 
ισχύουσα ελληνική νομοθεσία ανά ζώνη και ανά χρήση και αφετέρου με την 
εφαρμογή του συντελεστή μείωσης σε συνάρτηση με τη γραμμική απόσταση 
από Μέσο Σταθερής Τροχιάς.  
 
Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνεται μία ενδεικτική εικόνα των θέσεων 
στάθμευσης (πηγή Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων) που προκύπτουν 
ανά χρήση και ανάΖώνη, μετά την εφαρμογή συντελεστή μείωσης  με βάση 
τη γραμμική απόσταση από τους σταθμούς Μετρό «Αργυρούπολη» και 
«Ελληνικό» και τις στάσεις του Τραμ, τόσο της νέας γραμμής που διατρέχει 
την ανάπτυξη, όσο και τις υφιστάμενες κατά μήκος του παραλιακού μετώπου. 
Οι μειωμένες θέσεις στάθμευσης ανά περιοχή και ανά χρήση εμφανίζονται 
στον Πίνακα με κόκκινο χρώμα. 
 

 

 
5.2.2.10 Μέτρα για την προστασία του φυσικού και ιστορικού περιβάλλοντος 

από τις επιπτώσεις του σχεδίου στη Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
 
Οι πολιτιστικές διαδρομές χωροθετούνται στο εύρος της ανάπτυξης για να 
συνδέσουν αρχαία και νεότερα μνημεία σε ενιαίο πολιτιστικό σύνολο. Η 
πολιτιστική διαδρομή που προτείνεται περιλαμβάνει το βόρειο όριο της 
ζώνης, τον κεντρικό άξονα πεζών, ο οποίος καταλήγει στο ακρωτήρι του 
Αγίου Κοσμά. Σημειώνεται ότι, αρχαιότητες που τυχόν ανευρεθούν εντός των 
ορίων της Ζώνης ΠΜ-Α2, κατά περίπτωση και κατά το δυνατό και εφόσον 
κριθεί αναγκαίο από τις κατά το νόμο αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα αποκατασταθούν και θα ενταχθούν στο δίκτυο 
πολιτιστικών διαδρομών.  
 

5.2.2.11 Ισχύοντες και προτεινόμενοι Όροι δόμησης και Χρήσεις γης Ζώνης 
Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 

 
Αρχικά, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Π.Δ. Α.Α.Π. 35/1.3.2018, οι όροι 
δόμησης και οι χρήσεις γης στη Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 έχουν ως εξής: 
 
Ζώνη Ανάπτυξης: 
ΠΜ-Α2: «Γειτονιά ενυδρείου Αγίου Κοσμά» 
Επιφάνεια περιοχής: 122.964,74 μ2 
Επιτρεπόμενες χρήσεις γης: Τουρισμός – αναψυχή  

Εκτίμηση 

(ΠΔ111/ΦΕΚ Α-

76/5.3.2004)

Προτεινόμενη Μείωση 

σε περιοχές με υψηλή 

προσπελασιμότητα σε 

ΜΜΜ

Τουριστικά Καταλύματα - Ειδικές Τουριστικές Υποδομές : 345 213

Ενυδρείο : 136 136

Εμπορικά Καταστήματα : 26 18

Αναψυχή : 51 36

Σύνολο θέσεων στάθμευσης 558 403

Χρήση ΠΜ-Α2

Πίνακας 5.2.2-2: Θέσεις στάθμευσης ανα χρήση 
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Εξαιρέσεις από το περιεχόμενο της γενικής χρήσης «τουρισμός-
αναψυχή»: 
- Καζίνο 

- Περίθαλψη 
Μέσος netto συντελεστής δόμησης στο σύνολο της έκτασης της ΠΜ-Α2:  
0,20 
Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 24.592,94 μ2 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης στο σύνολο της έκτασης της 
ΠΜ-Α1:  30% τηρουμένου πάντως του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο 
του παρακτίου μετώπου κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του Π.Δ. Α.Α.Π. 35/01.03.2018 
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο της έκτασης της πιο πάνω 
ζώνης:  36.889,42 μ2 
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτηρίων: 16,00 μ. 
 
