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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 

Α/

Α 
Υπηρεσία - Φορέας Ημερομηνία Αρ. Πρωτοκόλλου Τίτλος εγγράφου / Θέμα 

1  01-03-2018  

Προεδρικό Διάταγμα «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 35 ΑΑΠ) 

Συνοδεύεται από το Χάρτη «Αποτύπωση των ορίων και του βασικού χωρικού προορισμού 

έκαστης ζώνης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά, των Υφιστάμενων και 

διατηρούμενων κτισμάτων και των προτεινόμενων οριογραμμών των υδατορεμάτων» υπό 

κλίμακα, σε ενιαίο φύλλο. 

2 ΔΕΔΔΗΕ 26-02-2019 4312 
Διαθεσιμότητα ισχύος για την ηλεκτροδότηση του προς ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού – Αγ. Κοσμά  

3 

Υπηρεσία Έργων Τομέα 

Αποχέτευσης, Διεύθυνση 

Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων 

Τομέα Αποχέτευσης, Γενική 

Διεύθυνση Αποχέτευσης, ΕΥΔΑΠ  

15-01-2019 779 
Μελέτη υδραυλικών δικτύων του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά 

4 

Διεύθυνση Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού, Γενικής Διεύθυνσης 

Πολεοδομίας, Γενικής 

Γραμματείας Χωρικού 

Σχεδιασμού & Αστικού 

Περιβάλλοντος, ΥΠΕΝ  

20-12-2018 
ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/94196/2873 

(ΑΔΑ: 9ΟΠΔ4653Π8-Β9Θ) 

Έγκριση των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση των προς Πολεοδόμηση 

Ζωνών και των Ζωνών Ανάπτυξης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά 

5 
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΑΕΒΕ 
03-12-2018 65534 

Επιβεβαίωση στοιχείων αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των τηλεπικοινωνιακών υποδομών 

στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά 

6 
COSMOTE – Κινητές 

Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. 
09-11-2018 1416 

Επιβεβαίωση στοιχείων αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στον 

Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά 

7 

VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ 

Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία 

Τηλεπικοινωνιών 

31-10-2018 ΝΙ-out2018-117 
Επιβεβαίωση στοιχείων αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στον 

Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά 
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Α/

Α 
Υπηρεσία - Φορέας Ημερομηνία Αρ. Πρωτοκόλλου Τίτλος εγγράφου / Θέμα 

8 

Εφορεία Αρχαιοτήτων & 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Γενική 

Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & 

Πολιτιστικής κληρονομιάς, 

Υπουργείο Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

25-10-2018 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/50223

6/358337/8204 

Διαβίβαση σχεδίων σχετικών με τη θέση του Ταφικού Μνημείου του Ελληνικού σε εφαρμογή 

του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά 

9 
Εταιρεία διανομής αερίου Αττικής 

Α.Ε. 
19-10-2018 270161551 

Επιβεβαίωση στοιχείων αναφορικά με το δίκτυο Φυσικού Αερίου στον Μητροπολιτικό Πόλο 

Ελληνικού – Αγ. Κοσμά 

10 

Τμ. Μελετών & 

Προγραμματισμού, Δ/ση 

Λιμενικών Υποδομών (Δ20), 

Γενική Γραμματεία Υποδομών, 

Υπουργείο Υποδομών & 

Μεταφορών 

03-09-2018 Δ20/1761/Φ1/3/Μ 
Μελέτες των Ζωνών Ανάπτυξης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά 

11 ΕΥΔΑΠ 21-06-2018 304 
Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη εξαρχής του συνόλου της διαχείρισης 

των λυμάτων στο ΜΠ Ελληνικού – Αγ. Κοσμά 

12 

Τεχνική Επιτροπή εξέτασης 

αντιρρήσεων Πειραιά, Διεύθυνση 

Δασών Πειραιά, Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Αττικής 

02-10-2017 
6/2017 (ΑΔΑ: ΩΦΕ3ΟΡ1Κ-

953) 
Απόφαση ΤΕΕΑ Πειραιά αριθ. 6/2017 

13 

Διεύθυνση Περιβαλλοντική 

Αδειοδότησης, Γενική Διεύθυνση 

Περιβαλλοντική Αδειοδότησης, 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (προς Κεντρικό 

Συμβούλιο Διοίκησης της 

Δημόσιας Περιουσίας) 

20-12-2017 51879 

Επικαιροποιημένη εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά βάσει της Στρατηγικής 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 



 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-
Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 4062/2012 

«Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρό-
γραμμα ΗΛΙΟΣ - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) 
- Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Εν-
σωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ) (Α΄70), όπως η παρ. 7 
του άρθρου 2 συμπληρώθηκε με το άρθρο πρώτο (παρ. 
Δ΄, υποπαρ. Δ2, περ.1β΄) του ν. 4093/2012 (Α΄222).

2. Τον ν. 4422/2016 «Κύρωση της από 14.11.2014 Σύμ-
βασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 
100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
Α.Ε. και της από 19.7.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και 
ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων» (Α΄181).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 16 του ν. 3986/2011 
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152), 
όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
τρίτο (παρ. 4 και 10) του ν. 4092/2012 «Κύρωση της από 
6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012 - 2015» (Α’ 152), όπως ισχύει» (Α’ 174), 
της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού 
Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, 
ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, 
Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, 
Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και 
Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του 
ν. 3631/2008 (Α’ 6), (Α’ 175)» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 220) 
και το άρθρο 28 (παρ. 21 και 22) του ν. 4280/2014 «Πε-
ριβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - 
Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις δασικής νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

4. Τις διατάξεις του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - 
Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241), ιδίως 
τα άρθρα 1 παρ. δ΄ και 6 παρ. 11 αυτού. 

5. Τις διατάξεις του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέ-
διο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156).

6. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς» (Α΄153).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3965/2011 
«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημο-
σίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων, σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο τρίτο παρ. 
24 του ν. 4092/2012 (Α΄220).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενι-
κής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α΄ 114).

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

11. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α1104503ΕΞ2011/21.7.2011 κοινή 
απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οι-
κονομικών περί έναρξης λειτουργίας της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημόσιας Περιουσίας (Β΄1670).

12. Την Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(Β΄ 3722/17.11.2016).
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13. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο-
μικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικο-
νομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄3696/15.11.2016).

14. Την υπ’ αριθμ. 225/7.1.2013 απόφαση της Διυπουρ-
γικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποι-
ήσεων «Μεταφορά στην εταιρεία ‘Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου’ περιουσιακών στοι-
χείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 
(Α΄152)» (Β΄15/10.1.2013), όπως τροποποιήθηκε με την 
απόφαση 234/24-4-2013 της ιδίας ως άνω Επιτροπής 
(Β΄1020/25-4-2013).

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 107017/28.8.2006 κοι-
νής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/
ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Ιουνίου 2001» (Β΄1225/5.9.2006), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 40238/28.9.2017 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(Β΄ 3759/25.10.2017).

16. Την υπ’ αριθμ. 25666/984/30.5.1957 απόφα-
ση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής» 
(Β΄ 184/8.7.1957, αναδημοσίευση Β΄265/1.10.1957), με 
την οποία χαρακτηρίσθηκε ως αρχαιολογικός χώρος η 
περιοχή της χερσονήσου του Αγίου Κοσμά.

17. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
Φ57/68178/40545/3236/930/ 8.10.2015 απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Οριοθέτηση 
αρχαιολογικού χώρου Αγίου Κοσμά, Δήμου Ελληνικού, 
Περιφέρειας Αττικής» (ΑΑΠ 223/9.11.2015).

18. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
Φ57/447483/295142/11471/ 3862/30.10.2017 απόφαση 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κήρυξη - ορι-
οθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων 
Αλίμου και Ελληνικού- Αργυρούπολης, Π.Ε. Νότιου Τομέα 
Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής» (ΑΑΠ 256/2.11.2017).

19. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΔΝΣΑΚ/11483/321/8.3.2006 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Χαρακτηρισμός 
ως μνημείου του κτιρίου του πρώην «Ανατολικού Αε-
ροδρομίου Αθηνών», φερόμενης ιδιοκτησίας Εταιρείας 
Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.» (Β΄ 351/24.3.2006).

20. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/41429/1057/5.6.2009 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού «Χαρακτηρισμός 
ως μνημείων τριών (3) υπόστεγων της Πολεμικής Αε-
ροπορίας στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού (Χασάνι) 
φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΑΠ 
400/13.8.2009).

21. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΠΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/34577/
31383/4566/14.12.2016 απόφαση της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού «Χαρακτηρισμός ως μνημείου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002, του Αγγλικού 
υπόστεγου (Παγόδα) του πρώην αεροδρομίου Ελληνι-
κού, φερομένης ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και 
ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.» (ΑΑΠ 307/30.12.2016).

22. Τις αποφάσεις: α) 601810/9.1.1981 του Νομάρ-
χη Αττικής «Περί επικυρώσεως εκθέσεως επιτροπής 
καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και 
παλαιού αιγιαλού στη θέση “Άγιος Κοσμάς” Αττικής» 
(Δ΄176/1.4.1981), β) 716-262/12.5.1988 του Νομάρχη 
Πειραιά «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δη-
μιουργίας ζώνης παραλίας στη θέση “Γλυφάδα” από 
Αθλητικό Κέντρο Αγ. Κοσμά μέχρι τα Αστέρια Γλυφάδας» 
(Δ΄477/6.7.1988), γ) 158/16.1.1995 του Νομάρχη Πειραιά 
«Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώ-
νης παραλίας στον Αγ. Κοσμά Δήμου Ελληνικού, από Αε-
ροδρόμιο Ελληνικού, μέχρι το ρέμα Μπραχαμίου και 400 
μ. μετά από αυτό» (Δ΄ 31/24.1.1995), δ) 2923/3.8.2006 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής «Επανα-
καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαι-
ού αιγιαλού στη θέση “Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας 
στον Άγιο Κοσμά” Αττικής» (Δ΄843/20.9.2006) και ε) 
26114/16729/9.7.2009 του Γενικού Γραμματέα Περιφέ-
ρειας Αττικής «Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού 
και παραλίας (λόγω σφάλματος με το άρθρο 5 παρ. 9 
του ν. 2971/2001) στη θέση “Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιο-
πλοΐας στον Άγιο Κοσμά”, Δήμου Ελληνικού, Αττικής» 
(Δ΄295/21.7.2009).

23. Την υπ’ αριθμ. 39216/1659/11.5.2017 Πράξη Χα-
ρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά.

24. Την υπ΄ αριθμ. 397/15.6.2017 αίτηση της Ελληνικό 
Α.Ε. προς το Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για 
την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και 
τα συνυποβληθέντα με αυτήν δικαιολογητικά στοιχεία 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012.

25. Την υπ’ αριθμ. 6/2.10.2017 απόφαση της Τεχνικής 
Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων της Διεύθυνσης Δα-
σών Πειραιά.

26. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/
Φ3/462107/305217/11713/ 3933/6.11.2017 απόφαση 
της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση (α) 
του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) και (β) 
της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του έργου “Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελλη-
νικού - Αγ. Κοσμά” Περιφέρειας Αττικής».

27. Την υπ’ αριθμ. 47591/21.11.2017 εισήγηση της Δι-
εύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχε-
δίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.

28. Την από 23.11.2017 γνώμη της Ειδικής Επιτροπής 
Εμπειρογνωμόνων επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου 
Κοσμά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
2 του ν. 4062/2012.

29. Το υπ’ αριθμ. 48345/24.11.2017 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας 
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Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί 
εγκρίσεως της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για 
Οικιστική Χρήση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου 
Κοσμά.

30. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΤΟΠΕΦ/30854/436/13.12.2017 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί 
οριογραμμών υδατορεμάτων στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά.

31. Την υπ’ αριθμ. 51879/20.12.2017 επικαιροποιημένη 
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί 
περιβαλλοντικής εγκρίσεως του Σχεδίου Ολοκληρωμέ-
νης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 
- Αγίου Κοσμά βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων αυτού.

32. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 
6 του ν. 4062/2012 και 16 παρ. 2β του ν. 3986/2011 
εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για 
την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως δια-
τυπώθηκε στα από 3.7.2017, 17.7.2017, 27.11.2017, 
4.12.2017, 7.12.2017, 12.12.2017, 15.12.2017, 19.12.2017, 
21.12.2017 πρακτικά αυτού.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δι-
ατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

34. Την υπ’ αριθμ. 29/2018 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουρ-
γών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και της Υφυπουργού Οικονομικών, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά

Εγκρίνεται το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγίου Κοσμά 
Περιφερείας Αττικής, συνολικής επιφανείας 6.008.076,24 
τ.μ., όπως η περιοχή αυτή αποτυπώνεται στον σχετικό 
πρωτότυπο χάρτη σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκε 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών 
Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας με την υπ’ αριθμ. 458/2018 πράξη του και του οποίου 
αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν 
διάταγμα.

Άρθρο 2
Γενικός χωρικός προορισμός Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, συνολικά 
πολεοδομικά μεγέθη και κατευθύνσεις 
σχεδιασμού

1. Ο Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού-Αγίου Κοσμά 
αναπτύσσεται, κατά το άρθρο 11 παρ. 3.1 περ. β΄ του 
ν. 4277/2014 και τα άρθρα 1 και 2 του ν. 4062/2012, ως 
ενιαίο ακίνητο και ως περιοχή πολλαπλών λειτουργιών 
μητροπολιτικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, με 

στόχο την ενίσχυση της Αθήνας ως τουριστικού προο-
ρισμού, επιχειρηματικού κέντρου και χώρου αναψυχής, 
την προσέλκυση επενδύσεων σημαντικών για την οικο-
νομία της Αττικής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη 
δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και 
Αναψυχής και άλλων σημείων προορισμού, την απόδοση 
στο ευρύτερο μητροπολιτικό συγκρότημα της πρωτεύ-
ουσας χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς επίσης 
τουριστικών, πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών υποδομών υψηλής ποιότητας, και την 
ανάπλαση και ανάδειξη του θαλασσίου μετώπου. Για 
τους σκοπούς αυτούς, με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης του άρθρου 1 του παρόντος, προβλέπονται:

α. Ο συνδυασμός χρήσεων γης οι οποίες προωθούν 
την οικιστική πολυμορφία και περιλαμβάνουν ιδίως 
τουρισμό, αναψυχή, κατοικία, επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες, εμπορικές λειτουργίες, διοίκηση και γραφεία, 
εκπαίδευση, έρευνα και υγεία, πολιτισμό και αθλητισμό, 
καθώς και περιβαλλοντικές υποδομές. Οι χρήσεις αυτές 
κατανέμονται κατά περιοχές προς πολεοδόμηση και ζώ-
νες ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 
του παρόντος.

β. Η προώθηση προτύπων αστικής ανάπτυξης, με έμ-
φαση: αα. στη μίξη χρήσεων, την πολυλειτουργικότητα 
και την οργανωμένη πολεοδομική ανάπτυξη και δόμηση, 
ββ. στη μετατροπή του υφιστάμενου αστικού κενού σε 
τόπο προορισμού με επίκεντρο το Μητροπολιτικό Πάρ-
κο Πρασίνου και Αναψυχής και τα υψηλά και μη κτίρια 
ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης που λειτουργούν ως 
τοπόσημα της συνολικής έκτασης, γγ. στη σύνδεση του 
δημιουργούμενου νέου αστικού ιστού με τον υφιστάμε-
νο, δδ. στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
με τη δημιουργία εκτεταμένων ελεύθερων χώρων και τη 
διείσδυση των χώρων πρασίνου εντός του οικιστικού 
ιστού, εε. στη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη 
ιστορικής σημασίας κτιρίων καθώς και στην αναβίωση 
και διευθέτηση των υφισταμένων υδατορεμάτων, όπως 
τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στα άρθρα 
3, 5, 6 και 7.

2. Για την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελλη-
νικού-Αγίου Κοσμά καθορίζονται συνολικά πολεοδομικά 
μεγέθη ως ακολούθως:

α. Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 2.700.000 τ.μ., στην 
οποία περιλαμβάνεται και η δόμηση των υφιστάμενων 
διατηρητέων κτιρίων και των υφιστάμενων και διατη-
ρούμενων κοινωφελών χρήσεων και εγκαταστάσεων 
υποδομών, όπως αυτά αποτυπώνονται στον χάρτη του 
άρθρου 1 του παρόντος. Για τον υπολογισμό των επιφα-
νειών που προσμετρώνται στη μέγιστη επιτρεπόμενη 
δόμηση εφαρμόζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 
(ν. 4067/2012). Στην πιο πάνω δόμηση δεν περιλαμβά-
νονται τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που τυχόν προ-
κύψουν για το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. από τις 
εκτάσεις της περιπτώσεως ε΄ της παρούσας παραγρά-
φου, τα οποία, από κοινού με την προβλεπόμενη στο 
προηγούμενο εδάφιο δόμηση, δεν μπορεί να υπερβαί-
νουν, σε κάθε περίπτωση, τον μέγιστο οριζόμενο στην 
παρ. 3β του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 μικτό συντελε-
στή δόμησης 0,5.
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β. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ορίζεται σε 35% 
στο σύνολο της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου. 
Στην περιοχή του παρακτίου μετώπου του Μητροπο-
λιτικού Πόλου, όπως αυτή εμφαίνεται στον χάρτη του 
άρθρου 1 του παρόντος, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυ-
ψη στο σύνολο αυτής ορίζεται σε 15%, με την οποία εξα-
σφαλίζεται η δημιουργία αδόμητου ελεύθερου μετώπου 
μήκους ενός χιλιομέτρου και διευκολύνονται οι έξοδοι 
του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής 
προς τη θάλασσα. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου 
και Αναψυχής η κάλυψη των, πάσης φύσεως, μόνιμων 
κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής 
επιφανείας αυτού.

γ. Στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κο-
σμά δημιουργείται ενιαίο και ανοιχτό στο κοινό Μη-
τροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, εκτάσεως 
2.000.569,02 τ.μ., όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα 
στο άρθρο 3 του παρόντος.

δ. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, 
οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και οι ανοιχτοί χώροι 
που θα δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης πρέπει να ανέρχονται σε 
τουλάχιστον 2.600.000 τ.μ. της συνολικής έκτασης του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

ε. Στις περιοχές προς πολεοδόμηση, όπως αυτές προσ-
διορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος, οι κοινόχρηστοι 
και κοινωφελείς χώροι ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε πο-
σοστό 50%. Στους πιο πάνω χώρους περιλαμβάνονται 
και εκτάσεις 300.000 τ.μ. που θα διατεθούν για χρήσεις 
κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

3. Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης, ακολουθούνται οι ακόλουθες κατευθύνσεις 
σχεδιασμού:

α. Στις μελέτες που συντάσσονται για την εφαρμογή 
του ΣΟΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του 
ν. 4062/2012, λαμβάνεται μέριμνα ώστε η θέση και η 
διάταξη των εγκαταστάσεων και κτιρίων να ευνοεί τη 
διατήρηση μεγάλων ελεύθερων πράσινων χώρων, κατά 
το δυνατόν ενοποιημένων με το Μητροπολιτικό Πάρκο ή 
με άλλους παρακείμενους κοινόχρηστους χώρους.

β. Τα υψηλά κτίρια, όπως αυτά προσδιορίζονται στο 
άρθρο 3 του παρόντος, χωροθετούνται με τρόπο που 
να εξασφαλίζει την αισθητική ενότητα αυτών, τόσο στο 
επίπεδο των μεμονωμένων κτιρίων όσο και στο επίπεδο 
ενιαίων συνόλων, σε συνάρτηση με την ογκοπλαστική 
τους διαμόρφωση, τις αρχιτεκτονικές τους μορφές και 
την υλικότητά τους. Ειδικότερα, για την καλύτερη δυνα-
τή ένταξη των υψηλών κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής 
σχεδίασης στον άμεσο και ευρύτερο χώρο τους, υιοθε-
τούνται νέα πρότυπα σχεδιασμού που συνδιαλέγονται με 
το αττικό και μεσογειακό παραθαλάσσιο αστικό, φυσικό 
και πολιτιστικό περιβάλλον.

γ. Η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κι-
νητικότητας, σύμφωνα και με τις σχετικές προς τούτο 
κατευθύνσεις των άρθρων 29 και 30 του ν. 4277/2014, 
επιδιώκεται, μεταξύ άλλων, και μέσω της συσχέτισης της 
προσφοράς θέσεων στάθμευσης με τον βαθμό προσπε-
λασιμότητας των μέσων μαζικής μεταφοράς και της δια-
μόρφωσης δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και 

οδών ήπιας κυκλοφορίας στο σύνολο της έκτασης του 
Μητροπολιτικού Πόλου.

Άρθρο 3
Όρια ειδικότερων περιοχών και ζωνών, 
χρήσεις γης και όροι δόμησης

Στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά 
καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δό-
μησης, κατά περιοχές και ζώνες, ως ακολούθως:

Α. Περιοχή πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού: Η περιοχή 
αυτή, συνολικής επιφανείας 5.249.873,49 τ.μ., περιλαμ-
βάνει την έκταση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού 
και αναπτύσσεται με τη δημιουργία έξι (6) περιοχών 
προς πολεοδόμηση (Α-Π1, Α-Π2, Α-Π3, Α- Π4, Α-Π5 και 
Α-Π6) και μιας (1) ζώνης ανάπτυξης (A-A1), καθώς και 
του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής 
(ΜΠ), όπως αυτά απεικονίζονται στον χάρτη του άρθρου 
1 του παρόντος.

Α1. Περιοχές προς πολεοδόμηση:
α. Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π1: «Γειτονιά πρώην 

Ολυμπιακής Αεροπορίας»
αα. Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 321.474,73 τ.μ., επι-

τρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «γενική κατοικία» 
του άρθρου 3 του από 23.2./6.3.1987 π.δ. (Δ 166), όπως 
εκάστοτε ισχύουν, με εξαίρεση τις χρήσεις «επαγγελ-
ματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης» και «πρατήρια 
βενζίνης». Στην περιοχή αυτή, πρωτεύουσα χρήση εί-
ναι η κατοικία, το ποσοστό της οποίας δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο του 60% της συνολικώς επιτρεπόμενης 
δόμησης. Πρόσθετοι περιορισμοί καθορίζονται και ως 
προς τις ειδικές χρήσεις «ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες 
και ξενώνες», «εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις 
υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)» και «εστιατόρια- 
αναψυκτήρια», το ποσοστό των οποίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει αντιστοίχως το 20%, για την πρώτη, και το 
10%, για τη δεύτερη και την τρίτη, της συνολικώς επι-
τρεπόμενης στην πιο πάνω περιοχή δόμησης.

ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 
0,72 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΝΟΚ. 
Κατ’ εξαίρεση, στο τμήμα της περιοχής που έχει πρόσω-
πο στο Μητροπολιτικό Πάρκο και σε βάθος ενός οικο-
δομικού τετραγώνου, επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων 
ύψους μέχρι 50 μέτρων από τη στάθμη του εδάφους, 
όπως αυτή τελικά θα διαμορφωθεί. Η τελική στάθμη 
στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να διαμορφώνεται 
ψηλότερα ή χαμηλότερα των 10 μέτρων (συν/πλην 10μ.) 
από τη νυν υφιστάμενη. Τα κτίρια αυτά προορίζονται να 
λειτουργήσουν ως σημεία προορισμού της συγκεκριμέ-
νης περιοχής και της συνολικής έκτασης.

δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 40% στο 
σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

εε. Ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων: 50%.

β. Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π2: «Δυτική Γειτονιά 
του Πάρκου»

αα. Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 555.914,39 τ.μ., επι-
τρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «γενική κατοικία» 
του άρθρου 3 του από 23.2./6.3.1987 π.δ. (Δ 166), όπως 
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εκάστοτε ισχύουν, με εξαίρεση τις χρήσεις «συνεργεία 
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων» και 
«διεξαγωγή τυχερών παιγνίων». Στην περιοχή αυτή, πρω-
τεύουσα χρήση είναι η κατοικία, το ποσοστό της οποίας 
δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 60% της συνολικώς 
επιτρεπόμενης δόμησης. Πρόσθετοι περιορισμοί κα-
θορίζονται και ως προς τις ειδικές χρήσεις «ξενοδοχεία 
μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες», «εμπορικά καταστήματα 
(με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήμα-
τα)», «γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς ορ-
γανισμοί» και «εστιατόρια- αναψυκτήρια», το ποσοστό 
των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει αντιστοίχως το 
10%, για τις τρεις πρώτες, και το 5%, για την τέταρτη 
εξ αυτών, της συνολικώς επιτρεπόμενης στην πιο πάνω 
περιοχή δόμησης.

ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 
0,75 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΝΟΚ. 
Κατ’ εξαίρεση, στο τμήμα της περιοχής που έχει πρόσω-
πο στο Μητροπολιτικό Πάρκο και σε βάθος ενός οικο-
δομικού τετραγώνου, επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων 
ύψους μέχρι 50 μέτρων από τη στάθμη του εδάφους, 
όπως αυτή τελικά θα διαμορφωθεί. Η τελική στάθμη 
στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να διαμορφώνεται 
ψηλότερα ή χαμηλότερα των 10 μέτρων (συν/πλην 10μ.) 
από τη νυν υφιστάμενη. Τα κτίρια αυτά προορίζονται να 
λειτουργήσουν ως σημεία προορισμού της συγκεκριμέ-
νης περιοχής και της συνολικής έκτασης. Επιπροσθέτως, 
επιτρέπεται η κατασκευή, σε οικοδομικό τετράγωνο με 
πρόσωπο είτε επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος είτε επί 
της πρωτεύουσας συλλεκτήριας οδού που θα διέρχεται 
από το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής 
ή και σε γειτονικό αυτού οικοδομικό τετράγωνο, ενός 
υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με 
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 200 μέτρα από τη στάθμη 
της θάλασσας, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει 
ως τοπόσημο της συγκεκριμένης περιοχής και της συ-
νολικής έκτασης.

δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 40% στο 
σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

εε. Ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων: 50%.

γ. Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π3: «Ανατολική Γει-
τονιά του Πάρκου»

αα. Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 318.007,03 τ.μ., 
επιτρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «γενική κατοι-
κία» του άρθρου 3 του από 23.2./6.3.1987 π.δ. (Δ 166), 
όπως εκάστοτε ισχύουν, με εξαίρεση τις χρήσεις «ξενο-
δοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες», «επαγγελματικά 
εργαστήρια χαμηλής όχλησης» και «διεξαγωγή τυχερών 
παιγνίων». Στην περιοχή αυτή, πρωτεύουσα χρήση είναι 
η κατοικία, το ποσοστό της οποίας δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο του 70% της συνολικώς επιτρεπόμενης δόμη-
σης. Πρόσθετοι περιορισμοί καθορίζονται και ως προς 
τις ειδικές χρήσεις «εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση 
τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)», «γραφεία, 
τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί» και 
«εστιατόρια- αναψυκτήρια», το ποσοστό των οποίων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει αντιστοίχως το 10% για τις 

δύο πρώτες, και το 20%, για την τρίτη εξ αυτών, της συ-
νολικώς επιτρεπόμενης στην πιο πάνω περιοχή δόμησης.

ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 
0,72 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΝΟΚ. 
Κατ’ εξαίρεση, στο τμήμα της περιοχής που έχει πρόσω-
πο στο Μητροπολιτικό Πάρκο και σε βάθος ενός οικο-
δομικού τετραγώνου, επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων 
ύψους μέχρι 50 μέτρων από τη στάθμη του εδάφους, 
όπως αυτή τελικά θα διαμορφωθεί. Η τελική στάθμη 
στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να διαμορφώνεται 
ψηλότερα ή χαμηλότερα των 10 μέτρων (συν/πλην 10μ.) 
από τη νυν υφιστάμενη. Τα κτίρια αυτά προορίζονται να 
λειτουργήσουν ως σημεία προορισμού της συγκεκριμέ-
νης περιοχής και της συνολικής έκτασης.

δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 40% στο 
σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

εε. Ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων: 50%.

δ. Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π4: «Γειτονιά Επιχει-
ρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης»

αα. Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 775.283,96 τ.μ., επι-
τρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «πολεοδομικό κέ-
ντρο» του άρθρου 4 του από 23.2./6.3.1987 π.δ. (Δ 166), 
όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περιοχή αυτή, το ποσοστό 
της χρήσης «κατοικία» δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
του 10% της συνολικώς επιτρεπόμενης στην πιο πάνω 
περιοχή δόμησης.

ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 
0,89 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΝΟΚ. 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή, σε οικοδομικά 
τετράγωνα με πρόσωπο επί της Λεωφόρου Βουλιαγμέ-
νης ή και σε γειτονικά αυτών, δύο (2) υψηλών κτιρίων 
ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης με μέγιστο επιτρεπό-
μενο ύψος 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας, τα 
οποία προορίζονται να λειτουργήσουν ως τοπόσημα 
της συγκεκριμένης περιοχής και της συνολικής έκτασης.

δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 40% 
στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής. Κατ’ 
εξαίρεση, ειδικώς για τη χρήση «Εμπορικό Κέντρο», η 
κάλυψη υπολογίζεται κατά ΝΟΚ.

εε. Ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων: 50%.

ε. Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π5: «Γειτονιά του 
Λόφου»

αα. Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 379.744,12 τ.μ., επι-
τρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «γενική κατοικία» 
του άρθρου 3 του από 23.2./6.3.1987 π.δ. (Δ 166), όπως 
εκάστοτε ισχύουν, με εξαίρεση τις χρήσεις «επαγγελμα-
τικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης», «πρατήρια βενζί-
νης» και «διεξαγωγή τυχερών παιγνίων». Στην περιοχή 
αυτή, πρωτεύουσα χρήση είναι η κατοικία, το ποσοστό 
της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 60% της 
συνολικώς επιτρεπόμενης δόμησης. Πρόσθετοι περι-
ορισμοί καθορίζονται και ως προς τις ειδικές χρήσεις 
«ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες», «εστιατόρια - 
αναψυκτήρια», «εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις 
υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)», και «γραφεία, 
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τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί» το ποσο-
στό των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει, αντιστοίχως, 
το 20% για τις δύο πρώτες, το 10% για την τρίτη και το 
15% για την τέταρτη εξ αυτών, της συνολικώς επιτρεπό-
μενης στην πιο πάνω περιοχή δόμησης.

ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 
0,43 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΝΟΚ. 
Κατ’ εξαίρεση, στο τμήμα της περιοχής που έχει πρόσω-
πο στο Μητροπολιτικό Πάρκο και σε βάθος ενός οικο-
δομικού τετραγώνου, επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων 
ύψους μέχρι 50 μέτρων από τη στάθμη του εδάφους, 
όπως αυτή τελικά θα διαμορφωθεί. Η τελική στάθμη 
στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να διαμορφώνεται 
ψηλότερα ή χαμηλότερα των 10 μέτρων (συν/πλην 10μ.) 
από τη νυν υφιστάμενη. Τα κτίρια αυτά προορίζονται να 
λειτουργήσουν ως σημεία προορισμού της συγκεκριμέ-
νης περιοχής και της συνολικής έκτασης.

δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 40% στο 
σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

εε. Ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων: 50%.

στ. Περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π6: «Γειτονιά των 
Τραχώνων»

αα. Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 264.735,27 τ.μ., επι-
τρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «γενική κατοικία» 
του άρθρου 3 του από 23.2./6.3.1987 π.δ. (Δ 166), όπως 
εκάστοτε ισχύουν, με εξαίρεση τις χρήσεις «επαγγελματι-
κά εργαστήρια χαμηλής όχλησης», «πρατήρια βενζίνης» 
και «διεξαγωγή τυχερών παιγνίων». Στην περιοχή αυτή, 
πρωτεύουσα χρήση είναι η κατοικία, το ποσοστό της 
οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 70% της συνο-
λικώς επιτρεπόμενης δόμησης. Πρόσθετοι περιορισμοί 
καθορίζονται και ως προς τις ειδικές χρήσεις «εμπορικά 
καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πο-
λυκαταστήματα)», «γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοι-
νωφελείς οργανισμοί» και «εστιατόρια- αναψυκτήρια», 
το ποσοστό των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά 
χρήση, το 10% της συνολικώς επιτρεπόμενης στην πιο 
πάνω περιοχή δόμησης.

ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 
0,61 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: κατά ΝΟΚ. 
Κατ’ εξαίρεση, στο τμήμα της περιοχής που έχει πρόσω-
πο στο Μητροπολιτικό Πάρκο και σε βάθος ενός οικο-
δομικού τετραγώνου, επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων 
ύψους μέχρι 50 μέτρων από τη στάθμη του εδάφους, 
όπως αυτή τελικά θα διαμορφωθεί. Η τελική στάθμη 
στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να διαμορφώνεται 
ψηλότερα ή χαμηλότερα των 10 μέτρων (συν/πλην 10μ.) 
από τη νυν υφιστάμενη. Τα κτίρια αυτά προορίζονται να 
λειτουργήσουν ως σημεία προορισμού της συγκεκριμέ-
νης περιοχής και της συνολικής έκτασης.

δδ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης: 40% στο 
σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

εε. Ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων: 50%.

Α2. Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1: «Γειτονιά τουρισμού-ανα-
ψυχής και επιχειρηματικού πάρκου»

α. Στη ζώνη αυτή, επιφανείας 634.144,96 τ.μ., επιτρέπε-
ται η μικτή χρήση της περιπτώσεως 5 της παραγράφου 
Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, η οποία συντίθεται 
από τις γενικές χρήσεις «τουρισμός-αναψυχή» της πε-
ριπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του 
ν. 3986/2011 και «επιχειρηματικό πάρκο» της περιπτώσε-
ως 2 της παραγράφου Β του άρθρου 11 του ν. 3986/2011, 
όπως ισχύουν. Από το περιεχόμενο της προαναφερόμε-
νης γενικής χρήσεως «τουρισμός-αναψυχή» εξαιρούνται 
οι ειδικές χρήσεις «τουριστικοί λιμένες (μαρίνες, αγκυρο-
βόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών) και «περίθαλψη». 
Αντιστοίχως, από το περιεχόμενο της προαναφερόμενης 
γενικής χρήσεως «επιχειρηματικό πάρκο», εξαιρούνται 
οι ακόλουθες ειδικές χρήσεις: βιομηχανία-βιοτεχνία, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, επιχειρήσεις εφοδιαστι-
κής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα 
αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομη-
χανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, δραστηριότητες 
του ν. 1575/1985 και δραστηριότητες αγροκτηνοτροφί-
ας, 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 αυτής χρήσεις γης 
προορίζονται να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύμπλεγμα 
υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων τουρισμού, 
αναψυχής και επιχειρηματικής ανάπτυξης εντός μίας 
ζώνης υποδοχής.

β. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 
0,40 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω ζώνης. Ει-
δικώς, ως προς την επιτρεπόμενη εντός της ζώνης χρήση 
«καζίνο», η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση ορίζεται σε 
15.000 τ.μ.

γ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30% στο σύνολο 
της εκτάσεως της πιο πάνω ζώνης.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: κατά ΝΟΚ. Κατ’ εξαί-
ρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός υψηλού κτιρίου 
ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με μέγιστο επιτρε-
πόμενο ύψος 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας 
και πρόσωπο επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος και πάντως 
πλησίον αυτής, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως 
τοπόσημο της συγκεκριμένης ζώνης και της συνολικής 
έκτασης.

Α3. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής
α. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής 

καταλαμβάνει έκταση επιφανείας 2.000.569,02 τ.μ. και 
αναπτύσσεται κεντροβαρικά εντός της περιοχής του 
πρώην Αεροδρομίου, με χρήσεις πρασίνου, αναψυχής, 
ελεύθερων χώρων, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών 
λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών ως προς 
τη λειτουργία τους. Οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθεροι 
χώροι ανέρχονται στο 75% τουλάχιστον της συνολικής 
έκτασης του Πάρκου. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρα-
σίνου και Αναψυχής λογίζεται ως ενιαία έκταση για τις 
ανάγκες της παρούσας παραγράφου και διερχόμενοι 
δρόμοι, τεχνικά έργα και ρέματα δεν συνιστούν κατά-
τμηση αυτού.

β. Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 351.390 τ.μ.
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γ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: Η κάλυψη των, πά-
σης φύσεως, μόνιμων κτιρίων εντός του Μητροπολιτικού 
Πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής 
επιφανείας αυτού.

δ. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων για τα 
μόνιμα κτίρια που επιτρέπεται να ανεγερθούν εντός του 
Μητροπολιτικού Πάρκου ορίζεται σε δύο (2) και το μέγι-
στο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε δέκα (10) μέτρα. Κατ’ 
εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός υψηλού κτιρίου 
ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, σε εγγύτητα με τις 
εξόδους του Πάρκου προς τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 
και με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 200 μέτρα από τη 
στάθμη της θάλασσας, το οποίο προορίζεται να λειτουρ-
γήσει ως τοπόσημο του Πάρκου.

ε. Η επικοινωνία του Μητροπολιτικού Πάρκου με τις 
όμορες περιοχές εντός του Μητροπολιτικού Πόλου επι-
τυγχάνεται με τη συνένωση χώρων πρασίνου και ελεύθε-
ρων χώρων των περιοχών και ζωνών πέριξ του Πάρκου, 
ώστε να δημιουργηθούν «πύλες εισόδου» περιμετρικά 
αυτού. Στους δύο βασικούς, υπερτοπικής σημασίας, 
άξονες που περιβάλλουν τον Μητροπολιτικό Πόλο, δη-
μιουργούνται ευχερώς αναγνωρίσιμες πύλες εισόδου. 
Ειδικότερα: αα) η διασύνδεση με το παράκτιο μέτωπο γί-
νεται μέσω κατάλληλης συνένωσης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου με τους κοινόχρηστους χώρους των περιοχών 
προς πολεοδόμηση ΑΠ-1 και ΑΠ-2, ώστε να δημιουργεί-
ται είσοδος από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος προς το Πάρκο 
ελάχιστου πλάτους 175 μέτρων και ββ) η διασύνδεση με 
τον άξονα της Λεωφόρου Βουλιαγμένης γίνεται μέσω 
κοινοχρήστων χώρων που περιλαμβάνουν πεζόδρομο, 
ποδηλατόδρομο, τη νέα χάραξη της γραμμής Τραμ κα-
θώς και ανοιχτούς χώρους και χώρους πρασίνου, μέσω 
των οποίων εξασφαλίζεται η σύνδεση και η απρόσκοπτη 
κίνηση από και προς το Μητροπολιτικό Πάρκο.

στ. Προς τον σκοπό σύνδεσης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής με τις όμορες πολε-
οδομικές ενότητες των Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας και 
Ελληνικού - Αργυρούπολης, δημιουργούνται κατά την 
εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, 
οι κατάλληλες προσβάσεις και διαδρομές πρασίνου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 3 του 
ν. 4062/2012.

Β. Περιοχή Παρακτίου Μετώπου: Η περιοχή αυτή, συ-
νολικής επιφανείας 758.202,75 τ.μ., περιλαμβάνει την 
έκταση του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγί-
ου Κοσμά Αττικής και την έκταση του Εθνικού Αθλητικού 
Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγίου Κοσμά Αττικής και 
αναπτύσσεται με τη δημιουργία μίας (1) περιοχής προς 
πολεοδόμηση (ΠΜ-Π1) και δύο (2) ζωνών ανάπτυξης 
(ΠΜ-Α1 και ΠΜ-Α2), όπως αυτές απεικονίζονται στον 
χάρτη του άρθρου 1 του παρόντος.

Β1. Περιοχή προς πολεοδόμηση ΠΜ-Π1: «Γειτονιά Πα-
ραλίας Αγίου Κοσμά»

α. Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 300.383,26 τ.μ., επι-
τρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «αμιγής κατοικία» 
του άρθρου 2 του από 23.2./6.3.1987 π.δ. (Δ΄ 166), όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

Στην περιοχή αυτή, πρωτεύουσα χρήση είναι η κατοι-
κία, το ποσοστό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερο του 80% της συνολικώς επιτρεπόμενης δόμησης

β. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 

0,30 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής.

γ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 40% στο σύνολο της 

εκτάσεως της πιο πάνω περιοχής, τηρουμένου πάντως 

του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παρακτίου 

μετώπου κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του παρόντος.

δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 11 μέτρα. Κατ’ εξαίρε-

ση, επιτρέπεται η κατασκευή, στο νότιο τμήμα της ζώνης 

και σε εγγύτητα με τις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης 

μαρίνας, ενός υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής 

σχεδίασης, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 200 μέτρα, 

το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως τοπόσημο του 

παρακτίου μετώπου του Μητροπολιτικού Πόλου.

ε. Ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών 

χώρων: 50%.

στ. Διατηρείται και αναβαθμίζεται η υφιστάμενη στην 

περιοχή ναυταθλητική εγκατάσταση.

Β.2. Ζώνες ανάπτυξης:

α. ΠΜ-Α1: «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά»

αα. Στη ζώνη αυτή, επιφανείας 334.854,75 τ.μ., επιτρέ-

πονται οι χρήσεις της κατηγορίας «τουρισμός - αναψυχή» 

της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 11 

του ν. 3986/2011, με εξαίρεση τη χρήση «περίθαλψη».

ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 

0,20 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω ζώνης.

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 16 μέτρα.

δδ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30% στο σύνολο 

της εκτάσεως της πιο πάνω ζώνης, τηρουμένου πάντως 

του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παρακτίου 

μετώπου κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του παρόντος.

εε. Η υφιστάμενη μαρίνα διατηρείται και εκσυγχρο-

νίζεται.

β. ΠΜ- Α2: «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά»

αα. Στη ζώνη αυτή, επιφανείας 122.964,74 τ.μ., επιτρέ-

πονται οι χρήσεις της κατηγορίας «τουρισμός - αναψυχή» 

της περιπτώσεως 1 της παραγράφου Β του άρθρου 11 

του ν. 3986/2011, με εξαίρεση τις εξής χρήσεις: «καζίνο», 

«περίθαλψη».

ββ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 

0,20 στο σύνολο της εκτάσεως της πιο πάνω ζώνης.

γγ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 16 μέτρα. 

δδ. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 30% στο σύνολο 

της εκτάσεως της πιο πάνω ζώνης, τηρουμένου πάντως 

του ορίου που καθορίζεται για το σύνολο του παρακτίου 

μετώπου κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του παρόντος.

εε. Στην παρακείμενη χερσαία και θαλάσσια περιοχή 

της ζώνης αυτής, που κείται εκτός των ορίων του ακι-

νήτου, επιτρέπεται η κατασκευή πρότυπου ενυδρείου-

κέντρου θαλασσίων ερευνών σε πρόσχωση, σύμφω-

να με τους ορισμούς των άρθρων 3 παρ. 3 και 4 του 

ν. 4062/2012, χωρίς υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμε-

νης για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου δόμησης, 

όπως αυτή καθορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγρά-

φου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

στστ. Επιτρέπεται η αναβάθμιση και επέκταση των 
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υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων της ζώνης αυ-

τής, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικού καταφυγίου 

μέγιστης δυναμικότητας 200 σκαφών.
Γ. Για τη χωροθέτηση στις περιοχές προς πολεοδόμηση 

του παρόντος άρθρου κτιρίων για τα οποία προβλέπε-
ται ύψος κατά παρέκκλιση των οριζομένων στον ΝΟΚ, 
επιτρέπεται η συγκέντρωση συντελεστή δόμησης μέχρι 
2,2 σε ένα ή περισσότερα, ανά περιοχή, οικοδομικά τε-
τράγωνα, χωρίς υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου 
συντελεστή δόμησης ανά περιοχή προς πολεοδόμηση. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η μέγιστη επιτρεπόμενη ως προς 
τα πιο πάνω οικοδομικά τετράγωνα κάλυψη ορίζεται σε 
30%.

Δ. Στους μέγιστους επιτρεπόμενους εντός των περιο-
χών προς πολεοδόμηση συντελεστές δόμησης, όπως αυ-
τοί καθορίζονται στις παραγράφους Α και Β του άρθρου 
αυτού, δεν περιλαμβάνεται η δόμηση των προβλεπόμε-
νων στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
2 του παρόντος εκτάσεων που διατίθενται για χρήσεις 
κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Για 
τη δόμηση των ανωτέρω εκτάσεων έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περιπτώσεως α΄ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του παρόντος.

Ε. Στους κοινωφελείς χώρους των περιοχών προς πο-
λεοδόμηση του παρόντος άρθρου μπορεί να περιλαμ-
βάνονται και εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής 
ωφέλειας.

Άρθρο 4
Έργα - Υποδομές

1. Η ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 
2 του παρόντος, απαιτεί την υποχρεωτική διοικητική 
συνδρομή των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών και ορ-
γανισμών για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων εσω-
τερικής υποδομής και των συνοδών έργων εξωτερικής 
υποδομής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, 
κατά τους όρους της κείμενης νομοθεσίας.

2. Για την εκτέλεση των ως άνω έργων και την ομαλή 
ένταξή τους στον Μητροπολιτικό Πόλο, ως στάθμη του 
διαμορφωμένου εδάφους νοείται αυτή που διαμορφώ-
νεται κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο 
άρθρο 3 του ν. 4062/2012.

Άρθρο 5
Καθορισμός οριογραμμών ρεμάτων

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών των 
ρεμάτων «Τράχωνες» και «Αεροδρόμιο» που βρίσκονται 
στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-
Αγίου Κοσμά Αττικής, όπως αυτές φαίνονται με κόκκινη 
συνεχή γραμμή στα τέσσερα (4) σχετικά πρωτότυπα δια-
γράμματα σε κλίμακα 1:2.000,που θεωρήθηκαν, μαζί με 
τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών αυτών, από 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρ-
μογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
την υπ’ αριθμ. 30854/436/13.12.2017 πράξη του και των 
οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με 
το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 6
Κατευθύνσεις και όροι για την προστασία του 
περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης

1. Η έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυ-
ξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά, 
κατά το άρθρο 1 του παρόντος, πραγματοποιείται με 
τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις 
για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που 
επιβάλλεται να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλο-
ποίηση του σχεδίου, με μέριμνα της αρχής σχεδιασμού, 
καθώς και του συνόλου των φυσικών και νομικών προ-
σώπων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου:

α. Κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης (ΣΟΑ), η οργάνωση των επιμέρους περιοχών 
και ζωνών θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής κατευθύν-
σεις:

αα. Την ανάγκη διαμόρφωσης των περιοχών προς 
πολεοδόμηση και των ζωνών ανάπτυξης, κατά τρόπον 
ώστε να ανταποκρίνονται στον κύριο κάθε φορά σκοπό 
τους, και να ευθυγραμμίζονται με τους γενικούς σκοπούς 
του ΣΟΑ, ιδίως αυτούς που αφορούν στη συμπληρωμα-
τικότητα που απαιτεί η πολυκεντρικότητα και η πολυλει-
τουργικότητα της προσέγγισης των «πολλαπλών πυρή-
νων», στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή 
της ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από το σχέδιο 
και στο άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα.

ββ. Τη μέριμνα για τη σύνδεση του υφιστάμενου αστι-
κού ιστού με τις υποδομές και τις επιτρεπόμενες από το 
άρθρο 3 του παρόντος χρήσεις, ώστε να αποφευχθούν 
φαινόμενα ασυμβατότητας μεταξύ των αστικών υποδο-
μών και των λοιπών χρήσεων και να επιτευχθεί η επιθυ-
μητή συνέχεια κινήσεων και ροών.

γγ. Για τη διαμόρφωση του αναγλύφου στην έκταση 
του Μητροπολιτικού Πάρκου επιτρέπονται παρεμβάσεις 
στη στάθμη του υφιστάμενου εδάφους με κατάλληλες 
εξάρσεις, σύμφωνα με ειδικές μελέτες που θα εκπονη-
θούν κατά το επόμενο στάδιο σχεδιασμού.

δδ. Την ανάγκη οι μελέτες των επόμενων σταδίων κατά 
την υλοποίηση του ΣΟΑ να συμπεριλάβουν ειδικές προ-
σεγγίσεις για τη διαμόρφωση μορφολογικών και περι-
βαλλοντικών απαιτήσεων για τις επιμέρους προβλέψεις 
του ΣΟΑ, με στόχο η θέση και η διάταξη των εγκαταστά-
σεων και κτιρίων να ευνοεί τη διατήρηση μεγάλων ελεύ-
θερων πράσινων χώρων, κατά το δυνατόν ενοποιημένων 
με το Μητροπολιτικό Πάρκο ή με άλλους παρακείμενους 
κοινόχρηστους χώρους, και να ελαχιστοποιούνται οι επι-
πτώσεις στο μικροκλίμα της περιοχής του ΣΟΑ.

εε. Την εξασφάλιση ελεύθερης και απρόσκοπτης πρό-
σβασης του κοινού σε κάθε κοινόχρηστο χώρο του Μη-
τροπολιτικού Πόλου.

β. Κατά την υλοποίηση του ΣΟΑ, υιοθετούνται, όπου 
αυτό είναι εφικτό, τουλάχιστον οι ακόλουθες πρόνοιες:

αα. Εξοικονόμηση ενέργειας: Η ενεργειακή αποτελε-
σματικότητα των επιμέρους έργων του ΣΟΑ θα πρέπει 
να εξασφαλίζεται στο στάδιο σχεδιασμού, ο οποίος πρέ-
πει να ενσωματώνει επιλογές και μέτρα στις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: - Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απο-
δοτικότητας των κτιρίων (κατάλληλη θέση και διαστασι-
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ολόγηση των ανοιγμάτων, μονώσεις υψηλής απόδοσης, 
μείωση απωλειών στις εισόδους - εξόδους κ.ά) καθώς 
και των ηλεκτρομηχανολογικών επιλογών, - Αξιοποίηση 
βιοκλιματικών αρχών, - Διερεύνηση της δυνατότητας 
αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων μείωσης της ενερ-
γειακής κατανάλωσης κατά τη λειτουργία των κτιρίων, 
ιδίως ως προς τη χρήση φωτιστικών σωμάτων και λα-
μπτήρων υψηλής απόδοσης, - Αξιοποίηση σύγχρονων 
εξελίξεων στα συστήματα διαχείρισης κτιρίων (building 
management systems, BMS), - Πληρέστερη δυνατή αξι-
οποίηση φυσικού αερίου.

ββ. Ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση κατά την κα-
τανάλωση νερού: Η κατανάλωση νερού εντός και γύρω 
από τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι πλήρως εξορθο-
λογισμένη, μέσω κατάλληλου συνδυασμού μεθόδων 
εξοικονόμησης, της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των 
ομβρίων στην άρδευση του πρασίνου, της ελαχιστοποί-
ησης των απωλειών στα συστήματα άρδευσης και στα 
κτιριακά έργα, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα 
χρήσης νερού.

γγ. Μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση των συνδυασμένων 
τεχνολογιών οι οποίες συναποτελούν την έννοια της 
«έξυπνης πόλης» (“Smart City”) για τη βελτιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιδόσεων των νέων οικιστικών, 
επιχειρηματικών/εμπορικών και τουριστικών αναπτύξε-
ων, με αντίστοιχες προβλέψεις στις μελέτες των σταδίων 
υλοποίησης του ΣΟΑ. Προς τούτο, θα πρέπει οι σχετικές 
ΜΠΕ να περιλαμβάνουν ειδικές ενότητες τεχνικής περι-
γραφής συγκεκριμένων εφαρμογών έξυπνης πόλης και 
των περιβαλλοντικών βελτιώσεων που αναμένονται από 
αυτές. Οι επιλογές σχεδιασμού των τεχνολογιών αυτών 
θα πρέπει τεκμηριωμένα να κινούνται στο πλέον προ-
ωθημένο επίπεδο (state of the art) της εποχής που θα 
εκπονηθούν οι σχετικές μελέτες.

δδ. Ο σχεδιασμός των έργων κατά την εφαρμογή του 
ΣΟΑ θα πρέπει να συμπεριλάβει μέριμνα για την προ-
σαρμογή τους στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, 
οι οποίες αφορούν τόσο την έκταση του σχεδίου όσο 
και την ευρύτερη περιοχή.