Οι ειδικές χρήσεις που προτείνονται στην Κτηριακή Ενότητα της Ζώνης 
Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 έχουν ως εξής: 
 
Ζώνη εκμετάλλευσης ΠΜ-Α2.1 – Κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α2.1/Ι: 

 

 Τουρισμός - Αναψυχή 
α)  Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά 

καταλύματα κλπ.) 
β)  Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

(συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, υδροθεραπευτήρια κλπ.) 
γ)  Τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια 

τουριστικών σκαφών 
δ)  Κατοικία 
ε)  Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών 
η)  Αθλητικές εγκαταστάσεις 
ι)  Θρησκευτικοί χώροι 
ιβ)  Χώροι συνάθροισης κοινού 
ιγ)  Εστίαση 
ιδ)  Αναψυκτήρια 
ιε)  Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 
ιστ)  Στάθμευση (κτήρια - γήπεδα) 
ιθ) Κάθε άλλη συναφής χρήση γης, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό 

προορισμό του ακινήτου (π.χ. Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά πράσινα 
σημεία). 

 

Ανοικτός χώρος Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 

Οι επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους περιγράφονται στο 
κεφ. 5.2.2.3 και  αναφέρονται αναλυτικά στον αντίστοιχο πίνακα που 
ακολουθεί. 

  



  ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 

 

ΖΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π5.2.2-23 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΜ-Α2 

Σε όλους τους Ανοικτούς Χώρους της περιοχής ΠΜ-Α2 επιτρέπονται οι κατασκευές με σκοπό:                                                                                                                  
1. την διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης 
υψομετρικών διαφορών, κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων.                                                                                                                                            
2. τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλεια τους και γενικά 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών.                                                                                                      
3. λυόμενες και προσωρινές κατασκευές                                                                                                                                 
4. για την λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
 
Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις: 

1. Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας μετά των παραρτημάτων αυτών  
(υπέργειων ή υπόγειων)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Υπέργειοι και υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου                                                                                                                                                                                      
3. Η υπέργεια ή υπόγεια  ζεύξη κτιρίων.                                                                              

Επιτρέπονται επίσης: 

Στέγαστρα, κιόσκια, τέντες και περίπτερα μέγιστης επιφάνειας 20% του ανοικτού χώρου.                                                
Εγκαταστάσεις υπαίθριων παιδότοπων και άθλησης  όπως διάδρομοι βάδην ή απλά όργανα άθλησης που δεν 
συνιστούν αθλητική εγκατάσταση. Πάγκοι, τεχνητές κερκίδες μέχρι 50 ατόμων, εγκαταστάσεις φωτισμού, 
τηλεφωνικοί θάλαμοι. Εγκαταστάσεις στήριξης φυτών, σιντριβάνια, ανθοδόχες λίμνες (με απαραίτητους χώρους 
δεξαμενής και άντλησης), κατασκευές για την εξυπηρέτηση του ανοικτού χώρου. Εγκαταστάσεις μνημείων, 
τοποθέτηση έργων τέχνης, περίπτερα για σταθμαρχεία ή πώληση καρτών και εισιτηρίων αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών, ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες. . 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΜ-Α2 

1. Στους ακάλυπτους χώρους τωνγηπέδων επιτρέπονται οι παρακάτω διαμορφώσεις:  

α) Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες, πεζούλια, βεράντες, φυτεύσεις, cours 
anglaises συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/3 της όψης στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού 
πλάτους 1,20 μ., μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων κ.λπ.. 

2. Μέσα στις ελάχιστες πλάγιες αποστάσεις του  ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται στεγασμένοι ανελκυστήρες 
οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, καθώς και 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι κλίμακες κινδύνου 
μπορεί να τοποθετούνται μέσα στις ελάχιστες επιτρεπόμενες πλάγιες αποστάσεις του ακάλυπτου χώρου, εφόσον 
δεν είναι δυνατή η τοποθέτησή τους σε άλλη θέση. 

3. Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του γηπέδου, επιτρέπονται:  

α) Η κατασκευή δεξαμενών αποχέτευσης, νερού, υγρών και αερίων καυσίμων, αποθήκης συσσωρευτών φωτο 
βολταϊκών συστημάτων, δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη λειτουργία 
ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις 
κείμενες διατάξεις.  

β) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και 
ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια 
τουγηπέδου. 

4. Επί των ακάλυπτων χώρων τουγηπέδου, επιτρέπονται οι παρακάτω κατασκευές:  

α) Πέργκολες με προσωρινά σκίαστρα.  

β) Στοιχεία εξυπηρέτησης (πάγκοι, τραπέζια), άθλησης και παιχνιδότοπων.  

γ) Σκάλες ή κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) καθόδου προς τους υπόγειους χώρους ή μηχανικά μέσα κάλυψης 
υψομετρικών διαφορών για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων.  

δ) Ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και πισίνες.  

ε) Συστοιχία επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.  

στ) Δεξαμενή αερίου καυσίμου, όπως και αποθήκη συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων εφόσον δεν 
μπορεί να είναι υπόγειες.  

ζ) Καπνοδόχοι.  