εε. Προγραμματισμός και πρόβλεψη τρόπων εξισορ-
ρόπησης του ισοζυγίου χωματισμών:

Η εκτέλεση μεγάλων έργων με σημαντικό όγκο εκσκα-
φών και επιχώσεων ενεργείται κατόπιν χρονικής οργά-
νωσης και εξειδικευμένου σχεδιασμού.

γ. Ο σχεδιασμός του Μητροπολιτικού Πάρκου και των 
γειτονικών σε αυτό περιοχών καθώς και των εκτενών 
χώρων πρασίνου αποτελεί τη βασική προτεραιότητα 
του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις του νόμου για μητρο-
πολιτικό πόλο έλξης των κατοίκων της πρωτεύουσας, 
το άνοιγμα της Αθήνας στη θάλασσα και τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών της ευρύτερης περιο-
χής. Για τον λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του ακολουθεί τις 
παρακάτω κατευθύνσεις:

αα. Κατά την εφαρμογή του ΣΟΑ, η χρήση της Γενικής 
κατοικίας στις περιοχές προς πολεοδόμηση γύρω από το 
Μητροπολιτικό Πάρκο και η διάταξη των κτιρίων με ύψος 
κατά παρέκκλιση των οριζομένων στον ΝΟΚ εξειδικεύε-
ται κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στην 

κατεύθυνση για ανοιχτό προς το παραλιακό μέτωπο Μη-
τροπολιτικό Πάρκο. Οι κτιριακοί όγκοι χωροθετούνται 
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μείωση του φαινο-
μένου ανεμορροών (wind tunnel effect) και να ενισχύε-
ται η χωρική-λειτουργική σύνδεση του Μητροπολιτικού 
Πάρκου, των χώρων πρασίνου εντός των περιοχών προς 
πολεοδόμηση και του παραλιακού μετώπου.

ββ. Εξασφάλιση της συμβολής του Μητροπολιτικού 
Πάρκου στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών 
όλης της περιοχής, μέσα από τη σύνταξη Ειδικής Με-
λέτης Αρχιτεκτονικής Τοπίου, για τη διαμόρφωση των 
ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου και των τοπι-
ολογικών του χαρακτηριστικών σε εναρμόνιση με τις 
περιβαλλοντικές και λειτουργικές του επιδιώξεις, και τη 
λεπτομερή μελέτη για την επιλογή των χαρακτηριστικών 
της βλάστησης και την ένταξη στοιχείων των φυτοτεχνι-
κών μελετών στις ΜΠΕ που θα υποβληθούν. Στις σχετι-
κές φυτοτεχνικές μελέτες προσδιορίζονται τα είδη και η 
πυκνότητα εγκατάστασης δένδρων και θάμνων, το είδος 
του γρασιδιού, το πρόγραμμα άρδευσης κ.ά., κατά τρόπο 
συμβατό με την τοπική κλιματολογία και τα χαρακτη-
ριστικά φυσικών οικοτόπων της Αττικής, επιδιώκοντας 
την ελαχιστοποίηση των αναγκών άρδευσης και ιδίως τη 
συνεκτικότητα των χώρων πρασίνου, ώστε οι πράσινες 
εκτάσεις να αποτελούν κατά το δυνατόν ενιαίο δίκτυο, 
ώστε να εξασφαλίζονται οι οικολογικές λειτουργίες. Συγ-
χρόνως, τίθενται ενιαίοι κανόνες και πρακτικές συντήρη-
σης του πρασίνου, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα 
υποβάθμισης ή εγκατάλειψης των κοινόχρηστων χώρων.

δ. Η εφαρμογή του ΣΟΑ συνοδεύεται από τη σύνταξη 
ειδικής κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής μελέτης, συ-
σχετισμένης με τις πολεοδομικές αναπτύξεις, την απο-
γραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των ροών 
εντός και γύρω από την έκταση του Πόλου, με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην κυκλοφο-
ριακή λειτουργία των επηρεαζόμενων περιοχών και τη 
συνακόλουθη πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των σχετικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι σχετικές προτάσεις 
ακολουθούν τις εξής τουλάχιστον κατευθύνσεις:

αα. Συσχέτιση της λεπτομερούς, τελικής χωροθέτησης 
κυρίως των χρήσεων που προσελκύουν μεγάλο όγκο 
μετακινήσεων με τη γειτνίαση/απόσταση τους από σταθ-
μούς των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) του 
υφιστάμενου και σχεδιαζόμενου αντίστοιχου δικτύου 
εντός του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, ο τελευταίος σταθ-
μός Τραμ θα πρέπει να χωροθετηθεί σε άμεση γειτνίαση 
με το σταθμό Μετρό Αργυρούπολης, ώστε να διευκολύ-
νεται η μετεπιβίβαση των επιβατών.

ββ. Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, για την δημιουργία νέων δρομολο-
γίων ή γραμμών, καθώς και την τροποποίηση υφιστάμε-
νων, κατά τρόπο που να εξυπηρετούν αποτελεσματικά 
τόσο την εσωτερική ζήτηση μετακινήσεων όσο και την 
εξυπηρέτηση των όμορων περιοχών.

γγ. Εξασφάλιση επαρκούς οδικής και συγκοινωνιακής 
σύνδεσης ειδικά του Επιχειρηματικού Πάρκου στην ζώνη 
Α-Α1, με τις λεωφόρους Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, 
καθώς και με τους σταθμούς του Μετρό και τη γραμμή 
του Τραμ.
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δδ. Εξειδίκευση του σχεδιασμού, που θα ακολουθεί το 
πρόγραμμα ανάπτυξης, για το συμπληρωματικό εσω-
τερικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών έτσι ώστε να 
αποφεύγονται επικαλύψεις της κίνησης λεωφορείων και 
τραμ κατά μήκος του διαδρόμου της λεωφόρου Ποσει-
δώνος και να χρησιμοποιούνται τεταμένες και ανοιχτές 
ημικυκλικές γραμμές, ευχερούς αναγνωρισιμότητας, φι-
λικής για τον χρήστη, για την άμεση σύνδεση των όμο-
ρων σταθμών του Μετρό και του Τραμ με τις οικιστικές 
και λοιπές αναπτύξεις που έλκουν μετακινήσεις και που 
δεν καλύπτονται από τη νέα εσωτερική γραμμή του 
Τραμ, εξετάζοντας στο πλαίσιο αυτό την αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης των εσωτερικών λεωφορειακών γραμμών, 
έτσι ώστε να εξυπηρετούν επαρκώς το σταθμό Μετρό 
Ελληνικού (μέσω των κόμβων της λεωφόρου Βουλιαγμέ-
νης με την είσοδο του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού 
και με την λεωφόρο Ιασωνίδου).

εε. Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατο-
δρόμων με σκοπό, πέραν της αναψυχής, τη σύνδεση 
των αναπτύξεων με τους σταθμούς των μέσων σταθερής 
τροχιάς και με τις στάσεις των άλλων μέσων συλλογικής 
μετακίνησης, καθώς και με τους μελλοντικούς ποδηλα-
τοδρόμους κατά μήκος των λεωφόρων Βουλιαγμένης 
και Ποσειδώνος.

στστ. Αξιολόγηση της βέλτιστης διαμόρφωσης του 
κεντρικού συνδυασμένου άξονα ροής πεζών, ποδηλάτου 
και Τραμ στον άξονα ανατολής δύσης, που θα συνδέει το 
παράκτιο μέτωπο με το πολεοδομικό κέντρο κατά μήκος 
της λεωφόρου Βουλιαγμένης, κατά τρόπο που να αποτε-
λεί μiα γραμμική ζώνη πρασίνου και να εξασφαλίζει τη 
σύνδεση και γραμμική επέκταση του Μητροπολιτικού 
Πάρκου έως τα όρια του πολεοδομικού ιστού στα ανα-
τολικά του χώρου.

ζζ. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας χώρου 
στάθμευσης-μετεπιβίβασης και αφετηρίας λεωφορεια-
κών γραμμών κοντά στον υφιστάμενο σταθμό του Με-
τρό Ελληνικού.

ηη. Αξιοποίηση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου 
της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό πρόσβασης 
προς τον παλαιό Ανατολικό Αεροσταθμό, ως βασικής 
οδικής εισόδου στην περιοχή του χώρου του παλαιού Αε-
ροδρομίου από την πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης 
(σύνδεση Επιχειρηματικού Πάρκου, Εκθεσιακού Κέντρου, 
χώρων στάθμευσης Μητροπολιτικού Πάρκου κ.λπ.).

ε. Στο παραλιακό μέτωπο, η διαστασιολόγηση και οι 
τεχνικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων των λιμενι-
κών έργων και των έργων για τον εμπλουτισμό, την προ-
στασία και την αναβάθμιση της υφιστάμενης παραλίας 
πρέπει να βασίζονται σε εξειδικευμένες μελέτες (ακτο-
μηχανική, μελέτη κυματικής διαταραχής, διενέργεια κα-
ταγραφής ενδεχόμενης ύπαρξης λιβαδιών Ποσειδωνίας 
στη ζώνη εκτέλεσης των έργων).

στ. Κατά τη φάση κατασκευής, στο πλαίσιο της βέλτι-
στης οργάνωσης εργοταξιακών λειτουργιών με υψηλό 
βαθμό όχλησης, κατά το δυνατόν αποφεύγεται η διασπο-
ρά τέτοιων εγκαταστάσεων (π.χ. μονάδες παρασκευής 
σκυροδέματος) και περιορίζεται ο αριθμός τους στον 
ελάχιστο δυνατό.

ζ. Για την πρόληψη κινδύνων πλημμύρας λαμβάνονται 

υπόψη τα μέτρα του εκάστοτε εγκεκριμένου Σχεδίου 
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, ώστε να αποτρέπο-
νται πλημμυρικά φαινόμενα στις παρόχθιες περιοχές των 
ρεμάτων Τραχώνων και Αεροδρομίου. Η υλοποίηση των 
νέων αντιπλημμυρικών έργων και η αναδιάταξη υφιστά-
μενων σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφα-
λίζεται επαρκές επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας 
σε όλες τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του ΣΟΑ.

η. Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην 
έκταση του ΣΟΑ:

αα. Εκπονείται αναλυτικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερε-
ών Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) τόσο κατά τη φάση κατασκευής 
όσο και κατά τη φάση λειτουργίας με στόχο την κατά 
προτεραιότητα εφαρμογή εργασιών ανάκτησης, ώστε 
να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό των ανακτώμενων απο-
βλήτων έναντι των διατιθέμενων, λαμβάνοντας υπόψη 
(i) το μέγεθος του σχεδίου και την συμβολή αυτού στην 
παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο 
Περιφέρειας και σε συνεργασία με τον αρμόδιο Περιφε-
ρειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔΣΝΑ) 
και (ii) το γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων που 
προέρχονται από την υλοποίηση του ΣΟΑ συναρτάται 
με τη συνολικότερη διαχείριση των αποβλήτων της Πε-
ριφέρειας και τα αντίστοιχα σχέδια, υποδομές και εγκα-
ταστάσεις αυτής. Μέχρι την αναθεώρηση του οικείου 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ-
ΔΑ) κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το ανωτέρω ΣΔΣΑ, 
εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του ισχύοντος ΠΕΣΔΑ και 
οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

ββ. Ενσωματώνονται, όσον αφορά τα απόβλητα αστι-
κού τύπου, προβλέψεις για διαχωρισμό στην πηγή και 
κατάλληλες μεθόδους χωριστής συλλογής για κατ’ ελάχι-
στον έξι (6) ρεύματα (χαρτί-χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικά, 
γυαλί, βιοαπόβλητα και υπολειμματικά απόβλητα), ώστε 
να προωθηθεί στον μέγιστο εφικτό βαθμό η επαναχρη-
σιμοποίηση ή ανακύκλωση των υλικών.

γγ. Προβλέπονται σημεία ανακύκλωσης και συστήμα-
τα συλλογής/διαχωρισμού στην πηγή για ειδικά ρεύματα 
αποβλήτων (μπαταρίες/συσσωρευτές, είδη ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ογκώδη απορρίμματα, 
απόβλητα μαγειρικών ελαίων).

δδ. Τα επικίνδυνα απόβλητα συλλέγονται στην πηγή 
χωριστά και διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις.

εε. Προωθούνται προγράμματα μείωσης της παραγω-
γής αποβλήτων και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
των πολιτών για το σκοπό αυτό.

στστ. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων εντός του ακινήτου και 
προ της τελικής επεξεργασίας/διάθεσης, γίνεται μέσω 
Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και 
Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ), κατάλληλα 
διαστασιολογημένων ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις 
διακριτές φάσεις ανάπτυξης του έργου.

ζζ. Υιοθετούνται, όσον αφορά τα οργανικά απόβλη-
τα, μέθοδοι επεξεργασίας με αερόβια κομποστοποίηση, 
στο μεγαλύτερο εφικτό ποσοστό τους, προκειμένου να 
χρησιμοποιούνται ως βελτιωτικό εδάφους εντός του 
πάρκου.
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θ. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τη λειτουρ-

γία των εγκαταστάσεων εντός του Μητροπολιτικού Πό-

λου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά γίνεται μέσω Μονάδας Επε-

ξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) που θα υλοποιηθεί εντός του 

Μητροπολιτικού Πόλου και θα λειτουργεί καλύπτοντας 

τις απαιτήσεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Ο 

σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία της μονάδας 

διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακτώ-

μενου νερού στην άρδευση της βλάστησης εντός του 

Μητροπολιτικού Πόλου, και η επεξεργασία συμμορφώ-

νεται πλήρως στις απαιτήσεις της σχετικής ισχύουσας 

νομοθεσίας για την επαναχρησιμοποίηση του νερού που 

προέρχεται από την επεξεργασία υγρών αποβλήτων. 

Στις αρχικές φάσεις υλοποίησης του ΣΟΑ και έως ότου 

οι παραγόμενες ποσότητες λυμάτων να είναι επαρκείς 

για τη λειτουργία της ΜΕΛ, θα αντλούνται λύματα από 

το δίκτυο ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, για τριτοβάθμια επε-

ξεργασία και στη συνέχεια για άρδευση.

2. α. Η παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσε-

ων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του ΣΟΑ και του 

βαθμού της ενσωμάτωσης των αρχών και κατευθύνσεων 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση του 

ΣΟΑ, πραγματοποιείται βάσει ολοκληρωμένου συστή-

ματος ως εξής:

αα. Η παρακολούθηση διεξάγεται από διακριτή επι-

χειρησιακή μονάδα περιβάλλοντος η οποία εντάσσεται 

στο οργανόγραμμα του φορέα υλοποίησης του ΣΟΑ. 

Εξασφαλίζεται ότι η ως άνω μονάδα διαθέτει τις απα-

ραίτητες αρμοδιότητες, ώστε να καθίσταται ευχερής 

η παρακολούθηση και η αποτελεσματική παρέμβαση 

κατά το στάδιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και 

της λειτουργίας των έργων της ανάπλασης, και ότι έχει 

στελεχωθεί με επαρκές προσωπικό και διαθέτει τις υπο-

δομές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 

λειτουργία της. Η παρακολούθηση διεξάγεται με βάση 

πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επι-

πτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που τίθενται 

με την έγκριση της ΣΜΠΕ.

ββ. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την 

παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δι-

εξάγεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση. Στη διάρκεια του 

έτους είναι δυνατό να συλλέγονται στοιχεία σε τακτικό-

τερη βάση, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση 

τάσεων με συντομότερη χρονική εξέλιξη.

γγ. Εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας των εγκα-

ταστάσεων και υποδομών του Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού - Αγίου Κοσμά για την απόκτηση περιβαλλο-

ντικής συνείδησης και εφαρμογής των «πράσινων πολιτι-

κών» που θα πρέπει να υιοθετήσει ο φορέας λειτουργίας 

του Μητροπολιτικού Πόλου.

δδ. Ως βασικά μεγέθη παρακολούθησης χρησιμοποι-

ούνται περιβαλλοντικοί δείκτες, αντιπροσωπευτικοί των 

σημαντικών πτυχών της εξέλιξης στην κατάσταση του 

περιβάλλοντος.

β. Οι σχετικοί περιβαλλοντικοί δείκτες καθορίζονται 

στο οικείο πρόγραμμα παρακολούθησης και αντιπρο-

σωπεύουν με περιεκτικό τρόπο σημαντικές πτυχές των 

εξελίξεων ως προς το περιβάλλον. Μεταξύ των δεικτών 

αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται:
αα. Φάση κατασκευής: περιλαμβάνει δείκτες που 

αναφέρονται στο ποσοστό υλοποιηθέντος πρασίνου 
επί συνολικού πρασίνου, με βάση αντίστοιχες κατηγο-
ρίες πρασίνου (χαμηλό, μικτό, υψηλό), και δείκτες που 
αναφέρονται στο ποσοστό υλοποιηθέντων έργων επί 
συνολικής ανάπτυξης.

ββ. Φάση λειτουργίας: περιλαμβάνει δείκτες που ανα-
φέρονται: - στην αποδοχή χώρων πρασίνου από πολίτες 
οι οποίοι χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς. 

- στην προσέλευση στο πάρκο και στις επιμέρους 
εγκαταστάσεις καθώς και στους χρήστες των ΜΜΜ. 

- στην πληρότητα των χώρων στάθμευσης, με έμφαση 
στις αιχμές χρήσης, προκειμένου να εξετάζεται η επάρ-
κειά τους. 

- στην εξοικονόμηση του νερού (άρδευση και ύδρευ-
ση). 

- στην ανακύκλωση, με υπολογισμό των απορριμ-
μάτων που διατέθηκαν προς ανακύκλωση, ανά κύριο 
ρεύμα.

γ. Οι τιμές των δεικτών και των λοιπών μεγεθών της 
παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
αποτυπώνονται σε ετήσια έκθεση, στην οποία περι-
λαμβάνονται επίσης η επεξεργασία και η αξιολόγηση 
των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και προτάσεις 
για τις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η 
έκθεση αυτή κοινοποιείται στη Διεύθυνση Περιβαλλο-
ντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ενώ παράλληλα δημοσιοποιείται με ανάρ-
τησή της στην αρχική σελίδα του ιστοχώρου τον οποίο 
υποχρεωτικά διατηρεί ο φορέας που διεξάγει την πα-
ρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
ΣΟΑ, όπου δίδεται η δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο 
κοινό να υποβάλει ενυπόγραφα τις απόψεις του για το 
περιεχόμενο της έκθεσης.

Άρθρο 7
Όροι για την προστασία και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς

1. Το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, το οποίο αποτελεί 
τμήμα του ομώνυμου οριοθετημένου αρχαιολογικού 
χώρου, συμπεριλαμβανομένου του μεταβυζαντινού 
ναού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, διαμορφώνεται 
σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ύστερα από ειδική 
μελέτη διαμόρφωσης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων.

2. Ο πιόσχημος ταφικός περίβολος στη ζώνη Α-Α1, 
ο οποίος έχει δώσει το όνομά του στην περιοχή «Ελ-
ληνικόν», μεταφέρεται στην αρχική, ήδη βεβαιωμένη, 
θέση του. Η μεταφορά διενεργείται ύστερα από υπο-
βολή σχετικής τεχνικής μελέτης και έγκρισή 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.

3. Για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των 
μεταβυζαντινών ναών της Αγίας Παρασκευής και των 
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Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, καθώς και τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εκπονείται σχετική με-
λέτη, η οποία υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

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

5. Στην περιοχή προς πολεοδόμηση Α-Π6, πέριξ του 
αρχαίου λατομείου, καθορίζεται ζώνη προστασίας, πλά-
τους δεκαπέντε (15) μέτρων, η οποία παραμένει αδόμητη 
και διαμορφώνεται ως χώρος πρασίνου.

6. Το υφιστάμενο εντός της περιοχής προς πολεοδόμη-
ση Α-Π4 νεώτερο μνημείο «Αγγλικό υπόστεγο (Παγόδα)», 
εντάσσεται κατά το στάδιο έγκρισης της οικείας Πολεο-
δομικής Μελέτης σε αυτόνομο οικοδομικό τετράγωνο, 
πανταχόθεν ελεύθερο, με χρήσεις πολιτισμού. Τυχόν 
υπάρχοντα σε αυτό κτίσματα συνιστούν συνοδά κτίρια 
της πιο πάνω χρήσεως.

7. Η επισκευή και αποκατάσταση των υφισταμένων 
εντός της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου νεότερων 
μνημείων, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου αυτών, γίνεται ύστερα από υποβολή σχετικών 
προς τούτο επιστημονικών μελετών και έγκρισή τους 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέ-
λεση των έργων που αφορούν στα νεότερα μνημεία είναι 
η υποβολή των σχετικών τεχνικών μελετών προς έγκριση 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.

8. Κατά την εφαρμογή του ΣΟΑ, σύμφωνα με τα ειδι-
κότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4062/2012, λαμ-
βάνεται μέριμνα για τη διασύνδεση, κατά το δυνατόν, 
των περιοχών αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέ-
ροντος και για τη δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής, 
σε συνδυασμό με την κίνηση στο Μητροπολιτικό Πάρκο, 
καθώς και για τη σύνδεσή τους με σημαντικά μνημεία, 
γειτονικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, σε συ-
νεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο ανωτέρω δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών εντάσ-
σονται, κατά περίπτωση και κατά το δυνατόν, και οι αρ-
χαιότητες που τυχόν ανευρεθούν κατά την υλοποίηση 
του ΣΟΑ, μετά από γνώμη των κατά νόμο αρμοδίων συμ-
βουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

9. Κατά την εφαρμογή του ΣΟΑ, λαμβάνεται μέριμνα 
για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων που εξυπηρε-
τούν τις ανάγκες στέγασης της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κεφ. IV παρ. 7 της από 19.7.2016 Τρο-
ποποιητικής Σύμβασης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 
4422/2016 (Α΄181).

10. Κατά την εκπόνηση των προβλεπόμενων στο άρ-

θρο 3 παρ. 2 του ν. 4062/2012 Πολεοδομικών Μελετών, 
συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα με τις ακριβείς 
θέσεις των εντοπισμένων και ανασκαμμένων αρχαιοτή-
των καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.

11. Κατά τη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών για 
την εφαρμογή του ΣΟΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα ει-
δικότερα στο άρθρο 3 του ν. 4062/2012, γνωμοδοτούν, 
κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002, οι αρμόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

12. Για τον προσδιορισμό των βασικών όρων υλοποί-
ησης του αρχαιολογικού έργου και συγκεκριμένα την 
παρακολούθηση και διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών 
και ανασκαφών, καθώς και τη διαχείριση, προστασία και 
ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων και 
του περιβάλλοντος χώρου αυτών στο σύνολο της χερ-
σαίας έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου και της όμο-
ρης προς αυτόν θαλάσσιας έκτασης, καταρτίζεται, μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, Μνημόνιο ή Μνημόνια 
Συναντίληψης και Συνεργασίας, κατά τις επιταγές του ν. 
4072/2012 (Παράρτημα ΙΙ άρθρου 6 Κεφαλαίου Γ’, Μέρος 
Πρώτο). Σε κάθε περίπτωση, τα ως άνω Μνημόνια περι-
λαμβάνουν όρο, σύμφωνα με τον οποίο η αρχαιολογική 
έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης 
των μνημείων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, προηγού-
νται της ενάρξεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου και 
ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρόνου με γνώμονα την 
έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, 
καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στους Υπουργούς Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

 Αναπληρωτής  Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 

Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-
ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-
δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
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            ΕΠΕΙΓΟΝ
   
            

Προς: 1) ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
               Μητροπόλεως 5
               Αθήνα 105 57

           2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                Γεν. Γραμματεία  Δημόσιας  
                Περιουσίας
                Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού
                Καραγεώργη Σερβίας 8
                Αθήνα 101 84 

Κοιν:  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση των προς 
Πολεοδόμηση Ζωνών και των Ζωνών Ανάπτυξης του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 
– Αγίου Κοσμά

Σχετ.: α) 0010338ΕΞ2017/04-07-2017/ΥΠΟ – Γεν. Γρ. Δημ. Περιουσίας – Αυτ. Γρ.         
                    Ελληνικού (αριθμ. πρωτοκ. Εισερχ. ΔΠΣ: 11026/05.07.2017)
                β) οικ. 48345/24.11.2018/ ΥΠΕΝ/Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  

                  (ΑΔΑ:6ΔΔ34653Π8-ΠΒ9)
                γ) 0009962/12.05.2018/ΥΠΟ–Γεν. Γρ. Δημ. Περιουσίας– Αυτ. Γρ. Ελληνικού  
                    (αριθμ. πρωτοκ. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ  :  36172/12.06.2018)
                δ) 0011050/29.06.2018/ΥΠΟ–Γεν. Γρ. Δημ. Περιουσίας– Αυτ. Γρ. Ελληνικού  
                    (αριθμ. πρωτοκ. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ ΔΠΟΛΣ : 41978/02.07.2018)
`               ε) 47987/1718/23.07.2018/ ΥΠΕΝ/Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
              στ)  1.2.2018.343/25.10.2018/ LAMDA DEVELOPMENT 
                     (αριθμ. πρωτοκ. εισερχ. ΤΑΙΠΕΔ : 37641/25.10.2018)
                ζ)  856/26.10.2018/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
                η)  ΑΥΤ.ΓΡ.ΕΛΛ. 0018484 ΕΞ/29.10.2018/ ΥΠΟ–Γεν. Γρ. Δημ. Περιουσίας– Αυτ.  
                     Γρ. Ελληνικού (αριθμ. πρωτοκ. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ ΔΠΟΛΣ:  75614/29.10.2018) 
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              θ) αριθμ. πρωτοκ. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ ΔΠΟΛΣ : 77084/ 02.11.2018/ Αυτοτ. Γρ. 
    Ελληνικού –σε συνέχεια του (η) σχετικού εγγράφου 

               ι) 77084/2474/16.11.2018/ ΥΠΕΝ/Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού  
             ια) 1.2.2018.420/30.11.2018/ LAMDA DEVELOPMENT

                ιβ) ΑΥΤ.ΓΡ.ΕΛΛ. 0021118 ΕΞ/05.12.2018/ ΥΠΟ–Γεν. Γρ. Δημ. Περιουσίας–  
                     Αυτ. Γρ. Ελληνικού (αριθμ. πρωτοκ. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ ΔΠΟΛΣ: 88943 / 
                     05.12.2018) 

             ιγ) Νόμος 4062/2012 (ΦΕΚ: 70/Α’/30-03-2012)
             ιδ) Υ.Α. οικ. 37691/2007 (ΦΕK: 1902/B’/14-9-2007)
             ιε) Υ.Α. 16374/3696/1998 (ΦΕΚ: 723/Β’/15-7-1998) 

             ιστ) Το υπ. αριθμ. πρωτοκ. εισερχομένου ΥΠΕΝ : 94196/18.12.2018 έγγραφο του   
                    κ. Βασιλείου Περλέρου

             
Αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με το (β) σχετικό έγγραφο  έχει εγκριθεί η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για 
Οικιστική Χρήση για το σύνολο της περιοχής του θέματος, η οποία είχε υποβληθεί στην 
Υπηρεσία μας με το (α) σχετικό έγγραφο και η οποία είχε εκπονηθεί σύμφωνα με τις 
εγκεκριμένες με την (ιδ) Υ.Α. σχετικές προδιαγραφές. Η σχετική διερεύνηση και η 
αντίστοιχη χαρτογράφηση κάλυψε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου 
Κοσμά. Με το (β) σχετικό έγγραφο εγκρίθηκαν οι προτεινόμενες από την ως άνω 
μελέτη ως κατ’ αρχήν Κατάλληλες υπό Προϋποθέσεις περιοχές για Οικιστική Χρήση 
καθώς και οι αντίστοιχες προϋποθέσεις Γεωλογικής Καταλληλότητας.

Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβανόταν και η υποχρέωση, σε ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των εγκεκριμένων με την  (ιε) σχετική Υ.Α. προδιαγραφών, όπως 
διενεργηθούν πρόσθετες ειδικές γεωλογικές, γεωφυσικές και γεωτρητικές έρευνες 
προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι γεωλογικές συνθήκες και το τεχνικογεωλογικό   
προσομοίωμα του εδάφους θεμελίωσης των προς δόμηση εκτάσεων και αφετέρου για 
να είναι αξιόπιστη η αντίστοιχη χαρτογράφηση η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο 
εκπόνησης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση κατά την  φάση 
εκπόνησης των αντιστοίχων Πολεοδομικών Μελετών των προς Πολεοδόμηση Ζωνών 
και των Ζωνών Ανάπτυξης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, βάσει του (ιγ) σχετικού Νόμου.

Σύμφωνα με την 7η παράγραφο της ως άνω (β) σχετικής Γνωμοδότησης, η διενέργεια 
των προαναφερθεισών ερευνών επιβλήθηκε από την ελέγχουσα υπηρεσία,  την  
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, ως  προϋπόθεση γεωλογικής 
καταλληλότητας, κατά τα αναφερόμενα λεπτομερέστερα και στο τμήμα 6 της 
Γνωμοδότησης  αυτής, σε όσα τμήματα της εν θέματι περιοχής θα προβλέπεται από το 
ΣΟΑ δόμηση κτιριακών έργων.

2. Με τα (γ) και (δ) σχετικά έγγραφα υποβλήθηκαν στην Διεύθυνση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού  για έγκριση  οι μελέτες του θέματος. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από τον 
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εντεταλμένο υπάλληλό της Διεύθυνσής μας  Θεμ. Δερμεντζόπουλο, Γεωλόγο – Μ.Sc. 
Γεωτεχνικό.

Διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία τους ήσαν ανεπαρκή για την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1 του παρόντος 
εγγράφου. Κατόπιν τούτου, στις 12.07.2018 διεξήχθη σύσκεψη  σχετική με το θέμα στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ στην οποία 
παραυρέθηκαν οι Γεωλόγοι κ.κ. Β. Περλέρος, ανάδοχος των μελετών του θέματος και ο 
κος  Δ. Αργυρίου, μέλος της ομάδας μελέτης καθώς και η Πολιτικός Μηχανικός κυρία 
Α.Τούζιου, υπεύθυνη του έργου εκ μέρους του Φορέα Επένδυσης. Έγινε ενημέρωση 
από τον ως άνω ελέγχοντα τις μελέτες γεωλόγο της Υπηρεσίας μας και μετά από 
ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκε ένα αρχικό σχέδιο των απαραιτήτων 
συμπληρωματικών ερευνητικών εργασιών. Αποφασίστηκε να προτιμηθεί η διενέργεια 
κυρίως γεωφυσικών ερευνών ως μη επεμβατικών στο εδαφικό περιβάλλον αντί 
γεωτρήσεων, για την αποφυγή ενδεχομένης άρνησης από πλευράς της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας εκτέλεσης των τελευταίων. 

Μετά από αυτοψία επί τόπου του έργου η οποία πραγματοποιήθηκε από τον ελέγχοντα 
γεωλόγο στις 18-07-2018 παρουσία και των προαναφερομένων γεωλόγων μελετητών, 
οριστικοποιήθηκαν οι ευρύτερες ζώνες και οι κατά προσέγγιση θέσεις στις οποίες 
έπρεπε να διενεργηθούν  γεωφυσικές έρευνες καθώς και  γεωτρήσεις στον βαθμό που 
αντίστοιχες έρευνες δεν θα ήσαν διαθέσιμες. Τα στοιχεία  τους κρίθηκε ότι θα ήσαν  
αναγκαία γιά τον έλεγχο του πάχους των τεχνητών επιχώσεων και των υποκειμένων 
γεωλογικών στρώσεων μέχρι τουλάχιστον το βάθος του συνεκτικού υποβάθρου για 
όποιες θέσεις  τα στοιχεία αυτά έλλειπαν με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να 
προσδιοριστούν  οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες στις θέσεις αυτές με την απαιτουμένη 
από τις (ιε) τεχνικές προδιαγραφές  ακρίβεια.
  

3. Με το (ε) σχετικό έγγραφο δόθηκαν στον ανάδοχο των μελετών του θέματος σχετικές με 
τα προαναφερόμενα οδηγίες. Επίσης του διαβιβάσθηκαν συνημμένοι στο έγγραφο αυτό 
ορθοφωτοχάρτες στους οποίους παρουσιάζονται με ειδική σκίαση οι προαναφερόμενες  
ευρύτερες  ζώνες εκτέλεσης γεωφυσικών ερευνών  και επίσης με σημειακή σήμανση, 
ορίζονται οι κατά προσέγγιση θέσεις των γεωτρήσεων αν προέκυπτε ανάγκη εκτέλεσής 
τους.    

Επίσης με το ίδιο (ε) σχετικό έγγραφο ζητήθηκε να  υποβληθεί από τον  Κύριο του 
Έργου για έλεγχο και σύμφωνη γνώμη της  Υπηρεσίας μας, αναλυτικό πρόγραμμα με 
προμετρήσεις  των προαναφερομένων εργασιών και συγκεκριμενοποίηση των 
στενοτέρων ζωνών και θέσεων στις οποίες θα διενεργούντο οι έρευνες καθώς και 
αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.

  Με τα (στ), (ζ), (η) και (θ) σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας :
-  Πρόγραμμα Γεωφυσικών Διασκοπήσεων με χρήση μεθόδων Γεωραντάρ και    
 Ηλεκτρικής Τομογραφίας

-  Συμπληρωματικά στοιχεία Γεωτρήσεων [που είχαν εκτελεστεί στην περιοχή της 
Μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

Με το (ι) σχετικό έγγραφό μας εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Γεωφυσικών Διασκοπήσεων 
όπως προτάθηκε με τα (στ) έως και (θ) ως άνω έγγραφα. Επίσης κρίθηκε ότι τα 
υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία Γεωτρήσεων είναι επαρκή για την 
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αποσαφήνιση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών της  περιοχής της Μαρίνας του Αγίου 
Κοσμά και δεν απαιτείτο επί πλέον διενέργεια γεωτρητικών ερευνητικών εργασιών στην 
περιοχή αυτή.
Επισημαίνεται ότι τα γεωτρητικά αυτά στοιχεία δεν ήσαν εξ αρχής διαθέσιμα  στον 
Ανάδοχο των γεωλογικών μελετών του θέματος.

4. Μετά την ολοκλήρωση του συμπληρωματικών ερευνητικών εργασιών επί τόπου του 
έργου, αντίστοιχη τεχνική έκθεση με την  αξιολόγησή τους, την επεξεργασία των 
στοιχείων τους και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους, παραδόθηκε στον Ανάδοχο 
των  Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση  της υπό διερεύνηση περιοχής. 
Ο τελευταίος προέβηκε σε αξιολόγηση των προαναφερομένων στοιχείων για την 
τεκμηρίωση των Μελετών αυτών   και τα  ενσωμάτωσε καταλλήλως στα τεύχη των 
αντιστοίχων Τεχνικών Εκθέσεων. Με  βάση αυτά επίσης, επικαιροποίησε και τους 
συνημμένους στις μελέτες χάρτες και συνέταξε Τεχνικογεωλογικές Τομές του εδάφους 
θεμελίωσης της περιοχής του έργου σε συνεννόηση με την  Υπηρεσία μας.

Ακολούθως με τα (ια), (ιβ) και (ιστ) σχετικά έγγραφα, υποβλήθηκαν γιά τελικό έλεγχο 
και έγκριση στην Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ  οι 
επικαιροποιημένες βάσει των στοιχείων των προαναφερομένων συμπληρωματικών 
ερευνών, Μελέτες   Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση των προς Πολεοδόμηση 
Ζωνών καθώς και των Ζωνών Ανάπτυξης, συνοδευόμενες από χαρακτηριστικές 
Τεχνικογεωλογικές Τομές για την αποσαφήνιση του τεχνικογεωλογικού  
προσομοιώματος του συνόλου της έκτασης  της υπό μελέτη περιοχής καθώς και από 
την Τεχνική Έκθεση της διεξαχθείσας Γεωφυσικής Έρευνας (Γεωφυσικών 
Διασκοπήσεων με χρήση μεθόδων Γεωραντάρ και Ηλεκτρικής Τομογραφίας) μέσα  στις 
αντίστοιχες Ζώνες. 

5.  Μετά τον τελικό έλεγχο των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας και την 
συναξιολόγηση όλων των προαναφερομένων συμπληρωματικών στοιχείων, 
διαπιστώθηκε ότι περιγράφονται επαρκώς με την ακρίβεια της κλίμακας της μελέτης και 
την λεπτομέρεια που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο επίπεδο σχεδιασμού, οι γεωλογικές 
και οι τεχνικογεωλογικές συνθήκες που αφορούν στην θεμελίωση κτιριακών έργων και 
την προστασία τους από γεωλογικούς κινδύνους.

   Επίσης περιγράφονται επαρκώς τα χαρακτηριστικά του δικτύου επιφανειακής 
απορροής, δίδονται αναλυτικά στοιχεία για τα υπάρχοντα υδατορέματα και την 
δυνατότητα ασφαλούς παροχέτευσης πλημμυρικών παροχών σε σχέση με την 
επάρκεια των διατομών τους, στοιχεία για τα προτεινόμενα έργα διευθέτησής τους 
καθώς και για την γενική διάταξη του υφισταμένου και του μελλοντικού δικτύου 
διαχείρισης ομβρίων της ευρύτερης περιοχής. Έχει γίνει ο προσδιορισμός της ζώνης 
πλημμύρας των υδατορεμάτων τα οποία διασχίζουν την περιοχή με βάση τα υδραυλικά 
χαρακτηριστικά απορροής τους, έχουν σχεδιαστεί τα έργα διευθέτησής τους και έχουν 
εγκριθεί οι οριογραμμές τους με το ΠΔ ΑΑΠ35/01.03.2018  

   Μετά τα ανωτέρω θεωρείται ότι τεκμηριώνονται και αποσαφηνίζονται τα όρια την 
πλημμυρικής ζώνης παροχής αιχμής και κατά συνέπεια είναι δυνατόν να οριοθετηθεί με 
ακρίβεια η αντίστοιχη ζώνη Γεωλογικής Καταλληλότητας έναντι κινδύνου πλημμύρας, 
συνυπολογιζομένης και της κατάστασης ευστάθειας των πρανών των όχθεων των 
υδατορεμάτων αυτών. Κατά συνέπεια με βάση τα προαναφερόμενα στοιχεία, εκτιμάται 
ότι δεν υφίσταται δυνητικός  κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων αιχμής τα 
οποία να δύνανται  να επηρεάσουν δυσμενώς το δομημένο περιβάλλον και τις συναφείς 
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με αυτό χρήσεις στην περιοχή η οποία προτείνεται να ενταχθεί στο σχέδιο με την 
προϋπόθεση  υλοποίησης των έργων διευθέτησης  των εν λόγω  υδατορεμάτων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι οι εν θέματι μελέτες, είναι πλήρεις και έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές οι οποίες έχουν εγκριθεί με την (ιε) 
σχετική Υπουργική Απόφαση.

   Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ακρίβεια των περιεχομένων στις αναφερόμενες    
   στο παρόν έγγραφο μελέτες και έρευνες, στοιχείων φέρουν οι συντάκτες των 
  αντιστοίχων τεχνικών εκθέσεων.

6. Συμφωνούμε με τους χαρακτηρισμούς για την Γεωλογική Καταλληλότητα για Δόμηση 
των  προς Πολεοδόμηση Ζωνών όπως παρατίθενται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 7, 
σελίδες 64 και 65 του τεύχους της σχετικής τεχνικής έκθεσης και όπως οι αντίστοιχες 
Ζώνες Α-Π1, Α-Π2, Α-Π6, ΠΜ-Π1 και Α-Π3, Α-Π4, Α-Π5 διαχωρίζονται σε περιοχές 
Γεωλογικής Καταλληλότητας οι οποίες κατηγοριοποιούνται και οριοθετούνται στους 
αντίστοιχους χάρτες κλίμακας 1:2000.

     Επίσης συμφωνούμε με τις προτάσεις  της μελέτης όπως παρατίθενται στο  κεφάλαιο 8,    
     σελίδα 66   του   τεύχους της αντίστοιχης τεχνικής έκθεσης. 

Συμφωνούμε επίσης με τους χαρακτηρισμούς για την Γεωλογική Καταλληλότητα για 
Δόμηση των  Ζωνών Ανάπτυξης  όπως παρατίθενται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 7, 
σελίδες 62 και 63 του τεύχους της σχετικής τεχνικής έκθεσης και όπως οι αντίστοιχες 
Ζώνες Α-Α1, ΠΜ-Α1 ΚΑΙ ΠΜ-Α2 διαχωρίζονται σε περιοχές Γεωλογικής 
Καταλληλότητας οι οποίες κατηγοριοποιούνται και οριοθετούνται στους αντίστοιχους 
χάρτες κλίμακας 1:2000.

     Επίσης συμφωνούμε με τις προτάσεις  της μελέτης όπως παρατίθενται στο  κεφάλαιο 8,    
     σελίδα 64   του   τεύχους της αντίστοιχης  τεχνικής έκθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ως έχουν στην μορφή που υποβλήθηκαν στην 
Υπηρεσία μας με τα (ια), (ιβ) και (ιστ) σχετικά έγγραφα  τις Μελέτες Γεωλογικής 
Καταλληλότητας για Δόμηση στις  αναφερόμενες στην προηγουμένη παράγραφο Ζώνες 
του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 
– Αγίου Κοσμά.
                                                                                                       

7. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ότι οι προς Πολεοδόμηση Ζώνες καθώς και οι Ζώνες Ανάπτυξης   
διαχωρίζονται σε περιοχές Γεωλογικής Καταλληλότητας οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
προς την Γεωλογική τους Καταλληλότητα για Δόμηση ως ακολούθως : 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΥΠΟ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΚΠ1)

Περιλαμβάνουν εκτάσεις ανάπτυξης σχιστολίθων, μαργών και κροκαλολατυποπαγών. 
Τοπικά οι επιφανειακές στρώσεις του γεωλογικού υποβάθρου καλύπτονται από μανδύα 
αποσάθρωσης πάχους <0,5 μέτρων. Κατά θέσεις καλύπτονται από τεχνητές επιχώσεις 
μικρού πάχους <3μ 

Οι Προϋποθέσεις αναφέρονται στα ακόλουθα :

α. Να γίνεται απομάκρυνση των χαλαρών επιφανειακών υλικών (μανδύας        
    αποσάθρωσης και τεχνητές επιχώσεις) και την έδραση των κτιριακών έργων στον 
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    υποκείμενο υγιή  σχηματισμό.

     β. Στις περιπτώσεις ανάπτυξης υπόγειας υδροφορίας κοντά στην επιφάνεια σε έργα  
         που προβλέπονται μόνιμες εκσκαφές, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για  
        την ευστάθεια των πρανών εκσκαφής.

γ. Να ελέγχεται η ταπείνωση της υπόγειας στάθμης κατά τις βαθιές θεμελιώσεις ώστε να 
αντιμετωπίζονται προβλήματα που συνδέονται με την πιθανή διείσδυση θαλασσινού
νερού .

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΥΠΟ  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ (ΚΠ2)

Περιλαμβάνουν εκτάσεις ανάπτυξης σχιστολίθων, μαργών και κροκαλολατυποπαγών. 
Τοπικά οι επιφανειακές στρώσεις του γεωλογικού υποβάθρου καλύπτονται από μανδύα 
αποσάθρωσης πάχους <0,5 μέτρων. Κατά θέσεις καλύπτονται από τεχνητές επιχώσεις 
πάχους >3μέτρων.

Οι Προϋποθέσεις αναφέρονται στα ακόλουθα : 

α. Η θεμελίωση πρέπει να γίνεται σε συνεκτική στρώση του γεωλογικού υποβάθρου. 
Εναλλακτικές λύσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχη Μελέτη Θεμελίωσης στην 
οποία να περιλαμβάνονται τα όποια μέτρα βελτίωσης του εδάφους κριθούν απαραίτητα 
και ο τύπος θεμελίωσης. Τα ανωτέρω στοιχεία να περιέχονται στον φάκελο Άδειας 
Δόμησης. Κατά περίπτωση να περιέχεται στον φάκελο και μελέτη αντιμετώπισης 
προβλημάτων αντιστήριξης των τοιχωμάτων εκσκαφής της θεμελίωσης καθώς και 
Γεωτεχνική Έρευνα των Συνθηκών Θεμελίωσης του κάθε κτιριακού έργου σε 
αντιστοιχία με την Κατηγορία Σπουδαιότητάς του κατά ΕΑΚ.

β. Στις περιπτώσεις ανάπτυξης υπόγειας υδροφορίας κοντά στην επιφάνεια, σε έργα 
που προβλέπονται μόνιμες εκσκαφές, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για 
την ευστάθεια των πρανών εκσκαφής.

γ. Να ελέγχεται η ταπείνωση της υπόγειας στάθμης κατά τις βαθιές θεμελιώσεις ώστε 
να αντιμετωπίζονται προβλήματα που συνδέονται με την πιθανή διείσδυση θαλασσινού 
νερού.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ (ΑΚ1)

   Στις περιοχές ΑΚ1 περιλαμβάνονται οι ζώνες εντός των, με βάση το ΦΕΚ35 / 
Α.Α.Π./01.03.2018, εγκεκριμένων οριογραμμών των υδατορεμάτων τα οποία 
διασχίζουν την περιοχή του ΣΟΑ. 

 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη με το παρόν έγγραφο αντίστοιχη 
μελέτη, οι Ζώνες Πολεοδόμησης της περιοχής του ΣΟΑ περιλαμβάνουν περιοχές οι 
οποίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση : 

Ζώνη Πολεοδόμησης Α-Π1 : το σύνολό της στην κατηγορία ΚΠ1
Ζώνη Πολεοδόμησης Α-Π2 : κατά κύριο λόγο στην κατηγορία ΚΠ1 και μικρό τμήμα της 
στην κατηγορία ΚΠ2
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Ζώνη Πολεοδόμησης Α-Π3 : το σύνολό της στην κατηγορία ΚΠ1
Ζώνη Πολεοδόμησης Α-Π4 : το σύνολό της στην κατηγορία ΚΠ1 και η ζώνη του 
οριοθετημένου ρέματος στην κατηγορία ΑΚ1
Ζώνη Πολεοδόμησης Α-Π5: στις κατηγορίες ΚΠ1 και ΚΠ2 και η ζώνη του 
οριοθετημένου ρέματος στην κατηγορία ΑΚ1
Ζώνη Πολεοδόμησης Α-Π6 : κατά κύριο λόγο στην κατηγορία ΚΠ1, τμήμα της στην 
κατηγορία ΚΠ2 και η ζώνη του οριοθετημένου ρέματος στην κατηγορία ΑΚ1
Ζώνη Πολεοδόμησης ΠΜ-Π1α : το σύνολό της στην κατηγορία ΚΠ1 και η ζώνη του 
οριοθετημένου ρέματος στην κατηγορία ΑΚ1 

   Επίσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη με το παρόν έγγραφο        
   αντίστοιχη μελέτη, οι Ζώνες Ανάπτυξης της περιοχής του ΣΟΑ περιλαμβάνουν 
  περιοχές οι οποίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες Γεωλογικής Καταλληλότητας για   
   Δόμηση : 

Ζώνη Ανάπτυξης Α-Α1 : κατά κύριο λόγο στην κατηγορία ΚΠ1, τμήμα της στην  
 κατηγορία ΚΠ2 και η Ζώνη του οριοθετημένου ρέματος στην κατηγορία ΑΚ1
Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α1 : κατά κύριο λόγο στην κατηγορία ΚΠ2,μικρό τμήμα της στην 
Κατηγορία ΚΠ1 και η ζώνη του οριοθετημένου ρέματος στην κατηγορία ΑΚ1
Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ-Α2 : το σύνολό της στην κατηγορία ΚΠ1
 

8.  Οι χαρακτηρισμοί των προς πολεοδόμηση ζωνών της περιοχής του ΣΟΑ  ως προς 
την  γεωλογική τους καταλληλότητα για δόμηση, οι οποίοι αναφέρονται στις 
εγκεκριμένες με το παρόν έγγραφο αντίστοιχες μελέτες, δεν έχουν εφαρμογή για όποιες 
ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα υψηλά κτίρια προβλέπεται από το ΣΟΑ να 
κατασκευασθούν.
 Όπως  διεξοδικά έχει επισημανθεί στην παράγραφο 7 του (β) σχετικού εγγράφου μας, 
η θεμελίωση  ειδικών κατασκευών και ιδιαίτερα   υψηλών κτιρίων, πρέπει να βασιστεί 
στα στοιχεία λεπτομερών ερευνών και μελετών οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν στην  
θέση κατασκευής κάθε τέτοιου έργου η εκπόνηση των οποίων  δεν περιλαμβάνεται στις 
απαιτήσεις για την τεκμηρίωση από πλευράς Γεωλογικής  Καταλληλότητας για Δόμηση  
των Πολεοδομικών Μελετών οι οποίες εκπονούνται στο πλαίσιο του ΣΟΑ. 

Όπως αναφέρεται και στις προτάσεις των προαναφερομένων γεωλογικών  μελετών, για 
τις όποιες ειδικές κατασκευές και ιδιαίτερα υψηλά κτίρια που προβλέπεται από το ΣΟΑ 
να κατασκευαστούν, απαιτείται ειδική Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη. Αυτή θα 
διευκρινίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με τον κατάλληλο χαρακτηρισμό του εδάφους 
θεμελίωσης τους, την επιλογή των γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού, τον τρόπο 
θεμελίωσης, τη στάθμη θεμελίωσης,  την επιτρεπόμενη τάση έδρασης, τις 
επιτρεπόμενες ολικές και διαφορικές καθιζήσεις, κλπ. Ιδιαίτερα, η γεωτεχνική έρευνα θα
πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, επί τόπου και
εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής για τον προσδιορισμό 
των μηχανικών ιδιοτήτων του υπεδάφους και ενδεχομένως δοκιμών με τη χρήση 
ειδικών γεωφυσικών μεθόδων.

9.  Στο πλαίσιο των αντιστοίχων πολεοδομικών  μελετών  πρέπει να ληφθούν  υπ’ όψη    
 οι αναφερόμενες  στην παράγραφο 7 του παρόντος εγγράφου   Προϋποθέσεις  
Γεωλογικής Καταλληλότητας για Δόμηση. 
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10.Η Αρμόδια για την έκδοση των σχετικών Αδειών Δόμησης  Υπηρεσία πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη της τις προϋποθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας για δόμηση που 
αναφέρονται στο παρόν έγγραφο και στις εγκεκριμένες μελέτες καθώς και τα λοιπά 
στοιχεία τους,  ώστε να ενημερώνονται  οι μελετητές και οι επιβλέποντες των επί 
μέρους κτιριακών έργων.    
’Αδειες Δόμησης δεν πρέπει να εκδίδονται σε οικοπεδικές εκτάσεις οι οποίες  
βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός της ζώνης πλημμύρας της υφισταμένης    
κατάστασης  των υδατορεμάτων  πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων 
διευθέτησής τους εφόσον αυτά προβλέπονται από αντίστοιχες μελέτες.

11.Ο αρμόδιος φορέας, πρέπει να μεριμνήσει για την   κατασκευή στην περιοχή του ΣΟΑ 
εκτός των έργων διευθέτησης των υδατορεμάτων, επίσης   και του απαραιτήτου δικτύου 
απαγωγής ομβρίων για την ασφαλή αποστράγγιση της  περιοχής ώστε να μην 
λιμνάζουν ύδατα μετά  από έντονες βροχοπτώσεις.

12.Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας και 
δεν υποκαθιστά εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών αναφορικά με την δυνατότητα ένταξης της 
εν λόγω περιοχής στο σχέδιο, βάσει του ισχύοντος γενικότερου και ειδικότερου 
θεσμικού πλαισίου για την περιοχή.  