η) Εγκαταστάσεις παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και αντιθορυβικών συστημάτων, που 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
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ι) Κινητά ή μόνιμα προστεγάσματα. 

ια) Στέγαστρα σε οποιαδήποτε θέση και εφόσον αυτά αναπτύσσονται εντός των ακαλύπτων.  

5. Περιφράγματα  

α) Τα γήπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα.   

β) Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των όμορων γηπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. 
Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός τουγηπέδου.  

γ) Τα περιφράγματα του γηπέδου σε κανένα σημείο δεν μπορεί να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ. και το 
συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,50 μ.. Τα αυλόθυρα πορτοσιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων που 
κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης έχουν μέγιστο ύψος 2,50 μ. και μπορεί να αποτελούνται από 
συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους 
εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο τουγηπέδου, τα παραπάνω 
ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον 
αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3,00 μ..  

δ) Αν το φυσικό έδαφος στη όριο του γηπέδου είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 
2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Αν από τη 
στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στο όριο του γηπέδου υπάρχει υψομετρική 
διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το 
έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ..  

ε) Στα γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη 
λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο 
από 3,00 μ., εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας.  

 
 
 
 

  

Πίνακας 5.2.2-3: Επιτρεπόμενες κατασκευές στους ανοικτούς χώρους της Ζώνης ΠΜ-Α2 
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Ως προς τα πολεοδομικά μεγέθη, για την Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 

προτείνονται:  

 Αρτιότητα / κατάτμηση: 20.000 μ2 

 Επιτρέπεται η σύσταση κάθετων ιδιοκτησιών 

 Αρτιότητα / κατάτμηση (για κατοικία): 4.000 μ2 

 Πρόσωπο: 25μ. 

 Κάλυψη: 30% στο σύνολο της έκτασης της ζώνης ΠΜ-Α2 τηρουμένου 

πάντως του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παρακτίου μετώπου 

κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. Α.Α.Π. 

35/01.03.2018 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κάλυψης ζώνης ΠΜ-Α2: 36.889,42 μ2 

 

Ειδικότερα, για την ζώνη εκμετάλλευσης ΠΜ-Α2.1 της Ζώνης Ανάπτυξης 
ΠΜ-Α2 προτείνονται: 
 
Κτηριακή ενότητα ΠΜ-Α2.1/Ι 

 Επιφάνεια  κτηριακής ενότητας ΠΜ-Α2.1/I: 57.570,70 μ2 

 Χρήση (σύμφωνα με τη γενική πολεοδομική λειτουργία: Τουρισμός-
Αναψυχή  

 Ειδικές χρήσεις: ως άνω 

 Μέσος επιτρεπόμενος Σ.Δ.: 0,43 στο σύνολο της έκτασης της Ζώνης 
Εκμετάλλευσης ΠΜ-Α2.1 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη δομήσιμη επιφάνεια: 24.592,94 μ2 

 Μέγιστος επιτρεπόμενος Σ.Ο.: κατά Ν.Ο.Κ. 

 Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 16 μ.  
 
Επίσης, για την Ζώνη Εκμετάλλευσης ΠΜ-Α2.1 ισχύει: 

 Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτηρίου επί του γηπέδου. 

 Επιτρέπεται η διάσπαση του κτηρίου εντός του γηπέδου σε περισσότερα 
κτήρια. 

 Τα επιμέρους κτήρια εντός των κτηριακών ενοτήτων ανεγείρονται 
σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που ορίζει η 
παρούσα ΚΥΑ. 

 Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπονται: 
- Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, 

πύργοι ψύξης και δοχεία διαστολής, φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και αντλίες θερμότητας. 

- Απολήξεις κλιμακοστασίων με στάση ανελκυστήρα με τις ελάχιστες 
αναγκαίες διαστάσεις και μέγιστο εσωτερικό ύψος 3,50μ. από την τελικά 
διαμορφωμένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτηρίου. Πάνω 
στις απολήξεις αυτές απαγορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε 
κατασκευής ή εγκατάστασης. 

- Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στη θέση του 
υποκείμενου ορόφου. 

- Ασκεπείς πισίνες, διακοσμητικά χωροδικτυώματα μέγιστου ύψους 
3,00μ., μόνιμες γλάστρες φυτών και γενικά εγκαταστάσεις για τη 
δημιουργία κήπων με τον εξοπλισμό τους. 