 
Συνημμένα                                                                                  Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Δύο Τεχνικές Εκθέσεις  
Μελετών  εγκεκριμένες

                                                                                                     Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ   Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Ν  

1.  ΥΠΕΝ
           Γραφείο Υπουργού 
           Μεσογείων 119
           ΑΘΗΝΑ 101 92

      2. Υπουργείο Οικονομικών 
           Γραφείο Υπουργού
           Νίκης 5-7
           ΑΘΗΝΑ 105 62

3. ΥΠΕΝ
           Γραφείο Γενικής Γραμματέως
          Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
          Αμαλιάδος 17
          ΑΘΗΝΑ 115 23

4. ΥΠΕΝ
           Γραφείο Γενικού Διευθυντή Πολεοδομίας 
           Αμαλιάδος 17
           ΑΘΗΝΑ 115 23

5. Κύριο ΒΑΣΙΛΗ ΠΕΡΛΕΡΟ
Γεωλόγο Μελετητή
Διονύσου 56
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 152 34
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1 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑ               

 

 

Απόφαση  ΤΕΕΑ Πειραιά αριθ. 6 /2017 

 

 Η κατά το άρθρο 24 του Ν. 4351/15 “ Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδος και άλλες Διατάξεις”(ΦΕΚ Α΄164), Τεχνική 

Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων που συστάθηκε με την αριθμ. 140/21-1-2016 απόφαση της Ασκούσης 

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 

οικ.754/22-3-2016 και 1931/21-7-2016 όμοιες, αποτελούμενη από τους: 

Αντωνέλλη Χρήστο Δασάρχη  Λαυρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Δασολόγου με Α’ βαθμό, 

ως Πρόεδρο της Επιτροπής 

Γιωννά Παναγιώτη, Τμηματάρχη της Δ/νσης Δασών Δυτ. Αττικής του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας 

Δασολόγου με Α’ βαθμό, ως τακτικό μέλος        

Κοτσοβού Αικατερίνη, υπάλληλο της Δ/νσης Αγροτικών, Υποθέσεων ΑΔΑ, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών 

ειδικότητας Γεωπόνου με βαθμό Γ’, ως τακτικό μέλος. 

Πρωτοψάλτη Σταματία, Τμηματάρχη της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Αττικής Κεντρικού Δυτικού 

Νότιου και Βόρειου Τομέα Αθηνών, του κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Α’, ως τακτικό μέλος 

παρουσία και της Γραμματέως της Επιτροπής Γαζή Αναστασίας υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών Πειραιά του 

κλάδου ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού με βαθμό Α΄ ,  

συνεδρίασε στις  13/9/2017 και ώρα 09:30 στην έδρα της ΤΕΕΑ Πειραιά Αγ. Διονυσίου 5, ύστερα από την 

αριθμ. oικ. 305/1-9-2017 Πρόσκληση του Προέδρου αυτής για να εξετάσει τις αντιρρήσεις των: 

 

α) ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε και ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε με αριθμ. πρωτ: 269/19-5-2017 

β) των 65 κατοίκων των Δήμων Eλληνικού- Αργυρουπόλεως, Αλίμου, Γλυφάδας, Αλίμου κ.ά   με αριθμ. πρωτ: 

294/14-7-2017 

γ) του Συντονιστή κ. Κοκκινάκη Σ. , με αριθμ. πρωτ: 295/18-7-2017 

 κατά της 39216/1659/11-5-2017 Πράξης Χαρακτηρισμού Δασάρχη Πειραιά. ( ΑΔΑ: 6ΗΛΑΟΡ1Κ-Λ7Ζ) οι 

οποίες εξετάστηκαν κατά προτεραιότητα βάσει του αρ.50 του Ν.4423/2016 (ΦΕΚ 182 Α΄). 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 13/9/2017 προσκλήθηκαν για να παραστούν οι εκπρόσωποι του 

ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε και Ελληνικό Α.Ε, οι 65 κάτοικοι των ανωτέρω  περιοχών καθώς και ο Συντονιστής κ. 

Κοκκινάκης Σ., προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις τους.  

Στη Συνεδρίαση παραστάθηκαν: 

 Για την Eλληνικό Α.Ε. και ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ ο κ. Πέρπερας Βαγγέλης , Γεν. Δ/ντής της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε, ο 

κ. Σταυρόπουλος Παν., Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας και ο κ. Χλύκας Νικόλαος,  Τεχνικός Σύμβουλος της 

εταιρείας. 

Για το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε παραστάθηκαν οι κ.κ. Καρατσώλης Κων. Νομ. Σύμβουλος Διοίκησης, η κ. 

Πυρίδη Παναγιώτα Δικηγόρος Νομ. Σύμβουλος του έργου, ο κ. Ρασούλης Αλκιβιάδης Νομ. Σύμβουλος του 

έργου - δικηγόρος, η κ. Φλώρου Μαρία, -εξωτερική Σύμβουλος ΤΑΙΠΕΔ-Δικηγόρος. 

Ο κ. Καρατσώλης τόνισε ότι τα χρονικά περιγράμματα για το έργο είναι σφιχτά. Επί του χαρακτήρα της 

εκτάσεως ο κ. Χλύκας πήρε το λόγο και δήλωσε ότι η έκταση του τμήματος 8 ήταν χορτολιβαδική πεδινή με 

εγκαταστάσεις φυτειών. Η έκταση δόθηκε στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Σμύρνης. Εκεί 
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πραγματοποιήθηκε φύτευση ευκαλύπτων. Πήγαμε στη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΝ και στις 

ΥΔΟΜ. Η Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών με έγγραφό της, δήλωσε ότι η έκταση δεν είναι εντός σχεδίου 

πόλης. Στη Φωτοερμηνεία η έκταση διαχρονικά δεν καλύπτεται από δασική βλάστηση. Γίνανε κάποιες 

φυτεύσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στα 37 στρ. έχουμε δασική φυτεία και στον υπόροφο έχουμε 

αναγέννηση. Η φύτευση είναι γραμμική. Στο λόφο Χασάνι η μέση κλίση είναι έως 8%. Για το σύνολο της 

πράξης ο Δασάρχης ορθώς εξέδωσε την Πράξη εκτός από την έκταση των 37 στρ. Ο ίδιος ο Δασάρχης 

αναφέρεται σε γραμμική φύτευση. Ήταν η αυλή του Αμερικανικού Κολλεγίου. Οι απαλλοτριώσεις έγιναν το 

1958. Έφυγε το Κολλέγιο Θηλέων και στη συνέχεια ήρθε η ΥΠΑ. Όταν έφυγε το αεροδρόμιο του ελληνικού 

το 2001 οι εκτάσεις εγκαταλείφθηκαν. 

Ο κ. Καρατσώλης πήρε το λόγο στη συνέχεια και επεσήμανε πως για το έργο θέλησαν αναλυτική καταγραφή 

και περιγραφή κάθε έκτασης. Όλες οι περιοχές ήταν πεδινές χορτολιβαδικές στις οποίες έγιναν φυτεύσεις. 

Ακόμα και το κείμενο του Συντονιστή αναφέρεται στο χαρακτήρα και το ιστορικό της έκτασης. Υπάρχει 

ορθοφωτοχάρτης που συνοδεύει το ερώτημα του ΥΠΕ στο ΝΣΚ στο οποίο ερώτημα το Υπουργείο αναφέρεται 

σε φυτεύσεις. Οι φυτεύσεις ήταν ευκάλυπτοι και κυπαρίσσια. Θα κατατεθεί το διαβιβαστικό του ερωτήματος 

με τον ορθοφωτοχάρτη. 

Ουδέποτε είχε απασχολήσει νομικά το θέμα της εξέλιξης της δασικής φυτείας. 

Σύμφωνα με την κ. Φλώρου η γνωμοδότηση του ΝΣΚ έχει μια εξαιρετική διάσταση και χρειάζεται μελέτη. Σε 

επίπεδο ΝΣΚ αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της αναδάσωσης του 1934. 

Ο κ. Καρατσώλης υποστήριξε στη συνέχεια πως το γεγονός ότι κάποια στιγμή η έκταση ήταν Ο.Τ, συνηγορεί 

υπέρ της άποψής μας περί μή δασικής έκτασης. Για το ζήτημα της αναβολής δήλωσαν ότι δεν τίθεται θέμα 

αναβολής καθώς πρέπει να εξετασθεί άμεσα η υπόθεση, λόγω των προθεσμιών που είναι καθορισμένες.  

Ζητήθηκαν από την Επιτροπή γεωαναφερμένα τα πολύγωνα. 

Ο κ. Νικόπουλος Δήμος στη συνέχεια πήρε το λόγο και δήλωσε ότι   παρίσταται ως εκπρόσωπος της κ. 

Λιναρδάκη Ελένης, η οποία δεν παρίσταται δυνάμει πληρεξουσίου, 

-για την κ. Ρίτα Χαριτάκη, η οποία είναι παρούσα και με πληρεξούσιο, 

-για τον κ. Καλιαμπέτσο Γεώργιο, ο οποίος είναι παρών με πληρεξούσιο, 

-με τον κ. Πρασσά Δημήτριο, με πληρεξούσιο, 

-με τον κ. Κίνια Σπύρ., παρών και με πληρεξούσιο, 

«Παρίσταται ο κ. Παλλάσκας Δημ. και Τσιάρας Δημ. Δασολόγοι μαζί μας.» 

 Η κ. Ιατρίδου εκπροσώπησε όλους τους παρόντες των οποίων επιβεβαιώθηκε η παρουσία μετά από 

ονομαστική κλήση και υποβολή των Δελτίων Αστ. Ταυτότητας από τη Γραμματεία της Επιτροπής. 

Απόντες ήταν οι: κ. Παναγιώτα Κωνσταντινίδου, κ. Βασίλειος Μπούκας, κ. Παναγιώτης Κοροβέσης, κ. 

Δημήτριος Γιαννούλης, κ. Σπύρος Φιλίππου, κ. Αικατερίνη Αρβανίτη, κ. Αριστείδης Σουγέλας, κ. Γιώργιος 

Λυσσάρης, κ. Γιώργιος Κοκκίνης, κ. Ελισάβετ Γιαννακαρώνη, κ. Ευάγγελος Χατζέλλης, κ. Βασίλειος 

Βάσσιος, κ. Σωκράτης Καραπλής, κ. Ειρήνη Βαγγελάτου, κ. Προκόπις Μπαδογιάννης, κ. Θεόδωρος 

Ακερμάνογλου, κ. Παναγιώτης Προκόπιος, κ. Ιωάννης Μαραγκόπουλος, κ. Στράτος Ιωακείμ, κ. Δέσποινα 

Σουγελά, κ. Γεώργιος Βέττος, κ. Σταθούλα Αντωνίου, κ. Αικατερίνη Γιαννούλια, κ. Αχιλλέας Καλιντεράκης, 

κ. Κωνσταντίνος Παπαμιχάλη, κ. Ελένη Παναγιωτοπούλου, κ. Γεώργιος Μαλικούτης, κ. Νικόλαος Χουντής, κ. 

Αθανασία Πετριτσοπούλου, κ. Βασίλειος Λαμπρόπουλος, κ. Αναστάσιος Γιαγτζόγλου, κ. Κωνσταντίνος 

Ξενικάκης, κ. Γεώργιος Νικολάου, κ. ΄Αννα Καψιώτη, κ. Ιωάννα Βαρβαροπούλου κ. Πολυξένη Κυπραίου, κ. 

Χριστίνα Βαρβία, κ. Ισμήνη Σουλάκου, κ. Χριστίνα Καψιώτη, κ. Ελευθερία Κίνια, κ. Θέκλα Σεφεριάδου-

Μαυροπούλου, κ. Χρυσούλα Δάνου, κ. Κωνσταντίνος Μανώλης, κ. Λουϊζα Ψυχογιού, κ. Νίκος 

Ασημακόπουλος, κ. Νίκη Ασημακοπούλου, κ. Αικατερίνη Μπεχτσή, κ. Μαρία Άννα Βαρβία. 

 

Στη συνέχεια ο κ. Νικόπουλος Δήμος – Δικηγόρος, πήρε το λόγο και επεσήμανε ότι σε ότι αφορά την 

εκπροσώπηση των υπολοίπων πολιτών για τους οποίους είχαν κατατεθεί πληρεξούσια ειδικά, βρίσκεται σε 

αντικειμενική αδυναμία να τους εκπροσωπήσει για τους λόγους που αναφέρει στην από 12-9-2017 εξώδικη 

δήλωσή του,  που μας κοινοποιήθηκε και με την επισήμανση ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιοι από 

αυτούς θέλουν και είναι σε θέση να εκπροσωπηθούν και , περαιτέρω,  δεν γνωρίζει αν προσκλήθηκαν νομίμως 

να παραστούν σήμερα ενώπιον της Επιτροπής. Παρακαλώ εν προκειμένω την ΤΕΕΑ να ελέγξει την 
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νομιμότητα της πρόσκλησής τους και κατά τα λοιπά ειδικά όσον αφορά την θεμελίωση του εννόμου 

συμφέροντος τους, αναφέρομαι και ως προς αυτούς στα στοιχεία των ειδικών πληρεξουσίων που κατέθεσαν. 

 

 Ο κ. Κορτζίδης υποστήριξε ότι ήρθη η εξουσιοδότηση στον κ. Νικόπουλο. Ζητάει όμως να εκπροσωπηθεί από 

τους 2 Δασολόγους. 

 

 Ο κ. Νικόπουλος δήλωσε στη συνέχεια τα παρακάτω: 

«Εκπροσωπώντας τους 5 προαναφερόμενους έχω να υπενθυμίσω ότι πριν από την έναρξη της διαδικασίας 

κατά την οποία προηγήθηκε η ακρόαση του ΤΑΙΠΕΔ και Ελληνικό Α.Ε απευθυνθήκαμε στην ΤΕΕΑ και 

ζητήσαμε την αναβολή συζήτησης της υπόθεσης. Το αίτημά μας αυτό όπως μας δηλώθηκε από τον κ. Πρόεδρο 

δεν μπορούσε να γίνει ακουστό πριν έλθει η σειρά μας στην ακρόαση. Κατόπιν τούτου δεν υπήρχε ούτε λόγος 

ούτε τρόπος αλλά ούτε και νομική δυνατότητα μας, ενόψει του χαρακτήρα της ακρόασης και του τρόπου 

Συνεδρίασης του Συλλογικού Οργάνου σας, να μετέχουμε καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ακρόαση των άλλων, 

ως μή ακουόμενοι τρίτοι σε μια υπόθεση που από τη φύση της και το αντικείμενό της είναι δεκτική εννιαίας 

και μόνο κρίσης εκ μέρους της Επιτροπής σας όχι μόνο για λόγους νομικούς αλλά και για λόγους αναγόμενους 

στην κοινή λογική, εφόσον με δεδομένη την εκ μέρους μας προσβολής της Πρ. Χαρ/σμού στο σύνολό της 

επιβαλλόταν η παρουσία μας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της έναρξης της οποίας έπρεπε σε κάθε 

περίπτωση να προηγηθεί η κρίση σας επί τους αιτήματος της αναβολής. Συνεπώς στη διαδικασία αυτή 

ήμασταν απόντες μέχρι τη στιγμή που κληθήκαμε και υποβάλλουμε τώρα το αίτημα αναβολής ως ακολούθως: 

  

«Υποβάλλω αίτημα αναβολής της συζητήσεως των αντιρρήσεων μας για τους εξής εξαιρετικά σοβαρούς 

λόγους: 

Σε σχέση με την υποστήριξη του Α’ λόγου της προσβαλλόμενης πράξης που αφορά την κατάχρηση 

διαδικασίας εκ μέρους της εκδούσας της Πράξης Αρχής έχουμε να αναφέρουμε τα εξής: 

Κατόπιν αίτησης του εξ’ ημών κ. Δ. Πρασσά με το υπ’ αριθμ. 60379/1797/28-7-17 της Δ.Δ.Π ο κ. Νάκος μας 

πληροφόρησε ότι ο υποβληθείς στην Υπηρεσία Δασικός Χάρτης από την Κτηματολόγιο Α.Ε θεωρήθηκε με 

την 2052/14-6-2010 απόφασή του, αντίγραφο καταθέτω. 

Μόλις χθες, κατόπιν έρευνας που διεξήγαγαν οι Δασολόγοι στον Ιστότοπο της Διαύγειας, ανακαλύψαμε 

κατάπληκτοι ότι υφίσταται ανηρτημένη η υπ’ αριθμ. 104546/3693/15-12-2016 νέα απόφαση της αν. Δ/ντριας 

Δασών κ. Μυτελέτση. Από το προοίμιο της απόφασης αυτής αποδεικνύεται με τη δύναμη που έχουν τα 

δημόσια έγγραφα ότι η ενημέρωσή μας με το ανωτέρω έγγραφό του προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών είναι 

σαφέστατα ανακριβής (υπό την επιεικέστερη εκδοχή) με όσες συνέπειες αυτό συνεπάγεται για την οφειλόμενη 

ενημέρωσή μας επί του μείζονος αυτού θέματος κατά το εθνικό και κατά το ενωσιακό δίκαιο ( βλ. οδηγία 

ΙNSPIRE), ανεξαρτήτως των ανωτέρω συνεπειών και συγκεκριμένα της επερχόμενης παρακώλυσης 

προσήκουσας στην παρούσα διαδικασία με τον ανωτέρω τρόπο, από την προαναφερόμενη θεώρηση του Δασ. 

Χάρτη της περιοχής και συγκεκριμένα από το προοίμιο της, προκύπτει ότι έχουν προηγηθεί εκτός ων 

αποκαλυφθέντων ως άνω σε μας 2 θεωρήσεων και άλλες 3 θεωρήσεις του χάρτη αυτού από τη Δ/νση Δασών 

και συγκεκριμένα οι εξής: 

1) 2355/5-9-2013. 

2) 2519/23-9-2013 

3) οικ. 2888/30-10-13 των οποίων δεν έχουμε λάβει κακώς και παρανόμως κατά τα προεκτεθέντα, αντίγραφα, 

σε απάντηση της σχετ. αίτησης του και Δημ. Πρασσά και κατά μείζονα λόγο και αγνοούμε παντελώς το 

περιεχόμενό τους και δυστυχώς η άγνοια αυτή προστίθεται στην ρητή άρνηση του προϊσταμένου της Δ/νσης 

Δασών κ. Δημ. Νάκου να μας χορηγήσει απόσπασμα του οικείου Δασ. Χάρτη. Καταθέτω το 60379/177 

έγγραφο. 

Καταθέτω και επικαλούμαι το 60374/2413/26-7-17 έγγραφο του Δασ. Πειραιά δηλ., της Αρχής που εξέδωσε 

την προσβαλλόμενη πράξη και η οποία θα πρέπει να εξηγήσει όπου χρειαστεί ως εκδούσα την Πράξη αρχή αν 

πράγματι αγνοούσε και εξακολουθεί να αγνοεί τις άλλες 4 θεωρήσεις του Δασ. Χάρτη.  

Eίναι περισσότερο από προφανές ότι η έλλειψη αυτών των στοιχείων στο πεδίο της υπεράσπισης των 

αντιρρήσεων μας, αποτελεί κατά κυριολεξία πλήρη παρακώλυση και καταλυτική παραχώρηση συμμετοχής μας 
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στη διαδικασία αυτή της οποίας ο πρώτος και κύριος λόγος καθ’ ημάς για την προσβαλλόμενη παρανομία της 

είναι η κατάχρηση διαδικασίας με τις εξής πρόσθετες επισημάνσεις. 
 Οι 5 αποφάσεις θεώρησης των Δασ. Χαρτών δεν αναφέρονται (γιατί άραγε;) στην προσβαλλόμενη 

Πράξη Χαρακτηρισμού με όσες συνέπειες αυτό συνεπάγεται για τη νομιμότητα της Πράξης αυτής 

όπως θα αναπτύξουμε στην ουσία της υπόθεσης. 
  Οι 5 αποφάσεις θεώρησης του Δασ. Χάρτη δεν αναφέρονται επίσης στις ασκηθείσες αντιρρήσεις εκ 

μέρους πλέον της καθ’ ύλην και κατεξοχήν αρμόδιας να τις γνωρίζει Δ/νσης Δασών ώστε ευλόγως να 

σκέπτεται και να υποστηρίζει ο οποιοσδήποτε ότι υπάρχει ένας ή πολλοί εξαιρετικά σπουδαίοι λόγοι 

για να λησμονηθούν οι πράξεις αυτές πχ η πρωτοφανής σπουδή να ολοκληρωθεί με έναν προδήλως 

παράνομο τρόπο, μια διαδικασία η οποία άπτεται καθ’ οιανδήποτε πτυχή της, της προστασίας του 

Δημοσίου και του Εθνικού Συμφέροντος, το οποίο όμως δεν είναι νοητό παρά μόνο με την τήρηση 

της αρχής της Νομιμότητας. 
 Με το αίτημα αυτό συμφωνούν οι Τεχνικοί Σύμβουλοι και το υποστηρίζουν ( καθώς και η κ. 

Ιατρίδου).» 

 

 Η κ. Ιατρίδου συμφώνησε με όσα προαναφέρθηκαν. 

 

Οι κ.κ. Παλάσκας και Τσιάρας -Δασολόγοι, συμφώνησαν επί του αιτήματος αναβολής. 

 

Μετά από αυτά η Επιτροπή διέκοψε τη συνεδρίαση και ομόφωνα απέρριψε το αίτημα της αναβολής 

καθώς: 

 

1) όλοι οι υπογράφοντες τις αντιρρήσεις είχαν κλητευθεί νομίμως με συστημένη επιστολή εμπρόθεσμη η 

οποία εστάλη  ομαδικά στις 1-9-2017.  

2) Η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων του δασικού χάρτη μέχρι την ανάρτησή του δεν είναι 

δεσμευτική για την Διοίκηση και σύμφωνα με την 60379/1797/28-7-2017 δ/γη δεν χορηγούνται 

αποσπάσματα Δασικού Χάρτη όταν δεν έχει αναρτηθεί και κυρωθεί. 

3) Yπάρχει η προτεραιότητα εξέτασης της υπόθεσης βάσει του αρ. 50 Ν.4423/16. 

 

Η Συνεδρίαση συνεχίστηκε. 

 

Κατατέθηκε η τελική μορφή της έκθεσης φωτοερμηνείας από τους Δασολόγους κ.κ. Παλάσκα και Τσιάρα, 

υπογεγραμμένη. Ο κ. Τσιάρας στη συνέχεια πήρε το λόγο και επεσήμανε πως το υπόβαθρο της Πράξης είναι 

παλιό. Δεν υπάρχει η βλάστηση, τα κτήρια, το Σχέδιο πόλης στο τοπογραφικό που συνοδεύει την Πράξη 

Χαρακτηρισμού. Στην έκταση με αριθμ. 8 στις αεροφωτογραφίες του 1937 σύμφωνα με την εικ. 2, σελ 17, της 

Έκθεσης φωτοερμηνείας –Πραγματογνωμοσύνης, δεν υπάρχει γραμμική φύτευση. Η έκταση έχει σήμερα 

ωδικά πουλιά, σαύρες, χελώνες δηλ. δασοβιοκοινότητα. Τα κυπαρίσσια, αριστερά του Κολλεγίου, υπάρχουν 

από φυτεύσεις, μαζί με άλλα είδη αυτοφυή των οποίων οι σπόροι προέρχονται από τα μπάζα που 

μετακινήθηκαν, στην περιοχή. Σε κανένα σημείο δεν υπάρχουν φυτεύσεις γραμμικές. Επιπλέον τόνισε πως δεν 

είναι σε θέση να γνωρίζουν αν το 1959 οι φυτεύσεις πραγματοποιήθησαν για καλλωπιστικούς ή για 

προστατευτικούς σκοπούς ; Έχει σημασία η λεπτομέρεια αυτή. 

 

Για τα υπόλοιπα τμήματα δήλωσαν πως δεν είναι δασικές φυτείες, αλλά κάποια εξ αυτών είναι δάση και 

άλλα δασικές εκτάσεις. Ο λόφος Χασάνι δε, δεν είναι πεδινή χορτολιβαδική έκταση καθώς η κλίση είναι > 8%. 

Η αναδάσωση του 1934, εφόσον είναι ακόμα σε ισχύ, θα πρέπει να διερευνηθεί στην περιοχή του Αγ. Κοσμά. 

Και όπου είναι δασική έκταση θεωρείται και αναδασωτέα. Διερωτήθηκαν επίσης πώς προέκυψαν τα 15 

πολύγωνα της Πράξης Χαρακτηρισμού και τόνισαν πως οι γραμμές της παραλίας είναι λανθασμένες. 

Υπάρχουν σχέδια πόλης που δεν έχουν ανακληθεί και ισχύουν στην περιοχή. 
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Στη συνέχεια η κ. Ιατρίδου πήρε το λόγο και δήλωσε τα εξής: «Το ΕΣΟΑΠ (Σχέδιο Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης Μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά) έχει γραμμές, που σημαίνει πως είναι τοπικό 

ρυμοτομικό και υπάρχει σαφής οριοθέτηση πάρκου καθώς και άλλοι χώροι πρασίνου που είναι οριοθετημένοι. 

 

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρεται σε εξωραϊσμό, αν όμως δεν είναι για εξωραϊσμό ο λόγος φύτευσης 

μήπως πρέπει να πούμε Δασ. Φυτεία μόνο όσες δημιουργήθησαν για εξωραϊστικούς σκοπούς; Στην παραλιακή 

ζώνη υπάρχουν απαλλοτριώσεις ενώ υπάρχουν Π.Δ για τα Ολυμπιακά Έργα. Εκκρεμούν επίσης ερωτήματα 

στην ΥΔΟΜ Ελληνικού-Αργυρούπολης για το πολύγωνο 14 (αστικό πράσινο) και έχει ήδη κατατεθεί ερώτημα 

περί του είναι σε ισχύ η αν έχει ανακληθεί το σχέδιο πόλης. (το ερώτημα έγινε το τέλος του μηνός Ιουλίου). Το 

πολύγωνο 14 είναι εν τοις πράγμασι άλσος . 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή ζήτησε τα πολύγωνα που αμφισβητούνται από τους κατοίκους σε ψηφιακό αρχείο 

.shp (shapefiles). 

 

O κ. Νικόπουλος πήρε το λόγο και πρόσθεσε: 

«Επικαλούμαστε την κατατεθείσα σήμερα πραγματογνωμοσύνη που αποτελεί όπως πληροφορούμασταν 

την επόμενη έκδοση της ήδη κατατεθείσης προβληθέντες τον προβληθέντα λόγο ακύρωσης της Πράξεως 

Χαρακτηρισμού ως προδήλως αναιτιολόγητης κατά την ουσία της. (Βλ. αντιρρήσεις). 

Όσον αφορά τους πρώτους λόγους παρανομίας επιμένουμε στο θέμα της ύπαρξης κατάδηλης κατάχρησης 

της Διαδικασίας συναρτώμενης και με την εφαρμογή των νομολογηθέντων 805/2016 του Σ.τ.Ε την οποία 

επικαλούμαστε στις αντιρρήσεις μας όσον αφορά την πλημμέλεια οποιαδήποτε κτηματολογικής εγγραφής πριν 

από την κύρωση των Δασ. Χαρτών. Η υπόθεση αυτή μετά από 2 προδικαστικές εκκρεμούσες ενώπιον του 

Σ.τ.Ε με νέα δικάσιμο στις 2/12/2017 και η εκκρεμοδικία αυτή έχει πρωτίστως την έννοια ότι οποιοσδήποτε 

Δασολογικός Χαρακτηρισμός συνδέεται με ιδιοκτησιακά ζητήματα ακόμη και του Ελληνικού Δημοσίου έχει 

μόνον έναν ασφαλή τρόπο προσέγγισης του, του Ιδιοκτησιακού ζητήματος. Την προηγούμενη κύρωση του 

οικείου Δασ. Χάρτη και εν πάσει περιπτώσει, τη λήψη υπόψη του Δασικού Χάρτη και στην επίμαχη υπόθεση. 

Δεν έχουμε τα μέσα που μας επιτρέπονται και επιβάλλονται στη Διοίκηση με τις Διατάξεις της Σύμβασης 

του Aarhus και της οδηγίας INSPIRE, σε πλήρη εναρμόνιση με το αρ. 24 παρ 1 του Συντάγματος για το 

δικαίωμα μας στην περιβαλλοντική προστασία. 

 Ο δεύτερος λόγος είναι ότι δεν τηρήθηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές για την σύνταξη της Πρ. Χαρ. Ο 

Τρίτος λόγος είναι νομικός, αναφερόμαστε στις αντιρρήσεις μας επισημαίνοντας και τονίζοντας ότι 

οποιαδήποτε Διάταξη Νόμου, αποχαρακτηρίζει τις Δασικές Φυτείες με την έννοια του χαρακτήρα τους ως μη 

Δασικής Γης είναι σαφέστατα αντισυνταγματική ως αντικείμενη ευθέως στην υπ.’ αριθμ. 24 του Συντάγματος, 

ερμηνευτική δήλωση σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε Δασική Γη φυσική ή Τεχνητή νοείται ως Δασικό 

Οικοσύστημα και από την απόφαση αυτή είναι απολύτως απαγορευμένη στο νομοθέτη, η εξαίρεσή της από τη 

Δασ. Προστασία και αυτό ακριβώς απαγορεύεται από το Σύνταγμα και είναι σαφώς αντίθετο προς τα 

νομολογηθέντα εν προκειμένω με την απόφαση 32/2013 της ολομέλειας του Σ.Τ.Ε. 

Η Δασ. Προστασία νοείται αποκλειστικά και μόνο ως προστασία του Δασ. Οικοσυστήματος ως συνόλου, 

στο σύνολο του. Το δάσος δεν είναι μόνο δέντρα.. Ύστερα από τις πρωτοφανείς για την αντισυνταγματικότητά 

τους πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και τη νομιμοποίηση των εκχερσώσεων πρέπει να είναι απολύτως 

σαφές ότι το Δάσος δεν είναι γλάστρα και αυτός που το καταστρέφει δεν μπορεί να ξαναδημιουργήσει αυτό 

που υπήρχε οπουδήποτε.» 

 

Η κ. Ιατρίδου μίλησε κατόπιν για τις Τεχνητές Δασικές Φυτείες. Υπάρχουν οι 3457,3458,3459 του Σ.τ.Ε ( 

Αστέρια Γλυφάδας). Ο ίδιος ο Δασάρχης έκανε το ερώτημα πώς να χαρακτηρίσει εφόσον ισχύει η απόφαση 

του Σ.τ.Ε με αριθμ. 89/81. Πιστεύουμε το τεχνητό δάσος προστατεύεται και για ένα πρόσθετο λόγο αυτόν της 

κλιματικής αλλαγής και χρήζει πρόσθετης προστασίας. 

 Εν συνεχεία δόθηκε προθεσμία από την Επιτροπή έως την Τετάρτη 20/9/2017 για κατάθεση υπομνήματος 

από την κ. Ιατρίδου. 
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Η κ. Βαλαβάνη πήρε το λόγο και δήλωσε ως κάτοικος της περιοχής « έχοντας εμπειρίας 6 μηνών στη 

Δημόσια Διοίκηση, πως το όλο ζήτημα είναι μια σουρεαλιστική κατάσταση, για το αν δηλ. μία έκταση είναι 

δασική ή όχι, όταν υπάρχουν Δασικοί Χάρτες. Κανονικά δεν έπρεπε να προχωρήσει η έκδοση της Πράξεως 

Χαρακτηρισμού και η Επιτροπή θα πρέπει να περιμένει έως το Νοέμβριο. Πολιτικά το θέμα έχει τεράστια 

σημασία. Είναι το επιστέγασμα πράξεων και παραλείψεων του Δημοσίου που δεν μπορεί κανείς να πει ότι 

είναι αμέλεια. Τα 2 σημαντικά ζητήματα συνδέονται με το ρυμοτομικό. Υπάρχουν περιοχές εντός σχεδίου ; Το 

Δ/Χ Πειραιά λέει ότι δεν είχε υπόψιν του τα σχέδια της ΥΔΟΜ, αλλά το Ελληνικό Α.Ε τα είχε. 

Τα σχέδια δεν έχουν ανασταλεί. Τα 3,5 χλμ της ακτής είναι επίσης σημαντικά. Υπάρχει λοιπόν μια 

παράλειψη που εκφεύγει της απλής αμέλειας. Για το τοπογραφικό της Πρ. Χαρ/σμού, που τη συνοδεύει, 

υπάρχουν 3 θεωρήσεις της κ. Κουφού, Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, της κ. Σπυροπούλου και το ΥΠΕΝ. Όλοι 

βεβαιώνουν για την ακρίβεια των αποτυπώσεων, ενώ υπάρχουν στις πίστες λόφοι. Υπάρχουν μεταγενέστερες 

4027/16 του Αυτ. Γραφείου Ελληνικού του Υπ. Οικονομικών, (μνημονιακός θεσμός) που λέει πως αυτό το 

τοπογραφικό δεν ελέγχθηκε για την ακρίβεια οριοθέτησης εφαρμογής. Έρχονται εδώ και υπογράφουν για την 

ακρίβεια της αποτύπωσης, σε ένα υπόβαθρο που είναι παρωχημένο. 

Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι Δασικοί Χάρτες ενώ το κεφαλαιώδες ερώτημα είναι ότι δεν μπορεί να 

υπάρχει Πρ. Χαρ. σε εκτάσεις εντός σχεδίου. 

Αν δεχτούμε ότι πρόκειται για ένα ακίνητο, άλλο τμήμα είναι εντός και άλλα εκτός σχεδίου, άλλα είναι 

πράσινο κτλ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως αστικό πράσινο. Παράδειγμα το πράσινο του μητροπολιτικού 

Πάρκου υψηλού πρασίνου. 

 

Εκ μέρους του Συντονιστή Α.Δ.Α δεν παραστάθηκε κανείς. Οι από 18-7-2017 έγγραφες αντιρρήσεις 

του  απερρίφθησαν  τύποις λόγω εκπροθέσμου. 

 

Στη συνέχεια κηρύχθηκε η λήξη της Συνεδρίασης και η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να αποφασίσει σε επόμενη 

Διάσκεψη και αφού διενεργήσει αυτοψία σε όλες τις εκτάσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί αντιρρήσεις. 

 

Στην Επιτροπή κατατέθηκαν εντός της καθορισμένης ημερομηνίας τα πρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν, 

σύμφωνα με τα 313/20-9-2017 και 314/20-9-2017 υπομνήματα των ενδιαφερομένων καθώς και τα 

ηλεκτρονικά αρχεία που εστάλησαν από την εταιρεία με δ.τ « Συστάδα». 

 

 Στις 26/9/2017, μετά από την οικ. 312/15-9-2017 πρόσκληση των μελών της επιτροπής πραγματοποιήθηκε 

η 1η Διάσκεψη, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή λήψης αποφάσεως προκειμένου να 

διερευνηθούν και μελετηθούν τα πρόσθετα στοιχεία που κατατέθηκαν στην Επιτροπή. Στις 2/10/2017 

πραγματοποιήθηκε η 2η Διάσκεψη μετά την οικ. 316/27-9-2017 πρόσκληση των μελών. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους ισχυρισμούς  των ενδιαφερομένων κατά την ακροαματική 

διαδικασία , την από μέρους της διενεργηθείσα την 14-9-2017 αυτοψία στις εν λόγω εκτάσεις, τα στοιχεία του 

φακέλου καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, την εισήγηση 

της Δ/νσης Δασών Πειραιά, την εισήγηση του Δ/ντή Συντονισμού και Eπιθεώρησης Δασών Αττικής και μετά 

την από 2-10-2017 προφορική εισήγηση του Δασολόγου κ. Γιωννά Παναγιώτη και της Τοπογράφου- 

Μηχανικού Πρωτοψάλτη Σταματίας αφενός, ως και του Προέδρου κ. Αντωνέλλη Χρήστου και της Γεωπόνου 

Κατερίνας Κοτσοβού αφετέρου : 

 

    ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 

  

Ο Δασάρχης Πειραιώς με την 39216/1659/11-5-2017 πράξη χαρακτηρισμού, χαρακτήρισε έκταση εμβαδού 

6.205.677,31 στρεμμάτων, εντός των ορίων των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας και 

απεικονίζεται στο από 29-1-2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλ 1:5.000 του Αγρονόμου Τοπογράφου 

Μηχανικού, κ. Σπύρου Συντριβανόπουλου και στο επισυναπτόμενο απόσπασμα συνδεδεμένων πινακίδων Φ.Χ 

Γ.Υ.Σ κλίμακας 1: 5000, με αριθμό φύλλων 6455-7, 6565-1, 6465-3, με συντεταγμένες κορυφών βασιζόμενες 

στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ’ 87 των περιοχών Α, Β, Γ καθώς και των Τμημάτων 1-15, 

ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΦΕ3ΟΡ1Κ-953



Απόφαση 6/2017 ΤΕΕΑ Πειραιά  

7 
 

Α) περιοχή Α με στοιχεία οριογραμμής 1,2,3,4…317,318,319,1 εμβαδού 5.249.873,49 τμ 

εξαιρουμένων των Τμημάτων 8 ( εμβαδού 36.918,11 τμ,), 9 (εμβαδού 14.174,50 τμ), 10 ( εμβαδού 4.754,50 

τ.μ), 11 (εμβαδού 4.062,50 τμ), 12 (εμβαδού 1.256,50 τμ), 13 (εμβαδού 4.295,00 τμ), 14 (εμβαδού3.306,00 τ.μ) 

και 15 (εμβαδού 5.241,50 τ.μ), συνολικού εμβαδού 74.008,60 τ.μ , ήτοι 5.175.864,88 τ.μ. 

Β) περιοχή Β με στοιχεία οριογραμμής Ε΄,1,75,73΄,54΄΄,Ε1,Ε2,Ε3,…Ε165΄,Ε166΄,Ε 167΄,Ε΄1 εμβαδού 

426.011,22 τ.μ εξαιρουμένων των τμημάτων 1 ( εμβαδού 1.006,40 τ.μ) 2, (εμβαδού 27.412,81 τ.μ) και 3( 

εμβαδού 10.731,64 τ.μ), συνολικού εμβαδού 39.150,90 τ.μ , ήτοι 386.860,28 τμ 

Γ) και περιοχή Γ με στοιχεία οριογραμμής Ε64΄,Ε64,Ε65,Ε66,…Ε196,Ε197,Ε198,Ε64΄ εμβαδού 

529.792,60 τ.μ. , εξαιρουμένων των τμημάτων 4 ( εμβαδού 42.293,51 τ.μ) 5 εμβαδού 3.346,32 τ.μ ,6 ( εμβαδού 

11.996,05 τ.μ) και 7 ( εμβαδού 2.242,45 τ.μ) , συνολικού εμβαδού 59.878,20 τ.μ. , ήτοι 469.914,27 τ.μ. 

Ήτοι έκταση συνολικού εμβαδού 6.032.639,43 τ.μ χαρακτηρίζεται ως μη δασικού χαρακτήρα κατά 

την έννοια των διατάξεων της παρ. 6, του άρθρου 3, του Ν. 998/79, όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις 

της δασικής νομοθεσίας . 

 Οι εκτάσεις με τίτλο « Τμήμα 1, τμήμα 2, Τμήμα 3, Τμήμα 4, Τμήμα 5, Τμήμα 6, Τμήμα 7, Τμήμα 9, 

Τμήμα 10, Τμήμα 11, Τμήμα 12, Τμήμα 13, Τμήμα 14, Τμήμα 15, συνολικού εμβαδού 136.119,77 τ.μ., 

χαρακτηρίζονται ως μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ΄, της 

παραγράφου 6 , του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ .32 του Ν. 

4280/14 9 (ΦΕΚ -159Α ) . 

Το τμήμα 8, εμβαδού 36.918,11 τμ, με στοιχεία 1,2,3,4,5,5,7,8,9,10,11,12,1. χαρακτηρίζεται ως 

δασική έκταση, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 Ν,. 998/79 όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 1, του Ν. 3208/03 ( ΦΕΚ 303 Α ), υπαγόμενη στις διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1, περίπτωση ε, του άρθρου 4 και στην παρ. 2 περίπτωση β, γ και ζ 

του ιδίου άρθρου, του Ν. 998/79, που μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα αποτελεί μέσω της 

αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη βιοικοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο 

φυσικό περιβάλλον (δασογενές). 

 

  Κατά της πράξης αυτής άσκησαν αντιρρήσεις, ενώπιον της ΤΕΕΑ Πειραιά:  

α) Η ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε και ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε με αριθμ. πρωτ: 269/19-5-2017 

β) Οι 65 κάτοικοι των Δήμων Αργυρούπολης-Ελληνικού, Γλυφάδας κτλ, με αριθμ. πρωτ: 294/14-7-

2017 και 

γ) ο κ. Συντονιστής Α.Δ.Α κ. Κοκκινάκης Σ. , με αριθμ. πρωτ: 295/18-7-2017. 

 

Η Δ/νση Δασών Πειραιά εισηγήθηκε την μή άσκηση αντιρρήσεων κατά της Πράξης Χαρ. του Δασάρχη 

Πειραιά , την οποία δεν έκανε δεκτή ο Συντονιστής της Α.Δ.Α, ο οποίος άσκησε αντιρρήσεις με το αριθμ. 

60106/1793/18-7-2017 έγγραφό του. 

Η ως άνω Πράξη χαρακτηρισμού αναρτήθηκε στις 23-5-2017 στο Δήμο Αλίμου, στις 22-5-2017 στο Δήμο 

Ελληνικού -Αργυρούπολης, στις 31-5-2017 στο Δήμο Γλυφάδας, ανακοίνωσή της δημοσιεύθηκε στις 

εφημερίδες “Αυγή” την 18/5/2017 και “Κοινωνική” την 18/5/2017 και επιδόθηκε στις 15-5-2017 στον κ. 

Ευάγγελο Πέρπερα, Γενικό Δ/ντή της Ελληνικό Α.Ε,. Κοινοποιήθηκε δε στον Γ.Γ.Α.Δ.Α (νυν Συντονιστή) στις 

12-5-2017. 

     

Οι με αριθμ. 269/19-5-2017 και 294/14-7-2017 αντιρρήσεις οι οποίες έχουν ασκηθεί νομότυπα και 

εμπρόθεσμα, γίνονται τυπικά δεκτές και εξετάζονται περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική τους βασιμότητα. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση, από όσα ισχυρίστηκαν οι ενδιαφερόμενοι κατά την ακροαματική διαδικασία , 

από την κατάθεση των εγγράφων ενώπιον της Επιτροπής, από όλα τα έγγραφα του φακέλου και από την 

φωτοερμηνεία των σχετικών αεροφωτογραφιών, ετών λήψης 1929 (μονοσκοπική), 1937, 1939, 1945, 

1962,1969,1978,1987,1997 και την διενεργηθείσα στις 14-9-2017 αυτοψία, αποφασίζονται τα ακόλουθα: 

 

Για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, όπως αποτυπώνονται από τους Δασολόγους της 

εταιρείας με το δ.τ. “ΣΥΣΤΑΔΑ”, απορρίπτονται οι αντιρρήσεις των κατοίκων και η επιτροπή ομόφωνα 
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συμφωνεί με το σκεπτικό και το διατακτικό της πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Πειραιά, ότι δηλαδή 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας και λαμβάνοντας υπ’ όψη: το αριθμ. 15100/23-3-2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, την αριθμ. 337/2016 Γνωμοδότηση 

του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ, τα με αριθμ. 151924/362/20-1-2017, 155483/1880/13-4-2017 έγγραφα του 

αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εκτάσεις αυτές ορθώς χαρακτηρίζονται ως μη 

δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 και παρ. 6γ του άρθρου 3 του Ν. 998/79,  

όπως ισχύει. 

 

 Για το τμήμα 8 , εμβαδού 36.918,11 τμ, τα δύο μέλη της Επιτροπής, ο Δασολόγος κ. Γιωννάς Παναγιώτης 

και η Τοπογράφος κ. Σταματία Πρωτοψάλτη, συμφώνησαν με το σκεπτικό και το διατακτικό της Πράξεως 

του Δασάρχη Πειραιά πως πρόκειται δηλαδή για δασική έκταση της παρ. 2 άρθρου 3 του Ν. 998/79 ως 

ισχύει, ενώ ο Πρόεδρος κ. Αντωνέλλης Χρήστος, Δασολόγος και η Γεωπόνος κ. Κοτσοβού Αικατερίνη 

έκαναν δεκτές τις αντιρρήσεις της Ελληνικό Α.Ε. και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. όσον αναφορά την διαχρονική μορφή 

και τον χαρακτήρα της έκτασης. 

 

Συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με την προφορική εισήγηση των κ. Αντωνέλλη Χρήστου και κ. Κοτσοβού Αικατερίνης το 

Τμήμα 8 εμβαδού τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και ένδεκα 

εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (36.918,11 τ.μ.), με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1 όπως αυτό 

απεικονίζεται στο συμπληρωμένο από εμάς, από Ιανουάριο του 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:5000 

του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. Σπύρου Συντριβανόπουλου με αρ. Μητρώου ΤΕΕ 80427 επί 

του αποσπάσματος Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. αριθ. 6455-7,6465-1 και 6465-3 κλίμακας 1:5.000 με συντεταγμένες 

κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, λαμβάνοντας υπόψη την α) 

αριθμ. 337/2016 Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ, σύμφωνα με την οποία «Στην έννοια του 

«ιδιοκτήτη», της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/79, περιλαμβάνεται και το Ελληνικό Δημόσιο ή 

ο ειδικός διάδοχος αυτού, για τις περιπτώσεις που σε εκτάσεις του οι οποίες δεν είχαν δασικό χαρακτήρα 

προέβη το ίδιο ή ο διάδοχος του σε τεχνητές φυτεύσεις για καλλωπιστικούς λόγους βάσει φυτοτεχνικών 

μελετών, είτε πριν, είτε μετά την 11-6-1975», β) το αρ. 151924/362/20-1-2017 έγγραφο του αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο έγινε αποδεκτή η ανωτέρω Γνωμοδότηση, γ) το 

155483/1880/13-4-2017 έγγραφο του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο 

μας διαβιβάσθηκε το 231-1211/102595/3-4-2017 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΥΠΕΝ 

σύμφωνα με το οποίο «προκύπτει με σαφήνεια ότι, η ύπαρξη «φυτοτεχνικών μελετών» δεν αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για την ερμηνεία της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/79 

όπως ισχύει, στην οποία οδηγήθηκε το Τμήμα και συνακόλουθα δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για 

την εφαρμογή της διατάξεως, όπως ερμηνεύτηκε από την ως άνω γνωμοδότηση. Κατά συνέπεια η «εξ 

ελευθεριότητος φύτευση» εκ μέρους του ιδιοκτήτη, σε εκτάσεις της μορφής των περιπτώσεων α' και β', της 

παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/79, όπως ισχύει και μόνον, τίθεται ως ουσιαστική και αναγκαία 

προϋπόθεση για την εφαρμογή της διατάξεως σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση», και χαρακτηρίζει 

αυτή ως μή δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 6 

του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/14 

(ΦΕΚ-159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

Τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού είναι η μορφή της έκτασης, η μορφή που είχε 

τα έτη 1929-2016, η μορφολογία εδάφους, ο τρόπος διαχείρισης και τα υποβληθέντα με τις αντιρρήσεις 

στοιχεία, τα οποία έχουν ως εξής: 

H παραπάνω έκταση, που βρίσκεται μεταξύ των κτηρίων και του μαντρότοιχου της Υπηρεσίας Πολιτικής 

Αεροπορίας, πρώην Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών (που λειτούργησε από το έτος 1932 έως το έτος 1958) 

εγκαταστάθηκαν τμηματικά και συντηρήθηκαν τεχνητές φυτεύσεις δασικής βλάστησης για 

καλλωπιστικούς λόγους, συντρέχει δηλαδή η προϋπόθεση της «εξ’ ελευθεριότητος φύτευση» εκ μέρους 

του ιδιοκτήτη. 

 Από το έτος 2001 και μέχρι σήμερα η παραπάνω έκταση δεν έχει συντηρηθεί με αποτέλεσμα να έχει 

καλυφθεί μέσω της φυσικής επιλογής και από φυσική βλάστηση καθώς και από νεκρά κλαδιά δένδρων και  

ΑΔΑ: ΩΦΕ3ΟΡ1Κ-953
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απορρίμματα.   

Η παραπάνω έκταση συνορεύει προς βορρά με τεχνητές φυτεύσεις δασικής βλάστησης που έχει 

χαρακτηριστεί με την εν λόγω αριθ.39216/1659/11-5-2017 πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη Πειραιά ως 

μη εμπίπτουσα στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, προς Νότο με μαντρότοιχο και πέραν αυτού με την 

παραλιακή λεωφόρο, προς Ανατολάς με μαντρότοιχο και πέραν αυτού με Σχέδιο Πόλεως και προς Δυσμάς 

με μη δασική έκταση . 

Σύμφωνα με την προφορική εισήγηση των κ. Γιωννά Παναγιώτη και Πρωτοψάλτη Σταματίας το 

Τμήμα 8 εμβαδού τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και ένδεκα 

εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (36.918,11 τ.μ.), με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1 όπως αυτό 

απεικονίζεται στο συμπληρωμένο από το Δασαρχείο Πειραιά, από Ιανουάριο του 2016 τοπογραφικό 

διάγραμμα κλ. 1:5000 του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. Σπύρου Συντριβανόπουλου με αρ. 

Μητρώου ΤΕΕ 80427 επί του αποσπάσματος Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. Αριθ. 6455-7, 6465-1 και 6465-3 κλίμακας 

1:5.000 με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87,  

είναι δασική έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 Ν. 998/79  όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1  του άρθρου 1 του Ν. 3208/03 ( ΦΕΚ 303 Α )  υπαγόμενη στις 

διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, εμπίπτουσα στην παρ. 1 περίπτωση ε) του άρθρου 4 και στην παρ. 

2 περίπτωση β, γ και ζ του ιδίου άρθρου του Ν. 998/79 ως ισχύει σήμερα. Συνορεύει με εκτάσεις όπως 

αυτές περιγράφονται στην εισήγηση, που συνοδεύει την εν λόγω Πράξη Χαρακτηρισμού. Η ανωτέρω 

έκταση την περίοδο 1937-1939 ήταν πεδινή χορτολιβαδική με αραιή θαμνώδη βλάστηση και αραιή 

διάσπαρτη ή σε γραμμική φύτευση δενδρώδη βλάστηση. Στη συνέχεια μέσω της φυσικής επιλογής είχε 

διαχρονικά από το 1945 έως και σήμερα βλάστηση που λόγω της θέσης και της πυκνότητάς της με την εκεί 

συνυπάρχουσα πανίδα αποτελεί μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης ιδιαίτερη 

βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Η πύκνωσή της με 

φυτεύσεις, είτε «εξ’ ελευθεριότητος φύτευση» είτε κατόπιν σχετικής υποχρέωσης δεν άλλαξε τον εν γένει 

χαρακτήρα της έκτασης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την εν γένει αποδεικτική διαδικασία, για το τμήμα 8 λόγω 

ισοψηφίας, η Επιτροπή έκρινε κατά πλειοψηφία του Προέδρου βάσει του άρθρου. 15 παρ. 1 του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας ( Ν. 2690/99) ως ισχύει.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η επιτροπή αποφασίζει: 

 

Δέχεται τύποις τις με αριθμ 269/19-5-2017 και 294/14-7-2017 αντιρρήσεις που κατατέθηκαν ενώπιον της 

ΤΕΕΑ Πειραιά . 

Απορρίπτει ομόφωνα τις αντιρρήσεις των 65 κατοίκων των Δήμων Eλληνικού - Αργυρουπόλεως, 

Αλίμου,  Γλυφάδας, κ.ά , με αριθμ. πρωτ: 294/14-7-2017, με το ως άνω σκεπτικό. 

Δέχεται με πλειοψηφία του Προέδρου τις αντιρρήσεις της Ελληνικό Α.Ε και ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για το Τμήμα 

8 , εμβαδού τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και ένδεκα εκατοστών του 

τετραγωνικού μέτρου (36.918,11 τ.μ.), με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1 όπως αυτό απεικονίζεται 

στο συμπληρωμένο από εμάς, από Ιανουάριου  του 2016 τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:5000 του 

Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού κ. Σπύρου Συντριβανόπουλου, με αρ. Μητρώου ΤΕΕ 80427,  επί του 

αποσπάσματος Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. αριθ. 6455-7,6465-1 και 6465-3 κλίμακας 1:5.000 με συντεταγμένες κορυφών, 

βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, και χαρακτηρίζει αυτή κατά 

πλειοψηφία ως μη δασικού χαρακτήρα κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτωσης γ' της 

παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 32 

του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 

 
 

 

 Η παρούσα απόφαση στο σύνολό της:  
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✓ Δεν θίγει εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου ή ιδιωτών και δεν αποτελεί στοιχείο απόδειξης 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων. 