- Κατασκευές για τη στήριξη φυτών, πέργκολες που μπορούν να 
επικαλύπτονται από ελαφρά εύκαμπτα υλικά ή κινητά συστήματα, 
καλαμωτές, φωτοβολταϊκά πανέλα και μόνο σε οριζόντια θέση. 
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- Στέγες μέγιστου ύψους 2,00μ. 
- Αλεξικέραυνο 
- Κεντρική κεραία τηλεόρασης, ραδιοφώνου κινητής επικοινωνίας, 

τεχνικά συστήματα αξιολόγησης αιολικής ενέργειας. 
- Επιτρέπεται η κατασκευή εσωτερικών εξωστών εντός υψηλών 

αιθουσών των κτηρίων όπως αυτοί περιγράφονται στον ΝΟΚ. 
- Επιτρέπεται η κατασκευή κτίσματος σε υποστυλώματα (Pillotis). 
- Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτηρίου δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο ύψος. 
- Ο χώρος υπογείου επιτρέπεται να εξέχει του περιγράμματος του 

ισογείου του κτηρίου. 
- Επιτρέπονται περισσότερα του ενός υπογείου για βοηθητικές χρήσεις, 

Η/Μ εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης. 
- Επιτρέπονται στο ίδιο γήπεδο κτήρια διαφορετικών χρήσεων. 

 
Ειδικότερα, για κτήρια καταστημάτων, ισχύουν: 
 

 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας, 
πέραν αυτών που τίθενται από τους όρους της παρούσας ΚΥΑ.  

 
 

Ειδικότερα για τουριστικές εγκαταστάσεις: 

 Πλάγιες αποστάσεις κτηρίων κατα ΝΟΚ.  

 Τα κτήρια τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 15μ. από τη γραμμή 
αιγιαλού. Η απόσταση αυτή θα αυξηθεί σύμφωνα με την προμελέτη 
λιμενικών έργων / ακτομηχανική μελέτη, καθώς θα επαναχαραχθούν οι 
γραμμές αιγιαλού και παραλίας 

 Επιτρέπονται  περισσότερα του ενός υπόγεια για βοηθητικές χρήσεις, 
χώρους στάθμευσης. Στο πρώτο υπόγειο επιτρέπονται χώροι SPA, 
γυμναστήρια, πισίνες χωρίς να προσμετρούνται στην συνολική δόμηση του 
κτηρίου. 

 
Ειδικότερα για κατοικίες: 

 Πλάγιες αποστάσεις κτηρίων κατα ΝΟΚ.  

 Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το σύνολο της δομήσιμης επιφάνειας, 
πέραν αυτών που τίθενται από τους όρους της παρούσας ΚΥΑ 
 

Ανοικτός Χώρος 
 
Εντός της Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 ορίζεται ανοικτός χώρος εκτάσεως 
65.394,04 μ2.  
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Πίνακας 5.2.2-4: Προτεινόμενες χρήσεις γης κτηριακής ενότητας Ζώνης ΠΜ-Α2 
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ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜ-Α2 

ΖΩΝΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΖΩΝΗΣ (μ²) 
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΜΕΣΟΣ netto 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ 
ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΖΩΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΥΨΟΣ 

ΟΓΚΟΣ 

ΠΜ-Α2 122.964,74 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-

ΑΝΑΨΥΧΗ 
0,2 24.592,94 

30% τηρουμένου 
πάντως του ορίου 

που καθορίζεται για 
το σύνολο του 

παρακτίου μετώπου 
κατά την 

περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του ΠΔ 

ΑΑΠ35/01.03.2018 

36.889,42 16,00 Μ KATA NOK 

 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΖΩΝΗΣ ΠΜ-Α2 

ΖΩΝΗ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΔΟΜΗΣΙΜΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (μ²) 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

ΥΨΟΣ 
ΚΑΛΥΨΗ ΟΓΚΟΣ 

ΠΜ-Α2.1 ΠΜ-Α2.1/I 57.570,70 24.592,94 16,00 μ 

≤30% στο σύνολο της 
ζώνης τηρουμένου 

πάντως του ορίου που 
καθορίζεται για το 

σύνολο του παρακτίου 
μετώπου κατά την 
περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του ΠΔ 

ΑΑΠ35/01.03.2018 

KATA NOK 

ΣΥΝΟΛΟ     24.592,94 ≤24.592,94     

 

  

Πίνακας 5.2.1-5: Επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ-Α2  

 
  

Πίνακας 5.2.1-6: Επιτρεπόμενα στοιχεία δόμησης κτηριακών ενοτήτων Ζώνης ΠΜ-Α2  
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Χάρτης 5.2.2-1: Σχέδιο γενικής διάταξης ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
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Χάρτης 5.2.2-2: Χρήσεις γης ζώνη ανάπτυξης ΠΜ-Α2 
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6. Tροποποίηση 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. 

 