✓ Η παρούσα απόφαση επιδίδεται στον κ. Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κοινοποιείται και 

αναρτάται στο δικτυακό τόπο, μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79, όπως ισχύει. Με την ανάρτηση στο δικτυακό 

τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως.  

✓ Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 

998/79, όπως ισχύει, οι έννομες συνέπειες αυτής επέρχονται με την τήρηση όλων των διατυπώσεων 

δημοσιότητας και κοινοποιήσεων, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 14, του Ν. 998/79, όπως ισχύει, οι 

οποίες πιστοποιούνται με την έκδοση από το Δασαρχείο Πειραιά σχετικού πιστοποιητικού περί του 

οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως 

ισχύει.  

✓ Αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση μοναδικού Αριθμού 

Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α΄) . 

✓ Κατά της παρούσας απόφασης, δύναται να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, 

σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 702/77(ΦΕΚ 268 Α), μέσα σε 

προθεσμία εξήντα ημερών, από τον ενδιαφερόμενο-ενιστάμενο , το Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης (νυν Συντονιστή Α.Δ.Α) και τρίτους. 

✓ Η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει για μεν τους ενδιαφερόμενους-ενιστάμενους από την επίδοση της απόφασης, 

για το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από την κοινοποίησή της και για τους τρίτους 

από την ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με την επιβαλλόμενη από το νόμο 

δημοσίευση και από την οποία  τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τη 

διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει σε συνδυασμό και με τη διάταξη της 

παρ. 1 του άρθρου 46 του Π.Δ. 18/89 (ΦΕΚ 8 Α').  

✓ Κρίθηκε, αποφασίστηκε και υπογράφεται εις απλούν στη Διάσκεψη της 2/10/2017. 

     

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                    Τ.Υ 

 

    ΑΝΤΩΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

          ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 

  

  

                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 1.      1.ΓΙΩΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         Τ.Υ 

2.      2. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ   Τ.Υ 

3.      3. ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ     Τ.Υ 

 

ΑΔΑ: ΩΦΕ3ΟΡ1Κ-953



 

Σελίδα 1 από 19 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11  

Τ.Κ.: 114 73 

Πληροφορίες: Μ. Γεωργακοπούλου,  

 Μ. Γκιόκα,   

 Α. Κουλίδης,  

 Α. Παπανδρέου 

Τηλέφωνο: 210.6417-706, -806, 
 -960, -707 

Fax: 210.6430627 

e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr 

 

 

 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017 

 

Α.Π. οικ. 51879 

ΠΡΟΣ: Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης 

για την Αξιοποίηση της 

Δημόσιας Περιουσίας 

(διαμέσου του Προέδρου, του 

Γενικού Γραμματέα Δημόσιας 

Περιουσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών,  

Καραγιώργη Σερβίας 8, 

10184 Αθήνα) 

 

ΚΟΙΝ:  

 

Θέμα : Επικαιροποιημένη εισήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου 

Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου 

Κοσμά βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού…» (Α΄ 70), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

3. Το Ν. 4422/2016 «Κύρωση της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) 
για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της 
από 19.7.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων» (Α΄181). 

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ (Β΄ 1225), όπως τροποποιήθηκε με 
την ΚΥΑ υπ’ αρ. οικ. 40238/2017 (Β΄ 3759). 



Σελίδα 2 από 19 

5. Την ισχύουσα εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία που αφορά σε μέτρα, όρους, 
περιορισμούς και υποχρεώσεις για την περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως στα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής στερεών, υγρών και αέριων ρύπων 
και θορύβου, στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, στην επεξεργασία αστικών λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων, στη διαχείριση των υδάτων κ.ά. 

6. Το με α.π. ΑΥΤ.ΓΡ.ΕΛΛ.0010779ΕΞ/12.7.2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Ελληνικού 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο 
υποβλήθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (α.π. ΔΙΠΑ 
31938/12.7.2017). Η ως άνω Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφέρεται 
για συντομία ως «ΣΜΠΕ» ενώ το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά συντομογραφείται ως «ΣΟΑ».  

7. Το με α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε 492, α.π. ΤΑΙΠΕΔ 31731/18.07.2017 έγγραφο με το οποίο 
υποβλήθηκαν τρία αντίγραφα ΣΜΠΕ σε έντυπη μορφή και εικοσιπέντε σε ψηφιακή μορφή 
καθώς και η από 18.07.2017 επιστολή των εταιρειών Hellenikon Global I S.A και Lamda 
Development S.A (α.π. ΔΙΠΑ 32645/19.07.2017).  

8. Το με α.π. οικ. 32716/19.07.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο, στο πλαίσιο του άρθρου 2 
του νόμου 4062/2012 και του άρθρου 7 της ΚΥΑ οικ.107017/2006, διαβιβάστηκε αντίγραφο 
της ΣΜΠΕ προς 

α) Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε και το 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε, προκειμένου να δημοσιοποιήσουν τη ΣΜΠΕ στο κοινό ως Αρχή 
Σχεδιασμού, 

β) Τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, τον Ειδικό Διαβαθμιδικό 
Σύνδεσμο Ν. Αττικής και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής. 

γ) τις Διευθύνσεις Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών 
Περιοχών/Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας- Αττικής, Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας , 

δ) τη Διεύθυνση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Υγείας 

ε) τις Διευθύνσεις Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων και Προϊστορικών & 
Κλασικών Αρχαιοτήτων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιά & 
Νήσων, τη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής και την 
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

στ) τη Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών και τη Περιφερειακή 
Διεύθυνση Τουρισμού Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού,  
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ζ) τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, 

η) το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

θ) τη Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής 

ι) τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

ια) το Δασαρχείο Πειραιά 

ιβ) τους Δήμους Ελληνικού- Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου 

9. Το με α.π. 152821/20.07.2017 έγγραφο του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων & Επιτροπών 
της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΣΜΠΕ στη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (α.π. ΔΙΠΑ 33322/24.07.2017).  

10. Το με α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε 516, απ. ΤΑΙΠΕΔ 31793/ 24.07.2017 έγγραφο, με το οποίο 
διαβιβάσθηκαν στη ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ αντίγραφα των εφημερίδων «Καθημερινή», «Τα Νέα», 
«Εφημερίδα των Συντακτών» και «Ελεύθερος Τύπος» της 20ης Ιουλίου 2017 και «Αυγή» και 
«Η Ναυτεμπορική», της 21η Ιουλίου 2017 στις οποίες δημοσιεύεται η ανακοίνωση 
δημοσιοποίησης της ΣΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 33434/25.07.2017). 

11. Το με α.π. 301694/195686/8582/28.07.2017 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 
Αττικής, Πειραιώς & Νήσων στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων οι θέσεις αρχαιοτήτων 
και μνημείων εντός του ΣΟΑ. (α.π. ΔΙΠΑ 34692/4.8.2017). 

12. Το με α.π. 34950/8.8.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της 
ΣΜΠΕ προς την Επιτροπή Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγ. Κοσμά. 

13. Το με α.π. 3795/28.07.2017 έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Αττικής του 
Υπ. Τουρισμού στο οποίο αναφέρεται ότι η εν λόγω Υπηρεσία είναι αναρμόδια να 
γνωμοδοτήσει επί της ΣΜΠΕ, παραπέμποντας το θέμα στη Διεύθυνση Χωροταξικού 
Σχεδιασμού & Υποδομών του ίδιου Υπουργείου (α.π. ΔΙΠΑ 34270/1.8.2017). 

14. Το με α.π. Φ.916.74/686/537626/10.8.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής & 
Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού με το οποίο διαβιβάζεται ένα 
αντίγραφο της ΣΜΠΕ προς την ΑΣΔΥΣ/ΔΙΣΧΕΑ (α.π. ΔΙΠΑ 35836/21.8.2017). 

15. Το με α.π. ΔΟΥ/3938/4.8.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο διατυπώνονται παρατηρήσεις επί της ΣΜΠΕ (α.π. 
ΔΙΠΑ 34753/4.8.2017). 

16. Το με α.π. 2519/9.8.2017 έγγραφο της Επιτροπής Διοίκησης Εθνικού Αθλητικού Κέντρου 
Αγίου Κοσμά με παρατηρήσεις για την μετεγκατάσταση του ΕΑΚΝ στον ευρύτερο χώρο του 
ΣΟΑ και με συνημμένο απόσπασμα πρακτικού της 27ης /9.8.2017 Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Διοίκησης (α.π. ΔΙΠΑ 35173/10.8.2017). 
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17. Το με α.π. 412/9.8.2017 Υπόμνημα του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων με παρατηρήσεις 
επί του ΣΟΑ (α.π. ΔΙΠΑ 35109/10.8.2017). 

18. Το από 8.8.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Π. Κουμουνδούρου με σχόλια για το ΣΟΑ και 
τη ΣΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 34951/8.8.2017). 

19. Το από 8.8.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Ι. Μακρίδη με θέμα «Διαμαρτυρία- ένσταση 
τεκμηριωμένων απόψεων για την επένδυση στο Ελληνικού» (α.π. ΔΙΠΑ 34977/8.8.2017). 

20. Το από 9.8.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ε. Πορτάλιου, με κριτική της ΣΜΠΕ (α.π ΔΙΠΑ 
35081/9.8.2017). 

21. Το από 9.8.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ε. Πορτάλιου, με το οποίο διαβιβάζονται οι 
απόψεις της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και του 
Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Ελληνικού (α.π. ΔΙΠΑ 35110/10.8.2017). 

22. Το από 10.8.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Γ. Καμπούρη με αντίθεση στη ΣΜΠΕ και στο 
ΣΟΑ (α.π. ΔΙΠΑ 35232/11.8.2017). 

23. Το με α.π. οικ. 36139/23.8.2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ, με το οποίο διαβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ 
και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε αντίγραφα των υπ. αρ. 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 22παραπάνω 
εγγράφων, για απόψεις και ενέργειες επί των αναφερόμενων σε αυτά παρατηρήσεων. 

24. Το με α.π. 14502/23.8.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού με το οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση για την 
έγκριση του ΣΟΑ και της ΣΜΠΕ και διατυπώνονται παρατηρήσεις (α.π. ΔΙΠΑ 
36505/28.8.2017). 

25. Το με α.π. 60896/2737/31.8.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, με θετική γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 37003/1.9.2017). 

26. Το με α. π. Γ.Δ 548/11.8.2017 έγγραφο του Δήμου Αλίμου με το οποίο διαβιβάζεται στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ απόσπασμα πρακτικού της με αρ. 17/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αλίμου και η υπ. αρ. 325/2017 απόφαση του (ΑΔΑ: Ψ6ΧΘΩΨΒ-Ψ5Κ) με 
θέσεις του Δήμου (α.π ΔΙΠΑ 35403/14.8.2017). 

27. Το με απ. 31720/24.8.2017 έγγραφο του Δήμου Γλυφάδας με το οποίο διαβιβάζεται στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ αντίγραφο της υπ. αρ. 2/2017 πράξης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 
(36380/25.8.2017). 

28. Το με απ. 31719/24.8.2017 έγγραφο του Δήμου Γλυφάδας με το οποίο διαβιβάζεται στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ αντίγραφο της υπ. αρ. 71/2017 πράξης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου (36376/25.8.2017). 

29. Το με απ. 31715/24.8.2017 έγγραφο του Δήμου Γλυφάδας με το οποίο διαβιβάζονται στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ παρατηρήσεις και προτάσεις του Δήμου αναφορικά με το ΣΟΑ Ελληνικού 
(36378/25.8.2017). 
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30. Το με α.π. οικ. 33233/6.9.2017 έγγραφο του Δήμου Γλυφάδας με το οποίο αποστέλλεται στη 
ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ αντίγραφο πρακτικού της με αρ. 33/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Γλυφάδας και η υπ. αρ. 196/2017 πράξης (ΑΔΑ: 7ΤΗ2Ω91-ΒΦ4) με 
θετική γνωμοδότηση ως προς το ΣΟΑ και τη ΣΜΠΕ, συνοδευόμενη από προτάσεις του 
Δήμου (α.π. ΔΙΠΑ 37881/11.9.2017). 

31. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/13103/338/14.9.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού & Τράπεζα Γης του ΥΠΕΝ στο οποίο αναφέρεται ότι η Διεύθυνση είναι αρμόδια 
για το επόμενο στάδιο σχεδιασμού (α.π. ΔΙΠΑ 38528/15.9.2017). 

32. Το με α.π. 32886/19.9.2017 έγγραφο του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας- 
Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών Περιοχών του 
ΥΠΕΝ με παρατηρήσεις για τη ΣΜΠΕ και το ΣΟΑ (α.π. ΔΙΠΑ 39451/22.9.2017, 39787/26.9.2017). 

33. Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΠΒΕΔΑ/13079/836/4.10.2017 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, 
Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων, στο οποίο δεν εκφράζεται αντίρρηση επί της ΣΜΠΕ και 
προτείνονται κατευθύνσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων (α.π. ΔΙΠΑ 41732/10.10.2017). 

34.  Το με α.π. Φ.916.74/872/540494/2.10.2017 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού στο 
οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση επί της ΣΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 41735/10.10.2017). 

35. Το με α.π. 734/27.10.2017 της Ελληνικό Α.Ε., (α.π. ΔΙΠΑ 45045/1.11.2017) με το οποίο 
διαβιβάζεται στη ΔΙΠΑ η υπ’ αρ. 6/2017 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης 
Αντιρρήσεων Πειραιά της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά (ΑΔΑ: ΩΦΕ30Ρ1Κ-953). 

36. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/447483/295142/11471/3862/2017 
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα την κήρυξη – οριοθέτηση ως 
αρχαιολογικού χώρου περιοχής των Δήμων Αλίμου και Ελληνικού-Αργυρούπολης (ΑΑΠ 
256). 

37. Την με α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/462107/305217/11713/3933/6.11.2017 
απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα την έγκριση (α) του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και (β) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων της ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσμά (ΑΔΑ: 
7ΝΑΕ4653Π4-ΠΨΖ, α.π. ΔΙΠΑ 45779/7.11.2017). 

38. Το α.π. 2684/18.9.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, στο οποίο δεν διατυπώνεται αντίρρηση για τη ΣΜΠΕ 
και προτείνονται μέτρα για τις φυτεύσεις (α.π. ΔΙΠΑ 45620/6.11.2017). 

39. Το α.π. 45873/7.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο αναφέρεται ότι η 
έκταση του ΣΟΑ βρίσκεται εκτός πλαισίου δασοπροστασίας και διατυπώνονται προτάσεις 
για τις φυτεύσεις (α.π. ΔΙΠΑ 45873/7.11.2017). 

40. Το με α.π ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε 775/15.11.2017, απ. ΤΑΙΠΕΔ 33138/15.11.2017 έγγραφο της Αρχής 
Σχεδιασμού, με το οποίο υποβάλλονται στη ΔΙΠΑ υπομνήματα απόψεων επί των 
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παρατηρήσεων της διαβούλευσης επί της ΣΜΠΕ και συνοδευτικά παραρτήματα αυτών (α.π. 
ΔΙΠΑ 46985/16.11.2017). 

41. Το με α.π. 33255/17.11.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με απόψεις επί της ΣΜΠΕ (α.π. ΔΙΠΑ 
47231/17.11.2017). 

42. Το με α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε 783/17.11.2017, απ. ΤΑΙΠΕΔ 33183/17.11.2017 έγγραφο της Αρχής 
Σχεδιασμού, με το οποίο υποβάλλεται στη ΔΙΠΑ υπόμνημα και χάρτη – τοπογραφικό 
διάγραμμα που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση δια της συμπερίληψης των ορίων 
του αρχαιολογικού χώρου της υπ’ αρ. 36 σχετικής απόφασης (α.π. ΔΙΠΑ 47286/20.11.2017). 

43. Την από 23/11/2017 έκθεση διατύπωσης γνώμης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
επί του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου 
Κοσμά. 

44. Τις συνεδριάσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας 
περιουσίας την 27η Νοεμβρίου 2017 και την 12η, 15η και 19η Δεκεμβρίου 2017 και την 
οριστικοποίηση των άρθρων του σχεδίου προεδρικού διατάγματος έγκρισης του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

την περιβαλλοντική έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού 

Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 4062/2012 όπως 

τροποποιημένος ισχύει, βάσει της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με τους 

ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις, που θα πρέπει να τηρούνται κατά την 

εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του σχεδίου, με μέριμνα της Αρχής Σχεδιασμού, καθώς και 

του συνόλου των φυσικών και νομικών προσώπων που θα συμμετάσχουν στις ως άνω ενέργειες. 

Α. Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου 

Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 της ΣΜΠΕ, όπως εξειδικεύθηκε στα σχετικά άρθρα του σχεδίου 

προεδρικού διατάγματος. 

Β1. Συμβατότητα του σχεδίου με τον υφιστάμενο χωροταξικό σχεδιασμό 

Το Σχέδιο είναι συμβατό με το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (ν. 4277/2014), τόσο ως 

προς το άρθρο 11, το οποίο καθορίζει τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά ως 

Πόλο Διεθνούς και Εθνικής Εμβέλειας, όσο και ως προς τα άρθρα 10 (Οικιστικό Δίκτυο και Δίκτυο 

Πολεοδομικών Κέντρων), 14 (Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις), 16 (Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και 
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διαχείριση του παράκτιου χώρου), 27 (Οργάνωση Δραστηριοτήτων Λιανικού Εμπορίου 

−Εμπορικά Κέντρα), 28 (Τουρισμός), ενώ συγχρόνως ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

ν. 4062/2012 για την Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ το Σχέδιο είναι συμβατό με το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Β2. Περιβάλλον περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά Προστατευόμενες ζώνες 

1. Από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές του 

δικτύου Natura 2000. Σε τμήματα της περιοχής εφαρμογής του Σχεδίου υπάρχουν ρέματα, 

τα οποία θα οριοθετηθούν, διευθετηθούν και αναδειχθούν. 

2. Για την ιστορική, πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, στην περιοχή του ΣΟΑ έχουν 

εφαρμογή τα ΦΕΚ ΑΑΠ 256/2017, ΑΑΠ 307/2016, ΑΑΠ 223/2015, ΑΑΠ 400/2009, 

ΑΑΠ 298/2009, Β΄ 351/2006, Β΄ 265/1957 και Β΄ 184/1957 και λαμβάνεται υπόψη η με α.π. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/462107/305217/11713/3933/6.11.2017 απόφαση 

της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 7ΝΑΕ4653Π4-ΠΨΖ). 

Γ. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο πρόγραμμα από την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης και όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την 

προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση 

του σχεδίου 

I. Διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται στο σχέδιο από την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης 

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν ενσωματωθεί επαρκώς στο σχέδιο, όπως αυτό 

περιγράφεται στη ΣΜΠΕ. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η επιβολή διαφοροποιήσεων για 

περαιτέρω ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, εφόσον τηρηθούν οι όροι της 

παρακάτω παραγράφου ΙΙ. 

II. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που 
πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου 

Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος, η 

έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου  Ελληνικού – 

Αγίου Κοσμά θα πρέπει να συνοδεύεται από τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις 

που ακολουθούν. 
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1. Η χρονική οργάνωση και η εξειδίκευση του σχεδιασμού των μεγάλων έργων του 
σχεδίου θεωρούνται κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν λεπτομερή ανάλυση, λόγω του 
μεγάλου χρονικού ορίζοντα της υλοποίησης του έργου, αλλά και των σημαντικών 
όγκων εκσκαφών και επιχώσεων και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στον 
προγραμματισμό και στην πρόβλεψη τρόπων εξισορρόπησης του ισοζυγίου 
χωματισμών. 

2. Για την πρόληψη κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει σε κάθε παρέμβαση να 
λαμβάνονται υπόψη τα μέτρα του εκάστοτε εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας ώστε να αποτρέπονται πλημμυρικά φαινόμενα στις παρόχθιες 
περιοχές των ρεμάτων Τραχώνων και Αεροδρομίου. Η υλοποίηση των νέων 
αντιπλημμυρικών έργων και η αναδιάταξη υφιστάμενων, θα πρέπει να σχεδιαστεί με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας 
σε όλες τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του ΣΟΑ. Η οριοθέτηση των 
υδατορεμάτων του ΣΟΑ γίνεται με την προϋπόθεση κατασκευής των προτεινόμενων 
αντιπλημμυρικών έργων. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με το ν. 4014/2011 και σε περίπτωση που 
διαφοροποιηθούν κατά την ανωτέρω διαδικασία, θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως και η οριοθέτησή τους. 

3. Η οργάνωση των επιμέρους ζωνών και ενοτήτων θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξής 
κατευθύνσεις: 

3.1. Η διαμόρφωση των πολεοδομικών ενοτήτων και των ζωνών ανάπτυξης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην ενότητα Β2 της παρούσας, θα 
πρέπει, πέραν της ανταπόκρισης στον κύριο κάθε φορά σκοπό τους, να 
επιτυγχάνει την ευθυγράμμιση με τους γενικούς σκοπούς του ΣΟΑ, ιδίως 
αυτούς που αφορούν στην συμπληρωματικότητα που απαιτεί η 
πολυκεντρικότητα και η πολυλειτουργικότητα της προσέγγισης των 
"πολλαπλών πυρήνων", η κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της 
ευρύτερης περιοχής που επηρεάζεται από το σχέδιο και του ανοίγματος της 
πόλης προς τη θάλασσα. 

3.2. Να υπάρξει μέριμνα για τη σύνδεση του υφιστάμενου αστικού ιστού με τις 
υποδομές και τις χρήσεις που προτείνονται, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 
ασύμβατων χρήσεων κοντά σε κατοικημένες περιοχές αλλά και για να 
επιτευχθεί η επιθυμητή συνέχεια των κινήσεων και ροών, αποφεύγοντας τη 
δημιουργία μιας απομονωμένης νησίδας μέσα στην πόλη. 

3.3. Οι κοινωφελείς χρήσεις των όμορων δήμων, που κατά το ΣΟΑ θα 
χωροθετηθούν εντός του πόλου, θα πρέπει να ενσωματώνουν από τα στάδια 
του αρχικού σχεδιασμού τους τις κατάλληλες προβλέψεις ελαχιστοποίησης 
των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, οι οποίες θα εξειδικεύονται στο 
μεταγενέστερο στάδιο των ΜΠΕ. 
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3.4. Να εξασφαλιστεί, μέσω του φυσικού σχεδιασμού σε ικανό πλάτος, η σύνδεση 
του κεντρικού πυρήνα του Πάρκου/χώρου πρασίνου με τη θάλασσα. Αυτό 
προϋποθέτει ανάλογη διευθέτηση στην ανάπτυξη των δυτικών οικιστικών 
περιοχών, ώστε να βελτιωθεί η λειτουργική συνέχεια πάρκου - θάλασσας και 
παράλληλα να εξασφαλίζεται επαρκώς η σχέση με το υγρό στοιχείο, 
παράγοντας που αναβαθμίζει το συνολικό σχεδιασμό.  

3.5. Οι μελέτες των επόμενων σταδίων (συμπεριλαμβανομένων των ΜΠΕ) θα 
πρέπει να συμπεριλάβουν ειδικές προσεγγίσεις για τη διαμόρφωση 
μορφολογικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων για τις επιμερους 
προβλέψεις του ΣΟΑ, με τους ακόλουθους στόχους: 

3.5.1. Θέση και διάταξη εγκαταστάσεων/κτιρίων που να ευνοεί τη διατήρηση 
μεγάλων ελεύθερων χώρων πρασίνου, κατά το δυνατόν ενοποιημένων 
με το Πάρκο ή με άλλους παρακείμενους κοινόχρηστους χώρους. 

3.5.2. Ελαχιστοποίηση των μικροκλιματικών επιπτώσεων στην ακτίνα 
επιρροής κάθε κτιρίου/εγκατάστασης. 

3.5.3. Ένταξη των νέων κτιρίων/εγκαταστάσεων στο τοπίο της περιοχής και 
ειδικότερα των υψηλών κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, με 
την υιοθέτηση νέων προτύπων σχεδιασμού που συνδιαλέγονται με το 
αττικό και μεσογειακό παραθαλάσσιο αστικό, φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον. 

3.6. Ειδικά ως προς την Παράκτια Ζώνη, θα πρέπει να διατηρηθεί χαμηλό ποσοστό 
κάλυψης, που δεν θα υπερβαίνει το 15% επί του συνόλου της έκτασης της 
Παράκτιας Ζώνης, το οποίο εξασφαλίζει τη δημιουργία αδόμητου ελεύθερου 
μετώπου μήκους 1 χιλιομέτρου, διευκολύνοντας τις εξόδους του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής προς τη θάλασσα. Σε αυτή 
την αδόμητη έκταση επιτρέπονται μόνον οι εκ του νόμου προσωρινές 
κατασκευές σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους, με μέγιστο ποσοστό 
κατάληψης 50%. 

3.7. Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού σε κάθε 
κοινόχρηστο χώρο του ΣΟΑ. 

4. Η κυκλοφοριακή κρισιμότητα των συγκοινωνιακών έργων που αναδιατάσσονται στο 
πλαίσιο του Σχεδίου, σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων πόλων γένεσης 
μετακινήσεων (οι οποίοι χωροθετούνται εντός της περιοχής του ΣΟΑ λαμβάνοντας 
υπόψη τη θέση και το δυναμικό των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων υποδομής) 
καθιστά απαραίτητη την σύνταξη ειδικής κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής 
μελέτης, συσχετισμένης με τις πολεοδομικές αναπτύξεις, την απογραφή των 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των ροών εντός και γύρω από την έκταση του Πόλου, 
με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην κυκλοφοριακή λειτουργία των 
επηρεαζόμενων περιοχών και τη συνακόλουθη πρόληψη ή ελαχιστοποίηση των 
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σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ειδικότερα, η μελέτη αυτή θα πρέπει να 
διατυπώσει προτάσεις σε σχέση με τον κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό, 
συνοδευόμενες από ποσοτικοποιημένη και ελέγξιμη τεκμηρίωση, στις εξής 
τουλάχιστον κατευθύνσεις: 

4.1. Συσχέτιση της λεπτομερούς, τελικής χωροθέτησης κυρίως των χρήσεων που 
προσελκύουν μεγάλο όγκο μετακινήσεων (π.χ. εμπορικά κέντρα, κτίρια 
γραφείων και λοιπές χρήσεις του Πολεοδομικού Κέντρου, πολυδύναμο κέντρο 
πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων, υπερτοπικοί πόλοι αναψυχής και 
πολιτισμού κ.λπ.), με τη γειτνίαση/απόσταση τους από σταθμούς των μέσων 
σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ) του υφιστάμενου αντίστοιχου δικτύου, όσο 
και με την προτεινόμενη νέα χάραξη και τις αντίστοιχες θέσεις στάσεων της 
εσωτερικής γραμμής Τραμ εντός του χώρου. Στο ανωτέρω πλαίσιο να 
διερευνηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και το συνολικό σχεδιασμό για τον 
Μητροπολιτικό Πόλο, εάν η χάραξη της υφιστάμενης υπηρεσιακής γραμμής 
Τραμ θα μπορούσε συνολικά ή τμηματικά (με την κατάλληλη συμπλήρωση) να 
διατηρηθεί αντί της νέας χάραξης. Επίσης, ο τελευταίος σταθμός Τραμ να 
χωροθετηθεί σε άμεση γειτνίαση με το σταθμό Μετρό Αργυρούπολης, ώστε 
να διευκολύνεται η μετεπιβίβαση των επιβατών. 

4.2. Συνεργασία με τους αρμόδιους για τα μέσα μαζικής μεταφοράς φορείς, ώστε 
οι τελικές προτάσεις δημιουργίας νέων δρομολογίων ή γραμμών, καθώς και 
τροποποίησης υφιστάμενων, να εξυπηρετούν κατά βέλτιστο τρόπο τόσο την 
εσωτερική ζήτηση μετακινήσεων όσο και τις όμορες περιοχές.  

4.3. Εξασφάλιση επαρκούς οδικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης ειδικά του 
Επιχειρηματικού Κέντρου στην ζώνη Α-Α1, με τις λεωφόρους Βουλιαγμένης και 
Ποσειδώνος, καθώς και με τους σταθμούς του Μετρό και τη γραμμή του Τραμ. 

4.4. Εξειδίκευση του σχεδιασμού του συμπληρωματικού εσωτερικού δικτύου 
λεωφορειακών γραμμών έτσι ώστε:  

4.4.1. Να αποφεύγονται επικαλύψεις της κίνησης λεωφορείων και τραμ κατά 
μήκος του διαδρόμου της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο νοτιοδυτικό 
τομέα της περιοχής μελέτης, νοτίως του προτεινόμενου νέου 
ανισόπεδου κόμβου Αγίου Κοσμά και έως το πρώην Ολυμπιακό Κέντρο 
Ιστιοπλοΐας. 

4.4.2. Να χρησιμοποιούνται τεταμένες και ανοιχτές ημικυκλικές γραμμές, 
ευχερούς αναγνωρισιμότητας, φιλικής για τον χρήστη, για την άμεση 
σύνδεση των όμορων σταθμών του Μετρό και του Τραμ με τις οικιστικές 
και λοιπές αναπτύξεις που έλκουν μετακινήσεις και που δεν καλύπτονται 
από τη νέα εσωτερική γραμμή του Τραμ, εξετάζοντας στο πλαίσιο αυτό 
την αναγκαιότητα τροποποίησης των εσωτερικών λεωφορειακών 
γραμμών 1 και 3, έτσι ώστε να διέρχονται από το σταθμό Μετρό 
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Ελληνικού (μέσω των κόμβων της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την 
είσοδο του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού και με την λεωφόρο 
Ιασωνίδου). 

4.5. Διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη δημιουργία δικτύου 
πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων με σκοπό, πέραν της αναψυχής, τη 
σύνδεση των αναπτύξεων με τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς και 
με τις στάσεις των άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και με τους 
μελλοντικούς μητροπολιτικής εμβέλειας ποδηλατοδρόμους κατά μήκος των 
λεωφόρων Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. 

4.6. Διερεύνηση της βέλτιστης διαμόρφωσης του κεντρικού συνδυασμένου άξονα 
ροής πεζών, ποδηλάτου και Τραμ στον άξονα ανατολής-δύσης, που θα συνδέει 
το παράκτιο μέτωπο με το πολεοδομικό κέντρο κατά μήκος της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης, κατά τρόπο που να αποτελεί μiα γραμμική ζώνη πρασίνου και 
να εξασφαλίζει τη σύνδεση και γραμμική επέκταση του Πάρκου έως τα όρια 
του πολεοδομικού ιστού στα ανατολικά του χώρου. 

4.7. Εξασφάλιση επαρκών χώρων στάθμευσης που θα πρέπει να σχεδιαστούν και 
να διαστασιολογηθούν κατόπιν σχετικών ειδικών μελετών, λαμβάνοντας 
υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τις αρχές της βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, το βαθμό προσπελασιμότητας με μέσα μαζικής μεταφοράς, 
καθώς και την επιβάρυνση των επηρεαζόμενων περιοχών εκτός του Πόλου. 

4.8. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας χώρου στάθμευσης-μετεπιβίβασης 
και αφετηρίας λεωφορειακών γραμμών κοντά στον υφιστάμενο σταθμό του 
Μετρό Ελληνικού. 

4.9. Εξέταση της δυνατότητας αξιοποίησης του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου 
της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό πρόσβασης προς τον παλαιό 
Ανατολικό Αεροσταθμό, ως βασική οδική είσοδος στην περιοχή του χώρου 
του παλαιού Αεροδρομίου από την πλευρά της λεωφόρου Βουλιαγμένης 
(σύνδεση Επιχειρηματικού Κέντρου, Εκθεσιακού Κέντρου, χώρων στάθμευσης 
Μητροπολιτικού Πάρκου κ.λπ.). 

5. Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου και των εκτενών χώρων πρασίνου 
αποτελεί τη βασική προτεραιότητα του ΣΟΑ και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
επιδιώξεις του ν. 4062/2012 για τη δημιουργία μητροπολιτικού πόλου έλξης των 
κατοίκων όλης της πρωτεύουσας, το άνοιγμα της Αθήνας στη θάλασσα και τη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό 
ο σχεδιασμός του να ακολουθεί τις παρακάτω κατευθύνσεις: 

5.1. Η διάταξη των κτιρίων, η οποία θα εξειδικευθεί στο στάδιο εφαρμογής του 
Σχεδίου, να ανταποκρίνεται επαρκώς στην κατεύθυνση για ανοιχτό προς την 
Παράκτια Ζώνη και τους όμορους Δήμους Μητροπολιτικό Πάρκο, με την 
ελαχιστοποίηση ενδεχόμενων φαινομένων περιτείχισής του. 
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5.2. Η διαμόρφωση του αναγλύφου στην έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου 
είναι δυνατή κατόπιν εκπόνησης ειδικών μελετών (π.χ. γεωλογική, υδραυλική 
κ.λπ.) κατά το επόμενο στάδιο σχεδιασμού. 

5.3. Να επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση της συμβολής του δημιουργούμενου 
πρασίνου του Μητροπολιτικού Πάρκου στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών της περιοχής. Για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός του θα πρέπει να 
ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

5.3.1. Σύνταξη Ειδικής Μελέτης Αρχιτεκτονικής Τοπίου, για τη διαμόρφωση 
των ενοτήτων του πάρκου και των τοπιολογικών χαρακτηριστικών του 
σε εναρμόνιση με τις περιβαλλοντικές του επιδιώξεις, μεταξύ των 
οποίων η βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής. 

5.3.2. Λεπτομερής μελέτη για την επιλογή των χαρακτηριστικών της 
βλάστησης και ένταξη στοιχείων των φυτοτεχνικών μελετών στη ΜΠΕ 
που θα υποβληθεί. Μέσω των φυτοτεχνικών μελετών θα πρέπει να 
προσδιορίζεται με λεπτομέρεια το είδος και η πυκνότητα εγκατάστασης 
δένδρων και θάμνων, το είδος του γρασιδιού, το πρόγραμμα άρδευσης 
κ.ά., με τρόπο που να ικανοποιούνται οι επόμενες κατευθύνσεις. 

• Μεγιστοποίηση της φυλλικής επιφάνειας. Στην κατεύθυνση αυτή 
θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα επαύξησης της 
συμμετοχής του υψηλού πρασίνου στη συνολική επιφάνεια των 
εκτάσεων που φυτεύονται. Στις θέσεις που δεν είναι δυνατή η 
εγκατάσταση υψηλών δένδρων, θα πρέπει να εξετασθεί η 
δυνατότητα εγκατάστασης θάμνων με πυκνό φύλλωμα, αντί της 
ποώδους ή χλοώδους βλάστησης. Με τον τρόπο αυτό είναι 
δυνατή η δημιουργία μιας κατηγορίας πρασίνου μεταξύ υψηλού 
και χαμηλού, που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «μικτό πράσινο». Η 
μεγιστοποίηση του ποσοστού του μικτού πρασίνου εις βάρος του 
χαμηλού θα πρέπει να ενταχθεί στις επιδιώξεις των φυτοτεχνικών 
μελετών. 

• Συμβατότητα με την τοπική κλιματολογία και την αισθητική του 
αττικού τοπίου. 

• Ελαχιστοποίηση αναγκών άρδευσης. Πέραν των μέτρων για την 
αξιοποίηση των ομβρίων και τον περιορισμό των απωλειών, θα 
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια σε επίπεδο επιλογής ειδών, 
ώστε οι ανάγκες άρδευσης να είναι περιορισμένες. 

• Συνεκτικότητα χώρων πρασίνου, ώστε οι πράσινες εκτάσεις να 
αποτελέσουν ένα κατά το δυνατόν ενιαίο και συνεκτικό δίκτυο, 
ώστε να εξασφαλίζονται οι οικολογικές λειτουργίες. Συγχρόνως, 
είναι απαραίτητο να τεθούν ενιαίοι κανόνες και πρακτικές 
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συντήρησης του πρασίνου, καθώς και να προλαμβάνονται 
φαινόμενα υποβάθμισης ή εγκατάλειψης των κοινόχρηστων 
χώρων. Για τα ζητήματα αυτά να περιληφθούν λεπτομερείς 
προτάσεις στις ΜΠΕ των επιμέρους έργων. 

6. Η διαχείριση των αποβλήτων στην έκταση του ΣΟΑ, με ευθύνη του αρμόδιου φορέα, 
θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις: 

6.1. Να εκπονηθεί αναλυτικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) τόσο 
κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας με στόχο την 
κατά προτεραιότητα εφαρμογή εργασιών ανάκτησης ώστε να μεγιστοποιηθεί 
το ποσοστό των ανακτώμενων αποβλήτων έναντι των διατιθέμενων, 
λαμβάνοντας υπόψη: 

6.1.1. Το μέγεθος του σχεδίου και την συμβολή αυτού σε ότι αφορά στην 
παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας και 
σε συνεργασία με τον αρμόδιο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΕΔΣΝΑ). 

6.1.2. Το γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων των προερχόμενων από την 
υλοποίηση του ΣΟΑ συναρτάται της συνολικότερης διαχείρισης των 
αποβλήτων της Περιφέρειας και των αντίστοιχων σχεδίων, υποδομών 
και εγκαταστάσεων αυτής. Μέχρι την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ που θα 
λάβει υπόψη του το ΣΔΣΑ, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του ισχύοντος 
ΠΕΣΔΑ και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

6.2. Οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου αυτού είναι: 

6.2.1. Να δοθεί έμφαση στην προώθηση προγραμμάτων μείωσης της 
παραγωγής αποβλήτων. 

6.2.2. Να αναληφθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. 

6.2.3. Προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Η χωριστή 
συλλογή θα πρέπει να εφαρμοσθεί κατ' ελάχιστον σε έξι ρεύματα: χαρτί 
- χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, βιοαπόβλητα και υπολειμματικά 
απόβλητα. 

6.2.4. Τα οργανικά απόβλητα να υπόκεινται στο μεγαλύτερο εφικτό ποσοστό 
τους σε επεξεργασία με αερόβια κομποστοποίηση, και να 
χρησιμοποιούνται ως βελτιωτικό εδάφους εντός του πάρκου. 

6.2.5. Σημεία ανακύκλωσης και συστήματα συλλογής/διαχωρισμού στην πηγή 
να παρέχονται για τα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων: μπαταρίες και 
συσσωρευτές, απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ογκώδη απορρίμματα και απόβλητα μαγειρικών 
ελαίων.  
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6.2.6. Τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται στην πηγή χωριστά από τα 
οικιακά και να διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

6.3. Κατά το σχεδιασμό των έργων και δραστηριοτήτων και των δράσεων για την 
υλοποίηση του Σχεδίου, να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

6.3.1. Οι δεσμεύσεις και κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ και του ΕΣΣΠΔΑ. 

6.3.2. Οι αρχές της πρόληψης. 

6.3.3. Η αντίστοιχη ιεράρχηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, του Ν.4042/2012 και 
του ΕΣΔΑ. 

6.3.4. Οι σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2010/75/ΕΕ 
όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 
36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450) όπως εκάστοτε ισχύει, και να 
εφαρμόζονται οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) για τη διαχείριση 
αποβλήτων. 

6.4. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, 
να γίνεται μέσω Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων που θα υλοποιηθεί εντός του 
ΣΟΑ και θα λειτουργεί καλύπτοντας τις απαιτήσεις της σχετικής ισχύουσας 
νομοθεσίας. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία της μονάδας θα 
πρέπει να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακτώμενου νερού 
στην άρδευση της βλάστησης εντός του ακινήτου. Η επεξεργασία να 
συμμορφώνεται πλήρως στις απαιτήσεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας 
για την επαναχρησιμοποίηση του νερού που προέρχεται από την επεξεργασία 
υγρών αποβλήτων. Στη ΜΠΕ του έργου να περιληφθεί η κατάλληλη εκτίμηση, 
αξιολόγηση και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα 
σχετικά επιμέρους έργα. 

7. Η ορθολογική αξιοποίηση και η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού θα πρέπει 
να ενταχθεί στις προτεραιότητες της ωρίμανσης σχεδιασμού και της εφαρμογής του 
σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται τουλάχιστον: 

7.1. Η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων στην άρδευση του 
πρασίνου. Στην κατεύθυνση αυτή, οι ΜΠΕ των έργων να προβλέπουν τα 
απαραίτητα έργα και τα βασικά τους χαρακτηριστικά (είδος, μέγεθος, τεχνικές 
λειτουργίας), χωρίς συλλογή ομβρίων υδάτων από θέσεις που συμβάλλουν 
στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων και αποφεύγοντας την 
επανάχρηση ομβρίων από τις επιφάνειες οδών και χώρων στάθμευσης. 

7.2. Ελαχιστοποίηση απωλειών, αξιοποιώντας στα μεν συστήματα άρδευσης 
μεθόδους περιορισμού απωλειών λόγω εξάτμισης (π.χ. σταλακτοφόροι 
αγωγοί, επικάλυψη ορισμένων θέσεων με φυσικά υλικά που μειώνουν την 
εξάτμιση – ξήρανση του εδάφους κ.ά.), στα δε κτιριακά έργα υδραυλικά 
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στοιχεία περιορισμού της άσκοπης κατανάλωσης και προγράμματα 
καθαριότητας με έμφαση στην αποτελεσματικότητα χρήσης νερού. 

8. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα των επιμέρους έργων του Σχεδίου να αποτελέσει 
βασική απαίτηση κατά την εξειδίκευση του σχεδιασμού τους. Στο πλαίσιο αυτό θα 
πρέπει να ενσωματωθούν επιλογές και μέτρα στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

8.1. Μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, με κατάλληλη 
θέση και διαστασιολόγηση των ανοιγμάτων, μονώσεις υψηλής απόδοσης, 
μείωση απωλειών στις εισόδους – εξόδους κ.ά. 

8.2. Αξιοποίηση βιοκλιματικών αρχών, ώστε οι τοπικές μικροκλιματικές συνθήκες 
και το σχεδιαζόμενο πράσινο που θα περιβάλλει τα κτίρια να συμβάλλουν κατά 
το δυνατόν περισσότερο στη ρύθμιση με φυσικό τρόπο των εσωτερικών τους 
συνθηκών. 

8.3. Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων μείωσης της 
ενεργειακής κατανάλωσης κατά τη λειτουργία των κτιρίων, όπως η ανταλλαγή 
θερμότητας με το έδαφος, η «πράσινη» στέγη κ.ά. 

8.4. Ηλεκτρομηχανολογικές επιλογές που θα χαρακτηρίζονται από μεγιστοποίηση 
της ενεργειακής αποτελεσματικότητας, όπως δυνατότητα κλιματισμού μόνο 
με εξωτερικό αέρα (free cooling), αυξημένοι συντελεστές απόδοσης στις 
κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, αξιοποίηση δυναμικής ενέργειας στους 
υδραυλικούς ανελκυστήρες κ.ά. 

8.5. Χρήση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων υψηλής απόδοσης, παράλληλα 
με ρύθμιση στα κατάλληλα επίπεδα φωτισμού. 

8.6. Αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εξελίξεων στα συστήματα διαχείρισης 
κτιρίων (building management systems, BMS), ώστε να επιτυγχάνεται 
λεπτομερής έλεγχος και ρύθμιση των συνθηκών θερμοκρασίας – υγρασίας στο 
επίπεδο της μικρότερης χωρικής ενότητας του εσωτερικού των κτιρίων με τη 
λιγότερη κάθε φορά κατανάλωση ενέργειας. 

8.7. Πληρέστερη δυνατή αξιοποίηση φυσικού αερίου έναντι πετρελαίου. 

9. Δεδομένου ότι οι συνδυασμένες τεχνολογίες που συναποτελούν την έννοια της 
«έξυπνης πόλης» (“Smart City”) μπορούν να αποβούν επωφελείς για τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των νέων οικιστικών, επιχειρηματικών/εμπορικών και 
τουριστικών αναπτύξεων, στην εξειδίκευση του σχεδιασμού των συγκεκριμένων 
στοιχείων του ΣΟΑ θα πρέπει να προβλεφθεί η μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση των 
τεχνολογιών αυτών. Προς τούτο, θα πρέπει οι σχετικές ΜΠΕ να περιλαμβάνουν 
ειδικές ενότητες τεχνικής περιγραφής συγκεκριμένων εφαρμογών έξυπνης πόλης και 
των περιβαλλοντικών βελτιώσεων που αναμένονται από αυτές. Οι επιλογές 
σχεδιασμού των τεχνολογιών αυτών θα πρέπει τεκμηριωμένα να κινούνται στο 
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πλέον προωθημένο επίπεδο (state of the art) της εποχής που θα εκπονηθούν οι 
σχετικές μελέτες.  

10. Η διαστασιολόγηση και οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων του 
παραλιακού μετώπου που περιλαμβάνονται στο ΣΟΑ, θα πρέπει να βασιστούν σε 
εξειδικευμένες μελέτες (ακτομηχανική, μελέτη κυματικής διαταραχής, διενέργεια 
καταγραφής ενδεχόμενης ύπαρξης λιβαδιών Ποσειδωνίας στη ζώνη εκτέλεσης των 
έργων). 

11. Κατά τη φάση κατασκευής και στο πλαίσιο της βέλτιστης από περιβαλλοντική άποψη 
οργάνωσης των οχλουσών εργοταξιακών λειτουργιών (π.χ. μονάδες παρασκευής 
σκυροδέματος) να διερευνηθεί η δυνατότητα αποφυγής της διασποράς τους και ει 
δυνατόν ο περιορισμός του αριθμού τους στον ελάχιστο δυνατό.  Σε κάθε περίπτωση 
η οργάνωση των εργοταξιακών λειτουργιών θα πρέπει να αποτελέσει ειδικό 
αντικείμενο των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

12. Ο σχεδιασμός των έργων κατά την εφαρμογή του ΣΟΑ θα πρέπει να συμπεριλάβει 
μέριμνα για την προσαρμογή τους στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες 
αφορούν τόσο την έκταση του σχεδίου όσο και την ευρύτερη περιοχή. 

Δ. Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 

εφαρμογή του σχεδίου 

1. Για την παρακολούθηση των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 
εφαρμογή του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης, του βαθμού ενσωμάτωσης των 
αρχών και κατευθύνσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση του 
σχεδίου καθώς και για την εφαρμογή διορθωτικών μέτρων, θα πρέπει να 
συγκροτηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα, βάσει των ακόλουθων αρχών: 

1.1. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται είτε από διακριτή επιχειρησιακή μονάδα 
περιβάλλοντος, η οποία θα πρέπει να δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό και να 
ενταχθεί στο οργανόγραμμα του φορέα που θα επιλέξει ως καταλληλότερο η 
Αρχή Σχεδιασμού, είτε από ευρύτερο σχηματισμό που ασκεί σχετικές 
αρμοδιότητες. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η ως άνω 
μονάδα ή σχηματισμός: 

1.1.1. Διαθέτει τις απαραίτητες αρμοδιότητες, αναγνωρισμένες από τους 
φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση και λειτουργία των έργων του 
ΣΟΑ με την κατάλληλη κάθε φορά νομική μορφή (π.χ. δεσμευτικά 
μνημόνια συνεργασίας, συμβάσεις και συμφωνητικά κ.ά.), ώστε να 
καθίσταται ευχερής η παρακολούθηση και η αποτελεσματική 
παρέμβαση κατά το στάδιο του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της 
λειτουργίας των έργων της ανάπλασης, με στόχο η ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στα στάδια αυτά να είναι η 
αποτελεσματικότερη δυνατή. 
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1.1.2. Έχει στελεχωθεί με επαρκές – σε πλήθος και κατάρτιση – προσωπικό και 
διαθέτει τις υποδομές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική 
λειτουργία της. 

1.2. Η ως άνω μονάδα ή σχηματισμός θα συγκροτήσει και θα εφαρμόζει ένα 
λεπτομερές πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που τίθενται με την έγκριση της ΣΜΠΕ. 

1.3. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την παρακολούθηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να διεξάγεται σε ετήσια βάση. Στη 
διάρκεια του έτους μπορούν να συλλέγονται στοιχεία σε μηναία ή συχνότερη 
περίοδο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτύπωση τάσεων με συντομότερη 
χρονική εξέλιξη. 

2. Ως βασικά μεγέθη της παρακολούθησης θα χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί 
δείκτες, οι οποίοι θα αντιπροσωπεύουν με περιεκτικό τρόπο σημαντικές πτυχές των 
εξελίξεων ως προς το περιβάλλον. Τέτοιοι δείκτες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
μπορούν είναι οι εξής: 

2.1. Φάση κατασκευής: 

2.1.1. Ποσοστό πρασίνου που υλοποιήθηκε επί του συνολικού πρασίνου και 
επιμέρους ποσοστά για το χαμηλό, μικτό και υψηλό πράσινο. 

2.1.2. Ποσοστό έργων που υλοποιήθηκαν επί του συνόλου των έργων της 
ανάπτυξης. 

2.2. Φάση λειτουργίας: 

2.2.1. Αποδοχή χώρων πρασίνου: Να εκτιμάται ο αριθμός των ατόμων που 
χρησιμοποιούν τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, καθώς και ο 
βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από την ποιότητα των χώρων 
πρασίνου. 

2.2.2. Δείκτες προσέλευσης στο πάρκο και στις επιμέρους εγκαταστάσεις: 
Μπορούν να βασίζονται σε εκτιμήσεις του αριθμού ατόμων που 
προσέρχονται σε κάθε μια από τις εγκαταστάσεις. Συγχρόνως, θα πρέπει 
να συλλέγονται στοιχεία που να καταστήσουν δυνατές τις εκτιμήσεις για 
το ποσοστό χρήσης των ΜΜΜ. 

2.2.3. Δείκτες πληρότητας των χώρων στάθμευσης: Πέραν από τους μέσους 
ετήσιους και μηνιαίους μέσους όρους, είναι απαραίτητη και η χρονικά 
λεπτομερέστερη καταγραφή, ώστε να διαπιστώνονται οι αιχμές χρήσης 
των χώρων στάθμευσης και να εξάγονται συμπεράσματα για την 
επάρκειά τους. 

2.2.4. Δείκτες εξοικονόμησης νερού: Ως προς την άρδευση, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται τα ποσοστά συμμετοχής των επαναξιοποιούμενων 
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ομβρίων και των τοπικών υπόγειων υδάτων. Συγχρόνως, θα πρέπει να 
εκτιμάται το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνουν τα συστήματα 
άρδευσης, συγκριτικά με την κατανάλωση νερού κατά τη συνήθη 
άρδευση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις, ο δείκτης εξοικονόμησης νερού μπορεί να υπολογίζεται 
με την αντιπαραβολή των ετήσιων καταναλώσεων με τιμές 
κατανάλωσης νερού σε παρεμφερείς εγκαταστάσεις που δεν 
χρησιμοποιούν συστήματα εξοικονόμησης. 

2.2.5. Δείκτες ανακύκλωσης: Προκύπτουν από τις ποσότητες και τα ποσοστά 
αποβλήτων που διατέθηκαν προς ανακύκλωση, ανά κύριο ρεύμα. 

3. Οι τιμές των δεικτών και άλλων μεγεθών της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, θα συγκροτούνται σε ετήσια έκθεση, στην οποία επίσης θα 
πραγματοποιείται επεξεργασία και αξιολόγηση των τιμών, καθώς και προτάσεις για 
τις ενδεχομένως απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η έκθεση αυτή θα εκπονείται 
εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, θα κοινοποιείται σε όλους τους 
φορείς που συμμετέχουν στην κατασκευή και λειτουργία των έργων του ΣΟΑ και θα 
δημοσιοποιείται με ανάρτησή της σε ιστοσελίδα που οφείλει να διατηρεί η μονάδα ή 
ο σχηματισμός που διεξάγει την παρακολούθηση. Στην ίδια ιστοσελίδα θα πρέπει να 
δίδεται η δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει ενυπογράφως τις 
απόψεις του για το περιεχόμενο της έκθεσης. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η ΣΜΠΕ θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των 

περιβαλλοντικών όρων που θα τεθούν στο προεδρικό διάταγμα του σχεδίου ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης που προβλέπει το άρθρο 2 του ν. 4062/2012 όπως ισχύει. 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΥ 
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6. Α. Κουλίδης 

7. Α. Παπανδρέου 
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